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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาการปรับ
สภาพพื้ น ผิ ว พอลิ อี เ ทอร์ อี เ ทอร์ คี โ ตนด้ ว ยกรดซั ล ฟู ริ ก
ความเข้มข้นร้อยละ 90 ต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคและ
ลักษณะจุลสัณฐานวิทยา
ระเบียบและวิธีการวิจัย: เตรียมชิ้นงานพอลิอีเทอร์
อีเทอร์คีโตนขนาด 5x5x2 ลูกบาศก์มิลลิเมตร จ�ำนวน
48 ชิ้น ด้วยเครื่องไอโซเมท ยึดชิ้นงานในแบบหล่อโลหะ
รูปวงแหวนด้วยอะคริลิกเรซินชนิดบ่มเอง ท�ำการขัดชิ้น

Abstract

Objectives: The purpose of this study was to
investigate the effect of 90% sulfuric acid surface
pretreatment duration of polyetheretherketone on
microhardness and microscopic morphology.
Material and methods: Forty-eight specimens
of polyetheretherketone (5x5x2 mm3) were prepared
by Isomet cutting matchine. The specimens were
embedded in a metal ring using an auto-polymerizing
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งานด้วยเครือ่ งขัดกระดาษทรายน�ำ้ ความละเอียด 400 800
1,200 และ 2,000 กริต ตามล�ำดับ แบ่งชิน้ งานเป็น 6 กลุม่
กลุ่มละ 8 ชิ้น ตามระยะเวลาที่ใช้ในการปรับสภาพพื้นผิว
ได้แก่ กลุ่มควบคุมที่ไม่ท�ำการปรับสภาพพื้นผิว กลุ่มปรับ
สภาพพื้นผิวเป็นเวลา 30 60 90 120 และ 300 วินาที
ตามล�ำดับ ทดสอบความแข็งผิววิกเกอร์ระดับจุลภาค
และวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะจุ ล สั ณ ฐานวิ ท ยาของพื้ น ผิ ว
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด น�ำผล
การทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวและการเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดทูกีย์ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05)
ผลการศึกษา: ค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคในกลุ่ม
ปรับสภาพพืน้ ผิวทีร่ ะยะเวลา 300 วินาที มีคา่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 12.51 เมกะปาสคาล กลุม่ ปรับ
สภาพพื้ น ผิ ว ที่ ร ะยะเวลา 90 และ 120 วิ น าที มี ค ่ า
ของความแข็งผิวระดับจุลภาคเท่ากับ 21.76 และ 19.59
เมกะปาสคาลแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ในขณะที่กลุ่มปรับสภาพพื้นผิวที่ระยะเวลา 30
และ 60 วินาที มีค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคเท่ากับ
25.42 และ 24.06 เมกะปาสคาลโดยไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ ลักษณะจุลสัณฐาณวิทยาพื้นผิว
พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนเมื่อท�ำการปรับสภาพพื้นผิวที่
ระยะเวลาต่าง ๆ พบลักษณะพืน้ ผิวไม่เรียบ มีหลุมและรูพรุน
กระจายทั่วไป โดยที่ขนาดและจ�ำนวนรูพรุนเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาปรับสภาพพื้นผิวที่นานขึ้น
สรุปผลการศึกษา: การปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรด
ซัลฟูรกิ ความเข้มข้นร้อยละ 90 ทีใ่ ช้ระยะเวลานานกว่า 60
วินาที ส่งผลต่อความแข็งแรงพืน้ ผิวของพอลิอเี ทอร์อเี ทอร์
คีโตน โดยพบค่าความแข็งผิววิกเกอร์ต�่ำสุดในกลุ่มปรับ
สภาพพื้นผิวนาน 300 วินาที

acrylic resin and were polished with P400, P800,
P1200 and P2000 grit silicon carbide papers. The 48
specimens were allocated to six groups of 8
specimens, according to the etching duration: 0s
(control), 30s, 60s, 90s, 120s and 300s, respectively.
Vicker’s microhardness and Scanning electron
microscopy were tested. One-way ANOVA following
by Tukey’s multiple comparisons were tested (p <
0.05) subsequently.
Results: The lowest value of Vicker’s
microhardness (12.51 Mpa) was presented in the
group etched for 300s. The groups with 90s and 120s
etching time showed the values of Vickers’s
microhardness significantly lower than the control
group (21.76 and 19.59 Mpa). Whereas, the Vickers
microhardness for etching time 30s and 60s groups
showed no significant differences with the control
group (25.42 and 24.06 Mpa). An impact of etching
time on surface morphology was observed in the
following ascending order from 0s to 300s. Thereby,
the increase of irregular surface pattern, pits and pores
according to etching time were presented.
Conclusions: Surface pretreatment with 90%
sulfuric acid longer than 60s have influenced the
surface hardness of polyetheretherketone. The lowest
value of Vickers microhardness was presented in the
group etched for 300s.

