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   و مقايسه آن با استانداردPlastalginبررسي برخي خواص آلژينات 
  

 **** دكتر فاطمه حاجلو - ***سيما شهابي دكتر  - **قاسم امتي شبستريدكتر   - *عباس منزويدكتر 
  .علوم پزشكي تهراندندانپزشكي دانشگاه و مركز تحقيقات دانشكده  متحرك هايدانشيار گروه آموزشي پروتز -*

  . متحرك دانشكده و مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهرانهايپروتزتاديار گروه آموزشي اس - **
  .استاديار گروه آموزشي مواد دنداني دانشكده و مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران - ***

  .دندانپزشك - ****
  

 چكيده
هـاي سـاخت داخـل و        گيري آلژينات در دندانپزشكي و وجود انواع مختلفي از آلژينـات            قالب با توجه به كاربرد زياد ماده      :هدف وزمينه  

 بـا   Plastalgin®وارداتي در بازار، اين نياز احساس مي شود كه به منظور كنترل كيفيت، انواع مـواد مـورد اسـتفاده از جملـه آلژينـات                          
  . باشد ميتوليد فرانسه با استاندارد  Plastalginكاربردي آلژينات بررسي برخي خواص هدف از اين مطالعه . استاندارد مقايسه شود

زمان كار، زمان سفت شدن، استحكام تراكمي، تغيير شـكل          : خواص مورد بررسي شامل   . باشد  مي تجربي   از نوع مطالعه   اين   :روش بررسي 
آزمايـشات بـر طبـق     .رد بررسي قرار گرفتـه اسـت  ضمناٌ مندرجات روي بسته آلژينات نيز مو. دائمي و تغيير شكل در اثر فشار بوده است       

  .نمونه در نظر گرفته شدآزمون شش  و براي هر گرديد انجام ISO ياADAاستاندارد 
همچنـين ميـزان تغييـر    .  ثانيه بدست آمـد   28دقيقه و   دو   زمان كار اين ماده در محدوده استاندارد بود و ميانگين زمان سفت شدن               :ها يافته

 74/0مطالعـه   ميانگين استحكام تراكمي اين آلژينات طبـق ايـن          .  بدست آمد  %25/3 و تغيير شكل دائمي آن هم        %35/7شكل در تراكم آن     
  . متفاوت بودمطالعه حاصر  با يافته هاي Plastalgin®ضمناٌ برخي اطالعات روي بسته آلژينات . مگاپاسكال مي باشد

به جز تغيير شكل دائمي آن خوب و در حد استاندارد بود ولي بـا اطالعـات                  تمام خواص بررسي شده اين سري از آلژينات          :گيري نتيجه
  . روي بسته آن همخواني نداشت

   پالستالژين-  تغيير شكل دائمي - استحكام تراكمي -  آلژينات:ها كليد واژه
  2/7/84 5/4/85 :پذيرش مقاله  29/5/84    19/2/85/8/1384 :اصالح نهايي  19/12/83   15/9/84/5/1384 :وصول مقاله

  e-mail:shahabis@Sina.tums.ac.ir علوم پزشكي تهراندانشكده دندانپزشكي دانشگاه مواد دنداني گروه آموزشي :نويسنده مسئول
  

  مقدمه 
ماده قالـب گيـري آلژينـات در رشـته دندانپزشـكي اسـتفاده              
زيادي دارد و به عنوان يك ماده نـسبتاٌ مطلـوب جهـت تهيـه               

گيري براي تهيـه   ابت و متحرك و قالبقالب اوليه پروتزهاي ث 
كست هاي تشخيصي، كست مقابل براي تهيه روكش و بريج،          
رستوريشن هاي موقت، ساخت تري هاي فلورايـد تراپـي يـا            

بـه  نايت گـارد  سفيد كردن دندانها، محافظهاي ورزشكاران و    
شـود كـه خـواص      لذا اين نياز احساس مي    . شود كار برده مي  

جـود در بـازار مـورد بررسـي قـرار           هاي مختلف مو   آلژينات
گرفتــه و بــا يــك منبــع موثــق و مــورد تأييــد جهــاني يعنــي  

