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ÖZ
Günümüzde zirkonya esaslı seramiklerin kullanım alanları giderek artmıştır. Zirkonya alt yapılar oldukça dirençli yapılardır ancak zirkonya alt yapı üzerine uygulanan veneer seramiğin kırılması veya tabaka halinde
alt yapıdan ayrılması problem olmaya devam etmektedir. Zirkonya ile üst yapı seramiği arasındaki bağlantı
dayanıklılığı; zirkonya alt yapı üzerine uygulanan yüzey
işlemleri, üst yapı seramiğinin mekanik özellikleri ve bu
seramiklerin uygulama yöntemleri gibi faktörlerden
etkilenmektedir. Bu derleme; zirkonya alt yapılar ve
veneer seramikler arasında bağlantı başarısını etkileyen faktörler hakkında genel bilgi veren bir literatür
taramasıdır.
Anahtar Kelimeler: Zirkonya, veneer seramik
GĠRĠġ
Zirkonya seramikler, günümüzde yüksek dayanıklılık ve biyouyumluluk özellikleri sayesinde ideal
dental materyal olarak kabul edilebilmektedir. Kron ve
köprü protezlerinde kor materyali olarak kullanılan
Zirkonya esaslı seramikler, anterior bölge ile birlikte,
posterior bölgede de çok üyeli tam seramik sabit restorasyonların yapılmasına olanak sağlamaktadır.1-3
Ancak Zirkonya materyalinin yapısını oluşturan yoğun
kristalin faz nedeniyle opak görünüme sahip olması ve
günümüz teknolojileri ile bu seramiğe doğal dişe yakın
bir translusentlik kazandırılmaması dezavantajları
arasındadır. Bu nedenle diğer tam seramik sistemler
gibi zirkonyum oksit destekli restorasyonlar da ideal
estetiğin yakalanabilmesi için uygun translüsensliğe
sahip veneer seramikler ile kaplanmaktadır.4-6
Klinik çalışmalarda, zirkonya alt yapının başarı
oranının %97,8 olduğu tespit edilmiştir.3,7 Zirkonya
*
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restorasyonlarda, üstyapı seramiğindeki minör kırıklar
ve üstyapı seramiğinin zirkonya alt yapıdan ayrılması
en sık karşılaşılan başarısızlık sebebi olduğu bildirilmiştir.8 Veneer seramiklerin bükme dayanıklılığı, zirkonya
alt yapıya göre çok daha zayıftır ve bu nedenle düşük
yük altında bile kor-veneer ara yüzeyinde başarısızlıklar oluşabilir.9 Uzun dönem çalışmalarda metalseramik restorasyonlarda meydana gelen delaminasyon ve/veya çatlaklar gibi klinik başarısızlıklar %2,7 ve
%5,5 arasında gösterilirken,10,11 zirkonya-veneer seramikte bu oran 3 ila 5 yılın sonunda sırasıyla %13 ve
%15,2 oranlarında rapor edilmiştir.8,12
İki tabakalı tam seramik sistemlerde veneer
seramiğin delaminasyonu, yani alt yapıdan tabakalar
halinde ayrılması; alt yapı-üst yapı arasındaki ısısal
genleşme katsayısı uyumsuzluğu, hastaya bağlı faktörler, erken temas noktalarından kaynaklanan dinamik
yükler, harmonik bir oklüzyonun olmaması, yetersiz
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bağlanma kuvveti, restorasyonun uygun olmayan geometrisi, materyalin özellikleri, materyalin yorgunluğu,
alt yapı desteğinin yetersiz oluşu ve seramik içi defektler gibi birçok faktöre bağlı olarak meydana
gelebilir.13-15
Veneer Seramiğin Uygulama Yöntemleri
Zirkonya alt yapılar üzerine veneer seramikleri
farklı yöntemlerle uygulanabilir. Bu yöntemler; alt
yapılar üzerine geleneksel tabakalama tekniği, basınç
altında döküm yöntemi (Presleme tekniği) ve yakın
zamanda geliştirilen IPS e-max CAD tekniğidir.
