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تأثير معاملة سطح دراسة مخبرية لمقارنة 

على مقاومة   PEEK يتر ييتر ييتن اإل ذدعمت

 القص إلرتباطه بالراتنج المريب

 هبة الحمو  الدكتورة اعداد الباحثة *

 

 ∆ ممخص ∆
يتر إيتر اإل عددمتة سطح تأثير عدة طرائق مختمفة لمعالجتيدف ىذه الدراسة إلى تقييم 

 .مقاومة القص الرتباطو مع الراتنج المركب المغطيعمى  PEEKكيتون 

يتر إيتر اإلعدد متممم من  7ممم وارتفاع  6بقطر  سطوانةأ 47تألفت عينة البحث من 
كل ) مختمفة معالجةبطرق  رئيسية مجموعات ثالث إلى، قسمت PEEKكيتون 
 ،%21فمور الماء  حمضب تخريش( 2:)التالي النحو عمى( 23= مجموعة 

 مجموعة شاىدة دون معالجة.( 4) ،ميكرون 05ترميل بذرات اكسيد االلمنيوم  (3)
فظت العينات بالماء المقطر تم تطبيق المادة الرابطة ومن ثم الراتنج المركب المغطي، ح  

ختبار مقاومة ال تأ خضعت العينا بعدىاساعة.  35درجة مئوية مدة  48بدرجة حرارة 
باستخدام  ياتم تحميمو  وس جمت النتائج العام الميكانيكيةالقص بواسطة جياز االختبارات 
لدراسة داللة الفروق  iBonferron طريقةو  ANOVAاختبار التباين أحادي الجانب 

 المدروسة. في متوسط مقاومة القّص بين المجموعات

عمى  (p- Value <0.05)جة السطح وجود تأثير ىام لمعالالدراسة االحصائية  بينت
 %21 بحمض فمور الماءمتعدد االيتر ايتر كيتون  سطح كان لمعالجةمقاومة القص، 

كما  ارتباطو مع الراتنج المركب  زيادةتأثير في  ميكرون Al2O3 221 بذرات والترميل
ذلك ي نصح باستخدام الترميل لزيادة وبلمقاومة القص، أكبر قيم الترميل جموعة أظيرت م

 إيتر كيتون بالراتنج المركب.ارتباط متعدد اإليتر 
يتر إيتر كيتون، الراتنج المركب، معالجة السطح، حمض متعدد اإل ة:يالكممات المفتاح
 .فمور الماء، ترميل
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In vitro Study to Comparison Effect of 

polyetheretherketone (PEEK) Surface Treatment on Shear 

Bond Strength to Composite Resin 

 

Dr. Hiba Al-Helou  *                                          

 

∆ Abstract ∆ 

    The aim of this study was to evaluate the effect of different surface 
treatments onshear bond strength between polyetheretherketone (PEEK) 
 and resin composites materials  

Thirty six cylinders were divided into three main different treatment groups 
(n = 12/group) as follows: (A) sandblast with 55 μm Al2O3 particles, (B) etching 
with hydrofluoric acid 10%, (C) no treatment as a control group. Coupling 
agent was applied. Specimens were veneered using Composite resin and  
were stored in distilled water at 37° for 24 h. Shear Bond strength SBS was 
measured in a shear test, Data (MPa) were analyzed using ANOVA, Bonferroni 
tests to study the significant of various in means among groups. 

A significant effect of surface treatment (p- Value <0.05) on SBS was observed, 

Etching with hydrofluoric acid 10% and sandblast with 55 μm Al2O3 particles 

treatment can significantly increase the bond strength of PEEK to composite 

materials in comparison to the group of no treatment, (p < 0.05). Sandblast 

with 55 μm Al2O3 particles showed the highest SBS. 

The use of Sandblast to surface treatment of PEEK can be recommended as an 

effective bonding method. 