  )2-1(. مقايسه شودISO و ADAاستانداردهاي موجود مثل 

تحقيقات مختلفي بر روي آلژينات انجام شده است كه در هر           
كدام يك يا چند ويژگي از اين ماده مورد بررسي قرار گرفته            

 2002 و همكـارانش در سـال        Inoueدر مطالعه اي كـه      . است
در مورد اثر روش مخلوط كـردن بـر روي سـيالن آلژينـات              
انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه در روش مخلوط كردن           
تمام اتوماتيك استحكام ژل بدست آمـده بـه طـور مـشخص             

همچنين در اين روش حبابهاي هوا در مـاده        . افزايش مي يابد  
  )3(.سفت شده كاهش مي يابد

Hondrum  وFernandez تغييــرات مــشخص 1997 در ســال 
  گيري آلژينات را در مواجهه با   در خواص يك نوع ماده قالب
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 . . . و مقايسه آنPlastalginبررسي برخي خواص آلژينات

 مـاه بررسـي   78شرايط محيطي مختلف و در مـدت بـيش از          
نتايج بدست آمده، افزايش در استحكام و زمان كار و          . كردند

را نـشان    50-30كاهش در بازگشت از تغييـر شـكل در مـاه            
سال ثابت  شش   در طول    Recoveryسپس استحكام و    . ندداد

تنهـا شـرايط    . كه زمان كار كاهش پيـدا كـرد        ماندند در حالي  
باعـث سـفت    ) از نظر گرمـا و رطوبـت      (ً متغير     ا  محيطي شديد 

  )4(.شدن نامناسب ماده گرديد
ــب   ــاده قال ــك م ــت ي ــك    دق ــاد ي ــي در ايج ــش مهم ــري نق گي

رميم دارد و دقت    رستوريشن مناسب و در نتيجه طول عمر ت       
هر قالب به وسيله عواملي مثل انقباض هنگـام سـخت شـدن،             
انقباض حرارتي، خزش و جذب و دفع آب تحـت تـأثير قـرار              

 در سـال    Asmussen و   Peutzfeldtدر تحقيقي كـه     . مي گيرد 
نـوع مـاده    هفـت   نوع آلژينـات و     سه   انجام دادند، دقت     1989

لژينــات دقــت االســتومريك را بررســي كردنــد و در نتيجــه آ
  )5(.كمتري را نشان داد

ور كـردن    در مـورد اثـر غوطـه      1989در تحقيقي كه در سـال     
دقيقـه در محلولهـاي     شصت  به مدت بيشتر از     (قالب آلژينات   

ــد   ــا گلوتارآلدئي ــديم ي ــت س ــ) هيپوكلري ــيله  هب  و Ralphوس
همكارانش انجام شد، نتيجه بدست آمده حاكي از آن بود كـه            

ــز    ــه ج ــشات ب ــه آزماي ــردن در   15هم ــه ور ك ــه غوط  دقيق
گلوتارآلدئيد يا هيپوكلريت سديم در مقايسه با گـروه كنتـرل           

طي يك نتيجه كلي يك سـاعت       . باعث كاهش ثبات ابعادي شد    
غوطه ور كردن بـه طـور مـشخص ثبـات ابعـادي را كـاهش                

  )6(.دهد مي
هاي مورد استفاده در ايران در داخل توليد         بعضي از آلژينات  

در ايـن   . ديگـر از خـارج وارد مـي شـوند         مي شود و تعدادي     
 بـا   Plastalgin®سعي شده برخـي خـواص آلژينـات         مطالعه  

توجــه بــه امكانــات موجــود و در دســترس دانــشگاه مــورد  
  .آزمايش قرار گيرد

  
 روش بررسي

بــوده و مــاده مــورد اســتفاده، تجربــي از نــوع مطالعــه ايــن 
ــات  ــركت  Plastalginآلژينـ ــد شـ ــسه Septodent توليـ  فرانـ

شـش   هابـراي هـر كـدام از آزمايـش        مطالعه  در اين   . باشد مي
 تعداد  ISO و   ADAنمونه در نظر گرفته شد كه در استاندارد         

 در  هاتمـام بررسـيها و آزمايـش      . عدد مي باشـد   سه  ها   نمونه

 %50±10و رطوبـت نـسبي   گـراد   درجـه سـانتي   23±2   دمـاي 
مخلوط شدن پـودر و آب طبـق دسـتور زمـاني            . انجام شدند 

