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Introduction: One of the weakest areas of two-phase restorations is core and veneering porcelain interface.
Regarding the necessity of performing multiple firing procedures to achieve improved color and contour, the aim
of this study was to investigate the influence of multiple firing on core-veneer bond strength in all ceramic
restorations.
Materials and methods: Three types of all-ceramic systems , Zirconia, IPS emax CAD and IPS emax Press
were used to prepare 54 ceramic core, in diameter of 8mm. Zirconia and IPS emax CAD were fabricated by
CAD/CAM technology and IPS emax press cores, by using pressing technique. Compatible porcelain was
applied on the cores, with diameter of 5mm. The specimens were devided into three groups (N=18 in each
group) according to the number of firing cycles: 3, 5 and 7 times. Core-veneer shear bond strength was measured
by Universal testing machine. Two way ANOVA and Tukey post hoc tests were selected to analyze the datas.
Results: shear bond stregth mean values in zirconia,IPS emax CAD and IPS emax press cores were 30.7, 29.7
and 29.9 MPa respectively. Shear bond strength mean values in firing cycles of 3, 5 and 7 were 33.2, 29.2 and
27.8 MPa respectively. These results revealed significant differences.
Conclusion: shear bond strength of zirconia and IPS emax press were not significantly different. Increasing the
number of firing cycles from 3 up to 7, results in decreasing core-veneer shear bond strength.
Key words: Shear bond strength, porcelain, core.
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چکیده
 از آنجایی که دستیابی به کانتور و رنگ. محل تماس کور با پرسلن ونیر است، یکی از ضعیفترین نقاط در رستوریشنهای دوفازی:مقدمه
ونیر در- هدف این مطالعه بررسی تاثیر پختهای مکرر پرسلن بر روی استحکام باند برشی کور، نیازمند پختهای مکرر پرسلن است،مناسب
.رستوریشنهای تمام سرامیکی میباشد
-----------------------------------------------------11088014100
: تلفن
.دندانی
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،کورزنجان
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سرامیکی
تمام
سیستم
سه نوع
،8 mm دند
دانشکدهقطر
سرامیکی به
45 ،مسؤول
:مولفروشها
مواد و
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Pressing  توسط تکنیکIPS emax press  کورهای. ساخته شدندCAD/CAM  توسط تکنولوژیIPS emax CAD  کورهای زیرکونیا و.شد
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تهیه شدند .پرسلن سازگار با کور به قطر  4 mmبر روی تمام کورها ونیر گردید .در هر گروه ،نمونهها بر اساس تعداد دفعات پخت پرسلن
ونیر به سه زیرگروه  4 ،3و  7بار پخت ،تقسیم شدند .استحکام باند برشی کور-ونیر توسط دستگاه تست یونیورسال اندازه گیری و نتایج
توسط تستهای آماری  Two way ANOVAو Tukey HSDمورد آنالیز قرار گرفتند.
یافتهها :مقادیر میانگین استحکام باند برشی برای کورهای زیرکونیا IPS emax CAD ،و  ،IPS emax pressبه ترتیب  7/92 ،7/33و 2/92
مگاپاسکال بود .همچنین مقادیر میانگین استحکام باند برشی در تعداد دفعات پخت  4 ،3و  7به ترتیب  9/92 ،9/33و  8/97مگاپاسکال بود
که این اختالف از لحاظ آماری معنادار بود.
نتیجه گیری :استحکام باند برشی زیرکونیا و  ،IPS emax pressتفاوت معنیداری نداشت .با افزایش تعداد پختهای پرسلن از  3بار تا  7بار،
میزان استحکام باند برشی کور-ونیر ،کاهش یافت.
واژههای کلیدی :استحکام باند برشی ،پرسلن ،کور.
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد  /سال  2329دوره  / 37شماره . 332-8 : 5

