
 

ي پرسلن گچ كاربرد دستورالعمل  وست هنر

 

HENRIVEST  KB 

 
 

HINRIVEST KB و اينوستمنت براي توان یم را . این گچاست و از نوع کستینگ رسی    ع کربن بدون ،باندد فسفیت یک گچ 

 رهکو  درون را دهش آماد سیلندر و ردک استفاد فوري يا و معمویل روش دو به بري    ج و کرون ساخت همانند کارهای   سیلندرکردن

شیك آلیاژهاي انواع باال برد و با سانتیگراد درجه 1100 حرارت درجه تا را هکور  درجه و داد قرار موم حذف ز  هشد آماد سیلندر دندانپ 

 و ترکیت   کارهاي ساخت همانندهای قیمتی و غپر قیمتی  آلیاژ  اينوستتمنت و جي    ر ب ، ونر ک ساخت براي میتوان گچ اين از .ريخت را

س مانند رسامیک کستینگ عمل انجام  .نمود استفاد ايمپ 

  
 :گچ تکنییک خصوصیات

 

  
 :آپ وكس

 
 
يوست گچ از استفاد با ، عمل انجام از بعد ايد، داد فرم موم با که را سطویح و عایل کار نهای   فیتنس KB هپز

ی
 با سطویح ريختیك

ين   .بود ندخواه کیفیتت بهپی

 
 

 :بری    ج و كرون تک ساخت
 

يوست گچ دستورالعمل طبقبر  اتور روي بر را سیلندر اينكه بدون و کنید مخلوط را KB هپز  رسا ت را سیلندر داخل دهید قرار ویپ 

يوست گچ مخلوط از ، دهش پآ وکس قستمتهاي حد اتور روي بر را سیلندر آرایم به سپس .کنید پر KB هپز  اگر و دهید قرار ويپ 

 گونه یچه بدون کامال را سیلندر .کنید پر گچ مخلوط از اسپاتول يک بوسیله را مویمه ی شد داد فرم هاي متسق داخل ،بود  الزم

ه ی  به و دهید قرار موم حذف کور درون باال حرارت درجه در مستقیما  را سیلندر دمیخواهی اگر  .کنید پر گچ مخلوط از اضافز  ویپ 

  عمل باال رسعت با روش
ی

یوست گچ با شد ريخته سیلندر ريختیك  گچ دستورالعمل در هشد داد زمان به موکدا دهید، انجام را KB هپز

يوست  .کنید دقت KB هپز

 

 

 
     

یوست مخصوص مایع : شود مخلوط گچ با میبایست كه ماییع  هنر
 

یوست مایع و گچ كردن مخلوط نسبت  مایع لین   مییل 25 و گچ گرم  100  :  هنر
 

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

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

ه براي حرارت درجه ر  : مخلوط با كردن كار هنگام و سازي ذخنر  سانتیگراد درجه 19  تا 17 بیر
 

ر  ر  از بعد تایم ستینگ نخستیر ر  از بعد دقیقه 11  ایل 9  : سیلندر ریخی   سیلندر ریخی 
 

 .درصد 2 از من  ك : ستینگ هنگام در اكسپنشن
 



 

 :)ول ك پیل دستگاه( هوا فشار از استفاده
 
 

يوست گچ بوسیله اينوستمنت وري و الزم هوا فشار زير در KB هپز  .نمیباشد ذرات حد از بیش پخش و تولید از ناش   و یستن ضز

 ستینگ مانع تا شود تخلیه دقیقه 15 گذشت از بعد میبايست فشار ،انجام شود  فشار زير در اينوستمنت ترجیه یم دهیداگر 

 .نكند ايجاد اشكال و نشد گچ اکسپنشن

 
و  :)گذاري اشتیفت( گذاري اسنر

 

ين  :بري    ج و کرون ساخت براي  بوسیله يیك يا و  )تای   دو( دوبل کردن خم روش ، کستینگ مخروص کانال ايجاد براي روش بهپی

 میان فاصله .باشد میلیمپی  2.0  میبايست کست با الصات نقاط قطر .میباشد میلیمپی  3.5 حداقل قطر با موم برای يز فل رينگ

و و نظر وردم تکس   که باشد، میلیمپی  3.5 تا 3.0 میبايست سیلندرشده /  مخ دوبل اسپ 
ی

