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ChapterChapter 6 

Summaryy and Conclusions 

Chapterr 1 introduced material and instrumental parameters that influence 
conversionn of photoinitiated RBC. Instrumental limitations were 
suggestedd as a possible contribution for discrepancy between conversion 
amongg different RBC materials when measured via infrared techniques. 
Thee common absorbance of silane and matrix methacrylate at 1637cm1 

wass given as the reason for this limitation. Chapter 2 described 
experimentss to test this hypothesis. It was shown from model RBC 
compositionss that the measured conversion decreased in a direct 
relationshipp to the weight percent silane on the zirconia/silica filler—as 
thee weight percent silane increased from 4 to 20 percent, the measured 
conversionn decreased from 63 to 53 percent. Further, correcting for the 
fulll  methacrylate component of silane on the filler for the respective 
pastess yielded very similar percent conversion for the resin matrix. These 
resultss suggest, for these model composites, a highly condensed, 
unreactivee silane interphase relatively impenetrable to matrix 
methacrylate.. Additional experiments were conducted to explore the 
relationshipp between conversion and percent filler. A progressively lower 
conversionn was observed with increasing percent filler in the paste. This 
effectt was observed for pastes formulated with silane treated or untreated 
fillerr and was most pronounced at higher filler loadings. While the 
decreasee was greater at higher filler loadings for pastes compounded with 
silanee treated filler, the difference can be attributed to error from the 
commonn absorbance effect. Surface interactions between filler and the 
developingg network were suggested as the reason for the conversion 
decrease. . 

Chapterr 1 also describes polymerization as an energy dependent process. 
Thiss relationship suggests conversion is related to a unique dose, which 
cann be obtained by manipulating intensity and exposure time. Chapter 3 
exploredd this energy-conversion relationship for various commercial RBC 
materialss and described evidence for reciprocity between intensity and 
exposuree time. Using a thin film technique, characteristic energy-
conversionn curves were observed with all materials—a rapid increase 
overr a relatively narrow energy range followed by a slow inclination to a 
diffusionn limited maximum conversion. After normalizing to their 
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respectivee maximum conversion, very similar curves were obtained for all 
materials.. Reciprocity between intensity and exposure time was shown at 
variouss energy densities corresponding to points along the energy-
conversionn curves for two of the commercial RBC materials. From these 
results,, it is expected that any single point along this curve can be 
reproducedd with any combination of intensity and exposure time of 
practicall  interest provided the exposure energy is maintained. This result 
contradictss the model in Chapter 1 predicting conversion based on a 
theoreticall  half-order intensity variable. The complexity of the reaction 
mechanism,, including the extensive dark cure polymerization observed 
withh RBC, explains this discrepancy. Instead, the results support the 
conclusionn that conversion, within the parameters tested, is dependent 
uponn the product of intensity and exposure time as previously described 
byy an inhibition model for scrape-back lengths (reference 35, Chapter 4). 
Thiss is analogous to stating that RBC conversion, under the studied 
exposuree conditions, is dependent solely upon the number of primary free 
radicalss generated during photoinitiation. Exceptions to this finding may 
occurr outside of the range of exposure conditions examined-—that is, with 
impracticallyy long exposures, as described in Chapter 3, or at high 
intensityy where the polymerization rate is susceptible to quenching due to 
bimolecularr termination of primary radicals with macroradicals of the 
developingg network [1]. 

Ass discussed in Chapter 1, within the material, attenuation of the light 
energyy becomes a significant variable with respect to the number of 
primaryy free radicals produced and, hence, the final attained conversion. 
Thee experiments described in Chapter 4 were conducted to construct the 
energy-conversionn relationship (ECR) for bulk-cured composite by 
consideringg the light transmitting properties of the RBC. From the ECR 
developedd for a small-particle hybrid composite and the composites 
transmissionn properties, conversion profiles were predicted for various 
opacitiess of the same material under different exposure conditions. 
Experimentall  results confirmed the predictions and produced further 
evidencee for intensity and exposure time reciprocity. 

Whilee it may be expected that the ECR derived in Chapter 4, taking into 
accountt the transmittance of the composite, and the ECR developed from 
thee thin film method, would be superposable, deviations were noted at 
lowerr energy densities such that the thin film method would 
underestimatee the conversion within the composite at these lower 
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energies.. Conversely, the ECR derived from bulk-cured composite would 
overestimatee the conversion at the surface of a composite covered with a 
clearr matrix under the energy interval where the two methods differed. 
Thesee differences are reconciled in Appendix 2. 

