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   (In vitro)سمانهاي رزيني براستحكام باند برشي با عاج تأثير  قايسهم
  

  3 مقصوديپريا دكتر             #2ابراهيم امين صالحي دكتر        1دكتر هاله حشمت

  

  

  :خالصه

 سـمانهاي رزينـي   .تلف دو چندان شده استتوجه به شيوع استفاده از ترميمهاي غير مستقيم در دندانهاي قدامي و خلفي اهميت سمانهاي مخ        با: هدف و سابقه

اطالعـاتي ثبـت شـده دربـاره مقايـسه          تـضاد .رند به هيچ گونه آماده سازي عاج نياز ندا و بودهself-etchمبناي سيستم جديدي ارائه شده است كه باند آنها بر 

 مقايـسه اسـتحكام بانـد     لذا به منظـور باندينگ به صورت جداگانه هستند،  سمانهاي سلف اچ ادهزيو وسمانهايي كه باندشان بر مبناي استفاده از سيستم اچينگ و               

   .اين تحقيق انجام گرفتRelyX ARC(3M)  و Nexus2 (Kerr)با سمان RelyX Unicem(3M)  وسمان Maxcem (Kerr) برشي سمان

. مراجعـه كردنـد انجـام گرفـت    براي انجام مراحل باندينگ    ساله   20-30 مولرسوم كشيده شده افراد      60تحقيق به روش تجربي ورودي تعداد        :مواد و روش ها   

  Rely X U100  )1: (  به سطوح عـاجي بانـد گرديـد   ISO/TR 11405سماني بر اساس استانداردهاي   گروه تقسيم شد و استوانه6به طور تصادفي به ها  نمونه

)2 (Rely X ARCو  Single Bond ) 3( Maxcem) 4 ( Nexus 2وOptibond Solo)  5( Rely X U100 وSingle Bond) 6( Maxcem و

Optibond Solo. گيري و با آزمون  اندازهسپس سطح عاجي هر نمونه توسط استريوميكروسكوپ . اندازه گيري شدها  استحكام باند برشي نمونهAnova  مـورد 

  ..قضاوت آماري قرار گرفت

  :ها ميزان استحكام باند برشي آن. ام گرفت گروه انج6 نمونه در 10 دندان و 60تحقيق روي تعداد  :يافته ها

 )1( 2.91 MPa±5.27         ) 2(            9.33±4.83 MPa)3( 3.28±1.12 Mpa       )4( 10.45±4.82 Mpa           ) 5(         5.72±2.29 

MPa)6( 11.75±4.01 MPa   بود(P<0.001).  

 self-etchهمچنين كاربرد اسيد اچ و باندينگ در سمانهاي. استself-etch بيشتر از سمانهاي     total-etchبرشي در سمانهاي     ميزان نيروي باند   :نتيجه گيري 

  .شود  مي و باعث استحكام بيشترp<0.05 معنادار بودهmaxcemبراي سمان 

  11405، استحكام باند برشي، استانداردايزوself-etchسمان رزيني، سمان رزيني : ها واژه ديكل

  7/6/88 :پذيرش مقاله  20/3/88: اصالح نهايي  14/2/88   :وصول مقاله

 

 

 

  مقدمه
به  استحكام باند برشي حاصل از كاربرد سمانهاي رزيني مختلف

عنوان شاخصي در ارزيابي پايداري رستوريشن غير مستقيم مورد 
با توجه به شيوع استفاده از .)1(بحث پژوهشگران بوده است

اي قدامي و خلفي اهميت ترميمهاي غير مستقيم در دندانه
در اين ميان سمانهاي . )2 (سمانهاي مختلف دو چندان شده است

در مقايسه با سمانهاي قديمي مانند گالس آينومر، زينك زريني 
 خواص مطلوبتري نظيرپلي كربوكسيالت ،هاي  فسفات و سمان

