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„The genuine, original Stents composition, the pioneer 
of all impression compositions, has now been before the 
profession for seventy-six years and still holds the premier 
position as the best in the world for taking impressions of the 
mouth and for many other usefull purposes. Made at our 
Kentish Town Factory to the original recipe of the late 
Charles Stent." 

Deze verklaring van den fabrikant laat aan duidelijkheid 
niets te wenschen over. Naar wij hopen rechtvaardigt zij het 
gebruik van den eigennaam ter aanduiding van een handels-
preparaat in voldoende mate ook voor de meest eischende 
naturen. Wij althans zijn niet van zins wijlen den Heer 
Stent van zijn glorie te berooven en blijven, historische 
rechten erkennend, met de meeste tandartsen in West-
Europa stents noemen alle in de tandheelkunde gebruike-
lijke massa's, die, onder matige verwarming zacht wordend, 
dienen tot het nemen van afdrukken van den mond. 

Wij voeren echter reeds dadelijk de restrictie in, dat deze 
massa's, overeenkomstig de verschillende uit de litteratuur 
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bekende recepten, in hoofdzaak zullen moeten bestaan uit 
hars, stearinezuur en talk. 

Geen practicus zal de groote waarde dezer preparaten 
voor zijn techniek ontkennen. Ons kwam het loonend voor, 
óók voor die techniek, een poging te doen tot het verkrijgen 
van eenig inzicht in de physische veranderingen, die stents 
bij verwarming en afkoeling ondergaat. 

Onder constitutie verstaat men dus in dezen geen structuur-
formule, maar eer den fijneren microscopischen bouw van het 
materiaal, dien de metallograaf ons geleerd heeft tot een 
object van onderzoek te maken. Als wij in deze verhandeling 
spreken van physico-chemisch onderzoek, dan valt de klem-
toon sterker op het eerste dan op het tweede deel dezer aan-
duiding. 

Motiveering, omgrenzing en indeeling van het onderzoek. 

De eischen, die een practicus aan stents pleegt te stellen, 
zijn voor hem en door hem streng gedefinieerd: Tracht men 
deze onder woorden te brengen, dan zou men kunnen zeggen, 
dat de massa zacht moet zijn bij een temperatuur, die door 
den mond is te verdragen, terwijl het mogelijk moet zijn haar 
in den mond weer hard te doen worden. Hierbij merken wij 
op, dat deze formuleering minder weergeeft dan de practicus 
inderdaad vraagt. Merkwaardig is, dat een ervaren practicus, 
om een oordeel over een afdrukmassa te kunnen vormen, 
niet eens een afdruk hiermede behoeft te nemen. Een beetje 
tusschen de vingers kneden van het licht verwarmde materiaal 
geeft hem een beeld van de in aanmerking komende kwali-
teiten; maar welke kwaliteiten dit nu precies zijn, valt hem 
moeilijk in woorden, laat staan in cijfers, uit te drukken. 

Zeker zal men hier van „feeling" kunnen spreken, als men 
daarmede bedoelt het vermogen tot het subjectief waar-
nemen van kwaliteiten, die men niet in objectieve kwanti-
teiten kan aangeven. Zooals reeds vaker door ons betoogd, 
meenen wij, dat het voor de ontwikkeling der tandheelkunst 
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gewenscht is, deze nog uit het handwerk stammende sub-
jectieve waardeeringen zoo mogelijk te vervangen door nor-
men, die door analyse dier waardeeringen en door objectieve 
metingen moeten worden bepaald. 

Waar dit vooralsnog onmogelijk blijkt, zal althans moeten 
worden getracht naar een skelet van maten en verhoudingen, 
dat aan het bepalen der subjectieve waardeering een zekeren 
steun en vastheid geeft. Wij meenen, dat men tot het bereiken 
van dit doel drie methoden kan volgen. Men kan door 
technologische experimenten, d.w.z. onder een vorm van 
praktijknabootsing, die het meten van verschillende eigen-
schappen der stents stuk voor stuk toelaat, trachten deze 
kwantitatief vast te leggen. 

Om ook tot een begrijpen dier eigenschappen te komen, 
kan men het afdrukmateriaal beschouwen als een systeem 
der stoffen: hars, stearine en talk en de componenten afzon-
derlijk in binair en in ternair verband bij verschillende tem-
peraturen onderzoeken. 

In de derde plaats vraagt men de medewerking van een 
aantal practici en verzoekt dezen onafhankelijk van elkaar 
hun oordeel te willen zeggen over een aantal preparaten, 
dat men heeft onderzocht of gaat onderzoeken. 

Geen dezer methoden is volmaakt; de eerste, de technolo-
gische geeft wel kwantitatieve grootheden, maar nadert slechts 
de praktijk dermate, dat men haar resultaten niet zonder 
meer hiervoor kan laten gelden. Daarnaast mist zij de exact-
heid, die men zou wenschen. 

De tweede behoeft aan exactheid minder te wenschen over 
te laten, maar loopt daarentegen het gevaar der te groote 
abstractie. Van de derde eindelijk zeiden wij reeds, dat zij 
slechts met kwaliteiten werkt, welker toe te kennen waarden 
o.a. sterk worden beinvloed door de eigenschappen, aan 
welke de practicus door jarenlang gebruik van een bepaald 
preparaat gewend is geraakt. 

Slechts door vereeniging van alle drie methoden is een 
maximum bereikbaar. De eerste en de derde werkwijze volg- 
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den Taylor c.s. bij een onderzoek, dat in 193o plaats vond 
in het National Bureau of Standards. De eerste, ten deele 
Taylor volgend, en de tweede combineerden wij in ons 
laboratorium. Mocht het gelukken door een verslag hiervan 
voldoende belangstelling te wekken, dan zouden wij de 
medewerking van een aantal collega's, om ook de derde metho-
de tot haar recht te doen komen, zeer op prijs stellen. 

Hardheid, zachtheid, vastheid, enz. 

De toestand, waarin een hoeveelheid stof, verkeert, noemt 
men anisotroop, als in de verschillende ruimterichtingen 
eigenschappen dier stof verschillend zijn, of isotroop, als 
in de verschillende ruimterichtingen de eigenschappen ge lijk 
zijn. De molekulen der anisotrope stoffen zijn volgens be-
paalde systemen (ruimte-roosters) geordend, de stof is 
kristallijn. De meeste hunner zijn dubbel brekend. De mole-
culen der isotrope stoffen vertoonen geen ordening. Streng 
physisch genomen zijn deze stoffen in den vloeibaren toe-
stand. Slechts bij uitzondering zijn zij dubbel brekend. De 
physische eigenschappen anisotroop en kristallijn zijn ge-
woonlijk vergezeld van de mechanische eigenschap: vast; 
dit wil in het algemeen zeggen, moeilijk vervormbaar. De 
physische eigenschappen isotroop en vloeibaar zijn gewoonlijk 
vergezeld van de mechanische eigenschap: vloeibaar, d.w.z. 
gemakkelijk vervormbaar. 

