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ผลของชนิดหัวขัด แรงกด และระยะเวลาในการขัด ต่ อความหยาบพืน้ ผิวของโมโนลิธิคเซอร์ โคเนีย
Effect of Polishing Systems, Forces and Durations on Surface Roughness of Monolithic Zirconia
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความหยาบพื้นผิว (Ra) ของโมโนลิทิคเซอร์โคเนียจากการขัด
ด้วยชนิดของหัวขัด แรงกด และระยะเวลาต่างๆกัน มีวธิ ีการโดยนาเซอร์โคเนียมาขึ้นรู ปได้ชิ้นงานขนาด 7 x 5 x 4 มม.3
จานวน 48 ชิ้น แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ชิ้น ตามชนิ ดหัวขัดและแรงที่ใช้ในการทดสอบ นาชิ้นงานมากรอผิวหน้าด้วย
หัวกรอกากเพชรละเอียดเป็ นเวลา 15 วินาที ทาการวัดค่าเฉลี่ยความหยาบของพื้นผิว เพื่อใช้เป็ นค่าอ้างอิง แต่ละกลุ่มทา
การขัดด้วยหัวขัดสาหรับขัดพอร์ ซเลน (เซรามาสเตอร์ ) หรื อหัวขัดสาหรับเซอร์ โคเนี ย (ไดอะเซอร์ คอน) ด้วยแรง 1, 2
หรื อ 3 นิวตันตามลาดับ ทาการขัดด้วยหัวขัดหยาบ 30 วินาที และหัวขัดละเอียด 30 วินาที ทาการวัดค่า Ra ทุก 15 วินาที
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า ในการวิเคราะห์ปัจจัยระยะเวลาในการขัด และใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสองทางในการวิเคราะห์แรงขัดและชนิ ดหัวขัด กาหนดนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของค่า Ra ทั้งในปั จจัยเรื่ องระยะเวลา ชนิ ดของหัวขัด และขนาดแรงขัด โดย
เวลาที่ขดั เพิ่มขึ้นมีผลให้พ้ืนผิวเซอร์ โคเนี ยมีความเรี ยบเพิ่มขึ้น แรงที่มากขึ้นมีผลทาให้ชิ้นงานเรี ยบขึ้น และหัวขัดเซอร์
โคเนียมีผลทาให้ผิวเซอร์โคเนียเรี ยบกว่าเมื่อเทียบกับหัวขัดพอร์ซเลนในขั้นตอนการขัดละเอียด
ABSTRACT
The objective of this study is to determine the effect off polishing system force and duration on the surface roughness
(Ra) of zirconia. 48 pieces of zirconia size 7 x 5 x 4 mm. were fabricated with CAD/CAM, then devided in-to 6 groups
depending on the polishing systems and forces (n=8). All specimens were ground with fine diamond bur for 15 seconds as
the control then the arithmetic average roughness (Ra) was measured. The specimens were polished with either zirconia
polishing kit (Diazircon) or porcelain polishing kit (Ceramaster), with forces at 1, 2, and 3 newtons. The duration for coarse
grit polisher was 15 seconds and repeat more at 15 seconds, and then the fine grit polisher was used for 15 seconds, repeated
for 15 seconds. The Ra of each specimen was measured after each step. Repeated measured ANOVA was used to assess the
effect of polishing steps on Ra in each group. Two-way ANOVA were used to assess the effect of polishing systems, forces
and the interaction between polishing systems and forces on Ra. The result showed that polishing system, force, and duration
were significant by (p < 0.05) for Ra. The result revealed that each polishing step reduced Ra, the higher force reduced Ra and
zirconia polishing system created smoother surface of zirconia than the porcelain polishing system when using fine grit
polisher.
คาสาคัญ: เซอร์โคเนีย ความหยาบผิว การขัด
Keywords: Zirconia, Surface roughness, Polishing
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บทนา
ปั จจุบนั นิยมใช้เซอร์โคเนียในรู ปแบบโมโนลิ ธิคเซอร์ โคเนียเพิ่มขึ้น ชิ้นงานเซอร์ โคเนี ยเมื่อผลิตเสร็ จออกมา
ก่อนที่จะนามายึดในช่องปากมักต้องผ่านการปรับรู ปร่ างปรับแต่งด้านบดเคี้ยวทาให้ผิวของชิ้นงานเซอร์ โคเนี ยขรุ ขระ
ซึ่ งจะนาไปสู่ ปัญหาทางคลินิกต่างๆ เช่น ฟันหรื อวัสดุบูรณะคู่สบสึ ก (Bai et al., 2016) เป็ นที่กกั เก็บของคราบจุลินทรี ย ์
(Bollen et al., 1997) ปั ญหาด้านความสวยงาม (Miyazaki et al., 2013) ดังนั้นชิ้นงานที่ผิวขรุ ขระจึงควรได้รับการขัดให้
