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Introduction:  
Casting posts are recommended for endodontically treated teeth, specially in cases with extensive damaged crowns. 
Because the length and diameter of the post are effective in generating stress on the roots, and can be influenced 
according to the casting conditions, the purpose of this research was to study the effect of using liners and the 
temperature of burn out on the dimensions of the casting posts in base metals.  
Materials & Methods:  
In this experimental study, 80 acrylic posts with the length of 12.095 mm and the diameter of 2.096mm were made. 
On top of each post a reference point was contrived and the posts were grouped into 4 groups of 20. In the first 
group, humidified liner and casting temperature of 900ºc were used, the second group were without liner and the 
temperature was 900ºc, the third group were with humidified liner and temperature of 600ºc and the fourth group 
were without liner and were casted in 600ºc temperature. The lengths of the posts were measured from top to the 
bottom in the center (diameter in the upper most part in the reference point) with a metallurgy microscope and the 
results were statistically compared using  student-t, Mann-Whitney and Kruskal-wallis tests.  
Results:  
Mean and standard deviation of the acrylic post lengths were obtained. The difference (0.127mm) was significant 
(P<0.001). Also, mean and standard deviation of the diameter of the acrylic posts (2.87mm±0.118) was significantly 
less than that of metal post (2.97mm±0.166), (P<0.001). Differences in length was significant among studied groups 
so that in the group with 600ºc temperature and without liner, the least measures occurred compared to the other 
groups (P=0.001). Difference in the diameter of the acrylic and metal posts in the four groups showed that the use of 
600ºc temperature without humidified liner produced the least differences compared with the other groups 
(P=0.001). 
Conclusion:  
It can be concluded that the best condition for investing and casting the casting posts is 600ºc temperature without 
using the liner. 
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  چکيده
  :مقدمه

از آنجا كه .  شودي پيشنهاد مي، پست ريختگند که تاج آنها  به شدت تخريب شده ايموارد اً روت کانال شده خصوصيها درمان دندان يبرا
 هدف از اين تحقيق ،ير كنديها مهم مي باشد و مي تواند تحت شرايط كستينگ تغ هاي وارده به ريشه دندان قطر و طول پست بر استرس

  . بر ابعاد پست ريختگي در فلزات بيس مي باشد(Burn out)بررسي اثر وجود يا عدم وجود الينر و دماي برن اوت 
  :ها مواد و روش

 ميلي متر  تهيه و در قسمت فوقاني ٠٩٦/٢  ميلي متر و قطر٠٩٥/١٢  به طول آکريليکپست عدد ۸۰ در اين مطالعه كه از نوع تجربي مي باشد
 گروه اول با استفاده از الينر . تقسيم شدندييست عدد چهار گروه ب سپس نمونه ها به.هر پست يك ريفرنس براي اندازه گيري تعبيه شد

 م و گروه چهارoc۶۰۰، گروه سوم با استفاده از الينر مرطوب و با حرارت oc۹۰۰، گروه دوم بدون الينر و با حرارت  oc۹۰۰مرطوب و حرارت  
 از فوقاني ترين قسمت تا انتها در مركز و طول پست.  گرديدند و کستينگ انجام شدي سيلندر گذارoc ۶۰۰بدون استفاده از الينر و با حرارت 

  و نتايج آن با استفاده از آزمون هاي ي اندازه گيريژوبا استفاده از ميکروسکوپ متالورقطر در فوقاني ترين قسمت در محل ريفرنس، 
T-studentواليس مقايسه گرديد- ويتني و كروسكال-، من .  

 : يافته ها

 پست فلزي ساخته شده بدست آمد كه پستهاي فلزي ساخته شده ٨٠ عدد پست آكريليك مورد مطالعه  و ٨٠ل ميانگين و انحراف معيار طو
هاي آكريليك و فلزي مشاهده   همچنين با اندازه گيري قطر پست.)>٠٠١/٠P( هاي آكريليك داشتند افزايش طول معني داري نسبت به پست

 از نظر آماري معني دار mm۱۶۶/۰±٩٧/٢ در مقايسه با پست فلزي ٨٧/٢±mm١١٨/٠يك گرديد كه ميانگين و انحراف معيار قطر پست آكريل
 و بدون الينر oc٦٠٠ كه گروه با حرارت بطوري. هاي مورد مطالعه تفاوت معني داري را نشان داد تغييرات طول در گروه .)>٠٠١/٠P( بود

