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บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลของการปรับสภาพพื้นผิวโดยใชกรดไฮโดรฟลูออริกตอแรงยึดเฉือน
ระหวางเรซินซีเมนต และเซรามิกชนิดอลูมินาอินซีแรม
วัสดุและวิธีการ สรางเซรามิกอลูมินาอินซีแรม 5 ชิ้น โดยแตละชิ้นใชทดสอบ 2 ตําแหนง (n=10)
ในแตละกลุมการทดลอง ทําการปรับสภาพพื้นผิว 6 วิธีคือ กลุมที่ 1 เซรามิกที่ไมไดกําจัดแกวสวนเกิน
กลุมที่ 2 เซรามิกที่ไมไดกําจัดแกวสวนเกินแลวกัดดวยกรดไฮโดรฟลูออริก ความเขมขนรอยละ 4 นาน 1
นาที กลุมที่ 3 เซรามิกที่เปาทรายเพื่อกําจัดแกวสวนเกิน กลุมที่ 4 เซรามิกที่เปาทรายเพื่อกําจัดแกว
สวนเกินแลวกัดดวยกรดไฮโดรฟลูออริกความเขมขนรอยละ 4 นาน 1 นาที กลุมที่ 5 เซรามิกที่ขัดดวย
กระดาษทรายน้ําจนถึงผิวอลูมินา และกลุมที่ 6 เซรามิกที่ขัดดวยกระดาษทรายน้ําจนถึงผิวอลูมินา แลวกัด
ดวยกรดไฮโดรฟลูออริกความเขมขนรอยละ 4 นาน 1 นาที โดยทุกกลุมทําความสะอาดดวยเครื่องอัลตราโซ
นิกสนาน 5 นาที แลวทาสารไซเลน จากนั้นนําชิ้นงานทดสอบไปยึดติดกับเรซินซีเมนตชนิดรีไลยเอ็กซ เออารซี
2 ตําแหนง แลวนําชิ้นงานไปทดสอบดวยเครื่องทดสอบสากลชนิดอินสตรอนความเร็วหัวกด 0.5 มม./นาที

โดยวัดแรงเฉือนที่ทําใหเรซินซีเมนตหลุดออกจากเซรามิก นําคาแรงไปคํานวณคาสถิติดวยอโนวาทางเดียว
และทูกยี 
ผลการทดลอง เซรามิกที่ขัดดวยกระดาษทรายน้ําจนถึงผิวอลูมนิ าใหคาความแข็งแรงยึดเฉือนสูงสุด
รองลงมาคือกลุมที่เปาทรายเพื่อกําจัดแกวสวนเกิน ซึ่งสูงกวากลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
เมื่อใชกรดไฮโดรฟลูออริกปรับสภาพพื้นผิว พบวามีคาความแข็งแรงยึดเฉือนที่ต่ํากวากลุมที่ไมไดใชกรดไฮโดร
ฟลูออริกปรับสภาพพื้นผิวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
สรุป การใชกรดไฮโดรฟลูออริกในการปรับสภาพพื้นผิว มีผลทําใหความแข็งแรงยึดเฉือนระหวางเร
ซินซีเมนตกับอลูมินาอินซีแรมลดลง
คําสําคัญ : ความแข็งแรงยึดเฉือน, อลูมินาอินซีแรม, เรซินซีเมนต

Abstract
PURPOSE : The purpose of this study was to evaluate the effect of surface treatment by
hydrofluoric acid etching on the shear bond strength between resin cement and alumina In-ceram.
MATERIALS AND METHODS : Five alumina In-Ceram samples were used for each
experimental group. Two positions of each sample were tested (n=10). The samples were assigned to
six surface treatment conditions: group I; excess glass was not removed, group II; excess glass was not
removed but etched with 4% hydrofluoric acid gel for 1 minute, group III; excess glass was removed
by sandblast, group IV; excess glass was removed by sandblast and then etched with 4% hydrofluoric
acid gel for 1 minute, group V; the samples were polished with sandpaper until alumina surface was
exposed and group VI; the samples were polished with sandpaper until alumina surface was exposed
and then etched with 4% hydrofluoric acid gel for 1 minute. All samples were cleaned with ultrasonic
for 5 minutes and then silane was applied onto the cleaned surface. Each of the samples were then
bonded at two positions with Rely X ARC resin cement. The shear bond strengths of each position were
tested using the universal testing machine with cross head speed of 0.5 mm/min to measure the stress
(MPa) which pushed the resin cement out of the ceramics. The means of bond strength were
statistically analysed using one-way ANOVA and Tukey test.
RESULTS : The mean shear bond strength was highest in the group polished with sandpaper
until alumina surface was exposed, followed by the group which excess glass was removed by
sandblast. Those shear bond strengths were significantly higher than that of the others (p< 0.05). The
shear bond strength of the groups treated with 4% hydrofluoric acid gel were significantly lower than
that of the untreated groups. (p< 0.05).

CONCLUSION : Surface treatment by hydrofluoric acid etching decreases the shear bond
strength between resin cement and alumina In-ceram.
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