
                                                        - καινοτομίες προϊόντων για το οδοντοτεχνικό εργαστήριο

COMBIBOND BST TRIUMPH
                                 Μη - πολύτιμο κράμα πορσελάνης

Χωρίς νικέλιο και βηρύλλιο για στεφάνες και γέφυρες πορσελάνης,
ακρυλικά, φρεζαριστά, σύνθετες εργασίες, τηλεσκοπικά, δοκούς και
συνδέσμους ακριβείας.

Οδηγίες:
1.  Μοντελάρισμα: Τα κεριά θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 0,3 χιλιοστά,
χωρίς  οξείες  γωνίες.  Αυχενικά  και  γλωσσικά  θα  πρέπει  να  έχουν
αποστρογγυλοποιημένες γωνίες.

2. Αγωγοί χύτευσης: 
Μεμονωμένες στεφάνες: αγωγοί ø 3 - 3,5 χιλ. 
Γέφυρες: οριζόντιοι αγωγοί  Ø 3 - 3,5 χιλ. κάθετοι αγωγοί Ø 3 χιλ., κάθετοι αγωγοί
που ενώνονται στις στεφάνες Ø 2,5 χιλ. μήκος 1,5 έως 2 χιλ.

3. Επένδυση: 
Συστήνουμε  κάποιο  φωσφορικό  πυρόχωμα  (MC-Vest  micro,  Feguravest
Ultrafein) με 90 - 100% πυκνότητα υγρού.

4. Χυτήριο:
Χρησιμοποιήστε κεραμικό πυρύμαχο.
Ηλεκτρονική φρόντα χυτηρίου:
Λιώστε τους κυλίνδρους μέχρι να παρουσιάσουν ομοιογενές χρώμα, επιφανειακά
σχηματίζεται  μία κρούστα και  όταν σε αυτήν αρχίζουν να εμφανίζονται  ρωγμές,
περιμένετε  3  -  4’’.  Μετά  απελευθερώστε  την  φρόντα.  Μην  υπερθερμαίνετε  το
λιωμένο κράμα.
Χρησιμοποιώντας φλόγα:
Κρατήστε  την  φλόγα  αρχικά  μακριά  από  τους  κυλίνδρους  και  όσο  αυτοί
ζεσταίνονται  πλησιάστε.  Όταν  αποκτήσει  ομοιόμορφο  και  λαμπερό  χρώμα,
περιμένετε 3 - 4’’ και απελευθερώστε. Μην υπερθερμαίνετε το λιωμένο κράμα.
Ασετυλήνη (0,4 bar) / οξυγόνο (1 bar), προπάνιο (0,1 - 0,2 bar) /οξυγόνο (1 bar).

5. Καθαρισμός από πυρόχωμα
Αφήστε  τον  δακτύλιο  να  κρυώσει  σε  θερμοκρασία  δωματίου  και  καθαρίστε
προσεκτικά τα μεγάλα κομμάτια με ειδική πένσα και τελικό καθάρισμα με οξείδια 
αλουμινίου 120μm. Μην βάζετε το ζεστό δακτύλιο σε νερό.

6. Προετοιμασία σκελετού 
Κόψτε τους αγωγούς χύτευσης ως συνήθως. Τροχίστε με μασίφ διαμάντι ή διπλής
κοπής καρμπάϊτ. Στην συνέχεια χτυπήστε στην αμμοβολή με οξείδια αλουμινίου
30 - 50μm (πίεση 4-6 bar). Ο αέρας θα πρέπει να είναι καθαρός από λάδια και
νερό.

7. Οξείδωση
Μετά την αμμοβολή και τον καθαρισμό σε ατμό τοποθετήστε τον σκελετό στους
960 C  για 2 λεπτά σε κενό. Στην συνέχεια αμμοβολήστε ξανά με οξείδια 30 -
50μm και καθαρίστε ξανά με ατμό. Ο αέρας πρέπει να είναι καθαρός από λάδια
και νερό.

Παρατήρηση:  Χρησιμοποιείτε  αμμοβολή  η  οποία  δεν  περιέχει  υπολείμματα
πυροχώματος.  Η σκόνη από πυρόχωμα μπορεί  να μειώσει  τον δεσμό με την
πορσελάνη.

 Η υψηλή ποιότητα αυτού του κράματος είναι μόνο 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.

Αντενδείξεις και παρενέργειες:
Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης σε κάποιο στοιχείο του κράματος, το κράμα
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, η ή 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, γι’
αυτό καλό θα ήταν να γίνουν με το ίδιο κράμα. 

Συγκολλήσεις
Γενικά συστήνεται η χρήση κολλήσεων ή συγκόλληση με λεϊζερ για την ένωση
βασικών  μετάλλων.  Ωστόσο  εάν  η  συγκόλληση  δεν  μπορεί  να  αποφευχθεί
συστήνουμε την χρυσή κόλληση  Combibond Lot 2  (1060  °C) και  Combibond
Lot 6 (760 °C) για πριν και μετά το ψήσιμο της πορσελάνης.

συσκευασία πώλησης: 120 g             αρ. παραγγελίας: 4030
1000 g 4035
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COMBIBOND BST TRIUMPH:                   ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  [%]

Χρώμιο (Cr) 25

Βολφράμιο (W) 9

Νιόβιο (Nb) 2.0

Βανάδιο (V) 1,6

Μαγνήσιο (Mn) < 1

Σίδηρος (Fe) < 1

Μολυβδαίνιο (Mo) 1.0

Σιλίσιο (Si) 1,0

Άνθρακας © < 0.1

Κοβάλτιο (Co) το υπόλοιπο

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

DIN 13912 / EN ISO 9693
Ιδιότητες

Όριο ελαστικότητας Rp 0,2 [N/mm2] *  510

Αντοχή στον εφελκυσμό [N/mm2] *  790

Επιμήκυνση [A5 %] * > 5

Vickers σκληρότητα HV10 * > 280

Πυκνότητα [g/cm3] 8.4

Συντελεστής διαστολής** [10-6  K-1] 14.2

Διάστημα τήξης [C] 1210 – 1350

Θερμοκρασία οξείδωσης [C] 960

Θερμοκρασία χύτευσης [C] 1500

Σχήμα κυλινδρικό

*Οι τιμές που δίνονται ισχύουν σε θερμοκρασία δωματίου  ** Από 20 ως 600C
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