Met het woord vloeibaar worden dus twee wel te onder-
scheiden begrippen aangeduid. In bovenstaande indeeling 
zagen wij af van de physische tusschenvormen: de vloeibare 
kristallen en de polariseerende vloeistoffen en eveneens van 
den mechnischen tusschenvorm: de visceuse, door betrekkelijk 
kleine krachten vervormbare stof. Op deze laatste komen wij 
echter terug. 

Door toevoer van warmte kunnen vele stoffen van den 
kristallijnen in den vloeibaren toestand worden gebracht, 
of omgekeerd door warmte-afvoer van den vloeibaren in den 
kristallijnen. Bekend mag worden geacht, dat bij het laatst- 
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genoemde gebeuren warmte „vrij" komt en dus de temperatuur 
ondanks den warmte-afvoer gedurende de kristallisatie 
constant zal zijn. Een kromme, die de relatie tijd-temperatuur 
aangeeft, toont figuur i . De afkoelkromme van een stof, die 
gedurende het betrokken temperatuur-interval geen toe-
standsverandering ondergaat, toont figuur 2. 

Tijd. 

Fig. 1. 

Tyd. 

Fig. 2. 
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Een toestandsverandering, met welke gewoonlijk een 
sprongsgewijze verandering van tal van eigenschappen is 
vergezeld, kan aldus dikwijls op zeer eenvoudige wijze ther-
mometrisch worden vastgesteld. 

Misschien is het nu verder niet overbodig enkele elemen-
taire dingen in de herinnering terug te roepen. Als op een 
lichaam een uitwendige kracht wordt uitgeoefend, zal 
meestentijds in de stoffen, waaruit dit lichaam is opgebouwd, 
een reactie worden verwekt, die met deze kracht evenwicht 
maakt. De verwekte reactie noemt men de spanning in de 
stof. Zij wordt uitgedrukt in K.G. per c.M.2 Men onder-
scheidt voornamelijk: trekspanningen, drukspanningen en 
schuifspanningen. Ieder lichaam zal onder inwerking der 
uitwendige kracht een vormverandering ondergaan. Begint 
men met kleine krachten aan te wenden, dan zal tot een 
zekere grens de vormverandering recht evenredig zijn aan 
de kracht en dus ook aan de door deze opgewekte spanning. 
Deze grens noemt men de proportionaliteits-grens. 

Eveneens zal bij geringe belasting de veroorzaakte vorm-
verandering na het wegnemen der belasting totaal verdwijnen. 

Deze tijdelijke vormverandering noemt men de elastische. 
Wordt het materiaal boven een zekere grens belast, dan zal 
na wegneming dier belasting de oorspronkelijke vorm zich 

Fig. 3. 
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niet volkomen herstellen. Deze grens noemt men de elastici-
teitsgrens. Practisch liggen E-grens en P-grens zoo dichtbij- 
elkaar, dat zij somtijds in de litteratuur worden verward. 
Voor ons doeleinde kunnen zij gevoegelijk door één punt 
worden aangeduid (fig. 3, punt E.). Bij overschrijding der 
E-grens zal dus een vormverandering worden veroorzaakt, 
die geheel of ten deele blijft. 

Een stof;  die zonder te breken blijvende vormverandering 
toelaat, noemt men plastisch. Gewoonlijk zullen zooviel 
elasticiteit als plasticiteit bij dezelfde stof worden aangetroffen. 
Bij spanningen, kleiner dan door de ordinaat van E aan-
gegeven, is een stof elastisch; bij spanningen, grooter dan E 
wordt zij plastisch. Zoowel elasticiteit als plasticiteit zijn 
eigenschappen van de stof in vasten toestand. 

In den plastischen toestand, in welken de oorspronkelijke 
ruimteordening der moleculen verstoord is, neemt de blij-
vende vormverandering sneller toe dan de spanning, die wij 
in het vervolg met de letter a zullen aanduiden. Bij iedere 
a behoort echter één bepaalde graad van vormverandering; 
steeds zijn twee grootheden gecoördineerd; het materiaal is 
in een rusttoestand in dezen zin, dat bij constante a ook de 
vormverandering constant zal zijn, d.w.z. nach toeneemt, 
nach afneemt. 

Terwijl de voor elastische vormverandering noodige ar-
beid weer vrij komt bij het terugkeeren van het materiaal 
in den oorspronkelijken vorm en het proces dus reversibel is, 
is dit bij plastische vormverandering niet het geval: de arbeid 
wordt verbruikt om de inwendige wrijving van het materiaal 
te overwinnen. 

Voor iedere kristallijne stof kan echter a groeien tot een 
grootte, waarop bij gelijkblijvende spanning de vormver-
andering toeneemt en zelfs blijft toenemen bij vermindering 
van spanning. In het diagram van fig. i wordt dit punt met 
V aangeduid; men noemt het de vloeigrens van het materiaal, 
omdat het hier eigenlijk in den vloeibaren toestand overgaat. 
Verlaagt men immers a en de vormverandering met bijna de 
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grootst mogelijke bedragen, die in den plastischen toestand 
gecoördineerd zouden zijn, dan rest er een minimale span-
ning, die een minimale vormverandering  tengevolge heeft. 
Dit laatste was het kenmerk voor den vloeibaren toestand, 
waarin geen arbeid noodig is om vormverandering te ver- 
oorzaken. 	 - 

Verhoogt men de temperatuur van een vaste stof dan 
kunnen zoowel de E-grens als de V-grens worden. verlaagd. 
Door de lagere E-grens zal derhalve bij gelijke belasting, 
als bij lager temperatuur werd aangewend, een grootere 
plastische vormverandering ontstaan; door de lagere V-grens 
zal bij gelijke belasting als bij lager temperatuur werd aan-
gewend, een grootere vloeiings-vormverandering ontstaan. Bij 
de kristallijne stoffen worden dus plasticiteit èn fluïditeit 
grooter naarmate men het smeltpunt nadert. Op het smelt-
punt neemt de fluïditeit met een sprong toe. (Kromme K 
in fig. 4). Van de plasticiteit, die uitsluitend een eigenschap 
der kristallijne stoffen is, kan dus hier niet meer worden 
gesproken. Omgekeerd zal bij deze groep van stoffen de 
fluïditeit bij den overgang van den vloeibaren naar den 
kristallijnen toestand discontinu afnemen. 

Stijgt de temperatuur van een stof in vloeibaren toestand 
dan zal de fluïditeit eveneens met de temperatuur toe-
nemen. 

In bepaalde eenheden uitgedrukt is b.v. de vloeibaarheid 
van water bij 20,20 C° = too en bij too C° = 352. 

Afgezien nu van die stoffen, die zoowel physisch als me-
chanisch op het eerste gezicht kunnen worden geclassificeerd 
als „vast" of als „vloeibaar", is er een derde groep, welker 
leden ook bij lagere temperaturen isotroop zijn, maar oogen-
schijnlijk vastheid bezitten. Dit zijn de visceuse stoffen, ook 
wel genoemd de glasachtige stoffen, omdat glas hiervan een 
typisch vertegenwoordiger is. Het gelukt niet of slechts bij 
hooge uitzondering deze stoffen anisotroop te doen worden, 
,m.a.w. hen te laten kristalliseeren. Het verband tusschen 
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temperatuur en fluïditeit zal dus worden uitgedrukt door een 
continu-kromme; (V in fig. 4). 

