
 12- 7، 1384بهار ، 1، شماره 17دوره / مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان تحقيقي

 و پيشرو ايراني Harvard:I ،Kemdent ،Kerrهاي نوع  ميزان سيالن استنسبررسي 
  ADAبا استاندارد شماره سه 

   **علي هدايتي زفرقندي دكتر  – *سيما شهابيدكتر 

  .تهران دانشگاه علوم پزشكي مركز تحقيقات دندانپزشكي و دانشكده دندانپزشكيمواد دنداني گروه آموزشي استاديار  -*
  .دندانپزشك -**
  
  چكيده

 از يد و سيالن استنس يك شو است كه در حال حاضر نيز استفاده مييگير  از قديميترين مواد قالبياستنس يك: زمينه و هدف
 پيشرو و مطابقت آن باني  ميانگين سيالن استنس ايرايجهت بررسمطالعه اين . باشدمي  يگير منظور قالبه  بيمهمترين خواص فيزيك

  .  صورت گرفته استHarvard و Kerr ،Kemdent شناخته شدهي ها  همچنين مقايسه آن با استنساستاندارد و
 ده ميلي متر و ارتفاع  از هر استنس دو نمونه به قطرADAمطابق روش ارائه شده در استاندارد بررسي جهت انجام اين : روش بررسي

 ي در يك حمام آب گرم دقيق تحت فشار درجه سانتي گراد 45و  37ها در دو دماي مختلف  نمونه. متر آماده گرديده است شش ميلي
لذا برحسب درصد  .شدي گير وسيله يك ميكرومتر دقيق اندازهه قرار گرفتند و سپس تغييرات ايجاد شده ب) 16/19(لوگرم دو كيمعادل 

استاندارد مورد مقايسه قرار ي عيارهاخاص بدست آمده و بعد با مي تغييرات نسبت به طول اوليه، ميزان سيالن آن استنس در دما
  . قرار گرفتيآماربي  مورد ارزياسويه و دو سويههاي مختلف با استفاده از آناليز واريانس يك  نتايج حاصل از نمونه. گرفت
ابق با  ولي مطADAخارج از استاندارد گراد  درجه سانتي 37ي دما  درKerrطبق نتايج بدست آمده، درصد سيالن استنس : ها يافته

گراد  درجه سانتي 45 يدر دما ).P>05/0(استاندارد قرار داشت ي  در حد مبناADA بود و سه نمونه ديگر نيز طبق BS 3880 استاندارد 
 هستند، با اين توضيح كه ADAحد استاندارد   است و سه گروه ديگر كمتر ازADA مطابق با استاندارد Kerrاستنس سيالن  درصد

  ).P>05/0(  تا استاندارد داردير از بقيه بوده و فاصله بيشتراستنس پيشرو ضعيفت
 درجه 45 مطابقت ندارد ولي در دماي ADA با استاندارد Kerrگراد درصد سيالن استنس   درجه سانتي37 در دماي :گيري نتيجه
و از همه ضعيفتر و دور از  به ترتيب به استاندارد نزديك و استنس پيشرHarvard و Kerr ،Kemdentگراد سيالن استنس  سانتي

  .باشد استاندارد مي
   انجمن دندانپزشكان آمريكا استاندارد - سيالن -  استنس پيشرو:ها كليد واژه
    2/8/83: پذيرش مقاله  22/6/83: اصالح نهايي  10/2/83: وصول مقاله

 Shahabis@Sina.tums.ac.ir گروه مواد دنداني، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران: نويسنده مسئول

  
  مقدمه

است و از عي  از مراحل مهم ساخت دندان مصنويقالب گير
 يگير آن جهت نتيجهي  ثبت بوردرهايگير مراحل مهم قالب

 از مواد كي يكيكامپاند يا استنس دندانپزش. باشد ميمطلوب 
مولد است و   ترموپالستيك مورد استفاده در بوردرميقدي
از مهمترين . ي آن ضرورت دارديشيمياخواص فيزيكوسي برر

يك استنس مطلوب ميزان سيالن اين ي الزم براي ها مشخصه
تعاريف مختلفي  .باشد مي)ADA(ماده و مطابقت آن با استاندارد

  : از سيالن شده است كه دو نمونه از آن به شرح زير است
اي از خمير استنس را كه در مدت  مقدار كوتاه شدن استوانه

