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ÖZET 

Yurdakuloğlu Arslan T. (2008). Farklı tipteki lingual braketler ile paslanmaz çelik 
telller arasındaki sürtünme dirençlerinin in vitro olarak değerlendirilmesi. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD. Doktora Tezi. 
İstanbul. 

          Bu çalışmanın amacı, beş farklı tipteki lingual braketler ile üç farklı boyuttaki 
paslanmaz çelik ark tellerinin oluştırdukları statik ve kinetik sürtünme dirençlerini 0°, 
5° ve 10° açılanmalarda incelemektir. Bu amaçla çalışmamızda, 0,018x0,025 inç slot 
boyutuna sahip 7. Jenerasyon, STb, Stealth, In-Ovation L üst küçük azı braketleriyle 
0,016 inç, 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutlarındaki paslanmaz çelik ark 
telleri ve 0,020x0,020 inç slot boyutuna sahip Magic üst küçük azı  braketleriyle 0,018 
inç, 0,018x0,018 inç ve 0,019x0,019 inç boyutlarındaki paslanmaz çelik ark telleri kuru 
ortamda test edilmiştir. Sürtünme dirençleri Zwick marka evrensel test makinesiyle 
ölçülmüştür. Sonuçlar incelendiğinde, tüm kombinasyonlarda, ark teli boyutu ve 
açılanma arttıkça sürtünme dirençlerinin de arttığı gözlenmiştir. En düşük sürtünme 
direnci 0° açılanmada, In-Ovation L braketleriyle 0,016 inç boyutundaki ark telleri 
arasında meydana gelirken, en yüksek sürtünme direnci ise 10° açılanmada, Stealth 
braketleriyle  0,017x0,025 inç  boyutundaki ark telleri arasında meydana gelmiştir. 
Çalışmamızda, ark teli ile braket slotu arasında tüm açılanmalarda, farklı boyuttaki 
paslanmaz çelik ark telleriyle test edilen farklı tipteki lingual braketlerin oluşturdukları 
sürtünme dirençlerinin ortalamaları incelendiğinde, Magic ve In-Ovation L braketlerin; 
7.Jenerasyon, STb ve Stealth braketlere göre daha düşük sürtünme dirençleri meydana 
getirdikleri görülmektedir. Statik sürtünme dirençlerinin kinetik sürtünme 
dirençlerinden daha yüksek değerlerde olduğu saptanmıştır. Çalışmada kullanılan 
braketlerin slot genişlikleri Galvision mikrosertlik testcihazının optik mikroskobuyla 
ölçüldüğünde Magic braketlerin en geniş slot boyutuna sahip oldukları ve bunu sırasıyla 
7.Jenerasyon, STb, In-Ovation L ve Stealth braketlerin takip ettiği görülmüştür. 
Çalışmamızdaki braketlerin slotlarının yüzey pürüzlülükleri AFM ve SEM ile 
incelenmiştir. 7.Jenerasyon braketlerin en fazla yüzey pürüzlülüğüne sahip oldukları 
belirlenmiştir. 

   

Anahtar Kelimeler: Sürtünme, lingual ortodonti, kayıcı mekanikler, slot genişliği, yüzey 
pürüzlülüğü. 

 

 Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından T-
911/02062006 no’lu proje olarak desteklenmiştir. 
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ABSTRACT 

Yurdakuloğlu Arslan, T. (2008). A comparative in vitro study of frictional 

resistance between different lingual brakects and stainless steel archwires. Istanbul 

University Institute of Health Science, Department of Orthodontics. Doctorate Thesis. 

Istanbul. 

     The aim of this study was to investigate the static and kinetic frictional 

resistances resulting from the combination of five different lingual orthodontic brackets 

and three different dimension of stainless steel archwires at 0°, 5°  and 10°  angulation. 

For this purpose, the frictional resistances between 7th Generation, STb, Stealth, In-

Ovation L upper premolar brackets (0,018x0,025 inch slot) and  0,016 inch, 

0,016x0,022 inch and 0,017x0,025 inch dimension of stainless steel archwires; and also 

the frictional resistances between  Magic upper premolar bracket (0,020x0,020 inch 

slot) and 0,018 inch, 0,018x0,018 inch and 0,019x0,019 inch dimension of stainless 

steel archwires were  tested in dry conditions. Frictional resistances were evaluated with 

the universal testing machine (Zwick). It was determined that as the size of the archwire 

and angulation increase, friction resistances also increase  in all combinations. The 

lowest friction was found in the combination of  In-Ovation L brackets and 0,016 inch 

archwires at 0°  angulation and the highest friction was found in the combination of 

Stealth brackets and 0,017x0,025 inch archwire at 10° angulation. At all  angulations, 

Magic and In-Ovation L brackets showed frictional resistances when compared with 7th 

Generation, STb and Stealth brackets. Static frictional resistances were greater than 

kinetic frictional resistances. Slot width of the brackets were measured by using optics 

of Galvision microhardness machine. Magic brackets were determined having the 

greatest slot width and respectively 7th Generation, STb, In-Ovation L and Stealth 

brackets have lesser slot widths than Magic brakets. Surface roughness of the brackets 

were investigated with AFM and SEM. 7th Generation brackets were determined as 

having the greatest surface roughness than the other brackets. 

Key words: Friction, lingual orthodontics, sliding mechanics, slot width, surface 

roughness. 

This study was supported by The Research Support Unit of Istanbul University as the 

project no T-911/02062006. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Sabit ortodontik tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlaması ile diş 

hareketinin meydana gelebilmesi için uygulanacak optimum kuvvetin belirlenmesi 

amacıyla birçok araştırma yapılmış ve bu kuvveti etkileyen faktörler incelenmiştir. 

Optimum kuvvet, klinik olarak dişin çevre dokularında zarar oluşturmadan ve hastaya 

rahatsızlık vermeden en hızlı diş hareketi oluşturabilen kuvvettir. Schwartz, ortodontik 

kuvvetin periodontal lifler içindeki kapiller kan basıncını (20-26 gm/cm2)  aşmaması 

gerektiği önermektedir (77). Storey ve Smith, biyolojik doku cevabı sınırları dahilinde  

minimum kuvvetin uygulanması ile elde edilen maksimum diş hareketini oluşturan 

kuvveti optimum kuvvet olarak tanımlamışlardır (77). Quinn ve Yoshikawa, belli bir 

noktaya kadar kuvvet arttıkça diş hareketi miktarının da arttığını ve sonrasında kuvvet 

miktarı artsada diş hareketinde artış  gözlenmediğini belirtmişlerdir (77). 

Ark teli ile  braket arasında oluşan sürtünme direncini etkileyen faktörleri 

inceleyen araştırmalara göre; sürtünme, braket ve telin  materyali, braket ve tel 

arasındaki açılanma, telin ve slotun boyutu ve şekli, ligatür materyali ve uyguladığı 

kuvvet, ıslak ve kuru ortam gibi birçok değişik faktörden etkilenmektedir (2, 12, 41, 44, 

81, 83, 110, 111, 112). 

Ortodontik diş hareketinin oluşturulmasında sıklıkla kullanılan kayıcı mekanik 

uygulamaları sırasında braket ile ark teli arasında meydana gelen sürtünme direncinin; 

diş hareketinin etkinliğini belirleyen en  önemli faktör olduğu gözlemlenmiştir (77, 83). 

Sürtünme sadece dişin ark teli üzerinde kaydırılması ile ortaya çıkmaz. 

Seviyeleme safhasında ark telinin braket ya da ligatür ile temasında oluşan gövdesel diş 

hareketinde, aktif tork hareketi esnasında (109), ön dişlerin retraksiyonu  sırasında (28) 

sürtünme direnci meydana gelmektedir (40, 51, 78).  

Yapılan çalışmalarda tedavi süresince diş üzerine uygulanan  kuvvetin yaklaşık 

% 12-60’ının sürtünme ile kaybolduğu belirtilmektedir (4, 58, 90). Sonuç olarak, 

ortodontist hedeflenen tedavi sonucuna ulaşmak için daha fazla kuvvet uygulamaya 

ihtiyaç duyar, bu durumda daha fazla ağrılı bir tedavi sürecine ve ankraj kaybına neden 

olur (4). 
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Teknolojik gelişmeler ortodonti pratiğinde kullanılan braket ve tel 

materyallerinin artmasına, estetiğin her alanda olduğu gibi ortodontik tedavide de ön 

plana çıkması ile birliktede özellikle estetik malzemelerin çoğalmasına neden olmuştur. 

1970’li yılların başında ilk uygulamaları yapılan lingual ortodontik tedavi alanında da 

günümüze dek üretici firmalar tarafından çeşitli lingual ortodontik tedavi braketleri 

üretilmiştir. 

Literatürde labial ortodontik braketler ile ilgili pek çok araştırma bulunmasına 

rağmen lingual ortodontik braketler ile ark telleri arasındaki sürtünme kuvvetlerini 

inceleyen araştırmaların sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı; farklı tipteki lingual 

braketler ile paslanmaz çelik teller arasındaki sürtünme kuvvetlerinin in vitro ortamda 

değerlendirilmesidir.    
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2. GENEL BİLGİLER  

Sabit ortodontik tedavide bir dişi hareket ettirmek için uygulanan en yaygın 

yöntem kayıcı mekaniklerdir. Bu uygulamada, dişin yatay düzlemdeki hareketi braketin 

continous ark teli üzerinde kayması ile sağlanmaktadır (8). Ark teli ile braket arasında 

oluşan ve istenilen yöndeki diş hareketini zorlaştırıp ankraj gereksinimini arttıran 

sürtünme kuvveti bu yöntemin en önemli dezavantajıdır (27, 28, 76). Sonuç olarak, 

optimum biyolojik cevap sınırlarında etkili diş hareketi sağlanabilmesi için  braket ile 

ark teli arasında oluşan sürtünme kuvvetinin iyi şekilde araştırılıp anlaşılması 

gerekmektedir (79). 

 

2.1.  Sürtünme 

Sürtünme; temas halindeki iki cismin birbiri üzerinde harekete zorlanması veya 

hareketi esnasında, temas yüzeyine teğet, hareketin tersi yönünde oluşan ve harekete 

direnç gösteren kuvvettir (8, 27, 28, 52, 77,110). 

Sürtünme ilk olarak Leonardo da Vinci tarafından 15. yüzyılda tanımlanmasına 

rağmen 200 yıl sonra sürtünmenin ilk iki kanunu Amontos tarafından yeniden 

belirlenmiştir. Coulomb ise sürtünmenin daha çok üçüncü kanunu üzerinde durmuştur 

(74). Sürtünme kanunları üç ana temel üzerine kurulmaktadır (58, 74); 

1- Sürtünme kuvveti uygulanan kuvvet ile doğru orantılıdır. 

2- Sürtünme kuvveti görünen temas yüzeyi alanından bağımsızdır. 

3- Sürtünme kuvveti temas halindeki yüzeylerin kayma hızından bağımsızdır. 

2.1.1. Sürtünme Tipleri; 

Sürtünme; statik ve kinetik (dinamik) sürtünme kuvveti olarak iki tipte 

görülmektedir. Statik sürtünme, cismin harekete geçmesi için gereken kuvvet 

miktarıdır. Kinetik (dinamik) sürtünme ise cismin hareketi ile başlayan sürtünmedir ve 

cismin hareketini sürdürebilmesi için yenmesi gereken kuvvet miktarıdır (110). Kinetik 

sürtünme kuvveti bir cismin diğer cisim üzerindeki kayıcı hareketine karşı koyan 

kuvvettir (76, 81, 90). Diş hareketinin başlayabilmesi için ark teli ile braket arasındaki 

statik sürtünme kuvvetinin aşılması gerekmektedir. Hareket başladığı anda sabit 
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hareketi sürdürebilmek için kinetik sürtünme kuvveti aşılmalıdır (8, 40). Kinetik 

sürtünme kuvveti her zaman için statik sürtünme kuvvetinden daha azdır (40). 

2.1.2.  Diş Hareketi Sırasında Ark Teli ile Braket Arasındaki Direnç; 

Boşluk kapama veya açma sırasında kayıcı mekanikler kullanıldığı zaman 

kaymaya karşı direnç meydana gelmektedir. Ark teli ile braket slotu arasında ortaya 

çıkan direnci üç farklı konfigurasyonda inceleyebiliriz. 

2.1.2.1. Pasif Konfigürasyon ( θ < θc); ( RS = FR ) 

 

 

 

Şekil 2-1: Pasif konfigürasyonda (θ<θc)  kaymaya karşı direnç; klasik sürtünmeden 
oluşmaktadır (3). 

 

Diş, kuvvet etkisiyle ark teli üzerinde hareket ederken ark teli ile braket slotu 

arasında açıklık (pasif konfigurasyon) varlığında (Şekil 2-1), kaymaya karşı ortaya 

çıkan direncin tek unsuru olan klasik sürtünme (FR = µ x N); temas eden yüzeylerin 

hareketini engeller ve temas eden yüzeyleri birbirine bastıran normal kuvvet (N)  ile 

doğru orantılıdır. Normal kuvvet, temas eden yüzeylere diktir (4, 90) ve ark teli braket 

slotuna elastik modül veya metal ligatür ile bağlandığı zaman ortaya çıkmaktadır (4). 

Normal kuvveti ark teli ile braket arasındaki açılanma, ark teli boyutu, ligatürleme 

yöntemi belirlemektedir (8). Sürtünme katsayısının (µ) değeri sabittir ve kayan 

cisimlerin yapısına, pürüzlülüğüne ve sertliğine bağlıdır ve  sadece çok az ölçüde de 

cisimlerin hareket hızından veya yüzeyler arasındaki temas alanından etkilenmektedir 

(8). Yüzeyleri çok pürüzlü olan cisimlerde yüzeydeki girinti ve çıkıntılar arttıkça 

sürtünme kuvveti de artmaktadır. Tamamen pürüzsüz, çok düz yüzeylerde ise adezyon 

sürtünmesi meydana gelebilir (46). 
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2.1.2.2. Aktif  Konfigürasyon ( θ ≥ θc); ( RS = FR+BI ) 

 

 

Şekil 2-2: Aktif konfigürasyonda (θ≥θc) kaymaya karşı direnç; klasik sürtünme ve 
kilitlenmeden oluşmaktadır (3). 

 

Kuvvetin etkisi ile ark teli üzerinde hareket etmeye devam eden diş hareket  

yönünde devrilir. Bu devrilme sonucunda braketin slotu ile tel arasında açılanma 

meydana gelir ve ark teli ile braket slotu arasındaki açıklık ortadan kaybolur (aktif 

konfigürasyon). Ark teli ile braket slotunun üstte mesial, altta ise distal kenarları 

arasında ilk temasın oluştuğu açı kritik kontakt açısı olarak tanımlanır. Ark teli ile 

braket slotu arasındaki açı kritik kontakt açısına eşit veya büyük olduğu durumda (θ ≥ θc 

)  ark telinin braket slotu ile temasta olduğu kenarlarda kilitlenme (BI) meydana gelir. 

Aktif konfigürasyonda kilitlenme genellikle 3° ile 7° arasında ortaya çıkar (4). Bu 

safhada, kaymaya karşı direnç (RS = FR+BI) iki unsurdan oluşmaktadır. FR; klasik 

sürtünmeyi, BI; kilitlenmeyi temsil etmektedir (Şekil 2-3). 

 Bu durumdan itibaren braket slotunun mesial kenarı tele aşağı, distal kenarı ise 

yukarı doğru bir kuvvet çifti uygular. Bu kuvvet çifti karşısında esneyen tel ise braket 

slotuna eşit şiddette ters yönlü bir kuvvet çifti uygular. Sürekli kuvvetin etkisi ile diş 

devrilmeye devam eder ancak kritik kontak açısı aşıldığından tel ile braket arasındaki 

sürtünme kuvvetinin miktarı hızla artar ve dişin hareketini durduracak düzeye ulaşır. Bu 

andan itibaren esneyen ark telinin oluşturduğu kuvvet çiftinin etkisi ile diş dikleşir ve 

sürtünme kuvvetinin azalması ile hareket yeniden başlar (110, 83). 
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2.1.2.3. Aktif  Konfigürasyon( θ >> θc);  (RS = FR+BI +NO) 

 

 

Şekil 2-3: Aktif konfigürasyonda (θ>>θc) kaymaya karşı direnç; klasik sürtünme, 
kilitlenme ve çentiklenmeden oluşmaktadır (3). 

 

 Ark telinin oluşturduğu kuvvet çifti dişi dikleştirmeye yetecek miktara 

ulaşamadığı durumlarda ise sürekli kuvvetin etkisi ile diş daha fazla devrilir. Ark teli ile 

braket slotu arasında oluşan açı kritik kontakt açısından çok daha fazla (θ >> θc ) 

olduğunda kaymaya karşı direnç  (RS = FR + BI + NO) üç unsurdan oluşmaktadır. FR; 

klasik sürtünmeyi, BI; kilitlenmeyi  ve NO; çentiklenmeyi temsil etmektedir (4, 74). 

Ark teli üzerinde oluşan bu çentikler (NO), gözlemlenen mekanik hasarlardır ve 

kilitlenme safhasından sonra oluşmaktadır (3, 50). Bu durumda, dişin hareketi büyük 

oranda zorlaşmıştır (58, 60, 96). 

2.2.  Sürtünmeyi Etkileyen Faktörler; 

Ortodontik tedavide uygulanan kayıcı mekaniklerde, sürtünmeyi etkileyen 

birçok faktör bulunmaktadır (8, 77, 74). 

2.2.1. Fiziksel / Mekanik Faktörler 

2.2.1.1.  Brakete Bağlı Faktörler 

1. Materyali 

2. Yapım tekniği 

3. Braket mesio-distal genişliği ve slot boyutları 

4. Dizaynı 

5. Yüzey yapısı 
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2.2.1.2. Ark Teline Bağlı Faktörler 

1. Materyali 

2. Kesit yüzeyinin şekli 

3. Yüzey özelliği 

4. Katılığı / sertliği 

2.2.1.3. Braket- Ark Teli Oryantasyonuna ve İlişkisine Bağlı Faktörler 

1. Braket ile ark teli arasındaki ikinci düzen açılanma (tip) 

2. Braket ile ark teli arasındaki üçüncü düzen açılanma (tork) 

2.2.1.4. Ark Telinin Brakete Bağlanması ile İlgili Faktörler 

1. Tel ligatürler 

2. Elastomerik ligatürler 

3. Teflon kaplı ligatürler 

4. Ligatürleme yöntemi 

2.2.1.5. Ortodontik Aygıtlara Bağlı Faktörler 

1. Braketler arası mesafe 

2. Dişler arasındaki braket slot seviyeleri 

3. Retraksiyon için uygulanan kuvvet 

 

2.2.2. Biyolojik Faktörler 

1. Tükürük 

2. Plak 

3. Pelikıl 

4. Korozyon 

5. Yemek parçacıkları 

 

 



 8 

2.2.1. Fiziksel / Mekanik Faktörler 

2.2.1.1.  Brakete Bağlı Faktörler: 

1- Braket materyalinin sürtünme üzerine etkisi; 

Ortodontik tedavide kullanılan braketler metal ve estetik olarak iki ana gruba 

ayrılmaktadır. Metal braketler; paslanmaz çelik, krom-kobalt ve titanyumdan 

üretilmektedir. Paslanmaz çelik braketler çoğunlukla tip 300 paslanmaz çeliklerden 

yapılmaktadır. Estetik braketler ise alumina seramik braketler, zirkonyum oksid 

(zirkonya) seramik braketler ve seramik ile güçlendirilmiş kompozit braketler olmak 

üzere alt gruplara ayrılmaktadır. Alumina braketler kristal yapılarına göre monokristalin 

ve polikristalin olmak üzere iki alt gruba ayrılmışlardır, üretim tekniğine göre 

sinterleme ve enjeksiyonla şekillendirme çeşitleri bulunmaktadır (74). 

 

a- Paslanmaz çelik braketler; 

Yapılan araştırmaların büyük bir kısmında, özellikle pasif konfigürasyonda (3), 

paslanmaz çelik braketler seramik braketlere göre daha düşük sürtünme kuvvetlerine 

sahiptir (2, 8, 70, 96, 111). Aktif konfigürasyonda ise, kaymaya karşı direnci meydana 

getiren sürtünme ve kilitlenme komponentleri oluştuğu zaman, paslanmaz çelik 

braketlerin meydana getirdiği sürtünme kuvvetlerinin seramik braketlere göre daha 

yüksek seviyelerde olduğu gözlemlenmektedir (4, 96).  

 

b- Seramik braketler; 

Seramik braketler, paslanmaz çelik braketlere göre estetik avantajlarının olması 

ve plastik braketlere göre  dayanıklılık ve renk değiştirmeme özelliklere sahip olmaları 

nedeniyle 1980’lerin ortalarında kullanılmaya başlanmıştır (113).  

Seramik braketler, paslanmaz çelik braketler ile kıyaslandığında sadece yüksek 

sürtünme katsayısı (67) ve sürtünme direncine (2, 8, 44, 70, 85, 96, 111) sahip değiller 

aynı zamanda paslanmaz çelik braketlere göre gözenekli bir kristal yapı içermektedirler 

(25, 85, 99). Seramik braketlerle kıyaslandığında paslanmaz çelik braketler daha 

pürüzsüz yüzeye sahiptirler (96). Bazı araştırmacılar seramik braketlerin oluşturduğu 

sürtünme kuvvetlerinin yüksek seviyelerde olmasının nedenini, seramik braketlerin 
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pürüzlü yüzeylerinden (2, 3, 25, 81, 85, 89, 99); diğer araştırmacılar ise seramik 

braketlerin kimyasal yapısından kaynaklandığını tespit etmişlerdir (67). 

Seramik braketlerin slot yüzeyleri mekenik olarak cilalandığında sürtünme 

dirençlerinde anlamlı derecede azalma görülmüştür (98). Seramik braketlerin 

yuvarlatılmış slot köşeleri kontrol grupları ile karşılaştırıldığında yaklaşık % 38 daha az 

sürtünme kuvvetleri görülmektedir (89). Bazı araştırmacılar, paslanmaz çelik braketler 

ile seramik braketleri karşılaştırdığında, braket materyalinin sürtünme kuvvetlerinin 

oluşumundaki etkisinin daha düşük seviyelerde olduğunu bulmuşlardır (25, 37). 

 Saunders ve Kusy (92) SEM ile yaptıkları incelemede monokristalin alumina 

braketlerin yüzey pürüzlülüğünün polikristalin alumina braketlere oranla daha az 

olduğunu görmelerine rağmen sürtünme test sonuçlarını incelediklerinde sürtünme 

karakteristikleri arasında fark tespit etmediklerini belirtmişlerdir (96, 110). Buna karşın, 

polikristalin enjeksiyonla şekillendirilmiş seramik braketler daha pürüzsüz bir yüzeye 

sahip oldukları ve diğer seramik braketlere oranla daha az sürtünme meydana 

getirdikleri saptanmıştır (81, 96). 

Seramik braketlerin sürtünme değerelerinin azaltılması amacıyla ortodontik 

tedavide kullanılmak üzere metal slotlu seramik braketler (70) üretilmiştir ve alumina 

braketler yerine daha pürüzsüz, cilalanmış yüzey özelliği gösteren polikristalin 

zirkonyum braketler tercih edilmiştir (96, 98). Buna karşın, bazı araştırmacılar alumina 

braketlere göre  zirkonyum braketlerin daha az sürtünme göstermediklerini tespit 

etmişlerdir (45). 

c- Plastik braketler; 

İlk olarak 1970’li yılların başında estetiğin sağlanması amacıyla paslanmaz çelik 

braketler yerine kullanılmaya başlanmıştır. Yumuşak yüzeylerinin olması, kolay 

renkleşmeleri ve boyutsal stabilitelerinin zayıf olması nedeniyle klinikte kullanımları 

azalmıştır (103). 

Plastik braketler kullanıldığında ark teli ligatür ile sıkıca bağlandığı zaman 

braket slotunun deforme olduğu ve bu durumun sürtünmenin artmasına neden olduğu 

tespit edilmiştir (77, 96). Son yıllarda, daha düşük seviyede sürtünme direnci gösteren 

(9) ve seramik braketlere göre daha kolay debonding özellikleri taşıyan metal slotlu 

veya metal slot içermeyen seramikle güçlendirilmiş kompozit braketler üretilmektedir . 
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Estetik braketlerin sürtünme dirençlerini inceleyen araştırmalarda kompozit 

braketlerin seramik braketlere göre daha az sürtünme meydana getirdikleri tespit 

edilmiştir (22, 74, 111). 

c- Titanyum braketler; 

Tükürük ve metaller arasında oluşan elektrokimyasal reaksiyonlar sonucunda 

paslanmaz çelik braketlerde korozyonun meydana gelmesi ve alaşımın içindeki nikel 

iyonlarının serbestlenerek allerjik problemlere neden olması sonucunda saf titanyumdan 

yapılmış braketler üretilmektedir. Titanyumun ve titanyum bazlı alaşımların korozyona 

karşı dirençleri ve doku uyumları yüksek düzeydedir (42). 

Pasif konfigürasyonda titanyum braketlerin sürtünme katsayısı değerleri 

paslanmaz çelik braketlere benzemektedir (64). Titanyumun daha pürüzlü yüzey yapısı 

nedeniyle paslanmaz çelik braketlere göre sürtünme katsayısının daha yüksek olması 

beklenir; fakat paslanmaz çelik braketler krom ve oksijenin pasifize edilmiş  tabakası 

üzerinde kayarlar, bu kimyasal yapıya benzer şekilde titanyum braketlerde; karbon, 

oksijen, titanyum ve nitrojenin pasifize edilmiş tabakası üzerinde kaymaktadırlar (64). 

Dolayısıyla, titanyum braketin yüzey kimyası nedeniyle sürtünme direncinin azaldığı 

düşünülmektedir. 

Farklı braket materyallerinin farklı sürtünme dirençlerine neden olduklarını 

belirleyen çalışmalar olsa da bazı araştırıcılar braket materyalinin sürtünme direncinde 

ark teli materyeli kadar etkin olmadığını ortaya koymuşlardır (25, 57). 

Tselepis ve ark. (111), paslanmaz çelik, polikarbonat, porselen ve safir braketler 

ile paslanmaz çelik, krom kobalt, nikel titanyum ve betatitanyum teller arasındaki  

dinamik sürtünmeyi inceleyen araştırmalarında en az sürtünmenin paslanmaz çelik 

braketlerde, en fazla sürtünmenin ise polikarbonat braketlerde görüldüğünü tespit 

etmişlerdir. Özellikle, polikarbonat braket ile paslanmaz çelik tel kombinasyonu en 

fazla sürtünme değerine, paslanmaz çelik braket ile paslanmaz çelik tel kombinasyonu 

ise en az sürtünme  değerine sahiptir. 

Angolkar ve ark. (2), seramik braketler ile dört farklı tel alaşımı arasında oluşan 

kinetik sürtünmeyi inceledikleri çalışmada elde ettikleri sonuçları Kapila ve ark. 

(41)’nın daha önce yaptıkları çalışmadaki paslanmaz çelik braketlere ait sürtünme 

kuvveti sonuçları ile karşılaştırmışlardır. 0,018 inç slot boyutunda 0,016x0,022 inç SS,  



 11 

Co-Cr, β-Ti teller ve 0,017x0,017 inç SS tel kombinasyonu hariç seramik braketlerin 

oluşturduğu birçok kombinasyonun paslanmaz çelik braketlere göre daha fazla 

sürtünme meydana getirdiğini belirtmişlerdir.0,022 inç slot boyutunda ise 0,016 inç SS 

tel ve 0,018x0,025 inç Co-Cr tel kombinasyonu hariç seramik braketlerin oluşturduğu 

birçok kombinasyonun paslanmaz çelik braketlere göre daha fazla sürtünme meydana 

getirdiğini tespit etmişlerdir. 

Bednar ve ark. (8), konvansiyonel yöntemle ligatürlenmiş seramik ve paslanmaz 

çelik braketler ve kendinden bağlamalı paslanmaz çelik braketler ile farklı boyut ve 

çaplardaki paslanmaz çelik teller arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini ile 

karşılaştırmışlardır. Çalışmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde en fazla sürtünme 

kuvveti seramik braketlerin elastomerik ligatürler ile bağlandığı zaman ortaya çıkmıştır. 

Ön bölgede seramik braketlerin, arka bölgede paslanmaz çelik braketlerin kullanıldığı 

ve kayıcı mekaniklerin uygulandığı durumlarda paslanmaz çelik braketler ile seramik 

braketlerin oluşturduğu sürtünme kuvvetlerindeki farklılık nedeni ile arka bölgedeki 

ankraj kaybının daha fazla olacağını belirtmişlerdir. 

Bazakidou ve ark. (7), 0,018 ve 0,022 inç slotlu  altı çeşit estetik premolar braket 

ve bir çeşit paslanmaz çelik braket ile paslanmaz çelik tel, nikel titanyum ve β-titanyum 

teller arasındaki sürtünme direncini  inceledikleri çalışmalarında metal slot içermeyen 

kompozit braketler ile metal slot içeren kompozit braketlerin meydana getirdikleri 

sürtünme kuvvetleri arasında belirgin bir fark olmamasına rağmen deney sonuçları 

incelendiğinde 0,018 inç slotlu seramikle güçlendirilmiş ve metal slot içermeyen 

kompozit braketlerde en az sürtünme görülmüştür ve bunu sırasıyla seramikle 

güçlendirilmiş  metal slot içeren kompozit braketler, polikristalin seramik ve paslanmaz 

çelik braketler izlemektedir. 0,022 inç slotlu seramikle güçlendirilmiş kompozit 

braketlerde monokristalin ve polikristalin seramik braketlere göre daha az sürtünme 

meydana gelmiştir.  

Omana ve ark. (81), yedi çeşit seramik braket ve bir çeşit paslanmaz çelik braket 

ile paslanmaz çelik tel ve nikel titanyum teller arasında meydana gelen statik sürtünme 

kuvvetini inceledikleri çalışmalarında  Counter Twin (Class One Orthodontics, Inc.) ve 

Ceramflex  (TP Orthodontics, Inc.) dışındaki tüm seramik braketlerin metal braketlere 

göre sürtünme değerlerini anlamlı derecede yüksek tespit etmişlerdir. 
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Kusy ve ark. (54), paslanmaz çelik, nikel titanyum, krom kobalt, β-titanyum 

teller ile polikristalin alumina silindir yüzeyi arasındaki statik ve kinetik sürtünme 

katsayısını incelemişlerdir. Çalışmalarında, kontrol grubu dört çeşit ark teli ile  

polikristalin alumina silindir yüzeyinden oluşmaktadır ve bunun dışında ayrıca iyon 

implantasyonu yapılmış iki farklı kombinasyon (ark teli-polikristalin alumina silindir 

yüzey) bulunmaktadır. Bu kombinasyonlardan biri titanyum iyon (Ti+) implantasyonu 

yapılmış alumina  ve iyon implantasyonu içermeyen  β-titanyum telden, bir diğeri ise 

titanyum iyon (Ti+) implantasyonu yapılmış alumina ve nitrojen iyon (N+) 

implantasyonu yapılmış β-titanyum telden oluşmaktadır. Sonuçlar incelediklerinde,  

iyon implantasyonu yapılmış alumina  yüzey ile β-titanyum tel kombinasyonuna ait 

sürtünme katsayılarının kontrol gruplarına göre düşük bulunduğunu rapor etmişlerdir.  

Titanyum iyon (Ti+) implantasyonu  yapılmış alumina  yüzey ile nitrojen iyon (N+) 

implantasyonu yapılmış β-titanyum tel kominasyonuna ait sürtünme katsayı 

değerlerinin ise diğer gruplara göre daha da düşük bulunduğunu tespit etmişlerdir. 

Kusy, Whitley, Prewitt (67), ıslak ve kuru ortamda gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında iki farklı boyuttaki (0,018 x 0,025 inç, 0,021 x 0,025 inç)  paslanmaz 

çelik, nikel titanyum, krom kobalt, β-titanyum teller ile iki farklı slot boyutuna sahip 

paslanmaz çelik braket ve polikristalin alumina braketlerin  sürtünme katsayısını 

incelemişlerdir. Islak veya kuru ortamda, genelde polikristalin alumina braketlerin  

statik ve kinetik sürtünme katsayıları paslanmaz çelik braketlere göre daha yüksek 

değereler göstermişlerdir.  

Berger (9), konvansiyonel yöntemle ligatürlenen paslanmaz çelik ve seramikle 

güçlendirilmiş plastik braketler ile kendinden bağlamalı paslanmaz çelik braketler 

arasındaki sürtünme dirençlerini karşılaştırdığı çalışmasında konvansiyonel yöntemle 

ligatürlenen kompozit braketler ile paslanmaz çelik braketler arasında  sürtünme direnci 

açısından belirgin bir fark olmamasına rağmen özellikle köşeli telde (0,016 x 0,022 inç 

paslanmaz çelik tel) elastik ligatürle bağlanan kompozit braketlerde diğer braketlere 

göre yüksek sürtünme direnci oluştuğunu belirtmiştir.   

Tanne ve ark. (98), zirkonyum oksitten üretilmiş yeni bir seramik braket, 

zirkonyum oksit ve polikristalin aluminadan yapılmış iki eski üretim braket ile  Co-Cr 

köşeli ark telleri arasında meydana gelen sürtünmeyi incelemişlerdir. Ayrıca bu 

çalışmada braket slotlarının yüzey ve köşeleri Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile  
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incelenmiştir. Yeni üretilen braketin pürüzsüz yüzeyi ve keskin olmayan kenarları 

nedeniyle daha az sürtünme meydana getirdiği gözlemlenmiştir. Bu çalışma sonucunda, 

sürtünme kuvvetinin uygulanan toplam retraksiyon kuvvetine oranın yaklaşık % 40 

olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Loftus ve ark. (70), üst ikinci küçük azı dişinin ark teli üzerindeki hareketi 

sırasında meydana gelen devrilme ve rotasyon hareketlerinin simüle edildiği  deney 

esnasında ortaya çıkan sürtünme kuvvetlerini incelemişlerdir. Çalışmada paslanmaz 

çelik braketler ve kendinden bağlamalı paslanmaz çelik braketler, konvansiyonel 

seramik braketler ve paslanmaz çelik 0,022 inç slotlu seramik braketler ile  0,019 x 

0,025 inç paslanmaz çelik, nikel titanyum, beta titanyum teller arasında meydana gelen 

sürtünme kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Seramik braketlerin çalışmada kullanılan 

diğer tüm braketlerden daha fazla sürtünme meydana getirdiği rapor edilmiştir. 

Ireland ve ark. (37), kayıcı mekaniklerle overjet azaltılmasının simüle edildiği 

çalışmada, 0,022 inç slot boyutuna sahip paslanmaz çelik braketler ve polikristalin 

alumina seramik braketler ile iki farklı boyut (0,017x0,025 inç, 0,019x0,025 inç) ve 

materyale (paslanmaz çelik, nikel titanyum) sahip teller arasında bukkal segmentte 

meydana gelen sürtünme kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Test düzeneğinde iki farklı 

bukkal segment modeli oluşturulmuştur. Bukkal segment modellerinden biri, iki adet 

paslanmaz çelik braket ve bir adet paslanmaz çelik tüpten, diğeri ise iki adet seramik 

braket ve bir adet paslanmaz çelik tüpten oluşmaktadır. Küçük boyutlarda dikdörtgen 

kesitli teller (0,017x0,025 inç) bukkal segment modelleri ile test edildiklerinde seramik 

braketlerin paslanmaz çelik braketlere göre daha fazla sürtünme meydana getirdiklerini 

tespit etmişlerdir. Büyük boyutlardaki dikdörtgen kesitli teller (0,019x0,025 inç) bukkal 

segment modelleri ile test edildiğinde ise iki farklı model arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmadığını belirtmişlerdir. Çalışmalarında, tek braket ve tel 

kombinasyonu arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini de ayrı bir deneyde 

incelemişlerdir. Bu deney sonucunda ise polikristalin alumina seramik braketlerin 

paslanmaz çelik braketlere göre daha düşük sürtünme direnci oluşturduklarını tespit 

etmişlerdir. 

Pratten ve ark. (85), iki farklı çeşit seramik braket ile bir çeşit paslanmaz çelik 

braketin iki farklı materyale (nitinol, paslanmaz çelik) sahip dikdörtgen kesitli teller 

(0,017x0,022 inç) arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini karşılaştırıldıkları 
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çalışmalarında seramik braketlerin paslanmaz çelik braketlere göre daha yüksek 

sürtünme meydana getirdiklerini tespit etmişlerdir. Bu nedenle, seramik braketler 

kullanıldığında uygulanan kayıcı kuvvetin arttırılması ve ligatürleme kuvvetinin 

azaltılması tavsiye edilmiştir. Paslanmaz çelik braketlerin  yüzey pürüzlülüklerinin 

seramik braketlere göre daha az olması nedeniyle daha düşük sürtünme direncine sahip 

oldukları belirtilmiştir. 

Keith, Jones ve Davies (44), 0,018 inç slot boyutuna sahip single kristal alumina 

oksit ve polikristalin alumina oksit seramik braketler ve paslanmaz çelik braketler ile 

0,018x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik tel arasında meydana gelen sürtünme 

kuvvetlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında her iki tip seramik braketin paslanmaz 

çelik braketlere göre daha fazla sürtünme meydana getirdiğini tespit etmişlerdir.   

Kapur, Sinha ve Nanda (42), titanyum braketler ve paslanmaz çelik braketler ile 

paslanmaz çelik teller arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini inceledikleri 

çalışmalarında  ark teli boyutu arttıkça titanyum braketlerin daha düşük statik ve kinetik 

sürtünme değerleri gösterdiklerini, paslanmaz çelik braketlerin ise  daha yüksek statik 

ve kinetik sürtünme değerleri gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Bu sonucu; paslanmaz 

çelik braketlere göre titanyum braketlerin farklı kimyasal yapısı ve farklı mekanik 

özelliklere sahip olması ile açıklamışlardır. 

Dickson ve ark. (23), metal slotlu polikristalin seramik braket, konvansiyonel 

seramik braket ve paslanmaz çelik braketlerin sürtünme dirençlerini, ark teli ile braket 

arasında 0°, 5° ve 10° oluşturularak karşılaştırdıkları çalışmalarında, ark teli ile braket 

arasındaki açı 0° olduğu zaman metal slotlu polikristalin seramik braketlerin 

konvansiyonel seramik ve paslanmaz çelik braketlere göre daha düşük sürtünme 

dirençleri meydana getirdiklerini belirtmişlerdir. 5°’de metal slotlu polikristalin seramik 

braket ile paslanmaz çelik braketin oluşturdukları sürtünme dirençleri arasında anlamlı 

fark bulmamışlardır. 10°’de ise metal slotlu polikristalin seramik braket ile 

konvansiyonel seramik braket arasında anlamlı fark olmadığını belirtmişler ve bu iki tip 

braketin sürtünme dirençlerinin paslanmaz çelik braketten daha yüksek olduğunu rapor 

etmişlerdir. 

Cacciafesta ve ark. (15), paslanmaz çelik, konvansiyonel seramik ve metal slotlu 

seramik braketler ile 0,016 inç, 0,017x0,025 inç, 0,019x0,025 inç boyutlarındaki 

paslanmaz çelik, nikel titanyum ve beta-titanyum teller arasında meydana gelen 
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sürtünmeyi inceledikleri çalışmalarında her bir braketten 90 adet olmak üzere toplam 

270 adet braket kullanmışlardır. Çalışma sonucunda metal slotlu seramik braketlerin 

konvansiyonel seramik braketlere göre daha düşük, paslanmaz çelik braketlere göre ise 

daha yüksek sürtünme direnci gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Cacciafesta ve ark, 

konvansiyonel seramik braketlerin sürtünme kuvvetlerinin paslanmaz çelik braketlere 

göre daha yüksek değerler içerdiğini gösteren çalışma sonuçlarının benzer çalışmalarla 

(2, 7, 23, 25, 37, 44, 70, 85) uyumlu olduğunu belirlemişlerdir. Materyal yüzeyinin 

pürüzlülüğünün ve porozitesinin fazla olması nedeni ile konvansiyonel seramik 

braketlerin paslanmaz çelik braketlere göre daha yüksek sürtünme değerleri 

gösterdiklerini rapor etmişlerdir. Metal slotlu seramik braketlerin daha çok paslanmaz 

çelik  braketlerle benzer statik ve kinetik sürtünme direnci özellikleri gösterdiklerini  

belirtmişlerdir. 

Nishio ve ark. (78), yaptıkları çalışmada paslanmaz çelik braket, seramik braket 

ve metal slotlu seramik braketin herbirinden 30 adet olmak üzere toplam 90 adet braket 

ile paslanmaz çelik, nikel titanyum ve beta-titanyum ark telin herbirinden 30 adet olmak 

üzere toplam 90 adet ark teli kullanmışlardır. Tüm braketler 0,022 inç slot boyutunda 

olup standart edgewise kanin braketler olarak seçilmiştir. Tüm ark telleri ise 

0,019x0,025 inç boyutunda ve 4 cm uzunluğundadır. Braket ve ark teli arasında 0° ve 

10° açı oluşturularak deney düzeneği ayarlanmıştır ve ortaya çıkan sürtünme kuvvetleri 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda, paslanmaz çelik braketler en düşük sürtünme direnci 

gösterirken bunu metal slotlu seramik braketlerin izlediği belirtilmiştir. Seramik 

braketlerin ise en yüksek sürtünme direnci gösterdikleri ortaya konmuştur. 

Wadhwa ve ark. (113), üç çeşit seramik braket ve bir çeşit paslanmaz çelik 

braket ile 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutlarındaki paslanmaz çelik, beta-

titanyum ve paslanmaz çelik teller arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini 

karşılaştırmışlardır. Metal slotlu seramik braketler ile paslanmaz çelik braketlerin 

oluşturdukları kinetik ve statik sürtünme dirençleri arasında anlamlı bir fark tespit 

etmemişlerdir. 

Thorstenson ve ark. (103), konvansiyonel estetik braketler (polikristalin 

alumina, polikarbonat, seramikle güçlendirilmiş polikarbonat), metal slotlu estetik 

braketler (polikristalin alumina,  polikarbonat, seramikle güçlendirilmiş polikarbonat) 

ve paslanmaz çelik braketlerin kaymaya karşı dirençlerini ıslak ve kuru ortamda 
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karşılaştırmışlardır. Deneyde 0,018x0,025 inç paslanmaz çelik teli braketlere tel ligatür 

ile bağlamışlardır. Tel ile braket arasında açıklık varken (pasif konumda) metal slotlu 

estetik braketlerin kaymaya karşı direnç değerlerini, paslanmaz çelik braketlerle 

konvansiyonel estetik braketlerin sürtünme direnç değerlerinin arasında tespit 

etmişlerdir. Tel ile braket arasında açıklık yokken (aktif konumda) metal slotlu estetik 

braketler ile konvansiyonel estetik braketlerin (kuru ortamda deney yapılan 

konvansiyonel polikarbonat braketler hariç) paslanmaz çelik braketlere göre daha 

yüksek sürtünme kuvvetleri ortaya çıkardığını belirlemişlerdir. Konvansiyonel 

polikristalin alumina braket ile ark teli arasındaki ikinci düzen açı çok büyük 

derecelerde olup açıklık olmadığı zaman kaymaya karşı direncin diğer braketlere göre 

çok daha hızlı arttığını saptamışlardır. Buna  karşılık, metal slotlu polikristalin alumina 

braketler ile teller arasındaki ikinci düzen açı değerleri çok fazla olduğu zaman 

kaymaya karşı dirençte hızlı artışların olmadığını tespit etmişlerdir. 