Fig. 4. 

Bij de constructie van deze figuur werd aangenomen, 
dat bij- begin en eindtemperatuur van het veronderstelde 
onderzoek de vloeibaarheid van beide stoffen gelijk zou 
zijn. Men zal echter inzien, dat juist voor den tech-
nischen aard der stof het geheele verloop der T.V.-
kromme tusschen deze beide punten karakteristiek is. 

Men meent te hebben vastgesteld, dat voor deze stoffen 
de vormverandering per tijdseenheid recht evenredig is aan de 

vervormende kracht, dus dat P  t = c. 

De grootheid c geeft de maat aan der z.g.n. visceuse 
„lineaire" vloeibaarheid en is de reciproke waarde der 
fluïditeit. Naast deze lineaire vloeibaarheid staat dan de 

„turbulente" vloeibaarheid, waarbij P oneindig klein wordt. 

Groeit daarentegen P  tot oneindig groot, bij P kleiner dan 

Tv en dus bij een oneindig kleine vormverandering, dan is de 
:stof in den plastischen toestand. Bij de lineaire vloeibaarheid, 
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dus bij de visceuse stoffen, speelt derhalve de tijd, gedurende 
welken de belasting inwerkt, een belangrijke rol. 

.Nadere omschrijving der eischen. 

Aan de hand van de hierboven ontwikkelde begrippen van . 
vastheid, vloeibaarheid en plasticiteit echter kan men tot een 
nadere bepaling komen van de verlangde eigenschappen} en 
bovendien den graad, waarin verschillende massa's deze 
eigenschappen bezitten, in cijfers vastleggen. 

Het gemakkelijk „zacht"-worden is iets nader bepaald 
door het aan te duiden als de mogelijkheid tot het verkrijgen 
van groote, blijvende vormverandering bij het aanwenden van 
kleine krachten, bij vrij lage temperatuur. 

De verlangde „hardheid", waarmee „vastheid" wordt 
gemeend, bij een slechts iets lagere temperatuur, beteekent 
dus de noodzakelijkheid van vrij groote krachtsaanwending 
om blijvende vormverandering te krijgen. 

Hiernaast echter is elastische vormverandering bij hoogere 
temperatuur niet gewenscht, terwijl de mogelijkheid hiervan 
bij lagere temperatuur (voor sommige gevallen) de tech-
nische bruikbaarheid van het materiaal verhoogt. 

In eersten aanleg kan dus worden gezegd, dat men van af-
drukmateriaal verlangt, dat het binnen enge temperatuur-
grenzen de kenmerken van den vasten toestand kan verwis-
selen voor die van den vloeibaren toestand. 

Definieert men dezen laatsten nader, dan zal men de vloei- 
baarheid zonder meer vervangen door taai-vloeibaarheid, 
door viscositeit en zelfs zal men in de verschillende lagen van 
de zich in den lepel bevindende afdrukmassa een verschillen-
den graad van viscositeit verlangen, die het dichtst bij den 
lepel het grootst is. Onze verlangens houden dus eigenlijk in, 
dat de massa binnen een klein temperatuur-interval, n.l. 
beneden het toelaatbare maximum vloeibaar in mechanischen 
zin is en vast, immers elastisch is boven het verkrijgbare 
minimum. 
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Het werkelijke temperatuur-interval. 

In de eerste plaats meenden wij te moeten bepalen tot op 
welke temperatuur de stents verwarmd client te worden om 
scherpe afdrukken te kunnen leveren en tot op welke tem-
peratuur zij in den mond inderdaad kan worden afgekoeld. 

Fig. 5. 

Voor dit doel construeerde het physisch adviesbureau van 
Dr. C. E. Bleeker te Utrecht voor ons een meetinstrument, 
waarvan de essentieele deelen in figuur 5 schematisch zijn 
weergegeven. Door een galvanometer . G kan in den geleider 
T1  G T2  een spanningsverschil worden aangegeven als 
resultaat van een temperatuursverschil tusschen de lasschen 
bij T1  en T2. Dit spanningsverschil echter kan worden „ge-
neutraliseerd" door een verschil met tegengesteld teeken, 
dat, zijn oorsprong vindend in den accumulator A, door ver-
schuiving van den weerstand R even zoo groot kan worden 
gemaakt. Bij gelijke stroomsterkten zal derhalve de galvano-
meter G niet uitslaan 1). Door twee glijcontacten bij de 
rheostaat aan te brengen, en deze van een schaal te voorzien, 
is het mogelijk hierop direct het temperatuurverschil tusschen 

'1) Omtrent dezen galvanometer, zie: C. E. Bleeker en G. 3. D. 3. 
Willemse, Z.f.d. Phys. u. Chem. Unterricht, 1980, pag. 208. 
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T1  en T2  af te lezen. T2  dompelt men in een Dewar-vat met 
thermometer en houdt men op constante temperatuur; T1  
brengt men als in figuur 6 geschetst door den lepelbodem in 
de stentsmassa. 

Fig. 6. 

Uit de door ons aldus verrichte metingen blijkt, dat voor de 
gebruikelijke stents-soorten bij een druk, die overeenkomt 
met den druk, welke voor het afdruknemen in de praktijk 
als bruikbaar kan worden beschouwd, een verwarmen tot 
op 50° voldoende is, terwijl het althans voor afdrukken van 
den geheelen mond, zooals te verwachten was, onmogelijk 
is de massa meer dan r à 2 graden onder de mondtemperatuur 
af te koelen. Na het uitnemen van den afdruk zal deze na 
korteren of langeren tijd de temperatuur  van de omgeving 
aannemen. In hoofdzaak zullen wij ons dus hebben bezig te 
houden met het gebied van 20-50 C°. 

De gebruikte druk. 

Er bestond voor ons niet de minste reden Taylor's maten 
van de proefblokjes te wijzigen. Binnen zeer ruime grenzen 
zijn deze voor de resultaten der metingen van geen belang. 
Omtrent de meest geschikte grootheid der belasting en om- 
trent den tijd gedurende welken de belasting zou inwerken, 
leek ons echter Benige oriënteering gewenscht. Enkele series 
proefcylinders, 10 m.M. in doorsnee en 6,3 m.M. hoog van 
„Kerr perfection compound" werden daartoe achtereenvol- 
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Bens bij verschillende temperaturen van 35 tot 45 C°, ge-
durende 5, io en zo minuten belast met 1/2, 1, 11/2, 2 en 3 K.G... 

K.G. 

Tamp. 

Last. 

Tijd. 

; 
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I I 
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Fig. 7. 

Het is niet noodig hier alle verkregen cijfers weer te geven. 
De resultaten omtrent de onderzoekz6ne, waartoe deze 
oriënteering ons nader bepaalde, vindt men in figuur 7. 
Veel toelichting behoeven deze krommen niet. Zonder meer 
is duidelijk, dat behalve belasting en temperatuur ook de tijd 
een factor is in het totaal der bereikte compressie. Twee gra-
den verschil, voor deze soort stents in dit temperatuurgebied, 
beïnvloeden klaarblijkelijk het resultaat zeer sterk. 

