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 هنري وست  پرسلن دستورالعمل كاربرد گچ
 

HENRIVEST   KB 

 
ساخت کرون و بريج استتفاد  کترد و   يی همانندبراي اينوستمنت و سیلندرکردن کارها  میتوانرا  ،بدون کربن است از نوع فسفیت باندد و که اين گچ

درجه سانتیگراد باال بترد  1100سیلندر آماد  شد  را درون کور  حذف موم قرار داد  و درجه کور  را تا درجه حرارت  فوري يا  روش معمولی و دو به

و بتريج ، و اينوستتمنت آلیاژهتاي قیمتتی و  یتر از اين گچ میتوان براي ساخت کترون  و با انواع آلیاژهاي دندانپزشكی سیلندر آماد  شد  را ريخت.

 .نمود کارهاي ترکیبی، و انجام عمل کستینگ سرامیک مانند ايمپرس استفاد ساخت قیمتی، همانند 
 

 خصوصیات تکنیکی گچ: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 وكس آپ: 
فیتنس نهايی کار عالی و سطوحی را که با موم فرم داد  ايد، بعد از انجام عمل ريختگی، سطوحی با بهترين کیفیتت  KBبا استفاد  از گچ هنريوست 

کیفیت نهايی کار ضتعی  تتر بتود  و هنگتام انجتام  ريختگتی ستیلندر، هنگامیكته را بدست خواهید آورد. هنگامیكه از رزين استفاد  میكنید، ا لب 

ر سرعت باال ترکی بر روي سطح کار ايجاد میگردد. ايتن منصرتراد در قستمت وکتس آم قستمتهاي متصترن ات منتهتا و سانتريفیوژ آزاد میگردد، د

 کرونهاي تلسكوپی انجام میگیرد.
 

 ساخت تک كرون و بریج:
را مخلوط کنید و بدون اينكه سیلندر را بر روي ويبراتور قرار دهید داخل سیلندر را تتا ستر حتد قستمتهاي  KBبر طبق دستورالعمل گچ هنريوست 

داختل قستمتهاي فترم  اگر الزم  بتود، پر کنید. سپس به آرامی سیلندر را بر روي ويبراتور قرار دهید و KBوکس آم شد ، از مخلوط گچ هنريوست 

پر کنید. سیلندر را کامالد بدون هی گونه ويبر  اضافی از مخلوط گچ پر کنیتد. اگتر میخواهیتد گچ  مخلوط ازل  بوسیله يک اسباتو داد  شد  مومی را

با گچ هنريوستت  ريخته شد سیلندر عمل ريختگی به روش با سرعت باال سیلندر را مستقیماد در درجه حرارت باال درون کور  حذف موم قرار دهید و 

KB ،ه زمان داد  شد  در دستورالعمل گچ هنريوست ب موکداد را انجام دهیدKB .دقت کنید 
 

 :استفاده از فشار هوا )دستگاه پلی كالو(
و ناشی از تولید و پخش بیش از حد ذرات نمیباشد. اگر اينوستمنت در  ،ير فشار هوا الزم و ضروري نبود در ز KBاينوستمنت بوسیله گچ هنريوست 

 دقیقه تخلیه شود تا مانع ستینگ اکسپنشن گچ نشد  و اشكال ايجاد نكند. 15زير فشار مقدم است، فشار میبايست بعد از گذشت 

  

 

 اسپرو گذاري )اشتیفت گذاري(: 
نال مخروص کستینگ ، روش خم کردن دوبل )دو تايی( و يا يكی بوسیله رينتگ فلتزي بتراي براي ساخت کرون و بريج: بهترين روش براي ايجاد کا

میلیمتر باشد. فاصله میتان کستت متورد نوتر و استپرو دوبتل ختم  2.0میلیمتر میباشد. قطر نقاط اترال با کست میبايست  3.5موم با قطر حداقل 

ه قطر اسپرو استفاد  شد  دارد. کست مورد نور میبايست به گونه اي در مفل قرار گیرد میلیمتر باشد، که بستگی ب 3.5تا  3.0شد /سیلندر میبايست 

: لبه هاي کرون( میبايست به سمت ديوار  ستیلندر قترار گیترد، میبايستت  در مرکز حرارت واقع نگردد. قسمتهاي نازن تر )براي مثال وقت که هیچ

 : مایع مخصوص هنریوست مایعی كه میبایست با گچ مخلوط شود

 میلی لیتر مایع 25و گرم گچ  100نسبت مخلوط كردن  گچ و مایع هنریوست : 