Wadhwa, Kwon, Close (114), çalışmalarında 0,022 inç slot boyutundaki 

paslanmaz çelik braketler, metal slotlu seramik braketler ve iki farklı seramik braket ile 

iki farklı boyuttaki paslanmaz çelik, nikel titanyum, beta-titanyum teller arasında 

meydana gelen sürtünme dirençlerini karşılaştırmışlardır. Toplam 240 adet üst premolar 

braket kullanmışlardır. Küçük boyuttaki köşeli tel kullanıldığında farklı braket- ark teli 

kombinasyonlarının oluşturduğu statik ve kinetik sürtünme değerleri arasında anlamlı 

farkın olmadığını, büyük boyuttaki köşeli tel kullanıldığında ise mesio-distal boyutu 

büyük olan seramik braketin diğer tüm braketlerden daha yüksek sürtünme direnci 

gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

Downing ve ark. (25), 0,022 inç slot boyutundaki paslanmaz çelik ve 

polikristalin seramik braketler ile farklı boyut ve materyaldeki teller arasındaki 

sürtünme kuvvetlerini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, genelde braket 

materyalinin sürtünme kuvveti üzerindeki etkisinin çok az miktarlarda olduğunu tespit 

etmişlerdir. Bununla beraber beta-titanyum teller kullanıldığında paslanmaz çelik 

braketlerin diğer braketlere göre daha yüksek oranda sürtünme meydana getirdiğini 

rapor etmişlerdir. 

Keith ve ark. (45), çalışmalarında iki tip polikristalin zirkonyum braket ve 

polikristalin alumina braket ile dört farklı materyal (paslanmaz çelik, krom-kobalt, nikel 

titanyum, beta-titanyum) ve üç farklı boyuttaki (0,017x0,025 inç, 0,018x0,025 inç, 
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0,021x0,025 inç) teller arasında oluşan sürtünme kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. 

Genelde, ıslak veya kuru ortamda zirkonyum braketlerde ortaya çıkan sürtünme 

kuvvetlerinin  alumina braketlere eşit veya alumina braketlerden daha yüksek 

değerlerde olduğunu belirtmişlerdir. Kuru ortamda, en düşük sürtünmenin polikristalin 

alumina braket/paslanmaz çelik ark teli kombinasyonu ile polikristalin zirkonyum 

braket/krom-kobalt ark teli kombinasyonunda, ıslak ortamda ise polikristalin zirkonyum 

braket/ paslanmaz çelik  ark teli kombinasyonunda meydana geldiğini tespit etmişlerdir. 

Tanne ve ark. (99), 0,018 inch slot boyutuna sahip bir tip metal braket, iki tip 

polikristalin alumina braket ve bir tip zirkonyum braket ile  üç farklı boyuttaki (0,018 

inç, 0,016x0,022 inç, 0,017x0,022 inç) krom kobalt teli kullanarak gerçekleştirdikleri 

araştırmada, alt çene kanin braketin distal yöndeki hareket miktarını incelemişlerdir. Üç 

tip seramik braketin kullanılması ile simule edilen kanin dişi hareketi miktarı metal 

braketin kullanılması ile elde edilen diş hareketi miktarından anlamlı derecede düşük 

saptanmıştır. 

Saunders ve Kusy (92), beş tip polikristalin alumina ve bir tip monokristalin 

alumina olmak üzere toplam altı tip alumina braketin sürtünme özelliklerini 

inceledikleri çalışmalarında dört farklı materyale sahip ark telleri (paslanmaz çelik, 

krom-kobalt, nikel titanyum, beta-titanyum) kullanmışlardır. Monokristalin alumina 

braketler ile polikristalin alumina braketlerin sürtünme özellikleri açısından anlamlı bir 

fark olmadığını belirtmişlerdir. 

Park ve ark. (83), lingual braketlerle ark telleri arasındaki sürtünme kuvvetlerini 

inceledikleri  çalışmalarında iki tip lingual braket (FJT: Fujita Corp., Tokyo, Japan; 

ORM: Ormco Corp., Orange, Calif, USA) ve bir tip labial braket (CTL: Tomy Corp., 

Tokyo, Japan) ile iki farklı boyut (0,016x0,022 inç, 0,017x0,025 inç) ve üç farklı 

alaşımdan (paslanmaz çelik, beta-titanyum, krom kobalt) oluşan ark telleri arasında 

meydana gelen sürtünme kuvvetlerini inceledikleri çalışmalarında, genelde FJT 

braketlerine ait sürtünme kuvvetlerinin ORM braketlerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek değerlerde olduğunu tespit etmişlerdir. Kuru ortamdaki beta-

titanyum tel-braket kombinasyonu ile suni tükürük ortamındaki krom kobalt tel- braket 

kombinasyonuna ait sürtünme kuvvetleri sonuçları incelendiğinde ise ORM braketlerine 

ait sürtünme kuvvetlerinin FJT braketlerine göre yüksek değerlerde olduğunu rapor 

etmişlerdir. 
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2- Braketin yapım tekniğinin sürtünme üzerine etkisi; 

Çekme ya da frezeleme tekniği: Bu teknikte braket, üzerine önceden oluk ve 

kanat profilleri çekilmiş uzun çubuklardan kesilerek üretilir. Daha sonra kesilen ham 

gövdeye taban lehimlenir. Braketin polisajı, içi parlatıcı taş parçaları ve su dolu 

tamburlarda döndürülerek gerçekleştirilir. Braketin gövdesinin çubuktan elmas diskler 

yardımı ile kesilmesi sırasında ortaya çıkan küçük çapaklar parlatma işlemi sırasında 

braket slotunun içine doğru kıvrılarak keskin kenarlar oluşmasına neden olabilmektedir. 

Kayıcı mekanikler uygulandığında ark teli ile braketin en çok temasta olduğu bu 

noktalarda keskin çapakların bulunması ark teli ile braket arasında oluşan sürtünme 

kuvvetlerini arttırmaktadır (110). 

Metal enjeksiyonla kalıplama tekniği: Bu teknikte, erimiş metal yüksek basınç 

altında kalıplara enjekte edilir. Son yıllarda üretilen kaliteli braketlerin üretimleri 

çoğunlukla bu teknikle gerçekleştirilmektedir (110). 

Döküm tekniği: Kalıpların hazırlanması döküm braketlerin üretimindeki en 

önemli aşamadır. Sıvı metal, çok hassas olarak hazırlanan braket kalıplarının içine 

enjekte edilir. Bu teknikle üretilen braketlerin oluk kenarları pürüzsüz bir bitişe sahip 

değildir (110).     

Sinterleme tekniği: Bu teknikte, yüksek sıcaklıkta ince metal tozlar hassas 

kalıplara sıkıştırılır. Elde edilen parçalar çok yüksek sıcaklıkta vakumlu fırınlarda 

şekillendirilir. Modern braketlerin üretiminde kullanılan bu teknikte braket slotları ve 

kanatları son derece hassas ve pürüzsüz olarak elde edilmiştir (110). 

Vaughan ve ark. (112), sinterleme tekniği ile üretilen iki farklı tipteki paslanmaz 

çelik braketler ile ark telleri arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini incelemişler 

ve sinterleme tekniği ile üretilmiş braketlerden elde ettikleri sonuçları, daha önce Kapila 

ve ark. (41) tarafından Oklahoma Üniversitesinde yapılan çalışmadaki döküm braketlere 

ait sürtünme kuvveti değerleri ile karşılaştırmışlardır. Bunun sonucunda, sinterleme 

tekniği ile üretilen braketlerin döküm braketlere göre %40-45 oranında daha az 

sürtünme kuvveti oluşturduklarını tespit etmişlerdir. 

Ogata ve ark. (79),  0,018 inç ve 0,022 inç slot boyutuna sahip döküm ve 

sinterleme tekniği ile üretilmiş paslanmaz çelik braketler ile altı farklı boyut ve şekle 

sahip (0,016 inç, 0,016x0,022 inç, 0,017x0,025 inç, 0,018 inç, 0,018x0,025 inç, 
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0,019x0,025 inç) paslanmaz çelik ark telleri arsında oluşan sürtünme kuvvetlerini 

karşılştırdıkları çalışmalarında  sinterleme tekniği ile üretilen braketlerin döküm 

braketlere göre daha az sürtünme kuvveti oluşturduklarını belirtmişlerdir. Sinterleme 

tekniği ile üretilmiş braketlerin bu özelliği ile ortodontik tedavinin seviyeleme ve 

retraksiyon aşamalarında istenilen etkinin elde edileceğini bildirmişlerdir. 

Smith ve ark. (96), 0,022 inç slot boyutuna sahip paslanmaz çelik (Victory, 

Unitek Corp), konvansiyonel seramik (Transcend 6000, Unitek Corp), metal slotlu 

seramik (Clarity,Unitek Corp), aktif ligasyonlu kendinden bağlamalı (Speed, Srite 

Industries), pasif ligasyonlu kendinden bağlamalı (Damon SL, ‘‘A’’ Company/Ormco), 

değişken ligasyonlu kendinden bağlamalı (Time, American Orthodontics) braketler ile 

farklı boyut (0,018 inç, 0,020 inç, 0,0175 inç, 0,0195 inç, 0,018x0,025 inç, 0.021x0.025 

inch) ve materyale (nikel titanyum ve paslanmaz çelik) sahip ark telleri arasında ikinci 

düzen açılanmalarda  meydana gelen sürtünmeyi inceledikleri çalışmalarında SEM ile 

inceleme sonucunda çekme tekniği ile üretilen Clarity braketlerin metal enjeksiyonla 

kalıplama tekniği ile üretilen Victory braketlere göre daha pürüzlü bir yüzeye sahip 

olduğunu belirtmişlerdir. Metal braketlerin slot kenarlarını metal slot içeren seramik 

braketlerle karşılaştırdıklarında metal braketlerin daha yuvarlak slot kenarları 

içerdiklerini tespit etmişlerdir. 

Omana ve ark. (81), 0,022 inç slot boyutuna sahip farklı tipteki seramik ve 

paslanmaz çelik braketler ile 0,018x0,025 inç boyutundaki nikel titanyum ve paslanmaz 

çelik ark telleri arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini karşılaştırdıkları 

çalışmalarında, SEM incelemesi sonucunda  enjeksiyonla kalıplama yöntemi ile 

üretilmiş Contour Twin (ClassOne Orthodontics, Inc.) ve CeramaFlex (TP 

Orthodontics, Inc.) seramik braketlerin paslanmaz çelik braketlere benzer şekilde  

pürüzsüz  ve yuvarlatılmış kenarlara sahip olduklarını ve buna karşın, elmas aletlerle 

kesilme yöntemi ile üretilen  seramik braketlerin pürüzlü kenarlara sahip olduklarını 

belirtmişlerdir. Enjeksiyonla kalıplama yöntemi ile üretilen seramik braketlerin diğer 

seramik braketlere göre daha az sürtünme meydana getirdiklerini rapor etmişlerdir.  

 

3- Braketin genişliğinin ve slot boyutlarının sürtünme üzerine etkisi; 

Braket genişliğinin sürtünme üzerindeki etkisi ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. 

Bazı çalışmalarda, braket genişliğinin değiştirilmesinin sürtünme direnci üzerinde bir 
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değişiklik yaratmadığını belirtilirken (1, 77) bazı araştırmacılar ise braket genişliği 

arttıkça sürtünme direncinin de arttığını savunmaktadırlar (28, 41, 79). Diğer bir 

taraftan , braket genişliği artması ile sürtünme direncinin azaldığını rapor eden 

çalışmalarda mevcuttur (8, 27, 81, 109). 

Teorikte, dar braketler kullanıldığında, ark teli boyunca hareket eden diş geniş 

braketli dişlere göre daha kolay devrilir ve devrildiği sırada braketin kanatları tarafından 

ark teli üzerine uygulanan kuvvetin şiddeti geniş braketlere göre daha fazladır. Böylece, 

dar braketlerde ark teli ile braket arasında meydana gelen sürtünme kuvvetinin erken 

safhada başlaması ve bu kuvvetin daha fazla olması beklenir. Tosun (110), yapılan 

deneysel araştırmalarda, bu saptamanın aksine farklı sonuçlar elde edilmesinin 

sebebinin araştırmaların planlanmasının ve kullanılan materyaller arasındaki farklılıktan 

kaynaklandığını belirtmiştir. Ayrıca dar braketler kullanıldığında, ark telinin braket 

slotu içindeki oynama miktarının geniş braketlere göre daha fazla olması ve bu nedenle 

ark telinin dar braketler üzerine uyguladığı kuvvetin geniş braketlere uyguladığından 

çok daha az olması sebebiyle farklı görüşler ortaya çıkmaktadır (110). 

Klinik açıdan değerlendirildiğinde, kayıcı mekanikler kullanıldığında ve uzun 

mesafeli diş hareketine ihtiyaç duyulan durumlarda orta genişlikte veya geniş 

braketlerin kullanılması ile ortaya çıkan sürtünme kuvvetlerinin daha düşük seviyelerde 

olduğunu ve dişin üç boyutlu kontrolünün sağlanabildiğini belirtilmiştir (110). 

Kapila ve ark. (41), yaptıkları çalışmada 0,018 inç slot boyutunda, dar 

paslanmaz çelik braketlere göre orta ikiz paslanmaz çelik braketlerin bir buçuk kat, 

geniş twin braketlerin ise iki kat daha fazla sürtünme kuvveti meydana getirdiklerini 

belirtmişlerdir. 0,022 inç slot boyutunda ise orta twin braketler ile geniş twin braketlerin 

oluşturdukları sürtünme kuvvetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

olmadığını fakat her iki tip braketinde dar braketlere göre daha fazla sürtünme kuvveti 

meydana getirdiğini tespit etmişlerdir. 

Drescher ve ark. (27), 2,2 mm, 3,3 mm, 4,2 mm genişliğindeki standart 

edgewise braketler ile beş farklı boyut (0,016 inç, 0,016x0,022 inç, 0,017x0,025 inç, 

0,018 inç, 0,018x0,025 inç) ve materyale (Hi-T paslanmaz çelik, Elgiloy blue, nitinol, 

TMA) sahip teller arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini inceledikleri 

çalışmalarında  Frank ve Nikolai (28)’ın aksine dar braketlerin (2,2 mm) her zaman için 

daha fazla sürtünme meydana getirdiklerini belirtmişlerdir. Orta (3,3 mm) ve geniş 
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braketlerin (4,2 mm) benzer sürtünme kuvveti değerlerine sahip olduklarını rapor 

etmişlerdir.  

Omana ve ark. (81), yedi farklı tipteki seramik ve tek tip metal üst çene sağ 

kanin braketi ile 0,018x0,025 inç boyutundaki nikel titanyum ve paslanmaz çelik teller 

arasında oluşan sürtünme kuvvetlerini inceledikleri çalışmalarında braket genişliğinin 

sürtünme üzerine etkilerini değerlendirebilmek için 0,022 inç slot boyutuna sahip  dört 

adet Transcend 2000 (3M Unitek, 2724 S. Peck Road, Monrovia) ve dört adet Mini 

Diamond (Ormco Corporation, 1332 S. Lone Hill Ave., Glendora) alt çene kesici 

braketi ile  0,018x0,025 inç boyutundaki paslanmaz ark telini test etmişlerdir. Test 

sırasında 50 gr, 75 gr, 100 gr, 125 gr ve 150 gr ağırlıkların uygulanması ile dişin 

hareketi esnasında brakette oluşan yüklenme simule edilmiştir. Alt çene kesici braket 

genişliği 2,5 mm, üst çene kanin braket genişiliği 3,6 mm’dir. Bu iki farklı braket 

genişliklerine ait deney sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Düşük kuvvet seviyelerinde, 

geniş kanin braketlerin dar kesici braketlerine göre daha düşük sürtünme kuvvetleri 

gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bununla beraber, kuvvet arttıkça geniş braketlerin 

mekanik avantajlarını kaybedip sürtünme kuvvetlerinde artışın gözlendiğini rapor 

etmişlerdir. 

Tidy (109), düz bir ark teli üzerinde gövdesel diş hareketini simule ettiği 

çalışmasında metal plaka üzerine dört adet edgewise braketini 8 mm aralıklarla 

yapıştırmıştır. Metal plakanın merkezinde ise hareket ettirilecek braket için 16 mm’lik 

bir boşluk bırakmıştır. Ark telini (0,016x0,022 inç ve 0,018x0,025 inç paslanmaz çelik, 

0,016x0,022 inç nitinol, 0,016x0,022 inç TMA) braketlere tel ligatür ile bağlamıştır. 

Çalışmasının sonucunda sürtünme kuvveti ile braket genişliğinin ters orantılı olduğunu 

belirtmiştir. Klinik uygulamalarda dar braketlerin daha fazla sürtünme kuvveti meydana 

getireceğini tespit etmiştir. Çalışmasında elde ettiği bir diğer sonuç ise slot  genişliğinin 

(okluzo-gingival) sürtünme üzerindeki etkisinin düşük seviyelerde olmasıdır. 

Yapılan çalışmalarda braket slot genişliğinin sürtünme direncini etkilemediği 

belirtilmektedir (53, 109), bazı araştırmacılar ise (1, 96) braket slot genişliği 0,018 

inç’ten 0,022 inç’e yükseldiğinde sürtünme direncinin azaldığını rapor etmişlerdir. 

Kusy, braket slotunun tam olarak doldurulması sonucunda diş hareketlerinde daha fazla 

kontrolün sağlandığı ve sürtünmenin arttığını belirtmiştir (49, 96). 
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4- Braket dizaynının sürtünme üzerine etkisi; 

Konvansiyonel braketlerde, ark teli braketin slotu içine yerleştirildikten sonra 

ligatür yardımıyla slot tabanına doğru bastırılarak bağlanır. Bu bağlama kuvveti ne 

kadar fazla olursa braketin ark teli üzerinde kayması da o oranda zorlaşır. Bu sakıncayı 

ortadan kaldırmak için farklı dizayna sahip braketler üretilmiştir. Friction Free braket    

(American Orthodontics, Sheboygan, WI), Shoulder  braket (GAC, Central Islip, NY), 

Synergy braket ( RMO Inc., Denver, CO) ligatürleme sonucu ark teli üzerine uygulanan 

kuvveti azaltmak için üretilmiş braketlerdendir. Bu braketler, ligatürün ark teli üzerine 

doğrudan temasını engelleyerek ark telinin slot içinde serbest kalmasını sağlar (110). 

Örneğin Synergy braketler altı adet kanat içermektedir. Lateraldeki kanatlar rotasyonlu 

dişlerin düzeltilmesi için, merkezdeki kanatlar ise kayıcı mekaniklerin uygulanması 

sırasında ligatürleme kuvvetini azaltmak için kullanılır. Bazı farklı dizayna sahip 

braketlerde ise ark telinin temas alanını azaltmak amacı ile braket slotunun duvarlarında 

veya tabanında tümsekler yapılmıştır. Böylece sürtünme ve kilitlenmenin azaltılması 

hedeflenmiştir (77). 

Ogata ve ark. (79), on üç farklı braket ( 6 adet 0,018 inç slot, 7 adet 0,022 inç 

slot) ve altı farklı boyuttaki paslanmaz çelik tel ile test edilmiştir. Çalışmada Friction 

Free braket (American Orthodontics, Sheboygan, WI), Shoulder  braket (GAC, Central 

Islip, NY), Ormco Mini Diamond braket (Ormco, Glendora, Calif.), TIP Tip-Edge 

braket (TP Orthodontics, LaPorte, Ind.), RMO Mini-Taurus braket, RMO Mini-Taurus 

Synergy braket (RMO Inc., Denver, CO) ve Unitek Mini Twin braket (3M Unitek, 

Monrovia, Calif.) kullanılmıştır. Braket dizaynları ile ark teli üzerine etki eden 

ligatürleme kuvvetini sınırlayan Friction Free, Shoulder, Synergy braketlerin diğer 

braketlere göre düşük kinetik sürtünme değerleri gösterdikleri tespit edilmiştir. Synergy 

braketlerin ise Friction Free ve Shoulder braketlere göre daha düşük sürtünme 

kuvvetleri gösterdiklerini rapor etmişlerdir. Araştırmacılar, Begg tekniğini uygulayan 

ortodontistler için üretilen  TIP Tip-Edge braketin düşük sürtünme kuvvetlerine sahip 

olduğunu ve bu braket  kullanıldığında retraksiyon hareketi sırasında diş devrildiğinde 

braketin farklı dizaynı nedeniyle ark teli ile braketin köşeleri  arasında oluşan 

kilitlenmenin azaldığını  belirtmişlerdir. 
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Kendinden bağlamalı braketlerin sürtünme özelliklerini inceleyen birçok 

araştırma mevcuttur (8, 9, 10, 14, 32, 33, 34, 84, 93, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 

106). 

Kendinden bağlamalı braketler ilk olarak 1930’lu yılların ortalarında Russell 

ataşmanı formunda tanıtılmıştır. Kendinden bağlamalı braketlerde hareketli bir kapak 

ile ark teli ile braket birarada tutulmaktadır (21). Konvansiyonel braketlerle 

karşılaştırıldığında kendinden bağlamalı braketlerin hasta açısından avantajları 

değerlendirildiğinde, kendinden bağlamalı braketler genelde pürüzsüzdür, bu braketler 

tel ligatür içermediklerinden hasta tarafından temizlenmeleri daha kolaydır. Ayrıca 

hastanın kontrol seanslarında geçen süre daha azdır. İki tip kendinden bağlamalı braket 

mevcuttur. Aktif kapak mekanizması içeren kendinden bağlamalı braketlerde kapak ark 

teline basınç uygulamaktadır. Aktif kapak mekanizması içeren braketler, In- Ovation     

(GAC International, Bohemia, NY), SPEED (Strite Industries, Cambridge, Ontario, 

Canada) ve Time (Adenta, Gilching/Munich, Germany) braketlerdir. Pasif kapak 

mekanizması içeren kendinden bağlamalı braketlerde kapak ark teli üzerine basınç 

uygulamamaktadır. Pasif kapak mekanizması içeren braketler, Activa (“A” Company, 

San Diego, Calif), TwinLock (Ormco / “A” Company, Orange, Calif), Damon SL I 

(Ormco / “A” Company) braketlerdir (14). 

Konvansiyonel braketlerle karşılaştırıldığında ikinci düzen açılanmanın 

artttırılmasının ve ark teli boyutunun artmasının kendinden bağlamalı braketlere ait 

sürtünme değerlerini daha çok değiştirdiğini (84, 95) fakat kendinden bağlamalı 

braketlerin her koşulda konvansiyonel braketlere göre daha düşük sürtünme meydana 

getirdikleri araştırmalarda belirtilmiştir (9, 14, 43, 84, 94, 95, 96, 102, 104).   

Mendes ve Rossow (73), 0,018 inç slot boyutundaki paslanmaz çelik ikiz braket, 

iyon implantasyonu yapılmış paslanmaz  çelik ikiz braket, düşük sürtünmeli paslanmaz 

çelik braket, kendinden bağlamalı paslanmaz çelik braketler ile farklı boyut ve 

materyale sahip teller arasındaki sürtünme kuvvetlerini incelemişlerdir. Tüm braketler 

arasında anlamlı farkların bulunduğunu belirtmelerine rağmen sürtünme özellikleri 

açısından birbirleri arasında sıralama yapılmasının yanıltıcı olacağını ve sürtünme 

miktarının kullanılan telin tipine bağlı olduğunu rapor etmişlerdir. Bununla beraber, 

Synergy braketlerin (düşük sürtünmeli paslanmaz çelik braket) diğer braketlere göre 

daha düşük sürtünme değerleri gösterdiklerini tespit etmişlerdir. 
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Taylor ve ark. (100), ortodontik braketler ile farklı boyutlardaki ark telleri 

arasında bukkal segmentte meydana gelen sürtünme dirençlerini inceledikleri 

çalışmalarında standart paslanmaz çelik premolar braketler, aktif kapaklı Speed 

braketler (kendinden bağlamalı braket sistemi), pasif kapaklı Activa braketler 

(kendinden bağlamalı braket sistemi) kullanılarak bukkal segmenti simule edebilmek 

için 6 adet jig hazırlamışlardır. 3 adet jig premolar çekimli vakayı simule etmek için 1 

adet premolar braket ve 1 adet molar tüpten, diğer 3 adet jig ise çekimsiz vakayı simule 

etmek için 2 adet premolar braket ve 1 adet molar tüpten oluşturulmuştur. Çalışma 

sonucunda yuvarlak teller kullanıldığında en yüksek sürtünme kuvvetlerinin standart 

paslanmaz çelik braketlerde, en düşük sürtünme kuvvetlerinin ise kendinden bağlamalı 

Activa braketlerde görüldüğünü tespit etmişlerdir. Köşeli teller kullanıldığında en 

yüksek sürtünme kuvvetlerinin standart paslanmaz çelik braketler ile Speed braketlerde, 

en düşük sürtünme kuvvetinin ise Activa braketlerde görüldüğünü rapor etmişlerdir. 

Cacciafesta ve ark. (14), konvansiyonel paslanmaz çelik, kendinden bağlamalı 

polikarbonat ve paslanmaz çelik braketler ile paslanmaz çelik, nikel titanyum, beta-

titanyum teller arasında meydana gelen statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerini 

inceledikleri çalışmalarında toplam 270 ark teli-braket kombinasyonu kullanmışlardır. 

Konvansiyonel paslanmaz çelik braketler elastomerik ligatür ile bağlanmıştır. 2,5 mm 

/dak hız ile toplam 2 dak süre ile deneyi gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, 

konvansiyonel paslanmaz çelik braketler ile kendinden bağlamalı polikarbonat 

braketlerin statik ve kinetik sürtünme değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadığını, kendinden bağlamalı paslanmaz çelik braketlerin ise her iki tip brakete 

göre istatiksel olarak anlamlı derecede düşük statik ve kinetik sürtünme kuvvetleri 

oluşturduklarını rapor etmişlerdir. 

Pizonni ve ark. (84), iki tip konvansiyonel ve iki tip kendinden bağlamalı braket 

(Damon SL braket, Ormco / “A” Company, SPEED braket, SPEED system, Cambridge, 

Ontario, Canada) ile iki farklı boyuttaki beta-titanyum ve paslanmaz çelik teller 

arasında meydana gelen sürtünme kuvvetini inceledikleri araştırmalarında yuvarlak 

teller kullanıldığında SPEED ve Damon braketler konvansiyonel braketlere göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük sürtünme kuvvetleri meydana getirdiklerini, 

köşeli teller kullanıldığında ise SPEED brakete göre Damon braketlerde daha düşük 

sürtünme kuvvetlerinin oluştuğunu tespit etmişlerdir. 
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Bednar ve ark. (8), kanin retraksiyonunu simule ettikleri in vitro çalışmalarında, 

konvansiyonel yöntemle ligatüre edilmiş seramik ve paslanmaz çelik braketler ve 

kendinden bağlamalı paslanmaz çelik braketler ile farklı boyutlardaki paslanmaz çelik 

teller arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini incelemişlerdir. Braketler 0,018 inç 

slot boyutunda üst çene sağ kanin braketidir. Çalışmada dişlerin ark teli üzerindeki 

hareketi sırasında devrilmelerini simule etmek amacı ile test aygıtını ayarlamışlardır. Bu 

deney şartları altında elde edilen sonuçları değerlendirdiklerinde ark teli boyutu arttıkça 

aktif kapak mekanizması içeren braketlerin (SPEED braket, SPEED system, 

Cambridge, Ontario, Canada) konvansiyonel metal braketler ile benzer özellikler 

gösterdiğini belirlemişlerdir. 0,016x0,022 inç teller kullanıldığında ise aktif kapak 

mekanizması içeren braketlerin diğer braketlere göre daha yüksek sürtünme kuvvetleri 

meydana getirdikleri rapor edilmişlerdir. 

Berger (9), 0,022 inç slot boyutundaki konvansiyonel yöntemle ligatürlenen 

paslanmaz çelik ve seramikle güçlendirilmiş plastik braketler ile aktif kapak 

mekanizması içeren paslanmaz çelik braketler ile dört farklı boyuttaki ark telleri ( 0,016 

inç, 0,0175 inç, 0,018 inç, 0,016x0,022 inç) arasında oluşan sürtünme dirençlerini 

incelediği çalışmasında ark teli ile braket slotunu birbirine paralel olmasını sağlamıştır. 

En az sürtünme değerinin kendinden bağlamalı paslanmaz çelik braketlerde (SPEED 

braket, SPEED system, Cambridge, Ontario, Canada) meydana geldiğini 

gözlemlemiştir. 

Tecco ve ark. (101), aynı seviyedeki 10 adet braketi biraraya getirerek 

oluşturdukları test düzeneğinde braketler ile ark teli arasında oluşan sürtünme 

kuvvetlerini incelemişlerdir. Çalışmalarında konvansiyonel paslanmaz çelik braketler, 

pasif kapak mekanizması içeren kendinden bağlamalı Damon SL II (SDS, Ormco, 

Glendora, Calif) braketler, aktif kapak mekanizması içeren kendinden bağlamalı Time 

Plus (American Orthodontics, Sheboygan, Wis) braketler ile beş farklı boyuttaki 

paslanmaz çelik, nikel titanyum, beta-titanyum teller kullanmışlardır. Damon SL II 

braket ve yuvarlak kesitli tel kombinasyonuna ait sonuçlar incelendiğinde diğer 

braketlere göre Damon SL II braketlerin daha düşük sürtünme direnci meydana 

getirdiklerini , köşeli teller kullanıldığında ise Damon SL II braketlerin diğer braketlere 

göre daha yüksek sürtünme direçleri oluşturduklarını tespit etmişlerdir. 
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Thorstenson ve Kusy (105), 2002 yılında yaptıkları çalışmalarında üç tip aktif 

kapak mekanizması içeren kendinden bağlamalı braketler ile üç tip pasif kapak 

mekanizması içeren kendinden bağlamalı braketlerin kaymaya karşı dirençlerini 

karşılaştırmışlardır. Her bir braketi, 0,018x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik tel ile 

2.5 mm mesafe boyunca 10 mm/dak hız ile test etmişlerdir.Tüm braketler 0,022 inç slot 

boyutuna sahiptir. Çalışma sonucunda pasif konfigürasyon durumunda (θc > θ) pasif 

kapak mekanizması içeren kendinden bağlamalı braketlere ait sürtünme sonuçlarının 

çok düşük seviyelerde olduğunu ve aktif kapak mekanizması içeren kendinden 

bağlamalı braketlerin ise pasif kapaklı braketlere göre daha yüksek sürtünme kuvvetleri 

meydana getirdiği belirtmişlerdir. Aktif konfigürasyon durumunda ise (θc < θ)  

kilitlenme nedeni ile kaymaya karşı direncin arttığını ve düşük kritik kontakt açısına 

sahip aktif kapaklı braketlerin yüksek kritik kontakt açısına sahip aktif kapaklı 

braketlere göre kaymaya karşı dirençlerinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Yüksek kritik kontakt açısına sahip pasif kapak mekanizması içeren kendinden bağlı 

braketlerin kaymaya karşı dirençleri düşük seviyelerde olsada bu braketlerle kontrol 

kaybının meydana geldiğini bildirmişlerdir. 

Thorstenson ve Kusy (104), 2001 yılında yaptıkları çalışmalarında kendinden 

bağlamalı braketler ile konvansiyonel paslanmaz çelik ikiz braketlerin kaymaya karşı 

dirençlerini karşılaştırmışlardır. Çalışmada kullanılan tek tip kendinden bağlamalı 

braketler kapağı kapalı ve açık şekilde test edilmiştir. Konvansiyonel paslanmaz çelik 

braketler ve kapağı açık kendinden bağlamalı braketler 0,010 inç’lik ligatür teli ile 

bağlanmıştır. Pasif konfigürasyonda konvansiyonel paslanmaz çelik braketlerin, kapağı 

açık kendinden bağlamalı braketler ile benzer sürtünme dirençleri oluşturduklarını, 

kapağı kapalı kendinden bağlamalı braketlerin ise sürtünme meydana getirmediklerini 

belirtmişlerdir. Aktif konfigürasyonda tüm braketlerin, slot ile tel arasındaki 

açılanmalarının artması ile kaymaya karşı dirençlerinin de artış gösterdiğini rapor 

etmişlerdir. Ligatürleme kuvveti olmadığı için kapağı kapalı kendinden bağlamalı 

braketlerin kaymaya karşı dirençlerinin, tüm açılanmalarda konvansiyonel braketlere 

göre daha düşük değerlere sahip olduğunu bildirmişlerdir. 
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Thomas ve ark. (102), iki farklı tipteki kendinden bağlamalı braketler (‘A’ 

Company Damon SL ve Adenta Time) ile elastomerik ligatür ile bağlanmış iki farklı 

tipteki edgewise braketlerin (TP Tip-Edge ve ‘A’ Company Standard Twin) sürtünme 

karakteristiklerini karşılaştırdıkları çalışmalarında beş farklı boyut içeren ark teli 

kullanmışlardır. ‘A’ Company Standard Twin braketlerin diğer tüm braket/ark teli 

kombinasyonlarına göre en yüksek sürtünme değerleri gösterdiğini, Damon SL 

braketlerin ise en düşük sürtünme değerlerine sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Adenta 

Time braketlerin Damon SL braketlerden daha yüksek sürtünme kuvveti 

oluşturmalarını, Adenta Time braketlerinin yaylı kapak mekanizmasının ark teli üzerine 

uyguladığı basınç nedeni ile açıklamışlardır.  

Shivapuja ve Berger (93), üç farklı tipteki kendinden bağlamalı Activa (“A” 

Company, San Diego, Calif.), Edgelok (Ormco, Glendora, Calif.), SPEED (Strite 

Industries Ltd., Cambridge, Ontario) braketler ile poliüretan elastomerik ve paslanmaz 

çelik ligatür ile bağlanan seramik ve paslanmaz çelik braketlerin oluşturdukları 

sürtünme kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında braketlerin ligatürlenme 

tiplerine bağlı olarak 7 ayrı grup oluşturmuşlardır. Tüm braketleri 0,018 inç paslanmaz 

çelik tel ile test etmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde, üç farklı tipteki kendinden 

bağlamalı braketlerin ve paslanmaz çelik ligatür ile bağlanan paslanmaz çelik braketin 

oluşturduğu statik sürtünme kuvvetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulmamışlardır ve bu braketlerin diğer braketlere göre daha düşük sürtünme kuvvetleri 

oluşturduklarını bildirmişlerdir. Kinetik sürtünme kuvvetleri incelendiğinde ise 

elastomerik ligatür ile bağlanan seramik braketlerin en yüksek sürtünme kuvvetleri 

oluşturduklarını belirtmişlerdir. Çalışmalarında bir diğer sonucu olarak, kendinden 

bağlamalı braketler ile çalışma süresinin diğer braketlere göre daha kısa olduğunu ve 

ağız hijyenin daha kolay elde edildiğni rapor etmişlerdir. 

Loftus ve ark. (70), konvansiyonel ve kendinden bağlamalı paslanmaz çelik 

braketlerle konvansiyonel ve metal slotlu seramik braketlerin 0,019 x 0,025 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik, nikel titanyum, beta titanyum teller arasında meydana 

gelen sürtünme kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında bir dişin ark teli 

boyunca hareketi sırasında devrilme ve rotasyon hareketini simule eden test düzeneği 

hazırlamışlardır. Bu çalışmanın sonucunda; konvansiyonel paslanmaz çelik braketler, 
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kendinden bağlamalı paslanmaz çelik braketler ve paslanmaz çelik slotlu seramik 

braketlerin sürtünme değerleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

Henao ve Kusy (33), çalışmalarında dört farklı tipteki konvansiyonel braketler 

ile dört farklı tipteki kendinden bağlamalı braketlerin (Damon 2, In-ovation, SPEED, 

Time) oluşturdukları sürtünme direçlerini karşılaştırmışlardır. Braketlerin 24 typodont 

model üzerine siyanoakrilat ile yapıştırıldığını ve üç farklı boyuta sahip ostenit nikel 

titanyum tellerle test edildiğini belirtmişlerdir. 0,014 inç boyutunda teller 

kullanıldığında konvansiyonel ve kendinden bağlamalı braketlerin oluşturdukları 

sürtünme direçleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğunu ve kendinden 

bağlamalı braketlerin sürtünme dirençlerinin düşük seviyelerde olduğunu rapor 

etmişlerdir. 0,016x0,022 inç ve 0,019x0,025 inç boyutundaki teller kullanıldığında ise 

konvansiyonel braketler ile kendinden bağlamalı braketlerin sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığını tespit etmişlerdir. 

Henao ve Kusy (34), diğer çalışmalarında ise dört farklı tipteki kendinden 

bağlamalı braket ve tek tip konvansiyonel braket ile farklı boyut ve materyale sahip ark 

telleri arasında oluşan sürtünme kuvvetlerini incelemişlerdir. Dört adet typodont model 

üzerine kendinden bağlamalı braketleri, bir adet typodont model üzerine ise 

konvansiyonel braketleri yapıştırmışlardır. Katılımcı firmaların önerileri doğrultusunda 

kendinden bağlamlı braketlerle test edilecek, ortodontik tedavinin üç aşamasında 

kullanılan üç farklı ark teli belirlenmiştir. Her bir braket ile ark teli kombinasyonu 0.5 

mm/dak hız ve 5 dakika süre ile test edilmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde kendinden 

bağlamalı braketlerin 0,020x0,020 inç boyuta kadar mevcut olan teller ile 

kullanıldıklarında sürtünme değerlerinin düşük seviyelerde olduğunu tespit etmişlerdir. 

Harradine ve Birnie (32), Activa kendinden bağlamalı braketlerin (“A” 

Company, San Diego, Calif.) avantajlarını ve dezavantajlarını inceledikleri 

çalışmalarında Activa braketlerin düşük sürtünme özelliklerinin olması, ark telinin slot 

içine tam olarak yerleşebilmesi, kısa çalışma süresinin olması, çengeller ve yardımcı 

ataşmanlar için vertikal slotunun bulunması, düzgün ve pürüzsüz yüzeyi nedeniyle 

hastanın daha rahat etmesi, ağız hijyeninin daha kolay sağlanması, tel ligatürlerin keskin 

kenarları nedeni ile oluşabilecek çapraz enfeksiyon riskinin azaltılması, diğer braketlere 

göre daha küçük olması ve diğer braketlerde kullanılan elastomerik ligatürlerin 

renkleşmesi sonucu oluşan kötü görüntüden uzak estetik bir görüntüye sahip olması gibi 
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birçok avantajlara, aynı firmanın ürettiği konvansiyonel braketlere göre braket 

kayıplarının yüksek oranda olması, yapıştırma sırasında braketin tutulması ve uygun 

pozisyona yerleştirilmelerinin zor olması, elastomerik zincir kullanımının çok uygun 

olmaması, ortodontistlerin bu braketlere alışkın olmamaları, slot içine telin bir 

bölümünün yerleştirilmesinin mümkün olmaması,  ark telini slot içinde tutan kapağın 

kırılması, sürtünmenin az olması nedeni ile şiddetli çapraşıklığın bulunduğu bölgede 

telin kayarak yerinden çıkabilmesi gibi dezavantajlara sahip olduklarını belirtmişlerdir. 

  Redlich ve ark. (88), beş farklı tipte düşük sürtünmeli braketler; grup A: 

NuEdge (TP Orthodontics, LaPorte, Ind), grup B: Discovery (Dentaurum, Ispringen, 

Germany), grup C: Synergy (Rocky Mountain Orthodontics, Denver, Colo), grup D: 

Friction Free (American Orthodontics, Sheboygen, Wis) ve grup E: TIME, kendinden 

bağlamalı braket (American Orthodontics) incelemişlerdir. Grup F’yi (Omni Arch, 

GAC International, Bohemia, NY) ise kontrol grubu olarak kullanmışlardır. Üç farklı 

boyutttaki ark telleri ile braketler arasında 0°, 5°, 10° açılanmada meydana gelen statik 

sürtünme kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Ark teli ile braketler tel ligatür ile 

bağlamışlardır. Sürtünme cihazına yerleştirdikleri ark telinin alt ucuna 150 gr’lık ağırlık 

asmışlardır. Bir braket- ark tel çiftine ait sürtünme testini 5mm boyunca 10 mm/dak 

hızla gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda, grup D’nin (Friction Free), farklı 

açı ve tel boyutlarında diğer braket gruplarına göre en az sürtünme, grup E’nin (TIME, 

kendinden bağlamalı braket) ise en fazla sürtünme meydana getiren grup olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

5- Braketin yüzey yapısının sürtünme üzerine etkisi; 

Tanne ve ark. (99), bir tip metal braket ve üç tip seramik braket ile farklı 

boyuttaki krom kobalt ark tellerini kullandıkları çalışmalarında metal ve seramik 

braketlerin distal kenarlarını ve slot yüzeylerini steoroskopik mikroskop ve taramalı 

elektron mikroskobu (SEM) ile incelemişlerdir. Seramik braketlerin slot yüzeylerinin ve 

distal kenarlarının metal braketlere göre daha pürüzlü olduğunu ve seramik braketlere 

ait sürtünme direnç değerlerinin metal braketlerin sürtünme direnç değerlerine göre 

yüksek seviyelerde olduğunu rapor etmişlerdir. 

 Saunders ve Kusy (92),  polikristalin alumina ve  monokristalin alumina 

braketlerin sürtünme özelliklerini karşılaştırdıkları çalışmalarında seramik braketlerin 

slot geometrilerini ve yüzey topografilerini  taramalı elektron mikroskobu  (SEM) ile 
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incelemişlerdir. Yüzey pürüzlülüğün sayısal değerlendirilmesinin yapılabilmesi için 

lazer spekuler reflektans kullanarak braketlerin RMS (root mean square) değerlerini 

tespit etmişlerdir. Araştırma sonucunda monokristalin alumina braketlerin polikristalin 

alumina braketlere göre daha pürüzsüz bir yüzeye sahip olduklarını ve bu braketlerin 

RMS değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğunu belirtmişlerdir. 

Fakat yüzey pürüzlülüğü ile ilgili elde edilen bu sonucun sürtünme değerleri üzerine 

etki etmediğini bildirmişlerdir. Monokristalin alumina ve polikristalin alumina 

braketlerin sürtünme değerleri arasında anlamlı bir fark bulamamışlardır. 

2.2.1.2. Ark Teline Bağlı Faktörler: 

1- Ark teli materyalinin sürtünme üzerine etkisi; 

Ark teli materyalinin kayıcı mekanikerin sürtünme karakteristiklerindeki rolünü 

araştıran birçok çalışma bulunmaktadır (2, 25, 27, 28, 29, 37, 41, 55, 57, 67, 81, 85, 87, 

109, 112). Araştırma sonuçları incelendiğinde birçok araştırmacı braket ile ark teli 

arasında kilitlenme meydana gelmeden ark telinin düz bir çizgi üzerinde çekilmesi 

durumunda en az sürtünme direncinin paslanmaz çelik tellerde görüldüğünü, sırasıyla 

krom kobalt teller, nikel-titanyum teller ve beta-titanyum tellerde sürtünme 

dirençlerinin arttığını belirtmişlerdir (2, 25, 27, 41, 67, 87, 112). Frank ve Nikolai (28), 

kilitlenmenin olmadığı açılanmalarda paslanmaz çelik tellerin nikel titanyum tellere 

göre daha az sürtünme kuvveti oluşturduğunu fakat açılanma arttıkça ve kilitlenme 

görüldüğünde nikel titanyum tellerin paslanmaz çelik tellerden daha az sürtünme 

kuvveti meydana getirdiklerini belirtmişlerdir. 