و قطر به بستیك  .دارد شد استفاد اسپ 

د قرار مفل در اي گونه به میبايست رظن مورد کست  : مثال براي( تر کناز  قسمتهاي .نگردد واقع حرارت مرکز در وقت هیچ که گپر

د  قرار سیلندر ديوار سمت به میبايست  )کرون هاي لبه  باشد، گرفته قرار سیلندر لبه از دور میلیمپی  5.0  حداقلمیبایست  ،گپر

ي فاصله میبايست تر ضخیم قسمتهاي حالیكه در  .باشند داشتته لندریس واردي از بیشتپی

 
 .باشد یم استفاد براي 6 و 3 سايز سیلندرهاي با اولويت

 
 

ل براي مایع غلظت يوست گچ گرم 100 /   مايع لیپی  مییل 25   :كار اكسپنشن كردن كنن     KB هپز
 
  

يوست صصو مخ مايع کردن مخلوط نسبت : دارند  الط زيادي مقدار که قیمتی  آلیاژهاي  .باشد یم %40به  %60 : مقطر آب به هپز
 

 گرم 100 گرم 160 

 / مايع لیپی  مییل 15 / مايع لیپی  مییل 24 

 مقطر آب لیپی  مییل 10 مقطر آب لیپی  مییل 16 
     

 

 
يوست مخصوص مايع کردن مخلوط نسبت :قیمتی  نیمه آلیاژهاي  . باشد یم % 35به  %65 : مقطر  آب به هپز

 
 گرم 100 گرم 160 

 / مايع لیپی  مییل 16 / مايع لیپی  مییل 26 

 مقطر آب لیپی  مییل 9 مقطر آب لیپی  مییل 14 
    

 

 
يوست مخصوص مايع کردن مخلوط نسبت  :نیکل کروم آلیاژهای    .باشد یم %30به  %70: مقطر  آب به هپز

 
 گرم 100 گرم 160 

 / مايع لیپی  مییل 18 / مايع لیپی  مییل 28 

     مقطر آب لیپی  مییل 7 مقطر آب لیپی  مییل 12 

 

 

 

 



 

يوست مخصوص مايع کردن مخلوط نسبت :دارند باندينگ به نیاز که قیمتی  نیمه آلیاژهاي  یم %25به  %75قطر : م آب به هپز
 .باشد

 
 گرم 100 گرم 160 

  /مايع لیپی  مییل 19 / مايع لیپی  مییل 30 

     مقطر آب لیپی  مییل 6 مقطر آب لیپی  مییل 10 

 

 
 مخصوص مايع کردن مخلوط نسبت ( CrCo) : کبالت کروم آلیاژ مانند )قیمتی  غپر  ( هستند قیمتی  آلیاژهاي فاقد که آلیاژهای  
یوست  باشد یم  %10به  %90 : مقطر  آب به هپز

  
 گرم 100 گرم 160 

 / مايع لیپی  مییل 23 / مايع لیپی  مییل 36 

  مقطر آب لیپی  مییل 4 مقطر آب لیپی  مییل 4 
 
 

 له ( : عج با( رسعت   كستینگ
 
 

يوست گچ   روي بر را موم حذف ره کو  حرارت درجه . شود یم دهدا گرمای   پیش ) عجله با( رسعتی  کستینگ روش در احترجیKB هپز

 به کانال هحفر  قسمت که اي گونه به را سیلندر اينوستمنت، پايان از بعد دقیقه 15ا دقیق و دهکر  تنظیم گراد  سانتی  هدرج 850

ز  سمت  در دهش داد زمان به موکدا .دهید قرار گراد  سانتی  درجه 850 حرارت درجه با موم حذف کور درون را سیلندر باشد، پائیر

يوستت گچ العمل دستور  يوست مايع و گچ زمانیكه اول لحظه از که ،کنید  دقت KB هپز ي انداز شوند یم مخلوط يكديگر با هپز  گپر

ز  سطح روي مستقیما نبايد سیلندر  است هشد د قرار موم خذف هکور  مفل زمیر  دار شیار هاي تري از يا که میكنیم پیشنهاد ما .بگپر

 !احتیاط  .کنید استفاد ايد، هکرد تهیه دستی  صنايع فروشگاه از که الفس جنس از ايه پاي از یا و کنید استفاد موم آوري جمع براي

