(مقالۀ پژوهشی)

مقایسۀ استحکام عرضی رزین پلیمتیلمتاکریالت ،تقویت شده با سیم Stainless
 ،Steelمش فلزی و فایبر پلیاتیلن
اسداهلل احمدزاده ،1سیدعلی ضیائی ،*2مریم شمسایی،3
5

داریوش فتحعلی پور ،4علی روحانی
چکیده

-1استادیار گروه پروتزهای دندانی.
-2دستیار تخصصی گروه پروتزهای
دندانی.
-3دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی
کودکان.
 -4دندانپزشک.
 -5دانشجو.
 1و -2گروه پروتزهای دندانی ،دانشکدۀ
دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3گروه دندانپزشکی کودکان ،دانشکدۀ
دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
-4دندانپزشک عمومی.
 -5دانشجوی رشتۀ دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز،
ایران.

* نویسندۀ مسؤول:
سید علی ضیائی؛ دانشکدۀ دندانپزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز،

زمینه و هدف :شکستن پروتز در اثر حوادث یا ناهماهنگی اکلوژن از ضعفهای
رزینهای آکریلی پلیمتیل متاکریالت میباشد .به همین علت محققان در صدد یافتن
روشهایی جهت باال بردن استحکام عرضی این مواد بودهاند .تاکنون روشهای
متفاوتی شامل استفاده از کو پلیمرها ،عوامل  ،Cross-Linkingتقویتکنندههای
فلزی و فایبرها جهت باال بردن خواص مکانیکی این مواد ابداع شده است .در مورد
مواد تقویتکنندۀ جدیدتر ،از جمله فایبرهای پلیاتیلن تحقیقات محدود و نتایج
متناقض میباشد.
هدف از انجام این تحقیق ،مقایسۀ میزان استحکام عرضی بین این روش با دو روش
دیگر (سیم  S.Sو مش فلزی) جهت تقویت رزین  PMMAمیباشد.
روش بررسی :در این تحقیق  04نمونه رزین  PMMAساخته شده و در چهار
گروه دهتایی تقسیمبندی شد .در گروه اول از هیچ نوع تقویتکنندهای استفاده نشده و
به عنوان گروه شاهد منظور گردید .در سه گروه دیگر به ترتیب از سیم فلزی به قطر
 1/4میلیمتر ،مش فلزی به ضخامت  4/3میلیمتر و فایبر پلیاتیلن از نوع Fiber-
 braidجهت تقویت نمونهها استفاده شد .در نهایت این نمونهها با استفاده از تست
 3-Point Loadingتحت اعمال نیرو تا موقع شکستن قرار گرفتند.
یافتهها :متوسط میزان استحکام عرضی گروه شاهد  37/33 MPaو سه گروه دیگر به
ترتیب 37 MPa ،74/52 MPa :و  37/25 MPaمحاسبه شد ،ولی این میزان افزایش
در هیچکدام از گروهها از نظر آماری معنادار نبود (.)p <4/42
نتیجهگیری :افزایش  %4/7 ،%5/2و  %4/52به ترتیب برای گروههای تقویتشده با سیم
استینلساستیل ،مش فلزی و فایبر پلیاتیلن ،تأثیر قابل مالحظه در بهبود استحکام
عرضی رزین آکریلی  PMMAندارد.
کلید واژگان :رزین  ،PMMAفایبر پلیاتیلن ،استحکام عرضی.

اهواز ،ایران.
تلفن44777135417552 :
Email: drziaeisa@gmail.com
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مقدمه
در سال  ،1685پارکسنز ( )Parkesensبرای اولین