เรี ยบก่อนนาไปยึดในช่องปาก เซอร์โคเนียมีความแข็งผิวสู งในการขัดจึงทาให้เรี ยบได้ยาก การนาหัวขัดสาหรับขัดพอร์
ซเลนทัว่ ไปมาใช้ขดั จึงยังเป็ นที่ถกเถียงกัน บริ ษทั ผูผ้ ลิตจึงได้ผลิตหัวขัดสาหรับเซอร์ โคเนี ย อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัย
ต่างๆที่ ตอ้ งนามาคานึ งถึงในกระบวนการขัดวัสดุ ได้แก่ ความเร็ วในการขัด แรงที่ ใช้ในการขัด ระยะเวลาในการขัด
(Jefferies, 2007) ปั จจุบนั นี้ มีงานวิจยั หลากหลายเกี่ยวกับการขัดเซอร์ โคเนี ย Chavali et al. (2017) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ขัดเซอร์โคเนีย โดยใช้หวั ขัด 2 ชนิดคือหัวขัดสาหรับเซอร์โคเนีย (dialite ZR) และ หัวขัดสาหรับพอร์ซเลน (Ceramaster)
ท าการขัด เซอร์ โ คเนี ย โดยใช้ค วามเร็ ว รอบต่ า งๆกัน คื อ 5,000, 15,000, 40,000 RPM พบว่า หั ว ขัด Dialite ZR ให้
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่า และการขัดที่ ความเร็ วรอบ 15000 RPMได้ความเรี ยบดีที่สุด แต่การศึกษานี้ ไม่ได้กล่าวถึงปั จจัย
เรื่ องแรงกดหรื อระยะเวลาต่อการขัดเซอร์โคเนีย ซึ่งน่าจะมีผลต่อความเรี ยบในการขัดด้วย
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของชนิ ดหัวขัด แรงกด และระยะเวลาในการขัดต่อความหยาบ
พื้นผิวของโมโนลิธิคเซอร์โคเนีย
วิธีการวิจยั
ชิ้นงานเซอร์ โคเนี ย Zirlux16+ (Henry Schein Inc, NY, USA) ยาว 7 มม. กว้าง 5 มม. หนา 4 มม. จานวน 48
ชิ้ น ถูกกาหนดขนาดรู ปทรงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบ(Computer Aided Design; CAD) และกลึ ง
ชิ้ น งานด้ว ยเครื่ อ งกลึ ง (VHF S2,VHF, Germany) โดยมี การชดเชยการหดตัว ประมาณ 20 เปอร์ เ ซ็ นต์ และเผาด้วย
อุณหภูมิและเวลาตามคู่มือของบริ ษทั นาชิ้นงานยึดด้วยเรซิ่ นในท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม. ยาว 20 มม.
จากนั้นนาชิ้นงานไปกรอที่ ผิวหน้าด้วยเครื่ องขึ้นรู ปด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC Specimen Former) ซึ่ งขั้นตอนนี้ เป็ นการ
จาลองสภาพขั้นตอนกรอปรับแก้ดา้ นบดเคี้ยวของชิ้ นงานจริ งโดยใช้หัวกรอกากเพชรระดับละเอียด (Komet, Gebr
Brasseler GmbH & Co KG, Germany) กาหนดให้เครื่ องทาการกรอชิ้ นงานลงไปจากผิ วหน้า 120 ไมโครเมตร ด้วย
ความเร็ ว 1 มิลลิเมตรต่อวินาทีในทิศทางไปกลับด้วยความเร็ วรอบ 120000 รอบต่อนาทีโดยมีน้ าหล่อเย็นระหว่างที่ทา
การกรอ จากนั้นนาชิ้นงานทาความสะอาดด้วยเครื่ อง ultrasonic 5 นาที นาชิ้นงานไปวัดความหยาบพื้นผิว Ra ได้เป็ นค่า
อ้างอิง (control)
ทาการแบ่งกลุ่มทั้งหมดเป็ น 6 กลุ่ม จาแนกตามชนิดของหัวขัด 2 ระบบและแรงในการขัด 3 ระดับ จากนั้นนา
ชิ้นงานไปขัดด้วยเครื่ องควบคุมการขัดด้วยคันบังคับซึ่ งสามารถควบคุมแรงในการขัด ตามรู ปที่ 1 ทาการขัดด้วยหัวขัด
ส าหรั บ ขัด พอร์ ซ เลน Ceramaster (Shofu , Kyoto, Japan) หรื อหั ว ขัด ส าหรั บ ขัด เซอร์ โ คเนี ย Diazircon (diaswiss,
Switzerland) ขัดด้วยแรง 1, 2 หรื อ 3 นิ วตัน ความเร็ วรอบตามคาแนะนาในคู่มือของบริ ษทั ทาการขัดลักษณะไปกลับ
วัดค่า Ra แล้วทาการขัดซ้ า (ตารางที่ 1) โดยการวัดค่า Ra หลังจากทาการขัดด้วยหัวขัดหยาบนาน 15 วินาที 2 ครั้ง ตาม
ด้วยหัวขัดละเอียด 15 วินาที 2 ครั้ง
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รู ปที่ 1 แสดงเครื่ องควบคุมการขัดขณะทาการขัดชิ้นงาน
ตารางที่ 1 แสดงชนิดของหัวขัด แรงในการขัดและความเร็ วรอบที่ใช้ในแต่ละกลุ่มทดลอง
Polishing speed (RPM)*
Group
Polishing system Instrument brand Force (N)
Coarse Polisher
Fine Polisher
Z1
Zirconia
Diazircon
1
10000
8000
Z2
Zirconia
Diazircon
2
10000
8000
Z3
Zirconia
Diazircon
3
10000
8000
P1
Porcelain
Ceramaster
1
15000
15000
P2
Porcelain
Ceramaster
2
15000
15000
P3
Porcelain
Ceramaster
3
15000
15000
หมายเหตุ : * = ใช้ความเร็ วรอบตามคาแนะนาของบริ ษทั

