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 معامل األسنان والتركيبات الصناعية عنوان املرفق

 

 تجهيزات معمل التركيبات الصناعية لألسنان

 

: 
ً
 التجهيزات واالثاث ملعامل تركيبات األسنان : أوال

 يقسم املعمل إلى عدة وحدات بنظام البناء أو بنظام القواطع على النحو التالي :

 وحدة استقبال : -1

 الستقبال وتسجيل الحاالت الجديدة وتسليم الحاالت املنتهية .

 وحدة صب املوديالت الجبسية : -2

 بسية وتحتوي على :ألعمال صب وتشذيب املوديالت الج

طاولة ألعمال الجبس ) ستتتتتتتتتتتتتاحلس ستتتتتتتتتتتتليل   بحوا  ستتتتتتتتتتتتيل مع وتحة ل مو مرل ات الجبس و ها إد ا  ودوال  مع توو ر  -

   .Plaster Trapاإلضاءة الالزمة ووعاء للترلص من الجبس ) 

 األجهزة واألدوات الالزمة ألعمال الجبس .-

 كيبات :وحدة التشميع والتشكيل لكافة أنواع التر  -3

 ألعمال الشمع وتشكيل االك يك واملعادن وتحتوي على :

 طاولة وني مقاومة للح ا ة والخدش  ها توصيالت  از وكه باء وهواء مضغوط ومجهزة بشعلة بنزن  -

 (Bunsen ومستتتتتتتتتتتتتتتدط هواء وجهتاز  تتتتتتتتتتتتت ي وعهويتة و وو  عمتل مع مقعتد وني ب جالت و ضتتتتتتتتتتتتتتتاءة  تاويتة للعمتل و بضتتتتتتتتتتتتتتتة  

 تو  يدوي   مع  طاء واقي للحماية ) وحدة متكاملة لكل وني   .مستقيمة لل ني ) مو 

 طاولة عمل لالك يك وللشكيل والتلميع مع سطع مقاوم للخدش وحوا  سيل ووعاء للترلص من االك يك . -

 األجهزة واألدوات الالزمة ألعمال اللشميع واللشكيل والتلميع . -

 وحدة الصب ) وحدة األفران ( : -4

لصتتتتتتب املعادن واالك يك وتحتوي على االجهزة واألدوات الالزمة لصتتتتتته  وصتتتتتتب املوديالت املعدحية وطب  االك يك و شتتتتتتترط 

 وجود جهاز كب ر لط د الغازات املنبعثة من عملية صه  وصب املعادن .

 وجود السيراميك ) الخزف ( :-5

 ل وتحتوي على :لجميع اعمال الخز  وتكون معزولة بشكل جيد عن باقي وحدات العم

 أو ان الخز  . -

 االجهزة واألدوات الالزمة ألعمال الخز  . -

 



 

 : األجهزة واألدوات ملعامل تركيبات االسنان :
ً
 ثانيا

 أجهزة وآالت  سم االك يل : -أ

 جهاز هزاز للصب . -1

 جهاز ب د وتشذيب موديالت . -2

   .Wax Eliminationجهاز إذابة  مع األطقم )  -3

 والسكات لألطقم االك يلية العلوية والس لية مع االطا  ) عدد  افي . -4

 وحدة ضغي ال السكات . -5

 جهاز طب  اك يل على الساخن. -6

 م ملة جهاز تنظيف بذ ات ال مل . -7

 لتر على األ ل . 80جهاز ضغي هواء )كمبروسو    مع خزان  -8

 موتو  تلميع ثابت بس عت ن . -9

   .Mini – torch ش )  از لهب تو  -10

   .Pressure Pot د  ح ا ي بالضغي )  -11

 جهاز تغليف للحاالت املنتهية في اكياط حايلون بعد تعقيمها . -12

 أداة مطباق بسيطة  ابلة للضبي ) عدد  افي وبمقاسات   . -13

   Semi – adjustable Articulator) 3أداة مطباق م كب للحاالت املتقدمة عدد  -14

 جهاز تنظيف باملوجات ووق الصوتية.-15

 

  أجهزة وآالت للتركيبات الثابتة واملعدنية املتحركة : -ب

   .Bowls   امل مع امللحقات واألوعية ) Vacuum Mixerخالط ت   غ الهواء )  -1

 جهاز هزاز لصب املوديالت الجبسية والجبس الح ا ي بس عت ن . -2

   .Plaster Trap  مع وحدة لجمع الغبا  ) Grinderجهاز تشذيب )  -3

 أداة إطباق بسيي  ابلة للضبي ) عدد  افي   . -4

  .Semi- adjustable Articulator)  3أداة إطباق م كب  ابلة للضبي عدد  -5

   .Surveyorجهاز مسح مع ملحقاته  )  -6

 وحدة تلميع مع الش ي واالضاءة . -7

   .Oil freeلتر على األ ل )  80ر كمبو سو  مع خزان هواء كب  -8

 ) واحدة إلصالح الحاالت ووحدات للحاالت الجديدة   . 2  عدد Ultrasonicمنظف ووق صوتو )  -9

   .Electro – Polishingجهاز تلميع )  -10

   .Sandblaster) ميع تستوعب مقاسات مرتل ة لل مل ) م ملة   جهاز تنظيف وللتل-11



 

 املعادن .لصب جميع أحواع   Induction Casting Machineماكينة صب )  -12

   .Vacuum Pumpو ن بو سالن متعدد البرامج مع جهاز ت   غ هواء ) -13

   . Pindix) الجسو  والتركيبات الثابتة مثل  جهاز وضع مسام ر واصلة ملوديالت -14

 

 :  الكوادر الفنية والقوى العاملة :
ً
  ثالثا

 

 تقنية وت كيبات األسنان  أخصائو أو وني  -1

 العمل.يجب أن يلناسب عدد ال ني ن مع حجم املعمل وكمية  -2

 

 :  متطلبات السالمة :
ً
 رابعا

 

 حظام إط اء الح يق . -1

 عهوية جيدة مع حواوذ وم اوح   ي مع توصيله   ي لكل طاولة وني . -2

   ي م كزي في وحدة صب املعادن . -3

 والخط ة في حاويات خاصة واتباع أساليب الترزين اآلمن.ترزين املواد الكيمائية  -4

أمام ب شتتتتتتتتات العمل ما عة أ ضتتتتتتتتية املعلم تكون من الستتتتتتتت راميك أو ال ي يل أو ال خام مع مالحظة وضتتتتتتتتع ممستتتتتتتتحة  دم  -5

 . لالحزالق

مة وم كب وصتتتتالت الغاز يجب أن تكون ممدة من مصتتتتد  خا   العمل وبط يقة ونية مطابقة ملواصتتتت ات االمن والستتتتال  -6

 عليها صمام امان في حالة اللس   .

 طقم أدوات اسعاوية أولية للح وق والج وح . -7

 مغسلة للعيون . -8

 بالطو معمل لكل وني باملعمل . -9

 حظا ات و ائية لكل عامل باملعمل . -10

   ازات لالستعمال م ة واحدة للتعامل مع الحاالت الوا دة. -11

 من الغبا  والغازات السامة . ا نعة للوجه للحماية -12

 صابون سائل مطه  لغسيل االيدي . -13

 وحدة تطه ر للمقاسات الوا دة لحماية العامل ن من العدوى . -14

اتباع استتتتتتتاليب مكاوحة العدوى في جميع االج اءات وخطوات العمل وذلك حستتتتتتتب الالئحة املعتمدة في ط ق مكاوحة  -15

 العدوى في معامل األسنان .


