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ÖZET
Amaç: Çal$ mam$z$n amac$, iki farkl$ akril
muflalama tekni3inin akrilik rezinlerin bükülme dayan$m$
ve sertlikleri üzerindeki etkisi incelenmektir.
Gereç ve Yöntem: Çal$ mada iki farkl$ grup ve
materyal olarak da her grup içinde iki farkl$ materyal test
edildi: konvan- siyonel yöntemle muflalanan Meliodent ve
Entacryl, enjeksiyon yöntemiyle muflalalan Ivocap Plus ve
Meli-dent. Her bir alt grup için 8 adet örnek (65mm uzunluk, 10 mm geni lik, 2.5mm yükseklik) haz$rland$. Örneklerin bükülme dayan$mlar$ üniversal test cihaz$nda üç
nokta bükülme testi uygulanarak bulundu (5 mm/ dakika
ba l$k h$z$). K$r$lan örnekler daha sonra sertlik testleri için
kullan$ld$. Dijital mikro sertlik test cihaz$ kullan$larak, her
bir örnek için Knoop sertlik de3eri tespit edildi.
Bulgular: Entacryl istatistiksel olarak (p<0.05) en
yüksek bükülme direncine sahipken geleneksel muflalama
yöntemi ile tepilen Meliodent ikinci s$rada, Ivocap Plus
materyali de üçüncü s$rada yer ald$. Bu iki materyal
aras$nda istatistiksel olarak önemli bir fark bulunamad$
(p>0.05). Enjeksiyon yöntemi kullan$larak muflalan$lan
Meliodent’in istatistiksel olarak en dü ük bükülme dayan$m$na sahip oldu3u tespit edildi (p<0.05). Geleneksel
yöntemle muflalan$lan Meliodent en sert materyal olarak
bulundu ve bunu enjeksiyon yöntemi ile muflalan$lan
Meliodent ve Entacryl izledi. Bu üç materyal aras$nda
istatistiksel olarak önemli bir fark bulunamad$ (p>0.05).
Ivocap Plus’$n istatistiksel olarak en dü ük sertlik de3erine
sahip oldu3u tespit edildi (p<0.05).
Sonuç: Enjeksiyon muflalama tekni3i kendine
özel olarak haz$rlanm$ materyali ile beraber kullan$ld$3$nda yüksek bükülme dayan$m$ ve sertlik de3erleri elde edilmi tir. Geleneksel akrilik malzemenin enjeksiyon yöntemiyle muflalanmas$n$n mekanik olarak bir faydas$
olmamaktad$r.
Anahtar Kelimeler: bükülme dayan$m$, sertlik,
enjeksiyon muflalama

ABSTRACT
Purpose: The purpose of this study was to
investigate the effects of two different acrylic molding
techniques on flexural strength and hardness of acrylic
resins.
Material and Method: In this study, two
different test groups were used; with conventional
molding method Meliodent and Entacryl,
with
injection molding method Ivocap Plus and Meliodent.
For each group, 8 specimens for each material ( 65
mm length, 10 mm width, 2,5 mm height) were
prepared. The flexural strength (FS) values of the
specimens were assessed by 3 point bending test
using a universal testing machine (5mm/min crosshead speed) and then the fractured specimens were
used for the determination of the Knoop hardness
number (KHN) using a digital micro-hardness tester.
Results: As for the flexural strength values, as
Entcryl has (p<0.05) the highest strength value,
Meliodent with conventional molding method is the
second and Ivocap Plus Plus material is the third turn.
But there is no statistically signifigant differences
between two materials (Meliodent
and Ivocap)
(p>0.05). Meliodent with injection molding has the
lowest flexural strength values (p<0.05). The
Meliodent with conventional molding method is the
hardness material, the Meliodent and Entacryl with
injection molding follows it in turn. Ivocap Plus has the
lowest hardness value (p<0.05).
Conclusion:
When
injection
molding
technique used with the specially prepared material,
flexural strength and hardness values are acceptable.
There is no advantage when the traditional acrylic
material molded with ivocap plus.
Keywords: flexural strength, hardness,
injection molding.
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mesinde bükülme direnci ve sertlik ölçümlerinin birlikte
yap$lmas$ daha anlaml$ olur.
Çal$ mam$zda, geleneksel yöntemle muflalanan veya polimerize edilen iki akrilik materyal ile enjeksiyon tekni3i ile polimerize edilen akrilik materyallerin, bükülme direnci ve sertli3i kar $la t$r$larak,
polimerizasyon yöntemlerinin etkisi incelenmi tir.
Ayr$ca geleneksel yöntemle muflalama için uygun
akrilik malzeme enjeksiyon tekni3i ile polimerize
edilerek tekni3in etkisi de izlenmeye çal$ $lm$ t$r.

