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ÖZET 
 

Kaya Moustafa, C. (2020). Farklı Estetik Braketler ve Konvansiyonel 

Braketlerlerin Farklı Ark Telleriyle Kombinasyonları Sonucu Oluşan Sürtünme 

Dirençlerinin In Vitro Olarak Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Biruni Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. 

 

  Çalışmamızın amacı , farklı tipteki estetik ve metal braketler ile farklı ark teli 

eşleşmeleri karşılaştırıldığında oluşan sürtünmenin in vitro olarak 

değerlendirilmesidir. Absolute, Prism, Avex CXi, OmniArch PLUS, OmniArch 

PLUS-MBT  braketlerinden 40'ar adet olacak şekilde 200 adet 0,022x0,025 inç slotu 

olan alt santral diş braketi ve 0,017x0,025 inç boyutu olan NiTi, BioSlide NiTi, 

paslanmaz çelik ve TMA ark tellerinin her birinden 50 adet olacak şekilde toplam 

200 adet tel kullanılmıştır. Çalışmamız içerisindeki sürtünme deneyleri TÜBİTAK 

Gebze Ulusal Metroloji Enstitüsü Kuvvet Ölçümleri Laboratuvarı’nda 

gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullanılan test makinesi Zwick (Zwick / Roel Ulm, 

Germany) Z250 evrensel test makinesidir. Çalışma bulgularına göre tüm 

kombinasyonlarda ikinci düzen açılanma arttırıldıkça sürtünme direnci de 

artmaktadır. Tüm ark teli ve braket kombinasyonları arasında ise en çok sürtünme 

değeri gösteren ark teli materyali TMA ark teli olarak gözlenmiştir. Metal slotlu 

seramik braketlerin tamamen seramik olan braketlere göre daha az sürtünme 

kuvvetine neden oldukları gözlemlenmiştir. Çalışmanın tamamında en yüksek 

sürtünme kuvveti gösteren kombinasyon ise TMA ark teli ile safir braket arasında 

10° açılanmada gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ortodonti, sürtünme, estetik, seramik, braket 
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SUMMARY 

 
Kaya Moustafa, C. (2020). A comparative in vitro study of frictional 

resistances between different esthetic and conventional brackets and different 

orthodontic archwires. PhD Thesis, Biruni University Institute of Graduate Education, 

Istanbul. 

 

The aim of this study is to evaluate the friction resistance between different 

types of aesthetic labial brackets and metal brackets and different arch wire 

combinations in vitro. Absolute (Star Dentech Korea, Korea), Prism (ODP-

Orthodontic Design and Production, Inc, USA), Avex CXi (Opal Orthodontics, 

Ultradent, USA), OmniArch PLUS (Dentsplay, USA), OmniArch PLUS-MBT 

(Dentsplay, USA), 200 pieces of lower central tooth brackets with a slot of 

0.022x0.025 '', 40 of which from the brackets, and a total of 200 wires, 50 of each of 

NiTi, BioSlide NiTi, Stainless steel and TMA arch wires in 0.017x0.025 inch sizes 

were used. . Friction experiments were carried out at TÜBİTAK Gebze National 

Metrology Institute Force Measurements Laboratory with Zwick brand (Zwick / Roel 

Ulm, Germany) Z 250 model universal testing machine. According to this study 

findings,when the angulation increase, frictional resistance also increases. Among all 

the arch wire and bracket combinations, the arch wire material that shows the highest 

friction value was observed as TMA arch wire. The lowest friction was found in the 

AvexCXi combinations. The highest frictional resistance was found in the 

combination of TMA arch wire with Absolute brackets at 10°. 

 

Keywords: Orthodontics, friction, aesthetics, ceramic, bracket 
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

 

 

Günümüzde insanların hayatında en önemli faktörlerden biri estetiktir. 

Özellikle yüz bölgesi estetik amaçla en çok dikkat edilen bölgedir. Yüz bölgesi 

estetiğinde ise çene, dudak ve diş ilişkisi büyük bir önem taşımaktadır. İnsanların 

fiziksel özellikleriyle ilgili en önemli belirteçlerden biri yüz, ağız ve gözlerdir (Ehsani 

et al., 2009). Bundan dolayı insanlar düzgün sıralanmış dişler, birbirine ve yüze 

uyumlu dental arklarla yüz estetiklerinde katkıda bulunmak isterler. Sabit ortodontik 

tedavi sürecinde apareyler estetik olmayan bir görünüm oluşturmaktadır. Sabit 

ortodontik tedavi sürecinde artan estetik talebinden dolayı estetik braket kullanımı son 

yıllarda popülerliğini arttırmıştır (Russell, 2005) (Kim et al., 2014). Bu nedenle estetik 

braket kullanımının sabit ortodontik tedavi sürecinde ağız dokularına, diş dokularına 

ve tedavi sürecine negatif etkide bulunmaması için doğru estetik materyaller 

seçilmelidir. 

 

Ortodontik diş hareketi sıklıkla bir braketi diş yüzeyine yapıştırarak ve braket 

slotuna bir ark teli yerleştirerek gerçekleştirilir. Ortodontik mekaniklerde dişe 

uygulanan kuvvetin bir kısmı sürtünme ile kaybolmakta, geri kalan kısmı ise diş 

hareketi esnasında diş destek dokularına iletilmektedir.  Ortodontik tedavi sürecinde 

ortodontik kuvvet sürtünme kuvvetinden dolayı %60 azalmaktadır (Kusy & Whitley, 

1997).  Bu nedenle sürtünme kuvvetleri tarafından oluşan kuvvet kaybının optimal diş 

hareketi için göz önüne alınması zorunludur.  

 

Ortodontik tedavi sırasında, braket slotlarındaki ve ark teli temas alanlarındaki 

sürtünme, uygulayıcının optimal kuvvet değerlerini elde etmesini engelleyerek hem 

tedavi süresini hem de tedavinin dişlerin çevre yapıları üzerindeki etkilerini 

etkileyebilir (Cacciafesta, Sfondrini, Ricciardi, et al., 2003). Bu nedenle, artan 

sürtünme direnci ortodontistin aşırı kuvvet kullanmasını gerektirebilir, bu da ankraj 

kaybı, hasta rahatsızlığı ve tedavi sırasında diş destekleyici dokularda yaralanmaya 

neden olabilir (Read-Ward et al., 1997). 
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  Azalmış sürtünme kuvveti tedavi sürecini kısaltmakta, hasta ağrısını 

azaltmakta ve ankraj kaybını engellemektedir ( Kapila et al., 1990;Drescher et al., 

1989; Liu et al., 2013; Redlich et al., 2003 Andreasen & Quevedo, 1970;). 

 

Ortodontide sürtünme bir çok farklı faktörlerden etkilenmektedir. Örnek olarak 

braket ve tel malzemesi, braket slotunun ve ark tellerinin yüzey özellikleri, ark teli 

kesiti, tel-braket ara yüzündeki tork, ligatürleme tipi ve kuvveti, braketler arası mesafe 

gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. 

 

Bugüne kadar, ortodontide sürtünmenin tanımlanabilmesi için çeşitli yöntemler 

geliştirilmiştir.  Sürtünmenin tanımlanabilmesi için kabul edilen bir yöntem, braket ile 

ark teli ara yüzünde bir sürtünme katsayısı (COF) tanımlamaktır (Clocheret et al., 

2004; Kusy et al., 1991; Saunders & Kusy, 1994; Stannard et al., 1986; Willems et al., 

2001 Kusy & Whitley, 1989, 2003;). Bu katsayı sürtünme kuvveti değeri ile uygulanan 

yük arasındaki orantı olarak tanımlanır (Kusy & Whitley, 1997). 

 

Yaygın olarak kullanılan metal braketler paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve 

birçok çalışmada en ideal sürtünme özelliklerine sahip olduğu gösterilmiştir. Seramik 

braketler estetik özelliklerinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte, çalışmalar bu braketler için daha yüksek sürtünme direnci, pürüzlü yüzeyler 

ve paslanmaz çelik braketlere kıyasla diş hareketlerini geciktirme eğilimi rapor 

etmişlerdir (Kusy et al., 1991; Zinelis et al., 2005). Bu nedenle sürtünme kuvvetlerini 

azaltmak ve seramik malzemelerin bu dezavantajlarını gidermek için metal yuvalara 

sahip estetik braketler geliştirilmiştir (Cha et al., 2007). 

 

Paslanmaz çelik ark telleri, sürtünme açısından beta-titanyum veya nikel-

titanyum ark tellerinden daha iyi sonuçlar gösterir (Kusy et al., 1991; Drescher et al., 

1989). 

 

Bu çalışmanın amacı; 

• Elastomerik ligatür ile ligatüre edilen farklı özelliklere sahip estetik braketlerin 

paslanmaz çelik braketlerle arlarındaki sürtünme direncini karşılaştırmak, 
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• Paslanmaz çelik, nikel titanyum, Bioslide nikel titanyum ve TMA ark tellerinin 

(0,017x0,025'') sürtünme dirençlerini karşılaştırmak, 

• Farklı materyal ve slot yapısında olan braket ve arkların arasında oluşturulan 

kombinasyonların 2.düzen açılanmaları ile oluşan sürtünme dirençlerini 

değerlendirmek, 

• Farklı tork değerlerindeki konvansiyonel braketler arasındaki sürtünme 

direncini karşılaştırmaktır.                                                                
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2. GENEL BİLGİLER 

 

 

Sürtünme, temas halindeki iki cismin göreceli hareketine direnç gösteren ya da 

geciktiren kuvvet olarak tanımlanır (Keith et al., 1993; Nishio, Da Motta, et al., 2004). 

 

 

2.1.Sürtünme 

 

 İki tip sürtünme mevcuttur. Statik ve Kinetik (Dinamik)   

 

 

2.1.1. ‘Statik Sürtünme: ‘ 

 

Statik sürtünme, birbirlerine göre hareketsiz durumdaki iki düz yüzeyi hareket 

ettirmek amacıyla gereken en düşük kuvvet miktarına verilen isimdir (Rossouw., 

2003; Tosun, 1999). 

 

 

2.1.2. Kinetik (Dinamik) Sürtünme : 

 

Katı bir cismin hareketi ile başlayan sürtünmedir ve cismin sabit hız ile 

hareketini devam ettirebilmesi amacıyla aşması gereken kuvvet miktarına verilen 

isimdir (Reitan, 1967). 

 

Tüm durumlarda statik sürtünme miktarı, kinetik sürtünme miktarından fazladır  

(Jones et al., 2002). 
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2.1.3.Ark Teli ile Braket Arasında Sürtünme Direnci 

 

Klasik sürtünme kayıcı mekaniklerde harekete direnç gösteren sürtünme 

direnci etmenlerden yalnızca biridir.  Kusy ve Whitley diş hareketine karşı olan 

sürtünme direncini üç komponente ayırır (Kusy & Whitley, 1999). 

1)Klasik sürtünme(FR), statik ya da kinetik 

2)Kilitlenme: Binding(BI), dişte gözlenen devrilme hareketi veya ark telinin 

esnemesi sonucu ark teli ve braket köşesi arasında kontakt oluşması durumunda 

meydana gelen sürtünme direncini ifade etmektedir. Bir dişi hareket ettirmek için 

kuvvet uygulandığında ark teli braket köşesiyle temas edinceye kadar kuvvet yönüne 

doğru devrilir ve binding gözlenir. 

3)Çentiklenme: Notching(NO), ark telinin braket köşesi ile temas eden 

yüzeyinde kalıcı deformasyon gözlenmesidir. Diş hareketi bu tür deformasyonda 

durmaktadır (Shaik & Guram, 2018). 

Bu komponentleri en iyi anlama yolu diş hareketinin 3 aşamalı aktif fazını 

incelemektir (Burrow, 2009). 

Hareketin erken aşamasında diş devrilir ve braket köşesi ve ark teli arasında 

temas oluşmaya başlar. Hem sürtünme hem de kilitlenme sürtünme direncini oluşturur. 

RS = FR + BI 

2. aşamada braket ve ark teli arasındaki açı artış gösterir ve bu durumda 

kilitlenme sürtünme direncinin asıl kaynağı olur. RS= BI 

3.aşamada kontak açısı yeterince dik olursa çentiklenme gözlenir ve klasik 

sürtünme ve kilitlenme göz ardı edilir. (RS = NO) (Burrow, 2009). 

 

 

2.2.Ortodontik Diş Hareketi 

 

Ortodontide meziodistal yönlü diş hareketi iki farklı mekanikle 

gerçekleştirilebilir: 

 

Bölümlü arklar: Bu ortodontik hareket yönteminde sürtünme yoka yakın derecede 

azdır. Dişler tel üzerinde yapılan bükümler ile hareket ettirilirler (Drescher et al., 1989; 

Berger, 1990; Burstone, 1981; Sims et al., 1994). 
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Kayma mekanikleri: Bu ortodontik hareket yönteminde diş ve diş grubu kuvvet 

yardımı ile ark telinde kaydırılırlar. Bu tedavi sisteminde ark teli ve braket arasında 

binding meydana gelebilir. Aynı zamanda sürtünme gözlenip dişin hareket miktarının 

azalması gözlenebilir.  Diş hareketi için geçerli optimum biyolojik doku cevabı 

yalnızca uygulanan kuvvetin sürtünme kuvvetinin üstesinden gelebilecek büyüklükte 

olduğunda gerçekleşir (Sims et al., 1994). 

 

 

2.3.Ortodontide Sürtünme Kuvveti ve Kayma Mekanikleri 

 

Ortodontik kayma mekaniklerinde kinetik sürtünme düzensizdir çünkü diş 

hareketi ark teli boyunca devamlı değildir.  Çevre dokuların biyolojik cevabı sonucu 

devrilme ve kök dikleşmesi hareketi sonucu psödo statik bir durumdur 

(Nanobiomaterials in Clinical Dentistry (Subramani & Ahmed, 1994). 

 

Normal şartlar altında sürtünme kuvveti kayan yüzeylere bağlı olarak 

uygulanan yükle doğru orantılıdır (Doshi & Bhad-Patil, 2011). Ayrıca yüzeyler 

arasındaki temas alanından kayma hızından bağımsızdır (çok düşük hızlar hariç) 

(Keith et al., 1993). 

 

Sürtünme, ark telinin braket slotları boyunca kaydığı kayıcı mekaniklerde çok 

önemli bir faktördür (Keith et al., 1993; ‘ Loftus et al., 1999). 

 

Kayma mekaniği sırasında dokular tepki verir ve diş hareketi yalnızca 

uygulanan kuvvetin braket ve ark teli ara yüzündeki sürtünmeyi aştığı durumda 

meydana gelir. Yüksek sürtünme kuvveti seviyeleri, az diş hareketi veya hiç diş 

hareketi olmaması ile sonuçlanabilir (Keith et al., 1993; ‘ Tanne et al., 1994).  

 

Bu nedenle her vaka için uygun ortodontik braketlerin doğru seçilmesi, 

optimum biyolojik doku yanıtı elde etmek için uygulanabilecek uygun ortodontik 

hareketin elde edilebilmesi için ilk adımdır (Guerrero et al., 2010; Keith et al., 1993). 
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2.4.Braket ile Ark Teli Arasındaki Sürtünmeyi Etkileyen Faktörler 

 

Ortodontide sürtünmeyi etkileyen faktörler derinlemesine araştırılmıştır. 

Braket ile ark teli arasındaki sürtünmeyi fiziksel ve biyolojik olarak bir çok faktör 

etkilemektedir (Kapila et al., 1990). 

 

 

2.4.1. Fiziksel Faktörler‘ 

 

2.4.1.1. Ark Teline Bağlı Faktörler ‘  

2.4.1.1.A.Ark telinin materyali  

2.4.1.1.B.Ark telinin katılığı ve sertliği  

2.4.1.1.C.Ark telinin kesit yüzeyinin şekli ve alanı  

2.4.1.1.D.Ark telinin yüzey özellikleri 

 

2.4.1.2. Brakete Bağlı Faktörler 

2.4.1.2.A.Braketin üretildiği materyal 

2.4.1.2.B.Braket yüzeyinin özellikleri 

2.4.1.2.C.Braketin mezio distal genişliği, slotunun genişliği ve derinliği 

2.4.1.2.D.Braketin üretildiği teknik 

2.4.1.2.E.Braket dizaynı 

 

2.4.1.3. Ortodontik Apareylere Bağlı Faktörler 

2.4.1.3.A.Retraksiyon için uygulanan kuvvet 

2.4.1.3.B.Komşu dişler arasındaki braketlerin slot seviyeleri 

2.4.1.3.C.Braketler arasındaki mesafe miktarı 

 

2.4.1.4.Ark Teli ve Braketin Bağlanması ile İlgili Faktörler 

2.4.1.4.A.Ligatür materyali 

2.4.1.4.B.Ligatürleme kuvveti  

2.4.1.4.C.Ligatürleme yöntemi 
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2.4.1.5.Ark Teli ve Braket Oryantasyonuna Bağlı Faktörler 

2.4.1.5.A.Ark teli ve braket arasındaki ikinci düzen açılanma (tip)  

2.4.1.5.B.Ark teli ve braket arasındaki üçüncü düzen açılanma (tork) 

 

 

2.4.2.Biyolojik Faktörler 

 

2.4.2.1.Tükürük 

2.4.2.2.Korozyon 

2.4.2.3.Oklüzal Kuvvetler 

 

 

2.4.1.Fiziksel Faktörler‘ 

 

2.4.1.1. Ark Teline Bağlı Faktörler  ‘ 

 

2.4.1.1.A.Ark telinin materyali  

 

Frank ve Nikolai, in vitro olarak yaptıkları kanin distalizasyonunu simüle 

etmişlerdir. Bu simülasyonda farklı tipte paslanmaz çelik braketler ile farklı 

boyutlardaki paslanmaz çelik, elgiloy ve nikel titanyum tellerini 4 farklı açılandırma 

ile kombinasyonlarını sürtünme değerleri açısından test etmişlerdir. Bu çalışmanın 

sonucunda açı değerinin artmasının sürtünmeyi en çok etkileyen faktör olduğu 

belirtilmiştir. Nikel titanyum ark telinin braket ve ark teli ara yüzünde daha az temas 

oluşturduğunu ve bu nedenle bu ark telinde daha az sürtünme direnci gözlendiği 

belirtilmiştir (Frank & Nikolai, 1980). 

