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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0039 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Veneer Kuron Metal Alt Yapı 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, veneer kuronlara ait tanım ve kavram bilgileri ile 

veneer kurona özgü metal alt yapıyı oluĢturmaya yönelik 

bilgi, teknik iĢlem ve becerileri, gerekli araç gereçleri içeren 

öğrenme metaryalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL 
Pozitif Model, Full Metal Kuron Hazırlama ve Full Metal 

Kuron Döküm ve Bitimi Yapmak modüllerini almıĢ olmak 

YETERLĠK Veneer kuronlarda metal alt yapı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

DiĢ protez laboratuvarları ve okul laboratuvarında gerekli 

araç gereçler sağlandığında tekniğe uygun veneer kuron 

metal alt yapısını elde edebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tekniğe uygun veneer kuronlarda mum modelajı 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun veneer kuronlarda döküm ve bitim 

iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Ölçüden hazırlanan die‟li alçı model, çeĢitli 

boyutlarda modelaj spatülü, bek, kole mumu, modelaj 

mumu, stumpflack ya da die spacer, izolasyon maddesi, 

fırça, kanal mumu, manĢet, revetman tozu, revetman likiti, 

vibratör, döküm fırını, Ģalome, maĢa, koruyucu eldiven, 

metal (çekirdek Ni-Co) elektrikli santrifüj cihazı, çekiç, 

mikromotor, sephare, frez, artikülatör, oklüzör kâğıdı, buhar 

cihazı, kumlama cihazı 

Ortam: DiĢ protez laboratuvarları ve okul uygulama 

laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Protez uygulamalarıyla hastanın kaybolan fonksiyonlarının tekrar kazandırılması, 

bozulan konuĢmasının düzeltilmesi ve estetik görünümünün de daha iyi olması 

amaçlanmaktadır. 

 

Kaybedilen ağız sağlığı düzeltilirken toplum içinde eksik ya da harap olmuĢ diĢlerle 

yaĢamak zorunda kalan bireylerin psikolojik açıdan da desteklenmesi sağlanır. Böylelikle 

insanların kendilerine olan güven duyguları ve yaĢam kaliteleri yükseltilmiĢ olur. 

 

Sabit protezlerde klasik ve günümüze kadar uygulanan yöntemlerde, protez 

oluĢturulurken alt yapı olarak metallerin dayanıklılığından, üst yapı olarak da porselenin 

estetiğinden faydalanılmıĢtır. 

 

Sizler bu modül ile veneer kuronlarda metal alt yapı oluĢturulmasına ait tanım ve 

kavram bilgileri ile kullanılan araç gereç ve laboratuvar aĢamalarını tekniğine uygun 

öğreneceksiniz. 

 

Edindiğiniz bilgi, beceri ve yeterlikler sayesinde diĢ protez laboratuvarlarında 

tekniğine uygun veneer kuronlarda metal alt yapı oluĢturabileceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında, tekniğe uygun veneer kuronlarda mum modelajı yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 DiĢ protez laboratuvarlarına giderek veneer kuron mum modelajında kullanılan 

araç gereçleri öğreniniz. 

 Veneer kuronlarda kullanılan estetik materyalleri araĢtırınız. 

 Kullanılan estetik materyale göre mum modelaj laboratuvar aĢamalarında 

farklılıklar olup olmadığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 Laboratuvar aĢamalarında ekol farklarının olup olmadığını belirlemek için 

edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla karĢılaĢtırınız. 

 

1. VENEER KURONLARDA MUM 

MODELAJI 
 

Vestibül yüzün tümü, mesial ve distal yüzlerin yarıları akrilik, kompozit rezin ya da 

porselenden, alt yapı, çiğneyici (oklüzal) ve diğer yüzlerin metalden yapıldığı kuronlara 

„veneer kuron‟ adı verilir. 

 

Full kuronların estetik Ģekli olarak kullanılan bu kuron Ģeklinde, estetik materyal metal 

alt yapı üzerine oturmuĢtur. 

 

Veneer kuronlarda metal alt yapı hazırlığı, mum modelajı ile baĢlar. Mum modelajı 

yapılan model, bitirilmiĢ bir restorasyonun tam bir kopyasıdır. Mum modelajdan sonra 

revetman ve döküm gibi restorasyonun baĢarısını etkileyen faktörlerden dolayı bitmiĢ bir 

restorasyonun hiçbir zaman mum modelajdan daha iyi olmadığı unutulmamalıdır. Bu 

nedenle mum modelajda fazladan harcanacak birkaç dakika, dökümden sonra hataları 

ortadan kaldırabilmek için saatlerce uğraĢın önüne geçebilecektir. 

 

Mum modelajda kullanılacak mumun birtakım önemli özelliklerinin bulunması 

gereklidir. Bir modelaj mumunda olması gereken özellikler Ģunlardır: 

 

 Mumların alçı ile kontras oluĢturabilecek bir renginin olması gerekir. 

 Isıtıldığı zaman özelliklerini yitirmeden belli bir akıĢkanlığa sahip olmalıdır. 

 Soğutulduğunda rijit olmalıdır. 

 Kırılmadan, çatlamadan ve bozulmadan yontusu yapılabilmelidir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Mumlarda, ısıtıldıklarında ve modelajları yapıldıklarında iç yapılarında bazı streslerin 

oluĢması kaçınılmazdır. Termoplastik bir materyal olması nedeniyle bu streslerden ötürü 

mumlarda birtakım distorsiyonlar (bozulma) görülür. Bu distorsiyonlar, restorasyonun 

uyumunu kötü yönde etkiler. Distorsiyonun önüne geçebilmek amacıyla mum modelaj hiçbir 

Ģekilde die üzerinde uzun süre bekletilmemelidir. Modelaj tamamlanır tamamlanmaz 

revetmana alınmalıdır. 