ทาการวัดความหยาบของพื้นผิว วัดด้วยเครื่ องวัดความหยาบพื้นผิวแบบไม่สัมผัส non-contact profirometer
(Alicona infinitefocusSL, Graz, Austria) โดยสแกนด้วยขนาดกาลังขยาย 50 เท่า ใช้เส้นความยาว (profile length) 4 มม.
ในการวิเคราะห์โดยลากในทิศทางตั้งฉากกับแนวในการขัด ทาการสแกนที่พ้นื ผิว 0.5 x 0.5 มม.ที่จุดกึ่งกลางของชิ้นงาน
และจุดที่ห่างจากจุดกึ่ งกลาง 1 มม. รวมทั้งหมด 5 ตาแหน่ ง บันทึ กเป็ นค่าเฉลี่ยของความหยาบของพื้นผิว (arithmetic
average roughness; Ra) หน่วยเป็ นไมโครเมตร (μm)
ถ่ายภาพพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิ ดส่ องกราด (scanning electron microscope; SEM) โดยทา
การบันทึกภาพชิ้นงานเริ่ มต้น ชิ้นงานที่ได้รับการจาลองการกรอ และชิ้นงานที่ผ่านการขัด และภาพหัวขัด ด้วยเครื่ อง
SEM (JEOL JSM-6400) ที่กาลังขยาย 200 เท่า
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การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (Repeated measure Analysis of Variance; ANOVA) ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยระยะเวลาในการขัด ใช้สถิติการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way ANOVA) ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยแรงขัดและชนิดของหัวขัดและวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ (interaction) จากนั้นทาการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่
(Post-hoc analysis) ด้วยวิธีการทดสอบ Tukey's HSD กาหนดนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ใช้โปรแกรม SPSS Statistics for
Windows, Version 22.0 (IBM, Armonk, NY)
ผลการวิจยั
ค่า Ra ที่ระยะเวลาต่างๆ ในกลุ่มทดลองแสดงในรู ปที่ 2 และ ตารางที่ 2,3

