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چکیده 
می شود درمان فلز است که باعث- سرامیکی از دست رفتن اتصال چینی-یکی از مشکالت شایع در رستوریشن هاي فلز:زمینه و هدف

پس از آماده کامندلباند شده به آلیاژ بیس متاتاکهینوروسرامکوپرسلننوعدوهدف از این پژوهش ارزیابی  نحوه . با شکست روبرو شود
. سازي سطحی متفاوت بود

میلی متر توسط تیغ بیستوري بریده و پس از سیلندر 1*8*25ورقه مومی به ابعاد 64آزمایشگاهی، در این مطالعه:مواد و روش ها
با چینی سرامکوونیمی دیگر با نمونه ها نیمی از پس از آماده سازي سطحی.ریخته شدالگذاري، حذف موم و کستینگ با آلیاژ بیس مت

در هر دسته از چهار روش آماده سازي متفاوت سطحی جهت باند بهترچینی و فلز به صورت تصادفی .چینی نوریتاکه چینی گذاري شدند
سپس از انجام شد وقهمیلیمتر بر دقی1اه یونیورسالبا سرعت شکست نمونه ها با آزمایش خمش سه نقطه اي توسط دستگ. استفاده شد

.نمونه ها عکس گرفته
-سندبالست-سایش سطحی- سندبالست(نتایج نشان داد در گروه چینی سرامکو بیشترین درصد شکست کوهزیو در گروه دوم :یافته ها
- سایش سطحی-سندبالست(هزیو در گروه چهارمدر گروه چینی نوریتاکه بیشترین درصد شکست کو. بود%)22()ونیداسیاکس

).>001/0Pvalue(بود) %97/96()ونیداسیاکس-تمیز نمودن با بخار-سندبالست
نوع پرسلن مورد استفاده بدون توجه به نوع آماده سازي .شدباعث افزایش درصد شکست کوهزیو ونیداسیاکسانجام مرحله :نتیجه گیري

.ود و چینی نوریتاکه میزان شکست بیشتري را نشان دادببر درصد شکست کوهزیو مؤثر 
شکست،فلز- آلیاژ سرامیک،روکش دندانی ,استحکام باند، کوهزیو، ادهزیو:کلیديه هايواژ

دمهقم
سرامیک، ترکیبی از استحکام و -رستوریشن هاي متال

. دقت فلز ریختگی و زیبایی پرسلن را به همراه دارند
سال گذشته بطور 30ریشن ها در استفاده از این رستو

. آشکار در نتیجه پیشرفت هاي تکنیکی افزایش یافته است
این رستوریشن ها از حدود چهار دهه قبل وارد 

دندانپزشکی شده اند و به اسامی مختلفی از جمله 
سرامکوکراون، پرسلن ونیرکراون، پرسلن متصل شده به 

]1[اندطال، پرسلن متصل شده به فلز نامیده شده
یافلزيکستینگیکازسرامیک–رستوریشن متال 

ویابدمیانطباقشدهآمادهدندانرويبرکهگکوپین
تشکیل می امیک که به کوپینگ متصل می شود،سر

پژوهشیمقاله
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باسرامیک–کوپینگ فلزي در یک رستوریشن متال.گردد
این الیه ها شامل . پوشیده می شودپرسلنازالیهسه

]2[عاج و پرسلن مینا می باشد پرسلن اپک، پرسلن 
- یکی از مشکالت شایع در رستوریشن هاي فلزي

فلز است که باعث -سرامیکی از دست رفتن اتصال چینی
این شکست می.]3[می شود درمان با شکست روبرو شود

که به آن ،تواند در حد فاصل سرامیک و فلز اتفاق افتد
رامیک و یا در داخل توده ي س،شکست ادهزیو گویند

]2،3[که به آن شکست کوهزیو گویند،اتفاق افتد
شکست ادهزیو به دلیل ضعف اتصال سرامیک به فلز اتفاق 
می افتد و شکست کوهزیو بیشتر به دلیل نقص در توده ي 

نتایج مطالعه والتون و همکارانش نشان داد ]2،3[ماده
که از دست رفتن اتصال چینی به فلز دومین علت شایع 

