
  

  

  

  

  

  

 ZrO2   ،BaO ، TiO2 تاثیر افزودن مقادیر اندکیبررسی 
شیشه  ریزساختار و بر رفتار تبلور مقادیر اضافی سیلیس و 

  موالیت - آپاتیتهاي سرامیک 
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سرامیک هاي دندانی به عنوان مواد دندانی  –زیبایی و ظاهري شبیه به دندان طبیعی باعث شده است که استفاده از شیشه: مقدمه

هاي اخیر هاي حاوي آپاتیت در دندانپزشکی ترمیمی در سالسرامیک - استفاده از شیشه. ترمیمی روندي رو به رشد داشته باشد

،   ZrO2هدف مطالعه اخیر بررسی اثر افزودن مقادیر بسیار اندکی . سیعی را به خود اختصاص داده استهاي تحقیقاتی وزمینه

BaO ، TiO2باشدهاي آپاتیت موالیت میسرامیک -ریز ساختار شیشه و سیلیس بر رفتار تبلور و.   

دماي انتقال  .انتخاب گردیدند SiO2 -  Al2O3-P2O5 -CaO-TiO2-BaO-ZrO2-CaF2هاي متفاوتی در سیستم شیشه: هامواد و روش

  .مورد بررسی قرار گرفتو آنالیز اشعه ایکس ) DTA(و رفتار تبلور ترکیبات متفاوت با استفاده از آنالیز حرارتی افتراقی ) Tg(شیشه 

 SiO2و مقادیر  ZrO2منجر به کاهش دماي تبلور و کریستالیزاسیون فازهاي آپاتیت و موالیت میگردد،  TiO2و  BaOافزودن : نتایج

و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که فازهاي آپاتیت و موالیت  ایکسآنالیز اشعه . گردندمنجر به افزایش دماهاي ذکر شده می

سایر  .دارنداین فازها در حضور مقادیر اضافی سیلیس مورفولوژي کروي . فازهاي متبلور شده در حین عملیات حرارتی میباشند

میکرون در  20اي داراي ابعادي در حدود هاي کریستالین میلهفاز. اي با ابعاد متفاوت میشوندافزودنی ها منجر به مورفولوژي میله

میکرون و بیشتر  50منجر به افزایش طول فازهاي کریستالین تا  ZrO2افزودن  .بودند TiO2و  BaOهاي حاوي سرامیک-شیشه

بر این  .باشدبه صورت سطحی می  ZrO2نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی رفتار تبلور فازهاي بلوري در حضور بر اساس . گرددمی

  .هاي تمام سرامیک دارندمیمتهیه ترتري براي ریزساختار مناسب TiO2 و BaOهاي حاوي سرامیک- شیشه اساس،

  موالیت، ریز ساختار، تبلور-آپاتیت: کلمات کلیدي


