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  هاي عصبي هاي دنداني با استفاده از شبكه ارزيابي پايداري شيميايي سراميك
  1جمال تولّي، 4محمد تقي خراساني، 3پور سيامك حقي، 2علي اصغر بهنام قادر، 1سايانا رستمي

Sayana.rostami@yahoo.com 
  پژوهشگاه مواد و انرژي 2،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 1
  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 4،زاد اسالمي واحد تبريزدانشگاه آ 3

  :چكيده
. هاي خاصي برخوردار باشند    هاي بكار رفته در پروتزهاي دنداني به دليل قرارگيري در حفره دهاني بايد از ويژگي                سراميك

ث عدم زيست سازگاري بـا  تواند باع كنده شدن يون از سطح اين مواد عالوه بر كاهش استحكام و افزايش امكان شكست مي    
مطابق با اسـتانداردهاي    . باشد يكي از معيارهاي ضروري جهت تست اين مواد، ارزيابي پايداري شيميايي آنها مي            . بدن شود 

هاي اسيدي قرار داده و درصد رهايش يـون از            ساعت داخل محلول   4موجود جهت تست ويژگي مذكور اين مواد را به مدت           
تر بهتر است مدت زمان  ها وجود دارد اين است كه اوالً جهت بررسي دقيق مشكلي كه در اين روش. كنند  سطح را بررسي مي   

. هـاي مربوطـه مجـدداً تكـرار شـوند          تر باشد و ثانياً براي هر نوع پرسالن جديد الزم است كـه تـست                انجام آزمايش طوالني  
بات سازنده هر نوع پرسالن ميزان رهايش يون از         بنابراين هدف طراحي يك سيستم هوشمند است كه بتواند با دريافت تركي           

هـاي آزمايـشگاهي    هاي هوشمندي هستند كه بـا بكـارگيري داده   هاي عصبي از جمله سيستم     شبكه. سطح آن را محاسبه كند    
 6ه در اين تحقيق شبكه عصبي با دريافت تركيبات سازند. كنند ها را استخراج و سيستم را مدل مي قانون نهفته در وراي داده

نوع پرسالن به عنوان ورودي و اطالعات مربوط به رهايش از سطح هر پرسالن به عنوان خروجـي آمـوزش يافتـه و قـادر                         
ها را بـدون نيـاز بـه انجـام آزمـايش و صـرف        است با دريافت تركيبات هر پرسالن جديد و يا تغيير آن درصد رهايش يون           

  .هزينه و زمان تخمين بزند

  :كليدواژه
Porcelain fused to metal (PFM)، inductively Coupled Plasma spectroscopy (ICP) ،هــاي عــصبي، پايــداري  شــبكه

  .شيميايي، پرسالن

  مقدمه -1

ويژگـي  . باشـند از پايـداري شـيميايي مطلـوبي برخـوردار           الزم است    يط دهان ي در مح  ي طوالن يل ماندگار ي به دل  يمواد دندان 
ك يـ  يداري عدم پا  ياز طرف  ]1[شدبا  يرند وابسته مي   كه قرار است در آن قرار گ       يطيحبات سازنده، ساختار و م    يبه ترك مذكور  
هاي ايجاد شـده عـالوه بـر اينكـه      تخلخل. شود تخلخل مي ايجاد  و متعاقب آن سطحيها ونيت يش حالل ي منجر به افزا   پرسالن

تواننـد باعـث ايجـاد پـالك      را داده و مـي ها و مايعـات دهـاني      دهند اجازه ورود به باكتري      مقاومت به رشد ترك را كاهش مي      
 ي بررسـ  ين اسـتانداردها بـرا    يدر ا . ]2و3[ودش   استفاده مي  ADA و   ISO ين مواد از استانداردها   ي تست ا  يمعموال برا . شوند
از چند ساعت تا چنـد      هاي محدود     در زمان ون  يش  يزان رها يدي استفاده شده ومي    اس يها  از محلول  پرسالنب  يسم تخر يمكان

