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   ونیرالمینیتها و پرسلنزیتواي کامپ مرحله  پرداخت یک و چندهايروشکارایی 

  
  ** ر کامیار فتح پو-*پوران صمیمی

  

  اصفهانو خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی ، دندانپزشکیي دانشکده،ترمیمیآموزشی  هدانشیار گرو *
  زاهدانو خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی ،پزشکی دنداني دانشکده،ترمیمیآموزشسی  ه استادیار گرو**

  
  چکیده

  . انداي معرفی شدههاي معمول چند مرحلهدر مقابل روشاي  هاي پرداخت یک مرحله روش براي کاهش زمان انجام ترمیم :بیان مساله
   .بود زیت و سرامیک ونیرالمینیتمپوي بر کاا  هاي پرداخت یک و چندمرحله روش يمقایسه ،دهانیبررسی بیرون از این  هدف: هدف

 کالرلوژیـک سرامیک ونیرالمینیـت    وپریمایس  و نانوفیلد4پوینت   میکروهیبریدزیتمپو کااز مستطیل شکل ينمونهنود و نه  : مواد و روش 
میکرومتر  25ها با فرز الماسی نمونه .شدندهم ي دستور سازنده فرابرپایههاي پرسلن  نمونه. گردید  کیورLED-Starlight با هازیتمپو کا.فراهم شد

ــر  ــپس وزب ــه  س ــه ب ــروه س ــایی11گ ــش   ت ــدبخ ــا  هر.گردی ــروه ه ــک از گ ــا ی ــاي روش ب ــاره ــت چه ــکپرداخ ــه و ی ــه ، س    اي مرحل
)Super-Snap  ،Enhance   و One-Gloss (هاي با آزمونها دادهو  انجام  با پروفیلومترمیکرومتري پایهبرزبري سطحی گیري    اندازه .شدند  پرداخت

  . انجام شدنیز ها مونهن SEM بررسی .گردیدبررسی آماري آنالیز واریانس و دانکن 
 سـه    پرداختروشپرداخت شده با  و شده زبر ، شده گلیز پرسلنیکس یا   نوار ماتر در زیر   شده   هاي کیور   سطحی نمونه یانگین زبري    م :هایافته
ــ ــراي،هگان ــت   ب ــب، ، 4پوین ــه ترتی ــراي 45/0 ±1/0و  44/0±09/0،  54/0 ±09/0،  49/2 ±51/0،  39/0±1/0 ب ــایس ، ب  ، پریم
،  38/1 ±15/0،  19/1±33/0،  کالرلوژیــــک و بــــراي 49/0 ±09/0 و 38/0 15/0±،  42/0 09/0± ، 63/0±2،  06/0±31/0
 يشـده زبر زیرگروه گلیز و  ها وزیتمپو کايشدهزبر  يها زیرگروه. گیري شد  میکرومتر اندازه57/0 ±09/0 و 09/0±64/0،  09/0±65/0

  ).> p 05/0( داشتندتفاوتی معنادار هاي گروه مربوطه   زیرگروهباکالرلوژیک 
  .پیشنهاد کردو پرسلن  زیتمپو پرداخت کااي براي مرحله  چندهاي روشتوان به جاي اي را می مرحلهیک هاي  روش :يگیر نتیجه 

  .پرداختروش ، ، سرامیکزیت نانوفیلد، ونیروزیت میکروهیبرید، کامپمپوسطحی، کا خصوصیات :گان کلیديواژ
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  درآمد
یـک تـرمیم بـه       (Finish)پایـان    دندانپزشکی،   کارهايدر  

ــه ــه اي  مرحل ــیگفت ــی ،شــود م ــرمیم شــکل داده م ــه ت ــود  ک  ش
)Contouring ( به نسبت  یو سطحهاي ماده از میان برود افزودهتا

پایـان   بـه دنبـال    ،ترمیم نیـز  ) Polish (پرداخت.  ایجاد شود  صاف
هـاي  از میان بردن پایانی افـزوده  که شامل ،گیرد ترمیم انجام می  

 يکنندهبازتاب و ف  ایجاد یک سطح بسیار صابراياز سطح ماده  
از و پرداخت یک تـرمیم، سـبب        پایانی  انجام مراحل   . )1(است  نور  

هاي ترمیم با سطح دندان  لبههمخوانی سطحی و زبري بین رفتن 
و اي  لثههاي  تجمع پالك، بیماري  جلوگیري از    که سبب    ،شود  می

ــی  پوســیدگی ــده م ــاي عودکنن ــرد ه ــرمیم.)2( دگ ــام ت ــاي   انج ه
در دندانپزشـکی ترمیمـی     اي تـازه    روزنه به عنوان    ،کارانه  محافظه

هـاي   مـواد ترمیمـی و روش     ،  پایـه  همـین    بـر . مطرح شده اسـت   
هـا دسـت    هـدف این  به  ترمیم در حال معرفی هستند تا       گوناگون  

فراینـد  در  . کاهش یابد، نیزبالینی زمان کار    ،بر آن یافته و افزون    
مراحل پایانی و پرداخـت  زیتی و سرامیکی، واي کامپ ه  انجام ترمیم 

 نـوین اتمـام و پرداخـت   هاي پایانی روش.  داردترمیم اهمیت زیاد  
 مدت زمان   ،مراحل کار و در نتیجه    در کاستن شمار    مواد ترمیمی،   

بـه  دارنـد و    کوشـش   و پرداخت   ي پایانی   صرف شده براي مرحله   
هـاي   روشه از اي جـایگزین اسـتفاد      یک مرحله  هايتازگی، روش 

  . اند اي شده و سه مرحله چهار
ـــ ــرهــا در  زیتوکیـورینـــگ کامپ ـــریکس،زی ـــوار مـات   ن

 که ، و بیان شده است)5  و4، 3( کنـد تـرین سطـح را ایجـاد می صاف
 در زیر گوناگونهاي  زیتو کامپمیانسطحی زبري تفاوتی از لحاظ 

ار دادن دقیـق  قـر ، بـا وجـود   البتـه . )6(نوار ماتریکس وجود نـدارد    
کـه  نیاز اسـت،    ترمیمو پرداختکار پایانی   به مقداري   ،  ماتریکس

. )3(شـود   مـی  سبب کاهش صافی سطح حاصل از زیـر مـاتریکس      
 ترمیم، فرز الماسـی   شکل دادن  براي   ابزار که بهترین    ،شدهآشکار  

 اصالحات برايتنظیم ترمیم پرسلنی  . )7( است میکرومتر 40 تا   15
سـطحی  زبـري  باعث ایجـاد  میم، ممکن است اکلوزالی و شکل تر 

 که سطح پرداخت    ،اند  نشان داده هاي تازه   شماري از بررسی  . گردد
پـذیرفتنی بـوده و     در حد سطح گلیـز شـده،         ، سرامیک نیز  يشده

   برتـري پرداخـت تـرمیم بـه جـاي گلیـز دوبـاره             بـه     آنرا شماري
  .)8( دهند می

ــک در ــی ی ــر بررس ــت دو روي پ ب ــهرداخ ــتو کامپگون  زی
و یک  (Clearfil ST) کلیرفیل ، (Filtek A 110)فیلتک  میکروفیلد

 هاي روشبا استفاده از  ) (Esthet- x استتزیت میکروهیبریدوکامپ
 )Sof-Lex(  ساف لکسهمراه با خمیر پرداخت، Enhance)( انهنس

بهتـرین  پوگو  اي پرداخت     یک مرحله روش  ،  )Pogo(  پوگو روشو  
پژوهشی دیگر، در . )9(کرد  ایجاد  ها  ي روش میان همه سطح را در    

