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ÖZET 
 

Metal altyapılı porselen sistemlerinde porselen 
materyalinin metal yüzeyine bağlanmasında 
hazırlanan metal alt yapı yüzeyinin özellikleri en 
önemli faktörlerden biridir. Metal yüzeyinin 
hazırlanması amacıyla kullanılan silikon karbid diskin 
farklı dental alaşımlarda oluşturduğu yüzey özellik- 
lerinin atomik güç mikroskobu ve ışık mikroskobu ile 
araştırılması çalışmamızın amacını teşkil etmektedir.  

Wiron 88, Wiron 99, Remanium CS kıymetsiz 
metal alaşımları ile Pontostar kıymetli metal 
alaşımından hazırlanan örnekler üzerinde silikon 
karbid disklerin uygulanmasıyla ortaya çıkan yüzey 
topografisi atomik güç mikroskobuyla incelendi. 
Silikon karbid diskin yüzeyde yarattığı traseler ışık
mikroskobu altında değerlendirildi. Silikon karbid 
diskin farklı metallerde farklı yüzey topografisi 
yarattığı gösterildi. Metal yüzeylerinde değişik miktar 
ve şekillerde silikon karbid artıkları kaldığı ışık
mikroskobunda belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Yüzey hazırlama, Dental 

alaşımlar, Atomik Güç Mikroskobu 

 

GİRİŞ 

Metal yüzeyi döküm işlemi sonrasında re- 

vetman artıkları, küçük pöröziteler, stabil olma- 

yan bir oksit tabakası ve düzensizlikler içermek- 

 

SPESIFICATION OF THE SURFACES OF 
FOUR DIFFERENT DENTAL ALLOYS  

TREATED  BY SILICONE CARBIDE DISCS 
 

SUMMARY 
 

Surface treatment feature is one of the most 
important factors in porcelain-fused to-metal 
restorations to bonding porcelain to metal surface. 
The objective of this study was to determine the 
effect of silicon carbide discs while were used in 
preparation of different dental alloy surfaces by 
Atomic Force Microscopy and than Light 
Microscopy. Surface topography which was created 
by silicon carbide disc on Wiron  88, Wiron 99, 
Remanium CS base metals and Pontostar precious 
metal alloys and roughness values were examined 
under Atomic Force Microscopy. Traces of silicon 
carbide on surface which also were examined under 
light microscopy. Different surface textures of 
different metal surfaces were revealed by using 
silicon carbide disc. Silicon carbide traces were 
found on all metal surfaces through light microscopic 
examination. 
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tedir. Bu defektlerin ortadan kaldırılması, döküm 

objenin son şekli ve uygun kalınlığın elde 

edilmesi amacıyla metal altyapılara yüzey 

tesviyesi yapılmaktadır.1
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Yüzey hazırlanmasında pürüzlülüğü daha 

az yüzeyler oluşturan silikon karbid diskler de 

kullanılmaktadır.2 Yüzey hazırlama yöntemle- 

rinin yanısıra metal yüzeyine yabancı maddelerin 

kontaminasyonunun da metal-porselen sistemi- 

nin dayanıklılığını etkilediği bildirilmiştir.3,4 

Dolayısıyla en uygun yüzeyi hazırlamanın

yanısıra kullanılan tesviye aletlerinden meydana 

gelebilecek kontaminasyonun ortadan kaldırıl- 

ması gerektiği literatürde yeralmaktadır.2

İncelenebilen literatürde; yüzey özellikle- 

rinin değerlendirilmesini amaçlayan çalışmalarda 

atomik güç mikroskobu (AGM) (Atomic Force 

Microscope-AFM), taramalı tünelleme mikros- 

kobu (Scanning Tunneling Microscope-STM), 

taramalı elektron mikroskobu (Scanning Electron 

Microscope-SEM), iletme elektron mikroskobu 

(Transmission Electron Microscope-TEM) ve 

optik interferometrik mikroskop (Optical 

Interferometric Microscope-OFM) gibi cihazla- 

rın kullanıldığı görülmüştür.5-8 Atomik güç mik- 

roskobu (Atomic Force Microscope, TopoMetrix 

TMX 2000 Explorer, Santa Clara, CA, ABD),  

çok küçük esnek bir kolun ucuna monte edilmiş

bir probdan oluşan merceksiz mikroskop tipidir. 

Diğer görüntüleme tekniklerine göre herhangi bir 

yüzey kaplaması gerektirmemesi, doğrudan 

yükseklik ölçümü yapabilmesi, elektriksel 

iletken olmayan yüzeylerde de kullanılabilmesi 

üstünlükleridir.5-8 Prob örnek yüzeyi boyunca 

tarama yaparken örnek yüzeyinin özelliklerine 

bağlı gösterdiği dikey sapmalar sayısal olarak 

belirlenir. Yükseklik farklarının büyüklüğünün

saptanması, bir lazer prob ve dört parçalı

dedektörün yüzey boyunca tarama yaparken geri 

dönen sinyallerin sağlanmasıyla yapılır. Tarama 

mikroskopları arasındaki yeri bu özelliklerinden 

dolayı farklıdır.5,8-10 

Bu çalışmada silikon karbid diskin, farklı

porselen altyapısı metal alaşımlarının yüzey ha- 

zırlanmasında, yarattığı yüzey özelliklerinin üç 

boyutlu olarak AGM ile saptanması ve yüzey- 

deki kalıntıların ışık mikroskobuyla araştırılması

amaçlanmaktadır.  