Tabakalama Tekniği
Tabakalama tekniği, estetik açıdan üstün fakat
dayanıklılık açısından tek başına yetersiz olan veneer
seramik materyalinin daha kuvvetli bir altyapı üzerine
tabakalar halinde ilave edilerek pişirilmesi esasına
dayanır.16 Tabakalama tekniğinde, porselen tozu ve
likidi karıştırılarak hamur kıvamına getirilir. Daha sonra
karışım bir fırça yardımıyla korun üzerine kondensasyon işlemi ile uygulanır ve fırınlanır. Kondensasyon
işlemi ile seramik partiküllerin arasındaki hava boşluklarının ve nemin yüzeye çıkarılması, kor ile seramik
arasındaki temasın arttırılması ile buna bağlı olarak büzülmenin de azalacağı için soğuma esnasında oluşabilecek çatlaklar da önlenmiş olur. Kondensasyon işlemi vibrasyon, spatülleme veya fırçalama teknikleriyle
gerçekleştirilir.17
Tabakalama tekniğinde karşılaşılan en büyük
problem fırınlama sonrası yapı içerisinde %25-35 oranında büzülmenin görülmesidir. Oluşan büzülmeyi telafi etmek için birkaç kez ilave ve pişim işlemlerinin yapılması gerekir.18,19,20 Her pişim işleminde ise seramik,
ısıtılma ve soğuma işlemlerine maruz kalır ve bu durum yapı içinde mekanik özellikleri olumsuz etkileyen
streslerin oluşmasına sebep olur.21,22 Zeighami ve
ark.22 yaptıkları çalışmanın sonucunda, tekrarlanan
fırınlama işleminin veneer seramiğinin kristalin yapısında değişikliğe neden olduğu ve fırınlama sayısının
gereksiz olarak arttırılmasından kaçınılması gerektiğini
bildirmişlerdir.
Presleme Tekniği
Presleme teknolojisinin gelişmesi ile zirkonya
alt yapılar için yeni nesil seramikler üretilmiştir.23
Presleme tekniği ile geliştirilen cam seramik ingotların
ve yüksek dayanıklılığa sahip zirkonya alt yapıların
avantajlarının birleştirilmesi amaçlanmıştır.9 Presleme
tekniğinde, restorasyonun mum maketi hazırlanır ve
revetmana alınır. Kayıp mum tekniği ile mum
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eliminasyonu işlemi gerçekleştirildikten sonra, önceden
sinterlenmiş hazır seramik ingotlar özel fırında belli bir
ısı altında yumuşatılarak basınç altında preslenir. Bu
teknik ile tabakalama tekniğinde yaşanan fırınlama
büzülmesi en aza indirilerek daha iyi bir marjinal uyum
sağlanmış olur.19,20
Presleme tekniğinin tabakalama tekniğine göre
daha kontrollü olması, veneer seramiğin daha az hatalı
işlenebilmesi, dişin ideal formun oluşturulması, laboratuar ortamında tek bir pişimde gerçekleştirilmesi,
seramik basınç altında şekillendirildiği için ortaya çıkan
yapının daha homojen, yoğun ve küçük partiküllü olması gibi birçok avantajı vardır.24,25 Presleme tekniğinde hazırlanan mum maket, ağız ortamında prova
edilebilmektedir. Ayrıca mumun seramiğe göre daha
kolay işlenebilmesi hekim açısından gerekli düzenlemeler ve gerekirse ilavelerin kolaylıkla yapılmasını
sağlar. Dolayısıyla ağız içinde prova esnasında harcanan zamanı ve muhtemel tekrarlanan prova randevularını azaltır.26
Presleme tekniğinin bilinen dezavantajı ise kullanılan seramiklerin tabakalama tekniğinde kullanılan seramiklere göre optik kalitelerinin dolayısıyla estetiğinin
düşük olması nedeniyle ağızda estetik açıdan önemli
olan bölgelerde kullanımlarının sınırlı olmasıdır.27 Ishibe ve ark.’nın28 presleme ve tabakalama tekniğiyle
yüksek altın alaşım ve zirkonya alt yapılara uygulanan
veneer seramiklerin makaslama bağlantı dayanımını inceledikleri çalışmanın sonucunda; zirkonya alt yapılara
uygulanan tabakalama ve presleme yöntemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Çalışmanın sonucunda, materyal kompozisyonlarının
ve özelliklerinin, fırınlama sıcaklıklarının, soğuma derecelerinin, araştırmacının becerisinin, yüzeydeki porozitelerin ve fabrikasyon işlemlerinin alt yapı ile veneer
seramiği arasındaki bağlantının dayanımını ve kalitesini
etkileyebileceği bildirilmiştir.28
Tabakalama ve presleme tekniklerinin karşılaştırıldığı birçok çalışmada veneer seramiğinin yerinden
çıkma veya kırılma riskinin alt yapı tasarımından
kaynaklandığı belirtilmiştir.29,30,31 Aboushelib ve ark.,27
zirkonya ile veneer seramikleri arasındaki bağlantı dayanımını araştırdıkları çalışmalarında, zirkonya örneklerin bir kısmına IP e.max Zirpress pres seramiği, diğer
gruba liner ve IP e.max Ceram tabaka seramiği uygulamışlardır. Yapılan SEM analizinde tabaka seramiğin
uygulandığı örneklerin liner yüzeylerinde hava kabarcıkları gözlenmiş ve kombine kırıklar kaydedilmiştir.