گیـري شـده، از پرداخـت         سـطحی انـدازه   زبـري   تـرین مقـدار     کم
 پوگـو اي  پرداخت یک مرحلـه روش با استفاده از Z250  زیتوکامپ
 4پوینـت    زیـت وگیري شـده بـراي کامپ       سطحی اندازه زبري  . بود

)Point 4(  به  میکرومتر 62/0  و69/1، 49/1، 3/0، مطالعهاین در
 پوگو، ساف لکستیب براي سطح زیر نوار ماتریکس، پرداخت با تر
   . )10( بود Identoflex)( ایدنتوفلکسو

  سـوپریم   فیلتـک  زیت نانوفیلـد  و، بر روي کامپ   پژوهشیدر  
)(Filtek Supreme ، شاهد هاي  گروهن امی که تفاوتی ،گردیدآشکار

هاي پلیمري آغـشته بـه المـاس     هاي پرداخت شده با کپ   و نمونه 
  ساف لکـس   هاي آغشته به آلومینیوم اکساید      و برس ) پوگوروش  (

زیت نانوفیلد، نسبت و، کامپبررسی در این ،به طور کلی. وجود ندارد
  . )11( کردایجاد سطحی بهتر  Z250زیت هیبرید وبه کامپ

زیت میکروهیبرید وکامپگونه بر روي سه  دیگر پژوهشیدر 
ــک  ــه و ی ــتوکامپگون ــد، کازی ــتمپو نانوفیل ــدزی     میکروهیبری

Palfique Estelite   سـطحی را نـشان داد و   زبـري کمترین مقدار 
 نسبت به دو )(Filtek Supreme سوپریمفیلتک   زیت نانوفیلدمپوکا

در این . کردایجاد سطحی بهتر زیت میکروهیبرید دیگر مپوکاگونه 
هاي نانوفیلد نسبت بـه       زیتمپوبراي کا برتري  هیچ گونه   بررسی،  

  . )12(نشد  مشخص سطحی هايویژگی لحاظ  از یکروفیلدم  زیتمپوکا
 فیلتک زیت نانوفیلد مپو کا گونهدیگر بر روي دو      بررسی در

ــسلوسنت  ــوپریم تران داراي  ()(Filtek Supreme Translucentس
، مقـادیر  )Filtek Supreme Body( فیلتک سوپریم بادي و) نانومر
 به ترتیب   ،ریکسسطحی در زیر نوار مات    زبري   يگیري شده   اندازه

  . )13( گزارش گردید میکرومتر 33/0و 15/0
درون  کـه بهتـرین روش پرداخـت         ،بیان شـد  پژوهشی  در  

دهانی پرسلن استفاده از فرزهاي پرداخت الماسی میکرونی و فـرز       
. )14(اسـت   استفاده از خمیر الماسی    ، پره و به دنبال آن     30کارباید  

 پره، سـبب بهبـود   30باید   که فرز کار   ،اند   بیان کرده  ی دیگر گروه
 ،شود و استفاده از فرزهاي الماسـی میکرونـی و سـپس        سطح نمی 

عکـس ایـن مطلـب در    . انـد  کاربرد خمیرالماسی را پیشنهاد کـرده    
دیگر، بیشتر  پژوهشی  در  . )15(گیري شده است       نتیجه بررسی دیگر 

، نـسبت بـه     انهـنس بررسی، مانند روش    هاي پرداخت مورد      روش
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ایجـاد  تـر   سطحی صاف ) Over-glaze (اور گلیز یا  پرسلن اتوگلیز   
پایان مرتبط با هاي لهبه بررسی مقابررسی فراگیر   یک  . )14( کردند

آوري نتایج پرداخته و از  روش گردهاي پرسلن به      و پرداخت ترمیم  
  : )16(آوري کرده است  گردنتایج زیر را گوناگون هاي لهمقا

 ،  پـره و سـپس  30ـ کاربرد فرز الماسی و فرز کاربایـد      1
پرسلن گلیز شـده ایجـاد      همانند  خمیر پرداخت الماسی، سطحی     

  . کند می
بهترین وسیله  )Shofu(  شوفوهاي پرداخت ـ کاربرد کپ2

  . براي پرداخت پرسلن است
ی سـطح دیـد،   گر چـه از لحـاظ       شوفو  ـ کیت پرداخت    3

ــذیرفتنی  ــی پـ ــاد نمـ ــد ایجـ ــی  ،کنـ ــی در بررسـ    SEM ولـ
)Scanning Electron Microscopy(  هـاي   روشدیگـر  نسبت به

  . کرده استبررسی سطحی بهتر ایجاد مورد استفاده در آن 
، توانایی ایجـاد سـطحی در حـد         شوفوپرداخت  روش  ـ  4

  . پرسلن گلیز شده دارد
هاي فلدسپاتیک نسبت به پرسلن گلیز     ـ پرداخت پرسلن  5

  . کند  ایجاد میتر، سطحی صافشده
 گلیـز بـه دسـت       سطحی زبري   ياندازه پژوهشی دیگر، در  

گیري شده اسـت و مقـادیر    اندازه میکرومتر 42/0 تا47/0 از آمده،  
 46/0 تـا    29/0 ازشـوفو   پرداخت  روش  گیري شده با      اندازهپایانی  

تفـاوت آمـاري    بررسـی،   در ایـن    . گردیـد گیـري     انـدازه  میکرومتر
و داخت شده و گلیز شده مشاهده نـشد  سطوح پرچشمگیري میان   

  .)17( گردیدمعرفی شوفو پرداخت سرامیک وش، ربهترین 
هـاي   روشیی تـا کـارا  کوشـش شـد     کنـونی،  بررسـی  در

مراحل کار با آنها، بر     شمار   با توجه به     ،و پرداخت گوناگون پایانی   
و پرداخت پایانی هاي  روش.  ترمیمی مقایسه شوديروي سه ماده  

 مدت ،همراحل کار و در نتیجکاهش شمار مواد ترمیمی، در ي تازه
دارنـد و  کوشش و پرداخت ي پایانی زمان صرف شده براي مرحله  

هاي  روشاي جایگزین استفاده از       هاي یک مرحله    به تازگی، روش  
و روش پایانی کارآیی سه پایه، براین . اند اي شده  و سه مرحلهچهار

زیـت  مپو کاگونـه مراحل متفاوت کار، بر روي دو   شمار  پرداخت با   
/ هـاي اینلـه       انجام ترمیم براي  سرامیکی  ش  گونه رو و یک   نوین  

  . استشده انله و ونیر بررسی 
پرداخـت یـک و    هاي  روشیی   تعیین کارا  ، طرح هدف کلی 

سـطحی بـر روي     زبـري   گیـري     اي با استفاده از اندازه      چند مرحله 
  .بودزیتی و سرامیکی مپوهاي کاترمیم

  روشمواد و 
 ایـن بررسـی  در زیتی و سرامیکی مورد اسـتفاده       مپومواد کا 

هاي پرداخت  روش و  1در جدول   بی جهت   و  تجربی آزمایشگاهی   
  . اند  معرفی شده2مورد استفاده در جدول 

زیتی، مپوهاي کا نمونهبراي ساخت  :ها نمونهفراهم کردن 
، )ایــران( ســخت شــدن اکریــل اکروپــارس يبـه هنگــام مرحلــه 

رازا و دو متـر د میلـی 10پنج میلی متر پهنـا،   يهایی با اندازه   قالب
پـس از سـخت   . شد ضخامت، در سطح اکریل قرار داده      میلی متر   

، ایجاد شده هاي  ههاي مورد استفاده، در حفر      زیتمپوشدن ماده، کا  
 حفره قرار داده شد و پس از قرار دادن نوار يبیشتر از اندازه اندکی  