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Çalışmada, Remanium CS (Dentaurum, 

Pforzheim, Almanya), Wiron 88 (Bego, Bremen, 

Almanya), Wiron 99 (Bego, Bremen, Almanya)  

kıymetsiz metal alaşımları ve bir kıymetli metal 

alaşımı Pontostar (Bego, Bremen, Almanya) 

kullanıldı. Standardize edilmiş laboratuvar tek- 

nikleriyle her bir alaşımdan 1.1 mm yükseklik X 

10 mm çaplı disk şeklindeki örnekler döküm 

yolu ile elde edildi. Revetman artıkları uzaklaş-

tırıldıktan sonra, silikon karbit disk (Renfert, 

Konstanz, Almanya) ile yüzey tesviyeleri yapıl- 

dı. Eklentilerin temizlenmesi amacıyla ultrasonik 

temizleyici (Ultrasoniccleaner, Health-Sonics 

Corporation, California, ABD) ve organik çözü- 

cü (Etil asetat, Merck, Darmstad, Almanya) 

kullanıldı.

Örneklerin yüzeylerinin incelenmesinde iki 

farklı yöntem kullanıldı. Silikon karbid diskin 

örnek yüzeyinde ortaya çıkardığı yüzey 

topografisinin üç boyutlu görüntülenmesi ve  

yüzey düzensizliklerinin ölçümlenmesi amacıyla 

atomik güç mikroskobu kullanıldı. Pürüzlülük ve 
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ortalama yükseklik değerleri cihaz tarafından 

hesaplandı. Silikon karbid diskin örnek yüze- 

yinde bıraktığı izler ve kalıntıların incelenmesi 

amacıyla cevher mikroskobu (Ortholux II Pol-

BK, Leitz, Wetzlar, Almanya) kullanıldı. Herbir 

dental alaşım örneğinin objektif X 6 büyütmede 

fotoğrafları elde edildi. 

 
BULGULAR 
 
Dört farklı metal alaşımından hazırlanmış 

örnek yüzeylerinin silikon karbid disk ile işlem- 

lendikten sonra üç boyutlu AGM görüntüleri 

Resim 1, 3, 5, 7 de gösterilmiştir. Yüzeylerde 

silikon karbid diskin yarattığı izler ve bıraktığı 

kalıntıların ışık mikroskobunda elde edilen 

görüntüleri Resim 2, 4, 6, 8 de sunulmuştur.  

Tablo 1, AGM tarafından hesaplanan 

pürüzlülük ve ortalama yükseklik değerlerini 

göstermektedir. Remanium CS metal alaşımı en 

düşük pürüzlülük alanı ve ortalama yükseklik 

değerleri sergilerken, Pontostar kıymetli metal 

alaşımında en yüksek değerler hesaplanmıştır. 

 
Tablo 1. Metal alaşımlarında AFM tarafından 
ölçümlenen yüzey pürüzlülük alanı ve ortalama 
yükseklikler 

Resim 1. Pontostar metal alaşım yüzeyinin AFM 
görüntüsü 
 

Resim 2. Pontostar metal alaşımının ışık mikroskobu 
görüntüsü 
 

Resim 3. Remanium CS metal alaşım yüzeyinin AFM 
görüntüsü 
 

Resim 4. Remanium CS metal alaşımının ışık
mikroskobu görüntüsü 
 

Metal 
Alaşımları

Pürüzlülük 
alanı

Ra (nm) 

Ortalama 
yükseklikler 

Z (nm) 
Remanium CS 219.2 741.8 

Wiron 99 422.0 1529 

Wiron 88 437.0 1559 

Pontostar 669.2 1676 
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Resim 5. Wiron 88 metal alaşım yüzeyinin AFM 
görüntüsü 
 

Resim 6. Wiron 88 metal alaşımının ışık mikroskobu 
görüntüsü 
 

Resim 7. Wiron 99 metal alaşım yüzeyinin AFM 
görüntüsü 
 

Resim 8. Wiron 99 metal alaşımının ışık mikroskobu 
görüntüsü 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
 

Porselen, metal altyapılı estetik kron-

köprü uygulamalarında sık olarak kullanılan 

materyal olarak yerini almıştır.11 Üstün estetik 

görünümleri ve biyolojik uyumlulukları bu 

materyalin kullanımındaki yaygınlığı sağlamıştır. 