ค�ำส�ำคัญ: ความแข็งผิวระดับจุลภาค ลักษณะจุลสัณฐาน
วิทยา กรดซัลฟูริก พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน

Keywords: microhardness, microscopic morphology,
sulfuric acid, polyetheretherketone
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บทน�ำ

พอลิอเี ทอร์อเี ทอร์คโี ตน (polyetheretherketone) หรือ
พีออี เี ค (PEEK) เป็นวัสดุชวี ภาพคุณภาพสูงในกลุม่ เดียวกับ
พอลิเอริลอีเทอร์คีโตน (polyaryletherketone) มีคุณสมบัติ
เป็นวัสดุพอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกกึง่ ผลึก (semi-crystalline
thermoplastic polymer) ที่มีโครงสร้างทางเคมีประกอบ
ด้วยสายโซ่หลักอะโรมาติก (aromatic backbone) เชื่อมต่อ
ด้วยหมู่ฟังก์ชัน (functional group) ชนิดอีเทอร์ (ether)
สองพันธะ และคีโตน (ketone) หนึ่งพันธะ(1,2)

รูปที่ 1

โครงสร้างพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (พีอีอีเค)

Figure 1 Structure of polyetheretherketone (PEEK)

ด้วยความพิเศษของโครงสร้างทางเคมีทำ� ให้พอี อี เี คเป็น
วัสดุที่ทนต่อความร้อนได้มากกว่า 300 องศาเซลเซียส ไม่
เสื่อมสลายจากสารเคมีและรังสี เข้ากันได้ดีกับสารเสริม
ความแข็งแรง (reinforcing agents) จ�ำพวกแก้วและเส้นใย
คาร์บอน เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง จึงท�ำให้มีการน�ำ
พี อี อี เ คมาใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในวงการอุ ต สาหกรรม (3,4)
นอกจากนี้ยังพบว่าพีอีอีเคมีคุณสมบัติสามารถเข้าได้ดีกับ
เนื้อเยื่อ (biocompatibility) ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
เนื้อเยื่อ ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบ และที่ส�ำคัญยังมีคุณสมบัติ
ทางกล (mechanical properties) ใกล้เคียงกับกระดูกทึบ
ของมนุษย์ (human cortical bone) โดยมีค่ามอดูลัสของ
สภาพยืดหยุ่น (elastic modulus) ประมาณ 8.3 GPa ซึ่ง
ใกล้เคียงกับกระดูกทึบที่มีค่า 17.7 GPa เมื่อเปรียบเทียบ
กับโลหะไทเทเนียม (116 GPa) และโลหะโคบอลต์โครเมียม
(210 GPa) จากคุณสมบัติต่าง ๆ ข้างต้นร่วมกับความ
สามารถของวัสดุที่สามารถขึ้นรูปได้ด้วยการกลึง (milling)
และขัดแต่ง (grinding) ได้ง่าย(5) จึงมีการน�ำพีอีอีเคมาใช้
อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ เช่น ใช้เป็นสิ่งปลูกฝัง
ส�ำหรับยึดกระดูกสันหลัง (spinal implant) หรือเป็นวัสดุ
ทดแทนกระดูกในรอยโรคกระดูกขนาดใหญ่ทสี่ ญ
ู เสียไปจาก
(6,7)
อุบัติเหตุ เป็นต้น
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พีอีอีเคในส่วนของพอลิเมอร์ทางทันตกรรมนั้นจัดเป็นวัสดุ
ใหม่ในการสร้างครอบฟัน สะพานฟัน และรากเทียม สามารถ
สร้างให้เกิดความสวยงามได้เนื่องจากวัสดุมีสีขาวใกล้เคียง
สีฟนั ธรรมชาติ(8) มีความแข็งแรงสูงสามารถรองรับแรงกดได้
มากถึง 1,383 นิวตัน ซึ่งมากกว่าแรงบดเคี้ยวสูงสุดบริเวณ
ฟันกรามใหญ่ที่มีค่า 909 นิวตัน จึงเป็นวัสดุที่ทนต่อแรงบด
เคี้ยวได้ดี(1,9,10) วัสดุมีคุณสมบัติที่โปร่งรังสี (radiolucent)
ท�ำให้สามารถวินจิ ฉัยและรักษารอยโรคได้โดยไม่ตอ้ งรือ้ หรือ
เปลี่ ย นวั ส ดุ บู ร ณะ (1) แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า มพี อี อี เ คนั้ น มี
ความทึบแสง (opaque) และมีสวี สั ดุทขี่ าวจนถึงเทา ถึงแม้วา่
จะมี ก ารผลิ ต วั ส ดุ ที่ มี สี เ หมื อ นฟั น ให้ เ ลื อ กใช้ แ ต่ ใ นแง่
ความสวยงามนัน้ ก็ยงั ไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้เป็นวัสดุบรู ณะแบบ
ชิ้นเดียว (monolithic restoration) ในบริเวณที่ต้องการ
ความสวยงามได้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการวีเนียร์ (veneer) พืน้ ผิว
วัสดุด้วยเรซินคอมโพสิตเพื่อสร้างให้เกิดสวยงาม(11)
เนื่ อ งจากวั ส ดุ พี อี อี เ คมี โ ครงสร้ า งแบบวงแหวน
อะโรมาติกท�ำให้สง่ ผลต่อวัสดุคอื มีความเฉือ่ ย (inert chemical
performance) พลังงานผิวต�่ำ (low surface energy) และ
ทนทานต่อการปรับสภาพพืน้ ผิว ดังนัน้ จึงท�ำให้เกิดแรงยึดติด
ทีต่ ำ�่ เมือ่ ใช้รว่ มกันกับเรซินคอมโพสิต(12) มีการศึกษาเกีย่ วกับ
แรงยึดติดระหว่างวีเนียร์เรซินคอมโพสิตและโครงพีอีอีเค
ด้วยวิธีการปรับสภาพพื้นผิววิธีต่าง ๆ อาทิ การพ่นทราย
ร่วมกับสารละลายปิรันยา (airborne particle abraded
surface with piranha-etching)(13-16) การกัดพืน้ ผิวด้วยกรด
ซัลฟูริก(9,11,17,18) และการใช้พลาสมาเย็น(19) ผลการศึกษาที่
