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  –دد متع يمپلنتهاياز ا يريحاصل از سه روش قالبگ ييكست نها يدقت ابعاد يابيارز

  مطالعه آزمايشگاهي
 

   ٣# يدكترزهرا زرباف ، 3آرزوبخش دكترعلي،  1يزواره ا يميعظ ممري دكتر،  2 قيشا نيالد دشجاعيدكتر س ، 1ييسايع ترايدكتر م
   رانيدانشگاه شاهد،تهران ، ا  يدانشكده دندانپزشك يدندان يپروتزها يگروه آموزش ارياستاد -1
   رانيدانشگاه شاهد،تهران ، ا  يدانشكده دندانپزشك يدندان ياپروتزه يگروه آموزش اريدانش -2
 رانيدانشگاه شاهد،تهران ، ا  يدانشكده دندانپزشك يدندان يپروتزها يارتخصصيدست -3

  :خالصه
  .باشد مي ايمپلنت بر متكي پروتزهاي ساخت مهم مراحل از يكي نهايي، كست به دهان از ايمپلنت موقعيت انتقال :سابقه و هدف

  .باشدمي قالبگيري روش سه از حاصل هايكست دقت مقايسه مطالعه اين هدف
 سه آن كمك به و شد تهيه ايمپلنت آنالوگ پنج با آكريلي رزين مدل يكدر اين مطالعه تجربي و آزمايشگاهي  ها:و روش مواد

 رزين با متصل-2  ، (NS)متصل غير -1 :بودند عبارت تكنيك سه. گرفتند قرار ارزيابي مورد باز تري روش به قالبگيري تكنيك
 وينيل پلي با قالب پنج ، تكنيك هر در. GC(SS) آكريلي رزين با آنها مجدد اتصال و نمودن جدا متصل، -3 ) و  S)  GCآكريلي

 Coordinate Measuring توسط حاصل كست پانزده و اصلي مدل در آنالوگها موقعيت صحت. شد گرفته) منوپرن( سايلوكسان

Machine آزمون ها از داده تحليل جهت. گرفت قرار بررسي مورد ANOVA شداستفاده  دانكن اي دامنه چند آزمون و.  
 بين داري معني آماري تفاوت و داشت S و    NS دو تكنيك به نسبت)  p≥ 01/0 ( داري معني آماري اختالف SS تكنيك ها: افتهي

  .نداشت وجود S و NS تكنيك دو
 بوسيله قالبگيري كوپينگهاي كه آيد مي بدست هنگامي نهايي كست ابعادي دقت باالترين مطالعه، هاي يافته اساس بر: يريگ جهينت

  .شوند متصل مجدداً و جدا گردند، متصل بهم GC آكريلي رزين
  رزين آكريلي  ،دنداني قالبگيري تكنيك دنداني، ايمپلنتها:  واژه ديكل

  14/11/95 :پذيرش مقاله  12/11/95  اصالح نهايي:  11/7/95  وصول مقاله:
 

  : مقدمه
از دست رفته،  يدندانها ينيگزيجا يآل برا دهيطرح درمان ا

درازمدت  تيموفق )1( .باشد يم مپلنتيبر ا يمتك يپروتزها
بعد از  شنينتگرينه تنها به استئوا مپلنتيبر ا يمتك يپروتزها

در  نشينتگرياستئوا يوابسته است، بلكه به بقا يمرحله جراح
 يبستگ زيفانكشن ن نيدر ح مپلنتيوارده به ا يبرابر استرسها

 يها شنيهدف ساخت رستور نيبه ا لين يدر راستا )2(.دارد
 يوجود اندك )3( .است يالزام حيبا تطابق صح مپلنتيبر ا يمتك

استرس در مجموعه  جاديعدم تطابق در سوپر استراكچر سبب ا
 ليتواند باعث تحل يم استرسها نيشود. ا يم مپلنتيپروتز ا

 نيو همچن مپلنتيرفتن ا دستو از  نالياستخوان مارج
 ياجزا يها و شكستگ چيشل شدن پ رينظ يكيمشكالت مكان

 شنيرستور قيبه تطابق دق يابيدست يبرا )4(.شوند مپلنتيا

 نياست، بد يضرور قيقالب دق كي هيته مپلنتيبر ا يمتك
   تاًيو نها ييبه كست نها مپلنتهايا تيموقع حيانتقال صح لهيوس
  

