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  بررسي اثر رطوبت بر سختي سطحي داي گچي
  

 ***دكتر سيدخسرو شمسيان -* *اله اسماعيلي حبيبكتر  د- *محمدرضا صابونيدكتر 
  .علوم پزشكي مشهددانشكده دندانپزشكي دانشگاه پروتزهاي دنداني گروه آموزشي  استاديار -*

  .استاديار گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مشهد - **
  .مدير كلينيك دندانپزشكي جهاد دانشگاهي واحد مشهد - ***

  

 چكيده
باشد، بعضي از افراد جهت آسان كردن اين عمل داي گچي را  اي مهم در پروتز ثابت مي ديچ كردن داي گچي مرحله :هدف وزمينه 

  .باشد كنند، هدف از اين مطالعه بررسي اثر رطوبت بر سختي سطحي داي گچي مي مرطوب مي
در اين مطالعه آزمايشگاهي از گچ نوع چهارم محصوالت ژيپسوم ساخت آمريكا و طبق دستور كارخانه سازنده تعداد  :سيروش برر

گروه اول يا كنترل بالفاصله مورد . تائي تقسيم شدند  به هفت گروه دهها  ساعت پس از ريختن گچها داي24. هفتاد عدد داي آماده شد
دقيقه در ده  ششم و هفتم به مدت ،وههاي دوم و سوم و چهارم به مدت ده ثانيه و گروههاي پنجمسنجي قرار گرفت،  گر آزمايش سختي

ساعت پس از 24ساعت و گروههاي چهارم و هفتم پنج گروههاي دوم و پنجم بالفاصله و گروههاي سوم و ششم . ور شدند آب غوطه
اري اطالعات بدست آمده از آناليز واريانس يك طرفه و براي مقايسه سنجي قرار گرفتند، براي آناليز آم خروج از آب مورد آزمايش سختي

  .ده شدا براي مقايسه استفt-student و همچنين از آزمون DUNCANدو از آزمون ه دو ب
  طوري كه در ه ب، باشند سازي و مدت زمان خشك شدن بر سختي سطحي داي موثر مي  نتايج نشان داد كه زمان مرطوب:ها يافته

سازي  ثانيه مرطوبده همچنين زمان خشك شدن صفر با ). >001/0P( مالحظه شدبيشترين سختي ) سازي رطوبمبدون (نترل گروه  ك
سازي و زمان خشك شدن صفر كمترين سختي را  اما ده دقيقه مرطوب ،)>001/0P(بيشترين سختي را پس از گروه كنترل داشته است

    ).>001/0P (داشته است
  .ناپذير است برگشت كردن داي گچي باعث كاهش سختي سطحي شده و اين روند مرطوب :گيري نتيجه
  سختي سطحي - گچي  داي:ها واژه كليد

  12/7/84 4/3/1385 :پذيرش مقاله  29/5/84     17/11/1384 :اصالح نهايي 19/12/83    13/4/1384 :وصول مقاله
  drsabouni@yahoo.com علوم پزشكي مشهد دانشگاه دانشكده دندانپزشكيپروتزهاي دنداني آموزشي گروه :نويسنده مسئول

  
  مقدمه 

يكي از درمانهاي دندانپزشكي، پروتزهاي دنداني خصوصاً 
باشد كه با توجه به عالقه زياد افراد  پروتزهاي ثابت مي

يكي . باشد جهت حفظ دندانهاي موجود شديداً مورد توجه مي
باشد،  ياز مراحل عملي در پروتزهاي ثابت تهيه داي گچي م

خصوصيات مطلوب از قبيل راحتي و ارزاني و علت گچها به 
  )1.(باشند خصوصيات مكانيكي خوب رايجتر مي

البته براي اين منظور از نوع چهارم و يا پنجم محصوالت 
داي گچي بايد از سختي ، )3- 1.(شود ژيپسوم استفاده مي

كاري توسط  سطحي كافي برخوردار باشد تا هنگام موم
، سختي سطحي يعني )3- 2.(ربوطه زخمي نشودقلمهاي م