  .)=P ٠٠١/٠( ها داشت كمترين تغييرات را نسبت به ساير گروه
ها داراي تغييرات   بدون الينر مرطوب نسبت به ساير گروهoc٦٠٠ات قطر پست آكريليك و فلزي در چهار گروه نشان داد كه درجه حرارت تغيير

   .)P  = ٠٠١/٠(كمتري بود 
  :ينتيجه گير

 بهترين ،ي ريختگينگ پست ها و کستيي و عدم استفاده از الينر هنگام سيلندرگذارoc۶۰۰ استفاده از حرارت ،با توجه به نتايج بدست آمده
  .شرايط را فراهم مي كند

  :ي کليديها واژه
  .، پست ريختگي، بيس متال، الينريسيلندر فلز

  4و3شماره  / 29 جلد 1384سال /  مشهد ی دانشگاه علوم پزشکیمجله دانشکده دندانپزشک

  

  :مقدمه
 با مکرراً که در پروتز ثابت ی از موارد درمانییک

 روت کانال ییم، درمان دندان ها شویآن مواجهه م
  از این دندان ها به شدت آسیب ی بعض.شده است

 از بین رفته است، ی آنها به کلی تاج کلینیکودیده اند 
 از پست  آنها می بایستبطوری که جهت درمان

 اگر چه خود یپست ریختگ.  استفاده کردیریختگ
 کند، اما خود ین را حل مو کرایمشکل گیر و ثبات برا

به .  مشکل آفرین باشدی تواند در شرایط خاصیم

مرحله امتحان در دندان  پست می تواند در عنوان مثال
و یا هنگام سیمان کردن منجر به شکستن ریشه 

 ریخته شده ی اگر قطر پست فلزًخصوصا ،)1(شود
.  باشدی با آن مساوییا حت، بیش از قطر کانال دندان

. ر حائز اهمیت استاز این نظ) قطر(بنابراین سایز پست 
 ی فلزی آکریلیک به الگویپس در مرحله تبدیل الگو

 یباید این مهم مورد توجه باشد و مراحل کار به گونه ا
هدف از . تر باشد  کوچکی اندکآنتنظیم شوند که قطر 

 اثر وجود یا عدم وجود الینر و نیز یاین تحقیق بررس
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 یس  برن اوت بر ابعاد پست ریختگی در فلزات بیدما
 تهیه پست ی بهترین روش برا همچنین پیشنهادواست 

  تر سایز پست کوچکیکه اندک بطوریکه ریختگی

  .)1-3(باشد
 تواند با تکنیک مستقیم و یا یاین گونه ترمیم ها م
 باید در یپست کر ریختگ. )4(غیر مستقیم انجام شوند

 یداخل دندان بصورت پاسیو نشسته و اجازه فضا
اگر پست بصورت . لوتینگ بدهد عامل یالزم را برا

 ساختمان  باعث شکستپاسیو فیت نشود ممکن است
 مطالعات فتواالستیک نشان .)5( دندان شودیریشه ا

 یداده است که نشستن اکیتو پست منجر به استرسها
  شده که ریسک شکستن ریشه را افزایش یزیاد

 جهت نشان دادن نواحی فشار در داخل .)5و6( دهدیم
، می توان از مواد واسطه یا افشاء کننده کانال دندان
(disclosing) سیلیکونی در خالل امتحان پست استفاده 

  .کرد
Standlee JPو Capto AA) 1972 ( در مورد آنالیز

اندودنتیک  ی وارده توسط پست هایتوزیع استرس ها
  استرس پست ها انجام دادند و دریافتند که یتحقیقات
  .)7(د کننی در عاج ایجاد میزیاد

Standlee JPو  Capto AA )1992 ( در تحقیقات خود
 گزارش کرده اند که  در مورد استرس پستها،

 القاء شده در خالل نشانیدن و فشردن یاسترس ها
  نشیند بیش از ی که بطور اکتیو میپست ها ی

  .)8( نشینندی است که بطور پاسیو میهای پست
ود هدف از این تحقیق بررسی اثر وجود یا عدم وج

