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Abstract
Introduction:

The aim of this study was the Evaluation of compressive strength and setting
expansion of GC and Adenta dye stones.

Materials

This study was an experimental study. The sample number was 21 for each group
(n = 21). Compressive strength and setting expansion of GC and Adenta dye stones
was tested based on ADA Standard 25 and Iranian Standard No. 2792. Data analysis
was done with Independent-Sample t-test (p value = 0.05).

& Methods:

Results: There was no significant difference between GC (47.61 ± 5.54) and Adenta groups
(44.31 ± 7.71) in terms of compressive strength. Also, there was no significant
difference in the setting expansion between GC (0.07 ± 0.008) and Adenta dye stones
(0.08 ± 0.001).
Conclusion: The results of this study showed that there is no statistically significant difference in
setting expansion and compressive strength between GC and Adenta dye stones and
both samples was under standard condition )p value < 0.05).
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مقایسهی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن

در دو نمونهی گچ دایاستون  GCو Adenta
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چکیده
مقدمه :هدف از این پژوهش ،بررسی و مقایسهی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو
نمونه گچ دایاستون  GCو  Adentaبود.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع تجربی  -آزمایشگاهی و دارای دو گروه و هر گروه شامل  21نمونه بود .آزمون تنظیم انبساط
( )Setting expansionو مقاومت فشاری ( )Compresive strengthبر اساس دستورالعمل استاندارد 25
( )ISO 6873: 2013( ADA )American Dental Associationو استاندارد شمارهی  2792ایران
( )ISO 6873: 2013صورت پذیرفت .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون  Independent t-testانجام شد
).(p value = 0.05
يافتهها:

از نظر میزان استحکام فشاری بین دو نمونهی دایاستون  )47/61 ± 5/54 Mpa( GCو Mpa( Adenta

 ،)44/39 ± 7/71تفاوت معنیداری وجود نداشت ( .)p value = 0/128همچنین از نظر میزان انبساط حین
سخت شدن نیز بین دو نمونهی دایاستون  0/07 ± 0/008( GCدرصد) و  0/08 ± 0/001( Adentaدرصد)
تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)p value = 0/173

نتیجهگیری :نتایج مطالعه نشان داد که استحکام شکست فشاری و انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه گچ دایاستون
 GCو  Adentaتفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند و هر دو نمونه در شرایط استاندارد قرار داشتند.
کلید واژهها :گچ دندانی ،خصوصیات مکانیکی ،استحکام فشاری.
تاریخ ارسال1399/10/20:

تاریخ اصالح1400/1/21 :

تاریخ پذیرش1400/2/21 :

استناد به مقاله :خالقی امین ،پوریوسف اعظم ،هرمزی محسن .مقایسهی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونهی گچ دایاستون GC
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مقدمه

فشاری بسیار مهم است .استحکام شکست فشاری ظرفیت و

گچها در دندانپزشکی به خصوص در پروتزهای دندانی،

استعداد ماده يا ساختار برای تحمل نیروهای فشاری مستقیم و

استفادهی وسیع دارند ( Lavoisier .)1از اولین محققینی بود كه

محوری است ( .)12صبوحی و همکاران ( )13در در مقايسهی

در سال  1765در مورد گچها و خصوصیات آنها مطالعه كرد.

خصوصیات فیزيکی گچ ايرانی با مشابه آلمانی بیان كردند

بعد  Lechatelierو  ،Hendtipusنحوهی سخت شدن مواد

كه انبساط حین سخت شدن در هر دو گچ در محدودهی

ژيپسوم را بررسی كرده و تئوری كريستالین را مطرح نمودند (.)2

استانداردهای  ADAقرار دارد و اختالف معنیداری نیز با

گچهای مورد استفاده در دندانپزشکی به شکل كلسیم

يکديگر ندارند .استحکام فشاری دو گچ اختالف معنیداری

همیهیدرات ( )CaSO4، 1/2 H2Oبوده كه پس از اختالط

با يکديگر داشت و هیچكدام در محدودهی استانداردهای

با آب و ست شدن تشکیل كريستالهای كلسیم دیهیدرات

 ADAقرار نداشتند.

