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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

724DC0041

ALAN

DiĢ Protez

DAL/MESLEK

DiĢ Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Veneer Metal Alt Yapı Üzerine Porselen Materyal

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, veneer metal alt yapı üzerine porselen iĢlemeye
ait tanım ve kavram bilgileri ile veneer metal alt yapı
üzerine porselen iĢlemeye yönelik bilgi, teknik iĢlem ve
becerileri kazandıran, kullanılacak araç gereçleri içeren
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOġUL
YETERLĠK

Veneer metal alt yapı üzerine porselen materyal iĢlemek
Genel Amaç
DiĢ hastanesi, özel diĢ protez laboratuvarı ve okul
laboratuvarında gerekli araç gereçler sağlandığında
tekniğine uygun veneer metal alt yapı üzerine porselen
iĢleyebileceksiniz.
Amaçlar
1. DiĢ protez laboratuvarı ve okul laboratuvarında
tekniğine uygun oksitleme yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

2. DiĢ protez laboratuvarı ve okul laboratuvarında
tekniğine uygun bonding ve opak uygulayabileceksiniz.
3. DiĢ protez laboratuvarı ve okul laboratuvarında
tekniğine uygun dentin ve mine iĢleyebileceksiniz.
4. DiĢ protez laboratuvarı ve okul laboratuvarında
tekniğine uygun tesviye yapabileceksiniz.
5. DiĢ protez laboratuvarı ve okul laboratuvarında
tekniğine uygun glaze ve metal cilası yapabileceksiniz.
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Veneer metal alt yapı, taĢıyıcı, kuron katküt
pensi ya da portegü, porselen fırını, kumlama cihazı,
kumlama için eldiven, su ve kaynatma kabı, asit ve asit
kabı, bonding tozu, bonding likidi, gode, iĢleme yönelik
spatül çeĢitleri (çentikli ve keskin), bonding fırçası, opaker
tozu, opaker likidi, opaker fırçası, dentin tozu, dentin likidi,
izolasyon maddesi (jel ve yağ), dentin fırçası, kâğıt peçete,
mine tozu, mine likidi, mine fırçası, çeĢitli boy ve Ģekillerde
frezler (uzun elmas, ters konik, top elmas) mikro motor
veya tur motoru, separe, artikülasyon kâğıdı, buhar
makinesi, dezenfektan madde, glaze tozu, glaze likidi, glaze
fırçası, hazır makyaj malzemesi (hekim kuronda makyaj
isterse) yuvarlak ve uzun silindir lastik frez, cila motoru,
cila pastası, siyah kıl fırça, beyaz pamuk fırça
Ortam: DiĢ protez laboratuvarları ve okul uygulama
laboratuvarı
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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iv

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Veneer kuronlar, vestibül yüzün tümünün, mesial ve distal yüzlerin yarısının, akrilik,
komposit resin ya da porselenle, alt yapı, çiğneyici ve diğer yüzlerin metalden yapıldığı
kuronlardır. Bu kuronlar sabit restorasyon Ģekli olarak güvenle uygulanabilir ve uzun süre
hizmet edebilir.
Porselen, yaygın ve düzenli ıĢık geçiĢine izin verir. Böylece bir renk derinliği olur.
Doğal diĢ yapısında da aynı özellik olduğundan porselen, üstün bir estetik görünüm kazanır.
Porselenin doğal diĢe benzemesi sadece görünüĢle sınırlı değildir. Sertlikleri, termal
genleĢme katsayıları da doğal diĢlere diğer materyallerden daha yakındır. Bu yüzden veneer
kuronlarda, estetik materyal olarak en çok porselen tercih edilmektedir.
Porselen veneer kuronlar, metal alt yapı üzerine porselen hamurunun fırınlanması ile
elde edilen kuronlardır.
Sizler bu modül ile oluĢturulan metal alt yapının veneer yüzeyine tekniğe uygun
porselen yığmayı, porselen fırınlanmasını, gerekli araç gereçleri, porselene ait tanım ve
kavram bilgilerini öğrenecek, tekniğine uygun metal destekli veneer porselen kuron
yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğine uygun veneer metal alt yapıyı oksitleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA





Oksitleme iĢleminde kullanılan araç gereçleri, diĢ protez laboratuvarına giderek
yerinde öğreniniz.
Porselen fırınının bölümlerini inceleyiniz.
Oksidasyon için gerekli ısı düzeyini öğreniniz.
Laboratuvar ortamında oksidasyon iĢlemini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi
sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız ve karĢılaĢtırınız.

1. OKSĠTLEME
Metal destekli full ve veneer porselen restorasyonların yapımı iki aĢamada
gerçekleĢtirilir: Öncelikle metal alt yapı hazırlanır. Daha sonra da bu metal alt yapının
üzerine tabakalar hâlinde porselen fırınlanır.
Hazırlanan metal alt yapı, kontrol için hekime gönderilir. Hekimden gelen metal alt
yapı buharla temizlendikten sonra oksidasyon iĢlemine tabi tutulur. Porselen ile kuvvetli bir
bağ oluĢturmak için metal alt yapının temizlenmesi gerekir. Metal alt yapı, temizlenmek ve
içindeki gazları uzaklaĢtırmak amacıyla porselen fırınında, vakum altında porselenin
fırınlama ısısından 50-100 ºC’den fazla ısıtılarak okside edilir. Vakum 7-10 atmosfer
basıncındadır ve porselen fırınında otomatik olarak ayarlanır. Isı etkisiyle meydana gelen bu
ince oksit tabakası, bir taraftan metal ile diğer taraftan metal üzerinde fırınlanarak camlaĢan
ilk opak porselenle kaynaĢır ve iki malzemeyi birleĢtirir.
Oksitleme iĢlemi ile gazlardan arınan ve oksitlenen metal alt yapının, palatinal /
lingual yüz kole bölgesinden, kuron katküt pensi ya da portegü ile tutulur ve taĢıyıcı
üzerinden alınarak kontrolü yapılır. Buradaki en önemli nokta, oksit tabakasının ölçülü bir
kalınlıkta oluĢmasını sağlamaktır. Ölçüsü kaçmıĢ kalın bir oksit tabakası, kaynaĢmayı sıfıra
indirir.
Okside edilen metal kuron, elle tutulmamalıdır. Aksi takdirde, oksit tabakası zarar
görebilir ve bu kısımlardaki opaker metal bağlantısı olmaz. Aynı zamanda ellerdeki doğal
yağ kurona bulaĢabilir. Organik bir madde olan yağlar, porselenin piĢmesi esnasında gaz
oluĢumuna ve sonuç olarak hava boĢluklarına neden olur.
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Oksitlenen metal kuron (soy olmayan metallerin hemen hemen hepsi) bir sonraki
iĢlem olarak kumlanır. Kumlama materyali, kontamine edici maddeler (kirlenmeye,
bulaĢmaya neden olan maddeler) içermemelidir. Kontamine edici maddeler, metal yüzeye
yapıĢarak, batarak ve daha sonra opak tutunmasını bozarak, hava boĢluklarına neden olur.
Kumlanan metal kuron, saf suda kaynatılarak, özel sıvılarda bekletilerek veya basınçlı
buhara tutularak temizlenir. Burada amaç, genel anlamda temizliği sağlamak ve özellikle
yağları yok etmektir.

1.1. Metal Porselen Bağlantısı
Porselenin, porselen kuronlarda çiğneme basıncından etkilenmemesi ve veneer
porselen kuronlarda estetiğin sağlanması için metal yüzeye iyi bir Ģekilde tutunması,
bağlanması gerekir. Bağlanma yeterli olmadığı durumda, porselen metalden kolayca ayrılır
ve metal açığa çıkar. Bu durum hem çiğneme fonksiyonunu azaltır hem de estetik görüntüyü
ortadan kaldırır.
Metal destekli porselenlerde bağlantı, mekanik, kimyasal, Van Der Walls ve sıkıĢtırma
kuvvetleri ile meydana gelir:





Mekanik kuvvetler: Metal alt yapının değiĢik yöntemlerle pürüzlendirilmesi
ile geniĢ ve retantif tutunma alanları oluĢturulur. Fırınlama esnasında bu
alanlara porselen akarak tutunur.
Kimyasal kuvvetler: Metalin oksitleri ile porselenin yapısındaki oksit ve
elementler kimyasal olarak bağ oluĢturur.
Van Der Walls kuvvetleri: Ġkincil kuvvetler de denir. Porselenin, fırınlama
esnasında metali ıslatması ile oluĢan tutunmadır.
SıkıĢtırma kuvvetleri: Fırınlama iĢlemi sonrası metalin genleĢmesine karĢın
porselenin büzülme göstermesi ile oluĢan tutunma Ģeklidir.

Porselen metalle iyi bir bağlantı kuramadığı zaman, yapıda kırılmalar ve kopmalar
oluĢmaktadır. Bu kopma ya da ayrılmalar altı tipe ayrılmıĢtır:






Metal porselen ayrılması: Bu ayrılmada, metal temiz bir yüzey hâlinde
porselenden ayrılır. Burada oksit tabakası yoktur. Porselen, metal alt yapı
okside edilmeden fırınlandığında ya da kirli yüzey üzerinde çalıĢıldığında bu tip
ayrılmalar olmaktadır.
Metal-oksit porselen ayrılması: Bu ayrılma, yaygın olarak soy olmayan
metallerin kullanılmasında ortaya çıkar. Oksit tabakası metale bağlı kalır,
porselen ayrılır.
Metal-metal oksit: Soy olmayan metal alaĢımlardaki krom oksit ve nikel
oksitin varlığında görülür. Oksit tabakası porselen üzerinde kalır, metalle
birleĢmez.
Metal içinden kopma: Metalin yüzeyi düzgün olmadığında ve köĢeli yapılar
oluĢtuğunda görülür.
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Porselen içinden kopma: Porselen yüzeyin fazla çiğneme basıncına maruz
kaldığı durumlarda görülür. Alt yapı metal yetersizdir. Altın alaĢımlarda da
görülebilir. Bu durum daha çok oklüzal yüzeyin de porselenle iĢlendiği porselen
kuronlarda görülür.

