
COMBILIUM BSM 
Βασικό κράμα για σκελετούς μερικών οδοντοστοιχιών

COMBILIUM BSM είναι χωρίς νικέλιο και βηρύλλιο Co-Cr-Mo βασικό κράμα, με
εξαιρετική βιοσυμβατότητα για όλες τις αποκαταστάσεις μερικών ή ολικών
οδοντοστοιχιών. Οι εργασίες που γίνονται με  COMBILIUM BSM επιδεικνύουν
μεγάλη ευλυγισία  στην άριστη ελαστικότητα .

Ενδείξεις: 
COMBILIUM BSM διατίθεται σε δύο διαφορετικούς τύπους: COMBILIUM BSM 3  - σκληρό -
για σύνθετες εργασίες και COMBILIUM BSM 4 - υπέρσκληρο - για απλές εργασίες.

Οδηγίες: 
Μοντελάρισμα: Οι ανατομικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις πρέπει να τηρούνται
όταν  γίνεται   μερική  οδοντοστοιχία.  Για  το  κέρωμα  συστήνουμε  τις
προκατασκευασμένες πλαστικές φόρμες, οι  οποίες μπορούν να κολληθούν πάνω
στο πυροχωμάτινο εκμαγείο με την ειδική κόλλα BIO-PRΔP. 

Σχεδιασμός  αγωγών:  Με το  σύστημα  κατασκευής  μερικών οδοντοστοιχιών
Feguramed συστήνουμε τον ακόλουθο σχεδιασμό των αγωγών: Όλες οι κατασκευές
χρειάζονται δύο αγωγούς, με διάμετρο και μήκος που κυμαίνονται 3 – 3,5 χιλ και 20–
30 χιλ. ανάλογα. Ο σχεδιασμός  πρέπει  να επιτρέπει μία ομαλή ροή του κράματος,
χωρίς απότομες αλλαγές στην κατεύθυνση. Αποφύγετε τις ορθογώνιες κατασκευές.

Υπολογίζοντας  την  ποσότητα  του  κράματος:  Η  διαφορά  του  βάρους  του
πυροχωμάτινου  εκμαγείου  πριν  και  μετά  το  μοντελάρισμα,  αντιπροσωπεύει  το
βάρος  του  κέρινου  σκελετού.  Πολλαπλασιάζοντας  το  με  το  ειδικό  βάρος  του
COMBILIUM BSM  – δείτε τον πίνακα παρακάτω – δίνει την απαιτούμενη ποσότητα.
Ένας κύλινδρος ζυγίζει περίπου  6 g. Διαιρώντας την απαιτούμενη ποσότητα με το 6
και στρογγυλοποιώντας το προς πάνω, βρίσκετε τον αριθμό των κυλίνδρων που
χρειάζονται.

Επένδυση:  Καλύτερα  αποτελέσματα  επιτυγχάνονται  όταν  χρησιμοποιούνται
φωσφορικά  πυροχώματα  για  βασικά  κράματα:  C130MO (για  ντουμπλάρισμα  με
σιλικόνη)  και   FEGURAVEST M (για  ντουμπλάρισμα  με  υδροκολλοειδή  πάστα  και
σιλικόνη).  Συμβουλευτείτε  τις  οδηγίες  του  C130MO και FEGURAVEST® M για  τις
θερμοκρασίες προθέρμανσης και χρόνους παραμονής.

Χύτευση: Το COMBILIUM BSM μπορεί να χυτευθεί με τις παρακάτω τεχνικές στους
1210 – 1360 C:

ηλεκτρονική φυγόκεντρος φρόντα επαγωγικός φούρνος ηλεκτρικό πυρύμαχο 
χύτευση με κενό αέρος υδρογόνο/οξυγόνο ασετυλίνη/οξυγόνο.

Ξεκινήστε  αμέσως  την  χύτευση,  αφού  λιώσει  και  ο  τελευταίος  κύλινδρος.  Μην
υπερθερμαίνεται το λιωμένο κράμα και μην σπάτε την κρούστα όταν χρησιμοποιείτε
ανοιχτή φλόγα. Δεν χρειάζεται βόρακας ή κάποιο άλλο βοηθητικό. 