 

Sabit restorasyonlarda mum modelajı; prepare edilen diĢten alınan ölçü ile hazırlanan, 

die‟li alçı model üzerinde yapılır. 

 

Veneer kuronlarda metal alt yapı mum modelajında, öncelikle die üzerine modelaj 

mumu ile alt yapı, mum baĢlık oluĢturulur. Daha sonra yine modelaj mumu ile estetik 

materyalin gelmeyeceği yüzler Ģekillendirilerek üst mum yapı oluĢturulur. 

 

1.1. Alt Mum Yapı 
 

Die izole edildikten sonra kole bölgesi kole mumu ile sarılır, die‟nin tüm yüzleri 

damlatma ya da daldırma yöntemi ile modelaj mumu ile kaplanarak alt yapı mum baĢlık 

oluĢturulur. Mum baĢlık ince mum plakla da hazırlanabilir. Mumun basamaklara ve diĢin 

tüm yüzeyine tam oturmasına dikkat edilmelidir. Bukkal yüzün modelajı alt mum yapıda 

oluĢturulur. 

 

 Mum baĢlığın faydaları 

 

 Kuron iç yüzünün muntazam olmasına yardım eder. 

 Basamakla kuronun iliĢkisini en iyi Ģekilde sağlar. 

 Bukkal yüzde estetik materyalin oturacağı metal yüzün ince tabaka 

hâlinde Ģekillenmesini sağlar. 

 Mum kuronun die üzerinden çıkartılması hâlinde küçük orandaki 

esnemelere uyum gösterir. 

 

 Bukkal yüzün modelajı: Bukkal yüzün Ģekillenmesi, alt yapıyı oluĢturan mum 

baĢlık üzerinde yapılır. Modelajda, komĢu diĢlerin bu yüzeyi rehberlik yapabilir. 

Yüzeyin, hacimli ve aĢırı dıĢbükey olmamasına dikkat edilmelidir. Bukkal yüz, 

estetik materyalin yerleĢeceği yüzdür. 

 

Kullanılacak estetik materyal akrilikse akriliğin metale retansiyonunu (tutuculuğunu) 

sağlamak için akriliğin geleceği bukkal (vestibül) yüze, retansiyon boncukları veya 

retansiyon ağları konur ya da mum yüzeyinde çentikleme yapılır. 

 

Estetik materyal porselense porselenin geleceği bukkal (vestibül) yüze, retansiyon 

oluĢturulmaz. 

 

Veneer kuronlarda estetik materyalin geleceği „veneer penceresi‟ de denilen bölümün 

mezial, distal ve diĢ eti duvarları diĢe dik açı yapacak Ģekilde, oklüzal duvarı ise diĢe geniĢ 

açı yapacak Ģekilde açılmalıdır. 
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1.2. Üst Mum Yapı 
 

OluĢturulan alt yapı üzerine, modelaj mumu ile estetik materyalin geleceği bukkal yüz 

hariç proksimal, lingual (palatinal) ve oklüzal yüzler normal diĢ formuna göre iĢlenerek üst 

mum yapı oluĢturulur. Bu iĢlemede özellikle alt çene diĢlerinde vestibülde çıkıntı gingivale 

yakın, lingualde (palatinalde) ise oklüzale yakın olmalıdır. 

 

 Mezial ve distal yüzlerin (proksimal-yan yüzler) modelajı: Her zaman 

içbükey bir formda olmalıdır. Proksimal yüzler oluĢturulurken dikkat edilmesi 

gereken bölgelerden biri, komĢu diĢlerle olan temas noktaları ya da alanlarıdır. 

Bu bölgelerde mumu daha fazla koyarak bitirme ve polisaj iĢlemlerinde 

metalden aĢınma nedeniyle aralıkların oluĢması önlenmelidir. Temas alanlarının 

nokta Ģeklinde çok küçük ve ince yapılması yiyeceklerin burada sıkıĢmasına 

neden olur. Temas bölgelerinde mum modelaj yaparken mumun servikalde 

(kole) fazla yığılmamasına dikkat edilmelidir. Temas noktasının altında kalan 

kısmın hazırlanıĢı, gingiva üzerine baskı yapmayacak ve bu kısmın serbest 

oluĢumunu bozmayacak biçimde olmalıdır.   

 Lingual (palatinal) yüzün modelajı: KomĢu diĢlerin lingual yüzeyi rehberlik 

yapabilir. Lingual yüz hiçbir zaman düz duvar gibi Ģekillendirilmez. Azıların 

oklüzal-gingival yönde önce aĢağı dıĢa, sonra aĢağı içeri olmak üzere 

Ģekillenmesi gerekir. Böylece yenen sert gıdalar gingival bölgeyi zedelemez. 

 Oklüzal yüzün modelajı: Kuronun labio-lingual (ön-arka) kalınlığı normal 

ölçülerden fazla olmamalı, aksine daha küçük hazırlanarak diĢe gelen kuvvetin 

zararsız olması sağlanmalıdır. Oklüzal yüzün anatomik yapısı aynen 

iĢlenmelidir. 

 Kesici diĢ grupların modelajı: Kesici kenar, labial yüzün mesio-distal kavsine 

uygun biçimde ayrıca labio-lingual yönde meyilli olarak Ģekillendirilir. 

