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Ike naam cement wordt toegekend aan bereidingen, bestemd 
tot bindmiddel tuschen vaste en losse deden. 

De cementen in de tandheelkuilst gebruikt, worden steeds 
verkregen door vermenging van twee zelfstandigheden, nl. 
eerre vloeistof en een drool poeder. Een gedeelte van het 
poeder wordt door de vloeistof opgenomen, waardoor eene 
zoogenaamd gebondene zelfstandigheid ontstaat, terwijl het 
overschot van het poeder de droge en niet samenhangende 
elementen vormt, die zich met de gebondene zelfstandigheid 
vereenigeu, nadat de reactie is geëindigd, d. w, z. nadat 
de verbinding der beide stoffen is geschied. 

Deze uitweidinb is noodzakelijk, omdat de tandcementen 
niet alleen gebruikt worden om verschillende geïsoleerde 
elementen te verbinden, maar vooral ook om holten op te 
vullen of verloren deelen van tanden te herstellen. 

Om door hun gebruik den uitslag te verkrijgen, waarnaar 
hij streeft, moet de tandarts aan de keuze van het cement . 

en aan zijne toebereiding de grootste aandacht wijden. 

*) Cousidt rations générales sur les cimeuts deutaires. Par Al. G. HALMEN. 
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Daar het onze bedoeling niet is eene conferentie te 

hotiden over de geschiedenis der tandcementen, zullen wij 

Uris bepalen tot het vaststellen der algemeene voorwaarden, 

waaraan bij de samenstelling van een hoed cement moet 
worden voldaan, om ten slotte de bijzondere voorzorgen, 
die zijn gebruik vereischt, aan te wijzen. 

Wij zullen niet uitweiden over bereidingen, die de praktijk 

diet heeft bekrachtigd, en het gebruik der zink-oxychlorures 
slechts aanhalen ter herinnering. l)eze cementpoorten be- 

vatten, behalve zinkoxyde en zinkchlorure, die onvermijdelijk 

zijn bij de productie van oxyclllorurev, verschillende percent- 
gehalten gestampt blas en borax. Een dezer bereidingen, 

door Feichlinger aangeprezen, bevatte 
Zinkchlorure, soort. gew. 1.5 — 1.6 	• . 
Zinkoxyde 	 . 
Fijngewreven glas . . 
Borax in zeer weinig water opgelost 
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De onderzoekers hebben voornamelijk hunne aandacht 
aan äe zinkzouten gewijd, en door het vormen van oxydzouten 
getracht het vraagstuk, hun door de tandartsen gesteld, op 
te losen. 

Het gebruik van zinkoxyphosphaten heeft dikwijls zeer 
gunstige resultaten te weed gebracht, en hun weerstands- 
vermogen iu duizende monden heeft beter dan Benige theorie 
aaugetoond, dat de richting, aan deze onderzoekingen gegeven, 
de juiste was. 

Hoezeer nu ook deze pogingen met gunstigen uitslag 
bekroond zijn, moet men zich toch wachten de gevolgtrekking 
te maken, dat er niets meer te verbeteren valt, want alles 
is voor verbetering vatbaar, de bereiding van cementen in 
het bijzonder. 

Een ieder weet dat het gebruik van cementen veel 
aandacht vereischt van de zijde des bewerkers, want 
verre van eene gelijkvormige en onveranderlijke mass a 
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te verschaffen, gedragen zij zich verschillend, naarmate 
men met de vloeistof een min of meer groote hoeveelheid 
l)Ocder vermengt ; de duur dir verharding hangt ook af van 
de temperatuur der omgeving waarin men zich bevindt, en 
wordt aanmerkelijk gewijzigd, wanneer op het oobenblik 
der toebereiding de lucht vochtrijk is. 

Hieruit volt dat, indien de hoofdbestanddeelen van 
het cement niet behoorlijk zijn gekozen, de bewerker 
niet zeker zal zijn te slagen, tenzij hij niet alleen aan de 
bereiding alle aandacht wijdt, maar ook zijne persoonlijke 
ondervinding doet gelden. 