رارت مشخص، تحت فشاري معين و ثابت حاصل زمان و ح
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  . . .هاي نوعميزان سيالن استنسبررسي 

سيالن، حاصل لغزش ، )1(.شود شود، سيالن استنس ناميده مي
باشد كه درصد تغيير  هاي يك ماده به روي هم مي مولكول

رم شدن نسبت به ـشكل غيرقابل برگشت آن را به دنبال گ
 يسيالن استنس در دما، )3و2(.كنند طول اوليه محاسبه مي

 درجه 45ي و در دما% 6 نبايد بيش ازگراد  درجه سانتي37
سيالن استنس در ، )3-2( .باشد %85نبايد كمتر از گراد  سانتي

از درجه سانتي گراد ) 45(باالتر از آن تي كمي  دهان و حيدما
 ثبت جزئيات يك قالب ي برا.  برخوردار استصياهميت خا

درجه هشت در كافي  دهان و سيالن يحداقل سيالن در دما
مي نتي التر از آن الزم است، بافت دهان در چنين حراربا

شوند، اما  مي دهان سفت يسوزد، بدين جهت اين مواد در دما
بوده و قادر كي به صورت پالستيگراد  درجه سانتي 45ي در دما

نسبت تركيب اسيد استئاريك و فيلرها . به ثبت جزئيات هستند
با مراجعه ، )4(.ندك ميرا كنترل ني خاصيت سيالن استنس دندا

استنس نوشته شده است مورد ه در تي كبه متون و مقاال
دهنده   تشكيلي توان دريافت كه با رعايت دقيق نسبتها مي

مورد مطالعه كي مواد استنس، حداقل در خصوص خاصيت فيزي
، )3-2(.بدست آورد يتوان سيالن مناسب ميبررسي اين در 

واد  مييمياتحقيق و پژوهش در زمينه خواص فيزيكو شي
موسسه استاندارد، نظارت مستمر و في م بوده و از طرني كدندا

 توليد شده در داخل كشور ندارد، ني مواد دندايرو دقيق بر
سازنده فقط به تفاوت قيمت محصوالت ي ها بنابراين كارخانه
و در خصوص اند  كردهدلخوش جي خاري ها خود با نمونه

  .اند ستاندارد اقدام نكردهاصالح محصوالت خود و تطبيق آن با ا
  مستلزم خروج ارز از جي خاري ها استفاده از استنسفي از طر

. كشور خواهد شد و قيمت آنها نيز خارج از كنترل خواهد بود
ي ليتهاــواناييها و قابـه تي كتنسـوليد اســزوم تــنابراين لــب

  .خورد را نيز داشته باشد به چشم ميجي خاري ها استنس
  ابق روش ـالن، مطـش سيـون سنجــع، آزمـمرجب ـت كدر

از   هدف،)5(.باشد  ميADA سهارايه شده در استاندارد شماره 
   نيس ايراـالن استنـن سيـ ميانگيسياين مطالعه نيز برر

استاندارد و همچنين مقايسه آن با  پيشرو و مطابقت آن با
 بوده Harvard و Kerr ،Kemdentشناخته شده ي ها استنس
  .است
  

  روش بررسي
 و DA specification No:3اين مطالعه بر اساس اسـتاندارد  

استاندارد شماره دو هزار و هشتصد و نود مؤسـسه اسـتاندارد و             
 مطالعـه  اين .)6-5(ران انجام پذيرفته استـ اي يصنعتتحقيقات  

:  سـازنده متفـاوت    يشورهاك نمونه استنس زير با      ي چهار بر رو 
Kerr) آلمان(  ،Harvard) گلـستان ان(  ،Kemdent)  و ) انگلـستان

به منظور تعيين ميزان سيالن آنها و مقايـسه آن          ) ايران(پيشرو  
براي هـر اسـتنس در      .  استاندارد انجام گرفته است    يبا معيارها 

 نمونه و براي هر استنس با توجه به دو درجه حرارت            دوهر دما   
رد  نمونه مو  16 ، نوع استنس  نمونه و جمعاً براي هر چهار       چهار

 يقطعات.  به شرح زير استبررسي انجام اين روش. باشد نياز مي
 ميلي ليتر قـرار     پنجاه با گنجايش    ياز استنس در يك بوته آهن     

