
 تشخیص سازگاری پرسلن با آلیاژ چگونه است

 اند؟چه پودر پرسلن و چه آلیاژی با هم رفیق
کنند و متریال در  مدتی از متریالی، مثال آلیاژ و پرسلن، استفاده می   بسیاری اوقات پیش آمده که همکارهای تکنسین ما

دچار سردرگمی  نتخاب جدید و جایگزین کردن متریالبرای ا د.ن میشود. پس ناچارند که به سراغ متریال جدید بروبازار کمیاب  

  .شوند و تردید دارند که چه پودر و چه آلیاژی را انتخاب کنندمی

 :برای انتخاب صحیح بهتر و تشخیص سازگاری پرسلن با آلیاژ این دو پارامتر را چک کنید

 CTE ای  یانبساط حرارت بیضر -1
 .سازگاری پرسلن با آلیاژ باید چک کنید، ضریب انبساط حرارتی است   اولین موردی که در

 ضریب انبساط حرارتی چیست؟

CTE که متریال با افزایش دما چقدر افزایش حجم داردبه این معناست   یا ضریب انبساط حرارتی. 

 .از پرسلن باشد ربیشت این ضریب انبساط حرارتی باید در متال

https://ascorbic-acid.ir/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://ascorbic-acid.ir/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://ascorbic-acid.ir/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/


 

 

 

 چرا ضریب انبساطی باید بیشتر باشد؟
 .شودنکته اینجاست که موقع سرد شدن آلیاژ، به خاطر به وجود آمدن نیروی فشاری که در پرسلن ایجاد می 

 .اتفاق بیفتد  گ باندین  شود پرسلن و متال به هم بچسبند و عمل در واقع این نیروی فشاری باعث می 

 اختالف ضریب انبساط حرارتی بین آلیاژ و پرسلن باید چقدر باشد؟ 
باشد، باعث خواهد شد که باندینگ ضعیفی داشته باشید    ۰/ ۵ر از  ت باشد. اگر پایین  ۱/ ۵و حداکثر باید    ۰/ ۵حداقل باید  

ترک و   شود و باعث شود، این نیروی فشاری زیاد می باشد، به خاطر آن نیروی فشاری که ایجاد می   ۱/ ۵و اگر باالتر از  
 .د خواهد ش  ی پریدگی چین 

اطی مناسبی با همدیگر که سازگاری بسیار خوبی با هم دارند، ضریب انبس  3VITA VM1 پودر  و  dWirobon آلیاژ برای مثال،

 .دارند

 دمای ذوب آلیاژ-۲
 .دومین عامل موثر در سازگاری پرسلن با آلیاژ، دمای ذوب آلیاژ است

 .بیشتر از دمای پخت پرسلن باشد  ه درج  ۱۵۰ دمای ذوب آلیاژ تقریبًا باید 

 .چون آلیاژ قرار است که داخل کوره پخت پرسلن قرار بگیرد، باید مقاومت خودش را حفظ کند

 .باشد، مشکالت ما از لحاظ پخت کمتر خواهد بود ر اختالف دمای ما بیشت در حقیقت، هر چقدر

هستند و دمای ذوب باالیی دارند، بنابراین ما در این قضیه    lBase meta  کنیم،اکثر آلیاژهایی که ما اآلن استفاده می 

 .مشکلی نخواهیم داشت

 .تری دارند و باید حواسمان به این نکته باشد بها هستند، دمای ذوب پایین یا گران   preciousآلیاژهایی که 

ها برای تصاحب بیشتر رفته خود شرکت ها زیاد بود. ولی رفته نزده سال قبل، این ناسازگاری بین آلیاژها و پرسلن ده یا پا

شود گفت اآلن این ناسازگاری بسیار کمتر شده و تقریبًا اکثر پودرها و آلیاژها با  بازار این مشلک را بهبود دادند و تقریبًا می

 .هم سازگاری دارند

 .سعی کردیم دو پارامتری که در انتخاب سازگاری پرسلن با آلیاژ موثر است را در ویدیو به تفصیل شرح دهیم

، از طریق دکمه زیر میتوانید مقاله ما را در این  د چطور پرسلن و آلیاژ با هم باند میشون  اگر برای شما نیز سوال است که 
  د. مورد مطالعه کنی 

 

 

 

  

 شوند یبا هم باند م اژ یو آلچطور پرسلن 

https://highdentlab.com/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%84%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%84%db%8c%d8%a7%da%98-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/


 
 

 

              

 اژ چگونه استویدیوی آموزشی تشخیص سازگاری پرسلن با آلی           

  

https://highdentlab.com/wp-content/uploads/2022/09/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82.mp4