Omtrent de belasting houde men wel in het oog, dat deze 
bij de laboratoriumproeven als totaal-gewicht gelijk bleef en 
bij samendrukking van het proefblok, dus bij vergrooting van 
het oppervlak per oppervlakeenheid vermindert recht even-
redig met de hoogtevermindering. Een blokje, dat bij 41° 
gedurende lo minuten met 2 K.G. werd belast zal, zegt de 
meest rechtsche kromme, 5,8 m.M. in hoogte afnemen, dus 
tot 0,5 m.M. worden gereduceerd. Terwijl het oorspronke-
lijk oppervlak (ir. 3,15 2 M. M. 2) bij een totaaldruk van zoon 

2000 

gram dus 	 gram per m.M2. had te verdragen, is het 
7T. 3,152 

3 

2 
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lastdragende vlak thans 12,6 maal vergroot, de druk per 
m.M2. eveiveel malen verkleind en derhalve tot ongeveer 
5 gram per m.M2. teruggebracht. Vanaf dit punt in het dia-
gram stijgt de kromme bij verhooging van den last loodrecht 
omhoog; verdere compressie bij deze temperatuur en in dezen 
belastingstijd is door grooter last dus niet te bereiken. 

Experimenteel stelden wij vast, dat bij het afclruknemen in 
de practijk de druk per m.M2. van 3 tot 5 gram zal bedragen. 
Wij plaatsten daartoe den proefpatient op een bascule en 
brachten deze in evenwicht. Terwijl de operateur op een 
lepel in de bovenkaak den noodigen druk uitoefent en dus 
den patient omhoog trekt, wordt het toestel opnieuw in even-
wicht gebracht. Het verschil tusschen de beide belastingen in 
grammen, gedeeld door de uitgemeten horizontale projectie 
van den afdruk in m.M2., geeft den druk in grammen per 
m.M2. 

Onze experimenten leerden ons verder, dat een verlenging 
van den belastingstijd tot het dubbele geen merkbaren invloed 
heeft. De figuur 7 echter doet zien, dat een halveeren van dien 
tijd de compressie, bij gelijken last en gelijke temperatuur, 
aanzienlijk geringer doet zijn. 

Het zou, bleek ons uit deze voorloopige experimenten, 
mogelijk zijn met proefblokjes, welke op gedurende tien 
minuten constant gehouden temperatuur werden verwarmd 
met een constanten last van 2 K.G., inderdaad omtrent de 
vervormbaarheid van de stents-soorten tot een oordeel 
te komen. 

Taylor's onderzoek en onze controle. 

Taylor dan tracht een aantal grootheden vast te stellen, die 
in de onderstaande tabel I zijn opgenomen. In dezelfde 
tabel treft men bovendien de bevindingen der mede-
werkende practici aan. 

De hierin vermelde durometer is een toestelletje, waardoor 
de „hardheid" kan worden gemeten, doordat het 6f de diepte 
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aangeeft op welke een stift van bepaalde afmeting, onder 
een bepaalde kracht, bij bepaalde temperatuur in de te onder-
zoeken massa dringt. Omgekeerd kan ook worden gemeten 
bij welke temperatuur, en onder overigens gelijke omstandig-
heden, een vooraf bepaalde diepte kan worden bereikt. 
De verkregen resultaten acht Taylor klaarblijkelijk niet zeer 
belangrijk; hij laat ze onbesproken. Meer waarde hecht hij 
aan de methodes, die hem de cijfers in kolommen II, IV en V, 
VI, VII en VIII verschaften. Dit inzicht deelen wij dermate, 
dat wij deze experimenten op uitgebreide schaal herhaalden 
en hen, met een buigproef, die ook door Taylor werd uit- 
gevoerd, zoo dadelijk zullen beschrijven. Achterwege bleef 
in ons onderzoek de trekvastheid-bepaling (kolom X), die 
wij totaal onbelangrijk achten, omdat iedere afdrukmassa 
zeer voldoende trekvastheid bezit. Resultaten onzer metingen 
over de relatie temperatuur-volume blijven eveneens onver-
meld, omdat wij deze vooralsnog niet voor betrouwbaar 
houden. 

Fig. 8. 
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Voor de buigproef heeft men een zeer eenvoudig toestel-
letje noodig (fig. 8). Op een ronden voet, a, is de metalen 
plaat, b, bevestigd, loodrecht op deze laatste is een metalen 
balkje, c, geklonken van een paar c.M. lengte en een door-
snede van 6 x 6 m.M. Op dit balkje kan een vierkant staafje 
afdrukmassa in evenwicht worden gelegd, dat eveneens 
6 x 6 m.M. in doorsnede is en 6 c.M. lang is. De koperen 
plaat is voorzien van merken, die hoeken van 30° en 60° 
met den onderkant van de stentsstaaf aangeven. Dit toe-
stelletje wordt gedompeld in een bekerglas met water van 
+ 15 C°. Waar het soortelijke gewicht van de gebruikelijke 
massa's slechts weinig grooter is dan dat van water, werken 
op de stentsstaaf dus zeer kleine krachten, die haar trachten 
te buigen. Men verwarmt nu het water, maar zorgt dat de 
temperatuur niet sneller stijgt dan 5 C°. per minuut, contro-
leert met stopwatch en thermometer en noteert de tempera-
tuur waarop en het aantal minuten na welke de stentsstaaf 
over 30°, over 6o° en over 90° is doorgezakt. Vergelijking 
van deze data, over eventueele correcties voor verschillend 
snelle temperatuurstijging bij de achtereenvolgende metingen, 
die ieder in triplo worden verricht, geven één objectieve aan-
wijzing voor die temperatuur, welke men zou moeten aan-
nemen voor den overgang vast-vloeibaar. Aldus verrichte 
metingen gaven ons voor 19 onderzochte soorten afdruk-
massa het volgende resultaat. (In graden C°, reproduceer-
baar tot op r C°). 

TABEL II. 

No. v/h monster: 	I 
buigpunt go°. 	: 	48  

II 
45 

III 
46  

IV 
50  

V 
52  

VI 
45 

VII 
44 

VIII 
49 

No. v/h monster: 	IX X XI XII XIII XIV XV XVI 
buigpunt 90°. 	: 	48  46  47 44 48  50  46  45 

No. v/h monster: XVII 
buigpunt go° 	: 	48  

XVIII 
46  

XIX 
47 

. 
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Volgens de straks gegeven bepaling van den vloeibaren 
toestand, (zéér kleine kracht is voldoende blijvende vorm-
verandering te veroorzaken), mag men aannemen, dat bij 
deze temperaturen de verschillende massa's dus in dien toe-
stand overgaan. 

Naast dit experiment staat de kogel- en ringproef, die 
Taylor in de tandheelkunde invoerde. Het hiervoor dienende 
apparaatje is afgebeeld in fig. 9. Aan een statief, a, is een 
ring, b, bevestigd met een inwendigen diameter van 15 m.M.; 
de dikte van het metaal, waaruit de ring is gedraaid, is 6 m.M. 
De ring wordt gevuld met de te onderzoeken massa, welke, 
koud, in staat is een stalen kogel, d, te dragen van q m.M. 