.]3[فلز می باشد - رستوریشن هاي چینیتکرار
انجام هاي مختلفیمکانیسماتصال چینی به فلز توسط

یکی از روش هاي اتصال گیر مکانیکی می باشد . می شود
سطح فلز در اثر تولید شده درکه توسط حفره هاي ریز

میکروابریژن توسط سنگ ها و دیسکهاي غیرآلوده یا 
قایسه با سطوحی که عمل در م. سندبالست ایجاد می شود

فینیشینگ روي آنها انجام نشده است، میزان اتصال فلز به 
.]1[سرامیک با عمل فینیشینگ افزایش می یابد 

نیروهاي فشاري مکانیسم اتصال دیگري است که بوسیله 
طراحی مناسب کوپینگ و ضریب انبساط حرارتی بیشتر 

روالس نیروهاي واند. فلز نسبت به پرسلن فراهم می شود
باعث ایجاد مهمترین نیروي اتصال یعنی اتصال شیمیایی 

در فرآیند اتصال شیمیایی، اکسیدهاي فعال . ]4[می شود 
در سطحی ترین الیه فلز ریختگی شکل می گیرند و 

. ]5،6[بصورت شیمیایی با چینی متصل می شوند 
استحکام اتصال شیمیایی بین چینی و فلز تحت تاثیر 

]7،8[از قبیل اصالح سطحی آلیاژ فاکتورهاي زیادي 
و ]10[آلودگی سطحی ]9[اکسیداسیون سطحی 

چندین . قرار می گیرد]11،12[ترکیبات موجود در آلیاژ 
روش آماده سازي سطحی فلز قبل از پرسلن گذاري وجود 

نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که . ]13[دارد
اند خشونت سطحی بیشتر فلز باعث افزایش استحکام ب

.]14،15[پرسلن به فلز می شود 

روش هاي متعددي براي خشن سازي سطح فلز وجود 
دارد که از آن جمله می توان به سندبالست نمودن سطح 

چندین روش مختلف . فلز و سایش سطح فلز اشاره نمود
جهت تمیز نمودن سطح فلزات قبل از پرسلن گذاري 

حالل هاي آلی تمیز نمودن با بخار، استفاده از.وجود دارد
در تمیز کننده اولتراسونیک و تمیز نمودن در اسید 
هیدروفلوریک و به دنبال آن آب مقطر از جمله این روش 

.]16[ها هستند 
درمان حرارتی آلیاژ در کوره پخت اکسیداسیون سطحی 

پرسلن در هوا یا خالء ناکامل است که جهت باندینگ بهتر
ین عمل به عناصر ا.]17[شده توصیه در بعضی موارد

فلزي اجازه می دهد که به سطح آمده و الیه اکسید 
. تشکیل دهد

، دریافت که سطوح بسیار زبر و داراي 1969کلی در سال 
به داخل، موجب تمرکز فشار در محل پیوند و زوایاي رو

وي نتیجه گرفت که سطح . باعث تضعیف باند می شود
رم آماده شودفریم فلزي باید با سنگ ها و مولت هاي ن

]18[.
نشانیشاتیآزمابا1973سالدرهمکارش،و١نیمکل

فلزاتيهادیاکسازياهیالمیفرسطحدراگردادند
مؤثراریبسيقووندیپکیجادیادرشود،لیتشکسیب

ریديهااژیآلباشدهباندپرسلنيهانمونهآنهااست
. کردندهیهتگروهسهدرراومیپاالد-نیپالت- طالذوب

درویهدیاسدرصد5/0محلولباکهیگروهياژهایآل
سطحازدیاکسهیالحذفعلتبهشد،زیتمکیفلوئور

تماسمحلدریشکستگوشدهفیتضعشدتبهمیفر
بهاژهایآلسطحکهیگروهدر. شدجادیاپرسلنوفلز

فلزاژ،یآلسطحازدیاساثرحذفباتاشددهیسائشدت
بوجوددیاکسهیالجادیاامکانمجدداًشود،ارآشکمادر
.]19[آمد
نحوه،1999سالدرهمکارانو٢گراهامپژوهشدر

آمادهازپسمتالبیسآلیاژبهشدهباندپرسلنشکست
نتایج. گرفتقراربررسیموردمتفاوتسطحیهايسازي