ได้ ยั ง คงมี ข ้ อ ขั ด แย้ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและไม่ ส ามารถให้
ข้อสรุปได้วา่ วิธกี ารใดให้คา่ แรงยึดติดดีทสี่ ดุ หลายการศึกษา
ได้แนะน�ำว่าการปรับสภาพพืน้ ผิวด้วยกรดซัลฟูรกิ ความเข้มข้น
ร้อยละ 98 นั้นเป็นวิธีที่เหมาะสมในการสร้างให้เกิดรูพรุน
บริเวณผิววัสดุ ส่งเสริมให้เกิดการยึดติดที่ดีระหว่างพีอีอีเค
กับเรซินซีเมนต์(5,9,11,18,20) การศึกษาของ Silthampitag และ
คณะ(21) แสดงให้เห็นถึงลักษณะพื้นผิวรูพรุนคล้ายฟองน�้ำ
(spongy-like porous fiber network) ภายหลั ง การ
ปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว พี อี อี เ คด้ ว ยกรดซั ล ฟู ริ ก ความเข้ ม ข้ น
ร้อยละ 98 ซึง่ ส่งเสริมให้เกิดการยึดติดเชิงกลในระดับจุลภาค
(micromechanical locking) จากการแทรกซึมของสารยึดติด
เข้าไปตามรูพรุนนี้ และเมื่อท�ำการทดสอบแรงยึดเฉือน
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ก็พบว่าค่าความแข็งแรงยึดเฉือนนั้นสูงกว่าการปรับสภาพ
พื้นผิวด้วยวิธีการอื่น ๆ
ความแข็งผิวเป็นคุณสมบัตเิ ชิงกลทีน่ ยิ มใช้ทดสอบวัสดุ
ทั้งทางอุตสาหกรรมและทางทันตกรรมสามารถชี้ให้เห็นถึง
คุ ณ สมบั ติ โ ดยรวมของวั ส ดุ ความแข็ ง ผิ ว แบบวิ ก เกอร์
(Vicker’s hardness) เป็นการวัดค่าความแข็งที่ได้รับ
ความนิยมเนือ่ งจากสามารถวัดค่าความแข็งได้ในช่วงทีก่ ว้าง
และมีหน่วยของค่าความแข็งเดียวคือ VHN ส�ำหรับค่า
น�้ำหนักหนึ่ง ๆ ท�ำให้สามารถทดสอบวัสดุได้หลายชนิด(22,23)
จึงมีหลายการศึกษาที่ทดสอบค่าความแข็งผิวแบบวิกเกอร์
เพื่อดูความแข็งแรงของวัสดุ(22,24,25) การศึกษาความแข็งผิว
ระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์ (Vicker’s microhardness) และ
ลักษณะจุลสัณฐานวิทยา (microscopic morphology)
พื้นผิวพีอีอีเคเมื่อท�ำการปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริก
ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน พบว่าการปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรด
ซัลฟูริกความเข้มข้นร้อยละ 98 นั้นส่งผลให้ค่าความแข็งผิว
ระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์ ลดลงต�ำ่ ทีส่ ดุ อย่างมีนยั ส�ำคัญส่วน
การปรับสภาพพืน้ ผิวด้วยกรดซัลฟูรกิ ความเข้มข้นร้อยละ 90
นั้นไม่ส่งผลเสียต่อคุณสมบัติเชิงกลของพีอีอีเคและยังให้ค่า
ความแข็ ง แรงยึ ด เฉื อ นที่ ดี (26) นอกเหนื อ จากปั จ จั ย ด้ า น
ความเข้มข้นของกรดพบว่าการใช้ระยะเวลาทีน่ านเกินไปใน
การปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดนั้นส่งผลให้พื้นผิวของวัสดุ
อ่อนแอลงได้เช่นกัน(11,18) การศึกษาถึงการปรับสภาพพื้นผิว
ด้วยกรดซัลฟูริกโดยทั่วไปนั้นใช้เวลาปรับสภาพพื้นผิวนาน
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60 วินาที(5,15,16,20,21,26) มีการศึกษาของ Sproesser และคณะ
ทีก่ ล่าวว่าค่าความแข็งแรงยึดเฉือนมีคา่ สูงสุดเมือ่ ท�ำการปรับ
สภาพพืน้ ผิวด้วยกรดในช่วงระหว่าง 60 วินาทีถงึ 120 วินาที(18)
การปรับสภาพพืน้ ผิวพีออี เี คด้วยกรดซัลฟูรกิ ความเข้มข้น
ร้อยละ 98 ทีร่ ะยะเวลา 1 นาทีนนั้ ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างพีอีอีเคอย่างมาก ในขณะที่การปรับสภาพพื้นผิว
พีออี เี คด้วยกรดซัลฟูรกิ ความเข้มข้นร้อยละ 90 ทีร่ ะยะเวลา
1 นาทีนนั้ ส่งผลต่อโครงสร้างพีออี เี คน้อยกว่า ให้คา่ ความแข็งผิว
ของวัสดุมากกว่าและยังคงแสดงค่าความแข็งแรงยึดเฉือน
ที่ดี แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านระยะเวลาที่ใช้ในการปรับ
สภาพพืน้ ผิวก็มคี วามส�ำคัญต่อความแข็งแรงผิวของวัสดุเช่น
กัน ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาใดแสดงถึงระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ในการปรับสภาพพืน้ ผิวด้วยกรดซัลฟูรกิ ความเข้มข้นร้อยละ
90 ต่อลักษณะผิวพีอีอีเครวมทั้งคุณสมบัติเชิงกลภายหลัง
การปรับสภาพพืน้ ผิว ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ศึกษาถึงผลของระยะเวลาการปรับสภาพพื้นผิวพอลิอีเทอร์
อี เ ทอร์ คี โ ตนด้ ว ยกรดซั ล ฟู ริ ก ความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 90
ต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคและลักษณะจุลสัณฐานวิทยา
โดยมีสมมติฐานคือไม่มีความแตกต่างกันของความแข็งผิว
ระดับจุลภาคภายหลังการปรับสภาพพื้นผิวที่ระยะเวลา
แตกต่างกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

