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Πίνακας 1
Στοιχειακή
σύνθεση
φωτοπολυμερισμένων
δειγμάτων όπως προσδιορίστηκε από την
φασματοσκοπία ακτίνων Χ (% κατά βάρος).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα φωτοπολυμεριζόμενα ρητινώδη υλικά για
ατομικά δισκάρια πρωτοπαρουσιάστηκαν από τους
Wirz και συν9 το 1990. Η συγκεκριμένη παρουσίαση
ερευνά τα δομικά χαρακτηριστικά και την
στοιχειακή
σύνθεση
τεσσάρων
φωτοπολυμεριζόμενων ρητινωδών υλικών για
ατομικά δισκάρια.
ΜΕΘΟΔΟΣ
Τα ρητινώδη υλικά που επιλέχθηκαν ήταν: i. Light
tray (Ivoclar), ii. Light cured tray wafers (Bracon),
iii. Magilight (Schottlander) και iv. Palatray
(Kuzler). Τα δείγματα πολυμερίστηκαν σύμφωνα με
τις οδηγίες των κατασκευαστών, δηλαδή 5 λεπτά
ανά επιφάνεια για τα 3 πρώτα υλικά, (σύνολο 10
λεπτά), και 6 λεπτά ανά επιφάνεια για το Palatray
(σύνολο 12 λεπτά). Τα φωτοπολυμερισμένα
δείγματα
απεικονίστηκαν σε
ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο σάρωσης (μεγενθύνσεις: x35, x50,
x100, x250, x500, x1000) τόσο με εικόνες
δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (secondary)
όσο και με εικόνες οπισθοσκεδαζόμενης δέσμης
(backscattered)3,6,8.
Η
στοιχειακή
σύνθεση
καθορίστηκε
με
φασματοσκοπία ακτίνων Χ (EDX)3,7
και τα
αποτελέσματα εκφράστηκαν σε αναλογία επί τοις
100 κατά βάρος ανά στοιχείο. Οι αναλύσεις
αφορούσαν τις ακόλουθες περιοχές για κάθε δείγμα:
κουτί 5 cm x250, σημείο σε κόκκο x5000, σημείο
σε ρητινώδη μήτρα x5000.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι
εικόνες
1-4
δείχνουν
εικόνες
οπισθοσκεδαζόμενης δέσμης ηλεκτρονίων από
θραυσμένες επιφάνειες (x250) των ιδιοσκευασμάτων
Bracon, Ivoclar, Schottlander και Kulzer αντίστοιχα.
Οι λευκοί κόκκοι είναι οι ενισχυτικές ουσίες ενώ το
υπόλοιπο είναι η ρητινώδης μήτρα. Παρατηρήστε τις
διαφορές στο μέγεθος και την κατανομή των
ενισχυτικών ουσιών σε κάθε δείγμα αλλά και μεταξύ
των δειγμάτων. Και στα τέσσερα υλικά, όλες οι
ενισχυτικές ουσίες φαίνεται να έχουν στρογγυλό ή
ελλειπτικό σχήμα και παρόμοιο μέγεθος.
Τα ρητινώδη υλικά i, ii, iii εμφανίζουν ομοιότητα
στο σχήμα, μέγεθος και κατανομή των ανόργανων
ενισχυτικών ουσιών. Το ρητινώδες υλικό iv
παρουσίασε μια ελαφρά διαφοροποίηση στην
κατανομή των ενισχυτικών ουσιών. Οι ρητινώδεις
μήτρες ήταν όμοιες σε εμφάνιση στα δείγματα i,ii,iii,
ενώ είχαν διαφορετική εμφάνιση σε σχέση με τη
ρητινώδη μήτρα του Palatray . (Εικόνες 1, 2, 3, 4)
Η φασματοσκοπία ακτίνων Χ έδειξε ομοιότητα στην
στοιχειακή σύνθεση των ρητινωδών υλικών i, ii, iii.
(Εικόνες 5, 6, 7). Τα στοιχεία που βρέθηκαν ήταν
Νάτριο, Πυρίτιο, Μαγνήσιο και Ασβέστιο (Πίνακας
1). Κάποιες διαφορές στην κατά βάρος αναλογία ανά
στοιχείο παρατηρήθηκαν στο ρητινώδες υλικό iv.
Δύο επιπλέον στοιχεία ανιχνεύθηκαν στις
ενισχυτικές ουσίες του ρητινώδους υλικού iv
(Εικόνα 8): Θείο (0,57% κατώτερη τιμή έως 13,42%
μέγιστη τιμή) και Χλώριο (0,41%).

ΦΑΣΜΑ
Bracon
Ivoclar
Schottlander
Kulzer

Εικ 1. Bracon: Εικόνα
οπισθοσκεδαζόμενης
δέσμης
ηλεκτρονίων
x250.
Εύρος
πεδίου
400μm

Εικ 5. Bracon: Φάσμα ακτίνων
Χ

Εικ 2. Ivoclar: Εικόνα
οπισθοσκεδαζόμενης
δέσμης
ηλεκτρονίων
x250.
Εύρος
πεδίου
400μm

Εικ 6. Ivoclar:
ακτίνων Χ

Φάσμα

Εικ
3.
Schottlander:
Εικόνα
οπισθοσκεδαζόμενης
δέσμης
ηλεκτρονίων
x250.
Εύρος
πεδίου
400μm

Εικ 7. Schottlander: Φάσμα
ακτίνων Χ

Εικ 4. Kulzer: Ivoclar:
Εικόνα
οπισθοσκεδαζόμενης
δέσμης
ηλεκτρονίων
x250.
Εύρος
πεδίου
400μm

Εικ 8. Kulzer: Φάσμα ακτίνων
Χ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ρητινώδεις μήτρες εμφανίζονται όμοιες σε
σύνθεση και επιφανειακή υφή με εξαίρεση τη
ρητινώδη μήτρα του Palatray, η οποία εμφανίζει
διαφορετική υφή θραυσμένης επιφάνειας. Αυτό
φανερώνει ομοιότητες στην σύνθεση των
μονομερών και την μετατροπή των μονομερών κατά
τον πολυμερισμό των ρητινωδών υλικών1,2,3,4,5.
Υπάρχουν επίσης ομοιότητες στην σύνθεση,
μέγεθος, σχήμα και κατανομή των ανόργανων
ενισχυτικών ουσιών. Παρόλαυτα, οι ενισχυτικές
ουσίες του Palatray, αν και όμοιες σε εμφάνιση στο
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο με τα άλλα δείγματα,
φαίνεται ότι περιέχουν δύο πρόσθετα στοιχεία, Θείο
και Χλώριο. Περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να
καθοριστεί η σύνθεση και η συμπεριφορά αυτών των
ρητινών.
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