را میدهند ( .)3( )CaSO4، 2 H2Oدر مورد گچها،

گلبیدی و همکاران ( )2در بررسی دو خصوصیت انبساط

خصوصیات قابل بررسی متعددی وجود دارد ولی در

حین سخت شدن و استحکام فشاری در دو گچ ايرانی به نام

استاندارد شمارهی )American Dental Association( 25

های پارس دندان و الماس و يک گچ خارجی به نام Hinrizit

 ADAتنها پنج خصوصیت به عنوان ويژگیهای اصلی برای

كه مورد تأيید  ADAمیباشد ،به اين نتیجه دست يافتند كه

ارزيابی گچها تعیین شدهاند كه به ترتیب عبارت هستند از

میزان انبساط حین سخت شدن برای گچ پارس دندان0/03 ،

قوام ،زمان سخت شدن ،انبساط حین سخت شدن ،استحکام
فشاری و توانايی بازسازی جزئیات (.)4
كستهای گچی ،بايستی به درستی ساختارهای به دست
آمده از قالبگیری را بازسازی كنند و برای محقق شدن آن
روش دقیق و مواد مناسب ضروری است (.)6 ،5
از میان موارد مورد استفاده ،گچ نوع  IVو  Vبیشترين
استفاده را در تهیهی كست و دای در پروتزهای ثابت دارد
كه به علت دقت ابعادی ،قیمت كم و استفادهی آسان می
باشد (.)8 ،7

( 0/69 ±خارج از محدودهی استاندارد  )ADAو الماس،
( 0/21 ± 0/01نزديک به محدودهی استاندارد  )ADAو
میزان استحکام فشاری برای گچ پارس دندان13 ± 1/96 ،
(خارج از محدودهی استاندارد  )ADAو الماس± 1/56 ،
( 8/4خارج از محدودهی استاندارد  ) ADAبود در حالی
كه میزان انبساط حین سخت شدن برای گچ Hinrizit

( 0/018 ± 0/01در محدودهی استاندارد  )ADAو
استحکام فشاری ( 21/22 ± 3/28در محدوده ی استاندارد
 )ADAمیباشد.

بعد از تركیب گچ با آب در اثر واكنش معکوس

به دلیل اهمیتی كه میزان استحکام فشاری و انبساط حین

 gypsumبه  gypsiteتبديل میشود و بعد از رشد كريستال

سخت شدن گچ در مراحل ريختهگری دارد و همچنین

های محوری  Spheruliteها شکل میگیرند كه نتیجهی اين

گزارشات ضد و نقیض از میزان آن در گچهای مختلف ،در

رشد  Setting expansionنامیده میشود (.)9

اين مطالعه دو نوع گچ ولمیکس  GCو گچ  Adentaمورد

نتايج برخی محققین پیرامون تخلخل و رابطهی میزان

بررسی قرار گرفتند .هدف از اين مطالعه ،بررسی و مقايسهی

انبساط گچهای دندانی نشان داد كه با افزايش نسبت آب به

انبساط حین سخت شدن و استحکام فشاری در اين دو نوع

پودر ،میزان تراكم گچ و همچنین میزان انبساط آن كاهش

گچ دایاستون بود ،تا اين فرضیه كه استحکام فشاری و

میيابد (.)11 ،10

انبساط حین سخت شدن در اين دو نوع گچ تفاوت معنی

در همهی پروسههای ريختگی ،ارزيابی استحکام شکست
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مواد و روشها
در اين مطالعهی تجربی -آزمايشگاهی كه در قالب پاياننامهی
شمارهی  8419در دانشکدهی دندانپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان به تصويب رسید ،از دو نوع گچ دایاستون
( GC )GC AMERICA INC. ALSIP, IL 60803و
(Adenta )Germany, koln, konrad- adenauer- str
استفاده شد .با استفاده از فرمول حجم نمونه (Z1-α/2 + Z1-β)2