Daar ik gelegenheid had het vraagstuk der taudcementen 
te bestudeeren, ben ik in staat u de voorwaarden mede te 
deelen die men aan een cement moet stellen, en kau ik u 
verklaren, dat het mogelijk is, zeer bruikbare preparaten 
samen te stellen, die slechts weinig gevoelig zijn voor tempe- 
ratuurs-verandering en vochtige lucht, d. w. z. zelfstandig- 
heden, die gemakkelijk in het gebruik zijn. Zooals alle 
zinkoxydzouten, ontstaan oxyphosphaten steeds, wanneer een 
overmaat van zinkoxyde zich in tegenwoordigheid beviudt 
van eene hoeveelheid acid. phosphor., onvoldoende om zich 
met het geheele oxyde te verbinden, en zoodoende een 
neutraal zout te vormen ; maar alle voorwaarden tot de vorming 
van oxyphosphaten, zijn niet even gu.nstig ter verkrijging 
van een tandeement. 

Wanneer wij nu zinkoxyde in aanraking brengen met 
phosphorzuur, verbindt dit zieh gretig met het eerste, tot 
dat na volkomen verzadiging weer een toestand van rust 
intreedt. 

Maar in dit geval komen we niet tot een goeden uitslag, 
want het phosphorzuur grijpt het oxyde dat men er bij 
brengt, zoo onstuimig aan, dat in plaats van een 
samenhangend gelijkvormig vast deeg te verkrijgen, 
men slechts eerre witte brokkelige massa ziet ontstaan, 



Algemeene beschouwingen over de tandceinenten 

die in 't geheel niet beantwoordt aan het beoogde doel, 

De reden daarvan is zeer eenvoudig : daar de reactie zoo 

buitengewoon snel intreedt wordy eene zoo belangrijke 

ontwikkeling van hitte verkregen, dat een deel van het 

water, dat de vloeistof bevatte, verdampt ; deze werking, 

gevoegd bij de plotselinge uitzetting (spanning), heeft de 

verdeeling der massa in een aantal zeer harde en broze 
korrels ten gevolge. Derhalve trachte men de slielheid dezer 
chemische reactie te verminderen ; en daartoe zal men ge 
raken, indien bij het zinkoxyde geen zoo heftig werkende 

basis als zuiver phosphorzuur gevoegd wordt, maar een 

reeds gedeeltelijk verzadigd zuur, , waaraan men te voren 
eene voldoende hoeveelheid van hetzelfde oxyde heeft ver- 
bonden. 

Toch is dit niet het eenige punt waarop wij hebben te 
letten ; er zijn nog twee andere die even belangrijk zijn 
en die insgelijks invloed uitoefenen op de hoedanigheden 
van het bereide cement. 

Ten eerste behoort de invloed van het water te worden 
genoemd. Dit water bevindt zich niet in het oxyde, dat 
men kan beschouwen als in anhydrischen staat te verkeeren, 
maar het is steeds in alle vloeistoffen en alle kristallen aanwezig. 
De invloed van het water is bij chemische reacties be 
langrijk ; zijne werking bepaalt zich blijkens de ervaring 
tot twee tegenovergestelde handelingen : nu Beils vermeerdert 
zijne tegenwoordigheid de chemische werkzaamheid der rea- 
geerende lichamen , dan weder vermindert het dezelve. 

Dompelen wij b.v. een stuk ijzer in een der krachtigste 
zuren, salpeterzuur, dan bemerken wij hoegenaamd geen 
actie, het ijzer blijft in het zuur, zonder - op eenige, al thous 
zichtbare wijze te worden aangetast. Men noemt het ijzer 
dan passief. Maar voegen wij bij hetzelfde zuur eene kleine 
hoeveelheid water, dan bemerken wij een sterke actie die 
zich kenmerkt door dc laiïgzaine verdwijning van het stuk 
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ijzer, en door de vrijwording van bruine damfeil, ijsalpeter- 
dampen" (stikstofhoudende). 

Dezeu invloed van het water bespeurt men in hooge mate 
bij de werking van phosphorzuur en de zuurverbindingen 
van dit lichaam met, zinkoxyde. 

De derde factor die er mede gemoeid is, is de staat van 
het zinkoxyde. Zooall men het in den handel vindt, vormt 
dit lichaam, dat verkregen wordt doer verhitting van 
het metaal aan de lucht, tot het ontvlaint, een poreus, 
licht, zeer wit lichaam, waaraan ineit den naam zink wit geeft. 
In dezen staat vormt liet een voor zuren zeer aantastbaar, 
zelfs zwak poeder, dat hoegenaamd geen weerstand biedt, en 
daarom zeer weinig geschikt is, om door vermenging uzet 
phosphorzuur of met phosphaten een behoorlijk cement 
te vormen. 