Beta-titanyum ve nikel-titanyum tellerin yüksek sürtünme katsayısına sahip 

olmaları nedeniyle bu tellere iyon implantasyonu yapılarak dezavantajları ortadan 

kaldırılmaya çalışılmaktadır. Gaz iyonları (nitrojen ve oksijen) ark teli yüzeyine 

implante edildikten sonra ark teli yüzeyi sertleşir. İyon implantasyonu, diğer 

konvansiyonel kaplama işlemlerinden farklı olarak ark teli ile kaplama arasında 

ayrılmaya veya yapışma hatasına sebep olacak keskin yüzeyler oluşturmaz ve  ark 

telinin boyutunda değişiklik meydana getirmez (77). Burstone ve Farzin-Nia (13), iyon 

implantasyonu işlemi uygulanmış beta-titanyum teller ile paslanmaz çelik tellerin 

yaklaşık olarak aynı seviyelerde sürtünme kuvveti oluşturduklarını rapor etmişlerdir. 

Berger (9), 0,022 inç slot boyutunda 0,0175 inç sarımlı ark telin oluşturduğu 

sürtünmenin çok yüksek seviyelerde olduğunu ve elastomerik ligatürle bağlanmış 0,018 
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inç yuvarlak paslanmaz çelik telle karşılaştırıldığında 1,5 kat sürtünme, paslanmaz çelik 

tel ligatür ile bağlanmış 0,018 inç yuvarlak paslanmaz çelik telle karşılaştırıldığında 5 

katın üstünde sürtünme meydana getirdiğini belirtmiştir. Sürtünme özellikleri 

değerlendirildiğinde sarımlı tellerin çok istikrarsız akış grafiği ortaya koyduklarını 

belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalarla bu telin sürtünme kuvvetlerinin azaltılması için 

teflon ile kaplanması denenmiştir fakat çok az başarı elde edilmiştir (77, 71). 

Ireland ve ark. (37), overjetin azaltılması sırasında bukkal bölgede oluşan 

sürtünme kuvvetlerini inceledikleri çalışmalarında iki farklı boyuta sahip paslanmaz 

çelik ve nikel-titanyum teller ile polikristalin seramik ve paslanmaz çelik braketler 

kullanmışlardır. Kuru ortamda, her bir braket tipi ile test edilen paslanmaz çelik ve 

nikel-titanyum teller birbirleri ile kıyaslandığında seramik bukkal segment modeli ile 

test edilen 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik tel hariç nikel titayum tellerin 

yüksek seviyelerde sürtünme meydana getirdiğini belirtmişlerdir. Kayıcı mekanikler 

kullanıldığında sürtünmenin azaltılması için nikel-titanyum teller yerine paslanmaz 

çelik tellerin tercih edilmesini tavsiye etmişlerdir. Ayrıca çalışmada, 0,020 inç 

boyutunda yuvarlak poliasetal estetik teli (Asahi Chemical Ind. Co. Ltd.) paslamaz çelik 

braket kullanılarak oluşturulmuş bukkal model ve bukkal tüp ile test etmişlerdir. Test 

sırasında estetik telin kaymadığını, kırılmadan önce ciddi şekilde plastik deformasyona 

uğradığını ve ortodontik tedavide kullanımının uygun olmadığını bildirmişlerdir.  

Kapila ve ark. (41), farklı boyutlardaki paslanmaz çelik, krom kobalt, nikel-

titanyum, beta-titanyum teller ile 0,018 ve 0,022 inç paslanmaz çelik braketlerle test 

etmişlerdir. Ark tellerini braketlere elastik ligatürler ile bağlamışlardır. Çalışmanın 

sonucunda beta-titanyum ve nikel-titanyum tellerin, paslanmaz çelik ve krom kobalt 

tellere göre daha fazla sürtünme meydana getirdiğni belirtmişlerdir. Vaughan ve 

arkadaşları (112) çalışmalarında beta-titanyum ve nikel-titanyum tellerin, paslanmaz 

çelik ve krom kobalt tellere göre daha fazla sürtünme oluşturduklarını tespit etmişlerdir.    

Kusy ve Whitley (55), kayma hızının sürtünmeye olan etkisini inceledikleri 

çalışmalarında paslanmaz çelik bir yüzey üstünde beta titanyum tellerin paslanmaz çelik 

tellere göre daha fazla sürtünme meydana getirdiğini rapor etmişlerdir. 

Kusy ve Whitley (57), yaptıkları diğer bir çalışmada dört farklı materyale sahip 

(paslanmaz çelik, krom kobalt, nikel-titanyum, beta-titanyum) teller ile paslanmaz çelik 
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 ve polikristalin alumina braketler arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini 

karşılaştırmışlardır. Braket materyali ve slot boyutuna bakmayarak 34° C’de 0,010 inç 

paslanmaz çelik ligatürle bağlanan ark teli braket çiflerine ait sürtünme sonuçları 

değerlendirildiğinde en düşük sürtünmenin paslanmaz çelik tellerde sırasıyla krom 

kobalt, nikel-titanyum tellerde en yüksek sürtünmenin ise beta-titanyum tellerde 

görüldüğünü tespit etmişlerdir. 

Keith ve ark.(45), üç tip seramik braket  ile dört farklı materyal (paslanmaz 

çelik, krom-kobalt, nikel titanyum, beta-titanyum) ve üç farklı boyuttaki (0,017x0,025 

inç, 0,018x0,025 inç, 0,021x0,025 inç)  teller arasında oluşan sürtünme kuvvetlerini 

karşılaştırmışlardır. Araştırma sonucunda, beta-titanyum tellerin genelde en yüksek 

sürtünme değerleri gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

Garner ve ark. (29), ark teli üzerinde kanin retraksiyonunun simule ettikleri 

çalışmalarında üç farklı materyale (nitinol, paslanmaz çelik, beta-titanyum) ve iki farklı 

boyuta sahip (0,016x0,022 inç, 0,017x0,025 inç) tellerin meydana getirdiği sürtünme 

kuvvetlerini incelemişlerdir. 10 mm boyutundaki ark telini ve standart Lewis braket 

elastik ligatürler ile bağlamışlar ve sentetik tükürük içinde testleri gerçekleştirmişlerdir. 

En az sürtünmenin paslanmaz çelik telde, en fazla sürtünmenin  beta-titanyum telde 

ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Nitinol telin ise paslanmaz çelik ve beta-titanyum 

tellerin oluşturduğu sürtünme kuvvetleri arasındaki değerlere sahip olduğunu 

saptamışlardır. Ankraj kontrolü gerektiği durumlarda, diş hareketine daha fazla dirençli 

olan nitinol ve beta-titanyum tellerin tercih edilmesinin gerektiğini vurgulamışlardır. 

Tidy (109), düz bir ark teli üzerindeki gövdesel diş hareketi sırasında ark teli ile 

braket arasında meydana gelen sürtünmeyi etkileyen faktörleri incelediği çalışmasında 

ark teli materyalinin sürtünme üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirtmiştir. Aynı 

boyuttaki nitinol tellerin paslanmaz çelik tellere göre iki kat, TMA tellerin ise 

paslanmaz çelik tellere göre beş kat daha fazla sürtünme meydana getirdiklerini 

saptamıştır. 

Whitley ve Kusy (116), 2007 yılında yaptıkları çalışmada, 0,017x0,025 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ve beta-titanyum teller ile titanyum braketler arasında 

meydana gelen sürtünme direncini farklı açılanma ve farklı normal kuvvetler 

uygulayarak incelemişlerdir. Araştırmacılar sonuçları değerlendirdiklerinde pasif 

konumda, yüzey özelliklerin etkili olduğunu ve beta-titanyum ark tellerin sürtünme 
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katsayılarının paslanmaz çelik tellerin sürtünme katsayısından büyük olduğunu 

belirtmişlerdir. Aktif konumda ise yüzey ve hacim özelliklerinin önemliliğini 

bildirmişlerdir ve paslanmaz çelik ve beta-titanyum ark tellerinin kilitlenme oranlarının 

benzer değerlere sahip olduğunu rapor etmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda, beta-

titanyun tellerin sürtünme katsayısının paslanmaz çelik telin sürtünme katsayısından 2.4 

kat büyük olması ve kilitlenme oranlarının benzer seviyelerde olması nedeniyle bir dişi 

hareket ettirmek için beta-titanyum tel kullanıldığında  uygulanacak kuvvetin paslanmaz 

çelik tel kullanılmasına göre 2,4 kat daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. 

Angolkar ve ark. (2), seramik braketler ile paslanmaz çelik, krom kobalt, nikel-

titanyum, beta-titanyum teller arasında oluşan sürtünme kuvvetlerini inceledikleri 

çalışmalarında elde ettikleri sonuçları daha önce paslanmaz braketlerle yapılmış 

araştırmanın sonuçları ile karşılştırmışlardır. 0,018 inç slot boyutuna sahip braketler ile 

ark telleri test edildiğinde, 0,017x0,025 inç boyutundaki nikel-titanyum telin paslanmaz 

çelik ve krom kobalt tellerden daha az sürtünme meydana getirdiğini ve bunun dışındaki 

tüm sonuçları incelediklerinde paslanmaz çelik ve krom kobalt tellerin nikel-titanyum 

ve beta-titanyum tellerden daha az sürtünme oluşturduklarını tespit etmişlerdir. 

Paslanmaz çelik ile krom kobalt tellerin 0,016 inç tel boyutu hariç tüm boyutlarda 

istatistiksel olarak benzer sürtünme kuvvetleri gösterdiklerini, 0,016 inç tel boyutunda 

krom kobalt tellerin paslanmaz çelik tellerden daha az sürtünme oluşturduklarını 

belirtmişlerdir. Nikel-titanyum ve beta-titanyum tellerin 0,017x0,025 inç tel boyutu 

hariç tüm boyutlarda istatistiksel olarak benzer sürtünme kuvvetlerine sahip olduklarını 

tespit etmişlerdir.0,022 inç slot boyutuna sahip braketler ile ark telleri test edildiğinde 

ise çoğu ark teli boyutunda paslanmaz çelik ve krom kobalt tellerin nikel-titanyum ve 

beta-titanyum tellere göre daha az sürtünme meydana getirdiklerini belirtmişlerdir. 

0,016x0,022 inç, 0,017x0,025 inç, 0,018x0,025 inç, 0,019x0,025 inç ark teli boyutunda 

ise paslanmaz çelik, krom kobalt ve nikel-titanyum tellerin istatistiksel olarak benzer 

sürtünme kuvvetlerine sahip olduklarını rapor etmişlerdir. 

  Loftus ve ark. (70), dişin ark teli üzerindeki hareketi sırasında meydana gelen 

devrilme ve rotasyon hareketlerinin simüle edildiği  deney esnasında ortaya çıkan 

sürtünme kuvvetlerini incelemişlerdir. Çalışmada konvansiyonel ve kendinden 

bağlamalı paslanmaz çelik braketlerle konvansiyonel ve metal slotlu seramik braketlerin 

0,019 x 0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik, nikel titanyum, beta titanyum teller 
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arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Beta titanyum 

tellerin nikel titanyum ve paslanmaz çelik tellerden daha fazla sürtünme meydana 

getirdiğini tespit etmişlerdir. Paslanmaz çelik tellerin ise nikel titanyum tellerden daha 

fazla sürtünme meydana getirme eğiliminde olduğu belirtilmiştir. 

Wadhwa, Kwon, Close (114), çalışmalarında 0,022 inç slot boyutundaki 

paslanmaz çelik braketler, metal slotlu seramik braketler ve iki farklı seramik braketler 

ile 0,018x0,025 inç ve 0,021x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik, nikel titanyum, 

beta-titanyum teller arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. 

Beta titanyum tellerin en yüksek sürtünme değerleri gösterdiğini saptamışlardır ve bunu 

sırası ile paslanmaz çelik tel ve nikel titanyum tellerin izlediğini belirtmişlerdir. 

Omana ve ark. (81), yedi farklı tipteki seramik ve tek tip metal braket ile nikel-

titanyum ve paslanmaz çelik teller arasında meydana gelen sürtünmeyi inceledikleri 

çalışmalarında diğer çalışmaların aksine (2, 27, 29, 37, 41, 57, 70, 85, 86, 87, 109, 112) 

paslanmaz çelik tel ile nikel-titanyum telin oluşturduğu sürtünme kuvvetleri arasında 

anlamlı derecede farkın bulunmadığını belirtmişlerdir. 

Cacciafesta ve ark. (14), üç farklı tipteki braketler ile üç farklı boyuttaki (0,016 

inç, 0,017x0,025 inç, 0,019x0,025 inç) paslanmaz çelik, nikel titanyum ve beta-

titanyum teller arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini inceledikleri 

çalışmalarında beta-titanyum tellerin paslanmaz çelik ve nikel titanyum tellere göre 

daha yüksek sürtünme kuvvetleri oluşturduklarını ve nikel titanyum ile paslanmaz çelik 

tellerin meydana getirdikleri sürtünme kuvvetleri karşılaştırıldığında ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir farkın olmadığını belirtmişlerdir.  

Downing ve ark. (25), paslanmaz çelik ve polikristalin seramik braketler ile 

0,018 ve 0,019x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik, nikel titanyum ve beta-titanyum 

teller arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini inceledikleri çalışmalarında beta-

titanyum tellerin diğer iki farklı materyaldeki tellere göre daha yüksek sürtünme 

değerleri gösterdiklerini ve nikel-titanyum ve paslanmaz çelik tellerin benzer sürtünme 

kuvvetlerine sahip olduklarını rapor etmişlerdir. 

Drescher ve ark. (27), beş farklı boyut ve materyale (standart paslanmaz çelik, 

Hi-T paslanmaz çelik, Elgiloy blue, nitinol, TMA) sahip ark telleri ile üç farklı 

genişlikteki standart edgewise braketler arasında meydana gelen sürtünmeyi 

inceledikleri çalışmalarında sürtünme kuvvetinin sırasıyla Hi-T paslanmaz çelik (HIT), 
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standart paslanmaz çelik (UNI), Elgiloy mavi (ELB), nitinol (NIT), beta-titanyum 

(TMA) tellerde artış gösterdiğini bildirmişlerdir.TMA tellerin herzaman için yüksek 

sürtünme değerleri gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Rucker ve Kusy (91), pasif ve aktif konfigürasyonda çok sarımlı paslanmaz 

çelik teller ile tek sarımlı paslanmaz çelik ve nikel-titanyum seviyeleme arklarının 

kaymaya karşı dirençlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında farklı boyutlardaki yuvarlak 

kesitli çok sarımlı tellerden 3 ve 6 sarımlı, köşeli çok sarımlı tellerden ise 3 ve 8 sarımlı 

konfigürasyonlu olanlarını kullanmışlardır. Ark tellerini paslanmaz çelik braketlere 150 

gr’lık ligatürleme kuvveti ile bağlanmışlardır. Pasif konfigürasyonda, paslanmaz çelik 

braketlerle test edilen çok sarımlı paslanmaz çelik tellerin kinetik sürtünme 

katsayılarının tükürük ortamında arttığını fakat yine de paslanmaz çelik braketlerle test 

edilen nikel-titanyum tellerin kinetik sürtünme katsayılarından düşük seviyelerde 

olduğunu belirtmişlerdir. Yine pasif konfigürasyonda, çok sarımlı paslanmaz çelik 

tellerin bazen tek sarımlı paslanmaz çelik tellere göre daha az sürtünme ve bazen de 

daha  fazla sürtünme meydana getirdiğini bildirmişlerdir. 

Zufall ve Kusy (121), kompozit ark telleri ile braketler arasında meydana gelen 

sürtünme kuvvetlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında kompozit tellerin, artmış normal 

kuvvet ve artmış açılanmalarda güçlendirici fibrillerinin tel yüzeyinden ayrıldığını 

belirtmişlerdir. Kompozit telleri chloro-p-xylyene (Parylene C-Specialty Coating 

Systems Inc, Indianapolis, Ind) ile kaplamışlardır ve bu kaplama sonucunda tüm test 

koşullarında güçlendirici fibrillerin korunduğunu ve zarar görmediğini saptamışlardır. 

Bununla beraber kaplama işlemi sonucu kompozit telin sürtünme değerlerinin 

kaplanmamış kompozit tellere göre daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Kaplanmış 

kompozit telin sürtünme değerlerinin, konvansiyonel ark teli-braket çiftlerine ait 

değerlerin sınırları içinde bulunduğunu ve kaplanmış kompozit tellerin klinik kullanıma 

uygun olduklarını belirtmişlerdir. 

Clocheret ve ark. (20), 15 farklı ark teli ve 16 farklı braketin sürtünme 

özelliklerini inceledikleri çalışmalarında 15 farklı ark telini bir çeşit paslanmaz çelik 

braket  (Miniatur Twin, 3M Unitek) ile test etmişlerdir. Imagination NiTi®, diş 

renginde (Gestenco), Neo Sentalloy® (GAC), Bioforce Sentalloy (GAC), Titanyum 

Memory Heat Activated® (American Orthodontics), Twist Wire Arches® (American 

Orthodontics), Standart Edgewise® (American Orthodontics), Goldtone Edgewise® 
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(American Orthodontics), Natural Arch 8 Strand Woven® (American Orthodontics), 

Nubryte (GAC), Titanium Memory Force 1 Cat® (GAC), Flex VIII Braided Preformed 

Arch Blanks® (Rocky Mountain Orthodontics), True Chrome Resilient Purple® (Rocky 

Mountain Orthodontics), Elgiloy Blue (soft)® (Rocky Mountain Orthodontics), Elgiloy 

Yellow (ductile)® (Rocky Mountain Orthodontics), Stainless Steel Rectangular® (3M 

Unitek) ark tellerinin sürtünme özelliklerini karşılaştırmışlar ve en az sürtünme 

değerlerine Imagination NiTi® ark tellerinin, en fazla sürtünme değerlerine ise True 

Chrome Resilient Purple® ark tellerinin sahip olduğunu saptamışlardır. En az 

sürtünmenin epoksi kaplamalı ark teli ve paslanmaz çelik braket kombinasyonunda 

meydana geldiğini vurgulamıştır. Ark teli ile braket arasında plastik-metal temasın 

oluştuğunu ve plastiğin bir miktar kayganlık sağladığını belirtmişlerdir. 

Dickson ve ark. (24), çalışmalarında beş farklı başlangıç seviyeleme telinin üç 

farklı açılanmada paslanmaz çelik braketlerle meydana getirdikleri sürtünme 

kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Australian paslanmaz çelik, süperelastik nikel-

titanyum, koaksiyal paslanmaz çelik, fiber-optik cam, epoksi kaplı paslanmaz çelik 

telleri üst ön kesici paslanmaz çelik braketler ile 0°, 5° ve 10° açılanmada test 

etmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda, epoksi kaplamalı tellerin test sırasında kaplama 

yüzeylerinin sıyrılması nedeni ile diğer tellere göre en yüksek sürtünme kuvvetlerini 

oluşturduklarını belirtmişlerdir. En düşük sürtünme kuvvetlerini ise koaksiyal 

paslanmaz çelik tellerin meydana getirdiğini tespit etmişlerdir. Fiber optik cam tellerin 

ise koaksiyal paslanmaz çelik tellere göre biraz daha fazla sürtünme kuvveti meydana 

getirdiğini fakat bu fakın istatistiksel olarak anlamsız olduğunu saptamışlardır. 

Saunders ve Kusy (92), farklı tipteki seramik braketlerin yüzey topografilerini 

ve sürtünme özelliklerini inceledikleri çalışmalarında braketin üretim tipine ve yüzey 

pütüzlülüğüne göre ark tellerinin sürtünme özellikleri üzerine etkisinin daha fazla 

olduğunu belirtmişlerdir. Titanyum tellerin ise paslanmaz çelik ve krom-kobalt tellere 

göre daha fazla sürtünme direnci oluşturduğunu rapor etmişlerdir. 

Park ve ark. (83), lingual braketlerle ark telleri arasındaki sürtünme kuvvetlerini 

inceledikleri  çalışmalarında iki tip lingual braket, bir tip labial braket, 0,016x0,022 inç 

ve 0,017x0,025 inç boyutunda paslanmaz çelik, beta-titanyum ve krom-kobalt ark telleri 

kullanmışlardır. Sürtünme kuvvetlerini disk üzerinde pin bulunan bir sürtünme test 

cihazı ile  25°C kuru ve 34°C suni tükürük ortamında ölçmüşlerdir. 0,016x0,022 inç 
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boyutunda ark teli ile lingual braketler arasında meydana gelen sürtünmeyi 

incelediklerinde, paslanmaz çelik ve beta-titanyum ark tellerine göre en yüksek 

sürtünme değerlerinin krom kobalt ark tellerinde tespit edildiğini rapor etmişlerdir. 

 Thomas ve ark. (102), iki tip kendinden bağlamalı braket ve elastomerik ligatür 

ile bağlanmış iki tip edgewise braket ile 0,014 inç nikel titanyum, 0,0175 inç çok sarımlı 

paslanmaz çelik, 0,016x0,022 inç nikel titanyum, 0,016x0,022 inç paslanmaz çelik ve 

0,019x0,025 inç paslanmaz çelik teller arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini 

inceledikleri çalışmalarında tüm braketlerin 0,016x0,022 inç nikel titanyum tel ile test 

edildiklerinde elde edilen sürtünme kuvvetinin, 0,016x0,022 inç paslanmaz çelik tele ait 

sürtünme kuvveti sonuçlarından daha büyük olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmada elde 

edilen diğer bir sonuç ise, ark teli derinliği 0,017 inç’ten büyük olduğunda Time 

braketlerin kapaklarının slot içindeki ark teline temas etmesi nedeniyle bu braketlerin 

oluşturduğu sürtünme kuvvetinin arttığını rapor etmişlerdir. Damon SL braketlerin ise 

0,019x0,025 inç tel boyutunda dahi düşük sürtünme kuvveti oluşturduklarını 

belirtmişlerdir. 

2- Ark telinin kesit yüzeyinin şeklinin sürtünme üzerine etkisi; 

 Ark teli boyutu arttıkça braket ile ark teli arasındaki sürtünmenin de arttığını 

gösteren birçok çalışma yapılmıştır (1, 2, 8, 28, 29, 41, 79, 99, 112). Ark teli boyutu 

arttıkça sürtünmenin artmasının en önemli nedeni ark telinin katılığının  artmasıdır (96). 

Ark teli ile braket kenarları arasında kilitlenme oluştuğunda artmış katılığa sahip olan 

teller normal kuvvette artışa neden olurlar. Buna karşın, nikel titanyum tellerin 

boyutlarında artış olduğunda, nikel titanyum tellerin esnek bir yapı ve düşük katılığa 

sahip olma ihtimalleri nedeniyle daha fazla sürtünme kuvveti oluşturmadıkları tespit 

edilmiştir (96, 112). 

 Devrilme hareketine izin veren sürtünme modellerinde ark teli boyutu arttıkça 

kaymaya karşı direncin arttığı gözlenmiştir (96). İkinci düzen açılanmanın oluşmasına 

izin vermeyen sürtünme modellerinde, kilitlenmenin önem kazandığı yerde ark teli 

boyutunun sürtünme üzerinde değişikliğe neden olmadığı belirtilmiştir (37, 109). Bu 

nedenle, kilitlenmenin oluşmadığı durumda, normal ligatürleme kuvveti sonucu oluşan 

klasik sürtünme; kaymaya karşı direnci belirleyen en temel öğedir (96). 

Büyük boyutlardaki ark tellerinin daha yüksek seviyelerde sürtünme 

oluşturduğunu destekleyen bir diğer faktör ise ligatürleme kuvvetidir. Büyük 
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boyutlardaki ark tellerinin ligatür ile bağlanabilmesi için elastomerik ligatürün daha 

fazla gerilmesine ihtiyaç vardır. Böylece daha fazla kuvvet oluşması sonucunda 

sürtünme kuvveti artacaktır (96). 

Özellikle, büyük boyutlardaki ark telleri kendinden bağlamalı braketler ile 

kullanıldığında  küçük ark tellerine göre sürtünmede daha fazla artışa sebep olurlar. 

Çünkü kendinden bağlamlı braketler ligatürleme kuvvetini sınırlamaktadır (94) ve 

kendinden bağlamalı braketler ile tellerin oluşturduğu sürtünme direnci seviyesi 

kilitlenme faktöründen etkilenmektedir (96). 

Sonuç olarak, ortodontik ark tellerinin boyutunun sürtünme kuvvetleri üzerinde 

büyük etkisi bulunmaktadır.   

 Aynı şekilde ark teli geometrisi yuvarlaktan, kareye ve dikdörtgen şekillere 

geçip büyüdükçe  sürtünmenin arttığı belirtilmiştir ( 25, 94, 96, 109). Yuvarlak telin 

katılığı köşeli tele göre daha azdır. Burstone, ark telleri arasındaki kesit farkına bağlı 

olarak ark tellerinin katılıklarını belirlediği çalışmasında 0,018x0,025 inç ark telini 

0,018 inç ark teli ile, 0,021x0,025 inç ark telini ise 0,020 inç ark teli ile karşılaştırmış ve 

köşeli tellerin 2,5 kat daha fazla katılığa sahip olduklarını belirtmiştir. İkinici düzen 

açılanmanın sürtünme üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarda, ark teli katılığı ve 

ark telinin kesit boyutlarının en belirleyici faktörler olduğu tespit edilmiştir.  Köşeli ark 

tellerinin katılık değerlerinin yüksek seviyelerde olması nedeniyle sürtünmenin arttığı 

belirlenmiştir (96). Tidy (109) ve Smith (96) yaptıkları çalışmalarda, ark teli 

geometrisinin sürtünme üzerinde çok belirgin bir etkisi olduğunu savunmuşlardır ve 

yuvarlak ark teli yerine köşeli tellerin kullanılması ile aktif torkun oluştuğunu ve 

ortalama sürtünme kuvvetlerinin iki katına çıktığını belirtmişlerdir. Köşeli ark tellerinin 

yuvarlak ark tellerine göre daha fazla sürtünme meydana getirmesinin bir diğer nedeni 

ise, köşeli ark tellerinin ligatür ile bağlanması sırasında elastomerik ligatürün daha çok 

gerilmesi sonucu ortaya çıkan normal kuvvetin artmasıdır.  

Ireland ve ark. (37), braket ile ark teli arasında ikinci düzen açılanmanın 

yapılmadığı çalışmalarında, yuvarlak ile köşeli ark tellerinin oluşturduğu sürtünme 

kuvvetleri arasında fark bulamamışlardır. Araştırmacılar, köşeli ark tellerinin slot ile 

temasta olan yüzey alanının yuvarlak tellere göre daha büyük olmasına rağmen klasik 

sürtünmenin yüzey alanından (58) ve ark telinin geometrisinden bağımsız şekilde 

oluşması nedeniyle bu sonuçların elde edildiğini düşünmektedirler (96). Bu nedenle, 
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kilitlenmenin olmadığı durumlarda ligatürleme kuvveti sonucu ortaya çıkan klasik 

sürtünme, kaymaya karşı direnci oluşturur. 

Drescher ve ark. (27), üç farklı genişliğe sahip braketler ile beş farklı materyel 

(standart paslanmaz çelik, Hi-T paslanmaz çelik, Elgiloy blue, nitinol ve TMA teller) ve 

boyuta (0,016, 0,016x0,022, 0,017x0,025, 0,018, 0,018x0,025 inç) sahip ark telleri 

arasında oluşan sürtünme kuvvetlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında  ark telinin 

vertikal boyutunun sürtünme kuvveti üzerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Birbirine 

çok yakın vertikal boyutlara sahip köşeli ve yuvarlak tellerin oluşturdukları sürtünme 

kuvvetlerinin aynı seviyelerde bulunduğunu tespit etmişlerdri. Braket ark teline göre 

vertikal düzlemde devrildiği için ark tellerinin vertikal boyutlarındaki farklılığın 

sürtünme direncini belirlediğini rapor etmişlerdir. Çalışmalarında kullandıkları 0,016 

inç boyutundaki ark teline ait sürtünme kuvveti sonuçlarının 0,016x0,022 inç 

boyutundaki ark teline ait sonuçlar ile benzerlik göstediğini tespit etmişlerdir. 

Diğer çalışmaların aksine kilitlenmenin oluştuğu açılanmalarda yuvarlek tellerin 

köşeli tellere göre daha fazla sürtünme meydana getirdiğini savunan çalışmalarda 

mevcuttur (28). Kilitlenmenin oluştuğu açılanmalarda ise yuvarlak teller kullanıldığında 

ark telinin braketin köşelerine temas ettiği nokta, sürtünme için belirleyici faktör 

durumuna gelmiştir. Yuvarlak teller kullanıldığında ark telinin braket köşesine temas 

ettiği noktada basınç fazladır ve 6°’nin üzerindeki açılanmalarda bu basınç, ark telinin 

üstünde çentiklerin meydana gelmesine sebep olabilir. Bununla beraber, köşeli tellerde 

basınç büyük bir alana yayılır ve daha az sürtünmenin oluşmasına neden olur (28, 77, 

96). Frank ve Nikolai (28) 0,020 inç boyutundaki telin 0,017x0,025 inç boyutundaki 

tele göre daha fazla sürtünme gösterdiğini tespit etmiştir. 

Köşeli tellerin aktif üçüncü düzen torklarının sürtünmeyi daha fazla arttırdığı 

yapılan çalışmalarda belirtilmiştir (94). Bu durum, kendinden bağlamalı braketlerin 

köşeli tellerle birlikte kullanımının yuvarlak tellerle kullanımına göre neden daha fazla 

sürtünme meydana getirdiğini açıklamakta yardımcı olmaktadır. Daha fazla 

sürtünmenin oluşmasına sebep olan tork varlığında, kendinden bağlamalı braketlerin 

kapakları basınç oluşturmaz ya da normalden daha fazla basınç oluşturur. Aynı şekilde, 

tork sonucu büyük boyutlardaki köşeli teller daha fazla sürtünme meydana getirir çünkü 

0,022 inç boyutundaki slot içine yerleştirilen 0,021x0,025 inç boyutundaki tel 3.9° play 

oluştururken 0,018x0025 inç tel 14.8° play oluşturur (96). 0.018 inç slot içine 
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yerleştirirlen 0,016x0,016 inç tel 16.7° play oluştururken 0,017x0,025 inç tel 4.5° play 

oluşturur (77). Braket ile ark teli arasında yeterli açıklık sağlanmalıdır. İkinci düzendeki 

açıklık veya play; slot boyutu, braket genişliği ve ark teli materyali kombinasyonuna 

bağlıdır (77). 

Smith ve ark. (96), kanin retraksiyonu simule ettikleri çalışmalarında paslanmaz 

çelik, nikel-titanyum ve sarımlı teller ile farklı tipteki braketler arasında meydana gelen 

sürtünme kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Sadece nikel-titanyum ve paslanmaz çelik 

tellerde, yuvarlak tellere kıyasla köşeli tellerin daha fazla sürtünme oluşturduğunu tespit 

etmişlerdir. Sarımlı paslanmaz çelik tellerle oluşan tork kuvvetlerinin düşük düzeylerde 

olduğunu rapor etmişlerdir. 

Angolkar ve ark. (2), farklı boyut ve materyaldeki teller ile seramik braketler 

arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini inceledikleri çalışmalarında, uygulanan 

ligatürleme kuvveti aynı olduğu sürece seramik braketlerle kullanılan ark tellerinin 

boyutunun artması ile sürtünmenin de arttığını belirtmişlerdir. Köşeli ark tellerinin 

oluşturduğu sürtünme kuvvetinin yuvarlak ark tellerinin oluşturduğu kuvvetten daha 

fazla olduğunu belirtmişlerdir. 

Wadhwa, Kwon, Close (114), çalışmalarında 0,022 inç slot boyutundaki 

paslanmaz çelik braketler, metal slotlu seramik braketler ve iki farklı seramik braketler 

ile 0,018x0,025 inç ve 0,021x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik, nikel titanyum, 

beta-titanyum teller arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. 

0,018x0,025 inç boyutundaki tellere ait sürtünme sonuçları 0,021x0,025 inç 

boyutundaki tellerden daha düşük düzeyde olduğunu saptamışlardır. 

Cacciafesta ve ark. (14), üç farklı tipteki braketler ile üç farklı boyuttaki (0,016 

inç, 0,017x0,025 inç ve 0,019x0,025 inç) paslanmaz çelik, nikel titanyum ve beta-

titanyum teller arasında meydana gelen sürtünme kuvvetlerini inceledikleri 

çalışmalarında ark teli boyutu arttıkça statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerinin de 

arttığını rapor etmişlerdir. 

Rucker ve Kusy (91), pasif ve aktif konfigürasyonda yuvarlak ve köşeli çok 

sarımlı paslanmaz çelik teller ile yuvarlak tek sarımlı paslanmaz çelik ve nikel-titanyum 

seviyeleme arklarının kaymaya karşı dirençlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında pasif 

konfigürasyonda paslanmaz çelik braketlerle test edilen köşeli çok sarımlı tellerin 
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kinetik sürtünme katsayılarının yuvarlak çok sarımlı ve tek sarımlı tellerden daha az 

sürtünme meydana getirdiklerini saptamışlardır. 

 Mendes ve Rossow (73), 0,018 inç slot boyutundaki farklı tipteki braketler ile 

0,016 inç paslanmaz çelik teller, 0,016x0,022 inç paslanmaz çelik, nikel titanyum, 

plastik ve silikon ile kaplanmış nikel titanyum, nitrojen iyonu implante edilmiş nikel 

titanyum, beta-titanyum, nitrojen ve oksijen iyonu implante edilmiş beta-titanyum teller 

arasındaki sürtünme kuvvetlerini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda iyon 

implantasyonu yapılmış tellerde sürtünme direncinin büyük oranlarda azaldığını 

belirtmişlerdir. 0,016 inç paslanmaz çelik tellerin 0,016x0,022 inç paslanmaz çelik 

tellere göre daha düşük sürtünme değerleri gösterdiğini tespit etmişlerdir. İyon 

implantasyonu yapılmış braketler dışındaki diğer tüm braketlerle test edilen yuvarlak 

tellerin düşük sürtünme değerlerine sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Bednar ve ark. (8), konvansiyonel yöntemle ligatüre edilmiş seramik ve 

paslanmaz çelik braketler ve kendinden bağlamalı paslanmaz çelik braketler ile 0,014 

inç, 0,016 inç, 0,018 inç, 0,016x0,016 inç, 0,016x0,022 inç boyutlarındaki paslanmaz 

çelik teller arasında oluşan sürtünme kuvvetlerini inceledikleri çalışmalarında test aygıtı 

klinik ortamın simule edilebilmesi için braketin ark teli üzerindeki hareket sırasında 

açılanma oluşturacak şekilde ayarlanmıştır. Çalışma sonucunda, ark teli boyutu arttıkça 

konvansiyonel yöntemle ligatüre edilmiş paslanmaz çelik braket ve tel kombinasyonuna 

ait sürtünme kuvveti değerlerinin arttığını, konvansiyonel yöntemle ligatüre edilmiş 

seramik braket ve tel kombinasyonuna ait sürtünme kuvveti değerlerinin azaldığını 

rapor etmişlerdir. 

Thorstenson ve Kusy (106), ark teli boyutu ve materyalinin kendinden bağlamalı 

braketlerin kaymaya karşı oluşturdukları dirençleri üzerindeki etkilerini araştırdıkları 

çalışmalarında dört farklı tipteki kendinden bağlamalı braketler ile 0,014 inç ostenit 

nikel titanyum, 0,016x0,022 inç ostenit nikel titanyum, 0,019x0,025 inç ostenit nikel 

titanyum, 0,019x0,025 inç martensit nikel titanyum, 0,019x0,025 inç paslanmaz çelik 

teller test edilmiştir. Ark teli ve braket slotu arasında -9° ve 9° arasındaki ikinci düzen 

açılanmalar oluşturularak her bir ark teli–braket kombinasyonunun kaymaya karşı 

dirençleri incelenmiştir. Küçük boyutlarda ve daha esnek tellerin ( 0,014 inç NiTi A) 

büyük boyutlarda ve esnekliği daha düşük seviyelerde olan tellere (0,019x0,025 inç SS) 

göre daha az kilitlenme gösterdiğini belirtmişlerdir.  Çalışmada 0,014 inç ostenit nikel 
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titanyum ark teli ile test edilen aktif ve pasif kapaklı kendinden bağlamalı braketlerin 

kapaklarının ark teli ile temasta olmadığı için herhangibir ligatürleme kuvvetinin 

oluşmadığını ve kaymaya karşı direncin düşük değerlerde olduğunu bildirmişlerdir. Ark 

teli boyutu arttıkça kendinden bağlamalı braketlerin kapak mekanizmasına bağlı olarak 

kaymaya karşı direnç değerlerinde değişiklik olduğunu belirtmişlerdir. Pasif kapak 

mekanizmalı braketlerde kayamaya karşı direncin klasik sürtünme komponentinin 

önemsenmeyen değerler gösterdiğini , aktif kapak meknizmalı braketlerde ise sürtünme 

direncinin kapağın ark teline temas edip etmemesine bağlı olduğunu tespit etmişlerdir. 

3- Ark telinin yüzey özelliğinin sürtünme üzerine etkisi; 

Spekular reflektans, materyalin yüzey analizini yapılmasını sağlayan en basit ve 

en hızlı yöntemdir. Spekular reflektans çalışmaları incelendiğinde, paslanmaz çelik 

tellerin diğer tellere göre pürüzsüz yüzeye sahip olduklarını ve sırasıyla krom kobalt, 

beta-titanyum, nikel-titanyum tellerin , yüzey pürüzlülüklerinde artışın gözlendiği tespit 

edilmiştir (66). Kusy, paslanmaz çelik ve krom kobalt tellere göre yüksek yüzey 

pürüzlülüğü gösteren beta-titanyum tellerin paslanmaz çelik braketler ile kullanıldığında 

beta-titanyum ark teli ile braket arasında mikro kaynaşmaların olduğunu belirtmiştir 

(41).  

Kusy ve Whitley (56), yaptıkları çalışmada farklı ark teli materyellerinin yüzey 

pürüzlülüğü ile sürtünme karakteristikleri arasında korelasyonu incelemişlerdir. 

Paslanmaz çelik tellerin en düzgün yüzeye ve en düşük sürtünme katsayısına sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. Nikel-titanyum ve beta-titanyum tellerin yüzey 

pürüzlülükleri ve sürtünme katsayıları arasında bir korelasyonun olmadığını 

belirtmişlerdir. Beta-titanyum tellerin nikel-titanyum tellere göre daha pürüzsüz 

oldukları fakat yüksek sürtünme katsayısı gösterdikleri vugulanmıştır ve Kusy ve 

Whitley çalışmalarının sonucunda yüzey pürüzlülüğünün, kayıcı mekaniklerde 

sürtünme karakteristiğinin belirlenmesinde bir gösterge olmadığını tespit etmişlerdir. 

Yapılan arştırmalarda sürtünme direncinde yüzey kimyasının ve kimyasal çekimin en 

önemli rolü oynadığı belirtilmiştir (96). 

Prososki ve ark. (87), yüzey pürüzlülüğünü değerlendirmek için profilometriyi 

kullandıkları çalışmalarında sürtünme katsayısı ile yüzey pürüzlülüğü arasında herhangi 

bir korelasyonun bulunmadığını tespit etmişlerdir. Diğer tel aşımlarına göre paslanmaz 

çelik telin daha pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğunu fakat krom kobalt teller göre daha 
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yüksek sürtünme katsayısı gösterdiğini belirtmişlerdir. Sadece beta-titanyum tellerin 

hem yüksek sürtünme katsayısı hem de artmış yüzey pürüzlülüğü özelliği gösterdiğini 

bildirmişlerdir. 

Kuru, lubrikasyonsuz bir ortamda kayma oluştuğunda veya çok az lubrikasyon 

varlığında yüzey pürüzlülüğü sürtünmeyi etkilemektedir. Pürüzlülüğün etkileri sadece 

yüzey pürüzlülük derecesine değil aynı zamanda pürüzlülüğün geometrisine, 

oryantasyon özelliklerine ve temasta olan iki yüzeyin birbirine göre sertliliğine 

dayanmaktadır. Genelde, çok pürüzlü veya çok düzgün yüzeylerde sürtünme 

değerlerinin en yüksek seviyelerde olduğu görülür. Pürüzlü yüzeylerde birçok girintiler 

ve  çıkıntılar bulunmaktadır. İki yüzey birbiri üzerinde hareket ederken bu girinti ve 

çıkıntılar birbiri içine kenetlenecektir ve kenetlenmeyi yenebilmek için kuvvet 

gerekmektedir. Yüzey pürüzlülüğü arttıkça ortaya çıkan kuvvet ihtiyacı ile girinti-

çıkıntıların kenetlenmesi arasında pozitif korelasyon mevcuttur. Bu etki 

görülmemektedir. Çok düzgün yüzeylerde ise temasta olan yüzey alanı büyümüştür ve 

kuvvet ihtiyacı artmıştır. Yüzey pürüzlülüğü azaldıkça ortaya çıkan kuvvet ihtiyacı ile 

temasta olan yüzey alanının artması arasında negatif bir korelasyon vardır. Bu etki 

görülmemektedir (87). 

Kusy ve ark. (65), altı titanyum esaslı  veya TMA tip (Beta III, Resolve, CNA, 

TMA, düşük sürtünmeli iyon implantasyonu yapılmış TMA veya TMAL ve TiMolium) 

ark telinin bileşimini, morfolojisini, yüzey pürüzlülüğünü ve sürtünme özelliklerini 

SEM, x-ışını enerjisi dağıtan dalgaboyu analizi, lazer spekular reflektans ve sürtünme 

test aygıtı ile incelemişlerdir. Bileşimlerine dikkat edildiğinde, 5 ark teli %80 titanyum, 

%10 molibden, %6 zirkonyum, %4 kalydan oluşan gerçek beta-titanyum alaşımı olduğu 

ve diğer ark telinin ise %90 titanyum, %6 alüminyum, %3 vanadyum, %1 diğer 

metallerden oluşan alfa-beta (α-β) alaşımı olduğu bildirilmiştir. Çalışma sonucunda, 

iyon implantasyonun beta-titanyum tellerin sürtünme özelliklerini düzeltemediğini 

belirtmişlerdir. Bunun sebebini de, yüzey pürüzlülüğünün büyük oranda 

azaltılamamasına bağlamışlardır. 

Prososki ve ark. (87), nikel-titanyum, beta-titanyum, paslanmaz çelik ve bobalt 

krom tellerin statik sürtünme kuvvetlerini ve yüzey pürüzlülüklerini karşılaştırdıkları 

çalışmalarında  paslanmaz çelik tellerin en düzgün yüzeye sahip olduklarını, nikel 

titanyum tellerden ise NiTi, Marsenol ve Ortonol’ün en fazla pürüzlü yüzeye sahip teller 
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olduğunu tespit etmişlerdir. Sürtünme kuvveti ile yüzey pürüzlülüğünün aritmetik 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığını belirtmişlerdir.        