ران رین پیسلن و زییساخت فلزد ما استوایشنهاد

مقدمه

طی سالیان گذشته تقاضاا رای د ماناانهااد زیبااتی،

1

 PFMره طوا گستیمه د نوام نطالعه قی ا گیفتاه سات،

کلینسینها ا ره سمت ستفامه ز استوایشانهااد تماا

نااا نیااز ن طالماااد نوجااوم مارااااه نیکیو سااتی کچی،

سی نیکی سوق م مه سات .ونییهاا و کای ونهااد تماا

نکانیسم و ق اد ران رین پیسلن کوا و پیسالن ونیای ما

سی نیکی نیتو ننا یکای ز زیبااتیین استوایشانهااد

استوایشنهاد تما سی نیا چنا ن زیاام نیسات )3(.راا

نیوزد راشن  )1(.را نعیفی سیستمهااد تماا سای نیا ز

توجه ره نیاز ره مفعاد پ ت نکیا جهات ر سات آوامن

جمله زییکونیا و تکنیاهاد  ،CAD/CAMنسیی ستفامه ز

کانتوا ،زیبایی و انگ مل و ه استوایشن و ز آنجایی که

استوایشاانهاااد تمااا ساای نیا نتشااوا ش ا ه ساات.

ج ش ن پیسلن و نیی ز کاوا یکای ز نهمتایین نقاا
استوایشنهاد تما سی نیکی سات( ،)2ها

ز

اوکشهاد تما سای نیا نعماوش شاانک یاا کاوا راا

ضع

ستشکا راش نیراش که توسط پیسلن ونییکنن ه پوشان ه

نطالعه اضی ،ین روم که تاثیی تع م مفعاد پ ت پیسلن

نیشوم .خو ص نکانیکی کوا و پیسلن ونیای رایساتی راا

ری اود ستشکا ران ریشی سه نوع سیساتم سای نیکی ا

یک یگی سازگاا راشن تا ره یا ران قود و نشکم مسات

نوام ریاسی قی ا مه .

پی کیم .وجوم ین ران نشکم ،ری د طمینان ز تمانیات

مواد و روشها

ساختااد استوایشن تشت نییوهاد فانکشناا و جلوگیید

ری د ازیاری ستشکا ران ریشی ما سیستمهاد تما

ز ج ش ن و پیی گی ونیی ضیواد ست .توزیع ستیس

سی نیکی موشیه 3 ،نوع کوا سی نیکی ما ین نطالعه ما

ما یا ساختاا مو فازد نسبت راه سااختاا تاا فاازد،

نظی گیفته ش :

پیچی ا هتاای ساات .رناااری ین فاکتواهاااد ریشااتید ا ما

زییکونیاا IPS emax CAD ،IPS emax press ،ما های

استوایشنهاد شیه م ا رای ما نظی گیفت .چی که سطح

گیوه رت کواهاد سی نیکی ساخته ش ه و سپس توساط

تماااس کااوا و ونیاای یکاای ز ضااعی تاایین نااو ی

پیسلن سازگاا ،ونیای شا ن  .راه هماین ننظاوا ن سات

استوایشنهاد تما سی نیکی نیراش  .صالح کانتواهاد

ستو نه د ز جنس رینج راه قطای  5mmو اتفااع 11mm

استوایشن و انگ آنیزد آن نیااز راه پ اتهااد نکایا

اوص

ساخته ش  .سپس ین ساتو نه م خاک نیازخ ن

()2

استوایشن م ام.

1. Porcelain Fused Metal
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مساتگاه ( CAD/CAM

Sirona in lab MC XL, Cerec ,

ین کواها  Investش ه و توسط تکنیا  Pressingراا
اوص

IPS

 )Germanyقی ا م مه ش ه و توسط سکنی لیزاد مساتگاه

 emax pressم خک کاواه ن

سکن گیمی  .ما نی له رع توسط نی فز ا مستگاه ،کاوا

) Lichtensteinما مناد  011 ْcره کواهاد سی نیکی تب یک

طی ی ش ره شاکلی کاه ضا انت آن ما میاو اههااد

ش ن .

(IvoclarVivadent,

آگزیااااا  1/5mmو ما ساااطح کلاااوز ا  2mmراااوم.

