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خشک و آغشته  در شرایطای  و دو قطعهای  یک قطعههای  هدف از این مطالعه مقایسه گشتاور الزم برای بازکردن پیچ در اباتمنت. شده است

 . بود بزاق به بزاق و پر شده از
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Introduction: Application of a lubricant material at the abutment screw interface has been proposed to reduce the 

possibility of screw loosening. The aim of this study was to compare removal torque values (RTVs) of one-piece and two-

piece abutments tightened in three different conditions: dry, saliva impregnated and filled with saliva.  
Materials & Methods: 10 ITI implants were inserted in acrylic blocks. 10 one-piece abutments were connected on their 

corresponding implants and tightened with 10, 20 and 35 NCm torques. After each tightening, RTV of the abutment was 

measured. This experiment was conducted in three different conditions: dry environment, abutment screws impregnated with 

artificial saliva, and the fixture holes filled with artificial saliva. These procedures were repeated for two-piece abutments. 

Data were analyzed by repeated measure ANOVA and LSD tests. One-sample test was used to compare the RTVs with 

respective tightening torques (α=0.05).  

Results: The RTVs of one- piece and two piece abutments increased continuously when the environment changed from dry 

to impregnated and filled with saliva respectively (P<0.001). The RTVs of one-piece abutments were higher than those of 

two-piece abutments in three applied torques (P<0.001).  
Conclusion: The RTVs of both one-piece and two-piece abutments increased when the abutment screw was impregnated 

with artificial saliva and the fixture hole was filled with artificial saliva, respectively.  
Key words: Dental implants, torque, lubricant.  
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نیوتن  53و  01و 01با نیروی گشتاور ای  یک قطعهاباتمنت  01. شد آکریلی مانتهای  در داخل بلوک ITI ایمپلنت 01 :ها مواد و روش

 :شرایط مختلف انجام شد این آزمایش در سه. شد ثبتاز کردن آنها و نیروی الزم برای ب محکم شدند مربوطههای  ایمپلنتبر روی  سانتیمتر

دو های  تمنتابرای اب همین مراحل. با بزاق مصنوعیفیکسچر به بزاق مصنوعی و پر کردن حفره  پیچ اباتمنتآغشته کردن ، خشکمحیط 

با ها  برای مقایسه گشتاور باز کردن اباتمنت. آنالیز شدند LSD و Repeated measure ANOVAنتایج توسط آزمون . نیز تکرار شدای  قطعه

 . =α) 13/1) استفاده شد One-Sample t-testبستن مربوطه از آزمون های  گشتاور

به ای  و دو قطعهای  یک قطعههای  به بزاق و محیط پر شده از بزاق میانگین گشتاور باز کردن اباتمنت آغشته از محیط خشک به محیط :ها یافته

میانگین گشتاور الزم برای  53و  Ncm 01 ،01بستن  گشتاور هر سه هنگام استفاده از. (>110/1P) ی افزایش یافتدار معنیو به طور  تدریج

 . (>110/1P) بود ای دو قطعهبیشتر از  ای قطعهیک های  برای اباتمنت، باز کردن

حفره داخلی فیکسچچر بچا بچزاق     پرشدنآغشته شدن پیچ اباتمنت با بزاق و  به ترتیب، ای و دو قطعهای  یک قطعههای  در اباتمنت :نتیجه گیری

 . دهد  می پیچ اباتمنت را افزایش الزم برای باز کردنگشتاور 

 . لوبریکنت، پیچ اباتمنت، گشتاور بستن، دندانیایمپلنت  :کلیدیهای  واژه
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 مقدمه