Fig. 9. 

diameter. Op 24 m.M. onder den benedenkant van den ring 
is een plaatje, e, aangebracht. Ook dit toestelletje wordt 
geplaatst in een bekerglas met water, dat men op de zoo 
straks beschreven wijze verwarmt. Bij een bepaalde tem-
peratuur zal de kogel de afdrukmassa doen doorbuigen tot 
deze een zak vormt, welks bodem tenslotte op de plaat e stuit. 
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Men noteert de temperatuur, waarop dit laatste geschiedt. 
De ring- en kogelproef gaf ons de volgende resultaten. 

(Reproduceerbaar tot op z C°.). 

TABEL III: 

Monster No. : 	I II III IV V VI VII VIII IX 
Temp. C°. 	: 	65 6o 54 58 94 53 53 64 59 

Monster No. : 	X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 
Temp. C°. 	: 	61 54 5o 53 62 61 53 

Monster No. : XIX 
Temp. Co. 	: 	53 

Deze temperaturen, die alle enkele graden boven de bij-
behoorende buigpunten liggen, geven volgens de formule 

FS 
~! = 

v 

een bepaalden graad van viscositeit aan. 
F is het gewicht van den kogel; S is de helft van het ver-

schil in diameter van ring en kogel. 

De stolpunt-bepaling, („hardening point from cooling 
curve") geeft zonder twijfel de meest exacte resultaten. Eens-
deels omdat het stolpunt van een kristallijne stof een scherp 
definieerbare eigenschap is, anderzijds omdat de thermo-
meter een zooveel nauwkeuriger instrument is dan de straks 
beschreven toestelletjes. Ten deele hierdoor is de treffende 
overeenkomst tusschen de resultaten van Taylor en van ons 
te verklaren, terwijl anderzijds, waar toch wel bezwaarlijk valt 
aan te nemen, dat men in Amerika behalve -de daar aan de 
markt gebrachte merken, ook de hier gemakkelijk verkrijg-
bare Duitsche (en Hollandsche) soorten zou hebben onder-
zocht, uit deze groote overeenstemming met groote waar-
schijnlijkheid de gevolgtrekking mag worden gemaakt, dat 
vrijwel algemeen dezelfde kristallijne stof, in dezen technisch 
stearine-zuur, wordt verwerkt. 



KoNkrommen. 

10 	 15 	 20 	 25 
minuten. 

555 

De door ons gevonden haltepunten, d.w.z. de maxima in 
de koelkrommen na een somtijds vrij aanzienlijke onderkoe-
ling geeft de volgende tabel. 

TABEL IV. 

Monster No. 	: 	I II III IV V VI VII VIII IX 
Stolpunt in C°: 41.7 39.7 41.- 46.2 39.8  41.7 40.- 43.5 

Monster No. 	: 	X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 
Stolpunt in C': 42.- 44•-  37.-  45•-  43.8  41.3 40.3 45.4 43.1  

Monster No. 	: XIX 
Stolpunt in C': 44.2 

Fig. 10. 

Tot een juiste waardeering dezer cijfers kan figuur i o dienen. 
In de afgebeelde afkoelkrommen van enkele monsters (IV,. 

II en XII) vindt men de aangegeven haltepunten gemak-
kelijk terug. Deze koelkrommen zijn typisch voor een niet-
zuivere stof, in welke zich tijdens de afkoeling een toestands-
verandering voltrekt. In de straks volgende mededeelingen 
over het physisch-chemisch deel van ons onderzoek en bij de 
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discussie der gevolgtrekkingen voor de practijk komen wij 
hierop terug. 

Wij komen hiermee aan het einde van het overzicht over 
Taylors arbeid. 

In kolommen V, VI, VII en VIII van zijn tabel geeft hij 
de „flow" der door hem onderzochte afdrukmaterialen. 
Onder ,;flow" wordt verstaan de afname in hoogte van een 
cylindervormig blokje materiaal door druk in axiale richting. 
Behalve de aard van het materiaal zijn hier dus de vorm van 
het proefbloek, de grootte van den druk, de temperatuur van 
de massa en de tijd, gedurende welken de druk werkt, van 
invloed. Als „flow"-maat wordt genomen de hoogtevermin-
dering, uitgedrukt in procenten van de oorspronkelijke 
hoogte. 

De afmetingen van Taylor's proefblokjes, ro m.M. door-
snede en 6 m.M. hoogte, namen wij over. 

Als instrument gebruikte hij een in een andere verhande-
ling afgebeelden automatischen micrometer 1), waarmee hij 
onder een totale belasting van 2 K.G., op enkele constant 
gehouden temperaturen het vloeien van het materiaal ge-
durende r o minuten controleerde. Behalve in de hierbdven 
afgedrukte tabel geeft hij zijn resultaten in grafieken weer. 

Wijziging van Taylor's druk-methode. 

De manier van werken bij de buigproef en de kogelproef, 
met langzaam rijzende temperatuur, bracht er ons toe na te 
gaan of het niet meer gewenscht zou zijn ook de drukproeven 
op deze wijze in te richten, zoodat men dus het verband tus-
schen een zoo groote serie temperaturen en compressies zou 
kunnen vastleggen, dat zonder meer hieruit een continu-
kromme ware te construeeren. 

De apparatuur hiertoe is in figuur r r schematisch afge-
beeld. Een waterbad van ongeveer 3o L. inhoud (1) wordt 

. 	1) J. A. D. A. 1931. blz. ¢1. 
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Fig. i i . 

in ± 3o minuten verwarmd van 20 tot op 50°. De 
schroef (2) zorgt voor een gelijkmatige temperatuur door 
het geheele bad. Tusschen het door een rooster gedragen vaste 
blok metaal (3) en den beweegbaren stempel (q.), kan met de 
belasting (5, a.b.c.d.) het proefblok S worden gecompri-
meerd. Slechts bij voorloopige onderzoekingen bij constante 
temperaturen functioneert de thermoregulator (6) . Het 
zakken van den stempel veroorzaakt een draaiing van den 
spiegel (7), en kan aldus door optische overbrenging ge-
makkelijk en juist in iedere gewenschte vergrooting worden 
geprojecteerd en gemeten. 

Het bleek inderdaad mogelijk aldus voor het geheele in 
aanmerking komende temperatuur-traject voldoende ge-
gevens te verkrijgen om gerechtigd te zijn tot het construeeren 
eener ononderbroken kromme. Bij latere discussie van enkele 
dezer wordt duidelijk, dat geen andere wijze van voorstellen 
een zoo duidelijk beeld geeft van den aard der onderzochte 
massa, als op deze wijze mogelijk is. 

Een aantal der meest typische „vloeikrommen" geven 
figuur i i en figuur 12. 
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Fig. 13. 

Fig. 12. 
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Samenstelling der massa's. 

