
De jongste onderzoekingen over 
het amalgaam. 

De ouderen onder ons herinneren zich nog den tijd dat 
het tot een schande gerekend werd amalgaamvullingen te 
leggen. De algemeen heerschende meening was, dat het 
vullen met dergelijke stoffen vernederend voor den tand-
heelkundigen stand was en zij bovendien zeer schadelijk op 
het organisme werkten. Ook werd niet nagelaten er met 
nadruk op te wijzen dat de amalgamata zeer onbetrouwbaar 
waren; vroeger of later moesten zij hersteld worden, door-
dien die vullingen nooit de holte volkomen afsluiten. 

In weer wil van al deze bedenkingen, ging men voort 
tanden met deze ',pestilente" stof op te vullen ; zij hield 
zich staande en zal zich nog lang staande houden, omdat 
het niet mogelijk is, elke caviteit met goud op te vullen. 

Het klinkt zeer mooi als iemand beweert, nooit anders 
dan goudvullingen te leggen — de toehoorder denkt er 
gewoonlijk het zijne van, evenals van zoovele andere 
halsbrekende toeren, welke sommige beweren zoo dagelijks 
uit te voeren (wortelkanalen met goud op te vullen). 

In de argumenten welke tegen het gebruik van amalgaam 
werden en worden aangevoerd, is er één welke men niet 
kan ontzenuwen, n.l. dat het maar zeldzaam is dat derge-
lijke vullingen — op den duur — aan de wanden vol-
maakt aansluiten. 

En dit wordt door de voorstanders volmondig erkend. 
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Men is er dan ook steeds op uit geweest aan dit bezwaar 
tegemoet te komen en het zijn vooral de fabrikanten geweest, 
die met loffelijken ijver ons als 't ware overstroomden met 
nieuwe prmparaten schoon klinkende namen dragende. 
Jammer dat blijken moest, dat al die voorgegeven verbete-
ringen slechts in den naam scholen. 

Van waar, vroeg men, die onstandvastigheid, die onbe-
trouwbaarheid ? 

Aan de beantwoording dezer vraag hebben velen gearbeid, 
doch hebben het in hunne onderzoekingen niet verder 
kunnen brengen dan het feit te bevestigen; zij zijn niet in 
staat geweest een middel ter verbetering te vinden. 

Het voorwerp van onderzoek schijnt zeer ingewikkeld te 
zijn ; de chemische en physische eigenschappen der legeering 
zijn nog zoo weinig bekend, dan dat wij mochten hopen 
spoedig antwoord op de vragen te ontvangen. 

Het ging ons als met den vrager : Zuster ANNA ziet gij 
nog niets komen? 

En ziet, het schijnt Dr. BLACK .gelukt te zijn de oorzaak 
der vormveranderingen van de amalgaamvullingen en de 
wetten die haar beheerschen, te ontdekken. 

De vruchten van de onderzoekingen van Dr. BLACK zijn 
z66 belangrijk en hebben zulk een verre strekking, dat wij 
meenen geen nutteloozen arbeid te verrichten wanneer wij 
onzen lezers een kort overzicht geven van hetgeen Dr. BLACK 

gevonden heeft. *) 
Voor zijn onderzoekingen moest Dr. BLACK beginnen met 

bijzondere en voor dit doe] geschikte meet- en weegwerk-
tuigen uit te vinden ; instrumenten welke aan zuiverheid 
van de kleinste te bereiken metingen niets te wenschen 
overlieten. Dit is Dr BLACK gelukt, doch om aan den 

*) Degene onder de lezers, die de onderzoekingen van Dr. BLACK 
in extenso wenschen te lezen, verwijzen wij naar de Dental Cosmos 
van 1896—'97. 	 RED. 
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uitkomst van zijne onderzoekingen grooter zekerheid te 
geven, werden de metingen door den mikroskoop gecontro-
leerd. Deze metingen worden uitgevoerd tot het tiendui-
zendste van één inch = twee en een half mikron (mikron 

0,001 millimeter.) Voor het ongewapend oog zijn deze 
afmetingen niet waarneembaar; vergelijken wij hen met 
die, welke in de mikroskopie worden toegepast, dan komen 
zij ons grof voor. Stellen wij een amalgaamvulling 
krimpt 0,0001 inch (BLACK neemt dit als eenheid en 
noemt het voor 't gemak //punt") dat is dus 2.5 mikron ; 
de gemiddelde grootte der micro-organismen is ongeveer 0,6 
mikron, dan schijnt ons de opening door inkrimping ont-
staan, een niet te versmaden grootheid zijn. 