عوارض پس ترین  پیچ اباتمنت یکی از شایع دنشل ش

( 1-3).دباشر   مری  متکی برر ایملننرت  های  پروتز در از درمان

تکرری و هررای  درکررراون شررل شرردن پرریچ میررزان شرریو 

 %7/6و  %7/11 ترا  به ترتیب چند واحدیهای  رستوریشن

بره صورود در    مشرکل  ایرن  (4-7).گزارش شرد  اسرت  

بررای   تواند چالش جردی   می شوند  سمانهای  رستوریشن

زیرا در بسیاری از مواقع رستوریشرن  ، کندن ایجاد یکنینس

طرفری   سالم صارج کرد و از توان دست نخورد  و  نمی را

تواند منجر بره اعمران نیروهرای صرارج       می شل شدن پیچ

اباتمنت و شکستن پیچ  –محوری به محل اتوان ایملننت 

پریچ دچرار   ، در هنگام اعمران گشرتاور بسرتن    (8-11).شود

 (Tension) که این حالت کشریدگی  گردد  می افزایش طون

 نامیرد   (Preload) بار پیش به اصطالح، ایجاد شد  در پیچ

پیچ تمایل بره  ، بازگشت االستیکویژگی  به دلیل. شود  می

که ایرن باعر     بازگشت به حالت بدون کشیدگی را دارد

شود که اباتمنت و ایملننت را در کنار هم   می ایجاد نیرویی

کره  دهد  مری  هنگرامی ر  شرل شردن پریچ    . دارد  می نگه

از ، به جدا نمودن قطعات از هم دارنرد نیروهایی که تمایل 

 دارند و نیرز از   می ر هم نگهنیروهای که قطعات را در کنا

در  (11و11).باشرند  بیشرتر  ایجاد شد  در داصل پیچ بار پیش

یی برای ارتقاء صووصریات  ها تالش گذشتههای  طی سان

اسررتداد  از مروادی برا  ررریب   پریچ از طریر     مکرانیکی 

سرط  پریچ صرورت گرفتره      پوشرش دادن و کشسانی باال

 در افرزایش یکی از عوامل اصرنی تاییرگرذار    (13-15).است

. باشرد   مری   ریب اصطکاکی بین سطوح کاهش، بار پیش

و آن باع  چررصش بیشرتر    پیچ  ریب اصطکاکی کاهش

با آگاهی از این مو رو   . گردد  می بیشتر بار پیش در نتیجه

 سازند  برای کراهش  رریب اصرطکاکی   های  در کارصانه

یرک  . شرود   مری  لوبرکنت صشک پوشرا نرد    سط  پیچ با

 (Holding AG, Balsberg, Kloten, Switzerlanمثرران

TotqTite
® (Nobel Biocare آن سط  پریچ   باشد که در  می

 یندر چند (16-11).توسط کربن آمورف پوشاند  شد  است

برزا  بره    اسرتداد  از  نشان داد  شد  است کره  نیز مطالعه

هرای   در حد فاصل رزو  در دسترس ماد  لوبریکنت عنوان

 و شرد   بار پیش منجر به بهبود، ایملننتبین پیچ اباتمنت و 

وجود  (11و13و11-11).دده  می احتمان شل شدن پیچ را کاهش

ماد  لوبریکنت در هنگام بسرتن و محکرم شردن پریچ بره      

برداشت نقاط برجسرته و زوادرد فنرزی ا رافه ناشری از      

های  پیچ و رزو های  مراحل پرداصت و ماشین کاری رزو 
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حران آنکره در شررایط    ، نمایرد   می داصنی ایملننت کمک