 ي مدت زمـان طـوالن     ي الزم است آنها را برا     ي مواد دندان  ييايميمقاوت ش تر    تست دقيق  يبرا. رديگ يرد مطالعه قرار م   موروز  
زم كـار مـستل    نيكه ا .  مختلف ثبت كرد   ي زمان يها ون از سطح آن را در بازه      يش  يزان رها يم  قرار داد و   يديك محلول اس  يدر  

 يك مـدت طـوالن  يـ  را بعـد از   ييايميب شـ  يـ  كه بتواند مقـدار تخر     يبه روش تاكنون مقاالت   . صرف زمان و هزينه بسيار است     
كه بـدون   بوده  ستم هوشمند   يك س ي يطراحهدف  ن  يبنابرا. اند ن كند اشاره نكرده   ييد در هر لحظه از زمان تع      ي در اس  ينگهدار

 . محاسبه كند مختلفي زمانيها  را در بازهپرسالن  هر نوعون از سطحيش يزان رهايش مياز به انجام آزماين
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 مراحل آزمايشگاهي -2

 يهـا  كـه از داده   باشـد     مي PFM ي از پروتزها  يشگاهيه چند نمونه آزما   ياز به ته  يق ن ين تحق يبا توجه به مطالب ذكر شده، در ا       
د نباشـ  ياطالعات بدست آمده از هر نمونه شامل دو بخش مـ          . دشد آموزش شبكه استفاده خواه    يبدست آمده توسط آنها برا    

 شـبكه بكـار     هـاي   يكه بـه عنـوان ورود     بوده   پرسالنل دهنده هر    يبات تشك ي ترك يمربوط به درصد وزن   طالعات  ا،  بخش اول 
هـا بـه    ن دادهيـ ا از  بر حسب زمان است كـه      پرسالنها از سطح     وني يزان آزادساز يگر مربوط به م   يدبخش    و دنشو يبرده م 

  .شود مي شبكه استفاده هاي يعنوان خروج

 ها ساخت نمونه -2-1
 طراحـي شـدند ولـي در    frame workهاي مختلفي بـه عنـوان    در ابتدا نمونه . بوديه فلزيه پايها ته ساخت نمونهدر اول مرحله 

بـراي   .هـا انتخـاب شـد       عنوان طرح مناسب كه با شرايط آزمايش مطابقت داشته باشد از ميان سـاير طـرح                 به  ) 1(نهايت شكل 
  . استفاده گرديدThermo bond Alloy MFGساخت كارخانه  Ni-Co-Cr-Moبا تركيبات  supercastTMاز آلياژ ساخت نمونه 

 
  ها طرح انتخاب شده براي نمونه-1 شكل

كـه  استفاده شـد  ها   ساخت نمونهين برا پرسال يپودر تجار شش نوع     از ن مرحله يدر ا  باشد  مرحله بعدي پرسالن گذاري مي    
  .Noritake ، Alldent، ceramco III، Ivoclar-vivadent (Ips-empress glass ceramic)، ceramco II، vita :عبارت بودند از

 به دليل اينكـه اسـتفاده از پـودر    . از مايع گليز بدون استفاده از پودر گليز استفاده شد ها  در نهايت به منظور گليز كردن نمونه      
هـا    مل در سـاخت نمونـه      از انا  نمايد، هاي انجام شده را غير موثق مي       شود و تست   ها مي  انامل باعث غير يكنواخت شدن نمونه     

 0,3ك  يدروكلريـ د ه يلن كه توسـط اسـ     ي پروپ ي از جنس پل   يتريم ل ي ن يها  ساخته شده داخل فالسك    يها نمونه ]4[استفاده نشد 
زان يمبار   ده رور يك  هر  .  قرار گرفتند  گراديدرجه سانت  50در درجه حرارت    سپس داخل آون     و   ور  غوطه ندموالر پر شده بود   

ن ي همچنـ .گيري شد اندازهCa+2, K+, Na+, Al+3, Si+4 يها وني يغلظت جرمبرداشت شده و محلول داخل فالسك  از ي سي س50
  .]6و5[ شديريگ  اندازه نيز آنpHزان ي ممحلول،با هر بار برداشت به منظور بررسي صحت نتايج 