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Pres seramiklerin ise yüzeyle çok daha sıkı bir yüzey
teması sağladığı ve koheziv kırıkların gözlendiği
belirtilmiştir.
IPS e.max CAD Tekniği
IPS e.max CAD Veneering Solutions, zirkonyum
oksit alt yapılar için CAD/CAM teknolojisi ile üretilmiş
veneer, lityum disilikat ve zirkonyum oksit kombinasyonlarının, diş ve implant destekli köprü restorasyonların uygulanabileceği bildirilmektedir. Veneer ve alt yapının her ikisi de dijital CAD/CAM ile üretildiği takdirde
uzun köprülerin yapımındaki manuel iş yükünün
önemli ölçüde azaltılabildiği belirtilmektedir.15,32 IPS
e.max CAD için 4 yıllık periyodu kapsayan klinik
çalışmaların olduğu, toplamda 237 restorasyonu
(kronu) içeren 6 klinik çalışma ile ortalama 3 yıllık bir
gözlemden sonra kırık oluşmama oranının %97.9
olduğu bildirilmektedir. Bu değerin, metal seramiklerin
ve diğer seramiklerin kırık oluşmama oranlarından
daha iyi olduğu belirtilmektedir.32
Torabi ve ark.,33 zirkonya alt yapılar üzerine;
tabakalama, presleme ve CAD-on teknikleri ile uygulanan veneer seramiklerinin marjinal uyumunu invitro olarak değerlendirmişlerdir. Tabakalama tekniğinde 63.06 μm, presleme tekniğinde 50.64 μm, CADon tekniğinde ise 51.50 μm değerinde marjinal boşluk
tespit ettikleri çalışmanın sonucunda her üç yönteminde klinik açıdan kabul edilebilir olduğunu belirtmişlerdir.33
Zirkonya Altyapı ve Veneer Seramik
Arasındaki Bağlantı BaĢarısını Etkileyen BaĢlıca
Faktörler
Zirkonya ile veneer porselen arasındaki bağlantı
mekanizmasının henüz tam olarak anlaşılmadığını
belirten Fisher ve ark.,34 oluşan kısıtlı bağlantının ve
veneer seramiğin zayıf performansının; zirkonya ile
veneer seramiği arasındaki ısısal genleşme katsayısı
farkı, kimyasal bağın dayanıklılığı, bağlantı yüzeyindeki
defektlerin türü ve yoğunluğu, ıslanabilirlik ve mekanik
kilitlenme sonucu ortaya çıkan sıkıştırıcı stres miktarına
bağlı olduğunu belirtilmişlerdir.