 كيتكن) 5(.گردد يم ريباال امكان پذ تورك با دق ميساخت فر
و  حيصح يكست اصل هيدر ته ينقش مهم قيدق يريقالب گ

دارد.  مپلنتيسوپر استراكچر واباتمنت ا نيب passive fit جاديا
پروتز سبب  passive fit معتقدند توجه به سندگانياكثر نو

شود.  يم مپلنتيبر ا يمتك يها شنيستورطول عمر ر شيافزا
 تياز اهم مپلنتيا يريدقت در مراحل قالبگ شيافزا نيبنابرا

از  يريجهت قالبگ يمختلف يروشها )6،7(.برخوردار است يا ژهيو
شده است از جمله روش  شنهاديمتعدد ابداع و پ يمپلنتهايا

بسته،  يشونده به روش تر كيبار ينگهايبا كوپ يريقالبگ
 همتصل، ب ريچهار گوش بصورت غ ينگهايبا كوپ يريگقالب

چهارگوش بصورت  ينگهايبا كوپ يريباز و قالبگ يروش تر
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از مطالعات صورت گرفته  يباز. در تعداد يمتصل به روش تر
چهار گوش به روش  ينگهايبا استفاده از كوپ يريقالبگ كيتكن
ه در مطالع كهيدر صورت )8-10(. تر گزارش شد قيباز دق يتر
شونده را بعنوان  كيبار ينگهايبسته با كوپ يروش تر يگريد

  )11(ت. نموده اس شنهاديبرتر پ كيتكن
 سهيمطالعه مربوط به مقا 24آن،  يكه ط يمطالعه مرور كي در
 10شده بود، در  يمتصل بررس ريمتصل و غ يها كيتكن

مطالعه  7 يوجود نداشت ول كيدو تكن نيا نيب يمطالعه تفاوت
از  يتعداد نيهمچن )12(.صل را بهتر گزارش كردندمت كيتكن

و  كيبار اريش كي جاديو ا splinting جدا كردن ماده نيمحقق
 ونيزاسيمر يدوباره متصل كردن آن را جهت كاهش انقباض پل

  )9(د.كردن شنهاديپ

بدون  گريكديبه  نگهاياتصال كوپ گريمحققان د كهيدرصورت
  )13(.دادند شنهاديجداكردن آنها را پ

 يدقت و تطابق بهتر كيكدام تكن نكهيا نيب يتوافق كهيآنجائ از
و  يدارد، حاصل نشده است، مطالعه حاضر با هدف بررس

به  يريقالبگ كيدر سه تكن ييكست نها يدقت ابعاد سهيمقا
 ريچهارگوش به روش غ يريقالبگ ينگهايباز با كوپ يروش تر

و سپس  نداكرد، متصل ، ج GCيليآكر نيمتصل، متصل با رز
 يپل يري، با ماده قالبگ GCيليآكر نياتصال مجدد آنها با رز

 شد. ي(منوپرن) طراحلوكسانيسا لينيو

  
  مواد و روش ها:

 از مرجع مدل يك روي بر و آزمايشگاهي مطالعه تجربي اين
 از استفاده با ابتدا. شد انجام دنداني بي آكريلي رزين جنس
 001/0 دقت با) (CNC Toros,Germany تراش ماشين
 شد ايجاد مدل بدنه بر وعمود  صاف سطح يك متر ميلي

 دريل توسط ميليمتر 10 وطول1/4قطر به hole پنج سپس.
 در منحني بصورت سوراخها. شد ايجاد CNC تراش ماشين
. بودند موازي هم به نسبت همگي و شدند طراحي مرجع مدل

 RC implant) ايمپلنت آنالوگ عدد پنج سپس

analog,025.4101,ITI,Straumann,Sweden)  قطر به 
 سيانوآكريالت چسب از استفاده با مترميلي 12طول و 1/4

(Super Glue, Razichemical Graup, Tehran, Iran) در 
 روي بر آنالوگها موقعيت. گرديدند ثابت شده آماده محلهاي

 سوم آنالوگ و گرديد گذاري شماره چپ به راست از مدل
 . شد انتخاب مرجع نقطه عنوان به تصادفي بصورت

 آنالوگ متر، ميلي  11  دوم آنالوگ به نسبت اول آنالوگ فاصله
 چهارم آنالوگ و متر ميلي    8  مرجع آنالوگ به نسبت دوم