 .)4و3(نمايند  ميمحيط دهان را ارائهحالليت در گير و كاهش افزايش
ر آن سمانهاي رزيني باعث كاهش ريزنشت شده و زيبايي عالوه ب

 استفاده از  اما پس از.)9تا4(سازند  ميمطلوبي از لحاظ رنگ عايد
  استفاده Total-etchسمانهاي رزيني كه از سيستم باندينگ

كردند،حساسيت دنداني مشاهده شد،اين حساسيت را به باز  مي

از طرف ديگر دند،كردن توبولهاي عاجي توسط اسيد اچ نسبت دا
 تعدد مراحل تكنيكي باعث سختي و افزايش خطاهاي حين كار

  .)1(شد مي
براي جلوگيري از حساسيت دندان پس از سمان كردن و نيز       

 سمانهاي رزيني جديدي ارائه شده كاهش حساسيت تكنيكي ،
 بوده به هيچ گونه self-etchمبناي سيستم است كه باند آنها بر 

 سمانهايي سمانهاي سلف اچ ادهزيو. ندري عاج نياز نداآماده ساز
 اچينگ، پرايمينگ و تركيبات رزيني كامپوزيتي  هستند كه 

تحقيقاتي كه  .)11تا9(باندينگ آنها در تركيب سمان ادغام شده است
  ووسلف اچ ادهزيو اخيراً به مقايسة دو سيستم سمان رزيني 

ز سيستم اچينگ و  استفاده ابر مبنايسمانهايي كه باندشان 
 ،پرداخته اند)total-etch(باندينگ به صورت جداگانه هستند
  .)15تا12(به نتايج كامالً متضادي دست يافته اند
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 مقايسة سمانهاي سلف اچ ةاطالعاتي ثبت شده دربار    تضاد
 استفاده از سيستم اچينگ بر مبنايادهزيو وسمانهايي كه باندشان 
هستند ،باعث شد كه به مقايسة و باندينگ به صورت جداگانه 

 RelyX  وسمان Maxcem (Kerr) استحكام باند برشي سمان

Unicem(3M)با سمان Nexus2 (Kerr) و  RelyX 

ARC(3M) بر اساس استانداردهاي جهاني نظيرISO/TR 

  . پرداخته شود1387 در دانشگاه آزاد اسالمي در سال  11405
  

  :ها مواد و روش
 مولرسوم كشيده 60تعداد .  انجام گرفتتحقيق با طراحي تجربي

 ماه در نرمال سالين 3 ساله حد اكثر به مدت 20- 30شده افراد 
تيمول  ساعت در محلول 48نگهداري شده بودند،پس از شستشو

عاج دندانها را با دندانها با استفاده از . نگهداري شدند% 0,2
 در سطح باكال به (Diateck ,Germany)ديسكت الماسي  

 زير شيار مركزي و زير جريان mm 1  ازmm 0,2 متضخا
سپس با ديسك .آب برش داده شد و عاج سالم اكسپوز گرديد

 ثانيه پاليش شده تا اليه اسمير 20 گريت به مدت 600كاغذي 
سپس دندانها طوري در آكريل مانت شدند . يكنواختي ايجاد گردد

ز كردن ا براي مانت.كه سطح باكال آنها در دسترس باشد
  )1شكل(. فلزي يكساني استفاده شد قالب

  

  
  )1شكل (

  
 گروه 6 به به طور تصادفيبراي انجام مراحل باندينگ دندانها 

  .تقسيم شدند
  Rely X U100 (3M ESPE,Seefeld,Germany) (16)سمان:1گروه

 Rely X ARC (3M ESPE,Seefeld,Germany) (17)سمان: 2گروه 
 Single Bond(3M ESPE,Seefeld,Germany) باندينگ و

(18)  

  Maxcem ( Kerr Hawe,Switzerland) (19)سمان: 3 گروه
Nexus 2 ( Kerr Hawe, Switzerland)سمان :4گروه