الینر و نیز دمای برن اوت بر ابعاد پست ریختگی در 
فلزات بیس و پیشنهاد بهترین روش برای تهیه پست 

  .ریختگی است بطوریکه اندکی سایز آن کوچکتر باشد
  :مواد و روش ها

 و قطر mm095/12 به طول یفلزپست یک 
mm096/2با  از آلیاژ برنج تراش داده شد سپس 

 با یاز نوع افزایش ( سیلیکونیاستفاده از مواد قالبگیر

  عدد 80 از این پست تعداد ) پرزیدنتینام تجار

 درون یبا استفاده از آکریل دورال.  گردیدیقالب گیر
پست ها مورد معاینه  قالب ها پر شد و بعد از ستینگ،

 ندول و یا نقص بودند ی که دارایقرار گرفتند، پستهای
 ساخته ی پست جدید،از رده خارج و طبق روش فوق

 آکریلیک با استفاده از یابتدا طول و قطر پست ها. شد
یک  با دقت (Olympus) یمیکروسکوپ متالوروژ

 هر پست یک ی شد، در ضمن برایمیکرون اندازه گیر
کد در نظر گرفته شد که در مقابل هر کد طول و قطر 

 تنظیم شد که ی طوریمراحل کار. (مربوطه ثبت گردید
 ی پست تا زمان سیلندر گذارساخت هر زمانی فاصله 

آب  این مدت در  دری ساعت و شرایط نگه دار24
 عدد پست 80سپس )  و در حرارت اتاق بودیمعمول
 بدین شرح ی شده به چهار گروه بیست تایهساخت

  .تقسیم شدند
  باگروه اول با استفاده از الینر مرطوب و  -1

  . انجام شدآکریل عمل حذف oc900حرارت 
 با م بدون استفاده از الینر مرطوب وگروه دو  -2

  . انجام شدآکریل عمل حذف oc900حرارت 
با گروه سوم با استفاده از الینر مرطوب و   -3

  . انجام شدآکریل عمل حذف oc600حرارت 
گروه چهارم بدون استفاده از الینر مرطوب و   -4

  . انجام شدآکریل عمل حذف oc600حرارت با 
 هر پست در یک ،ی کاریبه منظور حذف خطا

 با استفاده از یعمل سیلندر گذار. سیلندر قرار داده شد
 انجام Begoه ن ساخت کارخاد فسفات باندیگچ ریختگ

 و Super cast یفلز بیس با نام تجار از استفادهبا . شد
تورچ چند سوراخه با سوخت گاز اکسیژن مراحل 

بعد  از عمل کستینگ . کستینگ طبق دستور انجام شد
زه داده شد که سیلندرها در حرارت اتاق سرد اجا

شوند و سپس پست ها از درون سیلندر خارج و تمیز 
 آکریلیک مورد معاینه دقیق قرار ی پستهاهمانند و هشد

 ناقص از رده خارج و طبق مراحل فوق موارد. گرفتند
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توسط همان میکروسکوپ و با . پست جدید ساخته شد
 مطول و قطر پست انجا یاندازه گیر قبلی،همان شرایط 

 مربوط به همان پست یو در مقابل همان جداول قبل
  . یادداشت گردید

جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون 
کلموگروف اسمیر ونوف برای تست نرمال بودن 

های  متغییر وابسته استفاده گردید، همچنین از آزمون
t-studentو  ویتنی–های من   مستقل و زوجی و آزمون 

مقدار احتمال کمتر .  والیس استفاده گردید–کروسکال 
  . به عنوان نتایج معنی دار تلقی گردید05/0از 

  :يافته ها
 عدد پست 80 میانگین و انحراف معیار طول

 بود نتایج mm488/0±97/11 آکریلیکی مورد مطالعه
 و بیشترین طول 87/10نشان داد که کمترین طول 

 پست 80 اف معیار طول بود میانگین و انحر98/12
 حاصل شد که mm46/0±10/12 فلزی ساخته شده،

 نسبت به پست mm 127/0افزایش معنی داری برابر با 
  .)7/3t= : Paired t- test و >P 001/0(آکریلیکی داشت 

های آکریلیک و   همچنین با اندازه گیری قطر پست
های  فلزی مشاهده گردید که میانگین قطر پست