 

Tidy, ark telleri üzerinde yapılan gövdesel diş hareketinde gözlenen sürtünme 

kuvvetini değerlendirmiştir. Çalışmanın sonucunda beta titanyum ark teli 

kullanımında paslanmaz çelik ark tele göre 5 kat daha yüksek sürtünme değeri 

gözlendiği belirtilmiştir. Ayrıca nitinol tellerde paslanmaz çelik ark tellerinde göre 2 

kat daha fazla sürtünme gözlendiği belirtilmiştir (Tidy & Orth, 1989). 
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Drescher ve ark. , 5 farklı boyutta paslanmaz çelik, Blue Elgiloy, NiTi ve TMA 

materyallerinden teller ile farklı genişliklerdeki edgewise braketler arasındaki 

sürtünme dirençlerini değerlendirmişlerdir. Değerlendirme sonucunda beta titanyum 

tellerin diğer ark tellerinde göre en yüksek sürtünme direnci değeri gösterdiği 

belirtilmiştir. Beta titanyum ark tellerinin klinik kullanımında diş hareketi oluşturmak 

için sürtünme direncini atlatabilme amacı ile uygulanan diş kuvvetinin altı kat 

arttırılması gerektiği fakat bu durumda ankraj ünitelerine aşırı yük bineceği 

belirtilmiştir (Drescher et al., 1989). 

 

Angolkar ve ark., farklı boyutlardaki monokristalin seramik braketlerle  

paslanmaz çelik, krom kobalt, NiTi ve TMA ark telleri arasında oluşturdukları braket 

ark teli kombinasyonlarını sürtünme direnci açısından değerlendirmişlerdir. Bu 

değerlendirmenin sonucunda TMA ile NiTi ark tellerinde paslanmaz çelik ile krom 

kobalt ark teli kullanımına göre yüksek derecede sürtünme değeri gözlenmiştir 

(Angolkar et al., 1990). 

 

Ireland ve ark. 1991 yılında yaptıkları çalışmada paslanmaz çelik ve seramik 

braketlerle paslanmaz çelik, NiTi ve polimerik teller ile oluşturduğu ark teli braket 

kombinasyonlarını sürtünme değerleri açısından karşılaştırmışlardır. Çalışmanın 

sonucunda bukkal bölgede overjet miktarının azaltıldığı aşamalarda paslanmaz çelik 

ark tellerinde sürtünme direnci değeri daha az bulunmuştur. Ayrıca polimerik ark 

telinin ortodontik tedavi sürecinde deformasyona uğradığını ve ortodontik tedavi için 

kullanımının uygun olmadığını belirtmişlerdir (Ireland et al., 1991). 

 

Downing ve ark.  Dentaurum markasının paslanmaz çelik braketi ve Transcend 

markasının seramik braketlerini 0,018 ve 0,019x0,025 inç NiTi, paslanmaz çelik ve 

TMA ark telleri arasında oluşan sürtünme kuvvetleri gözlenmiştir. Sürtünme 

kuvvetleri statik ve kinetik olarak incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda tüm tel ve 

braketlerin kombinasyonları yapılarak tüm kombinasyonlarda statik sürtünmenin 

kinetik sürtünmeye göre daha yüksek değer gösterdiği gözlenmiştir. Ayrıca tüm 

kombinasyonlar arasında beta titanyum tellerde en yüksek sürtünme değeri 

gözlenmiştir (Downing et al., 1994). 
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Keith ve ark. , Harmony marka zirkonyum ve Transcend marka polikristalin 

braketleri  farklı ark telleri ile kombinasyon yaparak karşılaştırmışlardır. Tüm 

kombinasyonlar arasında beta titanyum ark tellerinde en yüksek sürtünme direnci 

gözlenmiştir (Keith et al., 1994). 

 

Vaughan ve ark, ligasyonda elastomerik ligatür kullandıkları, paslanmaz çelik 

braketler ile krom kobalt, paslanmaz çelik, NiTi ve TMA ark telleri arasında 

oluşturdukları braket ark teli kombinasyonlarını sürtünme direnci açısından 

değerlendirmişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda paslanmaz çelik ve krom kobalt ark 

tellerinin kullanımında karşılaştırılan diğer tellerin kullanımına göre daha düşük 

sürtünme direnci değeri gözlemlenmiştir. (Vaughan et al., 1995). 

 

Rose ve Zernik, nikel titanyum alaşımının paslanmaz çelik alaşımına göre daha 

esnek yapıda olmasından dolayı NiTi ark tellerinin paslanmaz çeliğe göre daha az 

sürtünme değeri gösterdiğini belirtmişlerdir. Braketler arasında vertikal yöndeki 

mesafe miktarı arttıkça sürtünme değerleri arasındaki farkın arttığı belirtilmiştir (Rose 

& Zernik, 1996). 

 

Bazakidou ve ark. 3 farklı çeşit ark teli (paslanmaz çelik, NiTi ve beta titanyum) 

ve 4 farklı çeşit braket (kompozit, seramik, safir ve metal) arasında oluşan sürtünme 

direncini karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada paslanmaz çelik tellerde NiTi ve beta 

titanyum tellere göre daha az sürtünme kuvveti oluştuğu gözlenmiştir. Paslanmaz çelik 

teli sırasıyla beta titanyum ve nikel titanyum teller izlemiştir (Bazakidou et al., 1997). 

 

Zufall ve Kusy yaptıkları çalışmada paslanmaz çelik ve seramik braketleri aktif 

ve pasif konfigürasyonda kompozit ark teli ile oluşturdukları kombinasyonları 

değerlendirmişlerdir. Açılanma arttıkça ark telinin güçlendiren güçlendirici fibrillerin 

ark telinden ayrıldığı gözlemlenmiştir. Fakat kompozit tellerin kaplandıktan sonra 

güçlendirici fibrillerin korunduğu ve dolayısıyla ark telinden ayrılmadığı belirtilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda kaplanmış olan kompozit ark tellerinin kaplanmamış ark 

tellerine göre daha yüksek sürtünme değerleri göstermiştir. Fakat buna rağmen 

kaplanmış kompozit ark telinin gösterdiği yüksek sürtünme değerinin normal sınırlar 

içerisinde olduğunu ve klinikte kullanımının bir engel oluşturmayacağını 

belirtmişlerdir (Zufall & Kusy, 2000). 
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Cacciafesta ve ark. tarafından 3 farklı boyuttaki paslanmaz çelik, NiTi  ve TMA 

teller ile 3 farklı braket tipi arasındaki sürtünme kuvveti incelenmiştir. Bu araştırma 

sonucunda TMA tellerde paslanmaz çelik ve NiTi tellere göre daha yüksek sürtünme 

kuvveti gözlemlenmiştir. NiTi ve paslanmaz çelik teller karşılaştırıldığında ise 

sürtünme değerleri incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı 

belirtilmiştir (Cacciafesta et al., 2003).    

  

Nishio ve ark. tarafından 0,022 inç slotlu paslanmaz çelik, seramik ve metal 

slotu olan seramik braketlerle 0,019x0,025 inç paslanmaz çelik, NiTi ve TMA teller 

arasında braket ark teli kombinasyonları oluşturulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda en 

yüksek sürtünme kuvveti değeri beta titanyum ark tellerinde gözlenmiştir.  Beta 

titanyum ark tellerinden sonra en yüksek sürtünme değerini nikel titanyum ark telleri 

göstermiştir. En az sürtünme değerini ise paslanmaz çelik braketler göstermiştir 

(Nishio, Da Motta, et al., 2004). 

 

Guerrero ve ark. , nikel titanyum ark telleri ve paslanmaz çelik ark telleri ile 

paslanmaz çelik braketler, monokristalin ve polikristalin seramik braketler ve metal 

slotlu polikristalin seramik braketlerle oluşturulan kombinasyonlarda NiTi ark 

tellerinin paslanmaz çelik ile karşılaştırıldığında göre düşük sürtünme değeri 

gösterdiğini bildirmişlerdir. Sürtünmenin paslanmaz çelik ark tellerinde daha fazla 

çıkmasının nedenini çalışmanın yapay tükürüklü ortamda yapılmasına bağlamışlardır 

(Guerrero et al., 2010). 

 

 

2.4.1.1.B. Ark telinin yüzey özellikleri  

 

Prososki ve ark., nikel-titanyum, beta-titanyum, paslanmaz çelik ve krom-

kobalt telleri kendinden bağlamalı paslanmaz çelik braketler ile birlikte ark tellerinin 

yüzey pürüzlülüğü ve statik sürtünme kuvvetini değerlendirme amacı ile 

incelemişlerdir.  Yüzey pürüzlülüğü incelemesi profilometri isimli cihaz ile 

yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda en yüksek sürtünme değerleri beta titanyum ve 

paslanmaz çelik ark tellerinde gözlenmiştir. Yüzey pürüzlülüğü açısından paslanmaz 

çelik ark telleri en pürüzsüz yüzey özelliğini göstermiştir. Bunun sonucunda sürtünme 
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değerleri ve yüzey pürüzlülüğü arasında korelasyon gözlenmediği belirtilmiştir 

(Prososki et al., 1991). 

 

Bourauel ve ark., farklı tipteki 11 adet NiTi, 1 adet paslanmaz çelik ve 1 adet 

TMA ark telinin yüzey özelliklerini atomik kuvvet mikroskobu(AFM) ile ve lazer 

spekular reflektans non destruktif yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda 

en az yüzey pürüzlülüğü bulunan ark teli paslanmaz çelik ark telinde bulunmuştur. 

Beta titanyum tellerde ise orta düzeyde yüzey pürüzlülüğü gözlenmiştir. Nikel 

titanyum tellerin ise yüksek derecede yüzey pürüzlülük oranı gösterdiği gözlenmiştir. 

Bu çalışmanın sonucunda sürtünme kuvveti ile yüzey pürüzlülüğü arasında korelasyon 

bulunmadığı gözlenmiştir (Bourauel et al., 1998). 

 

Nishio ve ark. paslanmaz çelik braketler, metal slotu olan seramik braketler ve 

seramik braketler ile paslanmaz çelik, NiTi ve TMA ark telleri arasında oluşturdukları 

braket ark teli kombinasyonlarında sürtünme dirençlerini incelemişlerdir. Ayrıca ark 

teli yüzeylerini taramalı elektron mikroskobu(SEM) ile incelemişlerdir. Bu çalışmanın 

sonunda en yüksek sürtünme direnci beta titanyum tellerde bulunmuştur. Aynı 

zamanda en yüksek yüzey pürüzlülüğü de beta titanyum tellerde bulunmuştur. Ayrıca 

en düşük sürtünme direnci ve en az yüzey pürüzlülüğü paslanmaz çelik ark tellerinde 

bulunmuştur. Bu bulgular sonucunda araştırmacılar yüzey pürüzlülüğü ile sürtünme 

direnci arasında korelasyon olduğunu belirtmişlerdir (Nishio, Da Motta, et al., 2004). 

 

Fidalgo ve ark., eşit slot boyutları olan metal, seramik ve polikarbonat braketler 

ile paslanmaz çelik ve TMA teller arasında oluşturulan ark teli braket 

kombinasyonları, sürtünme değerleri ve yüzey pürüzlülükleri açısından yapay tükürük 

ortamında değerlendirmişlerdir. Yüzey pürüzlülükleri profilometri ile incelenmiştir.  

Bu çalışmanın sonucunda beta titanyum teller paslanmaz çelik tellere göre daha 

yüksek yüzey pürüzlülüğü ve daha yüksek sürtünme direnci değeri göstermişlerdir  

(Fidalgo et al., 2011). 

 

Gravina ve ark. tarafından geleneksel nikel titanyum, süper elastik nikel 

titanyum, ısı ile aktive olan nikel titanyum, 27ºC ‘de aktive olan bakır eklenmiş nikel 

titanyum ve 35ºC ‘de aktive olan bakır eklenmiş nikel titanyum ark telleri yüzey 

özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Ark teli yüzeylerini taramalı elektron 
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mikroskobu(SEM) ile incelemişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda yüzey pürüzlülüğü 

en düşük seviyede olan ark telinin süperelastik nikel titanyum ark telleri olduğu 

bulunmuştur. Yüzey pürüzlülüğü en yüksek seviyede olan ark telinin ise 27ºC ve 

36ºC’de aktive olan bakır eklenmiş nikel titanyum ark telleri olduğu bulunmuştur 

(Gravina et al., 2014). 

 

Chang ve ark., kompozit ve süperelastik nikel titanyum ark telleri ile farklı 

markaların estetik braketleri arasındaki sürtünme değerleri ve yüzey pürüzlülüğünü 

araştırmışlardır. Araştırmada yüzey pürüzlülüğü değerlendirmesi için SEM ve AFM 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda sürtünme değerleri ile yüzey pürüzlülüğü arasında 

bir korelasyon gözlenmemiştir (Chng et al., 2015). 

 

2.4.1.1.C. Ark telinin katılığı ve sertliği  

 

Katılık, bir telin çekmeye veya bükülmeye karşı gösterdiği direnç olarak 

tanımlanır. Bir telin katılığının düşük olması yüksek elastikiyet özelliği 

gösterebildiğini, kolay bükülebildiğini gösterir. Ayrıca düşük katılığa sahip tellere 

uygulanan kuvvet ortadan kalktıktan sonra eski konumlarına dönebilme özelliğine 

sahiptirler. Katılığı düşük tellere en iyi örnek süperelastik nikel titanyum tellerdir. 

Tedavinin ilk aşamalarında bu tip teller tercih edilir. Bir telin katılığının yüksek olması 

ise düşük elastikiyet özellik gösterebildiğini ve zor bükülebildiğini gösterir. Bu 

durumdan dolayı yüksek katılığa sahip ark tellerinin tedavinin son dönemlerinde 

kullanılmaları tercih edilir. Yüksek katılığa sahip tellere paslanmaz çelik ve krom 

kobalt teller örnek verilebilir (Tosun, 1999). 

 

Tellerin katılığını ve sertliğini 3 faktör etkiler. Bunlar; 

-Çap 

  Yuvarlak kesitli tellerde, telin çapının artması miktarın dördüncü kuvveti ile 

doğru orantı göstermektedir. Telin çapı iki katına çıkartıldığında telin dişlere 

uyguladığı kuvvet 16 kat artmaktadır. Bu durumu örnek olarak biri diğerinin iki kat 

çapı olan iki farklı tele eş kuvvetler uyguladığımızda ince çapı olan telde diğer tele 

göre 16 kat fazla esneklik gözlenir. Aynı şekilde bir telin çapı yarıya indirilirse tel 

tarafından dişlere uygulanan kuvvet 1/16 miktarına iner (Tosun, 1999). 
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Köşeli tellerde ise telin uyguladığı kuvvet birinci düzende telin genişliği ile 

doğru orantıdadır. İkinci düzende ise telin uyguladığı kuvvet telin kalınlığının küpü ile 

doğru orantılıdır. Yani bu örneğe göre bir telin genişliği iki katına çıkarıldığında telin 

verdiği kuvvet iki katına çıkmaktadır. Fakat telin kalınlığı iki katına çıkarılırsa telin 

verdiği kuvvet sekiz katına çıkmaktadır (Tosun, 1999). 

 

-Uzunluk 

 Tel tarafından uygulanan kuvvetin uzunluk ile ilişkisi kuvvetin uzunluğun 

küpü ile ters orantılı olmasıdır.  Örneğin, telin boyu iki kat artarsa uyguladığı kuvvet 

1/8’ine düşer, telin boyu yarısına indirilirse uyguladığı kuvvet 8 katına çıkar.  Örneğin, 

birinin uzunluğunun diğerinin uzunluğundan 2 kat fazla olduğu olan iki ayrı tele eş 

kuvvetler uyguladığımızda uzun olan telde diğer tele göre 8 kat fazla esneklik gözlenir. 

Bu özellikten çok fazla yararlanılmaktadır. Yüksek katılığı olan tel kullanılmak 

istendiğinde telin elastikiyetini arttırmak amacı ile boyu uzatılmaktadır. Bot uzatma 

ise loop bükümü ile yapılabilir (Tosun, 1999). 