Nu zijn bij metingen van dezen aard vergissingen niet 
te vermijden. Allicht kunnen er storingen voorkomen 
(trillingen van het instrument, indringen van stof) die op 
-de juistheid der afgelezen cijfers een belangrijken invloed 
uitoefenen. 

Het is dus noodig na te gaan of in het meten van de 
hoegrootheid van inkrimping ook fouten zijn ingeslopen 
en daartoe dient de mikroskoop en wordt eene lens met 
200 malige vergrooting gebruikt. 

Bij voorbeeld, het meet-instrument wijst eene inkrimping 
aan van -2 of 3 punten (,0002;,0003) dan moet dit onder 
den mikroskoop zichtbaar zijn. Een ander voorbeeld : een 
eerste meting viel negatief uit, terwijl de volgende een 
krimping van twee punten aangaf, daarentegen bracht de 
mikroskoop aan den dag een inkrimping van niet minder 
dan 4 punten (,0004.) 

In 1895 maakte BLACK. de eerste serie zijner onderzoe-
kingen bekend, waarin werd aangetoond dat elk in den 
handel zijnd amalgaam aan krimpinp lijdende is : bovendien 
kwam hij tot de ontdekking dat de formule waaruit .de 
legeeringen bestaan, niet altijd dezelfde is, hetgeen op zijne 
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onderzoekingen van niet geringen invloed was en ook de 
beteekenis der resultaten in waarde verminderde. 

BLACK. besloot daarom een groot aantal legeeringen te 
maken naar vaste formules waarvan hij zich in de volgende 
proefnemingen bediende eu welke steeds versch worden 
gevijld. Hij kwam toen tot de verrassende ontdekking dat 
een en dezelfde legeering nooit hetzelfde resultaat leverde; 
na één, twee weken ja maanden gedroeg het metaal zich 
telkens geheel anders en verschilde grootelijks van de eerste 
proefneming. 

Het lag voor de hand dat BLAcx zich niet tevreden 
stelde met het vermelden van het bloote feit, maar naar 
de oorzaak en het zijn vau deze veranderlijkheid ging 
zoeken. 

Zijne eerste gedachten waren dat oxydatie der metalen 
den grondslag vormde van dit verschijnsel, doch hiervan is 
BLACK teruggekomen en geeft thans de volgende verklaring: 

Eene legeering wordt in hare physische eigenschappen of 
in hare molekulaire samenstelling door snijden of vijlen 
veranderd. Zij wordt, evenals gehamerd goud, hard; gloeit 
men het metaal, dan wordt dit weder zacht. Gloeit of ver-
warmd men de snippers of vijlsels der legeeringen, dan 
worden ook deze zacht. En wat merkwaardig is, is dat hier-
door de verhouding der legeering tot het kwik eene geheel 
andere wordt. 

Eene legeering, versch gevijld, welke 50°/° kwik noodig 
heeft om een weeke massa te maken, die een goede afdruk 
geeft van de fijne streepen op de vingers, zal hetzelfde 
doen met 3001° kwik, wanneer de snippers vooraf 15 minuten 
lang in kokend water verhit zijn geweest. Deze ommekeer 
wordt te weeggebracht door eene wijziging in de molekulaire 
samenstelling der legeering. 

,Hetzelfde bereikt men — doch langzamer — bij gewone 
temperatuur : eene legeering welke voor anderhalf jaar gevijld 
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is geworden, veranderde voortdurend en zal, op verschillende 
tijdstippen onderzocht, geheel andere verhoudingen tot de 
kwikopneming vertoonen. En dit geldt niet alleen voor één 
soort amalgaam, maar voor alle de 40 verschillende monsters 
waarmede BLACB proefnemingen maakte. 

Zij behoeven allengs minder kwik en de legeeringen 
welke in den aanvang krimpen, doen dit met der tijd meer 
en meer, terwijl andere, die zich eerst uitzetten, dit gaandeweg 
minder gaan doen 

Door verhitting worden de metaalsnippers onmiddellijk 
tot den normalen toestand teruggebracht. Dit kan in kokend 
water geschieden in 15 minuten of bij lagere temperatuur 
en dan langer blootstelling. Het laatste kost veel tijd, 2-8 
dagen maar geeft dan ook betere resultaten en het metaal 
is aangenamer te bewerken. 

Een legeering welke in 15 minuten tot het nulpunt kan 
worden gebracht -- d. w. z. krimpen noch uitzetten .-
is ietwat hard; door lange verhitting bij lage temperatuur 
wordt die hardheid weder opgeheven. 