 

1.3. Veneer Kuron Modelajında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Proksimal temas gençlerde az yaĢlılarda fazla olmalıdır. 

 Mesial ve distal yüzdeki estetik materyalin geleceği yer, diĢin bu yüzdeki ana 

aksına dek uzanmalıdır. 

 Akrilik veneer kuronlarda, akriliğin tutunma yeri proksimal, insizal ve oklüzal 

yüzeyde, vestibülden baĢlamak üzere oyuk Ģeklinde olmalıdır. 

 Yan yüzlerdeki oluklar oklüzal yüzdeki mesio-distal sulkustan baĢlamalıdır. 

Ancak oklüzal yüzle teması olmamalıdır. 

 Oklüzal ya da insizal yüzün iĢlenmesinde, diĢin normal Ģekil ve boyutları göz 

önüne alınmalıdır. 

 Vestibül-lingual-palatinal boyutta biraz kısaltma yapılarak gelen basınç 

karĢısında diĢin daha az etkilenmesi sağlanmalıdır. 

 Buko-oklüzal yüzün, bukkal yüzle birleĢen kenarı diĢin anatomisine uygun 

olarak hazırlanmalıdır. Buradaki metalin kalınlığı çiğneme basıncından 

etkilenmeyecek bir kalınlıkta olmalıdır. Esneme olmamalıdır. 
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Mum modelaj artikülatör üzerinde boyutsal, aproksimal ve gingival iliĢkiler yönünden 

tam incelendikten sonra döküm kanalı (tij) takılır sonra manĢete alma, revetmana alma, 

döküm ve bitim iĢlemlerine geçilir. 

 

1.4. Döküm Kanalı (Döküm Yolu) 
 

Mum kuronun revetman içine yerleĢmesine yardım eden, mumun erimesiyle boĢ kalan 

alana, erimiĢ metalin akmasını sağlayan kanaldır. Kanalı meydana getiren kısımlara „tij‟ adı 

verilir. 

 

Tij; plastik tel, metal ve mum olmak üzere üç tür materyalden oluĢur. Tijlerin 

boyutları genellikle 10-20 mm uzunluğunda ve 1-4 mm geniĢliğindedir. ġekilleri ise ya 

düzdür ya da „U‟ ve „Y‟ harflerine benzerler. Tijin boyu ve geniĢliği; dökümü yapılacak 

protezin uzunluğu ve hacmine, manĢetin boyuna, revetmanın manĢet içindeki 7-8 mm‟lik 

kaide kalınlığına göre ayarlanır. 

 

Döküm yolları, likit hâlde bulunan metalin hiçbir engele rastlamadan, doğrudan 

doğruya döküm boĢluğunu dolduracak biçimde hazırlanmalıdır. 

 

Veneer kuronun tijleme iĢlemi genellikle die üzerinde yapılır. Tijleme ile ilgili kurallar 

veneerler için de geçerlidir. Tij en az 2.5 mm kalınlığında olmalı ve döküm örneği ile 135ºlik 

açı yapacak biçimde konumlandırılmalıdır. 

 

Tijin uzunluk, kalınlık ve yönünün bir dökümün sonucu üzerine mutlak etkisi olduğu 

daima göz önüne alınmalıdır. 

 

 Döküm kanallarından beklenen özellikler 

 

 Olabildiğince kısa ve kalın olmalı 

 Objenin en hacimli bölgesine tutunmalı 

 Metal ince bölgeden kalına doğru akmamalı 

 Döküm kanalı objeye iyi yapıĢtırılmalı 

 Döküm kanalı objeye eğimli yapıĢtırılmalı 

 Döküm kanalının objeye yapıĢtığı bölge inceltilmemeli 

 Döküm kanalı döküm konisine iyice yapıĢtırılmalı 

 

Unutulmamalıdır ki mum, metalden daha yumuĢaktır. Bu nedenle tüm düzeltmelerin 

öncelikle mumda yapılması zaman kaybının, boĢa emeğin ve kötü sonuçların önüne geçer. 

 

1.5. Veneer Kuronların Avantajları 
 

 Full kuronlar gibi iyi tutuculuk gösterirler. 

 Tam döküm kuronlara göre estetik görünüĢleri vardır. Renk farklılıklarının 

oluĢu, estetikte baĢarıyı arttırır. 

 Basamak bölgesinde tam uyum ortaya çıkar. 
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 Köprü ayağı olarak kullanıldığında estetik ve tutuculuk artar. 

 Gingivo-cervical (diĢ eti-kole) bölgede sağlamıĢ olduğu uyum dolayısıyla bu 

bölgede çürümelere daha az rastlanır. 

 Fizyolojik ceple olan iliĢkisi, diğer kuronlardan iyidir. 

 

1.6. Veneer Kuronların Dezavantajları 
 

 Vestibül yüzdeki fazla kesim diĢ sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. 

 Pulpa testleri yapılamaz. 

 Küçük boyutlu diĢlerde uygulama olanağı azalır. 

 Sökülmeleri zordur. Diğer kuronlardan daha dikkatli ve uzun süre çalıĢma 

gerektirir. 

 Yapımları için uzun bir süre gerekir. 

 Vestibül yüz akrilikten yapıldığında, zaman içinde renk değiĢimi olur. 

 Estetik yüz çabuk aĢınır. 

 

1.7. Veneer Kuronun Kullanım Yerleri 
 

 Tek kuron restorasyonlarında, alt ve üst çenede 7 ve 8 nu.lı diĢler dıĢında tüm 

diĢlere veneer kuron yapılabilir. 

 Tek diĢ restorasyonda, teleskop kaide üzerinde kullanılabilir. 