Voldoende resultaten kunnen nog niet worden verkregen, 
tenzij men, door kunstmiddelen, die het geheim der 
fabrikanten zijn, er in slaagt, tegelijkertijd de scheikundige 
werkzaamheid en den natuurlijken staat van het zinkoxyde 
te wijzigen. 

Wanneer aan de voorwaarden welke wij hier opnoemden, 
voldaan is, is het vraagstuk nog niet geheel opgelost, want, 
om aan de behoeften der tandartsen te voldoen, moet men 
tusschen de samenstelling van de vloeistof en den moleculairen 
staat van het poeder eene behoorlijke harmonie trachten 
te verkrijgen, op die wijze, dat men eene verharding verkrijgt 
binnen de Virenzen van een vastgestelden tijd. Men geraakt 
slechts tot dit doel door eene reeks verschillende proeven, 
waarbij gelijktijdig of afwisselend de hoeveelheid vloeistof 
en poeder gewijzigd wordt, overeenkomstig voorgaande 
opmerkingen. 

Aldus samengesteld, wordt het cement den tatidmeester 
geleverd in twee flacons : de eene de vloeistof, de andere 

het 1ioeder bevattende. 
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Op het oogenblik dat het gebruikt moet worden, wordt 
het cement door den tandarts toebereid, door op een glas- 
plaat de vloeistof en het poeder te vermengen. Om het 
maximum van vastheid te verkrijgen, is het noodzakelijk 
dat het gevormde deeg homogeen zij, en moet men niet 
aarzelen eenige seconden meer te besteden, (hoogstens 1 of 
2 minuten) om het deed behoorlijk te kneden, opdat men 
eerie innige vermenging verkrijge van poeder en vloeistof. 

Het is in het algemeen nuttig zooveel Oxyde als mogelijk 
s te verwerken, in dier voege dat men het deed eene dikte 
geve, een weinig dunner dan die van mastfix. Deze be- 
werking is doelmatiger, dan dat men het deeg de verlangde 
substantie of dikte laat aannemen, door het op de plaat te 
laten liggen en het dikker worden aan de chemische reactie 
over te laten. Nochthans is deze opmerking alweder niet 
van toepassing op cementen, bij welk het vast of hard 
worden eerst na verloop van 3 tot 5 minuten plats vindt. 
Deze zijn ook m.oeilijker te gebruiken, en hunne toe- 
bereiding vereischt meer zorg, omdat de reactie der hoofd- 
bestandeelen sneller plaats vindt, en het dui noodzakelijk 
is zijn maatregelen te nemen, om het deeg op het juiste 
oogenblik te bewerken, opdat het niet te week, noch te 
hard zij. 

In het eerste geval toch is het zeer moeilijk om het den 
gewilden vorm te geven en om het van de toebercidings- 
plaat af te nemen, terwijl men in het tweede geval het 
verhnrdingsproces tegenwerkt, daar men de homogeniteit 
van het product verbreekt, en dus ten slotte slechts eene 
weinig weerstandbiedende massy verkrijgt, die groote neiging 
tot verbrokkeling vertoont. 

De voorbereiding van den tand eischt insgelijks eenige 
voorzorgen. Voor eene vulling met een langzaam verhardend 
cement is volkomen droogte geen vereischte ; wel is dit 
hei geval met snel hard wordende cementen. 
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Uit liet aangevoerde blijkt, dat het gebruik der langzaam 
verhardende cementen meer aaubevelirig verdiend dan dat 
der snel verhardende. 

Het gebruik van cementen die eene voorafgaande smelting 
vorderen, moet men zooveel mogelijk vermijden, omdat men 
nooit zeker is het mengsel van poeder en vloeistof in 
gelijke temparatuur te bewerken, en dus onvermijdelijk 
aanzienlijke verschillen in den tijd der verharding het 
gevolg hiervan zijn. 

Het is voor de tandmeesters wenschelijk hunne eischen 
hoog te stellen, en de cementfabrikanten aan te sporen 
betere producten te leveren dare gecristalliseerde substanties 
of vlocistofféil, die soms zeer veranderlijk zijn, terwijl men toch 
liet recht heeft meer duurzaamheid te verwachten. 

ik heb a opmerkingen in herinnering gebracht, welke 
gij aan de praktijk kunt of hebt kunnen toetsen, en hieb 
er eene chemische verklaring bijgevoegd. Het is inderdaad 
belangwekkend te kunnen aantoonen, dat de resultaten der 
theoretische beschouwingen volkomen aan de opmerkingen 
der praktijk beantwoorden. 	 P. 