مقاومت يك جسم در برابر زخمي شدن يا مقاومت  در برابر 
 سختي سطحي وابسته به استحكام فشاري است، ،)1(.نفوذ

بنابراين هر چه استحكام فشاري افزايش يابد سختي سطحي 
نهايي سختي سطحي تنظيم  بعد از ،)4(.يابد هم افزايش مي

 بعد )4-2.(يابد م فشاري سريعتر افزايش مينسبت به استحكا
كاري  از تهيه داي، داي بايد تريم يا ديچ شود  كه براي موم
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 اثر رطوبت بر سختي سطحي داي گچيررسي ب

. مناسب فرم داد  را كامالًيآماده گردد تا بتوان الگوي موم
بعضي از افراد براي راحت ديچ كردن داي آن را با آب 

با توجه به اينكه داي بايد از سختي كافي . كنند مرطوب مي
، اين سوال مطرح )3-2(رخوردار باشد تا زخمي نشودب

تواند بر سختي  شود كه آيا مرطوب كردن داي گچي مي مي
شد كه در اين مورد مقرر آن موثر باشد يا خير؟ لذا 

  .انجام شود كه پاسخ اين سوال را روشن سازداي  مطالعه
  

  روش بررسي 
 از گچ نوع استدر اين مطالعه كه از نوع آزمايشگاهي 

باشد با نام  چهارم محصوالت ژيپسوم كه بسيار سخت مي
 Batch No. 905278 ساخت آمريكا با Prevestتجاري 

كارخانه سازنده مخلوط كردن مكانيكي در خال . استفاده شد
 بنابراين مخلوط كردن ،و روش دستي را پيشنهاد كرده است

  .در خال ضروري نيست
 PVC از جنس عدد تريهفتاد ، تعداد يجهت ساخت داي گچ

متر برش داده  به قطر دو و ارتفاع يك سانتي) PVCهاي  لوله(
شد و براي ايجاد سطح صاف و سهولت كار هر شش عدد 

  .)1شكل ( چسبانده شد تري روي آينه و با موم چسب،
 به آب و روش و زمان مخلوط كردن راز نظر نسبت پود

 24گرم گچ از صد  يطبق دستور كارخانه سازنده و به ازا
سي آب و روش مخلوط كردن دستي و زمان مخلوط  سي

درون  ثانيه استفاده شد و با استفاده از ويبراتورسي كردن 
ها ريخته شد و به مدت يك ساعت در شرايط اتاق  تري

ها خارج و به دقت مورد معاينه قرار  نگهداري و سپس داي
موارد ناقص از رده خارج و طبق شرايط ذكر شده . گرفتند

عدد داي گچي آماده هفتاد بدين ترتيب . جديد ساخته شدداي 
 كه از زمان شد زمان كار طوري تنظيم .)2شكل (كرديد 

 ساعت 24سنجي  ريختن قالب تا شروع آزمايش سختي
 24آزمايشات سختي سنجي پس از . سپري شده باشد

  )1(.گرديدساعت انجام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شده است شش عدد تري كه روي آينه چسبانده :1شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هفتاد عدد داي ساخته شده جهت آزمايش سختي سنجي:2شكل 

  
تائي  عدد داي به هفت گروه دههفتاد قبل از انجام آزمايش 

بدين شرح تقسيم، مرطوب و مورد آزمايش قرار گرفتند، 
براي جلوگيري از تكرار شرح هر گروه در ساير قسمتهاي 

شرح حال هر گروه از مقاله در اينجا براي آنها بعد از 
تا در ساير گرديد حروف التين به عنوان كد استفاده 
  .قسمتهاي مقاله فقط به كد اشاره شود

  .(G) گروه اول يا گروه كنترل كه با آب مرطوب نشدند- 1
ثانيه مرطوب و بالفاصله آزمايش ده  گروه دوم به مدت - 2