 Köprü ayağı olabilirler. 

 Bölümlü protezlerde kuron içi ve kuron dıĢı tutucu olan ataĢman ve kroĢeler için 

kullanılır. 

 Ortodonti de oklüzyonu sağlamakta yararlanılır. 
 

1.8. Alt Yapıda Kullanılan Metal AlaĢımlar 
 

Sabit protezlerde alt yapı olarak standart metal veya değerli metal alaĢımlar 

kullanılabilir. 
 

 Standart metal alaĢımlı uygulamalar: Bu protezlerde alt yapı olarak diĢ 

dokularına uyumlu, gerekli dayanıklılığa sahip ve sağlığı idame ettirebilecek diĢ 

hekimliğine özel metal alaĢımlar kullanılır. Krom-kobalt (Cr-Co) alaĢımı, nikel-

krom (Ni-Cr) alaĢımı, kobalt-krom-nikel (Co-Cr-Ni) alaĢımı en çok kullanılan 

standart metal alaĢımlardır. Üst yapı olarak da dental seramik (porselen), estetik 

görünümü sağlamada kullanılır. 
 

Standart metal alaĢımlı sabit protezler tüm diĢlere uygulanabilmekte artık klasikleĢmiĢ 

yöntemler olarak da oldukça baĢarılı sonuçlar vermektedirler. 
 

Veneer kuron metal alt yapısında standart metal alaĢımlar kullanılır. 
 

 Değerli metal alaĢımlı uygulamalar: Bu protezlerde alt yapı maddesi olarak 

altın içeren değerli metal alaĢımları kullanılır. Altın diĢ hekimliğinde kullanılan 

maddeler içinde diĢ ve diĢ eti ile uyumlu en kıymetli malzemelerden biridir. Bu 

yüzden değerli metal kullanılarak yapılan uygulamalar ile daha sağlıklı sonuçlar 

elde edilir. 
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Değerli metal alaĢımlar olarak; altın-bakır (Au-Cu) alaĢımı, altın- gümüĢ (Au-Ag) 

alaĢımı, altın- platin (Au-Pt) alaĢımı, altın-platin- paladyum (Au-Pt-Pd) alaĢımı, altın-

paladyum-gümüĢ (Au-Pd-Ag) alaĢımları kullanılır. Bu alaĢımlar diĢ hekimliğine özel 

karıĢımlardır. 

 

Değerli metal alaĢımlı uygulamalarda üst yapıda estetik, yine seramik (porselen) 

uygulamaları ile sağlanır. 

 

Sabit protezlerde, klasik ve günümüze kadar uygulanan yöntemlerde, protez 

oluĢturulurken alt yapı olarak metallerin dayanıklılığından, üst yapı olarak da seramiğin 

estetiğinden faydalanılmıĢtır. Bu yöntem hâlâ kullanılmakla birlikte artan estetik ihtiyaçlara 

cevap vermek için geliĢen teknoloji sayesinde, çok değiĢik maddelerle doğal görünüĢü bire 

bir taklit edebilen sabit protezler elde edilmektedir. Örneğin zirkonyum artık porselen alt 

yapısı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

1.9. Veneer Kuronlarda Kullanılan Estetik Materyaller 
 

Vestibül yüzün diĢ rengine uygun yapılması amacıyla materyal olarak porselen veya 

akrilik kullanılır. 

 

 Metal alt yapılı akrilik veneer kuronlar: Metal alt yapı üzerine akrilik 

iĢlenerek elde edilen protezlerdir. 

 

Bu tür restorasyonların en büyük dezavantajı çiğneme hareketleri sırasında aĢınmaları 

ve zamanla yiyecek ve içeceklerden etkilenerek renk değiĢtirmeleridir. Metal alt yapı ile 

retansiyon (tutuculuk), çeĢitli retansiyon araçları ile sağlandığı için metal ile akrilik bağlantı 

bölgesine sızıntı olabilmekte bu da renk değiĢimine sebep olmaktadır. 

 

Bu nedenlerle günümüzde metal alt yapılı akrilik veneer kuronların kullanımları 

gittikçe daralmaktadır. 

 

 Metal alt yapılı porselen veneer kuronlar: Metal alt yapı üzerine porselen 

hamurunun fırınlanması ile elde edilen protezlerdir. Hem anterior hem de 

posterior diĢlerde kullanılabilirler.  

 

Daha önceleri metal alt yapılı akrilik veneer kuronlarda olduğu gibi yalnız bukkal 

(vestibül) yüze porselen uygulanıyordu. Ancak günümüzde insizal, oklüzal ile diğer tüm diĢ 

yüzeyine porselen uygulanmaktadır. Böylece veneer kuron yerine, tam döküm porselen 

kuron sistemi getirilmektedir.  

 

 Metal alt yapılı porselen veneer kuronları avantajları: 

 

o Mevcut diĢlerle renk uyumu vardır. 

o Kuvvetli ve dayanıklı bir materyaldir. 
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 Metal alt yapılı porselen veneer kuronlrın dezavantajları: 

 

o Metal alt yapının ıĢık geçirgenliğini önlemesi nedeni ile doğal 

görünüm nispeten azdır. Metal alt yapılı porselenler bazı ıĢıklarda 

(disko ıĢığı, fotoğraf makinası flaĢı vb.) ağızda yokmuĢ gibi koyu 

renk boĢluk görüntüsü verirler. 

o Metal destekli porselenlerde donukluk, yapaylık vardır. 

o Isı iletkenliği fazla olduğundan altındaki diĢe sıcak ve soğuğu 

iletir. 

o DiĢ eti çekildiğinde metal alt yapılı porselenler diĢ ile birleĢtikleri 

bölgede kötü bir görüntü oluĢtururlar. 

o Maliyeti daha fazladır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Porselen veneer kuron metal alt yapısının damlatma yöntemi ile mum modelajını 

yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hekimden gelen ölçüyü inceleyiniz. 
 