Negen monsters van gegloeide legeeringen onderschá-
denlijk dagteekeuende een half tot één jaar, waarmede 
proeven genomen werden, vertoonden na dien tijd bijna 
geen verandering; de grootste afwijking was één punt, 
,0001 = 2,5 mikron De ongegloeide monsters (controle 
op de gegloeide) hadden eene verandering ondergaan van 
gengddeld 10 punten. 

Wat kan men uit deze gegevens afleiden ? Dat elke legeering 
een onder gewone temperatuur geheel eigene, normale toe-
stand of eigenschap bezit en dat een metaal dat door bewer-
king en vijling hard geworden is, in den loop van tijd door 
de gewone temperatuur langzaam verwarmd wordende, tot 
zijn normalen toestand wordt teruggebracht, dus voortdurend 
verandert. Gloeien (verwarmen hij 100° C.) geeft het metaal 
onmiddellijk zijn normalen toestand en tevens blijvend, weer. 
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BLACK doet ons eenige regels aan de hand : Begin met 
eene legeering van zilver 40 en tin 60. Eene vulling hiervan 
gemaakt zal eerst krimpen en daarna uitzetten. Het krimpen 
duurt 12 tot 24 uur. Is het zilver en tin alleen, dan neemt 
het uitzetten 2 of 3 dagen in beslag. Dit is een eigenschap, 
eigen aan alle legeeringen waarin zilver beneden 60 procent 
aanwezig is. Zoodra 60 procent bereikt wordt, verdwijnt de 
primaire krimping, wel te verstaan wanneer men verseh 
vijlsel gebruikt, en tot verseh vijlsel wordt gerekend 
binnen een uur na het vijlen te gebruiken. Het onmiddellijk 
gevolg van het hooger gehalte aan zilver (65°/0) is de uit-
zetting van 1 punt (,0001). Deze uitzetting neemt snel toe 
naarmate het zilvergehalte hooger wordt en bereikt 60 punten 
(,00060) bij 76% en zoo voort tot zuiver zilver. 

Uit deze gegevens is men in staat een legeering samen 
te stellen, welke verseh gebruikt, krimpt noch uitzet, en 
deze formule kan niet gewijzigd worden met 1 procent 
zonder het resultaat geheel te veranderen. Daarom is het 
van het hoogste belang dat gedurende het smelten of het 
gieten geen tin verloren ga. 

Nu wat betreft de veranderingen in het metaal na de 
gloeiïng. De formule 40 zilver, 60 tin, verseh gebruikt, 
zet tweemaal zooveel uit als het krimpt : krimpt 3 punten 
en zet uit 6 punten. Gegloeid, krimpt het 8 punten en zet 
uit een of twee. 

Wordt 55°I zilver bereikt en versch gebruikt, dan krimpt 
het weinig — een of twee punten en zet daarna weinig 
uit; gegloeid, dan krimpt het 12-18 punten en dit is de 
grootste inkrimping welke in de serie zilver-tinlegeeringen 
voorkomt. 

Als men nu bedenkt dat van de amalgamata in den handel 
voorkomende, 3/4 een percentage aan zilver hebben dat 
schommelt tusschen 50 en 60%, dan geeft dat na het-
geen gezegd is, stof tot nadenken. En vragen wij waarom 
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deze amalgamata juist deze hoeveelheid zilver bezitten 
dan luidt het antwoord dat dergelijke legeeringen het aan-
genaamst te bewerken zijn. Hoe hooger wij gaan in de 
schaal aan zilvergehalte, wordt het inkrimpen na gloeiïng 
steeds geringer; met 70% is het 4 of 5 punten; 75% 
geen inkrimping, maar uitzetting na gloeiing. Onze keuze 
ligt dus tussehen 72.5-74% zilver om een legeering te 
verkrijgen dat inkrimpt noch uitzet. Gaan wij daarboven, 
dan krijgen wij geen legeering meer of het zet uit en het 
gloeien oefent daarop niet den minsten invloed. 

Tot zoo verre de zilver- en tinverbindingen. Hoe staat 
het met die legeeringen waarin behalve zilver en tin, ook 
andere metalen voorkomen. ? Deze gedragen zich geheel 
anders. Een legeering van 65°/0 zilver, 35% tin en 5% 
cadmium versch gebruikt, zet 100 punten.  uit. (65 zilver, 
35 tin alleen, zet zich maar een punt uit.) Gegloeid (65, 
35, 5) bereikt die uitzetting 5 punten ; een inkrimpings-
uitzetting speelruimte dus van 95 punten. 