ــفاف  ــاتریکس ش ــوك ) Kerr Corporation, USA(م ــک بل و ی
زیت و بلوك مپوبر روي سطح کامتر میلیدو اي به ضخامت  شیشه

 Starlight LED ها با دستگاه الیت کیور آکریلی، کیورینگ نمونه
)Starlight Pro, High Power, Mectron, Italy  (   بـا شـدت نـور  

2cm
mw 450    اي   با فشار بر روي بلـوك شیـشه       ثانیه   20 و زمان

اي و نـوار مـاتریکس،    هپـس از برداشـتن بلـوك شیـش      . انجام شد 
 .گردیدبر روي هر نمونه انجام ثانیه  20تر به مدت  کیورینگ اضافه

هـاي پرسـلن، بـه هنگـام سـتینگ گـچ              سازي نمونـه    آمادهبراي  
 در آنها ها  قالب،)Colorlogic(  کالرلوژیکسرامیکمواد رفراکتوري 

هـایی بـا همـان ابعـاد      قرار داده شد تا پس از ستینگ گچ، نمونـه     
مراحل پخـت و گلیـز پرسـلن    . زیتی به دست آید   مپوهاي کا   نهنمو

  . انجام گرفتي دستور سازنده برپایه
زیت و مپو کاگونه نمونه از هر 33 محاسبات آماري، يبرپایه

  .   شدفراهم پرسلن ي نمونه33
 ي مرحلـه هـا،   نمونـه ساخت پس از   :ها  سازي نمونه   آماده

 مورد الماسی فـرز. نجـام گـرفت با استفـاده از فـرز الماسی ایپایان
 میکرومتـر   25ذرات   يبــا انــدازه    فـایـن الماسی فـرز استفـاده،

که با هندپیس ،  )859EF,Komet, Germany(بـود  grit 550برابر 
 و حداکثر دور گرادسانتی  بر کیلوگرم5/2 سرعت باال با فشار هواي

ر فـرز بـراي    از هـ  .تماس با سطح استفاده شد    به هنگام   هندپیس  
که با شش اي، گونه به ،نمونه استفاده گردید چهار یپایاني مرحله

نمونـه بـه سـمت    آغاز  آب و هوا، از يافشانهحرکت فرز همراه با     
 بـراق سـطحی زیـر       ي گلیـز سـطح پرسـلن و الیـه         ي، الیه آخر

  . شد زیت برداشته میمپوماتریکس کا
 مـواد مـورد    تایی از11 بر روي هر گروه      :انجام پرداخت 

هـا بـه    پرداخت استفاده گردید و دیـسک   گونه روش   استفاده، یک   
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هـاي   روش استفاده از يشیوه. بار مصرف استفاده شدند یکروش  
در دور هنـدپیس    . ه شده اسـت    ارای 2، در جدول     پرداخت گوناگون

میان . بود بار   5/2 و فشار هوا   دور در دقیقه     8000 تا   7000حدود  
و شوي نمونه و  شست ثانیه 10ها،  ض دیسک تعویگوناگونمراحل 

  . خشک کردن انجام شدپنج ثانیه 
هـا   سطحی نمونهزبري  گیري     اندازه :سطحیزبري  گیري    اندازه  

  : در سه مرحله انجام گرفت
زیتی در زیـر نـوار      مپو کـا  ي نمونـه از هـر مـاده       11  بر روي  •

زبـري  گیري     نمونه از پرسلن گلیزشده اندازه     11ماتریکس و   
در نظـر گرفتـه   شـاهد  که بـه عنـوان   ، گردیدانجام  ی  سطح
  . شدند

 ترمیمی، پس از خشن کردن با      ي نمونه از هر ماده    11براي   •
 .  انجام گردیدسطحی زبري گیري  فرز الماسی، اندازه

 99 هاي پرداخـت شـده در         سطحی نمونه زبري  گیري    اندازه •
  .انجام شد) تایی11گروه نه (نمونه 

هــا از دســتگاه  ســطحی نمونـه ري زبــگیـري   انــدازهبـراي  
 اسـتفاده  Taylor-Hobson Surtronic 3 (Denmark)پروفیلـومتر  

اي گونه آکریلی آن به ي ترمیمی همراه پایهي مادهينمونه. گردید
بخـش میـانی    وسـیله، در    )  Indenter (اینـدنتر گرفت، که     قرار می 

بـار  ج پـن  ، در ایـن مـسیر  ،سپس. قرار گیردپهنایی نمونه از لحاظ  
مقـدار  میـانگین پـنج   گرفت، که  گیري براي هر نمونه انجام  اندازه
  میـانگین زبـري     بـه عنـوان    گیري شـده بـراي هـر نمونـه،          اندازه

 کـات اف  پایـانی   میزان.شد سطحی براي آن نمونه درنظر گرفته     
)Cut off(انتخـاب گردیـد  بررسـی  براي این متر میلی 8/0  برابر .

روي سطح نمونه پـس از  بر ایندنتر  جاییه جاب مقدارمیزان پایانی 
ـ . )18 و   6( بود حرکت بعدي    آغازیک بار اندازه گیري، براي       یـن  ه اب

سطحی زبري میانگین و آوري شد  گرد عدد 11 از هر گروه، ،ترتیب
پرداخـت مـورد اسـتفاده    روش  ترمیمی مورد نظر به همراه      يماده

  .محاسبه گردید
 نمونه تحـت بررسـی      15له،  در این مرح   :ها   نمونه SEMبررسی  

SEM4  پوینـت زیتمپونمونه از کایک .  قرار گرفتند )Point 4 (و 
یـک  ،  نوار ماتریکس زیر  کیور شده   روش  به   )Premise( پریمایس

از مــواد  یـک  نمونه از پرسلن گلیـز شـده، یـک نمونــه از هــر            
 یکو یک نمـونـه از هر      ي پایانی   مـرحله تـرمیمی پس از انجام   

ــواد ـــا از م ـــرداخت ب ـــرمیمی پــس از پ ــنسهــاي روش تـ  ، انه
ــنپ ــوس  و(Super Snap) سوپراس ــورد )One Gloss( وان گل  م

هایی که بهترین   که نمونه،است گفتنی . قرار گرفتند SEMبررسی  
ــرمیم در     ــت ت ــل پرداخ ــام مراح ــس از انج ــطح را پ ــون س آزم

  با میکروسکوپ الکترونیSEMپروفیلومتري داشتند، تحت بررسی 
ــپسفی و   XL30 (Philips Electron Optics, Netherland)لی

  .قرار گرفتند برابر 1000 برابر و 500 برابر، 250 بزرگنمایی
و دانکن سویه واریانس یک با آزمون مقادیر به دست آمده، 

  . واکاوي آماري شدند
  

  ها  یافته
 همراه با گوناگونهاي  سطحی گروهمیانگین مقادیر زبري    

، حداکثر و حداقل     درصد 95 ضریب اطمینان در حد      انحراف معیار، 
ه  ارای1بررسی در نمودار گیري شده در هر گروه مورد        مقادیر اندازه 

  . شده است
سـطحی در  میانگین زبـري    : درون گروهی  يمقادیر و مقایسه  

، براي سطح زیر ماتریکس، سطح خشن        4پوینتزیت  مپوگروه کا 
و   سوپراسـنپ روشبـا  ، پرداخـت    انهـنس   روش  شده، پرداخت با    

  ،  39/0±1/0 به ترتیـب برابـر بـا         ، وان گلوس روش  پرداخت با   
 45/0 ±1/0 و 44/0 09/0±،  54/0 09/0±،  49/2 51/0±

 ANOVAآزمون با انجام ). 1نمودار  ( یدگیري گرد   اندازهمیکرومتر  
زیـت خـشن شـده داراي    مپو که زیر گروه کا،شدسویه آشکار  یک  

