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 آزمايشگاهي: تاثير سه روش قالبگيري بر ميزان تغييرات ابعادي داي مقايسه

سا-3 دكتر مرتضي نشاندار-2دكتر عزت اله جالليان-1مهدوي ايزدي ظفردكتر 5 آنا ميهمي-4 دكتر آذر آرزم

آ-1 )واحد تهران(موزشي پروتزهاي ثابت دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمياستاديار گروه
)واحد تهران(دانشيار گروه آموزشي پروتزهاي ثابت دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي-2
)واحد تهران(مربي گروه آموزشي پروتزهاي ثابت دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي-3
 دندانپزشك-4
 دانشجوي دندانپزشكي-5

 چكيده
و هدف  مهم در بروز اي مختلف قالبگيري يكي از عوامل، روشهاي برخوردار است داي در پروتز ثابت از اهميت ويژهثبات ابعادي:زمينه

مقمطالعهاين. نتايج متناقضي را در اين خصوص نشان دادندتحقيقها. باشد تغيرات ابعادي در داي مي ايسه سه تكنيك قالبگيري با هدف

ب دو مرحله و يك مرحله نده، دو مرحلها فضا نگهداراي شداي با ماده قالبگيري اسپيدكس اي بدون فضا نگهدارنده . انجام

و قطر ميلي22 كه شامل سه پايه با فاصله مدل آزمايشگاهي، تجربياين مطالعهدر:روش بررسي شدمتر ميليششمتر  ماده.بود تهيه

تقالبگيري مورد استفاده سيليكون تراكمي به نام اسپيدك :گرديدهيه قالبها از سه تكنيك استفادهس بود، براي

 اي با فضا نگهدارنده قالبگيري دو مرحله-1

 اي بدون فضا نگهدارنده دو مرحله-2

اي يك مرحله-3

بVelmixو قالبها با گچ يه از هر يك از روشها پانزده نمونه ته و كست نهايي متر عمق سنجو ميكروProfile Projectorوسيلهه ريخته شد

. مورد قضاوت آماري قرار گرفت Paired testو سپس با ANOVA با روش آماريانتايج ابتد. گرديدگيري اندازه

اي با فضا نگهدارنده تكنيك قالبگيري دو مرحله.د دارددار وجو معنياساس نتايج حاصله بين سه تكنيك در كليه ابعاد اختالفبر:ها يافته

و دو مرحلهت به دو تكنيك ديگر يك مرحله نسبدر تمام ابعاد  كه در روش دو مرحله با فضا.تر استقاي بدون فضا نگهدارنده دقي اي

و پايه مياني(LCنگهدارنده در فاصله و در دو روش ديگر اين تغييرات) فاصله بين پايه كناري سمت چپ ميانگين تغييرات صفر بوده

و دو مرحلهه بين تكنيك يك مرحله در مقايس)>05/٠P(. رسيد22/0±01/0به ن اي ها گهدارنده در مورد فاصله بين پايهاي بدون فضا

و در مورد بلندي پايهاختالف زيادي بين آنها وجود .تر استاي دقيق نده از يك مرحلهاي بدون فضا نگهدار ها تكنيك دو مرحله نداشته

در تكنيك دو مرحله:گيري نتيجه .تر استامي ابعاد از دو تكنيك ديگر دقيقتماي با فضا نگهدارنده

. سيليكون تراكمي– مواد قالبگيري– تكنيك قالبگيري– دقت ابعادي:ها كليد واژه

 28/7/1387/1385:پذيرش مقاله 2/4/1387:اصالح نهايي19/12/1386/183:وصول مقاله
 e.mail:Dr_E_Jalalian@yahoo.com)واحد تهران(دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالميه دانشكد پروتزهاي ثابت دنداني گروه آموزشي:نويسنده مسئول

 مقدمه
تغييرات ابعادي در اثر انقباضاتي در ماده قالبگيري به علت

و فرار ايجاد  واكنشهاي پلي مريزاسيون يا توليد مواد جانبي
)1.(شود مي

ت قاـگرـثيأازجمله عوامل ي لبگيرذار بر تغييرات ابعادي روش
بهـ قالبگياوتي برايـ متفروشهايبا توجه به اينكه. است  ري

ميكار مي گرفته .كند شود توجه به تكنيك مناسب اهميت پيدا
و دقت كافي نداشته در صورتي كه روش قالبگيري صحت

ي مثل انقباض بيش از حد باشد در قالب گرفته شده تغييرات
ميـاتف و در نتيجـامنـنه آن يك دايـد كه نتيجـافت اق هـاسب