Key Words:  PEEK -Composite Resin - Surface Treatment- Hydrofluoric acid-

Sandblast 
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 المقدمة  

من قبل عمماء  polyetheretherketone PEEK يتر إيتر كيتوناإلدد متعط ّور 
دخمت كما  أبيض إلى رمادي،عاجي أو كمادة قاسية بمون  8978بريطانيين عام 

وتتمتع بإستقرار حراري كبير  شافة شعاعيا   تعد مادة ،8995المختمفة عام الصناعات 
ال تتغير أثناء عممية خواص ىذه المادة كما أن  ،[2-8] درجة مئوية 33538يصل إلى 

 غير قصفة وذات مقاومة ، مادة [3]أوكسيد اإليثيمين بأشعة غاما أو بالتعقيم بالبخار أو 
معامل يعد ميغاباسكال،  875تى حنثناء الل تومقاوموتصل عالية لمكسر تفوق الزركونيا 

ن من أىم صفات ىذه المادة أنيا ذات و  ،[4]من الميناء والعاج المرونة لدييا قريب  ا 
بدائل كتقبل حيوي عالي باإلضافة إلى خفة وزنيا مما جعميا من أىم المواد المستخدمة 

 .[6-5]صناعية لألطراف والمفاصل والفقرات 
كما  ،السنية مزرعاتلدعامات ككزرعات أو بطب األسنان است خدمت ىذه المادة 

المتحركة كيياكل ذات بالتعويضات و  ،تيجان وجسوركاست خدمت بالتعويضات الثابتة 
يي مادة ال ، فومتانة عالية وزن منخفض مقارنة مع اليياكل المعدنية لألجيزة المتحركة

 .[9-8-7]اكم المويحة ال تممك ألفة لتر و حساسية  أي تسبب
التي تممكيا الموواد األخور ، مموا دعوى إلوى والجمالية  ن ىذه المادة التممك الشفوفيةأإال 

تغطيتيووا بمووادة تجميميووة كووالراتنج المركووب ، فظيوورت سوويئة االرتبوواط الضووعيف ليووذه المووادة 
لجووات المنخفضووة ومقاومووة السووطح لمتكيووف بواسووطة المعا مووع الووراتنج بسووبب طاقووة السووطح

الجماليوة توأمين  ىووالوراتنج المركوب  تطبيوقمون اليدف األساسوي حيث أن  .[85]المختمفة 
منوووو متانوووة أقووول التوووي تعووود مقارنوووة بتعويضوووات تجميميوووة أخووور    PEEKالتوووي يفتقووودىا ال

 .  PEEKومماثمة لمنسج السنية مقارنة مع ال حيويا   تقبال   أقلو يمومة دو 
 PEEK يتر ييتر كيتوناإلمتعدد الراتنج المركب ب ارتباط -

ومييئات السطح المختمفة لزيادة  رابطةالمادة أظيرت العديد من الدراسات أىمية تطبيق ال
تعزيز لن تخريش السطح لوحده غير كافي حيث أ ارتباط المادة مع الراتنج المركب

 PEEKالدراسات معاممة ومعالجة سطح مادة بعض تناولت ، كما [82-88]االرتباط 
م تقنيات اتخدباسأو كالحموض ومنيا الميكانيكية كالترميل كيميائية البطرق مختمفة منيا 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/polyetheretherketone
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 Pourkhaliliففي دراسة ، [24-23] بالميزر أو بالبالزما لتييئة سطحعالجة الم

 221المخبرية لمقارنة تأثير معاممة السطح الميكانيكية بالترميل بذرات أكسيد األلمنيوم 
% ومع بقاء 89بالتخريش الكيميائي باستخدام حمض الكبريت  ميكرون مع المعاممة

السطح دون معالجة، وجد الباحث أنو اليوجد فروق ىامة بين معاممة السطح بالترميل 
وبين التخريش الكيميائي وان معالجة السطح كان ليا دور كبير في زيادة ارتباط الراتنج 

استنتج  Schmidlin أن الباحث إال ،[25]المركب مع سطح متعدد االيتر ايتر كيتون
إن  ،[23]ميكرون 61أن التخريش الكيميائي تفوق عمى الترميل بذرات أكسيد األمنيوم 

ىذا  و بذلك توجو .ومثارا  لمجدلوالدراسات المتعمقة بذلك مازالت قميمة جدا   األبحاث
وميكانيكية بمخرشات كيميائية  PEEKلمعاممة سطح ال لى تقييم طرق مختمفة البحث إ
ة لمتعويض مع االستفادة الجمالي الناحيةبتحقيق وبالتالي السماح  بالراتنجرتباطو إ لتحسين