مادون   واتدويست و پنجاهداده شده و بوته در زير يك المپ 
استنس تا  .  از آن قرارگرفت   يمتر  ميلي صدوسيقرمز به فاصله    

 ذوب  ارت داده شد تا كـامالً     حرگراد    درجه سانتي  75 + 5 يدما
). شـد  ي استنس با استفاده از يك دماسنج كنترل م      يدما (،گردد

 مـسطح از جـنس فـوالد زنـگ نـزن بـه           يا يك قالب صـفحه   
 ده سـوراخ بـه قطـر        چهـار متر كـه در آن       ليشش مي ضخامت  

درجه  55+5ي  اين قالب تا دما   . متر وجود داشت، آماده شد     ميلي
ـ  يا  يـك صـفحه شيـشه      ي رو گرم شده و سپس   گراد    سانتي ه  ب
 يمتر قرارگرفت، دما    ميلي 19 و ضخامت    76 ، عرض 152طول

استنس ذوب شده . بودگراد  درجه سانتي 55+5 يا صفحه شيشه
يك صـفحه   . دگردي پر   امالًكدر قالب ريخته شد تا اينكه قالب        



9 
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همكارسيما شهابي و دكتر 

 پوشـانده و تـا      ي ديگر با يك ورقـه نـازك آلومينيـوم         يا شيشه
 قالب قـرار داده     يگرم شده و رو   گراد    درجه سانتي  55+5ي  دما
 ده بـه مـدت      يا سپس مجموعه قالب و صـفحات شيـشه       . شد

.  داشت قرار گرفـت    گراد  ي ده درجه سانتي    كه دما  يدقيقه در آب  
 از قالـب جـدا و اضـافات اسـتنس بـر             ي فوقان يا صفحه شيشه 

 قالب  يهنگام تراشيدن اضافات استنس، سطح فوقان     . داشته شد 
سپس بـا ضـربات ماليـم بـه         . ر نظر گرفته شد   عنوان مبنا د  ه  ب

ده درجـه    جدا شده و قالب در آب        يا جداره قالب، صفحه شيشه   
تا شروع مرحله بعدي    . دقيقه سرد گرديد  ده  مدت  ه   ب گراد  سانتي

درجـه   23+2ي  سـاعت در دمـا  24بـه مـدت    آزمون، نمونه ها
  . شدندينگهدارگراد  سانتي

وسـيله  ه  از تهيه آنها ب    ساعت   24 ها پس از   طول اوليه نمونه  
 يگيـر  انـدازه متر    ميلي 001/0 ، با دقت  ييك ميكرومتر ديجيتال  

 از دو سطح    يشد، بدين ترتيب كه در چهار نقطه مختلف محيط        
 بار بـا    پنجمركز اندازه گرفته شد و ميانگين        قاعده و يك بار در    

 دقيقـه قبـل از      بيـست . دگرديمتر محاسبه     ميلي 005/0تقريب  
آزمون نمونه و دستگاه سنجش سيالن در حمام آب قرار گرفته           

 .نترل گرديـد  كدرجه سلسيوس   + 1/0 آن با دقت     ياست و دما  
 در محل دو قاعـده نمونـه و         يسپس يك ورقه نازك آلومينيوم    

ـ    دهمدت  ه  نمونه ب . در تماس با دستگاه قرار داده شد       ه  دقيقـه ب
 قرار گرفـت    ي گرم دو هزار  يثير بار محور  أ تحت ت  يطور عمود 

ورقـه  .  اتاق خنـك گرديـد     يو سپس از دستگاه خارج و در دما       
هـا    نمونه ي غير قابل نفوذ نسبت به آب از رو        ينازك آلومينيوم 

ها  سيالن اين نمونه  . جدا شده و طول نمونه ها اندازه گرفته شد        
ميـزان  . عبارتند از درصد تغيير طول نمونه نسبت به طول اوليه         

 حاصل از دو آزمون است يدر هر دما، ميانگين درصدهاسيالن 
  .  گزارش شده است%1/0كه با دقت 

 يگيـر   انـدازه  ينمونه آمـاده و بـرا     دو   هر نوع استنس     يبرا
نقطه از آن با ميكرومتر دقيق اندازه گرفتـه         پنج  اوليه هر نمونه    

 ده اوليـه و     يگيـر   انـدازه   از هر نوع اسـتنس     جمعاً اين بنابر .شد
 اوليـه و    يگيريها ميانگين اندازه . عمل آمد ه   ثانويه ب  يگير اندازه