 نمیبايست موم حذف هکور  درب و بماند بافی  خاموش صورت به بايست یم ره کو  هواي ساکشن و بزن باد اول دقیقه 15  طول در

 گراد  سانتی  درجه 850  از غپر  به موم حذف رهکو  گرمای   پیش حرارت درجه اگر .دارد وجود لحظه ای    اشتعال ريسک چون باشد، باز

  هاينك از بعد سیلندر .کرد تنظیم موم حذف هکور  داخل در سیلندر دادن قرار از بعد دقیقه 15  توان یم را حرارت درجه است، نیاز

کت دستورالعمل طبق( نیاز مورد باالی حرارت درجه در موم حذف هکور  در دقیقه 60  تا 45  مخروص )اينوستمنت گچ سازند رس 

  عمل انجام آماد یلندرس ،د مان بافی  کستینگ
ی

 .دارد موم حذف کور داخل سیلندر سايز به بسته که .باشد یم ريختیك

 

 :مرسوم گرمای   پیش
 
 

ز  اتمام از بعد میبايست بود، مرسوم و معمویل گرمای   پیش به نیاز اگر  60 حداقل مدت به را آن ، سیلندر اينوستمنت مواد ريخیی

 نیاز مورد حرارت درجه سپس و داد قرار خنک موم حذف کور در را هشد آماد سیلندر سپس شود، سفت و ست ات بگذاريد هدقیق

يوست گچ از اگر .بدهید موم حذف هکور  به دقیقه هر در گراد  سانتی  هدرج 7تا  5 بتنس با را هکور   به نیازي میكنید، استفاد KB هپز

ز  نگه  .باشد نیم باال ارتر ح هدرج در یلندرس داشتیی

 
 

س  :مثال( سیلندر درون به پرسلن تزریق  (– EMPRESSایمنر
 
 

يوست گچ معمویل کارکرد مراحل ز  نگه زمان به نیاز بدون و طویل گرمای   پیش معمویل مرحله و کنید دنبال را KB هپز  سیلندر داشتیی

ز چ هم .کنید انتخاب را باال حرارت درجه در ز  رسعتی  گرمای   پیش روش ازه استفاد امكان مواقع بعضز  در نیر  .میباشد مقدور نپر

يوست مخصوص مايع تغلیظ برای را شده هداد پیشنهادات ز  براي مقطر آب با هپز  کنید دنبال را پرسلن بوسیله سیلندر تزريق و ريخیی

ز  با ها اينیل ساخت براي %50:  است شده انحامت و آزمايش تجربه در قبال که  با ها اينیل ساخت براي %60  سطح، 2 يا 1 داشیی



 

ز   رسامییك تمام هاي روکش ساخت براي %80 و پودرگذاري روش در رسامیک تمام هاي روکش ساخت براي %70  سطح، 3 داشیی

ي رنگ روش با که ز  هاشار  آنها به باال در که مايعایی  تغلیظ مقدار با هشد تزريق هاي بیس روي بر آزمايش چندين .شوند یم تهیه آمپر

ي تصمیم براي ، است هشد  اختصایص البراتوار های  در ، سیلندر درون به  لنپرس تزريق براي درست و یححص هاي نسبت گپر

کت  .است شد انجام رس 

 
  

 :پیشنهادات
 
 

کت R&D البراتوار در ه شد آورد عمل به آزمايشات و عمیل تجربه اساس بر تكنییك نكات اين به هاشار  يوست رس   .باشد یم هپز
 

کت محصوالت  تمایم  .است آن هدهند نشان کامال  آن ارزش يش ارنست رس  وي (ERNST HINRICHS) هپز ل از پپر ز  کنپی  تضمیر
 .دارند را کیفیت

 
 .میدانیم نیاز باشد دهسنجی که را صحیح تكنییك اصالحات هرگونه انتقال حق ما
 
 

 :هشدار
 
 

 خود هاي ريه از محافظت براي مناسب ماسک يک از کار، هنگام در .اندازد یم خطر به را سالمتی  سیلیكات خاک و گرد استنشاق

 .کنید استفاد تنفیس مشکالت برابر در

 
 
 
 
 
 
 

یش آلمان کت هنر کت آوا طب برنا نماینده انحصاری رسر  رسر
  2, واحد 5, طبقه  241دفپی مرکزی : تهران , خیابان آزادی , نبش اسکندری شمایل , ساختمان 
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