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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, porselen yüzeyine uygulanmış
iki farklı cila yönteminin feldspatik porselenin yüzey
pürüzlülüğüne etkisinin araştırılmasıdır.
Materyal-Metod: Çalışma kapsamında, 2 mm kalınlığında
ve 12 mm çapında disk şeklinde iki farklı metal porselen
türünden (Ceramco, Noritake) toplam 56 tane örnek
hazırlandı. Örnekler cilalama yöntemlerine göre 4 gruba
ayrıldı:
Grup 1(kontrol): Porselen diskler hazırlandıktan sonra
yüzeyleri frez ile düzeltildi ve glaze işlemi uygulandı.
Grup 2: Porselen diskler hazırlandıktan sonra yüzeyleri frez ile
düzeltildi ve porselen cila kiti uygulandı.
Grup 3: Porselen diskler hazırlandıktan sonra glaze işlemi
uygulandı, daha sonra disklerin üzerine frezleme işlemi yapılıp
tekrardan glaze işlemi uygulandı.
Grup 4: Porselen diskler hazırlandıktan sonra glaze işlemi
uygulandı, disklerin üzerine frezleme işlemi yapılıp porselen
cila kiti uygulandı.
Porselen örneklere yüzey cilaları uygulandıktan sonra,
profilometre cihazı (Surtronic 25; Taylor Hobson, Leicester,
U.K.) ile yüzey pürüzlülükleri değerlendirildi. Elde edilen
verilerin istatistiksel analizi üç yönlü varyans analizi testi
kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Sonuçlar en düşük yüzey pürüzlülüğü değerinin
(0.593 µm) Ceramco markalı porselen disklerin glaze
işleminden sonra frezlenip tekrar glaze edilen grupta (Grup
3), en yüksek yüzey pürüzlülüğü değerinin (1.661 µm) ise
Ceramco markalı porselen disklerin freze edildikten sonra
porselen cila kiti uygulanan grupta (Grup 2) olduğunu
göstermiştir. Üç yönlü varyans analizi testinin sonuçları
porselenin yüzey pürüzlülüğüne, glaze ve porselen cila kiti
uygulamalarının istatistiksel olarak anlamlı derecede
etkilediğini göstermiştir (p=0.001).
Sonuç: Elde edilen bulgular, porselen türlerinin ve
porselenlere uygulanan ilk glaze işlemlerinin porselenin yüzey
pürüzlülüğüne etkisinin olmadığını; glaze işleminin porselen
cila kitinden daha etkili olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Porselen cilası, yüzey pürüzlülüğü,
glaze işlemi.