سال اول دچار مشکالتی شدند که بیشترین مشکالت

بار مادۀ پالستیکی مخصوصی را جهت مصرف در دندان-

مربوط به شکست ) (Breakage , Fractureبیس

پزشکی ارائه نمود .از آن پس مواد متعددی برای ساخت

دنچر ( %84موارد) و

از دست رفتن دندانها

دست دندان ) (Denture Baseارائه شد و سرانجام در

) (Looseningبود (.)2

سال  1335تالش شیمیدانان آلمانی منجر به ساختن ماده-

اسمیت ( )Smithدر سال  1381علت شکستن

ای خمیری شکل شد که از مخلوط کردن منومر و پلیمر

دست دندان را افتادن هنگام شستوشو و یا عطسه و نیز

بهدست میآمد .این دستاورد فصل تازهای را در دندان-

کم بودن ضخامت مادۀ رزینی ذکر نمود و عقیده داشت

پزشکی گشود و باعث شد که از سال  1331تا به امروز

که این شکستگیها به دلیل  Flexural Fatigueرخ

به نام دورۀ آکریلیک نامگذاری شود (.)1

میدهد ( .)3 ،2بری ( )Berryهم در سال  1311همین

اگرچه در حدود  17سال از عمر مواد رزینی

موضوع را مطرح کرد ( .)3 ،2تمامی این موارد در حالی

آکریلیک میگذرد و این مواد به دلیل خواص خوبی که

است که پس از ترمیم دنچرها و جلب رضایت موقت

دارند ،توانستهاند مقبولیت خاصی را در بین دندانپزشکان

بیمار ،این بار بیماران تحت نیروی کمتری نسبت به دفعۀ

برای خود ایجاد کنند و همچنین در آیندۀ نزدیک نیز

قبل با شکستگیهای مجدد در ناحیۀ ترمیم شده مواجه و

هیچگونه اندیکاسیونی برای تعویض آنها احساس نمی-

باعث مراجعات متعدد این افراد به مطب میشود (.)4

شود ،ولی نباید از ضعفهای این مواد غافل شد .این مواد

دنچرهایی که در مقابل دندانهای طبیعی قرار میگرفتند،

استحکام فشاری و کششی پایینی داشته ،نسبتاً قابل

تمایل به شکستگیشان بیشتر بود .عوامل دیگر در بروز

انعطاف ،نرم و در برابر استرسهای شدید فوقالعاده

این حوادث شامل تطابق ضعیف دنچر ،باالنس نامناسب

شکننده هستند .میزان انقباض آنها در اثر پلیمریزاسیون

اکلوژن ،و استرس دراز مدت بر بیس دنچر پس از سالها

باال و در حدود  8درصد بوده و از جذب آب باال در

استفاده میباشد (.)2

حدود  7/8 mg/cm2برخوردار هستند .چسبندگی این

بیلیس ( )Beylisدر تحقیق خود در سال ،1337

مواد به فلز و پرسلن ضعیف و معموالً به وسیلۀ گیرهای

ذکر کرد که از سال  1343تا  1337ترمیم دنچرهای

مکانیکی ایجاد میشوند .این کاستیها باعث شده تا

آکریلیک شکسته در کشور انگلستان حدود  81/6میلیون

روزانه مراجعات متعددی در کلینیکهای دندانپزشکی

پوند هزینه برای دولت در برداشته است .دربار در سال

مشاهده شود که عموماً افراد ناتوان و سالخورده میباشند

 1334این مبلغ را ساالنه  1میلیون پوند گزارش کرده

و جهت ترمیم پروتزهای آکریلی خود مراجعه مینمایند

است (.)4
طی تحقیقی

(.)3 ،2

گریگوری ( )Gregoryدر سال

در مطالعه والیتو ( )Vallittuحدود  %34از

 2771نتیجه گرفت که هیچگاه پس از ترمیم دنچر به

دنچرهای مورد مطالعه با سیم و مواد ترمیمی ،تقویت و یا

استحکام اولیه نخواهیم رسید و عمالً فقط بین  %16تا

ترمیم شده بودند ( .)3 ،2در تحقیقات مشابه دیگر دربار

 %15استحکام اولیه در مورد رزینهای خود سختشونده

( )Darbarو زیزیس ( )Zissisشیوع دنچرهای شکسته

(فوری) و  %48تا  %32استحکام اولیه در مورد رزینهای

و تعمیر شده را به ترتیب %14/5 :و  %11برآورد کرده

گرما سخت دستیافتنی است (.)3

بودند ( .)3 ،2والیتو در تحقیقی دیگر که در فنالند انجام

تاکنون مواد و روشهای گوناگونی جهت باال بردن

داد ،گزارش کرد که  %86از دنچرهای ساختهشده در سه

استحکام رزینهای اکریلیک معرفی شدهاند که به طور
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اسداهلل احمدزاده و همکاران