Isısal GenleĢme Katsayısı
Veneer seramiğinde oluşan stresler restorasyonun başarısını belirleyen önemli bir faktördür. Alt
yapı ile üst yapı arasındaki ısısal uyumsuzluk, veneer
seramiğin ısısal genleşme katsayısının alt yapı seramiğinden düşük ya da yüksek olmasına bağlı olarak,
veneer tabakasında baskı ya da gerilim streslerinin
oluşmasına neden olur. Seramikler baskı streslerine
karşı dayanıklıyken, gerilim streslerine karşı dayanık-
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sızdır. Veneer tabakasında küçük baskı stresleri,
veneer seramiğini kuvvetlendirerek, kırılma direncini
arttırdığı için istenilen bir durumdur. Veneer seramiğin
ısısal genleşme katsayısının alt yapıdan bir miktar
düşük olması sayesinde, soğuma sırasında istenilen
baskı stresleri oluşmaktadır.35,36 Veneer materyalinin
ısısal genleşme katsayısı değeri, alt yapı materyalinden
yüksek olduğunda ise; veneer delaminasyonu ve
mikroçatlaklar gözlenebilmektedir.36
Zirkonyum oksit seramiklerin ısısal genleşme
katsayısı (10.8 x 10-6 K-1), zirkonyum oksit altyapılar
için kullanılan veneer seramiklerin termal genleşme
katsayısın (9.1–9.7x10-6 K-1 )’dan biraz daha büyüktür.
Soğuma sırasında zirkonya hızla büzülerek veneer
seramiğe sıkıştırıcı kuvvet uygulamasına neden olur.
Böylece metal destekli porselen sistemlerindekine
benzer şekilde az miktardaki sıkışmayla daha zayıf olan
veneer seramik zirkonyum oksit seramiğine bağlanır37,38 Zirkonya, diğer seramiklere göre daha düşük
ısısal genleşme katsayısına sahip olduğu için, zirkonya
ile aynı veya daha düşük ısısal genleşme katsayısına
sahip özel üst yapı seramikleri geliştirilmiştir. Tam
seramik restorasyonlarda, alt yapı ve üst yapı seramiği
arasındaki ısısal genleşme katsayısı uyumsuzluğunun
olabildiğince az olması, alt yapı ve üst yapı seramiği
arasında oluşan bağlantı başarısını etkilemektedir.39
Bağlantı Mekanizması
Tholey ve ark.,40 Y-TZP zirkonya alt yapı ile
veneer seramik arasında bağlantı mekanizmasını
inceledikleri çalışmalarında; homojen yapının olması ve
cam fazdaki iyon alışverişinin kimyasal bağlantı oluşturabileceğini belirtmişlerdir. Ancak buna karşılık Kwon
ve ark.,41 sinterleme yapıldıktan önce ve sonraki
zirkonya yüzeyi ile veneer seramik ara yüzeyi arasında
mikropörözitelerin oluştuğunu, element difüzyonunun
veya migrasyonunun olmadığını gözlemlemişlerdir.
Buna dayanarak, zirkonya–veneer seramik arasındaki
bağlantı mekanizmasının kimyasal değil mekanik olarak oluştuğu, ayrıca ara yüzeyde oluşan mikropörözitelerin bu bağlanmada ana faktör olabileceğini
belirtmişlerdir.
Veneer Seramiği ve Restorasyonun
Geometrisi
Günümüze kadar yapılan çalışmaların sonucunda zirkonya alt yapılı restorasyonlarda en zayıf kısmın
veneer seramiği olduğu ve veneer seramiği güçlendirilirse kırılma riskinin azaltılacağı bildirilmiştir. ISO
6872 ve 9693 standartlarına göre veneer seramiğinin
bükülme direncinin minimum 50 MPa olması gerek372
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mektedir.15 Zirkonya alt yapının kalınlığının üst yapı
seramiğinin kalınlığına oranı, çatlak ilerlemesini ve
olası başarısızlıkları belirleyen ana faktörler arasındadır. Bu tabakaların kalınlaştırılması ve üst yapı seramiğinin baskı gerilimlerine, alt yapı seramiğinin ise
germe gerilimlerine maruz kalması sağlanmalıdır.
