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 املحاضرة العملّية الثالثة

 صّب القواعد الجبسّية وتقطيعها

 فاطمة علي قبالن. د

، وتسهيل حفظ وأرشفة ألامثلة (خاصة امليازيب)ية املثال الجبس ي القواعد الجبسّية إلى حما يهدف صّب 

 .الجبسّية للمرض ى

، يجب
ً
 وفق القواعد  تقطيعلالحصول على عّضة شمعّية للمريض بوضعّية إلاطباق املركزي  بداية

ً
الحقا

 . العّضة الصحيحة

ة الشمعّية   : إلاطباق املركزي  قفو أخذ العضّ

 ألاحمر 
ّ

ثّم تشكيلها بشكل على عّدة طبقات وطّيها ( القالبنصف حوالي )نقوم بتليين قطعة من شمع الصف

يتّم التليين إما بواسطة لهب قنديل كحولي أو تورش .  نعل فرس مشابه لشكل القوس السنّية عند املريض

 . أو بواسطة املاء الساخن

، ونطلب منه العّض عليها السفلّيةنطلب من املريض فتح فمه، نضع القطعة الشمعّية على القوس السنّية 

قبل تطبيق القطعة الشمعية يجب الانتباه )اس أسنانه العلوّية مع السفلّية متحّتى ت إلاطباق املركزي وفق 

 (.إلى شكل إلاطباق لدى املريض ومقارنته بشكل إلاطباق بوجود الشمع للتأكد من نسخ العّضة الصحيحة

 . بعد أن تبرد العّضة نقوم بنزعها من فم املريض

ة بحيث نستطيع  يجب أن تكن حدباتفي العّضة الشمعّية، 
ّ
أي، )رؤية الضوء عبرها  ألاسنان الخلفّية شاف

 (.1الشكل ( )العّضة سميكة يجب أن ال تكون 
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 شكل العّضة الشمعّية: 1الشكل 

  : صّب القواعد

لكن في تقويم ألاسنان والفكين يجب أن يتّم صّب الطبعة  بعّدة طرق،الجبسّية  يمكن أن يتّم صّب القواعد

ينومحّدد وتقطيعها بشكٍل دقيق 
ّ
 . لتسهيل دراسة التناظر والحفاظ على العالقة الصحيحة بين الفك

 . صّب قواعد تقويمي، وصّب قواعد تقليدي: سنصّنف صّب القواعد إلى

 : صّب القواعد التقويمي -1

سم، كمّية من ( X 3.5 X 7 3.5)طعتي خشب بشكل متوازي مستطيالت بأبعاد قنحتاج إلى لوحين زجاجيين، 

 .الجبس ألابيض، العّضة الشمعّية

a-  صّب قاعدة الفك العلوي : 

ين الجبس نقوم بتشكيل عّدة ميازيب على قاعدة الفك العلوي * 
ّ
الجهة التي ستندخل )باستخدام سك

 (.ضمن القاعدة الجبسّية

 . نمزج كمّية من الجبس ألابيض بقوام متماسك *

 . نضع الجبس على لوحة زجاجية نظيفة* 

 .سم( 3.5 ) ى جانبي الجبس بحيث يكون الارتفاعنضع قطعتي الخشب على اللوحة الزجاجية عل* 

على الجبس ونضغطه باستخدام صفيحة زجاجية تمّس  باملاء تبليل قاعدته العلوي بعدنضع املثال * 

 . الحدود القاطعة وذرى حدبات ألاسنان حتى يحدث التماس بين الصفيحة وقطعتي الخشب

  سم حول ميازيب املثال الجبس ي من جميع الجوانب 3-2 يمتّد الجبس ألابيض يجب أن. 
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 ب الجبس نقوم بنزع املثال مع قاعدته عن اللوح الزجاجي
ّ
  . بعد تصل

b- (بعد نزع املثال العلوي مع قاعدته عن اللوح الزجاجي) صّب قاعدة الفك السفلي: 

على اللوح نضع كمّية من الجبس ألابيض بقوام متماسك على لوح زجاجي مع وضع قطعتي الخشب * 

 . سم (7) على جانبي الجبس بارتفاعالزجاجي و 

ل املثال الجبس ي السفلي باملاء* 
ّ
ونضعه على الجبس مع املثال  (بعد تشكيل عّدة ميازيب في قاعدته) نبل

 
ً
 . العلوي وفق العّضة الشمعّية التي حصلنا عليها مسبقا

نضغط املثالين باستخدام لوح زجاجي يمّس قاعدة املثال العلوي حتى يحدث تماس اللوح مع قطعتي * 

 . من الجانبين الخشب

  سم حول ميازيب املثال الجبس ي من جميع الجوانب 3-2يمتّد الجبس ألابيض يجب أن . 

