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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 

 

 

Projenin Türkçe Adı 

 

Farklı Yüzey Özelliklerine Sahip Zirkonyum ile Farklı Fabrikasyon Yöntemleri ile Üretilen 

Veneer Seramikleri Arasındaki Bağlantının Fizik Yeterliliğinin Değerlendirilmesi 

 
 
 
Projenin İngilizce Adı 

 

Evaluation of Physical Sufficiency of Bonding Between Zirconium with Different Surface 

Treatment and Veneering Ceramics with Different Fabrication Methods  

 

 

Projenin Türkçe Özeti 

 

Tam seramik sistemler estetik, biyouyumluluk ve renk stabilitesi gibi avantajlara sahiptir. 

Yüksek mekanik dayanıklılık gösteren zirkonyum esaslı seramikler, tam seramiklerin 

güvenilirliğini arttırmıştır. Şu andaki üretim metodları zirkonyum esaslı altyapıları gerçek diş 

kadar translusens yapamamaktadır. Restorasyonların estetiğini arttırmak için zirkonyum oksit 

altyapılar üzerine tabakalama tekniği ile ya da preslenebilen veneer seramikleri 

uygulanmaktadır. Zirkonya altyapılar kırık oluşmuna karşı oldukça dirençlidir; fakat veneer 

seramiğinin kırılması ve tabakalar halinde altyapıdan ayrılması halen problem olmaya devam 

etmektedir. Bu nedenle yaptığımız çalışmanın amacı; zirkonyum altyapılar üzerine değişik 

yapım teknikleri ile uygulanan veneer seramiklerinin makaslama ve mikrogerilim bağlantı 

direncini incelemek ve renklendirilmiş zirkonya  ile yüzey işlemlerinin bu bağlantıya olan 

etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada, makaslama testi için 80, mikrogerilim testi için 160 adet 

Vita YZ Cubes zirkonya örnek hazırlandı. Test gruplarının yarısı Vita YZ Colour Liquid renk 

solüsyonu içerisinde 2 dakika bekletildi. Yüzey işlemi olarak kumlama ve silika kaplama 

(Rocatec Juniour, 3M ESPE) uygulandı. Her gruptaki örneklerin yarısı Vita VM9 tabaka 

seramiği ya da Vita PM9 pres seramiği ile kaplandı. Örneklerin hazırlanmasının ardından 

zirkonya ile veneer sermaikleri arasındaki makaslama bağlantı direncinin incelenmesi için 

Universal Testing Machine, mikrogerilim bağlantı direncinin değerlendirilmesi için 
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Microtensile Tester cihazları kullanıldı. Her iki test metodundan elde edilen sonuçlara göre; 

Vita PM9 pres seramik, Vita VM9 tabaka seramiğe kıyasla daha yüksek bağlantı değerleri 

sergilerken, renkli zirkonyada elde edilen bağlantı direncinin beyaz zirkonyaya kıyasla daha 

düşük olduğu ve yüzey işlemlerinden silika kaplamanın kumlamaya kıyasla bağlantı direncini 

arttrıcı etki sergilediği gözlendi.  

 

 

Projenin İngilizce Özeti 

 

All ceramic systems have advantages such as esthetics, biocompatibility and colour stability. 

The zirconium-based ceramics that demonstrate high mechanical strength has increased the 

reliability of all ceramic restorations. Current processing methods cannot make zirconium 

cores as translucent as natural teeth. To improve the esthetic appearance, zirconium cores are 

veneered with layering technique or with pressable ceramics suitable for the zirconia based 

ceramics. Zirconia cores are very resistant to crack formation, but chipping and delamination 

of the veneer ceramics is still problematic. The aim of our study is to evaluate the shear and 

microtensile bond strength of zirconia ceramics with varying veneer ceramics with different 

processing methods and the effect of colored zirconia and surface treatments to the bond 

strength. In this study, 80 specimen for shear strength test, 160 specimen for microtensile 

strength test were prepared from Vita YZ Cubes. Half of the testing groups were immersed in 

Vita YZ Colour Liquid for 2 minutes. Sandblasting and silicoating (Rocatec Juniour, 3M 

ESPE) were applied as surface treatments. And half of the sprecimen in each group were 

veneered with Vita VM9 layered ceramic or Vita PM9 pressable ceramic. Following these 

procedures, to evaluate shear bond strength between zirconia and veneering ceramics, 

specimens were loaded with universal testing machine and for microtensile bond strength 

evaluation Microtensile Tester was used. According to the results in both testing methods; 

bond strength values for Vita PM9 pressable ceramic was higher than Vita VM9 layered 

ceramic in all groups, coloured ziconia was showed lower bond strength values compared 

with white zirconia and as a surface treatment silicoating improved the bond strength between 

zirconia and veneering ceramic compared with sandblasting.  
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II. Amaç ve Kapsam 

 

 

Dental seramikler, biyouyumlulukları ve sahip oldukları estetik özellikleri nedeni ile protetik 

tedavide büyük bir kullanım alanına sahiptir. Ancak kırılgan yapılarının önüne geçebilmek 

için birlikte kullanıldığı metal desteğin fiziksel ve biyolojik etkilerinden kaynaklanan 

dezavantajları gidermek amacıyla, günümüzde metal destek yerine yeni yöntem ve 

teknolojiler ile üretilen yüksek dirençli seramik altyapılar uygulamaya koyulmuştur. 

(Raigrodski, 2004)   

 

Bu amaçla geliştirilen seramik altyapı materyalleri alumina ve zirkonya bazlı malzemelerdir. 

Yüksek dirence sahip alumina-zirkonya altyapılar cam infiltrasyonu ile hazırlanabilecekleri 

gibi freze cihazları ile de üretilebilmektedir. Aluminum oksit içerikli altyapı materyalleri olan 

In-Ceram Alumina’nın  sahip olduğu esneme direnci 480-530 MPa arasında değişirken, 

Procera AllCeram’ın esneme direnci 687 MPa olarak rapor edilmiş ve 5 yıllık kısa dönemde 

In-ceram Alumina ile üretilen sabit bölümlü protezlerin % 93 oranında klinik başarı 

sergilediği belirtilmiştir. (Tsalouchou ve ark., 2008)    

 

Tam seramik restorasyonların üretimi için kullanılan en yeni altyapı materyali ise yittrium 

oksit ile kısmen stabilize edilmiş zirkonya (Y-TZP)’ dır. Endüstriyel olarak bloklar halinde 

üretilen ve CAD/CAM teknolojisi kullanılarak istenilen boyutlarda işlenen zirkonya, 900-

1200 MPa arasında değişen esneme direnci, yüksek kristal içeriği ile sahip olduğu 

dayanıklılığı, uğradığı dönüşüm sertleşmesi, beyaz rengi, kimyasal ve yapısal kararlılığı ile 

altyapı materyali olarak kullanılmaya başlanmış ve sabit restorasyonların boyutlarından 

kaynaklanan kısıtlamaların ortadan kalktığı çok üyeli tam seramik restorasyonların üretiminin 

kapısını açmıştır. (Tsalouchou ve ark., 2008, Aboushelib ve ark., 2006)  

 

Beyaz renge sahip olmasına rağmen doğal dişler kadar translusent olmaması zirkonyanın da 

diğer altyapı materyelleri gibi düşük dirence sahip estetik veneer seramikler ile birlikte 

kullanılmasını gerektirmektedir ve bu uygulamanın sonunda altyapı, dentin ve mine 

porseleninden oluşan üçlü bir tabaka ortaya çıkmaktadır. (Sundh ve ark., 2005)    

 

İki ayrı malzemeden oluşan kompozisyonlarda stres dağılımı, kullanılan malzemelerin sahip 

oldukları elastik modülüsten etkilenmektedir. Yüksek elastik modülüse sahip altyapılar 
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üzerine, zayıf elastik modülüse sahip veneer seramikleri uygulanarak, kompozisyonun yüklere 

karşı koyabilme kapasitesini arttırmak suretiyle veneer tabakasında gelişen streslerin yıkıcı 

etkisi azaltılmaya çalışılmaktadır. (Studart ve ark., 2007) 

 

Dolayısıyla temelde estetik amaçlar için uygulanan veneer seramikleri, tam seramik 

restorasyonların mekanik davranışları üzerinde de önemli rol oynamaktadır. (Tsalouchou ve 

ark., 2008) Veneer tabakası restorasyon üzerindeki stres dağılımını doğrudan etkilemekte ve 