  .(A)انجام گرديد
ساعت بعد پنج  ثانيه مرطوب وده  گروه سوم به مدت - 3
  .(B)آزمايش انجام شد) زمان خشك شدن(
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 ساعت بعد 24ثانيه مرطوب و ده  گروه چهارم به مدت - 4
  .(C)آزمايش انجام شد) زمان خشك شدن(
دقيقه با آب مرطوب و بالفاصله ده  گروه پنجم به مدت - 5

  .(D)آزمايش انجام گرديد
د ساعت بعپنج دقيقه مرطوب و ده  گروه ششم به مدت - 6
  .(E)آزمايش انجام شد) زمان خشك شدن(
زمان ( ساعت بعد 24 دقيقه و ،ثانيهده  گروه هفتم به مدت - 7

  .(F)گرديدآزمايش انجام ) خشك شدن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Matsuzavaدستگاه ميكروسختي سنجي ويكرز با نام : 3شكل 

 MHT2و مدل 
  

براي آزمايش سختي سنجي از روش و دستگاه 
دستگاه مورد . (ويكرز استفاده شدميكروسختي سنجي 

 كاليبره شده توسط MHT2مدل  Matsuzawaاستفاده به نام 
 ژاپن  Yamamoto ساخت كارخانهHmv700نمونه مرجع 

ها در محل خود در زير  ابتدا داي). 3شكل (باشد مي
ميكروسكوپ قرار داده شدند و منطقه مناسب براي نفوذ 

ها   بر روي نمونه(Indenter)يين گرديد و سپس نفوذ كننده عت
 گرم 25ثانيه و نيروي پنج قرار داده شد و از زمان نفوذ 

از اين نيرو در برخي تحقيقات مشابه . استفاده گرديد

پس از خاتمه اعمال نيرو مجدداً ، )5(.استفاده شده است
 ها قرار داده شد و اقطار ميكروسكوپ در مسير نمونه

ي است توسط  كه به صورت يك لوز (Indenter)اثر
قطر متوسط . گيري و ثبت گرديد ميكرومتر دستگاه اندازه

محاسبه و از روي جدول مربوطه عدد سختي به بدست 
  الزم به ذكر است كه براي كاهش خطاي،)6(.آمد

براي هر نمونه سه بار  براي هر  نفوذ سه بار و، گيري اندازه
عنوان عمل نفوذ انجام شد كه در نهايت معدل اين نفوذها به 

  .عدد سختي هر داي در نظر گرفته شد
ها از آناليز واريانس يك طرفه و  براي آناليز آماري داده

 براي مقايسه دو به دوي DUNCANمتعاقب آن از آزمون 
 براي t - Studentد، همچنين از آزمون شآنها استفاده 

  .گرديدمقايسه استفاده 
  

  ها يافته
مطالعه قرار گرفت، در اين مطالعه هفتاد عدد داي مورد 

 (G)ميانگين و انحراف معيار سختي سطحي گروه كنترل 
نتايج نشان داد ميزان سختي همه .  بود5/12±8/77برابر 

و ) F=9/39 و >001/0P(گروهها از گروه كنترل كمتر بود 
  ).1نمودار (باشد   ميDكمترين سختي مربوط به گروه 

وثر توانـد بـر سـختي سـطحي مـ           مدت زمان خشك شدن مي    
 نتـايج نـشان داد مـدت    A, B, Cبا  مقايسه گروههـاي  . باشد

باشـد     بـر سـختي مـي      دار  زمان خشك شدن داراي اثر معنـي      
 و  B بـا دو گـروه       Aو اين تفاوت مربوط به گروه       ) 1جدول  (

Cآزمون (باشد   ميDUNCAN(.  
 نتايج ديگـري بدسـت آمـد بـه     F و D، Eبا مقايسه گروههاي  

سازي مدت زمـان پـنج يـا     مرطوبطوري كه پس از ده دقيقه   
 ساعت خشك شدن باعث سختي بيشتر داي خواهـد شـد            24

ــدول ( ــي  ) 2جـ ــاري معنـ ــر آمـ ــتالف از نظـ ــن اخـ دار  و ايـ
 نشان داد ايـن اخـتالف       DUNCANآزمون  ). >001/0P(است