ها ودر نتيجه درصـد سـيالن        ثانويه، درصد تغييرات طول نمونه    
سپس نتايج حاصل بـا اسـتفاده از        . موم در هر دما مشخص شد     

 قـرار  ي آمـار يطرفه و دوطرفه مـورد ارزيـاب       آناليز واريانس يك  
  .گرفت
  
  ها يافته

 يگيـر  زمون، ارتفاع نمونه هـا انـدازه       قبل از انجام آ    ميانگين
  .  آورده شده است1ه ميانگين آنها در جدول شماره كشده 
  

 هر دما ي آماده شده برايها ميانگين ارتفاع نمونه: 1جدول 
  قبل از شروع آزمون

 

انحراف 
 معيار

ميانگين ارتفاع 
 ها نمونه

دما  گروه
 گراد سانتي

0611/0  
0681/0  
2956/0  
0617/0 

9970/5  
9310/5  
0640/6  
0050/6 

Kerr.  
Harvard.  
Kemdent.  
  پيشرو

37  

0787/0  
0787/0  
0632/0  
0882/0 

0290/6  
0090/6  
9720/5  
9860/5 

Kerr.  
Harvard.  
Kemdent.  
 پيشرو

45 

  

 آماده شـده را     يها پس از انجام آزمون سيالن، ارتفاع نمونه      
 2ده كه در جدول شـماره      كر اوليه تعيين    يگير نيز همانند اندازه  
هـا   پس از بدست آوردن ميانگين ارتفاع نمونه      . آورده شده است  

 درصـد  يقبل و پس از آزمون ويژه سيالن، درصد سـيالن يعنـ        
ها نسبت به طول اوليه پس از هـر آزمـون            تغييرات طول نمونه  

  .محاسبه شد
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  . . .هاي نوعميزان سيالن استنسبررسي 

 هر دما ي آماده شده برايها ميانگين ارتفاع نمونه: 2جدول 
 پس از انجام آزمون

 

انحراف 
 معيار

ميانگين ارتفاع 
ها نمونه  

دما  گروه
گراد سانتي  

2604/0  
0821/0  
1444/0  
1365/0  

1220/5  
8600/5  
8780/5  
8560/5  

Kerr.  
Harvard. 
Kemdent.  
 پيشرو

37 

2679/0  
3271/0  
4108/0  
3665/0  

3630/1  
0830/2  
5500/1  
2120/2  

Kerr.  
Harvard.  
Kemdent.  
 پيشرو

45 

  
درجـه   37 يشان داد كه در دمـا     ه ن سويآناليز واريانس يك    

 بـا سـه نمونـه       Kerrميانگين درصد سيالن استنس     گراد    سانتي
 45 يهمچنين در دمـا   ). P>05/0( دارد يدار يديگر تفاوت معن  

ه ميانگين درصد سيالن    كاين آناليز نشان داد     گراد    درجه سانتي 
 اخـتالف   Kemdent و   Kerr و پيشرو بـا      Harvard يها استنس

  .د دارنيدار يمعن
 45 و   37يمختلـف در دماهـا      يهـا  درصد سـيالن اسـتنس    

 آورده شـده   2و 1 شـماره  ينيـز در نمودارهـا    گـراد    سانتي  درجه
  .است

  
  بحث

 در دست نبودن نـسبت      ي برا 1343 در سال    يحسن دستور 
وزني دقيق عناصر تشكيل دهنده استنس و عـدم توليـد آن در             

ات و  ه تركيبـ  كـ ولي در حال حاضـر      . كشور، افسوس مي خورد   
 سـال از آن     37 آن ارايه شده اسـت آيـا بعـد از            ي وزن ينسبتها

وجـود  توليد استنس مورد قبول و بـدون عيـب          امكان  افسوس  
نون در داخل كشور در خصوص سـيالن اسـتنس،          كتا،  )1(دارد؟

 صورت نگرفته است تا با مقايسه نتايج بدست آمـده از            يتحقيق
املتر كـ ئنتـر و    ن به يك نتيجـه مطم     ا با ديگر محقق   مطالعهاين  
  . درسي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 37هاي مختلف در دماي  درصد سيالن استنس: 1نمودار 
  گراد درجه سانتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 45هاي مختلف در دماي  درصد سيالن استنس: 2نمودار 
  گراد درجه سانتي
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همكارسيما شهابي و دكتر 