 (20) 
Optibond Solo( Kerr Hawe, Switzerland)اندينگ و

 (21)
   
 و Rely X U100 ( 3M ESPE, Seefeld,Germany)سمان: 5گروه 
  Single Bond(3M ESPE,Seefeld,Germany) باندينگ
 Maxcem ( Kerr Hawe, Switzerland) سمان: 6 گروه

  Optibond Solo( Kerr Hawe, Switzerland) وباندينگ
سطح عاج شسته شد و پس از گرفتن آب اضافه توسط : 1گروه 

)27(اپليكاتور ، قالب تفلوني پيشنهاد شده توسط 
ISO 11405  

روي سطح عاج قرار  كه شرح آن در زير آمده است )2شكل (
 ,Rely X U100 (3M ESPEسمان رزيني . داده شد

Seefeld,Germany) ريخته و پس از كيورينگ  داخل قالب
   (Coltene,Switzerland)  با دستگاه اليت كيور 

Coltolux  شدت نورباmW/cm
  .به سطح عاج باند شد 2400 

  

  
 )2شكل (

 

 ,3M ESPE)%37ابتدا سطح عاج با ژل اسيدفسفريك  :2گروه 

Seefeld,Germany) 10 ثانيه اچ شده پس از 15 به مدت 
ثانيه شستشو با آب ، آب اضافه توسط اپليكاتوراز سطح عاج 

 Single Bond(3Mگرفته شد ودو اليه  باندينگ 

ESPE,Seefeld,Germany)  با استفاده از ميكرو براش روي
نيه  ثا2-5 ثانيه،20پس از گذشت . سطح عاج قرار داده شد

 ثانيه با دستگاه اليت 10توسط اپليكاتور مازاد ادهزيو خارج و 
شدت نور با  Coltolux   (Coltene,Switzerland) كيور 

400mW/ cm
 Rely X ARC (3M سمان رزيني.  شد كيور2 

ESPE,Seefeld,Germany)   ريخته و پس از  داخل قالب
  .اج باندشدبه سطح ع كيورينگ با دستگاه اليت كيور به شرح باال

سطح عاج شسته شد و پس از گرفتن آب اضافه توسط : 3 گروه
سمان . اپليكاتور ، قالب تفلوني روي سطح عاج قرار داده شد

داخل   Maxcem ( Kerr Hawe, Switzerland) رزيني
  ريخته و پس از كيورينگ با دستگاه اليت كيور  قالب

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  ...هاي رزيني بر   سمانتأثيرمقايسه  

  

 20پياپي/ 1388 تابستان/ دومشماره / ششمدوره / پزشكيفصلنامه تحقيق در علوم دندان 

59 

(Coltene,Switzerland) Coltolux  ت نور شدباmW/ 

cm
 .به سطح عاج باند شد 400 2 

 ,3M ESPE)%37ابتدا سطح عاج با ژل اسيدفسفريك : 4گروه 

Seefeld,Germany) 10 ثانيه اچ شده پس از 15 به مدت 
ثانيه شستشو با آب ، آب اضافه توسط اپليكاتوراز سطح عاج 

 Optibond Solo( Kerr (گرفته شد ودو اليه  باندينگ

Hawe, Switzerland  با استفاده از ميكرو براش روي سطح
 ثانيه توسط 2-5 ثانيه،20پس از گذشت . عاج قرار داده شد

  ثانيه با دستگاه اليت كيور 10اپليكاتور مازاد ادهزيو خارج و 

(Coltene,Switzerland)  Coltoluشدت نور با
400mW/ cm

 exus 2 ( Kerr سمان رزيني.  شد كيور2 

Hawe, Switzerland) ريخته و پس از كيورينگ  اخل قالبد
  .به سطح عاج باندشد با دستگاه اليت كيور به شرح باال