1.2. Porselen Fırını
Günümüzde, gerek dental porselen üreten firmalar gerekse diĢ hekimliği cihazları
üreticileri çok amaçlı (vakumlu ve vakumsuz ortamda fırınlama yapabilen) fırınlar
üretmiĢlerdir. Bu fırınlarda ısı, basınç ve fırınlama süresi fırınlanacak porselenin özelliğine
göre önceden cihazın bilgisayarında programlanabilmektedir.
Günümüz porselen fırınları ısıtma ünitesi, vakum ünitesi ve kontrol (bilgisayar)
ünitesini içerir:




Isıtma ünitesi: PiĢirme iĢleminin gerçekleĢtirildiği duvarlarına rezistans
döĢenmiĢ refrakter (ateĢe dayanıklı) malzemeden yapılmıĢ silindir Ģeklindeki
kısımdır.
Vakum ünitesi: Isı ünitesinin içindeki havanın boĢaltılmasını sağlayan vakum
pompasıdır.
Kontrol ünitesi: Isı değiĢimlerini, vakum sisteminin zamana bağlı olarak
devreye girmesini ve değiĢimlerini kontrol eden elektronik ünitedir. Bu ünite,
ön değerlere sahip olmakla birlikte bazı parametrelerin kullanıcı tarafından
ayarlanabilmesine izin verir.

Porselen fırınlarının oksitleme yapma, uygulanan opak, dentin, mine ve glazenin
piĢirilmesi gibi kullanım alanları vardır. Opak, dentin ve mine porselenleri, mutlaka
vakumda piĢirilir. Ancak glazürlemede vakum yoktur. Bazen aynı tabakanın piĢirilmesi
tekrarlanır. Önemli olan, porselenin metal üzerinde eĢit kalınlıkta olması ve her piĢirmede ısı
derecesinin ortalama 10 ºC düĢürülmesidir.
Porselen fırının piĢirme süresi ve ısı derecesi aĢağıdaki faktörlere göre değiĢir:

Porselenin kalınlığı

Fırına koyulan kuronun veya köprünün toplam hacmi

Islaklık derecesi
Porselen fırının iki tipi vardır:


Kapak Ģeklinde olan porselen fırını: Kapağı yatay Ģekilde açılıp kapatılan
modeldir.

Resim 1.1: Kapaklı porselen fırını
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Asansör Ģeklinde olan porselen fırını: Porselenin piĢtiği hazne, dikey olarak
açılır kapanır.

Resim 1.2: Asansörlü porselen fırını

1.3. Fırınlama
Porselenin fırınlanarak yoğunlaĢtırılması iĢlemine yani porselen partiküllerinin ısı ile
eriyerek Ģekilli porselen yapısına dönmesine “sintering” denir.
Porselen iĢlenmiĢ restorasyon, fırınlama iĢlemi için fırının duvar ve tabanına
değmeyecek bir pozisyonda bir fırın muflasına konulur.
Porselen iĢlenmiĢ yapıyı direkt olarak orta sıcaklıkta bir fırına yerleĢtirmek hızlı bir
buhar oluĢumuna, restorasyon üzerinde boĢluklar oluĢmasına ve geniĢ kırık bölgelerinin
meydana gelmesine sebep olur. Bunu önlemek ve porselen kitlesinde geride kalan suyu
uzaklaĢtırmak için porselen fırınında, piĢme iĢleminden önce ön ısıtma iĢlemi gerçekleĢir. Bu
iĢlemler, porselenin özelliğine göre önceden porselen fırınının bilgisayarında
programlanabilmektedir.
Fırınlama iĢlemi ne kadar az sayıda yapılırsa porselende dayanıklılıkla birlikte estetik
de o oranda iyi olur. Eğer fırınlama sayısı artırılırsa donuk ve yarı Ģeffaf bir porselen elde
edilir. Metal destekli porselenlerde kullanılan porselenler, tekrarlanan fırınlamalardan
özellikle etkilenir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile tekniğine uygun oksitleme iĢlemini yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları
 Veneer
metal
yerleĢtiriniz.

kuronu

Öneriler
taĢıyıcıya

 Kuronu, düĢmemesi
düzgün koyunuz.

için

taĢıyıcıya

 Veneer metal kuronu, porselen fırınına
koyunuz.

 TaĢıyıcıyı, ısıtma ünitesine
Ģekilde yerleĢtiriniz.

 Porselen fırını oksit
ayarlayıp iĢlemi baĢlatınız.

dikkatli

programına

 Fırın
ayarını,
üretici
önerilerine göre yapınız.
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firmaların

 Oksit iĢlemi tamamlanınca taĢıyıcıyı
fırından çıkarınız.

 TaĢıyıcıyı, portegü ya da kuron katküt
pensi ile tutunuz.

 Veneer metal
bırakınız.

kuronu

soğumaya

 Kuronu fırın koridoruna alarak kendi
hâlinde soğumaya bırakınız.
 Kuronun her tarafta eĢit renkte bir oksit
tabakası ile kaplanıp kaplanmadığını
kontrol ediniz.

 OksitlenmiĢ
kumlayınız.

veneer

metal

kuronu
 Kum
içersinde
kontamine
edici
(kirlenmeye neden olan) maddelerin
bulunmamasına dikkat ediniz.
 Kumlama materyali olarak mümkünse
alüminyum oksit kullanmaya dikkat
ediniz.

 Veneer metal kuronu kaynatınız.

 Kuronu, temizleme ve özellikle yağları
yok etme amacıyla kaynatınız.
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 Veneer metal kuronu kurutunuz.

 Kuronu kuru peçete üzerinde kendi
hâlinde kurutunuz.

 Veneer metal kuronu asit kabına koyup
bekletiniz.

 Asit kabında 3-5 dakika bekletiniz.

 Veneer metal kuronu asit kabından
çıkarıp kurumasını bekleyiniz.

 TemizlenmiĢ kuronu elle tutmayınız.
 Kuronu tutmak için portegü ya da kuron
katküt pensi kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Metal alt yapı temizlenmek ve içindeki gazları uzaklaĢtırmak amacıyla ……………..
edilmelidir.

2.

Oksitleme, porselen fırınında …………… altında yapılır.

3.

Metal kuron, okside edildikten sonra …………. dokunulmamalıdır.

4.

Okside edilen metal kurona elle dokunulursa ……………….. tabakası zarar görebilir
ve bu kısımlarda …………………. olmaz.

5.

Porselen metal …………..yeterli olmadığında, porselen metalden kolayca ayrılır ve
……….. açığa çıkar.

6.

Metal alt yapı okside edilmeden porselen fırınlanırsa ………………………………
ortaya çıkar.

7.

Metalin

yüzeyi

düzgün

olmadığında

ve

köĢeli

yapılar

oluĢtuğunda

…………………………. kopmalar görülür.
8.

Porselen fırınının piĢirme süresi ve ısı derecesi porselenin …………….., kuronun
……………………….. ve …………… derecesine göre değiĢir.

9.

Asansörlü porselen fırınında, porselenin piĢtiği hazne ………….. olarak açılır.

10.

Porselen iĢlenmiĢ kuron direkt olarak orta sıcaklıkta bir fırına yerleĢtirilirse kuron
üzerinde …………… ve …………………. bölgeleri meydana gelir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetine geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğine uygun oksitlenmiĢ veneer metal alt yapının bukkal yüzüne
bonding ajan ve opak porseleni uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA






Opak porseleninin hangi amaçla uygulandığını araĢtırınız.
DiĢ protez laboratuvarlarında opak porselenin hazırlanıĢını gözlemleyiniz.
Dikkat edilecek noktaları not ediniz.
DiĢ protez laboratuvarında opak uygulama aĢamalarını gözlemleyiniz.
Uygulamada kullanılan araç gereçleri öğreniniz.
Opağın fırınlama ısısını öğreniniz.
EdinmiĢ olduğunuz bilgi ve gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. BONDĠNG VE OPAK
Metal alt yapı okside edildikten sonra metal alt yapının bukkal yüzüne opak porselen
uygulamasına geçilir.
Soy metallerin oksitlemeden sonra kararan yüzeyleri, yarı soy ve soy olmayan
metallerin gri yüzeyleri daha sonra porselen uygulaması için dezavantaj oluĢturur. Bu gri
yüzeyler opak ile örtülmelerine karĢın porselende grimsi bir yansıma yapabilir. Gerek bu
yansımayı azaltmak gerekse bağlanma kuvvetini artırmak amacıyla üretilmiĢ maddeler
vardır. Bunlara “bonding ajanları” denir. Bunlar metal yüzeye sürülüp fırınlandıklarında bu
yüzeye sıkıca tutunup hafif sarı bir tabaka oluĢturur. Bazı diĢ teknisyenleri, opak
uygulamasından önce bonding ajanı kullanmayı tercih eder.

A

B

Resim 2.1: A-Bonding tozu; B-Likit ile karıĢtırılarak hazırlanan bonding karıĢımı
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Opak porseleni, adından da anlaĢılacağı gibi ıĢık geçirmeyen ve ıĢığı yansıtan bir
malzemedir. Opak diĢin doğal renk yapısının temeli olan beyaz-sarı bir boya gibidir.
Dolayısıyla metale opak sürülüp fırınlanınca metalin rengi diĢ renginin temel renkleri ile
örtülür. Böylelikle metal alt yapının rengi maskelenmiĢ olur. Bunun yanı sıra opak metal
oksitlerle kimyasal bir bağ kurarak porselenin metale bağlanmasını sağlar. Bu özellikleri ile
opak, porselen uygulamasının çok önemli bir etabıdır. Opak kilin temel maddesi olan
kaolini, çeĢitli renk verici metal oksitleri ve bağlayıcı maddeleri içerir.
Opak, normalde toz hâlinde üretilmiĢtir. Saf su ile karıĢtırılarak kullanılır. Üretici
firmalar, saf suya bazı katkı maddeleri ilave ederek daha kolay uygulama sağlayan opak
likidini üretmiĢtir.
Renk skalası ile tespit edilip seçilen opaker tozu, opaker likidi ile karıĢtırılır. KarıĢım
metal yüzeyinden akmayacak kıvamda olmalıdır.

