
Eenige mededeelingen omtrent 

verschillende Amalgamata. 

EZE mededeelingen, D. en H., zijn geenszins het 
uitvloeisel van wetenschappelijke onderzoekin- 
gen naar de physische en chemische eigen-

schappen van verschillende, in den handel voorkomende 
amalgaamsoorten, noch zijn de hierna te vertoonen proef-
jes pretendenten naar den eerenaam van wetenschappe-
lijke demonstratien. Ik wensch eenvoudig mededeeling te 
doen van bekende en erkende eigenschappen van amal-
gaam in 't algemeen en zeer eenvoudige proefjes te laten 
zien van eenige bepaalde soorten, welke proefjes echter 
uit een practisch oogpunt geenszins zonder waarde zijn. 

Een amalgaam is eene chemische verbinding van een 
of meer metalen met Hg. Een voorbeeld van een amal-
gaam waarvan het constituens één metaal, is, is CuAm en 
PaAm. Wij kunnen ons het proces z66 voorstellen, dat de 
metalen eerst worden opgelost in het Hg en na korten 
tijd er een, weinig of niet, dissociabele verbinding meê 

*) Voordracht, gehouden door den heer N. J. J. GREETER, in de 
vergadering der N. T. V. op 13 Februari 1898. 
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vormen, welke verbinding hard is. De tijd waarin deze 
verbinding tot stand komt, dat is dus de tijd van hard 
worden, is verschillend naar de metalen en de verhouding 
waarin ze gemengd zijn : schommelend tusschen minuten 
en uren. Aangezien de meeste metallurgen eene legee-
ring beschouwen als eene chemische verbinding, zou men 
ook kunnen zeggen, legeeringen waarin Hg voorkomt 
noemt men amalgamen. Deze term is afgeleid van het 
grieksch Malagma, van 't werkwoord malasse, d.i. zacht of 
week maken, daar de tegenwoordigheid van Hg het smelt-
punt van zulk een mengsel verlaagt Bijna alle metalen 
verbinden zich met Hg, alleen Fe en Pt, in den gewonen 
vorm, niet Niet alleen in de tandheelkunde, ook in ver-
schillende takken van nijverheid wordt amalgaam ge-
bruikt, b.v. in de spiegelfabrikatie (tinamalgaam) en bij 't 
vergulden (goudamalgaam) in 't vuur. 

Het eerste amalgaam in de tandheelkunde gebruikt, in 
de beteekenis die wij aan dit woord hechten, dateert reeds 
uit het jaar 1826, toen Taneau in Parijs zijn zuiver Zil-
ver-Amalgaam aanbeval. "\/ an zijn geboorte af aan heeft 
amalgaam bestrijders en vijanden gehad, die herhaalde-
lijk gepoogd hebben het in de wieg te smoren, doch, dank 
zij zijn goede natuurlijke eigenschappen, is het door de 
hulp van goede vrienden tot vollen wasdom gekomen. Tot 
voor zeer korten tijd heerschte er in de amalgaamquestie 
het meest acute odium odontologicum, .waaraan eerst 
door Black's beroemde, streng wetenschappelijke onder-
zoekingen, ten gunste van het amalgaam een einde is ge-

maakt. 
Tot 1855 bleef Ag en Hg nagenoeg het eenige amal-

gaam, toen Townsend een verbeterd Amalgaam publi-
ceerde uit 6o tin en 40 zilver bestaande. Foster Flagg, de 
groote voorstander der plastische vullingsmaterialen, ver-
beterde later deze formule in 45 tin en 65 zilver, doch 
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toen Townsends amalgaam niet beantwoordde aan de 
gestelde en opgewekte verwachtingen geraakte wederom 
gedurende jaren, het amalgaam in miscrediet en het goud 
werd weder algemeen gebruikt. 

Gedurende deze jaren werd het amalgaam bijna ver-
geten, doch tegelijk met het ontstaan der electro-chemi-
sche theorie van Palmer en der zoogenaamde „nieuwe 
richting" in de tandheelkunde in Amerika, kwam het ge-
bruik van amalgaam niet alleen weder in zwang, doch en-
kelen gingen zoover hun heil uitsluitend in de plastische 
materialen te zoeken. Ofschoon nog wel van tijd tot tijd 
aangevallen, heeft het amalgaam nu sinds bijna 25 jaar 
zijn plaats gehandhaafd en door de uitnemende verbe-
teringen door Black aangebracht, de grenzen van zijn 
grondgebied in de beide laatste jaren reusachtig uitge-
breid. 