بهیسطحيسازآمادهکهیدرگروهکهبودآنازیحاک
تمیز–بالستسند–سطحیسایش–ستبالسندروش

1  -Mclean
2 - Graham
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شکستنحوهبود،شدهانجاماکسیداسیون–بخاربانمودن
پرسلندرتخلخليادیزمقدارواستبودهکوهزیو

یگروهدر. شدمشاهدهفلز-ینیچتماسسطحبهکینزد
سایش–سندبالستروشبهیسطحيسازآمادهکه

بهتشکسنحوهبود،ونیداسیاکس–بالستسند–سطحی
موردهاي¬گروه¬ریدرسا¬.بودادهزیوصورت

سند–سطحیسایش–بالستسند:1روش(پژوهش،
:2روشبالست،سند–ونیداسیاکس–بالست

ونیداسیاکس–بالستسند–سطحیسایش–سندبالست
–بالستسند:3روشبالست،سند-سطحیسایش-

سایش-ونیداسیاکس–بالستسند–سطحیسایش
ازمخلوطی) ونیداسیاکس–ستبالسند–سطحی
.]13[شددیدهادهزیووکوهزیوشکست

تیتانیوم خالص ریختگی را 2010و همکاران در سال ٣جو
قرار پیش از کاردر معرض تغییرات سطحی اکسیداسیون

را توسط پروسه سل اکسید سیلیسالیه بینابینیدادند و
لن را ژل ایجاد کردند و ادهیژن بین تیتانیوم و پرس–

. توسط تست باند خمشی سه نقطه اي ارزیابی کردند
پرسلن با آماده -نتیجه حاصل نشان داد شکست تیتانیوم

- سازي پره اکسیداسیون غالبا در اینترفیس تیتانیوم
پیش از آماده سازي اکسیداسیون. اکسید اتفاق می افتد

تیتانیوم اثر - روي نحوه شکست سیستم سرامیککار
. پرسلن را افزایش نداد-م باند تیتانیومنداشت و استحکا

غالبا در سیلیسدیاکسپوششپرسلن با -شکست تیتانیوم
که نشان می دهد پوششاتفاق افتادسیلیسدیاکسالیه 
ه عنوان یک سد مؤثر در مقابل انتشار بسیلیسدیاکس

و باند شیمیایی و مکانیکی بین اکسیژن عمل می کند
.]20[می بخشدپرسلن و تیتانیوم را بهبود

باندینگ 2012و همکاران در سال ٤در مطالعه لین
سازي پرسلن دندانی به سطح تیتانیوم کست شده با آماده 

بر اسا س این مطالعه .هاي سطحی متفاوت بررسی شد
اسید زده شده باالترین - سطح تیتانیوم سندبالست

استحکام باند با پرسلن را نشان داد و هیچ تفاوت معنی 
پرسلن -در استحکام باند بین گروه هاي تیتانیومداري

3 -Guo
4 -Lin

تمام نمونه ها شکست باند ادهزیو نشان . دیگر یافت نشد
.]21[دادند

خواص مکانیکی 2013سالدرهمکارانو٥وومطالعهدر
و استحکام باند الیاژ بیس متال کروم کبالت ساخته شده با 

ان بود نتایج حاکی از.بررسی شدروش ذوب انتخابی لیزر 
که خواص مکانیکی الیاژ تولید شده با این روش بهتر از 

فاوت معنی داري اما ت،الیاژ هاي معمولی کروم کبالت است
.]22[ه سرامیک دیده نشده استدر استحکام باند ب

اثر 2013و همکاران در سال ٦در مطالعه ي کوهورست
اتصال بین سرامیک و یک پرایمر حل کننده ي اکسید بر

در این مطالعه استفاده از .یاژ با بیس کبالت بررسی شدال
پرایمر باعث افزایش معنی دار چسبندگی سرامیک 

,Barlight(بارالیتو الیاژ)HeraCeram(هراسرام

Dentsply, USA(23[شد[.
اثر اماده 2013و همکاران در سال ٧بوهوايدر مطالعه 

این و سرامیکپاالدیوم نقره سازي قبلی بر اتصال الیاژ 
میکرونی 250نتیجه حاصل شد که هواسایی با ذرات 