 ب الجبس، نقوم بنزع القاعدة عن الصفيحة
ّ
 . بعد تصل

  مستويات متوازية 3تكون النتيجة التي حصلنا عليها في هذه املرحلة : 

 (.2الشكل )قاعدة الفّك السفلي  وى إلاطباق،قاعدة الفك العلوي، مست

 

 

 

 

 

 

 املستويات الثالثة التي حصلنا عليها بعد صّب القواعد: 2الشكل 

 

 . فنلجأ إلى التقطيع في هذه املرحلة، تكون حواف القواعد عشوائية وغير منتظمة،

 

 

 قاعدة الفك العلوي 

 قاعدة الفك السفلي

 الفك العلوي 

 الفك السفلي

 مس 7 مستوى إلاطباق
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 : تقطيع القواعد الجبسّية

 : يهدف تقطيع القاعدة الجبسّية للمثال إلى

 ودون الحاجة إلى تطبيق العّضة الشمعّية بين الفكينالحصول على العالقة املركزّية الصحيحة * 
ً
 دائما

  .بينهما

 .الحصول على أمثلة واضحة وأنيقة* 

 . ألامامي الخلفي  لألمثلة الجبسّيةتسهيل دراسة التناظر العرض ي و* 

 . تسهيل حفظ وأرشفة الحاالت التقويمّية* 

 : طريقة التقطيع

A-  تحديد الخط املتوسط الهيكلي للفك العلوي : 

 ملتقى التجعيدة الحنكيةمن العلوي من خالل رسم خط يمّر للفّك  يتّم تحديد الخط املتوسط الهيكلي

في حال عدم وضوح ) املسافة بين الحفيرات الحنكّية في الخلف ومنتصففي ألامام الثانية  املعترضة

 (. الحفيرات الحنكّية نحّدد النقطة الخلفّية في أعمق نقطة من قّبة الحنك

خط يمّر بين منتصف املسافة بين الحفيرات الحنكية وأعمق نقطة على قبة الحنك رسم  أو من خالل 

 . وتمديد هذا الخط نحو ألامام

B- رسم النقاط : 

 :ائي للتقطيع، هذه النقاط هينقوم بتحديد عدد من النقاط ثّم الوصل بينها لنحصل على الشكل النه

 طريقة التحديد رقم النقطة

1 
 الهيكلي إلى ألامام من السطح الشتمديد الخط املتوسط 

ً
فوي للثنية العلوية ألاكثر بروزا

 .سم 1.5بمقدار 

2 
 على الخط املتوسط 

ً
 وألاكثر دهليزية لنرسم منها عمودا

ً
تحديد ذروة الناب ألاكثر وحشيا

 .سم نحو الناحية الدهليزّية 1.5ونمدده بعد ذروة الناب بمقدار 

3 
 الوحشيّ  الدهليزّية نرسم من ذروة الحدبة

ّ
 على الخط

ً
ة للرحى ألاكثر وحشّية عمودا

 .الحدبةسم إلى الدهليزي من هذه  1.5املتوسط ونمدده 

4 
على الخط املتوسط إلى الجهة املعاكسة  2تتحّدد من خالل تمديد العمود من النقطة 

 . وبنفس الطول 

5 
على الخط املتوسط إلى الجهة املعاكسة  3تتحّدد من خالل تمديد العمود من النقطة 

 .وبنفس الطول 
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 على الخط املتوسط الهيكلي* 
ً
إلى الخلف من مماس السطح الوحش ي للرحى  يقع العلوي  نرسم عمودا

 . 6، نسميه الخط سم 1.5ألاخيرة بمقدار 

 .6ي قمنا بتحديدها مع بعضها البعض ومع الخط نصل النقاط الت

لة منبرسم الخط املنصف لنقوم 
ّ
واصل بين نقطة الناب ونقطة الخط المع  6الخط  التقاء لزاوية املتشك

ين وبعدها نقوم برسم عمود من نقطة الرحى على منّصف الزاوية . من كّل جانبالرحى 
ّ
فنحصل على خط

لنا إلى الشكل إلى الخطوط الواصلة بين النقاط، وبهذا نكون قد وص انُيضاف (خط من كّل جانب)ين جديد

 (. 3الشكل )النهائي للتقطيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل النهائي لخطوط التقطيع على الفك العلوي : 3الشكل 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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 : مع الانتباه إلى وفق الخطوط السابقة( Trimmer)على جهاز التشذيب نقوم بتبليل املثال باملاء وتقطيعه 