 

 

-Materyal 

 Günümüzde en çok kullanılan tel alaşımları paslanmaz çelik, krom-kobalt, 

NiTi ve TMA tel alaşımlarıdır. Bu alaşımlar karşılaştırıldığında paslanmaz çelik 

alaşımının katılığının 1 olarak kabul edildiği durumda krom kobalt alaşımlı tellerin 

katılığının da 1’e yakın olduğu görülür yani krom kobalt alaşımının katılığı paslanmaz 

çelik alaşımının katılığına yakındır. Fakat nikel titanyum ve beta titanyum alaşımlı 

tellerin katılık özellikleri paslanmaz çelik ve krom kobalt alaşımlarının katılığına göre 

çok daha düşük değerdedir (Tosun, 1999). 

 

2.4.1.1.D. Ark telinin kesit yüzeyinin şekli ve alanı 

 

Genellikle aynı braket tel materyali eşleşmelerinde tel çapı arttırıldıkça 

sürtünme kuvveti de artış göstermektedir. Ayrıca köşeli tellerin sürtünmeye etkisinin 

yuvarlak tellere oranla daha fazla olduğu kabul edilmektedir (Andreasen & Quevedo, 

1970; Angolkar et al., 1990; Frank & Nikolai, 1980). Pürüzlü yüzey özelliği gösteren 

köşeli nikel titanyum ve beta titanyum tellerinde ise bu değerler daha da yüksek 

gözlenir (Tosun, 1999). 
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Smith ve ark., farklı tipte braketler ile farklı tipte ark telleri arasında 

oluşturdukları ark teli braket kombinasyonlarında sürtünme direncini 

değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda köşeli NiTi ve paslanmaz çelik ark tellerinde 

yuvarlak tellere göre yüksek sürtünme değeri gözlenmiştir (Smith et al., 2003). 

 

Thorstenson ve Kusy, beş farklı tipte tel ile dört farklı tipte kendinden bağlanan 

kapaklı braket ile aralarında meydana gelen sürtünme direnç değerlerini 

gözlemlemişlerdir. Çalışmanın sonucunda boyutu daha küçük olan ark tellerinde 

kilitlenme ve sürtünmenin daha az olduğu gözlenmiştir. Ayrıca kendinden bağlamalı 

braketlerde kapak mekanizmasının aktif veya pasif olmasına bağlı olarak sürtünme 

kuvveti değeri farklılık göstermiştir (Thorstenson & Kusy, 2002b). 

 

Cacciafesta ve ark., üç farklı boyutta (0,016,”0,017x0,025 ve” 0,019x0,025 inç) 

ve üç ayrı yapıda (paslanmaz çelik, NiTi, TMA) ark teli ile üç farklı tip braket arasında 

oluşturulan ark teli braket kombinasyonlarının sürtünme açısından değerlendirilmesi 

sonucu sürtünme direnç değerlerinin ark teli boyutu ile korelasyon gösterdiğini 

gözlemlemişlerdir (Cacciafesta, Sfondrini, Ricciardi, et al., 2003). 

 

Tecco ve ark., bir konvansiyonel ve iki kendinden bağlamalı paslanmaz çelik 

braketler ile farklı boyutta(yuvarlak ve köşeli) paslanmaz çelik, TMA ve NiTi  teller 

arasındaki sürtünme direncini ölçmüşlerdir. Bu çalışmanın sonucunda tüm 

kombinasyonlarında ark teli boyutunun artışı ile sürtünme artışı arasında korelasyon 

gözlenmiştir (Tecco et al., 2005). 

 

 

2.4.1.2. Brakete Bağlı Faktörler 

 

 

2.4.1.2.A.Braketin üretildiği materyal 

 

Ortodonti kliniklerinde kullanım bulan braket materyali çeşitleri paslanmaz 

çelik, titanyum, kompozit ve seramik materyaller olarak sınıflandırılabilir. 

 



16 
 

-Paslanmaz çelik braketler: 

Ortodonti kliniğinde kullanılan braketlerin çoğu %18 krom ve %8 nikel içeren 

paslanmaz çelik alaşımlarıdır. Bu tip braketlerin birçok avantajı vardır. Özellikle 

hijyenik olmaları, dayanıklı olmaları ve ucuz olmaları tercih edilmelerini arttıran 

faktörlerdir. Fakat en önemli dezavantajları nikel serbestlemeleri ve estetik 

olmamalarıdır (Tosun, 1999).  

 

-Titanyum braketler: 

Paslanmaz çelik braketlere alternatif olarak titanyum braketler ismi verilen 

braketler kullanılabilir. Titanyum braketlerin alaşımlarında nikel bulunmadığı için 

nikel alerjisi olan kişilerde güvenle kullanılabilirler (Hamula et al., 1996). 

 

-Kompozit Braketler: 

Metal braketlerin görüntüsü estetik olmadığı için bunlara alternatif olarak 

kompozit braketler kullanılmaktadır. Fakat tedavi sürecinde renkleşmeye ve kokuya 

neden olabildikleri için çok tercih edilmemektedirler (Proffit et al., 2007; Tosun, 

1999). 

 

-Seramik Braketler: 

Kompozit braketlerin yerini günümüzde seramik braketler almaktadır. Çünkü 

seramik braketler kompozit braketlere göre daha dayanıklı ve renkleşmeye daha 

dirençlidirler (Proffit et al., 2007; Rose & Zernik, 1996). 

 

Seramik braketler estetik, dayanıklı, yüksek katılığa sahip ve renkleşmeye karşı 

dirençlidirler. Monokristalin alümina yapısındaki seramik braketler polikristalin 

alümina yapısındaki seramik braketlere göre daha pürüzsüz yüzeye sahiptirler 

(Karamouzos et al., 1997; Tosun, 1999). Seramik braketler paslanmaz çelik braketlere 

göre daha pürüzlü yüzeye sahiplerdir (Smith et al., 2003; Tanne et al., 1991). Aynı 

zamanda seramik braketler paslanmaz çeliklere göre daha yüksek sürtünme direnci 

değeri göstermektedirler (Tanne et al., 1991). 

 

Michelberger ve ark., aynı boyuttaki paslanmaz çelik ve TMA teller ile 

titanyum ve paslanmaz çelik materyallerinden 0.016, 0,020 ve 0,022 inç slotlu 

braketler arasında braket ark teli kombinasyonları oluşturarak sürtünme dirençlerini 
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ölçmek için araştırma yapmışlardır. Bu araştırmadaki en yüksek sürtünme direncinin 

beta titanyum ark telleri ile titanyum braketlerin ara yüzünde oluştuğu gözlenmiştir. 

Bu ara yüzde aşınma ve adezyon gözlenmiştir. Kayma mekaniklerinde beta titanyum 

ark telleri ve titanyum braketlerin kombinasyonlarından kaçınılması gerektiğini 

belirtmişlerdir (Michelberger et al., 2000). 
 

Braket üreticileri seramik braketlerin slotuna metal ekleyerek ve yüzeylerini 

pürüzsüzleştirerek seramik braketlerin sürtünme değerlerini azaltmak istemektedirler 

(Cacciafesta et al. 2003). 

 

Kumar ve ark. 0,018 inç slotlu braketler (paslanmaz çelik, titanyum seramik ve 

metal slotlu seramik) ile farklı çaplardaki ( 0,016; 0,016x0,016; 0,016x0,022; 

0,017x0,025 inç) paslanmaz çelik teller arasında oluşturulan ark teli braket 

kombinasyonlarının sürtünme değerlerini ölçmüşlerdir. 0,016; 0,016x0,016; 

0,016x0,022 inç çaplı paslanmaz teller ile oluşturulan kombinasyonlarda en düşük 

sürtünme direncinin paslanmaz çelik braketlerde gözlendiği belirtilmiştir. 0,017x0,025 

inç çaplı ark teli ile oluşturulan kombinasyonlarda ise en düşük sürtünme direncinin 

titanyum braketlerde gözlendiği belirtilmiştir. Ayrıca paslanmaz çelik braketlerde ark 

telinin boyutunun artması ile sürtünme direnci arasında korelasyon gözlendiği 

belirtilmiştir (Kumar et al., 2014). 

 

Nishio ve ark. paslanmaz çelik, TMA ve NiTi teller ile farklı tip  (paslanmaz 

çelik, seramik ve metal slotlu seramik) braketlerle ark teli braket kombinasyonları 

oluşturup sürtünme değerlerini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda seramik 

braketlerde en yüksek sürtünme direnci değeri gözlenmiştir. Paslanmaz çelik 

braketlerde ise en düşük sürtünme kuvveti değeri gözlenmiştir (Nishio, Da Motta, et 

al., 2004). 

 

2011 yılında Fidalgo ve ark tarafından yapılan bir çalışmada 0,019x0,025 inç 

boyutlu paslanmaz çelik ve TMA teller ile seramik, polikarbonat ve paslanmaz çelik 

braketlerle ark teli braket kombinasyonları oluşturulmuştur. Sürtünme direncini 

araştırdıkları bu çalışmanın sonucunda en yüksek sürtünme direncinin paslanmaz çelik 

ark teli ve seramik braket kombinasyonunda gözlendiği belirtilmiştir (Fidalgo et al., 

2011). 
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2.4.1.2.B.Braket dizaynı 

 

Konvansiyonel edgewise braketlerde ark teli braket slotuna ligatür ile 

bağlanarak braket slotunun tabanına doğru yerleştirilir. Bu bağlama sıkı yapılırsa ark 

telinin braket slotunda kayması zorlanır. Bu durum sürtünme direncinden kaynaklıdır. 

Bu sürtünme direncini azaltma amacı ile son yıllarda çalışmalar yapılmıştır ve 

sürtünmesi az olması amacı ile ligatürün tele temas etmediği kendinden bağlamalı 

braket sistemleri üretilmiştir. Bu braketlerde, ligatür ark teli üzerine doğrudan baskı 

yapmayarak ark telinin braket slotu içerisinde rahat hareket etmesini sağlar. Bu tip 

sürtünmesiz braketler ile oluşan sürtünme direnci konvansiyonel braketlerle elde 

edilen sürtünme direncine göre daha düşük değerdedir (Tosun, 1998). 

 

Kendinden bağlamalı braketlerde ark telini slot içerisinde tutmak için kapak 

mekanizması bulunmaktadır. Yani konvansiyonel ligatürleme yöntemindeki metal ve 

elastik ligatürlerin yerine kapak mekanizması kullanılmaktadır. Kendinden bağlamalı 

braketler aktif özellikli ve pasif özellikli olarak ikiye ayrılırlar. Pasif kendinden 

bağlamalı braketlerde ark teli braket slotuna yerleştirilip kapak mekanizması 

kapatıldığında kapak ark teline baskı uygulamadan hapseder. Aktif kendinden 

bağlamalı braketlerde ise kapak kapatıldığı zaman ark teline baskı uygular (Thomas et 

al., 1998). 

 

Redlich ve ark., üç farklı çaptaki paslanmaz çelik tel ile beş farklı marka 

sürtünmesi azaltılmış braket arasında oluşturulan braket ark teli kombinasyonunda 

gözlenen sürtünme direncini ikinci düzen açılanmada incelemişlerdir. Bu çalışma 

sonucunda TIME marka braketlerin en fazla sürtünme direnci değeri gösterdiği 

gözlenmiştir. Friction Free braketlerde ise en düşük sürtünme direnci gözlenmiştir 

(Redlich et al., 2003). 

 

Thorstenon ve Kusy kendinden bağlamalı pasif kapaklı olan Damon II braket 

ve yine kendinden bağlamalı aktif kapaklı olan In-Ovation, Speed ve Time markalı 

braket tiplerini karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak aktif kapaklı olan kendinden 

bağlamalı braketlerde sürtünme kuvvetleri pasif kapaklı braketlere göre daha fazla 

gözlenmiştir (Thorstenson & Kusy, 2002b). 



19 
 

 

Henao ve Kusy ‘nin yaptıkları çalışmada kendinden bağlamalı braket 

tiplerinden Damon 2, In-Ovation, Speed ve Time braketleri ile konvansiyonel 

paslanmaz çelik braketlerin üç farklı çaptaki ostenit nikel titanyum tel ile 

kombinasyonları sonucu oluşan sürtünmeleri karşılaştırmışlardır. Kendinden 

bağlamalı braketlerin sürtünme kuvveti geleneksel paslanmaz çelik braketlere göre 

daha düşük değerde çıkmıştır. Aynı zamanda Damon 2 braketi pasif kapaklı bir 

kendinden bağlamalı braket olduğu için diğer kendinden bağlamalı braketlere göre 

daha düşük sürtünme kuvvetleri gözlemlenmiştir (Henao & Kusy, 2004). 

 

Pizzoni ve ark., ikişer tip geleneksel paslanmaz çelik ve kendinden bağlamalı 

kapaklı(Damon SL, SPEED) braketlerin hem yuvarlak(0,018 inç) hem 

köşeli(0,017x0,025 inç) farklı boyutlu paslanmaz çelik materyali olan teller ile 

eşleşmeleri sonucu oluşan sürtünme dirençlerini değerlendirmişlerdir. Bu çalışmanın 

sonucunda yuvarlak ark telleri kullanımında kendinden bağlamalı braketlerin 

konvansiyonel braketlere göre sürtünme direnci değeri çok daha az çıkmıştır. Köşeli 

ark teli kullanıldığında kendinden bağlamalı braketlerin kendi aralarında sürtünme 

değerleri karşılaştırıldığında Damon braketin SPEED braketlere göre düşük sürtünme 

kuvveti gösterdiği gözlemlenmiştir. Tüm bunların sonucunda Damon braket 

sisteminin tercih edilmesinin diş hareket etkinliğini arttıracağı belirtilmiştir (Pizzoni 

et al., 1998). 

 

Williams ve Khalaf 0,014 inç ve 0,018x0,025 inç boyutlu  paslanmaz çelik ark 

teli ile metal braket, seramik braket, metal slotu olan seramik ve kendinden bağlamalı 

braket arasındaki braket ark teli kombinasyonlarının oluşturduğu sürtünme direnci 

ikinci düzen açılanmalar ile karşılaştırılarak incelemişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda 

kendinden bağlamalı kapaklı ve metal slotu olan seramik braketler, geleneksel seramik 

braketlerle karşılaştırıldıklarında az sürtünme değeri göstermişlerdir. Buna ek olarak 

ikinci düzen açılanmalarda sürtünme artışı istatistiksel olarak anlamlı derecede 

gözlenmiştir (Williams & Khalaf, 2013). 
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2.4.1.2.C.Braket yüzeyinin özellikleri 

 

Tanne ve ark., aynı slot boyutunda seramik ve paslanmaz çelik braketler ile üç 

farklı boyutta krom kobalt teller ile eşleştirilerek oluşturulan ark teli braket 

kombinasyonlarındaki sürtünme dirençlerini karşılaştırmışlardır. Slot yüzeyleri ve 

braketlerin distal kenarlarını mikroskobik olarak incelemişlerdir.  Çalışmanın 

sonucunda seramik braketler incelendiğinde slot yüzeylerinin daha gözenekli olduğu 

ve braketin distal kenarlarında yüksek pürüzlülük olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonucu 

doğrulayan bir bulgu olarak da  seramik braketlerde gözlenen sürtünme dirençlerinin 

metal braketlere göre daha yüksek sürtünme direnci değeri gözlemlenmiştir. Ayrıca tel 

yüzeylerinde seramik braketlerin metal braketlere göre daha fazla çizik oluşturduğu 

gözlemlenmiştir. Sonuç olarak seramik braketlerde slot kenarları ve distal kenarların 

yüzey yapılarında yapılacak iyileştirmelerin diş hareketi etkinliğinde artış sağlayacağı 

belirtilmiştir (Tanne et al., 1994). 

 

Prososki ve ark., ark tellerinin statik sürtünmeleri ve yüzey özellikleri 

arasındaki korelasyonu araştırmışlardır ve sonuç olarak doğrudan bir korelasyon 

gözlemlememişlerdir (Prososki et al., 1991)   

 

Drescher ve ark. ark tellerinin yüzey özellikleri ve sürtünme değerleri 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır ve bunun sonucunda sürtünme ile ark teli 

pürüzlülüğü arasında korelasyon olduğu belirtmişlerdir (Drescher et al., 1989). 

 

Nishio ve ark., daha pürüzsüz yüzeye sahip olan braketlerin pürüzlü yüzeye 

sahip olan braketlere göre daha düşük sürtünme kuvveti gösterdiklerini belirtmişlerdir 

(Nishio, Da Motta, et al., 2004). 

 

 

2.4.1.2.D.Braketin üretildiği teknik 

 

-Çekme-frezeleme tekniği: Braket, bir çubuk üzerine slot ve kanat profilleri 

çekilip sonrasında bu çubuğun bu profile göre kesilmesi ile üretilmektedir. Daha 

sonra kesilniş olan ham gövdeye taban lehimlenmektedir. Sonrasında polisaj 

işlemi gerçekleştirilmektedir. Slot kenarında keskinlikler olabilmektedir. 
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Kaydırma mekanikleri sırasında braket ile ark teli en çok bu noktalarda temas 

halinde olduğundan, keskin çapakların bulunması sürtünme direncini 

arttırmaktadır (Tosun, 1999). 