 n = × (12 + 22) / (μ1 – μ2)2تعداد  21نمونه برای هر

شکل :1

Digital outside micrometer

گروه  21انتخاب گرديد .نمونهها به شکل استوانه و با قطر
 20 ± 0/2میلیمتر در ارتفاع  40 ± 0/4میلیمتر تهیه شد.
تهیهی نمونهها بر اساس دستورالعمل استاندارد ADA 25

( )1و استاندارد شمارهی  2792ايران ( )2صورت گرفت.
شرايط دمايی  23 ± 2درجهی سانتیگراد و رطوبت 50 ± 10
درصد برای كلیهی وسايل و ابزارآالت فراهم شد و وسايل
حداقل  15ساعت قبل از آزمون در شرايط مذكور قرار گرفتند.
آزمون انبساط حین سخت شدن:

برای اندازهگیری میزان انبساط نمونههای گچی از يک
( Digital outside micrometer )China, QlRبا دقت
 0/005میلیمتر كه با استفاده از ياتاقان آلومینیومی در جای
خود ثابت میشد ،استفاده گرديد (شکل  .)1در شروع
آزمون ،ابتدا با استفاده از ( China, Guilin Guanglu

 Digital caliper )Measuring Instrument Coبا دقت
 0/05میلیمتر طول بین قسمت متحرک مکعب فوالدی و قسمت

شکل  :2ابعاد نمونهی استحکام فشاری

پس از آن درصد انبساط طبق فرمول زير محاسبه و برای
هر گچ دو بار انجام گرديد.
 (L1- L0 / L1)*100طول نهايی  L1طول اولیه L0

آزمون استحکام فشاری:

جهت آزمون استحکام فشاری طبق ( )ISO 6873: 2013از
پنج عدد استوانهی تفلونی دو تکهی زنگ نزن و غیر قابل نفوذ

ثابت ناودان  Vشکل با اندازهی  100 ± 0/1میلیمتر تنظیم شد.

با قطر  20 ± 0/2میلیمتر در ارتفاع  40 ± 0/4میلیمتر استفاده

سپس قسمت كف ناودان  Vشکل به وسیلهی يک ورق التکس

شد و ضخامت پوستهی هر قالب  5میلیمتر بود (شکل .)2

رابردم به ضخامت  0/1میلیمتر پوشانده شد تا از محدود كردن

ابتدا هر قالب تفلونی روی صفحهی شیشهای قرار گرفت و

انبساط گچ ممانعت به عمل آيد (( )10شکل  1و .)2

سپس آب مقطر و گچ مخلوط شده طبق دستور كارخانه با

مخلوط آب و گچ طبق دستور كارخانهی سازنده تهیه و

روش اختالط استاندارد با دقت  0/5میلیلیتر و با كمک

با كمک ( Vibrator )Pars Dental, Iranداخل ناودان V

ويبراتور درون قالبها ريخته شد تا كمی لبريز شود .از

شکل ريخته شد .روی ناودان با يک ورقهی التکس رابردم

ويبراسیون ،حداكثر  30ثانیه استفاده كرديم .برای رسیدن به

پوشانده شد تا از تبخیر آب مخلوط جلوگیری شود .يک

حداقل حبابهای هوا قبل از اينكه سطح مخلوط درخشندگی

دقیقه قبل از زمان سخت شدن و دو ساعت پس از شروع

خود را از دست بدهد ،شیشهی دوم به نحوی روی آن قرار

اختالط ،اندازهگیری انجام شد (.)13

گرفت كه سطح گچ با شیشه در تماس و صاف باشد.
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حدود  45 ± 1دقیقه پس از شروع اختالط آب و گچ،

امین خالقی و همکاران

استحکام فشاری و انبساط حین سخت شدن بین گچها از

قالبها از هم جدا شده و نمونهها در هوای با دمای 23 ± 2

آزمون  Independent t-testاستفاده شد .سطح معنیداری

درجهی سانتیگراد در رطوبت نسبی  95 ± 5درصد نگهداری

 0/05در نظر گرفته شد.