 پرسالنل دهنده هر يبات تشكين تركييتع -2-2
  Atomic absorption spectro photometer (AA-6800 SHIMADZU) از دسـتگاه  هـا  پرسـالن ن درصد عناصر سـازنده  يي تعيبرا

  ).1(تركيبات سازنده محاسبه شد جدول يدرصد وزنو استفاده 
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  تركيبات سازنده هر پرسالن يدرصد وزن-1 جدول
Porcelains type 

Ceramic II vita Viola Ceramic IIIAll dentnor take
Mean of 

composition % 
13.48 14.76 13.43 14.31 14.96 14.16 Al2O3 
0.02 1.27 0.76 0.22 0.74 0.02 BaO 
0.60 0.67 0.94 0.44 0.89 0.40 CaO 
0.02 0.00 0.36 0.19 0.38 0.00 CeO2 
12.85 12.40 12.94 12.98 13.08 12.26 k2O 
0.48 0.85 0.00 0.33 0.09 0.19 LiO2 
0.41 0.23 0.01 0.09 0.0 2 0.30 MgO 
3.04 2.92 3.11 2.55 3.08 4.02 Na2O 
63.21 59.48 58.73 62.59 58.25 65.62 SiO2 
0.00 0.20 0.11 0.03 0.13 0.01 TiO2 

  مشخصي زمانيها  در بازهپرسالنشده از سطح هر   رهايها وني  ميزاننييتع -2-3
  از محلـول ي سـ ي سـ 50ك بـار مقـدار   يـ  هـر ده روز   ،كيدروكلريـ د ه ي موالر اسـ   0,3ها داخل محلول      نمونه يريبعد از قرارگ  

ه بـا نبـواليزر اولتـرا سـونيك     همرا ICP (varian-735OES (دستگاهتوسط  Ca+2, K+, Na+, Si+4, Al+3 يها وني و درصد برداشت
هاي رها شده از هرگرم نمونـه         هاي آزمايشگاهي پس از پردازش، بر حسب ميزان يون          آمده از ثبت    اطالعات بدست . تعيين شد 

  . است نشان داده شده) 2(اين اطالعات در جدول. پرسالني محاسبه شد
  ميزان يونهاي رها شده از هر گرم نمونه سراميكي-2 جدول

OUTPUT DATA INPUT DATA 

Mass of eluted ion per gram of samples composition % 

3
 /g g
sample
Alµ

+

  

4
 /g g
sample
Siµ

+

 

/g g
sample
Naµ

+

 

/g g
sample
Kµ

+

 

2
/g g

sample
Caµ

+

 

2
 /g g
sample
Mgµ

+

 

Time 
(day) 

2 3 2

2

2 2

2 2

        
       
       
       

      

Al O LiO
BaO MgO
CaO Na O
CeO SiO
K O TiO

 
Samp. 

17.0613.8 14.9427.3344.578.7610 
26.9521.8 16.0234.2448.149.8420 
41.9833.87 16.7654.0652.410.9230 
52.4753.03 22.0860.7956.911.8740 
64.9371.6 24.0172.558.6612.5550 
85.03105.09 28.9891.3559.0113.1860 
93.82136.79 33.4106.2759.5613.6770 
95.58139.48 35.46108.3160.2413.8680 
96.5140.32 36.45109.3960.6613.8990 

14.16 0.19

0.02 0.30

0.40 4.02

0.00 65.62

12.26 0.01

 
1 

30.8222.97 24.6311.2357.1815.5510 
33.532.73 25.4421.0758.3416.3320 
35.8137.76 30.726.8159.3616.7930 
40.7547.38 33.1337.2568.4617.7740 
43.9855.62 36.1768.4371.119.4650 
47.270.74 44.4485.7480.3121.8460 
55.3574.76 49.6496.8482.4224.3270 
59.9276.8 52.91101.0583.9126.9280 
61.6177.73 54.77102.0184.4828.3290 

1 4 .9 6 0 .0 9

0 .7 4 0 .0  2

0 .8 9 3 .0 8

0 .3 8 5 8 .2 5

1 3 .0 8 0 .1 3

 
2 

17.8518.15 15.071044.9613.5210 
27.2728.35 15.2511.5349.1413.9320 
33.6539.63 17.4919.6349.4514.9230 
40.5255.47 22.7636.3252.0516.8340 