قبک ز پیوسه پیسلن گذ اد سطح  Layeringهی یاا

ر ینتیتیب قطی سطح نقطع کوا نهایی  8mmراوم .جام

ز کواهاد ساخته ش ه ،توسط فیزهاد پیم خت پیسالن،

نمونه را توجه ره نطالعاد نشاره نجا شا ه(3و ،)1نعااما

کانالً صا

و یک ست ش  .سپس ،نمونهها م خک مساتگاه

 18نمونه ما هی گیوه ریآوام ش  .کواهااد زییکونیاا ز

لتی سونیا قی ا م مه ش ن تا کانالً تمیز گیمن  .ره ننظوا

رلوخهاد ) Zirconzahn (Atlanta, USAساخته ش ن  .ین

سهولت نجا تست ستشکا ران ریشی ،ونیای رای د های

رلوخها ز جنس زییکونیاد نیمه سینتی ش ه ()Presintered

کوا طواد طی ی ش که قطید کمتی ز قطی کوا م شته

نایشاون  .رنااری ین

راش  .ری د ین که قطی سطح نقطع پیسالن  Layeringما

هستن که ین پ ت مچاا نقباا

کواهاد ین گیوه رت  %21رزاگتی فی م مه ش ن تا رع
ز نقبا

تما نمونه ها ری ری شوم ،ز یا سید نول هاد خت اصی

ین پ ت ره رعاام مل او ه ریسان  .کواهااد

ساخته ش ه ری د ین نطالعه ساتفامه شا  .یان نولا ها

زییکونیا پاس ز تای ت توساط مساتگاه  CAD/CAMما

 5/2 mmاتفاع و  25/6mmقطی م شتن  .رنااری ین راا ما

Sirona in lab MC XL, Cerec,

ین پ ت پیسلن ،اتفاع نهاایی

کااواه ن

ااوص (

 )Germanyما مناد ْ1511 cپ ته ش .

نظی گیفتن  %21نقبا

ونیی  2mmو قطای آن  5mmراوم .اناگ کاوا و پیسالن

ری د ساخت کواهاد  IPS CAD/CAMز رلوخهااد

ونییینگ ما هی نمونه ره گونه د نت اب شا تاا یان مو

IPS

کنتی ست انگی و ضشی م شته راشن  .ین تفاود انگی ره

) (IvoclarVivadent, Lichtensteinسااتفامه شاا  .یاان

نشاه ه ا اتتای  Interfaceاین نجاا تسات کماا

نمی شون  .رناری ین سایز

نینمای  .پیسلن ونییکنن ه نوام ساتفامه رای د کواهااد

نمونه تی ت خوامه را سایز نمونه پ ته ش ه ری رای سات.

ساخته ش ه ما ین نطالعه رنا ره توصیه کااخاناه ساازن ه

Vita

) IPS emaxceram (IvoclarVivadent, Lichtensteinرااوم

نیماااااه ساااااینتی شااااا ه
رلوخ ها ین پ ت مچاا نقبا

CAD

emax

کواهاد تای ت خاوامه ما منااد ْ 011cما کاواه
( )Vident, California,USAپ ته ش ن .

که ما مناد ْ 011 cپ ته نیشوم.

ری د ساخت کواهاد  ،IPS pressجهت ینکاه نا زه
نمونه ها ما هی سه گیوه ری ری شوم ،رت رایستی یا کاوا

 18نمونه ساخته ش ه ما هی گیوه راه ساه زییگایوه
6تایی تقسیم ش ن :

پالستیکی ره رعام نوام نظی ساخته شوم .ره همین ننظاوا

ما گیوه وا ،رع ز نجا مو پ ت ،پ ات ساو راه

CAD/Wax (IvoclarVivadent,

ننظوا گلیز نجا ش  .ما گیوه مو  ،رع ز نجاا چهااا

) Lichtensteinستفامه ش  .ین رلوخهاا م خاک مساتگاه

پ ت ،پ ت پنجم ره ننظوا گلیز نجا ش  .ما گیوه سو ،

 Sironaقی ا م مه ش ه و کوا پالستیکی را رعاام ری رای راا

رع ز نجا شش پ ت ،پ ت هفتم ره ننظوا گلیز نجاا

کوا طی ی ش ه ری د مو گیوه قبک ،تی شی ه ش  .ساپس

ش .