วัสดุที่ใช้ในการทดลองแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ชือ่ ทางการค้า บริษทั ผูผ้ ลิต และส่วนประกอบของวัสดุทใี่ ช้ในการทดลอง

Table 1 Trade names, manufactures and compositions of experimental materials
ชื่อทางการค้าของ
ผลิตภัณฑ์

บริษัทผู้ผลิต

(Trade names)

(Manufaturers)

Dentokeep

Nt-trading, Germany

Autopolymerizing
acrylic resin

Lang, Wheeling, Illinois,
USA
RCI Labscan Limited,
Bangkok, Thailand

Sulfuric acid

ส่วนประกอบ

(Compositions)
Polyetheretherketone
Titanium dioxide pigments (ceramic
filled 20%)
Methyl Methacrylate
99-97-8 N, N-dimethyl-p-toluidine
98% Sulfuric acid

เลขที่ผลิต

(Lot.No)

G15DK1801
1380-16 Al
7664-93-9
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ท�ำปฏิกิริยาสมบูรณ์ ขัดผิวชิ้นงานด้วยเครื่องขัดกระดาษ
ทราย (Grinding/Polishing Machine, MoPao 160E,
MEGA Advance, China) ด้วยความละเอียด 400 800
1,200 และ 2,000 กริต เป็นระยะเวลา 1 นาทีในแต่ละ
ความละเอียด เพื่อให้ผิวชิ้นงานเรียบเป็นมาตรฐานเดียวกัน
จากนัน้ ท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งอัลตราโซนิก (Transsonic
T700, Elma, Singen, Germany) โดยใช้นำ�้ ปราศจากอิออน
เป็นเวลา 10 นาที
แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ชิ้น ตาม
ระยะเวลาการปรับสภาพพื้นผิว ได้แก่ กลุ่มที่ท�ำการปรับ
สภาพพื้นผิวด้วยการหยดกรดทิ้งไว้ที่ระยะเวลา 30 60 90
120 และ 300 วินาที ตามล�ำดับ โดยมีกลุ่มที่ไม่ท�ำการปรับ

เตรี ย มชิ้ น งานขนาด 5×5×2 ลู ก บาศก์ มิ ล ลิ เ มตร
จ�ำนวน 48 ชิ้น จากแผ่นพีอีอีเค (Dentokeep PEEK, Nttrading, Karlsrule, Germany) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
98 มิลลิเมตร หนา 18 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องตัดไอโซเมท
(Isomet® 1000 precision saw, Buehler, Lake Bluff,
Illinois, USA) โดยใช้ความเร็ว 300 รอบต่อนาที(21,26)
จ� ำ นวน 48 ชิ้ น ยึ ด แผ่ น ชิ้ น งานลงในแบบหล่ อ โลหะ
รูปวงแหวนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร สูง
10 มิลลิเมตร ในต�ำแหน่งกึ่งกลางแบบหล่อและขนานกับ
พื้นราบด้วยอะคริลิกเรซินชนิดบ่มเอง (Orthojet, Lang,
Wheeling, Illinois, USA) ทิ้งระยะเวลาจนอะคริลิกเรซิน

A

C
รูปที่ 2

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานทดสอบ
A) แผ่นพีอีอีเคยี่ห้อ Dentokeep 98x18 มม.
B) แผ่นชิ้นงานพีอีอีเคขนาด 5x5x2 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
C) ต�ำแหน่งการวางชิ้นงานในแม่แบบโลหะวงแหวน
D) ชิ้นงานที่ยึดด้วยอะคริลิกเรซินชนิดบ่มเอง
E) การปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริก

B

D

Figure 2 Specimens preparation
A) Dentokeep PEEK disc 98x18 mm.
B) PEEK specimen size 5x5x2 mm3
C) PEEK specimen was positioned in a metal ring mold
D) PEEK specimen was embedded in an auto-polymerization acrylic resin
E) Surface pretreatment with sulfuric acid

E
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สภาพพื้นผิวใด ๆ เป็นกลุ่มควบคุม และแบ่งชิ้นงานในแต่
กลุ่มการทดลองออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เพื่อน�ำไปทดสอบ
ความแข็งผิวระดับจุลภาค จ�ำนวน 5 ชิ้นงานและลักษณะ
จุลสัณฐานวิทยาของพื้นผิวจ�ำนวน 3 ชิ้นงาน น�ำชิ้นงาน
ทั้ ง หมดไปปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว ด้ ว ยการหยดกรดซั ล ฟู ริ ก
ความเข้มข้นร้อยละ 90 ที่ได้จากการเจือจางกรดซัลฟูริก
ร้อยละ 98 ด้วยน�ำ้ ปราศจากอิออน โดยมีปริมาณสัดส่วนกรด
ซัลฟูรกิ 9.18 มิลลิลติ รต่อน�ำ้ ปราศจากอิออน 0.82 มิลลิลติ ร
ในการเตรียมสารละลาย 10 มิลลิลิตร หลังจากนั้นล้างออก

รูปที่ 3
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ด้วยน�้ำปราศจากอิออนให้สะอาดและท�ำความสะอาดด้วย
เครื่องอัลตราโซนิกเป็นเวลา 10 นาที ก่อนน�ำไปตรวจสอบ
ความแข็งผิวระดับจุลภาคและลักษณะจุลสัณฐานวิทยา