 آنالوگ به نسبت پنجم آنالوگ و   8  مرجع آنالوگ به نسبت
  .)1بود(شكل متر ميلي    11 چهارم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدل مرجع -1شكل  

 
 مدلهاي و مطالعات براساس آنالوگها موقعيت و قوس يطراح

 )14-16(گرفت.  انجام موجود

مرجع جهت ساخت  كست يك ساخت جهت، بعد هفته يك
 روي ITI مستقيم قالبگيري كوپينگهاي ابتدا تري اختصاصي،

 به مرجع مدل از اوليه قالب يك و شدند بسته آنالوگها بر مدل
 برگشت قابل غير لوئيدهيدروك با و ساخته پيش تري كمك

)Alginoplast, Heraeus kulzer, Hanau, Germany (
   گچ با قالب قالب، در آنالوگها بستن از پس. شد تهيه

(Stone II, Iran) شد ريخته. 

 گيري قالب كوپينگهاي حاصل مرجع كست بر بعد، روز يك
 يك قالبگيري ماده براي فضا حفظ جهت. شدند بسته مستقيم

 ,modeling wax, Dentsply( پليت سبي موم اليه

weybridge, Uk  (داده قرار قالبگيري كوپينگهاي نواحي در 
. نپوشاند را كوپينگها اطراف سكوي فوقاني لبه كه بطوري. شد
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 كه گرفت قرار طريقي به اول موم روي بر موم دوم اليه سپس
 دو( مهم غير ناحيه سه در. بپوشاند را اصلي مدل نواحي تمام
 سه) كام قدامي ناحيه در عدد يك و خلفي قسمت در عدد

 خارج) Tissue stops( استاپ جهت مومها روي از مستطيل
. شود يكسان ها قالبگيري حين در تري نشست وضعيت تا شد،

 از ابتدا گرفت صورت ذيل مراحل اختصاصي تري ساخت جهت
 و ساخته پيش تري كمك به شده گذاري موم كست

 Alginoplast, Heraeus( برگشت بلقا غير هيدروكلوئيد

kulzer Hanau, Germany (وبالفاصله گشت تهيه قالب 
   )Stone type IV Zher mack,Germany باگچ(
 آكريل اليه يك آمده بدست كست روي سپس.شد ريخته

  ورـــــــــــــن اــــــــب وندهشــــــ تـــــــسخ
)Mega Tray,Megadenta,Radeberg,Germany( رقرا 

 Triad 2000( دستگاه در دقيقه 6 مدت به شدو داده

visible light curing unit; Dents ply, Intl (نور 
 ميلي متر 2ضخامت  آمده بدست اختصاصي تري. شد تابانده
 گذاري موم كست يك روي بر شدن ساخته بدليل و داشت
. داشتند قالبگيري ماده جهت يكساني فضاي ها تري همه شده،
 دسته دو داراي ها تري مدل، از تري كردن خارج لتسهي جهت
 خروج محل طول در پنجره پنج همچنين. بودند خلفي و قدامي

Guide pin از عبور حين كوپينگها، ايمپريشن تا داشتند 
. باشند خود اطراف آكريل با تماسي هرگونه فاقد تري، داخل

 يآكريل فرز و هندپيس از استفاده با ها تري تيزي و اضافات
 قالبگيري ماده اتصال و گير افزايش منظور به.شد برداشته
 متر ميلي 15 فواصل و متر ميلي 2 قطر به هايي سوراخ نهايي،

 به. گرديد ايجاد پيس هند روند فرز با ها تري سطح تمام در
 دقيقه 15 و گشت فراهم اختصاصي تري عدد 15 ترتيب اين
 VPS Tray( افزايشي سيليكون چسب قالبگيري از قبل

Adhesive; 3M ESPE,St.paul,Minn (داخلي سطح در 
    .شد زده تري هاي لبه اطراف ميليمتر وپنج

 قوام با سايلوكسان وينيل پلي از تكنيك سه هر قالبگيري جهت
 Mono pren transfer, vinyl polysiloxane(منوپرن منوفاز

Kettenbach, Germany (كارخانه دستورالعمل طبق بر 
 .گرديد استفاده  سازنده

 ابتدا: )NS(كوپينگها اتصال بدون مستقيم تكنيك ،اول روش در
 ,Direct Transfer coping(  مستقيم قالبگيري كوپينگهاي

ITI,Straumann,Sweden (ور با و اصلي مدل روي برĤگشت 
   رنچ ترك  كمك به مترنيوتن بر سانتي 10