çatlak ya da kırık oluşumuna neden olabilecek kritik kusurları bünyesinde 

barındırabilmektedir. Aynı zamanda altyapı ile veneer seramiğin sahip oldukları termal 

genleşme katsayıları arasındaki uyumsuzluğun varlığı bağlantı yüzeyinde gerilim streslerinin 

doğması ile sonuçlanmaktadır. (Sundh ve ark. 2005, Studart ve ark., 2007) Veneer 

seramiklerinin gerilim streslerine karşı sergilediği direncin bağlantı üzerinde büyük etkisi 

bulunmakta, dirençli veneer seramiği kullanımı fonksiyon sırasında meydana gelebilecek 

kırılma ve ufalanma miktarını azaltmaktadır. (Aboushelib ve ark., 2006) Aksi halde çok düşük 

yüklerde bile altyapı-veneer arayüzünde ya da veneer porselenin serbest yüzeyinde çatlak 

oluşumu ile kendini gösteren erken başarısızlıklar gözlenebilmektedir. (Tsalouchou ve ark., 

2008) 

 

Restorasyon geometrisi, malzemelerin mikroyapısal özellikleri, veneer porselende biriken 

stres miktarı, yapısal kusurların büyüklüğü, porselen kalınlığı, restoratif komponentlerin 

elastik modülüsleri, kumlama ve polisaj işlemleri, termal etkiler, siman restorasyon arayüzü, 

uygulanan oklüzal kuvvetlerin yönü, miktarı ve sıklığı gibi ağıziçi ortam faktörleri ve termal 

genleşme katsayılarındaki uyumsuzluktan kaynaklanan rezidüel stresler ve bunların kombine 

etkileri; dental restorasyonlarda meydana gelebilecek kırıkların nedenleri olarak 

sayılmaktadır. (Thompson ve ark. 1994, Ashkanani ve ark. 2008) 

 

Zikonya ile veneer seramikleri arasındaki bağlantı direncinin araştırıldığı çalışmalarda, 

bağlantı yüzeyinin dayanıklılığın esas malzemelerin sahip oldukları dayanıklılıktan daha 

düşük olması nedeniyle, veneer seramiğin ufalanması veya delaminasyonunun sık görüldüğü 

saptanmış, bu problemin önüne geçilebilmesi için kullanılan malzemelerin mekanik 

özelliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra veneer-altyapı kompozisyonunun da mekanik 

özelliklerinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. (Studart ve ark. 2007, Aboushelib ve ark. 

2006)  
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Guess ve ark. (2008), zirkonya bazlı seramiklerde en sık karşılaşılan sorunların veneer 

porseleninin delaminasyonu ve minör ufalanmaları olduğunu, ufalanma oranının 24 aylık 

takipte %15, 31 aylık takipte %25, 36. ayda %8 ve 38. ayda %13 olduğunu belirtmiştir. Bu 

başarısızlık oranı metal destekli seramik restorasyonlar için 10 ile 15 yıllık periodlarda %2.7 

ile %5.5 olarak kaydedilmiştir.  

 

Fischer ve ark. (2008), bu tip restorasyonlarda gözlenen başarısızlıkların veneer seramiğin 

zayıf performansı ya da zirkonya ile veneer porseleni arasındaki kısıtlı bağlantıdan 

kaynaklanmakta olduğunu ve bağlantı direncinin kimyasal bağın dayanıklılığı, mekanik 

kilitlenme, bağlantı yüzeyindeki defektlerin türü ve yoğunluğu, ıslanabilirlik ve zirkonya ile 

veneer seramiği arasındaki termal genleşme katsayısı farkı sonucu ortaya çıkan sıkıştırıcı stres 

miktarına bağlı olduğunu belirtmiş; ancak bağlantı mekanizmasının henüz tam olarak 

anlaşılamadığının da altını çizmiştir. 

 

Bu nedenle yapmış olduğumuz çalışmada, zirkonya ile veneer porseleni arasındaki yetersiz 

bağlantı direncini arttırmaya yönelik yöntem ya da malzemelerin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Çalışmamız; yüzey işlemleri olarak kumlama ve tribokimyasal silika kaplama yöntemleri ile 

muamele edilmiş beyaz ve renkli zirkonyum oksit altyapıları ve bu altyapılar üzerine 

tabakalama ve basınç yöntemleri kullanılarak uygulanan veneer seramiklerini kapsamakta ve  

bağlantı direnci, makaslama ve mikrogerilim bağlantı test metodları kullanılarak ortaya 

koyulmaktadır.  
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III. Materyal ve Yöntem 

 

 

Çalışmamızda, renklendirilmiş ve beyaz Vita In-Ceram YZ zirkonyum oksit örnekleri ile 

tabakalama ve presleme metodları ile uygulanan veneer seramikleri arasında oluşan bağlantı 

dirençleri üzerine farklı yüzey işlemlerinin etkisi araştırıldı.  

 

Araştırma, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Porselen Araştırma Laboratuarı, 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Araştırma Merkezi ve Doğa Dental Diş Protez 

Laboratuarında gerçekleştirildi.    
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3.1. Araştırmada Kullanılan Materyaller 

 

Araştırmada kullanılan materyal ve cihazlar Çizelge 3.1’de gösterilmiştir.  

 

Materyal ve Cihazlar Üretici Firmaları 
Vita In-Ceram YZ VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Almanya 
Vita VM9 Base Dentine Üstyapı 
Seramiği 

VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Almanya 

Vita PM 9 Üstyapı Seramiği VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Almanya 
YZ Coloring Liquid LL1 
Renklendirme Solüsyonu  

VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Almanya 

Rocatec Pre Aşındırma Materyali 3M ESPE AG Dental Products, Seefeld, Almanya 
Rocatec Plus Aşındırıcı Kaplama 
Materyali  

3M ESPE AG Dental Products, Seefeld, Almanya 

Rocatec Junior Silika Kaplama 
Modülü 

3M ESPE AG Dental Products, Seefeld, Almanya 

Espe Sil Silan 3M ESPE AG Dental Products, Seefeld, Almanya 
Meliodent Akrilik Rezin Heraeus Kulzer, Hanau, Almanya 
Micracut Hassas Kesim Cihazı Metkon, Bursa, Türkiye 
Lloyd-LRX Instron Cihazı Lloyd Instruments, Fareham, İngiltere 
Combilabor CL-FSG3 Kumlama 
Cihazı 

Heraeus Kulzer, Hanau, Almanya 

Stereomikroskop Leica Microsystems, Frankfurt, Almanya 
JSM-6490LV Taramalı Elektron 
Mikroskobu 

JEOL Ltd., Tokyo, Japonya 

Dreibettmasse One4Three 
Investment Revetman 

Klasse 4 Dental GmbH, Augsburg, Almanya 

MIHM-VOGT Sinterleme Fırını MIHM-Vogt GmbH & Co., Karlsruhe, Almanya 
Multimat Touch & Press Pres 
Fırını  

Dentsply, York, PA, USA 

Microtensile Tester Mikrogerilim 
Test Cihazı  

Bisco Inc., USA 

Bison Bond Siyanoakrilat 
Yapıştırıcı 

Bison International B.V., Goes, Hollanda 

CeramFireS Porselen Fırını Ceramco, Dentsply, York, PA, USA 
Çizelge 3.1. Araştırmada kullanılan materyal ve cihazlar.  

 

Bu çalışmada makaslama ve mikrogerilim bağlantı testleri için; iki farklı yüzey işlemine tabi 

tutulmuş olan beyaz ve renklendirilmiş zirkonyum oksit örnekler üzerine, tabakalama ve 

presleme yöntemleri ile veneer seramiklerinin uygulandığı, her test yöntemi için toplam 8 adet 

grup oluşturulmuştur. Makaslama testi için her grupta 10’ar adet, mikrogerilim testi için her 

grupta 20’şer adet örnek bulunmaktadır. 



9 
 

 Çizelge 3.2’de deney gruplarında kullanılan zirkonya çeşitleri, yüzey işlemleri ve veneer 

porselenleri gösterilmiştir. 

