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 چکیده  

شوود   رغم استحکام باال، به دلیل سفیدی رنگ مشکالتی در تأمین زیبایی مورد نیاز بیماران دارد. احتمال داده می زیرکونیای خالص علی مقدمه:

تحقیق حاضور بوا فودق مقایسوه میوزان       افزودن مواد رنگی به زیرکونیا بر خصوصیات مکانیکی و میزان استحکام شکست آن تأثیرگذار باشد. 

 آمیزی انجام شد. با حالت بدون رنگ D3و A3، B3فای   به دنبال استفاده از رنگ Zirkonzahn  استحکام خمشی سرامیک
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Introduction: Despite high strength of pure Zirconia, it is too white to achieve all esthetic treatment needs in some 

patients. It seems that adding color agent affects the mechanical properties of Zirconia and its fracture strength. The objective 

of the current study was to compare the fracture strength of Zirkonzahn ceramics using colors A3, B3, D3 and the one 

without coloring. 

Materials & Methods: In the current study, disc-shaped Zirkonzahn specimens were fabricated using standard principles 

with the dimensions of 1×15 mm and randomly colored using A3, B3 and D3 shades (10 specimens for each group). 

Furthermore, 10 uncolored specimens were also considered as control group. The fracture strength of the specimens was 

measured using biaxial flexural strength method and piston-on-3-balls test. The elements in the specimens were determined 

by EDX (Energy Dispersive XRay) examinations. The data relevant to flexural strength were subjected to one-way ANOVA 

test. 

Results: Flexural strength of uncolored Zirkonzahn specimens was 1449.61 MPa. These values were found to be 

1660.72MPa, 1624.28 MPa and 1496.38 MPa in the specimens colored by A3, B3 and D3 shades respectively. No significant 

differences were found among different groups regarding the mean of fracture strength.  
Conclusion: It seems that flexural strength of Zirkonzahn was not influenced by coloring factor or the kind of colors used. 
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طبق اصول استاندارد تهیه و به صورت تصادفی بوا اسوتفاده از نمونوه     mm51×5به ابعاد  Zirkonzahnسرامیکی فای   دیسک ها: مواد و روش

ی ماندند. میوزان اسوتحکام   باق  نمونه نیز به عنوان گروه کنترل، بدون رنگ 51عدد در فر گروه(.  51آمیزی شدند ) رنگ D3و  A3 ،B3فای   رنگ

از فوای      محاسبه شد و برای تعیین عناصر موجوود در نمونوه   Piston on 3 ballsو تست  Biaxialبا روش استحکام خمشی فای     شکست نمونه

 طرفه ارزیابی شدند.   استحکام خمشی با آنالیز واریانس یکفای   استفاده شد. داده EDX (Energy Dispersive X Ray)آزمون 

 ،B3مگاپاسوکال،   A3 ،4/5617/5661فوای    مگاپاسوکال، نمونوه   2/0116/5441 آمیوزی  بدون رنگفای   استحکام خمشی نمونه ها: یافته

5/2122/5624  مگاپاسکال وD3، 1/2110/5416   داری برحسو  میوزان اسوتحکام     معنوی مگاپاسکال برآورد گردید. فیچ تفاوت آمواری

 مختلف دیده نشد.فای   خمشی در گروه

 آمیزی یا نوع رنگ به کار رفته در آن نبوده است.  تحت تأثیر عامل رنگ Zirkonzahnرسد استحکام خمشی سرامیک  به نظر می گیری: نتیجه

 .آمیزی رنگاستحکام خمشی، زیرکونیا،  :کلیدیهای   واژه

 . 507-44:  2/ شماره  07دوره  5012مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 