درجــه  23±1   نــه ســازنده و بــا آب مقطــر بــه دمــاي كارخا
نسبت پودر به آب هم به صورت گـرم       . انجام شد گراد    سانتي
 .گيري شد ليتر طبق دستور كارخانه اندازه و ميلي

 كامالٌ يكنواخت   Plastalginدر بررسي چشمي، پودر آلژينات      
تعيين . هاي كوچك و سفيدي مانند گچ بود        نبوده و حاوي تكه   

بـراي  .  انجـام شـد  ADAت شدن بر طبق استاندارد     زمان سف 
 ســه انجــام ايــن آزمــايش يــك حلقــه فلــزي بــه قطــر داخلــي

روي يك صفحه مسطح قرار     متر     ميلي 16 و ارتفاع متر    سانتي
وسـيله  ه  گيري پر شـده و اضـافه آن بـ          گرفته و با ماده قالب    

بـه  . اسپاتول مخصوص هم زدن از سر حلقه جدا مـي گـشت           
متيل متـاكريالت پـاليش شـده بـا           ميله پلي سرعت انتهاي يك    

سـانتي متـر بـا سـطح مـاده          ده  متـر و طـول       ميليشش  قطر  
ده اين عمـل هـر      . گيري تماس داده و فورأ جدا مي شود        قالب

كـه ديگـر انتهـاي ميلـه بـه           بار تكرار شده تا زماني     ثانيه يك 
زمان سفت شدن زماني است بـين       . ماده نچسبد و تميز باشد    

كه ديگر ماده بـه انتهـاي ميلـه          دن تا زماني  شروع مخلوط كر  
ثانيـه  ده  بار تكرار شده و نتايج تا       شش  اين آزمايش   . نچسبد

 ISOبراي تعيين زمان كار كـردن از اسـتاندارد           .گرد مي شد  
دستگاه مورد استفاده داراي يك اسـتوانه نفـوذ         . استفاده شد 
 گرم و يك نـشانگر    پنجاه  و وزن   متر     چهار ميلي  كننده با قطر  

همچنين همـان حلقـه قبلـي و يـك          . متر بود    ميلي 01/0با دقت   
پـنج  . كار برده شـد   ه  بآزمون  اي براي انجام اين       بلوك شيشه 

ثانيه قبل از پايـان زمـان كـار بيـان شـده توسـط كارخانـه،                 
ثانيه بعـد   ده  استوانه نفوذكننده به داخل آلژينات رها شده و         

انـده زيـر    ضـخامت اليـه باقيم    . شـود   در جاي خود ثابت مـي     
  )1شكل . (متر باشد  ميلي25/0استوانه نبايد بيشتر از 

براي بررسي خواص مربـوط بـه فـشار، در ابتـدا نمونـه بـه                
بـراي آمـاده كـردن    . شيوه گفته شده در استاندارد آماده شد 

و متـر      سـه سـانتي    ها از يك حلقه فلزي با قطـر داخلـي           نمونه
و متـر     ميلي 19اع  و يك مولد فلزي به ارتف     متر     ميلي 16ارتفاع  

شـود و      مـي  Fitكه در داخل حلقـه      متر    ميلي 7/12قطر داخلي   
بلـوك  دو و گـراد   درجـة سـانتي   37±1  حمام آبـي بـا دمـاي   

  .اي استفاده شد شيشه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 6

http://jida.ir/article-1-69-en.html


21 

 

 1385 پاييز، 3، شماره 18دوره / مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

انو همكارعباس منزوي دكتر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

وسيله مورد استفاده در تعيين زمان كار و نمونه مورد : 1شكل 
  نظر

  
ــات، از      ــي آلژين ــكل دائم ــر ش ــي تغيي ــراي بررس ــيله ب وس

بـه ايـن   . استفاده گرديدمتر  ميلي 01/0گيري آن با دقت     اندازه
دقيقه بعد از مخلوط كردن، نمونه روي ميزك        شش  طريق كه   

وسيله اندازه گيري قرار داده شده و صـفحه سـبكي بـا وزن              
بـه آرامـي ميلـه نـشانگر        . گرم روي آن قرار مي گيـرد      پنجاه  