 یو اختالف)  > 05/0p(بود با چهار زیرگروه دیگر ادار  معنیاختالف
نـوار  زیـر   هاي پرداخت شده و کیـور شـده         ادار میان زیر گروه   معن

 گروه سطحی درمیانگین زبري ). 3جدول ( ماتریکس مشاهده نشد
، براي سطح زیر ماتریکس، سطح خشن شده،       پریمایسزیت  مپوکا

و پرداخت با سوپراسنپ روش ، پرداخت با  انهنس روشپرداخت با 
،  2±63/0 ، 31/0±06/0به ترتیـب برابـر      ،   وان گلوس  روش

گیري  اندازه میکرومتر49/0 ±09/0 و 15/0±38/0 ،09/0±42/0
زیت خشن شـده  مپودر این گروه نیز، زیرگروه کا    ). 1نمودار( گردید

) > p 05/0(بـود  دار با چهـار زیرگـروه دیگـر    ا معنیداراي اختالف
  ). 3جدول(

، بـراي   کالرلوژیـک  سطحی در گروه پرسلن   میانگین زبري   
، انهـنس   روشیز شده، سطح خـشن شـده، پرداخـت بـا      سطح گل 

بـه  ،  وان گلـوس  روشو پرداخت بـا  سوپراسنپ  روش  پرداخت با   
، 65/0 ±09/0، 38/1 ±09/0، 19/1 ±33/0ترتیـــب برابـــر 

نمودار  (شدگیري    اندازه میکرومتر 57/0 ±06/0 و   09/0±64/0
 که زیرگروه پرسلن گلیز شده داراي    ،و بررسی آماري نشان داد    ) 1
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و زیرگـروه پرسـلن   )  > 05/0p(با چهارگروه دیگر ادار  معنیتفاوت
 گروه  با چهار زیر)  > 05/0p(ادار  معنی داراي تفاوت،خشن شده نیز

  ).3جدول  (استدیگر 
دانکـن  و  ) ANOVA( آنـوا    هايآزمون :گروهیي میان   یسهمقا

، مقـادیر   بررسـی  ترمیمی مـورد     يسه ماده میان   که،  نشان دادند 
سطحی زیر نوار ماتریکس و سطح گلیـز   زبري   يگیري شده   اندازه

بـه گونـه اي      ،هاي پرسلنی   در نمونه  وادار   معن یشده، داراي تفاوت  
، همچنین).  > 05/0p(است یتی زمپوهاي کا  نمونهبیشتر ازمعنادار 

مشاهده ادار  معنی هر سه گروه، تفاوتيشدهزبر هاي  زیرگروهمیان 
پرداخـت  روش هاي پرداخت شده بـا   نمونه در).  > 05/0p (گردید
 شدبررسی دیده هر سه گروه مورد ادار میان  معنی تفاوت، نیزانهنس
در ).  > 05/0p( بهتـرین نتـایج را داشـتند    پریمایسهاي و نمونه
، وان گلوسو سوپراسنپ پرداخت روش هاي پرداخت شده با   نمونه
 ولـی   ،زیتی وجـود نداشـت    مپوهـاي کـا     گروهادار میان    معن یتفاوت
ـ یهاي پرسلن با ایـن دو گـروه داراي تفـاوت            نمونه بودنـد  ادار  معن

)05/0p < ()  4جدول.(  
  

 زیتی و پرسلن استفاده شدهمپو مواد کا:1جدول 
 

  تولیدکننده  ي مادهونهگ  ترکیب  ماده

  4پوینتزیت رزین مپوکا

  Bis-GMAرزین 
 درصد وزنی فیلر از جنس گالس باریم آلومینیو بورو سیلیکات و سیلیکون 76

    μm4/0ي ذرات برابر ، میانگین اندازهfumedاکساید  دي
  

  ,Kerr Corporation  زیت میکروهیبریدمپوکا
U.S.A 

   پریمایسرزین زیت مپوکا

 Ethoxylated Bis-GMAرزین 
  : درصد وزنی فیلر در سه گونه84

   . Nonagglomoratedـ ذرات نانومتریک سیلیکا 1 
  4/0μmـ گالس باریم 3ـ ذرات فیلر پر پلیمریزه ، 2

  

 ,Kerr, Corporation  زیت نانوفیلد مپوکا
 USA 

  کالرلوژیکپرسلن 

   درصد62ـ  Sio2 : 680ـ 1
   درصد10 ـ Al2O3 : 15ـ 2

   درصد5 ـ 7 ك Na2Oـ 3
   درصد8ـ  K2O : 10ـ 4

   درصد2ـ Sn : 6 و Ce, Mg, Ca, Liـ ترکیبات 5

  ,Ceramco, Dentsply  پرسلن فلدسپاتیک
USA 

  
  

  هاي پرداخت استفاده شده  سیستم:2جدول 
  

  تولید کننده  لشمار مراح  شکل و جنس ابزار پرداخت  ي استفادهشیوه  نام روش
 Al2O3 Coatedهاي  دیسک  

   )  Coarse( زبر -1   حرکت خشک4
   ) Medium(متوسط -2   حرکت خشک4
  )Fine( نرم-3   حرکت خشک8

  سوپراسنپ

   )Extra-Fine( خیلی نرم-4   حرکت خشک8

 Shofu, USA  اي چهار مرحله

 
ـاي   دیـسک  تیک  و اسـفنج سـنت  Al2O3 Resin Bondedه

  همراه با خمیر الماسی
   دیسکهاي اتمام انهنس  -1   حرکت خشک12
  انهنس  )mµ1( نرم Prisma Gloss خمیرپرداخت کامپوزیت  -2  حرکت خشک6

ــرم Prisma Gloss خمیرپرداخــت کامپوزیــت -3   حرکت خشک6  خیلــی ن
)μm3/0(  

 Dentsply / Caulk ,USA  اي سه مرحله

   حرکت خشک با فشار کم12 وان گلوس   حرکت خشک با فشار باال12
اکساید و   از جنس سیلیکون دي Bondedهاي  دیسک

 Shofu, USA  اي یک مرحله  وینیل سایلوکسان آلومینیوم اکساید با مدیاي پلی
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ماتریکس خشن شده انهنس سوپر اسنپ وان گلوس 

Point 4
Premise
Colorlogic

  

متر
رو
میک

ب 
حس

بر 
ی 
طح
 س
ري
زب

  

  

 پرانتز انحراف معیار مقادیر دروناعداد (ي میکرومتر گیري زبري سطحی برپایه زیتی و پرسلن در شرایط گوناگون اندازهمپو میانگین زبري سطحی مواد کا:1دار نمو
  )استاندازه گیري شده 

  
  

  ) > 05/0P* (ي میانگین زبري سطحی به روش درون گروهی  مقایسه:3جدول 
  

زیت مپومرحله پرداخت کا
  پرداخت  سطح خشن شده  سطح زیر ماتریکس یا گلیز شده  یا پرسلن

  انهنس
  پرداخت
  سوپراسنپ

  پرداخت
وان 
 گلوس

  *.دار داشتاها تفاوت معن  گروهدیگرمتوسط خشونت سطحی گروه خشن شده، با   4پوینت
  *.داشتمعنادار ها تفاوت   گروهدیگرمتوسط خشونت سطحی گروه خشن شده، با  پریمایس

 ککالرلوژی
  *.داشتمعنادار ها تفاوت   گروهدیگرمتوسط خشونت سطحی گروه گلیز شده، با 
  *.داشتمعنادار ها تفاوت   گروهدیگرمتوسط خشونت سطحی گروه خشن شده، با 

  