شدند .اگر نمونهای تخلخل يا شکستگی داشت ،كنار گذاشته
شده و نمونهی جديد تهیه میگرديد 60 .دقیقه پس از شروع

یافتهها

اختالط گچ ،هر پنج نمونه توسط Universal testing

نتايج جدول  1نشان میدهد كه توزيع هر دو متغیر وابسته در

 )lnstron Corp, Canton, Mass( machineبا نیروی

هر دو گروه ،نرمال است ( )p value < 0/05و فقط آزمون

 5 ± 2كیلوگرم نیوتن /دقیقه تحت آزمون فشاری قرار گرفتند

نرمال بودن  Shapiro-Wilkبرای متغیر استحکام فشاری در

(شکل  .)3استحکام فشاری تنشی است كه به ازای آن ،اولین

نمونهی گچ  Adentaبه لحاظ آماری معنیدار بود (> 0/05

نشانه از ترک يا شکستگی روی سطح نمونه ظاهر شود ،در واقع

 ،)p valueكه تا حدی انحراف از نرمال بودن را در اين متغیر

نمونه بین صفحات دستگاه با باری كه به تدريج اعمال میشود،

وابسته نشان میدهد .اما نمودارهای  Q-Qنرمال برای هر دو

فشرده میشود تا اولین نشانه از ترک ديده شود (.)13

متغیر وابسته در هر دو گروه از جمله متغیر استحکام فشاری
در نمونهی گچ  Adentaتا اندازهای نرمال به نظر میرسند
(يعنی نقاط دادهها به خطوط قطری نزديک هستند) و در اينجا
نتیجه میگیريم كه دادهها برای تحلیل پارامتريک آماده
هستند .بنابراين از آزمون  Independent t-testجهت تجزيه
و تحلیل دادهها استفاده شد.
طبق آزمون استحکام فشاری ( )ISO 6873: 2013اگر 4
نمونه از  5نمونهی استحکام فشاری الزم باالتر از  35را
داشتند ،مورد تأيید است .اگر فقط  3نمونه از  5نمونه،

شکل  :3دستگاه Universal testing machine

استحکام فشاری الزم را داشتند ،بايد مجدداً يک سری 5تايی

دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخهی (version 20, 20

از نمونه آزمايش شود كه اگر هر  5نمونه از سری دوم به

)IBM Corporation, Armonk, NYتجزيه و تحلیل شدند.

استحکام فشاری الزم رسیدند ،مورد تأيید است در غیر اين

در ابتدا جهت بررسی نرمال بودن توزيع دادهها از آزمونهای

صورت ،مورد تأيید نیست .در مطالعهی حاضر ،استحکام

 Kolmogorov- Smirnovو  Shapiro-Wilkاستفاده شد

فشاری تمام نمونهها باالتر از  35بود ،بنابراين نیازی به تکرار

كه نتايج بیانگر نرمال بودن توزيع دادهها بود .جهت مقايسهی

آزمايش نبود.

جدول  :1آزمونهای آماری جهت نرمال بودن توزیع دادهها

آزمونها
متغیر

استحکام فشاری

GC
Adenta

انبساط حین سخت شدن

GC
Adenta

Shapiro-Wilk

Kolmogorov- Smirnov
df

سطح معنیداری ()sig

df

سطح معنیداری ()sig

21
21
21
21

0/2
0/06
0/17
0/2

21
21
21
21

0/18
*0/01
0/43
0/2
* p value > 0/05
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جدول  :2تعیین و مقایسهی استحکام فشاری در دو نوع گچ دایاستون  GCو Adenta