)Torque control device for ratchet,046.049 

ITI,Straumann,Sweden ( پلي قالبگيري شدندماده محكم 
 monopren( منوپرن منوفاز قوام با سايلوكسان وينيل

transfer VPS kettenbach, Germany (اطراف در 
 بدست ترانسفرها برگيري در حداكثر تا گشت تزريق كوپينگها

. پرشد ماده اين با نيز اختصاصي تري داخل همچنين و آيد
 مرحله طي و. شد نشانده مدل روي بر ختصاصيا تري سپس
 تا. شد داده قرار آن روي بر كيلوگرم 2 وزنه يك شدن سخت
 پيچهاي ابتدا دقيقه، 8  از پس شود. وارد آن بر يكساني نيروي
   از مدل قالب مجموعه و شد باز كوپينگ ترانسفر

   تـــــــايمپلن هايــــــــــآنالوگ ســــــسپ.شدند جدا هم
)RC implant analog,025.4101,ITI,Straumann,Sweden  (

 عقربه جهت آرامي به و گرفتند قرار قالب درون خود محل در
 احساس چرخشي ضد ومقاومت شد چرخانده ساعت هاي

 حاصل اطمينان قالب داخل آنها صحيح قرارگيري از تا گرديد
 .گرديد محكم كوپينگ پيچ و شود

 جديد هاي تري كمك به و )عدد 5(الزم تعداد به عمل اين
 فراهم نظر مورد تكنيك از قالب 5 طريق اين به و. شد تكرار

  .)2گرديد(شكل 
  
  
  
  
  
  
  

  آنالوگها راهبه هم شده تهيه قالب - 2  شكل
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 يكديگر به كوپينگها اتصال با مستقيم تكنيك ،دومروش 
 اين در. )Sبود( GC شونده سخت خود آكريلي رزين بوسيله
 ,Direct Transfer coping( مستقيم نگهايكوپي ابتدا روش

ITI,Straumann,Sweden (و شد بسته اصلي مدل روي بر 
   كمك به مترنيوتن بر سانتي 10 گشتاور با
)Torque control device for ratchet,046.049 

ITI,Straumann,Sweden (يكسان جهت شدند، محكم 
 بوسيله سايندك يك ابتدا رفته بكار GC آكريل مقدار سازي
 شد تهيه) Speedex coltene Swiss( تراكمي سيليكون پوتي

 كوپينگهاي سكوي تحتاني حد در ايندكس اين بطوريكه
 فوقاني حد روي بر GC آكريل و گرفت مي قرار مستقيم
 نخ با مستقيم كوپينگهاي روش اين در. شد برده بكار ايندكس

 محكم يلآكر براي داربستي ايجاد جهت) Mina, Iran( دندان
  . شدند متصل بهم

 GC pattern Resin( شونده سخت خود آكريل مايع پودر و

G-C dental Industrial , Tokyo, Japan (مخلوط هم با 
 فوقاني سكوي ارتفاع تا سيليكوني ايندكس روي به و شده

 براي GC آكريل و كوپينگ مجموعه. شدند داده قرار كوپينگها
 پايان آكريلي هاي نقباضا تا گرديد نگهداري ساعت 24

  )17،18(يابد.

 و شد انجام اول تكنيك مشابه كامالً هم روش اين در قالبگيري 
 قرار خود محل در اول تكنيك مشابه ايمپلنت آنالوگهاي
 .آمد بدست قالب 5 نهايت در و. گرفتند

 آكريلي رزين وسيله به مستقيم كوپينگهاي اتصال:  سوم روش
 .)SS(آنها مجدد اتصال و كردنجدا ، GC شونده سخت خود

 مستقيم كوپينگهاي ، دوم روش مشابه كامالً روش اين در
 برشي سپس شدند متصل بهم شونده سخت خود GC باآكريل

 الماسي ديسك از استفاده با متر ميلي 5/0 ضخامت به
 بين) Co3/220 Handpiece Tip(طرفه دو هندپيس

  شد. زده مجاور كوپينگهاي
 از اندكي مقدار افزودن با مجدداً قسمت ،دو ساعت 24 از پس 

 از پس و شدند متصل بهم paint brush تكنيك با GC رزين

 انجام قالبگيري دوم، و اول تكنيك دو همانند )17،18( دقيقه 17
 تهيه شد. روش اين در نيز قالب 5 و شد