Thee ECR's developed in Chapters 3 and 4 are applicable, for predictive 
purposes,, to composite polymerized from a unique light source. As 
describedd from equation (9) in Chapter 1, the reasons for this are related 
too the lamp spectral emission and its overlap with the spectral absorbance 
off  the photoinitiator. While separate ECR's could be obtained that are 
applicablee for each light source of interest, derivation of a universal ECR 
providess a simpler alternative. Chapter 5 described the development of a 
universall  ECR (ECR») that is predictive of conversion cured with any 
lightt source using relative lamp efficiencies. In this process, a standard 
lightt source was defined by multiplying the normalized photoinitiator 
spectrall  absorbance with the spectral emission of a hypothetical lamp of 
uniformm spectral output. This process was repeated for a tungsten-halogen 
andd LED light source. The respective areas were divided by the area of 
thee standard lamp to give the relative lamp efficiencies. This process 
yieldedd relative efficiencies of 0.50 and 0.39 for the LED and tungsten-
halogenn lamps respectively. The universal ECR was defined by 
multiplyingg the energy scale of the ECR obtained, as described in Chapter 
4,, for a tungsten-halogen lamp by its relative lamp efficiency. Conversion 
forr RBC cured with the LED lamp was then predicted from that lamps 
relativee efficiency, the ECR*,, and RBC transmission properties. 
Experimentall  results were in good agreement with the predictions. 
Predictingg conversion for other lamps and other shades of the same RBC 
cann be accomplished in a similar manner using the universal ECR 
describedd here. It is only necessary to characterize the lamps efficiency 
andd RBC transmission properties. The results found in Chapter 5 
reinforcee the conclusion made previously that the number of radicals 
generatedd during initiation (explicitly described for a polychromatic light 
sourcee from equation (9) in Chapter 1 and the quantum yield for radical 
initiation)) was the determining factor for conversion and depth of cure in 
thesee experiments. 

Chapterr 4 also described a unique energy related to the scrape-back 
lengthh that was determined from RBC transmission properties and the 
incidentt exposure energy density. Similar values of approximately 
32mJcm22 were found for two commercial RBC materials. This value was 
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definedd as the critical scrape-back energy. Using the critical scrape-back 
energy,, curves relating the scrape-back lengths and associated exposure 
conditionss were predicted for various opacities and exposure conditions 
forr two commercial RBC materials. Experimental results were in good 
agreementt with predicted values and verified the logarithmic dependence 
betweenn scrape-back length and exposure energy as predicted by the 
Lambertt law. Using conversion profiles obtained from FTIR 
microspectroscopy,, the scrape-back length was correlated to 
approximatelyy 20 percent conversion for the two commercial RBC 
materials,, while 'A scrape-back length was observed to occur around 90 
percentt of maximum conversion. 

Ass with the ECR's described in Chapter 4, critical scrape-back energies 
aree associated with a unique light source. The critical scrape back 
energiess for other light sources can be determined using relative lamp 
efficienciess discussed in Chapter 5. A critical scrape-back energy of 
approximatelyy 25 mJcm2 was calculated for an LED light source from the 
criticall  scrape-back energy for the tungsten-halogen lamp and their 
relativerelative efficiencies. Using this value, scrape-back lengths were predicted 
att various exposures and experimentally verified for the LED light 
source. . 

Ass defined in Chapter 5, provided the exposure energies of the lamps are 
equivalent,, a higher relative efficiency predicts greater depth of cure. This 
wass found to be true with the LED light source in comparison to the 
tungsten-halogenn lamp, although the increase amounted to only 6% 
greaterr scrape-back length despite a 30 percent higher relative efficiency. 
Thee exponential decay of light through the composite is the reason for 
thiss discrepancy. Consequently, the modest increase in efficiency of the 
LEDD cannot be considered the primary benefit of this technology. Rather, 
onee of the more significant benefits of LED technology is that it offers a 
potentiall  stable output over the lif e of the lamp. This overcomes the major 
limitationn of tungsten-halogen lamps. At optimum performance, tungsten-
halogenn lamps used in dental applications are capable of irradiance 
approachingg lWcm2. Bulb and filter degradation have been shown to 
severelyy lower output over time [Chapter 1, ref.46] to the extent that in 
somee surveys the intensity found in clinical practices have shown greater 
thann 50% of lamps operating at intensities less than 400mWcm2 [Chapter 
1,, ref. 47,48]. Aside from the concern of sufficient cure at the lowest 
intensitiess found in such surveys (<100mWcm2), a secondary effect of 
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tungsten-halogenn output instability is reflected in manufacturers 
recommendedd cure times, which are defined by a practical lower intensity 
limit .. While the output of the LED lamp in the present investigation is 
relativelyy modest, advancement in technology is rapidly providing higher 
powerr lamps offering the potential to reduce cure times. 