كهـوريشن نامنـرست باسب خواهد بود يـاعث مشكالتـخود
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و همكارانظفر مهدوي ايزديدكتر

وـهمچون عدم گي افـثبر و الي زايشـات ه سمان ضخامت در
بـارژيـم درـن و پـايـنه از وـدگـوسيـت  شكست درمــاني

)2.(شود مي
و روشهاي در طي سالهاي اخير بهبود قاب ل توجهي در مواد

و ادهـمعوـنهـبهـوجـتبا آمده،ودـوجهب آنهاريـگيكار به
مت نظر تكنيكرستوريشن مورد فاوتي پيشنهاد شده است هاي

انتخاب درست بين روشهاي پيشنهادي در نتيجه كه مسلماً
)3(.ثر استؤميكيكلين

در بررسيها نشان داده كه كيفيت قالبگيري هاي پروتز ثابت
پ يدا نكرده بلكه به زير حد استاندارد طي سالها نه تنها بهبود

)3.(نيز تنزل كرده است
 بسياري از مواد قالبگيري چنانچه سريع ريخته شوند داراي

و نكته مااي كه مهم ثبات ابعادي مشابه هستند ده تر از نوع
)4.(باشد قالبگيري است روش قالبگيري مي

ت قالبگيري بحثهاي زيادي در علم دندانپزشكي در مورد دق
تـدند كه واكـ معتقـانوجود دارد بعضي محقق باـراكمـنش ي

ميـآزادسازي متيل يا اتيل الكل اتف و تبخيـافت اق ر اين الكلـد
ثبـول انقبـمسئ و در نتيجه درـات حجمي ضعيـاض ماده ف

مي سيليكون و تكنيك قالبگيري بر دقت كار باشد هاي تراكمي
)5.(ثيري نداردتأ

قدـر معتقـبعضي ديگ ودـري با وجود بهبـالبگيـند كه تكنيك
مـافتـي هنـن مرـتوز مهمـواد  روشهـاي.واد هستندـ از خود

ونـري با سيليكـدن دقت قالبگيـود بخشيـگوناگوني براي بهب
شـه رين تكنيكـتاد شده است كه رايجـراكمي پيشنهـت املـا

اي بدونهـو تكنيك دو مرحلP.W.ايهـ يك مرحلروشهـاي
دوـدارنـا نگهـفض و تكنيك فضـبP.W.ايهـمرحل ده اـا

)6(.ده استـنگهدارن
 مطالعـه تناقضات ذكر شده هدف از ايـن اين با توجه به بنابر

اي ادي در سه روش قالبگيري دو مرحلـه مقايسه تغييرات ابع

و يـكا دومرحله–با فضا نگهدارنده ي بدون فضا نگهدارنده
ا. باشــد اي مــي مرحلــه  در انتخــاب روشن بررســييــنتــايج

ميقالبگيري در .باشد جهت كاهش تغييرات ابعادي مفيد

 روش بررسي
 تجربي بر روي سه عدد داي استاندارد مطالعه از نوعاين

يري از آنها انجام فلزي سه پايه به عنوان مدل اصلي كه قالبگ
ب و فـشد قـ از يكديگرـمت ميلي22هـاصلـه امـرار دارد انجـر
تق ميليششر آنهاـقط. گرفت و و ارتفسه اربـمتر اعـدرجه

 شيارهاي روي سطح اكلوزال به عنوان. بودمتر ميليهشت
شد نقطه رفرنس براي اندازه .گيري روي آنها تعبيه

 كه با توجه به گـرديدهـري اختصاصي سوراخ داري تهيـت
هاي راهنما در هر بار قالبگيري دقيقاً روي محل اصلي ميله

جهدر25 دقيقه در دمايسيمدل اصلي حدود. گرفتقرار 
م.شدشروعو كارگرفتمحيط اتاق قرار ورد ماده قالبگيري

تـسيليك ادهـاستف بـون  شركت-ايران( Speedex نامهراكمي
آمـب.بود) آپادانـا تك ورـق دستـ طبPuttyازيـس ادهـراي

از. كارخانه عمل شد ماده قالبگيري بدين شكل كه دو پيمانه
ت كه دو برابر قطر پيمانه(سريع كننده پوتي به همراه ماده اي

شد برداشتبا آن پوتي .گرديدوط توسط انگشتان مخل)ه
وسي)Mixing time(زمان اختالط ) Working(زمان كار ثانيه