การทดสอบความแข็งผิวระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์
(Vicker’s microhardness, VHN)(22)
วัดความแข็งผิวระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์ในชิน้ งานทัง้
6 กลุม่ การทดลอง กลุม่ ละ 5 ชิน้ งานด้วยเครือ่ งทดสอบความ
แข็งผิวระดับจุลภาค (STARTECH SMV-1000 Guiyang

แผนผังการแบ่งกลุ่มชิ้นงานตามระยะเวลาการปรับสภาพพื้นผิวพีอีอีเคด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้นร้อยละ 90 เพื่อทดสอบ
ความแข็งผิวระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์ (VHN) และลักษณะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

Figure 3 Diagram of test groups by 90% Sulfuric acid surface pretreatment on PEEK with different duration of time for
Vicker’s microhardness testing (VHN) and surface morphologic testing with scanning electron microscope (SEM)
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Sunproc International Trade Co.,Ltd., Guiyang, China)

โดยใช้หวั กดเพชรขนาดแรงกด 100 กรัม เป็นเวลา 15 วินาที
จ�ำนวน 5 จุดต่อหนึ่งชิ้นงาน ก�ำหนดระยะห่างในแต่ละรอย
กดห่างกันอย่างน้อย 100 ไมโครเมตร โดยเริ่มต้นทดสอบ
รอยกดแรกบริเวณกึ่งกลางชิ้นงาน น�ำค่าเฉลี่ยความแข็งผิว
แบบวิกเกอร์ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ บันทึกภาพ
รอยกดด้วยกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล (Digital microscope
DVM 6; Leica) ที่ก�ำลังขยาย 2,000 เท่า

การตรวจสอบลักษณะจุลสัณฐานวิทยาของผิวชิน้ งาน
(Microscopic morphology)

น�ำชิน้ งานทีผ่ า่ นการปรับสภาพพืน้ ผิวด้วยกรดซัลฟูรกิ
ความเข้มข้นร้อยละ 90 ทุกกลุ่มการทดลอง กลุ่มละ 3 ชิ้นงาน
ไปตรวจสอบลักษณะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่ อ งกราด (JSM -5910 LV, JOEL, Peabody,
Massachustte, USA) ที่ก�ำลังขยาย 5,000 เท่า โดยท�ำการ
เคลือบชิ้นงานก่อนทดสอบด้วยตัวน�ำทอง
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลด้วยวิธีชาพิโรวิลก์
(Shapiro-Wilk test) และใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ท�ำการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ด้วยการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อนชนิดทูกีย์ (Tukey multiple comparison test) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05)

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบความแข็ ง ผิ ว ระดั บ จุ ล ภาคแบบ
วิกเกอร์

ภายหลังจากการปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริก
ความเข้มข้นร้อยละ 90 ที่ระยะเวลาต่าง ๆ พบว่าค่า
ความแข็งผิวระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์มีค่าเฉลี่ยความแข็ง
ผิวลดต�่ำลงเมื่อท�ำการปรับสภาพพื้นผิวเป็นระยะเวลานาน
90 วินาที (21.76±0.95 VHN) 120 วินาที (19.59±1.18
VHN) และ 300 วินาที (12.51±0.77 VHN) ตามล�ำดับ

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความแข็งผิวแบบวิกเกอร์ (mean VHN) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

Diagram 1 Mean and standard deviation (SD) of Vicker’s hardness number (VHN)
อักษรตัวยกภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงถึงค่า VHN ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95
(p<0.05)
Different capital superscript letters indicated that VHN were significantly different at p< 0.05.
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โดยค่าเฉลีย่ ความแข็งผิวต�ำ่ ทีล่ ดต�ำ่ ลงนัน้ พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่
ที่ท�ำการปรับสภาพพื้นผิวน้อยกว่า 90 วินาทีและควบคุม
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ดจิ ทิ ลั ก�ำลังขยาย 2,000
เท่า แสดงให้เห็นลักษณะรอยกดทีเ่ กิดขึน้ พบว่ากลุม่ ควบคุม
(รูป 4.A) กลุ่มปรับสภาพพื้นผิวที่ 30 วินาที (รูป 4.B) และ
60 วินาที (รูป 4.C) ลักษณะรอยกดมีความสมบูรณ์ สมมาตร
และมีขอบเขตรอยกดทีช่ ดั เจน กลุม่ ปรับสภาพพืน้ ผิวทีเ่ วลา
90 วินาที (รูป 4.D) ลักษณะรอยกดเริม่ สูญเสียความสมมาตร
ขอบรอยกดเริม่ ขรุขระ กลุม่ ปรับสภาพพืน้ ผิวทีเ่ วลา 120 วินาที
(รูป 4.E) ลักษณะรอยกดมีความไม่สมมาตร และขอบ
รอยกดมีความขรุขระเพิ่มมากขึ้น และในกลุ่มปรับสภาพ
พื้นผิวที่เวลา 300 วินาที (รูป 4.F) ลักษณะรอยกดพบว่ามี
ขนาดใหญ่ ไม่สมมาตร ขอบเขตรอยกดไม่ชดั เจนและโค้งนูน
มากที่สุด

ผลการตรวจสอบลักษณะจุลสัณฐานวิทยาของผิว
ชิ้นงาน
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดใน
รูปที่ 4 แสดงลักษณะจุลสัณฐานวิทยาภายหลังการปรับ
สภาพพื้นผิว ในกลุ่มพีอีอีเคที่ไม่ได้ท�ำการปรับสภาพพื้นผิว
(รูป 4.a) พบว่าผิวพีอีอีเคมีลักษณะเรียบ ไม่มีรูพรุน กลุ่ม
ที่ท�ำการปรับสภาพพื้นผิวที่ระยะเวลาต่าง ๆ พบว่าพื้นผิวมี
ลักษณะไม่เรียบเกิดลักษณะของหลุมและรูพรุนกระจาย
ทั่วไป โดยหลุมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีรูพรุนเพิ่มมากขึ้น
ตามระยะเวลาปรับสภาพพื้นผิวที่นานขึ้น