*

ABSTRACT
Aim: The aim of this study to evaluate the effect of two
different polishing methods on surface roughness of
feldspathic porcelain.
Method: In this study, totally 56 disc shaped samples which
2 mm thickness and 12 mm diameter of two different
porcelains (Ceramco, Noritake) were prepared. The samples
were divided into four groups according to the polishing
methods:
Group 1 (control): The porcelain discs were prepared then
grinded with bur and over glazed.
Group 2: The porcelain discs were prepared then grinded
with bur and polished with polishing kit.
Group 3: The porcelain discs were prepared then over
glazed, after the discs were grinded with bur and over glazed
again.
Group 4: The porcelain discs were prepared then over
glazed, after the discs were grinded with bur and polished
with polishing kit.
After the surface of porcelain samples were polished,
evaluated surface roughness with profilometer (Surtronic 25;
Taylor Hobson, Leicester, U.K.). The statistically analysis of
obtained data were performed with use three-way analysis of
variance test.
Results: The results showed that the lowest surface
roughness value (0.593 µm) was identified in group with
Ceramco porcelain discs were over glazed, grinded and over
glazed (Group 3), the highest surface roughness value (1.661
µm) was identified in group with Ceramco porcelain discs
were grinded and polished with polishing kit (Group 2). The
result of three-way analysis of variance test showed that
there were statistically significant differences between over
glaze and porcelain polishing kit on surface roughness of
porcelain (p=0.001).
Conclusion: The obtained data presented that the type of
porcelain and prime over glaze were not effective on surface
roughness of porcelain; although the over glaze was more
effective than the porcelain polishing kit.
Key Words: Porcelain polishing, surface roughness, over
glaze.
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GİRİŞ
Porselen; üstün estetik özellikleri, biyouyumluluğu, metal alt yapı ile desteklendiğinde streslere
karşı dayanıklılığı, ağız sıvılarından etkilenmemesi gibi
mekanik özelliklerinden dolayı diş hekimliğinde sıklıkla
kullanılan bir restoratif materyaldir. Porselen materyali
yapısında birçok üstün özellikleri taşımasıyla birlikte,
bitirme işlemleri öncesi kırılgan özellik gösterir.1, 2
Porselenin kırılgan yapısı restorasyonun uzun
yıllar kullanılabilme olasılığını azaltmaktadır. Porselen
yüzeyindeki kırılmalar ve yüzey cilasının kaybolması,
hem karşıt dişlerde aşınmalara hem de plak birikiminin
artmasına neden olmakta, bu durum da protetik
tedavinin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.
Restorasyonların yüzeyinde meydana gelen plak
birikimi çürük aktivitesinde artışa ve periodontal
sorunlara neden olmaktadır.
Porselenin bu tarz olumsuz özelliklerini
azaltmak amacıyla restorasyonların yüzeylerine bitirme
ve cila işlemleri uygulanmaktadır. Farklı metotlarla
uygulanan bitirme işlemleri, hem porselen materyalinin
doğal diş minesini taklit edebilmesini, hem de kırılgan
yapısının güçlenmesini sağlar.1-4 Yüzey işlemleri ile
birlikte restorasyon yüzeyleri de pürüzsüz bir hal alır.
Pürüzsüz
olan
yüzeyler
sayesinde
porselen
restorasyonun kolay temizlenmesi ve doku uyumunun
artması sağlanmış olmaktadır.5
Laboratuvarda fırınlanmış porselene glaze
yapılarak yüzey yapısı ve doğal görünüm olarak doğal
dişe çok benzer restorasyonlar elde edilir.6,7 Klinik
uygulamalar esnasında çoğu zaman restorasyonlar,
