
 

 

 

 ؟شوندچطور پرسلن و آلیاژ با هم باند می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوند؟پرسلن و آلیاژ چگونه با هم باند می
داده    این عوامل کامال توضیح ویدیوی انتهای مقاله پارامترهای مختلفی در باند شدن پرسلن و آلیاژ دخیل هستند. در

 .شده اند

 م.پردازیها میوجود دارد که در این مقاله به شرح آن  سه عامل مهم آلیاژدر باند شدن بین پرسلن و  

 گیر مکانیکی-۱ 

 .یکی از عوامل باند شدن پرسلن و آلیاژ، گیر مکانیکی است

 .توانیم خشونتی روی سطح فریم ایجاد کنیمهای ما توسط فرزهای متال، می ورکدر واقع، با پرداخت صحیح فریم

 .تواند باعث ایجاد گیر مکانیکی بشودشود، میکه روی سطح فریم ما ایجاد می  منظمیخشونت  آن

در حقیقت،  . تواند باندی بسیار قوی بین متال و اوپک ما ایجاد کندبا ذرات اکسید آلومینیوم می  کردن sandblast البته

 .کندبرای ما ایجاد کند که افزایش سطح ایجاد می تواند آن گیر را  های منظم میکروسکوپی میگیر کردن سرامیک در ناهمواری

 .که روی سطح فریم ماست، باعث گیر مکانیکی خواهد شد  افزایش سطحی  

 .در بین سرامیک و متال ما باشد تری باند شیمیایی بسیار قوی تواند باعثاین افزایش سطح قاعدتًا می 

  



 
 

 

 

 CTE ای یفشار  ی روین-2
 .است، یعنی آن ضریب انبساط حرارتی که بین سرامیک و متال وجود دارد    CTE یا همان  نیروی فشاری  دومین عامل، 

 .یعنی ما انتخاب درستی از سرامیک و آلیاژمان داشته باشیم 

 .شاءاّلل در یک ویدئو جداگانه کامًال راجع به این موضوع برای شما توضیح خواهم دادان

 باند شیمیایی-۳
است که اساس این نوع باند   باند شیمیایی  ترین باندی که بین پرسلن و آلیاژ وجود دارد، اصلی ترین و  سومین و مهم 

 .شده از اکسید بر روی سطح فریم است ی کنترل بر الیه 

در واقع، اکسیدهای مشابهی که روی سطح فریم هستند، با اکسیدهای مشابهی که در اوپک وجود دارد، کامًال با هم باند  

 .شوندمی

گیرد، آن عناصری که داخل آلیاژ هستند، عناصری مثل آهن، قلع، طال، به طرف سطح فلز در مجاورت با هوا قرار می وقتی
 .خواهند شد اکسید آیند و آن عناصر باعث تشکیلفلز می

یک  هایی که قرار است با طال ساخته بشود و روی آن سرامگوییم در روکشبگذارید با مثال توضیح دهم، ما همیشه می

تری نسبت به طالی خالص دارند. قرار بگیرد، حتمًا از آلیاژهای طال استفاده کنید. چون آلیاژهای طال باندینگ بسیار قوی 

 .چون طالی خالص عناصری ندارد که باعث تشکیل اکسید روی سطح بشود

باشید، می یااگر مالحظه کرده  بریلیوم  آلیاژهای  بریلیو non-beryllium گویند  اینکه  بین  مو  زیادی  دارها طرفداران 

 .کند ای اکسید را کنترل میهای عزیزمان دارند. چرا؟ به این خاطر که بریلیومی که داخل آلیاژ وجود دارد، الیهتکنیسین

پریدگی  تواند باعث  شده نباشد و ضخامت زیادی داشته باشد، خود این ضخامت زیاد میی اکسید کنترلاگر این الیه
 .بر روی فریم ما باشد  چینی

تا از عواملی که برای باند شدن بین پرسلن و آلیاژ وجود داشت، را کامًال برای شما توضیح دادیم. امیدواریم که سه

 اشد. مفید واقع شده ب

  

 .بیشتر بدانید  ژ سازگاری پرسلن با آلیا  د توانید درمور از طریق دکمه زیر می 

 
 

 

  

 ژ ی پرسلن با آلیاسازگار 

https://highdentlab.com/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%84%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%84%db%8c%d8%a7%da%98-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


 
 

 

 

 شوندویدیوی آموزشی چطور پرسلن و آلیاژ با هم باند می  

 

https://highdentlab.com/wp-content/uploads/2022/09/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84-%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.mp4