14.31 0.33

0.22 0.09

0 44 2 55
 

3 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    
 

  
 

۴

48.1771.55 26.3246.3253.0617.5850 
51.581.28 28.0549.5257.5818.3160 
64.9792.68 33.5163.8962.4418.8370 
69.4595.19 36.2967.8167.7519.2980 
71.1697.28 37.7870.2369.0619.4190 
21.5823.42 25.4418.6873.6215.5310 
35.3833.72 27.9530.8382.5617.7420 
60.7241.76 29.3854.2788.4619.0330 
76.7262.07 31.6364.4290.0821.0940 
87.3489.38 32.2471.0292.722.4750 
95.02110.66 34.2175.198.5325.0460 

109.27133.59 35.5892.9999.2629.1370 
113.82138.44 37.2694.58100.5632.4280 
115.22140.13 37.896.11101.4333.4690 

1 3 .4 3 0 .0 0

0 .7 6 0 .0 1

0 .9 4 3 .1 1

0 .3 6 5 8 .7 3

1 2 .9 4 0 .1 1

 
4 

9.1115.88 15.3110.150.7111.2710 
17.5427.22 18.5411.5454.9513.0520 
19.6534.1 21.617.0856.613.930 
20.145.77 26.6427.0160.8214.8840 
23.5553.19 28.8331.7663.8815.4450 
27.1157.87 31.737.4566.416.5460 
32.462.78 34.2841.3172.9217.8870 
35.6166.08 36.0545.1875.6718.9180 
36.1468.48 37.5946.4476.2919.7590 

14.76 0.85

1.27 0.23

0.67 2.92

0.00 59.48

12.40 0.20

 
5 

5.1619.91 13.491033.777.1610 
6.6827.47 13.6112.4337.317.3520 
8.7733.03 16.2813.9538.37.8830 
9.1836.61 16.6315.7439.758.540 
11.4943.32 18.0418.5342.499.2750 
12.5148.08 19.4727.56459.8260 
13.3450.65 20.1930.1145.4610.1770 
14.352.7 20.5732.445.8910.9980 
14.6453.8 20.833.5846.1111.2790 

1 3 .4 8 0 .4 8

0 .0 2 0 .4 1

0 .6 0 3 .0 4

0 .0 2 6 3 .2 1

1 2 .8 5 0 .0 0

 
6 

  . نشان داده شده است) 2(درشكل هاي پرسالني همچنين جهت مقايسه، ميزان رهايش يون از سطح تمام نمونه

 
 ها نمونههاي رها شده از سطح تمام  مقايسه ميزان يون-2 شكل
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گيـري و    براي هر نمونه در طول سه مـاه آزمـايش، انـدازه   pHهاي انجام شده به منظور بررسي دقيقتر، مقادير     عالوه بر ثبت  
  .است نشان داده شده) 3(اين مقادير در شكل. ثبت شد

  
   ثبت شده از هر نمونهpHمقادير -3 شكل

 هاي عصبي شبيه سازي توسط شبكه -3

ه يـ ال. باشـد   مـي Feed Forward Back propagationهـاي عـصبي    از شـبكه ) 6، 12،12، 11( اليه شبكه بكار رفته، يك شبكه چهار
 ,K2O, Al2O3, SiO2, Na2O, CaO MgO, BaO, CeO2)ي  دنـدان يك هاي سرامييايميب شيمربوط به تركاطالعات ه ي بر پايورود

LiO2, TiO2) يهـا  ونيـ  يمربوط به غلظـت جرمـ  اطالعات ه ي پا بريه خروجي الها در معرض اسيد و قرار گيري نمونه و زمان 
براي هردو اليه مخفي از تابع تبـديل سـيگموئيد و   . ساخته شد) Mg+2 , Ca+2 ,K+ , Na+ ,Si+4 , Al+3(كيكنده شده از سطح سرام