خالصه مهمترین آنها عبارتاند از :سیمها و مشهای

در کشور ما تحقیقات بسیار کمی بر روی رزینهای

فلزی ،فایبرها و فیلرهایی از جنس پلیاتیلن ،کربن ،آرامید

آکریلیک و مواد تقویتکنندۀ آن صورت گرفته و این در

و گالس .این مواد سالهاست که جهت بهبود خواص

حالی است که کشور ما از جمله کشورهایی است که در

مکانیکی محدود رزینها توسط دندانپزشکان مورد

آن این ماده مصرف بسیار زیادی در ساخت دست دندان-

استفاده قرار گرفتهاند و همواره پژوهشگران روی

ها و دندانپزشکی دارد و ساالنه بیش از  57تن آکریل

محصوالت عرضهشده در بازار ،تحقیق میکنند (.)5

تولید داخلی (از سال  )1312و  27تن آکریل وارداتی

به کار بردن سیمها و مشهای فلزی و بهبود

مصرف میشود ( .)1لذا این موضوع ما را بر آن داشت

خصوصیات مکانیکی رزین  PMMAبه کمک آنان

تا تحقیقی در این زمینه انجام داده و میزان اثر تقویت-

توسط محققان زیادی از جمله جنینگز (( )Jennings

کنندگی فایبر پلیاتیلن ،سیم  Stainless Steelو

 ،)1386ووبنهورست ( )Wuebbenhorstو رافینو

 Metal Meshکه در ایران بسیار استفاده میشود را

( )1365( )Ruffinoانجام گرفته و گزارشهای متفاوتی

مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم .استحکام عرضی رزین

نیز در رابطه با حصول نتایج توسط این افراد مطرح گشته

 PMMAو نیز سایر خواص مکانیکی این مواد نقش

است .اگر چه در اکثر مواقع این مواد فلزی نتیجهبخش

مهمی در مقاومت آنها نسبت به نیروهای اکلوژن وارده بر

بوده ،ولی به دلیل افزایش ضخامت دنچرها باعث

دنچرها دارد.

مشکالتی در استفاده از پروتزها میشوند (.)2
در مورد به کار بردن فایبرهای کربن نیز تحقیقاتی

جامعۀ مورد مطالعه ،نمونهگیری و طرح پژوهش

صورت گرفته که از آن جمله میتوان به تحقیقات

این مطالعه از نوع آزمایشگاهی )(Lab Exprimental

وایلگاال

میباشد و در مهر ماه  1362لغایت خرداد ماه  1363در

( )Wylegalaو ( )1362شیروین ( )Shirvinاشاره

دانشکدۀ دندانپزشکی اهواز و گروه فیزیک دانشکدۀ

نمود .اگرچه نتایج متفاوتی نیز در این تحقیقات مطرح

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

شده ،ولی در معرفی مشکالت عمدۀ این مواد ،همۀ

مواد زیر در انجام تحقیق به کار گرفته شدند:

( )1311اسکریبر ( )Schreiberو ()1313

پژوهشگران به نکات مشابهی اشاره میکنند که میتوان

 -1نمونههای اولیۀ آلومینیومی :جهت ساخت دای-

به رنگ تیرۀ این فایبرها که مشکالت زیبایی جدی را در

های اصلی از قطعاتی از ورقههای پیشساختۀ آلومینیوم

دست دندانها به وجود میآورد و تکنیکهای مشکل

به ابعاد اولیه  17×15×3و به قطر  3میلیمتر توسط اره-

البراتواری جهت ایجاد موقعیت خوب فایبرها اشاره کرد

های الکتریکی دقیق تهیه شد.

(.)1

 -2گچ  :Stoneجهت پر کردن قسمت عمقی
فایبرهای آرامید و گالس این مشکالت را مرتفع

نموده و در تحقیقات مختلف نیز مورد آزمایش قرار

مولدهای و جایی که با دایهای آلومینیومی تماس
نداشت ،استفاده شد.

گرفتند .این فایبرها به دلیل نازکی و نیز بیرنگی از

 -3مادۀ  :Ormalab 75یک ماده از جنس

موفقیت بیشتری در تحقیقات برخوردار بودند .فایبرهای

سیلیکون تراکم یافته است .از محصوالت ساخت کارخانۀ

پلیاتیلن نیز جهت تقویت بیسهای آکریلی تحت

میجر ( )Majorایتالیا و جهت پر کردن قسمت سطحی

آزمایشهای زیادی قرار گرفته که در این مورد ،نتایج

مولدها و جایی که با دایهای آلومنیومی تماس داشت،

متفاوتی نسبت به موارد دیگر به دست آمده است (.)6

استفاده شد.
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 -4رزین پلیمتیلمتاکریالت گرما سخت :از
محصوالت کارخانجات بایر ( )Bayerو مارک تجاری

-17موتور پرداخت و تریم :جهت پرداخت و تنظیم
کردن قطعات آکریلی تهیه شده استفاده شد.

ملیودنت ( )Meliodentاستفاده شد.
 -5سیم  :Stainless steelاز نوع  Hardساخت

-11کولیس :از کولیس دقیق با دقت  7/1میلیمتر
جهت اندازهگیری دقیق قطعات آکریل استفاده شد.

کارخانۀ (دنتاروم)  Dentaurumو به قطر  1/7میلیمتر

 -12دستگاه :جهت آزمایش 3-Point Loading

و با مقطع دایره و جهت تقویت نمونههای گروه اول

و از مدل  HC10ساخت کشور انگلستان استفاده شد.