 

1. Grup Beyaz Zirkonya + Kumlama + Tabaka Seramik 

2. Grup Beyaz Zirkonya + Kumlama + Pres Seramik 

3. Grup Beyaz Zirkonya + Silika Kaplama + Tabaka Seramik 

4. Grup Beyaz Zirkonya + Silika Kaplama + Pres Seramik 

5. Grup Renkli Zirkonya + Kumlama + Tabaka Seramik 

6. Grup Renkli Zirkonya + Kumlama + Pres Seramik 

7. Grup Renkli Zirkonya + Silika Kaplama + Tabaka Seramik 

8. Grup Renkli Zirkonya + Silika Kaplama + Pres Seramik 

 

Çizelge 3.2. Deney gruplarında kullanılan zirkonya çeşitleri, yüzey işlemleri ve veneer 

porselenleri 

 

 

3.2.  Makaslama Bağlantı Test Örneklerinin Hazırlanması 

 

 

3.2.1.Beyaz Zirkonyum Oksit Altyapıların Hazırlanması 

 

Bu çalışmada  kullanılan zirkonyum oksit örnekler prefabrik Vita In-Ceram YZ (VITA 

Zahnfabrik, Bad Säckingen, Almanya) disklerden elde edilmiştir. (Şekil 3.1)  

 

 

Şekil 3.1. Vita In-Ceram YZ disk 
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Uygulanacak olan makaslama testinin geometrik şekillere sahip örnekler gerektirmesi 

nedeniyle zirkonyum oksit altyapıların şekillendirilmesi için CAD/CAM cihazı kullanılmadı. 

Örnekler Micracut hassas kesim cihazı kullanılarak elde edildi.  

 

Sinterlenmemiş zirkonyum oksit blok, hassas kesim cihazının tutucu unsuruna yerleştirilerek 

hareket etmesi önlendi. Kesimi yapacak olan disk şeklindeki elmas bıçağın dönme hızı 200 

devir/dak. olarak ayarlandı. Zirkonyum bloktan sinterleme büzülmesi dikkate alınarak 

makaslama testi için dikdörtgen şeklinde örnekler elde edildi. (Şekil 3.2, 3.3) 

 

  

Şekil 3.2. Hassas kesim cihazının   Şekil 3.3. Elde edilen dikdörtgen 
yerleştirilmiş zirkonyum oksit disk  şeklinde örnekler 

 

Elde edilen örnekler firmanın önerileri doğrultusunda su ile yıkanıp kurutulduktan sonra 

MIHM-VOGT sinterleme fırınında 1530 ⁰C’de, 7.5 saat süreyle sinterlendi. (Şekil 3.4)  

 

 

Şekil 3.4. MIHM-VOGT sinterleme fırını 
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Makaslama testi için elde edilen örneklerin sinterleme sonrası boyutları 11mm x 8.3mm x 

2.8mm olarak kaydedildi. 

 

 

3.2.2. Renklendirilmiş Zirkonyum Oksit Altyapıların Hazırlanması 

 

Zirkonyum oksit disklerden, Micracut hassas kesim cihazı ile elde edilen örnekler, sinterleme 

işleminden önce YZ Coloring Liquid LL1 (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Almanya) 

renklendirme solüsyonu içinde firmanın önerileri doğrultusunda 2 dakika bekletildi. Fazla 

solüsyon kağıt peçete yardımıyla uzaklaştırıldı ve örnekler kurumaya bırakıldı. Renklendirilen 

örneklere, sinterleme işlemi  uygulandı. (Şekil 3.5, 3.6)  

 

   

       Şekil 3.5. YZ Coloring Liquid     Şekil 3.6. Beyaz ve renklendirilmiş örnekler 

 

 

3.2.3. Yüzeyde Mekanik Retansiyonu Arttırmaya Yönelik İşlemler 

 

Beyaz ve renklendirilmiş zirkonyum oksit örneklerden her iki grup için toplam 80, her grup 

için toplam 40 adet örnek elde edildi. Örneklerin yarısına yüzey retansiyonunu arttırmak 

amacıyla kumlama, yarısına tribokimyasal silika kaplama işlemi uygulandı. Makaslama testi 

için hazırlanan zirkonyum oksit örnekler ve uygulanan yüzey işlemleri çizelge 3.3.’de 

belirtilmiştir. 
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Altyapı Rengi Yüzey İşlemi Örnek Sayısı 

Beyaz ZrO2 Kumlama  20 

Beyaz ZrO2 Silika Kaplama 20 

Renkli ZrO2 Kumlama  20 

Renkli ZrO2 Silika Kaplama 20 

Çizelge 3.3. Zirkonyum oksit örnekler ve uygulanan yüzey işlemleri 
 

 

3.2.3.1. Kumlama  

 

Elde edilen zirkonyum oksit örneklerin bağlantı yüzeyleri, 110 µm Al2O3 partiküllerinden 

oluşan Rocatec Pre aşındırma materyali (3M ESPE AG Dental Products, Seefeld, Almanya) 

kullanılarak, Combilabor CL-FSG3 Kumlama Cihazı (Heraeus Kulzer, Hanau, Almanya) ile 

1cm mesafeden, 2.8 bar basınç altında, 10 saniye kumlandı. (Şekil 3.7, 3.8)    

 

  

Şekil 3.7. Combilabor CL-FSG3   Şekil 3.8. Rocatec Pre aşındırma  
Kumlama Cihazı     materyali 

 

 

3.2.3.2. Tribokimyasal Silika Kaplama 

 

Tribokimyasal silika kaplama yöntemi ile yüzeyde homojen bir silika tabakası oluşturabilmek 

için örneklerin bağlantı yüzeyleri kullanım talimatı doğrultusunda öncelikle Rocatec Pre 

aşındırma materyali kullanılarak 1cm mesafeden, 2.8 bar basınç altında, 10 saniye kumlandı.    
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Pürüzlendirme işleminin ardından, Rocatec Junior Silika Kaplama Modülü içerisine 

doldurulan, silisyum oksit ile kaplanmış 110 µm Al2O3 partiküllerinden oluşan Rocatec Plus 

aşındırıcı kaplama materyali (3M ESPE AG Dental Products, Seefeld, Almanya); örnek 

yüzeylerine, 1 cm uzaklıktan, 2.8 bar basınç altında ve 13 saniye uygulandı. Elde edilen silika 

kaplı yüzeyler üzerine, silika kaplama sisteminin bir parçası olan ve yüzey adezyonunu 

arttıran Espe Sil silan sürüldü. (Şekil 3.9, 3.10, 3.11) 

 

 

Şekil 3.9. Rocatec Junior Silika Kaplama Modülü 

 

     

Şekil 3.10. Rocatec Plus aşındırıcı   Şekil 3.11. Espe Sil Silan 
kaplama materyali 
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3.2.4. Zirkonyum Oksit  Altyapıların Veneer Porselenleri ile Kaplanması 

 

Yüzey işlemleri tamamlanmış olan örneklerin yarısına geleneksel tabakalama tekniği 

kullanılarak, diğer yarısına ise presleme tekniği kullanılarak veneer porselenleri uygulandı. 

Örnek sayıları, uygulanan yüzey işlemleri ve veneer seramikleri çizelge 3.4’de belirtilmiştir. 

 

Altyapı Rengi Yüzey İşlemi Veneer Seramikleri Örnek Sayısı 

Beyaz  Kumlama  Tabakalama 10 

Presleme   10 

Beyaz  Silika Kaplama Tabakalama 10 

Presleme 10 

Renkli Kumlama  Tabakalama 10 

Presleme 10 

Renkli Silika Kaplama Tabakalama 10 

Presleme 10 

Çizelge 3.4. Örnek sayıları, uygulanan yüzey işlemleri ve veneer seramikleri 

 

 

3.2.4.1. Tabakalama Tekniği Kullanılarak Veneer Porseleninin Uygulanması  

 

Zirkonyum oksit örnekler üzerine veneer porselenin standart boyutlarda uygulanabilmesi için 

metal kalıp kullanıldı. 5mm çapına sahip 5 adet deliğin bulunduğu 3mm kalınlığındaki iki 

katlı kalıbın arasına zirkonyum örnekler sabitlendi. (Şekil 3.12) 

 

 

Şekil 3.12. Örnek hazırlamada kullanılan metal kalıp 
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Zirkonyum oksit porselenler için özel olarak hazırlanmış porselen tozu Vita VM9 Base 

Dentine (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Almanya) VITA VM Modelling likiti ile 

karıştırıldı ve kalıbın üst parçasında bulunan deliklerden, tabakalama tekniği kullanılarak 

zirkonyum örnekler üzerine uygulandı. Fazla nem peçete yardımı ile uzaklaştırıldı. Hazırlanan 

örnekler üretici firmanın tavsiyesi doğrultusunda fırınlandı. İlk fırınlamadan sonra porselende 

meydana gelen büzülme nedeniyle örnekler üzerine ilave porselen yığıldı ve ikinci kez 

fırınlandı. (Şekil 3.13, 3.14) 

 

  

Şekil 3.13. Fırınlanmamış örnekler Şekil 3.14. Fırınlanmış örnekler 

 

Vita VM9 Base Dentine için tevsiye edilen fırınlama ısıları ve süreleri çizelge 3.5’de 

belirtilmiştir.  