 

-Sinterleme tekniği: ince metal tozları yüksek sıcaklıkta hassas kalıplarda 

sıkıştırılmaktadır. Sıkıştırılmış bu parçalar vakumlu fırında ve çok yüksek ısıda 

şekillendirilmektedir (Tosun, 1999). 

 

-Döküm tekniği: Bu teknikte en önemli aşama kalıpların hazırlanması 

aşamasıdır. Sıvı haldeki metal çok hassas olarak hazırlanmış braket kalıpları içine 

enjekte edilir.  Fakat bu braketlerin slot kenarları pürüzsüz bir bitişe sahip 

olamamaktadır (Tosun, 1999). 

 

-Metal enjeksiyonla kalıplama tekniği: Braketler, eritilen metal materyalin 

yüksek basınç ile önceden hazırlanan kalıplara iletilmesi ile üretilmektedir. 

Günümüzde üretilmekte olan kaliteli braketlerin üretimleri bu teknikle 

gerçekleştirilmektedir (Tosun, 1999). 

 

Vaughan ve ark., sinterleme tekniği ile üretilmiş iki farklı paslanmaz çelik 

braket özelliklerini inceleyerek Kapila ve ark. tarafından yapılmış olan bir 

sürtünme çalışması ile karşılaştırmışlardır.  Çalışma sonucunda döküm tekniği ile 

üretilen braketlerin sinterleme tekniği ile üretilen braketlere göre daha yüksek 

sürtünme kuvveti değeri gösterdiği belirtilmiştir. Aynı zamanda bu farklı 

tekniklerle üretilmiş braketlerin yüzeyleri SEM ile incelenerek karşılaştırılmış ve 

sonucunda sinterleme tekniği ile üretilen braketlerin yüzeylerinin daha düzgün bir 

yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir (Vaughan et al., 1995). 

 

Ogata ve ark. tarafından döküm ve sinterleme tekniği ile üretilmiş 

paslanmaz çelik braketler ile aynı materyalden ark telleri arasında ikinci düzen 

açılanmada sürtünme direnci değerleri ölçülmüştür. 1996 yılında yapılmış bir 

çalışmaya göre sinterleme tekniğiyle üretilen braketlerde sürtünme kuvveti 

değerinin döküm tekniği ile üretilenlere göre daha az olduğu bulunmuştur (Ogata 

et al., 1996). 
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2.4.1.2.E.Braketin mezio distal genişliği, slotunun genişliği ve derinliği 

 

Bu konuda zıt düşünceler bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda dar braketlerde 

sürtünmenin daha az gözlendiği belirtilmektedir (Braun et al., 1999; Ho & West, 

1991). Bazı çalışmalarda ise geniş braketlerde sürtünmenin daha az gözlendiği 

belirtilmektedir (Angolkar et al., 1990; Baccetti et al., 2008). 

 

Tosun, geniş braket kullanımında diş devrildiğinde braket kanatlarının tele 

uyguladığı kuvvetin dar braketlerden daha az olması sebebiyle için sürtünmenin daha 

az olduğu belirtilmiştir. Tosun, bu konudaki görüş faklılıklarının sebebinin dar 

braketlerin slotlarında ark telinin oynama miktarının fazla olması nedeniyle ark telinin 

dar braketlere uyguladığı kuvvetin geniş braketlere göre daha az olduğunu 

belirtmektedir (Tosun, 1999).    

  

Omana ve ark. seramik ve paslanmaz çelik braketleri üst çene kanin ve alt çene 

keser dişlere uygulayarak braket genişliğinin sürtünmeye etkisini araştırmışlardır. 

Araştırmanın sonucunda bu materyallerde geniş olan kanin dişe uygulanan braketlerin 

daha dar alt keser diş braketleriyle kıyaslandığında yüksek sürtünme değeri gösterdiği 

gözlenmiştir (Omana et al., 1992). 

 

Yamaguchi ve ark. , retraksiyon kuvvet uygulamasında dişin direnç merkezine 

yaklaşıldıkça devrilme hareketinin azalacağını belirterek böyle bir uygulamada dar 

braketlerde geniş olanlara göre daha az sürtünme değeri ve daha az devrilme hareketi 

oluşacağını belirtmişlerdir (Yamaguchi et al., 1996). 

 

Tidy, braket genişliği arttıkça sürtünme direncinin azaldığını, dar braketlerde 

sürtünme direnci değerinin geniş braketlere göre daha fazla gözlendiğini belirtmiştir. 

Ayrıca tel boyutu ile slot genişliğinin sürtünme direnci değerine olan etkisinin düşük 

olduğunu da belirtmiştir (Tidy & Orth, 1989). 

 

Feeney ve ark. , braket genişliği ve sürtünme direnci arasındaki ilişkiyi 

inceleyen bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda dar braketlerde geniş 

braketlere göre daha az sürtünme kuvveti gözlenmiştir (Feeney, 1988). 
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2.4.1.3. Ortodontik Apareylere Bağlı Faktörler 

 

2.4.1.3.A.Retraksiyon için uygulanan kuvvet 

 

Dişlere braketler ve ark teli ile kuvvet uygulandığında kuvvetin uygulandığı 

yöne doğru dişte devrilme hareketi gözlenir. Devrilme hareketi olurken braket soltu 

ile ark teli arasındaki boşluk kaybolup ark teli braket köşesine temas etmektedir. Bu 

şekilde sürtünme değerinde artma gözlenir. Dişe uygulanan kuvvet miktarı 

arttırıldıkça oluşan sürtünme kuvveti miktarı aşılamaz ve kilitlenme meydana gelir. 

Kilitlenme oluştuğu durumda ise diş hareketi gecikebilir ya da tamamen durabilir. 

Bundan dolayı dişe kuvvet uygulamasında devrilme hareketi olmaması için kuvvetin 

dişin direnç merkezinden geçmesi gerekmektedir (Prashant et al., 2015; Tosun, 1999). 

 

Tanne ve ark. tarafından seramik braketlerde sürtünme direncinin araştırıldığı 

çalışmada dişe uygulanan kuvvet servikale doğru yaklaştıkça ölçülen sürtünme 

kuvveti değerinin azaldığı gözlenmiştir (Tanne et al., 1994). 

 

2.4.1.3.B.Komşu dişler arasındaki braketlerin slot seviyeleri 

 

Crincoli ve ark. komşu dişler arasındaki çapraşıklık miktarının farkına göre 

sürtünme miktarını araştıran bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada santral, lateral, 

kanin, birinci premolar ve ikinci premolar braketlerini bir plakaya sabitlemişlerdir. 

Fakat kanin dişi braketini hem vertikal hem de horizontal yönde çapraşıklık 

oluşumunu modelleyerek sabitlemişlerdir. Hem vertikal hem de horizontal yönde 

çapraşıklık oluşturulmuştur ve miktarları; 0mm, 1.5mm, 3mm, 4.5mm’dir. Bu 

çalışmanın sonucunda vertikal ve horizontal seviye farklılıklarının artması ile 

sürtünme kuvveti değeri arasında doğru orantı mevcut olduğu belirtilmiştir (Crincoli 

et al., 2013). 

 

 

2.4.1.3.C.Braketler arasındaki mesafe miktarı 

 

Braketler arasında mevcut olan mesafenin artması tel uzunluğunun da artması 

anlamına geldiği için ark telinin elastikiyetinde artma gözlenir (Tosun, 1999). 
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Whitley ve Kusy’nin yaptıkları bir çalışmada braketler arası mesafe ile 

sürtünme direnci değeri arasında ilişkiyi araştırmışlardır.  Araştırmada  iki farklı 

düzenek oluşturulmuştur. İlk düzenekte braketler arası mesafe 8 mm olarak 

düzenlenmiştir. İkinci düzenekte ise braketler arsı mesafe 7 mm olarak düzenlenmiştir.  

Çalışmanın sonucunda sürtünme direncinin braketler arası mesafe ile ters orantılı 

olduğu belirlenmiştir. (Kusy & Whitley, 2001) 

 

 

2.4.1.4.Ark Teli ve Braketin Bağlanması ile İlgili Faktörler 

 

Ligatürler üretildikleri materyale, ligatürleme şekli ve uygulanan kuvvete göre 

sürtünmeyi çeşitli şekillerde etkilerler. 

Ortodonti kliniğinde ark telini brakete bağlamak için birden çok yöntem vardır. 

 

2.4.1.4.A.Ligatür materyali 

 

- Paslanmaz çelik ligatürler 

Paslanmaz çelik,  dayanıklı ve ucuz bir alaşım olduğu için kliniklerde en çok 

kullanılan ligatür materyalidir. Paslanmaz çelik ligatürler  0.009, 0.010 ve 0.012 inç 

boyutlarında ligatür teli materyali olarak üretilmektedir (Tanne et al., 1991). Ortodonti 

kliniğinde ligatür sıkılığını standardize etmek çok zordur (Tosun, 1999).  Normal 

ligatürleme kuvveti 50 ile 300 gr arasında olmalıdır (Nanda, 1980). 

 

-Teflon Kaplı ligatürler 

Günümüzde estetik braketlerin kullanımı artış göstermektedir. Bundan dolayı 

teflon kaplı ligatürlerin kullanımı artmaktadır. Aynı zamanda paslanmaz çelik 

ligatürlere göre daha az sürtünmeye neden olduğu için gün geçtikçe kullanımı 

artmaktadır (Tanne et al., 1991). 

 

-Elastomerik ligatürler 

Elastomerik ligatürler kolay ve hızlı uygulanabilmeleri, renk çeşitlerinin 

olması, hasta başında geçirilen zamanın azaltılması ve konforlu olması nedeniyle 

tercih edilmektedir (Taylor & Ison, 1996). 
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Chimenti ve ark. 16 farklı boyuttaki elastomerik ligatürün sürtünme direncine 

olan etkisini inceledikleri bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışma sonucunda küçük ve 

orta çaplı elastomerik ligatürler büyüklere göre sürtünmeyi %13-17 oranına kadar 

azaltmaktadır (Chimenti et al., 2005). 

 

Franchi ve ark. farklı ligatürleme çeşitleriyle ilgili çalışma yapmışlardır. Bu 

çalışma sonucunda pasif kendinden bağlı braketler ve Slide elastomerik ligatürler ile 

ligatürlenen paslanmaz çelik braketlerde geleneksel elastomerik ligatür ile ligatürlenen 

paslanmaz çelik braketlere göre daha az sürtünme direnci gözlendiği belirtilmiştir 

(Franchi et al., 2008). 

 

 

2.4.1.4.B.Ligatürleme kuvveti  

 

Iwasaki ve ark. paslanmaz çelik ligatürlerin braket slotuna yerleştirilen ark 

telini bağlama amacıyla gevşek ve sıkı bağlama arasındaki sürtünme kuvvetlerini 

gözlemlemişlerdir. Bu çalışma sonucunda diş hareketi için ligatürlerin fazla 

sıkıştırılması sürtünme direncini arttırmakta ve dolayısıyla diş hareketine engel 

olabilmektedir. Bu etkiyi azaltmak için paslanmaz çelik braketlerin ligatürlemesinde 

paslanmaz çelik ligatürlerin gevşek bağlanması ya da kendinden bağlamalı braketler 

kullanılması önerilmektedir (Loftus & Artum, 2001). 

 

 

2.4.1.4.C.Ligatürleme yöntemi 

 

-Kendinden bağlamalı kapaklı braketler ile ligatürleme 

Bu tip ligatürlemede braket üzerinde standart braketlerde bulunmayan bir 

kapak mekanizması mevcuttur. Ark teli braket slotuna yerleştirildikten sonra kapak 

mekanizması kapatılınca ligatürleme gerçekleştirilmiş olur. Bu ligatürlemenin en 

büyük avantajı ark teli ve braket slotu arasında düşük sürtünme kuvveti gözlenir. 

Ayrıca hasta başında geçirilen süre azalır (Liew et al., 2002) . 

Fortini ve ark, 2005 yılında yaptıkları bir çalışmada sürtünme azaltması 

açısından kendinden bağlamalı kapaklı braketlere alternatif olduğu belirtilen Slide 
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ligatürleri değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda Slide ligatürlerin sürtünmeyi 

azalttığı görülnüş ve buna bağlı olarak tedaviyi kısalttığı sonucuna ulaşılmıştır (Fortini 

et al., 2005). 

-Pinler ile ligatürleme 

Bu ligatürleme tipi Begg tekniğinde kullanılmaktadır. Dişlere devrilme hareketi 

imkanı verirler. Tele tek noktadan temas ederek tel üzerinde baskıyla sıkıştırılmayla 

dişin hareketi kısıtlanabilmektedir.  

 

 

2.4.1.5.Ark Teli ve Braket Oryantasyonuna Bağlı Faktörler 

 

2.4.1.5.A.Ark teli ve braket arasındaki ikinci düzen açılanma (tip)  

 

Ark telinin braket slotuna giriş açısı sürtünme direncini etkileyen en 

önemli faktörlerdendir (Tosun, 1999). Ark telinin braket slotuna giriş açısı 

arttıkça sürtünme direnci değerinde de artma gözlenmektedir. Burada oluşan 

kontakt açısının kritik kontakt açısının üzerine çıktığı durumlarda kilitlenme 

gözlenir.  Kilitlenmeye rağmen kuvvet uygulaması devam ettirilirse ark telinin 

braket slotuna değdiği noktada çentiklenme oluşur. Bu durum sonucunda diş 

hareketinde duraksama gözlenebilir (Kusy & Whitley, 1999). 

 

2.4.1.5.B.Ark teli ve braket arasındaki üçüncü düzen açılanma (tork) 

 

Üçüncü düzen açılanmada, ikinci düzen açılanma kadar olmasa da tork 

değerinin miktarına bağlı olarak sürtünme direncinde artma gözlenir (Sims et 

al., 1994; Smith et al., 2003). 

 

Sims ve ark. , tek tip paslanmaz çelik tel ile üç farklı tipte braket 

kombinasyonu oluşturarak sürtünme değerlerini incelemiştir. Bu 

kombinasyonlara 0º ile 6º  ikinci düzen açılanma ve 0º ile 25º üçüncü düzen 

açılanmalar uygulanmıştır. Hem ikinci düzen açılanmalarda hem de üçüncü 

düzen açılanmalarda sürtünme direncinin arttığı gözlenmiştir. Buna ek olarak 

ikinci düzen açılanmaların oluşturduğu sürtünme değeri üçüncü düzen 
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açılanmaların oluşturduğu sürtünme dirençlerine göre daha fazladır (Sims et 

al., 1994). 

 

Rajakulendran ve Jones,  paslanmaz çelik tel ve 0,022 inç braket slotu 

olan 4 farklı braket(paslanmaz çelik, polikristalin alümina, altın slotu ve  

paslanmaz çelik slotu olan polikristalin alümina) ile oluşturdukları 

kombinasyonların 0°, 5° ve 10°’lik oluşturulan açılanmalarda oluşan  

sürtünmeyi karşılaştırarak değerlendirmişlerdir. Araştırmanın sonucunda tüm 

ark teli braket kombinasyonlarında açılanma arttıkça sürtünme direnci de 

artmıştır.  Yani açılanma ile sürtünme direnci arasında korelasyon 

gözlenmektedir. 0°’lik açılanmada daha yüksek sürtünme direnci paslanmaz 

çelik braketlerde, daha düşük sürtünme direnci iste polikristalin alümina 

braketlerde gözlemlenmiştir. 10°’lik açılanmalarda ise daha düşük sürtünme 

direnci paslanmaz çelik slotlu braketlerde gözlenirken daha yüksek sürtünme 

direnci polikristalin alümina braketlerde gözlenmiştir (Rajakulendran & Jones, 

2006). 

 

 

2.4.2.Biyolojik Faktörler 

 

2.4.2.1.Tükürük 

Tükürükle ilgili farklı araştırmacıların farklı sonuçlara vardığı çeşitli çalışmalar 

mevcuttur. 

 

Baker ve ark. tükürüğün sürtünme üzerine olan etkisini incelemiş ve insan 

tükürüğünün sürtünme kuvvetini %15-19 azalttığını sonucuna varmışlardır (Baker et 

al., 1987). 

 

Kusy ve ark. tükürüğün ark teli braket kombinasyonuna bağlı olarak 

kayganlaştırıcı veya yapışkan olarak hareket edebileceğini ileri sürmektedir. 

Çalışmada paslanmaz çelik ve nikel titanyum tellerde tükürüğün sürtünme direncini 

arttırdığını, beta titanyum tellerde ise tükürüğün kayganlaştırıcı özellik göstererek 

sürtünmeyi azalttığı belirtilmiştir. Ayrıca yapay tükürüğün insan tükürüğü ve suya 
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kıyasla sürtünmeyi azaltmada en az etkili sıvı olduğu sonucuna varmışlardır (Kusy et 

al., 1991). 

 

Tselepis ve ark. ark teli ve braket arasındaki sürtünme direncini hem 0 hem 10 

derecelik açılanmalarda test ederek tükürüğün sürtünme kuvvetinin azalttığını 

belirlemişlerdir (Tselepis et al., 1994). 