اکسیداسیون سطحی هر دو موجب اکسید الومینیوم و
.]17[افزایش معنی دار استحکام باند می شود

مطالعات محدودي در زمینه بهترین روش آماده سازي 
سطحی آلیاژ قبل از پرسلن گذاري و تأثیر آن روي 

چینی انجام شده است، این مطالعات استحکام باند فلز به 
از طرفی نحوه شکست .نتایج مختلفی نشان داده اند

پرسلن با آماده سازي هاي متفاوت سطح فلز با دو نوع 
هدف . پرسلن متفاوت کمتر مورد بررسی قرار گرفته است

از این پژوهش ارزیابی نحوه شکست دو نوع پرسلن باند 
ده سازي هاي سطحی شده به آلیاژ بیس متال پس از آما

.بودمتفاوت 
کارروش

نمونه براي هر گروه 32عدد، شامل 64حجم نمونه ها 
چینی ، شامل چهار گروه هشت تایی با آماده سازي هاي 

:سطحی متفاوت بود که با فرمول زیر برآورد شد

5-Wu
6  -Kohorst
7  -Bo-Hua
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بهیمومورقه64یشگاهیآزماقیتحقنیاانجامجهت
وشددهیبريستوریبغیتطتوسمتریلیم25×8×1ابعاد
يگذارلندریسيعدد8يهاگروهدراسپرواتصالازپس
در مرحله بعد، حذف موم انجام شد و با استفاده از .شد

Commend(بیس متالآلیاژ , Dentsply, USA ( نمونه
کلیه مراحل سیلندرگذاري و حذف موم و .ها ریخته شد

. صورت گرفتبر اساس دستور کارخانه سازنده کستینگ 
اخل پس از خارج نمودن نمونه هاي ریخته شده از د

نمونه ها به صورت سیلندر و برداشت خرده هاي گچ،
8از هر مجموعه . گروه مساوي تقسیم شد8به ادفیتص

شد تا عددي ریخته شده یک نمونه در هر گروه قرار داده
، حذف موم و کستینگ روي تاثیر مراحل سیلندر گذاري

در کلیه نمونه ها یک .یانی به حداقل برسدنتایج پا
ضخامت کلیه نمونه ها .ط عالمت گذاري شدسانتیمتر وس

در سه نقطه به فاصله دو میلیمتر در یک سوم میانی نمونه 
گرفته و میانگین آن اندازه ها توسط کولیس دیجیتالی 

.ثبت شد
در گروه اول آماده سازي سطحی آلیاژ به روش سند 

جهت . شدانجامبالستسند–سطحی سایش -بالست
انجام مرحله سند بالست، براي نمونه ها یک گیره طراحی 

بت سانتیمتري از دستگاه ثا5/2شد که آنها را در فاصله 
50سند بالست به وسیله اکسید آلومینیوم . می کرد

در مرحله سایش . بار اتمسفر انجام شد6با فشار یمیکرون
با دور (Kavo, USA)پیسهندسطحی، نمونه ها توسط 

تحت )3M, USA(متوسط و مولت اکسید آلومینیوم
بار 8جهت انجام این کار .سطحی قرار گرفتسایش

.سایش انجام شد
سایش–در گروه دوم، پس از اجراي مراحل سندبالست 

مرحلهالذکر،فوقروشبهسندبالست–سطحی
انجامزاپسسومگروهدر. شدانجامنیزونیداسیاکس

–سندبالست–سطحیسایش–سندبالستمراحل
انجامسندبالستمرحلهمجدداًباالروشبهونیداسیاکس

–رم پس از انجام مراحل سندبالستچهاگروهدر. شد
باهانمونهقبل،روشبهسندبالست–سایش سطحی 

وشدتمیزثانیه5مدتبهبخارکنندهتمیزدستگاه
سومودومهايگروهمشابهونیداسیاکسمرحلهسپس
.شدانجام

سپس چینی گذاري در یک سوم میانی نمونه هاي گروه 
اول تا چهارم با چینی سرامکو 

)Ceramco,Detnsply,USA ( بر اساس دستور کارخانه
.)1تصویر (سازنده انجام شد

جهت یکسان سازي ضخامت چینی، یک ایندکس 
تمام نمونه ها سیلیکونی ساخته شد تا ضخامت چینی در