รู ปที่ 2 ค่า Ra (μm) ในแต่ละระยะเวลา แรงขัดและชนิดหัวขัด เส้นประแสดงค่า Ra ของเคลือบฟันมนุษย์
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (Repeated measure ANOVA) วิเคราะห์แยกในขั้นตอนการขัด
หยาบและขัดละเอียด
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ในการขัดหยาบพบว่า ระยะเวลาในการขัดมี ผลต่อความหยาบพื้นผิวอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติในทุกกลุ่ม
ตัวอย่าง Post-hoc analysis พบว่าทั้งการขัดที่ 15 วินาที และ 30 วินาที ค่า Ra ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในทุกกลุ่ม
(ตารางที่ 2)
ในการขัดละเอียดพบว่า ระยะเวลาในการขัดมีผลต่อความหยาบพื้นผิวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในทุกกลุ่ม
ตัวอย่าง Post-hoc analysis พบว่าทั้งการขัดที่ 15 วินาที และ 30 วินาที ให้ค่า Ra ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในทุก
กลุ่มตัวอย่าง ยกเว้นกลุ่ม P1 ขั้นตอนขัดที่ 15 วินาที ไม่พบความต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเทียบกับขั้นตอนเริ่ มขัด
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 แสดงค่า Ra (μm) ที่การขัดหยาบ (Coarse polish) และผลการวิเคราะห์สถิติ Repeated measure ANOVA
Group
Z1
Z2
Z3
P1
P2
P3