G)R)6
Günümüzde protez kaidelerinin yap$m$nda en
s$k kullan$lan materyal poli metilmetakrilatt$r.1,2 Ancak
poli metilmetakrilat$n bükülme ve çarpma dayan$mlar$yla ilgili problemleri bulunmaktad$r. Hareketli
protezler de büyük miktarlarda çarpma kuvvetlerine
maruz kald$klar$ndan yap$lar$nda çatlak olu umu ve
ilerlemesi söz konusu olur.2,3,4,5,6 Bu nedenle akrilik
rezinin performans$n$n artmas$ çatlaklara kar $ dayan$m$n$n art$ $ ile olur. Protez kaide materyallerinin çarpma dayan$mlar$ ve bükülme özellikleri ani yüklemeler,
klinik performanslar$n$ belirlemede önemli oldu3undan
poli metilmetakrilat$n çarpma dayan$mlar$n$ art$rmak
için yeni çal$ malar yap$lmaktad$r.2,3 Bunun için poli
metilmetakrilat, lastik, karbon grafit fiber, cam fiberler,
aramid fiberler gibi baz$ materyallerle güçlendirilebilir.
Yaln$z bunlar$n da, ba ta estetik aç$dan olmak üzere
bir tak$m dezavantajlar$ bulunmaktad$r.3
Poli metilmetakrilat$n dayan$m$n$ art$rmak için
yap$lan çal$ malar$n bir k$sm$ da akril muflalama
tekni3inin de3i tirilmesine yöneliktir. Geleneksel akril
muflalama tekni3ini basitle tirmek ve zaman$ k$saltmak
için mikrodalga enerjisiyle akril polimerizasyonu7,8 ve
enjeksiyon tekni3iyle akril muflalamas$ gündeme gelmi tir. Yap$lan çal$ malarda bu iki teknikle yap$lan
protezlerde boyutsal de3i imin daha az oldu3u ve
klinik uyumun artt$3$ görülmü tür.9,10 Akrilik rezinin
bas$nç ve enjeksiyon yolu ile mufla içerisine sevk
edilerek haz$rlanmas$ fiziksel ve klinik özellikleri
mükemmelle tirir.3
Bükülme direnci, her iki ucu desteklenen bir
yap$n$n kuvvet alt$nda gösterdi3i dayan$m$n$n ölçütüdür. Fotoelastik stres analiz çal$ malar$, akrilik kaideli
protezlerin çi3neme s$ras$nda bask$, gerilme ve
makaslama kuvvetlerine maruz kald$3$n$ göstermektedir.2 Bu kuvvetler parafonksiyonel al$ kanl$klar$ olan
bireylerde daha fazlad$r, bu da materyalin bükülme
direncini daha da önemli hale getirmektedir. Sertlik ise
kal$c$ penetrasyon veya çentikle meye kar $ materyalin
gösterdi3i dirençtir. Bu özellik materyallerin a $nma
direnci hakk$nda fikir sahibi olmak için kullan$l$r.11
Ayr$ca sertlik bükülme dayan$m$ ile birlikte de3erlendirilerek malzemenin esneyebilirli3i hakk$nda fikir
verebilir. Bükülme direnci ve ayn$ zamanda sertlik
de3erleri yüksek olan malzemenin, çarpma dayan$m$
dü ük olabilir. Bu nedenle bu tip kuvvetlere maruz
kalan malzemelerde klinik performans$n de3erlendiril-