บทวิจารณ์

การสูญเสียคุณสมบัติเชิงกลอาทิเช่นการลดต�่ำลงของ
ความแข็งผิวระดับจุลภาคอาจส่งผลต่อความทนทานของ
วัสดุบรู ณะภายใต้สภาวะสิง่ แวดล้อมในช่องปากได้ การเลือก
ใช้ วิ ธี ก ารปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว ที่ เ หมาะสมจะช่ ว ยลดปั ญ หา
การสูญเสียคุณสมบัติเชิงกลของพีอีอีเคได้(26) การศึกษานี้
เป็นการศึกษาผลของระยะเวลาการปรับสภาพพื้นผิวด้วย
กรดซัลฟูริกความเข้มข้นร้อยละ 90 ต่อความแข็งผิวระดับ
จุลภาคและลักษณะจุลสัณฐานวิทยาของพืน้ ผิวพีออี เี คโดยมี
สมมติฐานคือไม่มีความแตกต่างกันของความแข็งผิวระดับ

รูปที่ 4

แถวซ้าย ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลก�ำลังขยาย
2,000 เท่าแสดงลักษณะรอยกดที่ได้จากการทดสอบ
ความแข็งผิวระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์ภายหลังการ
ปรับสภาพพืน้ ผิวด้วยกรดซัลฟูรกิ ความเข้มข้นร้อยละ
90 ที่ระยะเวลาต่าง ๆ

Figure 4 Left row images of digital microscope at
magnification 2,000X characterize indentations
of the Vicker’s microhardness after different
pretreatment duration with 90% Sulfuric acid
รูปที่ 4
แถวขวา ภาพ SEM ก�ำลังขยาย 5,000 เท่าแสดง
ลักษณะจุลสัณฐานวิทยาของพื้นผิวพีอีอีเคภายหลัง
การปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้น
ร้อยละ 90 ที่ระยะเวลาต่าง ๆ