A

B

Resim 2.2: A-Opak tozu; B-Opak karıĢımı

Hazırlanan opaker, katküt pensi ya da portegü ile tutulan metal alt yapının bukkal
yüzüne ince opak fırçası ile sürülür. Vurma ya da titreĢtirme iĢlemleri ile opakerin yüzey
üzerinde düzleĢmesi sağlanır.

Resim 2.3: Opak fırçası

Oksidi yeterince maskelemek için gereken opak porselen kalınlığı porselen ve metal
alaĢımı çeĢidine göre değiĢiklik gösterir. Uygun olan kalınlık 0,2-0,3 mm’dir. Opak
porseleninin kalın olması, dentin porseleninin ince olmasına veya opak tabakasının açığa
çıkmasına sebep olur.
Metal alt yapı görülmeyecek Ģekilde bukkal yüz, opakerle kaplandıktan sonra, model
taĢıyıcıya alınır ve porselen fırınına yerleĢtirilir. Fırın ayarı üretici firmaların tavsiyelerine
uygun olarak ayarlanır ve vakum altında piĢirilir. PiĢirme iĢleminden sonra protez fırın
koridoruna alınır ve kendi kendine soğumaya bırakılır.
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A

B

Resim 2.4: A-TaĢıyıcı; B-Opak uygulanmıĢ kuronun taĢıyıcıya alınması

Soğuyan kuron, katküt pensi ya da portegü ile tutulup kontrol edilir. Bu aĢamada
kuron elle tutulup incelenebilir. Opakerin yeterli olup olmadığı, uygulanan yüzeyde metalin
çıplak olmaması ve opak yüzeyinde çatlamaların olmaması ile belirlenir. Bunların
varlığında, ikinci opaker uygulaması yapılır.

2.1. Dental Porselen
Dental sektörde kullanılan porselen, yapı olarak seramikçilerin kullandığı sert
porselene çok yakındır. Dental sektörde porselen, genelde kuron ve köprü yapımında
kullanılmaktadır. Ġnley Ģeklinde dolgu restorasyonunda kullanılması çok azdır.
Kuron ve köprülerde porselenin uygulanması ilk defa 1774’te Duchateau tarafından
baĢlatılmıĢtır. Bu uygulamada porselen, gözenekli yapıda ve kırılgandır.
Gözeneksiz yapıyı ya da vakumda porselenin piĢirilmesini 1949’da Alman Gatz
baĢarmıĢ ve porözitesiz düzgün yapıda porselen elde etmiĢtir. Bu porselenler, daha çok jaket
kuron ve pivo yapımında kullanılabilmiĢtir.
Tüm sabit protezlerde porselenin kullanılabilmesi için metal alt yapıya gereksinim
vardır. Bu da 1961 yılında, Silver ve arkadaĢlarının kıymetli metal alt yapı destekli
porselenleri uygulamaya koymaları ile oluĢmuĢtur. 1970 yıllarında kıymetsiz metal
alaĢımları ile porselen kuron ve köprüler yapılmaya baĢlanmıĢtır.
1965 yılında Mc Lean ve Hughes, Ġngiltere’de, porselen tozuna alüminyum-oksit
katarak metal desteksiz yapımını baĢarmıĢlardır. 1989’da cam porselenlerin dökümü
gündeme gelmiĢtir.
Porselen, günümüzde kuron yapımında akriliğin yerine kullanılan vazgeçilmez bir
materyaldir.
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2.2. Porselenin Yapısı
Protetik tedavide estetik materyal olarak kullanılan porselen, dört oksijen atomu
arasına bir silisyum atomunun oluĢturduğu (SiO4) tetra hedra yapısında bir bileĢimdir ve üç
ana maddeden meydana gelmiĢtir.






Feldspat (potasyum ve alüminyum silikat): Feldspat potasyum-alüminyum
(ortoz) ya da sodyum-alüminyum (albit) silikatı yapısında bir mineraldir.
Porselenin ana yapısını oluĢturur. Ergime derecesi 1100-1300 ºC’dir. Eritici ve
birleĢtirici olarak etki eder. Porselen kitlesine akıcılık ve Ģeffaflık kazandırır.
Feldspat, porselen kitlesindeki dirençli elemanları birbirlerine bağlar. Porselene
% 70-80 oranında katılır.
Kuartz (silika): Ergime derecesi 1700 ºC’dir. Porselen kitlesine destek görevi
yapar. Porselenin sertliğini ve stabilitesini sağlar. Eriyerek Ģekillenme ısısı çok
yüksek olduğu için piĢirme sırasında serbest duran porselen restorasyonun
Ģeklini korumasına yardım eder. Kuartz, porselen kitlesine Ģeffaflık verir ve
fırınlama sonrası büzülmeleri önler. Porselene % 10-22 oranında katılır.
Kaolin (kil-alüminyum hidrat silikat): Kaolit diye de adlandırılan kil, bir
alüminyum hidrat silikatıdır. Kuvvetli opaklayıcıdır. Opak olduğundan çok az
miktarda kullanılır. Mine tozlarında hiç kullanılmaz. Isıya oldukça dayanıklıdır.
Ergime ısısı 1300 ºC’dir. Kaolin porselen hamuruna elastikiyet verir, kitleye
mat görüntü kazandırır, elde iĢlenebilirliği (modelejı) kolaylaĢtırır ve diğer
elemanların bağlanmasına yardımcı olur. Porselene % 1-3 oranında katılır.

Veneer kuronlarda estetik materyal olarak kullanılan porselenler, feldspat oranı
yüksek (% 70), kaolin oranı düĢük (% 2) bileĢiklerdir, yapılarında ayrıca alümina gibi direnç
arttırıcı maddeler ve renklendirici olarak çeĢitli metal oksitleri bulunur.



Alümina: Porselenin dördüncü bileĢeni olarak kabul edilir. Çok sert ve güçlü
bir oksittir. 1965’ten itibaren Mc Lean tarafından camsı matriks içine % 50
oranında alümina kristalleri eklenerek diĢ porseleninin dayanıklılığı artırılmıĢtır.
Renklendirici ajanlar: Porselene doğal diĢ rengini kazandırabilmek için ilave
edilen metalik pigmentlerdir.
METALĠK PĠGMENTLER
Alüminyum
Silika
Titanyum Oksit
Uranyum Oksit
Manganez
Karbonat
Demir Oksit
Bakır
Krom Oksit
Nikel Oksit

VERDĠĞĠ RENK
Beyaz
Beyaz
Sarı Kahverengi
Portakal sarısı
Eflatun
Mavi
Kahverengi
YeĢil
YeĢil
Kahverengi

Tablo 2.1: Renklendirici ajanlar

14

2.3. Dental Porselenlerin Sınıflandırılması
Dental porselenler yapılarına, fırınlama ısılarına, kullanım amaçlarına ve fırınlama
ortamına göre sınıflandırılır:


Yapılarına göre dental porselenler: Temelde kullanılan porselen tipleri
feldspatik, alüminöz, metal bağlı porselen ve dökülebilir cam seramiklerdir.
Feldspatik porselenler: Uzun süreli ve devamlı Ģekilde estetiği sağlar.
Bu porselenle yapılan restorasyonda opak porselen; feldspatik cam,
zirkonyum, veya titanyum dioksit gibi opaklaĢtırıcılarla yüklenmiĢtir.
Dentin (gövde) porseleni, yüksek Ģeffaflık gösteren renkli feldspatik cam
Ģeklindedir. Mine porseleni ise çok az miktarda opaklaĢtırıcı veya özel
efektleri verebilecek kristal materyal içeren ileri derecede Ģeffaflık
sergileyen camlardır. Genellikle feldspatik porselenler, 1050-1200 ºC de
yani orta ısı porselenleri arasındadır ve vakumlu fırınlamaya göre
oluĢturulmuĢtur.
Alüminöz porselenler: Estetiği bozmadan porselen jaket kuronların
dayanıklılığını artırıcı özelliğe sahiptir. Kor porselenler, yüksek
dayanıklılıkta, ağırlığın % 50’si kadar alümina kristali içerir. Bu alümina
bağlı kristaller, ısısal genleĢmeyi uyumlandırabilmek için cam tozu ile
karıĢtırılır.
Metal destekli porselenler: Feldspatik porselenlere benzer karıĢımda
feldspatik camlardır. Fakat genleĢmeyi sağlayabilme amacı ile
karıĢımdaki alkali miktarı yüksektir. Bu porselenlerin genleĢme miktarı
da yüksektir.
Dökülebilir cam seramikler: Klasik seramiklerden daha dayanıklı olan
doğal diĢ minesi gibi ıĢığı geçirir. Bu materyal mikroskobik inceleme
altında çok hafif düzensizlik göstermesine karĢın hemen hemen doğal diĢ
minesi ile aynı kristal yapıdadır.

Dökülebilir cam seramikler, elastiklik modülü, sertlik derecesi, çekme ve basma
dayanıklılığı bakımından diğer materyaller ile karĢılaĢtırıldığında, zor bükülebildiği ve
normal oklüzal basınçlar karĢısında Ģekil değiĢtirmediği görülmüĢtür. Oklüzal yüzeylerde
aĢınmaya karĢı yeterince dirençlidir ve karĢı diĢteki minede aĢınma oluĢturmaz. Çekme ve
basma dayanıklılığı da fazladır.
DiĢ fırçası ile yapılan aĢınma testlerinde, bu materyalin klasik porselen ve diğer
materyallere oranla daha az aĢındığı tespit edilmiĢtir.
Dökülebilir cam seramikler suda ve tükürükte çözünmez. Klasik seramiklere göre
daha az olmakla beraber asidik fosfor florid, kalay florürden etkilenir ve hidroflorik asitte
çözünür. Alerjen ve toksik değildir.
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Döküm cam seramik kuronların radyolojik incelemesinde, kuron altında geliĢen ikincil
çürükleri, pulpa odasının durumunu ve siman film kalınlığını görmek mümkündür.
Dökülebilir cam seramiklerde, fosfat içerikli yüksek ısıya dayanıklı özel revetman
kullanılır. Hazırlanan mum model, silikon manĢet içine yerleĢtirilir ve revetman dökülür.
Revetman sertleĢtikten sonra fırınlanır. Daha sonra dökülebilir cam seramik revetman
kitlenin döküm yolu ağzına yerleĢtirilerek döküm iĢlemi otomatik olarak yapılır. Döküm
kitlesi kendi kendine soğuduktan sonra revetman temizlenir ve tesviye iĢlemi yapılır.