Zestien handelspraeparaten trachtten wij te ontleden in 
hun hoofdbestanddeelen, die volgens in de litteratuur voor-
komende recepten hars, stearinezuur en talk moeten zijn. 
Voor dit doel werden afgewogen hoeveelheden gedurende 
twaalf uren geëxtraheerd met aceton. Deze analyse gaf ons 
het volgende resultaat: 

TABEL No. 

Monster. 
No. 

Aceton- 
extract. 

I 48,3 
II 46,9 

III 47,1  
IV 53,3 
V 34,5 

VI 53,1  
VII 44,1  

VIII 42,7 
IX 36,8 
X 39,2  

XI 40,1  
XII 46,4 

XIII 47,2  
XIV 40,1  
XV 40,6.  

XVI 39,5 

Indien bovenbedoelde recepten althans qualitatief juist 
zijn, zou het acetonextract de hars met het stearinezuur 
moeten bevatten en de poedervormige rest uit talk bestaan. 
Van het bepalen van enkele toevoegingen als kleurstoffen 
en smaakcorrigentia werd afgezien. De poeder was ook zonder 
chemisch onderzoek gemakkelijk als talk herkenbaar. 
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Nog te beschrijven physisch onderzoek van door ons samen-
gestelde hars-stearine mengsels en microscopische inspectie 
rechtvaardigen de veronderstelling, dat het acetonextract 
inderdaad uit deze beide stoffen bestaat en wel uit ongeveer 
gelijke gewichtsdeelen. In globale cijfers zouden derhalve 
onze stentssoorten zijn samengesteld uit 20-25 deelen hars, 
20-25 deelen stearinezuur en 50-6o deelen talk. 

Opzettelijk werd van een meer nauwkeurige chemische 
analyse afgezien. Immers wij werken hier niet met chemisch 
zuivere stoffen, maar met vrij ongedefinieerd materiaal. 
Herkomst en behandeling bij de winning en bereiding zijn 
dermate van invloed, dat zelfs kennis der structuurformules 
voor ons doel nutteloos schijnt. Waar wij hieronder het 
„systeem" hars-stearine-talk beschouwen, mag echter de 
onzuiverheid der componenten geen oogenblik worden ver- 
geten. 

De componenten afzonderlijk. 

Stearinezuur, C18 H36 02, uit de reeks C„ H2,,  02  heeft een 
smeltpunt van 69°. Het technische praeparaat, waaruit 
kaarsen worden vervaardigd, is een mengsel hiervan met het 
palmitinezuur C16 H32  02, dat op 62° smelt. Deze beide ver-
lagen elkaars smeltpunt. Hierdoor is het mogelijk, dat het 
door ons gebruikte stearinezuur de smeltkromme van figuur 
14 oplevert: 'Het liquidale punt ligt zeer duidelijk bij 48°, 
hierboven is het mengsel dus vloeibaar. Het gelukte ons niet 
het eind der kristallisatie, het solidale punt dus, te bepalen. 

In het door ons te bestudeeren temperatuurtraject onder-
gaat het stearinezuur dus een toestandsverandering. 

Hars. Hieromtrent zegt Ditmar in „Die Analyse des Kaut-
schuks": 

„Der Begriff Harz ist nach Tschirch kein chemischer 
„und kein physikalischer, sondern er stammt aus der 
„Praxis des täglichen Lebens. Aus diesem Grunde 
„muss man den Begriff Harz an seinen Eigenschaften 
„definieren. Diese sind: Unlöslichkeit in Wasser, 
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„Löslichkeit in Alkohol und Aether oder einem von 
„beiden, relative Schwerlöslichkeit in Petrolaether, 
„Erweichen beim Erwärmen, Schmelzbarkeit zu einer 
„mehr oder weniger klaren, klebrigen Flüssigkeit, 
„Klebrigkeit der Lösungen, Eintrocknen der alkoho-
„lischen Lösung zu einem durchsichtigen Lack, rela-
„tive Resistenz gegen Reagentien, vollkommene gegen 
„Fäulnis, bisweilen Bildung von-  Harzseifen beim 
„Erhitzen mit Alkalien, Brennen mit russender Flamme 
„da reich an Kohlenstoff, Nichtranzigwerden u.a.m. 
„Es sind also vorwiegend physikalische Eigenschaften, 
„die hier in Betracht kommen." 

Onder deze definitie vallen meer dan zestig soorten. Wij 
experimenteerden met dennenhars, met dammarhars en met 
copal. Een koelkromme van hars zal het beeld geven van 
figuur 2. Een toestandsverandering, en daarmede een sprongs-
gewijze verandering in de eigenschappen, doen zich dus niet 
voor. De hars is en blijft essentieel een vloeistof. 

561 
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De talk is een tot een fijn poeder gemalen mineraal, mag-
nesiumsilicaat, H2  Mg3"Si4  012, dat binnen het betrokken. 

temperatuur-interval geen verandering ondergaat, d.w.z. 
kristallijn blijft, en chemisch tegenover stearinezuur en hars 
indifferent is. 

Behalve het ternaire systeem, dat uit deze drie componenten. 

kan worden samengesteld, zijn natuurlijk de binaire systemen 
harsstearinezuur, hars-talk, en stearinezuur-talk denkbaar. 
Het is ons zeker niet mogelijk geweest alle vragen te beant-
woorden, die naar aanleiding van deze systemen zouden kun-
nen rijzen. Eensdeels meenen wij echter omtrent enkele onder-
deelen onze kennis iets te hebben uitgebreid, terwijl ander-
deels wij in staat zijn te doen zien, welke moeilijkheden vol-
ledige beantwoording en zelfs het stellen der vragen in den 
weg staan. Het uitvoerigst hielden wij ons bezig met het 
systeem hars-stearinezuur, omdat hierin o.i. de verklaring 
voor het vast-worden der stents principieel is te vinden, ter-
wijl de toevoeging van talk slechts een secundaire werking 
heeft. 

Het systeem hars-stearinezuur. 

Wij onderzochten het gedrag dezer componenten ten op-
zichte van elkander met de gebruikelijke methode der 
thermo-analyse, en der microscopie. Als hars gebruikten wij 
de straks genoemde. drie soorten, van het stearinezuur namen 
wij de benoodigde hoeveelheden uit twee verschillende 
leveringen. Verschillen waren, behalve in de détails van het 
microscopisch beeld, slechts te vinden,in kleine afwijkingen 
in de liquidale punten der mengsels. 

Enkele mengsels onderzochten wij op de relatie tempera-
tuur-compressie. 

Het resultaat der thermische analyse is, voorzoover het de 
liquidus betreft, het concentratie-temperatuur diagram van 
figuur 15. 	 . 

Met de liquidus beneden 25° door een onderbroken lijn 
te teekenen, bedoelen wij aan te geven, dat dit gedeelte niet 
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experimenteel werd vastgesteld, maar dat deze als extra-
polatie moet worden beschouwd. 

Ter verdere toelichting voor beoefenaren der tandheel-
kunde, wie C. T. diagrammen geen dagelijksch brood zijn, 
het volgende. 