 ثانیه 60مدت زمان الزم براي مخلوط كردن گچ و مایع بوسیله دستگاه وكیوم میکسر: 

 دقیقه 7الی  5مدت زمان براي كار كردن بوسیله مخلوط بدست آمده : 

 درجه سانتیگراد 19تا  17درجه حرارت براي ذخیره سازي و هنگام كار كردن با مخلوط : بین 

 دقیقه بعد از ریختن سیلندر 11الی  9یم بعد از ریختن سیلندر : نخستین ستینگ تا

 درصد. 2.00اكسپنشن در هنگام ستینگ  : كوچکتر از 
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باشد، در حالیكه قسمتهاي ضخیم تر میبايست فاصله بیشتتري از ديتوار  ستیلندر داشتته باشتند. میلیمتر دور از لبه سیلندر قرار گرفته  5.0حداقل 

 براي استفاد  میباشد.  6و  3اولويت با سیلندرهاي سايز 
 

 غلظت مایع براي كنترل كردن اكسپنشن كار:
  KBگرم گچ هنريوست  100میلی لیتر مايع /  25 

 میباشد. %40به  %60آب مقطر :  بهنسبت مخلوط کردن مايع مخروص هنريوست رند: آلیاژهاي قیمتی که مقدار زيادي طال دا

 گرم 100گرم                                        160
 میلی لیتر مايع / 15میلی لیتر مايع /                       24

 میلی لیتر آب مقطر 10              میلی لیتر آب مقطر 16
 

 میباشد. %35به  %65آب مقطر :  بهنسبت مخلوط کردن مايع مخروص هنريوست آلیاژهاي نیمه قیمتی: 

 گرم 100گرم                                        160
 میلی لیتر مايع / 16میلی لیتر مايع /                       26

 میلی لیتر آب مقطر 9               میلی لیتر آب مقطر 14
 

 میباشد. %30به  %70نسبت مخلوط کردن مايع مخروص هنريوست به آب مقطر : آلیاژهايی که نیاز به باندينگ دارند: : 

 گرم 100گرم                                        160
 میلی لیتر مايع / 18میلی لیتر مايع /                       28

 میلی لیتر آب مقطر 7               لیتر آب مقطرمیلی  12
 

 میباشد. %25به  %75نسبت مخلوط کردن مايع مخروص هنريوست به آب مقطر : آلیاژهاي نیمه قیمتی که نیاز به باندينگ دارند:  

 گرم 100گرم                                        160
 میلی لیتر مايع / 19   میلی لیتر مايع /                    30

 میلی لیتر آب مقطر 6               میلی لیتر آب مقطر 10
 

نسبت مخلوط کردن مايع مخروص هنريوستت بته آب مقطتر : :  (CrCo)آلیاژهايی که فاقد آلیاژهاي قیمتی هستند ) یر قیمتی( مانند آلیاژ کروم کبالت 

 میباشد. %10به  90%
 گرم 100                     گرم                   160

 میلی لیتر مايع / 23میلی لیتر مايع /                       36

 میلی لیتر آب مقطر 4               میلی لیتر آب مقطر 4
 
 

  كستینگ سرعتی )با عجله(:

درجته  850ترجیصاد در روش کستینگ سرعتی )با عجله( پیش گرمايی داد  میشود . درجه حرارت کور  حتذف متوم را بتر روي  KBگچ هنريوست 

دقیقه بعد از پايان اينوستمنت، سیلندر را به گونه اي که قسمت حفر  کانال به سمت پائین باشد، سیلندر را درون  15سانتیگراد تنویم کرد  و دقیقاد 

دقتت کنیتد، کته از  KBدرجه سانتیگراد قرار دهید.  موکداد به زمان داد  شد  در دستورالعمل گچ هنريوستت  850با درجه حرارت کور  حذف موم 

سیلندر نبايد مستقیماد روي سطح زمین مفل کور  حتذف  .انداز  گیري شد  است لصوه اول زمانیكه گچ و مايع هنريوست با يكديگر مخلوط میشوند

ما پیشنهاد میكنیم که يا از تري هاي شیار دار براي جمع آوري موم استفاد  کنید و يتا از پايته اي از جتنس ستفال کته از فروشتگا  موم قرار بگیرد. 