 

Rocker ve Kusy. paslanmaz çelik braket ve paslanmaz çelik ark teli 

eşleştirmelerinde tükürüğün sürtünme kuvveti üzerinde etkisi olmadığını 

belirtmişlerdir. Paslanmaz çelik braket ve NiTi ark teli eşleştirmelerinde ise ortamda 

tükürük bulunmasının sürtünmeyi arttırdığını belirtmişlerdir (Rucker & Kusy, 2002). 

 

Smith ve ark. braket ve ark telleri üzerinde yaptıkları çalışmada kullanılan 

ortama bağlı olmadan yapılan çalışmaların kendi içinde karşılaştırılabilmesi amacı ile 

in-vitro çalışmaların kuru ortamda yapılabileceği sonucuna varmışlardır (Smith et al., 

2003). 

 

 

2.4.2.2.Korozyon 

 

Ağız içerisindeki bakteri ve içeceklerden üretilen asitler ark tellerinde korozyon 

oluşturur ve bu durum tellerin özelliklerini etkilemektedir. Korozyon, ark tellerinin 

yüzey pürüzlülüğünü arttırır ve sürtünme kuvvetinde artmaya sebep olmaktadır 

(Iwasaki et al., 2003). 

 

Bentahar ve ark.’nın yaptıkları çalışmada yapay tükürükte bir gün boyunca 

bekletilen tellerde başlangıç korozyonu gözlemlenmiş ve sürtünme direnci azalmışsa 

da bir hafta bekletildikten sonra sürtünme direnci artmıştır. Çalışma sonucunda 

korozyonun sürtünme direncini etkileyebileceği belirtilmiştir (Oh et al., 2005). 

 

Kao ve ark. farklı tiplerdeki paslanmaz çelik braketleri ve paslanmaz çelik ve 

nikel titanyum ark tellerinin korozyon durumlarını farklı ortamlarda incelemiştir. Bu 

araştırmanın sonucunda paslanmaz çelik braketlerin genel olarak sodyum 

floridli(NaF) ortamda ve pH değeri 4 olan ortamlarda korozyona uğradığı 
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gözlemlenmiştir. Paslanmaz çelik ve nikel titanyum tellerin pH değeri 4 olan yapay 

tükürük ortamında korozyona uğradığı gözlemlenmiştir (Kao & Huang, 2010). 

 

Lin ve ark., paslanmaz çelik braketlerle yapay tükürük içinde yaptıkları 

çalışmada korozyon gözlendiğini bu yüzden ortodontik tedavi gören bireylerin asidik 

beslenmeden kaçınmaları gerektiği belirtilmiştir (Lin et al., 2006). 

 

Shahabi ve ark. sirke, kola ve limon suyunun ortodontik braketler üzerine olan 

korozyon etkisini araştırmışlardır. Bu çalışmada kolanın en yüksek derecede 

korozyona sebep olduğu gözlenmiştir. Sonrasında sırasıyla sirke ve limon suyu kolayı 

takip etmiştir. Araştırmacılar ortodontik tedavi gören kişilerin asidik besinlerden, 

özellikle koladan kaçınılmasını önermektedirler (Shahabi et al., 2011). 

 

 

2.4.2.3.Oklüzal Kuvvetler  

 

Ortodontik sürtünmede oklüzal kuvvetler de rol oynamaktadır. Gün içerisinde 

binlerce kez dişler kontağa gelerek çiğneme, konuşma, yutma hareketi yapılmaktadır. 

Ortodontik apareyler ve dişler birbiriyle ilişki içinde olmaktadır (Prashant et al., 2015). 

 

Braşun ve ark. , dişlerin birbirine her vuruşunda sürtünme direncinin sıfıra 

düştüğünü bulmuşlardır. Bunun sonucunda çiğneme kuvvetlerinin sürtünme direncini 

azaltmakta olduğu gözlemlenmiştir (Braun et al., 1999). 

 

 

2.5.Sürtünme Kuvvetlerinin Ölçülmesi 

 

Sürtünme kuvveti değerlerinin ölçümü için yapılan çalışmalar klinik ve 

laboratuvar çalışmaları olarak iki ayrı kategoride değerlendirilir.  

 

Klinik çalışmalarda dişler veya diş gruplarına braketler ve braket slotlarına 

yerleştirilen ark telleri kullanılarak çapraşıklık giderme, kanin retraksiyonu gibi 

hareketler yaptırılır ve bu şekilde malzemelerin sürtünme kuvvetleri göreceli olarak 

değerlendirilir (Hamdan & Rock, 2008; House et al., 2008; Nanda, 1980). 
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Laboratuvar çalışmalarında ise ortam şartları stabilize edilerek sürtünme 

kuvveti miktarları göreceli olarak değil net bir şekilde ölçülebilmektedir. Bu şekilde 

yapılan in vitro çalışmalarda brakete çekme kuvveti uygulanarak ya da ark teline 

çekme kuvveti uygulanarak sürtünme direnci ölçümü yapılabilmektedir (Kamelchuk 

& Rossouw, 2003). 

 

Sürtünme kuvvetleri ölçümünü değerlendiren araştırmalarda 4 farklı yöntem 

kullanılmaktadır: 

1- Evrensel test cihazı kullanılarak ark teli ve braket slotu arasındaki açılanmalar 

sonucu oluşan sürtünme dirençlerinin ölçümü (Kapur et al., 1999a; Thomas et 

al., 1998; Thorstenson & Kusy, 2002a) 

2- MTM sürtünme test cihazını hassas bir şekilde pozisyonlandırarak küçük 

titreşim hareketleri oluşturma ile sürtünme dirençlerinin ölçümü (Christersson 

et al., 2000; Clocheret et al., 2004; Park et al., 2004) 

3- Üzerinde disk ve pin olan sürtünme test makinesi ile ark teli braket slotu arası 

açılanmaların oluşturduğu sürtünme dirençlerinin ölçümü (Park et al., 2004) 

4- Dentoalveolar modeller üzerinde her bir diş için dental periodontal liflerin 

stimüle edilerek sürtünme kuvvetinin ölçülmesi (Loftus et al., 1999; Ogata et 

al., 1996) 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 
3.1. Gereç  

 

Çalışmamızın amacı, farklı estetik ve metal braketler ile farklı ark teli 

eşleştirmeleri karşılaştırıldığında oluşan sürtünme dirençlerinin in vitro olarak 

değerlendirilmesidir. Absolute (Star Dentech Korea, Kore), Prism (ODP-Orthodontic 

Design and Production, Inc ,USA), Avex CXi(Opal Orthodontics, Ultradent,USA), 

OmniArch PLUS (Dentsplay,USA), OmniArch PLUS-MBT (Dentsplay,USA)  

braketlerinden 40'ar adet olacak şekilde 200 adet 0,022x0.025' inç slotu olan alt santral 

diş braketi ve 0,017x0,025 inç boyutunda olan NiTi, BioSlide NiTi, Paslanmaz çelik 

ve TMA ark tellerinin her birinden 50 adet olacak şekilde toplam 200 adet ark teli 

kullanılmıştır. Yaptığımız sürtünme deneylerinin tamamı, TÜBİTAK Gebze Ulusal 

Metroloji Enstitüsü Kuvvet Ölçümleri Laboratuvarında Zwick marka test makinesi ile 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 

3.1.1. Braketler  

 

Araştırmada incelemeye aldığımız braketlerin tümü 0.022 x 0.025 inç slotu 

olan alt santral diş braketleridir. Farklı firmalara ait roth özellikli safir, kompozit, metal 

slotlu seramik, metal konvansiyonel ve mbt özellikli metal konvansiyonel braket 

kullanılmıştır. Bu braketler; Absolute (Star Dentech Korea, Kore), Prism (ODP-

Orthodontic Design and Production, Inc ,USA), Avex CXi(Opal Orthodontics, 

Ultradent,USA), OmniArch PLUS (Dentsplay,USA), OmniArch PLUS-MBT 

(Dentsplay,USA)  markalı ürünlerdir. 
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3.1.1.1. Absolute (Star Dentech Korea, Kore)  

 

Konvansiyonel braket;  

Adet: 40,  

Materyal: Safir, Monokristalin seramik 

 Tür: Roth      

            

 
 

Şekil 3-1: Absolute Safir Braket 

 

 

3.1.1.2. Prism (ODP-Orthodontic Design and Production, Inc,USA)  

 

Konvansiyonel braket;  

Adet:40  

Materyal: Kompozit  

Tür: Roth 

 
 

Şekil 3-2: Prism Kompozit braket 
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3.1.1.3. Avex CXi(Opal Orthodontics, Ultradent,USA)  

 

Konvansiyonel braket;  

Adet:40  

Materyal: Polikristalin seramik dış yüzey, paslanmaz çelik iç yüzeyli slot  

Tür: Roth 

 
 

Şekil 3-3: Avex CXi Seramik Braket 

 

  

3.1.1.4. OmniArch PLUS (Dentsplay,USA)  

Konvansiyonel braket;  

Adet:40  

Materyal: Paslanmaz Çelik  

Tür: Roth 

 

 
 

Şekil 3-4: OmniArch PLUS paslanmaz çelik braket 
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3.1.1.5. OmniArch PLUS-MBT (Dentsplay,USA)  

 

Konvansiyonel braket;  

n:40  

Materyal: Paslanmaz Çelik  

Tür: MBT 

 

 
 

Şekil 3-5: OmniArch PLUS-MBT paslanmaz çelik braket 

 

 

3.1.2. Ark Telleri  

 

Çalışmada  G&H (G&H, Greenwood, U.S. & Canada) firmasına ait 50 adet 

paslanmaz çelik, 50 adet nikel titanyum , 50 adet TMA ve ADITEK firmasına ait 50 

adet BioSlide nikel titanyum tel olmak üzere toplam 200 adet ark teli kullanılmıştır. 

Kullanılan teller 0.017x0.025 inç boyutundadır. Kullanılan teller 25 cm 

uzunluğundadır. ADITEK firmasına ait BioSlide nikel titanyum teller standart nikel 

titanyum tellerin patentli özel bir kaplama ile kaplanmış halidir. 
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Şekil 3-6: G&H paslanmaz çelik ark teli 

 

 
 

Şekil 3-7: G&H titanyum molibden ark teli 
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Şekil 3-8: G&H nikel titanyum ark teli 

 

 
 

Şekil 3-9: ADITEK Biolisde nikel titanyum ark teli 
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3.1.3. Ligatür Materyali  

 

Braket slotlarının içerisine ark tellerini yerleştirme amacıyla elastik ligatürler 

Colored Unistick ligaturesTM(American Orthodontics, Sheboygan, WI, USA) marka 

kullanılmıştır.  

 

 
 

Şekil 3-10: Ligatür materyali 

 

3.1.4. Alüminyum Plakalar:  

 

Braketler stabilize edilmeleri amacıyla alüminyum plakalara yapıştırılmıştır. 

Alüminyum plakaların boyları standardize edilmeleri amacıyla her braket için aynı 

boyutta hazırlanmışlardır. Boyu 90mm, eni 40mm ve kalınlığı 1mm olarak 

hazırlanmıştır. 

 

Bu plakları test makinesine rahatça yerleştirebilme amacıyla vidalanması 

planlanmıştır. Vidalamayı gerçekleştirmek amacıyla alüminyum plakanın sağ alt 

kısmına bir adet delik açılmıştır.  
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Şekil 3-11: Alüminyum plaka 

 

 

3.1.5. Primer:  

 

Dikdörtgen plakalar üzerine braketler yapıştırılmadan önce hazırlık yapılmıştır. 

Braketlerin uygulanacağı bölgeye Transbond™ XT Light Cure Adhesive Primer ” (3M 

Unitek, Monrovia, CA, USA) ”  primer uygulanmıştır.  

 
 

Şekil 3-12: Primer 
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3.1.6. Yapıştırıcı Kompozit:  

 

Braketler, dikdötgen plakalara ışıkla polimerize olan kompozit uygulanarak 

yapıştırılmıştır. Bu kompozitin markası Transbond™ XT ‘dur” (3M Unitek, Monrovia, 

USA). ” 

  
 

Şekil 3-13: Yapıştırıcı kompozit  

 

 

3.1.7. Işık Kaynağı:  

 

Çalışmada, primer ve kompoziti polimerize etmek için VALO ORTHO Curing Light 

(Ultradent, USA) kullanılmıştır. Bu cihaz mavi ışık üretmektedir. 
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 Şekil 3-14: Işık kaynağı 

 

 

3.1.8. Standardizasyon İçin Kullanılan Rehber Tel:  

 

Tüm braketler plakalara yapıştırılırken slotlarının yere paralel olması 

gerekmektedir. Bu şekilde tork değerlerinin sıfır olması sağlanmaktadır. Bu paralelliği 

sağlamak amacıyla çalışmamızda boyutu 0,018x0,025 inç olan paslanmaz çelik tel 

standardizasyona rehber olmak üzere kullanılmıştır. 

 

 

3.1.9. Sürtünme Testlerinde Kullanılan Cihaz  

 

Sürtünme deneyleri, Zwick marka (Zwick/ Roel Ulm, Almanya) Z250 model 

evrensel test makinesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan bu test makinesi  

Tübitak Gebze Ulusal Metroloji Enstitüsü Kuvvet Ölçümleri Laboratuvarında 

bulunmaktadır. Bu cihazın ölçüm bölümü biri hareketli diğeri sabit olan iki parçadan 

oluşmaktadır. Deney materyallerinden biri sabit parçaya , diğeri materyal ise hareketli 

parçaya yerleştirilmektedir. Altta konumlanan hareketli parçaya braket yapıştırılan 

alüminyum plaka yerleştirilirken, üstte konumlanan sabit parçaya ark teli 
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yerleştirilmektedir. Test makinesinin hareketli parçası ayarladığımız sabit bir hızda ve 

yukarı aşağı yani dikey yönde hareket edebilmektedir. Test makinesine bağlı olan bir 

bilgisayar yardımı ile sürtünme kuvvetleri kayıt altına alınmaktadır. Test makinesinin 

kuvvet kalibrasyonu (EN ISO 7500-1)  kuvvet ölçüm sensorünün 1-100 N aralığında 

yapılmıştır. Test makinesinin hareketli parçasının hızı 1 mm/dk olarak ayarlanmıştır. 

Bu şekilde braket 1 dk boyunca sürekli olarak yukarı aşağı dikey yönde hareket 

ettirilmiştir.  

 

 
 

Şekil 3-15: Sürtünme testlerinde kullanılan cihaz 
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Şekil 3-16: Sürtünme testlerinde kullanılan cihazın yan yüzü 

 

 
 

Şekil 3-17: Sürtünme testlerinde kullanılan cihazın işlem yaptığımız 

parçası 
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3.2. Sürtünme Kuvveti Testi ile İlgili Yöntem  

 

Çalışmamızın amacı, farklı estetik ve metal braketler ile farklı ark teli 

eşleştirmeleri karşılaştırıldığında oluşan sürtünme dirençlerinin in vitro olarak 

değerlendirilmesidir. Absolute (Star Dentech Korea, Kore), Prism (ODP-Orthodontic 

Design and Production, Inc ,USA), Avex CXi(Opal Orthodontics, Ultradent,USA), 

OmniArch PLUS (Dentsplay,USA), OmniArch PLUS-MBT (Dentsplay,USA)  

braketlerinden 40'ar adet olacak şekilde 200 adet 0,022x0.025' inç slotu olan alt santral 

diş braketi ve 0,017x0,025 inç boyutunda olan NiTi, BioSlide NiTi, Paslanmaz çelik 

ve TMA ark tellerinin her birinden 50 adet olacak şekilde toplam 200 adet ark teli 

kullanılmıştır. Sürtünme deneyleri, Zwick marka (Zwick/ Roel Ulm, Almanya) Z250 

model evrensel test makinesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan bu test 

makinesi  Tübitak Gebze Ulusal Metroloji Enstitüsü Kuvvet Ölçümleri 

Laboratuvarında bulunmaktadır. 

 

Sürtünme deneyleri için kullanılan alüminyum plaklar dikdörtgen şekilli, 

kalınlığı 1 mm , uzun kenarı 90 mm, kısa kenarı 40 mm olacak şekilde 200 adettir. Bu 

alüminyum plakların tam orta noktaları ölçülmüştür ve kullanılan braketler tam olarak 

geometrik orta noktaya yerleştirilmiştir. Braket yapıştırma uygulaması için öncelikle 

yapıştırılacak alana Transbond XT Primer sürülmüştür. VALO ORTHO Curing Light 

(Ultradent, USA) mavi ışık üreten ışık kaynağı ile polimerize edilmiştir. Beş farklı 

çeşitte 200 adet labial braket, konumlarına dikkat edilerek ışıkla polimerize olan 

Transbond adeziv kullanılarak konumlandırılıp VALO ışık kaynağı ile polimerize 

edilerek yapıştırılmıştır.  

 

Deney için kullanılan bütün braketler ve ark telleri deney öncesinde %95’lik 

etanol ile silinmiştir. Test cihazının parçasına braket yapıştırılmış olan alüminyum 

plaka rehber delik yardımı ile vidalanarak hareket etmeyecek şekilde monte edilmiştir. 