Thee results presented in these investigations are dependent upon certain 
experimentall  conditions. This includes, as mentioned in Chapter 4, 
restrictionrestriction on the use of the ECR's to the specific composite used to 
generatee the ECR. This assumes that the formula (primarily the initiating 
systemm and monomer composition) within a brand of RBC does not vary 
overr different shades and opacities. The derivation of the universal ECR 
alsoo considered that transmitted light through the composite was 
wavelengthh independent. This assumption did not appear to have a 
significantt impact on the prediction of LED cure obtained from a 
universall  ECR derived using transmission properties of a tungsten-
halogenn lamp. Greater deviations in spectral outputs between the lamps 
observedd in Chapter 5 may give less accurate results. Greatest predictive 
accuracyy is expected when the ECR or critical scrape-back energy is 
derivedd from a specific light. It should also be realized that the laboratory 
methodss used in these investigations, as with many investigations, 
presentss an optimized model for studying RBC cure—the incident energy 
iss normal to a planar surface with minimal distance between the light 
sourcee and the material. As noted in Chapter 1, the energy density 
enteringg the composite surface during placement in vivo is expected to 
decreasee due to factors involving reflectance and light guide distance. 

Futuree Prospects 

AA casual inspection of the energy-conversion relationships presented in 
Chapterss 3 and 4, offers insight into analyzing the potential benefits of 
controllingg the polymerization process for the purpose of moderating 
contractionn stress. The potential to reduce contraction stress is expected 
too be most favorable at low conversion where flow or plastic deformation 
iss greatest [2]. As shown by the ECR, the exposure window where 
conversionn is low is relatively small in relation to a typical exposure. 
Hence,, the potential to over-expose, in this context, is relatively great. 
Thee ECR together with transmission properties offer a first step in 
choosingg appropriate exposure conditions for experiments exploring 
polymerizationn stress. 
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Rigorouss application of the ECR's derived in Chapters 3 through 5 offer a 
methodd of predicting conversion at the surface and within RBC 
polymerizedd with any light source. Extension to plasma arc lamps and 
laserss are readily accomplished. Further, it has been suggested that RBC 
materiall  be labeled with exposure information including the energy 
requiredd for sufficient cure and the spectral bandwidth of the 
photoinitiatorr [3]. This recommendation is suitable for a single 
predeterminedd increment. The methods described here can readily extend 
thiss concept to offer recommended curing conditions for virtually any 
incrementt and curing conditions within practical limits. Alternatively, 
similarr recommendations can be obtained from scrape-back methods 
usingg critical scrape-back energies and RBC transmission properties. 

1.. Goodner MD, Bowman CN. Modeling primary radical termination and 
itss effects on autoacceleration in photopolymerization kinetics. 
Macromolecules,, 1999;32:6552-6559. 

2.. Davidson CL, Davidson-Kaban SS. Handling of Mechanical stresses 
inn composite restorations. Dental Update 1998; 25:274-279. 

3.. Suh BI. Controlling and understanding the polymerization shrinkage-
inducedd stresses in light-cured composites. Comp Cond Edu Dent, 
1999;200 Supplement 25:S34-S41. 
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HoofdstukHoofdstuk 6 

Samenvattingg en Conclusies 

Inn hoofdstuk 1 worden materiaal en meetinstrument parameters 
geïntroduceerd,, die van belang zijn voor de conversie van fotogeïnitieerde 
vann composieten op kunstharsbasis (RBC). Beperkingen van 
meetinstrumentenn werden aangewezen als mogelijke oorzaak voor 
discrepantiee in conversie tussen verschillende RBC materialen indien 
infraroodd analyse werd toegepast. De gebruikelijke absorptie van silaan 
enn het matrixmateriaal methacrylaat bij 1637cm' werden als oorzaak 
aangemerktt voor deze beperkingen. Hoofdstuk 2 gaat over experimenten 
diee onze hypothese zou moeten bevestigen. Aan de hand van model RBC-
samenstellingenn kon worden aangetoond dat de gemeten conversieafname 
directt gerelateerd was aan het gewichtspercentage silaan op de 
zirkonium/siliciumm vulstof; indien het gewichtspercentage silaan van 4 tot 
200 procent toenam, nam de gemeten conversie af van 63 naar 53 procent. 
Voorts,, bleek dat bij correctie met een volledige methacrylaat component 
inn plaats van silaan op de vulstofdeeltjes bij de respectieve pasta's een 
vergelijkbaree procentuele conversie voor de kunsthars matrix opleverde. 
DezeDeze resultaten suggereren dat voor deze model composieten, een hoog 
gecondenseerde,, niet-reactieve silaan tussenfase relatief ondoordringbaar 
iss voor het matrix methacrylaat. Verdere experimenten werden uitgevoerd 
omm de relatie te onderzoeken tussen conversie en percentage vulstof. Een 
progressieff  lagere conversie werd waargenomen bij een toename van de 
vulstofvulstof component in de pasta. Dit effect werd waargenomen bij pasta's, 
samengesteldd uit gesilaniseerde en ongesilaniseerde vulstof en was het 
sterkstt zichtbaar voor hoge gehaltes vulstof. Omdat de afname groter was 
bijj  hoge vulgraad en voorbehandelde vulstof, kan het verschil worden 
toegeschrevenn aan de fout in het normale absorptie effect. Oppervlakte 
interactiess tussen vulstof en het zich ontwikkelende netwerk werden 
verantwoordelijkk geacht voor conversie afname. 

Inn hoofdstuk 1 wordt ook de polymerisatie beschreven als een 
belichtingsenergiee afhankelijk proces. De relatie doet vermoeden dat de 
conversiee gerelateerd is aan een unieke dosis, die tot stand komt door 
instellingg van de intensiteit en de belichtingstijd. In hoofdstuk 3 wordt 
dezee energieconversie relatie onderzocht voor diverse commerciële RBC 
materialenn en het bewijs geleverd voor de réciproque relatie tussen 
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intensiteitt en belichtingstijd. Met gebruikmaking van een dunne 
laagtechniekk werden karakteristieke energieconversie curven bestudeerd; 
bijj  alle materialen werd een snelle toename over een relatief nauw 
energiee gebied gevolgd door een langzame stijging naar een, door diffusie 
beperkte,, maximum conversie. Voor alle onderzochte materialen werd na 
normaliseringg tot hun respectieve maximum conversie, goed 
overeenkomstigee curven verkregen. Reciprociteit tussen intensiteit en 
belichtingstijdd kon worden aangetoond bij diverse energiedichtheden, die 
overeenkwamenn met de punten langs de energieconversie curven voor 
tweee van de commerciële RBC materialen. Uitgaande van deze resultaten 
verwachtenn we dat ieder punt langs deze curve gereproduceerd kan 
wordenn door iedere combinatie van intensiteit en belichtingstijd, waarbij 
dann de belichtingsenergie gehandhaafd dient te blijven. Deze resultaten 
zijnn in tegenspraak met het model uit hoofdstuk 1, waar een conversie 
voorspeldd werd gebaseerd op een theoretische half-orde intensiteit 
variabele.. Deze discrepantie kan worden verklaard door de complexiteit 
vann het reactiemechanisme, inclusief de extensieve donkerlicht 
polymerisatiee die waargenomen wordt bij RBC's. Daar staat tegenover 
dat,, binnen de geteste parameters, de resultaten de conclusie 
ondersteunen,, dat conversie afhankelijk is van het product van intensiteit 
enn belichtingstijd, zoals dat eerder werd beschreven met een inhibitie 
modell  voor afgekrabde lengtes (referentie 35, hoofdstuk 4). Dit is 
analoogg aan het postuleren dat RBC conversie, onder de bestudeerde 
belichtingcondities,, louter afhankelijk is van het aantal primaire vrije 
radicalenn die gegenereerd worden tijdens foto-initiatie. Uitzonderingen op 
dezee waarneming kunnen zich voordoen buiten het gebied van de 
bestudeerdee belichtingscondities. Hierbij moet men denken aan 
onpraktischh lange belichtingstijden zoals beschreven worden in hoofdstuk 
3,, of bij hoge intensiteiten waar de mate van polymerisatie gevoelig is 
voorr uitdoving tengevolge van b i-moleculaire beëindiging van primaire 
radicalenn met macroradicalen van het zich ontwikkelende netwerk [1]. 