MATERYAL VE METOD
Çal$ mam$zda test edilen materyaller Tablo 1’de
sunulmu tur. ki farkl$ grup için iki er farkl$ materyal
kullan$ld$. Her bir grup içindeki materyaller için 8 adet
örnek haz$rland$. Örneklerin haz$rlanmas$ s$ras$nda 65
mm uzunlu3unda, 10 mm geni li3inde ve 2.5 mm
yüksekli3inde metalden haz$rlanm$
olan kal$plar
kullan$ld$ (ANSI/ADA 12 nolu spesifikasyon standart$na
uygun). Bu metal kal$plar kullan$larak elde edilen mum
örnekler materyal 1 (G1) ve materyal 2 (G1) için
geleneksel muflalama yöntemine uygun biçimde,
materyal 3 (G2) ve materyal 4 (G2) ise geleneksel
yöntemlerden farkl$ olarak sürekli bas$nç alt$nda ve
enjeksiyon yolu ile kal$p içerisine sevk sa3layan bir
yöntemle muflaland$.
Mum eritilme i leminden ve muflalar$n
so3umas$ndan sonra negatif bo luklar$n izolasyonu
yap$ld$. G1 ve G2 için üretici firman$n önerdi3i dozlarda
ve sürede kar$ $m haz$rlanarak muflalan$lacak k$vama
gelmi olan akrilik reçine her iki mufla yar$s$na ta k$n
bir ekilde yerle tirilip yava ça preslendi. 10 dakika
bas$nç alt$nda b$rak$lan akrilik reçineler daha sonra
normal $s$daki su içine konarak G1 için 30 dakikada
70oC dereceye ç$kar$ld$. Bu $s$da 30 dakika tutulan G1
muflalar daha sonra kaynayan su içerisinde 30 dakika
daha tutularak polimerizasyonlar$ sa3land$. G2
muflalar$ ise $l$k su kaynad$ktan sonra kaynayan su
içerisinde 20 dakika tutularak polimerizasyonlar$
gerçekle tirildi.
Enjeksiyon sisteminin uygulanabilmesi için özel
olarak haz$rlanm$ olan muflalar mevcuttur. Muflalar
bir tak$m ara parçalarla 6 barl$k bas$nç ile akrilik
reçinenin kal$ba enjeksiyonunu sa3layan bas$nçl$
enjeksiyon aletine ba3l$d$r. G3 ve G4 materyallerinin
mum örneklerinin özel muflalar$na yerle tirilmesi
s$ras$nda 3-5 mm çap$nda mum tijler haz$rland$.
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testi uyguland$. Elde edilen maksimum k$r$lma de3erleri bükülme direncini ortaya ç$karmak için a a3$daki
formül kullan$larak her bir örnek için bükülme direnci
tespit edildi:
S=PL/2WH2
S: bükülme direnci, P: maksimum k$r$lma
yükü, L: destek uzunlu3u, W:örnek geni li3i, H: örnek
yüksekli3i.
K$r$lan örnekler bükülme direnci testinden
hemen sonra sertlik deneyi için kullan$ld$. Dijital mikro
sertlik test cihaz$ (Buehler MMT-3, Waukhagen Lake
Bluff,IL, USA) kullan$larak her örnek için Knoop sertlik
de3eri (Knoop Hardness Number: KHN) tespit edildi.
Test artlar$ 100 gram yük ve 15 saniye uygulama
süresi olarak tespit edildi.12 KHN her örnekte üç ayr$
lokalizasyondan elde edilen de3erlerin ortalamas$
al$narak bulundu.
statistiksel analiz için One-way ANOVA testi,
gruplar aras$ndaki farkl$l$klar$n tespiti için Tukey çoklu
kar $la t$rma analiz yöntemi kullan$ld$.

Haz$rlanan bu tijler mum eritme i leminden sonra
akrilik reçinenin enjeksiyon i lemi s$ras$nda mufla
içerisinde geriye kalan negatif bo luklara akmas$n$
sa3lamaktad$r.

Tablo I. Çal$ mam$zda test edilen materyaller.

Materyal Üretici Firma/ Lot Polimer/Mo
nomer

(n= 8)
Grup

Meliodent

1 (G1)

Grup

Heraeus

10 gr/ 30 ml.