در . قـرار گيـرد   پايين آورده مي شود تا در تماس با صـفحه           
اين حالت نشانگر روي عدد صفر قرار دارد و به عنوان عـدد             

A     9/1سپس پايه نشانگر بـه انـدازه        .  در نظر گرفته مي شود 
ثانيه هم در اين حالـت   سي  ميلي متر پايين آورده مي شود و        

نشانگر پايين آورده مي شـود      از آن   پس  . قرار داده مي شود   
. گشودو عدد آن خوانده مي تا در تماس با صفحه قرار گيرد      

سپس درصد تغيير   . گردد ثبت مي    Bاين مقدار به عنوان عدد      
  )2شكل . (شكل دائمي طبق فرمول زير بدست آمد

  
تغيير شكل دائمي =  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وسيله مورد استفاده در تعيين تغيير شكل دائمي و : 2شكل 
  نمونه مورد نظر

  
 %5نمونه بعـد از   سه   دائمي   طبق استاندارد ميزان تغيير شكل    

  .  باشد%3ثانيه نبايد بيشتر از سي تغيير ارتفاع در مدت 
  اي بـا دقـت       براي بررسي تغيير شـكل در اثـر فـشار، وسـيله           

 گـرم مـورد اسـتفاده       1125 و   125 ورقـه    2و  متر    ميلي 01/0
نمونـه آمـاده شـده طبـق دسـتور اسـتاندارد در             . قرار گرفت 

نيــروي فــوق قــرار گرفتــه و دو زمانهــاي مــورد نظــر تحــت 
نيرو بدست آمده و با     دو  اختالف طول ايجاد شده در اثر اين        

توجه به طول اوليه نمونه ميزان تغيير شكل در اثر فـشار بـه         
 )3شكل . (صورت درصد بدست آمد

دو  ميزان تغيير شكل در اثر فـشار بـين           ISOطبق استاندارد   
 بيـشتر از     و %5 گـرم نبايـد كمتـر از         1125 گرم و    125فشار  

  . باشد20%
 و بـا اسـتفاده از       ISOاستحكام تراكمي بـر طبـق اسـتاندارد         

ثانيه بعـد از زمـان سـفت    شصت .  انجام شد  Instronدستگاه  
 100±20 شدن بيان شده توسط كارخانـه، نمونـه بـا نيـروي           

نيوتن در دقيقه به طور پيوسته و يكنواخت تحت فـشار قـرار    
. ونه، فشار متوقف گرديـد    گرفته و بعد از ايجاد شكاف در نم       

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

×
L

AB100
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 . . . و مقايسه آنPlastalginبررسي برخي خواص آلژينات

ميزان استحكام تراكمي طبـق فرمـول زيـر بـراي هـر نمونـه               
 .محاسبه شد

  
  
k :استحكام تراكمي ماده به مگاپاسكال  
d :متر قطر نمونه به ميلي  
f :نيروي وارد شده در زمان ايجاد شكاف به نيوتن  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر اثر فشار وسيله مورد استفاده در تعيين تغيير شكل د: 3شكل 
  و نمونه مورد نظر

  
وسيله دستگاهي بـا دقـت      ا   وقتي نمونه ب   ISOطبق استاندارد   

 نيوتن در دقيقه ميانگين تحت      100±20 نيوتن و با نيروي   يك  
 35/0فشار قرار مي گيرد، استحكام تراكمـي آن بايـد حـداقل        

  .مگاپاسكال باشد
 

 ها يافته
راي  در بررســـي چـــشمي داPlastalgin®پـــودر آلژينـــات 

هاي كوچك و سفيدي مانند گـچ بـوده و يكنواخـت نبـود،               تكه
 يكنواخـت و بـدون      ولي بعد از مخلوط كردن، مخلوط حاصل      

اطالعـاتي كـه   . حباب بود و سطح صـافي را ايجـاد مـي كـرد          
نـام  : روي بسته اين نوع آلژينات مشاهده شد، شـامل مـوارد          

در محـيط خـشك   (كارخانه و نوع محصول، شرايط نگهداري   
، حداقل وزن بسته به گرم، شماره بسته، نسبت پودر          )و خنك 