Figure 4 Right row images of SEM at magnification
5,000X characterize surface microscopic
morphology of PEEK after different pretreatment
duration with 90% Sulfuric acid
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จุลภาคภายหลังการปรับสภาพพื้นผิวที่ระยะเวลาแตกต่าง
กัน พบว่าการปรับสภาพพื้นผิวที่ระยะเวลา 90 วินาที 120
วินาที และ 300 วินาที ค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคแบบ
วิกเกอร์จะมีค่าลดต�่ำลงตามเวลาการปรับสภาพพื้นผิวที่
เพิ่มขึ้น โดยพบความแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้ท�ำการปรับ
สภาพพื้นผิว กลุ่มปรับสภาพพื้นผิวที่ระยะเวลา 30 วินาที
และ 60 วินาที อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) จึงปฏิเสธ
สมมติ ฐ านที่ ว ่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ของความแข็ ง ผิ ว
ระดับจุลภาคภายหลังการปรับสภาพพื้นผิวที่ระยะเวลา
แตกต่างกัน การลดลงของค่าความแข็งผิวนีพ้ บในศึกษาของ
Prakhamsai (26) ที่ ศึ ก ษาค่ า ความแข็ ง ผิ ว ภายหลั ง
การปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้นต่าง ๆ
พบว่าการปรับสภาพพื้นผิวพีอีอีเคด้วยกรดซัลฟูริกร้อยละ
98 ที่เวลา 60 วินาทีนั้นมีค่าความแข็งผิวต�่ำสุด (8.08±0.25
VHN) แต่ทรี่ ะยะเวลาเดียวกันเมือ่ ปรับสภาพพืน้ ผิวด้วยกรด
ซัลฟูรกิ ร้อยละ 90 พบมีคา่ ความแข็งผิว 24.58±0.33 VHN
สอดคล้องกับการศึกษานีท้ พี่ บค่าความแข็งผิว 24.06±0.86
VHN เมื่อปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้น
ร้อยละ 90 ที่เวลา 60 วินาที
ลักษณะจุลสัณฐานวิทยาของพื้นผิวพีอีอีเคภายหลัง
การปรับสภาพพืน้ ผิวทีร่ ะยะเวลาแตกต่างกัน ในการศึกษานี้
พบว่าเมื่อท�ำการปรับสภาพพื้นผิวที่ระยะเวลาต่าง ๆ พื้นผิว
พีอีอีเคจะพบมีลักษณะหลุมและรูพรุนขนาดเล็กกระจาย
ทั่วไป โดยหลุมและรูพรุนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีจ�ำนวน
เพิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาในการปรับสภาพพืน้ ผิวโดยไม่ปรากฎ
ลั ก ษณะโครงร่ า งตาข่ า ย ลั ก ษณะจุ ล สั ณ ฐานวิ ท ยา
ในการศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาก่ อ นหน้ า ของ
Prakhamsai(26) ที่ท�ำการศึกษาถึงผลของการปรับสภาพพื้น
ผิวพีอีอีเคด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่าการ
ปรับสภาพพืน้ ผิวพีออี เี คด้วยกรดซัลฟูรกิ ความเข้มข้นร้อยละ
90 ทีเ่ วลา 60 วินาทีนนั้ ท�ำให้เกิดลักษณะของหลุมและรูพรุน
กระจายโดยทั่วไปบนพื้นผิวพีอีอีเคเช่นเดียวกับที่พบใน
การศึกษานี้ และลักษณะโครงร่างตาข่ายจะพบเมื่อท�ำการ
ปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้นร้อยละ 98
การศึกษาของ Sproesser และคณะ(11,18) ท�ำการปรับสภาพ
พื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้นร้อยละ 98 ที่ระยะเวลา
ต่าง ๆ นั้นพบลักษณะโครงร่างตาข่ายในทุกช่วงเวลาการ
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ปรับสภาพพืน้ ผิวโดยโครงร่างข่ายจะมีลกั ษณะทีล่ กึ และกว้าง
ขึ้นไปตามเวลาที่เพิ่มขึ้น การศึกษาของ Zhou และคณะ(20)
พบลักษณะการละลายของผิวพีอีอีเคเป็นรูพรุนคล้ายถุงน�้ำ
(blister-like) เมื่อท�ำการปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริก
ร้อยละ 98 ที่เวลา 60 วินาที
พี อี อี เ คมี คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและชี ว ภาพที่ ดี
เหมาะแก่การน�ำมาใช้ในการบูรณะทางทันตกรรมประดิษฐ์
แต่ ด ้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นความสวยงามท� ำ ให้ ต ้ อ งมี ก ารใช้
เรซินคอมโพสิตเพือ่ ปกปิดพืน้ ผิว เนือ่ งจากพีออี เี คมีความเฉือ่ ย
พลังงานผิวต�่ำ และทนทานต่อการปรับสภาพพื้นผิว ดังนั้น
จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการยึดติดกับเรซินคอมโพสิต(12)
ในกระบวนการยึดติดนั้นความหยาบผิวของพีอีอีเคควรมี
ความเหมาะสมเพียงพอที่จะเอื้อให้เกิดการยึดติดเชิงกลขึ้น
วิธีการสร้างให้เกิดความหยาบบนพื้นผิวจึงมีความส�ำคัญ(20)
ในปัจจุบันมีการศึกษามากมายถึงวิธีในการปรับสภาพผิว
เพื่อพัฒนาความแข็งแรงยึดติดระหว่างพีอีอีเคและเรซิน
คอมโพสิต(5,9,14,15,18-21,27) โดยพบว่าการปรับสภาพพืน้ ผิวด้วย
กรดซัลฟูรกิ ความเข้มข้นร้อยละ 98 ทีร่ ะยะเวลา 1 นาที ร่วมกับ
การทาสารยึดติดนั้นให้ค่าแรงยึดติดเฉือนสูงสุด(5,9,18,21) การ
ใช้กรดซัลฟูริกความเข้มข้นสูงปรับสภาพพื้นผิวท�ำให้เกิด
ลักษณะรูพรุนคล้ายโครงร่างตาข่าย ส่งผลให้สารยึดติด
สามารถแทรกซึมเข้าไปในรูพรุนนีเ้ กิดการยึดติดเชิงกลระดับ
จุลภาค (micro-mechanical retention) ค่าแรงยึดติดจึงเพิม่
สูงขึ้น(5,9,20,21,28) ลักษณะโครงร่างตาข่ายนี้เกิดจากการสลาย
ตัวอย่างมากของโครงสร้างพอลิเมอร์เมทริกซ์ท�ำให้ความ
หนาแน่นของเนือ้ วัสดุลดลงเกิดการแยกตัวของรอยประสาน
ระหว่างวัสดุอดั แทรกและพอลิเมอร์เมทริกซ์ (particle-matrix
interfaces adhesion)(25) การยึดติดของรอยประสานระหว่าง
วัสดุอดั แทรกและพอลิเมอร์เมทริกซ์เป็นปัจจัยส�ำคัญพืน้ ฐาน
ทีส่ ง่ ผลต่อคุณสมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์(29,30) ดังนัน้ หากเกิด
การละลายตั ว ของพอลิ เ มอร์ เ มทริ ก ซ์ จ ะท� ำ ให้ สู ญ เสี ย
เสถียรภาพรอยประสานระหว่างพอลิเมอร์เมทริกซ์และวัสดุ
อัดแทรกได้สง่ ผลให้ความต้านทานต่อการเปลีย่ นรูปของวัสดุ
ลดลง จึงพบว่าค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์ของ
พื้นผิวพีอีอีเคที่ปรับสภาพด้วยกรดซัลฟูริกร้อยละ 98 มีค่า
ต�่ำที่สุด(26) เป็นการแสดงถึงการสูญเสียคุณสมบัติเชิงกลของ
วัสดุไป
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นอกเหนือจากปัจจัยด้านความเข้มข้นของกรดซัลฟูรกิ
ที่ส่งผลต่อลักษณะจุลสัณฐานวิทยาและความแข็งผิวระดับ
จุลภาค ปัจจัยด้านระยะเวลาที่ใช้ในการปรับสภาพพื้นผิวก็
มีความส�ำคัญเช่นกัน การศึกษาของ Sproesser และคณะ(18)
ศึกษาผลของระยะเวลาในการปรับสภาพผิวด้วยกรดซัลฟูรกิ
ร้อยละ 98 ต่อความแข็งแรงยึดเฉือน พบลักษณะพื้นผิว
โครงร่างตาข่ายเกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาการปรับสภาพพื้นผิว
แต่ เ มื่ อท� ำ การปรั บ สภาพพื้นผิวที่เ วลา 120 วินาทีห รือ
มากกว่า พบว่าลักษณะของรูพรุนทีเ่ กิดขึน้ จะมีความลึกและ
ความกว้างมากขึน้ และเมือ่ ท�ำการปรับสภาพพืน้ ผิวเป็นเวลา
300 วินาทีลกั ษณะของโครงร่างตาข่ายนัน้ จะขาดความต่อเนือ่ ง
และเริม่ เสียรูปร่าง นอกจากนีย้ งั พบว่าการปรับสภาพพืน้ ผิว
ที่ระยะเวลานานเกินไปไม่ได้ส่งผลให้มีค่าความแข็งแรง
ยึดเฉือนเพิ่มขึ้นแต่ตรงกันข้ามกลับมีค่าลดต�่ำลงเมื่อยึดติด
กับสารยึดติดทุกชนิด และเมื่อทดสอบชนิดความล้มเหลวที่
เกิดขึ้นพบว่าความล้มเหลวนั้นมีลักษณะเป็นการแตกหัก
ภายในวัสดุพอี อี เี ค(18) เมือ่ ท�ำการปรับสภาพพืน้ ผิวจะเกิดชัน้
ของพื้นผิวที่ถูกปรับสภาพ (surface-modified layer) ชั้นนี้
ควรมีความบางทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เนือ่ งจากชัน้ ของพืน้ ผิว
ทีถ่ กู ปรับสภาพนัน้ หากมีความหนาทีม่ ากเกินไปจะส่งผลต่อ
คุณสมบัตเิ ชิงกลและการท�ำหน้าทีข่ องวัสดุ โดยพบว่าชัน้ ของ
พื้นผิวที่ถูกปรับสภาพที่หนาเกินไปอาจเกิดการแยกตัวออก
จากส่วนของวัสดุทเี่ หลือได้(2) การใช้กรดซัลฟูรกิ ความเข้มข้น
ร้อยละ 98 ถึงแม้จะให้ค่าแรงยึดเฉือนระหว่างพีอีอีเคและ
เรซินคอมโพสิตสูงแต่ขณะเดียวกันกลับท�ำให้พื้นผิวเกิด
รูพรุนมากเกินไปจนส่งผลเสียต่อคุณสมบัติเชิงกล ดังนั้น
การปรับสภาพพืน้ ผิวพีออี เี คด้วยกรดซัลฟูรกิ ความเข้มข้นสูง
อาจไม่ ใ ช่ วิ ธี ที่ เ หมาะสมในการปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว พี อี อี เ ค
เนื่องจากการสูญเสียคุณสมบัติเชิงกลอาจส่งผลต่อความ
ทนทานของวัสดุภายใต้สภาวะแวดล้อมในช่องปากได้(26)
เพื่อลดปัญหาการสูญเสียคุณสมบัติเชิงกลของพีอีอีเค
ในระยะยาว การปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว ด้ ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสมมี
ความส�ำคัญ การปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริกความ
เข้มข้นร้อยละ 90 สามารถสร้างให้เกิดแรงยึดเฉือนที่ดี
ระหว่างพีออี เี คและเรซินคอมโพสิต และไม่ทำ� ให้คา่ ความแข็ง
ผิวระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์ลดต�่ำลง(26) จากการศึกษานี้
พบว่ า การปรั บ สภาพพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริก ร้อยละ 90