  
  ) > 05/0P* (سطحی میان گروهی ي میانگین زبري مقایسه: 4جدول 

 
  زیت یا پرسلنمپوکا

  
  ي پرداختمرحله

 وژیککالرل  پریمایس  4پوینت

  . *با دو گروه دیگر تفاوت معنادار داشت کالرلوژیک گروه سطح زیر ماتریکس یا گلیز شده
  .*هر سه گروه داراي تفاوتی معنادار با یکدیگربودند سطح زبر شده

  .*هر سه گروه داراي تفاوتی معنادار با یکدیگربودند انهنسپرداخت 
 . * معنادار با دو گروه دیگر بودداراي تفاوتیکالرلوژیک گروه  سوپراسنپپرداخت 
 . *داراي تفاوتی معنادار با دو گروه دیگر بودکالرلوژیک گروه   وان گلوس پرداخت 

  
  بحث

زبري ها، سبب کاهش   و پرداخت ترمیمپایانیانجام مراحل 
 فیزیکـی  هـاي ویژگـی اي تـرمیم و بهبـود      لبه همخوانیسطحی،  

گـذر  بود ایـن عوامـل در        که به  ،شود  ترمیمی می  يشیمیایی ماده 

و اي  لثـه هـاي     زمان سبب کاهش تجمع پالك دنـدانی، بیمـاري        
هـا   تـرین روش یکی از مهم.  )4(گردد    هاي عودکننده می    پوسیدگی

پروفیلــومتري بــراي آزمــون بــراي ارزیــابی ســطح مــواد، انجــام 
که در کنار ایـن     میانگین زبري سطحی است،     گیري متوسط     اندازه
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 سطح، توپوگرافی SEM بررسی چشمی یا بررسی ، معموالً باآزمون
  . )19(شود  تر مشخص می دقیقاي گونهسطح ماده به 

مواد ي باره که در،ه استشدهاي گوناگون آشکار بررسیدر 
زیتی، سطح حاصل در زیر نوار ماتریکس، از لحـاظ          مپوترمیمی کا 

امـا همیـشه   . )18 و 3(اسـت  توپوگرافیک، بهترین سطح  هاي  ویژگی
نوار ماتریکس شـفاف، بـه   در زیر زیت مپوکا  کیوريس از مرحله  پ

 سطح زیر نوار ،بر آنافزون . نیاز استمقداري اصالح کانتور ترمیم 
فیزیکـی  هـاي  ویژگـی از لحاظ است  و از رزین   سرشار  ماتریکس  

و پایـانی  به انجام مراحل پایان،  که در  ،ضعیف و باید حذف گردد    
 ،هاي پرسلن گلیز شده نیـز       در ترمیم . )18( استنیاز  پرداخت ترمیم   

مراحل فرایند ولی در   ،  بودهسطح ترمیم مناسب    هاي  ویژگیگرچه  
هاي تمام سرامیکی،  در ترمیمبه ویژه  ترمیم، کردن سمان و نشاندن

سـمان و   هـاي   افـزوده همیشه به مقداري اصالح اکلوژن، حـذف        
یري از جلـوگ بـراي  کـه  نیاز اسـت،  گاهی به اصالح کانتور ترمیم    

 نظیر التهاب بافت نرم و سـایش سـطح       چونهم،  مشکالت بعدي 
  . )14(شود  مینیاز و پرداخت پایانی به انجام مراحل رو به رو، دندان 

روش از  زیت  وسطحی کامپ هاي  ، ویژگی که نیبا توجه به ا   
گونـه  از دو   بررسـی   در ایـن    اسـت،   اثر پذیر   ن  آفیلري موجود در    

ــا وکامپ ــاروش زیــت ب  کــه یکــی ،وت اســتفاده شــدفیلــري متف
 پریمایس و 4پوینت در گروه. میکروهیبرید و دیگري نانوفیلد است

سـطحی  ي زبري   گیري شده   ، کمترین مقادیر اندازه   بررسی این   در
نوار مـاتریکس و بـه   در زیر هاي کیور شده    هاي نمونه   در زیرگروه 

یگر د که با نتایج ،شد دیده  میکرومتر31/0 و 39/0 برابر با ،ترتیب
ها  زیتمپوسطحی کازبري مقادیر . )18 و 3(ها هماهنگ است   بررسی

، )3 (04/0، به میزان    گوناگون هايبررسیدر زیر نوار ماتریکس در      
 30/0،   )9 ( 09/0  ، )6 ( 13/0،  )5 (07/0 تا   02/0،  )4 ( 22/0 تا   03/0
علـت ایـن    . سـت ه ا گیري شد   اندازه μm )20( 27/0،  )10 ( 47/0تا  

نوار ماتریکس و کیفیت ي هاي گوناگون به گونه   بررسیتفاوت در   
زیت بـه  مپو سطحی کا  نارساییسطح آن نسبت داده شده و وجود        

   کـه بـر سـطح      ،علت وجود این نقایص بر روي مـاتریکس اسـت         
 .)5(شود   میبازتابزیتی مپو کايماده

 4تپوینهاي  زیتمپوسطحی کازبري مقادیر بررسی در این 
 میکرومتـر   2  و 49/2 بـه ترتیـب برابـر بـا            ،شدهزبر   پریمایسو  

ها با فرزهـاي الماسـی       کردن سطوح نمونه  زبر  . گردیدگیري    اندازه
گریـت   550 کـه برابـر بـا      میکرومتر 25 ذرات   يپرداخت با اندازه  

 کـه   ،انـد   کـرده هاي گوناگون پیشنهاد    بررسی. ، انجام گرفت  است

 تا 15 (، فرز الماسی میکرونیابزارترین ترمیم، بهبراي پایان دادن    
 که ،است، آشکار 1با توجه به نتایج در نمودار . است)  میکرومتر40
سـطحی  میـانگین زبـري    در ربرد این فرزها، سبب افزایش زیاد کا

، 3(است همـاهنگ ها دیگر بررسی با نتایج ، که این نتیجه نیز،شده

 ذرات شماري زیاد داراي این فرزها به هنگام تماس با سطح. )21  و4
 که به راحتی با فشار وارد شده به هنـدپیس، درون    ،الماس هستند 

کنند و سبب کنده شدن ذرات از سطح          زیتی نفوذ می  مپو کا يماده
  .شوندمی

گیري شده با کاربرد فرز الماسی  سطحی اندازهزبري  مقادیر  
 30بـا فـرز الماسـی     7/1-5/1 هـا، بـه مقـدار     زیـت مپوبر روي کا  
 96/0، )22( میکرومتـر  60 تـا  40  با فرز الماسـی   7/2،  )4 (میکرومتر

با فرز کارباید    میکرومتر 21/2 و   )6(باکاربرد فرز الماسی و کارباید      
علت تفاوت ایـن مقـادیر بـا    . ه است  گزارش شد  )20 ( پره   18 و   12

  . استفرز  زبري و فرزها کاربرد روش به علت احتماالً کنونی، بررسی
 سطح پرسلن گلیز    يگیري شده   سطحی اندازه ي  زبرمقادیر  

 میکرومتـر  38/1، 19/1 بـه ترتیـب برابـر بـا       ،شده و خشن شـده    
گیـري شـده بـراي        ادیر انـدازه  در یک بررسی، مق    .گیري شد   اندازه

 ،گیري شده است    اندازه میکرومتر 44/0 تا   37/0 ازپرسلن اور گلیز    
 بـه    میکرومتر 60کردن سطح با فرز الماسی      زبر  که این مقادیر با     

 زبـري  مقـادیر . )14(افزایش یافتـه اسـت       میکرومتر 18/3 تا   60/2
براي پرسلن گلیز شده، باالتر از بررسی شده در  گیري اندازه سطحی
سازي پرسلن  احتماالً به علت مراحل آماده که است، شده یاد بررسی
سطحی خـشن شـده در   زبري اما مقادیر . استاز انجام گلیز پیش  