Braket slotuna elastik ligatür ile bağlanan ark telinin bir ucu ağırlık asma amacı ile 

kıvrılmıştır, diğer ucu ise test cihazının üst parçasına yerleştirilmiştir. Deneyde 

planlanan 0° lik düzen bu şekilde sağlanırken  5° ve 10 °’lik açılanmalar ölçülerek 

tekrarlanabilmesi amacı ile bunlara karşılık gelen kısımlar test cihazı üzerine 

işaretlenmiştir. Her bir örnek için bu doğrular referans alınıp alüminyum plaklar bu 
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açılanmalara göre yerleştirilmiştir. Tüm örneklerin standardizasyonu için ark tellerinin 

kıvrılmış uçlarına asılması için 200 gr’lık ağırlık kullanılmıştır. Ark telleri braket 

slotlarına elastomerik ligatürler yolu ile bağlanmıştır. Elastomerik ligatürler braketler 

üzerine testten hemen önce yerleştirilmiştir. Bu uygulama ile zamanla ligatür üzerinde 

yaşanabilecek kuvvet değişiminden kaçınılmıştır.  

 

Deneyde kullandığımız test cihazının hızı 1mm/dk olacak şekilde 

ayarlanmıştır. Ark teli braket slotunda 1 dakika boyunca dikey yönde yukarı aşağı 

olacak şekilde hareket ettirilmiştir. Oluşan sürtünme dirençleri test cihazındaki kuvvet 

sensörü ile bilgisayara iletilmiştir. Bilgisayara iletilen bu veriler grafik olarak 

gözlenmiştir. Bu veriler ile sürtünme dirençleri belirlenmiştir. Deneyimizde 5 farklı 

braket grubunun her birinden 40’ar adet kullanılarak toplam 200 adet braket 

kullanılmıştır. 4 farklı ark telinden ise her birinden 50’şer adet olmak üzere 200 adet 

ark teli kullanılmıştır. Braket ark teli kombinasyonlarının her birinden 10 adet 

oluşturulmuştur ve her birinin 0°, 5° ve 10°’lik açılanmalarının da sürtünme kuvvet 

ölçümü yapılmıştır. 

 

Oluşan 600 örneğin her birinde sürtünme deneyleri 3er kez tekrarlanmıştır. 

Yapılan tüm deneyler kuru ortamda ve 21° oda sıcaklığı bulunan deney ortamında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

3.3 İstatistiksel Değerlendirme: 

 

Çalışmamızda istatistiksel analizler NCSS (Number Cruncher Statistical 

System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) programı ile yapılmıştır. 

 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar ve normal 

dağılım gösteren değişkenlerin tekrarlayan ölçümlerini karşılaştırmalarında 

“eşlendirilmiş tek yönlü varyans analizi”, alt grup karşılaştırmalarında “Newman 

Keuls çoklu karşılaştırma testi”, gruplar arası karşılaştırmalarında “tek yönlü varyans 

analizi”, alt grup karşılaştırmalarında “Tukey çoklu karşılaştırma testi” kullanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar, p<0,05 anlamlılığında değerlendirilmiştir.  

 



45 
 

4.BULGULAR 

 

 
4.1. Statik Sürtünme Dirençlerine İlişkin Sonuçlar 

 

Tablo 4-1: 0°, 5° ve 10° açılanmalar ve farklı ark teli kombinasyonlarının 

farklı braketlere göre sürtünme dirençlerinin Eşlendirilmiş Tek Yönlü Varyans 

Analizi ile değerlendirilmesi 
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Tablo 4-2: : 0°, 5° ve 10° açılanmalar ve farklı ark teli kombinasyonlarının 

farklı braketlere göre sürtünme dirençlerinin Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi 

ile değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

Absolute-Safir Braket grubunda 0.Derece SS grubu, NiTi grubu, TMA grubu 

ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti sonuçları karşılaştırıldığında istatistiki 

olarak anlamlı farklılık görülmüştür (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti  SS grubu, NiTi grubu ve Bioslide NiTi 

gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek 

gözlemlenmiştir (p=0,0001).  
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Bioslide NiTi grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu ve NiTi 

gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı ölçüde düşük 

gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

SS ve Bioslide NiTi gruplarındaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p=0,640). 

 

Absolute-Safir Braket grubunda 5.Derece SS grubu, NiTi grubu, TMA grubu 

ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu, NiTi grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

Bioslide NiTi grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu ve NiTi 

gruplarının sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde düşük 

bulunmuştur (p=0,0001).  

SS ve Bioslide NiTi gruplarındaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p=0,949). 

 

Absolute-Safir Braket grubunda 10.Derece SS grubu, NiTi grubu, TMA 

grubu ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları NiTi grubu ve Bioslide NiTi 

gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda 

yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

SS grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları NiTi grubu ve Bioslide NiTi 

gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda 

yüksek gözlemlenmiştir (p=0,004, p=0,002).  

Geriye kalan diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

Prism-Kompozit Braket grubunda 0.Derece SS Grubu, NiTi Grubu, TMA 

Grubu ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  
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TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS Grubu, NiTi Grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

Geriye kalan diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

Prism-Kompozit Braket grubunda 5.Derece SS grubu, NiTi grubu, TMA 

grubu ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu, NiTi grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

Prism-Kompozit Braket grubunda 10.Derece SS grubu, NiTi grubu, TMA 

grubu ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu, NiTi grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

NiTi grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu ve Bioslide NiTi 

gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda düşük 

bulunmuştur (p=0,001, p=0,0001).  

SS ile Bioslide NiTi gruplarındaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p=0,935). 

 

Avex Cxi-MSS Braket grubunda 0.Derece SS grubu, NiTi grubu, TMA grubu 

ve Bioslide NiTi gruplarının  sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu, NiTi grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  
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Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

Avex Cxi-MSS Braket grubunda 5.Derece SS grubu, NiTi grubu, TMA grubu 

ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu, NiTi grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde 

yüksek bulunmuştur (p=0,001, p=0,0001).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

Avex Cxi-MSS Braket grubunda 10.Derece SS grubu, NiTi grubu, TMA 

grubu ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları NiTi Grubu ve Bioslide NiTi 

gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda 

yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

SS grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları NiTi grubu ve Bioslide NiTi 

gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda 

yüksek bulunmuştur (p=0,008, p=0,009).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

OmniArch Plus-Metal Braket grubunda 0.Derece SS grubu, NiTi grubu, 

TMA grubu ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu, NiTi grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 
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OmniArch Plus-Metal Braket grubunda 5.Derece SS grubu, NiTi grubu, 

TMA grubu ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu, NiTi grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

OmniArch Plus-Metal Braket grubunda 10.Derece SS grubu, NiTi grubu, 

TMA grubu ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu, NiTi grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

SS grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Bioslide NiTi gruplarının sürtünme 

kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda yüksek bulunmuştur 

(p=0,045).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

OmniArch Plus-MBT Braket grubunda 0.Derece SS grubu, NiTi grubu, 

TMA grubu ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu, NiTi grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001) 

 Bioslide NiTi grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu ve NiTi 

gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda 

yüksek bulunmuştur (p=0,014, p=0,004).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 
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OmniArch Plus-MBT Braket grubunda 5.Derece SS grubu, NiTi grubu, 

TMA grubu ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

 

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu, NiTi grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

Geriye kalan diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

OmniArch Plus-MBT Braket grubunda 10.Derece SS grubu, NiTi grubu, 

TMA grubu ve Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında 

istatistiki açıdan anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p=0,0001).  

TMA grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları SS grubu, NiTi grubu ve 

Bioslide NiTi gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,046, p=0,0001).  

SS grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları NiTi ve Bioslide NiTi gruplarının 

sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda yüksek 

bulunmuştur (p=0,003, p=0,001).  

Bu eşleşmeler dışında geriye kalan gruplardaki sürtünme kuvvetleri 

karşılaştırıldığında istatistiki açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 
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Şekil 4-1: 0°, 5° ve 10° açılanma ve farklı braketlerdeki sürtünme dirençlerinin tel materyaline göre grafiksel dağılımı 
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0° 5° 10° 0° 5° 10° 0° 5° 10° 0° 5° 10° 0° 5° 10°

Absolute-Safir Braket Prism-Kompozit Braket Avex Cxi-Metal Slotlu
Seramik Braket

OmniArch Plus-Metal Braket OmniArch Plus-MBT

Sürtünme Kuvveti SS Grubu

NiTi Grubu

TMA Grubu

Bioslide NiTi Grubu
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Tablo 4-3: 0°, 5° ve 10° açılanmalar ve farklı braket kombinasyonlarının farklı 

ark tellerine göre sürtünme dirençlerinin Eşlendirilmiş Tek Yönlü Varyans 

Analizi ile değerlendirilmesi 
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Tablo 4-4: 0°, 5° ve 10° açılanmalar ve farklı braket kombinasyonlarının 

farklı ark tellerine göre sürtünme dirençlerinin Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi 

ile değerlendirilmesi 
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SS Grubunda Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS 

Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 0.Derece 

sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki açıdan anlamlılık gözlenmiştir (p=0,0001).  

Absolute-Safir Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch 

Plus-MBT gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

Prism-Kompozit Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Avex Cxi-

MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur 

(p=0,024, p=0,003).  

Geriye kalan gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlı ölçüde farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

SS Grubunda Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS 

Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 5.Derece 

sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki açıdan anlamlılık gözlenmiştir (p=0,0001).  

Absolute-Safir Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch 

Plus-MBT gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

SS Grubunda Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS 

Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 10.Derece 

sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki açıdan anlamlılık gözlenmiştir (p=0,0001).  

Absolute-Safir Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch 

Plus-MBT gruplarının sürtünme kuvveti istatistiki açıdan anlamlı oranda yüksek 

bulunmuştur (p=0,0001).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 
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NiTi Grubunda Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, Avex Cxi-

MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

0.Derece sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık bulunmuştur 

(p=0,0001).  

Absolute-Safir Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch 

Plus-MBT gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

OmniArch Plus-Metal Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Avex 

Cxi-MSS Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan 

anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p=0,001).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

NiTi Grubunda Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, Avex Cxi-

MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

5.Derece sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık bulunmuştur 

(p=0,0001).  

Absolute-Safir Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch 

Plus-MBT gruplarının sürtünme kuvveti istatistiki açıdan anlamlı oranda yüksek 

bulunmuştur (p=0,0001).  

Avex Cxi-MSS Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur 

(p=0,016, p=0,0001).  

Geriye kalan gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

NiTi Grubunda Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, Avex Cxi-

MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

10.Derece sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık bulunmuştur 

(p=0,0001).  



57 
 

Absolute-Safir Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch 

Plus-MBT gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

Avex Cxi-MSS Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur 

(p=0,048, p=0,0001).  

Geriye kalan gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

 

TMA Grubunda Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, Avex Cxi-

MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

0.Derece sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan farklılık 

bulunmuştur (p=0,0001).  

Absolute-Safir Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

sürtünme kuvveti ortalamalarından sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı 

ölçüde yüksek bulunmuştur (p=0,013, p=0,0001).  

OmniArch Plus-Metal Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Avex 

Cxi-MSS Braket ve  OmniArch Plus-MBT gruplarının sürtünme kuvvetlerinden 

istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p=0,002, p=0,001).  

Prism-Kompozit Braket grubunun sürtünme kuvveti Avex Cxi-MSS Braket 

grubunun sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek 

bulunmuştur (p=0,002).  

Geriye kalan gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

TMA Grubunda Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, Avex Cxi-

MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

5.Derece sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık bulunmuştur 

(p=0,0001).  
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Absolute-Safir Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch 

Plus-MBT gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,026, p=0,0001). 

 Avex Cxi-MSS Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, OmniArch Plus-Metal Braket gruplarının sürtünme kuvvetlerinden 

istatistiki açıdan anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur (p=0,012, p=0,0001).  

OmniArch Plus-MBT Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları 

OmniArch Plus-Metal Braket gruplarının sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan 

anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur (p=0,002). 

 Geriye kalan gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

TMA Grubunda Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, Avex Cxi-

MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

10.Derece sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık bulunmuştur 

(p=0,0001).  

Absolute-Safir Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, Avex Cxi-MSS Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda yüksek 

bulunmuştur (p=0,0001).  

 OmniArch Plus-Metal Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket ve Avex Cxi-MSS Braket gruplarının sürtünme kuvveti 

ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).   

Avex Cxi-MSS Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları OmniArch 

Plus-MBT grubunun sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı 

oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

Bioslide NiTi Grubunda  Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, 

Avex Cxi-MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT 

gruplarının 0.Derece sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p=0,0001).  
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Avex Cxi-MSS Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Absolute-Safir 

Braket, Prism-Kompozit Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-

MBT gruplarının sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde düşük 

bulunmuştur (p=0,0001).  

OmniArch Plus-MBT grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Absolute-Safir 

Braket ve  OmniArch Plus-Metal Braket gruplarının sürtünme kuvvetlerinden 

istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p=0,001, p=0,006).  

Geriye kalan gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

Bioslide NiTi Grubunda Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, 

Avex Cxi-MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT 

gruplarının 5.Derece sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p=0,0001).  

Avex Cxi-MSS Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Absolute-Safir 

Braket, Prism-Kompozit Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-

MBT gruplarının sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde düşük 

bulunmuştur (p=0,001, p=0,0001).  

Geriye kalan gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

Bioslide NiTi Grubunda Absolute-Safir Braket, Prism-Kompozit Braket, 

Avex Cxi-MSS Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT 

gruplarının 10.Derece sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p=0,0001).  

Avex Cxi-MSS Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Absolute-Safir 

Braket, Prism-Kompozit Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-

MBT gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı 

oranda düşük bulunmuştur (p=0,0001).  

Absolute-Safir Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları Prism-

Kompozit Braket, OmniArch Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT gruplarının 

sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda yüksek 

bulunmuştur (p=0,039, p=0,0001).   
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Prism-Kompozit Braket grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları OmniArch 

Plus-Metal Braket ve OmniArch Plus-MBT grubunun sürtünme kuvveti 

ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

Diğer gruplardaki sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 
 

Şekil 4-2: 0°, 5° ve 10° açılanma ve farklı tel gruplarındaki sürtünme dirençlerinin braket materyaline göre grafiksel 

dağılımı 
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Tablo 4-5: Farklı tipte braket ve ark teli eşleştirmelerinde 0°, 5° ve 10° 

oluşturulan açılanmalarda sürtünme dirençlerinin Eşlendirilmiş Tek Yönlü 

Varyans Analizi ile değerlendirilmesi 
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Tablo 4-6: Farklı braket ile ark teli eşleştirmelerinde 0°, 5° ve 10° 

oluşturulan açılanmalarda sürtünme dirençlerinin Newman Keuls Çoklu 

Karşılaştırma Testi değerlendirilmesi 

 

 
 

 

SS Tel grubu Absolute-Safir Braket 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

ölçümlerinin sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p=0,004).  

10.Derece açılanmanın sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 5.Derece 

açılanmaların sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur (p=0,021, p=0,019).  

5.Derece ve 10.Derece ölçümlerinin sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki 

açıdan farklılık gözlenmemiştir(p=0,809). 

 

SS Tel grubu Prism-Kompozit Braket 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,0001).  
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10.Derece açılanmanın sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 5.Derece 

gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur (p=0,005, p=0,0001).  

5.Derece ile 10.Derece açılanmaların sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki 

açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,108). 

 

SS Tel grubu Avex Cxi-MSS Braket 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,0001).  

10.Derece açılanmanın sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 5.Derece 

açılanmaların sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı ölçüde 

yüksek bulunmuştur (p=0,011, p=0,0001).  

5.Derece ile 10.Derece açılanmaların sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki 

açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,404). 

 

SS Tel grubu OmniArch Plus-Metal Braket 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

açılanmaların sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan anlamlı 

farklılık bulunmuştur (p=0,0001).  

10.Derece açılanmanın sürtünme kuvvetleri 0.Derece ve 5.Derece 

açılanmaların sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek 

bulunmuştur (p=0,002, p=0,0001).  

5.Derece ve 10.Derece açılanmaların sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki 

açıdan farklılık bulunmamıştır (p=0,109). 

 

SS Tel grubu OmniArch Plus-MBT 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

açılanmaların sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan farklılık 

bulunmamıştır (p=0,0001).  

10.Derece açılanmanın sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 5.Derece 

gruplarının sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek 

bulunmuştur (p=0,0001).  

5.Derece ve 10.Derece açılanmaların sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki 

açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,833). 
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NiTi Tel grubu Absolute-Safir Braket 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,418).  

 

NiTi Tel grubu Prism-Kompozit Braket 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,407).  

 

NiTi Tel grubu Avex Cxi-MSS Braket 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,0001).  

5.Derece açılanmanın sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 10.Derece 

gruplarının sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde düşük 

bulunmuştur (p=0,007, p=0,001).  

0.Derece ile 10.Derece ölçümlerinin sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki 

açıdan farklılık gözlenmemiştir (p=0,058). 

 

NiTi Tel grubu OmniArch Plus-Metal Braket 0.Derece, 5.Derece ve 

10.Derece ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,798).  

 

NiTi Tel grubu OmniArch Plus-MBT 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,0001).  

10.Derece açılanmanın sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 5.Derece 

gruplarının sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek 

bulunmuştur (p=0,0001). 5.Derece ve 10.Derece ölçümlerinin sürtünme kuvvetleri 

karşılaştırıldığında istatistiki açıdan farklılık bulunmamıştır (p=0,723). 