و يك و زمان سفت شدنسي دقيقه سه) Setting time( ثانيه
ز. بوددقيقه مانهاي ارائه شده فوق برحسب با توجه به اينكه

مريزاسيون در محيطو زمان پليبودكار در محيط دهان 
ح دهـرارت كمتـكار كه دـري نسبت به محيط افان زايشـارد

زمـوصيـت،دـابـي مي  ـهايان سفت شدن در تحقيقـه شد كه
ب) In-vitro(آزمايشگاهي سازيه آمادهـطريق. شودرـرابـدو

متر سانتينه: بودترتيب ركارخانه بدينطبق دستوماده واش 
م انـاز تسداـاده واش به همراه همان ده بر رويـريع كننـزه

ق اسلب شيشه بگرفترارـاي شدهو . وسيله اسپاتول مخلوط
م مـاده واش مشابـمشخصات پـه وـاده زمان سفت وتي بود

ب درشدايشگاهي دو برابر محسوبـدليل محيط آزمه شدن
ب مرحلهتكنيك يك همه اي ازـطور  Washو Putty زمان

كه. گرديداستفاده همزمان با آماده ساختن بدين صورت
آماده شد سپس ماده پوتي را داخل ماده پوتي، ماده واش نيز

ق م رارتري و اطهباده واشـداده ها راف دايـوسيله سرنگ،
قـه ري را روي دايـت. گـرديدزريقـت زيـا و مدل رـرار داده

ار الزمـفش(گرفت دقيقه قرار هشتدستگاه پرس به مدت
ق نظPsi 10ريـالبگيـبراي گـ در شدـر دو)رفته در تكنيك
 ها ورقهاي دا بر روي دايـده ابتـاي بدون فضا نگهدارن مرحله

انـومـومينيـآل بـه دازهـي كه به و بود ريده شدهـاي يكسان
ي تهيه قالب برا. گرفت ميكرون است قرار16ضخامت آنها

وشداوليه پوتي طبق دستور كارخانه تهيه  در تري گذاشته
ق ري روي دايـت قداده رارـها ه روي مدل اصليـالب اوليـ،

و دستگاه مجدداً به مدت ه زير پرس قرارـ دقيقهشتنشانده
شدداد اي با فضا نگهدارنده قالب اوليه در تكنيك دو مرحله.ه

اب از پايه متر از پايه اصلي بزرگتر ميليدوعاد هايي كه درهمه
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.ير سه روش قالبگيري بر ميزان تغييرات ابعاديمقايسه تأث . .

هاي اصلي قرار سپس ماده واش اطراف پايهوتهيه است
و دستگاه زير، قالب اوليه روي مدل اصليشدداده  نشانده

شد دقيقه قرار دادهشتپرس به مدت  .ه
 به مدت نيم ساعت گراد درجه سانتي22 تمام قالبها در دماي

گچ. شدند قبل از ريختن قالبها نگهداري سپس با
Velmix)Zhermack كه طبق دستور كارخانه با صد گرم

. ريخته شدند)سي آب بايد مخلوط شود پودر با بيست سي
ب  تا فضاي الزم برايشد دست مخلوطه وسيلهابتدا گچ

و سپس با آب مخلوط وشدداخل شدن آب فراهم شود
شد كست  زمان سفت شدنو يك ساعت براي عمل ها تهيه

)1شكل.(صرف شد

ِ نوع داي:1شكل  اند تهيه شدهIV ها كه با گچ استون

و كست اندازه در گيريها روي مدل اصلي ششهاي تهيه شده
و بين پايه بعد داخل  Profile rojector)2مطابق شكل(اي پايه اي

و بدون اطالع از توسط فرد(شد انجام  روشهايي متخصص
گيري روي مدل اصلي سه بار تكرار ندازها) مختلف قالبگيري

.شد
شددر : صد تغييرات ابعادي طبق فرمول زير محاسبه

 متوسط ابعاد مدل اصلي-–متوسط ابعاد مدل گچي
 متوسط ابعاد مدل اصلي

و انحراف از استاندارد براي هر گروه تعيين تعيين ميانگين
مقشد و بعد از قالبگيري در هر گروه .شدايسه تغييرات قبل