Kulzer/012259

Entacryl

Atlas-ENTA/-

2 (G2)

6ekli
Konvansiyonel
muflalama

23.4 gr/ 10 ml

1 (G1)

Grup

Polimerizasyon

Konvansiyonel
muflalama

SR Ivocap Plus
Ivoclar Vivadent AG 2.18 gr/ 3ml
High Impact

/H18940

Sürekli bas$nç
alt$nda enjeksiyonla
muflalama

Grup
2 (G2)

Meliodent

Heraeus
Kulzer/012259

10 gr/ 30 ml.

Sürekli bas$nç

BULGULAR
Akrilik materyallerin ortalama bükülme
dirençleri, sertlik de3erleri ve gruplara göre standart
sapma de3erleri Tablo 2’de gösterildi.

alt$nda
enjeksiyonla
muflalama

G3’e ait örnekler için akrilik reçine özel kutusu
içinde ve vibratörde kar$ t$r$ld$ktan sonra muflan$n arka
taraf$nda bulunan ve onun uzant$s$ olan özel yuvas$na
yerle tirildi. Muflan$n di3er parças$ da kapat$ld$ ve
bas$nç aletindeki yerine yerle tirilerek 6 barl$k bas$nç
10 dakika boyunca uyguland$. Daha sonra kaynayan
su içerisine bas$nç aparatlar$ ile birlikte yerle tirilen
muflalar, burada polimerizasyonun gerçekle mesi için
35 dakika tutuldu. Polimerizasyon sonras$nda muflalar
bas$nç aparatlar$ndan sökülmeden 20 dakika so3uk
suda ve bas$nç aparatlar$ söküldükten sonra da 10
dakika daha so3uk su içinde bekletildikten sonra aç$ld$.
G4 örnekleri üretici firman$n önerdi3i oranlarda kar$ t$r$ld$ktan sonra polimerizasyon i lemi için
G3 örneklerle ayn$ i lemlere tabii tutuldu.
Mufladan ç$kar$lan örneklerin sadece çapak
gözlenen k$s$mlar$ dikkatlice tefsiye edilerek yüzey
düzensizlikleri hafifçe z$mparaland$.
Örneklere üniversal test cihaz$nda (Testometric, Testometric Co., UK) 50 mm destek uzunlu3u
olan test parças$, 5 mm/dakika h$zla 3 nokta bükülme

Tablo II. Materyallerin bükülme dayan$mlar$, sertlik de3erleri
ve istatistiksel kar $la t$rmalar$
Materyal

Sertlik

Bükülme Dayan$m$

(KHN)

(MPa)

Meliodent (G1)

18.86 ± 0.69

A*

97.02 ± 16.84

A*

Entacryl (G1)

18.12 ± 1.52

A

115.02 ±

B

22.74
SR Ivocap Plus

13.45 ± 1.10

B

96.12 ± 17.45

A

18.27 ± 0.70

A

76.98 ± 19.65

C

High Impact (G2)
Meliodent (G2)

* Farkl$ harfler istatistiksel olarak anlaml$ farkl$l$k
göstermektedir. (p<0.05)