 كننده عمل يك توسط ها گيري قالب تمامي است ذكر به الزم
 جهت از مدل، روي از خروج از بعد ها قالب تمامي. شد انجام
 ماده جدايي يا ايمپلنتها ناحيه در خصوص به حباب وجود عدم
 مشكل وجود صورت در و گرديد ارزيابي تري از گيري قالب

 با باكس يك ها، قالب تهيه از بعد ساعت يك. شد تجديد
 و) speedex, coltene ,swiss( تراكمي سيليكون از استفاده

 قالب همه براي ماتريكس واين. شد تهيه متر ميلي 30 فاعارت به
 قالب همه در شده برده كار به گچ ميزان تا شد برده كار به ها

 klasse 4 DIE( 4نوع گچ از استفاده با ها قالب. باشد يكسان

MODELL MACHER, Germany (كارخانه دستور طبق 
 به گچ گرم 100 با آب ليتر ميلي 20-21. شدند ريخته سازنده
 مدت به سپس شدند مخلوط دست وسيله به ثانيه 15 مدت

 Whip-Mix( خأل در همزن ماشين از استفاده با ثانيه 30

combination unit, whip mix corp , Louisville,ky (
)  DandIran(ويبراتور بر تري دسته حاليكه در. شدند مخلوط

 ساعت يك از پس. شدند ريخته ها قالب بود شده داده قرار
 حباب وجود نظر از ها كست. شدند جدا ها قالب از ها كست
 و مجموعاً) 19،20،21( شدند. تكرار لزوم صورت در و شدند بررسي
  )3(شكل. شد تهيه مطالعه آماري جامعه كست پانزده

  
  
  
  
  
  
  

  شده تهيه كست- 3 شكل
  

 coordinate measuring) وسيله به ابعادي دقت گيري اندازه

machine, Mistral, DEA Brown Q sharp, 

Grugliasco, Italy) شد انجام متر ميلي 0028/0 دقت با .
 با است قادر مختصات گيري اندازه دستگاه يا CMM دستگاه
 به نسبت ZYX محور سه در را دقت عدم ظريف هاي پروب
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 محاسبه دارد، وجود ها كست تمامي روي بر كه رفرنس نقطه
 پروب ويك متر 1× 8/1 زكمي يك داراي دستگاه اين. كند

 توسط ميز عرض و طول تمام در پروب اين. باشد مي حساس
 اندازه جهت. دارد حركت قابليت عمودي و افقي بازوي دو

 مدل افقي سطح روي) Detector( دستگاه شاخص ابتدا گيري
 يك نقاط اين ازمجموعه دستگاه افزار نرم قرارگرفته، مرجع
 سومين را تعريف مي كند.   X صفحه عنوان به فرضي صفحه
 دستگاه توسط محور سه هر صفر نقطه روي بر مدل آنالوگ
 در نقطه 4 لمس با دستگاه كروي پروب سپس. گردد مي فرض

 صورت اسكن لمس، هنگام و يابد مي را آن مركز آنالوگ، هر
 كامپيوتر در ZYX محورهاي اطالعات ترتيب اين به و گيردمي
 .شوند مي ثبت

 اطالعات است قادر دستگاه به متصل افزار نرم همچنين
 به و كند مقايسه كستها با را مرجع مدل در ZYX محورهاي

 )20(گردد.  مي محاسبه نيز آنها بين عددي تفاوتهاي ترتيب اين

 دستگاه توسط كه بود ديگري متغير )∆ θ( چرخشي تغييرات
 Guide از چرخشي تغييرات ثبت براي شد، گيرياندازه

Screwو ها كست آنالوگ بر را آنها. شد استفاده بلند هاي 
  اي زاويه موقعيت ترتيب اين به و نموده متصل اصلي مدل

 )θ ∆( گريد.  ثبت نيز)16( 

 غير متخصص يك توسط ها گيري اندازه همه است ذكر به الزم
 انجام) Blind operator( قالبگيري مختلف روشهاي از آگاه
 و شد گيري اندازه بار سه گآنالو هر ،دقت بيشتر جهت و شد
 مختصات عنوان به آن مقدار ثابت عدد متوالي تكرار صورت در

 ثبت اطالعاتي فرم روي بر X ، Y ، Z ابعاد در آنالوگ مركز
 .گرديد

  
 آنالوگها فضايي موقعيت

 ها پايه ابعادي اختالف بررسي مطالعه، اين از هدف كه جا آن از
 يك بود، ها كست به لمد از ها آن موقعيت انتقال دقت و