Επεξεργασία: Λόγω  της  χαμηλής  θερμοκρασίας  χύτευσης  του  πυροχώματος
C130MO, το χυτό μπορεί εύκολα να αμμοβολησθεί (πίεση αμμοβολής: 4 bar) και
να δουλευτεί. Το COMBILIUM BSM γυαλίζεται εύκολα με το σαπούνι γυαλίσματος
SUNNY BOY και έχει λαμπερή και γυαλιστερή επιφάνεια.

Σημείωση: Χρησιμοποιείστε  αμμοβολή  χωρίς  να  περιέχει  υπολείμματα  από
πυρόχωμα. Η σκόνη από πυρόχωμα μπορεί να μειώσει τον δεσμό με το ακρυλικό.

 Αυτό το  υψηλής ποιότητας  κράμα είναι  για  μία  χρήση. Εάν  λιώσει  ξανά,  θα
αλλάξει η σύνθεση του και οι μηχανικές του ιδιότητες.

Προειδοποίηση! Η  εισπνοή ρινισμάτων  μετάλλου  θα επηρεάσει  την  υγεία  σας.
Χρησιμοποιήστε απορροφητήρα.

Συγκόλληση:  Γενικά συστήνεται η χρήση κολλήσεων ή συγκόλληση με λέϊζερ, για
την  ένωση  βασικών  κραμάτων.  Χάρη  στην  χαμηλή  περιεκτικότητα  άνθρακα  το
COMBILIUM BSM 4 είναι κατάλληλο και για συγκόλληση με λέϊζερ.
Εάν η συγκόλληση δεν μπορεί  να  αποφευχθεί,  συστήνουμε  την χρήση του καφέ
βόρακα  COMBIFLUX BRP και  την  κόλληση  COMBIBOND® SOLDER 7  (Προειδοποίηση!:
περιέχει νικέλιο - θερμ. επεξεργασίας 930  C), όπως και την κόλληση  COMBIBOND

®

SOLDER 5 (θερμ. τήξης 750 C).

Παρενέργειες και αντενδείξεις:  Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης σε κάποιο
από τα στοιχεία  του κράματος,  το  κράμα δεν θα πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  ή η
εργασία  να  αντικατασταθεί  από  άλλα  υλικά.  Παρενέργειες  γαλβανισμού  -  όπως
συμβαίνει  με  όλα  τα  κράματα  -  μπορεί  να  παρατηρηθούν  όταν  υπάρχουν
διαφορετικά κράματα που έρχονται σε επαφή. Καλό θα ήταν να γίνουν με το ίδιο
κράμα.

Συσκευασία πώλησης:   BSM 3     1000 g αρ. παραγγελίας: 2191
BSM 4     1000 g αρ. παραγγελίας: 2190
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COMBILIUM BSM:   ΣΥΝΘΕΣΗ

χημική ανάλυση
[ποσότητα - %]

BSM 4
υπέρσκληρο

BSM 3
σκληρό

Μολυβδαίνιο (Mo) 6,0 5,0

Χρώμιο (Cr) 27 30

Άνθρακας (C) 0,25 0,50

Κοβάλτιο (Co) υπόλοιπο υπόλοιπο
Mn, Si, Fe < 2 %

COMBILIUM BSM:                 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιότητες 
DIN EN 6871-1

BSM 4
υπέρσκληρο

BSM 3
σκληρό

Όριο ελαστικότητας Rp 0,2 [N/mm2] > 550 > 600

  Αντοχή στον εφελκυσμό [N/mm2] > 750 > 830

Επιμήκυνση [A5 %] > 7 > 5

Vickers σκληρότητα HV10 > 300 > 350

E-Modulus [103N/mm2] 230 230

Πυκνότητα [g/cm3] 8,4 8,3

Θερμ. χύτευσης [C] 1510 1510

Διάστημα τήξης [C] 1210 - 1380 1210 - 1380

Συντελεστής διαστολ. [10-6 K-1] 16 15

Σχήμα κυλινδρικό κυλινδρικό

C O M B I L I U M
B S M 3 + 4
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