Bükülme direnci de3erleri olarak Entacryl
istatistiksel olarak önemli derecede (p<0.05) yüksek
dirence (115.02 ± 22.74 MPa) sahipken, geleneksel
muflalama yöntemi ile polimerize edilen Meliodent
(97.02 ± 16.84 MPa) ikinci s$rada, Ivocap Plus
materyali de (96.12 ± 17.45 MPa) üçüncü s$rada yer
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geli tirilmi tir.2,3 Ayn$ zamanda yap$s$na ilave edilen
birtak$m materyallerle fiziksel özellikleri iyile tirilmeye
çal$ $lm$ t$r.2,3 Çal$ mam$zda kullan$lan Meliodent ve
Entacryl geleneksel polimetilmetakrilat olup Ivocap
Plus materyal olarak yap$s$ndaki kopolimer art$ $yla
materyal olarak daha farkl$d$r. Bükülme dayan$m$
de3erleri her üç malzeme için de kabul edilebilir
limitlerin üstündedir. Ancak sertlik de3erleri kar $la t$r$ld$3$nda Ivocap Plus di3er malzemelerden ve
belirtilen limitlerden daha dü ük bir de3erde ç$km$ t$r.
Bükülme dayan$m$ olarak yüksek dirence sahip bir
materyal olmas$na kar $n daha az sert yap$s$yla artm$
elastikiyete kavu mu tur. Temel olarak materyalin
esnekli3i materyale ait stres-strain e3risinin elastik
bölgesinin alt$ndaki alan$n hesaplanmas$ ile tespit
edilir. Çal$ mam$zda materyallerin ve muflalama
tekniklerinin mekanik özellikleri hakk$nda daha fazla
fikir sahibi olmak için bükülme dayan$m$ ve sertlik
ölçümleri yap$lm$ esneklik de3erleri ayr$ca tespit
edilmemi tir. Ancak yüksek bükülme dayan$m$ ve
firman$n belirtti3i elastik modülü de3erleri ve daha az
sert yap$ daha esnek ve dolay$s$yla çarpma
kuvvetlerine daha dayan$kl$ bir materyal olmas$n$
aç$klamaktad$r.14 Sistemin, materyal olarak farkl$
olmas$ ile birlikte materyalin kar$ $mdan sonra bas$nç
alt$nda muflaya enjekte edilip tüm tepim esnas$nda
sabit bas$nç uygulanmas$ ve daha homojen ve art$k
monomer oran$n$n azalt$ld$3$ bir hale getirilmesi sonuç
ürünün kalitesini art$rmaktad$r. Çarpma dayan$m$n$n
art$ $na ek olarak muflalama tekni3inin getirdi3i
avantajla çok iyi uyuma sahip protez kaidelerinin
olu turulmas$ da sistemin bir di3er avantaj$d$r. Zappini
ve ark.15 yapt$klar$ çal$ mada çarpma test de3erlerinin
akrilik rezinler aras$nda belirgin farkl$l$klar gösterdi3i,
en yüksek çarpma dayan$m$n$ Ivocap Plus resinlerin
gösterdi3i bulunmu tur. Uzun ve ark.16 ise yapt$klar$
çal$ mada Meliodent ile kar $la t$r$ld$3$nda Ivocap
Plus’$n bükülme dayan$m$n$n belirgin derecede yüksek
oldu3u göstermi tir. Bu bulgu bizim çal$ mam$z$n
sonuçlar$yla tamamen örtü mektedir. Enjeksiyonmuflalama yönteminde mekanik anlamdaki bu iyile me
malzemenin mekanik özelliklerini direk olarak etkileyen
dü ük pöröziteye ba3lanabilir. Bas$nç alt$nda yap$lan
polimerizasyon malzemenin daha dü ük polimerizasyon büzülmesi göstermesini sa3lam$ t$r. Dü ük polimerizasyon büzülmesi de daha az pöroziteyi ifade
etti3inden bu ekilde elde edilen malzemede daha
yüksek bir mekanik dayan$m beklenir.