 

4- Ark telinin katılığı / sertliğinin sürtünme üzerine etkisi; 

Katılık; bir telin çekmeye ya da bükülmeye karşı gösterdiği direnci ifade eder. 

Katılığı düşük olan teller yüksek elastikiyete sahiptirler ve yataya yakın bir eğri 

gösterirler. Kolaylıkla bükülebilirler ve kuvvet etkisi ortadan kalktıktan sonra tekrar 

eski konumlarına dönerler. Bunlara en iyi örnek superelastik nikel-titanyum tellerdir. 

Yüksek katılığa sahip tellerde ise daha dik bir eğri gözlenir. Bu durum, yüksek kuvvet 

düzeylerinde bile zor bükülebildiklerini gösterir. Paslanmaz çelik ve krom kobalt 

alaşımları yüksek katılığa sahiptir (110). 

Sabit ortodontik tedavi sırasında telin katılığının sürtünme ile olan ilişkisi 

yapılan diş hareketine göre değişir. Esnek tellerin kullanımı, sıralama ve seviyeleme 

safhasında sürtünmeyi azaltırken, boşlukların kapatılması sırasında sürtünmenin 

artmasına neden olur (109). Bu nedenle  tedavinin ilk döneminde katılığı düşük 

(elastikiyeti yüksek) teller tercih edilmelidir, boşluk kapama ve bitirme döneminde 

katılığı fazla (elastikiyeti düşük) olan teller kullanılmalıdır (110).  

Telin katılığına etki eden faktörler: 

a- Çap: Yuvarlak kesitli tellerde telin katılığı, telin çapının dördüncü kuvveti ile 

orantılıdır yani telin çapının iki kat artması ile telin uyguladığı kuvvet onaltı kat artar. 

Köşeli tellerde ise durum biraz daha farklıdır. Telin katılığı birinci düzende telin 

genişliği ile, ikinci düzende telin kalınlığının küpüyle doğru orantılıdır. Yani telin 

genişiliğini iki kat arttırmak katılığı iki kat arttırırken kalınlığın iki artması katılığı sekiz 

kat arttırmaktadır (77, 82, 110). 

b- Uzunluk: Telin katılığı telin uzunluğunun küpü ile ters orantılıdır. Bu 

demektir ki, telin uzunluğu iki kat artar ise telin katılığı ve tel tarafından uygulanan 

kuvvet 1/8’e düşer. Telin boyu yarıya indirilirse telin katılığı sekiz kat artar (77, 82, 

110). 

Premolar çekimi yapılmış vakalarda, ikinci premolar ve kanin dişin retraksiyonu 

sırasında braketler arasındaki mesafenin artması nedeniyle ark telinin katılığı azalmıştır. 

Ark teli katılığının azalmasını kompanse etmek için kanin retraksiyonu sırasında esnek 
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ve küçük boyutlarda ark telleri kullanılmamalıdır. Aksi taktirde, geniş bir çekim bölgesi 

üzerinde seyreden ark telinin retraksiyon kuvveti etkisi ile eğilme ve burulma olasılığı 

fazladır ve bunun sonucunda sürtünme artar ve kilitlenme oluşur  (77). 

Boşluk kapama sırasında kayıcı mekanikler kullanılırken telin katılığını 

arttırmak için ark teli braketlere sıkıca bağlanmalıdır. Örneğin, kanin retraksiyonu 

sırasında ark teli premolar ve lateral braketlerine sıkıca bağlanmalıdır. Bu durum sadece 

ark telinin katılığını arttırmaz aynı zamanda premolar braketindeki sürtünmeyi arttırır 

ve posteriorda ankraj kaybının azalmasını sağlar (77).  

c-  Üretimi: Günümüzde en çok kullanılan tel alaşımları paslanmaz çelik, krom 

kobalt, nikel-titanyum, beta-titanyumdur. Paslanmaz çelik ve krom kobalt tellerin 

katılıkları birbirine yakındır. Nikel- titanyum ve beta-titanyum teller paslanmaz çelik 

tellere göre daha düşük katılığa sahiptir (77, 82, 110). 

 

2.2.1.3. Braket- Ark Teli Oryantasyonuna ve İlişkisine Bağlı Faktörler : 

1. Braket ile ark teli arasındaki ikinci düzen açılanmanın (tip) sürtünme üzerine 

etkisi; 

Braket ile ark teli arasındaki ikinci düzen açı arttıkça kayma hareketine karşı 

oluşan sürtünme direcinde de artış gözlenmiştir (1, 8, 28, 77, 79, 109, 111). Bu durum 

klasik sürtünmeden daha çok kilitlenme safhasını ilgilendirmektedir (4, 59, 121).  

Devrilme hareketi oluştuğunda nikel titanyum ark telinin sürtünme direnci 

paslanmaz çelik ark telinin sürtünme direncine göre daha az olduğu bazı araştırmacılar 

tarafından rapor edilmiştir (4, 28, 96) . 

Articolo ve Kusy (4), paslanmaz çelik, monokristalin alumina, polikristalin 

alumina braketler ile paslanmaz çelik, nikel titanyum, beta-titanyum teller arasında beş 

açılanmada ( 0°, 3°, 7°, 11° ve 13°) oluşan sürtünme kuvvetleri karşılaştırılmıştır. 

Deneyi 34°C ‘de kuru ortamda 1cm/dak hızla gerçekleştirmişlerdir. Tüm braket ve ark 

teli çiftlerinin pasif konfigürasyondayken elde edilen sonuçlarını incelediklerinde 

paslanmaz çelik braket-tel çiftinin en düşük sürtünme değeri gösterdiğini tespit 

etmişlerdir. Açılanma yaklaşık 3°’yi aşıp aktif konfigürasyon oluştuğunda  ve kilitlenme 

görüldüğünde sürtünme kuvvetinin 100 kat arttığını ve paslanmaz çelik braket-tel 

çiftinin kaymaya karşı direncinin diğer braket- ark teli çiftlerinden yüksek olduğunu 
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belirtmişlerdir. Aktif konfigürasyonda, kaymaya karşı direnci en düşük olan braket-ark 

teli çiftinin monokristalin alumina braketler ile nikel titanyum teller olduğunu 

saptamışlardır. 

Kusy ve Whitley (59), ortodontik ark telleri ile braket slotları arasında oluşan 

ikinci düzen açılanmayı değerlendirdikleri çalışmalarında farklı boyut ve materyale 

sahip toplam yirmialtı adet ark teli ile farklı slot boyutu ve materyale sahip toplam 

yirmidört adet braketin kullanıldığı çalışmada, klasik sürtünme ve kilitlenme  

kavramlarını birbirinden ayıran kritik kontakt açısının (θc) hesaplanabilmesi için 

geometrik braket ve ark teli parametrelerini kullanarak bir formül oluşturmuşlardır. 

Braketlerin slot boyutlarını Kentron microhardness test cihazının mikroskobu  

kullanılarak, ark tellerinin kısa kenarlarını Sony µ-Mate mikrometre yardımıyla ve 

braketlerin gerçek genişliklerini ise Starrett kumpas ile ölçmüşlerdir. Daha sonra bu 

verileri formülde kullanarak θc değerini hesaplamışlardır. Sonuçları incelediklerinde, 

formül kullanılarak hesaplanan θc’nin hiçbir zaman 5°’yi aşamayacağını aksi taktirde 

kayıcı mekniklerin her zaman için engelleneceğini rapor etmişlerdir. Daha sonra ise 64 

adet ark teli-braket çiftinden 5 adet ark teli-braket çiftini seçip 0°ile 12° arasındaki on 

beş farklı açılanmada oluşturdukları sürtünme direçlerini ölçmüşler ve θc’nin ölçüm 

değerlerini belirlemişlerdir. Elde ettikleri sonuçları hesapladıkları değerlerle 

karşılaştırmışlar ve bu sonuçların hesaplanan θc ile uyumlu olduğunu bulmuşlardır. 

Klinik açıdan, θc’nin bilinmesi durumunda kayıcı mekaniklere geçmeden önce dişlerin 

aşırı düzeltilmesine gerek duyulmadığını ve θc’nin aşılmaması sonucu diş hareketinin 

sağlanabileceğini ve böylece tedavi süresinin azalacağını belirtmişlerdir. 

Kusy ve Whitley (60), yaptıkları bir diğer çalışmada ise ark teli ve braket 

boyutlarının kayıcı mekanikler üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Braket slotu ile ark 

teli arasındaki açının artması ile kaymaya karşı direncin artacağını belirtmişlerdir. Bu 

açı kritik bir değeri geçtiğinde ise braket ile ark teli arasında kilitlenmenin oluşacağını 

ve kayıcı mekaniklerin engelleneceğini belirtmişlerdir. Çalışmalarında kritik kontakt 

açısının hesaplanabilmesi için ark teli boyutunun, braketin slot boyutunun ve 

mesiodistal genişliğinin kullanıldığı matemetiksel bir formül oluşturmuşlardır;                  

θc = 57,32 [ 1- ( W/S ) ] / (B/S) 

Braket ve ark teline ait değerleri kullanılarak θc değerini hesaplamışlardır ve  teorik 

olarak en fazla 3.7°’ye eşit olduğunu tespit etmişlerdir. 
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Kusy ve Whitley, çalışmalarında braketin genişliği arttıkça ark teli ile braket 

slotu arasında meydana gelen kritik kontakt açısının azaldığını belirtmişlerdir (59, 60). 

Klinik açıdan değerlendirildiğinde, kritik kontakt açısının kolay şekilde kayma ile kısıtlı 

kayma arasındaki sınırı oluşturduğunu tespit etmişlerdir. 

Kusy ve Whitley (61), 2000 yılında yaptıkları çalışmalarında ıslak ve kuru 

ortamda farklı açılanma ve braketler arası mesafede ortodontik aygıtların kaymaya karşı 

dirençlerini incelemişlerdir. Pasif konfigürasyonda, ark teli ile braket slotunun kenarları 

temas edene kadar, sürtünmenin kontakt alandan ve açılanmadan etkilenmediğini 

saptamışlardır. Aktif konfigürasyonda ise ark teli materyali, ıslak ve ya kuru ortam  

veya braketler arası mesafe gibi kilitlenmeyi etkileyen faktörlerin önem kazandığını 

belirtmişlerdir. 

Thorstenson ve Kusy (104), konvansiyonel paslanmaz çelik braketler ve 

kendinden bağlamalı braketler ile paslanmaz çelik tellerin arasında meydana gelen 

sürtünme kuvvetlerini incelemişlerdir. Ark teli ile braket arasında -9°’den 9°’ye kadar 

olan açılanmalarda sürtünme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Tüm açılanmalarda 

keninden bağlamalı braketlerin kaymaya karşı dirençlerini konvansiyonel braketlere 

göre düşük değerlerde tespit etmişlerdir. Kapakları açık ve kapalı kendinden bağlamalı 

braketlerin kritik kontakt açısı (θc) değerlerinin konvansiyonel braketlere göre daha 

yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Konvansiyonel braket ile 0,018x0,022 inç ark teline 

ait kritik kontakt açısını (θc) 2,9° olarak bildirmişlerdir. θc değerinin altındaki 

açılanmalarda, kaymaya karşı oluşan direncin belli bir değerde olduğunu ve bununda 

ligatürleme kuvveti ile belirlendiğini, θc değerinin üstündeki açılanmalarda ise kaymaya 

karşı direncin ark teli ile braket arasındaki açının artması ile artacağını belirtmişlerdir. 

Kapağı açık ve kapalı pozisyondaki kendinden bağlamalı braketler ile 0,018x0,022 inç 

ark teline ait ortalama deneysel θc değerinin 3,8° olduğunu saptamışlardır. Kendinden 

bağlamalı barketlerin genişliklerinin konvansiyonel braketlere göre daha az olması 

nedeniyle θc değerlerinin daha büyük olduğunu bildirmişlerdir. Sonuç olarak, klinik 

açıdan değerlendirme yaptıklarında kendinden bağlamlı braketlerde seviyeleme ve 

sıralama safhalarından sonra kayıcı mekniklerin uygulanmasının daha erken 

başlanabileceğini vurgulamışlardır. 

Frank ve Nikolai (28), ark teli üzerindeki kanin distalizasyonunun deneysel 

olarak simule ettikleri çalışmada ortaya çıkan sürtünme kuvvetlerini etkileyen altı farklı 
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değişkeni (ark teli boyutu ve şekli, braket genişliği ve stili, braket ile pasif ark teli 

arasındaki ikinci düzen açılanma, ark teli materyali, ligatür kuvveti ve ligasyon, 

braketler arası mesafe) değerlendirip karşılaştırmışlardır. Kilitlenmenin olmadığı küçük 

açılarda sürtünmeyi etkileyen parametrelerin braket genişliği ve ligatürleme kuvveti 

olduğunu tespit etmişlerdir. Sabit ligatürleme kuvveti etkisi altında braket gnişliğinin 

artması ile sürtünme kuvvetinin de arttığını belirlemişlerdir.Geniş braketlerde küçük 

ikinci düzen açılanmalarda kilitlenmenin meydana geldiğini, dar braketlerde ise büyük 

ikinci düzen açılanmalar oluşana kadar kilitlenmenin meydana gelmediğini 

belirtmişlerdir. Kilitlenmenin meydana geldiği aşamalarda sürtünmeyi kontrol eden 

parametrenin ise ikinci düzen açılanmalar olduğunu belirtmişlerdir.  

Sims ve ark. (95), 0,022x0,028 inç slot boyutuna sahip Minitwin, Activa,  

Standart Sraight Wire ( A,Company, San Diego, California, U.S.A.) braketler ile tip 

(0°,2°,4° ve 6° )  ve tork değerleri verilmiş 0,018x0,025 inç paslanmaz çelik teller test 

edildiklerinde kaymaya karşı oluşan dirençleri incelemişlerdir. Ark teli ile braket 

arasında açılanmalar arttıkça kaymaya karşı direncinde arttığını belirtmişlerdir. 

Kaymaya karşı direnç değerlerini incelediklerinde, braketler arası en büyük farkın 0° 

angulasyonda varolduğunu, açı arttıkça braketlerin kendi aralarındaki farkın giderek 

azaldığını tespit etmişlerdir. Ortalama olarak, açılanma değerinde her 1°’lik artışta, 

Activa braketlerin kaymaya karşı dirençlerinin 0,75 N, Minitwin braketlerin 0,47 N, 

Standart braketlerin ise 0,45 N arttığını saptamışlardır. 

Pizonni ve ark. (84), farklı tipteki konvansiyonel ve kendinden bağlamalı 

braketler ile yuvarlak ve dikdörtgen kesitli beta-titanyum ve paslanmaz çelik teller 

arasında 0°, 3°, 6°, 9° ve 12°’lik açılanma oluşturulduğunda meydana gelen sürtünme 

kuvvetlerini inceledikleri çalışmalarında konvansiyonel braketlere ait sürtünme 

kuvvetlerinin açılanma arttıkça arttığını belirtmişlerdir ve kendinden bağlamalı 

braketlerde ise bu durumun daha farklı olduğunu tespit etmişlerdir. Kendinden 

bağlamalı braketler ile dikdörtgen kesitli teller kullanıldığında 9° ve 12°’lik açılanmada 

sürtünme kuvvetinin çarpıcı biçimde arttığını ortaya koymuşlardır. Braket ile ark teli 

arasında oluşturulan büyük açılanmalarda SPEED braketlerin diğer tüm braketlere göre 

daha yüksek sürtünme  kuvvetleri meydana getirdiklerini rapor etmişlerdir. 

Whitley ve Kusy (116), Köşeli paslanmaz çelik ve beta-titanyum ark telleri ile 

titanyum braketler arasında ikinci düzen açılanmalarda (-12°’den +12°’ye kadar) 



 49 

meydana gelen sürtünme direncini incelemişlerdir. Aktif konfigürasyonda açı değeri ve 

normal kuvvet arttıkça kaymaya karşı direncin arttığını belirtmişlerdir. Paslanmaz çelik 

ve beta-titanyum ark telleri ile titanyum braketler 400 cN kuvvet uygulanıp test 

edildiklerinde elde edilen sonuçları incelediklerinde ark teli ile braket arasındaki açı 

yaklaşık olarak 3°’yi aştığında kayma hareketinde zorlanma meydana geldiğini, açı 

8°’yi aştığında ise ark teli ve braketlerin zarar görebileceğini ( plastik deformasyon) ve 

daha ilerde ise çentiklerin (notch) oluşabileceğini bildirmişlerdir. 

Thorstenson ve Kusy (108), 2004 yılında yaptıkları çalışmalarında slot 

tabanında iki adet tümsek ve yuvarlatılmış slot duvarları olan iki farklı paslanmaz çelik 

braketi ve slot tabanı boyunca bir adet tümsek içeren polikristalin alumina braketi 

konvansiyonel paslanmaz çelik ve seramik braketlerle karşılaştırmışlardır. Ark teli ile 

braket arasında otuz iki adet açılanma oluşturmuşlardır. Çalışmada kullanılan 

paslanmaz çelik braketlerin görünen ve doğru slot boyutlarını, braket genişliklerini 

ölçmüşlerdir. Belirlenen boyutları matematiksel bir formülde kullanarak braketlerin 

teorik kritik kontakt açılarını hesaplamışlardır. Pasif ve aktif konfigürasyonda regresyon 

çizgilerinin kesişmelerini tespit ederek deneysel kritik kontakt açı değerleri 

belirlemişlerdir. Sonuçları incelediklerinde yuvarlatılmış slot duvarlarına sahip 

braketlerin kritik kontakt açı değerlerinin düz slot duvarına sahip braketlerden daha 

büyük olduğunu tespit etmişlerdir. Pasif konfigürasyonda, slot tabanına eklenmiş olan 

tümsekler ile yuvarlatılmış slot duvarlarının  paslanmaz çelik ve polikristalin alumina 

braketlerin sürtünme özelliklerine etkisi olmadığını belirtmişlerdir. Aktif 

konfigürasyonda, yeni paslanmaz çelik braketlerin yuvarlatılmış slot duvarına sahip 

olmaları ve bu duvarların ark telini kompleks bir şekle sokması nedeniyle 

konvansiyonel paslanmaz çelik braketlere göre kilitlenme oranlarında artış gözlendiğini 

bildirmişlerdir. Kilitlenme oranlarındaki bu artış sebebiyle aynı açılanmada yeni 

paslanmaz çelik braketlerin sürtünme dirençlerinin konvansiyonel paslanmaz çelik 

braketlere göre büyük olduğunu saptamışlardır. Tümsek içeren veya içermeyen 

polikristalin alumina braketlerin kilitlenme oranlarının benzer değerler gösterdiğini, slot 

tabanında tümsek içeren polikristalin alumina braketlerin, konvansiyonel braketlerin 

aksine, büyük açılarda bile (4,8°↑) ark tellerin daimi deformasyonuna sebep 

olmadıklarını vurgulamışlardır. 
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Dickson ve ark. (24), sıralama safhasında kullanılan beş farklı ark teli ile 

paslanmaz çelik braketler arasında üç farklı açılanmada (0°, 5° ve 10°) meydana gelen 

sürtünme dirençlerini inceledikleri çalışmalarında ark teli ile braket arasındaki açı 

arttıkça statik sürtünme dirençlerinde artış gözlendiğini saptamışlardır. Tüm 

açılanmalarda coaxial paslanmaz çelik ve fiberoptik camın en düşük sürtünme direçleri 

gösterdiklerini, 0° açılanmada Australian paslanmaz çelik telin düşük sürtünme 

meydana getirdiğini fakat açılanma arttıkça paslanmaz çelik telin sürtünme direncinin 

ciddi biçimde arttığını belirtmişlerdir. Nikel titanyum telin sürtünme direncinin 

Australian paslanmaz çelik telin sürtünme direncinden anlamlı derecede farklı 

olmadığını ve açılanma arttıkça Nikel titanyum telin sürtünme direncinin, Australian 

paslanmaz çelik telin sürtünme direncine göre daha düşük seviyeye ulaştığını fakat 

5°’nin üzerindeki açılanmalarda coaxial paslanmz çelik ve fiberoptik camın sürtünme 

dirençlerine göre daha yüksek seviyede olduğunu bildirmişlerdir. Tüm açılanmalarda  

Epoxy kaplanmış paslanmaz çelik telin diğer tüm tellere göre yüksek sürtünme 

dirençlerine sahip olduğunu ve açılanma arttıkça sürtünme dirençlerinde ciddi artışların 

gözlendiğini tespit etmişlerdir. 

Thorstenson ve Kusy (106), 2002 yılında yaptıkları çalışmalarında dört tip 

kendinden bağlamalı braketler ile beş tip ark teli arasında farklı açılanmalarda meydana 

gelen sürtünme dirençlerini incelemişlerdir. Sonuçları değerlendirdiklerinde, ideal 

olarak klinisyenlerin, ark teli ile braket arasında kilitlenmenin olmaması için kritik 

kontak açısına veya bu açıya yakın açılara  kadar dişlerin sıralamaları yapıldıktan sonra 

dişlerin kaydırılmasını tavsiye etmişlerdir. Düşük sürtünme değerlerinin tedavinin 

başlangıç safhalarında istenmesine rağmen, büyük sürtünme değerleri tedavinin sonraki 

safhalarında önem kazandığını vurgulamışlardır. Büyük boyutlarda, katı tellerin 

tedavinin son safhasında kullanılmasının elde edilen diş pozisyonlarının korunması için 

önemli olduğunu bildirmişlerdir. 

Park ve ark. (83), lingual ve labial braketler ile ark telleri arasında meydana 

gelen sürtünmeyi inceledikleri çalışmalarında 25°C kuru ve 34° suni tükürük ortamında, 

100 gram’lık normal kuvvet altında 0,6°/sn (0,1 rpm) hızla toplam 90 sn boyunca 

testleri gerçekleştirmişlerdir. Braket slotu ile ark teli arasındaki hareket, ikinci düzen 

açılanmada (0°’den 5°’ye) sürekli bir değişim olması ile görülen resiprokal bir etkidir. 

Çalışmada elde edilen sonuçları değerlendirdiklerinde ark teli ile braket arasındaki açı 
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5° olduğunda tüm braket-ark teli çiftlerinin en yüksek sürtünme değerlerine ulaştıklarını 

belirtmişlerdir. Kritik kontakt açısının üstündeki açılanmalarda sürtünmenin hızlı bir 

şekilde artmaya başladığını ve ark telinin materyali ve boyutu, braket ve test ortamından 

kolayca etkilenebileceğini vurgulamışlardır. Çalışmalarında kuru ortamada 0.016x0.022 

inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri ile braket slotu arasında 4° açılanmada, FJT 

lingual braketlerin 374,2 gram, ORM-7.Jenerasyon lingual braketlerin 233,2 gram, CTL 

labial braketlerin ise 582,5 gram sürtünme direnci meydana getirdiğini belirtmişlerdir. 

0.017x0.025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri ile braket slotu arasında 4° 

açılanmada FJT lingual braketlerin 831,5 gram, ORM-7.Jenerasyon lingual braketlerin 

474,7 gram, CTL labial braketlerin ise 763,3 gram sürtünme direnci oluşturduklarını 

tespit etmişlerdir. 

Kusy ve Whitley (61), Rucker ve Kusy (91), Thorstenson ve Kusy (106) 

çalışmalarında herzaman için öçülen (deneysel) kritik kontakt açısının teorik kritik 

kontakt açısından büyük ve aralarındaki farkın 0,1° - 2,3°olduğunu belirtmişlerdir. Park 

ve ark. (83) çalışmalarında ise bu farkın  0,1° - 1,9° arasında değiştiğini tespit 

etmişlerdir.  

 

2. Braket ile ark teli arasındaki üçüncü düzen açılanmanın (tork) sürtünme 

üzerine etkisi; 

İkinci düzen açılanma kadar önemli derecede etkin olmasa da torkun arttırılması 

sürtünme kuvvetlerinin artmasına sebep olmaktadır (74).  

Sims ve ark. (95), üç farklı tipteki braket ile 0°, 5°, 10°, 15°, 20° ve 25° tork 

verilmiş ark tellerini test etmişlerdir. Tork derecesi arttıkça harekete karşı direncinde 

arttığını belirtmişlerdir. Activa braketlerin, Minitwin braketlerin sürtünme değerlerinin 

%6-37’i ( ortalama %21,9) kadar sürtünme oluşturduklarını saptamışlardır. Minitwin 

braketlerin ise Standart braketlerin sürtünme değerlerinin ortalama %11,7’si kadar fazla 

sürtünme meydana getirdiklerini belirtmişlerdir. Tork değerinde 5°’lik artış yapıldığında 

(20°’den 25°’ye), sürtünmenin belirgin biçimde arttığını bildirmişlerdir. Ortalama 

olarak, tork değerinde her 1°’lik artışta, Activa braketlerin kaymaya karşı dirençlerinin 

0,13 N, Minitwin braketlerin 0,15 N, Standart braketlerin ise 0,11 N arttığını rapor 

etmişlerdir.     
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2.2.1.4. Ark Telinin Brakete Bağlanması ile İlgili Faktörler: 

Ligatürleme sonucu ortaya çıkan normal kuvvet, ortodontik sistemde sürtünme 

direncinin belirlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu kuvvetin yaklaşık olarak 50-

300 gr (1, 27, 28, 77)  arasında olduğu yapılan ölçümlerde belirlenmiştir. Kendinden 

bağlamalı braketlerler ise kapak mekanizmasının pasif veya aktif olmasına bağlı olarak 

çok düşük miktarlarda değişen sürtünme kuvvetlerine sahiptir (77, 96). 

Elastomerik ligatürler ağız içi ortamdan ters yönde etkilenmektedir, zamanla 

uyguladıkları kuvvette %50-%73 oranda azalma meydana gelebilmektedir. Diğer 

taraftan, paslanmaz çelik ligatürler uygulanan tekniğe ve klinisyenin ihtiyacına bağlı 

olarak çok sıkı veya gevşek şekilde bağlanabilir. Hafif şekilde bağlanan paslanmaz çelik 

ligatürlerin oluşturduğu sürtünme miktarı konvansiyonel elastomerik ligatürlerden daha 

düşük seviyelerdedir (8). Elastomerik ligatürler uygulamadan önce gerildiğinde ve 

paslanmaz çelik ligatürler gevşek bağlandığında oluşturdukları sürtünme dirençlerinin 

azaldığı gözlenmiştir (100,111). 

Ogata ve ark. (79) ve Kapila ve ark. (41), yaptıkları çalışmalarda geniş 

paslanmaz çelik braketlerde elastomerik ligatürün daha fazla gerilerek uygulanmasıyla 

dar braketlere göre daha fazla ligatürleme kuvvetinin ortaya çıkmasına ve bunun 

sonucunda da sürtünme kuvvetinin arttığını belirtmişlerdir. 

Bazakidou ve arkadaşları (7), çalışmalarında kompozit, seramik ve metal 

braketler ile ark tellerini elastomerik ligatürler ve paslanmaz çelik ligatürler ile 

bağlamışlardır ve ortaya çıkan sürtünme dirençlerini karşılaştırmışlardır. Elastomerik 

ligatürlerin mi yoksa paslanmaz çelik ligatürlerin mi daha fazla sürtünme oluşturdukları 

konusunda kesin bir sonuca varamadıklarını belirtmişlerdir. Elastomerik ligatürlerle 

karşılaştırıldığında paslanmaz çelik ligatürlerinin oluşturduğu sürtünme kuvvetinin, 2.7-

3 kat daha fazla değişkenlik gösterdiğini ve bu kuvvetin, elastomerik ligatürleme 

sonucu oluşan sürtünme kuvvetine  göre daha fazla veya daha az olabildiğini tespit 

etmişlerdir. 

Taylor ve ark. (100), bir tip standart paslanmaz çelik braket ve iki tip kendinden 

bağlamalı braketler ile farklı boyutlardaki ark telleri arasında meydana gelen sürtünme 

dirençlerini inceledikleri çalışmalarında tel ligatür ve elastomerik ligatür ile ark tellerini 
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bağlamışlardır. Yuvarlak tellerin önceden gerilmiş elastomerik ligatürler veya hafif 

bağlanmış paslanmaz çelik ligatürler ile bağlandığı zaman en düşük sürtünme 

kuvvetlerinin ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Çalışmada ayrıca 0,018 inç ve 

0,019x0,025 inç boyutlarındaki teller, standart paslanmaz çelik braketlere elastomerik 

ligatür ile 3 hafta süreyle bağlanmıştır. Bu süre içerisinde sürtünme kuvvetinin zamanla 

azaldığını ve 3 haftanın sonunda ise yuvarlak ve köşeli tellere ait sürtünme  

kuvvetlerinin birbirine benzer sonuçlara ulaştığını tespit etmişlerdir. 

Baccetti ve ark. (5), kuru ortamda, yeni konvansiyonel olmayan pasif 

elastomerik ligatürler ile konvansiyonel elastomerik ligatürlerin oluşturdukları sürtünme 

kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında, üst arkın sağ bukkal bölgeyi 

oluşturacak şekilde beş adet 0,022 inç slot boyutunda paslanmaz çelik braketten oluşan 

iki farklı  model hazırlamışlardır. Sıralanmış braketlerden oluşan model ve 0,019x0,025 

inç boyutundaki ark telinin ve kanin braketin 3 mm farklı seviyede konumlandırılması 

sonucu oluşturulan  model ve 0,014 inç boyutundaki nikel-titanyum ark telinin iki farklı 

tipteki elastomerik ligatür ile bağlanması sonucu ortaya çıkan statik ve kinetik sürtünme 

kuvvetleri incelemişlerdir. Yeni konvansiyonel olmayan pasif elastomerik ligatürler 

braketin üstüne uygulandığında, ligatür ile braket slotunun tüpe benzer bir yapı 

oluşturduğunu ve bu konumda ark telinin rahat bir şekilde kaydığını belirtmişlerdir. 

Çapraşıklık oluşturulmuş braketler ile sıralanmış braketlerde yeni konvansiyonel 

olmayan pasif elastomerik ligatürün konvansiyonel elastomerik ligatüre göre daha az 

sürtünme kuvveti meydana getirdiklerini saptamışlardır. 

Thorstenson ve Kusy (107), konvansiyonel ikiz braket (Mini Diamond Twin), 

slot tabanında tümsekler bulunan ve slot duvarları yuvarlatımış braket (Versa T), 

ligatürün yukarıda konumlanmasının sağlanması amacı ile kanatları dışında uzantıları 

bulunan braket (Shoulder), dış ve iç kanatları arasında uzantıları  ve slot tabanında 

tümsekleri bulunan ve slot duvarları yuvarlatılmış braket (Synergy) ile paslanmaz çelik 

ark telleri arasında ikinci düzen açılanma oluşturarak farklı ligatür tipleri (paslanmaz 

çelik ve elastomerik ligatür) ve metodları (elastomerik ligatürin sekiz şekli ve sıfır şekli)  

uygulayarak bağlamışlardır ve ıslak ve kuru ortamda meydana gelen sürtünmeye karşı 

oluşan dirençleri incelemişlerdir. Bütün RS (= FR + BI) değerleri incelediklerinde, 

ligatürleme tipi ve metodunun etkilerinin braket ile ark teli arasındaki ikinci düzen 

açılanmaya bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Ark teli ile braket arasındaki açılanmanın 
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kritik kontakt açısından biraz daha fazla olduğu durumda, kaymaya karşı direncin 

sürtünme komponentinin kilitlenme komponentinden daha büyük olduğunu 

saptamışlardır. Böylece ligatürlemenin kaymaya karşı direncin oluşmasında etkili 

olmaya devam ettiğini belirtmişlerdir. Ark teli ile braket arasındaki açılanmanın kritik 

kontakt açısından çok daha fazla olduğu durumda ise, ligatürleme metodunun ve tipinin 

kaymaya karşı direncin oluşmasındaki etkisinin azaldığını tespit etmişlerdir.   

2.2.1.5. Ortodontik Aygıtlar 

1. Braketler arası mesafe; 

Frank ve Nikolai braketler arası mesafenin sürtünme direnci üzerinde çok 

önemli bir etksi olmadığını savunmuşlardır (28). 

Braketler arası mesafe ile telin katılığı arasında yakın bir ilişki vardır. Braketler 

arası mesafe arttıkça aralarındaki ark telinin boyut artışına paralel olarak katılığı azalır, 

esnekliği de artar (77).  

Frank ve Nikolai (28), braketler arası mesafenin sürtünme direnci üzerindeki 

etkilerini inceledikleri çalışmalarında kanin retraksiyonu simule edebilmek için  test 

düzeneğini, kanin ve lateralin uzun aksları arasındaki mesafe 7mm, kanin ve premoların 

uzun aksları arasındaki mesafe 13mm olacak şekilde ayarlamışlardır. Kaninin 6mm 

mesafe boyunca hareketinin simule edilmesi sırasında braketler arası mesafedeki 

değişikliklerin sürtünme direncini etkilemediğini belirtmişlerdir. 

Whitley ve Kusy (115), 2007 yılında yaptıkları çalışmalarında, braketler 

arasındaki mesafenin kaymaya karşı oluşan direnç üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 

Bu amaçla çalışmalarında, 0,018 inç ve 0,022 inç slot boyutuna sahip saf titanyum 

braketler (Cp-Ti) ile 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik, nikel-titanyum, 

beta-titanyum teller arasında farklı ikinci düzen açılanmalarda, 300 cN normal kuvvet 

altında, ıslak ve kuru ortamda meydana gelen kaymaya karşı direnci incelemişlerdir. 

Test düzeneği 3 adet braket sisteminin simule edilebilmesi için bir adet saf titanyum 

braket ile komşu iki braketi temsil eden 2 adet sürtünmesiz, politetrafloroetilen 

taşıyıcılardan (bearings) oluşacak şekilde ayarlamışlardır. Komşu braketlerin orta 

noktaları arası mesafe (IBD1 ve IBD2) belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda, ark teli 

materyali ve braket slotuna bakılmadan, kaymaya karşı direncin braketler arası toplam 

mesafe (IBDT = IBD1+ IBD2) ile ters orantılı olduğunu rapor etmişlerdir. 
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2. Dişler arasındaki braket slot seviyeleri; 

Dişler arasındaki braket slot seviyelerindeki farkın barket ile ark teli arasında 

açılanmanın oluşmasına neden olduğu ve braket slot seviyeleri arasındaki fark arttıkça 

açılanmanın da arttığı yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Farklı seviyelerdeki braketlere 

ligatüre edildikten sonra açılanmanın artmasıyla braket ile ark teli arasındaki temas 

noktalarında oluşan normal kuvveti ve dolayısıyla sürtünmeyi etkilediği tespit edilmiştir 

(109). Bu nedenle, boşluk kapama için kayıcı mekanikler uygulanmadan önce klinik 

açıdan seviyeleme ve sıralama safhalarının tamamlanmış olmasının önemi 

araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır (74).    

3. Retraksiyon için uygulanan kuvvet; 

Braketin mesiale veya distale devrilmesi, uygulanan kuvvetin dişin direnç 

merkezine göre konumuna ve harekete karşı oluşan dişin biyolojik direncine bağlı 

olduğu araştırmacılar tarafından belirtilmiştir (77, 109). Braket devrildiği zaman, ark 

teli ile braket arasındaki temas alanındaki basıncın artmasına sebep olmaktadır ve 

böylece sürtünme direnci artmaktadır (77). 

Yamaguchi ve ark. (120), ark teli boyunca dişin kayma hareketini simule 

ettikleri çalışmalarında uygulanan retraksiyon kuvvetinin dişin direnç bölgesine göre 

konumu ile direnç kuvvetinin miktarı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Farklı 

genişliklerdeki standart edgewise braketleri metal ağ şeklindeki plakanın orta noktası 

üzerine yapıştırmışlardır. Dişin uzun aksını temsilen 0,0474 inç boyutundaki teli metal 

ağ şeklindeki plakaya lehimlemişlerdir. Braketin orta noktası ile aynı mesafede ve 

braketin orta noktasına göre 4 mm ve 6 mm mesafelerde  çengeller lehimlemişlerdir. 

Braketin orta noktasından 9 mm uzaklıkta direnç merkezinin bulunduğunu tahmin 

ettikleri noktada ise periodontal dokuların oluşturduğu direnci simule etmek için 100 gr, 

200 gr ve 400 gr ağırlıkları asmışlardır. Retraksiyon kuvveti braketin orta noktasına 

göre 6 mm’lik mesafeden uygulanıp direnç kuvveti olarak 100 gr kuvvet asıldığında ve 

4 mm’lik mesafeden uygulanıp direnç kuvveti olarak 400 gr kuvvet asıldığında büyük 

miktarlarda moment oluştuğunu ve kaymaya karşı direncin arttığını belirtmişlerdir. 

Tanne ve ark. (98), ortodontik teller ile seramik braketler arasında meydana 

gelen sürtünme kuvvetlerini inceledikleri çalışmalarında retraksiyon kuvvetini üç farklı 

noktadan uygulamışlardır. Braket pozisyonu ile retraksiyon kuvvetinin uygulandığı 
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nokta arasındaki mesafe arttıkça yani diş üzerine uygulanan kuvvet servikale 

yaklaştıkça sürtünme kuvvetlerinin azaldığını tespit etmişlerdir. 

Omana ve ark. (81), yedi farklı çeşitteki seramik braketler ile bir çeşit metal 

braketin oluşturdukları sürtünme kuvvetlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında diş 

hareketi sırasında beş farklı ağırlık (50 gr, 75 gr, 100 gr, 125 gr, 150 gr ) asmışlardır. 

Sonuç olarak, sürtünme üzerindeki en büyük etkiyi braketteki yükleme miktarının 

oluşturduğunu saptamışlardır. Yüksek seviyelerdeki kuvvetler uygulandığında kuvvetin 

büyük bölümünün sürtünme nedeniyle kaybolduğunu belirtmişlerdir. 

Tidy (109) yaptığı çalışmasında, farklı retraksiyon kuvvetleri ( 50, 100, 150, 200 

gr) uygulayarak braket ile ark teli arasında oluşan sürtünme kuvvetlerini incelemiştir. 

Çalışmasının sonucunda sürtünmenin uygulanan kuvvetle orantılı olarak arttığını tespit 

etmiştir. 

2.2.2.   Biyolojik Faktörler 

Tükrüğün sürtünme kuvveti üzerindeki etkisinin araştırıldığı birçok çalışma 

bulunmaktadır fakat bu çalışmalarda birbiri ile çelişen sonuçlar rapor edilmiştir. Bazı 

araştırmacılar tükrüğün sürtünme kuvvetlerini azalttığını (6, 111), bazıları ise 

arttırdığını (26, 85, 93) yaptıkları çalışmalarda tespit etmişlerdir. Tükrüğün, sürtünme 

kuvvetlerinde değişime yol açamadığının saptandığı araştırmalarda mevcuttur (1, 37).  

Tselepis ve ark. (111), ark teli ile braket arasında 0° ve 10° açılanma varlığında 

yaklaşık olarak tüm braket/ark teli kombinasyonuna ait sürtünme kuvvetlerinin suni 

tükürük ortamında kuru ortama göre düşük değerler gösterdiğini vurgulamışlardır. Ark 

teli ile braket arasında 0° açılanma varlığında, suni tükürük ortamında, sürtünme 

direncindeki düşüş en fazla (%60,5↓) paslanmaz çelik braket/paslanmaz çelik ark teli 

kombinasyonunda, en az düşüş (%8,1↓)ise safir braket/beta-titanyum ark teli 

kombinasyonunda saptamışlardır . Ark teli ile braket arasında 10° açılanma varlığında, 

suni tükürük ortamında, sürtünme direncinde en fazla düşüşü (%46↓) safir 

braket/paslanmaz ark teli kombinasyonunda, en az düşüşü (%6↓) ise safir braket/nikel 

titanyum ark teli  braket kombinasyonunda tespit etmişlerdir. Buna karşın, suni tükürük 

ortamında bazı braket/ark teli kombinasyonuna ait sürtünme direncinde artış 

gözlemlemişlerdir. En fazla artışın (%20) ise safir braket/beta-titanyum ark telin 

kombinasyonuna ait sürtünme direnci sonuçlarında görüldüğünü belirtmişlerdir. 
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Kusy, Whitley ve Prewitt (67), yaptıkları çalışmada dört farklı ark teli 

(paslanmaz çelik, krom kobalt, nikel-titanyum, beta-titanyum) ile alt premolar 

paslanmaz çelik ve polikristalin alumina braketler arasında ıslak ve kuru ortamda 

meydana gelen sürtünme kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Tükürüğün, paslanmaz çelik 

tellerde yapıştırma etkisi gösterirken beta-titanyum tellerde yağlama etkisi gösterdiğini 

belirtmişlerdir. Beta-titanyum telin kinetik sürtünme katsayısının kuru ortama göre ıslak 

ortamda %50 daha azaldığını saptamışlardır. 

Kusy ve Whitley (61), 2000 yılında yaptıkları çalışmalarında 300 gr’lık sabit 

normal kuvvet altında, farklı braketler arası mesafede, ark teli materyali ve paslanmaz 

çelik braketler arasında ıslak ve kuru ortamda meydana gelen sürtünme kuvvetlerini 

incelemişlerdir. Tükrüğün paslanmaz çelik teller üzerinde yapıştırıcı etkisi olduğunu 

bildirmişlerdir. Braketler arası mesafe 18 mm olduğunda, ıslak ve kuru ortamda krom 

kobalt tellerin kaymaya karşı dirençlerinde farklılık olmadığını ve  krom kobalt tellerin 

diğer tellere göre kolaylıkla ıslanmaması sebebi ile bu durumun ortaya çıktığını 

belirtmişlerdir. Aynı braketler arası mesafede, beta-titanyum ve nikel-titanyum tellerin 

kuru ortama göre ıslak ortamda kaymaya karşı dirençlerinin arttığını tespit etmişlerdir. 

Hain ve ark. (31), farklı ligatürleme yöntemlerinin oluşturdukları sürtünme 

kuvvetlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında Super-slick ve kaplama yapılmamış 

konvansiyonel elastomerik ligatürleri farklı sürelerde tükürük içinde bekletmişlerdir. 

Test öncesinde, bir hafta süre ile tükürükte bekletilen kaplama yapılmamış 

konvansiyonel elastomerik ligatürlerin oluşturdukları sürtünme kuvvetlerinde düşüş 

belirlediklerini, buna karşın kaplama yapılmış Super-slick ligatürlerin oluşturdukları 

sürtünme kuvvetinde farkın gözlemlenmediğini belirtmişlerdir. Aynı çalışmada 

yaptıkları bir diğer testte ise tükrük uygulamasındaki farklılıkların slick kaplama 

ligatürlerin sürtünme kuvvetlerinde oluşturdukları değişiklikleri incelemişlerdir. Test 

sonuçlarını incelediklerinde, tükürük içinde bekletilen slick kaplama ligatürlerin, 

üzerine tükürük damlatılan slick kaplama ligatürlere göre daha az sürtünme kuvveti 

oluşturduklarını tespit etmişlerdir. 

2.3.  Sürtünme Kuvvetlerinin Ölçülmesi 

Ark teli ile braket arasında meydana gelen sürtünme kuvvetleri dört farklı metod 

ile ölçülebilmektedir (83). 
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1. Evrensel test makinasının kullanılması ile ark teli ile braket arasında 

araştırmacı tarafından belirlenen bir açı oluşturulur ve ortaya çıkan sürtünme kuvvetleri  

ölçülebilmektedir ( 42, 55, 58, 61, 102, 105) . 