.سپس کلیه نمونه ها گلیز شد. یکسان باشد
سازي ذکر هاي پنجم تا هشتم نیز مراحل آمادهدر گروه

شدانجامهاي اول تا چهارم به همان ترتیبشده براي گروه
با چینی ها میانی نمونهیک سومدرگذاريچینیسپس

بر اساس دستور ) EX-3, Noritake, Japan(نوریتاکه 
ساخته نیارخانه سازنده و با استفاده از ایندکس سیلیکوک

در . یکسان سازي ضخامت چینی انجام شدشده جهت
.میلیمتر شد2مونه ها ضخامت چینی نهایت در تمام ن

)2(تصویر
پس از انجام این مراحل نمونه ها به صورتی که سطح 

در دستگاه تست ودچینی گذاري شده به طرف پایین ب
Dartec Series HCIO)یونیورسال قرار گرفت و (

آزمایش خمش سه نقطه اي با استفاده از پین با سر 
به . ، انجام شد، طراحی شده جهت انجام این تحقیقکروي

]13[رو وارد شد بر دقیقه نیمیلیمتر1نمونه ها با سرعت 

یروي اعمال شده در جدول نو به محض شکستن چینی 
فلز، - کست باند چینیبعد از ش. طراحی شده ثبت گردید

تصویر نمونه ها توسط اسکنر و کامپیوتر دیجیتالیزه و تمام 
روي صفحه کامپیوتر × 5/10تصویر با بزرگنمایی 

1×1سپس هر تصویر به صد مربع . بزرگنمایی شد
در صورتی که در هر مربع بیش از .میلیمتري تقسیم شد

درصد مساحت با پرسلن پوشیده شده بود شکست 50
درصد با پرسلن 50یو و در صورتی که کمتر از کوهز

درصد .پوشیده شده بود شکست، ادهزیو در نظر گرفته شد
در نهایت .کل شکست کوهزیو براي هر نمونه ثبت گردید

و5/11ویرایش SPSSنتایج بدست آمده توسط نرم افزار 
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آزمون هاي آماري واریانس دو طرفه، کلموگروف
.اسمیرنوف، توکی و پیرسون مورد بررسی قرار گرفت

یافته ها
در نتایج به دست آمده در گروه چینی سرامکو بیشترین 

سایش _سندبالست(درصد شکست کوهزیو در گروه دوم
در گروه چینی بود و )اکسیداسیون_سندبالست_سطحی

نوریتاکه، باالترین درصد شکست کوهزیو مربوط به گروه 
تمیز _سندبالست_یسطحشیسا_ستسندبال(چهارم

.بود)کردن با بخار
نوع پرسلن در نمونه ها پس از درصد شکست کوهزیودو

) 1(و نموداردر جدولآماده سازي هاي سطحی متفاوت
.نشان داده شده است

مون کلموگروف براي بررسی شرائط آنالیز واریانس ابتدا آز
گروه مورد 8آزمون نشان داد که هر .اسمیرنوف انجام شد

آزمون آنالیز واریانس . باشندبررسی داراي توزیع نرمال می
بودطرفه نشان داد که نوع پرسلن بر متغیر کوهزیو مؤثر 2
)001/0Pv< .( همچنین نوع آماده سازي نیز بر متغیر

).>001/0Pv(کوهزیو مؤثر بود 
مونه ها بدون توجه آزمون تکمیلی توکی نشان داد در کل ن

به نوع پرسلن، گروه اول کمترین درصد شکست کوهزیو را 
بودو اختالف گروه اول با سایر گروه ها معنی دار داشت

)05/0Pv<( اما اختالف گروه دوم با گروههاي سوم و
.)Pv<05/0(چهارم معنی دار نبود

آزمون واریانس یکطرفه و آزمون تکمیلی توکی نشان داد 
ن درصد شکست کوهزیو دو پرسلن مورد استفاده با که بی

بودتفاوت معنی دار در هر چهار گروه آماده سازي مشابه 
)001/0Pv<(.