 مقدمه

کلینیکتتتی زی دمنتتتی د  تتت  ی  هتتت     در موقعیتتت 

تم م ستاممیکی هتع ونتومک  تت مزت ت        ه     رستور شن

د اکوزیت  ی  هت      کا ستت    مزی. معافی پلتی   من سب مطاح

کت رهاد  ه     هع ونومک کور  محیود   (TZP) چه روجهی

رم در ه     مومد تم م ساممیکی رم مد هین هاده و مستف ده مد آک

چنیومحی  ه  موفقی  هیشتا ممکتن ست هتع   ه     ه دس د 

د اکوزیت  ی در  ه     ورک مس . ولیاغم د    ی هیشتا فا م

فلز   د اکوزی  در ومل ستفیی و  ه     ورک مق  سع ه  فا م

د اکوزیت  ی  هت      ورک ه شی. هع همین دلیل  فا م مپت می

ا رزگی م تلفی مهیمع و هام  دستی هی هع هومص رزگی ههت

مورد مستتف ده قتامر   ه       و کاموکه      تا در ها ج و ط یعی

فلز  هع پودر   ه  ی زظیا مفزودک پیگم ک تکنیت (1)مزی. گافتع

  Millingهت      د اکوزی  ق تل  ت  هعتی مد فشتادک هلتوک     

در ووممتل رزگتی    Milledه     ورک ور س هتن فا م غوطع

هت      ورک ا ممحلو     مستف ده مد مومد ال نا م تلف در ف

Sinter مزم ت     (2)آمیز  میزظا هوده مس . شیه هام  رزگ

د اکوزی  ی رزگی  ک هش ضت  م   ه     ورک ک رهاد فا م

ورک    ویم  وزیا هع ک ر رفتع هام  پوشش رزگ سفیی فا م

تومز  ی کنتا  رزتگ   (3)ه شی. ال نا پوششی میه زی د هع م د

ینگوملی و جینجیوملی تومزی زی د هع وزیا ه ش ل می در کور 

کع فض   هین مکلودملی محیود  رم در مومرد ه      ک زکتور

هت      وتووه ه تش پ التت لی کتاموک    ع ه  مس  حذف کنی

تومزی منحصامً مد کور س هتع شود کع در  ه  می   قیممی ها ج

هیم رمزی کع موره    مفزم ش   فتتع و کم تود فضت  هتام      

 هتع زظتا   (4)من ستب مست .  وزیادر سم  لینگوم  دمرزتی   

 تومزتی در  متی  آمیز  کور م تلف رزگه     رسی روش می

 هصوصی ت و وملکاد د اکوزی  موثا ه شی.

هصوصی ت مک زیکی مومد زظیا مستحک م آزهت   مولتین   

ه لینی ه     و محیود  ه       گیا  تومز  ی  پ رممتا در مزیمده

در  (5)ی.ه شتن  دزیمزی زظیا متومد ستاممیکی متی   ه     تامیم

هت ال تیییتا شتکل    هت     مق  سع ه  فلزمت کع در هامها تنش

در پ سخ هع تتنش دچت ر شکست     ه       دهنی  ساممیت می

ممکتتن مست  در متومد    هت        گادزی. هنت هام ن تتاک   می

ع ی. هت نت پ  ین زیز گستتاش   ه ه    ساممیکی حتی در تنش

در  (Tensile Strength)ونومک  ت   فتع  مستحک م کششتی  

مد مستتتحک م فشتت ر     هتت    و شیشتتعهتت       ستتاممیت

(Compressive strength) . مط لعتتت ت  (6)کمتتتتا مستتت

آمیتز  رو  هصوصتی ت    محیود  در مورد تتثثیا رزتگ  

مستحک م همشتی   Ardlinوجود دمرد. در مط لعع  د اکوزی 

 (1)هتود.  Yellow-shaded کمتا مد White-shadedه     زموزع

آمیتز  هتارو     هارستی مثتا رزتگ   تحقیق ح ضا ه  هیف 

 Zirkonzahnمستحک م همشی ساممیت ه  هیس د اکوزیت    

 .آمیز  صورت گاف  هیوک رزگه     در مق  سع ه  زموزع
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 ها مواد و روش