Ofschoon amalgaam niet beschouwd kan worden als 
een specificum tegen caries, is het toch, ondanks zijn ge- 
breken, het meest duurzame plastische vulmateriaal ; doch 
de grenzen waarbinnen het gebruikt mag worden zijn dik- 
wijls overschreden en vaak geïgnoreerd. De meest alge- 
meene regel., die in dit opzicht wel kan gegeven worden 
is deze „houd het buiten het gezicht." De meeste amal-
gamen veroorzaken eenti verkleuring van den tand waarin 
de vulling zich bevindt, en de vroegere theorie hierom- 
trent, zooals Fletscher die meedeelt, luidde, dat verschil-
lende metaalzouten zich vormden, de dentine doordron-
gen, deze daardoor wel genazen en hard maakten, doch 
de schoonheid van den tand door de verkleuring wegna-
men. De metaalzoutén, in de dentine gedeponeerd, wor-
den onoplosbaar en ziehier de reden dat, ofschoon de vul-
ling een weinig lek is of misschien uitgevallen, de tand 
toch in 't algemeen behouden blijft, tenminste voor ge-
ruimen tijd. 
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Deze theorie is door Black niet geadopteerd. Hij is tot 
de conclusie gekomen, dat uitsluitend de lekke amalgaam- 

 den tand verkleurt en deze verkleuring geen con-
serveerenden, doch een deletairen invloed óp den tand 
heeft. De oorzaak van dit lek worden zocht men vroeger 
in expansie, contractie of spheroidvorming van amalgaam. 
Vooral de theorie van Dodge, die aam de amalgamen de 
neiging toeschreef een spheroidalen vorm aan te nemen 
en welke theorie veel onverklaarbaars klaarblijkelijk 
maakte, vond veel aanhangers, doch de jongste onder-
zoekingen van Black hebben aangetoond, dat het weg-
trekken van het amalgaam van de randen een gevolg is 
van contractie alléén en dat er geen spheroidale neiging 
bestaat, doch alle in den handel voorkomende amalgamen 
zich contraheeren, zelfs, zooals Elliott aangetoond heeft, 
zelfs Fletchers „Expanding Amalgam". 

De meeste amalgamen zijn ternaire of quaternaire le-
geeringen. Zilver is in alle amalgamen het meest belang-
rijke en quantitatief overheerschende metaal. Daarna tin, 
hetwelk de geleiding van temperatuursverschillen ver-
mindert en het aanmaken der vulmassa vergemakkelijkt. 
De andere toegevoegde metalen, zooals b.v. goud, zink, 
cadmium, bismuth, platinum komen slechts percentsge-
wijze in de legeeringen voor en omtrent hunne relatieve 
waarde in de legeering zijn de meeningen zeer verdeeld. 
Zoo b.v. Tomes beweert, dat de aanwezigheid van goud 
in de legeering, de krimping en dus ook de verkleuring 
vermindert en de randsterkte verbetert. Volgens Bonwill 
heeft het goud een goeden invloed op de legeering : het 
amalgaam wordt plastisch, oxydeert minder en wordt 
sneller hard. Volgens anderen is de waarde voor een deel 
te zoeken in de grootere densiteit, die het goud aan de vtil-
ling verleent. 

Black heeft experimenteel aangetoond, dat het goud 
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evenals alle andere bijgevoegde metalen, behalve Cu, de 
randsterkte vermindert. Goud gaat de contractie niet te-
gen, terwijl een hoog percentage ervan de vulling week 
maakt. Zooals met goud, gaat het ook met Platinum en 
nog erger. Wat dit laatste metaal betreft : de naam, dik-
wijls zonder de aanwezigheid, heeft aan meer dan één le-
geering succes verzekerd : de vlag dekte de lading. Of 
schoon volgens Black, de aanwezigheid van Pt onder ze-
kere voorwaarden, aan amalgaam snel hardworden, weer-
standsvermogen tegen chemische invloeden en beperkte 
vormverandering verschaft, heeft hij het in zijne meest 
beroemde recepten genegeerd. 