 2. Willems ve ark. (119) tarafından tanıtılan hızlı titreşim hareketi (1 Hz) 

meydana getiren makine ile ark teli ve braket arasında meydana gelen sürtünme 

kuvvetleri ölçülmektedir. Bu makine, numunenin x-y-z eksenlerinde hasas bir şekilde 

pozisyonlandırılmasını sağlayan bir aygıta ve kontrol ünitesine sahiptir. Ark teli ile 

braket arasında titreşim meydana getirir (20, 83). 

3. Dentoalveolar model kullanarak ark teli ile braket arasında oluşan sürtünme 

ölçülebilmektedir. Drescher ve ark (27) ile Loftus ve ark.(70) herhangi bir dış kuvvete 

karşı periodontal liflerin fizyolojik cevabının simule edilmesi için esnek bir 

dentoalveolar model oluşturmuşlardır. Bu yöntemle araştırmacının istediği açılarda 

ölçüm yapması sınırlıdır. Ark teli ile braket arasında sadece kritik kontakt açısına yakın 

açılarda ölçüm yapılabilmektedir. 

4. Disk üzerinde  pin ihtiva eden sürtünme test aygıtı ile ark teli ve braket 

arasında kademeli olarak değişen açılanmalarda meydana gelen sürtünme kuvvetleri 

ölçülebilmektedir (83). 

 

2.4. Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi 

2.4.1. Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) 

Atomik kuvvet mikroskobu, tarayıcı sonda (scanning probe) mikroskobu adı 

verilen ve yüzey analizinde kullanılan yeni nesil mikroskoplardandır. AFM yüzey 

analizini cisim yüzeyine temas etmeden gerçekleştirmektedir. Taranan yüzeylerin üç 

boyutlu yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Atomik 

seviyeden 140µm kareye kadar tarama yapabilmektedir. Taranacak cisimin herhangi bir 

ön hazırlık safhasına ihtiyaç duyulmadan direkt olarak incelenmesi 

mümkündür.Cisimlerin yüzey pürüzlülük incelemeleri sonucu birçok cismin yüzey 

karakteristiği ve ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) belirlenir. 
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Şekil 2-4: Atomik kuvvet mikroskobunun çalışma prensibi. Kirişin uç kısmı, incelenecek 
cisimin üzerine temas etmeden yaklaştırılır. İncelenecek cisim tarayıcı piezo ile 
hareket ettirilir. Oluşan vertikal eğilmeler, eğilme sensörü tarafından kayıt edilir. 

 

Şekil 2-4’te, AFM’nin çalışma prensibini görülmektedir. Örnek cisim tarayıcı 

piezo üzerinde üç (X, Y, Z eksenleri) farklı eksende hareket edebilecek  şekilde 

sabitlenir. Yüzey tarayıcı sonda olarak kullanılan ince uç (radius<100nm), 100µm 

uzunluğunda ve esneme modülü 0,001 ile 100 N/m arasında olan bir kiriş üzerine 

yerleştirilmiştir. Kirişin ucunun cisimden 10-100 nm uzaklıkta konumlandırılması,   10-

11 N ve 10-6 arasında bir kuvvet oluşmasına sebep olur. Bu kuvvet aralığı, yüzey ve uç 

arasında ilişkiyi karakterize eder. Bu ilişkiye bağlı olarak, kiriş esner ve ucundaki 

vertikal yöndeki esneme payı eğilme sensörü tarafından kayıt edilir.  

Yüzey taraması tarayıcı piezonun, taranacak cismi hareket ettirmesi ve önceden 

belirlenmiş olan X-Y düzleminde taraması ile gerçekleşir. Aynı esnada, tarayıcı piezo, 

vertikal yönde yönlendirilerek yüzey ve uç arasındaki gücün sabit bir şekilde kalması 

sağlanır. Kirişin deviyasyonu, önce kontrol ünitesinde, daha sonra piezo sürücüde 

tanımlanacak bir sinyal üretir. Böylece, tarayıcı piezonun vertikal pozisyonu cismin 

yüzey özellikleri hakkında bilgi verir (11, 118).  
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2.4.2. Lazer Spekular Reflektans 

Bu yöntemde helium-neon lazerden elde edilen kırmızı lazer ışını (dalga boyu: 

632.8 nm, çap: 0.55 mm) numunenin yüzeyi üzerinde belli bir açı ile etkimektedir. 

Gönderilen ışının bir kısmı kırılır ve foto-dedektör tarafından ölçülür, ışının diğer kısmı 

ise numunenin yüzeyinden yansır ve elde edilen bu yoğunluk ikinici bir foto-dedektör 

tarafından ölçülür. Foto-dedektörlerden elde edilen sinyaller bilgisayara analog/dijital 

dönüştürücü tarafından iletilir. Pürüzsüz yüzeyler ışının büyük bir bölümünü dar bir 

alanda yansıtır. Pürüzlü yüzeyler ise ışının saçılmasına sebep olur ve ışını geniş bir 

alanda yansıtır (11, 66). 

2.4.3. Yüzey Profilometresi 

Yüzey pürüzlülüğünde kullanılan profilometreler, 5µm yarıçapına sahip bir 

elmas uçla donatılmışlardır. Bu uç, vertikal yöndeki hareketlerde ±0,01 µm’ye varan 

doğruluk payına sahiptir. Ortalama tarama uzaklığı 5mm olarak belirlenmekte ve cihaz 

otomatik olarak ortalama profilometrik yüzey pürüzlülüğünü belirlemektedir (11).     
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

Bu çalışmanın amacı, Zwick marka test cihazı kullanılarak, farklı tipteki lingual 

braketler ile farklı boyutlardaki paslanmaz çelik tellerin oluşturduğu sürtünme 

kuvvetlerini incelemektir. Çalışmamızda sürtünme deneylerinde, Ormco (Ormco 

Corporation, Glendora, Calif.) 7. jenerasyon ve STb lingual braketler, American 

Orthodontics (American Orthodontics, Sheboygan, Wis) Stealth lingual braketler, GAC 

(GAC International, Bohemia, NY) In–ovation L lingual braketler ve Dentaurum 

(Dentaurum, Ispringen, Germany ) Magic lingual braketlerin herbirinden 30 adet olmak 

üzere toplam 150 adet üst küçük azı lingual braket ve Ormco (Ormco, Glendora, Calif.) 

0,016 inç, 0,016x0,022 inç, 0,017x0,025 inç boyutlarındaki paslanmaz çelik tellerin 

herbirinden 40 adet, G&H (G&H, Greenwood, U.S. & Canada) 0,018 inç, 0,018x0,018 

inç ve 0,019x0,019 inç boyutlarındaki paslanmaz çelik tellerin herbirinden 10 adet 

olmak üzere toplam 150 adet paslanmaz çelik tel kullanılmıştır. Sürtünme deneyleri, 

Tübitak Gebze Ulusal Metroloji Enstitüsü Kuvvet Ölçümleri Laboratuvarında 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmamızda braket slotlarının yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesi için 

beş farklı tipteki lingual braketlerin herbirinden 6 adet olmak üzere toplam 30 adet 

braketin görüntüleri alınmıştır. Braket slotlarının yüzey pürüzlülüğünün 

değerlendirilmesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Mühendisliği Araştırma 

Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. 

Braket slot genişliklerinin (oklüzo-gingival) ölçülmesi için beş farklı tipteki 

lingual braketlerin herbirinden 8 adet olmak üzere toplam 40 adet braket kullanılmıştır. 

Braket slot ölçümleri, Tübitak Gebze Ulusal Metroloji Enstitüsü Sertlik 

Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. 

 

3.1.1. Braketler: 

Magic braketler hariç tüm braketler 0,018x0,025 inç slot boyutuna sahip iken 

Magic braketler 0,020x0,020 inç slot boyutundadır. 
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3.1.1.1. STbTM Light Lingual System (Ormco Corporation, Glendora, Calif) 

 

 

Şekil 3-1: STb braket 

Order no (Part no): 367-2400 

n: 30 

Materyal: Paslanmaz Çelik                      

Braket genişliği:  1,9 mm      

                          

3.1.1.2. Ormco® 7th generation (Ormco Corporation, Glendora, Calif) 

 

 

Şekil 3-2: 7. Jenerasyon braket 

Order no (Part no): 367-5044 

n: 30  

Materyal: Paslanmaz Çelik 
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Braket genişliği: 2,5 mm 

3.1.1.3. Stealth ( American Orthodontics, Sheboygan, Wis) 

 

 

Şekil 3-3: Stealth braket 

Order no (Part no): 095-0005B 

n: 30  

Materyal: Paslanmaz Çelik 

Braket genişliği: 2,7 mm 

 

3.1.1.4. In-ovation®  L ( GAC International Inc., Bohemia, NY) 

 

 

Şekil 3-4: In-Ovation L braket 

Order no (Part no): 90-751-00 

n: 30  

Materyal: Paslanmaz Çelik 

Braket genişliği: 3 mm 
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3.1.1.5. Magic®  (Dentaurum, Ispringen, Germany) 

 

 

Şekil 3-5: Magic braket 

Order no (Part no):  790-403-00 

n: 30  

Materyal: Krom kobalt 

Braket genişliği: 3,3 mm 

  

Tablo 3-1: Braketlerin özellikleri 

Boyut 

Braket Tipi Materyal 
Slot 

Mesio-distal 

Genişlik 

7.Jenerasyon Paslanmaz Çelik 0,018x0,025 inç 2,5 mm 

STb Paslanmaz Çelik 0,018x0,025 inç 1,9 mm 

Stealth Paslanmaz Çelik 0,018x0,025 inç 2,7 mm 

In-Ovation L Paslanmaz Çelik 0,018x0,025 inç 3 mm 

Magic  Krom Kobalt 0,020x0,020 inç 3,3 mm 
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3.1.2. Ark Telleri: 

Bu çalışmada kullanılan ark telleri 25 cm uzunluğunda ve düz formdadır. Ormco 

(Ormco Corporation, Glendora, Calif) firmasına ait toplam 120 adet paslanmaz çelik ark 

teli, G&H® (G&H, Greenwood, U.S. & Canada) firmasına ait toplam 30 adet paslanmaz 

çelik ark teli kullanılmıştır (Şekik 3-6). 

 

3.1.2.1. Ormco (Ormco Corporation, Glendora, Calif)  

- 0,016  inç paslanmaz çelik ark teli (n: 40) 

- 0,016x0,022 inç paslanmaz çelik ark teli (n:40) 

- 0,017x0,025 inç paslanmaz çelik ark teli (n:40) 

3.1.2.2.  G&H® ( G&H, Greenwood, U.S. & Canada) 

- 0,018 inç paslanmaz çelik ark teli (n:10) 

- 0,018x0,018 inç paslanmaz çelik ark teli (n:10) 

- 0,019x0,019 inç paslanmaz çelik ark teli (n:10) 

Tablo 3-2: Farklı tipteki braketlerle kullanılan ark teli boyutları 

Braket Tipi Slot Boyutu 
Yuvarlak 

Ark Teli 

Köşeli 1 

Ark Teli 

Köşeli 2 

Ark Teli 

7.Jenerasyon 0,018x0,025 inç 0,016 inç 0,016x0,022 inç 0,017x0,025 inç 

STb 0,018x0,025 inç 0,016 inç 0,016x0,022 inç 0,017x0,025 inç 

Stealth 0,018x0,025 inç 0,016 inç 0,016x0,022 inç 0,017x0,025 inç 

In-Ovation L 0,018x0,025 inç 0,016 inç 0,016x0,022 inç 0,017x0,025 inç 

Magic 0,020x0,020 inç 0,018 inç 0,018x0,018 inç 0,019x0,019 inç 
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Şekil 3-6: Paslanmaz çelik ark telleri. A: 0,018 inç, 0,018x0,018 inç, 0,019x0,019 inç 

                  B: 0,016 inç, 0,016x0,022 inç, 0,017x0,025 inç 

 

3.1.3. Ligatür Materyali: 

Bu çalışmada, kendinden bağlamalı braketler dışındaki tüm braketlerde 0,010 

inç boyutunda paslanmaz çelik ligatür telleri kullanılmıştır. 

 

3.1.4. Primer: 

 Braketler alüminyum plakalar üzerine yapıştırılmadan önce braketlerin 

yapıştırılacacağı alana Eagle Bond (American Orthodontics, Sheboygan, Wis) primer 

uygulanmıştır (Şekil 3-7). 

 

Şekil 3-7: Primer 
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3.1.5. Yapıştırıcı Kompozit: 

Çalışmada kullanılan braketler, özel olarak hazırlanmış alüminyum plakalara 

ışıkla polimerize olan  Eagle Bond (American Orthodontics, Sheboygan, Wis) adeziv ile 

yapıştırılmıştır (Şekil 3-8). 

 

 Şekil 3-8: Adeziv 

 

3.1.6. Alüminyum Plakalar: 

Braketlerin yapıştırılacağı 90 x 40 x 1 mm ( boy, en, kalınlık) boyutlarında 

alüminyum plakalar hazırlanmıştır. Standart bir şekilde ligatürleme işleminin 

yapılabilmesi için alüminyum plaka üzerinde braketin geleceği yüzeyin her iki tarafında 

çapı 5 mm olacak şekilde iki delik açılmıştır (Şekil 3-9). 

 

Şekil 3-9: Alüminyum plaka 

 

3.1.7. Işık Kaynağı: 

Çalışmada, 3M (3M Unitek, Monrovia, Calif) firmasına ait mavi ışık üreten ışık 

kaynağı kullanılmıştır. 
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3.1.8. Standardizasyon İçin Kullanılan Rehber  Tel: 

Magic braketler hariç diğer tüm braketler plakalara yapıştırılırken slotlarının 

yere paralel olması ve torkun sıfırlanması için  0,018x0,025 inç boyutunda rehber  

paslanmaz çelik tel kullanılmıştır. Magic braketlerde ise 0,020x0,020 inç boyutunda 

rehber paslanmaz çelik tel kullanılmıştır (Şekil 3-10). 

 

 

Şekil 3-10: Standardizasyon için kullanılan rehber tel 

 

 

3.1.9. Sürtünme Testlerinde Kullanılan Cihaz: 

Sürtünme testleri, Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsünde Zwick marka (Zwick / 

Roell, Ulm, Germany) Z250 model evrensel test makinesinde yapılmıştır. Bu cihaz, 

deney materyalinin yerleştirildiği biri sabit bir diğeri de hareketli iki parçadan 

oluşmaktadır. Sabit parça üstte, hareketli parça ise altta konumlanmaktadır. Cihazın alt 

parçası, dikey yönde belirlenen sabit bir hızda hareket edebilmektedir. Cihaza bağlı olan 

bilgisayar vasıtasıyla sürtünme kuvvetleri kaydedilmektedir. Malzeme test makinesi 

kuvvet ölçüm sensörünün 10N kapasiteye kadar kuvvet kalibrasyonu yapılmış olup bu 

sayede ölçüm sonuçlarının doğruluğu garanti altına alınmıştır (Şekil 3-11). 
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Şekil 3-11: Sürtünme testlerinde kullanılan cihaz. 

 

 

 

3.1.10.  Braket Slotlarının Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesinde Kullanılan 
Mikroskoplar: 

Braket slotlarının yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesinde SEM (Taramalı 

elektron mikroskop, Philips XL 30 S) ve AFM (Atomik kuvvet mikroskobu, Nano 

scope IV Scanning Probe Microscope Controller) cihazları kullanılmıştır (Şekil 3-12). 
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Şekil 3-12: Yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesinde kullanılan mikroskoplar. 

                   A: SEM, B: AFM                     

3.1.11.  Braket Slot Genişliklerinin Ölçülmesinde Kullanılan Cihaz: 

Braket slot genişlikleri, Galvision mikrosertlik test cihazının (Galileo, Italy) 

optik mikroskubu ile ölçülmüştür (Şekil 3-13).  

 

Şekil 3-13: Braket slot genişliği ölçümlerinde kullanılan cihaz.  

 

3.2. Yöntem 

3.2.1. Deney Örneklerinin Hazırlanması 

90 x 40 x 1 mm (boy, en, kalınlık) boyutlarında toplam 150 adet  alüminyum 

plaka hazırlanmıştır. Kendinden bağlamalı braketler dışındaki braketlerin ligatürleme 

işleminin standart bir şekilde yapılabilmesi için alüminyum plakalar üzerinde, braketin 

yapıştırılacağı alanın her iki yanında, çapları 5 mm olacak şekilde iki delik açılmıştır 

(Şekil 3-9). Alüminyum plaka üzerinde bulunan iki delik arasındaki alana 50 µm 
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çapındaki alüminyum oksit partikülleri uygulanarak pürüzlendirme işlemi 

gerçekleştirilmiştir ve daha sonrasında Eagle Bond primer (American Orthodontics, 

Sheboygan, Wis) tatbik edilmiştir. Beş farklı çeşitteki lingual braketin herbirinden 30 

adet olmak üzere toplam 150 adet braket, slotların yere paralel olması ve torkların 

sıfırlanması için özel olarak bükülmüş rehber çelik teller kullanılarak (Şekil 3-10) 

alüminyum plakaların merkezine ışıkla polimerize olan Eagle Bond adeziv (American 

Orthodontics, Sheboygan, Wis) ile yapıştırılmıştır. Yapıştırma işlemi sırasında braketin 

distal ve mesial taraflarından 20’şer saniye ışık uygulanarak kompozitin polimerize 

olması sağlanmıştır. Sürtünme direncinin ölçülme işlemine geçilmeden önce alüminyum 

plaka üzerine yapıştırılmış olan braketler %95’lik etanol ile temizlenip basınçlı hava ile 

kurutulmuştur. 

3.2.2. Sürtünme Direncinin Ölçülmesi  

Çalışmada kullanılan test düzeneği, braket ile ark teli arasında araştırmacının 

istediği açıyı oluşturmasına izin verecek şekilde düzenlenmiştir. Tel gerginliği ve 

ligatürleme  kuvvetinin standardizasyonu sabit ağırlıklar ile sağlanmaktadır. Bu sayede,  

tel gerginliğinde ve ligatürleme kuvvetlerinde oluşabilecek değişim engellenmiş ve 

deney süresince bu kuvvetlerin sabit kalması sağlanmıştır. 

Braket ve ark teli arasında oluşan sürtünme direncinin ölçüldüğü test 

düzeneğinde cihazın sabit üst parçasına 25cm uzunluğundaki paslanmaz çelik ark teli alt 

ucu ağırlığın asılabilmesi için kıvrılarak yerleştirilmiştir. Cihazın alt tablası üzerine özel 

olarak tasarlanmış ve üretilmiş olan bir ara parça yerleştirilmiştir. Braketi taşıyan 

alüminyum plaka bu ara parça üzerine bir vida ile monte edilmiştir. Cihazın alt parçası, 

ark teli braket slotu içindeki pozisyonunu alana kadar hareket ettirilmiştir. Braket ve ark 

teli arasındaki ilişkiyi 3 farklı açılanmada (0°, 5°, 10°) inceleyebilmek için alt ara parça 

üzerinde açı değerlerine karşılık gelen 3 işaret doğrusu çizilmiştir. Bu doğrular referans 

alınarak alüminyum plaka açı değişimi aşamasında plakayı sabitleyen vidalar gevşetilip 

istenen açılanma ayarlandıktan sonra tekrar vidalar ile sabitlenmiştir (Şekil 3-14).  
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Şekil 3-14: Açılandırma işlemi. A: 0° açılanma, B: 5° açılanma, C: 10° açılanma 

 

Alüminyum plaka üzerinde braketin mesial ve distal kısmında bulunan 5mm 

çapındaki deliklerden geçen 0,010 inç ligatür telleri ile ark telinin braket slotu içine 

yerleştirilmesini sağlamıştır. Ligatür telinin uyguladığı kuvveti sabitlemek için her bir 

ligatür telinin uç kısmına 100 gr olmak üzere toplam 200 gr’lık kuvvet asılmıştır (Şekil 

3-15). Kendinden bağlamalı braketler kullanıldığında ise paslanmaz çelik ark teli braket 

slotuna yerleştirildikten sonra kendinden bağlamalı braketin kapağı kapatılarak 

ligatürleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Ligatürleme işleminden sonra 25 cm 

uzunluğundaki paslanmaz ark telinin uç kısmına 200 gr ağırlık ark telinin gergin 

durumda bulunmasını sağlamak amacı ile asılmıştır (Şekil 3-15). Cihazın hızı 1 mm/dak 

olarak ayarlanmıştır ve braket ark teli  boyunca toplam 2 dakika süre ile aşağı yönde 

hareket ettirilmiştir. Bu hareket sırasında oluşan sürtünme dirençler, kuvvet sensörü 

vasıtasıyla bağlı olduğu bilgisayarda grafik halinde görüntülenmiştir. Grafikten elde 

edilen verilerle tüm numuneler için statik sürtünme dirençleri ve aynı hareket 

mesafelerinde (0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm) belirlenen noktalarda kinetik sürtünme 

dirençleri belirlenmiştir. Çalışmamızda her braket grubunda 3 farklı braket- ark teli 

kombinasyonu oluşturulmuştur. Her braket - ark teli kombinasyonundan 10’ar adet 

olmak üzere toplam 30 adet örnek oluşturulmuştur. Her bir örnek üzerinde 0°, 5° ve 

10°’lik açılandırmalarda 3 kez tekrarlanan sürtünme deneyleri uygulanmıştır. Sonuç 

olarak, her braket grubunda 270 adet olmak üzere toplam 1350 sürtünme deneyi 

yapılmıştır. Tüm ölçümler  21° ± 2° C’lik oda sıcaklığında ve kuru ortamda yapılmıştır. 
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Şekil 3-15: A: Ark telinin gergin durması için asılan ağırlık ( 200 gr), B: Ligatürleme  
kuvvetinin standardizasyonu için asılan ağırlıklar (Toplam 200 gr) 

 

 

3.2.3. Braket Slotlarının Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi 

SEM (Taramalı elektron mikroskop) ile braket slotlarının yüzey morfolojisi 

250X büyütme altında ( 8, 37, 44, 45, 81, 92, 99), braketlerin genel yapısı 50X büyütme 

altında (45)  incelenmiştir. 

AFM (Atomik kuvvet mikroskop) ile braket slotlarının üç boyutlu yüzey 

pürüzlülüğü değerlendirilmiştir (68). AFM ile inceleme öncesinde braketlerin kanatları 

kesilerek numune hazırlama işlemi tamamlanmıştır. Braketler mikroskop içine 

yerleştirildikten sonra braketlerin slot tabanlarının yüzey taraması gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmamızda kullanılan AFM’nin tarama alanı 10x10 µm’dir. AFM ile  bir braket 

slotunun taban  yüzeyinde 10x10 µm’lik alan incelenmiştir. 

 Mikroskobik görüntüler alınmadan önce braketler %95’lik etanol ile temizlenip 

basınçlı hava ile kurutulmuştur. 

 

3.2.4.  Braket Slot Genişliklerinin Ölçülmesi 

Mikrosertlik test cihazının optik mikroskubuna bağlı olan bilgisayarda braket 

slotu profilden görüntülenmektedir. Mikroskoba yerleştirilen braketin distal tarafındaki 

profil görüntüsü bilgisayar ekranında belirdikten sonra braket slotunun iki duvarı 
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üzerinde işaretlenen noktalar arası mesafe (okluzo-gingival mesafe),  slot tabanına yakın 

konumda ölçülmüştür. Her ölçüm 2 kez tekrar edilmiştir (Şekil 3-16).   

 Herbir braket grubu için 16 adet olmak üzere toplam 80 adet braket slot 

genişliği ölçümü yapılmıştır. 

 

 

Şekil 3-16: Braket slot genişliğinin ölçülmesi 

 

 

 

3.3.  İstatistiksel Değerlendirme 

Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile yapılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde  tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama,standart 

sapma) yanı sıra çoklu grupların tekrarlayan ölçümlerinde  Friedman testi, gruplar arası 

karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi, alt grup  karşılaştırmalarında  Dunn’s çoklu 

karşılaştırma testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

4.1.  Statik Sürtünme Dirençleri ile İlgili Bulgular 

4.1.1. Farklı Braket ve Ark Teli Kombinasyonlarında 0°, 5° ve 10° Açılanmaların 
Statik Sürtünme Dirençleri Üzerindeki Etkisi 

        Ark teli ile braket slotu arasında 0°, 5°, 10° açılanmalarda; yuvarlak, köşeli 

1 ve köşeli 2 ark telleri ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen statik 

sürtünme dirençlerinin ortalama ve standart sapma değerleri tablo 4-1’de gösterilmiştir.  

Tablo 4-1:  Farklı braket ve ark teli kombinasyonlarında  0°, 5°, 10° açılanmalardaki 
statik sürtünme dirençlerinin Friedman Testi ile değerlendirilmesi. 

Braket Tipi 
Ark Teli 

Boyutu 
n 

0° 

Açılanma 

X±SS (N) 

5° 

Açılanma 

X±SS (N) 

10° 

Açılanma 

X±SS (N) 

Fr P 

Yuvarlak 10 2,41±0,1 2,64±0,13 3,17±0,13 20 0,0001 

Köşeli 1 10 2,78±0,36 3,49±0,34 4,52±0,47 18,2 0,0001 7.Jenerasyon 

Köşeli 2 10 2,94±0,36 3,71±0,43 5,05±0,65 20 0,0001 

Yuvarlak 10 2,26±0,19 2,66±0,16 3,39±0,24 20 0,0001 

Köşeli 1 10 2,75±0,37 3,44±0,3 5,02±0,6 20 0,0001 STb 

Köşeli 2 10 3,55±0,48 4,37±0,39 5,96±0,47 20 0,0001 

Yuvarlak 10 2,72±0,2 3,14±0,4 3,45±0,35 18,2 0,0001 

Köşeli 1 10 2,77±0,3 3,6±0,42 4,64±0,47 20 0,0001 Stealth 

Köşeli 2 10 3,6±0,49 4,1±0,56 6,44±0,76 20 0,0001 

Yuvarlak 10 2,09±0,04 2,46±0,02 2,78±0,09 20 0,0001 

Köşeli 1 10 2,56±0,58 2,96±0,52 3,63±0,47 20 0,0001 In-Ovation L 

Köşeli 2 10 2,9±0,49 3,66±0,57 4,84±0,73 20 0,0001 

Yuvarlak 10 2,26±0,07 2,51±0,18 2,67±0,17 20 0,0001 

Köşeli 1 10 2,53±0,12 2,67±0,09 2,86±0,12 20 0,0001 Magic 

Köşeli 2 10 2,71±0,22 2,86±0,32 3,02±0,36 20 0,0001 

n: Örnek sayısı    X: Ortalama değer   SS: Standart Sapma    N: Newton   Fr: Friedmann testine ait katsayı değerleri 

 

Tablo 4-1’e göre farklı braket ile ark teli kombinasyonlarında 0°, 5°, 10° 

açılanmadaki statik sürtünme dirençleri değerlendirildiğinde en az statik sürtünme 
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dirençleri, 0° açılanmada, In-Ovation L braket ile yuvarlak paslanmaz çelik ark teli 

kombinasyonunda (2,09±0,04 N) görülürken en fazla statik sürtünme direnci ise 10° 

açılanmada, stealth braket ile köşeli 2 paslanmaz çelik ark teli kombinasyonunda 

(6,44±0,76 N) tespit edilmiştir. Tüm braket ve ark teli kombinasyonlarında, ark teli ile 

braket slotu arasındaki açılanma arttıkça statik sürtünme dirençlerinde de artış 

gözlemlenmiştir. Farklı tipteki braketlerin ve farklı boyuttaki paslanmaz çelik ark 

tellerin 0°, 5°, 10° açılanmalarda meydana getirdikleri statik sürtünme dirençlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0,0001) (Tablo 4-1 ve şekil 4-1, 4-

2, 4-3). 
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Şekil 4-1:   Farklı braket ve  yuvarlak ark teli kombinasyonlarında  0°, 5°, 10°  
açılanmalardaki statik sürtünme dirençlerinin grafiksel olarak 
karşılaştırılması 
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Şekil 4-2: Farklı braket ve köşeli 1 ark teli kombinasyonlarında  0°, 5°, 10° 
açılanmalardaki statik sürtünme dirençlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması 
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Şekil 4-3:  Farklı braket ve köşeli 2 ark teli kombinasyonlarında  0°, 5°, 10° 
açılanmalardaki statik sürtünme dirençlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması 
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4.1.2. Farklı Braket ile Ark Teli Kombinasyonlarında, 0°, 5° ve 10° Açılanmalarda, 
Ark Teli Boyutunun Statik Sürtünme Direnci Üzerindeki Etkisi 

 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada; yuvarlak, köşeli 1 ve köşeli 2 

ark telleri ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen statik sürtünme 

dirençlerinin ortalama ve standart sapma değerleri tablo 4-2’de ve şekil 4-4’te 

gösterilmiştir.  

 

 

 

Tablo 4-2:  Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada meydana gelen statik 
sürtünme dirençlerinin Kruskal Wallis Testi ile değerlendirilmesi.    

Açılanma Braket Tipi  n 

Yuvarlak 

Ark Teli 

X±SS (N) 

Köşeli 1 

Ark Teli 

 X±SS (N) 

Köşeli 2 

Ark Teli 

 X±SS (N) 

KW P 

7.Jenerasyon  30 2,41±0,1 2,78±0,36 2,94±0,36 12,71 0,002 

STb  30 2,26±0,19 2,75±0,37 3,55±0,48 21,85 0,0001 

Stealth  30 2,72±0,2 2,77±0,3 3,6±0,49 16,39 0,0001 

In-Ovation L 30 2,09±0,04 2,56±0,58 2,9±0,49 21,53 0,0001 

Magic  30 2,26±0,07 2,53±0,12 2,71±0,22 14,8 0,001 

KW  35,19 11,16 26,87   

0° 

P  0,0001 0,025 0,0001   

n: Örnek sayıs    X: Ortalama değer   SS: Standar Sapma   N: Newton   KW: Kruskal Wallis Testine ait katsayı değeri 

 

 

Tablo 4-2’ye göre farklı tipteki lingual braketler yuvarlak paslanmaz çelik ark 

telleri ile 0° açılanmada test edildiğinde en düşük statik sürtünme direnci In-Ovation L 

braketinde (2,09±0,04 N), en yüksek statik sürtünme direnci Stealth braketinde 

(2,72±0,2 N) saptanmıştır, köşeli 1 paslanmaz çelik ark telleri ile test edildiğinde en 

düşük statik sürtünme direnci Magic braketinde (2,53±0,12 N), en yüksek statik 

sürtünme direnci 7.Jenerasyon braketinde (2,78±0,36 N) tespit edilmiştir ve köşeli 2 
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paslanmaz çelik ark teli ile test edildiğinde ise en düşük statik sürtünme direnci Magic 

braketinde (2,71±0,22 N), en yüksek statik sürtünme direnci Stealth braketinde (3,6 

±0,49 N) görülmüştür. Tüm braketlerde ark teli boyutu arttıkça statik sürtünme 

dirençlerinde de artış gözlemlenmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda kullanılan 

Kruskal Wallis testi sonuçları incelendiğinde, ark teli ile braket slotu arasında 0° 

açılanmada,  farklı tipteki braketlerin ve farklı boyuttaki paslanmaz çelik ark tellerin 

meydana getirdikleri statik sürtünme dirençlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar 

tespit edilmiştir (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-4: Ark teli ile braket slotu arasında  0° açılanmada meydana gelen statik sürtünme 
dirençlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması 
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Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada yuvarlak, köşeli 1 ve köşeli 2 

paslanmaz çelik ark telleri ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen 

statik sürtünme dirençlerinin ortalama ve standart sapma değerleri tablo 4-3’te ve şekil 

4-5’te gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 4-3 : Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada meydana gelen statik 
sürtünme dirençlerinin Kruskal Wallis Testi ile değerlendirilmesi. 

 

 
n: Örnek sayısı   X: Ortalama değer   SS: Standart Sapma  N: Newton   KW: Kruskal Wallis Testine ait katsayı değeri 

 

 

Tablo 4-3’e göre, farklı tipteki lingual braketler yuvarlak paslanmaz çelik ark 

telleri ile 5° açılanmada test edildiğinde en düşük statik sürtünme direnci In-Ovation L 

braketinde (2,46±0,02 N), en yüksek statik sürtünme direnci Stealth braketinde 

(3,14±0,4 N) saptanmıştır, köşeli 1 paslanmaz çelik ark telleri ile test edildiğinde en 

düşük statik sürtünme direnci Magic braketinde (2,67±0,09 N), en yüksek statik 

sürtünme direnci Stealth braketinde (3,6±0,42 N) tespit edilmiştir ve köşeli 2 paslanmaz 

çelik ark teli ile test edildiğinde ise en düşük statik sürtünme direnci Magic braketinde 

(2,86±0,32 N), en yüksek statik sürtünme direnci STb braketinde (4,37±0,39N) 

Açılanma Braket Tipi n 

Yuvarlak 

Ark Teli 

X±SS (N) 

Köşeli 1 

Ark Teli 

X±SS (N) 

Köşeli 2 

Ark Teli 

X±SS (N) 

KW P 

7.Jenerasyon 30 2,64±0,13 3,49±0,34 3,71±0,43 19,03 0,0001 

STb 30 2,66±0,16 3,44±0,3 4,37±0,39 25,06 0,0001 

Stealth 30 3,14±0,4 3,6±0,42 4,1±0,56 12,83 0,002 

In-Ovation L 30 2,46±0,02 2,96±0,52 3,66±0,57 22,17 0,0001 

Magic 30 2,51±0,18 2,67±0,09 2,86±0,32 11,17 0,004 

KW 30,69 24,72 30,02  

5° 

P 0,0001 0,0001 0,0001  
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görülmüştür. Tüm braketlerde ark teli boyutu arttıkça statik sürtünme dirençlerinde de 

artış gözlemlenmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda kullanılan Kruskal Wallis testi 

sonuçları incelendiğinde, ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada,  farklı tipteki 

braketlerin ve farklı boyuttaki paslanmaz çelik ark tellerin meydana getirdikleri statik 

sürtünme dirençlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0,05). 
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Şekil 4-5: Ark teli ile braket slotu arasında  5° açılanmada meydana gelen statik sürtünme 
dirençlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada yuvarlak, köşeli 1 ve köşeli 2 

paslanmaz çelik ark telleri ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen 
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statik sürtünme dirençlerinin ortalama ve standart sapma değerleri tablo 4-4’te ve şekil 

4-6’da gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 4-4:  Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada meydana gelen statik 
sürtünme dirençlerinin Kruskal Wallis Testi ile değerlendirilmesi. 

 

Açılanma Braket Tipi N 

Yuvarlak 

Ark Teli 

X±SS (N) 

Köşeli 1 

Ark Teli 

 X±SS (N) 

Köşeli 2 

Ark Teli 

 X±SS (N) 

KW P 

7.Jenerasyon 30 3,17±0,13 4,52±0,47 5,05±0,65 20,49 0,0001 

STb 30 3,39±0,24 5,02±0,6 5,96±0,47 23,69 0,0001 

Stealth 30 3,45±0,35 4,64±0,47 6,44±0,76 25,55 0,0001 

In-Ovation L 30 2,78±0,09 3,63±0,47 4,84±0,73 24,36 0,0001 

Magic 30 2,67±0,17 2,86±0,12 3,02±0,36 8,56 0,014 

KW  37,16 35,23 36,44    

10° 

P  0,0001 0,0001 0,0001    

n: Örnek sayısı  X: Ortalama değer    SS: Standart Sapma   N: Newton  KW: Kruskal Wallis Testine ait katsayı değeri 

 

Tablo 4-4’e göre farklı tipteki lingual braketler yuvarlak paslanmaz çelik ark 

telleri ile 10° açılanmada test edildiğinde en düşük statik sürtünme direnci Magic 

braketinde (2,67±0,17 N), en yüksek statik sürtünme direnci Stealth braketinde 

(3,45±0,35 N) saptanmıştır, köşeli 1 paslanmaz çelik ark telleri ile test edildiğinde en 

düşük statik sürtünme direnci Magic braketinde (2,86±0,12 N), en yüksek statik 

sürtünme direnci STb braketinde (5,02±0,6 N) tespit edilmiştir ve köşeli 2 paslanmaz 

çelik ark teli ile test edildiğinde ise en düşük statik sürtünme direnci Magic braketinde 

(3,02±0,36 N), en yüksek statik sürtünme direnci Stealth braketinde (6,44 ±0,76 N) 

görülmüştür. Tüm braketlerde ark teli boyutu arttıkça statik sürtünme dirençlerinde de 

artış gözlemlenmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda kullanılan Kruskal Wallis testi 

sonuçları incelendiğinde, ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada,  farklı tipteki 

braketlerin ve farklı boyuttaki paslanmaz çelik ark tellerin meydana getirdikleri statik 

sürtünme dirençlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0,05). 
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Şekil 4-6: Ark teli ile braket slotu arasında  10° açılanmada meydana gelen statik    
sürtünme dirençlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması 

 

 

4.1.3.  0°, 5° ve 10° Açılanmalarda, Farklı Braket Tiplerinde Ark Teli Boyutunun 
Statik Sürtünme Direnci Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması 

0° açılanmada, farklı braket tiplerinde ark teli boyutunun statik sürtünme direnci 

üzerindeki etkisinin karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-5’te görülmektedir. 

Tablo 4-5:  0° açılanmada , farklı tipteki braketlerde ark teli boyutlarının statik sürtünme 
direnci üzerindeki etkilerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 
değerlendirilmesi.   

Ark Teli Boyutu 7.Jenerasyon STb Stealth In-Ovation L Magic 

Yuvarlak/Köseli 1 ** * NS ** NS 

Yuvarlak /Köseli 2 ** *** ** *** *** 

Köseli 1/Köseli 2 NS NS ** NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 
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  Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre, ark teli ile braket slotu 

arasında 0° açılanmada, 7.jenerasyon braketler ile 0,016 inç ve 0,016x0,022 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 7.jenerasyon 

braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-2 ve 4-5). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, STb braketler ile 0,016 inç ve 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen 

statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir 

(p<0,05). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. STb 

braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-2 ve 4-5). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, Stealth braketler ile 0,016 inç ve 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark teller kullanıldığında ortaya çıkan 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamaları arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir 
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(p>0,05). Stealth braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz 

çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençleri ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 

0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Stealth braketler ile 

0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik 

ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur, (Tablo 4-2 ve 4-5). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, In-Ovation L braketler ile 0,016 

inç ve 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir 

(p<0,01). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. In-

Ovation L braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

telleri kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik 

ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-2 ve 4-5). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, Magic braketler ile 0,018 inç ve 

0,018x0,018 inç boyutlarındaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında ortaya çıkan 

statik sürtünme dirençleri ortalamaları arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir 

(p>0,05). Magic braketler ile 0,018 inç ve 0,019x0,019 inç boyutundaki paslanmaz çelik 

ark telleri kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,018 inç boyutundaki paslanmaz çelik 
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ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,019x0,019 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur.. 0,018x0,018 inç ve 0,019x0,019 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-2 ve 4-5). 

 

 

 

5° açılanmada, farklı braket tiplerinde ark teli boyutunun statik sürtünme direnci 

üzerindeki etkisinin karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-6’da görülmektedir. 

 

Tablo 4-6:  5° açılanmada , farklı tipteki braketlerde ark teli boyutlarının statik sürtünme 
direnci üzerindeki etkilerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 
değerlendirilmesi.   

 

Ark Teli Boyutu 7.Jenerasyon STb Stealth In-Ovation L Magic 

  Yuvarlak Tel / Köşeli 1 ** * NS ** NS 

  Yuvarlak Tel / Köşeli 2 *** *** ** *** ** 

  Köşeli 1 / Köşeli 2 NS NS NS NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 

 

Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre, ark teli ile braket slotu 

arasında 5° açılanmada, 7.Jenerasyon braketler ile 0,016 inç ve 0,016x0,022 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 7.Jenerasyon braketler ile 0,016 

inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir 

(p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 
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sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir 

(p>0,05), (Tablo 4-3 ve 4-6). 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, STb braketler ile 0,016 inç ve 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen 

statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir 

(p<0,05). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur . STb 

braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0.017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-3 ve 4-6). 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, Stealth braketler ile 0,016 inç ve 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark teller kullanıldığında ortaya çıkan 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamaları arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir 

(p>0,05). Stealth braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz 

çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 

inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur.  Stealth braketler ile 0,016x0,022 

inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen statik sürtünme dirençlerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

tespit edilmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-3 ve 4-6). 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, In-Ovation L braketler ile 0,016 

inç ve 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 
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gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir 

(p<0,01). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. In-Ovation 

L braketler ile 0.016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik 

ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-3 ve 4-6). 

 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, Magic braketler ile 0,018 inç ve 

0,018x0,018 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen 

statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir 

(p>0,05). 0,018 inç ve 0,019x0,019 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençlerinin ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,018 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,019x0,019 

inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait sürtünme dirençlerinin ortalamasından 

anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 0,018x0,018 inç ve 0,019x0,019 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-3 ve 4-6). 

 

 

 

 

10° açılanmada, farklı braket tiplerinde ark teli boyutunun statik sürtünme 

direnci üzerindeki etkisinin karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-7’de 

görülmektedir. 
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Tablo 4-7: 10° açılanmada , farklı tipteki braketlerde ark teli boyutlarının statik sürtünme 
direnci üzerindeki etkilerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 
değerlendirilmesi.   

Ark Teli Boyutu 7.Jenerasyon STb Stealth In-Ovation L Magic 

  Yuvarlak / Köşeli 1 ** * * * NS 

  Yuvarlak / Köşeli 2 *** *** *** *** * 

  Köşeli 1 / Köşeli 2 NS NS * NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 

 

Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre, ark teli ile braket slotu 

arasında 10° açılanmada, 7.jenerasyon braketler ile 0,016 inç ve 0,016x0,022 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 7.jenerasyon braketler ile 0,016 

inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir 

(p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir 

(p>0,05), (Tablo 4-4 ve 4-7). 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, STb braketler ile 0,016 inç ve 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen 

statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir 

(p<0,05). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. STb 

braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 
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anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-4 ve 4-7). 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, Stealth braketler ile 0,016 inç 

ve 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir 

(p<0,05). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında 

meydana gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur. Stealth braketler ile 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,05). 0,016x0,022 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 

0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur, (Tablo 4-4 ve 4-7). 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, In-Ovation L braketler ile 

0,016 inç ve 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında 

meydana gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmiştir (p<0,05). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki 
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paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 

inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 

inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-4 ve 4-7). 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, Magic braketler ile 0,018 inç 

ve 0,018x0,018 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark teller kullanıldığında ortaya çıkan 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamaları arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir 

(p>0,05). 0.018 inç ve 0,019x0,019 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,05). 0,018 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,019x0,019 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. 0,018x0,018 inç ve 0,019x0,019 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-4 ve 4-7). 