( Italy  Zirkonzahn  ICE Zirkonهتتت   )  هلتتتوک

Zirkonzahn  در ماحلعGreen stage  ه  مستف ده مد دستتگ ه 

Copy milling system د ست هت  مهعت د    44هاش هورده و

mm15×1 کع در  ت ستم  دستتگ ه   م   تهیع شی. هع گوزع

در  )ه  مهع د مورد زظا( قامر دمده شتی و  د ست ک مپود تی

سم  د گا هلوک د اکوزی  مط هق ه  می  ک مپود تی تامش 

تت  ی   14 گتاوه  4هع صورت تص دفی هع   ه     هورد. زموزع

هت  مستتف ده مد مت       هت        ستتقسیم شیزی. سع گاوه مد د

 آمیتز   رزتگ  A3, B3, D3 هت   ه  رزگ Zirkonzahn رزگی

هتع  ه       شیزی و گاوه کنتا  هیوک رزگ ه قی م زی. د ست

ث زیع در م    رزگی غوطع ور شیزی و ه  مستف ده مد  3میت 

دقیقع هشت شتیزی. ستپس    34المپ م دوک قامز هع میت 

 c1544در دمت     Sinteringکتوره   درهت        تم م د ست

Sinter .هت       در ماحلع هعی هع منظور پ لیش  ستاممیت  شیزی

توسط چسب دو طافع ها رو  هلوک فلز  م زت  شتیزی.   

تحت    Polishing machine ت سطح زموزع ه  مستتف ده مد  

  044 شتم ره  Silicon carbide paper جا ت ک آ  توستط  

و  زیپ لیش گاد یدقیقع  5 ها کیمم هع میت 1244و  1444

مکت زیکی در محتیط هشتت    ه     سپس جه  مزج م تس 

 (7)قامر گافتنی.

مکت زیکی ضت  م  د ستت    هت      هام  مزجت م تست   

 ,Mitutoyo, CD-15Bوسیلع کولیس د جیت   )ع ساممیکی ه

England زقطع و قطا آک توسط میکاومتا د جیتت لی   4( در

 3در  (Mitutoyo, Andover, England) 441/4هتت  دقتت  

مح ست ع شتی. جهت     ه       زقطع مزیمده گیا  و می زگین آک

 Piston onمد تس   Biaxial flexural strengthگیا   مزیمده

3 balls      مستف ده شتی. دستتگ ه متورد مستتف دهUniversal 

Testing Machine (Zwick, Germany)    هود کتع در آک هتع

 mm⁄min1زیاو ی ه  ستاو    mm 1کمت پیستوزی هع قطا 

م   صفحعها رو  ه      شی. د ست می ومرده      هع ماکز د ست

م   مد دم اه صفحعنی. جه  تهیع فتگا توپچع قامر سع ش مل

هت  قطتا   ی  هت      مستف ده شی و گو  mm 0/14فلز  هع قطا 

mm2/3 و ف صتتلع mm14  قتتامر هتتا رو  آک مد  کتتی گا

 دستتگ ه هتع  صتفحع   (. سپس پیستتوک و 1تصو ا ) گافتنی

متصل شیزی و سطح غیاپ لیش زموزتع در معتان زیتاو     

زت  ج هع دست    (0)کع هشکنی. پیستوک قامر گاف  ت  دم زی

هتع   Pc (Nexygen, Lolyd Instrumat) مفزمر آمیه توسط زام

می زگین زیتاو در حتین     مفزمر زامم ن ث   رسیی. هع کمت 

 شکس  هام  ها گاوه تعیین شتی. هت  مستتف ده مد فامتو     

هت        مستحک م شکس   مق د ا مستحک م شکستت  زموزتع  

 تعیین گاد ی.