المثالية كمادة تعويضية تناسب البيئة الفموية و متطمبات   PEEKمن خواص ال
ذلك لنجاح أفضل في مجال التعويضات الثابتة و المتحركة ...  مؤديا  فة يالمريض والوظ
إرتباطيا بالراتنج المركب لزيادة معاممة سطح ىذه المادة  طرق لمقارنة شّجعإن كل ىذا 

 إلجراء ىذا البحث. دعامما 

 هدف البحث:

 يتر إيتر كيتوناإلعدد متمعاممة سطح لمختمفة عدة طرق تأثير دراسة إلى لبحث اىدف 
PEEK  مقاومة   وذلك من خالل تقييمالمغطي، الراتنج المركب زيادة ارتباطو مع عمى

  .رتباطو مع الراتنج المركبال قو  القص
 البحث: مواد و طرائق

مصنعة و  مصممة أسطوانة من مادة متعّدد اإليتر إيتر كيتون 36تألفت عينة البحث من
سطوانات في كانت األ ،ممم 6ممم وارتفاع  5بقطر  (CAD-CAM)باستخدام الحاسوب 

ة متساوية وفقا  لطريقة معاممة السطح يعينة البحث مقسمة  إلى ثالث مجموعات رئيس
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، ميكرون 55بذرات أكسيد األلمنيوم  ، ترميل%85 المتبعة )تخريش بحمض فمور الماء
 .(سطح دون أية معالجة )مجموعة شاىدة(

  
( يبين توزع عينة البحث وفقًا لطريقة معاممة السطح المتبعة.1جدول رقم )  

السطح المتبعةطريقة معبملة   النسبة المئوية عذد االسطوانبت 

 33.3 12 تخريش بحمض فلور الماء

 33.3 12 ترميل

 33.3 12 سطح دون أية معالجة )مجموعة شاهذة(

 100 36 المجموع

 

 

 

 

 

 

السطح المتبعة.( يمثل النسبة المئوية لتوزع عينة البحث وفقًا لطريقة معاممة 1مخطط رقم )  

 .اكريمية لسيولة العملواعد سطوانات في قاألجميع تم وضع 
 
 
 
 
 

 .وبعد وضعها في قاعدة الكريمية PEEK ( أسطوانات2رقم ) شكل

النسبة المئوية لتوزع عينة البحث وفقبً لطريقة معبملة السطح المتبعة

33.3

33.3

33.3

تخريش بحمض فلور الماء ترميل سطح دون أية معالجة )مجموعة شاهذة(
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 سطوانات المجموعة األولى مدةأعمى سطوح  %05بتركيز  تم تطبيق حمض فمور الماءو 
بواسطة تيار  (الترميل الثانية )مجموعة مجموعةسطوانات أممت سطوح ر   ، كماتيندقيق

 00سم مدة 0من خالل مرممة عمى بعد  ميكرون 05من ذرات أكسيد األلمنيوم بحجم 
بينما ت ركت المجموعة الثالثة دون معالجة كمجموعة شاىدة، ثم  بار 6ثانية وبضغط 

مادة رابطة  تم وضعو  ففتوج  باستخدام جياز األمواج فوق الصوتية  المجموعات سمتغ  
optyglaze  بشكل متجانس وبعدىا تم تطبيق الراتنج المركببواسطة فرشاة خاصة 

(3M-Espe). 
  .ساعة 24درجة مئوية مدة  37تم حفظ العينة في الماء المقطر بدرجة حرارة 

 سرعة قصب Inston 1195 القص بجياز االختبارات الميكانيكية العام مقاومةتم قياس 
 .وس جمت النتائجممم في الدقيقة  8

 
 .عينة البحث أثناء تطبيق اختبار مقاومة القص( 2رقم ) شكل

 :والمناقشة النتائج
إجراء اختبار التباين بالقص  مقاومة عمىالسطح المتبعة تمت دراسة تأثير طريقة معاممة 

لدراسة داللة الفروق في متوسط مقاومة القّص بين المجموعات  ANOVAأحادي الجانب 
الثالث المدروسة )تخريش بحمض فمور الماء، ترميل، سطح دون أية معالجة )مجموعة 

 شاىدة(( 
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 يحصاءات وصفية: -

 

لطريقة معاممة السطح.( يمثل المتوسط الحسابي لقوى مقاومة القّص في عينة البحث وفقًا 3مخطط رقم )  

 

 مقاومة القّص لقيم المعياري و ( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف والخطأ 2جدول رقم ) -

