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Vantagem tecnológica 
para um processo de sinterização seguro

O processo de sinterização na fabricação de restaurações de zircônia é de 

crucial importância. A Dental Concept Systems está estabelecendo no-

vos padrões com o forno de sinterização VARIO S400. As mais variadas 

opções de coloração e técnicas antes do processo de sinterização e uma 

grande variedade de materiais requerem uma ampla gama de opções de 

processamento, às quais nem todos os fornos de sinterização conhecidos 

hoje podem fazer justiça.

• para velocidade e sinterização convencional 
• 500 locais de memória 
• 5 + 1 rampas de aquecimento livremente programáveis

O tempo e a eficiência energética desempenham um papel importante 

nos modernos laboratórios dentários. Portanto, não apenas os ciclos 

convencionais de sinterização, mas também os processos de velocidade 

podem ser programados na VARIO S400 para trabalhar com a maior 

economia possível. Todas as fases de aquecimento (máximo de cinco) 

permitem que uma taxa de aquecimento de 1 ° C a 100 ° C / min seja 

inserida. A soma de todos os tempos de espera é no máximo 420 minutos.

Processo 
de sinterização individual

Os quatro elementos de aquecimento de dissilicida de molibdênio ga-

rantem uma distribuição homogênea do calor na câmara de combustão. 

Seja em um processo de sinterização convencional ou no processo de 

velocidade de economia de tempo e energia, as estruturas de zircão são 

fabricadas individualmente com os mais altos padrões de qualidade.

Elementos de aquecimento de dissilicida 
de molibdênio Elementos de alta pureza 
para sinterização rápida
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Este programa protege contra a „queima“ dos elementos de aquecimento. 

Uma espécie de camada protetora se forma na superfície das hastes de 

aquecimento e evita a diminuição da eficácia do aquecimento. A vida útil 

dos elementos de aquecimento é notavelmente prolongada.

Programa de regeneração para elementos 
de aquecimento permanentemente renováveis

Se a alimentação for interrompida brevemente, o PFC é ativado: de-

pendendo da perda de temperatura resultante, a eletrônica decide se o 

processo de sinterização deve ser interrompido ou concluído. Em qualquer 

caso, após o término do programa, o usuário é informado no display sobre 

a duração da interrupção durante uma razão de subida ou fase de espera, 

para poder avaliar a qualidade do objeto sinterizado.

POWER-FAIL-CONTROL (PFC) 
- assistência em caso de falha de energia

O modo TTC experimentado e testado (tempo-temperatura-resfriamento) está 

disponível no VARIO S400. A característica especial desse processo é que os 

objetos sinterizados retornam à temperatura ambiente em um processo de 

resfriamento linear controlado ativamente para evitar danos.

TTC – modo zircão 
- resfriamento linear seguro

A elevada eficiência energética de 1,12 W / cm3 e o inovador controlo do 

aquecimento são responsáveis   por baixos custos de acompanhamento na 

utilização diária da estufa. Eles também garantem uma longa vida útil para 

os elementos individuais em dissilicida de molibdênio (MoSi2), que tam-

bém pode ser substituído individualmente em caso de falha.

Baixo custo de acompanhamento
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O sistema de bandeja de sinterização recentemente desenvolvido é carac-

terizado por propriedades especiais do material no uso diário. Semelhante 

a um escudo protetor térmico, o material de alta pureza garante uma distri-

buição homogênea da temperatura dentro do transportador e protege os 

objetos sinterizados da descoloração.

Sistema inteligente de sinterização 
de recipientes 2 níveis de sinterização 
com uma grande câmara de combustão 
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Sistema inteligente de sinterização de recipientes 
2 níveis de sinterização com uma grande câmara 
de combustão

Somente o uso de cascas adequadas no processo de sinterização ofe-

rece segurança para estruturas de óxido de zircônio de alta qualidade 

com proteção simultânea contra descoloração ou outras formas de 

contaminação. O sistema de bandeja de sinterização recentemente 

desenvolvido é caracterizado por propriedades especiais do material 

que provaram ser muito resistentes, mesmo a mudanças extremas 

de temperatura. As matérias-primas conhecidas e utilizadas pela 

indústria evitam a descoloração dos objetos sinterizados devido às 

reações químicas. O tamanho da tigela de 86 mm de diâmetro e uma 

altura de 30 mm podem ser usados   individualmente com uma tampa 

ou podem ser posicionados de forma fácil e estável um sobre o outro. 

Duas conchas empilhadas uma contra a outra oferecem espaço 

suficiente para construções de grande envergadura em um sistema 

fechado. Em todos os tipos de aplicação, os invólucros garantem uma 

distribuição homogênea da temperatura dentro do portador durante 

o processo de sinterização, semelhante à de uma blindagem de pro-

teção térmica. Pérolas sinterizadas de óxido de zircônio de alta pureza 

para suporte perfeito dos objetos completam a linha de produtos.