نوع گچ
متغیر

GC

Adenta

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

p value

47/61 ± 5/54

44/39 ± 7/71

p value= 0/128

استحکام فشاری (مگاپاسکال)

با توجه به جدول  ،2میانگین استحکام فشاری در نوع دای

گلبیدی و همکاران ( ) 2در تحقیقی ،با مقايسه ی

استون  47/61 ± 5/54 Mpa GCو در نوع Mpa Adenta

خصوصیات فیزيکی و مکانیکی گچ سفید خدابنده لو با

 44/39 ± 7/71میباشد .نتايج حاكی از آن است كه میانگین

استانداردهای موجود به اين نتیجه دست يافتند كه

استحکام فشاری در نوع دایاستون  GCبیشتر از نوع Adenta

استحکام فشاری اين گچ در محدوده ی استاندارد نیست

است .اما نتايج آزمون  Independent t-testنشان داد كه بین

ولی انبساط حین سخت شدن در حد استاندارد می باشد .اما

دو نمونهی دایاستون  GCو  Adentaاز نظر میزان استحکام

در مطالعه ی ما ،استحکام فشاری و انبس اط برای هر دو

فشاری ،تفاوت معنیداری وجود ندارد (.)p value = 0/128

نمونهی  GCو  Adentaدر محدوده ی استاندارد بود .از

نتايج جدول  3نشان میدهد ،میانگین میزان انبساط حین

جمله عواملی كه بر استحکام فشاری گچ ها اثر دارد ،نسبت

سخت شدن در نوع دایاستون ( 0/07 ± 0/008 GCدرصد) ،و

آب به پودر است .اختالط در خأل نیز می تواند موجب

در نوع ( 0/08 ± 0/01 Adentaدرصد) میباشد .اين بار هم

بیشتر شدن استحکام فشاری شود (.)10

اگرچه نتايج حاكی از آن است كه میانگین انبساط حین سخت

گلبیدی و داوری ( )14در بررسی خصوصیت استحکام

شدن در نوع  Adentaبیشتر از نوع دایاستون  GCاست .اما نتايج

فشاری در دو گچ ايرانی به نامهای پارس دندان و الماس و يک

آزمون  Independent t-testنشان داد كه اين تفاوت میانگین

گچ خارجی به نام  Hinrizitكه مورد تأيید  ADAمیباشد ،به

بین دو نمونهی دایاستون  GCو  Adentaاز نظر آماری معنیدار

اين نتیجه دست يافتند كه میزان استحکام فشاری برای گچ پارس

نیست ( .)p value = 0/173در استاندارد  ،ADAمحدودهی

دندان( 13 ± 1/96 ،خارج از محدودهی استاندارد  )ADAو

استاندارد برای انبساط حین سخت شدن  0-0/3درصد در نظر

الماس( 8/4 ± 1/56 ،خارج از محدودهی استاندارد  )ADAبود

گرفته شده است ( )3كه با توجه به نتايج مطالعهی حاضر،

در حالی كه استحکام فشاری برای گچ ± 3/28 ،Hinrizit

نمونههای  Adentaو  GCدر محدودهی نرمال قرار دارند.

( 21/22در محدودهی استاندارد  )ADAمیباشد .از طرفی میزان
انبساط حین سخت شدن برای گچ پارس دندان0/69 ± 0/03 ،

بحث

(خارج از محدودهی استاندارد  )ADAو الماس0/21 ± 0/01 ،

نتايج مطالعه ی حاضر نشان داد كه از نظر میزان استحکام

(نزديک به محدودهی استاندارد  )ADAبود در حالی كه میزان

فشاری بین دو نمونهی دای استون  )47/61 ± 5/54( GCو

انبساط حین سخت شدن برای گچ ( 0/018 ± 0/01 Hinrizitدر

 ) 44/39 ± 7/71( Adentaتفاوت معنی داری وجود ندارد

محدودهی استاندارد  )ADAبود .استحکام فشاری و میزان

و بنابراين فرضیه ی صفر پژوهش تأيید شد.