 بود که در مقایسه mm118/0± 87/2ر با براب آکریلیک
 از نظر mm166/0± 97/2با میانگین و پستهای فلزی 

  .)1/7t= : Paired t- testو>001/0P(آماری معنی دار بود 
 در مقایسه با حرارت oc600حرارت : تغییرات طول

oc900 بر تغییرات طول پست آکریلیکی و فلزی دارای 
 میانگین و تغییر طول اثر معنی داری بود، بطوری که

 ولی در حرارت mm31/0±2/0 برابر با oc900در 
oc600 میانگین برابر با mm27/0±05/0 002/0( بودP= 
  .10/3Z= : (Mann- whitneyو 

بردن الینر مرطوب طول پست فلزی را نسبت  بکار
به پست آکریلیک افزایش می دهد این افزایش نیز از 

 که میانگین و ینظر آماری معنی دار بود، بطور
انحراف معیار در گروهی که الینر مرطوب استفاده 

 و در گروه بدون mm27/0±177/0شده بود برابر با 
 و =P 007/0( بود 077/0 ± 32/0الینر مرطوب برابر با 

69/2Z=  : (Mann -whitney.   
جهت تعیین بهترین وضعیت، تغییرات طول را در 

نتایج نشان . مودیمچهار گروه مورد مطالعه، مقایسه ن
داد که کمترین تغییرات در طول، مربوط به گروهی بود 

 و بدون الینر oc600که در شرایط درجه حرارت 
 عمل کستینگ در آنها انجام شده بود مرطوب 

)001/0 P= 8/16 و χ 2= :(Kruskal- waliss )  1جدول(.  
 ویتنی نشان داد که این تفاوت –همچنین آزمون من 

 و بدون الینر مرطوب با گروه oc600گروه مربوط به 
oc900 با الینر مرطوب و oc600 با الینر مرطوب  

  .)1نمودار (می باشد 
  
  

 مقایسه اختالف طول پست آکریلیک و پست فلزی در  : 1جدول 
  های مطالعه گروه

  
 شاخص

oc900   
  با 
  الینر

oc900 
بدون 
 الینر

oc600   
  با 
 الینر

oc 600 
بدون 
 الینر

 029/0 079/0  125/0 275/0 میانگین

 204/0 334/0  412/0 14/0 انحراف معیار

 040/0 140/0  105/0 30/0 میانه

  =P-value                            8/16 χ2  >001/0    نتیجه آزمون 

  والیس–کروسکال 
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  های مورد مطالعه  در گروهمقایسه اختالف طول پست آکریلیک و فلزی : 1نمودار  

  
تغییرات بوجود آمده بر اثر حرارت : تغییرات قطر

 درجه حرارت  و. بطور کلی باعث افزایش قطر شده بود
oc600 نسبت به oc900دارای تغییرات کمتری بود  .

عدم وجود  بطوری که بدون در نظر گرفتن وجود یا
  میانگین و انحراف معیار oc900الینر مرطوب  حرارت 

 ولی با درجه حرارت 145/0± 1/0افزایش قطر برابر 
oc600برابر  میانگین و انحراف معیار افزایش قطر 

ویتنی تفاوت -آزمون آماری من.  بود13/0±057/0
 و P-value= 004/0(معنی داری را نشان می دهد 

9/2(Z=.  
ات همچنین وجود یا عدم وجود الینر نیز بر تغییر

قطر موثر بود بطوری که بدون در نظر گرفتن حرارت، 
میانگین تغییرات قطر هنگام استفاده از الینر مرطوب 

 و بدون استفاده از الینر مرطوب 192/0 ±04/0با  برابر

 ویتنی تفاوت –آزمون من .  بود011/0±118/0برابر 
  .=Z)8/5 و >001/0P(آماری معنی داری را نشان داد 

ه تغییرات قطر پست آکریلیک و مقایس: 2جدول 
 oc600فلزی در چهار گروه نشان داد، که درجه حرارت 

ها دارای  بدون الینر مرطوب نسبت به سایر گروه
آزمون نان پارامتری کروسکال . تغییرات کمتری است

 والیس اختالف معنی داری را بین چهار گروه نشان –
 ).2جدول ( =χ2) 03/47 و >P-Value 001/0(می داد 