 ها پايه از هريك براي فضايي موقعيت نام به جديد متغير
 ابعادي گيري اندازه از يكسان طور به كه گرديد توصيف

 دار معني عدم درصورت داشته، اثرپذيري x، y، z محورهاي

 اثر بررسي امكان تنهايي، به محورها از هريك در نتايج بودن
 اين. سازد فراهم همزمان رتصو به را محور سه هر تجميعي

 :از عبارتست زير فرمول با مطابق متغير

                                         

  برابر  آنالوگ هر فضايي تغييرموقعيت  فرمول اين در
 R    ،∆x كست و اصلي مدل در آنالوگ هر مركز نقاط تفاوت 

 مدل در آنالوگ هر مركز نقاط تفاوتبرابر  x ، ∆y محور در
 آنالوگ هر مركز نقاط تفاوت:   ∆z  و y درمحور كست و اصلي

           ) 16( باشد. مي z محور در وكست اصلي مدل در

 SPSS 22  ) Statistical داده هاي  مطالعه درنرم افزار 

package for Social sciences version22 (تحت                 

قرار ) one way analysis of variance ) ANOVA آزمون
 Duncann( دانكن اي دامنه چند آزمون گرفتند سپس

multiple range TesT (تكنيك بين سه مقايسه جهت 
  گرفت. صورت قالبگيري

  
  

  :يافته ها
 وهمچنين وX ، Y ، Z درمحورهاي  حاصل وتغييرات جابجايي
 شده ارائه 1 مطالعه درجدول مورد هايهگرو R وθ تغييرات

  است.
 اساس بر گروهها بين داري معني اختالف كه داد نشان نتايج
   )P ≥01/0. (دارد وجود ZوX  ،Y تفاوت

نشان داد   XYZ  بر اساس تفاوت نهايانگيم سهيقام همچنين
 وجود ندارد NS و S يگروها نيب يدار يكه اختالف معن

)07/0P=  (گروه كهيدر حال  SS اختالف  گريد يباگروها
  ) P= 01/0(   دارد يارد يمعن
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 نيب يدار معني اختالف θبر اساس  نهايانگيم سهيدر مقا
  NSگروه  كهيدر حال )P<05/0(.وجود نداردSSو  S يگروها

ميزان    )P= 01/0(. دارد يدار ياختالف معن گريد يبا گروها
مشاهده  1در نمودار مطالعه   مورد تغييرات فضايي سه گروه

)، داراي R∆)0.22±  0.02با كمترين SSشود كه گروهمي
ميزان تغييرات  SوNSباالترين دقت ابعادي است ، در دو گروه 

فضايي بيشتر است ولي بين اين دوگروه از لحاظ آماري تفاوتي 
  )P<05/0(. .وجود ندارد

  
  S,NS,SS گروهاي فضايي تغييرات - 1نمودار

  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  بحث:
 بر متكي پروتزهاي ساخت هنگام اهداف ترين اصلي از يكي

 روي بر فعال غير تطابق با استراكچري سوپر ساخت ايمپلنت
 ساختار بودن فعال علت به كه نيروهايي. است ايمپلنت چند

 در تحليل سبب تواند مي گردد مي ايجاد ايمپلنت در پروتزي
 در فعال غير تطابق به نياز علت گردد. ايمپلنت اطراف استخوان

استخوان  به آنها اتصال خاصيت را ايمپلنت كچرهايسوپراسترا
 )22(.مي دانند

 سه از حاصل نهايي كست ابعادي دقت بررسي به تحقيق اين در
   هاي داده نتايج .پرداختيم متعدد ايمپلنتهاي از قالبگيري روش

  حاصل از مطالعه را به طور خالصه مي توان اينگونه تفسير كرد.
و جابجايي  ) (Rبجايي خطيتفاوت معني داري از نظر جا

 در سه تكنيك مختلف قالبگيري وجود دارد. چرخشي 
كست هاي حاصل از تكنيك قالبگيري اتصال كوپينگها بوسيله 

دقت  (SS)، جدانمودن و اتصال مجدد آنها GCرزين آكريلي 
 ابعادي بسيار نزديكتري به مدل مرجع دارند.