ز رلوخهااد پالساتیکی
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سپس تما نمونهها ره ن د یا هفته م خک آب نقطای

(بیژن حیدری و همكاران)

پس ز نجا آزنایش ،تشلیک م مهها را نی فز ا

SPSS

نگه اد ش ن  .قبک ز نجا تست ستشکا رانا ریشای

را ویی یش  16نجا ش  .هم چنین ،ری د نقایسه نیانگینها

نمونه ها تشت  1111سیکک تینوساایکلینگ ما مو منااد

ما گیوهها ،ز آنالیز و ایانس ستفامه ش  .ری د نقایسه مو

ْ 55cو  5قی ا گیفتن .

ره مود نیانگینها ،آزنون توکی رکاا ریمه ش  .سطح نعنی

جهت نجا تست ستشکا ران ریشای رتا رایساتی

م اد ما همه آزنون ها  1/15ما نظی گیفته ش .

نمونه ها م خک نول هاد نسی خت اصای مساتگاه نانات

یافتهها

نیشون  .ر ینننظوا م خک ین نولا ها راا آکییاک خاوم

را توجه ره نیناا رومن توزیع  S.B.Sما هی ساه گایوه

س ت شون ه پی ش و نمونهها م خک آن ن فون ش ن  .راه

نوام نطالعه ز تشلیک و ایاانس موطیفاه رای د نقایساه

وم  3mmرااشتی ز

نتوسط  S.B.Sما سه گیوه (هم ری نبناد نوع ناامه و هام

لبه نول نسی که توسط آکییک پی ش ه راوم ،قای ا گیایم.

ری نبناد تع م مفعاد پ ت ستفامه ش  .را توجه راه یان

نکته نهمی که ین نانت کیمن نموناههاا رایساتی راه آن

که ثی نتقارک وجوم م شات ( P=1/108و  )F=2/6نتاایج

گونه د که سطح تماس کوا ا ونیی

پ ت و همچناین ما های

توجه نی ش نو زد رومن مقیق ینتیفیس راا ساطح نولا

ری د هی نامه ما سطوح ن تل

ست ،چی که هیگونه ز ویه م ا رومن ینتیفیس نمونه نانت

سطح پ ت ری د سه نامه ره طوا ج گانه تفسیی گیمی .

ش ه را نشوا مماا نییو ننجی ره نا زه گیاید ناماسات

ج وا  1نقامیی نیانگین ستشکا ران ریشی ری سب

ستشکا ران ریشی نیشوم .ر ین ننظوا هی نمونه رت ره

 MPaو نشی

نعیاا آن و نیاز نتاایج آزناون

نیله آنالیزوا یا سواویوا نت ک شا ه و ما االی کاه

 ANOVAا ری ساس نوع کوا ره کاا افته ما هی ک

نول

خت اصی ری اود قسمت نساطح ساواویوا قای ا

م شت م خک کییک ن فون ش  .پس ز کیوا شا ن کاناک

One Way

ز

زییگیوههاد نوام نطالعه نشان نیمه .
ما نجموع ،راشتیین نیز ن ساتشکا رانا ریشای ما

آکییک ،نمونهها م خک نشک خوم ما مستگاه تست یونیاوا

گیوه زییکونیا ( )0/31 MPaو کمتیین آن ما گایوه

ساا  )ZwickRoell,Germany( SBSقی ا گیفتن و راازود

 )0/22 MPa( emax CADنشاه ه گیمیا  .راا توجاه راه

ممومد  Chiselشکک مستگاه ره گونه د تنظایم شا کاه

نعنیم ا رومن نتایج  ANOVAز تست آنااد توکی رای د

رتو ن نییو ا مقیقاً ما ینتیفیس کوا -ونیای ممااا کنا .

نقایسه مو ره مو گیوهها ستفامه ش .

سیمت مماا نییو ( 1/5mm/min )Crosshead speedراوم
و تا نقطه شکست م نه پی نیکیم.

نتایج آزنون توکی نشان م م ما گیوه زییکونیا و

IPS

IPS

 ،emax Pressتع م مفعاد سه راا پ ات ،راا پانج رااا و

نیز ن نییویی که رامث شکست نموناههااد نایشا ،

هفت راا تفاود آنااد نعنیم ا م شتن  .ما االی کاه ما

ن زهگیید و ثبت ش  .ن زه نییود ثبت شا ه ری ساب

گیوه  ،IPS emax CADختال

آنااد رااز تنها راین ساه

نیوتون ( )Nز طییق فینوا زیی ره ستشکا ران ریشی رای

راا و هفت راا پ ت نشاه ه ش  .هیچ یا ز گایوههااد

نبناد  MPaتب یک ش :

نوام نطالعه ،تفاوتی ما پنج و هفت راا پ ت ن شتن .