انبساط تنها در مورد گچ  Hinrizitهمانند  GCو  Adentaدر

جدول  :3تعیین و مقایسه ی انبساط حین سخت شدن در دو نوع گچ دایاستون  GCو Adenta

نوع گچ
متغیر

انبساط حین سخت شدن (درصد)
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GC

Adenta

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

p value

0/07 ± 0/008

0/08 ± 0/01

p value= 0/173
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مطالعهی ما در محدودهی استاندارد  ADAقرار داشت.
 ) 15( Fairhurstدر پژوهشی كه بر روی استحکام

امین خالقی و همکاران

كه با افزايش نسبت آب به پودر ،میزان تراكم گچ و
همچنین میزان انبساط آن كاهش پیدا میكند.

فشاری گچ های دندان پزشکی انجام داد ،به اين نتیجه دست

 Adyو  ) 16( Mahlerنیز عوامل مؤثر بر میزان انبساط

يافت كه اوالً با كاهش نسبت آب به پودر ،میزان استحکام

سخت شدن در گچ های اينوستمنت را بررسی كرده و به

در هر دو حالت مرطوب و خشک افزايش می يابد و ثانیاً،

اين نتیجه دست يافتند كه افزايش نسبت آب به پودر و

نگهداری گچ استون در دمای باالتر از  65درجه ی

كاهش زمان اختالط ،موجب كمتر شدن میزان انبساط

سانتی گراد موجب تبديل سولفات كلسیم دی هیدرات به

می شوند .دسترسی مشکل به بعضی از مواد ،از

سولفات كلسیم همی هیدرات شده كه خود باعث كاهش

محدوديت های اين مطالعه بود .با توجه به خصوصیات

استحکام فشاری استون می گردد .در مورد دو نمونه ی

مطلوب گچهای  Adentaو  GCاز نظر استحکام فشاری و

 Adentaو  ، GCكم بودن نسبت آب به پودر ،موجب

انبساط حین سخت شدن ،پیشنهاد می شود در مطالعات

كاهش آب باقی مانده در نمونه ها و در نتیجه افزايش

بعدی در مورد ساير خصوصیات از جمله توانايی بازسازی

استحکام فشاری می شود .هرچه میزان آب اضافی بیشتر

جزئیات ،قوام و زمان سخت شدن ،آزمايش های بیشتری

باشد ،استحکام فشاری نمونه كمتر می شود.

انجام شود.

يافته های مطالعه ی حاضر نشان داد كه از نظر میزان
انبساط حین سخت شدن بین دو نمونه ی دای استون GC

نتیجهگیری

( )0/07 ± 0/008و  )0/08 ± 0/01( Adentaتفاوت

يافتههای پژوهش حاضر نشان داد كه استحکام شکست

معنی داری وجود ندارد (.)p value < 0/05
صبوحی و همکاران ( ) 13در مقايسه ی خصوصیات
فیزيکی گچ ايرانی با مشابه آلمانی بیان كردند كه انبساط

فشاری و انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونهی گچدای
استون  GCو  Adentaتفاوت معنیداری با يکديگر ندارند و
هر دوی آنها در محدودهی استاندارد میباشند.

حین سخت شدن در هر دو گچ در محدوده ی
استانداردهای  0-0/2( ADAدرصد) قرار دارد و اختالف

سپاسگزاری

معنی داری نیز با يکديگر ندارند .يافته های مطالعه ی مذكور

بدينوسیله از معاونت پژوهشی دانشکدهی دندانپزشکی

مشابه پژوهش ما می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان كه با تصويب اين مطالعه در

 Lautenschlagerو  ،)11( Corbinدر بررسی كه بر
روی میزان انبساط در استون ها انجام دادند 4 ،نتیجه گرفتند

قالب پاياننامهی شمارهی  8419در تأمین بودجه انجام آن ما
را ياری نمودند ،سپاسگزاری میشود.
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