 

 

 

4.1.4. 0°, 5° ve 10° Açılanmalarda Farklı Braket ile Ark Teli Kombinasyonlarında 
Oluşan Statik Sürtünme Dirençlerinin Birbirleri ile Karşılaştırılması 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, farklı boyuttaki paslanmaz çelik 

teller ile test edilen farklı tipteki braketlerin oluşturdukları statik sürtünme dirençlerinin 

birbirleri ile karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-8’de görülmektedir. Alt 

gruplar arasındaki farkın önemi Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile belirlenmiştir. 
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Tablo 4-8:  0° açılanmada, ark telleri ile farklı tipteki braketlerin oluşturdukları statik 
sürtünme dirençlerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 
değerlendirilmesi.   

Braket Tipi   Yuvarlak Köşeli 1 Köşeli 2 

  7.Jenerasyon / STb NS NS ** 

  7.Jenerasyon / Stealth NS NS ** 

  7.Jenerasyon / In-Ovation L *** NS NS 

  7.Jenerasyon / Magic NS NS NS 

  STb / Stealth ** NS NS 

  STb / In-Ovation L NS NS NS 

  STb / Magic NS NS ** 

  Stealth / In-Ovation L *** * NS 

  Stealth / Magic ** NS ** 

  In-Ovation L / Magic NS NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 

Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre, ark teli ile braket slotu 

arasında 0° açılanmada, yuvarlak paslanmaz çelik ark teli ile farklı tipteki lingual 

braketler arasında meydana gelen statik sürtünme dirençleri ortalamaları incelendiğinde, 

7.Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile STb, Stealth ve Magic 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 7.Jenerasyon braketler ile In-Ovation L braketlere ait 

ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

gözlenmiştir (p<0,001). 7. Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri 

In-Ovation L braketlere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. STb braketlere ait 

ortalama statik sürtünme dirençleri ile Stealth braketlerine ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,01). STb 

braketlere ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, Steath braketlere ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. STb 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile In-Ovation L ve Magic braketlere 

ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlemlenmemiştir (p>0,05). Stealth braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri 

ile In-Ovation L ve Magic braketlerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,001, p<0,01). Stealth braketlere 
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ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, In-Ovation L ve Magic braketlerine ait 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-

Ovation L braketler ile Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-2 ve 4-8). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, köşeli 1 paslanmaz çelik ark teli 

ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen statik sürtünme dirençleri 

ortalamaları incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme direnci 

ile STb, Stealth, Magic ve In-Ovation L braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). STb 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile Stealth, In-Ovation L ve Magic 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark tespit edilmemiştir (p>0,05). Stealth braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri ile In-Ovation L braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,05). Stealth braketlere ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, In-Ovation L braketlerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Stealth braketler ile 

Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0,05). In-Ovation L braketler ile Magic braketlere ait 

ortalama statik sürtünme dirençleri arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), 

(Tablo 4-2 ve 4-8). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, köşeli 2 paslanmaz çelik ark teli 

ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen statik sürtünme dirençleri 

ortalamaları incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme direnci 

ile Magic ve In-Ovation L braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 7. Jenerasyon braketlere 

ait ortalama statik sürtünme direnci ile STb ve Stealth braketlere ait ortalama statik 

sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,01). 

7.Jenerasyon braketlere ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, STb ve Stealth 

braketlere ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur. STb braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile Stealth ve In-

Ovation L braketlerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). STb braketlere ait ortalama statik 
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sürtünme dirençleri ile Magic braketlere  ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,01). STb braketlere ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait statik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Stealth braketler ile In-Ovation L 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark tespit edilmemiştir (p>0,05). Stealth braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri ile Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,01). Stealth braketlere ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait statik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile Magic 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-2 ve 4-8). 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, farklı boyuttaki paslanmaz çelik 

teller ile test edilen farklı tipteki braketlerin oluşturdukları statik sürtünme dirençlerinin 

birbirleri ile karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-9’da görülmektedir. Alt 

gruplar arasındaki farkın önemi Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile belirlenmiştir. 

Tablo 4-9:  5° açılanmada, ark telleri ile farklı tipteki braketlerin oluşturdukları statik 
sürtünme dirençlerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 
değerlendirilmesi.  

Braket Tipi   Yuvarlak Köşeli 1 Köşeli 2 

  7.Jenerasyon / STb NS NS NS 

  7.Jenerasyon / Stealth NS NS NS 

  7.Jenerasyon / In-Ovation L NS NS NS 

  7.Jenerasyon / Magic NS ** * 

  STb / Stealth NS NS NS 

  STb / In-Ovation L NS NS NS 

  STb / Magic NS ** *** 

  Stealth / In-Ovation L *** NS NS 

  Stealth / Magic *** *** *** 

  In-Ovation L / Magic NS NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 
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Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre, ark teli ile braket slotu 

arasında 5° açılanmada, yuvarlak paslanmaz çelik ark teli ile farklı tipteki lingual 

braketler arasında meydana gelen statik sürtünme dirençleri ortalamaları incelendiğinde, 

7.Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile STb, Stealth, In-

Ovation L ve Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). STb braketlere ait 

ortalama statik sürtünme dirençleri ile Stealth, In-Ovation L ve Magic braketlere ait 

ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05). Stealth braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile 

In-Ovation L ve Magic braketlerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,001). Stealth braketlere ait 

statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, In-Ovation L ve Magic braketlerine ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-

Ovation L braketler ile Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-3 ve 4-9). 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, köşeli 1 paslanmaz çelik ark teli 

ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen statik sürtünme dirençleri 

ortalamaları incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme direnci 

ile STb, Stealth ve In-Ovation L braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 7.Jenerasyon 

braketler ile Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmiştir (p<0,01). 7. Jenerasyon braketlere ait 

ortalama statik sürtünme dirençleri Magic braketlere göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. STb braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile Stealth ve In-

Ovation L braketlerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05).  STb braketlere ait ortalama statik 

sürtünme dirençleri ile Magic braketlere  ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,01). STb braketlere ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait statik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Stealth braketler ile In-Ovation L 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
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fark tespit edilmemiştir (p>0,05).  Stealth braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri ile Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,001). Stealth braketlere ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait statik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile Magic 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-3 ve 4-9). 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, köşeli 2 paslanmaz çelik ark teli 

ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen statik sürtünme dirençleri 

ortalamaları incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme direnci 

ile STb, Stealth ve In-Ovation L braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 7. Jenerasyon 

braketler ait ortalama statik sürtünme direnci ile Magic braketlere ait ortalama statik 

sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,05). 

7.Jenerasyon braketlere ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlere ait 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

STb braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile Stealth ve In-Ovation L 

braketlerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). STb braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri ile Magic braketlere  ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,001). STb braketlere ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait statik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Stealth braketler ile In-Ovation L 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark tespit edilmemiştir (p>0,05). Stealth braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri ile Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,001). Stealth braketlere ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait statik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile Magic 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-3 ve 4-9). 
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Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, farklı boyuttaki paslanmaz 

çelik teller ile test edilen farklı tipteki braketlerin oluşturdukları statik sürtünme 

dirençlerinin birbirleri ile karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-10’da 

görülmektedir. Alt gruplar arasındaki farkın önemi Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 

belirlenmiştir. 

Tablo 4-10: 10° açılanmada, ark telleri ile farklı tipteki braketlerin oluşturdukları statik      
sürtünme dirençlerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile değerlendirilmesi 

Braket Tipi  Yuvarlak Köşeli 1 Köşeli 2 

  7.Jenerasyon / STb NS NS NS 

  7.Jenerasyon / Stealth NS NS NS 

  7.Jenerasyon / In-Ovation L NS NS NS 

  7.Jenerasyon / Magic * *** * 

  STb / Stealth NS NS NS 

  STb / In-Ovation L ** * NS 

  STb / Magic *** *** *** 

  Stealth / In-Ovation L *** NS NS 

  Stealth / Magic *** *** *** 

  In-Ovation L / Magic NS NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 

 

Dunn’s Çoklu karşılaştırma Testi sonuçlarına göre, ark teli ile braket slotu 

arasında 10° açılanmada, yuvarlak paslanmaz çelik ark teli ile farklı tipteki lingual 

braketler arasında meydana gelen statik sürtünme dirençleri ortalamaları incelendiğinde, 

7.Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile STb, Stealth, In-

Ovation L braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 7.Jenerasyon braketler ile Magic 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark gözlenmiştir (p<0,05). 7. Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri Magic braketlere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. STb braketlere 

ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile Stealth braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir (p>0,05). 

STb braketler ile In-Ovation L ve Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme 
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dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmiştir (p<0,01), 

(p<0,001).  STb braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri In-Ovation L ve 

Magic braketlere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Stealth braketlere ait 

ortalama statik sürtünme dirençleri ile In-Ovation L ve Magic braketlerine ait ortalama 

statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir 

(p<0,001). Stealth braketlere ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, In-Ovation L 

ve Magic braketlerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile Magic braketlere ait ortalama statik 

sürtünme dirençleri arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-4 ve 4-

10). 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, köşeli 1 paslanmaz çelik ark 

teli ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen statik sürtünme dirençleri 

ortalamaları incelendiğinde,  7.Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri ile STb, Stealth, In-Ovation L braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 

7.Jenerasyon braketler ile Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmiştir (p<0,001). 7. Jenerasyon 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri Magic braketlere göre anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. STb braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile 

Stealth braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). STb braketler ile In-Ovation L ve Magic 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark gözlemlenmiştir (p<0,05), (p<0,001).  STb braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri In-Ovation L ve Magic braketlere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

Stealth braketler ile In-Ovation L braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0,05).  Stealth braketlere 

ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,001). 

Stealth braketlere ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-

Ovation L braketler ile Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-4 ve 4-10). 



 99 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, köşeli 2 paslanmaz çelik ark 

teli ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen statik sürtünme dirençleri 

ortalamaları incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme direnci 

ile STb, Stealth, In-Ovation L braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 7. Jenerasyon braketlere 

ait ortalama statik sürtünme direnci ile Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,05). 7. 

Jenerasyon braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri Magic braketlere göre 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. STb braketlere ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri ile Stealth ve In-Ovation L braketlerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). STb braketlere 

ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile Magic braketlere  ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,001). STb 

braketlere ait statik sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait statik 

sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Stealth 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile In-Ovation L braketlere ait 

ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilmemiştir (p>0,05).Stealth braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri ile  

Magic braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,001). Stealth braketlere ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait statik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile Magic 

braketlere ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında anlamlı farklılık 

gözlemlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-4 ve 4-10). 
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4.2. Kinetik Sürtünme Dirençleri İle İlgili Bulgular 

4.2.1. Farklı Braket ile Ark Teli Kombinasyonlarında 0°, 5° ve 10° Açılanmaların 
Kinetik Sürtünme Direnci Üzerindeki Etkisi 

Ark teli ile braket slotu arasında 0°, 5°, 10° açılanmada; yuvarlak, köşeli 1 ve 

köşeli 2 ark telleri ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen kinetik 

sürtünme dirençlerinin ortalama ve standart sapma değerleri tablo 4-11’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-11: Farklı braket ve ark teli kombinasyonlarında  0°, 5°, 10° açılanmalardaki 
kinetik sürtünme dirençlerinin Friedman Testi ile değerlendirilmesi. 

Braket Tipi 
Ark Teli 

Boyutu 
n 

0° 

Açılanma 

X±SS (N) 

5° 

Açılanma 

X±SS (N) 

10° 

Açılanma 

X±SS (N) 

Fr P 

Yuvarlak 10 2,36±0,09 2,59±0,12 3,07±0,12 20 0,0001 

Köşeli 1 10 2,71±0,34 3,4±0,31 4,36±0,41 18,2 0,0001 7.Jenerasyon 

Köşeli 2 10 2,81±0,43 3,61±0,42 4,87±0,6 20 0,0001 

Yuvarlak 10 2,22±0,07 2,59±0,15 3,28±0,21 20 0,0001 

Köşeli 1 10 2,69±0,35 3,35±0,29 4,77±0,51 20 0,0001 STb 

Köşeli 2 10 3,44±0,45 4,11±0,37 5,74±0,45 20 0,0001 

Yuvarlak 10 2,62±0,17 3,03±0,38 3,28±0,26 16,8 0,0001 

Köşeli 1 10 2,67±0,29 3,44±0,37 4,43±0,37 20 0,0001 Stealth 

Köşeli 2 10 3,44±0,46 3,92±0,45 6,09±0,58 20 0,0001 

Yuvarlak 10 2,08±0,04 2,42±0,04 2,73±0,08 20 0,0001 

Köşeli 1 10 2,51±0,54 2,87±0,45 3,51±0,4 20 0,0001 In-Ovation L 

Köşeli 2 10 2,8±0,45 3,55±0,59 4,69±0,73 20 0,0001 

Yuvarlak 10 2,19±0,18 2,38±0,17 2,55±0,15 20 0,0001 

Köşeli 1 10 2,48±0,1 2,61±0,08 2,78±0,13 20 0,0001 Magic 

Köşeli 2 10 2,58±0,2 2,7±0,23 2,86±0,28 20 0,0001 

n: Örnek sayısı    X: Ortalama değer   SS: Standart Sapma    N: Newton   Fr: Friedmann testine ait katsayı değeri 

 

Tablo 4-11’e göre farklı braket ile ark teli kombinasyonlarında 0°, 5°, 10° 

açılanmadaki statik sürtünme dirençleri değerlendirildiğinde en az kinetik sürtünme 
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dirençleri, 0° açılanmada, In-Ovation L braket ile yuvarlak paslanmaz çelik ark teli 

kombinasyonunda (2,08±0,04 N) görülürken en fazla kinetik sürtünme direnci ise 10° 

açılanmada, stealth braket ile köşeli 2 paslanmaz çelik ark teli kombinasyonunda 

(6,09±0,58 N) tespit edilmiştir.Tüm braket ve ark teli kombinasyonlarında, ark teli ile 

braket slotu arasındaki açılanma arttıkça kinetik sürtünme dirençlerinde de artış 

gözlemlenmiştir. 0°, 5°, 10° açılanmalarda, farklı tipteki braketlerin ve farklı boyuttaki 

paslanmaz çelik ark tellerin meydana getirdikleri kinetik sürtünme dirençlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0,0001), (Tablo 4-11 ve şekil 4-7, 

4-8, 4-9). 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Kinetik 

Sürtünme 

Direnci 

(Newton)

7.Jen. STb Stealth In-Ovation L Magic

Braket Tipi

Yuvarlak Ark Teli
  0°

  5°

  10°

 

Şekil 4-7: Farklı braket ve yuvarlak ark teli kombinasyonlarında  0°, 5°, 10° 
açılanmalardaki kinetik sürtünme dirençlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması 
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Şekil 4-8: Farklı braket ve köşeli 1 ark teli kombinasyonlarında  0°, 5°, 10° 
açılanmalardaki kinetik sürtünme dirençlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması 
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Şekil 4-9: Farklı braket ve köşeli 2 ark teli kombinasyonlarında  0°, 5°, 10° 
açılanmalardaki kinetik sürtünme dirençlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması 
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4.2.2. Farklı Braket ile Ark Teli Kombinasyonlarında, 0°, 5° ve 10° Açılanmalarda, 
Ark Teli Boyutunun Kinetik Sürtünme Direnci Üzerindeki Etkisi 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada; yuvarlak, köşeli 1 ve köşeli 2 

ark telleri ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalama ve standart sapma değerleri tablo 4-12’de ve şekil 4-10’da 

gösterilmiştir.  

 

 

Tablo 4-12: Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada meydana gelen kinetik 
sürtünme dirençlerinin Kruskal Wallis Testi ile değerlendirilmesi.  

 

n: Örnek sayısı    X: Ortalama değer   SS: Standart Sapma  N: Newton KW: Kruskal Wallis Testine ait katsayı değeri 

 

Tablo 4-12’ye göre farklı tipteki lingual braketler yuvarlak paslanmaz çelik ark 

telleri ile 0° açılanmada test edildiğinde en düşük kinetik sürtünme direnci In-Ovation L 

braketinde (2,08±0,04 N), en yüksek kinetik sürtünme direnci Stealth braketinde 

(2,62±0,17 N) saptanmıştır, köşeli 1 paslanmaz çelik ark telleri ile test edildiğinde en 

düşük kinetik sürtünme direnci Magic braketinde (2,48±0,1 N), en yüksek kinetik 

sürtünme direnci 7.Jenerasyon braketinde (2,71±0,34 N) tespit edilmiştir ve köşeli 2 

paslanmaz çelik ark teli ile test edildiğinde ise en düşük kinetik sürtünme direnci Magic 

braketinde (2,58±0,2 N), en yüksek kinetik sürtünme direnci Stealth braketinde 

(3,44±0,46 N) görülmüştür. Tüm braketlerde ark teli boyutu arttıkça kinetik sürtünme 

dirençlerinde de artış gözlemlenmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda kullanılan 

Açılanma Braket Tipi n 

Yuvarlak  

Ark Teli 

X±SS (N) 

Köşeli 1 

Ark Teli 

X±SS (N) 

Köşeli 2 

Ark Teli 

X±SS (N) 

KW P 

7.Jenerasyon 30 2,36±0,09 2,71±0,34 2,81±0,43 13,68 0,001 

STb 30 2,22±0,07 2,69±0,35 3,44±0,45 22,33 0,0001 

Stealth 30 2,62±0,17 2,67±0,29 3,44±0,46 16,39 0,0001 

In-Ovation L 30 2,08±0,04 2,51±0,54 2,8±0,45 21,1 0,0001 

Magic 30 2,19±0,18 2,48±0,1 2,58±0,2 13,62 0,001 

KW  34,65 9,56 27,05     

0° 

P  0,0001 0,049 0,0001     
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Kruskal Wallis testi sonuçları incelendiğinde, ark teli ile braket slotu arasında 0° 

açılanmada,  farklı tipteki braketlerin ve farklı boyuttaki paslanmaz çelik ark tellerin 

meydana getirdikleri kinetik sürtünme dirençlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar 

tespit edilmiştir (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-10: Ark teli ile braket slotu arasında  0° açılanmada meydana gelen kinetik 
sürtünme dirençlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması 

 

 

 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada yuvarlak, köşeli 1 ve köşeli 2 

paslanmaz çelik ark telleri ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalama ve standart sapma değerleri tablo 4-13’te ve 

şekil 4-11’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4-13: Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada meydana gelen kinetik 
sürtünme dirençlerinin Kruskal Wallis Testi ile değerlendirilmesi. 

 

n: Örnek sayısı  X: Ortalama değer   SS: Standart Sapma  N: Newton  KW: Kruskal Wallis Testine ait katsayı değeri 

 

Tablo 4-13’e göre farklı tipteki lingual braketler yuvarlak paslanmaz çelik ark 

telleri ile 5° açılanmada test edildiğinde en düşük kinetik sürtünme direnci Magic 

braketinde (2,38±0,17 N), en yüksek kinetik sürtünme direnci Stealth braketinde 

(3,03±0,38 N) saptanmıştır, köşeli 1 paslanmaz çelik ark telleri ile test edildiğinde en 

düşük kinetik sürtünme direnci Magic braketinde (2,61±0,08 N), en yüksek kinetik 

sürtünme direnci Stealth braketinde (3,44±0,37 N) tespit edilmiştir ve köşeli 2 

paslanmaz çelik ark teli ile test edildiğinde ise en düşük kinetik sürtünme direnci Magic 

braketinde (2,7±0,23 N), en yüksek kinetik sürtünme direnci STb braketinde (4,11 

±0,37N) görülmüştür. Tüm braketlerde ark teli boyutu arttıkça kinetik sürtünme 

dirençlerinde de artış gözlemlenmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda kullanılan 

Kruskal Wallis Testi sonuçları incelendiğinde, ark teli ile braket slotu arasında 5° 

açılanmada,  farklı tipteki braketlerin ve farklı boyuttaki paslanmaz çelik ark tellerin 

meydana getirdikleri kinetik sürtünme dirençlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar 

tespit edilmiştir (p<0,05). 

Açılanma Braket Tipi n 

Yuvarlak 

Ark  Teli 

X±SS (N) 

Köşeli 1 

Ark Teli 

X±SS (N) 

Köşeli 2 

Ark Teli 

X±SS (N) 

KW P 

7.Jenerasyon 30 2,59±0,12 3,4±0,31 3,61±0,42 18,91 0,0001 

STb 30 2,59±0,15 3,35±0,29 4,11±0,37 25,3 0,0001 

Stealth 30 3,03±0,38 3,44±0,37 3,92±0,45 12,48 0,002 

In-Ovation L 30 2,42±0,04 2,87±0,45 3,55±0,59 22,34 0,0001 

Magic 30 2,38±0,17 2,61±0,08 2,7±0,23 14,13 0,001 

KW 31,28 26,32 29,73   

5° 

P 0,0001 0,0001 0,0001   
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Şekil 4-11: Ark teli ile braket slotu arasında  5° açılanmada meydana gelen 
kinetik sürtünme dirençlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması 

 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada yuvarlak, köşeli 1 ve köşeli 2 

paslanmaz çelik ark telleri ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalama ve standart sapma değerleri tablo 4-14’te ve 

şekil 4-12’de gösterilmiştir. 

Tablo 4-14: Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada meydana gelen kinetik 
sürtünme dirençlerinin Kruskal Wallis Testi ile değerlendirilmesi. 

Açılanma Braket Tipi n 

Yuvarlak 

Ark Teli 

X±SS (N) 

Köşeli 1 

Ark Teli 

X±SS (N) 

Köşeli 2 

Ark Teli 

X±SS (N) 

KW P 

7.Jenerasyon 30 3,07±0,12 4,36±0,41 4,87±0,6 20,5 0,0001 

STb 30 3,28±0,21 4,77±0,51 5,74±0,45 24,35 0,0001 

Stealth 30 3,28±0,26 4,43±0,37 6,09±0,58 25,81 0,0001 

In-Ovation L 30 2,73±0,08 3,51±0,4 4,69±0,73 24,35 0,0001 

Magic 30 2,55±0,15 2,78±0,13 2,86±0,28 11,24 0,004 

KW 37,32 36,82 36,33   

10° 

P 0,0001 0,0001 0,0001   

n: Örnek sayısı   X: Ortalama değer   SS: Standart Sapma   N: Newton  KW: Kruskal Wallis Testine ait katsayı değeri 
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Tablo 4-14’e göre farklı tipteki lingual braketler yuvarlak paslanmaz çelik ark 

telleri ile 10° açılanmada test edildiğinde en düşük kinetik sürtünme direnci Magic 

braketinde (2,55±0,15 N), en yüksek kinetik sürtünme direnci Stealth braketinde 

(3,28±0,26 N) saptanmıştır, köşeli 1 paslanmaz çelik ark telleri ile test edildiğinde en 

düşük kinetik sürtünme direnci Magic braketinde (2,78±0,13 N), en yüksek kinetik 

sürtünme direnci STb braketinde (4,77±0,51 N) tespit edilmiştir ve köşeli 2 paslanmaz 

çelik ark teli ile test edildiğinde ise en düşük kinetik sürtünme direnci Magic braketinde 

(2,86±0,28 N), en yüksek kinetik sürtünme direnci Stealth braketinde (6,09 ±0,58 N) 

görülmüştür. Tüm braketlerde ark teli boyutu arttıkça kinetik sürtünme dirençlerinde de 

artış gözlemlenmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda kullanılan Kruskal Wallis Testi 

sonuçları incelendiğinde, ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada,  farklı tipteki 

braketlerin ve farklı boyuttaki paslanmaz çelik ark tellerin meydana getirdikleri kinetik 

sürtünme dirençlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0,05). 
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Şekil 4-12: Ark teli ile braket slotu arasında  10° açılanmada meydana gelen kinetik 
sürtünme dirençlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması 
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4.2.3. 0°, 5° ve 10° Açılanmalarda, Farklı Braket Tiplerinde Ark Teli Boyutunun 
Statik Sürtünme Direnci Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması 

0° açılanmada, farklı braket tiplerinde ark teli boyutunun kinetik sürtünme 

direnci üzerindeki etkisinin karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-15’de 

görülmektedir. 

Tablo 4-15: 0° açılanmada, farklı tipteki braketlerde ark teli boyutlarının kinetik 
sürtünme direnci üzerindeki etkilerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 
değerlendirilmesi.   

  

Ark Teli Boyutu 7.Jenerasyon STb Stealth In-Ovation L Magic 

  Yuvarlak / Köşeli 1 ** * NS ** NS 

  Yuvarlak / Köşeli 2 ** *** ** *** * 

  Köşeli 1 / Köşeli 2 NS NS ** NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 

   Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre, ark teli ile braket slotu 

arasında 0° açılanmada, 7.jenerasyon braketler ile 0,016 inç ve 0,016x0,022 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 7.jenerasyon 

braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-12 ve 4-15). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, STb braketler ile 0,016 inç ve 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen 

kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir 
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(p<0,05). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

STb braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-12 ve 4-15). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, Stealth braketler ile 0,016 inç ve 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark teller kullanıldığında ortaya çıkan 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamaları arasında istatistiksel farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05). 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik 

ark telleri kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 

inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Stealth braketler ile 0,016x0,022 

inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmiştir (p<0,01). 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik 

ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur, (Tablo 4-12 ve 4-15). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, In-Ovation L braketler ile 0,016 

inç ve 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük 
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bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 

0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 

0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-12 ve 4-15). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, Magic braketler ile 0,018 inç ile 

0,018x0,018 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında kinetik 

sürtünme dirençlerinin ortalamaları arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir 

(p>0,05). 0,018 inç ve 0,019x0,019 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,05). 0,018 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,019x0,019 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. 0,018x0,018 inç ve 0,019x0,019 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-12 ve 4-15). 

 

5° açılanmada, farklı braket tiplerinde ark teli boyutunun kinetik sürtünme 

direnci üzerindeki etkisinin karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-16’da 

görülmektedir.  

Tablo 4-16: 5° açılanmada, farklı tipteki braketlerde ark teli boyutlarının kinetik 
sürtünme direnci üzerindeki etkilerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 
değerlendirilmesi.   

Ark Teli Boyutu 7.Jenerasyon STb Stealth In-Ovation L Magic 

  Yuvarlak  / Köşeli 1 ** * NS ** NS 

  Yuvarlak  / Köşeli 2 *** *** ** *** ** 

  Köşeli 1 / Köşeli 2 NS NS NS NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 
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Dunn’s Çoklu Karşılaştırma testi sonuçlarına göre, ark teli ile braket slotu 

arasında 5° açılanmada, 7.jenerasyon braketler ile 0,016 inç ve 0,016x0,022 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 7.jenerasyon braketler ile 0,016 

inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-13 ve 4-16). 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, STb braketler ile 0,016 inç ve 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen 

kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir 

(p<0,05). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

STb braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. STb braketler ile  0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0,05), (Tablo 

4-13 ve 4-16). 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, Stealth braketler ile 0,016 inç ve 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında ortaya çıkan 
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kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamaları arasında istatistiksel farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05). 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik 

ark telleri kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 

inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Stealth braketler ile 0,016x0,022 

inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 0,016 inç ve 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz 

çelik ark tellerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-13 ve 4-16). 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, In-Ovation L braketler ile 0,016 

inç ve 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 

inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 

inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-13 ve 4-16). 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, Magic braketler ile 0,018 inç ve 

0,018x0,018 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen 

kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir 

(p>0,05). 0,018 inç ve 0,019x0,019 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,018 inç boyutundaki 
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paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,019x0,019 

inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 0,018x0,018 inç ve 0,019x0,019 

inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-13 ve 4-16). 

 

10° açılanmada, farklı braket tiplerinde ark teli boyutunun kinetik sürtünme 

direnci üzerindeki etkisinin karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-17’de 

görülmektedir. 

Tablo 4-17: 10° açılanmada , farklı tipteki braketlerde ark teli boyutlarının kinetik 
sürtünme direnci üzerindeki etkilerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 
değerlendirilmesi.   

  

Ark Teli Boyutu 7.Jenerasyon STb Stealth In-Ovation L Magic 

  Yuvarlak / Köşeli 1 ** * * * NS 

  Yuvarlak / Köşeli 2 *** *** *** *** ** 

  Köşeli 1 / Köşeli 2 NS NS * NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 

Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre, ark teli ile braket slotu 

arasında 10° açılanmada, 7.jenerasyon braketler ile 0,016 inç ve 0,016x0,022 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,016 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 7.jenerasyon 

braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 
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paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-14 ve 4-17). 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, STb braketler ile 0,016 inç ve 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen 

kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir 

(p<0,05). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

STb braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-14 ve 4-17). 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, Stealth braketler ile 0,016 inç 

ve 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmiştir (p<0,05). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik 

sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur. 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark 

tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. Stealth braketler ile 0,016x0,022 inç ve 0,017x0,025 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,05). 

0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 
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kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur 

(Tablo 4-14 ve 4-17).  

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, In-Ovation L braketler ile 

0,016 inç ve 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında 

meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

tespit edilmiştir (p<0,05). 0,016 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik 

ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile 0,016 inç ve 0,017x0,025 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). 0,016 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 

0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 0,016x0,022 inç ve 

0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama kinetik 

sürtünme dirençleri arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-14 

ve 4-17). 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, Magic braketler ile 0,018 inç 

ve 0,018x0,018 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana 

gelen kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmemiştir (p>0,05). Magic braketler ile 0,018 inç ve 0,019x0,019 inç boyutundaki 

paslanmaz çelik ark telleri kullanıldığında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). 0,018 inç 

boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, 

0,019x0,019 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 0,018x0,018 inç ve 

0,019x0,019 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait ortalama kinetik 

sürtünme dirençleri arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-14 

ve 4-17). 
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4.2.4. 0°, 5° ve 10° Açılanmalarda Farklı Braket ile Ark Teli Kombinasyonlarında 
Oluşan Kinetik Sürtünme Dirençlerinin Birbirleri ile Karşılaştırılması 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, farklı boyuttaki paslanmaz çelik 

teller ile test edilen farklı tipteki braketlerin oluşturdukları kinetik sürtünme 

dirençlerinin birbirleri ile karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-18’de 

görülmektedir. Alt gruplar arasındaki farkın önemi Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 4-18: 0° açılanmada, ark telleri ile farklı tipteki braketlerin oluşturdukları kinetik 
sürtünme dirençlerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 
değerlendirilmesi.   

Braket Tipi Yuvarlak Köşeli 1 Köşeli 2 

  7.Jenerasyon / STb NS NS * 

  7.Jenerasyon / Stealth NS NS * 

  7.Jenerasyon / In-Ovation L *** * NS 

  7.Jenerasyon / Magic NS NS NS 

  STb / Stealth * NS NS 

  STb / In-Ovation L NS NS NS 

  STb / Magic NS NS *** 

  Stealth / In-Ovation L *** NS NS 

  Stealth / Magic ** NS *** 

  In-Ovation L / Magic NS NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 

 

Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre ark teli ile braket slotu 

arasında 0° açılanmada, yuvarlak paslanmaz çelik ark teli ile farklı tipteki lingual 

braketler arasında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri ortalamaları 

incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile STb, 

Stealth ve Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 7.Jenerasyon braketler 

ile In-Ovation L braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark gözlemlenmiştir (p<0,001). 7. Jenerasyon braketlere ait ortalama 

kinetik sürtünme dirençleri In-Ovation L braketlere göre anlamlı derecede yüksek 
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bulunmuştur. STb braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Stealth 

braketlerine ait ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). STb braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin 

ortalaması, Steath braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur. STb braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile 

In-Ovation L ve Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir (p>0,05). Stealth braketlere ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile In-Ovation L ve Magic braketlerine ait ortalama 

kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir 

(p<0,001,  p<0,01). Stealth braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, In-

Ovation L ve Magic braketlerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile Magic braketlere ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir 

(p>0,05), (Tablo 4-12 ve 4-18). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, köşeli 1 paslanmaz çelik ark teli 

ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri 

ortalamaları incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

direnci ile STb, Stealth, Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 7.Jenerasyon 

braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile In-Ovation L braketlere  ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlemlenmiştir (p<0,05). 7.Jenerasyon braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin 

ortalaması, In-Ovation L braketlerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. STb braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri ile Stealth, In-Ovation L ve Magic braketlerine ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Stealth braketler ile In-Ovation L ve Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0,05). In-

Ovation L braketler ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-12 ve 4-18). 

Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada, köşeli 2 paslanmaz çelik ark teli 

ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri 
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 ortalamaları incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

direnci ile Magic ve In-Ovation L braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 7. Jenerasyon 

braketler ait ortalama kinetik sürtünme direnci ile STb ve Stealth ait ortalama kinetik 

sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir 

(p<0,05). 7.Jenerasyon braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, STb ve 

Stealth braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede 

düşük bulunmuştur. STb braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Stealth 

ve In-Ovation L braketlerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). STb braketlere ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Magic braketlere  ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,001). STb 

braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait kinetik 

sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Stealth 

braketler ile In-Ovation L braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0,05). Stealth braketlere ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,001). Stealth 

braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait kinetik 

sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-

Ovation L braketler ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-12 ve 4-18). 
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Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, farklı boyuttaki paslanmaz çelik 

teller ile test edilen farklı tipteki braketlerin oluşturdukları kinetik sürtünme 

dirençlerinin birbirleri ile karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-19’da 

görülmektedir. Alt gruplar arasındaki farkın önemi Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 

belirlenmiştir. 

Tablo 4-19: 5° açılanmada, ark telleri ile farklı tipteki braketlerin oluşturdukları kinetik 
sürtünme dirençlerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile değerlendirilmesi 

 

Braket Tipi  Yuvarlak Köşeli 1 Köşeli 2 

  7.Jenerasyon / STb NS NS NS 

  7.Jenerasyon / Stealth NS NS NS 

  7.Jenerasyon / In-Ovation L NS NS NS 

  7.Jenerasyon / Magic NS ** * 

  STb / Stealth NS NS NS 

  STb / In-Ovation L NS NS NS 

  STb / Magic NS ** *** 

  Stealth / In-Ovation L *** NS NS 

  Stealth / Magic ** *** *** 

  In-Ovation L / Magic NS NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 

 

 

Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre, ark teli ile braket slotu 

arasında 5° açılanmada, yuvarlak paslanmaz çelik ark teli ile farklı tipteki lingual 

braketler arasında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri ortalamaları 

incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile STb, 

Stealth, In-Ovation L ve Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). STb braketlere 

ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Stealth, In-Ovation L ve Magic braketlere ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
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gözlemlenmemiştir (p>0,05). Stealth braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

ile In-Ovation L ve Magic braketlerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,001). Stealth braketlere ait 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, In-Ovation L ve Magic braketlerine ait 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

In-Ovation L braketler ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

arasında anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-13 ve 4-19). 

Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, köşeli 1 paslanmaz çelik ark teli 

ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri 

ortalamaları incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

direnci ile STb, Stealth ve In-Ovation L braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 

7.Jenerasyon braketler ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmiştir (p<0,01). 7. Jenerasyon 

braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri Magic braketlere göre anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. STb braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

ile Stealth ve In-Ovation L braketlerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05).  STb braketlere ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Magic braketlere  ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,01). STb 

braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait kinetik 

sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Stealth 

braketler ile In-Ovation L braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0,05). Stealth braketlere ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,001). 

Stealth braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

In-Ovation L braketler ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

arasında anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-13 ve 4-19). 
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Ark teli ile braket slotu arasında 5° açılanmada, köşeli 2 paslanmaz çelik ark teli 

ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri 

ortalamaları incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

direnci ile STb, Stealth ve In-Ovation L braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 7. 

Jenerasyon braketler ait ortalama kinetik sürtünme direnci ile Magic braketlere ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlemlenmiştir (p<0,05). 7.Jenerasyon braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin 

ortalaması, Magic braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. STb braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

ile Stealth ve In-Ovation L braketlerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). STb braketlere ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Magic braketlere  ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,001). STb 

braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait kinetik 

sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Stealth 

braketler ile In-Ovation L braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0,05). Stealth braketlere ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,001). 

Stealth braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait 

kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

In-Ovation L braketler ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

arasında anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-13 ve 4-19). 
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Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, farklı boyuttaki paslanmaz 

çelik teller ile test edilen farklı tipteki braketlerin oluşturdukları kinetik sürtünme 

dirençlerinin birbirleri ile karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlar tablo 4-20’de 

görülmektedir. Alt gruplar arasındaki farkın önemi Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile 

belirlenmiştir. 

Tablo 4-20: 10° açılanmada, ark telleri ile farklı tipteki braketlerin oluşturdukları kinetik 
sürtünme dirençlerinin Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi ile değerlendirilmesi 

 

Braket Tipi  Yuvarlak Köşeli 1 Köşeli 2 

  7.Jenerasyon / STb NS NS NS 

  7.Jenerasyon / Stealth NS NS NS 

  7.Jenerasyon / In-Ovation L NS NS NS 

  7.Jenerasyon / Magic ** *** * 

  STb / Stealth NS NS NS 

  STb / In-Ovation L ** ** NS 

  STb / Magic *** *** *** 

  Stealth / In-Ovation L ** NS NS 

  Stealth / Magic *** *** *** 

  In-Ovation L / Magic NS NS NS 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 

 

Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre, ark teli ile braket slotu 

arasında 10° açılanmada, yuvarlak paslanmaz çelik ark teli ile farklı tipteki lingual 

braketler arasında meydana gelen kinetik sürtünme dirençleri ortalamaları 

incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile STb, 

Stealth, In-Ovation L braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 7.Jenerasyon braketler 

ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark gözlemlenmiştir (p<0,01). 7. Jenerasyon braketlere ait ortalama kinetik 

sürtünme dirençleri Magic braketlere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. STb 

braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Stealth braketlere ait ortalama 
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kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlemlenmemiştir (p>0,05). STb braketler ile In-Ovation L ve Magic braketlere ait 

ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

gözlemlenmiştir (p<0,01), (p<0,001).  STb braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri In-Ovation L ve Magic braketlere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

Stealth braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile In-Ovation L ve Magic 

braketlerine ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark tespit edilmiştir (p<0,01), p<0,001). Stealth braketlere ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, In-Ovation L ve Magic braketlerine ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-Ovation L 

braketler ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında anlamlı 

farklılık gözlemlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-14 ve 4-20). 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, köşeli 1 paslanmaz çelik ark 

teli ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen kinetik sürtünme 

dirençleri ortalamaları incelendiğinde,  7.Jenerasyon braketlere ait ortalama kinetik 

sürtünme dirençleri ile STb, Stealth, In-Ovation L braketlere ait ortalama kinetik 

sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir 

(p>0,05). 7.Jenerasyon braketler ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmiştir (p<0,001). 7. 

Jenerasyon braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri Magic braketlere göre 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. STb braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri ile Stealth braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir (p>0,05). STb braketler ile In-

Ovation L ve Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmiştir (p<0,01), (p<0,001).  STb braketlere 

ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri In-Ovation L ve Magic braketlere göre anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. Stealth braketler ile In-Ovation L braketlere ait ortalama 

kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir 

(p>0,05).  Stealth braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Magic 

braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık gözlemlenmiştir (p<0,001). Stealth braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin 

ortalaması, Magic braketlerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile Magic braketlere ait 
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 ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir 

(p>0,05), (Tablo 4-14 ve 4-20). 

 

Ark teli ile braket slotu arasında 10° açılanmada, köşeli 2 paslanmaz çelik ark 

teli ile farklı tipteki lingual braketler arasında meydana gelen kinetik sürtünme 

dirençleri ortalamaları incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlere ait ortalama kinetik 

sürtünme direnci ile STb, Stealth, In-Ovation L braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 

7.Jenerasyon braketlerin ortalama kinetik sürtünme dirençlerinin Magic braketlerin 

ortalama kinetik sürtünme dirençlerinden istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). STb braketlere ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri ile Stealth ve In-Ovation L braketlerine ait ortalama kinetik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). STb 

braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile Magic braketlere  ait ortalama 

kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir 

(p<0,001). STb braketlere ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalaması, Magic 

braketlerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. Stealth braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri ile In-Ovation L 

braketlere ait kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

tespit edilmemiştir (p>0,05).  Stealth braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri 

ile Magic braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlemlenmiştir (p<0,001). Stealth braketlere ait kinetik sürtünme 

dirençlerinin ortalaması, Magic braketlerine ait kinetik sürtünme dirençlerinin 

ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. In-Ovation L braketler ile Magic 

braketlere ait ortalama kinetik sürtünme dirençleri arasında anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-14 ve 4-20). 
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4.3. Yüzey Pürüzlülüğü ile İlgili Bulgular 

Beş farklı tipteki barketlere ait Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile 

belirlenmiş ortalama yüzey pürüzlülük değerlerinin (Ra) ortalamaları ve standart sapma 

değerleri Tablo 4-21’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-21:  Farklı tipteki braketlerin slot yüzeylerine ait ortalama Ra değerlerinin  
Kruskal Wallis Testi ile değerlendirilmesi 

 

n: Örnek sayısı      X: Ortalama değer     SS: Standart Sapma      nm: Nanometre 

 

Gruplar arası karşılaştırmada kullanılan Kruskal Wallis Testi sonuçları 

incelendiğinde, 7.Jenerasyon, Stealth, In-Ovation L, STb ve Magic braketlerinin Ra 

değerlerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir 

(p=0,0001), (Tablo 4-21), (Şekil 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13). En yüksek ortalama Ra 

değeri 7.Jenerasyon braketlerinde (108,47±17,92 nm) görülürken en düşük  ortalama Ra 

değeri ise Magic braketlerinde (33,21±15,57 nm) tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Braket Tipi n 
Ra 

X±SS (nm) 

7.Jenerasyon 6 108,47±17,92 

Stealth 6 71,11±15,29 

In-Ovation L 6 53,48±14,03 

STb 6 34,19±8,1 

Magic 6 33,21±15,57 

KW 22,84 

P 0,0001 
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Tablo 4-22: Farklı tipteki braketlerin slot yüzeylerine ait Ra değerlerindeki farkın Dunn’s 
Çoklu Karşılaştırma Testi ile değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( P < 0.05* ,   P < 0.01**,   P < 0.001***,  P > 0.05 NS ) 

Dunn’s Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçları incelendiğinde, 7.Jenerasyon 

braketlerin Ra değerlerinin ortalamaları STb ve Magic braketlerinden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,001). Diğer braketlere ait Ra değerlerinin 

ortalamaları arasında istatistksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05), (Tablo 4-21 ve 4-22) 

                               

Şekil 4-13: 7.Jenerasyon braketin Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) görüntüleri   

Braket Tipi P 

  7.Jenerasyon / Stealth NS 

  7.Jenerasyon / In-Ovation L NS 

  7.Jenerasyon / Stb ** 

  7.Jenerasyon / Magic ** 

  Stealth / In-Ovation L NS 

  Stealth / Stb NS 

  Stealth / Magic NS 

  In-Ovation L / Stb NS 

  In-Ovation L / Magic NS 

  Stb / Magic NS 

7.Jenerasyon 
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Şekil 4-14: Stealth braketin Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) görüntüleri   

 

 

 

 

                               

Şekil 4-15: In-Ovation L braketin Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) görüntüleri   

 

Stealth 

In-Ovation L 
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Şekil 4-16: STb braketin Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) görüntüleri 

 

   

                 

Şekil 4-17: Magic braketin Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) görüntüleri   

 

Beş farklı tipteki lingual braketlere ait Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile 

elde edilen görüntüler Şekil 4-18’de gösterilmiştir. 50X büyütme ile braketlerin genel 

yapısı gösterilirken, 250X büyütme ile braketlerin slotlarının yüzey morfolojileri 

görüntülenmiştir. Farklı tipteki lingual braketlere ait SEM görüntüleri incelendiğinde, 

7.Jenerasyon braketlerin en pürüzlü  yüzeye sahip oldukları görülürken Stealth, In-

Ovation L, STb ve Magic braketlerin benzer yüzey morfolojisine sahip oldukları 

görülmektedir (Şekil 4-18). 