هرای   وجود این زوادد فنزی و براقی مانرد   ، محیط صشک

بخشرری از گشررتاور تررور   هررا،  فنررزی در محررل رزو 

داد  و با مستهنک کردن کنند  را به صود اصتواد  محکم

نهایی ایجراد شرد  در پریچ را     بار پیش، بخشی از این نیرو

  (11).دده  می کاهش

، به دلیل سهولت مراحل کنینیکیها  کنینسین از بسیاری

دو هرای   اباتمنرت  بره  راای  یک قطعههای  اباتمنت کاربرد

 با در رابطهای  مطالعه با این حان. دهند  می ترجی ای  قطعه

 در روی محکرم شردن پریچ   برر   لوبریکنرت تراییر   مقایسه

هدف . وجود نداردای  و دو قطعهای  یک قطعههای  اباتمنت

باز شدن پریچ در   الزم برای گشتاور از این مطالعه بررسی

در سره محریط   ای  و دو قطعره ای  یک قطعره های  نتمابات

 . دبو بزا  آغشته به بزا  و پر شد  از، صشک

 ها روش مواد و

 922S, Straumann .043) فیکسچر 11 از در این مطالعه

AG, Basel, Switzerland) ITI بررا ابعرراد mm 11×1/4  و

 Solid abutment)ای  مستقیم یک قطعهاباتمنت  11 همچنین

,048. 540, Straumann AG) 11طون چهرار مینیمترر و   ه ب 

 ,Synocta abutment, 048. 605)ای اباتمنت مستقیم دو قطعه

Straumann AG) فیکسچرها توسط سورویور . استداد  شد

و به صورت کامالً عمودی در مرکز یک بنرو  از جرنس   

در . مقطع مثنثی مانرت گردیرد  آکریل سرماسخت با سط  

، هافیکسرچر  تمرام  این مرحنه دقت شد تا مارژین شرولدر 

. ترر از آکریرل قررار بگیررد     یک مینیمترر براالتر و بیررون   

Solidهرای   آکرینی و اباتمنتهای  بنو 
از  Synocta ® و ®

 . کدگذاری شدند 11تا  1شمار  

در مرحنره  . این مطالعه در طی سه مرحنه انجام گردید

محیطی صشک با سه گشرتاور مختنر     درها  اباتمنت، اون

NCm35 بر روی فیکسچرها بسته شد  و مقردار   11، 11و

در مرحنه . گیری شد گشتاور برای باز کردن هر کدام انداز 

بره   فیکسچرها آغشرته  همان دوم این عمل در شرایطی که

سرط      بودند و در مرحنه سوم در شرایطی کره شدبزا  

بررای سره   ، چرها پرر از برزا  بودنرد   فیکسر داصنی همان 

بررای  . تکررار گردیرد   11، 11و NCm35گشتاور مختن  

Solidهای  بستن اباتمنت
® Synocta

®
بره   بر روی فیکسچر ,

 Solid (046. 068, Straumann اباتمنرت  آچرار  از ترتیرب 

AG) ر کاور اسرکرو و آچا (401 .046, Straumann AG)  و

 ,049 .046 &119 .046) رکنند  گشتاو آچار کنترن همچنین

Straumann AG)  استداد  گردید . 

بنو  آکرینری  ، در مرحنه اون مطالعه در محیط صشک

دستگا  ترور    سه نظام روی 1مربوط به فیکسچر شمار  

قررار   (Mark – 10 Model BGI, NY, USA)  دجیتران  متر

دستگا  تور  متر روی ماکزیمم تور  در جهت  گرفت و

روی فیکسرچر  . (1توویر ) تنظیم گردیدساعت های  عقربه

Solidاباتمنت ، 1 شمار 
و برا   با آچار اباتمنرت  1 شمار  ®

و  شد بسته Ncm11با گشتاور  کنند  گشتاور و آچار کنترن

اباتمنت ، سلس با تغییر تنظیم دستگا  روی ماکزیمم تور 

باز شد و عدد مربوطه از روی مرانیتور   در جهت معکوس

از روی  اباتمنت کامالً، در این مرحنه. دستگا  صواند  شد

 شد بسته Ncm 11 فیکسچر باز گردید و این بار با گشتاور

 Ncm برای مراحل این. گردید یبت آن شدن باز گشتاور و

® 1شرمار    اباتمنرت  سلس. گردید تکرار نیز 35
 Synocta 

 نرو   ایرن  بررای  وآزمایش بسته 1شمار   فیکسچر راروی

 ترا  ترتیرب  همین به. شد انجام گشتاور سه هر در اباتمنت

 دو به مربوط ازکردنب گشتاورهای تمام 11شمار   فیکسچر

® اباتمنررت نررو 
 Solidو Synocta

®
 گشررتاور سرره در 

NCm35 -11-11  در مرحنرره بعررد . شررد گیررری انررداز

بره ایرن ترتیرب کره     . آزمایش در محیط دوم انجرام شرد  

بره برزا     آغشتهبا پنبه  هافیکسچر همان داصنیهای  رزو 
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سدیم کنراید و ، هیدروکسی پروپیل متیل سنولز) مونوعی

