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 چکیده: 

در ساخت   .است   شده  باال  مکانیکي   استحکام  با  سرامیکي   مواد  یتوسعه   باعث  هادندان   ترمیم  برای  سازگاری  زیست  و   استحکام  و   زیبایي   افزایش  به  نیاز
دنداني به دلیل شباهت زیاد با دندان و زیست   های ها به عنوان روکش شود. استفاده از سرامیک های دنداني از مواد فلزی، پلیمری و سرامیکي استفاده مي روکش

به دلیل شفافیت و استحکام عالي مورد توجه محققان قرار گرفته است. اما به دلیل چقرمگي شکست   های دنداني، لیتیم دی سیلیکاتسازگاری بود. در بین سرامیک
  اهداف  از   مناسب  مکانیکي   استحکام  و   چقرمگي   ی باساختار  به  دستیابي   منظوره ب  سیلیکات  دی  لیتیوم  سرامیک  شیشه  کامپوزیت  کمتر نسبت به سایر مواد، سنتز 

 سعي در افزایش چقرمگي با حفظ استحکام بود. ابتدا  SPSگیری از فرایند با افزودن زیرکونیا به ساختار لیتیوم دی سیلیکات و بهره پژوهش این در. است محققان
ای لیتیم دی  قرار گرفت. پودر شیشه   DTAو    XRDای مشخصه یابي شد و تحت آزمون  پودر شیشه   . دش  سنتز  گریریخته  روش  به   سیلیکات  دی  لیتیم  پودر

  میلی آسیاب بالدرجه سانتیگراد تعیین شد. این پودر به وسیله   670تا  658، سیلیکات  دی  لیتیم پودر سیلیکات شناخته شد. سپس با آنالیز حرارتي دمای کریستالي 
  . شد  پرداخته  قطعات  یابي   مشخصه  و   مکانیکي   خواص  بررسي   به  سپس  .گرفت   شکل  بالک  قطعه  SPS  روش  به  و   شد  ترکیب  زیرکونیا  درصد  20و    15،  10،  5،  0  با

آزمون   بر  عالوه  فاز  XRDقطعات  یابي  مشخصه  کریستالبرای  و  موجود  به های  تصاویر   وجودهای  در  گرفتند.  قرار  مواد  میکروسکوپي  بررسي  مورد  آمده، 
های مکانیکي ای شکل لیتیم دی سیلیکات مشاهده شد. نتیجه آزمون میکروسکوپ نوری و الکتروني به بررسي فاز لیتیم دی سیلیکات پرداخته شد و فازهای میله

 دارای   و   خمشي   استحکام  مگاپاسکال   340  و   310،227،280،310  دارای  ترتیب  به  زیرکونیا  ددرص   20  و   15،  10،   5،  0  با  شده  SPS  قطعات  نیز با توجه به تعداد

MPa𝒎
𝟏

مگاپاسکال،     800تا    200های گذشته، محققان به استحکام خمشي  در نتایج مقاالت و پژوهش  .بودند  شکست  چقرمگي   5.4  و   5.2،  4.9،  4.7،  4.8  𝟐

MPa𝒎گیگاپاسکال و چقرمگي شکست    4مگاپاسکال تا    800سختي  
𝟏

دست یافته بودند که با توجه به ساختار مواد با افزایش سختي و استحکام،    3.5تا    1.5    𝟐
 سیستم  به   مربوط  خواص  یافت. در این پژوهش بهترینکرد و بلعکس با بهبود چقرمگي شکست، استحکام و سختي کاهش مي چقرمگي شکست کاهش پیدا مي 

مگاپاسکال و چقرمگي شکست    340  گرفته است. این ساختار دارای استحکام خمشي  شکل   SPS  روش  به  که  بود  زیرکونیا  درصد  20  دارای  یکاتسیل  دی  لیتیم

MPa𝒎
𝟏

 آخر   به عنوان فرایند ساخت دانست. در  SPSتوان به علت وجود زیرکونیا و همچنین استفاده از  بدست آمد. افزایش چقرمگي شکست را مي   5.4  𝟐
  . شد  مکانیکي   خواص  افت  باعث  حرارتي   . عملیاتشد  انجام  نیز  درجه سانتیگراد  800و    700ای در دمای  دو مرحله  حرارتي   عملیات  ،خواص  سازیبهینه  منظوربه

و رشد کریستال ها بعد از عملیات حرارتي دانست که موجب   SPSات  توان، دستیابي به ساختار کریستالي لیتیم دی سیلیکات بعد از عملیعلت این اتفاق را مي 
 چقرمگي افزایش  باعث  خمشي   استحکام  حفظ  ضمنبا ترکیب زیرکونیم در ساختار،    SPS  روش  به  بالک  قطعه   ساخت  رسدکاهش خواص قطعات شد. به نظر مي 
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