درجـه   37 ي، درصـد سـيالن در دمـا       ADAطبق استاندارد   
 با  Kerrر باشد كه استنس     بيشت % 6نبايد از حداكثر    گراد    سانتي

استاندارد مطابقت نداشت و سـه نـوع ديگـر مطـابق اسـتاندارد              
 را بـين    يدار يه نيز اختالف معنـ     سوي آناليز واريانس يك  . بودند

  با سه نمونه ديگر نـشان        Kerrميانگين درصد سيالن استنس     
 بـه دليـل     Kerr عدم استاندارد بـودن اسـتنس      ).P>05/0(داد  

 كـار   ي برا ين بودن و داشتن فرصت كاف      خوب، همگ  يپيوستگ
تـوان   يعلت اين موضوع را مـ     . رسد يبه نظر نم  ي  چندان منطق 

 آلمان اين ماده    Kerrچنين توجيه كرد كه ممكن است كارخانه        
ده كـر  توليـد    BS.3880 يرا بر اساس استاندارد انگلـستان يعنـ       

 قابـل قبـول     %20، سـيالن تـا زيـر        BSطبق اسـتاندارد    . است
 درجـه   45( آزمـون    ي بعد ي، اين ماده در دما    يز طرف ا. باشد يم

 يهـا  ، مرغوبيت و كيفيت خود را نسبت به اسـتنس         )گراد  سانتي
ايـن  . ر نشان داد و نزديكتـرين مـاده بـه اسـتاندارد بـود             ــديگ

توان مربوط به حساسيت تكنيك  ي را هم مياختالف بسيار جزي
 قبـول   را قابل% 85 سيالن تا نزديك  Craigيدانست، از طرف

ه بيشتر مـورد  گراد ك درجه سانتي 45 يدر دما ،  )2.(دانسته است 
مولـد و    بـوردر  (ي كلينيكـ  ي كارهـا  ينظر است و محدوده دما    

سـيالن   % 14/77 بـا    Kerrباشـد، اسـتنس      مي...)  و يگير قالب
  Kemdentبعد از آن اسـتنس .  استاندارد بودنزديكترين ماده به

 بـا   Harvardاست و استنس    نيز به استاندارد نزديك     % 1/74با  
% 63 پيشرو با    يدر مقام سوم قرار دارد، اما استنس ايران       % 3/65

متـر از   كسيالن استنس نوع يـك نبايـد        (از همه ضعيفتر است     
ه ميـانگين   كـ دهد   يها نشان م   همچنين آناليز داده  ). باشد 85%

ــا Harvard يهــا درصــد ســيالن اســتنس  و Kerr و پيــشرو ب
Kedment05/0( دارند يدار ي اختالف معن<P.(  

شود، اين است كه سيالن  يآنچه كه از تمام منابع استنباط م      
 به نسبت صحيح تركيبات و نـوع تركيبـات          يگير استنس قالب 

تـوان تمـام     يوابسته است و با رعايت نسبتهاي دقيـق آنهـا مـ           
 الن را ــ از جمله سي   ي و شيمياي  يخصوصيات بيولوژيك، فيزيك  

جديدترين تحقيـق در خـصوص تركيـب         .دكرمطابق استاندارد   
بوده است   2000 در سال    Shaleen و   Satishاستنس مربوط به    

كه ترموپالستيك بـودن و سـيالن مناسـب داشـتن را نتيجـه               
ــ% 35-28% ــن، يوزن ــ%35-%28 رزي ــن،  ي وزن ــال رزي    كوپ
مـوم  % 3-%1كارنوبا موم،   % 12–%8  شالك، يوزن% 12–10%

Bees، 4%-6 %ــيد ــتئاريك و  اسـ گـــچ فرانـــسه % 8-%7اسـ
  )7(.دانند يم

  
  گيري نتيجه

 Kerrگراد، درصد سيالن اسـتنس        درجه سانتي  37در دماي   
ــتاندارد   ــا اس ــاي  ADAب ــدارد و در دم ــت ن ــه 45 مطابق  درج

ترتيب بـه   ه   ب Harvard و   Kerr  ،Kemdentگراد استنس    سانتي
استاندارد نزديـك و اسـتنس پيـشرو از همـه ضـعيفتر و دور از                

  .اشدب استاندارد مي
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