بررسی کنونی  زیرا در ،استبررسی یاد شده کمتر از نونی بررسی ک
  .سازي استفاده شد براي خشن میکرومتر 25از فرز الماسی 
اي   پرداخـت سـه مرحلـه     روش   یـک    انهنسپرداخت  روش  

سـطحی  زبـري   يگیـري شـده   ، مقادیر اندازهبررسیدر این  . است
بـه ترتیـب    ،  پریمایس و   4پوینتزیت  مپوبر روي کا   نهنساروش  

گیري شده است، گرچه این اخـتالف      اندازه میکرومتر42/0 و   54/0
از به دست آمـده  نتایج ). 4 و 3جدول ( ) < 05/0p(نیست دار امعن

ــا  ــطوح ک ــا   مپوس ــت شــده ب ــنسروش زیتی پرداخ  بــراي انه
در . گوناگون است ،  فراوانهاي  بررسی در   گوناگونهاي    زیتمپوکا

سـطحی  بـري  زبرابري چهار سبب کاهش روش این بررسی،  یک  
 میکرومتـر  42/0 برابـر    ، شده و مقدار آن    Z100زیت هیبرید   مپوکا

، Z100 و   Silux بـر روي     انهنس دیگر، مقادیر    بررسیدر  . )4(است  
در ایـن   . گردیـد گیري    اندازه میکرومتر 3/0و  23/0به ترتیب برابر    
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ــی، ــتفاده از بررس ــت روش  اس ــنسپرداخ ـــرداخت  انه ــراي پ  ب
مقادیـر پژوهشی، در . )5(شـد پیشنهاد د هاي میکـروفیـل زیـتمپوکا

برابـر  گونـاگون  هـاي  زیتمپو براي کاانهنسروش سطحی  زبري  
ــر 68/0و 38/0، 60/0 ،68/0 ــدازهمیکرومت ــري   ان ــدگی  .)18( گردی

 کـه سـطح حاصـل از    ، نـشان داد بررسـی ایـن   آماري در واکاوي  
ـ ی تفـاوت انهـنس روش  با  پریمایس و   4پوینتپرداخت   بـا  ادار  معن

 )5(یـاپ    کـه بـا نتـایج        ،حاصل از زیر نوار ماتریکس نـدارد      سطح  
ــت ــگ اسـ ــتروش  .هماهنـ ــنپپرداخـ ــک ،  سوپراسـ  روشیـ

تر این    هاي خشن   دیسک. پرداخت ترمیم است  براي  اي    چهارمرحله
ماده مناسب هـستند  هاي افزودهکانتورینگ و برداشت روش براي   

 و 4ینتپوهاي  زیتمپوسطحی کازبري مقادیر بررسی، این  در. )18(
 38/0و 44/0بـه ترتیـب    ، سوپراسـنپ پرداخت  روش   با   پریمایس
 ،) < 05/0p(ی معنادار نیـست  که تفاوت. گیري شد  اندازهمیکرومتر

  توانایی پرداخت بـاالتر    پریمایسزیت  مپو کا ،ولی در این گروه نیز    
  ). 4  و3جدول (داشته است 

سطحی حاصل زبري  ،  )Yap(ي یاپ   پژوهشی به وسیله  در  
 سوپراسـنپ  پرداخـت    روش با   Z100زیت هیبرید   مپورداخت کا از پ 
 کـه بـا سـطح حاصـل از نـوار         ،گیـري شـد     اندازه میکرومتر 32/0

مقـادیر  ،  دیگـر بررسـی در . )3(بود  داراي تفاوتی معنادار    ماتریکس  
بـه   سوپراسـنپ    روشبـا   گونـاگون   هاي    زیتمپوسطحی کا زبري  

گیـري    انـدازه رمیکرومتـ  30/0 و 30/0، 30/0، 33/0ترتیب برابـر    
گیـري شـده بـراي دو         ، مقادیر اندازه  دیگرپژوهشی  در  . )18(گردید  
سـه  روش  بـا  x اسـتت  و4پوینـت زیـت میکروهیبریـد   مپوکاگونه  
بـه ترتیـب   ،  ایدنتوفلکساي  و دو مرحلهXT  ساف لکس اي  مرحله
ــر  ــر  62/0 و 49/1براب ــراي میکرومت ــتب  87/1 و 47/1 و 4پوین

بررسـی،  در ایـن    . گیري شده اسـت     ازهاند xاستت   براي   میکرومتر
 3/0 در زیـر نـوار مـاتریکس برابـر     4پوینتسطح حاصل از   زبري  

 افزایش باالهاي  روش که با پرداخت با ،گیري شده اندازه میکرومتر
 بررسـی تفاوت در مقادیر این     . )10(دار بود   ایافته و این اختالف معن    

هاي پرداخت  روشرا می توان به علت تفاوت در    بررسی کنونی   با  
 دانست، گر چه مدت زمان 4پوینتزیت مپومورد استفاده بر روي کا

  . بررسی کنونی استتر از  ، طوالنیبررسی یاد شدهپرداخت در 
 ، نـانوفیلر دارايزیـت  مپوکاگونـه  بـر روي دو   در پژوهشی   

 مقـادیر   فیلتک سوپریم باديوفیلتک سوپریم ترانسلوسنت     شامل
 و  15/0 به ترتیـب     ، نوار ماتریکس  سطحی در زیر  زبري  حاصل از   

 میکرومتـر  33/0 و 15/0،    سوپراسـنپ  روش و با    میکرومتر 16/0

اي پرداخـت   یک مرحلـه  روشی   وان گلوس پرداخت  روش  . )13( بود
 میـزان اعمـال فـشار بـر         يبرپایهروش  این  ي کار    شیوه وترمیم  

و 45/0 مقادیر کنونی، بررسی در .استهندپیس و سرعت هندپیس 
روش  با پریمایس و 4 پوینتبراي پرداخت سطوح  میکرومتر 49/0

نیست دار ا که اختالف آنها معن،گیري شد  اندازهوان گلوسپرداخت 
گیري شده  سطحی اندازهزبري ، مقادیر پژوهشیدر ). 4 و 3 جدول(

زیت مپوبر روي کا   پوگواي    پرداخت یک مرحله  روش  با استفاده از    
 که با سـطح زیـر نـوار      ،گیري شد   اندازه میکرومتر 69/1،  4 پوینت

زبري دیگر، پژوهشی در . )10( داراي تفاوتی معنادار است  ماتریکس  
 زیـت میکروهیبریـد   مپوبـر روي کا   روش پوگـو    سطحی حاصل از    

 کـه اخـتالف     ،گیري شـده اسـت      اندازه میکرومتر x   ، 15/0استت  
ـ انهـنس آماري آن با سطح زیر نوار ماتریکس و پرداخـت          دار ا معن

گرچـه مقـادیر    ،  بـوده بررسی کنـونی    نتایج  همانند   و ،ستنبوده ا 
 .بررسی کنونی اسـت کمتر از بررسی یاد شده، گیري شده در   اندازه

 روشتوان تفاوت در مدت زمـان کـاربرد           علت این اختالف را می    
دیگر پژوهشی  در  . )9( نام برد  grit 1200دیسک   پرداخت و کاربرد  

بـه   Z100زیت  مپوراي کا  سطحی ب  زبريمقادیر  ي یاپ،   به وسیله 
 بـه  ،وان گلوس و پوگواي    هاي پرداخت یک مرحله     ي روش وسیله

زبـري   کـه    ،گیري شده   اندازه میکرومتر 31/0 و   22/0ترتیب برابر   
 کمتـر از  Z100زیـت  مپو بـر روي کا وان گلـوس سطح حاصـل از     