 ویتنی –ها، آزمون من  با مقایسه دو به دوی گروه 
 oc600نشان داد که گروه دارای شرایط درجه حرارت 

و بدون الینر بهترین وضعیت را دارد و از نظر آماری 
 ها  دارای تفاوت معنی داری نسبت به سایر گروه

 .)2نمودار (می باشد 

  

  

ــنر :  * اختالف معنی دار کمــتر از 0/05 با گروه   600 درجه و بدون الی

0
0.05
0.1
0.15

0.2
0.25
0.3
0.35

ــنر :  *** ون اختالف معنی دار کمــتر از 0/001 با گروه   600 درجه و بدون الی
كــر
 مي
زي
فلــ

 و 
كي
ــتي
الس

ت پ
سـ
ل پ
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ف 
تال
 اخ
انه
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ــا 900 درجه   الیونر مرطوب ب بدون الیونر مرطوب بــا 900 درجه  

ــا 600 درجه   الیونر مرطوب ب بدون الیونر مرطوب بــا 600 درجه  

*

***
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 های مطالعه فلزی در گروهمقایسه اختالف قطر پست آکریلیک و پست :  2جدول 

 oc 900 شاخص آماری
  با الینر  مرطوب

oc 900 
 بدون الینر مرطوب

oc 600 
 با الینر مرطوب

oc 600 
 بدون الینر مرطوب

  میانگین
  انحراف معیار

 میانه

201/0  
044/0  
200/0 

09/0  
118/0  
080/0 

183/0  
458/0  
185/0 

0675/0-  
0443/0  
080/0- 

   =P-value<                                                3df=     3/47 χ2 001/0                              نتیجه آزمون
   والیس–کروسکال 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 های مورد مطالعه مقایسه اختالف قطر پست آکریلیک و فلزی در گروه:  2نمودار 

  :بحث
  ورد اثر استرس وارده به دندان توسط مدر 

 که ی که پست هایات نشان داده است ها تحقیقپست 
  که پاسیو ینسبت به پست های می نشینند اکتیو

محققین . )8( کنندی وارد می استرس بیشتر نشیندیم
  ستن را ابداع کرده اند که نشیتکنیک های

 ی فضا. کندی را کاملتر می خارج تاجیرستوریشن ها
 ز با استفاده ا   عامل لوتینگ معموالًیالزم برا

 ی مومی قبل از ساخت الگو، ی دای اسپیسر بررویدا
 انقباض آلیاژ مذاب در خالل انجماد . شودیایجاد م

 مواد اینوستمنت یبوسیله انبساط ستینگ و حرارت
مواد  زمانی  این منظوریبرا. )9( شودیجبران م

 شود که دیواره ی ریخته میت در سیلندر فلزمناینوست
یا سلولز پوشیده شده  ی آن با مواد سرامیکیداخل

است زیرا  این الینر به عنوان بالشتک عمل کرده و به 
 ی دهد که انبساط ستینگ و حرارتینوستمنت اجازه میا

د  لانجام داده و باعث بزرگ شدن حفره موالزم را 
 دیگر فقدان الینر و تماس یبه عبارت. )10و11(شود

 سیلندر عامل یمستقیم اینوستمنت با دیواره فلز
 این .  شودی در برابر انبساط گچ مهدود کنندمح

 و افزایش ی باعث کاهش انبساط قطریمحدود کنندگ
 خود نیز در یسیلندر فلز. )12( شودی میانبساط محور

. )13-15( شودی میخالل گرم شدن دچار انبساط حرارت
 یاین انبساط در مقایسه با مواد اینوستمنت از الگو

ون
كر
 مي
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و فل

كي 
ستي

پال
ت 
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طر 
ف ق
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-0.1
-0.05

0
0.05

0.1
0.15

0.2
0.25

*** ــروه 600 درجـه و بـدون الیــنر   :    اختــالف معــنی دار کمــتر از 0/001 با گ

ــا 900 درجــه  الینر مــرطوب ب بدون الیــنر مــرطوب بــا 900 درجــه 

ــا 600 درجــه  الینر مــرطوب ب بدون الیــنر مــرطوب بــا 600 درجــه 

***

***

***
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 چند محقق اثر سیلندر .)14و16(دن کی تبعیت میمتفاوت
ت ستمن اینویالینر شده و الینر نشده را بر رفتار ابعاد