نمونه هاي چینی گذاري شده قبل از پخت:1تصویر

ایندکس سیلیکونی جهت چینی گذاري: 2تصویر 
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ن در نمونه ها پس از آماده سازي هاي سطحی متفاوتمقایسه درصد شکست کوهزیودونوع پرسل:1جدول 
انحراف معیارتعداد نمونهدرصد شکست کوهزیونیروي شکستآماده سازي سطحینوع چینی

250/1675/138690/4گروه اولسرامکو
375/177228200/12گروه دوم
625/17275/188902/6گروه سوم

16512/118642/3گروه چهارم
562/170342/1632859/6در کل

17012/838401/6گروه اولنوریتاکه
750/18387/958136/3گروه دوم
500/177948027/2گروه سوم

500/15787/968090/3گروه چهارم
187/172465/9232664/3در کل
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آزمون محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که 
بین نیروي شکست و متغیر کوهزیو ارتباط معنی دار وجود

).Pv)(067/0 =r= 601/0( نداشت
بحث 

مطالعات قبلی در رابطه با تأثیر آماده سازي سطح آلیاژ 
این . قبل از پرسلن گذاري نتایج متفاوتی را نشان داد

تفاوت ها می تواند به دلیل استفاده از سیستم هاي آلیاژي 
مختلف، پرسلن هاي متفاوت، روش هاي آزمایش متفاوت، 

تیب آماده سازي ها و تفاوت در نحوه ي آماده تفاوت در تر
درمان حرارتی . ]24،25،26[سازي ها باشد 

اکسیداسیون به عنوان یک روش آماده سازي در آلیاژهاي 
این امر بیشتر به دلیل . بیس متال هنوز مورد تردید است

نگرانی از تشکیل الیه اکسید ضخیم است که ممکن است 
نتایج این مطالعه نشان داد .]13[استحکام باند را کم کند

که آماده سازي سطحی آلیاژ بیس متال مورد بررسی به 
- سندبالست–سایش سطحی - روش سندبالست

ن درصد شکست کوهزیو چینی باالتری،ونیداسیاکس
سرامکو به فلز را نسبت به سایر روش هاي آماده سازي 

در چینی سرامکو اضافه نمودن مرحله. اشتد
به آماده سازي سطحی نسبت به روش ونیداسیاکس

افزایشباعثسندبالست،–سایش سطحی -سندبالست
.شدکوهزیوشکستدرصد

انجام مرحله ي اکسیداسیون در مراحل آماده سازي آلیاژ 
بیس متال کامند مورد استفاده در این مطالعه باعث 

سرامیک –افزایش درصد کلی شکست کوهزیو باند فلز
به عناصر قابل اکسیدشدن ونیسدایاکسمرحله. شد

موجود در آلیاژ اجازه می دهد که به سطح آلیاژ کشیده 
. باعث تشکیل الیه اکسید در سطح آلیاژ می شودوشوند 

می شود، به سرامیک اجازه می هموقعی که سرامیک پخت
دهد که به اکسیدهاي سطح فلز متصل شود و استحکام 

این نتیجه با .]17،27[یابدباند بین فلز و پرسلن افزایش 
که در آن بودیافته هاي گراهام و همکاران در تناقض 

سایش - گروه آماده سازي شده به روش سندبالست
، درصد شکست ادهزیو ونیداسیاکس-سندبالست-سطحی

در مطالعه حاضر در چینی . ]13[باالیی را نشان داد 
- سرامکو، گروه آماده سازي شده به روش سندبالست

- بخارتمیز نمودن با-سندبالست-سطحیسایش 

هزیو را نشان داد ادترین درصد شکست باال، ونیداسیاکس
که در بودهام که این یافته هم بر خالف نتایج مطالعه گرا

ترین درصد شکست پاین به این روش آن، آماده سازي
یکی از دالیل این تفاوت ها می تواند این . هزیو را داشتاد

اي بیس متال نیکل کروم به آسانی تشکیل باشد که آلیاژه
الیه اکسید می دهند که ضخامت این الیه بستگی به 
آماده سازي سطح فلز و طول زمان حرارت دادن دارد

الیه اکسید ضخیم می تواند استحکام باند را کم . ]26[
. ]16،28[کند و روي درصد شکست کوهزیو تأثیر گذارد 