، مشرهد ، دانشرکد  داروسرازی   داروصانره ، سدیم بنزوات

مرطوب گردید و سه گشتاور مرورد نظرر اعمران و     (ایران

این کار . گشتاورهای مربوط به باز کردن هر کدام یبت شد

وم در مرحنره سر  . دو نو  اباتمنت تکرار گردیرد  برای هر

هرا   اباتمنرت . داصل هر فیکسچر با بزا  مونوعی پرر شرد  

مربوطره  های  همانند مرحنه قبل به ترتیب بر روی فیکسچر

پس . بسته شد و گشتاورهای باز شدن هر کدام یبت گردید

 توسرط آزمرون  هرا   نرمان بودن توزیرع داد  ، آوری از جمع

Shaprio–Wilk  آنرالیز  توسرط آزمرون   هرا   داد . تایید شرد

 Repeated measure) با انداز  تکراری واریانس یک طرفه

ANOVA)  و آزمون تعقیبیLSD     مرورد تجزیره و تحنیرل

 گشتاورهای برازکردن برا   برای مقایسه. آماری قرار گرفت

( 35و  11و 11مقادیر یابرت  ) بستن مربوطه مقادیر گشتاور

سررط  . اسررتداد  شررد One-sample t-test ازآزمررون نیررز

 . در این مطالعه در نظر گرفته شد =α 15/1 یدار معنی
 

 

 

 
 

 
و عیت قرارگیری بنو  آکرینی بر سه نظام دستگا   : 1 توویر

 تور  متر

 ها یافته

 میانگین گشتاورهای الزم برای باز کردن، 1نمودار در 

نشران   در هر سه محیطSynocta ® وSolid ®های  اباتمنت

 آنرالیز واریرانس   نتیجه آزمون. (1نمودار )داد  شد  است 

د کره نرو  محریط و نرو      اد نشران انداز  گیری تکراری 

ی روی گشرتاور الزم بررای براز    دار معنیطور اباتمنت به 

 . (1جدون ) (>111/1P) شتتاییر داها  کردن اباتمنت

از محیط ، 35و  Ncm 11 ،11در هر سه گشتاور بستن 

، به بزا  و محیط پر شرد  از برزا    صشک به محیط آغشته

و دو ای  یک قطعره های  میانگین گشتاور باز کردن اباتمنت

 فرت یا  مری  ی افزایشدار معنیو به طور  به تدریجای  قطعه

(111/1P< .)(3ترا   1 جدون) .  گشتاوربسرتن  در هرر سره 

Ncm 11 ،11  میانگین گشتاور الزم برای باز کرردن ، 35و 

 (>111/1P) بود Synocta ®بیشتر از Solid®های  اباتمنت

نشان داد که در  One-sample testآزمون . (3تا  1جدون )

مقدارگشتاور باز ، در هر سه گشتاور بستن هر سه محیط و

کمترر  ی دار معنیبه طور  ®Synoctaهای  کردن در اباتمنت

همچنرین دردو محریط   . برود  اسرت   از گشتاور بستن آنها

در دو گشرتاور بسرتن    آغشته به بزا  و پر شرد  از برزا   

Ncm35 هرای   میانگین گشرتاور براز کرردن اباتمنرت     11و

Solid®  د بو بیشتری دار معنیبه طور آنها از گشتاور بستن

(15/1P<) ( 4جدون). 
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  NCm11 به تدکیک نو  محیط برای گشتاور بستنها  میانگین گشتاور الزم برای باز کردن اباتمنت:  1 نوجد

 نو  محیط اباتمنتنو  

 پر شد  از بزا  آغشته به بزا  صشک  

31/1±18/1 (®Solid)ای  یک قطعه  31/1±57/1  78/1±17/11  

Synocta® 31/1± 35/7))ای  دو قطعه  75/1±11/8  81/1±45/8  

 :ایر محیط

 :ایر اباتمنت

  :ایر متقابل

111/1P< 

111/1P< 

358/1P= 

77/11F= 

11/61F= 

16/1F= 

 

 

 

 

 

 

 

 NCm11 به تدکیک نو  محیط برای گشتاور بستنها  میانگین گشتاور الزم برای باز کردن اباتمنت : 1 نوجد

 نو  محیط نو  اباتمنت

 پر شد  از بزا  آغشته به بزا  صشک  

13/1±76/34 (®Solid)ای  یک قطعه  57/1±54/37  74/1±11/31  

Synocta® 46/1±38/31))ای  دو قطعه  86/1±18/31  31/1±35/33  

 :ایر محیط

 :ایر اباتمنت

  :ایر متقابل

111/1P< 

111/1P< 

31/1P= 

63/58F= 

51/61F= 

88/3F= 

 

 
 

 

 

 

 NCm35 به تدکیک نو  محیط برای گشتاور بستنها  میانگین گشتاور الزم برای باز کردن اباتمنت : 3 نوجد