 و 4پوینـت  هـاي   زیـت مپوکا روي بـر  وان گلـوس  از   مقادیر حاصل 
در . نیستگرچه این اختالف زیاد نونی است، بررسی کدر  پریمایس

 بـا  نمونـه  روي بـر  پرداخـت  دیـسک  حرکات بررسی یاد شده شمار   

 دور در   000/10(ولی سـرعت هنـدپیس      ،  بودهبرابر   کنونی بررسی
سـطحی  زبـري    مقـدار     دیگـر، پژوهشی  در  . )3(است  باالتر  ) دقیقه

برابـر   سوپریم زیت نانوفیلد مپوبرروي کاپوگو  اي    مرحلهروش یک   
  بررسی  با این   ناچیز ی که داراي تفاوت   ، گزارش شد  میکرومتر 35/0

  تفـاوتی از لحـاظ    و همکاران   ) Jung(ونگ  جبررسی  در   . )11(است  
زیتی مشاهده مپو سرامیکی و کايهاي اینله پرداخت ترمیمي  شیوه
 سـرامیکی  يسطحی براي اینلهزبري مقادیر بررسی، در این  . نشد

  گیـري شـده      انـدازه  میکرومتـر  78/0 تـا    43/0 ازپس از پرداخـت     
از سطحی سرامیک گلیز شـده      ، زبري   دیگرپژوهشی  در  . )23( است
ي بررسی همه گیري شده و در این         اندازه میکرومتر 47/0 تا   24/0

، از گونـاگون هـاي    روشهاي پرداخت سرامیک با استفاده از         روش
هاي  ستفاده از دیسکا دیگر پژوهشی. )17( بود پذیرفتنی بالینی لحاظ

   سطحرا براي پرداخت سوپراسنپ  و  لکسسافآلومینیوم اکساید 
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  .)16(سرامیک مناسب معرفی کرد 
 که ،شود میآشکار ) 4(با توجه به جدول : گروهیي میان مقایسه

 نوار ماتریکس  زیر در شده کیور زیتیمپوکا هاي  نمونه سطحی زبري
 گونههمان. هاي پرسلن گلیز شده است نمونه با دارامعن یتفاوت داراي

 هـاي   سطحی نمونـه   زبري بودن باال اصلی علت یک ،شد گفته که
 در .اسـت مربـوط  سازي نمونه پیش از انجام گلیز         پرسلن، به آماده  

 زیـر   يکیور شـده   زیتوکامپ گونه دو سطحی زبري کنونی، بررسی
 ،نیزگوناگون هاي بررسیدر . دار نداشتا معن ینوار ماتریکس تفاوت  

، از گوناگونهاي  زیتمپوکامیان  که تفاوتی  ،نشان داده شده است   
  . )6 و 4، 3( سطحی سطح زیر نوار ماتریکس وجود نداردزبري نظر 

 ترمیمـی   ي هر سه ماده   يشدهزبر  هاي     نمونه يبا مقایسه 
وجـود  ادار  معن یماده اختالف گونه  هر سه   میان   که   ،شود  میآشکار  

 که ، انجام شدمیکرومتر 25ها با فرز الماسی  ن نمونهکرد زبر  . دارد
و مشاهده گردید  4 پوینتسطحی در گروه زبري بیشترین افزایش 

  . شودمیمربوط هاي پرسلن  به نمونه، کمترین مقدار افزایش
  زیـت میکروهیبریـد    مپوکاگونـه    یـک    4پوینـت زیت  مپوکا

Ultra Small Particleــت ــنس .  اس ــی آن از ج ــاتریکس رزین    م
Bis-GMA جـنس فیلـر آن   .  وزنی، فیلـر دارد  درصد 76 که   ،بوده

.  استFumedاکساید  گالس باریم آلومینوسیلیکات و سیلیکون دي
 آنهـا    درصـد  90 و   بوده میکرومتر 4/0 ذرات آن    ياندازهمیانگین  
 پریمـایس زیـت  مپو کا.)25 و 24(هـستند    میکرومتر 8/0تر از     کوچک

همه گونه تـرمیم    ، مناسب براي    ازهتزیت نانوفیلد   مپوکاگونه  یک  
 تا توانایی  بودهي گوناگون   هاي با اندازه     فیلر داراياین ماده   . است

   جـــنس مـــاتریکس رزینـــی آن .پرداخـــت آن افـــزایش یابـــد
Ethoxylated Bis-GMA در این ماده، . فیلر است وزنی درصد 84 با

  در حــدNon-Agglomeratedفیلــر از ذرات ســیلیکاي  گونــه ســه
وجـود   میکرومتر 4/0متریک، فیلر پرپلیمریزه و گالس باریم         نانو

  . )25  و24(دارد 
ــی   ــاتریکس رزینــــ ــنس مــــ ــایسجــــ     ازپریمــــ

Ethoxylated Bis- GMA  ،هـاي    گـروه ،که در این ترکیـب است
 در ترکیـب  OH–هاي  جایگزین گروه) O- CH2- CH3-(اتوکسی 

Bis-GMA    علـت  بـا ایـن تغییـر، بـه         . اند   شده 4پوینت موجود در
  ایـن هاي پلیمري و افزایش تحرك   زنجیرهي میان   افزایش فاصله 

 امکـان افــزایش     ، که در نتیجــه    ،تر شده است    ، رزین نرم  هزنجیر
با توجه به ترکیب این دو      . شود  محتـواي فیـلري ماده فراهـم می    

زیــت، بـه علــت بـاالتر بــودن درصـد ذرات فیلــر در    مپوکاگونـه  

    چقرمگـی مکانیکی ماده از جملههاي ویژگی،  پریمایسزیت  مپوکا
)Fracture Toughness( ماده باالتر خواهد بود )این امـر سـبب   . )24

 که به هنگام کاربرد فرز الماسی، فرز کمتر در مـاتریکس      ،شود  می
تـر    یکنواختاي  گونهرزینی ماده درگیر شود و در نتیجه، سطح به          

. گویاست ،نیزهاي پرسلن  نمونهي بارههمین نکته در. شود برداشته
 از جملـه    ،مکانیکی پرسـلن  هاي  ویژگی به علت باالتر بودن      ،زیرا

هاي پرسـلن بـه       ها، سطح در نمونه     زیتمپو نسبت به کا   ،چقرمگی
 که علت افزایش ،شود زیت برداشته میمپوتر از کا یکنواختاي گونه

 چقرمگـی مقـدار  . استهاي پرسلن  سطحی در نمونهزبري کمتر 

2 6/2یانگین  مها به طور      پرسلن
3-MNm    ازهـا     زیـت مپوو بـراي کا 

8/0-2/2 2
3-MNm  26( ذکر شده است( .  