 Rely X ARC  با اين تفاوت كه به جاي4 همانند گروه  :5گروه 

(3M ESPE,Seefeld,Germany)   از سمان رزيني Rely 

X U100 (3M ESPE, Seefeld,Germany) استفاده 
  .گرديد
 ) Nexus 2 با اين تفاوت كه به جاي 4همانند گروه :6گروه 

Kerr Hawe, Switzerland)از سمان رزيني  Maxcem ( 

Kerr Hawe, Switzerland) استفاده گرديد.  
 ميليمتر، 3با استفاده از يك استوانه تفلوني با قطرداخلي و ارتفاع 
با استفاده از .در هر گروه استوانه داخلي با سمان مربوطه، پر شد

 ديگر دندان مانت شده و قالب تفلوني تثبيت شده يك قالب فلزي
و بدين ترتيب سطح باند فقط محدود به قطر داخلي استوانه 

  )3شكل .(تفلوني شد

  

  
  )3شكل (

  

براي اندازه گيري استحكام باند برشي مورد ) ايران(دستگاه سنتام
  . استفاده قرار گرفت

ايگذاري در داخل دستگاه اندازه گيري باند برشي جها  نمونه
شدندطراحي دستگاه اندازه گيري باند برشي براساس دستورالعمل 

)27(
ISO 11405طراحي اين اين دستگاه به گونه اي .باشد   مي

است كه تيغه دقيقاً موازي با سطح دندان و در حدفاصل باند 
 سطح مقطع تيغه اي كه نيرو وارد.نمايد  ميسمان و عاج نيرو وارد

نيرو تا  . استmm/min 1سرعت دستگاه  ميليمتر و 1نمايد  مي
زماني كه شكست اتفاق بيفتد و استوانه سماني باند شده از سطح 

شودپس از انجام آزمايش استحكام باند   ميعاج جدا شود ، وارد
برشي، سطح عاجي هر نمونه توسط استريوميكروسكوپ با 

  برابر مورد بررسي قرار گرفت با توجه به اينكه در40بزرگنمايي 
 گروه مورد 6اين مطالعه متغير ميزان استحكام باند برشي در 

از ها  براي باقي ماندهP-P در نمودارها  بررسي قرار گرفت و داده
 جهت one way ANOVAكردند آزمون   ميتوزيع نرمال تبعيت

به منظور مقايسه . گروه به كار رفت6مقايسه استحكام باند برشي 
 به دليل عدم يكساني Tamhaneدو به دوي گروهها از آزمون 

 هر Mode of Failureبراي مقايسه .استفاده شدها  واريانس
 استفاده Fischer Exactاز آزمون ها  گروه با ساير گروه

 و با SPSS 11.5كليه عمليات آماري با استفاده از نرم افزار .شد
 .   انجام گرديد 0,05در نظر گرفتن خطاي نوع اول آماري برابر 

  
 :هايافته 

 نمونه 10 گروه و هر گروه با 6 نمونه و در 60تحقيق روي تعداد 
 بر حسب )مگاپاسكال(برشي استحكام باندميزان . انجام گرفت

 ارائه شده است و نشان 1هاي مورد مطالعه در نمودار شماره  گروه
  :دهد كه مي
)1( 2.91 MPa±5,27       )2( 9.33±4.83 MPa  
)3( 3.28±1.12 MPa       )4( 10.45±4.82 MPa   
)5(  5.72±2.29 MPa)6( 11.75±4.01 MPa   
  

آزمون آناليز واريانس يك طرفه اختالف آماري معناداري 
p<0.001اختالف معنادار بين گروهها به شرح زير. نشان داد 

  :باشد مي
  اچ و باند  باMaxcem  با گروهRely X Unicemگروه  -

 Maxcem  با گروهRely X ARC گروه -

 Rely X ARC ، Nexus2 ههاي با گروMaxcem گروه -
    باند اچ و  باMaxcemو 

 Maxcem  با گروهNexus2 گروه -
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 Maxcem با گروه  باند اچ و  باRely X Unicem گروه -
     باند اچ و با