 

Hazırlık Isısı (Vt. °C) 500 Pişirme derecesi (°C) 910 

Önkurutma Süresi (dak.) 6 Pişirme derecesinde durma süresi  (dak.) 1 

Hazırlık Süresi (dak.) 7.27 Vakumda durma süresi (dak.) 7.27 

Isının 1 dakikada yükselme 

derecesi (°C) 
55 

 

Çizelge 3.5. Vita VM9 Base Dentine için pişirme ısıları ve süreleri 

 

 

3.2.4.2. PreslemeTekniği Kullanılarak Veneer Porseleninin Uygulanması  

 

Zirkonyum oksit örnekler, 5mm çapına sahip 5 adet deliğin bulunduğu 3mm kalınlığındaki iki 

katlı kalıbın arasına sabitlendi. Kalıbın üst parçasında bulunan deliklerden, presleme tekniği 

için zirkonyum oksit örnekler üzerine mum modelajı yapıldı. Modelaj işleminin ardından 

örnekler kalıptan uzaklaştırıldı ve  döküm tijleri bağlandı. (Şekil 3.15) 
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Şekil 3.15. Modelajı tamamlanmış ve tijlenmiş örnekler 

 

Modelajı tamamlanan örnekler silikon manşet içerisine sabitlendi ve Dreibettmasse 

One4Three Investment revetman tozu ve likiti önerilen oranlarda karıştırılarak manşete 

döküldü. (Şekil 3.16, 3.17) 

 

   

    Şekil 3.16. Manşet içerisine      Şekil 3.17. Manşet içerisine revetman dökümü 
    sabitlenen örnekler 
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Donduktan sonra manşetten ayrılan revetman, 850 ⁰C sıcaklığındaki ön ısıtma fırınına 

yerleştirildi. (Şekil 3.18) 

 

 

     Şekil 3.18. Ön ısıtma fırınındaki revetmanlar 

 

Ön ısıtma işleminin ardından revetman içerisine Vita PM9 seramik tableti (VITA Zahnfabrik, 

Bad Säckingen, Almanya) ve pres pistonu yerleştirildi. Döküm işlemi için hazır olan düzenek 

Multimat Touch & Press presleme fırını (Dentsply, York, PA, USA) içine koyuldu. (Şekil 

3.19, 3.20) 

 

   

Şekil 3.19. Multimat Touch & Press  Şekil 3.20. Fırın içerisine yerleştirilmiş 
presleme fırını     revetman 
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Isı ve basınç ile döküm tekniğinde uygulanan ısıl işlemler çizelge 3.6’da belirtilmiştir. 

 

Hazırlık Isısı (°C) 700 Pişirme derecesinde durma süresi  (dak.) 20 

Hazırlık Süresi (dak.) 6 Basınç 4.7 

Pişirme derecesi (°C) 1000 Presleme süresi (dak.) 10 

Isının 1 dakikada yükselme 

derecesi (°C) 
50 

 

Çizelge 3.6. Vita PM9 için pişirme ısıları, basınç ve süreleri 

 

Presleme işleminin ardından fırından çıkartılan revetman soğumaya bırakıldı. Soğuyan 

revetmandan piston ve örnekler çıkartıldı. Örnekler üzerindeki revetman artıkları 

uzaklaştırıldı ve döküm yolları elmas frez yardımı ile kesildi. (Şekil 3.21) 

 

 

Şekil 3.21. Presleme işlemi sonrası örnekler 
 

 
3.2.5. Makaslama Bağlantı Testinin Uygulanması  

 

Hazırlanan örneklerin zarar görmeden test cihazına yerleştirilebilmesi için  1,5× 14,5× 25 mm 

kalınlığında, üzerinde 10 adet  12mm × 9mm boyutlarında deliklerin bulunduğu paslanmaz 

çelik plaka hazırlandı. Örnekler bu plaka içerisine soğuk akril kullanılarak sabitlendi. (Şekil 

3.22) 
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Şekil 3.22. Çelik plakaya sabitlenmiş örnekler 

 

Makaslama bağlantı testi, Universal Testing Machine (Lloyd-LRX; Lloyd Instruments, 

Fareham, İngiltere) cihazında, 0.5 mm/dak. hızında yükleme yapılarak gerçekleştirildi. (Şekil 

3.23) 

 

 

Şekil 3.23. Makaslama bağlantı testi 

 

 

3.3. Mikrogerilim Bağlantı Test Örneklerinin Hazırlanması 

 

 

3.3.1. Beyaz Zirkonyum Oksit Altyapıların Hazırlanması 

 

Uygulanacak olan mikrogerilim bağlantı testinin, geometrik şekillere sahip örnekler 

gerektirmesi nedeniyle, zirkonyum oksit altyapılar Micracut hassas kesim cihazı kullanılarak 

kesildi. Zirkonyum bloklardan elde edilen kare şeklindeki örneklerin sinterleme sonrası 

boyutları 11mm x 11mm olarak kaydedildi. (Şekil 3.24) 



20 
 

 

 

Şekil 3.24. Kare şeklinde hazırlanan örnekler 

 

 

3.3.2. Renkli Zirkonyum Oksit Altyapıların Hazırlanması 

 

Zirkonyum oksit bloklardan elde edilen kare şeklindeki örnekler, renklendirme solüsyonunda 

2 dakika bekletilip, kurutulmasının ardından sinterleme fırınında sinterleme işlemine tabi 

tutuldu. 

 

 

3.3.3. Yüzeyde Mekanik Retansiyonu Arttırmaya Yönelik İşlemler 

 

Beyaz ve renklendirilmiş zirkonyum oksit örneklerden her iki grup için toplam 24, her grup 

için toplam 12 adet örnek elde edildi. Örneklerin yarısına yüzey retansiyonunu arttırmak 

amacıyla kumlama, yarısına tribokimyasal silika kaplama işlemi uygulandı. Mikrogerilim 

bağlantı testi için hazırlanan zirkonyum oksit örnekler ve uygulanan yüzey işlemleri çizelge 

3.7’de belirtilmiştir. 

 

Altyapı Rengi Yüzey İşlemi Örnek Sayısı 

Beyaz ZrO2 Kumlama  6 

Beyaz ZrO2 Silika Kaplama 6 

Renkli ZrO2 Kumlama  6 

Renkli ZrO2 Silika Kaplama 6 

Çizelge 3.7. Zirkonyum oksit örnekler ve uygulanan yüzey işlemleri 
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3.3.4. Zirkonyum Oksit  Altyapıların Veneer Porselenleri ile Kaplanması 

 

Yüzey işlemleri tamamlanmış olan örneklerin yarısına geleneksel tabakalama tekniği 

kullanılarak, diğer yarısına ise presleme tekniği kullanılarak veneer porselenleri uygulandı. 

Örnekler sayıları, uygulanan yüzey işlemleri ve veneer porselenleri çizelge 3.8’de 

belirtilmiştir. 

 

Altyapı Rengi Yüzey İşlemi Veneer 

Seramikleri 

Örnek Sayısı 

Beyaz  Kumlama  Tabakalama 3 (20 adet mikrobar) 

Press-on  3 (20 adet mikrobar) 

Beyaz  Silika Kaplama Tabakalama 3 (20 adet mikrobar) 

Press-on  3 (20 adet mikrobar) 

Renkli Kumlama  Tabakalama 3 (20 adet mikrobar) 

Press-on  3 (20 adet mikrobar) 

Renkli Silika Kaplama Tabakalama 3 (20 adet mikrobar) 

Press-on  3 (20 adet mikrobar) 

Mikrogerilim Testi Toplam Örnek Sayısı 160 adet  mikrobar 

Çizelge 3.8. Örnekler sayıları, uygulanan yüzey işlemleri ve veneer seramikleri 

 

 

3.3.4.1. Tabakalama Tekniği Kullanılarak Veneer Porseleninin Uygulanması  

 

Zirkonyum oksit örneklerin yüzeyine üretici firmanın tavsiyesi doğrultusunda hazırlanan 

veneer porseleni, örnek yüzeyini tamamen kaplayacak ve 3mm kalınlığında olacak şekilde 

tabakalama tekniği kullanılarak uygulandı. Fazla nem peçete yardımı ile uzaklaştırıldı. 