Fırınlama ısılarına göre porselenler: Yüksek ısı, orta ısı ve düĢük ısı
porselenleri olarak gruplara ayrılır. Veneer kuron protezlerinin yapımında daha
çok orta ve düĢük ısı porselenleri kullanılmaktadır.
Yüksek ısı porselenleri: 1200-1371 ºC’de fırınlanan bu porselenler
özellikle suni diĢlerin yapımında ve nadiren yüksek ısı ile piĢirilen jaket
kuronların yapımında kullanılır.

Yapısında % 4 koalen, % 81 feldspat, % 15 kuartz bulunur. Çok homojen bir yapı
gösterir. Büzülme oranı % 10-15 civarındadır. Bu tür porselene eritici maddeleri katılmaz.
Yüksek ısı porseleni Ģeffaf yapıdadır ve oldukça sağlamdır. PiĢme süresince modelajda
bozulma olmaz.
Orta ısı porseleni: Orta ısı porselenlerinin fırınlanma ısısı 1070-1250
ºC’dir. Yapısında, % 60 feldspat, % 30 kuartz, % 5 kalsiyum karbonat, %
2 sodyum karbonat, % 2 potasyum karbonat, % 1 Na2B4O2 (boraks)
bulunur. Yapısında koalen bulunmaz. Ancak eriticilerin katılımı ile daha
düĢük ısıda elde edilebilir. Homojen bir yapı gösterir.
Orta ısı porselenlerinin Ģekillendirme sonundaki kontraksiyon oranları % 15-20’dir.
Diğer protetik tedavilere destek olacak ve intrakuronal tutucu taĢıyacak veneer kuronlarda
estetik materyal olarak dentin (gövde) porseleninde kullanılır.
DüĢük ısı porselenleri: 850-1050 ºC’de fırınlanan bu porselenler, çok
sık kullanılır. Jaket kuron, metal destekli kuron porselenlerinde, alüminöz
porselenlerde (kor materyali hâriç), çeĢitli boya ve parlatma (glaze)
tozlarında kullanılır.
Yapılarında % 60 kuartz, % 10-15 feldspat, % 10-12 Na2B4O2, % 8 sodyum
korbonat, % 8-10 kalsiyum karbonat ve % 1 potasyum karbonat bulunur. Büzülme oranları
% 20-30’dur. DüĢük ısı porseleninin piĢme süresi kısadır.


Kullanım amacına göre porselenler: Kullanım amacına göre porselenler
aĢağıda verilmiĢtir:
Kor porselenler
Opak porselenler
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Dentin porselenler
DiĢ eti porselenleri
Glaze porselenleri


Fırınlama ortamına göre porselenler: Fırınlama ortamına göre porselenler,
aĢağıda açıklanmaktadır.
Vakumda fırınlanan porselenler: Vakumda fırınlanan porselenlerde
protezin dayanıklılık ve estetiğinde sapmalar çok az olur.
Atmosferik ortamda fırınlanan porselenler: Hava ile fırınlanan
porselenlerde protezin estetik ve dayanıklılığındaki değiĢimler daha fazla
olur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile veneer metal kuronun bukkal yüzüne tekniğe uygun
bonding ve opak uygulayabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları
 Gode içine bonding tozu koyunuz.

Öneriler
 Kullanacağınız bonding tozunu alınız.

 Bonding tozu üzerine, bonding likidi
koyunuz.

 Likidi gerekli miktarda koyunuz.

 Gode içinde bonding tozu ve likidini
karıĢtırınız.
 KarıĢımın
ediniz.

homojen

olmasına

dikkat

 Bonding karıĢımı, veneer metal  Bonding ajanı metalin grimsi yansımasını
kuronun bukkal yüzüne uygulayınız.
azaltmak ve bağlanma kuvvetini arttırmak
amacıyla yapıldığını unutmayınız.
 Bonding karıĢımını bonding fırçası ile
sürünüz.
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 Fırını ayarlayınız.
 Porselen fırını bonding programına
ayarlayınız.
 Fırın ısısını üretici firmanın önerilerine
göre ayarlayınız.

 Veneer kuronu, taĢıyıcıya yerleĢtiriniz.

 Kuronu, metal kısmından portegü ya da
kuron katküt pensi ile tutarak taĢıyıcıya
yerleĢtiriniz.

 Veneer kuronu,
piĢiriniz.

fırına

yerleĢtirip

 TaĢıyıcıyı
dolayısıyla
düĢürmemeye dikkat ediniz.

kuronu

 Fırınlama iĢlemi sona erince veneer
kuronu fırından çıkarınız.
 TaĢıyıcıyı portegü ya da kuron katküt
pensi ile tutarak fırından alınız.
 TaĢıyıcıyı dikkatli tutunuz. Kuronu
düĢürmemeye dikkat ediniz.
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 Veneer kuronu, soğumaya bırakınız.

 Fırınlama sonrası bonding ajanın metal
yüzeyde, hafif sarı bir tabaka oluĢturup
oluĢturmadığını kontrol ediniz.

 Opaker tozunu koyunuz.

 Opaker tozunu hekimin belirlediği renge
göre seçiniz.
 Opaker tozunu cam üzeri ya da gode içine
koyunuz.

 Opaker tozu üzerine opaker likidini
koyunuz.

 Opak porseleninin saf su ile
karıĢtırılabileceğini unutmayınız.

 Opaker toz ve likidini karıĢtırınız.

de

 KarıĢımın kremsi bir kıvamda olmasına
dikkat ediniz.
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 Opak karıĢımını opak fırçası ile sürünüz.

 Kuronun metal kısmından portegü ya da
kuron katküt pensi ile tutarak opağı
sürünüz.
 Opağı fırça ile kuronun uzun ekseni
 Opak karıĢımını veneer metal kuronun
boyunca 0,2-0,3 mm kalınlık oluĢturacak
bukkal yüzüne uygulayınız (birinci
Ģekilde sürünüz.
opak uygulaması).
 Opak porseleni veneer yüzeyini eĢdeğer
kalınlıkta örtecek Ģekilde uygulayınız.

 Vibrasyon ile opağın eĢit dağılımını
sağlayınız.

 Veneer kuronu taĢıyıcıya yerleĢtiriniz.

 Kuronu metal kısmından portegü ya da
kuron katküt pensi ile tutup taĢıyıcıya
yerleĢtiriniz.
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 Fırını ayarlayınız.

 Porselen fırını birinci opak programına
ayarlayınız.

 Birinci opak iĢlemi tamamlanmıĢ
veneer kuronu fırına yerleĢtirip
piĢiriniz.

 Fırınlamayı opak üretici firmanın
önerilerine uygun olarak yapınız.

 Kuronu fırından çıkarınız.

 TaĢıyıcıyı portegü ya da kuron katküt
pensi ile tutunuz.
 TaĢıyıcıyı düĢürmemeye dikkat ediniz.

 Kuronun soğumasını bekleyiniz.

 Kuronu fırın koridoruna alarak kendi
hâlinde soğumaya bırakınız.
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 Veneer metal kuronun bukkal yüzüne
ikinci opak iĢlemini uygulayınız.

 Kuronun metal kısmından portegü ya da
kuron katküt pensi ile tutarak opağı
sürünüz.
 Vibrasyon ile opağın eĢit dağılımını
sağlayınız.

 Veneer kuronu taĢıyıcıya yerleĢtiriniz.

 Kuronu metal kısmından portegü ya da
kuron katküt pensi ile tutarak taĢıyıcıya
yerleĢtiriniz.

 Fırını ayarlayınız.

 Porselen fırını ikinci opak programına
ayarlayınız.
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 Ġkinci opak iĢlemi tamamlanmıĢ
kuronu fırına yerleĢtirip piĢiriniz.

 Fırınlama iĢlemini üretici
önerilerine göre yapınız.

firmanın

 Veneer kuronu fırından çıkarınız.

 TaĢıyıcıyı portegü ya da kuron katküt
pensi ile tutunuz.
 TaĢıyıcıyı düĢürmemeye dikkat ediniz.

 Veneer
bekleyiniz.

kuronun

soğumasını

 Opak uygulanan bukkal yüzde metal
renginin tamamen örtülmesine dikkat
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Metal alt yapı okside edildikten sonra metal alt yapının bukkal yüzüne ilk olarak
aĢağıdaki porselenlerden hangisi uygulanır?
A) Dentin
B) Opak
C) Glaze
D) Mine
E) Die spacer

2.

Metal alt yapı kıymetsiz alaĢımlardan hazırlanmıĢ ise bukkal yüze öncelikle hangi
madde uygulanmalıdır?
A) Bonding
B) Die spacer
C) Jel
D) Yağ
E) Stumpflack

3.

AĢağıda verilen bilgilerden hangisi opak porselenine ait değildir?
A) Porselen metal bağlantısını oluĢturur.
B) Metal alt yapının rengini maskeler.
C) Seçilen porselen renginin baĢlangıcını oluĢturur.
D) Ġlk uygulanan porselen tabakasıdır.
E) Kurona parlaklık verir.

4.

Oksidi yeterince maskelemek için gereken uygun opak porselen kalınlığı
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 1 mm
B) 0,5 mm
C) 0,2-0,3 mm
D) 0,1 mm
E) 10 mm

5.

AĢağıdakilerden hangisi, estetik materyal olarak kullanılan porselenin yapısında
bulunmaz?
A) Feldspat
B) Kuartz
C) Kaolin
D) Monomer
E) Alümina
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6.

Metalik pigmentlerden silika, porselene aĢağıdaki renklerden hangisini verir?
A) Kahverengi
B) Mavi
C) Beyaz
D) YeĢil
E) Eflatun

7.

AĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Feldspatik porselenler, uzun süre estetiği sağlar.
B) Alüminöz porselenler, estetiği bozmadan dayanıklılığı artırır.
C) Dökülebilir cam seramiklerde fosfat içerikli özel revetman kullanılır.
D) Orta ısı porseleninin yapısında koalen bulunmaz.
E) DüĢük ısı porseleninin piĢme süresi uzundur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetine geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğine uygun opak uygulanmıĢ bukkal yüze dentin ve mine
porseleni uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA






Dentin ve mine porseleninin uygulanma amacını araĢtırınız.
DiĢ protez laboratuvarında dentin ve mine porselenlerinin hazırlanma
basamaklarını gözlemleyiniz.
DiĢ protez laboratuvarında dentin ve mine porseleninin uygulama basamaklarını
gözlemleyiniz.
Dentin ve mine porseleninin fırınlanma ısılarını öğreniniz.
Edindiğiniz bilgi ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz ve sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. DENTĠN VE MĠNE
Metal alt yapının bukkal yüzüne opak uygulamasından sonra dentin ve mine
porseleninin Ģekillendirilmesi yapılır.
Dentin porselenine gövde porseleni de denir. Dentin porseleni ile kuronun bukkal
yüzünün kaba morfolojik yapısı Ģekillendirilir. Dentin porseleni, orijinal kuron boyutlarından
0,5-1 mm fazla olarak yığılmalı, geliĢim olukları gibi oluĢumlar da kaba olarak
Ģekillendirilmelidir. Kuron boyutunda abartı olmaması için uygulanacak dentin derinliği ve
geniĢliği, estetik gereksinimlere göre tespit edilmelidir.
Dentin uygulamasında die ve artikülatörden faydalanılır. Dentin porseleninin
aproksimal ve antagonist alçı yüzeylere yapıĢmaması için bu yüzeylere izolasyon maddesi
sürülür. Dentin uygulaması ile diĢin ana Ģekli ortaya çıkar.
Dentin uygulaması tamamlandığında, mine porseleninin yerleĢtirileceği bölgelerden
dentin porseleni kesilerek uzaklaĢtırılır. Mine uygulamasında da die ve artikülatörden
faydalanılır. Mine porseleni dentin porseleninin üzerine servikalden kuron apeksine doğru
kalınlaĢacak Ģekilde insizal kenar üzerine yığılır. Kuronun esas morfolojik yapısı dentin
porseleni tarafından Ģekillendirildiğinden, mine porseleni dentin üzerine 1 mm’lik bir
fazlalık olarak eklenir. Dentin ve mine porselenindeki bu fazlalıklar fırınlama sonrası
porselen büzülmesini kompanse etmek amacı ile yapılmaktadır. Büzülme doğrusal olarak %
10-15, hacimsel olarak % 30-40 oranında gerçekleĢir. Ġnsizal kenarı Ģekillendirme dentine
göre daha kolaydır. ġekillendirmede insizal açılar ve kenar geniĢliği, artikülasyon teması ve
kuron boyu göz önüne alınmalıdır.
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Die’li model üzerinde bukkal yüze dentin ve mine uygulamasından sonra kuron katküt
pensi ya da portegü ile tutulur, mesial ve distal bölgelere de dentin-mine ilaveleri yapılır.
Dentin ve mine uygulamasından sonra piĢirme porselen fırınında vakum altında
yapılır. Vakum altında piĢirme ile iç yapıda düzgünlük ve renk bütünlüğü sağlanır, porselen
iç yapısında hava boĢluğu kalmaz ve yapıda kırılganlık engellenir. Fırınlama ısısı opaktan 510 ºC düĢük olmalıdır. Böylece bir önceki fırınlanan kuronda erime ya da bozukluk önlenmiĢ
olur.

3.1. Kondansasyon
Porselen hamuru, toz ve yeterli miktarda likidin karıĢtırılması ile oluĢturulur. Sıvı ve
toz karıĢtırıldığında, porselen tozları arasındaki boĢluklar sıvı ile dolar ve sıvı tozlar arasında
bir film tabakası oluĢturur. Fazla su, toz partikülleri arasında harekete neden olarak toz-sıvı
kitlesinde bozulmaya yol açar.
Porselen uygulamasının her etabında, hamurun içindeki birleĢtirici olarak kullanılan
fazla suyun, fırınlama öncesi çıkartılması gerekir. Bu amaçla yapılan çalıĢmaya
kondansasyon iĢlemi denir. Kondansasyonda amaç, porselen tozunu meydana getiren mikro
taneciklerin birbirlerine mümkün olduğu kadar yakın ve düzgün dizelenerek aralarında
boĢluk oluĢturan suyun ortamdan alınmasıdır. Porselen kitlesinin yüzeyine çıkan fazla su,
emici bir tampon yardımı ile kitle deforme (bozulmadan) edilmeden alınmalıdır.

Resim 3.1: Porselen kitlesindeki suyun alınması

Kondansasyon, destek yapı üzerine konulan porselenin alt yapı ile vurularak ya da
vibrate (titreĢim) edilerek hareketlendirilmesi ile gerçekleĢtirilir. Bu amaç ile pratikte
kuronun tespit edildiği portegünün sapına küçük darbeler ile vurma ya da bu amaçla yapılmıĢ
üzeri çentikli porselen spatülünü (Le Cron spatülü) portegünün sapına sürterek titreĢim
oluĢturma metotları uygulanır. Ġdeal çalıĢmalarda kondansasyon için ultrasonik veya
elektromanyetik vibratörler kullanılmaktadır.
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Resim 3.2: Çentikli spatülün portegüye sürtülerek vibrasyon oluĢturulması

Metal destekli porselen kuronların yapımında kondansasyon Ģu amaçlarla
yapılır:






Metal alt yapı ve porselen arasındaki teması, mümkün olduğu kadar iyi
sağlamak, böylece bağlantı kuvvetini artırarak ara yüzdeki hava kabarcığını
azaltmak
Porselen hamurundaki hava kabarcığını azaltarak Ģeffaflık, estetik ve
fırınlanmıĢ porselenin dayanıklılığını geliĢtirmek
Porselen tanecikleri arasındaki mesafeyi en aza indirerek birbirleri ile temasını
sağlamak ve kitlenin pörozitesini azaltarak porselen materyalinin dayanıklılığını
artırmak
DüĢük ısıda fırınlama sırasında ortaya çıkan büzülme nedeni ile oluĢacak çatlak
ve deformasyonu (bozulma) önlemek
ĠĢlenmiĢ porselende dayanıklılığı artırarak kırılmasını önlemek
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile veneer metal kuronun bukkal yüzüne tekniğe uygun
dentin ve mine uygulayabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Dentin tozunu hekimin belirlediği renge
göre seçiniz.
 Dentin tozunu gode ya da cam üzerine
koyabilirsiniz.

 Dentin tozunu koyunuz.

 Dentin tozu üzerine dentin likidini
koyunuz.

 Dentin toz ve likidini
miktarlarda kullanınız.

gereken

 Dentin toz ve likidinin
karıĢmasına dikkat ediniz.
 KarıĢımın koyu kıvamda
dikkat ediniz.

homojen

 Dentin toz ve likidini karıĢtırınız.
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olmasına

 Mesialdeki komĢu diĢi izole ediniz.

 Alçının porselenin suyunu emmemesi
için mesialdeki komĢu diĢin yüzeyine jel
sürünüz.

 Distaldeki komĢu diĢi izole ediniz.

 Alçının porselenin suyunu emmemesi
için distaldeki komĢu diĢin yüzeyine jel
sürünüz.

 Mesialdeki komĢu diĢe ikinci izolasyon
iĢlemi yapınız.

 Porselenin alçı yüzeylere yapıĢmaması
için mesialdeki komĢu diĢin yüzeyine
yağ sürünüz.

 Distaldeki komĢu diĢe ikinci izolasyon
iĢlemi yapınız.

 Porselenin alçı yüzeylere yapıĢmaması
için distaldeki komĢu diĢin yüzeyine yağ
sürünüz.
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 Veneer kuronu modele yerleĢtiriniz.

 Kuronu
ediniz.

modele

oturmasını

kontrol

 Dentini bukkal yüze dentin fırçası ile
sürünüz.

 Kuronun
bukkal
uygulayınız.

yüzüne

dentin

 Dentini bukkal yüze fırça ile ufak
parçalar hâlinde ilave ederek kuron
anatomisini oluĢturunuz.

 Her dentin uygulamasından sonra fırçayı
suda temizleyiniz.
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 Fırçayı suda temizledikten sonra
porselen süngerinde fırçanın suyunu
alınız.

 Dentinin suyunu alınız.

 Uygulanan dentinin suyunu, kuru peçete
ile vibrasyon yaptırarak dikkatlice alınız.

 Dentin ile diĢ formu veriniz.

 Dentini diĢ formuna uygun iĢlemeye
dikkat ediniz.

 Dentinin suyunu alınız.

 Dentinin suyunu alırken verilen formu
bozmamaya dikkat ediniz.
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 Kuronu artikülatörde kontrol ediniz.

 KapanıĢı kontrol ediniz.

 Kuron üzerinde mine uygulaması için
yer açınız.

 Mine yeri açma iĢleminde keskin spatül
kullanınız.

 Mine yerini doğal diĢteki mamelon
yapısını taklit edecek Ģekilde açınız.

 Kuronun suyunu alınız.

 Kuronun suyunu kuru peçete ile alınız.
 Kuronun suyunu alırken peçete ile
bastırmamaya,
verilen
formu
bozmamaya dikkat ediniz.
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 Mine tozunu koyunuz.

 Mine tozunu gode içine ya da cam
üzerine koyabilirsiniz.

 Mine likidini koyunuz.

 Mine toz ve likidini gereken miktarlarda
kullanınız.

 Mine toz ve likidini karıĢtırınız.

 Mine toz ve likidinin homojen bir
Ģekilde karıĢmasına dikkat ediniz.

 Mine karıĢımını
uygulayınız.

oklüzal

bölgeye

 Mine karıĢımını mine fırçası ile sürünüz.
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 Mine porselenini, dentin porseleni
üzerine servikalden kuron apeksine
doğru kalınlaĢacak Ģekilde ufak parçalar
hâlinde yığınız.

 Mine karıĢımı ile diĢ formu veriniz.

 Kuronun esas morfolojik yapısı dentin
porseleni tarafından Ģekillendirildiği için
mine porselenini 1 mm’lik bir fazlalık
oluĢturacak Ģekilde yığınız.