 

 Hekimden gelen ölçüyü dezenfekte 

etmeyi unutmayınız. 

 Ölçüyü dezenfekte ederken ve 

incelerken eldiven giymeyi unutmayınız. 

 Ölçü detaylarının kole hattının temiz 

olup olmadığına bakınız. 

 Prepare edilen diĢten alınan ölçüden 

die‟li alçı model elde ediniz. 
 

 

 Alçı modeli alt ve üst olarak 

hazırlayınız. 
 

 
 

 Ġnce spatül ile koleyi belirginleĢtiriniz. 

 Alt ve üst alçı modeli artikülatöre alınız. 

 

 

 Artikülatörde kapanıĢ kontrolünü 

yapınız. 

 Basamak geniĢliğini kontrol ediniz.  

 Metal alt yapılı akrilik veneer 

kuronlarda basamak geniĢliğinin 

vestibül yüzde 1-1.5 mm, lingual 

(palatinal) yüzde 0.5-1 mm olması 

gerektiğini unutmayınız. 

 Metal alt yapılı porselen veneer 

kuronlarda basamak geniĢliğinin tüm 

çevrede 1-1.5 mm olması gerektiğini 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Preparasyon alanında gerekli siman 

aralığı için boĢluk bırakınız. 

 

 

 Siman boĢluğu bırakmak için die üzerine 

stumpflack ya da die spacer sürünüz. 

 Sürme iĢleminden sonra 5 dakika 

kurumasını bekleyiniz. 

 

 

 Die‟li alçı modeli izole ediniz. 

 

 

 Die üzerinde metal alt yapı 

oluĢturulacak yani mumlanacak alanı 

izole ediniz. 

 Ġzolasyon için, yağ, deterjan gibi 

maddeleri kullanabilirsiniz. 

 Kole bölgesine kole mumu iĢleyiniz. 

 

 

 Kole mumunu damlatma yöntemi ile 

iĢleyiniz. 

 Pembe kole mumunu, kolede hava 

boĢluğu bırakmayacak ve koleyi 

tamamen saracak Ģekilde iĢleyiniz. 
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 Die‟li modelin tüm yüzlerine mum 

iĢleyiniz. 
 

 

 Spatülü bekte ısıtıp modelaj mumunu 

damlatma yöntemi ile die‟li modelin tüm 

yüzlerine iĢleyerek alt yapıyı 

oluĢturunuz. 

 Mumun basamaklara ve diĢin tüm 

yüzeyine tam oturmasına dikkat ediniz. 
 

 

 Die‟li alçı modelin oklüzal yüzüne mum 

iĢleyiniz. 
 

 

 Modelaj mumu kullanınız. 

 Üst mum yapı oluĢturulurken estetik 

materyalin geleceği bukkal yüze, mum 

iĢlenmeyeceğini unutmayınız. 

 DiĢin normal Ģekil ve boyutlarını göz 

önünde bulundurunuz. 

 Die‟li alçı modelin lingual yüzüne mum 

iĢleyiniz. 
 

 

 Lingual yüze mumu, komĢu diĢlerin 

lingual yüzlerini rehber alarak iĢleyiniz. 
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 Mesial yüze mum iĢleyiniz. 
 

 

 Mesial yüzün komĢu diĢle olan temas 

bölgelerine dikkat ediniz. 

 Temas bölgelerinde mumun servikalde 

fazla yığılmamasına dikkat ediniz. 

 Distal yüze mum iĢleyiniz. 
 

 

 Distal yüzün komĢu diĢle olan temas 

bölgelerine dikkat ediniz. 

 Mesial ve distal yüzlerde temas 

noktasının altında olan kısmın, gingiva 

üzerine baskı yapmayacak ve bu kısmın 

serbest oluĢumunu bozmayacak Ģekilde 

olmasına dikkat ediniz. 

 Modeli artikülatörde kontrol ediniz. 

 

 

 Oklüzal teması kontrol ediniz. 

 Oklüzal temas yeterli değilse temas 

sağlanıncaya kadar mum iĢleyiniz. 
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 Oklüzal yüze diĢ formu veriniz. 

 

 

 Ġnce, soğuk spatül ile form veriniz. 

 Oklüzal yüzün anatomik yapısını bire bir 

oluĢturunuz. 

 

 

 Lingual yüze diĢ formu veriniz. 

 

 

 Lingual yüzün aĢırı hacimli ve aĢırı 

dıĢbükey olmamasına dikkat ediniz. 

 

 

 Mesial yüze diĢ formu veriniz. 

 

 

 Mesial yüzün içbükey formda olmasına 

dikkat ediniz. 
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 Distal yüze diĢ formu veriniz. 

 

 

 Distal yüzün mesialde olduğu gibi 

içbükey formda olmasına dikkat ediniz. 

 

 

 Bukkal yüze diĢ formu veriniz. 

 

 

 Bukkal yüzün estetik materyalin 

geleceği yer olduğunu unutmayınız. 

 

 

 Mum modelajı tamamlanmıĢ modeli 

artikülatöede kontrol ediniz. 

 

 
 

 KapanıĢı kontrol ediniz. 

 Temas bölgelerini kontrol ediniz. 