 

STb 

Magic 
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Şekil 4-18: Çalışmada kullanılan braketlerin SEM görüntüleri.  

A, C, E, G, I: 50X büyütme altında, B,D,F, H, İ: 250x büyütme altında görüntülenmiştir.  

A B 

C D 

E 
F 

G H 

I İ 

7.Jenerasyon 

Stealth 

In-Ovation L 

STb 

Magic 



 130 

4.4. Braket Slot Genişlikleri ile İlgili Bulgular 

Beş farklı tipteki lingual barketlerin slot genişlik ölçümlerine ait minimum, 

maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ve etiket boyutundan sapma değerleri 

Tablo 4-23’te gösterilmiştir. 

Tablo 4-23: Farklı tipteki lingual braketlerin slot genişlik ölçümlerine ait minimum, 
maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ve etiket genişliğinden 
sapma değerleri 

Braket Tipi n 

Minimum  

Braket Slot 

Genişliği 

Maksimum  

Braket Slot 

Genişliği 

Braket Slot 

Genişliği 

X±SS (mil) 

Etiket  

Genişliğinden 

 Sapma (mil) 

7.Jenerasyon 8 18,29 19,18 18,8±0,28 0,8±0,28  

STb 8 17,77 18,73 18,29±0,35 0,29±0,35 

Stealth 8 17,01 17,61 17,35±0,22 0,65±0,22 

In-Ovation L 8 17,79 18,57 18,17±0,26 0,17±0,26 

Magic 8 20,16 23,21 21,29±0,96 1,29±0,96 

n: Örnek sayısı      X: Ortalama değer     SS: Standart Sapma    

 

 

Firmalar tarafından belirtilmiş olan slot genişlikleri karşılaştırıldığında, 

7.Jenerasyon, STb, In-Ovation L ve Magic braketlerin daha geniş, Stealth braketlerin ise 

daha dar slot içerdikleri belirlenmiştir. En fazla slot genişlik farkı Magic braketlerde 

(1,29±0,96 mil), en az fark ise In-Ovation L braketlerde (0,17±0,26 mil) tespit 

edilmiştir.  

 

Çalışmamızda belirlenen braketlerin slotları genişlik açısından sıralandığında, 

Magic braketlerin en geniş slota sahip oldukları ve bu braketleri sırasıyla 7.Jenerasyon, 

STb, In-Ovation L ve Stealth braketlerin takip ettiği görülmektedir (Tablo 4-23).  
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Tablo 4-24: Farklı tipteki lingual braketlerin slot  genişlik ölçümlerinin etiket genişliği ile 
karşılaştırılması 

Braket Tipi 

Etiket 

  Genişliğinden 

Küçük    

Etiket 

 Genişliğinden   

Büyük 

Etiket  

Genişliği ile Aynı 

7.Jenerasyon - %100 - 

STb %37,5 %62,5 - 

Stealth %100 - - 

In ovation L %25 %75 - 

Magic - %100 - 

   

Braket slot genişlik ölçümlerinde, 7.Jenerasyon ve Magic braketlerinin 

%100’ünün (n:8) firmalar tarafından belirtilmiş olan slot genişliğine göre daha büyük 

olduğu tespit edilmiştir. STb braketlerin %37,5’inin (n:3) firmalar tarafından belirtilmiş 

olan slot genişliğine göre daha küçük, %62,5’nin (n:5) ise daha büyük olduğu 

saptanmıştır. Stealth braketlerin %100’ünün (n:8) firmalar tarafından belirtilmiş olan 

slot genişliğine göre daha küçük olduğu belirlenmiştir. In-Ovation L braketlerin 

%25’inin (n:2) firmalar tarafından belirtilmiş olan slot genişliğine göre daha küçük, 

%75’inin (n:6) ise daha büyük olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4-24). Braket slot genişlik 

ölçümlerinde kullandığımız beş farklı tipteki lingual braketlerin tümünün firmalar 

tarafından belirtilen genişliklere sahip olmadığı saptanmıştır. 
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5. TARTIŞMA 

Ortodontik tedavi sırasında, uygun miktarda kuvvet uygulandığında optimal 

doku cevabı ve hızlı diş hareketi meydana gelmektedir. Belli bir seviyeye kadar 

uygulanan kuvvet arttıkça dişin hareket miktarı da artmaktadır, sonrasında ise kuvvet 

artsada diş hareketinde artış görülmemektedir. Braket ile ark teli arasında ortaya çıkan 

sürtünme, destek dokularda optimum kuvvet seviyelerinin oluşmasına engel 

olabilmektedir. Bu nedenle, sürtünmenin üstesinden gelecek miktarlardaki kuvvetlerin 

bilinmesi çok büyük önem taşımaktadır böylece optimal doku cevabı oluşturacak 

miktarlarda kuvvetler uygulanabilmektedir. Sürtünmenin anlaşılabilmesi  ortodontiste 

sürtünmenin etkilerini kontrol edebilme imkanı vermektedir. 

Ortodontik tedaviler sırasında sürtünme dirençlerinin ortaya çıkmasına sebep 

olan ark teli, braket, ligasyon, braket ile ark teli oryantasyonu ve ilişkisi gibi birçok 

faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin etkilerinin en iyi şekilde anlaşılıp en aza 

indirilmesi ile hızlı diş hareketinin elde edilmesi ve sonuç olarak tedavi süresinin 

azalması mümkün olacaktır. 

Zaman ilerledikçe estetik, ortodontik tedavilerde daha fazla önem kazanmıştır ve 

özellikle ortodontik malzeme üreticilerinin bu konuya ilgisi artmıştır.Böylelikle estetik 

malzemelerin üretimi çoğalmıştır. 1970’li yılların başında Dr. Craven Kurz bilimsel 

olarak lingual ortodontik tedavi ile ilgili çalışmalara başlamıştır. Günümüze kadar geçen 

süre içerisinde üretici firmalar tarafından kendinden bağlamalı ve farklı dizaynlara sahip 

lingual ortodontik tedavi braketleri üretilmiştir. Farklı özellikler içeren lingual braketler 

ile ark telleri arasında meydana gelen sürtünme dirençlerinin değerlendirilmesinin 

gerekliliği tespit edilmiştir.  

Literatürde labial ortodontik braketler ile ilgili pek çok araştırma bulunmasına 

rağmen lingual ortodontik braketler ile ark telleri arasındaki sürtünme kuvvetlerini 

inceleyen araştırmaların sayısı oldukça azdır.  
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5.1. Gereç Ve Yöntemin Tartışılması 

Bu çalışmada, beş farklı tipteki lingual braketler ile paslanmaz çelik teller 

arasında üç farklı açılanmada meydana gelen sürtünme dirençleri incelenmiştir. 

Çalışmamızda kullandığımız farklı tipteki lingual braket gruplarının herbirinde üç farklı 

braket-ark teli kombinasyonu oluşturulmuştur. Örnekler üzerinde 0°, 5° ve 10°’lik 

açılanmalarda sürtünme deneyleri uygulanmış ve ortaya çıkan statik ve kinetik 

sürtünme direnci değerleri saptanmıştır. Sürtünme testleri öncesinde farklı tipteki 

lingual braketlerin slot yüzeylerinin pürüzlülüğü taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

ve atomik kuvvet mikroskobu (AFM) kullanılarak değerlendirilmiştir. Tüm verilerin 

elde edilmesinin ardından istatiksel analizler yapılmış ve sonuçlar ortaya konmuştur. 

Literatürde lingual braketler ile ark telleri arasındaki sürtünme kuvvetlerini 

inceleyen araştırmaların sayısı oldukça azdır (83). Çalışmamızda kullanılan lingual 

braketlerden sadece 7.Jenerasyon braketine ait sürtünme direnci, Park ve ark. (83) 

tarafından 2004 yılında yapılmış olan çalışmada incelenmiştir. 7.Jenerasyon, STb, 

Stealth, Magic konvansiyonel yöntemlerle ligatürleme yapılan lingual braketlerdir. In-

Ovation L ise kendinden bağlamalı ve aktif kapak sistemine sahip braketlerdir. 

Farklı tipteki lingual braketler ile paslanmaz çelik teller arasındaki sürtünme 

dirençlerinin incelediğimiz bu in vitro çalışmamızda metodoloji, 2003 yılında Redlich 

ve ark. (88) tarafından yapılmış olan sürtünme çalışmasına mümkün olduğu kadar 

benzer şekilde planlanmıştır. Çalışmamızda kullandığımız test düzeneği, braket ile ark 

teli örneklerinin düzenek üzerinde her defasında aynı konumda ve aynı hassaslıkta 

yerleştirilmesini sağlayacak özelliktedir. Redlich ve ark. (88), Kapur ve ark. (42), 

Wadhwa ve ark. (114),  Bazakidou ve ark. (7)’nın çalışmalarında uyguladıkları gibi 

çalışmamızda,  ark telinin uç kısmına yerleştirilen 200 gr ağırlık ark telinin gergin 

durumda bulunmasını ve braketin düz bir doğru üstünde hareket etmesini sağlamak 

amacı ile asılmıştır. 

Ark tellerinin braketlere ligasyonunun standardizasyonunu sağlamak, sürtünme 

deneyleri sonucunda elde edilen verilerin güvenilirliği açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, araştırıcıların bu amaçla 

çeşitli yöntemler uyguladıkları görülmektedir. Bazakidou ve ark. (7), 1997 yılında 

estetik braketler ile ark telleri arasında meydana gelen sürtünme dirençlerini 

inceledikleri çalışmalarında, ark tellerinin paslanmaz çelik ligatürler ile bağlanmasını 
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standardize edebilmek için Mathiue pensi ile ligatürleri yedi kez çevirmişlerdir ve klinik 

ortamı simule etmek için ligatürün kıvrılmış ucunu ark telinin altına doğru 

sıkıştırmışlardır. 0,018 inç slot boyutuna sahip braketler ile 0,016 inç ark telleri ve  

0,022 inç slot boyutuna sahip braketler ile 0,018 inç ark telleri ligatür teli ile yediden 

daha az çevrilerek bağlandığında deney sırasında braket slotundan ark telinin çıkacağı 

rapor etmişlerdir. Yapılan bu çalışmada pens ile ligatür telini tutma mesafesi 

standardize edilmemiştir ve farklı mesiodistal boyuta sahip braketlerde ligatür telinin 

uyguladığı kuvvetlerin farklılık göstereceği düşünülmektedir. Meling ve ark. (72), 

ligatürlemeyi standardize etmek ve paslanmaz çelik ligatürleri gevşek bağlayabilmek 

için ligatürleme işlemi sırasında test edilecek ark teli üzerine 0,012 inç boyutundaki 

ikinci bir teli yerleştirmişlerdir ve bu şekilde ligatür telini bağlamışlardır. Daha sonra 

ikinci teli aradan çekip çıkartmışlardır. Loftus ve ark. (70), 1999 yılında yaptıkları 

çalışmada test edilecek ark telini braket slotuna yerleştirdikten sonra 0,010 inç 

boyutunda önceden belli bir miktar kendinden kıvrılmış hazır ligatür teli kullanarak 

pasif şekilde bağladıklarını belirtmişlerdir. Iwasaki ve ark. (38, 39), 2003 yılında 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında, ark tellerini braketlere beş ortodonti asistanı ve beş 

ortodontist tarafından klinik pratiğinde uyguladıkları gibi sıkı ve gevşek biçimde 0,010 

inç boyutundaki ligatür telleri ile bağlamışlardır. Hain ve ark. (30), 2003 yılında 

yaptıkları çalışmalarında paslanmaz çelik ligatürleri öncelikle sıkıca bağladıklarını, 

daha sonra 3 tur gevşettiklerini belirtmişlerdir. Ligatür telinin gevşek olduğundan emin 

olmak için ligatür teli ile ark teli arasında boşluğun olup olmadığını ve ark telinin 

serbest şekilde kayabildiğini kontrol etmişlerdir. Taylor ve ark. (100), 0,009 inç ligatür 

telleri kullanarak ark tellerini braketlere bağlamışlardır. Sürtünme kuvvetini, ligatür 

telinin en sıkı şekilde bağlandığı ve braket slotundan ark telinin çıkmasına izin 

vermeyecek  gevşeklikte bağlandığı durumda ölçmüşlerdir. Tidy (109) 1989 yılında, 

Bednar ve ark. (8), 1991 yılında yaptıkları çalışmalarında, braket slotu içine 

yerleştirdikleri ark telini ligatür teli ile öncelikle sıkıca bağladıklarını ve daha sonra ise 

ark telinin serbestçe kaymasına izin verecek şekilde ligatür telini gevşettiklerini rapor 

etmişlerdir. Bu çalışmalarda sıkı ve gevşek bağlama sınırları tam anlamıyla 

belirtilmemiştir. 

 Keith ve ark. (44) 1993 yılında, Nishio ve ark. (78) 2004 yılında 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında, ark telinin braket slotu içinde konumlanmasını 

sağlamak için ligasyon kuvvetini simule eden bir makara sistemi kullanmışlardır. Bu 
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amaçla, serbestçe dönebilen birer adet çelik makarayı braketin her iki yanına 

yerleştirmişlerdir. Bu makaralara bağlanan 200 gr ağırlık ile ligatürleme kuvvetini 

standardize etmişlerdir. 

 Andreasen ve Quevedo (1), yaptıkları çalışmada ligatürleme yöntemini 

standardize edip kullanılan ligatür tellerinin aynı kuvveti uygulamaları için ligatür teline 

daha önceden kalibre edilmiş coil springleri bağlamışlardır. Frank ve Nikolai (28), 

Shivapuja ve Berger (93) 0,012 inç boyutunda, Berger (9) 0,009 inç boyutunda 

paslanmaz çelik ligatür teli kullanarak Andreasen ve Quevedo’nun (1) çalışmalarında 

belirledikleri yöntemi kullanmışlardır. Bu yöntem çalışmamızdaki deney düzeneğimize 

uygun olmadığı için kullanılmamıştır. Kırlangıçoğlu (46), ark teli braket slotu içindeki 

yerini aldıktan sonra iki adet ligatür telinden birini braketin mesial, diğerini distal 

kanadındaki alüminyum plağın üzerindeki delikten arkaya doğru geçirerek sürtünme 

cihazının arka kısmında yuvası içine sabitlenmiş dinamometreye ligatüre etmiştir. Bu 

yöntemle ligatürleme kuvvetinin standardizasyonunu sağlamıştır.  

Andreasen ve Quevedo (1), Keith ve ark. (44), Nishio ve ark. (78), 

Kırlangıçoğlu’nun (46)  çalışmalarında uyguladıkları yöntemler modifiye ve kombine  

edilerek çalışmamızda kullanılmıştır. Bu çalışmalarda uygulanan yöntemlerin ortak 

amacı, ligatür telinin uyguladığı kuvveti somut bir şekilde ortaya koyarak ark telinin 

brakete bağlanmasını standardize etmektir. 

Redlich ve ark. (88), Nishio ve ark. (78), Frank ve Nikolai (28), Dickson ve ark. 

(23, 24), Tselepis ve ark. (111), Sims ve ark. (95), Articolo (4) yaptıkları çalışmalarda 

ark teli ile braketler arasında çeşitli açılanmalar oluşturmuşlardır ve ortaya çıkan 

sürtünme dirençlerini karşılaştırmışlardır. Çalışmamızda, ark teli ile braket arasındaki 

ikinci düzen açılanmanın sürtünme üzerindeki etkilerini inceleyebilmek için ark teli ile 

braket arasında Redlich ve ark. (88), Dickson ve ark. (23, 24), Nishio ve ark. (78), 

Tselepis ve ark. (111) çalışmalarında kullandıkları 0°, 5° ve 10° açılanmalar oluşturulup 

ortaya çıkan sürtünme dirençleri ölçülmüştür. Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar 

incelendiğinde araştırıcıların benzer yöntemler uyguladıkları görülmektedir. Tselepis ve 

ark. (111), test aygıtına bağlı iletki yardımıyla istenilen açıyı ayarlayabildiklerini ve bu 

konumda braket- ark teli açılanmasını sabitlediklerini belirtmişlerdir. Dickson ve ark. 

(24), 1994 yılındaki çalışmalarında, braket kaidesine bağlı olan gösterge iletki üzerinde 

istenilen açıyı gösterene kadar braketin yapıştırıldığı kaideyi döndürmüşlerdir ve bu 
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konumda sabitlemişlerdir. Nishio ve ark. (78), 0° açılanmada meydana gelen sürtünme 

dirençlerini incelemek istediklerinde dönebilen silindir üstüne braketi vertikal 

pozisyonda yapıştırdıklarını belirtmişlerdir. 10° açılanmada ortaya çıkan sürtünme 

dirençlerini incelemek istediklerinde ise dönebilen silindir üzerinde 10° açılanmanın 

oluşacağı bölgeyi belirledikten sonra işaret koymuşlardır ve bu işarete göre braketi 

yapıştırmışlardır. Redlich ve ark. (88), braketin yapıştırıldığı plak üzerinde test 

makinasının uzun eksenine göre 0°, 5° ve 10°  açılanmaları temsil eden 3 adet çizgi 

işaretlediklerini belirtmişlerdir.  Çalışmamızda 0°, 5° ve 10°  açılanmaların sürtünme 

dirençleri üzerindeki etkilerini inceleyebilmek için  alt ara parça  üstünde iletki 

yardımıyla bu açılara karşılık gelen 3 adet işaret doğrusu çizilmiştir. Bu doğrular 

referans alınarak alüminyum plakayı sabitleyen vidaların gevşetilmesi ile istenilen 

açılanma ayarlanmıştır. 

Literatürde çoğunlukla ark teli ile braket arasında meydana gelen sürtünme 

dirençlerinin evrensel test makinası kullanılarak ölçüldüğü görülmektedir (2, 4, 7, 19, 

24, 27, 30, 31, 41, 43, 45, 69, 73, 81, 88, 89, 95, 100, 102, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 

120).  Bu nedenle çalışmamızda sürtünme deneyleri Zwick marka (Zwick / Roell, Ulm, 

Germany) Z250 model evrensel test makinasında yapılmıştır. 

Çalışmalarda uygulanan deney hızları incelendiğinde araştırmacıların 0.5 

mm/dak (23, , 42, 95, 102, 114), 2.5 mm/dak (14, 15), 5 mm/dak (2, 24, 25, 37, 41, 73, 

78, 100, 109), 10 mm/dak (4, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 80, 84, 88, 89, 92,111), 20 mm/dak 

(30, 76) gibi farklı hızları seçtikleri görülmüştür. Ireland ve ark. (37), 1991 yılında 

yaptıkları çalışmalarında 0,5-50 mm/dak (0,5, 1, 10, 20, 50 mm/dak) deney hızlarında 

nikel-titanyum ve paslanmaz çelik ark telleri ile  paslanmaz çelik ve seramik braketler 

arasında meydana gelen sürtünme dirençlerini karşılaştırmışlardır. Çalışmalarının 

sonucunda, farklı hızlar uygulandığında ortaya çıkan sürtünme dirençlerinde anlamlı bir 

fark bulamadıklarını belirtmişlerdir. Deneysel araştırmalarda deney süresi dikkate 

alındığında seçilen hızın dişin hareket hızından ( 1 mm/ay = 2.3x10-5 mm/dak ) büyük 

olması gerekmektedir. Düşük hızların klinik durumu daha iyi yansıttığını düşünmemiz 

nedeniyle çalışmamızda deney hızı 1 mm/dak olarak belirlenmiştir. 

Çalışmamızda kullanılan braketler slotlarının yere paralel olup torklarının ve 

angulasyonlarının sıfırlanması için  alüminyum plakalara Cash ve ark. (16), Mendes ve 

ark. (73), Sims ve ark. (94, 95), Taylor ve ark. (100), Thomas ve ark. (102) 
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uyguladıkları yöntemde kullandıkları gibi standardizasyon jigi yardımıyla 

yapıştırılmıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmacıların yapıştırma işlemi 

sırasında klinik uygulamalarda kullanılan yapıştırıcıları kullandıkları görülmüştür (73, 

94, 95, 100, 102). Çalışmamızda kullanılan braketlerin alüminyum plakalara 

yapıştırılmasında ışıkla polimerize olan Eagle Bond adeziv (American Orthodontics, 

Sheboygan, Wis) kullanılmıştır. 

Ark telleri ile braketler arasında meydana gelen sürtünme dirençlerinin ele 

alındığı çalışmalar incelendiğinde ıslak ve kuru ortamın deney sonuçlarını  farklı 

şekillerde etkiledikleri görülmektedir. Doğal tükürüğün etkilerini inceleyen 

araştırmalarda, paslanmaz çelik ve nikel titanyum teller kullanıldığında doğal tükürüğün 

sürtünme dirençlerini arttırdığı, beta titanyum teller kullanıldığında ise sürtünme 

dirençlerini azalttığı kaydedilmiştir (96). Kuru ortamla ıslak ortamın sürtünme 

üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmaların bazılarında ıslak ortamın sürtünmeyi 

azalttığı (6, 111),  bazılarında ise sürtünmeyi arttırdığı (26, 85, 93, 97) rapor edilmiştir. 

Kuru ile ıslak ortamda meydana gelen sürtünme dirençlerinde anlamlı farkın olmadığını 

savunan araştırmacılar da mevcuttur (1, 37). Yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlar 

arasındaki farklılıklar ve çelişkiler nedeniyle benzer araştırmalardaki deney koşulları 

örnek alınıp çalışmamızdaki sürtünme deneyleri 21° ± 2° C’lik oda sıcaklığında ve kuru 

ortamda (4, 8, 9, 14, 15, 73, 76, 84,  93, 95, 100) gerçekleştirilmiştir.  

Konu ile ilgili çalışmalar değerlendirildiğinde, bazı araştırmacıların braketler ile 

ark telleri arasında meydana gelen statik sürtünme dirençlerini (19, 40, 81, 85, 87, 88), 

bazılarının ise kinetik sürtünme dirençlerini (2, 7, 20, 79, 111, 112, 121), diğer bir grup 

araştırmacının ise statik ve kinetik sürtünme dirençlerinin her ikisinide (5, 13, 14, 16, 

25, 27, 42, 43, 45, 48, 54, 55, 57, 62, 64, 67, 75, 76, 92, 93, 100, 113, 114) inceledikleri 

görülmektedir. Sadece statik sürtünme dirençlerinin incelendiği çalışmalarda, ortodontik 

diş hareketi sırasında braketin ark teli üzerinde kaymasının  sürekli veya sabit bir 

hareket olmadığını belirtmişlerdir ve bu nedenle statik sürtünme dirençlerinin ölçülmesi 

gerektiğini savunmuşlardır. Ancak biz  çalışmamızda braketler ile ark telleri arasında 

meydana gelen statik ve kinetik sürtünme direnç değerlerinin her ikisini de  

değerlendirdik. 

Braket slotlarının taban yüzey morfolojisini, araştırıcılar genellikle taramalı 

elektron mikroskobu (SEM) ile incelemişlerdir. Kusy ve Whitley (57), 1990 yılında 
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yaptıkları çalışmalarında, 0,018 inç slot boyutuna sahip paslanmaz çelik braketler ile 

0,022 inç slot boyutuna sahip polikristalin alumina braketlerin slot yüzeylerinin 

morfolojisini taramalı elektron mikroskobu kullanarak (SEM) görüntülemişlerdir. Keith 

ve ark. (45), iki farklı tipteki polikristalin zirkonyum ve bir tip polikristalin alumina 

braketin slot yüzey morfolojilerini ve genel braket görüntülerini farklı büyütmeler 

altında taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile görüntülemişlerdir. Saunders ve ark. 

(92), polikristalin ve monokristalin braketlerin slotlarının yüzey morfolojisini incelemek 

için taramalı elektron mikroskobunu (SEM) kullanmışlardır. Yüksek seviyelerde 

büyütme yaparak braketlerin yüzey morfolojilerinin daha net şekilde 

karşılaştırılabileceğini bildirmişlerdir. Bednar ve ark. (8), seramik ve paslanmaz çelik 

braketlerin slotlarının yüzey morfolojisini değerlendirmek için taramalı elektron 

mikroskobu  (SEM) ile 1500X büyütme altında inceleme yapmışlardır. Tanne ve ark. 

(99), 1991 yılında yaptıkları çalışmada seramik ve metal braketlerinin slot yüzeyleri ve 

kenarlarının morfolojisini taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanarak 

değerlendirmişlerdir. Ireland ve ark. (37), yeni seramik ve metal braketlerin ve 

kullanılmış seramik braketlerin slot yüzeylerini 700X büyütme altında taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) ile incelemişlerdir. Omana ve ark. (81), 1992 yılında 

gerçekleştirdikleri araştırmalarında yedi farklı tipteki seramik braketlerin ve bir tip 

metal braketin slot yüzeylerinin morfolojilerini 200X büyütme altında taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) ile görüntüleyip değerlendirmişlerdir. Downing ve ark. (24), 1994 

yılındaki çalışmalarında paslanmaz çelik ve polikristalin seramik braketlerin slot yüzey 

morfolojisini 650X büyütme altında taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile 

görüntülemişlerdir. Tanne ve ark. (98), 1994 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında 

yeni üretim seramik braket ile daha önceden mevcut olan iki farklı tipteki seramik 

braketlerin slot yüzeylerinin morfolojsini taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile  

görüntülemişlerdir. Kusy ve ark. (64) 1998 yılındaki,  Kapur ve ark. (43) 1999 yılındaki 

araştırmalarında paslanmaz çelik ve titanyum braketlerin slot yüzey morfolojisini 

görüntülemek için taramalı elektron mikrokobu (SEM) kullanmışlardır. Michelberger ve 

ark. (75), 2000 yılındaki çalışmalarında titanyum ve paslanmaz çelik braketlerin yüzey 

morfolojilerini taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile görüntüleyip sürtünme deneyi 

sonrasında oluşan aşınma alanlarını belirlemişlerdir.  Mendes ve ark. (73), 2003 

yılındaki çalışmalarında paslanmaz çelik ikiz braket, iyon implantasyonu yapılmış 

paslanmaz çelik ikiz braket, düşük sürtünmeli paslanmaz çelik braket ve kendinden 
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bağlamalı paslanmaz çelik braket slotlarının yüzey morfolojisini taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) ile değerlendirmişlerdir. Nishio ve ark. (78), 2004 yılında yaptıkları 

araştırmalarında paslanmaz çelik, seramik ve metal slotlu seramik braketlerin slot yüzey 

morfoljileri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile 200X ve 100X büyütme altında 

incelemişlerdir. Çalışmamızda beş farklı tipteki lingual braketleri 50X ve 250X 

büyütme altında görüntülenip değerlendirilmiştir.    

Braketlerin ve ark tellerinin üç boyutlu yüzey pürüzlülüğü değerlendirilmesi ile 

ilgili literatürler incelendiğinde araştırmacıların genellikle bu amaçla atomik kuvvet 

mikroskobunu (AFM) kullandıkları görülmüştür (9, 35, 36, 68, 117). Lin ve ark. (68), 

2006 yılında yaptıkları araştırmada beş farklı ‘Roth’ tipindeki ve beş farklı standart 

tipteki paslanmaz çelik braketlerin üç boyutlu yüzey morfolojisini 20X20 µm tarama 

alanına sahip atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile incelemişlerdir. Her bir braket 

tipinden birer adet olmak üzere toplam 10 adet braketi atomik kuvvet mikroskobu ile 

görüntüleyip herbir braket tipine ait ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerini 

karşılaştırmışlardır. Çalışmamızda benzer araştırmalar örnek alınıp beş farklı tipteki 

lingual braketlerin herbirinden 6 adet olmak üzere toplam 30  adet braketin üç boyutlu 

yüzey morfolojisi atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile incelenmiştir. Atomik kuvvet 

mikroskobu ile inceleme sonucunda elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) 

değerleri karşılaştırılmıştır. 

Braket slotlarının ölçülmesinde araştırmacıların çeşitli yöntemler uyguladıkları 

görülmektedir. Cash ve ark. (17), 2004 yılında yaptıkları çalışmada braket slotlarını iki 

farklı konumda (slat tabanına yakın, slot tepesine yakın) dijital okuyucu Maxtascan 100 

(Graticules, Tonbridge, Kent, UK) ile ölçmüşlerdir. Cash ve ark. (16), 2004 yılında 

yaptıkları diğer bir çalışmada, braketlerin slot genişliklerini ve slot derinliklerini 

binoküler ışk mikroskobu (Meiji Labax Co., Tokyo, Japan) ile ölçmüşlerdir. Jones ve 

ark. (40), 2002 yılında yaptıkları çalışmada braket slotlarını Wild M400 fotomikroskobu 

ile 10X büyütme altında görüntülemişlerdir ve mikroskoba bağlı mikrometre yardımıyla 

slot genişliklerini ölçmüşlerdir. Literatür incelemesi sonucunda araştırmacıların 

braketlerin slot genişliklerinin ölçülmesinde genellikle mikrosertlik test cihazının optik 

mikroskobunu kullandıkları belirlenmiştir (59, 61, 64, 103, 104). Kusy ve ark. (64), 

1998 yılında yaptıkları çalışmada mikrosertlik test cihazının optik mikroskobunu 

kullanarak titanyum ve paslanmaz çelik braketlerin slotlarını ölçmüşlerdir. Her bir 
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braket tipinden 10 adet kullanmışlardır ve mesial ve distal taraftan olmak üzere bir 

braket için toplam 10 kez ölçüm yapmışlardır. Kusy ve ark. (59), 1999 yılında yaptıkları 

çalışmalarında mikrosertlik test cihazının optik mikroskobunu ile her bir braket 

slotunun mesial ve distal tarafından olmak üzere toplam 6 kez ölçüm yapmışlardır. 

Kusy ve ark. (61), 2000 yılında yaptıkları çalışmalarında ise her bir braket slotunun 

mesial ve distal tarafından olmak üzere toplam 8 kez ölçüm yapmışlardır. Thorstenson 

ve ark. (103, 104), 2001 yılında ve 2003 yılında yayınlanan çalışmalarında mikrosertlik 

test cihazının optik mikroskobunu kullanarak her bir braket için 6 kez ölçüm 

yapmışlardır. Rucker ve ark. (91), 2002 yılında yaptıkları çalışmada  her bir braket slot 

tabanını mesial ve distalden olmak toplam 6 kez mikrosertlik test cihazının optik 

mikroskobu ile ölçmüşlerdir. Çalışmamızda, her bir braket tipinden 8 adet olmak üzere 

toplam 40 adet braketin slot genişlikleri mikrosertlik test cihazının optik mikroskobu 

kullanılarak ölçülmüştür. 

 

5.2. Statik Sürtünme Dirençleri ile İlgili Bulguların Tartışılması 

5.2.1. Farklı Braket ve Ark Teli Kombinasyonlarında 0°, 5° ve 10° Açılanmanın 
Statik Sürtünme Direnci Üzerine Etkisinin Tartışılması 

Çalışmamızda incelenen tüm braket ark teli kombinasyonlarında,  açılanma 

arttıkça statik sürtünme dirençlerinin de arttığı görülmektedir (Tablo 4-1). Bu bulgu, 

ikinci düzen açılanma ile sürtünme dirençleri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda 

elde edilen bulgularla uyumludur (18, 24, 60, 78, 84,  88, 95, 104, 105, 106, 111).   

Kusy ve Whitley (60), yaptıkları çalışmada braket slotu ile ark teli arasındaki 

açının artması ile kaymaya karşı direncin artacağını belirtmişlerdir. Bu açı kritik bir 

değeri geçtiğinde ise braket ile ark teli arasında kilitlenmenin (binding) oluşacağını ve 

sürtünme dirençlerinin artacağını belirtmişlerdir. Açılanmanın daha da arttığı 

durumlarda ise çentiklenme (notching) safhasının meydana geldiğni tespit etmişlerdir. 

Çalışmalarında kritik kontakt açısının hesaplanabilmesi için ark teli boyutunun, braketin 

slot boyutunun ve mesio-distal genişliğinin kullanıldığı matemetiksel bir formül 

oluşturmuşlardır;                  

θc = 57,32 [ 1- ( W/S ) ] / (B/S) 



 141 

W; Braket slotuna temes eden ark telinin vertikal boyutunu, S; Braket slotunun taban 

boyutunu, B; Braketin mesio-distal genişliğini temsil ettiğini belirtmişlerdir. Braket ve 

ark teline ait değerleri kullanılarak θc değerini hesaplamışlardır ve bu açının  teorik 

olarak en fazla 3.7°’ye eşit olduğunu tespit etmişlerdir. Klinik açıdan 

değerlendirildiğinde, kritik kontakt açısının kolay şekilde kayma ile kısıtlı kayma 

arasındaki sınırı oluşturduğunu tespit etmişlerdir. 

Çalışmamızda, Kusy ve Whitley’in (60) oluşturdukları formül yardımıyla,  farklı 

braket ve ark teli kombinasyonları için  kritik kontakt açısı değeri hesaplanmıştır ve 

çalışmamızda kullanılan braketler için ortalama kritik kontakt açısı değeri yaklaşık 2° 

olarak tespit edilmiştir. Metodumuzda, klasik sürtünme, kilitlenme ve çentiklenme 

safhalarının etkilerinin incelenebilmesi amacıyla ark teli ile braket arasında 5° ve 10° 

açılanmalar oluşturularak kritik kontakt açısı değerleri aşılmıştır.   

5.2.2. Farklı Braket ile Ark Teli Kombinasyonlarında 0°, 5° ve 10° Açılanmalarda 
Ark Teli Boyutunun Statik Sürtünme Direnci Üzerindeki Etkisinin Genel Olarak 
Tartışılması 

Çalışmamızda incelenen tüm braket ark teli kombinasyonlarında, ark teli boyutu 

arttıkça statik sürtünme dirençlerinin de arttığı görülmektedir (Tablo 4-2, 4-3, 4-4). Bu 

bulgu, ark teli boyutu ile sürtünme dirençleri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda 

elde edilen bulgularla uyumludur (1, 8, 28, 29, 41,  88, 99). 

Andreasen ve Quevedo (1), yaptıkları çalışmada 0,022x0,028 inç slot boyutuna 

sahip edgewise braketler ile 0,014 inç, 0,016 inç, 0,018 inç, 0,020 inç, 0,018x0,025 inç, 

0,021x0,025 inç boyutundaki ark telleri arasında meydana gelen sürtünme dirençlerini 

incelemişlerdir. Ark teli boyutu arttıkça sürtünme dirençlerinin de arttığını tespit 

etmişlerdir. 

Frank ve Nikolai (28), ark teli üzerindeki kanin distalizasyonunun deneysel 

olarak simule ettikleri çalışmada farklı mesio-distal boyuta sahip braketler ile 0,016 inç, 

0,018 inç, 0,020 inç, 0,017x0,025 inç, 0,019x0,025 inç boyutuna sahip ark telleri ile 

farklı açılanmlarda meydana gelen sürtünme dirençlerini incelemişlerdir. Genel olarak, 

ark teli boyutundaki artışın sürtünme dirençlerinde arttışa yol açtığını saptamışlardır. 

 Garner ve ark. (29), ark teli üzerinde kanin retraksiyonunun simule ettikleri 

çalışmalarında üç farklı materyale ve iki farklı boyuta sahip (0,016x0,022 inç, 

0,017x0,025 inç) tellerin meydana getirdiği sürtünme dirençlerini incelemişlerdir. Ark 
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teli boyutu arttıkça braket ile ark teli arasında oluşan sürtünme dirençlerinde artışın 

gözlendiğini belirtmişlerdir.  

Tanne ve ark. (99), 1991 yılında yaptıkları çalışmada 0,018 inç slot boyutuna 

sahip bir tip metal braket, iki tip polikristalin alumina braket ve bir tip zirkonyum braket 

ile 0,018 inç, 0,016x0,022 inç, 0,017x0,022 inç boyutlardaki krom kobalt ark tellerini 

arasında oluşan sürtünme dirençlerini incelemişlerdir. Ark teli boyutunun artması ile 

braket ile ark teli arasındaki sürtünme direncinin arttığını saptamışlardır. 

  Bednar ve ark. (8), 1991 yılındaki çalışmalarında, konvansiyonel yöntemle 

ligatüre edilmiş seramik ve paslanmaz çelik braketler ve kendinden bağlamalı 

paslanmaz çelik braketler ile 0,014 inç, 0,016 inç, 0,018 inç, 0,016x0,016 inç, 

0,016x0,022 inç boyutlarındaki paslanmaz çelik teller arasında oluşan sürtünme 

dirençlerini incelemişlerdir. Test aygıtı klinik ortamın simule edilebilmesi için braketin 

ark teli üzerindeki hareket sırasında açılanma oluşturacak şekilde ayarlanmıştır. Çalışma 

sonucunda, ark teli boyutu arttıkça konvansiyonel yöntemle ligatüre edilmiş paslanmaz 

çelik braket ve tel kombinasyonuna ait sürtünme direnci değerlerinin arttığını tespit 

etmişlerdir. 

Redlich ve ark. (88), 2003 yılında yaptıkları çalışmada farklı tipteki braketler ile 

0,018 inç, 0,018x0,025 inç ve 0,019x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri 

arasında meydana gelen sürtünme dirençlerini inceledikleri çalışmalarında ark teli 

boyutunun artmasıyla sürtünme dirençlerinde artışın görüldüğünü rapor etmişlerdir. 

 

5.2.3. 0°, 5° ve 10° Açılanmalarda Farklı Braket Tiplerinde Ark Teli Boyutunun 
Statik Sürtünme Direnci Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak Tartışılması   

Çalışmamızda, tüm açılanmalarda, 7.Jenerasyon, STb, In-Ovation L braketler ile 

yuvarlak (0,016 inç), köşeli 1 (0,016x0,022 inç) ve köşeli 2 (0,017x0,25 inç) paslanmaz 

çelik ark tellerinin oluşturdukları statik sürtünme dirençleri incelendiğinde, yuvarlak 

(0,016 inç) paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin 

ortalamalarının köşeli 1 (0,016x0,022 inç) ve köşeli 2 (0,017x0,25 inç) paslanmaz çelik 

ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamalarından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düşük olduğu saptanırken köşeli 1 (0,016x0,022 inç) ve köşeli 2 ( 

0,017x0,025 inç) paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme dirençlerinin 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.  
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Kapila ve ark. (41), 1990 yılında yaptıkları çalışmalarında, 0,018 inç slot 

boyutundaki paslanmaz çelik braketler ile 0,016 inç, 0,016x0,022 inç, 0,017x0,017 inç, 

0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark telleri kullanmışlardır. Çalışmaları 

sonucunda, orta ikiz braketler ile paslanmaz çelik teller kombine edildiğinde 

0,016x0,022 inç, 0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerinin 

oluşturdukları sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

bulunmadığını tespit etmişlerdir ve dikdörtgen kesitli paslanmaz çelik ark tellerin 

(0,016x0,022 inç, 0,017x0,025 inç) yuvarlak ark tellerine (0,016 inç) göre daha fazla 

sürtünme direnci seviyelerine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Cacciafesta ve ark. (14), 

2003 yılında yaptıkları çalışmada 0,022 inç slot boyutundaki braketler ile 0,016 inç, 

0,017x0,025 inç, 0,019x0,025 inç boyutlarındaki (SS, Ni-Ti, TMA) ark telleri arasında 

ortaya çıkan sürtünme dirençlerini incelemişlerdir. Çalışmalarının sonucunda, 0.016 inç 

boyutundaki ark tellerinin 0,017x0,025 inç, 0,019x0,025 inç boyutlarındaki ark tellerine 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük sürtünme dirençleri meydana getirdiğini 

belirtirken, 0,017x0,025 inç ve 0,019x0,025 inç boyutlarındaki ark tellerinin 

oluşturdukları sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

olmadığını rapor etmişlerdir. Cacciafesta ve ark. (14) ve Kapilla ve ark. (41)’nın 

bulguları çalışmamızda tespit ettiğimiz yuvarlak ark teli ile köşeli 1 ve köşeli 2 ark 

telleri arasındaki ve köşeli tellerin kendi aralarındaki ilişkiyi gösteren bulgularla 

uyumludur. Buna karşın, Park ve ark. (83), 2004 yılında yaptıkları çalışmada, iki farklı 

tipteki lingual braketler ( FJT: Fujita Corp., Tokyo, Japan; ORM-7.Jenerasyon: Ormco 

Corp., Orange, Calif, USA ) ve bir tip labial braket (CTL: Tomy Corp., Tokyo, Japan ) 

ile 0,016x0,022 inç, 0,017x0,025 inç boyutlarındaki ve üç farklı alaşımdan (paslanmaz 

çelik, beta-titanyum, krom kobalt) oluşan ark telleri arasında meydana gelen sürtünme 

dirençlerini inceledikleri çalışmalarında, ark teli ile braket slotu arasında 4° açılanmada, 

0,017x0,025 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine ait statik sürtünme 

dirençlerinin ortalamasını, 0,016x0,022 inç boyutundaki paslanmaz çelik ark tellerine 

ait statik sürtünme dirençlerinin ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulmuşlardır.  

Literatürde ark teli geometrisinin sürtünme üzerindeki etkisini araştıran 

çalışmalar incelendiğinde, genel olarak araştırmacıların yuvarlak tellerin köşeli tellere 

göre daha düşük sürtünme dirençleri meydana getirdiği görüşünü savundukları 

görülmektedir (25, 41, 94, 96).  Bu sonuç çalışmamızda elde ettiğimiz bulgularla 
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uyumludur. Buna karşın bazı araştırmacıların ise bu konu ile ilgili farklı görüşleri 

mevcuttur (27, 28, 37). Ireland ve ark. (37), braket ile ark teli arasında ikinci düzen 

açılanmanın oluşmadığı durumlarda, yuvarlak ve köşeli ark tellerinin meydana 

getirdikleri sürtünme dirençleri arasında fark bulamamışlardır. Drescher ve ark. (27), 

aynı vertikal boyuta sahip yuvarlak ve  köşeli ark tellerin oluşturdukları sürtünme 

kuvvetlerinin benzer olduklarını ifade etmişlerdir. Frank ve Nikolai (28) ise yaptıkları 

çalışmada, ark teli ile braket slotu arasında kilitlenmenin olmadığı düşük açılanmalarda, 

temas alanının sürtünme direncini etkilediği ve bu nedenle yuvarlak ark tellerin köşeli 

ark tellerine göre daha az sürtünme direnci meydana getirdiklerini ancak, kilitlenmenin 

oluştuğu açılanmalarda 0,020 inç boyutundaki yuvarlak ark tellerin 0,017x0,025 inç 

boyutundaki köşeli ark tellerine göre daha fazla sürtünme meydana getirdiklerini 

belirtmişlerdir. Bu farkın nedenini açıklarken, braket ile ark teli arasında açılanma 

oluştuğu zaman, yuvarlak ark telinin braket köşesine temas ettiği noktalarda basınç 

etkisi ile ark telinin üstünde çentiklerin meydana geldiğini halbuki, köşeli tellerde bu 

basıncın büyük bir alana yayılması nedeniyle sürtünme dirençlerinin azaldığını 

bildirmişlerdir. 