0
1.33 ± 0.09
1.33 ± 0.09
1.35 ± 0.09
1.34 ± 0.10
1.31 ± 0.10
1.34 ± 0.06

Time (sec)
15
0.74 ± 0.04
0.63 ± 0.08
0.61 ± 0.07
0.73 ± 0.08
0.63 ± 0.05
0.60 ± 0.05

30
0.63 ± 0.07
0.53 ± 0.09
0.50 ± 0.07
0.58 ± 0.05
0.55 ±0.07
0.53 ± 0.07

P-value
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

ตารางที่ 3 แสดงค่า Ra (μm) ที่การขัดละเอียด (Fine polish) และผลการวิเคราะห์สถิติ repeated measure ANOVA
Group
Z1
Z2
Z3
P1
P2
P3

0
0.63 ± 0.07
0.53 ± 0.09
0.50 ± 0.07
0.58 ± 0.05*
0.55 ±0.07
0.53 ± 0.07

Time (sec)
15
0.52 ± 0.05
0.39 ± 0.06
0.33 ± 0.04
0.53 ± 0.07*
0.48 ± 0.07
0.39 ± 0.06

30
0.44 ± 0.06
0.27 ± 0.05
0.25 ± 0.04
0.46 ± 0.05
0.39 ± 0.06
0.29 ± 0.04

P-value
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

หมายเหตุ : * = Post-hoc analysis non-significant (P = 0.262) กลุ่ม P1 ขัดที่เวลา 15 วินาที เปรี ยบเทียบกับเริ่ มขัด
จากการใช้สถิติ Two-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ปัจจัยระหว่างแรงขัดและชนิ ดของหัวขัด โดยวิเคราะห์
แยกทุ กช่ วงเวลาในการขัด (ตารางที่ 4) พบว่าขั้นตอนการขัดระดับละเอี ยดที่ 30 วินาที ชนิ ดของหัวขัดและแรงมี
interaction ต่อกัน (P = 0.024) โดยที่ชนิ ดหัวขัดมีผลต่อ Ra อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P = 0.001) และขนาดแรงที่ใช้ขดั
มีผลต่อความเรี ยบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.001) Post-hoc analysis แสดงให้เห็นว่าขนาดของแรงกดให้ค่า Ra ที่
แตกต่างกันในทุกแรงที่ใช้ขดั
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางสถิติ Two-Way ANOVA ทดสอบปัจจัยเรื่ องแรงขัดและชนิดหัวขัด
Polishing step

Polishing system x force

Coarse polish 15s
0.881
Coarse polish 30s
0.300
Fine polish 15s
0.213
Fine polish 30s
0.024*
หมายเหตุ : * = significant (P < 0.05)
** ตัวเลข 1, 2, 3 แทนแรง 1, 2, 3 นิวตัน ตามลาดับ
S = Post-hoc analysis significant (P < 0.05)
NS = Post-hoc analysis non-significant (P > 0.05)

Polishing system
0.699
0.703
0.002*
0.001*

P-value
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*

Force
Post-hoc analysis**
1≠2S, 1≠3S, 2=3NS
1≠2S, 1≠3S, 2=3NS
1≠2S, 1≠3S, 2≠3S
1≠2S, 1≠3S, 2≠3S