 Mum kuronun modelden çıkarıp kole 

bölgesini kontrol ediniz. Fazlalıklar 

varsa alınız. 
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 Döküm kanalını yerleĢtiriniz. 

 

 ErimiĢ metalin kalın aralıktan ince 

aralığa doğru daha kolay akması için 

kanal mumunu (döküm kanalı), mum 

modelin en kalın yerine yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Mum objede döküm kanalını kontrol 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Vestibül yüzün ………., mesial ve distal yüzlerin ………….., akrilik, komposit rezin 

ya da porselenden, alt yapı, çiğneyici yüz ve diğer yüzlerin …………… yapıldığı 

kuronlara  …………………… denir. 

 

2. Metal alt yapı mum modelajında, öncelikle die üzerine modelaj mumu ile ……………. 

oluĢturulur. Sonra yine modelaj mumu ile …………………….. gelmeyeceği yüzler 

Ģekillendirilerek ……………… oluĢturulur. 

 

3. Mesial ve distal yüzlerin modelajı her zaman …………… formda olmalıdır. 

 

4. Modelajda proksimal temas gençlerde …….. yaşlılarda ……… olmalıdır. 

 

5. Döküm kanalı mum modelin en ………….. bölgesine tutunmalıdır. 

 

6. Veneer kuronlarda ………. testleri yapılamaz. 

 

7. Preparasyon alanında gerekli siman aralığı bırakmak için die üzerine …………… ya 

da ………………. sürülür. 

 

8. Üst mum yapı oluĢturulurken, estetik materyalin geleceği …………….. yüze mum 

…………. . 

 

9. Modelajda, temas bölgelerinde mum ………….. fazla yığılmamalıdır. 

 

10. Modelaj da, mumun ………….. ve diĢin tüm …………… tam oturmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında, tekniğe uygun veneer kuronlarda döküm ve bitim iĢlemlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Modeli manĢete alma, revetmana alma, döküm ve bitim iĢlemlerine ait 

bilgilerinizi, bu konuları içeren modüllerinizden tekrarlayınız. 

 DiĢ protez laboratuvarlarına giderek veneer kuron metal alt yapısına ait döküm 

ve bitim çalıĢmalarında farklı iĢlemler varsa bunları not ediniz. 

 DiĢ protez laboratuvarlarında veneer kuron metal alt yapı döküm ve bitim 

iĢlemlerini gözlemleyiniz. Kullanılan araç ve gereçleri öğreniniz. 

 DiĢ protez laboratuvarlarında edindiğiniz gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

2. VENEER KURONLARDA DÖKÜM VE 

BĠTĠM 
 

Mum modelajı tamamlanmıĢ ve döküm kanalı takılmıĢ modele manĢete alma, 

revetmana alma, mum atımı, döküm ve bitim iĢlemleri uygulanır. Tüm bu aĢamalar, metal alt 

yapının uyumunu önemli ölçüde etkilemektedir. 

 

ManĢete, ardından revetmana alınan model, sertleĢtikten sonra mum atımı için özel 

döküm fırınına alınır. Fırınların üzerinde otomatik sıcaklık ayarlayıcı göstergeler vardır. Bu 

sayede revetman model istenilen sıcaklıkta ısıtılabilmektedir. 

 

Revetman model fırından çıkarıldığında genelde dökümü yapılacak metal bir pota 

içinde hazırlanmıĢ olmalıdır. Bu hem zaman kaybını önler hem de revetman modelin 

soğuması engellenmiĢ olur. Ancak bunun sağlanamadığı durumlarda, revetman model 

fırından çıkarıldığında, Ģalome ile ısıtılıp soğuması önlenir. Kural olarak revetman model 

fırından çıktığı an döküm yapılmalıdır. 

 

Veneer kuronlarda metal kısmın dökümü için çeĢitli metal ve alaĢımlar kullanılabilir. 

Porselen veneer kuronlarda kullanılan metal ya da alaĢımın, uygulanacak porselenin en 

yüksek fırınlama ısısından daha yüksek ısıda eriyen özellikte olması ön koĢuldur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Dökümde modele ait tüm ayrıntıların elde edilmesi gerekir. Bu nedenle bir metal 

alaĢımı seçerken her Ģeyden önce, sıvı hâldeki akıĢkanlığı ve dökülebilirliği mutlaka göz 

önünde bulundurulmalıdır. Dökülebilirlik, metal alaĢımlarının revetman içindeki objenin tüm 

boĢluğunu doldurup ayrıntılarını tam olarak verebilmesi olarak tanımlanır. Dökümde 

oluĢacak yapısal bir hata, metal alt yapının baĢarısız olmasına neden olur. 

 

Döküm iĢlemi, çalıĢma prensipleri merkez kaç kuvvetinden faydalanılan çeĢitli tip 

santrifüjlerde yapılır. Santrifüjlerin tam otomatik ve otomatik olmayan türleri vardır. 

 

Otomatik döküm cihazlarında metal ve revetman model birlikte metal döküm 

sistemine konur, döküm için ayar yapılarak döküm gerçekleĢtirilir. Otomatik olmayan 

santrifüjlerde dönüĢ yönünün tersine doğru alet kurulur, kol üzerindeki pota içinde metal 

Ģalome ile eritilir. Kurulan tespit kolu serbest bırakılınca süratli bir dönme baĢlar ve metal 

revetman model içine dolar. 

 

Döküm yapıldıktan sonra revetman model kendi hâlinde soğumaya bırakılır. 