 Rely Xبا گروههاي    باند اچ و  باMaxcem گروه -

Unicem،  Maxcemو  Rely X Unicem     باند و اچ با   
  

101010101010N =

GROUP

m.2r.x.u.2nm.1r.x.ar.x.u.1
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مـورد  هاي    در گروه ) مگاپاسكال( استحكام باند برشي     نميزا -1نمودار
  مطالعه

  

توسط استريوميكروسكوپ ها  در بررسي محل شكست نمونه
همچنين آزمون .  هستندmixمشاهده شد كه اكثر شكستها 

Fischer Exact اختالف آماري معناداري بين نحوه شكست 
شان نها   به همراه اچ و باند با ساير گروهRely X U100گروه
 بقيه گروهها اختالف آماري معناداري p<0.012داد 
   .(p<0.2)نداشتند

  

  :بحث
 ,Nexus 2 ( Kerr Hawe  سمان رزيني4نشان داد كه تحقيق 

Switzerland), Rely X ARC (3M 
ESPE,Seefeld,Germany),Maxcem ( Kerr Hawe, 
Switzerland),Rely X U100( 3M ESPE, 

Seefeld,Germany)  ميزان استحكام باند برشي با از لحاظ
 گروه آماريهاي  با توجه به داده. شدند مقايسه  با يكديگرعاج

باند    سيستم كه داراي  Nexus 2 و   Rely X ARCسمان هاي
total-etchنسبت به بودند  Resin Cement Self-

adhesive  هايRely X U100و Maxcem  نيروي باند
صورت كه استحكام باند برشي بدين   ونشان دادند بيشتري برشي

 همراه با راRelyXU100   وMaxcem سلف ادهزيو سمانهاي
ندازه ا total-etch)م باندهمانند سيست(كاربرد اسيداچ و باند

 معنادار نبود اما U100نتيجه به دست آمده براي سمان .ه شدگرفت
 محل  و اختالف معناداري نشان دادMaxcemدر مورد سمان 
  .بود mixاكثر شكستها  ها شكست نمونه

Lurs اتتحقيق
)11( ، Holdregger

Abo-Hamar و)12(
نيز )22(

  .نمايند  مينتايج به دست آمده را تاييد
ها self-adhesiveيكي از داليل كمتر بودن نيروي باند برشي 
  )25و24و23(عدم ايجاد اليه هيبريد و رزين تگ است

Hikita و)DeMunck  )25اتتحقيقدر 
چشمگيري  تفاوت )15 (

سمانهاي رزيني كانونشنال  وسلف ادهسيو بين سمانهاي رزيني 
هر . غير همسو بودند حاضرتحقيق مشاهده نگرديداين تحقيقات با

دوي اين پژوهشها به بررسي ميكروتنسايل پرداخته بودند كه به 
 دليل تفاوت در جهت اعمال نيرو نتايج با پژوهش حاضر متفاوت

  .باشد مي
 Maxcemو همكاران نشان داده شد كه در  Lursدر تحقيق 

Eliteجديدترنوع   كهMaxcem است نيروي باند تفاوت 
 حاضر نتيجه با تحقيق. )11( نداردUniCem  Rely Xچنداني با 

 2006و همكاران كه در سال  Goracci همسو بود اما در تحقيق
 كمتري    ميكروتنسايلنيروي Maxcemبه چاپ رسيده است  

 از آنجايي كه جهت .)29(دارد  Rely X UniCem نسبت به
اعمال نيرو در اين پژوهشها با پژوهش حاضر متفاوت بوده است 

  .باشند  مينتايج مختلف
)15(و همكاران Hikita در تحقيق

Rely X UniCem  اكثرا 
Mixed با تحقيق ما همسو  شكست داشت كه  نتيجه اين تحقيق
-self در ست يا محل شكLurs، MOF در تحقيقاما .است

adesive غالبا adhesiveاين تفاوت به علت اختالف .)11( بود
  .باشد  ميISOدر نوع آماده سازي و عدم استفاده از استاندارد 