فاده در مطالعه حاضر با به هر صورت نمونه هاي مورد است
سرامیکی که -زیر ساختارهاي فلزي روکش هاي فلز

و امکان شتبصورت کلینیکی استفاده می شود تفاوت دا
، که به این بودتغییر شکل ساختار فلزي در آن ها کمتر 

مکلین پیشنهاد می کند که . مسئله بایستی توجه نمود
این تغییر شکل ها ممکن است فقط در عمق چند 

یکرومتري سطح فلز رخ دهد و کل ساختار فلزي را تحت م
تمیز نمودن سطح آلیاژ با بخار قبل . ]16[تأثیر قرار ندهد

از مرحله چینی گذاري به عنوان پروسه اي که به صورت 
در این . گسترده مورد استفاده است، شناخته می شود

مطالعه در گروه چینی سرامکو انجام مرحله ي تمیز 
باعث کاهش استحکام ونیداسیاکسار قبل از نمودن با بخ

یکی از دالیل . باند و کاهش درصد کل شکست کوهزیو شد
به . بیان شد]26[٨احتمالی این امر توسط وان نورت

، ایجاد خشونت سطحی، در سطح فلز توسط اوعقیده 
سندبالست و سایش سطحی می تواند خطوط متقاطع 

و در طول تمیز میکروسکوپی در سطح آلیاژ ایجاد کند 
نمودن با بخار، حباب هاي هوا و آلودگی ها ممکن است 

در طول پخت . در خشونت هاي سطحی بدام افتد
سرامیک، این حباب ها و آلودگی ها آزاد شده و پرسلن 

دسرامیک را تضعیف می کن-نزدیک به محل اتصال فلز
این حباب ها . که باعث کاهش استحکام باند می شود

که در کدام ناحیه تجمع یابند می توانند بسته به این
.شکست کوهزیو یا ادهزیو ایجاد کنند

در گروه چینی نوریتاکه نتایج بدست آمده با نتایج مطالعه 
که باالترین درصد شکست کوهزیو شتگراهام همخوانی دا

سایش -در گروه اماده سازي شده به روش سندبالست

8  -Van Noort
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–تمیز نمودن با بخار-بالستسند–سطحی 
در مطالعه حاضر، آزمون آماري آنالیز . بود، ونیداسیاکس

درصد درواریانس دو طرفه نشان داد که نوع پرسلن 
میانگین درصد شکست کوهزیو . بودشکست کوهزیو مؤثر 

بسیار باالتر از ) %46/92(در نمونه هاي چینی نوریتاکه 
با در نظر گرفتن نتایج این . بود) %34/16(چینی سرامکو 

عه و با توجه به اختالف بین دو نوع چینی در آماده مطال
سازي به روش هاي متفاوت که در تمام موارد نیز معنی 
دار بود بایستی در بررسی تأثیر روش آماده سازي سطح 
آلیاژ به نحوه ي شکست باند پرسلن به فلز به نوع پرسلن 

از دالئل احتمال تأثیر پرسلن . مورد استفاده نیز توجه نمود
توان به عناصر خاص رد استفاده به نحوه شکست میمو

موجود در پرسلن، همخوانی عناصر پرسلن با آلیاژ مورد 
به هر . استفاده و نحوه ي پخت هر پرسلن اشاره نمود

صورت آزمون تکمیلی توکی نشان داد که در کل نمونه ها 
بدون توجه به نوع پرسلن، گروه اول کمترین درصد 

و اختالف گروه اول با سایر گروه تاششکست کوهزیو را د
ونیداسیاکسمرحله داداین یافته نشان . بودها معنی دار 

یکی از مراحل مهم و تأثیر گذار روي نحوه شکست باند 
چرا که فقط در گروه اول مرحله بودفلز -پرسلن

همچنین با وجود اختالف . انجام نشده بودونیداسیاکس
در هیچ یک از دو نوع بین گروههاي دیگر این مطالعه،

پرسلن بین سایر گروه هاي آماده سازي سطحی در رابطه 
با درصد کلی شکست کوهزیو اختالف معنی داري مشاهده 