 Elementos de aquecimento de alta qualidade feitos de dissilicida de 

molibdênio atingem uma temperatura final máxima de 1650 ° C. Em 

contraste com os sistemas de aquecimento feitos de carboneto de 

silício, os aquecedores deste tipo são suficientemente removidos de 

seu limite máximo de desempenho de cerca de 1800 ° C. Graças a esta 

propriedade, eles têm uma vida útil significativamente mais longa. 

Cada um dos quatro elementos de aquecimento pode ser substituído 

individualmente em caso de danos, não é necessária uma troca “em 

bloco”. Ao calcular o consumo de energia de um forno levando em 

consideração o volume da câmara de combustão, o S400 tem uma 

densidade de energia de 1,12 W / cm3. Esta alta eficiência energética 

significa baixos custos operacionais no uso diário. Um termopar tipo B é 

projetado para uma temperatura máxima de 1800 ° C. As temperaturas 

de processamento do óxido de zircônio de no máximo 1650 ° C estão 

bem abaixo, o que se reflete no resultado final em uma vida útil mais 

longa do sensor térmico. 

Custos minimizados do VARIO S400 
na operação diária

© Textos / Fotos / Ilustrações: Zubler Gerätebau GmbH - Buchbrunnenweg 26, D-89081 Ulm



07

TEMPERATURA 
DE REFRIGERAÇÃO DE TEMPO (TTC) 

Processo de resfriamento linear por meio 
de sistema de elevação inovador e software inteligente!

A qualidade do óxido de zircônio não é menos influenciada pelo processo de resfriamento após a sinterização. O 

modo de programa TTC oferece uma solução perfeita, na qual a eletrônica retorna os objetos linearmente à tempera-

tura de fim de ciclo em uma taxa de resfriamento livremente selecionável.

Para evitar que a temperatura caia muito abrupta-

mente após o final do tempo de espera na tem-

peratura final, a eletrônica compensa a alta perda 

de calor por meio do reaquecimento direcionado. 

Desta forma, os objetos podem ser resfriados até 

800 ° C a uma taxa livremente selecionável entre 

5 ° C e 30 ° C / min. Abaixo dessa temperatura, o 

elevador diminui alguns milímetros. O termopar 

controla a temperatura atual na câmara do forno 

a cada segundo. Se a temperatura cair muito em 

comparação com a taxa de resfriamento programa-

da, o controle eletrônico compensa esse desvio por 

meio do reaquecimento direcionado ou da correção 

da posição de elevação.

Programação para velocidade 
e processos convencionais de sinterização

© Textos / Fotos / Ilustrações: Zubler Gerätebau GmbH - Buchbrunnenweg 26, D-89081 Ulm

Especificações técnicas VARIO S400
Dimensões em mm (L x A x P) 330 mm x 830 mm x 570 mm

Peso em kg 55

Volume 
da câmara de combustão

130 x 290 mm 
para 2 placas de sinterização

Potência máx. 1900 W

Precisão de controle a 1500 ° C +/- 3 °C

Mecanismo de tranca sistema de elevador elétrico

Alcance de voltagem 220 V – 240 V • 50/60 Hz

Máxima liberdade na programação de um processo 

de sinterização.  500 locais de memória estão 

disponíveis para o processamento perfeito de óxido 

de zircônio, com cada um dos quais você pode 

programar cinco taxas diferentes de aquecimento ou 

resfriamento com tempos de espera corresponden-

tes para o processo de sinterização individual.  

A gestão do tempo e a eficiência energética 

desempenham um papel importante nos modernos 

laboratórios dentais.  Portanto, não apenas os ciclos 

convencionais de sinterização, mas também os 

processos de velocidade podem ser programados na 

S400 para trabalhar com a maior eficiência econômi-

ca possível.

Resultados ideais após sinterização

A qualidade de um processo de sinterização é mais 

evidente durante o processamento de dióxido de 

zircônio cúbico (altamente translúcido). Somente o 

uso de materiais excelentes na construção do forno, 

o uso de elementos de aquecimento regeneráveis   

e de alta qualidade em combinação com placas de 

sinterização de excelente qualidade permitem resul-

tados que atendem aos mais altos padrões estéticos. 

Um controle de temperatura preciso e individual-

mente ajustável garante a liberdade de processar to-

dos os materiais de zircônio no mercado exatamente 

de acordo com as especificações do fabricante.

Fases de resfriamento em diferentes fornos de sinterização

Resfriamento linear no TTC (20 ° C / min) 

no VARIO S400

Resfriamento não controlado simples-

mente desligando o aquecimento

Forno de sinterização convencional
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Sistemas de sinterização 
fabricados por

a company ofTelefon: + 49 (0) 5572 – 3021010

Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099

www.dental-concept-systems.com

Dental Concept Systems GmbH

Gieselwerder Str. 2

D - 34399 Wesertal

Distribuído por: Dentalforyou Unipessoal Lda - Avenida das Agras Nº 262 – Pavilhão C - 4820-748 Arões S. Romão | Fafe 

E-Mail: a.vilhena@dentalforyou.pt  | Telefone: (+351) 914 910 400
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