 طريقة معبملة السطح المتبعة
عذد 

 االسطوانبت
المتوسط 

 الحسببي
االنحراف 

 المعيبري
الخطأ 

 المعيبري

 9.61 33.29 139.81 12 تخريش بحمض فلور الماء

 12.36 42.83 238.87 12 ترميل

 4.07 14.09 81.30 12 سطح دون أية معالجة

 

 :ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين أحادي الجانب  -

 

  ANOVA( يبين نتائج اختبار تحميل التباين 3جدول رقم )

 داللة الفروق قيمة مستوى الذاللة المحسوبة Fقيمة  المتغير المذروس

 توجذ فروق دالة 0.000 72.717 مقاومة القص  

، أي أنوو 5355ي الحظ في الجدول أعاله أن قيمة مستو  الداللوة أصوغر بكثيور مون القيموة 
بوووين مقاوموووة القوووّص % توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية فوووي قووويم 95عنووود مسوووتو  الثقوووة 

0

100

200

300

تخريش بحمض فلور 

 الماء

سطح دون أية معالجة  ترميل

 (مجموعة شاهذة)

139.81 

238.87 

81.30 

ي
بب

س
ح

 ال
ط

س
تو

لم
ا

 

 طريقة معبملة السطح المتبعة

المتوسط الحسببي لمقذار قوى مقبومة القّص في عينة البحث 

 وفقبً لطريقة معبملة السطح المتبعة
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اثنتين عمى األقل من المجموعات الثالث المدروسة )تخريش بحموض فموور المواء، ترميول، 
سووطح دون أيووة معالجووة )مجموعووة شوواىدة((. ولمعرفووة أي موون مجموعووات طريقووة معاممووة 

تووم إجووراء المقارنووة الثنائيووة وفووق   األخوور المجموعووات السووطح تختمووف اختالفووا  جوىريووا  عوون 
 كما يمي: Bonferroniطريقة 

 لدراسة داللة الفروق بين المجموعات  Bonferroni( يبين نتائج المقارنة الثنائية وفقًا لطريقة 4ول رقم )جد

 غير المذروس = مقبومة القّص المت

 (J)المجموعة  (I)المجموعة 
الفرق بين 

 (I-Jالمتوسطين )
الخطأ 

 المعيبري
مستوى 

 الذاللة
 داللة الفروق

تخريش بحمض 

 فلور الماء

 توجذ فروق دالة 0.000 13.21 99.06- ترميل

 توجذ فروق دالة 0.000 13.21 58.51 سطح دون أية معالجة

 توجذ فروق دالة 0.000 13.21 157.57 سطح دون أية معالجة ترميل

بالنسوووبة لجميوووع  5355يبوووين الجووودول أن قيموووة مسوووتو  الداللوووة أصوووغر بكثيووور مووون القيموووة 
% توجووود فوووروق ثنائيوووة دالوووة 95المقارنوووات الثنائيوووة المدروسوووة، أي أنوووو عنووود مسوووتو  الثقوووة 

مجموعووات الووثالث المدروسووة )تخووريش بحمووض الإحصوائيا  فووي متوسووط مقاومووة القووّص بوين 
معالجوة )مجموعوة شواىدة(( فوي عينوة البحوث، وبدراسوة فمور الماء، ترميل، سطح دون أيوة 

اإلشوووارة الجبريوووة لمفوووروق بووووين المتوسوووطات نسوووتنتج أن قووويم مقاومووووة القوووّص فوووي مجموعووووة 
سطوانات التوي الترميل كانت أكبر من مجموعة التخريش بحمض فمور الماء ومجموعة األ

سووتنتج أن قوويم نكمووا عمووى حوودة، كوول ت ركووت سووطوحيا دون أيووة معالجووة )مجموعووة شوواىدة( 
قووو  مقاومووة القووّص فووي مجموعووة التخووريش بحمووض فمووور الموواء كانووت أكبوور فووي مجموعووة 

 ة )مجموعة شاىدة( في عينة البحث.االسطوانات التي ت ركت سطوحيا دون أية معالج

 المناقشة:
في في التعويضات الثابتة والمتحركة و  PEEK يتر إيتر كيتوناإلعدد متيستخدم 