 که اختالف ،دهد  نشان می انهنسپرداختروش یی اکار
 پریمایسهاي  و بهترین سطح در نمونهاست دار اسه ماده معنمیان 

توان   می4وینتپ را نسبت به پریمایسبهتر بودن سطح . دیده شد
ذرات نانومتریک داراي  که ،فیلري این ماده نسبت دادساختار به 
. است میکرومتر 4/0،  4پوینت ذرات ياندازهمیانگین ولی ، بوده

در ( 7 تا 6 حدوددر  به علت ترکیب شیمیایی و سختی ،پرسلن نیز
 سختی مواد ،در حالی که، بودهتر به سایش  مقاوم) Moh'sمقیاس 

سختی . )27(شود  میگفته ) Moh'sدر مقیاس ( 7 تا 5از ی زیتمپوکا
 باالتر از برابر یادست کم  پرداخت بایدروش  ي سایندهيماده

، در غیر این صورت. سختی ماده و فیلرهاي موجود در آن باشد
شود و ذرات فیلر به صورت  ماتریکس نرم رزینی برداشته میتنها 

به دست آمده از روش نتایج  .)28( مانند میبرجا برجسته از سطح 
با دو ادار  معنی که گروه پرسلن اختالف، نشان داد،نیزسوپراسنپ 

 به علت توانایی کمتر در ،له نیزا که این مس،داردگروه دیگر 
  .زیتی استمپوپرداخت مواد سرامیکی نسبت به کا

هـاي    بـه نمونـه   ،   باالترین مقادیر  ، نیز وان گلوس در گروه   
دیـده   4پوینـت هاي   و بهترین نتایج با نمونهبودندمربوط  پرسلنی  

له، اعلت این مـس   . نبودادار   معن پریمایسگرچه اختالف آن با     ،  شد
 به علت ترکیـب  وان گلوسسایندگی باالتر   دلیل توان   احتماالً به   
 از وان گلوسهاي  جنس ساینده. است موجود در آن يمواد ساینده

 و بخـشی از ذرات  دهبـو اکساید و آلومینیوم اکـساید       سیلیکون دي 
 از آلومینـو سـیلیکات و سـیلیکون         ، نیـز  4پوینتفیلري موجود در    

 با افزایش اختالف سختی عامل سـاینده  . است Fumedاکساید    دي
 سایش سـطح افـزایش و توانـایی پرداخـت سـطح             توانبا سطح،   

 و با کاهش ایـن اخـتالف، توانـایی پرداخـت سـطح         یافتهکاهش  
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سرامیک فلدسپاتیک گونه ، یک الرلوژیکک ساختار . یابدافزایش می
 15 تا 10 وزنی اکسید سیلسیوم و درصد 68 تا 62داراي که ،  بوده

هاي به کاربرده     میان روش از  . استوزنی آلومینیوم اکساید    درصد  
هـم  داراي،   وان گلـوس  اي    یک مرحله  روش   ،بررسیشده در این    

 به عنوان ،اکساید و هم ذرات آلومینیوم اکساید     ذرات سیلیکون دي  
کند،   را توجیه میروش که نتایج بهتر با این   ، است ، ساینده يماده

 ،الومینیوم اکساید هـستند  تنها داراي   دیگر،  روش   دو   ،در حالی که  
   . )29( داردسختی کمتر سید سیلیسیوم موجود در پرسلن ککه نسبت ا
 و 500، 250 از بزرگنمــایی SEMبررسـی  بـراي  : SEMبررسـی  

در سـطح  زیـر نـوار     :4 پوینـت هـاي   نمونه. شد استفاده  1000
  هـا و نقـایص       حبـاب × 250گـروه در بزرگنمـایی       ماتریکس ایـن  

  

 هـا نمونـه  کردن خشن با )الف-1 ينگاره(گردد  می مشاهدهسطحی  

 فـرز  شبـر  از پـیش  مـوازي  صـورت خطـوط    به سطحی زبري وجود
 بـا   هـا   با پرداخت این نمونـه    ).  ب -1 ينگاره( شود  می دیده الماسی
 بر روي نمونه نـسبت  تر  صافنسبتی به   سطح وان گلوس روش  

 -1 ينگـاره ( گـردد می مشاهدهسوپراسنپ    و انهنسبه پرداخت با    
سوپراسـنپ،   روش پرداخت شده با     يدر نمونه ). ث -1 ،ت -1 ،پ

 که در دو ،شود شیارهاي موازي با هم بر روي سطح نمونه دیده می
این شیارهاي مـوازي    . گرددیمشاهده نم گروه دیگر پرداخت شده     

هـاي قابـل انعطـاف      حرکـت دیـسک   ي  دلیـل شـیوه   احتماالً بـه    
  . استبر روي سطح نمونه سوپراسنپ 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
شده با وان رداخت پ): رداخت شده با سوپر اسنپ، ثپ: انهنس، ت رداخت شده با پ: زبر شده، پ: سطح زیر ماتریکس، ب:  الف، 4زیت پوینت مپو کا:1ي نگاره

  . ت توجه شود-1 ب و -1هاي  الف و شیارهاي نگاره-1ي هاي سطحی، در نگارهبه حباب). 250×(گلوس  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

شده با وان رداخت پ :ث، رداخت شده با سوپراسنپ پ: ت، رداخت شده با انهنسپ: پزبر شده، : ، بسطح زیر ماتریکس:  الف،  زیت پریمایسمپو کا:2ي نگاره
  . پ توجه شود-2 ب و -2هاي الف و شیارهاي نگاره-2ي هاي سطحی در نگارهبه حباب). 250×(گلوس

 پ ب الف

 ث ت

 پ ب الف

 ث ت
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زیت پریمایس در زیر مپو سطح کا:هاي پریمایس نمونه
هاي سطحی را  ، وجود حباب×250نوار ماتریکس در بزرگنمایی 

، که ×30، که در بزرگنمایی ) الف-2ي نگاره(دهد  نشان می
ها و نقایص کمتر از  شد، این حباب طحی بیشتر از نمونه دیده میس

پس از زبر کردن سطح نمونه با فرز الماسی، .  بودند4پوینت
شد  سطحی با شیارهاي موازي با هم بر روي نمونه دیده می

)  ت-2 پ تا -2(هاي همان گونه، که در نگاره).  ب-2ي نگاره(
راسنپ ، وان گلوس و هاي سوپ مشخص است، باپرداخت با روش

  .     به ترتیب افزایش یافته است هاانهنس نقایص سطحی نمونه

  در نمونه گلیز شده، سطحی به:هاي کالرلوژیک نمونه
، ) الف-3ي نگاره(شود  نسبت صاف بی هرگونه تخلخل دیده می

ي زبر شده وجود سطح خشن شده همراه با تخلخل که در نمونه
با پرداخت با روش وان گلوس ).  ب-3ي نگاره(شود  دیده می

شود و سطح  ي انهنس دیده میتر نسبت به نمونه سطحی صاف
پ -3ي نگاره(رسـد  تـر از دیگران می ي سوپراسنپ خشن نمـونه

هاي زیر سطوح پرداخت شده گونه، که در نگاره همان). ث-3تا 
هاي سطحی پرسلن  شود، پس از پرداخت، تخلخل دیده می

  .گردد ها مشاهده می  نمونههمچنان در
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رداخت شده با وان گلوس پ: ث، سوپراسنپ رداخت شده باپ: ت، انهنس رداخت شده با پ: پ، خشن شده: ب، سطح زیر ماتریکس:  الف،  پرسلن کالرلوژیک:3ي نگاره
  . ث توجه شود-3ي هاي نگاره ب و شیار-3 الف و -3ي در نگاره،  به تخلخل هاي سطحی). 250×(

  
  

  گیري نتیجه
  : توان گفت  میبررسی،هاي این  با توجه به محدودیت

تـوان بـه جـاي     اي می هاي پرداخت یک مرحله   از روش ـ  1
زیتی مپوهـاي کـا     اي بـراي پرداخـت تـرمیم        هاي چندمرحله   روش

  . کردمیکروهیبرید و نانوفیلد استفاده 
دست کم زیتی نانوفیلد، مپوهاي کا ـ توانایی پرداخت ترمیم2

  .زیتی میکروهیبرید استمپوهاي کا برابر با ترمیم

تـوان بـه     اي را می  و چند مرحله هاي پرداخت یک   روشـ  3
  .برد هاي پرسلنی به کار ترمیمي دوبارهجاي گلیز 

 
  سپاسگزاري

 آزمایشگاه مواد سـازمان انـرژي اتمـی         کارکناناز زحمات   
 مـواد   يهنـشگاه اصـفهان، دانـشکد     اصفهان، دانـشکده شـیمی دا     

  . دانشگاه صنعتی اصفهان تقدیر و تشکر می شود
 

 
 

 پ ب الف

 ث ت
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