دقیقه اول باد بزن و ساکشن هواي کور  میبايست به صورت خاموش بتاقی بمانتد و  15صنايع دستی تهیه کرد  ايد، استفاد  کنید. احتیاط! در طول 

 850وجود دارد. اگر درجه حرارت پیش گرمايی کور  حذف موم به  یتر از  ذف موم نمیبايست باز باشد، چون ريسک اشتعال لصوه اي درب کور  ح

 45دقیقه بعد از قرار دادن سیلندر در داخل کور  حذف موم تنویم کرد. سیلندر بعد از اينكته  15درجه سانتیگراد نیاز است، درجه حرارت را میتوان 

قیقه در کور  حذف موم در درجه حرارت باالي مورد نیاز )طبق دستورالعمل شرکت سازند  گچ اينوستمنت( مخروص کستینگ بتاقی مانتد، د 60تا 

  سیلندر آماد  انجام عمل ريختگی میباشد. که بسته به سايز سیلندر داخل کور  حذف موم دارد.
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 هنریش آلمانشركت نت تهران نماینده انحصاري شركت 

 ، طبقه اول73دفتر مركزي: ولیعصر، ابتداي مطهري، خیابان منصور، پالک 

 88720440فکس:        88709112-20تلفن: 

  42فروشگاه: خیابان آزادي، تقاطع اسکندري شمالی، پاساژ آزادي، طبقه اول، واحد 

  66939159فکس:         66914981-2تلفن: 

 www.net-tehran.comوب سایت:     .info@net-tehranپست الکترونیکی :

 

 پیش گرمایی مرسوم:
دقیقته بگذاريتد تتا  60سوم بود، میبايست بعد از اتمام ريختن مواد اينوستمنت سیلندر ، آن را به مدت حداقل اگر نیاز به پیش گرمايی معمولی و مر

درجته  7تتا  5ست و سفت شود، سپس سیلندر آماد  شد  را در کور  حذف موم خنک قرار داد  و سپس درجه حرارت مورد نیاز کور  را بتا نستبت 

استفاد  میكنید، نیازي به نگته داشتتن ستیلندر در درجته حترارت بتاال  KBموم بدهید. اگر از گچ هنريوست سانتیگراد در هر دقیقه به کور  حذف 

 نمیباشد.
 

 (: EMPRESS –تزریق پرسلن به درون سیلندر )مثال: ایمپرس 
طولی و بدون نیاز به زمان نگه داشتتن ستیلندر در درجته  را دنبال کنید و مرحله معمولی پیش گرمايی  KBمراحل کارکرد معمولی گچ هنريوست 

انتخاب کنید. هم نین در بعضی مواقع امكان استفاد  از روش پیش گرمايی سرعتی نیز مقدور میباشد. پیشنهادات داد  شتد  را بتراي  راحرارت باال 

سلن را دنبال کنید که قبالد در تجربه آزمايش و امتصان  شتد  تغلیظ مايع مخروص هنريوست با آب مقطر را براي ريختن و تزريق سیلندر بوسیله پر

براي ساخت روکشهاي تمام سرامیک در  %70سطح،  3براي ساخت اينلی ها با داشتن  %60سطح،  2يا  1براي ساخت اينلی ها با داشتن  %50است: 

تزريق شتد  ه میشوند. چندين آزمايش بر روي بیس هاي براي ساخت روکشهاي تمام سرامیكی که با روش رنگ آمیزي تهی %80روش پودرگذاري و 

، در  با مقدار تغلیظ مايعاتی که در باال به آنها اشار  شد  است ، براي ترمیم گیري نسبتهاي صصیح و درست براي تزريتق پرستلن بته درون ستیلندر

 البراتوارهاي اختراصی شرکت انجام شد  است.
 

 پیشنهادات: 
 شرکت هنريوست میباشد. R&Dی بر اساس تجربه عملی و آزمايشات به عمل آورد  شد  در البراتوار اشار  به اين نكات تكنیك

پیروي از کنترل تضمین کیفیت دارند.  (ERNST HINRICHS). تمامی مصروالت شرکت ارنست هنريش کامالد نشان دهند  آن است آنارزش  

 .ما حق انتقال هرگونه اصالحات تكنیكی صصیح را  که سنجید  باشد نیاز میدانیم
 

 هشدار: 
ت استنشاق گرد و خان سیلیكات سالمتی را به خطر می اندازد. در هنگام کار، از يک ماسک مناسب براي مصافوت از ريه هاي خود در برابر مشتكال

 د  کنید.تنفسی استفا
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