تكنيكهاي اتصال كوپينگها بوسيله رزين كستهاي حاصل از 
دقت  ،  (NS)و تكنيك بدون اتصال كوپينگها  (S)آكريلي 

 ابعادي كمتري نسبت به مدل مرجع دارند.

و  Sاختالف معني داري از نظر دقت ابعادي بين دو تكنيك 
NS .وجود ندارد 

 و همكاران  Al Quranيافته هاي اين مطالعه با مطالعه 
تري باز و  ،لبته ايشان سه تكنيك  تري بستههمخواني دارد ا

  ميزان تغييرات شاخص هاي مورد بررسي در سه گروه آزمايشي   - 1جدول
  

  هاگروه
 انحراف معيار±ميانگين

  Rييراتتغ θتغييرات Z تغييرات Yتغييرات Xتغييرات

 S 06/0±45/0متصل

 

05/0±36/0 
 

07/0±42/0 
 

15/0±53/1 
 

07/0±80/0 
 

  NS 04/0±34/0غير متصل
 

05/0±43/0 
 

05/0±32/0 
 

07/0±97/1 
 

06/0±70/0 
 

متصل ،جدانمودن 
 SSواتصال مجدد

02/0±13/0  
 

01/0±11/0  
 

02/0±11/0  
 

09/0±27/1  
 

02/0±22/0  
 

Total 
03/0±31/0  

 

03/0±30/0 
 

03/0±28/0 
 

07/0±59/1 
 

04/0±57/0 
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غير متصل و تري باز متصل و جدا نمودن و اتصال مجدد را با 
يكديگر مقايسه كردند. و همچنين تفاوت ديگر با مطالعه ما در 
اين بود كه ايشان فواصل بين آنالوگها در هر گروه را بوسيله 

تيجه رسيدند ميكرومتر ديجيتالي اندازه گيري كردند و به اين ن
اتصال مجدد از كه تكنيك متصل با رزين آكريلي، جدا نمودن و 

  ) 10(دقت باالتري برخوردار است.
و همكاران همخواني  Filhoهمچنين با مطالعه نتايج مطالعه ما 

   دارد.
 درجه 90 و 65 زواياي با فلزي ماتريكس در ايمپلنت 2 ايشان
 .نمودند مقايسه هم با را تكنيك 4 و دادند قرار افق به نسبت

 الحاق بدون مربعي كوپينگهاي با مستقيم تكنيك، 1 تكنيك
 خود آكريلي رزين با بهم مربعي كوپينگهاي ،2آنها .تكنيك

 با مربعي كوپينگهاي ،3تكنيك .شدند متصل شونده سخت
 و جدا سپس شدند متصل بهم مريزه اتوپلي آكريلي رزين

 رزين با مربعي نگهايكوپي ،4 تكنيك .شدند متصل بهم مجدداً
 .شدند متصل بهم ساخته پيش آكريلي

 به توان مي ما مطالعه با ايشان مطالعه مهم تفاوتهاي از
 بوسيله ها نمونه از كردوهمچنين اشاره اتر پلي با قالبگيري
Scanjet افزار نرم بوسيله نتايج و شده تهيه ديجيتالي تصاوير 

Autocad 2000 نشان داد  مطالعه اين هاي يافته. شد تحليل 
 و نسبت به مدل مرجع دارد را تفاوت بيشترين 1تكنيك
 )19(.دارد را دقت بيشترين 3 و 4 تكنيك

 بررسي قابل زير نكات ها پژوهش ساير با تحقيق اين مقايسه در
 صفر ها ايمپلنت آنالوگ قرارگيري زواياي مطالعه اين در ،است
 زيرا باشدن موثر تحقيق نتيجه در زاويه متغير تا بود

Assuncao 4 حاوي مدل روي بر خود مطالعه در همكاران و 
 با كه دادند نشان  درجه 25 ،15 ،10 صفر زواياي در ايمپلنت
 مي افزايش گيري قالب در خطا ميزان زاويه ايمپلنت، افزايش

 )23(.يابد

 هاي روش شده تهيه هاي نمونه گيري اندازه ابزار مورد در
 نمونه بررسي براي  همكاران و Vigolo P. دارد وجود مختلفي

 نه كه اند كرده استفاده پروژكتور پروفايل روش از خود هاي

 دقت ميزان نه و كند مي فراهم را بعدي سه گيري اندازه امكان
 )24( .باشد مي كافي بعد، دو همان در گيري اندازه ابزار