 Minenin suyunu alınız.

 Minenin
suyunu
bozmadan alınız.
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verilen

formu

 Mine iĢlenen bölgeye diĢ formu veriniz.

 Mine bölgesini keskin spatülün ucu ile
Ģekillendiriniz.
 Oklüzal açılar ve kenar geniĢliğine
dikkat ederek mineyi Ģekillendiriniz.

 Kuronu artikülatörde kontrol ediniz.

 Artikülasyon temasını ve kuron boyunu
göz önünde bulundurarak kuronun
artikülatör kontrolünü yapınız.

 Veneer kuronu modelden çıkarınız.

 Kuronu modelden spatülün ucu ile
çıkarabilirsiniz.

 Kuronun porselen iĢlenmeyen (lingual)
yüzünden tutunuz.

 Kuronu portegü ya da kuron katküt
pensi ile metal kısmından tutunuz.
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 Kuronun mesial yüzüne dentin ilavesi
yapınız.

 Dentini ince tabaka hâlinde ilave ediniz.

 Kuronun mesial yüzüne mine ilavesi
yapınız.

 Mineyi mesial yüzeyin üst tarafına ince
tabaka hâlinde ilave ediniz.

 Kuronun distal yüzüne dentin ilavesi
yapınız.

 Dentini ince tabaka hâlinde ilave ediniz.

 Kuronun distal yüzüne mine ilavesi
yapınız.

 Mineyi distal yüzün üst tarafına ince
tabaka hâlinde ilave ediniz.
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 Kuronun kole bölgesine dentin ilavesi
yapınız.

 Dentin derinlik ve geniĢliğini estetik
gereksinimlere göre temin ediniz. Fazla
dentin uygulamasında kuron boyutunun
abartılı olacağını unutmayınız.

 Vibrasyon yaptırarak dentin ve minenin
eĢit dağılımını sağlayarak fazla suyun
uzaklaĢtırılmasını sağlayınız.

 Kuronun suyunu alınız.

 Kuronu peçete üzerinde biraz bekletiniz.

 Veneer kuronu taĢıyıcıya yerleĢtiriniz.

 Kuronu portegü ya da kuron katküt
pensi ile metal kısmından tutarak
taĢıyıcıya yerleĢtiriniz.
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 Fırını ayarlayınız.

 Fırın ısısını opağın fırınlanma ısısından
5-10 ºC düĢük ayarlayınız.

 Veneer kuronu taĢıyıcı
yerleĢtirip piĢiriniz.

ile

fırına

 Dentin ve minenin fırınlanmasını üretici
firmanın
kendi
malzemesi
için
hazırladığı programda vakum altında
yapınız.

 Veneer kuronu fırından çıkarınız.

 TaĢıyıcıyı portegü ya da kuron katküt
pensi ile tutunuz.

 Veneer kuronu soğumaya bırakınız.
 Kuronu kendi hâlinde soğumaya
bırakınız.
 Kuron kesme Ģeker görüntüsünde, hafif
parlak, diĢ rengini veren yarı ıĢık
geçirgen yapıda olmalıdır. Kuronun bu
özelliklerde olup olmadığını kontrol
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Dentin porselenine gövde porseleni de denir.

2.

( ) Dentin porseleni orijinal kuron boyundan 0,5-1 mm fazla yığılmalıdır.

3.

( ) Dentin ve mine porseleni uygulamasında die ve artikülatörden faydalanılır.

4.

( ) Mine porseleni dentin üzerine kuron apeksinden servikale doğru kalınlaĢacak
Ģekilde yığılır.

5.

( ) Dentin ve mine porselenlerini fırınlarken vakuma gerek yoktur.

6.

( ) Dentin ve mine porselenlerinin fırınlama ısısı opaktan 5-10 ºC yüksek olmalıdır.

7.

( ) Fırınlama öncesi porselen hamurunun içindeki fazla suyun çıkartılması iĢlemine
kondansasyon denir.

8.

( ) Kondansasyon destek yapı üzerine konulan porselenin, alt yapı ile vurularak ya
da vibrate edilerek hareketlendirilmesi ile gerçekleĢir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetine geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğine uygun porselen materyal uygulanmıĢ kuron yüzeyinin
tesviyesini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA






Porselen materyalin tesviyesinde kullanılan araç gereçleri öğreniniz.
DiĢ protez laboratuvarlarında, porselen materyalin tesviye
gözlemleyiniz.
Tesviye iĢleminde dikkat edilecek noktaları belirleyiniz.
Edindiğiniz bilgi ve gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
ArkadaĢlarınızın bilgi ve gözlemleri ile karĢılaĢtırma yapınız.

iĢlemini

4. TESVĠYE
Dentin ve mine porselenlerinin fırınlanmasından sonra soğutulan kuronun estetik
materyal kaplı yüzeyi, ince grenli elmas frezler yardımı ile tesviye edilir. Porselen
tesviyesinde kullanılabilen frezler, uzun, top ve ters konik frezlerdir.

Resim 4.1: Uzun elmas (silindir) frez

Resim 4.2: Top (rond) elmas frez

Resim 4.3: Ters konik frez

Tesviyede öncelikle kuronun mesial ve distal yüzdeki fazlalıkları artikülasyon kâğıdı
ile belirlenir ve giderilir.
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Resim 4.4: Artikülasyon kâğıdı ile fazlalıkların belirlenmesi

Mesial ve distaldeki fazlalıklar giderildikten sonra kole bölgesi ve porselen kaplı
yüzeyin tesviyesi yapılır. Tesviyede porselen kaplı yüzey, separe ile detaylı olarak
Ģekillendirilir. Kuron bu Ģekli ile önce die’li modelde uyum yönünden kontrol edilir. KarĢıt
ve komĢu iliĢkilerdeki düzensizlikler giderilir.

Resim 4.5: Porselen tesviyesinde kullanılan sapereler

Porselen uygulanmıĢ veneer kuron hasta ağzında karĢıt, komĢu ve kenar iliĢkileri
açısından değerlendirilmek üzere hekime gönderilir. Hekimden gelen kuronda
uyumsuzluklar ve eksik kısımlar mevcut ise porselen ilavesi yapılarak fırınlanır. ġekil ve
uyum yönünden istenilen sonuç alındı ise glaze uygulamasına geçilir.

4.1. Dental Porselenin Avantajları











Mekanik etkilere (baskı kuvvetlerine) karĢı dirençlidir.
Kimyasal gıdalara ve ağız sıvılarına karĢı dirençlidir.
Renk sabitliği mevcuttur.
Boyutsal olarak stabildir.
Isısal genleĢme katsayısı diĢ dokusuna yakın değerdedir.
Ġnternal ve yüzeysel olarak boyanabilir ve efektleĢebilir.
Su emme özelliği yoktur. Gözenekli yapı oluĢturmadığından ağız sıvılarını
absorbe etmez.
Glaze yapılmıĢ porselen yüzeyi üzerine plak birikimi minimum düzeydedir.
Doğal diĢlerdekine benzer Ģekilde renk ve ıĢık geçirme özelliğine sahiptir.
Isı ve elektrik akımını zayıf iletir.
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Alerjik reaksiyon yapmaz.
Ağız kokusu yapmaz.
Metal alt yapı ile hem fiziksel hem de kimyasal birleĢme sağlar.
Oldukça estetiktir.

4.2. Dental Porselenin Dezavantajları








Porselen rigit bir maddedir, üzerine gelen ekstra yükleri tolere edemez (Gerilim
ve makaslama kuvvetlerine karĢı dirençsizdir).
Metal alt yapı ile yeterince desteklenmediğinde kırılabilir.
Rengi sabit kaldığından komĢu diĢlerin zamanla renklenmesi karĢısında estetik
uyumu kaybolabilir.
Ekonomik değildir.
Klinik uyumu ve hataların düzeltilmesi risklidir.
Yeniden Ģekillendirilmesi gerektiğinde metal destek yapıdan ayırımı zordur.
Gerilim kuvvetlerine karĢı dirençli değildir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile veneer metal alt yapı üzerine porselen iĢlemede
tekniğine uygun tesviye iĢlemi yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Frezi tur motoruna takınız.
 Uzun elmas frez kullanınız.

 Veneer kuronu modele yerleĢtiriniz.

 Kuronun
ediniz.

 Mesial yüzdeki fazlalıkları belirleyiniz.

soğumuĢ

olmasına

dikkat

 Fazlalıkların
belirlenmesinde
artikülasyon
kâğıdı
kullanınız.
Artikülasyon kâğıdının bıraktığı kırmızı
izlerin alınması gereken fazlalıklar
olduğunu unutmayınız.
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 Distal yüzdeki fazlalıkları belirleyiniz.

 Artikülasyon kâğıdının bıraktığı kırmızı
izlerin alınması gereken fazlalıklar
olduğunu unutmayınız.

 Mesial yüzün tesviyesini yapınız.

 Artikülasyon kâğıdı
fazlalıkları gideriniz.

ile

belirlenen

 Artikülasyon kâğıdı
fazlalıkları gideriniz.

ile

belirlenen

 Distal yüzün tesviyesini yapınız.

 Kole bölgesini düzeltiniz.

 Kole bölgesinin düzgün olmasına dikkat
ediniz.
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 Bukkal yüzün tesviyesini yapınız.

 Porselen kaplı yüzeyi ince grenli elmas
frezler ile tesviye ediniz.

 Kuronun model üzerinde kontrolünü
yapınız.

 Kuronun
modele
tam
oturmadığını kontrol ediniz.

 Bukkal yüzün tesviyesine devam ediniz.

oturup

 Bukkal yüzü tesviye ederken yavaĢ
yavaĢ diĢ formu vermeye baĢlayınız.
 Bukkal yüzün tesviyesinde uzun elmas
frezin yanında top elmas frez de
kullanabilirsiniz.
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 Kurona diĢ formu veriniz.

 Kurona diĢ formu verirken separeden
yararlanınız.

 Porselenin metalle birleĢtiği bölgelerin
tesviyesini yapınız.

 Tesviye iĢleminde ters konik elmas frez
kullanabilirsiniz.
 BirleĢme yüzeylerinin devamlılığına
dikkat ediniz.

