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PŘEMĚNA MODELU KONSTRUKCE V KOVOVOU
KONSTRUKCI A JEJÍ DOKONČENÍ
po ztuhnutí formovací hmoty následuje vyhřívání formy a vypalování voskového modelu

vyhřívání formy, vypálení voskové modelace, odlití
v případě pece s regulovaným vypalováním není třeba použít vyhřívací pec
při klasickém způsobu vypalování a použití běžné fosfátové formovací hmoty – Silikan
lze vložit formu do studené pece nejdříve za 1-2 hod po ztuhnutí
fáze vyhřívání a vypalování viz protetická technologie
skeletové konstrukce pro částečné snímatelné náhrady odléváme vysokotavitelnými
chromkobaltovými slitinami např. Orálium
nejběžnější licí přístroj = vysokofrekvenční rotační IZODENT, ELZ

vybavení odlitku z formy, vypracování
po odlití je nutné ponechat čas na samovolné chladnutí
následuje šetrné vybavení z formy (licí model zanikne) → provádíme lehkým poklepáváním
velkým kladívkem na formu
po obnažení odlitku malým kladívkem odstraníme větší části formovací hmoty a pak teprve
následuje pískování tj. odstranění kysličníků na povrchu konstrukce
odlitek konstrukce po odstranění hrubých nečistot opracováním postupně začleníme do
modelu situace a provedeme konečnou úpravu leštěním viz. protetická technologie
vlastní vypracování:
 odříznutí vtokové soustavy
řezací disky se skleněnými vlákny
 obroušení hrubých nálitků a zbytků čepové soustavy
karborundové brousky, tvrdokovové frézy
 jemné opracování těch částí konstrukce, které brání dosazení na model
 usazení konstrukce na model + úprava v místech otěru povrchu
sádrových zubů
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dokonalé opracování
frézy a brousky různých tvarů
opískování 250 mikronů
galvanické leštění 3x 5 min. dle dimenze nejtenčích částí
mechanická úprava – gumování
mechanické leštění za pomocí zelené leštící pasty a černého kartáče
+ vysoký lesk vlněným kotoučem tzv. ,,na sucho“

hotová konstrukce očistí a začlení na model
tělo náhrady se zhotoví standardním způsobem viz. deskové náhrady

Kontrolní otázky :
1. Jakým způsobem dochází k přeměně voskového modelu v kovovou konstrukci?
2. Jak se jmenuje slitina pro odlévání konstrukcí pro skeletové náhrady?
3. Popiš postup při vypracování kovové konstrukce
4. Jaké brusné a leštící pomůcky použiješ při vypracování konstrukce?
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