Revetman model tam soğuyunca revetman kırılır, döküm metal model revetmandan 

temizlenir. Daha sonra tam temizleme için kumlama cihazında kumlanır, döküm kanalı 

kesilir ve metal modelin tesviyesi yapılır. Artikülatör ile oklüzal uyumu gerçekleĢtirilen 

metal kuronun ikinci kumlaması yapılır, buharla ya da sıcak su ile yıkanarak temizlenir. 

 

Tesviyesi tamamlanmıĢ metal model kontrol için hekime gönderilir. Hekimden gelince 

son kontrol ve düzeltmeler yapılır, temizlenir ve porselen iĢleme aĢamalarına geçilir. 

 

Porselen veneer kuronlarda metal kuronun polisajı, porselen iĢlendikten sonra yapılır. 

Polisaj öncesi metal ile estetik materyalin birleĢme kısımları dikkatlice gözden 

geçirilmelidir. Bu bölgeler idealde birbirinin devamı Ģeklinde ve titizlikle aĢındırılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Porselen veneer kuronlarda metal alt yapının döküm ve bitim iĢlemlerini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ucunda mum kuron olan döküm kanalını 

manĢet tabanına yerleĢtiriniz. 

 

 

 Döküm kanalını, yarım küre 

Ģeklindeki lastik manĢet tabanına 

sirkolant mum ile sabitleyiniz. 

 ManĢet kılıfını geçiriniz. 

 

 

 Dökülecek revetmanın mumu tam 

sarması, revetmanda hava boĢluğu 

olmaması için manĢetin iç kısmına 

alkollü sprey sıkınız. 

 HazırlanmıĢ revetmanı manĢete 

doldurunuz. 

 

 Revetmanı vibrasyonel vakum altında 

ya da açıkta manĢet içine 

doldurabilirsiniz. 

 Revetman açıkta manĢet içine 

dolduruluyorsa hava kabarcıklarının 

çıkıĢını sağlamak için titreĢim 

yaptırınız. Ya da revetmanla dolu 

manĢeti vakum cihazına koyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Revetmanın donmasını bekleyiniz. 

 

 

 Revetman donarken dokunmayınız, 

manĢeti hareket ettirmeyiniz. 

 Revetmanın donması için 30-40 

dakika bekleyiniz. 

 Revetman kalıbı manĢetten çıkarınız. 

 

 

 Revetmanı kontrol ediniz. 

 

 

 Revetman kalıbı fırına koyunuz. 

 

 

 Ön ısıtma fırını kullanınız. 

 Revetmanın içindeki mum kuronu 

eritmek için, sıcaklığı 1050ºC‟ye 

ayarlayınız ve bu sıcaklığa eriĢinceye 

kadar bekleyiniz. 
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 Revetman kalıbı fırından çıkarınız. 

 

 
 

 Sıcaklık 1050 ºC‟ye ulaĢtıktan sonra 

15-20 dakika bekleyip revetman 

kalıbı fırından çıkarınız. 

 Revetman kalıbı fırından maĢa ile 

çıkarınız. 

 Revetman kalıbı döküm cihazına 

yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Zaman kaybını ve revetman kalıbın 

soğumasını önlemek için revetman 

kalıbın fırından çıkmasına yakın, 

dökümü yapılacak metali pota içine 

koyunuz. 

 Cihaza yerleĢtirilmiĢ metali eritiniz. 

 

 
 

 Metali Ģalome ile eritiniz. 

 Metal erimesinde kullanılan potanın 

temiz olmasına dikkat ediniz. 
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 Döküm yapınız. 

 

 
 

 Döküm için merkezkaç kuvvetinden 

faydalanılan santrifüj cihazını 

kullanınız. 

 Döküm sonrası revetman kalıbın 

soğumasını bekleyiniz. 

 

 
 

 Revetman kalıbı kendi hâlinde 

soğumaya bırakınız. 

 Revetman kalıbı kırınız. 

 

 
 

 Revetman kalıp tam soğuyunca 

kırınız. 

 Revetman kırıldıktan sonra, döküm 

metal modeli inceleyiniz. 
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 Revetmanı temizleyiniz. 

 

 
 

 Frezle revetmanın kaba temizliğini 

yapınız. 

 Revetman temizliğini su altında, fırça 

veya spatül yardımıyla da 

yapabilirsiniz. 

 Metal modeli kumlayınız. 

 

 
 

 Daha ince bir temizlik için metal 

modeli kumlama cihazında 

kumlayınız. 

 Döküm kanalını kesiniz. 

 

 
 

 Döküm kanalını separe ile kesiniz. 

 Döküm kanalını, metal kuron 

yüzünden 1 mm yukarıdan kesiniz. 

 Kanalı keserken metal kuronun 

kaymaması ve güvenli bir Ģekilde 

kesilebilmesi için piyasemeni avuç 

içinde sıkıca kavrayınız. 
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 Metal kuronu die‟li modele yerleĢtiriniz. 

 

 

 Metal kuron ile die‟nin uyumunu 

sağlamak için, metalin iç yüzündeki 

gözle görülen fazlalıkları frezle 

ortadan kaldırınız. 

 

 

 Metal kuronun dıĢ yüzeylerindeki 

kalınlıkları gideriniz. 

 

 
 

 

 Metal kuronun kaba ve kalınlıklarını 

separe ile alınız. 

 Estetik materyalin geleceği bukkal 

yüzü 0,3 mm (30 mikron) olacak 

Ģekilde inceltiniz. Kumpasla bukkal 

yüzün kalınlığını ölçünüz. 
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 Yüzeylerdeki izleri gidermek için tesviye 

yapınız. 
 