تو نظر به اين كه در اين پژوهش داده  زيع نرمال باشد ها بايد

و مقايسه گروهها با استفاده ANOVA آزمونبا استفاده از
.شدانجامPaired test آزموناز

 شكل شماتيك داي استاندارد:2شكل

ها يافته
و انحراف از معيار1در جدول  LR-LC-RCها ازهاند متوسط

. ان داده شده استـنش L-C-Rاـه دي پايهـاي بلنـه دازهـو ان
و كستـگي اندازه هاي گچي براي ري فواصل روي مدل اصلي

شدـسه تكنيك قالبگي .ري انجام
از2در جدول و تغييرات مطلق  مدل اصلي درصد انحرافات

هاي گفته شده براي هر تكنيك قالبگيري را درهر يك از اندازه
.شده استثبت 

نظجدول حاكي از آن است رين اختالفـاع كمتـر ارتفـ كه از
و كست در بين مدل اصلي دوـالبگيـقروشهايهاي گچي ري

و بيشتـدارننگهياي با فضا مرحله اخـده تالف در تكنيك رين
دو. اي است قالبگيري يك مرحله ياي بدون فضا مرحلهتكنيك

ينگهدارنده از نظر ارتفاع از تك .اي دقيقتر استك مرحلهنيك

)05/0<p(ف نيـاز نظر كـاصله بين دو داي متـرين اختالفز
و كست ق بيـن مدل اصلي دوريـابلگيـهاي گچي در تكنيك

اي فضابااي مرحله تست ودر نگهدارنده كنيك مقايسه بين دو
و يك مرحلهدو فضاهباي مرحلهدو  اي تفاوتي نگهدارنده

.شود زيادي ديده نمي
بـنش ANOVA آزمون ه ابعادـه طور كلي در كليـان داد كه
سـدر اي تـن فالفـكنيك اختـه و فقط در واصلــوجود دارد
LR وRقالبگيري مشاهدهكـاداري در سه تكنيـالف معنـ اخت

.نشده است ولي در تمام فواصل ديگر اختالف وجود دارد
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و همكارانظفر مهدوي ايزديدكتر

و انحراف استاندارد اندازه:1جدول و مدل گچي براي سه تكنيك قالبگيري متوسط  هاي بين پايه ها بر روي مدل اصلي

هر) ميكرومتر(و تغييرات مطلق انحراف درجه:2جدول  تكنيك قالبگيرينسبت به مدل اصلي براي

 بحث
ري بر دقت ابعاديـيك قالبگيدهد كه تكنمي نشان مطالعهاين

ت باهـري دو مرحلـ بين سه تكنيك قالبگي.ر داردـثيأـداي اي
وفضاي نگه و يك مرحلهدارنده اي بدون فضاي نگهدارنده

و ارتفاع يه ابعاد مورد بررسي شامل فاصله بين دايدر كل ها
و تكن ها از نظر آماري اختالف معني داي يك داري وجود دارد

از ميليدو اي با فضاي نگهدارنده دو مرحلهقالبگيري متري
.تر استدو تكنيك ديگر دقيق

راسه1383همكارانش كه درسالو مهشيد تكنيك مختلف
نهـراي دقت ابعـب نيـام دادنـي انجـايـادي كست ز به اينـد

قنتيجه رس ياي با فضاهـري دو مرحلـالبگيـيدند كه تكنيك
ت دي كنيكنگهدارنده از )7.(تر استگر دقيقهاي

آنمطالعهرچه در اينـگ و يا عدم وجود دركات نيزـ وجود
و مدل ساخته  شده با مدل مورد بررسي قرار گرفته است

از متفاوت استمطالعهتهيه شده در اين   ولي نتيجه حاصل
.دست آمده تقريباً هماهنگ استهبآن با نتيجه

NISSANه بررسي دقت تكنيكك2000 درسالو همكارانش
قالبگيري با پلي وينيل سايكلوكسان پرداختند به اين نتيجه

قـيدنرس فضهـدو مرحلريـالبگيـد كه تكنيك دوايـاي با
قري نسبـمت ميلي اي بدون ري دو مرحلهـالبگيـت به دو تكنيك
قـده با استفاده از ورقـا نگهدارنفض و ريـالبگيـه پلي اتيلن

)5(.تر استاي دقيق يك مرحله
در. همخواني دارد بررسييجه حاصل از ايناين نتيجه با نت

 نگهدارنده ارزيابي اي بدون فضا تكنيك دو مرحلهمطالعهاين
و ماده مورد استفاده قالبگيري با  حاضر متفاوت مطالعهنشد

و وسيله يق اندازه گيري نيز تفاوت داشت ولي روش تحقبود
. يكسان بودلعهمطاو مدل آزمايشگاهي با اين