Hazırlanan örnekler fırınlandı. İlk fırınlamadan sonra porselende meydana gelen büzülme 

nedeniyle örnekler üzerine ilave porselen yığıldı ve ikinci kez fırınlandı. (Şekil 3.25) 
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Şekil 3.25. Tabaka seramiği uygulanmış örnek 

 

 

3.3.4.2. Presleme Tekniği Kullanılarak Veneer Porseleninin Uygulanması  

 

Zirkonyum oksit örneklerin yüzeyini tamamen kaplayacak şekilde 3mm kalınlığında mum 

modelaj yapıldı. Modelaj işleminin ardından örnekler üzerine döküm tijleri bağlandı ve 

silikon manşet içerisine sabitlendi. Karıştırılan revetman manşet içerisine döküldü ve ön 

ısıtma işleminin ardından pres fırınında seramiğin dökümü gerçekleştirildi. Fırından çıkartılan 

revetman soğuduktan sonra örnekler ve piston çıkartıldı. Örnekler üzerindeki revetman 

artıkları uzaklaştırıldı ve döküm yolları elmas frez yardımı ile kesildi. (Şekil 3.26, 3.27) 

 

  

Şekil 3.26. Mum modelajı yapılmış   Şekil 3.27. Preslenen seramik  
örnek       uygulanmış örnek 
 

 

3.3.5. Mikrogerilim Bağlantı Testinin Uygulanması  

 

Mikrogerilim bağlantı testinin uygulanabilmesi için gerekli olan mikrobarları elde etmek 

amacıyla tüm örnekler akrilik rezin bloklar içerisine gömüldü. (Şekil 3.28) 
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Şekil 3.28. Akrilik rezin blok içerisine gömülmüş örnekler  

 

Böylece örneklerin, mikrobarlara ayrılmaları için kullanılan Mikracut hassas kesim cihazına 

zarar görmeden sabitlenebilmesi sağlandı. (Şekil 3.29) 

 

 

Şekil 3.29. Hassas kesim cihazına sabitlenmiş örnek 
 
 

Akril blok içerisine gömülü haldeki örneklerden önce enine daha sonra boyuna kesitler 

alınarak, 6mm × 1mm× 1mm boyutlarında mikrobarlar elde edildi. (Şekil 3.30, 3.31) 

 

 

Şekil 3.30. Mikrobarlara ayrılan örnek 
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Elde edilen mikrobarlar, stereomikroskop altında kırık ya da çatlak oluşumu bakımından 

kontrol edildi ve her grup için toplam 20 adet mikrobar seçildi.  

 

 

Şekil 3.31. Elde edilen mikrobar örneği 

 

Seçilen mikrobarlar mikrogerilim bağlantı cihazının tablasına siyanoakrilat yapıştırıcı 

kullanılarak her iki ucundan sabitlendi. Sabitleme işlemi sırasında mikrobarın, tablanın uzun 

eksenine ve yere paralel olmasına, zirkonyum oksit ile veneer seramiğin bağlantı yüzeyinin 

tablanın serbest bölgesinin merkezinde kalacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edildi. (Şekil 

3.32) 

 

        

Şekil 3.32. Tablaya sabitlenmiş   Şekil 3.33. Mikrogerilim test cihazı 
mikrobar 
    
 

Mikrogerilim bağlantı testi, Bisco Microtensile Tester ( Bisco Inc. USA) cihazında, 1 

mm/dak. hızında yükleme yapılarak gerçekleştirildi. (Şekil 3.33) 
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3.4. Örneklerin Kopma Yüzeylerinin İncelenmesi 

 

Kopma yüzeyleri stereomikroskop (Leica Microsystems, Frankfurt, Almanya) kullanılarak 

x25 büyütmede incelendi. Kopma türlerine göre örnekler 3 grup altında toplandı: 

 

Koheziv kopma: Yalnızca veneer porselenin bünyesinde gerçekleşen kopma türü 

Adeziv kopma: Bağlantı yüzeyinden veneer porselenin kütlesel olarak tamamen uzaklaşması  

Kombine kopma: Bağlantı yüzeyinin açığa çıkması ile beraber, kopma hattına veneer 

porselenin de dahil olduğu, adeziv ve koheziv kopmanın kombinasyonu.   

 

Her gruptan iki adet temsili örnek (kopan örneklerin zirkonyum kısmı) Taramalı Elektron 

Mikroskobu (SEM) analizi (JSM-6490LV, JEOL Ltd., Tokyo, Japonya) uygulaması için 

seçildi. Örneklerin yüzeyleri temizlendi ve SEM analizi için altınla kaplandı. (Şekil 3.34, 

3.35) 

 

    

  Şekil 3.34. Taramalı Elektron Mikroskobu  Şekil 3.35. Altınla kaplanmış örnekler 

 

Makaslama ve mikrogerilim testleri sonrası kopma yüzeyleri arasındaki farklılıklar, aynı 

zamanda testler uygulanmadan önce zirkonyum ile veneer seramikleri arasında bağlantı 

yüzeyleri, silika kaplama ve kumlamanın zirkonyum üzerinde oluşturduğu retansiyon 

bölgeleri, renklendirilmiş zirkonyum ile beyaz zirkonyum arasındaki görsel farklar SEM 

analizi kullanılarak incelendi.  

 

XRF analizi kullanılarak, silika kaplama işlemi sonrası yüzeyde oluşan silika tabakasının, 

zirkonyum altyapıların ve kullanılan veneer seramiklerin temel kimyasal yapıları analiz edildi.  
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IV. Analiz ve Bulgular 

 

 

Verilerin istatistiksel analizi SPSS for Windows 11.5 (SPSS Inc., Chicago, IL, United States) 

istatistik paket programında yapıldı. Verilerin dağılımının normale yakın olup olmadığı 

Shapiro Wilk testi ile varyansların homojenliği ise Levene testiyle araştırıldı. Tanımlayıcı 

istatistikler ortalama ± standart sapma veya ortanca (minimum-maksimum) şeklinde 

gösterildi.  

 

Renk, yüzey işlemi ve seramik türlerinin makaslama testi ortalamaları üzerindeki etkileri, 

Çok-Yönlü Varyans analizi (Multi-Way ANOVA) ile değerlendirildi. Gruplar arasında 

mikrogerilim ortanca değerleri yönünden farkın önemliliği ise Mann Whitney U testiyle 

incelendi.  

 

p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Olası tüm çoklu 

karşılaştırmalarda Tip I hatayı kontrol altına alabilmek amacıyla Bonferroni Düzeltmesine 

başvuruldu.  
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4.1. Makaslama Test Bulguları  

 

Bu in-vitro çalışmada, 8 deney grubunun her birinde 10 adet olmak üzere toplam 80 adet 

örnekte, zirkonyum oksit altyapılar ile veneer seramikleri arasındaki bağlantı kuvvet değerleri 

incelendi. Beyaz ve renkli zirkonyum oksit altyapılara uygulanan yüzey işlemleri ile seramik 

türleri ve elde edilen makaslama bağlantı değerleri çizelge 4.1, 4.2, ve 4.3’te belirtildi.  