 نو  محیط نو  اباتمنت

 پر شد  از بزا  آغشته به بزا  صشک  

90/1±74/10 (®Solid)ای  قطعهیک   47/9±47/09  41/1±74/01  

Synocta® 74/9±49/14))ای  دو قطعه  04/9±04/14  91/1±07/17  

 :ایر محیط

 :ایر اباتمنت

  :ایر متقابل

111/1P< 

111/1P< 

346/1P= 

71/16F= 

83/61F= 

71/1F= 
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 (11و 11و NCm 35مقادیر یابت )آنها  بستنهای  با گشتاورها  گشتاور باز کردن اباتمنت مقایسه مقادیر : 4 جدون

 گشتاور بستن نو  اباتمنت نو  محیط

 مقدار یابت

 گشتاور باز کردن

 میانگین ± انحراف معیار

 نتیجه آزمون

One sample test 

11 31/1±18/1 (®Solid)ای  یک قطعه صشک  NS 

11 11/1±47/11  NS 

35 13/1±76/34  NS 

 ای  دو قطعه

((Synocta® 

11 31/1± 35/7  NS 

11 87/1±51/16  NS 

35 46/1±38/31  NS 

11 31/1±57/1 (®Solid)ای  یک قطعه آغشته به بزا   NS 

11 64/1±54/11  S 

35 57/1±54/37  S 

 ای  دو قطعه

((Synocta® 

11 75/1±11/8  NS 

11 17/1±16/17  NS 

35 86/1±18/31  NS 

11 78/1±17/11 (®Solid)ای  قطعهیک  پر شد  از بزا   NS 

11 71/1±47/11  S 

35 74/1±11/31  S 

 ای  دو قطعه

((Synocta® 

11 81/1±45/8  NS 

11 11/1±18/18  NS 

35 31/1±35/33  NS 

S :  دار  معنیتداوت وجود(P<0.05) 

NS  : دار  معنیعدم وجود تداوت 
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 11، 11و NCm 35به تدکیک نو  محیط و نو  اباتمنت برای گشتاورهای بستن ها  برای باز کردن اباتمنتمیانگین گشتاور الزم :  1 نمودار

 

 

 

 
 بحث

 در هر دو گررو  اباتمنرت  ، بر اساس نتایج این مطالعه

 و همچنررین در سرره محرریطای  قطعرره و دوای  یررک قطعرره

با تغییر محیط از صشک به محیط آغشته به بزا  و  متداوت

میرانگین گشرتاور الزم بررای براز     ، محیط پر شد  از بزا 

 . فتیا  می افزایشها  کردن اباتمنت

Nigro گشتاور الزم برای براز کرردن    (11)و همکارانش

ت دو حالر  در راای  ی دوقطعره زیرکونیرا های  پیچ اباتمنت

بررسری قررار    مرورد ( بزا  مورنوعی )وب صشک و مرط

کره نیرروی الزم بررای براز کرردن       نشان داد نتایج. دادند

داصل ایملننت با بزا  مونوعی های  یی که روز ها اباتمنت

یی هرا  ی بیشتر از نمونره دار معنیبه طور ، آلود  شد  بودند

در  Ncm31/5)بودند بود که در حالت صشک محکم شد  

مطالعه ای  نیز (11)و همکارانش Ncm 17/5) .Salibaمقابل 

کرردن پریچ    برای شرل الزم  میزان گشتاوررا جهت تعیین 

 هرا  هگزاگون اباتمنرت  در این مطالعه. دادنداباتمنت انجام 

ی تیترانیومی پوشراند  شرد  برا     هرا  پریچ از  و برداشته شد

این  نتایج. داد  شدو بدون لوبریکنت است لوبریکانت جامد

 گشتاور الزم بررای شرل کرردن    که میزانمطالعه نشان داد 

ی تیتانیومی پوشاند  شد  با لوبریکانت جامد به طور ها پیچ
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و  Guda. داری از نررو  دیگررر بیشررتر بررود  اسررت  معنرری