  یدر خالل ستینگ و گرم کردن متعاقب آن بررس

 این نتایج نشان داده اند که . )14و16-18(کرده اند

د الینر ق فای شده در سیلندر هاه ساختیکستینگ ها
  باشند که علت ایجاد این اختالف، انبساط یکوچکتر م

 کند که ی تبعیت  میاینوستمنت  بوده و از الگویبیشتر 
عالوه .  باشدی متفاوت می انبساط سیلندر فلزیبا الگو

ت در سیلندر فاقد الینر به منبر این انبساط اینوست
 یسمت داخل است که علت آن وجود دیواره فلز

 در برابر انبساط به سمت خارج یسیلندر است که مانع
 باعث کاهش حجم مولد  و در حقیقت می باشد

  .)13-15( شودیم
  شود وی از آن ساخته می مومی که الگویمواد
ر ب ، باالی استحکام اینوستمنت در حرارت هاهمچنین

انقباض حفره مولد . )19و20(رفتار اینوستمنت موثر است
 به  تواندی می ریختگیدر خالل کستینگ پست ها

 که یتد زیرا پسو در نظر گرفته شی اثر مطلوبعنوان 
 دهد یبطور مناسب کوچک بوده باشد این امکان را م
 ی کافیکه در کانال دندان بطور پاسیو نشسته و فضا

 Castilloدر این زمینه .  فراهم کند را عامل لوتینگیبرا
 انجام داده به این نتیجه رسیدهکه  یتحقیق طی ) 2000(

 کوچکتر از حد معمول ی ریختگیکه پست هااست 
ت شده و در داخل کانال نیز بهتر سیمان  بهتر فی،خود

.  کنندی می شوند و از اتالف وقت کلینیک جلوگیریم
 وارده بر ساختمان یپست با قطر کمتر استرس ها

 کند و ریسک شکستن ی دندان را محدود میریشه ا
 کنند بنابراین پیشنهاد کرده اند یریشه دندان را کم م

و سیلندر  از حرارت کمتر ی ریختگیکه جهت پستها
  .)21(فاقد الینر استفاده  شود

 مورد یدر این مطالعه چهار روش سیلندر گذار
 از آن است ینتایج حاصله حاک که  قرار گرفت یبررس
) oc900( از الینر مرطوب و درجه حرارت باال یکه وقت

 رسد زیرا یاستفاده شود قطر پست به حداکثر م
اد شده و ت زیمند اینوستول میانبساط ستینگ و حرارت

این مطالعه با مطالعات .  شودی بزرگتر ملدحفره مو
 که از الینر یوقت. )9-11(سایر محققین مطابق می باشد

 شود یمرطوب استفاده نشود قطر پست کوچک تر م
 ی شود که انبساط گچ ریختگیزیرا فقدان الینر باعث م

با محدودیت مواجه شده و این محدودیت کاهش حجم 
و در این صورت ) 12(را به دنبال دارد کاهش قطر ،مولد
 ی انبساط سیلندر فلزی انبساط گچ با الگویالگو

متفاوت و از آن بیشتر بوده و در ضمن انبساط به 
  این  به طرف مولد بوده که ییعن ت داخل،مس

   ریجید سیلندر یبه علت وجود دیواره فلزموضوع 
  . )13-15( باشدیم

 ی که برامحققین توصیه کرده اند بعضی از 
. )21( از الینر استفاده نشودی ریختگیکستینگ پست ها

 ی ازآن است که در دماینکته دیگر در این مطالعه حاک
  نتیجه مطالعه ماکمتر قطر پست کوچک تر است که

در درجه . )21(ه دیگر محققین استیمطابق با نظر
 اینوستمنت بیشتر بوده و یحرارت باال انبساط حرارت

 ی در دماییعن . باشدی کمتر میدر دماعکس این حالت 
 شود که ی کمتر است یا ایجاد نمیکمتر انبساط حرارت

وجود م حذف موم و نوع ماده نسوز یبستگی به دما
  .)22( داردیدر گچ ریختگ
  :نتيجه گيري

بیشترین تغییرات طول و قطر پست ریختگی  -1
 با الینر و کمترین آن oc900مربوط به گروه حرارت 