 

 

 
در دستگ ه  Piston on three balls  تس  : 1 تصو ا

Universal testing machine.  هع   فلز صفحع  ها رو ست د

مد  mm 14و ف صلع mm 2/3ه  قطا Ball ش مل سع mm0/14 قطا

ه    یاویز mm  1هع قطا  یستوزیو ه  پ ادیگ قامر می گا کی 

 .دهی   زش ک میشود ومرد می ست هع ماکز د mm⁄min 1ساو 

 
 

 

مح س ع شی کتع   6072فامو  ها مس س مست زیمرد م زو 

 (0)هع قامر د ا مس :

 
S= -0/2387 P(X-Y)/d2 
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S        م کز مم مستحک م همشتی هتا حستب مگ پ ستک

(MPa)    مسP    زیاو  موم   شیه در لحظع شکست  هتا

 mmض  م  زموزع هتا حستب    dمس .  (N)حسب زیوتن 

 در ز حیع شکس  مس . 

Y و  X شود: می ها مس س فامو  د ا مح س ع 

 
            ⁄     

   

 
    ⁄     

                ⁄             ⁄     

 
هود کع م تن زست      Poisson ضا ب  در م ن فامو   

 (9)مح س ع شیه مس . 32/4  د ا کوزی ه     هام  ساممیت

شتتع ع زتتوک  Support circle  Bشتتع ع  A همچنتتین

 شع ع زموزع هود. C پیستوک و

هع منظور هارسی تاکیب ون صا موجود در رزگ متورد  

پتس مد  هت        ستاممیت  زموزتع   آمیتز   رزگمستف ده هام  

 EDX (Energy Dispersive X Ray)شکس  تحت  آزت لیز   

زموزع مد هتا گتاوه هتع صتورت تصت دفی       5قامر گافتنی.

توسط دستتگ ه مولتامستوزیت   ه      . مهتیم زموزعزیمرد  هی شی

 ,Quorum, SC7620)تمیز شیزی و سپس توستط دستتگ ه   

Sussex, UK) Sputter coater    پوششی مد طتو و پت الد وم

قامر گافت .  ه      ها رو  آکه       جه  رس ز  کادک زموزع

هع  EDX (Thermo Noran, USA)توسط دستگ ه ه       وزعزم

منظور تعیین ون صا موجود مورد آز لیز قامر گافتنی. درصی 

توستط    ودزی و درصی متمی ها ونصا موجود در زموزتع 

 .مفزمر مح س ع شی زام

ه  و ام ش  SPSSمفزمر آم ر   مد زامه      هام  تحلیل دمده

منظور  مق د ا می زگین و مزحامف هام  م ن  مستف ده شی. 16

ستاممیکی در  هت      معی ر میزمک مستحک م شکست  زموزتع  

م تلف تعیین و گزمرش شیزی. چگوزگی ت عی  ه     گاوه

مد تود تت  زامتت   هتت  مستتتف ده مد آدمتتوک     هتت       دمده

Kolmogorov-Smirnov هت       و فان تس و  ومر  زس گاوه

 Leveneمد آدمتوک   )هموژک هودک آزهت ( زیتز هت  مستتف ده    

هت        مرد  هی شی. همچنین  میزمک مستحک م شکس  زموزتع 

م تلف ه  مستف ده مد آدموک آزت لیز ومر ت زس   ه     در گاوه

( مد زظا آم ر  متورد قضت وت قتامر    ANOVAطافع )  ت

 .گاف 

 ها یافته

هتیوک  ه     مستحک م همشی زموزع  1ها مس س جیو  

  A3هت  رزتگ   ه     زموزع  MPa 61/1449 آمیز  هامها رزگ

 هامهتتا B3هتت  رزتتگ هتت       د ستتتMPa 72/1664 هامهتتا

MPa 279/1624 هتت  رزتتگ هتت     و زموزتتعD3 زیتتز هامهتتا 

MPa 30/1496   هاآورد گاد ی. هن هام ن کمتا ن مستتحک م

کنتا  و هیشتا ن مق د ا مستحک م در ه     در زموزعهمشی 

مستتحک م  گزمرش گاد تی. زتت  ج    A3ه  رزگ ه     د ست

م تلف ه  مستف ده ه     در گاوهه       زموزع Biaxialهمشی 

دمر   طافع تف وت آم ر  معنی مد آدموک آز لیز ومر  زس  ت

 م تلف زشت ک زتیمد  ه     مد زظا مستحک م همشی در گاوه

(22/4=P)  (1  )جیو. 