Bu üstün özelliklerine rağmen kırılgan materyal- 

ler olmaları ve zaman zaman metal altyapı

üzerinden koparak ayrılmaları dezavantajla- 

rından ikisini oluşturmaktadır.12,13 Yapılan 

araştırmalar porselen materyalinin ağız içinde 

ortaya çıkan fonksiyonel kuvvetlere karşı yeterli 

dayanıma sahip olduğunu ortaya koymakta- 

dır.1,3,12 Ortaya çıkan defektlerin, üretim hatala- 

rına bağlı olduğu ve yüzey kontaminasyonu- 

nun birincil nedeni olduğu bildirilmektedir.2

Kontaminasyon ajanları, temasla yüzeye bulaşan 

yağlı maddeler olabildiği gibi kullanılan tesviye 

aletlerinin bırakabileceği artıklar da olabilmekte- 

dir. Diğer bir neden ise tesviye işlemi sonucunda 

ortaya çıkan derin yarıklarda, porselenin 

uygulanması esnasında hava kabarcıklarının

sıkışması ve bunların pişirme işlemi sırasında

daha büyük hacimlere ulaşarak porselen yapıyı

zayıflatmasıdır.2,14 Farklı dental alaşımların

tesviye işlemi sırasında uygulanan tesviye 

materyallerinin türüne ve yüzey sertliklerine 

bağlı olarak farklı yüzey pürüzlülükleri oluştuğu

bildirilmiştir.15-17 

AGM kullanımı, materyalin yüzeyindeki  

düzensizlikler ve pürüzlülüklerin saptanmasında 

yeni bir görüş getirmiştir.5-10 Üç boyutlu sayısal 

görüntünün sağlanabilmesi, üzerinde sayısal 

işlemlerinin yapılabilmesi ve örnek konumu 
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değiştirilmeden farklı açılardan inceleme yapı-

labilmesi AGM’nun avantajlarını teşkil etmek- 

tedir. Diğer yöntemlere olan bu avantajlar 

AGM’nun bu araştırmada kullanılmasının ne- 

denini teşkil etmiştir. Işık mikroskobu ise kalın-

tıların cinsinin ve özelliklerinin görsel olarak 

saptanmasına olanak sağlamıştır.  

AGM kullanılarak yapılan yüzey tarama- 

sında dört ayrı metal alaşımı için farklı yüzey 

topografileri ve pürüzlülük değerleri ortaya 

çıkmıştır. Remanium CS kıymetsiz metal alaşımı

en az pürüzlülük ve yüzey düzensizliği göste- 

rirken, kıymetli metal alaşımı olan  Pontostar da  

en yüksek değerler bulunmuştur. Araştırma 

bulgularında Pontostar’daki bu farklılığın, yüzey 

sertliğinin diğer kıymetsiz metal alaşımlarından 

daha düşük olmasından kaynaklandığı düşünül- 

mektedir.14,17-19 Metallerin sertliğini tayin eder- 

ken kullanılan ucun ortaya çıkardığı çökme ne 

kadar küçük ise, sertlik numarası, dolayısıyla 

metalin sertliği de o kadar fazla olduğu klasik 

bilgilerin ışığında ortaya konmaktadır.1 Bu 

sonuçla 145 VHN sertlik değerine sahip Pontos- 

tar kıymetli metal alaşımı, 180-200 VHN değeri 

ile daha yüksek sertlik değerine sahip kıymetsiz 

metal alaşımlarından daha fazla pürüzlülük ve 

yüzey düzensizliği göstermiştir. 

Işık mikroskobu ile yapılan taramalarda 

tüm metal alaşımların yüzeylerinde farklı mik- 

tarlarda  kalıntının derin çukurcuklar içerisinde 

sıkışıp kaldığı gözlenmiştir. Bu inklüzyonların, 

tesviye işleminde kullanılan silikon karbid diskin 

parçacıkları olduğu mikroskobik görüntülerde 

belirlenmiştir. Silikon bağlayıcı ile birbirine bağ-

lanmış karbid partiküllerinden imal edilmiş

silikon karbid disklerdeki aşındırıcı partiküllerin 

bağlantı zayıflığından kaynaklanan kopmalar ne- 

deniyle, derin çukur ve oluklara karbit par- 

çacıkların saplandığı söylenebilir.17,14 

Alaşım örneklerinin tamamında eklentilere 

rastlanması ancak yüzey sertliği fazla olan 

Remanium CS alaşımında daha az olarak saptan- 

ması, benzeri sertlik derecelerine sahip metalle- 

rin daha az yabancı madde kontaminasyonuna 

sahip olacağı ve dolayısıyla bu maddelerden 

kaynaklanacak hava kabarcığı miktarını azalta- 

cağı görüşü ile porselen metal alt yapısı olarak 

kullanımlarının uygun olacağı sonucuna varıl- 

mıştır. Benzer şekilde, yüzey sertliği daha fazla 

olan alaşımlarda ortaya çıkan yüzey topogra- 

fisinin derin olmayan oluklara sahip olması,

oluşabilecek hava kabarcığı miktarını da azal- 

tacaktır. Tesviye işlemlerinde kullanılacak aletle- 

rin artık bırakmayacak özellikte olması, araştır- 

ma bulgularından varılabilecek bir sonuçtur.  
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