استفاده شد.

(تصاویر ) 1-8

 -8مش فلزی :به ابعاد  57×5×7/3میلیمتر تقویت
نمونههای گروه دوم استفاده شد.

ابتدا تعداد  47عدد الگوی آلومینیومی به ابعاد ×3
 85 ×12میلیمتر از یک قطعه از ورق آلومینیومی به قطر

 -1فایبر پلیاتیلن :از  Fibre–Braidساخت

 3میلیمتر به کمک دستگاه اره الکتریکی دقیق بریده شد.

کارخانۀ انسیدنتال ( )Nsidentalاسترالیا جهت تقویت

از این الگوهای آلومینیومی برای ایجاد مولد در مفل

نمونههای گروه سوم استفاده شد.

جهت ساخت نمونههای اکریلی با ابعاد یکسان استفاده

وسايل زير در انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفت:

شد.

 -1مفل :از مفلهای برنجی پروتز کامل معمول در
البراتوار استفاده شد.

مراحل مفلگذاری:
تعدادی مفل با ابعاد و شکل یکسان انتخاب شد.

 -2پرس هیدرولیک :ساخت کارخانۀ دندیران
جهت پرس مفلها استفاده شد.

سپس گچ  Stoneکه از یک کیسه و با شرایط مساوی و
مشابه به مدت  25ثانیه بر روی وایبراتور با آب مخلوط

 -3پروب مدرج :جهت باز کردن قسمت میانی

شده بود آماده شد و داخل نیمۀ تحتانی مفلها ریخته شد

آکریل به اندازۀ دلخواه جهت جایگذاری تقویتکنندهها

تا حدی که  1/5سانتیمتر از لبۀ فوقانی مفلها خالی ماند.

استفاده شد.

قبل از تکمیل ستینگ ،در گچ هر مفل  8عدد سنجاق

 -4تیغ بیستوری :جهت برداشتن اضافات آکریل
بعد از پرس و قبل از پخت استفاده شد.

فلزی خم شده جهت ایجاد گیر مکانیکی برای الیۀ بعدی
( )Ormalab-75قرار داده شد .بعد از  45دقیقه که گچ

 :Fibre shears -5از قیچی مخصوص ست

کامل ست شده بود کل فاب باقیمانده در نیمۀ تحتانی

خریداری شده جهت برش نوارهای پلیاتیلن به دلخواه

مفل با مادۀ  Ormalab-75پر شد .از این ماده به دلیل

استفاده شد.

ثبت جزئیات بهتر لبههای الگوهای آلومینیومی استفاده

 :Clamp -8از رکاب معمول استفاده شده در
البراتوار جهت فشار بر مفلها حین پخت استفاده شد.
 :Cutter -1جهت بریدن قطعات دلخواه از سیم
 Stainless Steelاستفاده شد.

هر مفل  3عدد الگوهای آلومینیومی ،با فشاری متناسب و
مالیم به طور موازی به درون آن ماده فرو برده شد .پس
از سخت شدن نیمۀ تحتانی مفل ،نیمۀ فوقانی سوار شده

 -6دستگاه  :Sand Blasterجهت سند بالست
قطعات سیم  Stainless steelاستفاده شد.
 -3اجاق گاز :به همراه ظرف بزرگ جهت پختن
همزمان نمونهها استفاده شد.

شد .در خالل  Working Timeماده  ،Ormalabدر

و مجدداً مادۀ  Ormalab-75به ضخامتی  1/5سانتیمتر
اضافه شد ،سنجاقهای فلزی در آن قرار داده به دنبال آن
بقیۀ نیمۀ فوقانی مفل توسط گچ  Stoneکه با روشی
مشابه با گچ اولیه آماده شده بود پر شد و به مدت 45
دقیقه زیر پرس با فشار  2 barقرار داده شد تا ستینگ
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گچ نیمۀ فوقانی مفل نیز تکمیل شود .پس از آن به آرامی

 -سیم سند بالست شده به کمک پنس و -Clip

قطعات مفل از هم باز شده و الگوهای آلومینیومی با

های پالستیکی بدون اینکه به سطح آماده شده آن صدمه-

مالیمت و به کمک فورسپس و اسپاتول از داخل مادۀ

ای وارد شود با مقداری منومر آغشته شده و به داخل

 Ormalab-75خارج گردید.

کانال ایجاد شده قرار داده شد.
 -پس از قرار دادن سیم داخل کانال ،مابقی فضای

مرحلۀ آکريلگذاری:
فضاهای ایجاد شده با استفاده از رزین پلیمتیلمتا
آکریالت گرما سخت ساخت کارخانۀ بایر با نام تجاری

کانال توسط مقدار کمی رزین رقیقتر پرگردیده و درب
مفل بسته شد.