Zoalss werd bediscussieerd in hoofdstuk 1, wordt de verzwakking van de 
lichtenergiee in het materiaal een significante variabele met betrekking tot 
hett aantal gevormde vrije radicalen en dus de uiteindelijk verkregen 
conversie.. De in hoofdstuk 4 beschreven experimenten werden uitgevoerd 
omm de energieconversie relatie (ECR) voor de beschreven bulk-
polymeriserendee composieten te construeren door inachtneming van de 
lichtt doorlatende eigenschappen van het RBC. Uit de, voor small-particle 
hybridhybrid composiet ontwikkelde ECR en de composiet transmissie 
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eigenschappen,, werden conversieprofielen voorspeld voor diverse 
opaakhedenn van eenzelfde materiaal onder verschillende 
belichtingcondities.. Experimentele resultaten bevestigden de 
voorspellingenn en leverde verder bewijs voor de intensiteit en 
belichtingstijdd reciprociteit. 

Menn zou kunnen verwachten dat de, in hoofdstuk 4, voor dunne lagen 
afgeleidee ECR en de transmissie van de composiet superponeerbaar 
zoudenn zijn, maar er werden afwijkingen waargenomen bij lage 
energiedichthedenn waardoor de dunne laag methode een onderwaardering 
vann de conversie in de composiet geeft voor lage energiewaarden. 
Daartegenoverr staat dat, waar de twee methoden verschillen, de conversie 
aann het oppervlak voor bulk- gepolymeriseerd composiet volgens de 
afgeleidee ECR overgewaardeerd zal uitvallen als tenminste het composiet 
afgedektt was met een helder transparante matrix. Deze verschillen 
wordenn in overeenstemming gebracht in Appendix 2. 

Dee in hoofdstuks 3 en 4 ontwikkelde ECR's zijn bruikbaar om 
voorspellingenn over de polymerisatie van de composiet te maken bij een 
bepaaldee lichtbron. Zoals is beschreven in vergelijking (9) in hoofdstuk 1, 
iss de reden hiervoor gerelateerd aan de spectrale emissie van de lamp en 
zijnn overlap met de spectrale absorptie van de foto-initiator. Hoewel 
afzonderlijkee ECR's zouden kunnen worden ontwikkeld voor iedere 
individuelee lichtbron, wordt toch de voorkeur gegeven aan een universele 
ECR. . 

Inn hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe een universele ECR (ECRu) werd 
ontwikkeld,, die voorspellend is voor de conversie na belichting met elke 
willekeurigee lichtbron bij het hanteren van relatieve lamp effectiviteiten. 
Inn dit proces werd een standaard lichtbron gedefinieerd door de 
genormaliseerdee spectraal absorptie van de foto-initiator te 
vermenigvuldigenn met spectrale emissie van een hypothetische lamp met 
eenn uniforme spectrale output. Dit proces werd tevens uitgevoerd voor 
eenn wolfraamhalogeen en een LED lichtbron. De respectieve 
oppervlaktenn werden afgeleid van de oppervlakte van de standaard lamp 
teneindee de relatieve lamp effectiviteiten te verkrijgen. Dit proces leverde 
relatievee efficiëntiewaarden van 0.50 LED en 0.39 voor 
wolfraamhalogeenn lampen. De universele ECR werd gedefinieerd door 
vermenigvuldigingg van de energiewaarde van de ECR, verkregen zoals 
beschrevenn in hoofdstuk 4 voor een wolfraamhalogeen lamp met zijn 
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relatievee lamp efficiëntiewaarde. De conversie van met een LED lamp 
geïnitieerdee RBC's werd dan voorspeld uit de voor die lamp geldende 
relatievee effectiviteit, de ECR en de transmissiewaarden van de RBC. 
Experimentelee resultaten waren in geode overeenstemming met de 
voorspeldee warden. Het voorspellen van de conversie voor andere lampen 
enn andere kleuren van diezelfde RBC kan op eenzelfde wijze worden 
verkregenn door de hier beschreven universele ECR te gebruiken. Men 
hoeftt slechts de effectiviteit van de lamp en de transmissie eigenschappen 
vann de RBC te beschrijven. De resultaten uit hoofdstuk 5 bevestigen de 
eerderr gemaakte conclusie dat het aantal gedurende de initiatie 
gegenereerdee radicalen (expliciet beschreven voor een polychromatische 
lichtbronn uit vergelijking (9) in hoofdstuk 1) de bepalende factor was 
voorr conversie en polymerisatiediepte in deze experimenten. 