زشت ک دمد  توک غ لتب در     EDXهت      زت  ج مرد ت هی 

د اکوزیم  م ده هع کت ر رفتتع در   ساممیکی هم ک ه     زموزع

 EDX هوده مس . آزت لیز ملگتو  آدم  شت ت   ه     س هت ر آک

 (  هت فنیوم Er) در سع ونصتا مرهیتوم  ه     زش ک دمد کع گاوه

(Hfو هیسموت ) (Biه   کی گا مهتوف مزیکی دم ) نی.شتت 

کمتا ن مقتیمر آک   و A3ماهوط هع گاوه  Biه التا ن مقیمر 

 Hf و Er د. همچنین ون صتا هورزگ  ماهوط هع گاوه هیوک

کمتا ن میزمک و در گاوه هیوک رزگ ه التا ن  A3در گاوه 

ماهتوط هتع    (O) مکستینک ه التا ن مقیمر . ش مقیمر رم دم

کمتا ن مقیمر آک ماهوط هع گاوه هیوک رزتگ   و A3گاوه 

 .(2 )جیو  دمر ز ود معنیمهتوف . مم  مد زظا آم ر  هود
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 ها حسب پ سک   آمیز  ه   م تلف رزگ  ه  در گاوه    زموزع Biaxialماکز  مستحک م همشی و ه   پامکنیگی   ش هص : 1جیو  

 حیمکثا حیمقل مزحامف معی ر می زگین تعیمد گاوه

 2/2410 3/1437 2/344 6/1449 14 آمیز  هیوک رزگ

 A3 14 7/1664 4/160 1/1424 5/1947رزگ 

 B3 14 2/1624 1/202 4/1144 7/1924رزگ 

 D3 14 3/1496 9/255 7/1143 7/1043رزگ 

 

 

 ه   م تلف ( ون صا در گاوهWt) یدرصی ودزمی زگین و مزحامف معی ر  : 2جیو  

O Er Hf Bi   

145/11  024/4  494/1  404/2 آمیز  هیوک رزگ می زگین   

491/4  452/4  145/1  260/4  مزحامف معی ر 

004/12  444/4  414/4  024/2  A3رزگ  می زگین 

919/4  444/4  579/4  404/4  مزحامف معی ر 

334/12  375/4  965/4  034/2  B3رزگ  می زگین 

242/1  421/4  364/4  155/4  مزحامف معی ر 

464/12  725/4  945/4  644/2  D3رزگ  می زگین 

343/1  463/4  336/1  414/4  مزحامف معی ر 

190/4  140/4  049/4  149/4   P value 

 

 

 