ملیودنت پر شد .رزین با توجه به دستوارت کارخانۀ

ب ) قرار دادن مشهای فلزی:

سازنده بدین شرح تهیه شد:

از مش فلزی به ضخامت  7/3میلیمتر 17 ،قطعه به

17میلیلیتر از مایع آکریل را درون ظرف شیشهای

ابعاد  57×5میلیمتر تهیه شد .سپس روی سطح اکریل

ریخته و  23/4گرم پودر آرام و در فاصلۀ  37-47ثانیه به

داخل مفل یک مستطیل با همان ابعاد رسم شد که از دو

آن اضافه شد 45-87 .ثانیه با اسپاتول مخلوط کرده و

طرف طولی نمونه به فاصلۀ  17میلیمتری از لبهها و از

سپس درب ظرف با اسلب شیشهای پوشانده شد .پس از

دو طرف عرضی نمونه به فاصلۀ  5میلیمتر از لبهها قرار

 8دقیقه که آکریل به قوام خمیری رسید ،مولدهای تهیه-

داشت .سپس با استفاده از تیغ بیستوری و پنس ،قطعۀ

شده پر شدند .روی آن را با یک الیه سلفون پوشانده،

مستطیل شکل اکریل به عمق 1/5میلیمتر بریده و خارج

درب مفل را بسته و پرس با فشار  1barانجام گرفت.

شد .بعد از آغشته کردن مش به مخلوط اکریل و منومر

پس از خارج کردن مفلها درب آنها را باز کرده و بعد از

رقیق ،آن را داخل حفره قرار داده ،فضای باقیمانده را با

برداشتن سلفون ،اضافات آکریل به کمک اسپاتول و

همان اکریل پر نموده و درب مفل بسته شد.

بیستوری حذف شده و سطح آکریلها از جهت عدم

ج) قرار دادن فیبرهای پلیاتیلن:

وجود حباب یا نقص بررسی شدند.

از فیبرهای پلیاتیلن با نام تجاری Fibre-Braid

مراحل قرار دادن تقويتکنندهها:

ساخت کارخانۀ انسیدنت کشور استرالیا جهت این تحقیق

الف ) قرار دادن سیمهای :Stainless Steel

استفاده شد .قطعات از قبل به کمک قیچی مخصوص در

قطعات  5سانتیمتری از سیم فوالدی زنگ نزن از

همان ست ( )Fibre Shearsبریده شده و به کمک

جنس سخت به قطر یک میلیمتر و با مقطع گرد ساخت

clipهای کاغذی مخصوص روی یک شیشه تمیز در

کارخانۀ  Dentaurumکه از پیش توسط پودر اکسید

درون منومر غوطهور شدند ،سپس شیاری شبیه نمونههای

آلومینیوم  57میکرون سند بالست شده بود ،جهت این

تقویتشده گروه اول (سیم  ،)Stainless steelبرای

تحقیق آماده شد .قطعههای سیم طی مراحل زیر به درون

این گروه نیز آماده شد و فیبرها به داخل آنها قرار گرفت.

نمونههای آکریلی قرار داده شد.

همانند گروههای اول و دوم فضای مانده با آکریل رقیق

 -ابتدا به فاصلۀ  1/5میلیمتر از لبۀ نمونههای

پر شده و درب مفل بسته شد.

آکریلی (وسط نمونههای با عرض  15میلیمتر) در دو

پختن نمونههای آکریلی:

طرف عالمتگذاری شد.

پس از اینکه مفلها به مدت  17دقیقه در زیر پرس

 -به کمک پروب مدرج شیاری به عمق  2میلی-

با فشار  1/5 barقرار گرفتند ،خارج شده و درون رکاب

متر و طول  5سانتیمتر درون نمونۀ آکریلی ایجاد شد به

( )Clampگذاشته و مراحل پخت ) (processingطبق

نحوی که 17میلیمتر از هر طرف فاصله داشت.

دستور کارخانۀ سازنده اجرا شد .در تمام مدت پخت -1
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 5سانتیمتر آب روی مفلها قرار داشت ،پس از خاتمۀ

محض شکستن نمونهها نیرو به صورت اتوماتیک به صفر

پخت ،مفلها درون آب به مدت  24ساعت به حال خود

میرسید و به کمک برنامۀ نرمافزاری مخصوص عدد به

رها شدند.