ه بـو و طعـم    ضـمناٌ مـاد   . به آب و زمان مخلـوط كـردن بـود         
بنـدي آن هـم ظـاهراٌ خـوب بـود، بـه               مطلوبي داشت و بـسته    

شـد و در صـورت بـاز نـشدن            طوري كه به راحتي پاره نمي     
درب آن، امكان آلودگي با مواد اطراف يا جذب رطوبت خيلي           

  . شود كم مي
 ثانيــه بدســت آمــد 148±53/7ميــانگين زمــان ســفت شــدن  

)0001/0P< .(      ،ميانگين ضخامت  در آزمايش تعيين زمان كار
ــده    ــتوانه نفوذكنن ــر اس ــده در زي ــه باقيمان  03/0±008/0 الي

متر بدست آمد كه طبق استاندارد اين ميزان نبايد بيشتر            ميلي
ميـانگين تغييـر شـكل      ). >0001/0P(متـر باشـد        ميلي 25/0از  

 و ميانگين تغيير شكل در اثر فشار ايـن         %25/3±%11/0 دائمي
در نهايــت ). >0001/0P(بدســت آمــد % 35/7±%27/0مــاده 

 مگاپاسـكال   74/0±02/0ميانگين استحكام تراكمي ايـن مـاده        
  ).>0001/0P(بود

  
  بحث

در ابتدا اين نكته بايـد يـادآوري شـود كـه تحقيقـاتي كـه در                 
زمينه مواد مختلف انجام مي شود بر روي يك سـري توليـد             

)Bath number (  خــاص انجــام مــي شــود و دليــل بــر همــه
ه  نمي باشد و مواد كارخانجـات بايـد بـ          توليدات يك كارخانه  

شــود و بررســي طــور مرتــب توســط مــدير فنــي كارخانــه  
  . گرددتغييراتي جهت بهبود آن انجام 

در ارتباط با آلژينات مورد آزمايش واقع شده، ايـن آلژينـات            
از لحاظ بررسي چشمي به دليـل مـشاهده ذرات خـارجي در             

ت، ولـي بعـد      همخواني نداش  ISO و   ADAپودر با استاندارد    
از مخلوط كردن آن بـا آب چـون مـاده اي يكنواخـت و غيـر                 
قابل جداكردن بـا سـطح صـاف ايجـاد مـي شـد، مطـابق بـا                  

. اطالعــات روي بــسته آن هــم نــاقص بــود . اســتاندارد بــود
هاي زير كه طبق استانداردها بايـد همـراه           اطالعات و توصيه  

: هر بسته وجـود داشـته باشـد، همـراه بـسته مـشاهده نـشد              
روش مخلوط كردن، زمان كـار كـردن، زمـان سـفت شـدن،              
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انو همكارعباس منزوي دكتر 

دماي آب و ماده بـه هنگـام مخلـوط كـردن، كارهـاي خـاص          
گيري مثـل اسـتفاده از محلـول ثابـت        براي اين نوع ماده قالب    

كننده در فاصله زماني بـين خـارج شـدن قالـب از دهـان تـا                 
  .سازي كست گچي آماده

 بايـد  ISO  وADAميانگين زمان سفت شدن طبق اسـتاندارد       
يه باشـد كـه     صدو وبيست و دويست و هفتاد ثان      در محدوده   

 اين ماده در محدوده استاندارد قرار داشت        هابر طبق آزمايش  
  ). ثانيه148(

ميانگين ضـخامت باقيمانـده در زيـر اسـتوانه نفوذكننـده در             
متـر     ميلـي  03/0نمونـه   شـش   آزمايش زمان كار كردن براي      

 اگر ضخامت اليـه باقيمانـده       ISOطبق استاندارد   . بدست آمد 
ثانيه قبل از پايـان زمـان       پنج  آلژينات زير استوانه نفوذكننده     

متر باشـد، نـشانگر ايـن مطلـب            ميلي 25/0كار كردن كمتر از     
است كه آلژينات بعد از پايان زمان كار خود سيالن كـافي را             

پـس ايـن آلژينـات بـراي        . براي نشاندن قالـب در دهـان دارد       
ر دهان بعد از پايان زمـان كـار خـود سـيالن             نشاندن قالب د  