Hoofdstukk 4 beschrijft ook een unieke energie die overeenkomt met de 
"scrape-back""  lengte die was bepaald uit de transmissie eigenschappen en 
dee ingestraalde belichtingsenergie dichtheid die afgeleid was voor de 
RBC.. Overeenkomstige waarden van ca. 32mJcm2 werden gevonden voor 
tweee commerciële RBC materialen. Deze waarde werd gedefinieerd als 
dee kritische "scrape-back" energie. Door gebruik te maken van de 
kritischee scrape-back energie, konden curven voorspeld worden die een 
relatiee vertoonden tussen de scrape-back lengten en de bijbehorende 
belichtingsconditiess voor diverse opaciteiten en belichtingscondities voor 
tweee commerciële RBC materialen. De experimenteel gevonden waarden 
kwamenn goed overeen met de voorspelde waarden en bevestigden de 
logaritmischee relatie tussen scrape-back lengte en belichting energie zoals 
volgtt uit de wet van Lambert. Door, uit FTIR microspectroscopie 
verkregen,, conversieprofielen te gebruiken, bleek de scrape-back lengte 
overeenn te komen met ongeveer 20 procent conversie voor de twee 
commerciëlee RBC materialen, terwijl een l/z scrape-back lengte bleek op 
tee treden bij ongeveer 90 procent van maximale conversie. 

Zoalss met de in hoofdstuk 4 beschreven ECR's, komen kritische scrape-
backk energieën overeen met een unieke lichtbron. De kritische scrape-
backk energieën voor andere lichtbronnen kunnen worden bepaald met 
behulpp van de relatieve lamp effectiviteit, zoals bediscussieerd in 
hoofdstukk 5. Een kritische scrape-back energie van ongeveer 25 mJcm2 

werdd berekend voor een LED lichtbron uit de kritische scrape-back 
energiee van een wolfraamhalogeen lamp en hun relatieve effectiviteiten. 
Doorr deze waarde te gebruiken, werden scrape-back lengtes voorspeld bij 
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diversee belichtingen en werden experimenteel geverifieerd voor de LED 
lichtbron. . 

Vooropgesteldd dat de belichtingsenergieën van de lampen gelijk zijn, 
voorspeltt volgens definitie uit hoofdstuk 5, een hogere relatieve 
effectiviteitt een grotere polymerisatiediepte. Dit werd geldig bevonden 
voorr de LED lichtbron in vergelijk met de wolfraamhalogeen lamp, 
hoewell  de toename opliep tot slechts 6% grotere scrape-back lengte 
ondankss een 30 procent hogere relatieve effectiviteit. De exponentiele 
afnamee van het licht door de composiet is de reden voor deze 
discrepantie.. Dientengevolge kan de bescheiden toename in effectiviteit 
vann de LED niet worden beschouwd als de primaire winst van deze 
technologie.. Een meer uitgesproken voordeel van LED technologie is dat 
hett de mogelijkheid biedt om gedurende de hele levensduur van de lamp 
eenn stabiele output van de lamp te behouden. Dit elimineert de 
voornaamstee beperking van wolfraamhalogeen lampen. Bij optimaal 
functioneren,, zijn wolfraamhalogeen lampen in tandheelkundige 
toepassingg in staat om een straling van ca. lWcm2 te leveren. Lamp- en 
filterr degradatie bleken na verloop van tijd voorname oorzaken voor 
verlagingg van de output [Hoofdstuk 1, ref.46]. Uit studies in klinische 
praktijkenn bleken 50% van de lampen te werken bij intensiteiten lager 
dann 400mWcm2 [Hoofdstuk 1, ref. 47,48]. Naast zorg om voldoende 
uithardingg bij lagere intensiteiten (<100mWcm2), speelt bij 
wolfraamhalogeenlampenn een tweede effect en dat is de instabiliteit van 
dede output bij de door de fabrikanten gerecommandeerde belichtingstijden 
alss de intensiteit laag gehouden wordt. Hoewel de output van de LED 
lampp in het onderhavig onderzoek nog relatief laag was, maakt de LED 
technologiee rappe schreden naar lampen met hogere output, waardoor de 
belichtingstijdenn nog meer bekort kunnen worden. 