Seramik alt yapı materyalinin kalınlığının arttırılması
istense de, bu durum restorasyonun aşırı konturlu
yapılmasına ya da dişten fazla madde kaldırılmasına
neden olmamalıdır.42
Liner Materyalinin Kullanımı
Liner, zirkonya alt yapı ile veneer seramik
arasında alt yapının opak görüntüsünü maskelemek ve
de zirkonyanın ıslanabilirliğini artırmak için ara tabaka
olarak uygulanır. Zirkonya-veneer seramik bağlanma
dayanımında liner uygulama dikkate alınması gereken
faktörlerden biridir. Bazı materyal kombinasyonlarında
kullanılan bu ek ara tabaka bağlanma dayanımını
önemli derecede etkilemektedir.23
Liner materyalinin, kimyasal ve mekanik
bağlanmayı artırdığını belirten çalışmalarla birlikte43,44,
bağlanma dayanımını azalttığını gösteren çalışmalar da
vardır.45,46 Özellikle preslenebilir veneer seramikler için
kullanıldığında bağlanma kuvvetini önemli derecede
zayıflattığı ve veneerin delaminasyon riskini dramatik
bir şekilde arttırdığı da rapor edilmiştir.23,45 Cengiz ve
ark.,47 farklı yüzey işlemleri ve liner materyalinin
uygulamasının bağlanma dayanımını araştırdıkları tez
çalışmasına göre: liner materyalinin hem tabakalama
hem presleme tekniğinde bağlanma dayanımını
dramatik bir şekilde düşürdüğünü, uygulanan farklı
yüzey işlemlerinin ise etki etmediğini belirtmişlerdir.
Yüzey Pürüzlendirme ĠĢlemleri
Mekanik retansiyonun arttırılması için pürüzlendirme işlemi ile; yüzey alanı, yüzey enerjisi ve yüzey
ıslatılabilirliği arttırılmış olur.48 Pürüzlendirmek için kullanılan yüzey işlemleri; alüminyum oksit ile kumlama,
düşük grenli elmas döner aletler ile pürüzlendirme, asit
ile pürüzlendirme, plazma sprey yöntemi ve bu metodların herhangi bir kombinasyonu uygunlanmaktadır.2,34,39,46-48 Kumlama, tam seramik restorasyonların
yüzey pürüzlülüğünü arttırmada yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir.34,42,47,49 Kumlama yöntemi ile oksitler ve kontamine tabakalar uzaklaştırılarak mekanik
bağlantı sağlayacak temiz ve pürüzlü yüzeyler elde
edilir.50 Bu işlem genellikle 50–250 μm’lik Al2O3
tozlarının 4-6 atmosfer basınçlı kumlama cihazlarında
püskürtülmesi esasına dayanmaktadır.50,51,52 Kim ve
ark.,2 Al2O3 ile kumlama işleminin, liner uygulamalarına
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göre zirkonya alt yapı ile üst yapı seramiği arasında
oluşan bağlantı dayanıklılığını arttırdığını, tek başına
liner uygulamasının ise bağlantı dayanımını azalttığı
bildirilmişlerdir. Ancak Uludamar ve ark.,3 aluminyum
partiküllerinin zirkonya yüzeyine gömülme riski sebebiyle zarar verebileceğinden altyapının alüminyum ile
kumlanmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Fisher ve
ark.46 ise farklı yüzey işlemlerinin zirkonya-veneer seramik arasındaki bağlanmaya olan etkisinin açık
olmadığını belirtmişlerdir.
Özkurt ve ark. 52 dört farklı zirkonya materyali
ile ve iki farklı veneer seramiğinin yer aldığı çalışmalarının sonucunda bağlantı değerleri arasındaki farklılığın, veneer seramikleri ve sinterlenmiş ya da sinterlenmemiş zirkonya blokların kullanımından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Liner materyalinin ve farklı
yüzey işlemleri uygulamalarının zirkonya ve veneer
seramiği arasında bağlantı değerlerini etkilemediğini
vurgulamışlardır.