Het vloeibare stearinezuur en de (uiteraard) vloeibare 
hars lossen in alle verhoudingen in elkaar op. Zij vormen een 
heldere, door de hars lichtgeel gekleurde vloeistof. De een-
voudigste uitdrukkingswijze voor dit geval is te zeggen, dat 
het stearinezuur in de hars oplost. Deze oplosbaarheid neemt 
echter af met daling der temperatuur, zoodat in afgeronde 
cijfers bij 46° slechts 8o % stearinezuur, bij 43° slechts 6o %, 
bij 40° slechts 5o % en bij 37° slechts 40 %, bij 3o° slechts 
32 % en bij 25° slechts 28 % oplost. Uit een oplossing van 
5o % stearine zal deze dus bij 40° gaan uitkristalliseeren. Men 
kan derhalve ook zeggen, dat toevoeging van hars het smelt-
punt van het stearinezuur verlaagt. 

Bij het stollen vormt de stearine een netwerk van kristallen, 
dat door de vloeibare massa der hars heenschiet. 
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Enkele hierbij gevoegde microfoto's geven van deze struc-
tuur in het algemeen een duidelijk beeld. Het spreekt vanzelf, 
dat primitieve microfoto's van stents zonder meer hierover 
niets hebben te vertellen. In de eerste plaats is „onttalken" 
van een monster noodzakelijk, terwijl in de tweede plaats pas 
het gepolariseerde licht de contrasten tusschen het kristallijne 
stearinezuur en de isotrope hars te voorschijn roept. De oor-
zaken der verschillen in de microstructuur blijven vooralsnog 
althans ons verborgen. Hier ligt voor de physico-chemicus 
een veld van studie. Hem wijzen wij in het bijzonder op het 
verschijnsel der rhytmische kristallisatie, dat in sommige 
praeparaten zoo fraai tot uiting komt. Den tandarts moet 
duidelijk zijn, dat de temperatuur, waarop zich in de hars 
een geraamte van stearinekristallen afzet, de eigenlijke hard-
wordingstemperatuur van de stents is. Bij de door ons onder-
zochte handelspraeparaten varieert deze temperatuur van 
37° tot 46°. Tot meerdere overzichtelijkheid teekenden wij 
de koelkrommen van een tweetal handelspraeparaten en 
van een tweetal hars-stearinemengsels zoodanig in figuur s 6, 
alsof bij het onderzoek de haltepunten in tijd samenvielen. 
Op de hoogte der gevonden temperaturen heeft deze be-
werking der abcis natuurlijk geen invloed. Uit figuur 16 
blijkt daardoor echter ten duidelijkste, hoe men het hard-
wordingspunt eener stentssoort door wijziging der verhouding 
hars-stearine kan beinvloeden. Op grond van onze volledige, 
thermische cijfers kwamen wij zonder nadere analyse van het 
aceton-extract tot de overtuiging, dat dit voor ongeveer gelijke 
deelen uit stearine en hars moet bestaan. 

Naast de relatie concentratie-temperatuur zouden wij gaarne 
die tusschen concentratie en vloeibaarheid hebben vast-
gesteld, zooals die in procenten „flow" zou kunnen worden 
uitgedrukt. De vervulling van dezen wensch stonden echter 
voorloopig te groote experimenteele moeilijkheden in den 
weg. Enkele verkregen resultaten doen zien, dat ook in deze 
richting een verlokkend veld van onderzoek ligt. 



I. Res.dam.-Stearine 5o-5o 
Busch Cm. 5m. gepol. 

II als I. Celstructuur. 

III. Res.dam.-Stearine 8o-2o 
Busch A m. 5 m. gepol. Vrij 

uitgroeien der Stearine- 
kristallen. 

IV. Res.pini-Stearine 5o-5o. 
Niet onderbroken kristalgroei 

van uit een kern. 



V. Onderbroken radiaal—struc-
tuur om een druppel hars. 

VI. Res.pine stearine 80-20. 
Rhytmische kristallisatie. v = 17. 

VII. als VI, v = 48. VIII. als VI, v = too. 

(Plaat 1, Bakker. „Stents"). 
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Onder herinnering aan het bij figuur 4 medegedeelde, 
drukken wij hier in figuur 17 de temperatuur-compressie-
krommen af van schellak en van stearine, zooals wij die uit 
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de gegevens van de straks beschreven metingen konden con-
strueeren. De schellak-kromme geeft geen aanleiding tot 
eenigerlei opmerking. Bij die van het stearinezuur bedenke 
men nogmaals, dat dit stearinezuur geen zuivere stof is, waar-
door het bestaan van afwijkingen van de kromme, die 
theoretisch zou moeten ontstaan, begrijpelijk wordt. De vorm 
der afwijkingen, met name het in verschillende experimenten 
gereproduceerde schijnbaar grillige verloop der kromme 
boven 46°,  trachtten wij niet te verklaren. 

De derde kromme is die van een mengsel van gelijke deelen 
hars en stearine. Zooals uit ons C.T. diagram blijkt, is in deze 
combinatie het stearinezuur bij 40° volkomen vloeibaar. 
Boven 40° bestaat slechts een oplossing der beide compo-
nenten in elkaar, voor welke de vloeibaarheid dus geen 
additieve eigenschap blijkt te zijn. 

Wij voegen hieraan toe, dat blijkens ons onderzoek T.V.-
krommen der concentraties schellak-stearine 75-25 en 25-75 
beide boven die der concentratie 50-50 liggen, m.a.w. dat 
relatieve vloeibaarheid dier concentraties kleiner is dan die 
der laatstgenoemde. 

Het systeem hars-talk en 
het systeem stearinezuur-talk (boven 50°) 

Het systeem hars-talk bestaat gedurende het geheele tern-
peratuurtraject uit een vloeibare phase en een vaste phase, 
die een meer of min gelijkmatig mengsel vormen. Boven de 
50° kan van het systeem stearine-zuur-talk hetzelfde worden 
gezegd. Omdat 66k het ternaire systeem in ieder geval boven 
50° en soms, zooals wij zagen, reeds bij lager temperatuur uit 
een vloeibare en een vaste phase bestaat, geldt voor hen 
drieën dezelfde beschouwing, die in hoofdzaak dient om den 
aard der hier opdoemende vragen te doen zien. 

Uit het meest eenvoudige experiment blijkt, dat in ieder 
der mengsels de vloeibaarheid geringer is dan die der af-
zonderlijke vloeibare phasen. Men is geneigd aan de vaste 
phase een „remmende werking toe te schrijven. Tracht men 
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zich een scherper beeld te vormen van wat er in mechanischen 
zin gebeurt in een dergelijke heterogene massa, dan kan men 
zich de vaste deeltjes in rust denken en zich voorstellen, dat 
de vloeibare phase in één richting door de overgebleven 
tusschenruimten wordt geperst. 