 Çalışmamızda, Stealth braketler ile çeşitli boyutlardaki paslanmaz çelik ark teli 

kombinasyonlarında ortaya çıkan statik sürtünme dirençleri ile ilgili bulgularımız 

incelendiğinde, Stealth braketlerinde STb, In-Ovation L ve 7.Jenerasyon braketlerinden 

farklı olarak, 0° ve 5° açılanmalarda yuvarlak ve köşeli 1 ark tellerinin oluşturdukları 

statik sürtünme dirençlerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (Tablo 4-5, 4-6). Bu durum Stealth braketlerinin slot genişliğinin firma 

tarafından bildirilen değerden daha küçük (17,35±0,22 mil)  olması nedeniyle tüm 

yuvarlak ark teli braket kombinasyonlarında en fazla statik sürtünme değeri gösteren 

braket olmasından kaynaklanmaktadır (Tablo 4-2, 4-3, 4-4). Çalışmamızda, diğer braket 

tiplerinde tüm kombinasyonlarda, yuvarlak ve köşeli 1 ark tellerinin statik sürtünme 

dirençleri arasında ortaya çıkan istatistiksel olarak anlamlı farklılık, Stealth 

braketlerinde açılandırmanın, yuvarlak tele göre köşeli telin oluşturduğu statik sürtünme 

direnci üzerinde, daha fazla arttırıcı etkisine bağlı olarak 10° açılanmada ortaya 

çıkmaktadır (Tablo 4-7). Stealth braketlerde, yuvarlak ve köşeli 2 ark tellerin statik 

sürtünme dirençleri arasında, diğer tüm braketler ile uyumlu olarak, istatistiksel 

düzeyde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. 



 145 

Çalışmamızda, Magic braketler ile paslanmaz çelik ark teli kombinasyonlarında 

ortaya çıkan statik sürtünme dirençleri ile ilgili bulgularımız incelendiğinde, Magic 

braketlerde  7.Jenerasyon, STb, ve In-Ovation L braketlerinden farklı olarak tüm 

açılanmalarda yuvarlak ve köşeli 1 ark telleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunamamıştır. Bu farklılık, Magic braketlerin yüzey pürüzlülük (Ra) değerlerinin 

ortalamalarının düşük seviyelerde (33,21±15,57 nm) olduğunun saptanması ve slot 

genişliğinin firma tarafından bildirilen değerden daha büyük (21,29±0,96 mil) olması 

nedeniyle tüm köşeli 1 ark teli ve braket kombinasyonlarında en az sürtünme değeri 

gösteren braketler olmasından kaynaklanmaktadır. Magic braketlerde, diğer tüm 

braketlerle uyumlu olarak, yuvarlak ve köşeli 2 ark tellerin statik sürtünme direçleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Magic braketlerde, 

7.Jenerasyon, STb ve In-Ovation L braketlere uyumlu olarak, köşeli 1 ve köşeli 2 ark 

tellerin statik sürtünme direçleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlenmemiştir. 

 

5.2.4. 0°, 5° ve 10° Açılanmalarda Farklı Braket ile Ark Teli Kombinasyonlarında 
Oluşan Statik Sürtünme Dirençlerinin Karşılaştırmalı Olarak Tartışılması 

Çalışmamızda, ark teli ile braket slotu arasında 0°, 5° ve 10° açılanmalarda, 

farklı boyuttaki paslanmaz çelik ark telleri ile test edilen farklı tipteki lingual braketlerin 

oluşturdukları statik sürtünme dirençlerinin ortalamaları incelendiğinde, Magic ve In-

Ovation L braketlerin; 7.Jenerasyon, STb ve Stealth braketlere göre daha düşük statik 

sürtünme dirençleri meydana getirdikleri görülmektedir (Tablo 4-2, 4-3, 4-4). 

Çalışmamızda yapılan slot genişliği ölçümleri, Magic braketlerin firmanın belirttiği 

değerden daha geniş slota sahip olduklarını ortaya koymuştur (Tablo 4-23). Aynı 

zamanda, bu braketler firma değerleri dikkate alındığında slot genişliğinde en fazla 

sapma gösteren braketlerdir (Tablo 4-23). In-Ovation L braketlerde kapak 

mekanizmasının, Magic braketlerde ise geniş slota sahip olmalarının statik sürtünme 

direnci değerlerinin azalmasında rol oynadığı düşünülmektedir.  

Stealth ve STb braketlerin, sadece 0° açılanmada, yuvarlak paslanmaz çelik ark 

telleri ile oluşturulan kombinasyonlarda oluşturdukları ortalama statik sürtünme 

dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Stealth braketlerinin slot 

genişliğinin firma tarafından bildirilen değerden daha küçük (17,35±0,22 mil) olması 
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nedeniyle yuvarlak ark teli ile kombinasyonlarında STb braketlere göre daha fazla statik 

sürtünme direnç değeri gösterdiği ve ark teli kalınlığının artması ile bu farkın ortadan 

kalktığı düşünülmektedir. 7.Jenerasyon ve STb braketler ile yine 7.Jenerasyon ve 

Stealth braketlerin 0° açılanmada, köşeli 2 ark telleri ile oluşturdukları 

kombinasyonlarda ortaya çıkan statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklar bulunmuştur. θc değerinin aşıldığı 5° ve 10° açılanmalarda ise 

7.Jenerasyon, STb ve Stealth braketlerine ait ortalama statik sürtünme direnç değerleri 

arasında tüm kombinasyonlarda istatistiksel olarak anlamlı farkın olmadığı tespit 

edilmiştir. Çalışmamızda, 7. Jenerasyon braketlerin ortalama slot genişliğinin 

(18,8±0,28 mil); STb (18,29±0,35 mil) ve Stealth (17,35±0,22 mil) braketlerin ortalama 

slot genişliğinden daha büyük olduğu belirlenmiştir. Bu braketler arasındaki slot 

genişliği farkının 0° açılanmada, 7.Jenerasyon braketlerinde daha az statik sürtünme 

direnci oluşmasına neden olurken θc açısının aşılmasından sonra bu farklılığın ortadan 

kalktığını düşünmekteyiz.  

In-Ovation L ve Magic braketler, 0°, 5° ve 10° açılanmalarda, farklı boyuttaki 

paslanmaz çelik ark telleri ile test edildiklerinde ortaya çıkan statik sürtünme 

dirençlerinin ortalamaları karşılaştırıldığında, tüm kombinasyonlarda bu braketlere ait 

statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı 

gözlenmiştir (Tablo 4-8, 4-9 ve 4-10). In-Ovation L braketlerin sürtünmeyi azaltan 

kapak mekanizması içermesi ve Magic braketin geniş slotlu braket olması nedeni ile her 

iki braket tipinde ortaya çıkan ortalama statik sürtünme dirençleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

Çalışmamızda In-Ovation L braketler ile elde edilen statik sürtünme dirençleri 

değerlendirildiğinde; bu braketlere ait statik sürtünme dirençleri, kapak mekanizmasının 

statik sürtünme direncinin ana komponentlerinden biri olan ‘Normal’ kuvvetin 

(ligatürleme kuvvetinin) azalmasına yol açması nedeniyle STb, 7.Jenerasyon ve Stealth 

braketlere göre daha düşük değerlerde belirlenmiştir (Tablo 4-2, 4-3, 4-4). Yuvarlak ark 

teli ile yapılan kombinasyonlarda, In-Ovation L braketler 0° açılanmada; 7.Jenerasyon 

ve Stealth braketlere, 5° açılanmada; Stealth braketlere, 10° açılanmada ise STb ve 

Stealth braketlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük statik sürtünme 

direnci göstermişlerdir. Ancak braketler arasındaki bu sürtünme direnci farklılığı köşeli 

2 paslanmaz çelik ark teli ile yapılan kombinasyonlarda istatistiksel olarak anlamsız 
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değerlere ulaşmıştır. Bu durumun, ark teli boyutunun artışına bağlı olarak, köşeli 2 

paslanmaz çelik ark telinin In-Ovation L braketin aktif kapağına temas etmesi 

sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Pizonni ve ark. (84), 1998 yılında yaptıkları 

çalışmada, 0,022 inç slot boyutuna sahip iki tip konvansiyonel ve iki tip kendinden 

bağlamalı braket (Damon SL braket, SPEED braket) ile 0,018inç ve 0,017x0,025 inç 

boyutundaki beta-titanyum ve paslanmaz çelik teller arasında 0°, 3°, 6°, 9° ve 12° 

açılanmalarda meydana gelen sürtünme dirençlerini incelemişlerdir. Yuvarlak teller 

kullanıldığında SPEED ve Damon braketler konvansiyonel braketlere göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede düşük sürtünme dirençleri meydana getirdiklerini, köşeli teller 

kullanıldığında ise aktif kapak mekanizması içeren SPEED braketlerin sürtünme 

dirençlerinin diğer braketlere göre daha fazla arttığını rapor etmişlerlerdir.Thomas ve 

ark. (102), 1998 yılında yaptıkları çalışmada, 0,022 inç slot boyutuna sahip iki tip 

kendinden bağlamalı braket (Damon SL, Time) ve elastomerik ligatür ile bağlanmış iki 

tip edgewise braket ile 0,014 inç nikel titanyum, 0,0175 inç çok sarımlı paslanmaz çelik, 

0,016x0,022 inç nikel titanyum, 0,016x0,022 inç paslanmaz çelik ve 0,019x0,025 inç 

paslanmaz çelik ark telleri arasında meydana gelen sürtünme dirençlerini 

karşılaştırmışlardır. Ark teli derinliği 0,017 inç’ten büyük olduğunda aktif kapağa sahip 

(spring clip) Time braketlerin kapaklarının slot içindeki ark teline temas etmesi 

nedeniyle bu braketlerin oluşturduğu sürtünme kuvvetinin arttığını rapor etmişlerdir. 

Thorstenson ve ark. (105), 2002 yılında yaptıkları çalışmada, braketler 0,018x0,025 inç 

boyutundaki ark telleri ile test edildiğinde, aktif kapağa sahip kendinden bağlamalı 

braketlerin (In-Ovation R, SPEED, Time) kapak mekanizmaları nedeniyle pasif kapaklı 

kendinden bağlamalı braketlere (Activa, Damon, Twinlock) göre daha fazla sürtünme 

dirençleri meydana getirdiklerini belirtmişlerdir. Kim ve ark. (47), 2008 yılında 

yaptıkları çalışmada pasif kapaklı (Damon 2 ve Damon 3), aktif kapaklı (SPEED, Time 

2, In-Ovation R) ve yeni tip (SmartClip) kendinden bağlamalı braketlerin oluşturdukları 

sürtünme dirençlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında, aktif kapağa sahip braketlerin 

kapakları kapatıldığında ark teli ile kapak temas ettiği zaman sürtünme dirençlerinin, 

pasif kapaklı kendinden bağlamalı braketlere göre daha yüksek seviyelerde olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Magic braketler ile 7.Jenerasyon, STb ve Stealth braketlerin farklı boyuttaki 

paslanmaz çelik ark telleri ile oluşturulan kombinasyonlarda ortaya çıkan statik 

sürtünme dirençlerinin ortalamaları karşılaştırıldığında; θc değerinin aşıldığı 10° 



 148 

açılanmada tüm kombinasyonlarda, 5° açılanmada ise köşeli ark teli braket 

kombinasyonlarının tümünde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu farkın; 

açılanmanın, geniş slotlu ve yüzey pürüzlülük ortalaması (Ra) en az (33,21±15,57 nm) 

olarak belirlenen Magic braketlerde statik sürtünme dirençlerini diğer braketlere oranla 

daha az arttırmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

5.3.  Kinetik Sürtünme Dirençleri ile İlgili Bulguların Tartışılması 

Çalışmamızda, tüm kombinasyonlara ait kinetik sürtünme direnç değerlerinin 

statik sürtünme direnç değerlerinden daha düşük seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. 

Baccetti ve ark. (5), Burstone ve ark. (13), Cacciafesta ve ark. (14, 15), Downing ve ark. 

(25), Kusy ve ark. (54, 55, 64), Moore ve ark. (76), Taylor ve ark. (100)’nın 

arştırmalarında kinetik sürtünme direnç değerlerinin statik sürtünme direnç 

değerlerinden daha düşük seviyelerde olduğunun tespit eldilmesiyle ilgili bulgular 

çalışmamızın bulguları ile uyumludur. Çalışmamızda, statik sürtünme dirençleri ile elde 

edilen istatistiksel karşılaştırma bulgularıyla kinetik sürtünme dirençleri ile ilişkin 

istatistiksel karşılaştırma bulgularının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 

Çalışmamızda ark teli boyutu ve açılanma arttıkça statik sürtünme direnç 

değerlerinde olduğu gibi kinetik sürtünme direnç değerlerinde de artış gözlenmiştir. 

 

5.4.  Ortalama Yüzey Pürüzlülük (Ra) Değerleri ile SEM Görüntülerinin 
Tartışılması 

Çalışmamızda AFM ile yapılan incelemede, 7.Jenerasyon braketlerin en fazla 

ortalama yüzey pürüzlülük değerlerine (108,47±17,92 nm) sahipken bunu sırasıyla 

Stealth braketler (71,11±15,29 nm), In-Ovation L braketler (53,48±14,03 nm) ve STb 

braketler (34,19±8,1 nm) takip ederken, Magic braketlerin ise en az ortalama yüzey 

pürüzlülük değerlerine (33,21±15,57 nm) sahip oldukları belirlenmiştir. 7.Jenerasyon 

braketlerin Ra değerlerinin ortalamaları STb ve Magic braketlerinden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Diğer braketlere ait Ra değerlerinin ortalamaları 

arasında istatistksel farklılık gözlenmemiştir (Tablo 4-21 ve 4-22). SEM görüntüleri 

incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlerin en pürüzlü  yüzeye sahip oldukları görülürken 

Stealth, In-Ovation L, STb ve Magic braketlerin benzer yüzey morfolojisine sahip 

oldukları görülmektedir. Dolayısıyla, braketlerin yüzey pürüzlülükleri 

değerlendirildiğinde, SEM görüntülerinin tek başına yeterli olmadığını ve net 



 149 

sonuçalara ulaşabilmek adına bu bulguların AFM ile belirlenen Ra değerleri ve 3 

boyutlu görüntüler ile desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

5.5. Sonuçlar 

5.5.1. Bulgulara  İlişkin Sonuçlar 

1.Çalışmamızda, braket tipi, ark teli boyutu ve braket slotu ile ark teli arasındaki 

açılanmanın sürtünme direnci üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir. 

2. Tüm kombinasyonlarda, braket slotu ile ark teli arasındaki açı ve ark teli 

boyutu arttıkça ortaya çıkan sürtünme dirençlerinin de arttığı gözlenmiştir.  

3. Çalışmamızda, ark teli ile braket slotu arasında 0°, 5° ve 10° açılanmalarda, 

farklı boyuttaki paslanmaz çelik ark telleri ile test edilen farklı tipteki lingual braketlerin 

oluşturdukları statik sürtünme dirençlerinin ortalamaları incelendiğinde, Magic ve In-

Ovation L braketlerin; 7.Jenerasyon, STb ve Stealth braketlere göre daha düşük statik 

sürtünme dirençleri meydana getirdikleri görülmektedir. Kendinden bağlamalı In-

Ovation L braketlerin kapak mekanizmasının statik sürtünme direncinin ana 

komponentlerinden biri olan ‘Normal’ kuvvetin (ligatürleme kuvvetinin) azalmasına yol 

açması nedeniyle ve Magic braketlerin geniş slotlu braketler olması nedeniyle her iki 

braket tipinde ortaya çıkan ortalama statik sürtünme dirençlerinin diğer braket tiplerine 

göre daha düşük seviyelerde olduğu saptanmıştır. 

4. Çalışmamızda belirlediğimiz braketlerin slot genişlik (okluzo-gingival 

mesafe) değerleri firmalar tarafından belirtilmiş olan slot genişlikleri ile 

karşılaştırıldığında, 7.Jenerasyon, STb, In-Ovation L ve Magic braketlerin daha geniş, 

Stealth braketlerin ise daha dar slot içerdikleri belirlenmiştir. En fazla slot genişlik farkı 

Magic braketlerde (1,29±0,96 mil), en az fark ise In-Ovation L braketlerde (0,17±0,26 

mil) tespit edilmiştir. Çalışmamızda incelenen braketlerin slotları genişlik açısından 

sıralandığında, Magic braketlerin en büyük slot genişliğine sahip oldukları ve bu 

braketleri sırasıyla 7.Jenerasyon, STb, In-Ovation L ve Stealth braketlerin takip ettiği 

görülmüştür. 

5.  Braketlere ait SEM görüntüleri incelendiğinde, 7.Jenerasyon braketlerin en 

pürüzlü  yüzeye sahip oldukları görülürken Stealth, In-Ovation L, STb ve Magic 

braketlerin benzer yüzey morfolojisine sahip oldukları görülmektedir. Braketlerin yüzey 
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pürüzlülüğünü 3 boyutlu olarak  değerlendirmek için AFM ile yapılan incelemede, 

7.Jenerasyon braketlerin en fazla ortalama yüzey pürüzlülük değerlerine (108,47±17,92 

nm) sahipken bunu sırasıyla Stealth braketler (71,11±15,29 nm), In-Ovation L braketler 

(53,48±14,03 nm) ve STb braketler (34,19±8,1 nm) takip ederken, Magic braketlerin ise 

en az ortalama yüzey pürüzlülük değerlerine (33,21±15,57 nm) sahip oldukları 

belirlenmiştir. 7.Jenerasyon braketlerin Ra değerlerinin ortalamaları STb ve Magic 

braketlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Diğer 

braketlere ait Ra değerlerinin ortalamaları arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir. 

6. Çalışmamızda, tüm kombinasyonlara ait kinetik sürtünme direnç değerlerinin 

statik sürtünme direnç değerlerinden daha düşük seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. 

5.5.2. Klinik  Yaklaşıma İlişkin Sonuçlar 

 1. Ark teli ile braket slotu arasında 0° açılanmada (pasif konfigürasyon), 

kaymaya karşı ortaya çıkan direncin tek unsuru klasik sürtünmedir. Ark teli ile braket 

slotu arasında 5° ve 10° açılanma oluştuğunda ark teli ile braket köşeleri arasında ortaya 

çıkan kilitlenme ve çentiklenme nedeniyle sürtünme dirençlerinin daha fazla artış 

meydana gelmektedir. Bu nedenle, klinik uygulamalar sırasında sürtünme dirençlerinin 

azaltılıp tedavi süresini kısaltmak için, kayıcı mekaniklerin uygulanmaya 

başlanmasından önce seviyeleme ve sıralama işlemlerinin ark teli ile braket slotu 

arasında pasif konfigürasyonun sağlandığı aşamaya kadar devam ettirilmesi gerekliliği 

gözönünde bulundurulmalıdır. Aksi taktirde aktif konfigürasyon varlığında kayıcı 

mekaniklerin kullanımı sırasında daha yüksek sürtünme dirençlerinin ortaya çıkması 

nedeni ile  arka bölgede ankraj ve tork kontrolü ile ilgili sorunlar oluşabilir. Ayrıca  

ağrılı ve uzun bir tedavi süresi ortaya çıkabilir. Klinik uygulamalar sırasında 

ortodontistin vakanın durumu dikkate alarak farklı boyuttaki ark telleri ile farklı tipteki 

braket seçimi ile sürtünme direncinin miktarını ayarlayabilmesi mümkün olmaktadır. 

 2. Çalışmamızda en düşük sürtünme direnci gösterdiği belirlenen In-Ovation L 

braketler ile Magic braketlerin klinik etkinliği karşılaştırıldığında, geniş slota sahip olan 

Magic braketlerin köşeli paslanmaz çelik ark telleri ile kullanımı sırasında tork 

kontrolünün korunmasının daha güç olduğu düşünülmektedir. In-Ovation L braketlerin 

ise firma tarafından belirtilen değere en yakın slot genişliğine sahip olmaları nedeniyle 

köşeli paslanmaz çelik teller ile kullanımı sırasında tork kontrolünün ve arka bölgenin 

ankrajının korunmasının daha etkin biçimde sağlaması, kapak mekanizmaları sayesinde 
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sürtünme dirençlerinin düşük seviyelerde olması, hasta başında geçen sürenin azalması, 

hastanın ağız hijyenini daha kolay sağlayabilmesi, ligatür tellerin keskin kenarları 

nedeniyle oluşabilecek yaralanma riskinin ortadan kalkması gibi birçok avantaja 

sahiptirler. 

3. Lingual ortodonti hastalarında, çekim boşluklarının kapatılması sırasında 

kayıcı mekanikler uygulanırken ön ve arka grup dişlerde tork kontrolü amacı ile köşeli 

ark telleri kullanıldığında kapak mekanizmasına sahip In-Ovation L braketleri ile tedavi 

süresince, çalışmamızda incelenen STb, 7.Jenerasyon ve Stealth braketlerine göre daha 

az sürtünme direnci oluşturulacak ve daha hafif ve sürekli kuvvetler ile diş 

hareketlerinin sağlanması mümkün olacaktır. 

 

 

 



 152 

KAYNAKLAR 

 

1. Andreasen GF, Quevedo FR. Evaluation of friction forces in the 0.022x0.028 

edgewise bracket in vitro. J Biomech 1970; 3: 151-60. 

2. Angolkar PV, Kapila S, Duncanson MG, Nanda RS. Evaluation of friction between 

ceramic brackets and orthodontic wires of four alloys. Am J Orthod Dentofacial Orthop 

1990; 98: 499-506. 

3. Articolo LC, Kusy K, Saunders CR, Kusy RP. Influence of ceramic and stainless 

steel brackets on the notching of archwires during clinical treatment. Eur J Orthod 

2000; 22 (4): 409-425.  

4. Articolo LC, Kusy RP. Influence of angulation on the resistance to sliding in fixed 

appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999; 115: 39-51. 

5. Baccetti T, Franchi L Friction produced by types of elastomeric ligatures in treatment 

mechanics with the preadjusted appliance. Angle Orthod 2006; 76 (2): 211-6. 

6. Baker KL, Nieberg LG, Weimer AD, Hanna M. Frictional changes in force values 

caused by saliva substitution. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1987; 91: 316-20. 

7. Bazakidou E, Nanda RS, Duncanson MG, Sinha P. Evaluation of frictional resistance 

in esthetic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997; 112: 138-44. 

8. Bednar JR, Gruendeman GW, Sandrick JL. A comparative study of frictional forces 

between orthodontic brackets and arch wires. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1991; 

100: 513-22. 

9. Berger JL. The influence of SPEED bracket’s self-ligating design on force levels in 

tooth movement: A comparative in vitro study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990; 

97: 219-28.  

10. Berger JL. Uprighting misconceptions concerning the SPEED bracket system. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop 1992; 102: 17A-21A. 

11. Bourauel C, Fries T, Drescher D, Plietsch R. Surface roughness of orthodontic wires 

via atomic force microscopy, laser specular reflectance, and profilometry. Eur J Orthod 

1998; 20: 79-92.  

12. Braun S, Bluestein M, Moore BK, Benson G. Friction in perspective. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop 1999; 115: 619-27. 



 153 

13. Burstone CJ, Farzın-Nia F. Production of low-friction and colored TMA by ion 

implantation. J Clin Orthod 1995; 29 (7): 453-461. 

14. Cacciafesta V, Sfondrini MF, Ricciardi A, Scribante A, Klersy C, Auricchio F.  

Evaluation of friction of stainless steel and esthetic self-ligating brackets in various 

bracket-archwire combinations. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; 124: 395-402. 

15. Cacciafesta V, Sfondrini MF, Scribante A, Klersy C, Auricchio F. Evaluation of 

friction of conventional and metal-insert ceramic brackets in various bracket-archwire 

combinations. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; 124: 403-9. 

16. Cash A, Curtis R, Garrigia-Majo D, McDonald F. A comparative study of the static 

and kinetic frictional resistance of titanium molybdenum alloy archwires in stainless 

steel brackets. Eur J Orthod 2004; 26 (1): 105-111. 

17. Cash AC, Good SA, Curtis RV, McDonald F. An evaluation of slot size in 

orthodontic brackets-Are standards as expected?. Angle Orthod 2004; 74: 450-453. 

18. Cha JY, Kim KS, Hwang CJ. Frictional of conventional and silica-insert ceramic 

brackets in various bracket-wire combinations. Angle Orthod 2007; 77: 100-107. 

19. Chimenti C, Franchi L, Di Giuseppe MG, Lucci M. Friction of orthodontic 

elastomeric ligatures with different dimensions. Angle Orthod 2005; 75 (3): 421-425. 

20. Clocheret K, Willems G, Carels C, Celis JP. Dynamic frictional behaviour of 

orthodontic archwires and brackets. Eur J Orthod 2004; 26 (2): 163-170 

21. Damon DH. The Damon low- friction bracket: a biologically compatible straight-

wire system. J Clin Orthod 1998; 32: 670-680. 

22. De Franco DJ, Spiller Jr RE, Fraunhofer JA. Frictional resistance using Teflon-

coated ligatures with various bracket-archwire combinations. Angle Orthod 1995; 65: 

63-73. 

23. Dickson J, Jones S. Frictional characteristics of a modified ceramic bracket. J Clin 

Orthod 1996; 30 (9): 516-518. 

24. Dickson JA, Jones SP, Davies EA. A comparison of the frictional characteristics of 

five initial alignment wires and stainless steel brackets at three bracket to wire 

angulations – an in vitro study. Br J Orthod 1994; 21: 15-22. 

25. Downing A, McCabe J, Gordon P. A study of frictional forces between orthodontic 

brackets and archwires. Br J Orthod 1994; 21: 349-357. 

26. Downing A, McCabe J, Gordon PH. The effect of artificial saliva on the frictional 

forces between orthodontic brackets and archwires. Br J Orthod 1995; 22: 41-46. 



 154 

27. Drescher D, Bourauel C, Schumacher HA. Frictional forces between bracket and 

arch wire. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1989; 96: 397-404. 

28. Frank CA, Nikolai RJ. A comparative study of frictional resistance between 

orthodontic bracket and arch wire. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1980; 78: 593-609. 

29. Garner LD, Allai WW, Moore BK. A comparison of frictional forces during 

simulated canine retraction of a continuous edgewise arch wire. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop 1986; 90: 199-203. 

30. Hain M, Dhopatkar A, Rock P. The effect of  ligation method on friction in sliding 

mechanics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; 123: 416-422. 

31. Hain M, Dhopatkar A, Rock P. A comparison of different ligation methods on 

friction. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130: 666-670. 

32. Harradine NW, Birnie DJ. The clinical use of Activa self-ligating brackets. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop 1996; 109: 319-328. 

33. Henao SP, Kusy RP. Evaluation of the frictional resistance of conventional and self-

ligating bracket designs using standardized archwires and dental typodonts. Angle 

Orthod 2004; 74 (2): 202-211. 

34. Henao SP, Kusy RP. Frictional evaluations of dental typodont models using four 

self-ligating designs and a conventional design. Angle Orthod 2004; 75 (1): 75-85. 

35. Huang HH. Variation in corrosion resistance of nickel-titanium wires from different 

manufacturers. Angle Orthod 2005; 75: 661-665. 

36. Huang HH. Variation in surface topography of different NiTi orthodontic archwires 

in various commercial fluoride-containing environments. Dent Mater 2007; 23: 24-33. 

37. Ireland AJ, Sherriff M, McDonald F. Effect of bracket and wire composition on 

frictional forces. Eur J Orthod 1991; 13: 322-328. 

38. Iwasaki LR, Beatty MW, Nickel JC. Friction and orthodontic mechanics: clinical 

studies of moment and ligation effects. Semin Orthod 2003; 9 (4): 290-297. 

39. Iwasaki LR, Beatty MW, Randall CJ, Nickel JC. Clinical ligation forces and 

intraoral friction during sliding on a stainless steel archwire. Am J Orthod Dentofacial 

Orthop 2003; 123: 408-415. 

40. Jones SP, Tan CC, Davies EH. The effects of reconditioning on the slot dimensions 

and static frictional resistance of stainless steel brackets. Eur J Orthod 2002; 24: 183-

190. 



 155 

41. Kapila S, Angolkar PV, Duncanson MG, Nanda RS. Evaluation of friction between 

edgewise stainless steel brackets and orthodontic wires of four alloys. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop 1990; 98: 117-126. 

42. Kapur R, Sinha PK, Nanda RS. Comparison of frictional resistance in titanium and 

stainless steel brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999; 116: 271-274. 

43. Kapur R, Sinha PK, Nanda RS. Frictional resistance in orthodontic brackets with 

repeated use. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999; 116: 400-404. 

44. Keith O, Jones SP, Davies EH. The influence of bracket material, ligation force and 

wear on frictional resistance of orthodontic brackets. Br J Orthod. 1993; 20 (2): 109-

115. 

45. Keith O, Kusy RP, Whitley JQ. Zirconia brackets: An evaluation of morphology and 

coefficients of friction. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 106: 605-614. 

46. Kırlangıçoğlu S. Konvansiyonel yöntemlerle ligatüre edilen braketler ile kilit 

sistemiyle ligatüre edilen braketlerde farklı materyale ve dimansiyona sahip ark telleri 

ile meydana gelen sürtünme kuvvetlerinin in vitro olarak araştırılması. Doktora tezi 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2001. 

47. Kim TK, Kim KD, Baek SH. Comparison of frictional forces during the initial 

leveling stage in various combinations of self-ligating brackets and archwires with a 

custom-designed typodont system. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133: 

187.e15-187.e24. 

48. Krishnan V, Kumar KJ. Mechanical properties and surface characteristics of three 

archwire alloys. Angle Orthod 2004; 74 (6): 825-831. 

49. Kusy RP. Ongoing innovations in biomechanics and materials for the new 

millenium. Angle Orthod 2000; 70: 366-76.  

50. Kusy RP. Orthodontic biomechanics: Vistas from the top of a new century. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop 2000; 117: 589-591. 

51. Kusy RP. Taking the chatter out of sliding mechanics--addressing the vibration 

issue. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 122 (2): 124. 

52. Kusy RP. Influence of force systems on archwire-bracket combinations. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop 2005; 127: 333-342. 

53.  Kusy RP, O’Grady PW. Evaluation of titanium brackets for orthodontic treatment: 

Part II-The active configuration. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 118: 675-684. 



 156 

54. Kusy RP, Tobin EJ, Whitley JQ, Sioshansi P. Frictional coefficients of ion-

implanted alumina against ion-implanted beta-titanium in the low load, low velocity, 

single pass regime. Dent Mater 1992; 8 (3): 167-172. 

55. Kusy RP, Whitley JQ. Effects of sliding velocity on the coefficients of friction in a 

model orthodontic system. Dent Mater 1989; 5: 235-240. 

56.  Kusy RP, Whitley JQ. Effects of surface roughness on the coefficients of friction in 

model orthodontic systems. J Biomech 1990; 23: 913-925. 

57. Kusy RP, Whitley JQ. Coefficients of friction for arch wires in stainless steel and 

polycrystalline alumina bracket slots. 1. The dry state. Am J Orthod Dentofacial Orthop 

1990; 98: 300-312. 

58. Kusy RP, Whitley JQ. Friction between different wire-bracket configurations and 

materials. Semin Orthod 1997; 3: 166-177. 

59. Kusy RP, Whitley JQ. Assessment of second–order clearances between orthodontic 

archwires and bracket slots via the critical contact angle for binding. Angle Orthod 

1999; 69 (1): 71-80. 

60. Kusy RP, Whitley JQ. Influence of archwire and bracket dimensions on sliding 

mechanics: derivations and determinations of the critical contact angles for binding. Eur 

J Orthod 1999; 21 (2): 199-208. 

61. Kusy RP, Whitley JQ. Resistance to sliding of orthodontic appliances in the dry and 

wet states: influence of archwire alloy, interbracket distance, and bracket engagement. J 

Biomed Mater Res 2000; 52 (4): 797-811. 

62. Kusy RP, Whitley JQ. Frictional resistances of metal-lined ceramic brackets versus 

conventional stainless steel brackets and development of 3-D friction maps. Angle 

Orthod 2001; 71 (5): 364-374. 

63. Kusy RP, Whitley JQ. Influence of fluid media on the frictional coefficients in 

orthodontic sliding. Semin Orthod 2003; 9 (4): 281-289. 

64. Kusy RP, Whitley JQ, Ambrose WW, Newman JG. Evaluation of titanium brackets 

for orthodontic treatment: Part I. The passive configuration. Am J Orthod Dentofacial 

Orthop 1998; 114: 558-572. 

65. Kusy RP, Whitley JQ, de Araújo Gurgel J. Comparisons of surface roughnesses and 

sliding resistances of 6 titanium-based or TMA-type archwires. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop 2004; 126: 589-603. 



 157 

66. Kusy RP, Whitley JQ, Mayhew MJ, Buckthal JE. Surface roughness of orthodontic 

archwires via laser spectroscopy. Angle Orthod 1988; 58 (1): 33-45.  

67. Kusy RP, Whitley JQ, Prewitt MJ. Comparison of the frictional coefficients for 

selected arhwire – bracket slot combinations in the dry and wet states. Angle Orthod 

1991; 61 (4): 293-302. 

68. Lin MC, Lin SC, Lee TH, Huang HH. Surface analysis and corrosion resistance of 

different stainless steel orthodontic brackets in artificial saliva. Angle Orthod 2006; 76 

(2): 322-29. 

69. Loftus BP, Artun J. A model for evaluating friction during orthodontic tooth 

movement. Eur J Orthod 2001; 23: 253-261. 

70. Loftus BP, Artun J, Nicholls JI, Alonzo TA, Stoner JA. Evaluation of friction during 

sliding tooth movement in various bracket-arch wire combinations. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop 1999; 116: 336-345. 

71. Marcincin M, Wolsky S, Gunn S. A comparison of teflon-coated and uncoated 

orthodontic wires. J Dent Res 1991; 70: 483-8. 

72. Meling TR, Ødegaard J, Holthe K, Segner D. The effect of friction on the bending 

stiffness of orthodontic beams: A theoretical and in vitro study. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop 1997; 112: 41-49. 

73. Mendes K, Rossouw PE. Friction: validation of manufacturer’s claim. Semin Orthod 

2003; 9 (4): 236-50. 

74. Michelberger DJ. An investigation of friction, wear and corrosion properties of 

orthodontic appliances. University of Alberta, Master’s thesis, Canada, 1999. 

75. Michelberger DJ, Eadie RL, Faulkner MG, Glover KE, Prasad NG, Major PW. The 

friction and wear patterns of orthodontic brackets and archwires in the dry state. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop 2000; 118: 662-674. 

76. Moore MM, Harrington E, Rock WP. Factors affecting friction in the pre-adjusted 

appliance. Eur J Orthod 2004; 26 (6): 579-583. 

77. Nanda R, Ghosh J. Biomechanical considerations in sliding mechanics. In: Nanda R, 

editor.Biomechanics in clinical orthodontics. Philadelphia: Saunders; 1997. p 188-217.  

78. Nishio C, da Motta AFJ, Elias CN, Mucha JN. In vitro evaluation of frictional 

forces between archwires and ceramic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 

125: 56-64. 



 158 

79. Ogata RH, Nanda RS, Duncanson MG, Sinha PK, Currier GF. Frictional resistances 

in stainless steel bracket-wire combinations with effects of vertical defections. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop 1996; 109: 535-542. 

80. Oh KT,Choo SU, Kim KM, Kim KN. A stainless steel bracket for orthodontic 

application. Eur J Orthod 2005; 27 (3): 237-244. 

81. Omana HM, Moore RN, Bagby MD. Frictional properties of metal and ceramic 

brackets. J Clin Orthod 1992; 26 (7): 425-432. 

82. Onur SÖ. Ortodontik braketler ve ark telleri arasındaki sürtünme kuvvetlerinin 

deneysel olarak karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara, 2001. 

83. Park JH, Lee YK, Lim BS, Kim CW. Frictional forces between lingual brackets and 

archwires measured by a friction tester. Angle Orthod 2004; 74: 816-824. 

84. Pizonni L, Ravnholt G, Melsen B. Frictional forces related to self-ligating brackets. 

Eur J Orthod 1998; 20: 283-291. 

85. Pratten DH, Popli K, Germane N, Gunsolley JC. Frictional resistance of ceramic 

and stainless steel orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990; 98: 

398-403. 

86. Proffit WR. Contemporary Orthodontics. C.V. Mosby Co., St. Louis, 1986. 

87. Prososki RR, Bagby MD, Erickson LC. Static frictional force and surface roughness 

of nickel - titanium arch wires. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1991; 100: 341-348. 

88. Redlich M, Mayer Y, Harari D, Lewinstein I. In vitro study of frictional forces 

during sliding mechanics of "reduced-friction" brackets. Am J Orthod Dentofacial 

Orthop 2003; 124: 69-73. 

89. Rose CM, Zernik JH. Reduced resistance to sliding in ceramic brackets. J Clin 

Orthod 1996; 30 (2): 78-84. 

90. Rossouw PE. Friction: An overview. Semin Orthod 2003; 9 (4): 218-222. 

91. Rucker BK, Kusy RP. Resistance to sliding of stainless steel multistranded 

archwires and comparison with single-stranded leveling wires. Am J Orthod Dentofacial 

Orthop 2002; 122: 73-83. 

92. Saunders CR, Kusy RP. Surface topography and frictional characteristics of ceramic 

brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 106: 76-87. 

93. Shivapuja PK, Berger J. A comparative study of conventional ligation and self-

ligation bracket systems.  Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 106: 472-480. 



 159 

94. Sims AP, Waters NE, Birnie DJ. A comparison of the forces required to produce 

tooth movement in vitro using two self-ligating brackets and a pre-adjusted bracket 

employing two types of ligation. Eur J Orthod 1993; 15: 377-385. 

95. Sims AP, Waters NE, Birnie DJ. A comparison of the forces required to produce 

tooth movement ex vivo through three types of pre-adjusted brackets when subjected to 

determined tip or torque values. Br J Orthod 1994; 21 (4): 367-373. 

96. Smith DV, Rossouw PE, Watson P. Quantified simulation of canine retraction: 

evaluation of frictional resistance. Semin Orthod 2003; 9 (4): 262-280. 

97. Stannard JG, Gau JM, Hanna MA. Comparative friction of orthodontic wires under 

dry and wet conditions. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1986; 89: 485-491. 

98. Tanne K, Matsubara S, Hotei Y, Sakuda M, Yoshida M. Frictional forces and 

surface topography of a new ceramic bracket. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 

106: 273-278. 

99. Tanne K, Matsubara S, Shibaguchi T, Sakuda M. Wire friction from ceramic 

brackets during simulated canine retraction. Angle Orthod 1991; 61 (4): 285-290. 

100. Taylor NG, Ison K. Frictional resistance between orthodontic brackets and 

archwires in the buccal segments. Angle Orthod 1996; 66 (3): 215-222.  

101. Tecco S, Festa F, Caputi S, Traini T, Di Iorio D, D’Attilio M. Friction of 

conventional and self-ligating brackets using a 10 bracket model. Angle Orthod 2005; 

75 (6): 1041-1045. 

102. Thomas S, Sherriff M, Birnie D. A comparative in vitro study of the frictional 

characteristics of two types of self-ligating brackets and two types of pre-adjusted 

edgewise brackets tied with elastomeric ligatures. Eur J Orthod 1998; 20 (5): 589-596. 

103. Thorstenson G, Kusy R. Influence of stainless steel inserts on the resistance to 

sliding of esthetic brackets with second-order angulation in the dry and wet states. Angle 

Orthod 2003; 73 (2): 167-175. 

104. Thorstenson GA, Kusy RP. Resistance to sliding of self-ligating brackets versus 

conventional stainless steel twin brackets with second-order angulation in the dry and 

wet (saliva) states. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 120: 361-370. 

105. Thorstenson GA, Kusy RP. Comparison of resistance to sliding between different 

self-ligating brackets with second-order angulation in the dry and saliva states. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop 2002; 121: 472-482. 



 160 

106. Thorstenson GA, Kusy RP. Effect of archwire size and material on the resistance 

to sliding of self-ligating brackets with second-order angulation in the dry state. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop 2002; 122: 295-305. 

107. Thorstenson GA, Kusy RP. Effects of ligation type and method on the resistance to 

sliding of novel orthodontic brackets with second-order angulation in the dry and wet 

states. Angle Orthod 2003; 73 (4): 418-430. 

108. Thorstenson GA, Kusy RP. Resistance to sliding of orthodontic brackets with 

bumps in the slot floors and walls: effects of second-order angulation. Dent Mater 2004; 

20 (9): 881-892. 

109. Tidy DC. Frictional forces in fixed appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 

1989; 96: 249-254. 

110. Tosun Y. Sabit Ortodontik Apareylerin Biyomekanik Prensipleri. Ege Üniversitesi 

Basımevi, İzmir. 1999. 

111. Tselepis M, Brockhurst P, West VC. The dynamic frictional resistance between 

orthodontic brackets and arch wires. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 106: 131-

138. 

112. Vaughan JL, Duncanson MG, Nanda RS, Currier GF. Relative kinetic frictional 

forces between sintered stainless steel brackets and orthodontic wires. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop 1995; 107: 20-27. 

113. Wadhwa RK, Kwon HK, Close JM. Frictional resistance in ceramic and metal 

brackets. J Clin Orthod 2004; 38 (1): 35-38. 

114. Wadhwa RK, Kwon HK, Close JM. Frictional resistance of different bracket-wire 

combinations. Aust Orthod J 2004; 20 (1): 25-30. 

115. Whitley JQ, Kusy RP. Influence of interbracket distance on the resistance to 

sliding of orthodontic appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 132: 360-372. 

116. Whitley JQ, Kusy RP. Resistance to sliding of titanium brackets tested against 

stainless steel and beta-titanium archwires with second-order angulation in the dry and 

wet states. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 131: 400-411. 

117. Wichelhaus A, Geserick M, Hibst R, Sander FG. The effect of surface treatment 

and clinical use on friction in NiTi orthodontic wires. Dent Mater 2005; 21 (10): 938-

945. 

118. Widu F, Drescher D, Junker R, Bourauel C. Corrosion and biocompatibility of 

orthodontic wires. J Mater Science 1999; 10: 275-81. 



 161 

119. Willems G,Clocheret K, Celis JP, Verbeke G, Chatzicharalampous E, Carels C. 

Frictional behavior of stainless steel bracket-wire combinations subjected to small 

oscillating displacements. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 120: 371-377. 

120. Yamaguchi K, Nanda RS, Morimoto N, Oda Y. A study of force application, 

amount of retarding force, and bracket width in sliding mechanics. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop 1996; 109: 50-56. 

121. Zufall SW, Kusy RP. Sliding mechanics of coated composite wires and the 

development of an engineering model for binding.  Angle Orthod 2000; 70 (1): 34-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 162 

ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  TUĞÇE Soyadı  YURDAKULOĞLU ARSLAN 

Doğ.Yeri  BALIKESİR Doğ.Tar.  02.01.1979 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 23458387134 

Email dttugce@hotmail.com Tel 0 532 643 77 34 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2001 

Lise  Özel Altuğ Yurdakuloğlu Lisesi 1996 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1.   - 

2.   - 

3.   - 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

                  Puanı 

      

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı     

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

  

  

  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  
 

Özel İlgi Alanları (Hobileri):  

 

G C 


