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บทคัดยอ 

 

        การศึกษานี้มีวัตถุประสงค       เพ่ือเปรียบเทียบคากําลังแรงยึดเฉือนระหวางเรซินซีเมนตระบบ 

เซลฟแอดฮีซีฟ (รีไลเอ็กซยูรอย) และเรซินซีเมนตท่ีใชรวมกับสารยึดติดระบบเซลฟเอช   (พานาเวีย 

เอฟสองจุดศูนย)   กับเซอรโคเนียเซรามิกสท่ีปรับสภาพพื้นผิวดวยเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร  2  ชนิด  

(อัลลอยดไพรเมอรและเมทัลเซอรโคเนียไพรเมอร)       หลังแชน้ํา   24   ช่ัวโมงและเทอรโมไซคลิง  

การศึกษานี้ใชเซอรโคเนียเซรามิกสขนาด  15x15x2  มม. จํานวน120 ช้ิน    แบงกลุมการทดลองโดย 

การสุมตามการเตรียมพ้ืนผิวเปน 3  กลุมกลุมละ 40 ช้ิน กลุมท่ี 1 กลุมควบคุม (ไมมีการเตรียมพ้ืนผิว 

ใดๆ)   กลุมท่ี  2  เตรียมพ้ืนผิวดวยการทาอัลลอยดไพรเมอร   กลุมท่ี  3  เตรียมพ้ืนผิวดวยเมทัลเซอร 

โคเนียไพรเมอร   แตละกลุมแบงออกเปนกลุมยอยอีก  2  กลุมกลุมละ  20  ช้ินยึดดวยเรซินซีเมนต 2  

ชนิด  (รีไลเอ็กซยูรอยและพานาเวียเอฟสองจุดศูนย)       โดยยึดแทงเรซินคอมโพสิตท่ีไดเตรียมแลว 

ดวยเรซินซีเมนตช้ินละ 2 จุดเรียงตามแนวเสนทแยงมุม แตละกลุมแบงออกเปน 2 กลุมยอย  กลุมละ 

10 ช้ินงาน  (20 ชิ้นทดสอบ)      กลุมแรกนําไปแชในน้ํากล่ันอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24  

ช่ัวโมงกอนนําไปทดสอบคากําลังแรงยึดเฉือน       กลุมท่ี  2  นําไปเขาเครื่องเทอรโมไซคลิงจํานวน  

1000 รอบท่ีน้ําอุณหภูมิ 5 และ 55 องศาเซลเซียส       นําช้ินงานไปทดสอบคากําลังแรงยึดเฉือนดวย 

เครื่องทดสอบสากลชนิดอินสตรอน    นําผลมาวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางและวิเคราะห 

แบบเชิงซอนทูกี้      ผลการศึกษาพบวาชนิดของเรซินซีเมนต การปรับสภาพพื้นผิวเซอรโคเนียเซรา 

มิกสแบบตาง ๆ       ความชื้นและการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ลวนเปนปจจัยท่ีสงผลตอคากําลังแรงยึด 

เฉือน    โดยเรซินซีเมนตพานาเวียเอฟสองจุดศูนยใหคาเฉล่ียกําลังแรงยึดเฉือนท่ีสูงกวาเรซินซีเมนต 

รีไลเอกซยูรอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 การปรับสภาพพื้นผิวดวยอัล 

ลอยดไพรเมอร      ใหคาเฉล่ียกําลังแรงยึดเฉือนท่ีสูงกวาเมทัลเซอรโคเนียไพรเมอรและกลุมท่ีไมได 

ปรับสภาพพื้นผิวใดๆ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99        กลุมท่ีแชน้ํา 24 

จ 
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ช่ัวโมงมีคาเฉล่ียกําลังแรงยึดเฉือนท่ีสูงกวากลุมเทอรโมไซคลิง      อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 

ความเช่ือม่ันรอยละ 99   เซอรโคเนียเซรามิกสกลุมท่ีไมมีการเตรียมพ้ืนผิวใดๆ     ใหคากําลังแรงยึด 

เฉือนท่ีต่ําสุดท้ังหลังแชน้ํา 24 ช่ัวโมงและเทอรโมไซคลิง      สรุปผลการศึกษาพบวาคากําลังแรงยึด 

เฉือนของพานาเวียเอฟสองจุดศูนยโดยท่ัวไปดีกวารีไลเอกซยูรอย  การใชเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรมี 

สวนชวยเพ่ิมการยึดติดระหวางเซอรโคเนียเซรามิกสกับเรซินซีเมนต  ความชื้นและการเปล่ียนแปลง 

อุณหภูมิมีผลทําใหคากําลังแรงยึดเฉือนระหวางเซอรโคเนียเซรามิกสกับเรซินซีเมนตลดลง     
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ฉ 

 

Thesis Title  Adhesive Bond Strength Between Resin Cements and Zirconia 

    Ceramics with Metal Adhesive Primers 

Author   Miss Phanassaya Jaturanont 

Degree   Master of Science (Dentistry) 

Thesis Advisor  Asst. Prof. Dr. Pavisuth Kanjantra  

 

ABSTRACT 

 

        The  purpose  of  this  study was to compare shear bond strength between self adhesive  resin  

cement  (Rely XTM U100)  and  resin  cement  with  self-etch  system  (Panavia® F 2.0) to zirconia  

ceramics, treated  with  two metal adhesive primers (ALLOY PRIMER®, Metal/Zirconia Primer®)  

after  water  storage (24 hours)  and  thermocycling.  One  hundred  and  twenty  zirconia  ceramic  

specimens (15x15x2 mm.) were used in this study, randomly divided into three groups of forty by  

type  of  surface  treatment.  Group 1 was a control group (no treatment-NT). Group 2 was treated    

with    ALLOY  PRIMER®(AP), Group  3  with  Metal/Zirconia  Primer®(MZ).  Each  group  was  

divided  into  two  subgroups  of  twenty  by type of resin cement (Rely XTM U100 and Panavia® F  

2.0), luted  with  two  resin  composite  rods on a diagonal line of the zirconia ceramic specimens.  

Each  group was then divided into two subgroups of ten (20 specimens) by storage type:  either in  

water  at  37ºC  for  24  hours or  thermocycling for 1000 cycles at 5ºC and 55ºC.  The shear bond  

strength  of  all  test  groups  were  tested  by  Instron® testing  machine.  The  data  was  analyzed  

statistically using Three-Way ANOVA(p<0.01) and Tukey Multiple Comparison Test.  The study  

found  that  type  of  resin  cements, surface  treatment  and  thermocycling  process   all   had   an  

influence  on  shear  bond strength.  The  mean  of  the  shear bond strength of Panavia® F 2.0 was  

significantly higher than that of Rely XTM U100 (p<0.01).  The mean of the shear bond strength of  

the   ALLOY   PRIMER®   treated   surface   group  was   significantly  higher  than  those  of  the  

Metal/Zirconia Primer®  and the  control  group (p<0.01).  The  mean of the shear bond strength of  

the  water  storage  group  was significantly higher than that of the thermocycling group (p<0.01).  

The  bonding  potential  of  each  control  group  after  water  storage and thermocycling was the  
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lowest. In  conclusion, the   shear  bond  strength  of  Panavia® F 2.0  seems  better  than Rely XTM  

U100.  Metal adhesive  primers   seem  to   promote  the   shear  bond  strength  between  zirconia  

ceramics  and resin cements.  Aging condition such as thermocycling  process decreases the shear  

bond strength between zirconia ceramics and resin cements. 

Keywords : zirconia ceramics, resin cements, shear bond strength 