Dee in dit onderzoek gepresenteerde resultaten zijn afhankelijk van 
bepaaldee experimentele omstandigheden. Dit houdt, zoals in hoofdstuk 4 
vermeld,, in dat het toepassen van de ECR's beperkt is tot specifieke 
composietenn om de ECR af te leiden. Hierbij wordt verondersteld dat 
voorall  het initiatiesysteem en de samenstelling van het monomeer in de 
RBCC voor alle kleuren en opaciteiten gelijk blijft . De afleiding van een 
universelee ECR vereist ook dat het in de composiet doorgelaten licht, 
golflengtee onafhankelijk is. Deze veronderstelling bleek geen significante 
invloedd te hebben op de voorspelling van de uit een universele ECR 
afgeleidee uitharding met een LED lamp bij gebruikmaking van 
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transmissiee eigenschappen die met de wolfraamhalogeen lamp waren 
verkregen.. Indien de afwijkingen in de spectrale output waarden tussen 
verschillendee lampen toenemen, zijn minder nauwkeurige resultaten te 
verwachtenn De beste voorspellende betrouwbaarheid is te verwachten als 
dee ECR of kritische scrape-back waarde is afgeleid voor één bepaald 
soortt licht. Daarnaast moet men ook bedenken dat, net als in vele andere 
onderzoeken,, de hier gebruikte laboratorium methoden een 
geoptimaliseerdd model beeld geeft voor een studie van RBC 
polymerisatie.. De invallende belichting valt immers loodrecht op een 
perfectt vlak oppervlak bij een minimale afstand tussen de lichtbron en 
hett materiaal. Zoals werd opgemerkt in hoofdstuk 1, kan men verwachten 
dat,, onder klinische omstandigheden, de energie dichtheid die het 
composietoppervlakk binnendringt lager uitkomen als gevolg van diverse 
factorenn als reflectie, afstand van de lichtgeleider enz. 

Verwachtingenn voor de toekomst 

Eenn globaal onderzoek van de in hoofdstuks 3 en 4 gegeven 
energieconversiee verleent inzicht in de mogelijkheid om na te gaan in 
hoeverree een beheersing van het polymerisatieproces aangewend kan 
wordenn om bijv. de polymerisatie-krimpspanning te temperen. De 
algemenee opinie is dat verlaging van de polymerisatie-krimpspanning het 
bestt lukt bij lage conversie, wanneer flow en plastische deformatie nog 
enigszinss mogelijk is [2]. Zoal valt op te maken uit de ECR, is het 
belichtingsvensterr met een lage conversie relatief klein met betrekking tot 
eenn typische belichting. In deze context is de mogelijkheid van 
overbelichtingg relatief groot. De ECR en de transmissie eigenschappen 
leverenn een eerste stap in een keuze van adequate belichtingcondities om 
polymerisatie-krimpspanningg experimenten uit te voeren. 

Grondigee toepassing van de in hoofdstuk 3 -5 afgeleide ECR's levert een 
methodee om met elke lichtbron de conversie aan het oppervlak en in de 
bulkk van het RBC te voorspellen. Uitbreiding tot plasma booglampen en 
laserss is al uitgevoerd. Het is ook al voorgesteld om RBC materialen te 
labelenn met belichtingsinformatie inclusief de energie en de spectrale 
bandbreedtee die benodigd is voor voldoende polymerisatie [3]. Deze 
aanbevelingg is bruikbaar voor bulk aan te brengen composiet, maar kan 
eenvoudigg worden uitgebreid tot elke techniek waar bijv. laagsgewijs 
wordtt gewerkt. Aan de andere kant kunnen dergelijke aanbevelingen ook 
wordenn verkregen uit de scrape-back methoden, door te werken met 
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kritischee scrape-back energieën en RBC transmissie eigenschappen. 
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