Seramik yüzeylerinin elmas frezlerle aşındırılması ile mekanik bağlantı sağlanır. Elmas frezler
kullanıldığında diğer yöntemlere göre gözle görülebilir
daha pürüzlü yüzeyler elde edilebilir.53 Kou ve ark.’nın54 beş farklı seramiğin yüzey pürüzlülüğünü inceledikleri çalışmada, yüzey pürüzlülüğünün aşındırma
işleminde, polisaj işleminden daha fazla olduğunu
belirtmişlerdir. Benzer şekilde, zirkonyum oksit esaslı
restorasyonlarda küçük grenli elmas frezlerle yapılan
aşındırmalar sonucunda gelişmiş bükülme direnci elde
edilirken, kalın grenli frezlerle (150µm gren boyutuna
sahip elmas frez) yapılan aşındırmalar sonucunda bükülme direncinde azalma gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, aşırı ısınmanın eşlik ettiği aşındırma işlemlerinde tersine faz dönüşümü meydana
geldiği ve zirkonyum oksit seramiğin direncinde
azalmaya neden olduğu bildirilmiştir.55,56
Zirkonyum oksit alt yapı materyaliyle üst yapı
porseleni arasındaki bağlantı direncine etkilerinin araştırıldığı tez çalışması sonucunda, zirkonyum oksit seramiklere uygulanan yüzey işlemleri (asitle pürüzlendirme, kumlama, frezle aşındırma ve plazma sprey)
sonucunda en fazla t→m faz dönüşümünün, kumlanmış örneklerde olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte
makaslama bağlantı direnci testi değerlerine göre,
kumlama işlemi sonucunda zirkonyum oksit materyalinde gözlemlenen yüksek monoklinik grenlerin bağlantı direncine etkili olmadığını belirterek, zirkonyum oksit
alt yapı-üstyapı porselenleri arasındaki bağlantı direncinin artırılması için, yüzey pürüzlendirme işlemlerinin
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uygulanmasına gerek olmadığı belirtilmiştir.57
Kosmac ve ark.,58 % 4 ‘lük asidik asit solüsyonunda 16 saat bekletilen Y3TZP seramikleri ile yaptıkları çalışma sonucunda, önemli miktarda tetragonal
zirkonyumun, monoklinik zirkonyuma dönüştüğünü
bildirmişlerdir. Fakat geleneksel asit uygulamalarının,
zirkonyum oksit seramikleri-siman bağlantı direncinde
olumlu etkisinin olmadığını belirten çok sayıda çalışma
da bulunmaktadır.17,42,48
Aboushelib ve ark.27 seramik sistemleri arasında en düşük bağlantı direncinin Y-TZP alt yapılarda
görüldüğünü belirtmişlerdir. Bunun sebebi olarak
yüzey pürüzlendirme işlemlerinin Y-TZP seramiklerde
daha zor yapılması gösterilmiştir. CAD-CAM sistemlerinde freze edilen alt yapıların yüzeyinde, kumlama
yapıldığında retansiyonun daha fazla olduğu ve kumlama işleminin renkli bloklarda beyaz bloklara oranla
pürüzlülüğü arttırırken çatlak oluşumunu da arttırdığı
bildirilmiştir. Ayrıca Y-TZP alt yapılarda renklendirici
sıvıların yüzey uygulaması yapılmamış alt yapıya uygulanması ve üst yapının preslenmesinin bağlantı direncini düşürürken, çatlak oluşumunu arttırdığını
bildirmişlerdir.
Güngör ve ark.,59 zirkonya alt yapılara uygulanan kumlama, elmas döner aletlerle aşındırma, aşındırma+kumlama gibi farklı yüzey işlemlerinin, yüzey
pürüzlülüğü,faz dönüşümü ve veneer seramik ile
biaksiyal bükülme dayanamını araştırdıkları çalışmada;
farklı zirkonya alt yapıların (Kavo ve Noritake zirkonya)
farklı dayanım gösterdiği, ayrıca yüzey işlemlerinin,
yüzey pürüzlülüğünü arttırarak monoklinik faz
dönüşümünü göreceli olarak arttırdığını belirtmişlerdir.
SONUÇ
Tam seramik alt yapı ve veneer seramiği bağlanma kuvvetinin metal-seramik bağlanma kuvvetine
henüz ulaşmamış olmasından bağlanma kuvvetinin
arttırılması ve klinik komplikasyonların azaltılması için
çalışmaların devam etmesi gerekmektedir. Bununla
birlikte, tam seramik alt yapı yüzeyine uygulanan
kumlama, aşındırma ve dağlama gibi yüzey hazırlık
işlemlerinin daha hassas ve kontrollü bir şekilde uygulanması, dayanıklılığı arttırılmış veneer seramiklerin
geliştirilmesi ve alt yapıların uniform kalınlıkta değil,
anatomik formda hazırlanması ile veneer kırılma riski
azaltılabilir. Daha kesin sonuçlara varabilmek için bu
konuda daha fazla in vitro ve in vivo çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır.
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