 بحث

آمیتز  رو    تحقیق ح ضا ه  هیف تعیتین مثتا رزتگ   

ستتاممیکی هتت     د ستتت Biaxialمستتتحک م همشتتی  

Zirkonzahn ه     مزج م شی. ول  مستف ده مد رزگA3  B3 

ه      هود. هع وووه م ن رزگه     ک رهاد کلینیکی د  د آک D3و 

رسیی  ه ال ی دمرزی کع هع زظا می میزمک مش  وی  رزگ زس ت ً

 . ه شیمثامت آک ها میزمک مستحک م همشی هیشتا 

مد تست   ه       گیا  مستحک م همشی زموزع هام  مزیمده

Biaxial flexural strength تس  مستف ده شی  د ام در م ن  

کتع  هت       شتود و زقت  ص ل تع    می زیاو هع ماکز د ست ومرد

کمتتا    ممکن مست  موجتب شکست  دودهنگت م شتود     

زست   هتع   هت       زموزتع س د   ت ثیاگذمرمس . هع وووه آم ده

 (14)مس .تا  آس کpoint-4 و point-3تس  

آمیز   هع  هعی مد رزگه      در مط لعع ح ضا تم می زموزع

میزمک ض  ع ت سطحی تحت  پت لیش قتامر    منظور ک هش 

گافتنی. شت  ی  کتی مد دال تل مستتحک م همشتی هت ال        

ه  م ن موضوع مات ط ه شی. د ام در تحقیقتی کتع   ه      زموزع

در هارستی مثتامت هشتوز  ستطحی هتا       Fisherتوسط 

سیستم ساممیکی مزج م شتی  مشت ص    4مستحک م همشی 

تا هوده  وزع هشنهاچع سطح زمه      گاد ی در تم می سیستم

 (11)مس   مستحک م همشی زیز کمتا هوده مس .

 قیمر ت التا ن متش ک دمد هتز EDXه      هیتت  ج مرد تز
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وکمتتا ن مقتیمر آک    A3ماهوط هتع گتاوه    (Bi)هیسموت 

کتع م تن میتزمک هت       هتود ماهوط هتع گتاوه هتیوک رزتگ     

هع ونومک کمت در ث  ت  Biمق د امستحک م هم هنگ مس . 

 (12و13)زم  تی.  د اکوزی   چه روجهی ومل می Sinteringو 

 A3تومک ول  محتم لی هیشتا ن مستحک م شکست    پس می

  همچنتین درتحقیتق ح ضتا    رم هع م ن ونصا زست   دمد. 

کمتتا ن میتزمک و در گتاوه     A3در گاوه Hf و  Erون صا 

زقش محتم لی م تن   ش  کعهیوک رزگ ه التا ن مقیمر رم دم

ون صا رم در ک هش مستحک م شکست  زشت ک متی دهتی.     

م ن تومز  ی هت لقوه رم   Y-TZPفلز  در ه    مفزودک مکسیی

دمرد کع س ب تیییامت کا ستت لی و ر زست هت ر  در آک   

تومزی هومص مک زیکی آک رم تح  ت ثیا قتامر   می شود کع

تومزتی   می  فلزه    تیلیظ د اکوزی  ه  مکسیی دهی. محتم الً

س  ز ذرمت رم تیییا دهی و س ب ک هش ث  ت د اکو نت  و  

 .تم  ل آک هع تشکیل ف د موزوکلینیت شود

هع وووه زت  ج زش ک دمد کع میتزمک مکستینک در گتاوه    

هوده مس . هع دلیتل  تا  پ  ینه       هیوک رزگ مد س  ا گاوه

کع ون صا رزگی هع صورت مکسیی فلز  هع م    رزگتی   آک

شوزی  میزمک کمتا مکسینک در گاوه کنتا  ق هتل   می مض فع

 توجیع مس .

Ardlin مط لعع در
مق د ا مستحک م همشتی هت التا     (1)