 

RENK İŞLEM SERAMİK Örnek Sayısı Makaslama Testi 

Beyaz Kumlama Tabakalama 10 20,61±2,07 

  Presleme 10 24,39±1,65 

  Toplam 20 22,50±2,66 

 Silika kaplama Tabakalama 10 27,18±2,37 

  Presleme 10 30,41±1,59 

  Toplam 20 28,79±2,57 

 Genel Tabakalama 20 23,89±4,00 

  Presleme 20 27,40±3,47 

  Toplam 40 25,65±4,10 

Çizelge 4.1.  Beyaz zirkonyum oksit üzerine uygulanan yüzey işlemleri ve seramik türlerine 

göre makaslama testi sonuçları  

 

RENK İŞLEM SERAMİK Örnek Sayısı Makaslama Testi 

Renkli Kumlama Tabakalama 10 19,70±2,16 

  Presleme 10 24,25±1,51 

  Toplam 20 21,97±2,96 

 Silika kaplama Tabakalama 10 25,66±2,58 

  Presleme 10 29,28±1,32 

  Toplam 20 27,47±2,73 

 Genel Tabakalama 20 22,68±3,84 

  Presleme 20 26,77±2,93 

  Toplam 40 24,72±3,96 

 

Çizelge 4.2.  Renkli zirkonyum oksit üzerine uygulanan yüzey işlemleri ve seramik türlerine 

göre makaslama testi sonuçları  
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RENK İŞLEM SERAMİK Örnek Sayısı Makaslama Testi 

Genel Kumlama Tabakalama 20 20,15±2,11 

  Presleme 20 24,32±1,54 

  Toplam 40 22,24±2,79 

 Silika kaplama Tabakalama 20 26,42±2,53 

  Presleme 20 29,85±1,54 

  Toplam 40 28,13±2,70 

 Genel Tabakalama 40 23,29±3,92 

  Presleme 40 27,08±3,19 

  Toplam 80 25,19±4,03 

Çizelge 4.3.  Renkli ve beyaz zirkonyum oksit üzerine uygulanan yüzey işlemleri ve seramik 

türlerine göre makaslama testi sonuçlarının genel toplamı 

 

Yapılan çalışmada elde edilen ortalama makaslama bağlantı değerleri 30,41±1,59 MPa ile 

19,70±2,16 MPa arasında değişmektedir. Rakamsal olarak en düşük bağlanma değeri yüzeyi 

kumlanmış, renklendirilmiş zirkonyum oksit ile tabaka seramik arasında kaydedilirken, en 

yüksek bağlanma değeri yüzeyi silika kaplanmış, beyaz zirkonyum oksit ile preslenen seramik 

arasında kaydedildi. (Şekil 4.1) 

 

 

Şekil 4.1. Makaslama bağlantı kuvvet değerlerinin şeması 
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Bağlantı kuvvetini etkilediği düşünülen üç ana faktör; zirkonyum oksitin renklendirilmesi, 

yüzey işlemleri, üstyapı porseleni uygulama metodları ve bu faktörlerin ikili, üçlü 

etkileşimleri Çok Yönlü Varyans Analizi ile incelendi. p<0,05 için sonuçlar istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. (Çizelge 4.4) 

 

Varyasyon Kaynakları 
Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F-değeri p-değeri 

RENK 17,116 1 17,116 4,484 0,038 

İŞLEM 695,457 1 695,457 182,199 <0,001 

SERAMİK 288,329 1 288,329 75,538 <0,001 

RENK * İŞLEM 3,140 1 3,140 0,823 0,367 

RENK * SERAMİK 1,685 1 1,685 0,442 0,508 

İŞLEM * SERAMİK 2,708 1 2,708 0,709 0,402 

RENK * İŞLEM * SERAMİK 0,193 1 0,193 0,051 0,823 

Hata 274,825 72 3,817 - - 

Genel 1283,454 79 - - - 

sd: serbestlik derecesi 

Çizelge 4.4. Makaslama Testi Sonuçları Üzerinde Çok Yönlü Varyans Analizine Göre 

Varyasyon Kaynaklarının Etkileri  
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Yapılan yüzey işlemlerinden ve kullanılan zirkonyum oksit altyapıların renginden bağımsız 

olarak, üstyapı seramiğini uygulama yöntemlerinin makaslama bağlantı direnci üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı etkisi bulunmaktadır. (P<0,001) (Şekil 4.2) 

 

 

Şekil 4.2. Üstyapı seramiğini uygulama yöntemlerinin makaslama bağlantı direnç değerlerine 

etkisi 

 

Kullanılan zirkonyum oksit altyapıların renginden ve üstyapı seramiğini uygulama 

yöntemlerinden bağımsız olarak, yapılan yüzey işlemlerinin makaslama bağlantı direnci 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi bulunmaktadır. (P<0,001) (Şekil 4.3) 

 

 

Şekil 4.3. Yüzey işlemlerinin makaslama bağlantı direnç değerlerine etkisi 
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Yapılan yüzey işlemlerinden ve üstyapı seramiğini uygulama yöntemlerinden bağımsız 

olarak, kullanılan zirkonyum oksit altyapıların renginin makaslama bağlantı direnci üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı etkisi bulunmaktadır. (P=0,038) (Şekil 4.4) 

 

 

Şekil 4.4. Zirkonyum oksit altyapıların renginin makaslama bağlantı direnç değerlerine etkisi 

 

 

4.2.1. Makaslama Test Örneklerinin Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Görüntüleri 

ve X Işını Floresan Spektroskopi (XRF) Analizleri 

 

Makaslama test örneklerinde meydana gelen kopma yüzeylerinde yapılan incelemede adeziv 

kopma gözlenmezken, yaygın olarak kombine ve koheziv kopmaya rastlandı.   

 

Beyaz zirkonyum oksit altyapı üzerine kumlama ve tabaka seramiğin uygulandığı 1. Gruptan 

elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde zirkonyum oksit yüzeyinin bir 

kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. (Şekil 4.5.,4.6) 

  

Şekil 4.5., 4.6. 1.Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 
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Beyaz zirkonyum oksit altyapı üzerine kumlama ve pres seramiğin uygulandığı 2. Gruptan 

elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde zirkonyum oksit yüzeyinin bir 

kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. (Şekil 4.7, 4.8.) 

 

      

Şekil 4.7., 4.8. 2. Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 

 

Beyaz zirkonyum oksit altyapı üzerine silika kaplama ve tabaka seramiğin uygulandığı 3. 

Gruptan elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde zirkonyum oksit yüzeyinin 

bir kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. (Şekil 4.9, 4.10.) 

 

   

Şekil 4.9, 4.10. 3. Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 
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Beyaz zirkonyum oksit altyapı üzerine silika kaplama ve pres seramiğin uygulandığı 4. 

Gruptan elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde zirkonyum oksit yüzeyinin 

bir kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. Açığa çıkan yüzeylerin 

doğrulaması XRF analizi ile yapılmıştır. (Şekil 4.11, 4.12, 4.13.) 

 

    

Şekil 4.11. 4.12. 4. Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 

 

 

Şekil 4.13. Şekil 4.12’de 1 ile işaretlenmiş yüzeyin XRF analizi 
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Renkli zirkonyum oksit altyapı üzerine kumlama ve tabaka seramiğin uygulandığı 5. Gruptan 

elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde zirkonyum oksit yüzeyinin bir 

kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. (Şekil 4.14, 4.15.) 

 

     

Şekil 4.14, 4.15. 5. Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 

 

 

Renkli zirkonyum oksit altyapı üzerine kumlama ve pres seramiğin uygulandığı 6. Gruptan 

elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde zirkonyum oksit yüzeyinin bir 

kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. (Şekil 4.16, 4.17.) 

 

     

Şekil 4.16, 4.17. 6. Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 
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Renkli zirkonyum oksit altyapı üzerine silika kaplama ve tabaka seramiğin uygulandığı 7. 

Gruptan elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde zirkonyum oksit yüzeyinin 

bir kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. (Şekil 4.18, 4.19.) 

 

    

Şekil 4.18, 4.19. 7. Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 
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Renkli zirkonyum oksit altyapı üzerine silika kaplama ve pres seramiğin uygulandığı 8. 

Gruptan elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde zirkonyum oksit yüzeyinin 

bir kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. Yüzeyde yer alan ince veneer 

seramiğinin doğrulaması XRF analizi ile yapılmıştır. (Şekil 4.20, 4.21, 4.22.) 

 

  

Şekil 4.20 4.21. 8. Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 

 

 

Şekil 4.22. Şekil 4.21’de 1 ile işaretlenmiş yüzeyin XRF analizi 
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4.2. Mikrogerilim Bağlantı Test Bulguları  

 

Bu in-vitro çalışmada, 8 deney grubunun her birinde 20 adet olmak üzere toplam 160 adet 

örnekte, zirkonyum oksit altyapılar ile veneer seramikleri arasındaki bağlantı kuvvet değerleri 

incelendi. Beyaz ve renkli zirkonyum oksit altyapılara uygulanan yüzey işlemleri ile seramik 

türleri ve elde edilen mikrogerilim bağlantı değerleri çizelge 4.5, 4.6, 4.7’de belirtildi.  