almaktad$r. Bu iki materyal aras$nda istatistiksel olarak
önemli bir fark bulunamad$ (p>0.05). Enjeksiyon
yöntemi kullan$larak muflalan$lan Meliodent’in (76.98 ±
19.65 MPa) istatistiksel olarak en dü ük bükülme
direncine sahip oldu3u tespit edildi (p<0.05).
Geleneksel yöntemle muflalan$lan Meliodent
en yüksek sertlik de3erine sahip materyalken (18.86
± 0.69) bunu enjeksiyon yöntemi ile polimerize edilen
Meliodent (18.27 ± 0.70) ve Entacryl (18.12 ± 1.52)
izledi. Bu üç materyal aras$nda istatistiksel olarak
önemli bir fark bulunamad$ (p>0.05). Ivocap Plus’$n
ise (13.45 ± 1.10) istatistiksel olarak en dü ük sertlik
de3erine sahip oldu3u tespit edildi (p<0.05).
TARTI6MA
Çal$ mam$zda son y$llarda kullan$lmaya
ba lanan enjeksiyon-muflalama tekni3i ile birlikte kullan$lan Ivocap Plus akrilik materyali, geleneksel
yöntemlerle muflalan$lan Meliodent ve Entacryl ile
kar $la t$r$lm$ t$r. Enjeksiyon-muflalama tekni3inde
özel mufla ve presler kullan$l$r ve modeller 3000 $bs
sabit bas$nç alt$nda bekletilir. Özel haz$rlanm$ ve
dozlar$ daha önceden ayarlanm$ akrilik kapsüller 5
dakika vibrasyona kar$ t$r$l$r. Kar$ t$rma tamamland$ktan sonra akril 6 barl$k bas$nç alt$nda sürekli olarak
yakla $k 30 dakika s$cak alt$nda mufla içerisine enjekte
edilir ve ekstra olarak 20 dakika so3uk suda bekletilirler. Muflalar$n ekli ve termal yal$tkanlar sayesinde
protezler a a3$dan yukar$ya do3ru polimerize olurlar ve
polimerizasyon büzülmesi problemi minimuma indirilir.9
Bu materyalin di3er avantajlar$ öyle s$ralanabilir: a)
Kapsül içerisindeki materyal mekanik olarak kar$ t$3$ndan homojendir ve tepim için haz$rd$r, teknisyenin
materyalle temas$ engellenmi olur. b) Materyalin
yüksek kalitesi de3i mez. c) Polimerizasyon sonras$nda
okluzyon de3i mez. d) Pörözite olmaz. e) Polimerizasyon kontrollüdür, homojen bir materyal meydana gelir
bu da bükülme dayan$m$n$ ve protezin uyumunu
art$r$r. f) Homojen yap$dan dolay$ biyouyumlulu3u da
artar. g) Polisajlanmas$ da kolay olur.13
Polimetil metakrilat en s$k kullan$lan akrilik
kaide materyalidir. Ancak s$kl$kla kullan$lmas$na kar $n,
fiziksel özelliklerinin yetersiz oldu3u dü ünülmektedir.
Polimetil metakrilat sertli3i 18-20 KHN aras$nda
de3i en, bükülme dayan$m$ yakla $k 60 MPa olan bir
polimerdir.11 Bu fiziksel özellikleri iyile tirmek amac$yla
mikrodalga enerjisiyle akril polimerizasyonu ve
enjeksiyon-muflalama tekni3iyle akril polimerizasyonu
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Çal$ mam$zda tekni3in avantaj$n$ de3erlendirmek için geleneksel akrilik malzeme olan Meliodent
enjeksiyon yöntemi ile muflalanm$ t$r ve ayn$ malzemenin geleneksel muflalama yöntemi ile elde edilmi
hali ile k$yaslanm$ t$r. Hem bükülme dayan$m$ hem de
sertlik verileri enjeksiyon-muflalama ile yap$lanlarda
daha kötü sonuç vermi tir. Bu da enjeksiyon-muflalama tekni3inin kendisi için özel olarak imal edilmi
polimetil metakrilat ile birlikte kullanma zorunlulu3unu
ortaya
ç$karmaktad$r.
Muflalan$lan
malzemenin
mekanik özellikleri bu ekilde olmas$na kar $n özel
muflalama tekni3inin getirmi oldu3u çok iyi uyum gibi
özellikler korunmu olabilir ancak çal$ mam$zda bu
parametreyi de3erlendirmedi3imiz için bir ba ka
çal$ mada yüzey uyumu ayr$ca de3erlendirilebilir.

7.

8.

9.

10.
SONUÇLAR
Enjeksiyon muflalama tekni3inin mekanik
olarak daha iyi özelliklere sahip materyal elde
edilebilmesi aç$s$ndan avantaj$ çok aç$kt$r. Ancak
muflalama tekni3inin de sistemin kendisi için üretilmi
olan polimetil metakrilatlar ile daha iyi sonuç verdi3i
ortaya ç$km$ t$r. Geleneksel yöntemle muflalama
yap$lan materyallerde kabul edilebilir mekanik
de3erlere ula malar$na ra3men enjeksiyon muflalama
sistemi özellikle daha esnek, çarpma dayan$m$ daha
yüksek materyaller elde edilebilmesi aç$s$ndan çok
avantajl$d$r.

11.

12.

13.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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