De eigenschappen der verschillende legeeringen zijn zoo 
standvastig, dat het voor BLACK voldoende is de formule 
te weten om te kunnen zeggen wat daarvan te wachten is. 

Het is nog niet bekend hoe lang het gloeien het metaal 
in zijn normalen toestand houdt. Doch het is niet te gewaagd 
te beweren dat, wanneer dit een vol jaar vaststaat, dit ook 
voor langeren tijd geldig zijn zal. 

Het gloeien kan geschieden in een incubator, zooals die 
in de bacteriologische laboratoriá gebruikt worden. Men 
kan dan de hittegraad regelen zooals men wil; 4 of 5 
graden boven kamertemperatuur tot kookpunt. Van 10-3000 
grammen kunnen tegelijk gegloeid worden, als men maar 
zorgt dat zij in kleine hoeveelheden verdeeld worden. 

De groote invloed welke gloeiïng op het karakter van 
de legeering uitoefent en vooral de verhouding tot het kwik 
blijkt wel uit het volgende : 
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Van een staaf (formule 65 zilver, 35 tin) werd een hoe-
veelheid metaal afgevijld voor twee vullingen, daarna 
gezeefd en vervolgens in tweeën gedeeld. Een deel werd 
ongegloeid gebruikt en met 5001° kwik vermengd. 

Het resultaat was, dat het zoo snel hard werd, dat het 
moeielijk was de vulling te beëindigen; het werd in een 
oogenblik korrelig. 

Het tweede gedeelte was in kokend water 1.5 minuten lang 
gegloeid. Ook hier werd 500/0 kwik gebruikt maar 25 
minuten worden verbruikt om het overtollige kwik uit te 
wringen, en na 35 minuten was het niet mogelijk de vulling 
te voleinden, omdat zooveel kwik aan de oppervlakte kwam. 

Beide vullingen werden onderzocht. De eerste vulling 
zette zich één punt uit; de tweede was 9 punten gekrompen. 
En zegt BLACK, dit is juist hetzelfde wat met deze legeering 
zoude geschieden in den loop van een tot twee jaren. 

De hoeveelheid kwik moet voor elke legeering gevonden 
worden. Als criterium mag aangenomen worden een goede 
afdruk van de fijne plooitjes op de vingers. Wordt iets 
[3°I.] meer genomen, dan verliest het amalgaam in sterkte. 
Hetzelfde is van toepassing op de uitzetting en inkrimping 
doch niet in zoo sterke mate. De grootste schommeling 
wordt aangetroffen wanneer het metaal met juist zooveel 
kwik is aangemengd dat een goede afdruk van de vingertop 
wordt verkregen. Wij hebben dan de verschillen in omvang 
maar tevens verkrijgen wij de grootste hardheid. Meer kwik 
vermindert de verandering van omvang, en minder kwik 
evenzoo, doch geen van beiden beteugelen het. 

B. v. nemen wij een legeering waarvan het bekend is 
dat zij, volgens de gewone methode, met een hoeveelheid 
kwik gemengd waarmede de sterkste massa verkregen wordt, 
10 punten krimpt ; wanneer de menging geschiedt volgens 
FLETCHER, dan krimpt zij 6 of 7 punten. Wordt deze 
massa volgens beide methoden doch met een grootere 
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hoeveelheid kwik aangemengd, dan verkrijgt men hetzelfde 
resultaat maar bovendien een weekere massa. Wanneer wij 
een legeering hebben welke na gegloeid te zijn tot 0 is 
gebracht, d. w. z. uitzet noch inkrimpt, vermeerdering of 
vermindering van kwik zal dan geen verandering in de 
omvang teweegbrengen. Op welke wijze ook gemengd, 
volgens FLETCHER, of zoo week, dat het in de caviteit 
gesmeerd kan worden, dat alles is zonder invloed op de 
uitzetting of inkrimping, maar wel verandert het de sterkte. 

Ofschoon het vrijwel onverschillig is hoe men de amal-
gamata vermengd, dienen er toch enkele regels te worden 
in achtgenomen. N. 1. hoe meer tin hoe minder men moet 
wrijven ; hoe meer zilver hoe meer wrijven. Dit berust 
hierop dat legeeringen met veel tin veel sneller in kwik 
oplossen dan die met weinig tin — dus veel zilver: Bewerk 
het amalgaam in de caviteit niet te veel met een instru-
ment. Is de massa eenmaal uitgewrongen, druk het dan 
rechtstreeksch vast, vandaar dat vullingen welke met een 
,,burnisher" ingewreven, nooit zoo sterk zijn als die, welke 
met een grof getand instrument zijn ingedrukt. 