PAMUKدقـك2004در سـال ارانشـهمكو ت سه تكنيكـه

فاصله نقاط
اندازه گيري شده

اندازه اصلي
 پايه

 انحراف
استاندارد

 تكنيك
اي مرحلهيك

 انحراف
استاندارد

اي مرحلهدوتكنيك
 نگهدارندهيبدون فضا

انحراف
 استاندارد

اي مرحلهدوتكنيك
 نگهدارندهيبا فضا

نحرافا
 استاندارد

 مركز-چپ
LC 

98/2101/020/2201/020/2202/098/2102/0

 راست-چپ
LR 

000/4402/009/4402/008/4404/009/4424/0

 مركز-راست
CR 

050/2201/007/2201/007/2201/007/2201/0

L80/701/0049/7011/069/706/075/703/0چپ

C65/701/045/7011/054/704/061/705/0مركز

R77/701/064/709/068/704/071/703/0راست

ANOVA نگهدارندهياي با فضا مرحلهدو اي مرحلهيك نگهدارندهياي بدون فضا مرحلهدو

F(p) P.V P .V ونميكر P درصد .V ونميكر P درصد .V ونميكر  درصد
لمح

396/13 000/0 01/0 03/0 14/0 001/0 07/0 32/0 001/ 07/0 32/0  مركز-چپ

008/0 992/0 18/0 09/0 20/0 001/0 08/0 18/0 001/0 09/0 20/0  راست-چپ

480/10 000/0 104/0 02/0 09/0 001/0 02/0 09/0 001/0 02/0 09/0  راست-زمرك

947/37 000/0 001/0 05/0- 64/0- 001/0 11/0- 41/1- 001/0 31/0- 97/3-  چپ

421/15 000/0 007/0 04/0- 52/0- 001/0 11/0- 44/1- 001/0 2/0- 61/2-  مركز

282/4 052/0 001/0 06/0- 77/0- 001/0 09/0- 16/1- 001/0 13/0- 67/1-  راست
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.ير سه روش قالبگيري بر ميزان تغييرات ابعاديمقايسه تأث . .

هاي تراكمي را مورد بررسي قرار دادند با سيليكون قالبگيري
يك يجه رسيدند كه قالبگيري دو مرحلهبه اين نت اي نسبت به
مياي در همه ابعاد نتايج دقيق مرحله و در مقايسه دهد تر را
ت مـبين و با فضاايهـرحلـكنيك دو بدون فضا نگهدارنده
فضده تكنيـدارننگه نتـا نگهدارنـك بدون راـتايج دقيقـده ري
)8(.دهد مي

 ماده قالبگيري با ماده مورد استفاده در اين مطالعهدر اين
و نتيجهـمشبـررسي بـح ابه است نتـاصل از آن ايج اينـا
پ همخوامطالعه ها ايهـني دارد ولي مدل تهيه شده فاصله بين

بـد استفورـمهـاوت دارد وسيلـتفمطالعـها اينـب رايـاده
.ري نيز متفاوت استـگي اندازه

Stackhouse عنـتحقيدر1970در سـال وانـق خود تحت
قـه بررسي دقت داي ريـالبگيـاي گچي ساخته شده از مواد

و يك نتيجه گرفت كه دو تكنيك قالبگيري با فضا نگهدانده
نظاي،هـرحلـم ييـاري اختالف معنـآمرـ از گرـكديـداري با

)9.(ندارند
. حاضر مغايرت داردمطالعه با تحقيقصل از اين نتيجه حا
ماين تفاوت ري مدلـالبگيـقادهـاحتماالً به اختالف دو نوع

و روش اندازهآز . گيري مربوط است مايشگاهي روش تحقيق
Hungب1992در سـال ارانشـو همك  دقت تكنيك رسيرـ به

و دو مرحله قالبگيري يك مرحله اي بدون فضا نگهدارنده اي
و  پي بردند كه در پنج نوع پلي وينيل سايلوكسان پرداختند

اي بدون اي مشابه با تكنيك دو مرحله دقت تكنيك يك مرحله
قطـدارنفضاي نگه و تنها در انرـده است دركاتـداي بدون

م ماي از تكنيكهـرحلـتكنيك يك بهـرحلـ دو فضـاي اـدون
)10.(تر استنگهدارنده دقيق

فعلي مطالعهها مشابهيهنتايج حاصل از اين تحقيق بين پا
 متفاوت بررسيها با نتايج اين است ولي در مورد بلندي پايه