okluzal uyumlama veya kontak düzeltme gibi işlemler
geçirmekte ve buna bağlı olarak da glaze edilmiş
yüzeyleri bozulmaktadır. Çalıştığımız ortamda glaze
yapmamız mümkün değilse ve hastalara da
restorasyonu o seansta takmamız gerekiyorsa;
porselen yüzeyinde yapmış olduğumuz küçük
değişiklikleri “reglazing” işlemi yerine polisaj ile
düzeltilebiliriz.7-9
Eğer,
okluzal
uyumlamalar
simantasyon işleminden sonra yapılacak olursa, polisaj
lastik ve diskleri ile dikkatli bir ağız içi parlatma işlemi
gerekmektedir.10
Bu nedenle çalışmada, iki farklı cila yönteminin
feldspatik porselenlerin yüzey pürüzlülüğüne etkisini
değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmamızın hipotezi
ise, glaze işlemi cila işlemine göre porselenlerin
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yüzeyini daha pürüzsüz hale getirecektir , porselenlere
uygulanacak ilk glaze işlemi porselenin yüzey
pürüzlülüğünü azaltacak ve feldspatik porselenin
türüne bağlı olarak da farklı pürüzlülük değerleri
oluşacaktır.
MATERYAL VE METOD
Çalışma kapsamında Ceramco 3 (Dentsply,
Burlington, New Jersey, USA) ve Noritake (Noritake
Dental Supply Co Ltd, Nagoya, Japan) olmak üzere iki
farklı metal porselen türünden, 2 mm kalınlığında ve
12 mm çapında disk şeklinde örnekler hazırlandı. Her
bir porselen türünden 28 adet olmak üzere toplam 56
tane disk hazırlandı.
Porselen örnekleri hazırlamak için öncelikle
örneklerin ebatlarına uygun mum şablonlar hazırlandı.
Daha sonra bu mum örnekler silikon esaslı ölçü
maddesinin içerisine yerleştirildi. Ölçü maddesi
sertleştikten sonra mum şablonlar çıkartıldı ve
porselen örneklerin elde edileceği silikon kalıplar
hazırlanmış oldu. Bu kalıpların içerisine, izolasyon
yapıldıktan sonra dentin porseleni ve mine porseleni
uygulandı. Vibrasyon yapıldıktan sonra nemli alanlar
kağıt peçeteler ile uzaklaştırıldı. Elde edilen seramik
örnekler vakumlu porselen fırınında pişirildi. Hazırlanan
seramik örnekler Resim 1 ve Resim 2’de gösterilmiştir.
Örnekler hazırlandıktan sonra, cilalama yöntemlerine
göre her bir porselen türü kendi arasında 4 gruba
ayrıldı (n=7):
Grup 1 (kontrol): Porselen fırınından çıkarılan diskler
soğuduktan sonra yüzeyleri frez ile düzeltildi ve
üzerlerine glaze (Ivoclar Vivadent AG, FL-9494
Schaan, Liechtenstein) işlemi uygulandı.
Grup 2: Porselen fırınından çıkarılan diskler soğuduktan sonra yüzeyleri frez ile düzeltildi ve üzerlerine
porselen cila kiti (Shofu dental Corp, Menlo Park,
California, USA) uygulandı.
Grup 3: Porselen fırınında çıkarılan diskler soğuduktan
sonra üzerlerine glaze işlemi uygulandı, sonra
yüzeyleri frez ile düzeltildi ve tekrar üzerlerine glaze
işlemi uygulandı.
Grup 4: Porselen fırınından çıkarılan diskler soğuduktan sonra üzerlerine glaze işlemi uygulandı, sonra
yüzeyleri frez ile düzeltildi ve üzerlerine porselen cila
kiti uygulandı.
Porselen örneklere yüzey cilaları uygulandıktan
sonra, profilometre cihazı (Surtronic 25; Taylor
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Hobson, Leicester, U.K.) ile yüzey pürüzlülükleri
değerlendirildi. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi
üç yönlü varyans analizi testi kullanılarak yapıldı. Çoklu
karşılaştırmalar Duncan testi ile yapıldı.
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(Grup 3), en yüksek yüzey pürüzlülüğü değerinin
(1.661 µm) ise Ceramco 3 markalı porselen disklerin
freze edildikten sonra porselen cila kiti uygulanan
grupta (Grup 2) olduğunu göstermiştir.