باشند كه   ميدر سمان كردن ترميم ها، دو ناحيه حائز اهميت
از آنجا كه  در .ترميم/دندان و سمان/عبارتند از محل تماس سمان

سي ميزان باند برشي سمان با عاج دندان برر اين مطالعه هدف
رزيني كه تفاوتشان در هاي  است ، بنابراين از دو نسل سمان

چرا كه قدرت چسبندگي .سيستم باندينگ آنها بود استفاده شد
هاي  درگروهي ازسمان.باشد  ميسمان وابسته به سيستم باندينگ

 روي Total-etchرزيني موجود از سيستم باندينگ عاجي
 دندان، قبل از كاربرد سمان ،و در مراحل جداگانه استفاده ساختار
رزيني، سيستم باندينگ هاي  در گروه ديگري از سمان.ميشود

 است كه مرحله اچينگ و Self-etch primerمورد استفاده 
در استفاده از اين سمانهاي . پرايمينگ در هم ادغام شده است

دان و همچنين  هيچگونه آماده سازي دنSelf Adhesiveرزيني 
استفاده از باندينگ به صورت جداگانه توسط سازنده پيشنهاد 

فسفات وجود دارد،در هاي  نميشود چرا كه در تركيبات سمان گرو
واقع همه تركيبات در جهت ايجاد باند شيميايي و ميكرومكانيكال 

 اين خاصيت مراحل كاري را .در داخل سمان فراهم آمده است

 ها گروه
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 و نيز امكان خطا توسط  تكنيكحساسيت به كم كرده و
   .)26(كاهد  ميرادندانپزشك 

اين تحقيق به منظور بررسي احتمال كاهش چشمگير باند برشي با 
عاج انجام شد چرا كه در صورت افت زياد باند طول عمر ترميم 

از .باشد  ميگيرد كه از نظر كلينيكي بسيار مهم  ميتحت تاثير قرار
شتر براي چسباندن كراونها مورد آنجايي كه سمانهاي رزيني بي

گيرند و نيروهاي وارد بر كراون بيشتر متمايل به   مياستفاده قرار
باشند،از تست معمول نيروي باند برشي استفاده   مينيروي برشي

از آنجا كه هدف اصلي از اين مطالعه بررسي حد . )27(گرديد
دندان بوده است ، سمان بدون ماده ديگري نظير /فاصل سمان

بدين . كامپوزيت و يا پرسلن، مستقيم به سطح دندان باند شد
ترتيب متغير نوع ماده باند شونده كه خود قطعا در مقدار باند موثر 

  .است از مطالعه حذف گرديد
رزيني هاي  ،سمانها  به منظور مقايسه دقيق تر سيستم باند سمان

سلف ادهزيو دو كارخانه با سمان رزيني با سيستم باندينگ 
Total-etchبا توجه به .مقايسه شدندها    همان  كارخانه 

 Nexus 2 و  Rely X ARC گروه سمان هايآماريهاي  داده

 Resin  نسبت به بودندtotal-etchباند    سيستم كه داراي 

Cement  Self-adhesive  هايRely X U100 
از سويي .نشان دادند بيشتري نيروي باند برشي Maxcemو

 مقاالت اين سمان هارا همراه اسيد اچ و بدون ديگر در برخي
استفاده از باندينگ مورد مطالعه قرار داده اند عالوه بر آن طبق 
مطالعه پايلوت و حصول مقدار باند بسيار كم در حالت بدون اچ و 

هاي  سمان(اسنفاده ازباندينگ ، منجر به افزودن دو گروه ديگر 
نتيجه به دست آمده براي  .شد )سلف ادهسيو همراه با اچ و باند