Wat de wijze betreft waarop men de legeeringen moet 
samensmelten geldt evenzeer een algemeene regel : die 
wijze is de beste, waarbij van de gemakkelijker smeltbare 
(dus ook verbrandbare en vluchtige) metalen het minst 
verloren gaat. Om zoo meer mag hiervan niets verloren 
gaan als zij in betrekkelijk zeer geringe hoeveelheid toe-
gevoegd worden. Aanbevelenswaardig is de volgende 
wijze : Men snelt in een gewone Hessische kroes goed van 
borax voorzien, eerst de moeilijker smeltbare metalen, 
b.v. goud en zilver, dan giet men daarbij de afzonderlijk 
gesmolten andere metalen b.v. zink, tin en bismuth, roert 
even -met een ijzerdraad door en giet snel in een koud 
ijzeren gietijzer. Na bekoeling wordt het stuk gevijld, 
liefst niet te grof, dan de vijling gezeefd, uitgezijld met 
een vrij sterk magneet, in een fleschje gedaan en 15 mi-
nuten lang gekookt, waarna het amalgaam voor 't gebruik 
gereed is. 

Een eigenschap die alle amalgamen, behalve CuAm, 
gemeen hebben, doch aan vroegere onderzoekers onbe-
kend was, heeft Black gevonden en wel deze : toegeven aan 
druk, vormverandering door voortgezette druk. Deze 
eigenschap noemt hij „Flow" en is de sleutel tot de uit- 
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spraak van Black ": dat inderdaad de amalgaamvullingen 
het moeielijkst zijn vastteleggen of te verankeren. De 
vorm van een doos is de typische vorm voor een amal-
gaamvulling. Alleen CuAm ondergaat door drukking geen 
vormverandering, tenzij dat het door te veel belasting in 
stukken breekt Volgens Black ligt de macht van CuAm 
om langen tijd. Cariesrecidive tegen te houden, in deze 
zijne physische eigenschappen (weinig contractie ; geen 
„flow") en niet in eenige chemische of desinfecteerende 
eigenschap van Cu of zijne zouten. Indien het door het 
gebruik niet zoo snel aan de oppervlakte af- en uitsleet, 
zou het ook nu nog tot een der allerbeste vulmaterialen 
behooren in caviteiten, die niet direct in 't oog vielen. 

Hoe Dr. G. V. Black er in geslaagd is door op reusach-
tige schaal proefnemingen te doen, te meten, te wegen en 
eindelijk als resultaat van jarenlang onvermoeid voortge-
zette, hoogst wetenschappelijke studie, eenige model-re-
cepten te schrijven voor amalgaamlegeeringen, hebben wij 
in excerpt, van de hand des Heeren J. E. Grevers, in de 
vóórlaatste aflevering van ons tijdschrift allen gelezen en 
in extenso in de jaargangen '95, '96 en .'97 van den „Dental 

Cosmos" kunnen lezen. Wetende hoeveel moed en liefde 
tot studie ertoe behoort zulk eene uitvoerige monographie 
te lezen en te bestudeeren, hoeveel hulde en eerbied moe-• 
ten wij dan niet betoonen aan den man, die haar kon 
schrijven. In de tandheelkundige literatuur bestaat geen 
werk dat uitblinkt boven deze unique reeks artikelen van 
Black, die alléén geëvenaard worden door de onderzoe-
kingen van Miller op pathologisch en bacteriologisch ge-

bied. 
Het was naar aanleiding eener door Herbst medege-

deelde amicale concurrentie tusschen hem en Bonwill, dat 
ik besloot met Black's goudamalgaam in het strijdperk te 
treden.' 
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Bij gelegenheid van Bonwills bezoek aan Europa in 't 
vorig jaar, logeerde hij o.a. bij Herbst in Bremen, en op 
uitnoodiging van Herbst maakte elk onzer Eereleden met 
zijn eigen amalgaam en naar zijn eigen methode in een 
glazen buisje op een gipsblok, eene vulling. Nadat de vul-
ling hard geworden was, werd de rest van het buisje ge-
vuld met anilineoplossing om de waterdichtheid der vul-
ling te controleeren. De uitslag dezer onderlinge wedden-
schap laat ik onvermeld, doch spoorde mij aan hetzelfde 
toe te passen op het door mij vervaardigde Black's Goud-
amalgaam. Het resultaat overtrof mijne verwachtingen 
geenszins, daar ik door het lezen der genoemde studies 
reeds geheel tot Blackiaan bekeerd was. Het resultaat was 
eenvoudig schitterend. Geen spoor van aniline drong ge-
durende dagenlange-onder-waterhouding, door de vulling. 
Ik herhaalde de proef, en weer dezelfde gunstige uitslag. 