Tablo 1. Yüzey pürüzlülüğü değerleri.

Resim 1. Noritake seramik örnekler

Yüzey
Cilası

Porselen
Türü

Grup 1
(Kontrol)

Yüzey Pürüzlülüğü Değeri (Ra)

Ortalama
Ra Değeri

En
Düşük
Ra
Değeri

En
Yüksek
Ra
Değeri

Ceramco 3

1.086

0.853

1.318

Grup 2

Noritake
Ceramco 3

1.014
1.429

0.782
1.196

1.247
1.661

Grup 3

Noritake
Ceramco 3

1.257
0.771

1.025
0.539

1.489
1.004

Grup 4

Noritake
Ceramco 3

1.114
1.114

0.882
0.882

1.347
1.347

Noritake

1.371

1.139

1.604

Tablo 2. Varyans analizi
Glaze ve porselen cila kiti uygulamalarının porselenin yüzey
pürüzlülüğüne etkisini gösteren değerler

Resim 2. Ceramco 3 seramik örnekler

BULGULAR
Sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Üç yönlü
varyans analizinden elde edilen bulgular; porselenin
yüzey pürüzlülüğünü, glaze ve porselen cila kiti
uygulamalarının istatistiksel olarak anlamlı derecede
etkilediğini göstermiştir (p=0.001). Duncan testinin
sonuçları ise; porselen türlerinin ve porselenlere
uygulanan ilk glaze işlemlerinin porselenin yüzey
pürüzlülüğüne etkisi olmadığını (p>0.05), porselenlere
uygulanan ilk glaze işlemlerinin porselen türlerine göre
istatistiksel açıdan anlamlı derecede etkili olduğunu
(p<0.05) göstermiştir(Tablo 2). İlk glaze işleminin
porselen türlerine göre yüzey pürüzlülüğüne olan etkisi
Tablo 3’de gösterilmiştir.
Sonuçlar en düşük yüzey pürüzlülüğü değerinin
(0.593 µm) Ceramco 3 markalı porselen disklerin glaze
işleminden sonra frezlenip tekrar glaze edilen grupta