 Kuronu modele yerleĢtiriniz.

 Kuronun
modele
tam
oturmadığını kontrol ediniz.

oturup

 Kuronu, artikülatörde kontrol ediniz.

 Artikülatörde
yapınız.

48

kapanıĢ

kontrolünü

 Kuronu kumlayınız.

 Kumlama iĢleminden
kontrol ediniz.

sonra

kuronu

 Kuronu buharla temizleyiniz.

 Kuron üzerinde bulunan artık maddeleri
buharla uzaklaĢtırınız.

 Kuronu dezenfekte ediniz.
 Dezenfektan
spreylerin
kullanma
sürelerine dikkat ediniz.
 Spreyleri uygun Ģartlarda saklayınız.
 Spreyi, uç kısımları materyale temas
ettirmeden tüm yüzeylere dikkatlice
uygulayınız.
 Spreyi uygularken kendinize yönelik
koruyucu önlemlerinizi (gözlük, maske)
alınız.

 Kuronu dentin provası için hekime  Hasta ağzında kontrol için kuronu
gönderiniz.
hekime gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Estetik materyal kaplı yüzün tesviyesinde ………, ……… ve ……………. elmas
frezlerden yararlanılır.

2.

Tesviyede öncelikle kuronun …………. ve ………….. yüzlerindeki fazlalıklar
belirlenir ve giderilir.

3.

Fazlalıkların belirlenmesinde ……………… kâğıdından yararlanılır.

4.

Tesviyesi yapılan kuron hasta ağzında değerlendirilmek üzere ………….. kontrole
gönderilir.

5.

Estetik materyal kaplı yüzeyin tesviyesinden sonra ………….. uygulamasına geçilir.

6.

Dental porselenler alerjik reaksiyon ………………

7.

Dental porselenler ağız kokusu ………………..

8.

Dental porselenler metal alt yapı ile desteklenmediğinde ………………

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetine geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde, verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğine uygun porselen materyal uygulanmıĢ kuron yüzeyine
glaze uygulayabilecek ve metal kısmın cilasını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA







Porselen kaplı yüzeye glaze uygulanma amacını araĢtırıp öğreniniz.
Glaze uygulaması ve metal cilasında kullanılan araç gereçleri öğreniniz.
DiĢ protez laboratuvarında glaze karıĢımının elde edilmesini ve porselen yüzeye
glaze uygulanmasını gözlemleyiniz.
Glazenin fırınlanma ısısını, dentin ve minenin fırınlanma ısısı ile karĢılaĢtırınız.
Metal kısmın cilalanmasını gözlemleyiniz. Daha önceki cilalama iĢlemleri ile
farklılık olup olmadığını karĢılaĢtırınız.
DiĢ protez laboratuvarında edinmiĢ olduğunuz gözlemlerinizi sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢıp karĢılaĢtırma yapınız.

5. GLAZE VE METAL CĠLASI
Restorasyon ağza uyumlandırıldığında, porselen uygulanan yüzey, tamamıyla düzgün
olmalıdır. Aksi takdirde yiyecekler ve diğer artıklar yüzeye yapıĢır. FırınlanmıĢ porselen
parlatılamaz, yüzeyde daima düzgün ve parlak bir yüzey oluĢturulmasını önleyen kabarcık
ve poröziteler mevcuttur. Bu tip yüzey bozuklukları yalnızca glaze (yüzey parlatıcısı) ile
kapatılabilir.
Glaze porseleninin esasını renklendirilmemiĢ, Ģeffaf cam tozları oluĢturur. Glaze
karıĢımı, glaze porselen tozu ve likidinin gode içinde karıĢtırılması ile elde edilir. Elde edilen
glaze, cilalı bir yüzey sağlamak için piĢirilmiĢ temiz porselen yüzeyine fırça yardımı ile
uygulanır ve vakumsuz fırınlanır. Bu son fırınlama iĢlemi dentin ve mine porselenlerinin
fırınlama ısılarından daha düĢük ısıda yapılır.
Glaze iĢleminden önce yüzey basınçlı su altında, buharla ya da ultrasonik
temizleyiciler ile artıklardan arındırılarak iyice temizlenmelidir.
Glaze iĢleminden (glazürleme) sonra porselen yüzeyin parlak ve kaygan olması
gerektiği unutulmamalı, buna dikkat edilmelidir. Porselendeki parlaklık kaybı dentin (gövde)
porseleni yüzeyini kaba, hatta poröz yapar. Ayrıca porselenin dayanıklılığı da azalır.
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Glaze iĢleminden sonra palatinal, lingual ve oklüzal yüzeylerde rehber düzlemler,
oklüzal tırnak yuvaları, açıkta kalan metal yüzeyler, çeĢitli aĢındırıcılarla temizlenir,
üzerindeki izler giderilir ve cila maddesi kullanılarak parlatılır. Parlatmadan sonra kuron iç
yüzeyi porselen yüzeye gelmeyecek Ģekilde kumlanır. Kumlama iĢleminden sonra kuron,
buharla temizlenip dezenfektan maddelerle dezenfekte edilerek hekime gönderilir.

5.1. Dental Porselenlerin Özellikleri
Dental porselenlerin fiziksel, mekanik ve optik özellikleri aĢağıda verilmiĢtir:


Fiziksel özellikleri: Porselenin (yapımı sırasındaki) önemli özelliklerinden biri
büzülme göstermesidir. Bu olay, porselen tozunun partikül büyüklüğüne,
kondansasyona, nem oranına ve fırınlama ısısına bağlıdır. Genellikle bu
büzülmenin hacimsel olarak % 30-38; doğrusal olarak % 11-15 arasında olduğu
bildirilmektedir.

Partiküller, erimeden önce birbirlerine tutundukları ve bu erimemiĢ kısımlar merkeze
veya eriyen porselen materyalinin yüzey gerilimi ile boĢluklara doğru itildikleri için
erimeden önce yapısında bulunan su, hava ve organik bağlayıcıları fırınlama sırasında
kaybeder. Sonuçta, ortaya çıkan boĢluk, fırınlama iĢlemi sırasında büzülmeye neden olur.
Ġyice kondanse edilmiĢ porselen yapısı daha az büzülme gösterir.
Dental porselenin esas olarak cam tozlarından oluĢtuğu unutulmamalıdır. Fırınlama
sırasında cam partikülleri temas alanlarından yumuĢar ve birbirleri ile birleĢir. Fırın ısısı,
üretici firmanın önerdiği ısıya yükseldiğinde, cam tozundaki taneciklerin yüzey gerilim
hareketi ile porselen tozundaki porözite azalır. Böylece porselen büzülür ve yoğunlaĢır.
Pratikte % 20-30’luk fırınlama büzülmesi kaçınılmazdır. Çok iyi kondanse edilmiĢ
yapıda bile bu derecede büzülme görülebilir.
Porselen materyalinin büzülmesi, diĢ formu verildikten ve kondansasyon yapıldıktan
sonra ortaya çıkan toz kitlelerindeki porözite ile yakından ilgilidir.
Dental porselen tanecikleri arasındaki boĢluklar sadece kondansasyon tekniği ile değil,
tozların kendi birleĢebilme yoğunluğu ile de belirlenir.
Hava kabarcıkları veya boĢluklar, porselen kitlesinin içinde hapsoldukları zaman
dental porselenin yapısını olumsuz yönde etkiler ve materyalin dayanıklılığı ile Ģeffaflığını
azaltır.
Porselen vakum altında piĢirilerek içinde bulunan hava uzaklaĢtırılmaya çalıĢılır.
Bugün sıklıkla kullanılan vakumlu fırınlar için hazırlanan porselen tozlarında hacimsel
porözite miktarı % 40 civarındadır.
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Dental porselenlerin sıkıĢtırılmasında rol oynayan asıl itici kuvvet, yüzey gerilimidir.
Porselen tozundan suyun çekilmesi iĢlemi bu partiküllerin birbirine daha çok yaklaĢmasını
sağlar.
Porselen, iĢlendiği süre içinde nemli tutulmalıdır. Porselen tozu hemen
kuruyabileceğinden, yüksek oda ısısı ve kuru havadan kaçınmak gerekir. Eğer kuru porselen
yapısı üzerine ıslak porselen hamuru ilave edilirse alttaki yüzeyin kondansasyonu tam olarak
sağlanamaz.


Mekanik özellikleri: Yapısından dolayı cam tamamen kırılgandır. Dislokasyon
(çizgisel kusur) ve kayma meydana gelmez. SıkıĢtırma direnci yüksek
olduğundan, teorik olarak basma dayanıklılığı da yüksektir. Makaslama
dayanıklılığı ise düĢüktür. Ancak pratikte yüzey bozukluklarından dolayı
porselenin çekme dayanıklılığı çok düĢüktür.

Camın dayanıklılığının azalmasına sebep olan en önemli klinik faktörlerden biri,
porselenin nem ile temas etmesidir. Camın statik yorulmasında nem, son derece önemli rol
oynar, dayanıklılıkta zamana bağlı olan bir azalma meydana getirir. Bu özelliği porselenin
ağız ortamındaki direncini etkiler.


Optik özellikleri: Porselenin seçilmesindeki en önemli neden, yarı Ģeffaflık,
renk ve yoğunluk açısından komĢu diĢ ile çok iyi estetik uyum vermesidir. Tam
uyum, son derece zor olmasına rağmen imkânsız değildir. Dentin, mineden daha
opak olup ıĢığı yansıtır. Mine, dentin üzerinde bulunan kristalin bir tabakadır.