  .باشد  ميF و E  باDمربوط به گروه 
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  مقايسه ميانگين سختي در گروههاي مورد مطالعه: 1نمودار 

  

ميانگين و انحراف معيار سختي پس از ده ثانيه : 1جدول 
  مرطوب سازي بر حسب مدت  زمان خشك شدن

  

  انحراف معيار  ميانگين  گروه
A 5/48  2/7  
B  2/31  6/9  
C 4/32  4/6  

001/0Pv <         2=df    8/14 =F    ANOVA:  
  

ميانگين و انحراف معيار سختي پس از ده دقيقه : 2جدول 
  مرطوب سازي بر حسب مدت  زمان خشك شدن

  

  انحراف معيار  ميانگين  گروه
D  8/8  5/3  
E  8/40  3/7  
F 4/45  8/18  

001/0Pv <        2=df    0/28 =F    ANOVA: 

   
شود اثر متقابلي بين  مشاهده مي 2 و 1با دقت در جدول 
سازي و مدت زمان خشك شدن بر  مدت زمان مرطوب

طوري كه اگر مدت زمان ه سختي سطحي داي وجود دارد ب

ثانيه و زمان خشك شدن صفر باشد، ده سازي  مرطوب
و شود  مالحظه ميبيشترين سختي پس از گروه كنترل 

دقيقه شود نتايج كامالٌ ده سازي  چنانچه مدت زمان مرطوب
ست كه زمان معكوس وجود دارد و كمترين سختي وقتي ا

 B و Aبا مقايسه گروه ). Dگروه (باشد  خشك  شدن صفر
نشان داده شد وقتي زمان خشك شدن صفر باشد، سختي 

سازي نسبت به ده دقيقه  داي در زمان ده ثانيه مرطوب
 داري است سازي بيشتر بوده و از نظر آماري معني مرطوب

)001/0P< ،5/15= (t ) 2نمودار.(  
 نشان داده شد كه وقتي زمان E و Bبا مقايسه گروههاي 

 نسبت Bخشك شدن پنج ساعت باشد سختي سطحي گروه 
، P=023/0(دار است   كمتر بوده و اين تفاوت معنيEبه گروه 

4/2=t) ( 2نمودار.(  
 مــشاهده گرديــد وقتــي زمــان F و Cدر مقايــسه گروههــاي 

 C ساعت باشد نيز سختي سطحي در گـروه          24خشك شدن   
 دار نيـست    باشد اما از نظر آمـاري معنـي         مي Fكمتر از گروه    

)065/0=P ،04/2=t) ( 2نمودار.(  
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  سازي مقايسه ميانگين سختي سطحي بر حسب زمان خشك شدن و مدت مرطوب: 2نمودار 

  
  بحث 

سازي داي گچي اين مسئله است  يكي از نكات مهم در آماده
حي آن كم اي آماده شود كه سختي سط كه داي به گونه

توانند باعث  كاري، وسايل مربوطه مي نشود، زيرا هنگام موم
در صورت زخمي شدن داي، ، )2(.زخمي شدن داي شوند

ترميم مربوطه تطابق مناسب با دندان نداشته و باعث عود 
پوسيدگي و در نهايت امر باعث از دست رفتن دندان خواهد 

رميم براي ايجاد فرم مناسب الگوي مومي و سپس ت. شد
بعضي افراد ممكن . نهايي ديچ كردن داي ضروري است

اثر مطالعه در اين . است جهت تسهيل ديچ آن را مرطوب كنند
رطوبت بر سختي سطحي داي گچي مورد بررسي قرار 

سازي داي گچي باعث  گرفت و نتيجه نشان داد كه مرطوب
متوسط سختي سطحي . گردد كاهش قابل مالحظه سختي مي

 بود كه از متوسط سختي گروههاي 8/77 (G)گروه كنترل 
مرطوب شده بسيار بيشتر بود كه اين اختالف از نظر آماري 

  ).1 نمودار(دار بود معني
 Mahler. با مطالعات مشابه همخواني داردمطالعه نتايج اين 
در تحقيقي در مورد خصوصيات مكانيكي ) 7 (1951در سال 