دست آمده بر حسب نیوتن ثبت میشد .اعداد به دست

پرداخت نمونههای آکریلی:

آمده معرف نیروی وارده بر حسب نیوتن بوده و جهت

پس از مراحل پخت ) ،(Processingمفلها با

محاسبۀ مقدار استحکام عرضی نمونهها ،اعداد مذکور در

احتیاط باز شد و به کمک اسپاتول نمونههای آکریلی از

 S = 3PL/2bقرار داده شد.

رابطۀ

داخل مادۀ  Ormalab-75به راحتی خارج شدند .بعد از

در این فرمول P ،معرف نیروی وارده بر حسب

تریم نمودن اضافات اکریل با یک کولیس دقیق و با دقت

نیوتن L ،معرف فاصلۀ دو تیکهگاه عمودی بر حسب

 7/1میلیمتر ،ابعاد نمونهها چک شد .نمونهها به مدت

میلیمتر و برابر با  b ،45معرف عرض نمونه بر حسب

یک هفته در درون ظرفی از آب و در دمای  31درجۀ

میلیمتر و معادل  12و  dمعرف ضخامت نمونه بر حسب

سانتیگراد نگهداری شد.

میلیمتر و معادل  3بود.

آزمايش نمونهها:
از دستگاه  Instron Universal Testingمدل
 HC10ساخت کشور انگلستان جهت این تحقیق استفاده
شد و از آزمایش  3-point loadingجهت بررسی
استحکام عرضی ) )Strength Transverseنمونهها
کمک گرفته شد.

به کمک رابطۀ فوق ،استحکام عرضی هر نمونه
محاسبه و در جدولی ثبت شده و نتایج جهت بررسیهای
آماری آماده گردید.

يافتهها

در این آزمایش ،فاصلۀ دو تیکهگاه عمودی دستگاه

جهت سهولت کار ،گروههای شرکتکننده در محاسبات

 45میلیمتر و سرعت  Cross headدستگاه نیز

طبق جدول زیر کدگذاری شدند .ماکزیمم اعمال نیرو بر

 5 mm/minتنظیم شد .نمونهها یکییکی روی تکیهگاه-

حسب نیوتن برای نمونههای گروههای چهارگانه آزمایش

های عمودی به صورت دقیق قرار داده شدند .میلۀ

در جدول  2آورده شده است.

عمودی  Cross headدستگاه نیز دقیقاً به وسط نمونهها

میزان استحکام عرضی هر کدام از نمونهها با استفاده از

و روی نقطهای که از قبل عالمتگذاری شده نیرو اعمال

رابطۀ تعیین استحکام عرضی (

 )S=3PL/2bمحاسبه

میکرد .اعمال نیرو تا شکستن نمونهها ادامه مییافت .به

شد که در جدول  3آورده شده است.

جدول :3کدگذاری گروه های چهارگانه
نام گروه

کد گروه

گروه شاهد (گروه کنترل)

.00

گروه اول (تقویت شده با سیم)

1.00

گروه دوم (تقویت شده با مش فلزی)

2.00

گروه سوم (تقویت شده با فایبر)

3.00
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جدول  :2نتايج ماکزيمم اعمال نیرو بر حسب نیوتن
گروه 3.00

گروه 2.00

گروه 1.00

گروه .00

118

112

147

131

نمونه اول

124

136

134

124

نمونه دوم

114

142

116

134

نمونه سوم

121

127

136

118

نمونه چهارم

128

123

121

126

نمونه پنجم

123

122

127

121

نمونه ششم

128

111

116

121

نمونه هفتم

131

133

144

131

نمونه هشتم

132

131

121

111

نمونه نهم

128

128

124

125

نمونه دهم

1251

1284

1264

1254

جمع

125/1

128/4

126/4

125/4

mean

جدول :1میزان استحکام عرضي محاسبه شده مربوط به نمونهها بر حسب N/mm2
گروه 3.00

گروه2.00

گروه 1.00

گروه .00

12/57

17/77

61/57

61/61

نمونه اول

11/57

68/25

63/15

11/57

نمونه دوم

11/25

66/15

13/15

63/17

نمونه سوم

13/36

15/77

68/25

12/57

نمونه چهارم

16/15

67/83

13/36

67/77

نمونه پنجم

67/83

18/25

15/77

13/31

نمونه ششم

16/15

83/31

13/15

15/82

نمونه هفتم

65/83

63/13

37/77

61/61

نمونه هشتم

62/57

61/66

15/83

13/12

نمونه نهم

16/15

16/15

11/57

16/14

نمونه دهم

165/84

166/71

672/51

163/83

جمع

16/58

13/77

67/25

16/31

mean

بحث
طبق نتایج به دست آمده از محاسبات مربوط به هر
کدام از گروههای حاضر در این مطالعه و با توجه به

ایجاد شده در هر کدام از گروههای تقویت شده را نسبت
به این گروه مقایسه میکنیم.