 (FEM)محدود در یک مطالعه به روش اجزاء  (13)همکاران

 در محریط اباتمنرت   پریچ  Preload دادند که مقرادیر  نشان

 . باشد  می صشک از محیط لوبریکنت بیشترآغشته به 

 Tzenakisدادنرد کره تکررار     نیز نشران  (11)همکاران و

 Preloadعمل محکم کردن پیچ در حضور بزا  منجرر بره   

این تحقیر    هر چند که. شود  می پروتزیهای  باالتر در پیچ

نره  )اسرت  بر روی پیچ محکم کنند  پروتزی انجام گرفته 

و به عالو  از پیچ از جنس طال  (پیچ محکم کنند  اباتمنت

هرای   که امرروز  اکثرر پریچ   است؛ در حالی استداد  شد  

 . باشد  می محکم کنند  از جنس تیتانیوم و یا آلیاژهای آن

 مطالعات ذکر شد  فو  نتایج تحقی  حا رر را تاییرد  

 Nortonبا این حران  ، کند  می
گشرتاور براز    در مقرادیر  (11)

آلرود  بره برزا  تدراوت     بین دو محریط صشرک و    کردن

نترایج مطالعره    تداوت در. دندداری را به دست نیاور یمعن

به تدراوت روش   تواند  می با سایر مطالعات ذکر شد  قبنی

را طراحی ای  انداز  گیری نسبت داد  شود زیرا آنها وسینه

 برای انداز  گیری مقردار  Strain gauge از کردند که در آن

 مطالعهدر  که شد  بود در حالی باز کردن استداد گشتاور 

 انرداز  گیرری   بررای  حا رمانند بسیاری مطالعات مشرابه 

. متر دجیتان به کار رفتره اسرت   تور ، باز کردنگشتاور 

روش  در یک مطالعه به اصیرا (11)همکاران و Jornهمچنین 

اجزا محدود نشان دادند که کاهش  ریب اصطکاکی برین  

 توانرد   مری  از ندوذ بزا ناشی  پیچ و سط  داصنی ایملننت

به افزایش استرس در گردن ایملننرت   در موقع اعمان نیرو

مقردار  . جنروگیری شرود   از ندوذ برزا   و باید منجر شود

Preload گیررد   مری  تحت تاییر قررار  نیز توسط جنس پیچ .

جنس پیچ استداد  شد  در این مطالعره تیترانیوم برود کره     

ماننرد طرال   دی ا ریب اصطکا  باالتری نسربت بره مرو   

این احتمان وجود دارد که اگر در این مطالعره از   (13).دارد

شد مقادیر تور  بازکردن باالتری بره    می پیچ طال استداد 

 . مدآ  می دست

باز کردن در هر دو نو   تحقی  حا ر مقادیر نیروی در

برره ترتیررب از محرریط  ( Solid®و  (®Synocta اباتمنررت

شرد  از برزا     محیط پربه محیط آغشته به بزا  و ، صشک

ت داد  بنس تواند به این واقعیت  می یافته نای. یافت افزایش

در مقایسره برا محریط    که در محیط پر شد  از برزا    شود

احتمان رسیدن مراد  لوبریکنرت بره تمرام     ، آغشته به بزا 

 . شود  می عمقی و داصنی فیکسچر ایملننت بیشترهای  رزو 

گشتاور باز  مقدار، دیگرمطالعات در این تحقی  مشابه 

 کمترر از  ((®Synoctaای  دو قطعره های  در اباتمنت کردن

 ایرن یافتره برا نترایج سرایر     . بود  است آنهاگشتاور بستن 

که اجزای  د چرصش و به طرور  مطالعات مطابقت دارد 

چررا کره اگرر     ندرندا Preload نقشی در افزایش دار معنی

 11 و 11 و NCm 35 چنین بود اباتمنتی کره برا گشرتاور   

ی با مقادیر ترور  براالتر از   دار معنیبه طور ، شد  می بسته

NCm 35 (13-15).شد  می باز 11، 11و  

برا  نیز تنها در گرو  پر شد   ®Solid در گرو  اباتمنت

 مقادیر 11و NCm 35گشتاور دودر و آغشته به بزا   بزا 

. بیشرتر برود   نهاگشتاور بستن آ از مقادیرگشتاور باز کردن 

توان به صووصیت   می این افزایش در گشتاور باز شدن را

کره در طری    نسربت داد  ®Solidهرای   ساصتاری اباتمنرت 

متباعد های  اباتمنت با دیوار ، در نواحی طو ، محکم شدن

و براقی   شرود   می داصنی فیکسچر ایملننت مماس و محکم

 Preloadدر تقویت ، سط ماندن اصطکا  در بین این دو 

، ای به این تماس یکنواصت و تطاب  دیروار  . باشد  می مویر

Cold Welding  برا ایرن حران    (11و16و17).گرردد   می اطال ،

Norton
، نشان داد که در سطوح گشتاور بستن کنینیکی (11)