كافي را دارد و فرصت الزم را جهت نشاندن قالـب در دهـان              
 و  Rosenآزمـايش زمـان كـار كـردن را          . فراهم خواهد كـرد   

Touyz)            كه اثر محلولهاي ضدعفوني كننده مخلـوط شـده بـا
، )اند آلژينات را بر روي زمان كار كردن و دقت بررسي كرده          

 نوسـاني اصـالح     Rheometerوسـيله يـك     ه   ب 1991در سال   
نتايج بدست آمـده ايـن آزمايـشها بـراي          . شده انجام داده اند   

محلولهاي ضـدعفوني كـه بـه جـاي آب بـا آلژينـات مخلـوط             
اند، در حد استاندارد بوده و تأثيري بر افزايش يا كاهش            شده

  )7(.زمان كار نداشته است
نـوع  دو  روي   بـر    1381همچنين حيدري و همكاران در سال       

را بـا همـين     آزمـايش   آلژينات ايرالژين و آلژينو پالست، اين       
 انجـام دادنـد و نتـايج در حـد           ISOوسيله بر طبق استاندارد     

استاندارد بدست آمـده كـه بيـانگر كـافي بـودن سـيالن ايـن                
ها بعد از پايان زمان كار جهت نشاندن قالب در دهان  آلژينات
  )8(.مي باشد

 ثانيه بدست آمد كـه  28دقيقه و دو دن ميانگين زمان سفت ش   
 نوع يك  زمان سفت شدن براي آلژيناتADAطبق استاندارد 

ثانيـه  سـي   دقيقـه و    چهار  دقيقه و بيشتر از     دو  نبايد كمتر از    
ــات در حــد   . باشــد ــن آلژين ــان ســفت شــدن اي ــابراين زم بن

استاندارد بود، اما اين زمان كمتر از زمان ذكر شـده توسـط             
البتـه ايـن كوتـاهتر      . ثانيه است ده  دقيقه و   ه  سكارخانه يعني   

بودن زمان مي تواند مزيتي براي آلژينات باشد چون زودتـر           
سفت شده و احتمال جاري شدن آن به حلق كمتر خواهد بود         
و اين قـضيه از نظـر كـار كـردن بخـصوص بـراي بيمـاران                 

  .حساس و داراي تهوع زياد بهتر خواهد بود
Murata    پـنج   تحقيقي بر روي 2004ال  و همكارانش كه در س

نــوع آلژينــات پــودري و يــك نــوع آلژينــات خميــري از نظــر 
آزمـايش  سازگاري با گـچ و خـواص فيزيكـي انجـام دادنـد،              

بـا روش  ADA  وJISزمان سـفت شـدن را طبـق اسـتاندارد     
البتـه آنهـا بـراي      . انـد  انجـام داده  مطالعـه   انجام شده در ايـن      

دسـتگاه مخلـوط كـن      هـاي پـودري از       مخلوط كردن آلژينات  
خودكار استفاده كرده اند كه به نظر مي رسد استفاده از اين            
دستگاه براي مخلوط كردن، مي تواند نمونه هايي ايجاد كنـد            
كه داراي ويسكوزيتي مـشابه و بـدون حبـاب بـوده و نتـايج         

آنهـا بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه            . قابل استنادتر خواهد بـود    
كوتــاهتر و ويــسكوزيتي آلژينــات خميــري زمــان ژالســيون 

بيشتري نسبت به انواع پودري دارد و به همين دليل از نقطـه             
نظر جلوگيري از آسپيره شدن و بلعيدن اين نوع آلژينات بـر            

  )9(.انواع پودري برتري دارد
تغيير ارتفاع % 5ميانگين تغيير شكل دائمي اين آلژينات بعد از    

سـتاندارد  بدسـت آمـد كـه طبـق ا        %  25/3ثانيه،  سي  در مدت   
ADA بنــابراين بايــد بــه منظــور . باشــد% 3 نبايــد بيــشتر از

افزايش دقت و حـصول نتـايج دقيقتـر، قالـب بـا يـك حركـت                 
ناگهاني از دهان خارج شود و حداقل فشار به آن وارد گردد            
تا كـست يـا داي نهـايي دقـت بيـشتري داشـته و انطبـاق آن                  