 

RENK İŞLEM SERAMİK Örnek Sayısı Mikrogerilim 

Beyaz Kumlama Tabakalama 20 32,0 (26,5-43,2) 

  Presleme 20 38,3 (30,4-45,7) 

  Toplam 40 34,8 (26,5-45,7) 

 Silika kaplama Tabakalama 20 43,1 (28,0-47,8) 

  Presleme 20 43,4 (36,3-52,0) 

  Toplam 40 43,3 (28,0-52,0) 

 Genel Tabakalama 40 33,0 (26,5-47,8) 

  Presleme 40 41,7 (30,4-52,0) 

  Toplam 80 39,8 (26,5-52,0) 

 

Çizelge 4.5.  Beyaz zirkonyum oksit üzerine uygulanan yüzey işlemleri ve seramik türlerine 

göre mikrogerilim bağlantı testi sonuçları  

 

RENK İŞLEM SERAMİK Örnek Sayısı Mikrogerilim 

Renkli Kumlama Tabakalama 20 31,0 (21,6-39,3) 

  Presleme 20 38,2 (30,3-44,3) 

  Toplam 40 34,9 (21,6-44,3) 

 Silika kaplama Tabakalama 20 36,7 (28,7-47,2) 

  Presleme 20 41,2 (34,5-50,9) 

  Toplam 40 41,0 (28,7-50,9) 

 Genel Tabakalama 40 33,8 (21,6-47,2) 

  Presleme 40 39,9 (30,3-50,9) 

  Toplam 80 37,4 (21,6-50,9) 

     
Çizelge 4.6.  Renkli zirkonyum oksit üzerine uygulanan yüzey işlemleri ve seramik türlerine 

göre mikrogerilim bağlantı testi sonuçları  
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RENK İŞLEM SERAMİK Örnek Sayısı Mikrogerilim 

Genel Kumlama Tabakalama 40 32,0 (21,6-43,2) 

  Presleme 40 38,2 (30,3-45,7) 

  Toplam 80 34,8 (21,6-45,7) 

 Silika kaplama Tabakalama 40 40,5 (28,0-47,8) 

  Presleme 40 42,0 (34,5-52,0) 

  Toplam 80 41,9 (28,0-52,0) 

 Genel Tabakalama 80 33,5 (21,6-47,8) 

  Presleme 80 40,8 (30,3-52,0) 

  Toplam 160 38,4 (21,6-52,0) 

Çizelge 4.7.  Renkli ve beyaz zirkonyum oksit üzerine uygulanan yüzey işlemleri ve seramik 

türlerine göre mikrogerilim bağlantı testi sonuçlarının genel toplamı 

 

Yapılan çalışmada elde edilen ortalama mikrogerilim bağlantı değerleri 31,0 MPa ile 43,4 

MPa arasında değişmektedir. Rakamsal olarak en düşük bağlanma değeri yüzeyi kumlanmış, 

renklendirilmiş zirkonyum oksit ile tabaka seramik arasında kaydedilirken, en yüksek 

bağlanma değeri yüzeyi silika kaplanmış, beyaz zirkonyum oksit ile preslenen seramik 

arasında kaydedildi. (Şekil 4.23) 

 

 

Şekil 4.23. Mikrogerilim bağlantı kuvvet değerlerinin şeması 
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Bağlantı kuvvetini etkilediği düşünülen üç ana faktör; zirkonyum oksitin renklendirilmesi, 

yüzey işlemleri, üstyapı porselenini uygulama metodları ve bu faktörlerin ikili, üçlü 

etkileşimleri Mann Whitney U testi ile incelendi. p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi. 

 

Kumlanmış beyaz zirkonyum oksit üzerine, tabakalama ve presleme yöntemi kullanılarak 

uygulanan veneer porselenlerinin sahip oldukları mikrogerilim bağlantı direnç değerleri 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. (p<0,001) (Şekil 4.24) 

 

 

Şekil 4.24. Kumlanmış beyaz zirkonyum oksit ile veneer seramiklerinin bağlantı değerlerinin 

şeması 
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Beyaz zirkonyum oksit üzerine uygulanan yüzey işlemlerinin, tabaka seramiği ile arasındaki 

bağlantı direnci üzerine olan etkisi istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. (p<0,0125) (Şekil 

4.259 

 

Şekil 4.25. İki yüzey işleminin de uygulandığı beyaz zirkonyum oksit ile tabaka seramiği 

arasındaki bağlantı direnç şeması 

 

Beyaz zirkonyum oksit üzerine uygulanan yüzey işlemlerinin, pres seramikler ile arasındaki 

bağlantı direnci üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu gözlendi. (p<0,0125) 

(Şekil 4.26) 

 

Şekil 4.26. İki yüzey işleminin de uygulandığı beyaz zirkonyum oksit ile pres seramiği 

arasındaki bağlantı direnç şeması 
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Kumlanmış renkli zirkonyum oksit üzerine, tabakalama ve presleme yöntemi kullanılarak 

uygulanan veneer porselenlerinin sahip oldukları mikrogerilim bağlantı direnç değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi. (p<0,001) (Şekil 4.27) 

 

 

Şekil 4.27. Kumlanmış, renkli zirkonyum oksit ile veneer seramiklerinin bağlantı değerlerinin 

şeması 

 

Renkli zirkonyum oksit üzerine uygulanan yüzey işlemlerinin, tabaka seramikler ile 

arasındaki bağlantı direnci üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu gözlendi. 

(p<0,0125) (Şekil 4.28) 

 

 

Şekil 4.28. İki yüzey işleminin de uygulandığı renkli zirkonyum oksit ile tabaka seramiği 

arasındaki bağlantı direnç şeması 
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3.1.1. Mikrogerilim Bağlantı Test Örneklerinin Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

Görüntüleri ve X Işını Floresan Spektroskopi (XRF) Analizleri 

 

 

Mikrogerilim bağlantı test örneklerinde meydana gelen kopma yüzeylerinde yapılan 

incelemede adeziv kopma gözlenmezken, kombine ve yaygın olarak koheziv kopmaya 

rastlandı.   

 

Beyaz zirkonyum oksit altyapı üzerine kumlama ve tabaka seramiğin uygulandığı 1. Gruptan 

elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde, yüzeyin tamamen veneer porseleni ile 

kaplı olduğu koheziv kopma gözlenmektedir. (Şekil 4.29, 4.30) 

 

      

Şekil 4.29, 4.30. 1.Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 
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Beyaz zirkonyum oksit altyapı üzerine kumlama ve pres seramiğin uygulandığı 2. Gruptan 

elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde, zirkonyum oksit yüzeyinin bir 

kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. Açığa çıkan yüzeylerin doğrulaması 

XRF analizi ile yapılmıştır. (Şekil 4.31, 4.32, 4.33, 4.34) 

 

       

Şekil 4.31, 4.32. 2.Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 

 

 

Şekil 4.33. Şekil 4.32’de 1 ile işaretlenmiş yüzeyin XRF analizi 
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Şekil 4.34. Şekil 4.32’de 2 ile işaretlenmiş yüzeyin XRF analizi 

 

 

Beyaz zirkonyum oksit altyapı üzerine silika kaplama ve tabaka seramiğin uygulandığı 3. 

Gruptan elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde, zirkonyum oksit yüzeyinin 

bir kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. (Şekil 4.35, 4.36.) 

 

  

Şekil 4.35, 4.36. 3.Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü ve açığa çıkan zirkonyum oksit 

yüzeyi 
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Beyaz zirkonyum oksit altyapı üzerine silika kaplama ve pres seramiğin uygulandığı 4. 

Gruptan elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde, yüzeyin tamamen veneer 

porseleni ile kaplı olduğu koheziv kopma gözlenmektedir. Yüzeyi kaplayan veneer 

seramiğinin doğrulaması XRF analizi ile yapılmıştır. (Şekil 4.37, 4.38) 

 

    

Şekil 4.37. 4.Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 

 

 

Şekil 4.38. Şekil 4.37’de 1 ile işaretlenmiş yüzeyin XRF analizi 
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Renkli zirkonyum oksit altyapı üzerine kumlama ve tabaka seramiğin uygulandığı 5. Gruptan 

elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde, zirkonyum oksit yüzeyinin bir 

kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. Açığa çıkan yüzeylerin doğrulaması 

XRF analizi ile yapılmıştır. (Şekil 4.39, 4.40, 4.41, 4.42.) 

