
  

موالیت در اثر تغییر ترکیب - آپاتیت سرامیک-بررسی تغییرات مقادیر استحکام خمشی و چقرمگی شکست شیشه

  شیشه پایه

  5، عباس یوسفی4، بیژن افتخاري یکتا3، جعفر جوادپور2، طاهره سادات جعفرزاده کاشی1سحر مالزاده بیدختی

  3، دانشیار دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 2، فردوسی مشهددانشگاه  ،دانشکده فنیمهندسی مواد و متالورژي،  گروه، استادیار 1

و متالورژي، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشیار، دانشکده مهندسی مواد  4 ،استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژي، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

  دکتري، مرکز تحقیقات پرطاووس، شرکت لعاب مشهد 5، تهران

استفاده از براي  هاي اخیردر سال وسیعی را هاي تحقیقاتیزمینه ،اولیه و زیست سازگاري پایداري شیمیایی، استحکام مکانیکی

بر این اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی  .راه داشته استبه هم ،هاي دندانیتهیه ترمیم در موالیت- هاي آپاتیتسرامیک- شیشه

، ابتدا .باشدمی ه پایهتغییر ترکیب شیمیایی شیشموالیت در اثر - هاي آپاتیتسرامیک–تغییرات استحکام و تافنس شکست شیشه

ساعت تحت  3به مدت  ºC 1100در دماي  SiO2 -Al2O3-P2O5-CaO-TiO2-BaO-ZrO2-CaF2سیستم  ازی یهاشیشه

از هر ترکیب شیشه و شیشه  .گیري شداندازه )EN ISO 6872(استحکام خمشی، طبق استاندارد  .عملیات حرارتی قرار گرفتند

هاي به سپس به منظور رهایش تنش. کاري شدند صیقلکامال ها کلیه نمونه .تهیه شد mm 3×4×25با ابعاد  اتیقطع سرامیک

- استحکام خمشی سه نقطه. دشدن حرارتیعملیات  C 450◦ساعت در دماي  5به مدت صیقل کاري، برش و  هنگاموجود آمده در 

مقادیر استحکام  تغییره منظور دستیابی به ب. شد گیرياندازه ،SANTAM 20Mاز دستگاه با استفاده  و چقرمگی شکست اي

نتایج . به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفتآنها سرامیک، سطح شکست  -هاي شیشهخمشی نمونه

افزودن  .بود MPa 175و  125به ترتیب در حدود  سرامیک پایه- و شیشه نشان داد که استحکام شیشهآزمون استحکام خمشی 

TiO2  وBaO به ترکیب شیشه، منجر به بهبود قابل توجه در مقدار استحکام خمشی )MPa 250( هاي نهایی سرامیک -شیشه

استحکام باالي این نمونه ناشی از استحکام مناسب شیشه حاوي این . بود ZrO2 MPa 215سرامیک حاوي - استحکام شیشه. شد

نتایج بررسی . سرامیک حاوي مقادیر اضافی سیلیس داراي کمترین مقدار استحکام خمشی بود- شیشه. بود) MPa 190(افزودنی 

نتایج  این .هاي داراي استحکام بیشتر از مقادیر باالتر تافنس شکست برخوردار بودندسرامیک- چقرمگی شکست نشان داد شیشه

باشند ولی استفاده هاي دندانی سرامیکی برخوردار میولیه براي تهیه ترمیمها از استاندارهاي اسرامیک-نشان میدهد که این شیشه

  .ا منوط به انجام تحقیقات بیشتر استنهایی از آنه