En hier zij er nog op gewezen dat het geen verschil 
maakt of men de vijlsels langs drogen of natten weg ver-
hit : de eenvoudigste weg is wel, om ze in een flesch 
te doen. 

De volgende tabel behelst de geschiedenis van eenige 
proefvullingen. 

1. Legeering. (zilver 61.75, tin 33.25, cadmium 5) gevijld 10 
Aug. 1896. 

Uitzetting 15 punten, randen gerezen. 
2. Fletcher's Alloy. A. Datum wanneer gevijld onbekend. 

Krimping 3 punten, randen open. 
3. Dito ander monster. B. Datum wanneer gevijld onbekend. 

Krimping 8 punten, randen wijd open. 
4. Globe Alloy. A. Datum wanneer gevijld onbekend. 

Krimping 9 punten, randen zeer wijd open. 
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5. Dito ander monster B. Als boven. 
Krimping S punten, randen erg oneffen. 

6. Legeering. (65 zilver, 35 tin) versch gesneden opgegloeid. 
Uitzetting 1 punt, randen volmaakt. 

7. Dito. Versch gevijld in 15 minuten in kokend water gegloeid. 
Krimping 9 punten, randen wijd open. 

8. Legeering A. (zilver 55, tin 45) gevijld 14 Juli 1896. 
Uitzetting 6 punten, randen schijnen onveranderd. 

9. Dito B. Als boven, als boven. 
Krimping 10 punten, randen wijd open. 

10. Legeering A. (zilver 681, tin 251, goud 4, zink 1, bismuth 1.) 
gesneden en gegloeid 2 November 1896. 

Krimping 0 punten, randen volmaakt. 
11. Dito B. (dito, dito.) 

Krimping 0 punten, randen perfekt. 
12. Dito C. (dito, dito.) 

Krimping 0 punten, randen volmaakt. 
13. log en Gerhard's Alloy. Datum wanneer gevijld onbekend. 

Krimping 5 punten, randen open. 
14. Dito, ander monster. 

Krimping 7 punten, randen wijd open. 
15. Mengsel van verschillende legeeringen. 

Krimping 6 punten, randen open. 
16. Alba Alloy. Datum wanneer gesneden onbekend. 

Krimping 2 punten, uitzetting 4 punten, randen 
weinig open. 

17. Dito, ander monster. 
Krimping 2 punten, uitzetting 5 punten, randen 
weinig open. 

18. Century Alloy. Datum wanneer gevijld onbekend. 
Krimping 9 punten, randen wijd open. 

19. Splendid Alloy. Als boven. 
Krimping S punten, randen wijd open. 

20. Dito. 
Krimping 9 punten, randen wijd open. 

21. Standard Alloy. Datum wanneer gevijld onbekend. 
Krimping 2 punten, randen weinig open. 



be jongste onderzoekingen over liet amalgaam. 	195 

22. Dito, ander monster. 
Krimping 4 punten, randen open. 

23. Johnson en Lund. Extra amalgam. Datum wanneer gevijld 
onbekend. 

Krimping 5 punten, randen open. 
24. Legeering. (zilver 681, tin 251, goud 5, zink 1.) gevijld en 

gegloeid op 120° fahrenheit, 3 dagen, 7 Nov. 1896. 
Krimping 0 punten. randen volmaakt. 

Aan deze tabel behoeft niets te worden toegevoegd, 
zij spreekt voor zich zelf en een ieder doe zijn voordeel 
daarmede. 	 — v, — 

Uit de praktijk. 
Verslag uitgebracht in de Dental Society of the State 

of New-York. 

Het onderwerp, dat misschien het meest belangwekkende 
voor ons allen geweest is gedurende het afgeloopen jaar, is 
de kataphorese. Dit onderwerp vereiscbt boven alle anderen 
veel tijd ter bestudeering en ter proefneming teneinde het te 
beoordeelen met de zorgvuldigheid, die het waard is. Daar 
de commissie er niet den noodigen tijd aan heeft kunnen 
wijden en haar eigen bekwaamheid om het onderwerp 
nauwkeurig te bestudeeren wantrouwde, heeft zij met een 
aantal uitstekende vakgenooten briefwisseling gehouden, 
teneinde hun meening in te winnen omtrent de meest 
geschikte methodes om deze belangwekkende behandelings-
wijze toe te passen. Nadat we deze nasporingen reeds 
hadden aangevangen, hoorden we, dat voor de Society 
een lezing zou worden gehouden over dit onderwerp 
door iemand, die er een bijzondere studie van gemaakt 
heeft. Met het oog hierop en ook omdat de commissie 