در  Yellow-shadedد اکوزیت  ی  هت      در مستف ده مد زموزع

گزمرش شتی. دلیتل م تن   فتتع      White-shaded مق  سع ه 

  CeO2  Fe2O3 تومزی هع ه طا وجود تاکی ت تی م زنتی   می

Bi2O3 رزگی ه شی کع زت  ج م ن مط لعتع هت    ه     در زموزع

کتع در مط لعتع    تحقیق ح ضا مش هع هوده مس . مد آزج  ی

تتومک هیت ک کتاد کتع      دمر ز ود می ح ضا م ن مهتوف معنی

 Ardlinدر تحقیق ح ضا ه  تحقیتق  ه       روش تولیی زموزع

متف وت هوده مس  و وووه ها م تن  ممکتن مست  مقتیمر     

  ثیا توده و تت ضا کم هتحقیق حتیه در تت فع شترزگ مض

 دمر رو  مستحک م زگذمشتع ه شی. معنی

کتع تت ثیا    (14)و همکت رمک  Pittayachawanدر مط لعتع  

ها میتزمک    ور  هع روش غوطع Lavaآمیز  در سیستم  رزگ

هارسی قتامر گافتتع هتود      مورد Biaxialمستحک م همشی 

آمیز  ت ثیا  هتا مستتحک م همشتی     مش ص گاد ی رزگ

هت      زیمرد. ه  م ن ح    زتت  ج تحقیتق ح ضتا هت    فتتع     

Hjerppe ه شی. آزت ک در تحقیتق    متف وت می (7)و همک رمک

  D4آمیز  شیه هت    رزگه     هود زش ک دمدزی فقط د ست

  تفت وت  زتی آمیتز  شتیه هود   ث زیتع رزتگ   3کع در دم ک 

هت     در ست  ا گتاوه  و  نیدمر  ه  گاوه کنتا  زیمشتت  معنی

مستحک م همشی هع دس  آمیه کمتا مد گاوه کنتا  هتوده  

مستیال  کادزتی دلیتل مستتحک م هت ال  م تن      ه     آک. مس 

در تاکیتتب آک  Caوجتتود مقتتیمر   تتوک هتت       ستتاممیت

ث زیتع   64هت  ی کتع در دمت ک     ه شی. در متورد د ستت   می

هیشتتا  مد زظتا میتزمک      یز  شیه هودزتی  کت هش  آم رزگ

تومک هع دم ک  مستحک م شکس  د یه شی کع دلیل آک رم می

هنگت م  هت        زموزع تورمآمیز  زس   دمد کع موجب  رزگ

ور  و در زتیجع موجب ک هش دمزستیتع و ت ل تل    غوطع

در تحقیق ح ضتا    (7)شیه هود. Sinteringهیشتا م ده حین 

رزگی دچ ر چنتین تیییامتتی زشتیه    ه     هیچ  ت مد زموزع

 هودزی.  

زت  ج تحقیق ح ضا مد م ن جه  محتیود   دمرد کتع   

گتا متعتید  زظیتا     میمهلتع هت     در شام ط ه لینی  متییا

مات ط ه  میزه ک وجود دمرزی کع در وملکاد مومد ه    متییا

ساممیکی در ده ک تثثیاگذمر هستتنی. در زتیجتع  هتع زظتا     

مط لع ت آدم  شگ هی هع شتام ط  ه       فتع  رسی تعمیم می

میتزمک   شود می پیشنه ده  ی دمشتع ه شی.  ه لینی محیود  

هت      مستحک م مومد ساممیکی هعی مد قامر گافتن در سیکل

 هع جه  مط هق  ه  شام ط کلینیکی تعیین شود و حامرتی

س د  و میت دم ک  مثا ووممل م تلف زظیا چگوزگی آم ده
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هتا میتزمک    Sinteringمیت دم ک و دم ک   Firing هآک  زحو

 مش ص شود. مستحک م مومد ساممیکی

 نتیجه گیری

زت  ج تحقیق ح ضا در هارسی میزمک مستحک م شکس  

آمیتتز  هتت  مستتتف ده مد   در رزتتگ Zirkonzahnستتاممیت 

  آمیتز  زشت ک دمد   و هتیوک رزتگ   A3  B3  D3ه     رزگ

هت      رزتگ   زموزتع دمر  هع دز    مستتف ده مد   تف وت معنی

مد   ساممیکیه     در زموزع  م تلف    ویم مستف ده مد رزگ

وجود زیمرد. هت  م تن حت         زظا میزمک مستحک م شکس 

هع دز    مستف ده مد رزتگ  هتع   ه       مستحک م شکس  زموزع

 میزمک محیود  مفزم ش   ف . 

 قدردانیتشکر و 

م ن مق لع ح صل ه شی مد طتاح تحقیقت تی مصتو     

دمزشگ ه ولوم پزشکی و هیم ت ههیمشتی درمت زی تهتامک   

و پ  ت ک ز متع هتع      00-44-69-0044هع کی 1300در س   

هین هنی د م لی مشتاک ه شی کع ه  حم     می 4750شم ره 
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