 و این بوده بدون الینر oc600روه حرارت مربوط به گ
  .تفاوت از نظر آماری معنی دار می باشد

ترین   بدون الینر مطلوبoc600 درجه حرارت -2
 . وضعیت را در ساخت پست های ریختگی دارد

 بنابراین پیشنهاد می شود که در هنگام -3
های ریختگی به منظور راحت  سیلندرگذاری پست

  .دندان از الینر استفاده نشود داخل کانال نشستن در



            
  
  ۴و۳ شماره ۲۹ جلد ۱۳۸۴كي مشهد سال مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزش         ٢٢٢

 
 

  : منابع
1. Morgamo SM, Milot P. Clinical success of cast metal posts and cores. J Prosthet Dent 1993; 70: 11-6. 

2. Cohen BR. Pathways of the pulp. 4th ed. St. Louis: C.V. Mosby Co; 1987. P. 640. 

3. Malone WFP. K. th Dl. Cavazos E, Kaiser DA, Morgano SM. Tylman’s theory and practice of fixed 

prosthodontics. 8th ed. St. Louis: Ishiyaku Earoamerica; 1989. P. 410. 

4. Campagni WV, Majch Vowicz M. An accelerated technique for casting post and core restoration. J Prosthet 

Dent 1991; 66: 155-6. 

5. Standless JP, Caputo AA, Holcomb J, Trabert KC. The retentive and stress distributing properties of a threaded 

endodontic dowel. J Prosthet Dent 1980; 44: 398-404. 

6. Caputo AA, Hokama SN. Retention and stress-distributing characteristics of a new dowel system. J Prosthet 

Dent 1984: 51: 652-5. 

7. Standlee JP, Capato AA, collard EW, Pollack MH. Analysis of stress distribution by endodontic posts. Oral 

Surg Oral Med Oral Pathol 1972; 33: 952-6. 

8. Standlee JP, Caputo AA. The retentive and stress distributing properties of split threaded endodontic dowels. J 

Prosthet Dent 1992; 68: 436-42. 

9. Anusavice KJ. Phillips, science of dental materials. 10th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 1996. P. 471. 

10. Yli-urpo A, Oilo G, Syverud M. Effect of asbestos alternative on the accuracy of cast veneer cvowns. Swed 

Dent J 1982; 6: 127-41. 

11. Earnshaw R. Effect of the casting ring liners on the potential expansion of a gypsum bonde in vestment. J Dent 

Res. 1988; 67: 1366-7. 

12. Junner RE, Steven SL. Anisotropic setting expansion of phosphate  bonded investment, Aust Dent J 1986; 31: 

434-9. 

13. Hollenback GM, Rhoads JE. A comparison of the liner expansion of invesyment with the liner casting 

shrinkage of gold. J South Calif Dent Assoc 1960; 28: 40-6. 

14. Fusayma T, Sakurai S, Sazuki E. Expansion of investment in casting rings. Bull Tokyomed Dent Univ 1957; 4: 

327-41. 

15. Hollemback GM. Science and technique of the cast restoration. St. Louis: C.V. Mosby; 1964. P. 17. 

16. Morey EF, Earnshaw R. The fit of gold-alloy casting ring liner. J Prosthet Dent 1992; 71: 1858-64. 

17. Sell JS, Hollenback GM. Setting and thermal expansion in longitudinal and transverse derections. J South Calit 

State Dent Assoc 1965; 41: 511-4. 

18. Hearnshaw R. The effect of non-asbestos mold liners on investment expansion. J Dent Res 1982; 61: [Abstract] 

528. 

19. Paff enbarger GC. Cases and comments. J Am Dent Assoc 1947; 34: 223-4. 

20. Earnshaw R, Morey EF, Edelman DC. The effect of potential investment expansion and hot strength on the fit 

of full crown castings made with a phospgate-bonded investment. J Oral Rehabil 1997; 24: 532-9. 

21. Castillo. Effect of ring liner and casting temperature on the dimension cast posts. J Prosthet Dent 2000; 84: 32-

7. 

22. Craig RG, Powers JM. Resttorative dental materials. 11th ed. St. Louis: Mossby Co; 2002. P. 53,408. 