اطالعات . ]7[دش گرفته بكارBack propagationبراي آموزش شبكه نيز الگوريتم . براي اليه آخر از تابع تبديل خطي استفاده شد
 روز آزمايش در پروسه آمـوزش شـبكه و اطالعـات بدسـت آمـده در                 90،  80،  70،  60،  40،  30،  20،  10بدست آمده در طول     

هـاي آزمايـشگاهي بدسـت آمـده، شـبكه عـصبي،        با استفاده از داده .طول دهه پنجم آزمايش براي تست شبكه استفاده شدند 
  . هاي دنداني مدلسازي شد يي سراميكبراي تخمين مقاومت شيميا) 4(مطابق شكل

  
  مدل شبكه عصبي بكار رفته در اين تحقيق-4 شكل
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  نتايج -4
 يها ن زده شده توسط شبكه    ي تخم هاي  ادهد و) ME( شده   يريگ  اندازه هاي  اده د ي ثبت شده برا   يها يسه منحن ي مقا 7 تا 5 شكل
ك سيستم هوشمند بوده و اين توانايي را دارد         نتايج بيانگر اين است كه سيستم طراحي شده ي        . دهد يرا نشان م  ) NN (يعصب

هـاي ايـن سيـستم،     به منظور ارائه قابليت. هاي دنداني داشته باشد بيني دقيقي از فرايند رهايش يون از سطح سراميك          كه پيش 
  .دهيم دو نمونه از كاربردهاي آن را مورد بررسي قرار مي

  
  +Al3 و +Ca2 گيري شده و محاسبه شده براي مقايسه مقادير اندازه-5 شكل

  
  +K و Mg+2گيري شده و محاسبه شده براي  مقايسه مقادير اندازه-6 شكل
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  +Na و +Si4گيري شده و محاسبه شده براي  مقايسه مقادير اندازه-7 شكل

  هاي بيش از سه ماه توانايي پيش بيني ميزان رهايش هر يون در زمان -4-1
ر اين تحقيق مربوط به يك بازه زماني سه ماهه بودند ولي سيستم طراحي شده داراي اين هاي آزمايشگاهي انجام شده د ثبت

هاي رها شده از سطح آن        قابليت است كه بتواند با دريافت اطالعات مربوط به تركيبات تشكيل دهنده هر پرسالن، ميزان يون               
هـاي    در ايـن نمونـه داده     .  اسـتفاده شـد    2ز نمونـه    براي تست اين قابليـت ا     . تر نيز مشخص كند     هاي زماني طوالني    را در بازه  

هاي آزمايشگاهي مقايسه و دقـت شـبكه را           مربوط به رهايش، در ماه چهارم نيز ثبت شدند تا بتوان خروجي شبكه را با ثبت               
 سپس اطالعات مربوط به اين نمونه بصورت درصد تركيبات سازنده پودر بـه شـبكه ارائـه شـده و                   . در اين حالت تعيين كرد    

هـاي آزمايـشگاهي و       نتـايج مربـوط بـه ثبـت       . هاي رهايش تا ماه چهارم مورد بررسي قـرار گرفـت            خروجي بصورت منحني  
  .شده است نشان داده) 8(هاي شبكه تا روز صد وبيستم در شكل خروجي

  
  هاي طوالني نتايج پيشگويي شبكه براي زمان-8 شكل
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هاي آزمايـشگاهي هـم بدسـت آمـد،       و سديم همانطور كه از ثبت هاي آلومينيوم، منيزيم    هاي مربوط به رهايش يون      در منحني 
ها بسيار كند شده و نرخ رهـايش تقريبـا ثابـت بـاقي بمانـد كـه بـا توجـه بـه                          رفت از ماه سوم به بعد شيب منحني         انتظار مي 

د روز بـاز هـم   در منحني مربوط به رهايش كلسيم بعد از نو   . هاي شبكه نيز با اين وضعييت مطابقت داشتند         خروجي) 8(شكل
هاي آزمايشگاهي انجام شده  با توجه به اينكه اين وضعييت با ثبت. روند منحني افزايشي بوده و نرخ رهايش ثابت نشده است

. بيني شبكه صحيح بوده و در اين نمونه، رهايش كلسيم تا ماه چهارم كماكان ادامه دارد            در ماه چهارم مطابقت دارد پس پيش      
گيري شده در ماه چهارم خروجي شبكه كمي افـزايش داشـته    هاي اندازه   يش سيليسيم بر خالف داده    در منحني حاصل از رها    