 

         

Şekil 4.39, 4.40. 5.Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 

 

 

Şekil 4.41. Şekil 4.40’da 1 ile işaretlenmiş yüzeyin XRF analizi 
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Şekil 4.42. Şekil 4.40’da 2 ile işaretlenmiş yüzeyin XRF analizi 

 

 

Renkli zirkonyum oksit altyapı üzerine kumlama ve pres seramiğin uygulandığı 6. Gruptan 

elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde, yüzeyin tamamen veneer porseleni ile 

kaplı olduğu koheziv kopma gözlenmektedir. (Şekil 4.43, 4.44.) 

 

       

Şekil 4.43, 4.44. 6.Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 
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Renkli zirkonyum oksit altyapı üzerine silika kaplama ve tabaka seramiğin uygulandığı 7. 

Gruptan elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde, yüzeyin tamamen veneer 

porseleni ile kaplı olduğu koheziv kopma gözlenmektedir. (Şekil 4.45, 4.46.) 

 

  

Şekil 4.45, 4.46. 7.Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 

 

 

Renkli zirkonyum oksit altyapı üzerine silika kaplama ve pres seramiğin uygulandığı 8. 

Gruptan elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüsünde, zirkonyum oksit yüzeyinin 

bir kısmının açığa çıktığı kombine kopma gözlenmektedir. (Şekil 4.47, 4.48.)  

 

  

Şekil 4.47, 4.48. 8.Gruptan elde edilmiş olan SEM görüntüsü 
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V. Sonuç ve Öneriler  

 

Çalışmamızda beyaz renkte ve Vita YZ Colouring Liquid ile renklendirilmiş Vita YZ Cubes 

zirkonya altyapılar üzerine tabakalama tekniği ile uygulanan Vita VM9 ve presleme tekniği 

ile uygulanan Vita PM9 veneer seramiklerinin bağlantı dirençleri ile kumlama ve 

tribokimyasal silika kaplama işlemlerinin bağlantı dirençleri üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Makaslama ve mikrogerilim bağlantı testleri çerçevesinde elde edilen sonuçlar şu şekilde 

sıralanabilir: 

 

1- Zirkonya altyapılar üzerine presleme tekniği ile veneer seramiği uygulanmış grupların 

hepsinde bağlantı direnç değerleri, geleneksel tabakalama tekniği ile uygulanan veneer 

seramiğine kıyasla daha yüksektir. Presleme tekniği ile uygulanan Vita PM9, Vita YZ 

Cubes zirkonya altyapılar ile tabakalama tekniği ile uygulanan Vita VM9’a kıyasla 

daha güçlü bir bağlantı sağlamaktadır.  

2- Zirkonyum altyapılar üzerine uygulanan tribokimyasal silika kaplama işlemi, 

kumlamaya kıyasla tabakalama tekniği ile uygulanan Vita VM9’un ve presleme 

tekinği ile uygulanan Vita PM9’un bağlantı direncini arttırmaktadır.  

3- Beyaz zirkonyum altyapıların renklendirme solüsyonu içine batırılarak 

renklendirilmesi, veneer seramikleri ile  olan bağlantı direncini zayıflatmaktadır.  

4- Yapılan mikroskobik incelemede presleme tekniği ile uygulanan Vita PM9 

seramiğinin tabaka seramiğe kıyasla daha homojen bir yapı oluşturduğu, bünyesinde 

daha az  miktarda hava kabarcığı bulunduğu ve zirkonya altyapı ile daha sıkı bir yüzey 

teması sağladığı gözlenmektedir. 

5-  Makaslama test örneklerinin kopma yüzeyleri üzerinde yapılan mikroskobik 

incelemede, yaygın gözlenen kopma türünün yer yer zirkonya yüzeyinin açığa çıktığı 

ve veneer seramiğinin bünyesinde de kopmanın gerçekleştiği kombine kopma, 

mikrogerilim test örneklerinde yaygın gözlenen kırık türünün ise yalnızca veneer 

seramiğin bünyesinde gerçekleşen koheziv kopma ve kombine kopma olduğu 

gözlenmektedir.  

 

Elde edilen veriler doğrultusunda, çiğneme kuvvetlerinin daha yoğun olduğu; ancak estetik 

problemlerin ön plana çıkmadığı arka grup dişlerin restorasyonunda zirkonya altyapılar 

üzerine pres seramiklerin uygulanması, renklendirilmiş zirkonyanın yalnızca estetik 

kaygıların ön plana çıktığı ve çiğneme kuvvetlerinin daha zayıf olduğu öngrup dişlerin 
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restorasyonunda kullanılması tavsiye edilmektedir. Renklendirilmiş zirkonya kullanılması 

halinde bağlantı direncini arttırmak amacıyla pres seramiklerin kullanılması ve  her iki 

zirkonya türü ve veneer seramiği için yüzey işlemi olarak kumlama yerine tribokimyasal 

silika kaplama yönteminin kullanılması önerilmektedir.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

VI. Kaynaklar  

 

ABOUSHELIB, M.N., KLEVERLAAN, C.J., FEILZER A.J. (2006) Microtensile bond 

strength of different components of core veneered all-ceramic restorations. Part II: Zirconia 

veneering ceramics. Dental Mater., 22: 857- 863 

ASHKANANI, H.M., RAIGRODSKI, A.J., FLINN, B.F., HEINDL, H., MANCL, L.A. 

(2008) Flexural and shear strengths of ZrO2 and a high-noble alloy bonded to their 

corresponding porcelains. J Prosthet Dent.,100:274-284  

FISCHER, J., GROHMANN, P., STAWARCZYK, B. (2008) Effect of zirconia surface 

treatments on the shear bond strength of Zirconia/Veneering Ceramic Composites. 

DMJ.,27(3):448-454 

GUESS, P.C., KULIS, A., WITKOWSKI, S., WOLKEWITZ, M., ZANG, Y., STRUB, J.R. 

(2008) Shear bond strengths between different zirconia cores and veneering ceramics and 

their susceptibility to thermocycling. Dental Mater.,24:1556-156   

RAIGRODSKI, A.J. (2004) Contemporary materials and technologies for all-ceramic fixed 

partial dentures: A review of the literature. J Prosthet Dent.,92(6):557-62 

STUDART, A.R., FILSER, F., KOCHER, P., LÜTHY, H., GAUCKLER, L.J. (2007) 

Mechanical and fracture behavior of veneer-framework composites for all-ceramic dental 

bridges. Dental Mater., 23:115-123 

SUNDH, A., MOLIN, M., SJOGREN, G. (2005) Fracture resistance of yttrium oxide 

partially-stabilized zirconia all-ceramic bridges after veneering and mechanical fatigue 

testing. Dent Mater.,21:476-82 

THOMPSON, J.Y., ANUSAVICE, K.J., NAMAN, A., MORRIS, H.F. (1994) Fracture 

surface characterization of clinically failed all-ceramic crowns. J Dent Res.,73:1824-32 

TSALOUCHOU, E., CATTELL, M.J., KNOWLES, J.C., PITTAYACHAWAN, P., 

McDONALD, A. (2008) Fatigue and fracture properties of yttria partially stabilized zirconia 

crown systems. Dental Mater., 24: 308-318  

 



52 
 

VII. Ekler  

 

 

Ek 1. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

 

Hizmet Alımı: 

104 adet, zirkonyum oksit-seramik disk dökümü; maliyeti 11.232 TL  

32 adet, SEM analizi için örnek hazırlanması; maliyeti 288 TL  

10 adet, SEM analizi için örneklerin altın kaplanması; maliyeti 240 TL  

10 adet, morfolojik iç yapı analizi; maliyeti 720 TL  

32 adet, SEM fotomikrografi çekimi; maliyeti 160 TL 

 

Sarf Malzeme Alımı: 

1 adet, Rocatec Pre Kum; maliyeti 440 TL  

1 adet, Rocatec Plus Kum; maliyeti 880 TL  

1 adet, Espesil Silan; maliyeti 150 TL  

 

Cihaz Alımı: 

1 adet, Rocatec Junior Kumlama Cihazı; maliyeti 3.300 TL  

 

Genel Toplam: 17.410 TL 

 

 

Ek 2. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklama 

 

Proje desteği ile alınan Rocatec Junior Silika Kaplama Modülü (3M ESPE AG Dental 

Products, Seefeld, Almanya) Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Porselen Araştırma 

Laboratuarında bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde gerçekleştirilecek in-vivo ve in-vitro 

çalışmalarda, klinik ve laboratuar uygulamarında kullanılması planlanmaktadır.  
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