IĢık, diĢ yüzeyine çarpınca bir kısmı yansıtılır, geri kalanı mineye yayılır. Dentine
gelen ıĢık ya absorbe olur ya da tekrar minede yayılmak üzere yansıtılır. Kesicilerin
tepesinde olduğu gibi dentinin bulunmadığı durumlarda, ıĢığın bir kısmı karanlık ağız
boĢluğundan absorblanır. Dolayısıyla bu bölge, gingival bölgeden daha yarı Ģeffaf olarak
görülür. Ayrıca yansıma ve kırılmanın yanı sıra farklı diĢlerde renk ve ton değiĢiklikleri
oluĢturan saçılma da söz konusudur. Bu saçılma, ıĢığın dalga boyuna göre değiĢir.
Dolayısıyla diĢlerin görünüĢü gün ıĢığında, yansımıĢ ıĢıkta veya normal ve floresan ıĢığı
altında farklıdır. Bu olaya metamerizm adı verilir.
Dental restorasyonlarda, istenilen rengi oluĢturmak için porselene çeĢitli renk
pigmentleri katılır. Renk pigmenti ile renk değiĢiminin sağlanması, yansıma, kırılma veya
yayılma ile elde edilen renk değiĢiminden farklıdır. Pigmentin rengi, absorbsiyon ve
yansımaya göre belirlenir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile veneer metal alt yapı üzerine iĢlenen porselen üzerine
glaze uygulamasını ve metal kısmın cilasını yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları
 Hekimden gelen
temizleyiniz.

kuronu

Öneriler
buharla

 Kuron üzerindeki artıkları,
buharla temizleyiniz.

kirleri

 Kuronu dezenfekte ediniz.
 Dezenfektan
spreylerin
kullanma
sürelerine dikkat ediniz.
 Spreyleri uygun Ģartlarda saklayınız.
 Spreyi, uç kısımları materyale temas
ettirmeden tüm yüzeylere dikkatlice
uygulayınız.
 Spreyi uygularken kendinize yönelik
koruyucu önlemlerinizi (gözlük, maske)
alınız.
 Veneer kuronu kurutunuz.

 Kuronun normal oda Ģartlarında, kuru
peçete
üzerinde,
kendi
hâlinde
kurumaya bırakınız.
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 Glaze tozunu koyunuz.

 Gode içine uygun miktarda glaze tozu
koyunuz.

 Glaze likidini koyunuz.

 Gode içine uygun miktarda glaze likidi
koyunuz.

 Glaze toz ve likidini karıĢtırınız.

 Glaze toz ve likidinin homojen bir
Ģekilde karıĢmasına dikkat ediniz.

 Kuronu tutunuz.

 Kurona elinizi değdirmeyiniz.
 Portegü ya da kuron katküt pensi ile
kuronunu metal bölümünden tutunuz.

55

 Hekim kurona makyaj istedi ise renk
skalasından uygun rengi seçiniz.

 Glazeyi tüm porselen yüzeye sürünüz.

 Seçilen
hazır
hâldeki
makyaj
malzemesini karıĢtırma kabına alınız.

 Hazırlanan makyaj malzemesiyle kole

bölgesine makyaj yapınız.

 Veneer kuronu taĢıyıcıya yerleĢtiriniz.

 Kuronu portegü ya da kuron katküt
pensi ile taĢıyıcıya alınız.

56

 Fırını ayarlayınız.

 Porselen fırınını
ayarlayınız.

glaze

programına

 TaĢıyıcıyı fırına yerleĢtiriniz.

 Kuronu düĢürmeyiniz.

 Veneer kuronu piĢiriniz.

 Fırınlama iĢlemini üretici firmanın kendi
malzemesi için hazırladığı programda
yapınız.

 PiĢirme iĢlemi bitince kuronu fırından
alınız.

 TaĢıyıcıyı portegü ya da kuron katküt
pensi ile tutunuz.
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 Kuronun soğumasını bekleyiniz.
 Kuronu
normal
oda
Ģartlarında
soğumaya bırakınız.
 Glaze uygulamasından sonra porselen
yüzeyin parlak ve kaygan görüntüde
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Kuron soğuduktan sonra metal cilasına
geçiniz.
 Metal üzerindeki
temizleyiniz.

oksit

tabakasını

 Oksit tabakasını serpme porselen frez ile
temizleyiniz.
 Frezi kullanırken kuron üzerine fazla
kuvvet uygulamamaya dikkat ediniz.

 Oklüzal yüzü temizleyiniz.

 Frezin girmediği tüberkül bölümlerini,
daha ince frezle temizleyiniz.

 Kuron üzerindeki frez izlerini gideriniz.

 Frez izlerini gidermede yuvarlak lastik
kullanınız.

58

 Metalin tüm yüzlerindeki frez izlerinin

giderilmesine dikkat ediniz.

 Oklüzal yüzdeki frez izlerini gideriniz.

 ĠĢlem esnasında yuvarlak lastiği fazla
bastırmamaya dikkat ediniz.

 Kuron üzerindeki izleri gideriniz.
 Yuvarlak lastiğin oluĢturduğu kuron
üzerindeki izleri, uzun silindir lastik ile
gideriniz.
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 Oklüzal yüzdeki izleri gideriniz.

 Yuvarlak lastiğin oklüzal yüzde
oluĢturduğu izleri de uzun silindir
lastikle gideriniz.

 Siyah kıl fırça kullanınız.
 Fırçanın yerine oturup oturmadığını
kontrol ediniz.

 Cila motoruna fırça takınız.

 Fırçaya cila pastası sürünüz.

 Cila
pastasının
fırçanın
uygulandığından emin olunuz.
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tümüne

 Kuronun metal yüzünü fırçaya tutunuz.

 Kuronu düĢmemesi için parmaklarınızla
sıkıca tutunuz.

 Beyaz pamuk fırça kullanınız.
 Fırçanın yerine oturup oturmadığını
kontrol ediniz.

 Cila motoruna fırça takınız.

 Veneer kuronu fırçaya tutunuz.

 Kuronu parlayıncaya kadar pamuk
fırçaya tutunuz.
 Kullanılan
fırçaları
temizlemeyi
unutmayınız.

 Kuronun iç
kumlayınız.

yüzey

metal

kısmını  Porselen kısma kumlama yapmayınız.
 Kuronu kontrol ediniz.
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 Kuronu buharla temizleyiniz.

 Kuronun yüzeyindeki atık maddeleri
buharla temizleyiniz.

 Kuronu dezenfekte ediniz.

 Dezenfektan
spreylerin
kullanma
sürelerine dikkat ediniz.
 Spreyleri uygun Ģartlarda saklayınız.
 Spreyi, uç kısımları materyale temas
ettirmeden tüm yüzeylere dikkatlice
uygulayınız.
 Spreyi uygularken kendinize yönelik
koruyucu önlemlerinizi (gözlük, maske)
alınız.

 Kuronu modele yerleĢtiriniz.

 Kuronu model üzerinde uyum yönünden
kontrol ediniz.

 Kuronu hekime gönderiniz.

 Kuronu güvenli bir Ģekilde hekime
teslim ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Glaze porseleninin esasını renklendirilmiĢ, mat cam tozları oluĢturur.

2.

( ) Glaze uygulanan veneer kuron vakum altında fırınlanır.

3.

( ) Glaze fırınlama ısısı dentin ve mine porselenlerinin fırınlama ısılarından daha
yüksektir.

4.

( ) Glaze iĢleminden sonra porselen yüzey parlak ve kaygan olmalıdır.

5.

( ) Porselendeki parlaklık kaybı dentin porselen yüzeyini kabalaĢtırır.

6.

( ) Porselendeki parlaklık kaybı porselenin dayanıklılığını arttırır.

7.

( ) Glaze iĢleminden sonra metal yüzeyin parlatılmasına geçilir.

8.

( ) Metal yüzeyin parlatılmasından sonra kuron iç ve dıĢ yüzeyi kumlanmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetine geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki Modül Değerlendirme’ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(

) Kumlama materyali kontamine edici maddeler içermemelidir.

2.

(

) Oksitlenen tabaka kalınlaĢtıkça opak porselenle kaynaĢmayı artırır.

3.

(

) Metal alt yapının değiĢik yöntemlerle pürüzlendirilmesi geniĢ ve retantif tutunma

alanları oluĢturur.
4.

(

) Porselen, metal alt yapı okside edilmeden fırınlandığında ya da kirli yüzey

üzerinde çalıĢıldığında metal porselen ayrılması olur.
5.

(

) Vakum ünitesi, ısı ünitesinin içindeki havanın depolanmasını sağlayan vakum

pompasıdır.
6.

(

) Fırınlama iĢlemi ne kadar az sayıda yapılırsa porselende dayanıklılıkla birlikte

estetik de o oranda iyi olur.
7.

(

) Opak porselen metal oksitlerle kimyasal bağ kurarak porselenin metale

bağlanmasını sağlar.
8.

(

) Alüminöz porselenler, estetiği bozmadan porselen kuronlarda dayanıklılığı artırır.

9.

(

) Atmosferik ortamda fırınlanan porselenlerde protezin dayanıklılık ve estetiğinde

sapmalar çok az olur.
10.

(

) Dentin ve mine porselenleri fırınlama sonrası porselen büzülmesini kompanse

etmek amacıyla uygulamada fazla yığılmalıdır.
11.

(

) Dentin ve mine porselenlerinin fırınlanmasında vakuma gerek yoktur.

12.

(

) Porselen hamurundaki hava kabarcığını azaltarak Ģeffaflık, estetik ve fırınlanmıĢ

porselen dayanıklılığını geliĢtirmek kondansasyon iĢleminin amaçlarındandır.
13.

(

) Kuronun mesial ve distal yüzlerindeki fazlalıklar artikülasyon kâğıdı ile

belirlenir.
14.

(

) Dental porselenler gözenekli yapı oluĢturduğundan ağız sıvılarını absorbe eder.

15.

(

) Glaze iĢleminden önce kuron yüzeyi, artıklardan arındırılarak temizlenmelidir.
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16.

(

) Kuru porselen yapısı üzerine ıslak porselen hamuru ilave edilirse alttaki yüzeyin

kondansasyonu tam olarak sağlanamaz.
17.

(

) Veneer porselen kuronlarda metal cilası glaze iĢleminden önce yapılmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Okside
Vakum
Elle
-Oksit
-Opaker bağlantısı
Bağlantısı
Metal porselen
ayrılması
Metal içinden
-Kalınlığına
-Toplam hacmine
-Islaklık
Dikey
-BoĢluklar
-GeniĢ kırık

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

B
A
E
C
D
C
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

2
3
4
5
6
7
8

Uzun
Top
Ters konik
Mesial
Distal
Artikülasyon
hekime
Glaze
yapmazlar
yapmazlar
kırılabilir

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
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