= )Shear bond strength (MPa

ج وا  2نقامیی نیانگین ستشکا ران ریشی ری سب
 MPaو نیز نتایج آزناون  ANOVAا رای سااس تعا م
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ز زییگیوههااد ناوام نطالعاه

مفعاد پ ت ما هی ک
نشان نیمه .

ج وا : 1

نیانگین و نشی

نعیاا ستشکا ران ریشی ری سب نوع کوا ما تع م مفعاد پ ت نتفاود

نوع کوا

مفعاد پ ت

تع م

نیانگین

Zirconia

3

6

IPS emax CAD

IPS emax Press

ج وا : 2

1/ 2

F=30/328

5

6

22/1

1/ 8

P-value<1/111

0

6

28/1

1/ 0

کک

18

31/0

3/ 5

3

6

31/6

2/ 0

F=0/820

5

6

31/5

3/ 0

P-value=1/123

0

6

20/1

1/ 0

کک

18

22/0

3/ 2

3

6

33/1

1/2

F=2/22

5

6

28/2

2/ 1

P-value=1/112

0

6

28/0

2/ 0

کک

18

22/2

3/ 1

نیانگین و نشی

نعیاا ستشکا ران ریشی ری سب تع م مفعاد پ ت نتفاود ما کواهاد نوام نطالعه

تع م مفعاد پ ت

نوع کوا

تع م

3

Zirconia

6

0

نعیاا

)(MPa
35/1

نیانگین

5

نشی

نتیجه آزنون آنالیز و ایانس یا مانلی

نشی

نعیاا

نتیجه آزنون آنالیز و ایانس یا مانلی

)(MPa
35/1110

1/12021

F=0/131

IPS emax CAD

6

31/6110

2/01152

P-value=1/10

IPS emax Press

6

33/1211

2/16235

کک

18

33/2000

2/02060

Zirconia

6

28/2051

1/80025

F=1/310

IPS emax CAD

6

31/5111

3/36002

P-value=1/228

IPS emax Press

6

28/2151

2/13163

کک

18

22/2311

2/55323

Zirconia

6

28/1151

1/00101

F=1/856

IPS emax CAD

6

20/1010

1/36206

P-value=1/005

IPS emax Press

6

28/3811

2/30302

کک

18

20/8222

1/00206
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ستشکا ران ریشی را فز یش مفعااد پ ات کااهش

(بیژن حیدری و همكاران)

(11و)1

تجااد ،نش ومه د ز  23-01MPaا نشان نیمهن .

نییافت ره گونه د که راشتیین نیز ن ستشکا ران ریشای

ستشکا ران ریشی گیوههاد ن تلا

ما گیوه سه راا پ ت و کمتیین آن نیرو ره گیوه هفات

نطالعه اضی ،ره طوا نتوسط ما

راا پ ت روم .همچنین نتایج آزنون  ANOVAنشان م م ما

هماهنگ را نتایج نطالعاد قبلی نیراش  .یکی ز نهمتیین

گیوههاد را پنج و هفت راا پ ت تفاود نعنایم اد راین

مو نک تاثییگذ ا ما ستشکا ینتیفیس ونیی و کوا ،تفاود

سه نوع کوا نوام ریاسی وجوم ن شت .ما الی کاه ما

ما ضییب نبساا

ی اتای یان مو ساطح راا یکا یگی

گیوه سه راا پ ت تفاودها نعنایم ا رومنا  .رنااری ین ز

نیراش  )11(.هیچن نعموشً ضییب نبسا

تست آنااد توکی ری د نقایسه مو ره مود کواها ما ین

ونییکنن ه توسط کااخانه سازن ه تغییی کیمه و را ضاییب

گیوه ستفامه ش  .نتایج تست تاوکی نشاان م م کاه تنهاا

ی اتی کوا نوام نظی نتناسب نیشوم .ره طاواد

تفاود نعنیم ا رین مو گیوه زییکونیاا و

نبسا

ناوام ریاسای ما
وم  31MPaروم کاه

ی اتی پیسلن

IPS emax CAD

که ونیی ما ین سیم ش ن تشت نییوهااد فشاااد قای ا

وجوم م شت و سایی گیوهها تفاود آنااد نعنایم اد راا

نیگییم ،نا را ین وجوم ،هنگا نجا پ ت هااد نکایا،

هم ن شتن .