 بزاوية  Trimmerيجب أن تكون قاعدة الـ * 
ً
 . مع شفرة الجهاز  90ºأفقية تماما

 التشذيب بشكٍل حّرٍ * 
ً
 . في الهواء يتّم وضع املثال أثناء تشذيبه على قاعدة الجهاز وال يجب أبدا

 من العمل * 
ً
يتّم تثبيت املثال بشكٍل جيد باستخدام كلتا اليدين ويتّم التشذيب ببطىء مع التأكد دائما

 . وفق الخطوط املرسومة للتقطيع

 : تقطيع الفك السفلي

بعد الانتهاء من تقطيع املثال العلوي نضع الفكين العلوي والسفلي مع بعضهما وفق العّضة الشمعّية 

 .تقطيع الفك العلوي للمريض ونقوم بتقطيع الفك السفلي بناًء على 

 : اتمالحظ

  بعده العلوي ( العضة املعكوسة ألامامية)في حاالت الصنف الثالث 
ً
 نقوم بتقطيع املثال السفلي أوال

إلى  التقطيع التقليدي سيؤديبحيث نقوم برسم النقاط والخطوط السابقة على الفك السفلي، ألّن 

 (.4الشكل ) أذية املثال السفلي

  املتوسط السفلي بإسقاط النقاط ألامامية والخلفّية للخط املتوسط العلوي على 
ّ
يتّم تحديد الخط

 . الفك السفلي

 ين نعتمد في رسم النقاط على السن ألاكثر وحشية وألاكثر في حال عدم التناظر بين أسنان الجانب

 .دهليزية

 

 العضة املعكوسة ألامامية وعالقة القواعد العلوية والسفلية ببعضها: 4الشكل 
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 : صّب القواعد التقليدي -2

 :يتّم بطريقتين

يجب أن يكون القالب أكبر  ،(5الشكل ) السيليكون  املصنوعة منلصب اباستخدام قوالب :  الطريقة ألاولى

  الجبس يمن املثال 
ّ
 . ة الجهاتبحيث يحيط الجبس ألابيض باملثال من كاف

 قوالب الصب السيليكونية: 5الشكل 

 . نقوم بمزج الجبس ألابيض ووضعه في القالب

على الجبس ألابيض بحيث  (بعد تشكيل عّدة ميازيب في قاعدة املثال وبعد تبليله باملاء)نضع املثال العلوي 

 لسطح ألارض 
ً
 تماما

ً
 (. وبالتالي لقاعدة القالب)يكون مستوى إلاطباق موازيا

ي 
ّ
نضغط على املثال ضمن الجبس ألابيض بحيث يحيط الجبس بكافة جوانب املثال لكن بدون أن يغط

 . امليازيب

لة با
ّ
 . ملاءنقوم بتنعيم حواف الجبس ألابيض باستخدام إصبع السّبابة املبل

ها عن القالب، نزيل الزوائد ونقوم بتنظيف القالب 
ّ
ب القاعدة العلوّية، نقوم بفك

ّ
سنقوم بصب )بعد تصل

 (. العلوي والسفلي بنفس القالب وليس ضمن قالب أصغير أو قالب بشكٍل آخر

معّية ونتأكد ومع العّضة الش نكّرر الخطوات السابقة من أجل املثال السفلي الذي نطّبقه مع املثال العلوي 

نقوم بنزع املثال العلوي ونترك القاعدة . من أّن قاعدة املثال العلوي هنا موازية لقاعدة املثال السفلي
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ب
ّ
من املمكن الصّب بدون وضع املثال العلوي ولكن مع التأكد من أّن مستوى إلاطباق ) السفلّية حتى تتصل

 (.موازي لألرض ولقاعدة القالب

ب الجبس نقومبعد تص
ّ
ه عن القالب ل

ّ
 .بفك

 

بها نقوم بوضع كمّية من الجبس ألابيض على صفيحة من : الطريقة الثانية
ّ
بعد صّب الطبعة وقبل تصل

 . الزجاج ونقلب الطبعة عليها

 . نتأكد من أّن الجبس ألابيض يحيط بكامل جوانب الطبعة

ب نقوم بفّك الطبعة مع القاعدة عن الصفيحة ومن ثّم فّك الطب
ّ
 . عة عن املثال الجبس يبعد التصل

 . ال يمكن اعتماد هذه الطريقة في دراسة الحاالت التقويمّية

 

 

  

 

 