که اجزا برا برزا     یطهم در شرای هم در شرایط صشک و

% 81-11براز کرردن    گشرتاور ، شروند   می مونوعی آغشته
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. دهرد   نمری  ر Cold Welding  باشرد و   مری  گشتاور برتن 

ایرر   کره ای  در مطالعره  (18)همکراران  و Pintinhaهمچنین 

یرک  های  گشتاور باز کردن اباتمنت بارهای مکانیکی را بر

نشان دادند در تمرام  ، بررسی کردندای  و دو قطعهای  قطعه

دن کمترر از  مورد مطالعره گشرتاور براز کرر    های  اباتمنت

 Cold آنهرا نتیجره گیرری کردنرد    . باشد  می گشتاور بستن

Welding  دهد  نمی ر . 

وجود جرزء  ای  دو قطعههای  از آنجایی که در اباتمنت

، ای یرک قطعره   و در نرو  ،  دچرصش اکتراگون داصنری  

 -داصنری برین اباتمنرت   هرای   وجود اصطکا  در دیروار  

شرل   عوامل مویر در جنوگیری از (Morse taper)ایملننت 

هرر دو نرو     در مطالعه حا ر، اند شد  شدن اباتمنت ذکر

اباتمنت مورد بررسی قرار گرفت که از این نظر برا سرایر   

در اکثر مطالعات تنها ، به عالو . باشد  می مطالعات متداوت

. شرد  اسرت   بررسری  (بزا )دو محیط صشک و مرطوب 

ممکن است ، شرایط کنینیکی غیر از حالت صشک چون در

دو حالت آغشرته  ، ایملننتی ها برای حدر  داصنی و رزو 

، پر شد  از بزا  ایجاد شرود  یا کامالً و( مرطوب)به بزا  

، لذا برای شرایط آزمایش در این مطالعه سه محیط صشرک 

آغشته به بزا  و پر شد  از بزا  تعری  شد کره در سرایر   

 . بودمطالعات موجود این مو و  لحاظ نشد  

اسرتاتیک انجرام   در شررایط  مطالعه حا ر از آنجا که 

در تحقیقات بعدی برا اعمران   شود   می پیشنهاد، شد  است

ترری بره شررایط     شرایط نزدیک حرارتینیرو و های  سیکل

چرا که شاید در این شرایط و تحرت  ، کنینیکی ایجاد نمود

نترایج از نظرر   ، و سریکنیک اکنروزالی  ای   رربه های  نیرو

و ای  مقاومت به شل شدن بین دو نو  اباتمنرت دو قطعره  

، نچه در این مطالعه حاصرل شرد  اسرت   با آای  یک قطعه

 . متداوت باشد

 نتیجه گیری

ای  یک قطعههای  نتایج این مطالعه نشان داد در اباتمنت

به ترتیب آغشته شدن پیچ اباتمنت با بزا  و ، ای و دو قطعه

گشرتاور الزم بررای    حدر  داصنی فیکسچر با بزا  پرشدن

 همچنرین در . دهرد   مری  افرزایش  باز کردن پیچ اباتمنت را

گشررتاور بسررتن یکسرران گشررتاور الزم برررای بررازکردن  

 . باشد  ای می تر از دوقطعهشبیای  یک قطعههای  اباتمنت

 تشکر و قدردانی

این طرح با پشتیبانی معاونت پژوهشی دانشرگا  عنروم   

انجرام گردیرد     (111113کرد پژوهشری   )پزشکی مشهد 

 سلاس پژوهشرگران ابرراز   مراتب، که به این وسینه، است

ایرن تحقیر  برگرفتره از     نتایج به دست آمد  از. گردد  می

 پایان نامه دور  عمومی دندانلزشکی است کره برا شرمار    

در کتابخانه دانشکد  دندانلزشکی مشرهد بره یبرت     1511

 . رسید  است
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