 
 

 Metal kuronun kalınlıkları alınan tüm 

yüzeylerindeki izleri tesviye yapınız. 
 

 
 

 Separe izlerini frez veya taĢ ile 

gideriniz. 
 

 
 

 Frezle tesviyede kole bölgesine dikkat 

ediniz. 
 

 
 Metal kuronu die‟li modele yerleĢtiriniz. 
 

 

 Metal kuronun die‟li modele tam 

olarak oturduğuna emin olmadıkça 

artikülatörde oklüzal uyumlama 

iĢlemine geçmeyiniz. 
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 Metal kuronu artikülatörde kontrol ediniz. 
 

 

 Oklüzör kâğıdı ile yükseklik kontrolü 

yapınız.  

 Oklüzör kâğıdının bıraktığı kırmızı 

izlerin, giderilmesi gereken yükseklik 

olduğunu unutmayınız. 
 

 

 Yüksek olan yerleri alınız. 
 

 

 Oklüzal yüzdeki yüksekliği separe ile 

alınız. 
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 Metal kuronu artikülatörde kontrol ediniz. 
 

 

 Yükseklik hâlâ devam ediyorsa 

separe ile yüksekliği tekrar alınız. 

 Yükseklik yoksa oklüzal yüzün 

tesviyesine geçiniz. 

 Oklüzal yüzün tesviyesini yapınız. 
 

 
 

 

 

 

 Separe izlerini frezle düzeltiniz. 

 Oklüzal yüzdeki anatomik oluĢumları 

frezle tesviye yapınız. 
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 Metal kuronu modele yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 

 

 

 

 Model üzerinde metal kuronu kontrol 

ediniz. 
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 Metal kuronu kumlayınız. 
 

 

 Ġnce kum ile kumlama iĢlemini 

yapınız. 

 Metal kuronu buharla temizleyiniz. 
 

 

 Kuronun tüm yüzlerinin buharla 

temizlenmesine dikkat ediniz. 

 Metal kuronu kontrol için hekime 

gönderiniz. 

 Metal kuronu hekime gönderirken 

dezenfekte etmeyi unutmayınız. 

 Hekimden gelen metal kuronu buharla 

temizleyiniz. 

 

 

 Hekimden gelen metal kuronu 

dezenfekte etmeyi unutmayınız. 

 Hekimden gelince metal kuronun son 

kontrollerini yapınız. 

 Buharla temizledikten sonra metal 

kurona elinizle dokunmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Revetmana alınan modelin sertleĢmesi beklenirken titreĢim yaptırılmaz. 

 

2. ( ) Mum atımı için döküm fırınlarından yararlanılır. 

 

3. ( ) Revetman model fırından çıktığı an döküm yapılmalıdır. 

 

4. ( ) Kullanılacak metal ya da alaĢımın, uygulanacak porselenin en yüksek fırınlama 

ısısından daha düĢük ısıda eriyen özellikte olması gerekir. 

 

5. ( ) Porselen veneer kuronlarda metal kuronun polisajı tesviyeden sonra yapılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Veneer kuronlarda estetik materyal hangi yüze uygulanır? 

A) Vestibül yüzün tümüne 

B) Mezial yüzün tümüne 

C) Distal yüzün tümüne 

D) Oklüzal yüzün tümüne 

E) Lingual yüzün tümüne 
 

2. AĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Mum modelajda öncelikle alt mum yapı oluĢturulur. 

B) Alt mum yapı üzerine üst mum yapı oluĢturulur. 

C) Estetik materyalin geleceği yüz alt mum yapıda Ģekillendirilir. 

D) Estetik materyalin geleceği yüz üst mum yapıda Ģekillendirilir. 

E) Üst mum yapıda estetik materyalin geleceği yüz Ģekillendirilmez. 
 

3. Modelajda proksimal temasla ilgili aĢağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Proksimal temas gençlerde fazla, yaĢlılarda az olmalıdır. 

B) Prosimal temas gençlerde az, yaĢlılarda fazla olmalıdır. 

C) Proksimal temas gençlerde ve yaĢlılarda az olmalıdır. 

D) Proksimal temas gençlerde ve yaĢlılarda fazla olmalıdır. 

E) Hiçbiri 
 

4. AĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Diş formu verirken oklüzal yüze ait tüm anatomik yapılar oluşturulmalıdır. 

B) Diş formu verirken lingual yüz aşırı dışbükey olmamalıdır. 

C) Diş formu verirken mezial yüz dışbükey olmalıdır. 

D) Diş formu verirken distal yüz içbükey olmalıdır. 

E) Temas bölgelerine dikkat edilmelidir. 
 

5. Revetmana alma iĢlemine ait aĢağıdaki bilgilerden yanlıĢtır? 

A) Revetman vibrasyonel vakum altında doldurulabilir. 

B) Revetman açıkta titreĢim yaptırılarak doldurulabilir. 

C) Revetman donarken dokunulmamalıdır. 

D) Revetman donarken titreĢim yaptırılmalıdır. 

E) Revetmanın donması için beklenilmelidir. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi, döküm fırınının kullanılma amacıdır? 

A) Metalin eritilmesi 

B) Mum atımı 

C) Döküm 

D) Tesviye 

E) Polisaj 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 

tümü 

yarıları  

metalden 

veneer kuron 

2 

alt yapı 

estetik materyalin 

üst mum yapı 

3 Ġçbükey 

4 
az 

fazla 

5 hacimli 

6 pulpa 

7 
stumpflack 

die spacer 

8 
bukkal  

iĢlenmez 

9 servikalde 

10 
basamaklara 

yüzeyine 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 D 

6 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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