 

TMA Tel grubu Absolute-Safir Braket 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,0001). 
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 10.Derece açılanmanın sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 5.Derece 

gruplarının sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek 

bulunmuştur (p=0,003, p=0,0001).  

5.Derece grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece grubunun sürtünme 

kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

 

TMA Tel grubu Prism-Kompozit Braket 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,014).  

10.Derece grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 5.Derece 

gruplarının sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek 

bulunmuştur (p=0,049, p=0,004).  

5.Derece ve 10.Derece ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları arasında 

istatistiki açıdan farklılık bulunmamıştır (p=0,350). 

 

TMA Tel grubu Avex Cxi-MSS Braket 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık bulunmuştur(p=0,047).  

10.Derece grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 5.Derece 

gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur(p=0,047, p=0,043).  

5.Derece ve 10.Derece ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları arasında 

istatistiki açıdan farklılık bulunmamıştır (p=0,769). 

 

TMA Tel grubu OmniArch Plus-Metal Braket 0.Derece, 5.Derece ve 

10.Derece ölçümlerinin sürtünme kuvveti ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiki 

açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,0001).  

10.Derece açılanmanın sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 5.Derece 

açılanmaların sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı ölçüde 

yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

5.Derece açılanmanın sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece açılanmaya göre 

istatistiki olarak anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p=0,027). 
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TMA Tel grubu OmniArch Plus-MBT 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece 

ölçümlerinin sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p=0,035).  

10.Derece grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 5.Derece 

gruplarının sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki açıdan anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p=0,046, p=0,025).  

5.Derece ve 10.Derece ölçümlerinin sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki 

açıdan farklılık bulunmamıştır (p=0,192).  

 

Bioslide NiTi Tel grubu Absolute-Safir Braket 0.Derece, 5.Derece ve 

10.Derece ölçümlerinin sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,0001).  

10.Derece açılanmanın sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece ve 5.Derece 

açılanmaların sürtünme kuvveti ortalamalarından istatistiki.açıdan anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur (p=0,0001).  

5.Derece grubunun sürtünme kuvveti ortalamaları 0.Derece grubunun sürtünme 

kuvvetinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

 

Bioslide NiTi Tel grubu kombinasyonları incelendiğinde Prism-Kompozit 

Braket 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece ölçümlerinin sürtünme kuvvetleri 

karşılaştırıldığında istatistiki açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,0001).  

10.Derece grubunun sürtünme kuvveti 0.Derece ve 5.Derece gruplarının 

sürtünme kuvvetlerinden istatistiki açıdan anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur 

(p=0,0001).  

5.Derece ve 10.Derece ölçümlerinin sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki 

açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,233). 

 

Bioslide NiTi Tel grubu kombinasyonları incelendiğinde Avex Cxi-MSS 

Braket ile oluşturulan 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece açılanmaların ölçümlerinin 

sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır 

(p=0,074).  

 

Bioslide NiTi Tel grubu kombinasyonları incelendiğinde OmniArch Plus-

Metal Braket ile oluşturulan 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece açılanmaların 
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ölçümlerinin sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (p=0,088).  

 

Bioslide NiTi Tel grubu kombinasyonları incelendiğinde OmniArch Plus-

MBT ile oluşturulan 0.Derece, 5.Derece ve 10.Derece açılanmaların ölçümlerinin 

sürtünme kuvvetleri arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır 

(p=0,080).  
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Şekil 4-3: Farklı tel materyalleri ve farklı braketlerdeki sürtünme dirençlerinin 0°, 5° ve 10° açılanmalara göre grafiksel 

dağılımı 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

5.1. Gereç ve Yöntemin Tartışılması 

 

Yaptığımız bu çalışmada beş farklı tipte braket ile dört farklı tipte ark teli 

arasında üç farklı açılanmada meydana gelen sürtünme kuvvetleri değerlendirilmiştir. 

Kullandığımız beş farklı tip braket roth özellikli safir, kompozit, metal slotlu seramik, 

metal konvansiyonel ve MBT özellikli metal konvansiyonel özellikte braketler, dört 

farklı tip ark teli paslanmaz çelik, nikel titanyum, beta titanyum ve BioSlide nikel 

titanyum teller ve oluşturduğumuz açılanmalar 0°, 5° ve 10 ° açılanmalardır.  

Yaptığımız testler sonucu ortaya çıkan verilerle istatistik analizler yapılmıştır ve 

bulgular elde edilmiştir. 

 

Beş farklı braket ve dört farklı ark teli ile farklı açılanmalar oluşturularak oluşan 

sürtünme direncini in vitro olarak incelediğimiz bu çalışmanın yöntemi Redlich ve 

ark., Sims ve ark ve Ortan ve ark. tarafından sürtünme ile alakalı yapılan çalışmalar 

örnek alınarak yapılmıştır (Ozturk Ortan et al., 2012; Redlich et al., 2003; Sims et al., 

1994). 

 

Çalışmamızda, braketler, hazırlanan dikdörtgen alüminyum plakalara 

0.021x0.025 inç boyutlu paslanmaz çelik telden hazırlanan kılavuz tel kullanılarak 

sıfır dereceli tork ve angulasyon değeri ayarlanarak yerleştirilmiştir. Öztürk ve ark 

örnek alınarak sıfır dereceli tork ve angulasyon değeri standardizasyonunu sağlama 

amacı ile paslanmaz çelik telden kılavuz tel hazırlanmıştır (Ozturk Ortan et al., 2012; 

Taylor & Ison, 1996). 

 

Literatür değerlendirilmesinde braketlerin alüminyum plakalara 

yapıştırılmasında araştırmacıların klinik uygulamada kullanılan yapıştırıcıları 

kullandıkları görülmüştür (Ozturk Ortan et al., 2012; Taylor & Ison, 1996). Reiman ve 

ark. ve Sims  ve ark yaptıkları çalışmada klinikte diğer yapıştırıcılara göre Transbond 

XT’nin çekme kuvvetinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.  Bundan dolayı 

çalışmamız esnasında braketlerin yapıştırıldıkları alüminyum plakalardan 
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kopmamaları için yapıştırma işleminde Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, Calif)  

adeziv ve primeri kullanılmıştır (Redlich et al., 2003; Reimann et al., 2012). 

Çalışmamızda braketler alüminyum plakalara yapıştırma işlemi yapıldıktan 

sonra ligatürleme işlemi esnasında bazı braketler plakalardan ayrılmıştır. Bu durumu 

elimine etmek amacı ile alüminyum plakalarda pürüzlendirme işlemi veya metal 

materyallere tutunmayı kolaylaştıran bonding ajanlarının kullanımı düşünülebilirdi. 

 

Çalışmalar incelendiğinde; telin gergin durması  ve braketin düz hareket etmesi 

için ark telinin alt ucuna braketlere ağırlıkların uygulandığı gözlenmektedir ( Cha et 

al., 2007; Bazakidou et al., 1997; Kapur et al., 1999b; Redlich et al.,2003). 

Çalışmamızda aynı amaçla 200 gr ağırlık uygulanmıştır (Nishio, Da Motta, et al., 

2004). 

 

Deney sonucu verilerde standardizasyonu sağalamak amacıyla ligasyonu 

standardize etmek çok önemlidir. Bir çok farklı ligatürleme prensibi mevcuttur. 

 

1989 yılında ligatürleme standardizasyonu sağlamak amacı ile yapılmış bir 

çalışmada paslanmaz çelik ligatürleri sıkıca bağladıktan sonra ligatürler 3 tur 

gevşetilmiştir (Hain et al., 2003; Tidy & Orth, 1989). 

 

Bazakidou ve ark., yaptıkları bir çalışmada ligatür olarak paslanmaz çelik ark 

teli kullanmışlardır. Bir standart belirlemek amacıyla ligatürü 7 kez döndürüp ark 

telinin altına sıkıştırmışlardır. Fakat çalışmada ligatürün pens tarafından tutulduğu 

nokta standardize edilmemiştir. (Bazakidou et al., 1997). 

 

Loftus ve ark., ark telini 0.010 inç büyüklüğünde paslanmaz çelik ligatür telini 

önceden hazırlayarak pasif olarak ligatüre etmişlerdir. Sürtünme testlerinin lastik 

ligatürlerle ligatürlendiği çalışmalarda bu yöntemin daha standart olduğu belirtilmiş 

ancak braketlerde genişlik farkına göre farklı ligasyon kuvvetleri oluşabileceği 

belirtilmiştir. Çalışmamızda, elastik ligatür ile ligatürleme yöntemi daha standart 
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olduğu için, ligasyon işlemi elastik ligatürler ile gerçekleştirilmiştir (Loftus et al., 

1999). 

 

Literatür incelemesinde ark teli ve braket arasında oluşan sürtünme 

dirençlerinin değerlendirildiği çalışmaların bir çoğunda kuvvet ölçümü için evrensel 

test cihazı kullanılmıştır (Kapur et al., 1999; Lombardo et al., 2013; Thomas et al., 

1998; Taylor & Ison, 1996; Thorstenson & Kusy, 2002). Bu literatürler  örnek alınarak 

çalışmamızda   Zwick marka test cihazı kullanılmıştır. 

 

 Çalışmamızda ikinci düzen açı değerleri olarak Redlich ve ark. , Nishio ve ark. 

ve Sims ve ark.’nın yaptıkları çalışmalar örnek alınarak 0 °, 5 ° ve 10 °lik 

açılandırmalar tercih edilmiştir. Redlich ve ark. 2003 yılında yaptıkları bir çalışmada, 

0 °, 5 ° ve 10 °.açılanmaları oluşturmak için test cihazının uzun eksenine göre bu açılar 

işaretlenmiş ve braketin yerleştirildiği plaka üzerinde bu açılardan çizilen üç çizgiyle 

bir referans oluşturduklarını belirtmişlerdir (Nishio, Da Motta, et al., 2004; Redlich et 

al., 2003; Sims et al., 1994). 

 

Tselepis ve ark. çalışmalarında, test cihazında mevcut olan bir iletki yardımıyla 

açıları belirlediklerini bildirmişlerdir (Tselepis et al., 1994). Çalışmamızda ikinci 

düzen açılanmaların ayarlanması Ortan ve ark.’nın çalışmalarında kullandıkları 

yöntem kullanılmıştır (Ozturk Ortan et al., 2012). Bir iletki yardımıyla, alüminyum 

plakanın sabitlendiği test cihazının alt ara parçası üzerine test cihazının eksenine göre 

0 °, 5 ° ve 10 ° 'ye karşılık gelen üç referans çizgisi çizilir ve alüminyum plakalar bu 

çizgilere göre ayarlanır.  

 

Literatürde sürtünme deneylerinde uygulanan hız miktarı incelendiğinde 0,5 

mm/dk, 1mm/dk, 2.5mm/dk, 5mm/dk, 10mm/ dk ve 20mm/dk hızlarda farklı değerler 

gözlenmiştir (Braun et al., 1999; Hain et al., 2003; Kapur et al., 1999a; Lombardo et 

al., 2013; Moore et al., 2004; Taylor & Ison, 1996; Cacciafesta, Sfondrini, Ricciardi, 

et al., 2003;). Ireland ve ark. sürtünme dirençlerini uygulanan hızlara göre 

değerlendirmişler ve sonuçta 5 mm/dk üzerindeki hızların klinik gerçekliği 

yansıtmadığı gözlemlenmiştir (Ireland et al., 1991). Literatürde düşük hızlar ile 
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uygulanan çalışmaların klinik gerçekliği daha iyi yansıtacağı belirtildiği için deney 

için kullandığımız hız miktarı 1mm/dk olarak belirlenmiştir. 

 

Literatürde sürtünme direnci deneylerinde ortamın kuru veya ıslak olması 

arasında farklılık olması ile ilgili bir çok zıt görüş mevcuttur. Smith ve ark. sürtünme 

direnci karşılaştırılmasında yapılan sıralamanın ıslak veya kuru ortama bağlı 

olmaksızın ortama bağlı olarak değişmediğini belirtmişlerdir (Smith et al., 2003). 

Ayrıca yapılan çalışmaların karşılaştırılabilir olması için çalışmaların kuru ortamda 

yapılmasının uygun olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Rocker ve Kusy ise nikel titanyum tel ve paslanmaz çelik braket 

kombinasyonlarında tükürük bulunan ortamda sürtünme kuvvetinin artabileceğini 

belirtmişlerdir (Rucker & Kusy, 2002). Deneylerin gerçekleştiği ortam koşullarıyla 

ilgili farklı görüşler mevcut olsa da yapılmış olan çalışmaların büyük çoğunluğunun 

kuru ortamda gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle deneylerimiz kuru  ve oda 

sıcaklığı 21°±2°C olan ortamda gerçekleştirilmiştir. 

 

 

5.2. Statik Sürtünme Direnci İle İlgili Bulguların Tartışılması  

 

5.2.1. Farklı Braket Tel Kombinasyonları İncelendiğinde 0°, 5° ve 10°’lik 

Açılanmalar Sonucu Oluşan Sürtünme Dirençlerinin Tartışılması 

 

Deneylerimizde değerlendirilen bütün ark teli braket eşleştirmelerinde ikinci 

düzen açılanmalar arttıkça sürtünme kuvvetinde de artış gözlemlenmiştir. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgularla bu konuda yapılmış birçok çalışmanın 

bulguları korelasyon göstermektedir. 

 

Frank ve Nikolai braket slotu ile ark teli arası açılanmanın 5° ‘den fazla olduğu 

durumlarda telde kilitlenme(binding) oluşup sürtünme direncinin artacağını 

belirtmişlerdir (Frank & Nikolai, 1980).  

 

Cha ve ark.’nın ark teli braket arası sürtünme direncini değerlendirdikleri 

çalışmada  braket slotu ile ark teli arası açılanmanın 0°den  5°e  artarken sürtünmenin 
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yavaşça arttığını, 10°nin üzerine çıktığında ise sürtünme artışının çok hızlı 

gerçekleştiği belirtilmiştir (Oh et al., 2005).  

 

Pizzoni ve ark braket slotu ve ark teli arası ilişkiyi inceledikleri çalışmada 

kendinden bağlamalı braketlerde 6°lik açılanmalarda slot ve telin temasın arttığını ve 

buna bağlı olarak köşeli tellerde kilitlenme görüldüğünü belirtmişlerdir (Pizzoni et al., 

1998). Bunun sonucunda da sürtünme kuvvetinde artış görülmektedir.  

 

Kusy ve Whitley braket slotu ve ark teli arasındaki ilişkiyi inceleyerek 

aralarındaki açılanma arttıkça kayıcı mekaniklerin etkisinde azalma gözlendiği ve 

kilitlenme ile çentiklenmenin meydana geleceğini belirtmişlerdir (Kusy & Whitley, 

1989). Bu durumda kritik kontak açısı olarak 3.7 ° yi üst değer olarak belirlemişlerdir. 

Bu açıyı hesaplamak için braket genişliği, slot boyu, ark teli boyutu gibi değerleri 

kullanarak bir formül sonucu belirlenmiştir. Bu açı değerinin altındaki ilişkilerde 

klasik sürtünme gözlendiğini belirtmişlerdir. Kritik kontak açısının üst değeri 

aşıldığında ise braket slotu ile ark teli arasında kilitlenme (binding) oluşacağını ve 

sürtünme kuvvetinde artış gözleneceğini belirtmişlerdir. Bu açının daha da arttığı 

durumlarda ise çentiklenme (notching) oluşarak sürtünme direncinin yüksek artış 

gösterek diş hareketini durdurmaya yakın bir durum gözlemlendiğini belirtmişlerdir. 

 

Çalışmamızda yalnızca klasik sürtünme değeri değil, kilitlenme ve 

çentiklenmenin de değerlendirilebilmesi amacı ile 0° açılanma ile birlikte 5° ile 10°lik 

açılanmalar da değerlendirilmiştir. 

 

 

5.2.2. Farklı Braket ve Tel Kombinasyonlarında 0°, 5° ve 10° 

Açılanmalarda Tel Materyalinin Statik Sürtünme Direnci Üzerindeki Etkisinin 

Tartışılması 

 

Yaptığımız çalışmada incelediğimiz farklı braket ve tel kombinasyonlarında  

0°, 5° ve 10° açılanmalarda TMA telin bulunduğu kombinasyonlarda sürtünme 

direncinin tüm diğer kombinasyonlara göre  daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bulguların sonuçları, bu konuda yapılmış olan birçok 

çalışmanın bulgularıyla ilişkilidir. 
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Çalışmamızda Absolute Safir braket grubunda 0°, 5° ve 10° açılanmalarda 

Bioslide grubu tellerde sürtünme direnci değeri anlamlı derecede az bulunmuştur. 

Ayrıca 0 ve 5 açılanmalarda SS ve NiTi gruplarında sürtünme dirençleri arasında 

anlamlılık gözlemlenmezken 10° açılanmada SS grubunda NiTi ve Bioslide Niti 

gruplarına göre anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. 

 

Prism kompozit, Avex Cxi-MSS ve OmniArch Plus metal braketlerde 10° 

açılanmalarda NiTi grubunda en düşük sürtünme kuvveti gözlenirken, Bioslide grubu 

Prism kompozit grubu dışında NiTi grubu ile aynı değerleri göstermektedir.  