التقبل الحيوي يضاىي الكثير من المواد المستخدمة من حيث ، و السني تعويضات الزرع
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المرجوة من مواد التعويضات كيميائية الو العظمي( ج يلمشابة لنس)االفيزيائية الخصائص و 
 . [5-4] السنية

المغطي حيث مع الراتنج  ارتباطية العل التحدي األكبر لنجاح ىذه التعويضات ىو قو و  
 .طرق تعزيز ىذه الرابطة مازالت الدراسات قميمة حول 

دم في ىذا البحث التخريش بحمض فمور الماء باعتباره من الحموض القوية خاست  
الدراسات حول استخدامو لتخريش سطح متعدد  كما أنالمستخدمة في طب األسنان 

 55لمنيوم بحجم ذرات ، أيضا  تم استخدام الترميل بأكسيد األقميمة جدا   االيتر ايتر كيتون
الدراسات فائدة الترميل لتعزيز االرتباط مع الراتنج بعض ميكرون حيث أظيرت 

ىمية تطبيق المادة الرابطة لزيادة أل optyglaze، تم تطبيق المادة الرابطة [83]المغطي
 .[84]ارتباط المادة مع الراتنج 

في زيادة  PEEKد تأثير ىام لمعاممة سطح بينت التحاليل اإلحصائية المناسبة وجو 
حمض فمور الماء دور في الترميل و حيث كان الستخدام  ارتباطو مع الراتنج المركب،

عمى تخريش السطح وزيادة  يةزيادة مقاومة القص ويعز  ذلك إلى قدرة ىذا الحمض القو 
الذي وجد أن  5258عام  Rosentritt نتيجة وىذا يتفق مع مساحة االرتباط مع الراتنج

 يتر إيتر كيتوناإلعدد متالتخريش الكيميائي الحمضي أد  إلى تحسن في ارتباط 
PEEK ولكن ذلك يختمف مع نتيجة  [83] مع الراتنج ،Zhou  في أن معالجة السطح

بالحمض لم يكن ليا دور في زيادة االرتباط وقد ي عز  ىذا االختالف في النتائج إلى 
كما اختمفت نتائج  .[85] المستخدم وتركيز ومدة تطبيق الحمضمض اختالف نوع الح

الذي وجد أن التخريش الكيميائي تفوق  Schmidlinالباحث دراسة نتائج البحث مع 
ميكرون، وقد يعود ذلك الختالف حجم ذرات  61عمى الترميل بذرات أكسيد األمنيوم 

الحمض المستخدم حيث كان في أكسيد األلمنيوم المستخدمة في كمتا الدراستين ونوع 
 .[23]دراستنا حمض فمور الماء وفي دراستو حمض الكبريت

ة السطح الميكانيكية باستخدام الترميل عمى مممعاأيضا  تفوق أظيرت ىذه الدراسة كما 
بشكل كبير وىام مع الراتنج المركب  قدرتيا عمى زيادة االرتباطو  ،المعاممة الكيميائية

الحصول عمى غؤورات ويعز  ذلك لتأثير الترميل عمى زيادة مساحة وتخريش السطح و 
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فق مع دراسة ىذا يتو  .PEEKعمى سطح مادة وتزيد من ارتباطو تعمل عمى تثبيت الراتنج 
Lee سطح باستخدام ذرات اكسيد الذي وجد أن المعالجة الميكانيكية لم 2587 عام

في حين أن ذلك يختمف   ،[86]ميكرون تعزز من ارتباط الراتنج المركب  55االمنيوم 
ذلك أيضا  إلى اختالف معايير الترميل من حيث حجم يعز  وقد   Hallmannمع نتيجة

 .[87]الذرات والضغط المستخدم أثناء الترميل

 االستنتاجات والتوصيات:

 الدراسة إلى النقاط التالية:أشارت نتائج ىذه 
كان لمعاممة سطح متعدد اإليتر إيتر كيتون بالتخريش الكيميائي والميكانيكي دور -

 .في زيادة ارتباطو مع الراتنج المركب
أظيرت معاممة السطح بالترميل بذرات أكسيد األلمنيوم أفضل قوة ارتباط مع الراتنج  -

 .المركب المغطي
ل كطريقة سيمة وفعالة لمعاممة لسطح متعدد اإليتر إيتر نوصي باستخدام الترمي -

 كيتون قبل تطبيق الراتنج المركب.
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