ا گچ هـم    بيشتر باشد هر چند كه وزن ناشي از ريختن قالب ب          
در تحقيــق . مــي توانــد باعــث تغييــر شــكل دائمــي آن گــردد 

بـر طبـق    ) ايرالژين(حيدري، آزمايش بر روي آلژينات ايراني       
 در% 20انجام شده است و نمونه ها به ميزان ISO استاندارد 

ثانيه تغيير ارتفاع داده شده اند و ميزان بهبود بعـد           سي  مدت  
 استاندارد بدست آمـده     از اين تغيير شكل در نمونه ها در حد        

و همكـارانش كـه ايـن    Murata همچنين در تحقيـق   ،)9(.است
 انجام داده انـد تفـاوت زيـادي    ISOرا طبق استاندارد   آزمون  

   نشده هونه ها مشاهدـدر ميزان بهبود بعد از تغيير شكل نم
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 . . . و مقايسه آنPlastalginبررسي برخي خواص آلژينات

  )9(.است
ميانگين تغيير شكل در اثر فشار هم براي اين آلژينات در بين 

بدســت آمــد كــه در محــدوده  % 35/7 شــده، فــشار ذكــردو 
 74/0اسـتحكام تراكمـي آلژينـات،       .  قرار دارد  ISOاستاندارد  

برابر حـداقل بيـان شـده       دو  مگاپاسكال بدست آمد كه تقريباٌ      
بنــابراين ايــن .  مگاپاســكال اســت35/0در اســتاندارد يعنــي 

ه مزيتـي  ئلآلژينات استحكام تراكمـي بـاالئي دارد و ايـن مـس     
را طبق اسـتاندارد    آزمون  اما حيدري اين    .  باشد براي آن مي  

انجام نداده و تنها توانسته نمونه ها را با نيرويي كـه ناگهـان           
گـرم تحـت فـشار قـرار دهـد و       چهارهزار  افزايش مي يابد تا     

نمونه ها با اين فشار شكافي برنداشته است ولي نمـي تـوان             
  )8(.ادبا اين شيوه در مورد استحكام تراكمي آلژينات نظري د

Murata را طبــق اســتاندارد آزمــون  و همكــارانش ايــنISO 
گيري  انجام داده و به اين نتيجه رسيده اند كه تمام مواد قالب           

تست شده داراي خواص فيزيكي مشابهي بعد از سفت شـدن           
باشــند، امــا آلژينــات نــوع خميــري ملزومــات يــك مــاده  مــي
جـود اينكـه    همچنين با و  . گيري را بهتر برآورده مي كند      قالب

هاي پودري بدون غبـار، غبـار كمتـري را بـه هنگـام               آلژينات
هاي خميـري   استفاده توليد مي كنند ولي از اين لحاظ آلژينات       

بـديهي اسـت   . نماينـد خطر كمتري را براي سالمتي ايجاد مي     
  ه ــدات ديگر اين كارخانـبيشتري با استفاده از توليهاي تحقيق

  .كردورد آن قضاوت نياز است تا بهتر بتوان در م
  

  گيري نتيجه
با توجه به نتايج بدست آمده در اين بررسي آزمايشگاهي در   

 كـه يـك آلژينـات    Plastalgin®مورد برخي خواص آلژينـات   
ــوان       ــي ت ــد م ــي باش ــسه م ــشور فران ــد ك ــي و تولي واردات

هـاي اوليـه و      گيـري   كه اين ماده بـراي قالـب       كردگيري   نتيجه
  . تشخيصي مناسب مي باشد

  
  شكر و قدردانيت

ــوم و     ــات عل ــز تحقيق ــده مرك ــاي ارزن ــا از همكاريه در اينج
تكنولوژي در پزشكي و مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه         

صـميمانه  مطالعـه   علوم پزشكي تهران در جهـت انجـام ايـن           
  .تشكر و قدرداني مي گردد

همچنين از زحمات آقاي دكتـر تهرانـي صـفت و آقـاي دكتـر        
ه در انجام برخي آزمايشات تشكر بـ      حريريان جهت همكاري    

  .عمل مي آيد
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