بينـي انجـام شـده توسـط شـبكه را       توان با خطاي قابل قبـولي پـيش        است ولي شيب منحني در اين بازه در حدي است كه مي           
ني نزول كرده كه اين وضـعيت بيـانگر خطـاي         در منحني مربوط به رهايش پتاسيم منحني در ماه چهارم بطور ناگها           . پذيرفت

  .باشد شبكه مي

  بيني رهايش در هر نوع پرسالن دنداني با تغيير در تركيبات آن امكان پيش -4-2
در اين حالت سيستم اين توانايي را دارد تا با دريافت اطالعات مربوط به يك نمونه جديد و يا با تغيير تركيبـات سـازنده هـر                    

بـا توجـه   .  براي تست استفاده شد  3به اين منظور از نمونه      .  را بصورت خروجي شبكه نمايش دهد      هاي رهايش   نمونه، منحني 
شـوند، محـدوده      به اينكه تركيبات تشكيل دهنده هر پرسالن بر اساس معيارهاي خاص و بـا درصـدهاي معـين انتخـاب مـي                     

بـه همـين دليـل در       .  را كم و يـا زيـاد كـرد         توان در اين محدوده درصد تركيبات       تغييرات اين تركيبات كوچك بوده و فقط مي       
. نمونه انتخاب شده به عنوان نمونه تست، تركيبات در محدوده مجاز تغيير يافته و به عنوان ورودي جديد به شبكه داده شـد                      

  )9شكل.(هاي رهايش توسط شبكه رسم شدند سپس خروجيهاي جديد بصورت منحني

  
  سازندهنتايج پيشگويي شبكه با تغيير در تركيبات -9 شكل

هاي جديد تقريبا در محدوده نمونه اصـلي بـوده و از              شود تغييرات مشاهده شده در منحني       ديده مي ) 9(همانطور كه در شكل   
با اين تفاوت كه تغييرات اعمال شده در اجزاي سـازنده پـودر در بعـضي مـوارد باعـث                    . كنند  الگوي مربوط به آن پيروي مي     

  .ايش شده استافزايش و در برخي ديگر باعث كاهش ره
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  بحث -5

هـاي اسـيدي اسـتفاده     هاي دنـداني بايـد از محلـول     براي تست پايداري شيميايي سراميكISO, ADAمطابق با استانداردهاي 
هاي دنداني اسـتفاده شـده    شيميايي سراميك) مقاومت(براي تست ماندگاري    ) HCl(در اين تحقيق از اسيد هيدروكلريك       . شود
ين جهت مناسب ديده شد كه بيماران زيادي با اختالل گاستريك وجود دارنـد كـه داراي مقـادير                   اسيد هيدروكلريك به ا   . است

PH          هاي عصبي استفاده شـده در ايـن مطالعـه         روش شبكه .  پايين در حفره دهاني، ناشي از حضور اسيد هيدروكلريك هستند
هـاي زمـاني      هـا و فاصـله      ينكـه تعـداد داده    بـا وجـود ا    . باشـد   قابـل اسـتفاده مـي     ... هاي مختلف مهندسي، پزشـكي و       در زمينه 

گيري شده نسبتاً محدود بود ولي حتي در اين حالت هم شبكه عصبي مصنوعي پيش بيني دقيقـي از رفتـار فرسايـشي                         اندازه
تنها مشكل موجود كم بودن تعداد و نوع اطالعـات ورودي بـه شـبكه بـود بـه ايـن معنـي كـه                    . هاي دنداني نشان داد     سراميك
 فقط مربوط به نوع تركيبات سازنده هر پرسالن بودنـد   ي ورودي كه براي آموزش شبكه مورد استفاده قرار گرفتند    ها  متغيير

... در صورتيكه پارامترهاي ديگري نظير نحوه فراوري هر پودر، عوامل موثر طي فرايند زينترينگ، نوع فازهاي ايجاد شـده و                   
به همـين دليـل اسـتخراج مـدل دقيقـي از سيـستم              . يق درنظر گرفته نشدند   باشند كه در اين تحق      در مكانيسم رهايش موثر مي    