ی اتاای مو شیااه رهاام

تناسااب رااین ضااییب نبسااا

بحث

نیایزم )12(.ره طوا کلی ضییب نبسا

پای اد شیمیایی ،سازگااد نسجی ،خو ص فیزیکای،

توسط لوسایت که فاز کییستالین رومه ،تعیاین نای شاوم.

نکانیکی و زیبایی نطلوب نو م سی نیکی ،ین نو م ا راه

نشتود لوسایت را تکی ا مفعاد پ ت و یا سایمت هااد

منو ن یکی ز قارک متمامتیین نو م ما ساخت پیوتزهااد

خنا ش ن نتفاود تغییی نی یار  .رناری ین پ ت هاد نکیا

ثارت من نی کیمه ست )0(.را ین وجاوم ،یکای ز نقاا

ضمن تغییی نشتو د لوسایت ننجی ره یجاام نیکیوکایخ

ین استوایشنها ،نا یه

ضع

فاصاک کاوا و ونیای

نی راش  .چی که ستشکا ذ تی پیسلن ونیی نسبت ره نامه
کوا کمتی رومه و ین تفاود نایتو نا راه مناو ن نقطاه
(5و)2

شکست استوایشنهاد تما سی نیکی نطیح شوم.

ی اتای پیسالن

رین فازهاد لوسایت و گالس ما پیسلن شا ه و نقاونات
()13

ره شکست آن ا پایین نی آوام.
نشان م م که صی

نتایج نطالعاه اضای

نظی ز نوع کوا نت ااری ،راا فاز یش

تع م مفعاد پ ت پیسلن ز سه راا تا هفات رااا ،فات

تشقیقاد نتع مد که ما آنها ستشکا ران ریشی نو ع

نعنیم اد ما نقامیی ستشکا ران ریشی ره وجوم نیآی .

نو م را ونییهاد سازگااشان ناوام ریاسای قای ا گیفتاه،

ره ستثناد کواهاد ،IPS emax CAD

کثی فت یجاام

نوجوم نیراش 0(.و6و )3ری طباق نظای  ،)8(Al-Dohanتسات

ش ه ما ستشکا ران ما رین پ تهاد سو تا پنجم تفاق

 Shearنناسبتیین تست ری د ریاسی ران پیسلنها ست.

نی فت  .ین ر ن نعناست که تغییی د ما نشتو د لوسایت

میگی ،م ه د ز نشققین تاکی م انا کاه نتاایج

که یا مانک ساسی ما ستشکا ران پیسلن ونیی ره کوا

تست  ،Shearره ش د تشت تاثیی شکک و طی ی نمونهها

ست ،ما ین نش ومه می ه نیشوم .همچنین راا فاز یش

نیراش و رناری ین نقایسه نتایج نو ع نطالعاد را یکا یگی

تع م مفعاد ز پنج راا تا هفت راا ،تغییی د یجاام شا ه

نید مشو ا ست )2(.نطالعاد نجاا شا ه ما خ اوص

تماشً ره ملت یجام

ز طی

ستشکا ران ریشی سیساتمهااد تماا سای نیکی ا یاج

تاثیی چشمگیید ن و هن م شت که

کثی تغییی د شیمیایی ما نی ک قبلی و اسی ن ره یا
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الاات پایاا ا ساات .ضاایغمی و همکاااا ن( )10نیااز،