In de eerste plaats wordt dus de beweeglijkheid der vloei-
stof beinvloed door de ruimte tusschen de in rust gedachte 
vaste deeltjes, d.w.z van de verhouding der vaste, en der vloei-
bare phase in volumeprocenten. Niet echter hiervan alleen. • 

9 

••••• 
••••• 
••••• 0000• 
••••• 

3 

00 .. 
2 

4 
Fig. i8. 

Figuur 18 stelt een doorsnede voor, loodrecht op de be- 
wegingsrichting van een deel der bewegende massa. In ieder 
der eerste drie geteekende gevallen is de verhouding tusschen 
het oppervlak der vaste phase en dat der vloeibare phase, 
dus ook dat der volumina, dezelfde. De weerstand, die de 
vloeibare phase in ieder van drie dergelijke kanalenstelsels 
zou ondervinden, verhoudt zich, indien de vaste deeltjes, 
met de stroomrichting parallel gerichte cylinders zijn, uit-
sluitend door vergrooting van het wrijvingsoppervlak reeds 
als .2 tot 4 tot 1o. 

Naast de volume-verhouding is dus de afmeting der vaste 
deeltjes een factor van beteekenis, terwijl bovendien de vorm 
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hiervan een rol speelt. In afbeelding 18 laat het vierde fi-
guurtje 

 
 zien, hoe noch vorm noch afmeting alléén beslissend 

zijn, omdat reeds door de volume-verhouding een ver-
deelingsvorm, en hiermede dus een „kanaal'. vorm bepaald 
zou kunnen zijn, als ieder der vaste deeltjes afzonderlijk door 
de vloeibare phase omgeven blijft. 

Geheel andere problemen komen te voorschijn, als men het 
geval anders stelt en zich de vloeistof in rust denkt, door welke 
de vaste deeltjes worden voortbewogen. Behalve de factoren, 
die wij reeds .aanstipten, zal nu de mindere of meerdere ge-
lijkheid in grootte en in vorm der vaste deeltjes gaan mee-
spreken. Bij „kruien", d.i. vastloopen der grootere deeltjes, 
zullen door de overgebleven kanalen de kleinere en kleinste 
deeltjes nog kunnen worden voortbewogen. 

Eindelijk, zoo wordt betoogd, lijkt het waarschijnlijk, dat 
bij hoogen graad van adhaesie tusschen vaste stof en vloeistof, 
er een dikkere of dunnere laag van sterk georienteerde vloei-
stof moleculen om ieder vast deeltje wordt gevormd. Bij 
dergelijke plastische stoffen zal dan de weerstand tegen vorm-
verandering hoofdzakelijk bestaan uit de weerstand der vloei-
stofmoleculen tegen desorienteering. 

Bij een zeer lage adhaesie tusschen de beide phasen zal de 
tendenz tot het vormen van groepen (flocculatie) der vaste. 

deeltjes bestaan en zou de plasticiteit voornamelijk afhankelijk 
zijn van den wrijvingsweerstand tusschen de vaste deeltjes 
onderling 1) . 

In alle bescheidenheid twijfelen wij aan het nut van po-
gingen om dergelijke verhoudingen in één formule vast te 
leggen en achten wij voorloopig het empirisch bepalen van 
technische waarden in dezen aangewezen. Wij hopen dat 
het ons mogelijk zal zijn aldus op de laatst genoemde systemen 
terug te komen. 

1) Journal of Rheology. II, p. 177. 
Bartell and Herschberger. 
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Samenvatting. 

Stents is, afgezien van kleine toevoegingen, samengesteld 
uit hars, stearinezuur en talk, in verhoudingen van omstreeks 

25-25-50. Neemt men deze cijfers als norm, dan bestaat 
de aldus samengestelde stents boven 4o C° uit een zeer taai 
vloeibare suspensie van talk in een oplossing van stearine-
zuur in hars, die volgens het C.T.-diagram een concentratie 
van 28 % zou kunnen bereiken; deze oplossing wordt beneden 
40° doorweven met een netwerk van stearinekristallen. 

Ook beneden 40° blijft de massa essentieel een vloeistof, 
die dus door kleine maar langdurige krachten kan worden 
vervormd. 

De elasticiteit der koude stents dankt zij waarschijnlijk 
aan het kristal-skelet. 

Boven de 40° is deze stents een suspensie van talk in een 
50 % oplossing van stearinezuur in hars. Bij temperatuur-
verhoogingen van een à twee graden boven 40° neemt de 
vloeibaarheid dezer massa's zéér snel toe. Voor vervorming 
der massa op deze temperaturen is dus tijd een belangrijker 
factor dan kracht. 

Temperaturen, concentraties bij die temperaturen en graden 
van vloeibaarheid wijzigen zich natuurlijk met wijziging in 
de fundamenteele samenstelling. Een direct verband tusschen 
alle technische kwaliteiten en de chemische samenstelling der 
verschillende praeparaten bleek niet aanwijsbaar. Hier dient 
het technologisch onderzoek aanvullend op te treden. Ver-
gelijking van cijfers uit de hierachter volgende tabel doet 
zien, dat het haltepunt wel een zeer belangrijke aanwijzing 
geeft, maar dat klaarblijkelijk het vulstofpercentage de vloei-
baarheid eveneens sterk beinvloedt. (monster V). 

Dezelfde tabel doet zien, dat de objectieve verschillen tus-
schen de praeparaten minder groot zijn dan men soms door 
mededeelingen van den handel zou gaan vermoeden. 

Uit theoretische beschouwing en uit onze metingen volgt 
voor den practicus de conclusie, dat het zeer gewenscht is van 
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de te gebruiken massa • een optimale werk-temperatuur 
vast te stellen en zich dan aan die temperatuur te houden! 

Men kieze deze werktemperatuur op „klinische gronden" 
zoo laag mogelijk, doch zoo hoog, dat bij in de patienten-
praktijk bruikbaren druk in eveneens bruikbaren tijd vol-
diende compressie wordt bereikt. 

Men verlieze hierbij niet uit het oog, dat een te lage tem-
peratuur nach door drukverhooging, nach door tijdver-
lenging kan worden goedgemaakt, - èn dat een te korte 
belastingstijd evenmin kan worden geneutraliseerd door het 
opvoeren van den druk. 

De voornaamste qualiteiten der stents zijn niet-klinisch 
het best vast te leggen in een temperatuur-compressie kromme. 

VERZAMEL-TABEL. 

Monster 
No. Kogel Buiging Halte- 

punt. 

Buigpunt 
in de 

compr. 
kromme. 

go % 
flow. 

Aceton-
extract 
% van 

het totaal. 

I 65 48  41,7 42= 46-47 48,3 
II 6o 45 39,7 38,7 46-47 46,9 

III 54 46  41= 38,5 43-44 47,1  
IV 58 5o 46,2 44= 48-49 53,3 
V 94 52  39,8  37,5 44-49 34,5 

• VI 53 45 41,7 38,5 43-44 53,1  
VII 53 44 40•- 37,5 42-43 44,1  

VIII 64 49 - 37,5 50  42,7 
IX 59 48  43,5 40•-  45 36,8 
X 6, 46 42.- - 45 39,2  

XI 54 47 44,-  47 40,1 
XII 50 44 37= 44 46,4 

XIII 53 48  45,-  39= 45 - 
XIV 62 5o 43,8  40,-  48 - 
XV 61 46 41,3 40,5 44 47,2  

XVI 53 45 40,3 39,5 43 40,1  
XVII 48  45,4 42,5 48  40,6 

XVIII 46 43,, 40.-  45-46  39,5 
XIX 53 47 44,2  42-43 - 