Varyansın
kaynağı

Kareler
toplamı

df

Ortalama
kare

F

Değişkenler
arası
Ölçüm

4,288(a)

7

,613

3,187

İstatistiksel
belirginlik
düzeyi
,004

146,743

1

146,743

763,501

,000

CILA

2,460

1

2,460

12,801

,001

PORS

,223

1

,223

1,161

,284

ALTCILA

,300

1

,300

1,563

,214

CILA *
PORS
CILA *
ALTCILA
PORS *
ALTCILA
CILA *
PORS *
ALTCILA
Hata

,060

1

,060

,314

,576

,000

1

,000

,002

,966

1,243

1

1,243

6,468

,012

,000

1

,000

,002

,966

19,989

104

,192

Toplam

171,020

112

Değişkenler
toplamı

24,277

111
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Tablo 3. İlk glaze işleminin porselen türlerine göre yüzey
pürüzlülüğüne etkisini gösteren değerler

TARTIŞMA
Dental porselenler, önce laboratuvar ortamında hazırlanır daha sonra ağız içine tatbik edilir; fakat
laboratuvarda alçı modeller üzerinde hazırlandığından
dolayı ağız içinde optimum uyumun sağlanması çoğu
zaman zordur ve bunun için bu restorasyonların
simantasyon öncesi uyumlanmaları gerekmektedir.
Seramik restorasyonların, simantasyonundan önce
veya sonra aşındırma işlemleri; okluzal erken temasları
gidermek, konturları düzeltmek, marjinal bitimi
sağlamak ve estetik ihtiyaçlar gibi nedenlerden dolayı
gerekli olabilir.4,7,11-13
Seramik restorasyonlar, bitim ve cila işlemleri
uygulanmadan ağıza simante edilecek olursa,
yüzeyindeki pürüzlü alanlar bakteri ve plak birikimini
kolaylaştıracaktır. Ağız içindeki sert dokuların ve
restoratif materyallerin pürüzlülüğü, plak birikimini ve
renklenmeyi etkileyebilir.14 Bu durum kötü ağız
kokusu, restorasyonun ömründe azalma ve periodontal
sorunlar gibi olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca
pürüzlü yüzeylerin varlığı karşıt arktaki dişlerin okluzal
yüzlerinde aşınmalara da neden olabilecektir.
Porselen restorasyonlarda aşındırma işlemlerinden sonra iyi cilalanmış pürüzsüz bir yüzey elde etmek
oldukça zordur.15 Bu yüzden seramik restorasyonların
yüzeylerine uygulanan bitim işlemleri için günümüzde
kullanılan farklı polisaj teknikleri vardır. Pek çok
araştırmacı farklı polisaj tekniklerinin porselenin yüzey
pürüzlülüğüne olan etkisini farklı polisaj metot ve
materyallerini kullanarak incelemişlerdir.7,8,16-20
Restorasyonun klinik başarısı açısından yüzey
pürüzlülüğünü en aza indirmek için, simantasyondan
önce yapılan düzenlemelerde bitirme aşamasını
takiben glaze işlemi, simantasyondan sonra yapılan
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uyumlandırma işlemlerinden sonra ise ağız içi cilalama
işlemleri önem kazanmaktadır.21
Ağız içi cilalama işlemleri çeşitli disk ve cila
patları kullanılarak yapılmaktadır ancak glaze işleminin
mümkün olmadığı veya zaman kısıtlamasının olduğu
durumlarda porselen cila kitleri kullanılarak ağız
dışında da, simantasyon öncesi cilalama yapılabilmektedir. Yapılan araştırmalarda, pek çok polisaj metodu
ile elde edilen porselen yüzeylerin, glazeli porselen
yüzeylerine alternatif olabileceği ifade edilmektedir.13,20,22 Bazı araştırmalarda ise polisajın, glaze
kadar pürüzsüz çatlaksız bir yüzey oluşturamayacağı
vurgulanmaktadır.21,23 Çalışmamızda elde ettiğimiz
değerler polisaj işleminin glaze işlemi kadar pürüzsüz
bir yüzey oluşturamayacağı görüşünü desteklemektedir.
Goldstein ve ark.8 otoglaze ve polisaj kitlerini
karşılaştırdıklarında, polisaj sistemlerinin de kabul
edilebilir yüzey düzgünlüğü verdiğini ifade etmişlerdir.
Campbell ve ark.24 otoglaze işleminin polisaj işlemine
göre daha pürüzsüz bir yüzey oluşturduğunu ifade
etmişlerdir. Yaptığımız çalışmanın sonuçları, glaze
işleminin polisaj işlemine göre daha düzgün yüzeyler
oluşturduğunu göstermektedir; bu durum Goldstein ve
ark.’larının çalışmalarını desteklememekle beraber
Campbell ve ark.’larının çalışmalarını desteklemektedir.
Bu durumun nedeni Goldstein ve ark.’larının
çalışmalarında farklı porselen türleri ve farklı polisaj
teknikleri kullandığından dolayı olabilir.
Aykent ve ark.25 ise farklı polisaj yöntemleri
(silikon lastik, glaze, Nd: YAG lazer) uyguladıkları
seramiklerde (Ceramco, Vitadur N, Ivoclar, In Ceram,
Cerec) glaze ve polisaj arasında yüzey pürüzlülüğü
açısından fark bulmamışlardır. Bu çalışmamızda
uyguladığımız glaze işlemi polisaj işlemine göre daha
düzgün ve pürüzsüz bir yüzey oluşturduğu için, Aykent
ve ark.’larının görüşünü desteklememektedir; glaze ve
polisaj sistemlerinin dental seramiklerin yüzey
pürüzlülüğünü etkilediği görüşünü desteklemektedir.
Aykent ve ark.25 beş farklı porselen türü
kullanarak yaptıkları çalışmalarında Cerec, Ivoclar ve
In-Ceram markalı porselenlerin yüzey pürüzlülüğü
açısından bir fark bulamazken, Vitadur-N ve Ceramco
markalı porselenlerin farklı yüzey pürüzlülüğüne sahip
olduğunu bulmuşlardır. Yaptığımız çalışmamızda
bulduğumuz değerler, kullandığımız iki farklı porselen
türünün (Ceramco 3, Noritake) porselenin yüzey
pürüzlülüğüne etkisi olmadığını göstermiştir.
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Çalışmamızın başlangıcında öne sürdüğümüz;
glaze işlemi cila işlemine göre porselenlerin yüzeyini
daha pürüzsüz hale getirecektir hipotezimiz çalışmamız
sonucunda bulduğumuz değerlere göre kabul edilmiştir
ancak; porselenlere uygulanacak ilk glaze işlemi
porselenin yüzey pürüzlülüğünü azaltacak ve feldspatik
porselenin türüne bağlı olarak da farklı pürüzlülük
değerleri oluşacaktır hipotezlerimiz ise çalışmamızın
sonuçları ile farklılık göstermektedir.
SONUÇ
Araştırmadan elde edilen bulgular; glaze
işleminin porselen cila kiti uygulamasına göre
porselenin pürüzlü yüzeyinin düzeltilmesinde daha
etkili bir yöntem olduğunu, kullanılan farklı porselen
türlerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi olmadığını
göstermiştir. Porselenlerin fırından çıktıktan sonra
uygulanan ilk glaze işlemlerinin porselenin nihai yüzey
pürüzlülüğünü etkilemediğini ancak değişik porselen
türleri arasında farklılıklara yol açtığını göstermiştir.
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