 معنادار نبود اما در مورد سمان RelyXU100سمان 
Maxcemجديدترين ماده . اختالف معناداري نشان داد 
 است كه در دستور كار آن Kerr ، Maxcem Eliteكارخانه

استفاده از اسيد اچ و باندينگ عاجي را روي دندان قبل از كاربرد 
يشنهاد در واقع تاييدي بر اثر اچ اين پ. سمان پيشنهاد نموده است 

و باندينگ عاجي است كه درمقاالت مورد تحقيق قرار گرفته 
 6و5هاي هاست همچنين دليلي براي  انجام اين مراحل در گرو

  .باشد  ميتحقيق حاضر
  در ميزان%37 تحقيقات نشان داده اند كه استفاده از اسيدفسفريك

 ميكروتنسايل  نيروي گيريدر اندازه)25و15(موثر است برشي باند
هم استفاده از اچ و باندينگ با سمان نيروي باند بهتري نسبت به 

كه با تحقيق ما ،)26(ايجاد مينمايد self-adhesiveسمان رزيني 
 RelyXمعني دار نبودن استفاده از اسيد اچ براي .باشد  ميهمسو

Unicem  در بررسي نيروي ميكروتنسايل هم ثابت شده است
واند به دليل عدم توانايي رزين در نفوذ به كالژن تخريب ت  ميكه

  .)25(شده توسط اسيد باشد
  به عنوان يكISO TR 11405راهكار تحقيق حاضر بر اساس 

 در اندازه گيري استحكام باند برشي با سطح استانداردروش 
 گيري  براي اندازهISOدر دستور كار .)28(نجام گرديده استدندان ا

ساخت  برشي از قالب تفلوني با ابعاد مشخص براياستحكام باند 
 با سطح قالب اين انطباق كامل .شود  مياستوانه رزيني استفاده

دنداني كه داخل آكريل مانت شده و از اطراف نيز با قالبي كه 
 باشد،باعث  ميدندان در آن آكريل گذاري شده است هم اندازه

ينگ و كاربرد  حركت قالب هنگام انجام مراحل باند ازشود مي
 سمان flowسمان و در نتيجه ايجاد رخنه در سطح دندان و يا 

و هرگونه اضافات خارج از سطح  flow.آيد  ميبعملجلوگيري 
تاثير دارد و كنترل آن در يكسان سازي   نيروي باند برشيباند بر
 بودن نيروي باند برشي به دست آمده بسيار و قابل قياسها  نمونه
نكته مهم ديگر طراحي دستگاه اندازه گيري  . است اهميتحائز

در اين دستگاه به . است   ISOاستحكام باند توسط استاندارد
واسطه دارا بودن يك صفحه فلزي كه نيرو توسط آن و با سطح 

 ميلي متر  به حد فاصل باند وارد ميشود ، در واقع توازي 1مقطع 
و از نيرو در حد فاصل باند در هنگام آزمايش تضمين شده 

الزم به تاكيد . پيچيدگي نيروها در اين حد فاصل ممانعت ميشود
 نيرويي است كامال موازي با حد فاصل Shearاست كه نيروي 

باند و انحراف از اين توازي باعث پيچيدگي نيروها و تغيير در 
  .نتايج خواهد شد

. سرعت اعمال نيرو نيز در مقدار باند حاصله تاثير گذار است
اعمال نيرو بيشتر باشد ، استحكام باند بيشتر نشان هرچه سرعت 
عالوه بر آن فاكتورهاي متعدد ديگري از جمله .داده خواهد شد

عمق عاج، نوع دندانها، ميزان فشار پالپي، دما و زمان نگهداري 
دندانها، نوع رستوريشن ،مساحت ناحيه باندينگ ، نوع تست، 

تحكام باند سرعت چيزل و ضخامت اليه ادهزيو در تست اس
هاي  برشي تاثيرگذار است به همين دليل ضريب تغييرات تست

  )32و31و30(گزارش شده است% 60- 20استحكام باند برشي بين 
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