را فز یش تع م پ تهاد پیسالن،

تمااا پییا گی آن

 )MTBS( Microtensile bond strengthنموناااههااااد

ین فانکشن م خک مهان فز یش خو ه یافت )10(.نطالعه

زییکونیاد  Cerconا که توسط پیسلن سازگاا ونیی شا ه

اضی م ا د نش ومیت هایی نیاز هسات .هیچنا رای د

رومن  ،نوام ریاسی قی ا م مه و ثی مفعاد پ ات پیسالن

رازسازد شی یط م خک مهانی ،ما ین نطالعه سعی ش ه ز

ا ری اود آن ازیاری کیمن  .نشققین ره ین نتیجه اسی ن

تینوسایکلینگ ستفامه شوم ،نا نموناههاا تشات

که را فز یش تع م مفعاد پ ت ز  0راا تا  8راا پ ات،

 Loadingقی ا نگیفته ن  .ز آنجایی که ره طاوا نشا

 MTBSکاهش نی یار  .گستیت تیخ ما استوایشنهااد

یکی ز مو نلی که نی تو ن اود ستشکا نو م تأثییگذ ا

را کوا زییکونیا نتفاود ز استوایشنهاد را کاوا لیتیاو

راش ا پ ی ا ه خسااتگی ) (Fatigueو فیسااومگی

مد سیلیکاد ست .ما استوایشنهاد را کوا لیتیاو مد

نی راش  ،نمونه هاد ریاسی ش ه ،نمی تو نن رازتاب کانلی

سیلیکاد( ،تیخ)  Crackآغاز ش ه ز سطح ،ض انت ونیی

ز استوایشنهاد م خک مهاان راشان  .همچناین ما یان

ا طی کیمه و پس ز مبوا ز ینتایفیس راا هماان نسایی

نطالعه ،لگود شکست رین کوا و پیسالن ونیای ریاسای

م خک کوا گستیت نییار  .نا ما استوایشنهاد را کاوا

نش ه ست و لذ پیشنهام نیشوم ما نطالعاد آتی ره یان

زییکونیا( ،تیخ)  crackپس ز اسی ن راه ینتایفیس یاا

نوضوع نیز توجه شوم.

ننشی

ش ه و یا نتوق

نیگایمم )1(.ما نطالعاه اضای

Cyclic

)(Aging

نتیجهگیری

کواهااد  Zirconiaو  IPS emax pressز لشاا آناااد

نتایج ین نطالعه نشان م م :را فاز یش تعا م مفعااد

ی ن شاتن  .راا وجاوم تفااود ما پیوساه

پ ت پیسلن نیز ن ستشکا ران ریشی کااهش ناییارا .

گستیت  Crackما مو سیستم ،ین نسئله نمیتو ن راماث

سیستمهاد تما سی نیکی زییکونیا و  ،IPS emax pressره

تفاود ما ستشکا ران ریشی شوم و ملت آن ،ساتشکا

لشا آنااد ،تفاود نعنیم اد ما نقامیی ساتشکا رانا

ذ تی پایینتی پیسلن ونیی نسبت ره کوا ست کاه قباک ز

ریشی را یک یگی ن ان .

ینکه شکست ما کوا و یا ینتیفیس تفاق ریفت  ،ما ونیای

تشکر و قدردانی

تفاود نش

()1

تفاق نی فت .
ز نطالعه

ین نتایج هماهنگ را نتایج ره مست آنا ه
()8

Al-Dohan

ست که طبق آن شکست مهزیاو

ین نقاله ننتج ز پایان نانه ت

ی افظ آایااننش

ما م نشگاه ملو پزشکی هم ن رومه ست .ما پایان شز

یا ج ش ن کانک ونیای نعماوشً تفااق نمای فتا  .رلکاه

ساات ز پیساانک نشتاای نیکااز تشقیقاااد م نشااک ه

شکست ره طوا ولیاه م خاک پیسالن ونیای و ما نشلای

من نپزشکی م نشگاه ملو پزشکی تهی ن ،جهت همکاااد

نزمیا ره ینتیفیس کوا-ونیی تفاق خو ه فتا  .ما کاک

ما نجا ین تشقیق ق ام نی کنم .همچنین ز جناب آقاد

ما نوام استوایشنهاد تما سی نیا ناوام ریاسای ما

مکتی سعی نوسود که ز ماد زیامد ما ریاسی آناااد

ین نطالعه ،ین طوا ریم شت نیشاوم کاه تاا ا نکان

نتایج ین نطالعه کشی ن  ،کماا تشکی ا م ا .

رایستی سعی شوم که را تع م مفعااد پ ات کمتای ،راه
کانتوا ،سایز و انگ نوام نظی مستیسی پی کیم .چی کاه

)(بیژن حیدری و همكاران
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