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
เมื่อคานึงถึงชนิดหัวขัด จากการทดลองพบว่าในการขัด 30 วินาทีแรกเมื่อใช้หวั ขัดหยาบ จะไม่แตกต่างกันใน
หัวขัดทั้ง 2 ระบบ ในขณะที่เมื่อใช้หวั ขัดละเอียดพบว่าหัวขัดพอร์ซเลนจะมีประสิ ทธิภาพน้อยกว่าหัวขัดเซอร์โคเนีย ดัง
แสดงในตารางที่ 4 สาเหตุเนื่ องมาจากทั้งหัวขัด Ceramaster และ Diazircon ใช้กากเพชรเป็ น abrasive particle โดยเมื่อ
นามาตรวจสอบด้วย SEM พบว่า Ceramaster coarse มีปริ มาณกากเพชรที่ค่อนข้างหนาแน่นอย่างเห็นได้ชดั ใกล้เคียงกับ
Diazircon coarse ในขณะที่หวั ขัดละเอียด Ceramaster fine จะมีปริ มาณเพชรที่กระจายค่อนข้างเบาบางเมื่อเทียบกับหัว
ขัด Diazircon fine (รู ปที่ 3) ซึ่ งปริ มาณของ abrasive particle มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการขัด (Jefferies, 2007) งานวิจยั นี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chavali et al. (2017) ซึ่ งพบว่าหัวขัดเซอร์ โคเนี ยให้ประสิ ทธิ ภาพในการขัดเซอร์ โคเนี ยที่
ดีกว่าหัวขัดพอร์ซเลน
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าแรงที่มากขึ้นจะยิง่ ทาให้พ้ืนผิวชิ้นงานเรี ยบขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากแรงที่กดมากขึ้น
จะยิง่ ทาให้ชิ้นงานสัมผัสกับหัวขัดได้ทวั่ ถึงมากขึ้น Heintze et al. (2006) ได้ทาการศึกษาการขัดวัสดุทนั ตกรรม 3 ชนิ ด
คือ hybrid composites, microfilled composite และ amalgam ทาการขัดด้วยชุดขัด Astropol ที่ แรง 2 และ 4 นิ วตัน ซึ่ ง
พบว่า hybrid composite ให้ค่า Ra ที่มากกว่าเมื่อขัดด้วยแรงที่มากกว่าคือหยาบขึ้น แต่ในขณะที่ เมื่อให้แรงขัด amalgam
ที่มากค่า Ra น้อยลงคือเรี ยบขึ้นอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ กล่าวได้วา่ ปริ มาณแรงขัดจะมีผลต่อวัสดุต่างชนิ ดแตกต่าง
กัน เนื่องจากวัสดุต่างชนิดกันก็มีคุณสมบัติพ้ืนผิวที่ต่างกัน
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รู ปที่ 3 แสดงภาพถ่าย SEM ของหัวขัด ก.Ceramaster Coarse ขนาดกาลังขยาย 200 เท่า ข.Diazircon Coarse ขนาด
กาลังขยาย 200 เท่า ค.Ceramaster Fine ขนาดกาลังขยาย 2000 เท่า ง.Diazircon Fine ขนาดกาลังขยาย 2000 เท่า
การประยุกต์นามาใช้งานทางคลินิก แรง 1 นิวตัน หรื อ 102 กรัม เทียบได้กบั แรงที่กดบนเล็บนิ้วมือแล้วเริ่ มซี ด
มักจะเป็ นแรงที่ใช้งานในการขัดเบาๆ ขณะที่แรงประมาณ 2 นิ วตัน เป็ นแรงทัว่ ไปที่ใช้งานในการขัดวัสดุ (Heintze et
al., 2006) ซึ่งในคู่มือของ Ceramaster แนะนาให้ใช้แรง 1.5 นิวตัน และคู่มือของหัวขัด Diazircon แนะนาให้ใช้แรง 2 นิว
ตัน ในการขัด เมื่อขัดถึงระดับหนึ่งที่ 2 นิวตัน และ 3 นิวตัน ก็สามารถให้ความเรี ยบที่ยอมรับได้ในหัวขัดทั้ง 2 ชนิด โดย
เมื่อให้แรงมากขึ้นอาจจะสามารถลดเวลาในการขัด ดังผลการทดลองในรู ปที่ 2 และตารางที่ 3 อย่างไรก็ตามเมื่อใช้แรง
ในการขัดที่มากขึ้นควรจะต้องระวังเรื่ องความร้อนที่เกิดขึ้น
ใช้ค่า Ra ของเคลือบฟันมนุษย์ (human enamel) เป็ นตัวเทียบ (benchmark) แสดงถึงความเรี ยบที่เหมาะสมใน
การใช้งานทางคลินิก Taha et al. (2018) วัดค่า Ra ของ enamel ของฟันกรามน้อยที่ไม่มีรอยโรค โดยใช้เครื่ องวัดความ
หยาบพื้นผิวแบบไม่สัมผัสมีค่า 0.52 μm ส่ วนการศึกษาของ Park et al. (2014) แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานเซอร์ โคเนี ยที่ Ra
0.4 μm สามารถลดการสึ กของฟันคู่สบได้ พบว่าทุกกลุ่มตัวอย่างที่ขดั ที่หวั ขัดระดับละเอียด 30 วินาที สามารถได้ค่า Ra
น้อยกว่า 0.52 μm ขณะที่ขดั ขั้นตอนการขัดละเอียดที่ 15 วินาที ทุกกลุ่มได้ค่า Ra น้อยกว่า 0.52 μm ยกเว้นกลุ่ม P1
งานวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่าหัวขัดพอร์ซเลนสามารถใช้ขดั เซอร์ โคเนียได้เมื่อใช้แรง 2 นิ วตัน โดยขัดด้วยหัวขัด
หยาบ 30 วินาที ตามด้วยหัวละเอียด 15 วินาที ได้ความเรี ยบใกล้เคียงกับความเรี ยบของ enamel แต่หากใช้แรงที่ 1 นิ ว
ตัน ขั้นตอนการขัดละเอียด ต้องเพิ่มระยะเวลาในการขัดเป็ น 30 วินาที อย่างไรก็ตามการศึ กษานี้ เป็ นการทดลองใน
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ห้องปฏิ บตั ิการซึ่ งมีการควบคุมปั จจัยต่างๆ ในการใช้งานจริ ง มีปัจจัยอื่นอีกที่ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นรู ปทรงของ
ชิ้นงานจริ งที่มีส่วนโค้งหรื อร่ องตามรู ปร่ างฟัน หรื อการควบคุมแรงที่ไม่สามารถทาได้สม่าเสมอ
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