  ش ـث كاهـن باعدـرطوب شـاز جمله سختي بيان كردند كه م

  .شود سختي مي
Peyton تحقيقي در مورد اثر ) 8 (1952در سال  و همكاران

مرطوب كردن يا خيساندن گچها در آب و روغن و اثر آن بر 
سختي سطحي، استحكام فشاري و مقاومت در برابر سايش 

 .يابد را بررسي كردند و دريافتند كه سختي كاهش مي
Fusayma  هاي گچ   مشابه كه نمونهدر تحقيق) 9( 1956در

ور بودند دريافتند كه آب باعث  مدت پنج دقيقه در آب غوطه
   . شود كاهش سختي مي

 Fair Hurst  كه كاهش دارند  اظهار مي) 10( 1960در سال
ناپذير  بوده و روندي برگشتپالستيكي شكل  تغيير سختي 

  .شود است و آب باعث اين تغيير مي
Johanssonتحقيقي در مورد  در) 11( 1975 در  و همكاران 

دريافتند كه بر سختي  در آب محلولهاي   لوبريكنتوآب 
  .شود مرطوب شدن گچ باعث كاهش سختي مي

Shillingburg  تريم كه قبل از اظهار داشت ) 12( 1997در
 تا داي را از ماليد Supper- sep كردن داي بايد روي آن

  .ي از تماس با آب حفظ كندناشسايش 
   رينـيشتـها بـروهـ در بين گ(G) گروه كنترل   كه رديدذكر گ
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 اثر رطوبت بر سختي سطحي داي گچيررسي ب

كه با ساير گروهها اختالف به طوري سختي را داشت 
گروههاي مرطوب . )1نمودار  (را نشان داد يدار آماري معني

دقيقه كه در ده ثانيه و ده وري  شده با آب در زمان غوطه
خشك )  ساعت24از زمان صفر تا (فواصل زماني متفاوت 

 بيشترين Aاند سختي متفاوتي داشتند طوري كه گروه  شده
كه با هم به همراه داشت طوري  كمترين سختي را Dو گروه 

) 2و نمودار  2، 1جدول (داري دارند  اختالف آماري معني
ولي با اين توصيف نسبت به گروه كنترل از سختي كمتري 

  .باشد دار مي  كه معنيدارندبرخو
Skinner  13 (1982در (و Phillips  1991در) و) 2 

Anasavice  به گچي دارند كه كست  اظهار مي) 3( 1999در
 يا مرطوب انحالل در آب. باشند ميمقدار كمي در آب محلول 

شدن داي گچي با آب باعث كاهش سختي كه روندي 
بنابراين با توجه به موارد  ،)10(.شود ناپذير است مي برگشت
هش سختي گروههاي توان ذكر  كرد كه علت كا فوق مي

باشد كه   مي) 13 و3،2(مرطوب شده با آب، انحالل گچ در آب 
ناپذير است و حتي با خشك شدن گچ به  اين روند برگشت
كه گروههاي درمان شدن با آب ) 10(رسند سختي اوليه نمي

ته را نشان دادند كه سختي آنها پس كاين نمطالعه هم در اين 
  .دي نرساز خشك شدن به سختي گروه كنترل

  
  گيري  نتيجه

مدت باعث كاهش   مرطوب كردن داي گچي هر چند كوتاه- 1
  .ناپذير است شود كه اين روند برگشت سختي سطحي مي

 با توجه به مورد فوق براي راحت ديچ كردن بالفاصله - 2
آن بايد پس از خروج داي از قالب چون هنوز مرطوب است 

اري انجام ك ساعت روي آن موم 24ولي تا كرد را ديچ 
  .نشود

  
  تقدير و تشكر

در كلينيك دندانپزشكي جهاد دانشگاهي مشهد مطالعه اين 
هاي آن نيز از سوي اين نهاد تامين و پرداخت  انجام و هزينه
جهاد دانشگاهي واحد مشهد  بدين وسيله از. گرديده است

  .گردد تشكر و تقدير مي
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