 

OmniArch Plus metal braketleri aynı marka MBT yapılı braketlerle 

karşılaştırdığımızda 0° açılanmada en yüksek sürtünme değerini TMA grubu 

gösterirken MBT braketlerde farklı olarak bu grubu Bioslide grubu takip etmektedir. 

SS ve NiTi grubu ark telleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık gözlemlenmemiştir. 

 

Michelberger ve ark., 2000 yılında yaptıkları çalışmada iyon kaplı TMA ve 

paslanmaz çelik ark tellerini kıyaslamışlardır. Bu çalışma sonucunda en fazla sürtünme 

direnci TMA ark tellerinde gözlemlenmiştir (Michelberger et al., 2000). 

 

Articolo ve Kusy, çalışmalarında 3 farklı braket ve 3 farklı ark telinde farklı 

açılandırmalar oluşturarak sürtünme değerlerini ölçmüşlerdir. Bu çalışmanın 

sonucunda açılanmayı arttırdıkça NiTi materyalli ark tellerini paslanmaz çelik tellerle 

kıyasladığımızda NiTi materyalli ark telinin daha az sürtünme kuvveti değeri 

gösterdiğini belirtmişlerdir (Articolo & Kusy, 1999). 

 

Nishio ve ark. yaptıkları bir çalışmada paslanmaz çelik, seramik ve metal slotlu 

seramik braketlerle paslanmaz çelik, NiTi ve TMA ark teli grupları arasındaki 

kombinasyonların sürtünme direnci değerlerini karşılaştırmışlardır. Ayrıca braket ve 

ark tellerinin yüzey pürüzlülükleri elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Bu çalışma 

sonucunda TMA ark tellerinde en yüksek yüzey pürüzlülüğü ve en yüksek sürtünme 

direnci oluştuğu gözlemlenmiştir. En az yüzey pürüzlülüğü ve en az sürtünme 

direncinin ise paslanmaz çelik tellerde olduğu gözlemlenmiştir (Nishio et al., 2004). 
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Krishnan ve ark., 0,022 inç slot boyutlu farklı braketlerle 0,019x0,025inç 

boyutlu paslanmaz çelik, NiTi ve TMA ark telleri kombinasyonlarını kıyasladıkları 

çalışmada beta titanyum tellerin en yüksek sürtünme direnci değeri gösterdiğini 

belirtmişlerdir (Krishnan et al., 2009). 

 

Farklı ark teli ve braket kombinasyonları ile farklı sürtünme direnci değeri 

sonuçları da gözlemlenebilmektedir.  

 

Tselepis ve ark., yaptıkları çalışmada paslanmaz çelik ark tellerinin nikel 

titanyum ark tellerine göre daha yüksek sürtünme değeri gösterdiğini belirtmişlerdir 

(Tselepis et al., 1994).  

 

Loftus ve ark., yaptıkları bir çalışmada paslanmaz çelik ve NiTi ark tellerini 

karşılaştırdıklarında sürtünme direnci açısından istatiksel açıdan bir fark 

bulmadıklarını belirtmişlerdir (Loftus et al., 1999). 

 

Tablo 4-7: Farklı tipte braket ve ark teli eşleştirmelerinde 0°, 5° ve 10° 

oluşturulan açılanmalarda kullanılan ark teli materyalinin sürtünme direncine 

etkisinin önceden yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak değerlendirilmesi 

 

Yapılan Çalışmalar Sonuçların Uyumluluğu 

Krishnan ve ark. (Krishnan et al., 2009) Uyumlu 

Nishio ve ark. (Nishio et al., 2004) Uyumlu 

Michelberger ve ark. (Michelberger et 

al., 2000) 

Uyumlu 

Articolo ve Kusy (Articolo & Kusy, 

1999) 

Uyumlu değil 

Tselepis ve ark. (Tselepis et al., 1994) Uyumlu değil 

Loftus ve ark. (Loftus et al., 1999) Uyumlu 
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5.2.3. Farklı Braket ve Tel Kombinasyonlarında 0°, 5° ve 10° 

Açılanmalarda Ortodontik Tel Materyalinin Statik Sürtünme Direnci Üzerine 

Olan Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak Tartışılması 

 

Yaptığımız çalışmada 0° açılanmada sürtünme direnci ölçümlerinde tüm braket 

çeşitlerinde TMA ark tellerinin SS ark tellerine göre istatistiksel ölçüde anlamlı 

derecede yüksek değer gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca TMA ark tellerinin NiTi ve 

Bioslide NiTi ark tellerine göre de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

sürtünme direnci gösterdiği gözlemlenmiştir. Buna ek olarak yine tüm braket 

çeşitlerinde SS ve NiTi ark tellerinin oluşturduğu sürtünme kuvveti değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

 

Yaptığımız çalışmada 5° açılanmada tüm braket çeşitlerinde TMA ark tellerinin 

SS ark tellerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek sürtünme direnci 

gösterdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca TMA ark tellerinin NiTi ve Bioslide NiTi ark 

tellerine göre de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek sürtünme direnci 

gösterdiği gözlemlenmiştir. Buna ek olarak Absolute Safir braket grubunda Bioslide 

NiTi ark teli ile kombinasyonunda diğer ark tellerine göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede az sürtünme kuvveti gözlemlenmiştir. 

 

Yaptığımız çalışmada 10° açılanmada tüm braket çeşitlerinde TMA ark 

tellerinin SS ark tellerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek sürtünme 

direnci gösterdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca TMA ark tellerinin NiTi ve Bioslide NiTi 

ark tellerine göre de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek sürtünme direnci 

gösterdiği gözlemlenmiştir. Ek olarak tüm braket çeşitlerinde SS ark tellerinin NiTi ve 

Bioslide NiTi ark tellerine göre  istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek sürtünme 

direnci gösterdiği gözlemlenmiştir. NiTi ve Bioslide ark tellerinin kıyasında ise 

sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunamamıştır. 

 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bulguların sonucu Nishio ve ark. (Nishio, da 

Motta, et al., 2004), Kapur ve ark.(Kapur et al., 1999a), Cacciafesta ve ark.(Cacciafesta 

et al., 2003) ve Loftus ve ark.(Loftus et al., 1999)  yaptıkları çalışmalar ile uyumlu 

bulunmuştur. 
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Tablo 4-8: Farklı tipte braket ve ark teli eşleştirmelerinde 0°, 5° ve 10° 

oluşturulan açılanmalarda ortodontik tel materyali farklılığının sürtünme 

üzerine etkisinin önceden yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak değerlendirilmesi 

 

Yapılan Çalışmalar Sonuçların Uyumluluğu 

Nishio ve ark. (Nishio, da Motta, et al., 

2004) 

Uyumlu 

Cacciafesta ve ark.(Cacciafesta et al., 

2003) 

Uyumlu 

Loftus ve ark.(Loftus et al., 1999) Uyumlu 

Kapur ve ark.(Kapur et al., 1999a) Uyumlu 

 

 

 

5.2.4. Farklı Braket Tipleri ile Tel Kombinasyonlarında.Oluşan Statik 

Sürtünme Dirençlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 

 

Yaptığımız çalışmada 0° açılanmada SS, NiTi ve TMA grubu ark telleriyle 

yapılan kombinasyonlarda en yüksek sürtünme değeri Absolute Safir brakette 

gözlemlenmiştir ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bioslide NiTi ve TMA 

gruplarında ise Avex Cxi-metal slotlu braketle olan kombinasyonda en düşük 

sürtünme kuvveti gözlemlenmiştir. SS grubunda Absolute safir braketten sonra en çok 

sürtünme kuvveti değerini Prism kompozit braket gösterirken SS ve NiTi grubunda 

diğer braket ark teli kombinasyonları arasında anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. 

TMA ark teli ile yapılan kombinasyonlarda OmniArch Plus metal braket grubunda bu 

markanın MBT braketine göre daha yüksek sürtünme kuvveti değeri gözlemlenmiştir. 

Bioslide NiTi ark teli ile yapılan kombinasyonlarda OmniArch Plus metal braket 

grubunda bu markanın MBT braketine göre daha düşük sürtünme kuvveti değeri 

gözlemlenmiştir. Diğer kombinasyonlarda ise MBT tip braketlere göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

 

Yaptığımız çalışmada 5° açılanmada SS, NiTi ve TMA grubu ark telleriyle 

yapılan kombinasyonlarda en yüksek sürtünme değeri Absolute Safir brakette 
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gözlemlenmiştir ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bioslide NiTi, NiTi ve  

TMA gruplarında ise Avex Cxi-metal slotlu braket ile olan kombinasyonda en düşük 

sürtünme kuvveti gözlemlenmiştir. TMA ark teli ile yapılan kombinasyonlarda 

OmniArch Plus metal braket grubunda bu markanın MBT braketine göre daha yüksek 

sürtünme kuvveti değeri gözlemlenmiştir. Diğer kombinasyonlarda ise MBT tip 

braketlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

 

Yaptığımız çalışmada 10° açılanmada tüm ark telleriyle yapılan 

kombinasyonlarda en yüksek sürtünme değeri Absolute Safir brakette gözlemlenmiştir 

ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bioslide NiTi ve NiTi gruplarında ise 

Avex Cxi-metal slotlu braket ile olan kombinasyonlarda en düşük sürtünme kuvveti 

gözlemlenmiştir. TMA ark telleri ile oluşturulan kombinasyonlarda OmniArch Plus 

metal braketlerin Avex Cxi metal slotlu braketlere göre, Avex Cxi braketlerle olan 

kombinasyonların da OmniArch MBT braketlere göre daha yüksek sürtünme kuvveti 

gösterdiği gözlemlenmiştir. Bioslide NiTi ark teli ilen yapılan kombinasyonlarda 

Prism kompozit braketlerde gözlenen sürtünme kuvveti değerinin Omni Arch Plus ve 

OmniArch Plus MBT braketlere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. TMA ark 

teli ile yapılan kombinasyonlarda OmniArch Plus metal braket grubunda bu markanın 

MBT braketine göre daha yüksek sürtünme kuvveti değeri gözlemlenmiştir. Diğer 

kombinasyonlarda ise MBT tip braketlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır.  

 

Yaptığımız çalışmada en yüksek sürtünme direnci değerinin safir braketlerde 

oluştuğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin seramik braketlerin yüzey yapısının diğer 

braketlere göre daha yüksek poroziteli olmasından dolayı olduğu düşünülmektedir. 

 

Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar Tanne ve ark.(Tanne et al., 1991), Cha 

ve ark.(Cha et al., 2007), Cacciafesta ve ark.(Cacciafesta, Sfondrini, Scribante, et al., 

2003) ve Smith ve ark.(Smith et al., 2003) yaptıkları çalışmalar ile uyumlu 

bulunmuştur. 

 

Tanne ve ark. bir çalışmalarında üç farklı tip seramik braket ile paslanmaz çelik 

teller ile oluşan kombinasyonların sürtünme direnci değerlerini incelemiş ve elektron 

mikroskobu ile yüzey özelliklerini araştırmışlardır. Yüzey özellikleri incelendiğinde 
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seramik braketlerde braket slot yüzeyinin daha gözenekli ve braketlerin distal 

kenarlarının daha pürüzlü olduğu ve buna bağlı olarak sürtünme direnci değerlerinin 

metal braketlere göre daha yüksek değer göstereceği belirtilmiştir. Ayrıca ark teli 

yüzeyi incelendiğinde seramik braketlerin ark teli yüzeyinde metal braketlere göre 

daha fazla çizme oluşturduğunu gözlemlemişlerdir. Dolayısıyla seramik braketlerin 

slot yüzeylerinde ve kenarlarında iyileşme sağlandığı durumda sürtünme kuvvetine 

olumlu etki göstererek bu braketlerin diş hareketinde daha etkili olacağı belirtilmiştir 

(Tanne et al., 1991). 

 

Cha ve ark. 0,022 inç slotlu paslanmaz çelik, monokristalin seramik, 

polikristalin seramik, metal slotlu polikristalin seramik ve silika slotlu polikristalin 

seramik braketler ile 0,019x0,025 inç paslanmaz çelik ve TMA ark 

kombinasyonlarının sürtünme değerlerini ikinci düzen açılanmalarda araştırmışlardır. 

Bu çalışmanın sonucunda en düşük sürtünme değerinin silika slotlu polikristalin 

braketlerde olduğu hatta paslanmaz çelik braketlere göre bile daha düşük sürtünme 

direnci değeri gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu durumun silika tabakasında porozite 

bulunmamasından dolayı olduğu düşünülmektedir (Cha et al., 2007). 

 

Cacciafesta ve ark. seramik, metal slotlu seramik ve paslanmaz çelik braketleri 

inceledikleri bir çalışmada en yüksek sürtünme direnci değerini gösteren braketin 

seramik braketler olduğunu belirtmişlerdir. Seramik braketleri sırasıyla metal slotlu 

seramik ve paslanmaz çelik braketler takip etmektedir (Cacciafesta, Sfondrini, 

Scribante, et al., 2003). 

 

Smith ve ark. yaptıkları bir çalışmada seramik ve paslanmaz braketlerin 

sürtünme direncini karşılaştırmışlardır ve bunun sonucunda seramik braketlerin 

sürtünme direncinin paslanmaz çelik braketlere göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Seramik braketlerin yüzey pürüzlülüğünün fazla olmasından dolayı yüksek sürtünme 

gösterdiği belirtilmiştir (Smith et al., 2003). 

 

Yaptığımız çalışmada en yüksek sürtünme direnci değeri Absolute safir braket 

ve TMA ark teli kombinasyonunda yaptığımız 10° açılanmada gözlemlenmiştir. En 

düşük sürtünme direnci değeri ise 0° derece açılanmada Avex Cxi ve Bioslide NiTi 
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grubu arasında, 5° ve 10° açılanmada Avex Cxi ve NiTi grubu arasında 

gözlemlenmiştir. 

 

Fidalgo ve ark. yaptıkları bir çalışmada 0,022 inç slot boyutlu seramik, 

paslanmaz çelik ve polikarbonat yapılı braketlerle 0,019x0,025 inç boyutlu paslanmaz 

çelik ve TMA ark telleri arasında kombinasyonlar oluşturarak sürtünme değerlerini 

araştırmışlardır. Bunun sonucunda en yüksek sürtünme direnci değeri TMA ark teli ile 

seramik braket kombinasyonunda gözlemlenmiştir. En düşük sürtünme direnci değeri 

ise paslanmaz çelik ark teli ile paslanmaz çelik braket kombinasyonunda 

gözlemlenmiştir (Fidalgo et al., 2011). 

 

Tablo 4-9: Farklı tipte braket ve ark teli eşleştirmelerinde oluşan 

sürtünme dirençlerinin önceden yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak 

değerlendirilmesi 

 

Yapılan Çalışmalar Sonuçların Uyumluluğu 

Tanne ve ark.(Tanne et al., 1991) Uyumlu 

Cha ve ark.(Cha et al., 2007) Uyumlu 

Cacciafesta ve ark.(Cacciafesta et al., 

2003) 

Uyumlu 

Smith ve ark.(Smith et al., 2003) Uyumlu 

Fidalgo ve ark. (Fidalgo et al., 2011) Uyumlu 

 

 

 

5.4 Sonuçlar 

 

-Tüm braket tipleri arasında en az sürtünme metal slotlu seramik braketlerde 

görülmüştür. Hem estetik olması hem de az sürtünme kuvveti gözlenmesiyle 

günümüzde iyi bir tercih olabileceği görülmüştür. 

-Yaptığımız çalışma sonucunda tüm teller arasında en çok sürtünme gösteren 

materyalin TMA olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tedavinin ilk aşamalarında TMA tel 
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kullanmadan devam etmek ve tedavi sonunda tork kontrolünde kullanmanın avantajlı 

olacağı görülmüştür. 

-İncelediğimiz tüm braket tipleri arasında en çok sürtünme kuvveti safir 

braketlerde gözlenmiştir. Dolayısıyla günümüzde estetiği sağlamak amacı ile estetik 

görünümlü braketlerde materyal seçimi dikkat gerektirmektedir. Safir braketin 

sürtünme kuvveti konusunda özellikle tedavinin ilk aşamalarında dezavantajı olduğu 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

-Ark teli- braket kombinasyonlarında açılanmalara bakıldığında ikinci düzen 

açılanma arttıkça sürtünmenin artabileceği gözlemlenmiştir. 
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• Temmuz 2014 Washington D.C. Kaplan  Academic English Kurs 

Sertifikasyonu 

• Kasım 2013    İÜ Diş Hekimliği 6.Uluslararası Bilimsel Kongre 
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• Aralık 2013     Dental İstanbul Kongresi 

• Eylül 2013   Edgware Academy London-İngilizce Eğitimi 

• Ağustos 2013 King’s College London- Dental Radyografi Kursu 

• Ağustos 2013 European Dental Student Certification 
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İNTİHAL RAPORU 

 


	Ortodontik kayma mekaniklerinde kinetik sürtünme düzensizdir çünkü diş hareketi ark teli boyunca devamlı değildir.  Çevre dokuların biyolojik cevabı sonucu devrilme ve kök dikleşmesi hareketi sonucu psödo statik bir durumdur (Nanobiomaterials in Clini...