جدول  ،3میانگین استحکام عرضی برای نمونههای گروه

در گروه اول که نمونههای رزینی آن را با سیم

کنترل که از هیچ روشی جهت تقویتشان استفاده نشده

 Stainless Steelبه قطر  1/7میلیمتر تقویت کرده

بود ،برابر با  16/31 MPaشده که در اینجا تغییرات

بودیم ،متوسط میزان استحکام عرضی برابر با
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 67/25MPaمحاسبه شد که در مقایسه با گروه کنترل،

بودند ،طبق جدول  3مشاهده شد که میزان استحکام

افزایشی به میزان  %2/5نسبت به آن گروه حاصل آمد،

عرضی در این گروه معادل  13MPaبوده و افزایش

ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.

ناچیز  %7/6نسبت به گروه کنترل حاصل شده که این

با وجود اینکه قطر سیم به کار رفته در این تحقیق با

افزایش و اختالف از نظر آماری معنادار نمیباشد .در

قطر سیم به کار رفته در تحقیقات مربوط به جنینگز و

نتیجه یافتههای ما در این قسمت با نتایج تحقیقات

همکارانش در ،)8( 1387والیتو در  )8( 1332و نشاندار

محققانی از جمله جنینگز ( ،)1387اسکویکراس

در  )2( 1362مساوی و معادل یک میلیمتر بود ،ولی

( )1388( )Schwickerathو والیتو (1335و  )1332که

افزایش نسبی در میزان استحکام عرضی رزین در این

وجود مش فلزی در نمونهها را باعث افزایش غیر

تحقیقات نسبت به تحقیق ما بیشتر و به ترتیب،%27 :

محسوسی در میزان استحکام عرضی دانستهاند ،همسو

 %22و  %12بود .اما این نتیجه با نتایج تحقیق اسمیت در

میباشد .این محققان افزایش میزان استحکام عرضی رزین

 )2( 1316که عنوان کرده بود ،سیم فلزی باعث افزایش

در تحقیقات خود را به ترتیب %1( :و %1( ،)%1و  )%1و

میزان استحکام عرضی رزین نخواهد شد مگر اینکه

 %4بر آورد کرده بودند .ضمناً نتیجۀ به دست آمده در این

حداقل  %57از مقطع عرضی نمونهها را در بر گیرد ،هم-

قسمت از آزمایشها با نتیجۀ تحقیق نشاندار ( )1362که

خوانی دارد زیرا در این تحقیق قطر سیم به کار رفته 1/7

وجود مش فلزی در نمونهها را باعث کاهش استحکام

میلیمتر و قطر نمونهها  3/7میلیمتر و سیمهای موجود

عرضی به میزان  %3برآورد کرده بود ،همسو نمیباشد

فقط حدود  %33از مقطع عرضی نمونهها را شامل میشد.

(.)2 ،8

کارول ( )Carrolو همکارانش در 1364عنوان

در مورد گروه سوم که نمونههای آن با فایبرهای

کرده بودند که ایجاد  Loopدرسیم ها و یا حلقوی کردن

پلیاتیلن با نام تجاری  Fiber – braidتقویت شده

آنها هیچ تأثیری در افزایش و یا کاهش میزان استحکام

بودند با توجه به جدول  3و با مقایسه نتایج حاصله

عرضی نمونهها نسبت به سیمهای مستقیم و بدون انحنا

متوجه خواهیم شد که کمترین تفاوت در بین سه گروه

نداشتند ،ما نیز در این تحقیق هیچگونه خم ()loop

حاضر در تحقیق ما نسبت به گروه کنترل ،مربوط به این

جهت ایجاد گیر ماکروسکوپیک اکریل به سیمها نداده و

گروه بوده ( )16/58MPaو وجود فایبرهای پلیاتیلن در

جهت ایجاد گیر میکروسکوپیک میان سیم و آکریل از

نمونههای این گروه باعث افزایشی مختصر و غیر قابل

روش سند بالست سطح سیم استفاده کردیم .السیال

مالحظه در حدود  %7/25در میزان استحکام عرضی شد

( )lassilaدر  1332در تحقیق خود ،تفاوت معناداری

که از نظر آماری این تفاوت معنادار نیست و در نتیجه با

بین افزایش میزان استحکام عرضی در نمونههای تقویت

نتایج ارائه شده توسط دیکسون ( )Dixonدر 1332

شده با سیمهای سند بالست شده نسبت به نمونههای با

( )11و ویلیامسون ( )Williamsonو همکارانش در

سیم سند بالست نشده مشاهده کرد .او همچنین عنوان

 )12( 1334که وجود این تقویتکنندهها را در رزینهای

کرده بود که تمام سیمهای فلزی با هر قطری میتوانند

نوع  Locitone199و Rapid heat–polymerized

باعث افزایش معنادار میزان استحکام عرضی رزین شوند

باعث افزایش خیلی مختصر و قابل اغماض میزان

( )2که این موضوع با نتیجۀ تحقیق حاضر همسو نمی-

استحکام عرضی رزین دانستهاند ،کامالً موافق است.