که در ونیداسیاکسانجام سندبالست بعد از مرحله . نشد
این مطالعه در گروه سوم آماده سازي سطحی مورد 
استفاده قرار گرفت، در برخی مطالعات جهت کاهش 
ضخامت الیه اکسید و بررسی این کاهش روي نحوه ي 

.]13[شکست مورد استفاده قرار گرفته است 
در مطالعه حاضر انجام مرحله سند بالست بعد از 

نسبت به عدم انجام آن، درصد کلی شکست ونیداسیاکس
اگر چه این کاهش در هیچ یک از . کوهزیو را کاهش داد

تحت داد ن یافته نشان ای. گروه هاي چینی معنی دار نبود
شرایط این مطالعه انجام مرحله سندبالست پس از 

به منظور کاهش ضخامت الیه اکسید، برتري ونیداسیاکس
در مطالعه حاضر از دو نوع . شتنسبت به عدم انجام آن ندا

پرسلن با روش هاي آماده سازي سطحی مشابه استفاده 
زاي مهم در شد تا تأثیر نوع پرسلن نیز بعنوان یکی از اج

این بررسی . سرامیک مورد بررسی قرار گیرد- باند بین فلز
جهت حذف . در مطالعات قبلی تاکنون صورت نگرفته بود

تأثیر احتمالی ضخامت نمونه هاي فلزي در نتایج آزمایش، 
میانگین ضخامت نمونه هاي گروه هاي مختلف مقایسه 

در شد و آزمون آماري نشان داد که این فاکتور تأثیري
. اشتنتایج بدست آمده ند

نتیجه گیري
با در نظر گرفتن محدودیت هاي این مطالعه نتایج زیر 

:بدست آمد
 در مراحل آماده ونیداسیاکسانجام مرحله

سازي آلیاژ بیس متال کامند مورد استفاده در این مطالعه 
- باعث افزایش درصد کلی شکست کوهزیو باند فلز

.سرامیک شد
میز نمودن با بخار قبل از مرحله انجام مرحله ت
در گروه چینی سرامکو باعث ونیداسیاکس

کاهش درصد کلی شکست کوهزیو و در گروه چینی 
.نوریتاکه باعث افزایش درصد شکست کوهزیو شد

 نوع چینی مورد استفاده روي درصد کلی
.شکست کوهزیو بدون توجه به نوع آماده سازي مؤثر بود

تشکر و قدردانی
وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد خوراسگان و بدین 

مدیریت البراتوار پژوهشی دانشکده دندانپزشکی 
در ضمن این . خوراسگان تشکر و قدردانی می گردد

مطالعه طرح تحقیقاتی نبوده و با هزینه شخصی در 
.دانشکده دندانپزشکی خوراسگان انجام گرفته است
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Abstract
Background & Objectives: one of the most common problems in
metal ceramic restorations is the loss of porcelain- metal bond
that causes the treatment to fail. The aim of this study was to
evaluate fracture mode of  Ceramco and Noritake porcelains
bonded to Commend base metal alloy after various surface
treatments.
Materials and Methods : In this  laboratory study, 64 wax papers
in size of  1 x 8 x 25 mm were cut with a surgical blade and after
investing , burning out, casting with base metal alloy and surface
treatment, were divided randomly into two groups. Porcelain
application was done by Cermco porcelain in one group and by
Noritake porcelain in the other. Surface treatment in each group
was randomly accomplished by one of four different methods to
improve metal-porcelain bonding. Porcelain fracture of the
samples was evaluated by 3- point bending test by Universal
Testing Machine with the speed of 1 mm per minute. Photos were
taken from the samples.
Results In the Ceramco porcelain group, the highest percent of
cohesive failure was in the sandblast,  grinding, sandblast,
oxidation subgroup (22%) and in the Noritake porcelain group, it
was in the sandblast , grinding, sandblast, steam cleaning ,
oxidation subgroup (96.97%)( P value<0.001).
Conclusion: Performance of oxidation stage increases the
percent of cohesive failures. Type of applied porcelain is effective
on percent of cohesive failure without considering type of surface
treatment and Noritake porcelain showed more failure.
Key words: bond strength, cohesive, adhesive, dental crown,
metal ceramic alloy, failure
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