لبگيريقانتايج به علت تفاوت در نوع مادهاست كه اختالف
ت انـحقيـو روش و روش و ابعاـگي دازهـق د مورد بررسي ري

. باشد مي
Tjanدر تحقيقي به بررسي دقت 1986در سالارانـو همك

و به اين نتيجـمواد قالبگي كهـري مختلف پرداختند ه رسيدند
و دو مرحلهـري يك مرحلـتكنيك قالبگي اي بدون فضاهـاي

سيـگهدارنـن افـهونـليكـده در انـي از دقت يكسـزايشـاي
)11(.برخوردارند

فتحقيـقه حاصل از اينـنتيج پـ در مورد باهـايـاصله بين  ها

مطمطالعه با ابقت دارد ولي از نظر بلندي پايه حاضر  نتايج ها
فاوت احتماالً ناشي از اختالفت. همخواني نداردبررسياين
مـن در قـوع وـي روش تحقيرـالبگيـاده ايشگاهيـآزم مدلق
ب اندازه. باشد مي روها در يعد عمودي وـافتـي داي كاهش ه
افدر ب رخ. اند زايش يافتهـعد افقي اندكي اين پديده به اين علت
در مي دره ديواردهد كه انقباض ماده قالبگيري  تري داي را

بفضاي افقي عريض و در ميتر . كند عد عمودي كوتاهتر
تـبيشت دوهـادي در تكنيك يك مرحلـرات ابعـغييرين و اي
ميـفضا نگهدارناي بدونهـمرحل و كمت ده ديده آنـشود رين

دو. اي با فضا نگهدارنده بود در تكنيك دو مرحله در تكنيك
دهيم با پوتي ماده واش را قرارمياي بعد از قالبگيري مرحله

ميكه در واقع قالب  كند اوليه مثل يك تري اختصاصي عمل
و  در نتيجه انقباضو كنترل حجم واش هم تغييرات ابعادي

.رساند را به حداقل مي
ه حجم واش دارنداي بدون فضا نگه در تكنيك دو مرحله

و بدين هاي متفاوتي در ابعاد ترتيب انقباض كنترل شده نيست
و تما  سخت يل به حباب زدن در طول زمانمختلف رخ داده

اي با فضا نگهدارندهر مقايسه با تكنيك دو مرحلهد شدن
.شود بيشتر مي

ايهـري دقيق در تكنيك دو مرحلـقالبگي اصلي براي عامل
اي كه اين كنترل در تكنيك يك مرحلهكنترل حجم واش است

بـ نگهدارنياي بدون فضاهـمرحلو دو خوبي انجامه ده
تواند جزئيات دندان تراش ماده پوتي به تنهايي نمي.شود نمي

ل استفاده از خورده را به خوبي بازسازي كند به همين دلي
ميـضروشهـاامـتمواش در هـبمطالعـهاين.اشدـب روري
اين امكان بررسي تأثير انجام شد بنابرآزمايشگاهيصورت

و شرايط ن، بزاقعواملي نظير خو ، حرارت محيط دهان
ب  قالبگيري روشهاير كار كلينيك بر روي دقت خاص حاكم

 به علت مشكالت موجود جهت.وجود نداشته است
فـگي دازهـان پاصلـري ژنـها در ناحيهـايـه بين ژيوال اينـه
گـري در سطح اكلـگي دازهـان درـرفتـوزال صورت ه است

قكه حالي دـدقت و ژنژيوال از اي حاصل از آن در ناحيه الب
اً به بررسيـ صرفمطالعهاين. ردار استاهميت خاصي برخو

پـابع يكـنههـكه تا مرحله در حاليـرداختـاد داي ايي ساخت
عـرست ف وامل مداخلهـوريشن ر ساخت الگويـراواني نظيـگر

ميگذاريمومي سيلندر شوندو نوع فلز مورد استفاده مطرح
د كه مي متوانند .ثر باشندؤر دقت رستوريشن
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و همكارانظفر مهدوي ايزديدكتر

 گيري نتيجه
اي با فضا نگهدارنده از دو تكنيك قالبگيري دو مرحلهتكنيك
ميديگر يك قالبگيري تكن.باشد داراي كمترين تغييرات ابعادي

ب دو مرحله اه دون فضا نگهدارنده از نظر فاصله بين پايهاي

از تفاوت زيادي با تكنيك يك مرحله  نظر بلندي اي ندارد ولي
يك داي تكنيك دو مرحله اي بدون فضا نگهدارنده دقيقتر از

.اي است مرحله
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