باشد.

ضمناً نتیجه کار ما در این موضوع که پس از شکستن
در مقایسه نتایج گروه کنترل با گروه دوم که نمونه-

نمونهها ،قطعات شکسته شدۀ آکریلی به واسطۀ وجود

ها در آن با مش فلزی به قطر  7/3میلیمتر تقویت شده

فایبرهای پلیاتیلن موجود از هم جدا نمیشد ،با نتیجۀ
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گزارش والیتو  )13( 1331موافق است ،اما این نتایج با

موضوع کامالً مشکل آفرین بود به طوری که به میزان  2تا

نتایج به دست آمده در سایر تحقیقات که در آنها وجود

 3برابر تعداد مورد نیاز از نمونههای گروه پلیاتیلن

این تقویتکنندهها باعث افزایش و یا کاهش قابل

ساخته و نهایتاً  17عدد از مناسبترین آنها جهت مطالعه

مالحظهای در میزان استحکام عرضی رزین شده بود ،هم-

انتخاب گردید.

سو نیست.
اختالفات فاحش و دامنهداری در نتایج حاصله از

نتیجهگیری

تحقیقات قبلی محققان دیگر مبنی بر استفاده از فایبرهای

طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق به نظر می-

پلیاتیلن به عنوان تقویتکنندۀ رزین وجود دارد (از

رسد که هیچکدام از تقویتکنندههای استفاده شده در این

کاهش  %36تا افزایش  %11در میزان استحکام عرضی).

مطالعه (سیم  S.Sبه قطر یک میلیمتر ،مش فلزی به قطر

والیتو در مقالهای که در سال  1338منتشر کرد ،ضمن

 7/3میلیمتر و فایبر پلیاتیلن از نوع )Fibre – Braid

تأیید همین موضوع ،اشاره نمود که اختالفات موجود

باعث افزایش قابل مالحظه و مفید استحکام عرضی رزین

بستگی به میزان و نسبت فایبر به کار رفته در نمونهها

 PMMAنخواهد شد.

خواهد داشت ( .)6این محقق نیز به رنگ خنثی و ترانس
لوسنت این نوع فایبرها اشاره نموده ،که در تحقیق حاضر
نیز این موضوع کامالً محسوس بوده و فایبر پلیاتیلن به
کار رفته در مقایسه با مواد دیگر از قبیل سیم  S.Sو مش
فلزی ،شفافتر و درون نمونۀ آکریلی به مراتب کمتر
مشهود بود .در همین مقاله به سخت بودن تکنیکهای
البراتواری جهت قرار دادن این نوع تقویتکننده در
نمونههای رزینی اشاره شده که در این تحقیق نیز این
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Abstract
Background and Objective: Denture fracture due to excessive
thickness, malocclusion or other traumas during sneezing or washing
are disadvantages of acrylic prosthetics and PMMA resin. So further
methods are needed to increase their transverse strength. Although
there are many studies on reinforcing and modifying with
copolymers, cross–linking or use of metallic or fibric strengtheners to
enhance mechanical properties, There are limited studies with
paradoxical results. The aim of this study was to compare the
transverse strength between reinforcement with polyethylene fiber
and two older methods (stainless steel, metallic mesh).
Subjects and Methods: In this study 40 PMMA resin samples
(65x12x3 mm) were made and categorized in 4 groups : With no
reinforcing agent ( control group ); with metal wire (diameter 1.0
mm); with metal mesh (diameter 0.3 mm) and with polyethylene fiber
(Fibre–braid). These samples were put to 3-point loading test by
Instron universal testing machine.
Results: The average transverse strength in control group was 78.37
MPa and for three other groups: metallic wire, mesh and polyethylene
fibers, in sequence, were 80.25 MPa , 9 MPa and 78.56 MPa . The
results were not statistically significant ( P>0.05).
Conclusion: Reinforcing the acrylic resin using different techniques
do not produce increases in transverse strength in comparison with
the conventional acrylic resin with no reinforcement. Therefore, none
of the tested techniques are recommended.

Key words: PMMA resin, Polyethylene fibers, Transverse
Strength.
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