هـا    هاي عصبي مصنوعي نه تنها داراي قابليت بااليي بـراي بررسـي وتخمـين مقاومـت شـيميايي سـراميك                     شبكه. ميسر نبود 
از . رسـي كننـد   را هـم بر   ... توانند ساير خصوصيات آنها مثل مقاومت سايـشي، اسـتحكام پيچـشي و              هستند بلكه همچنين مي   

توان در هر نمونه جديد از يك سراميك دنداني، ميزان رهايش يون را بـدون نيـاز                   هاي سيستم مذكور اين است كه مي        ويژگي
به انجام آزمايش و صرف هزينه و زمان، محاسبه نمود عالوه بر آن سيستم طراحي شده با ايجاد يـك محـيط آزمايـشگاهي             

افـزاري    صـورت نـرم     دهد كه با تغيير تركيبات سازنده هر پودر بـه           هاي دنداني مي    پرسالنمجازي اين امكان را به سازندگان       
تـرين تركيـب ممكـن     ميزان تغيير رهايش يون از سطح آن را در يك بازه زماني مورد بررسي قرار دهند واز اين طريق بهينـه          

هـاي رهـايش در هـر نمونـه           و منحنـي   pHي  با مقايـسه منحنـ    . كه حداقل رهايش را داشته باشد بدست آورند        براي يك پودر،  
 هـم وجـود   pHهايي كه بيشترين ميزان رهايش اتفـاق افتـاده، بيـشترين افـزايش              شود كه بطور ميانگين در نمونه       مشاهده مي 
 مربوط به افزايش ميزان رهايش يون از سطح پرسالن وايجـاد پيونـد              pHتوان چنين استنتاج كرد كه افزايش         مي. داشته است 

 افـزايش   pHبه اين ترتيب درجه اسيدي محلول با گذشت زمـان كـاهش يافتـه و                . باشد   موجود در محلول مي    OHهاي   هبا گرو 
 مربوط به سه    pH بر حسب زمان، بيشترين ميزان افزايش        pHبا توجه به اينكه در بررسي مقاالت مربوط به تغييرات           . يابد  مي

 نيز تا ماه سوم انجام      pHخ ثابتي تغيير كرده بود در اين تحقيق، ثبت مقادير            با نر  pHماه اول بود و از ماه سوم به بعد ميزان           
بنـابر ايـن   .  متناسـب بـود    pHاز طرفي همانطور كه قبال بررسي شد ميزان رهايش يون از سطح پرسالن با نرخ تغييرات                 . شد

سازي صحت اين مطلب تائيـد        د از شبيه  شد كه نرخ رهايش نيز از ماه سوم به بعد تقريبا ثابت باقي بماند كه بع                 حدس زده مي  
 تـا روز پنجـاهم      2باشند در نمونه     داراي تغيير ناگهاني مي    (.) 1و   (+) 2هاي    نمونه) 3شكل (pHهاي مربوط به     در منحني . شد

 هـاي مربـوط بـه      با مقايسه ايـن منحنـي بـا منحنـي         .  كم بوده ولي بعد از آن بطور ناگهاني افزايش يافته است           pHنرخ افزايش   
 بـه بعـد داراي افـزايش        50،  ايـن نمونـه از روز         )Na(مشاهده شد كه در منحني مربوط به رهايش سديم          ) 2(رهايش در شكل  

 با نرخ ثابتي افزايش يافته ولي بعـد از آن بطـور ناگهـاني زيـاد                 40 تا روز    pH ميزان   1همچنين در نمونه    . ناگهاني بوده است  
توان چنين نتيجه گرفت      مي. شود  در اين نمونه نيز ديده مي     ) K(رهايش پتاسيم   شده است همين وضعيت در منحني مربوط به         

هاي سديم و پتاسيم است زيرا افزايش ناگهاني اين دو يون نسبت به       مربوط به رهايش يون    pHكه بيشترين تاثير در تغييرات      
  .  داشته استpHها تاثير بيشتري روي تغييرات  ساير يون
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