Ik nam uit mijn instrumentenkast een stukje Lippolds 
Cu Am met 2 IZ % tin, maakte hiermede zeer zorgvuldig 
eene gelijke vulling, gevolgd:door gelijke beproeving, doch 
het bezweek evenals zoovele van zijne broeders in den 
handel, die door mij.  op dezelfde proef van waterdichtheid 
werden gesteld. Door de vriendelijke welwillendheid van 
verschillende collegae, die ik bij deze hiervoor mijn harte- 
•lijksten dank betuig, was ik in de gelegenheid eenige veel 
gebruikte amalgaamsoorten aan deze eenvoudige proef te 
onderwerpen. 

Davis' Amalgaam, vereischt weinig Hg, laat zich gemak- 
kelijk amalgameeren, daar de vijfspanen zacht zijn 
en wordt langzaam hard. 

Miller's Platinahoudend Amalgaam heeft veel Hg noodig, 
de vijfspanen zijn hard en de chemische verbinding, 
het hard worden, is snel afgeloopen. 

Lder's Amalgaam laat zich met zeer weinig Hg gemak-
kelijk amalgameeren. 
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Brinkmann's normaal Amalgaam heeft betrekkelijk veel 
Hg noodig om eene verwerkbare plastische massa • 
te maken. Onder het vullen laat het echter we-
derom zeer veel Hg gemakkelijk uitpersen. 

Damman's Amalgaam heeft veel Hg noodig, laat zich ech-
ter niet gemakkelijk amalgameeren. 

Buss First Quality, idem, idem, doch laat onder het con-
denseeren veel Hg uitpersen. 

Palladium Amalgaam heeft zéér veel Hg noodig, wordt 
zéér snel hard (eigenlijk te snel) en laat weinig of 
niets Hg uitpersen. 

Pappenheims Amalgaam is in de bewerking ongeveer ge-
lijk aan de meeste andere amalgamen. Echter komt 
het mij voor, dat het Zilver-Amalgaam beter is (uit 
het oogpunt van contractievermogen) dan het 
goudamalgaam. Het is trouwens een feit, dat een 
willekeurig toegevoegde hoeveelheid goud, dááróm 
alleen, een amalgaam nog niet verbetert. 

Bij alle amalgamen heb ik zoover het in mijn vermogen 
was conscientieus dezelfde methode van vullen gevolgd en 
ze alle onder dezelfde omstandigheden gebracht. Ik heb 
gewacht tot de vullingen volkomen hard waren geworden 
en ze toen 2 maal 24 uur onder aniline gebracht. 

Het resultaat ziet ge hier voor U. 
Miller's Platinahoudend Amalgaam liet het eerst van 

alle de aniline door ; daarop volgde Buss', dan Brink- 
mann's, Davis', Pappenheims, Damman's, Lder's en Pal-
ladium amalgaam. Toen ik ook bij dit laatste, veel ge-
prezen en zeer kostbare amalgaam, tot nog toe het bol-
werk tegen alle amalgaamvijanden, de noodlottige aniline-
kleur waarnam beneden de oppervlakte, kwam een „Tu 
quoque" mij over de lippen. 

Black's amalgaam vereischt veel Hg, amalgameert zich 
moeielijk, laat weinig Hg uitpersen bij het condenseeren 
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en wordt snel hard, schoon niet zoo onhandig snel als Pal- 
ladium-amalgaam. Echter aniline laat het niet door en 
verheft zich door deze eigenschap reeds alleen ver boven 
alle andere amalgamen. Ook de kleur is prachtig blank, 
het laat zich magnifiek polijsten en oxydeert weinig of 
niet in den mond. Vooral het polijsten en eventueel later 
nog eens polijsten, zoogenaamd fineren, is van hooge 
waarde en is noodzakelijk op plaatsen, die aan de mastica-
tic niet direct zijn blootgesteld. Ook op dit punt wordt 
veel gezondigd. 

Men behoeft waarlijk geen profeet te zijn om te kunnen 
voorspellen, dat binnen korten tijd dit soort alle andere 
Amalgamen uit de operatiekamers der vooruitstrevende 
dentisten zal verdringen, tot meerder behoud der gebitten 
van onze dankbare patienten, en tot meerdere eer en glorie 
van den wereldberoemden naam l3lack. 