 استفاده ها نمونه ارزيابي براي ميكروسكوپ ازدر دو مطالعه 
 الزم دقت بعد، سه هر بررسي امكان و باال دقت با ابزار اين د. ش

 اين اما )25،26(كرد. فراهم را گيري قالب هاي روش ارزيابي براي
 ،انجام ابزارداشته از استفاده تكنيك به بااليي حساسيت روش

 .باشد مي مشكل آن آزمايش

 غير هاي شيوه از استفاده ها، نمونه ارزيابي براي روش يك
 فريم يك تطابق ميزان بررسي با كه مفهوم بدين. است تقيممس

 ها، نمونه و مدل روي بر شده ساخته فلزي بار يك يا ورك
 جهت. كنند مي ارزيابي را گيري قالب دقت غيرمستقيم بصورت
. پروژكتور پروفايل مثل مختلفي ابزارهاي از اين تطابق ارزيابي

 و)28(ديجيتال يكوليسها. )9،27(الكترونيكي حسگرهاي )24(
 غير هاي روش اين كل، در )26(.است شده استفاده ميكروسكوپ

 يك داراي گيري اندازه ابزار دقت ميزان از مستقل مستقيم،
 يك صورت به ها پايه تمام ارزيابي آن و بودند كلي اشكال

 شده ساخته ورك فريم بودن يكپارچه واسطه به واحد، مجموعه
 به ها پايه تك تك قرارگيري موقعيت ارزيابي امكان عدم و

 .باشد مي مستقل صورت

 است بعدي سه هاي روش شامل گيري اندازه ديگر هاي روش
 گيري اندازه ابزارهاي از استفاده ها آن ترين دقيق از يكي كه

coordinating دستگاه مثل CMM در اين  كه باشد،مي
    )29(. تحقيق استفاده شد

ميلي  2 و دسترس در امالًك بصورت آنالوگها حاضر مطالعه در
 به نياز بدون تا گرفتند قرار آكريلي رزين مدل سكوي باالي متر

 پروب به قادر CMM دستگاه اباتمنت، موقعيت متغير وجود
 .باشد آنها كردن

 اختالف بررسي مطالعه، اين از هدف كه جا آن از همچنين
 ها هنمون به مدل از ها آن موقعيت انتقال دقت و ها پايه ابعادي

 گرديدكه استفاده ها پايه از هريك براي فضايي موقعيت از بود،
 همزمان صورت به راz y x  محور سه هر در بررسي امكان
 .سازد فراهم
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 برآيند از ناشي موقعيت اين انتقال در شده ايجاد خطاي زيرا
 معلولي و علت وابستگي و بوده محور سه هر در ابعادي اختالف
 )30(. ندارد محورها اين زا هيچكدام با مستقلي

 گرفتن نظر در و خارجي مرجع نقطه حذف ديگر مهم نكته
 در كه باشد مي داخلي مرجع نقطه عنوان به ها پايه از يكي

 گچي هاي بلوك ابعادي اختالف از ناشي مشكالت تمام حقيقت
 كستها اين قرارگيري موقعيت اختالف و اصلي مدل با و هم با

 و شد خواهد برطرف CMM دستگاه گيري اندازه ميزك روي
 .به شوند مي حذف روش اين با گر مداخله عوامل اين تمام
 منتقل قالبگيري توسط مدل اجزاء تمام موقعيت اينكه دليل

 هريك يا و ها پايه از يكي انتخاب بين تفاوتي هيچ شد، خواهد
 )30(.ندارد وجود داخلي مرجع نقطه عنوان به مدل بدنه اجزاء از

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آنالوگها قرارگيري سازي يكسان جهت حاضر مطالعه و اينكه در
 متر ميلي 001/0 دقت با CNC دستگاه از اصلي مدل در

  .كمترگرديد كننده عمل خطاي ترتيب اين به و شد استفاده
  

  نتيجه گيري:
 كه آيد مي بدست هنگامي اصلي كست ابعادي دقت باالترين

 متصل بهم GC آكريلي رزين وسيلهب قالبگيري كوپينگهاي
 ).SS تكنيك( گردند متصل مجدداً و جدا شوند،

 اتصال و) NS( كوپينگها اتصال بدون قالبگيري تكنيكهاي
 كمتري ابعادي دقت ، GC آكريلي رزين بوسيله كوپينگها

 وجود ابعادي دقت نظر از داري معني اختالف آنها بين و دارند
  .ندارد
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