CM Dent J Vol. 39 No. 3 2018

ที่เวลา 60 วินาทีหรือน้อยกว่า (จากแผนภูมิที่ 1) จะยังคงให้
ค่าความแข็งผิวที่ดี แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ใช้
พีอีอีเคชนิดเดียวในการทดสอบ แต่เนื่องจากคุณสมบัติของ
พอลิเมอร์ทมี่ โี ครงสร้างวัสดุประกอบด้วยส่วนของพอลิเมอร์ซึ่ง
มี รู ป ร่ า งไม่ แ น่ น อน (amorphous) ร่ ว มกั บ ส่ ว นผลึ ก
(crystalline) ที่ส่งผลให้ลักษณะพื้นผิวของพอลิเมอร์เกิด
ความแตกต่างกันไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous) ทั่ว
ทัง้ พืน้ ผิว(2) อีกทัง้ การเติมวัสดุอดั แทรกทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ขนาด
ปริมาณ หรือแม้กระทั่งการเรียงตัวที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อ
ค่าความแข็งผิวที่แตกต่างกันด้วย(22) ดังนั้นจึงอาจส่งผลให้
พีอีอีเคต่างชนิดหรือแม้กระทั่งชนิดเดียวกันเกิดลักษณะ
พื้นผิวที่แตกต่างกันได้ภายหลังการปรับสภาพพื้นผิว(2) เพื่อ
พัฒนาวิธีในการปรับสภาพพื้นผิวมาตรฐานของวัสดุพีอีอีเค
การศึ ก ษาผลของการปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว ด้ ว ยกรดซั ล ฟู ริ ก
ร้อยละ 90 ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมในวัสดุพีอีอีเคชนิด
ต่าง ๆ จึงควรมีการศึกษาต่อไป

บทสรุป

ภายใต้ขอบเขตการศึกษานี้สรุปได้ว่าการปรับสภาพ
พื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้นที่เหมาะสมภายใต้ระยะ
เวลาทีเ่ หมาะสม จะช่วยสร้างให้เกิดลักษณะจุลสัณฐานวิทยา
ที่เอื้อต่อการยึดติดระหว่างวัสดุพีอีอีเคและเรซินคอมโพสิต
โดยยังไม่สญ
ู เสียคุณสมบัตเิ ชิงกลของวัสดุไป แต่อย่างไรก็ตาม
ผลของการปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริกร้อยละ 90 ที่
ระยะเวลาต่าง ๆ ที่มีต่อแรงยึดติดระหว่างวัสดุพีอีอีเคและ
เรซินคอมโพสิตนั้นยังคงต้องมีการศึกษาต่อไป
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