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TWEEDE GEDEELTE 

HOOFDSTUK XI. TANDHEELKUNDIGE CEMENTEN II 

Zinkphosphaatcementen 

§ 1. American Dental Association Specificatie no. 8 
betreffende Zinkphosphaatcement 

(Eerste revisie 1 Juli 1938) 

A. Algemene omschrijving 
Deze specificatie betreft tandheelkundige cementen, die voornamelijk 

voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 
le. Om tandheelkundige werkstukken aan elkaar of in de mond aan 

gebitselementen te bevestigen. 
ze. Om dienst te doen als basis of fundament voor andere vullings-

materialen. 
3e. Om als materiaal voor tijdelijke vullingen te worden gebruikt. 

B. Types 
Slechts één type van deze materiaalsoort zal omschreven  worden. 

De consistentie van het aangemaakte cement, welke voor verschillende 
toepassingen uiteenlopend is, kan de gebruiker naar behoefte wijzigen. 

C. Materiaal 
s. Deze cementen moeten uit een poeder en een vloeistof bestaan, 

welke, als zij op de juiste in de tandheelkunde gebruikelijke wijze 
worden aangemaakt, hard worden of verstijven en in redelijke 
mate bij hun tandheelkundige toepassing voldoen. 

2. Het poeder en de vloeistof moeten gelijkmatig van samenstelling 
zijn en vrij zijn van vreemde, giftige stoffen. 

3. De kleuren van het verharde cement moeten ten behoeve van de 
koper aangegeven worden. 

D. Algemene eisen 
1. De vloeistof moet vrij zijn van vlokken, neerslagen, afzetsels en 

bezinksels. 	 - 
s. De cementen moeten als zij op de juiste wijze worden aangemaakt: 

a. niet klonterig of zanderig worden; 
b. geen gasontwikkeling geven; 
c. de tandweefsels niet verkleuren. 
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E. Bijzondere eisen 

r. Verhardingstijd. — De verhardingstijd mag niet minder dan vier 
en niet meer dan tien minuten zijn. 

2. Druksterkte. — De druksterkte mag niet minder zijn dan 840 kg/cm2  
(12.000 lb/inch2), vastgesteld bij proefmonsters, zeven dagen na het 
aanmaken. 

3. De filmdikte. — De filmdikte mag niet meer dan 0,040 mm 
(o.00i6 inch) zijn. 

4. Oplosbaarheid en desintegreren. — De oplosbaarheid en het des-
integreren van het cement mogen na het bewaren gedurende zeven 
dagen van het cement in gedestilleerd water niet meer dan 0,30 
gewichtspercenten zijn. 

5. Arsenicum. — Het aangemaakte cement mag niet meer dan één 
deel in water oplosbaar arsenicum op 500.000 delen cement be-
vatten (0,0002 %). 

F. Methode van onderzoek en uitvoering van het onderzoek 

r. De vervaardiging van proefmonsters. Het aanmaken van proefmonsters 
moet bij een temperatuur tussen 18° en 24°  C en een relatieve 
vochtigheid tussen 55  en  75%  geschieden. De daarbij te gebruiken 
poeder : vloeistofverhouding moet bepaald worden aan de hand 
van de consistentieproef. De wijze van aanmaken, die verder bij 
het vervaardigen van proefmonsters wordt gebruikt, moet dezelfde 
zijn als die welke als voorschrift bij de cement-verpakking is inge-
sloten, behalve dat de temperatuur en de relatieve vochtigheid 
slechts mag variëren tussen de bovenaangegeven grenzen. 

Alle gebruikte apparaten moeten schoon, droog en vrij van ver-
harde cementdeeltjes zijn. 

2. De consistentieproef. Een voorbeeld voor de apparatuur, nodig voor 
het uitvoeren van de consistentieproef wordt in de bijgaande teke-
ning gegeven. (zie fig. I, pag. 7). Dit apparaat bestaat uit een 
glazen buis met een inwendige diameter van ongeveer 6,5 mm (0,25 
inch), welke dient om een bepaald volume (0,5 cc) cement af te 
meten, twee vlakke glazen platen en een gewicht. Het gezamenlijk 
gewicht van de bovenste glazen plaat eri het daarop te plaatsen ge-
wicht moet 120 gram zijn. Proefhoeveelheden poeder moeten met 
0,5 cc vloeistof worden aangemaakt. Vervolgens moeten 0,5 cc aan-
gemaakt maar nog plastisch cement met behulp van een daartoe 
geschikte maat afgemeten worden en op een glazen plaat worden 
gebracht. Drie minuten nadat met het aanmaken is begonnen, wordt 
de andere glasplaat (gewicht ongeveer 20 gram) en het bijbehorende 
gewicht voorzichtig op het nog zachte cement geplaatst. Dusdanige 
hoeveelheden poeder moeten met 0,5 cc vloeistof worden aange-
maakt tot de gemiddelde diameters van de schijfjes platgedrukt ce-
ment tien minuten na de aanvang van het aanmaken 30 ± r mm 
(1.18 inch) zijn. De gemiddelde hoeveelheid poeder van drie van 
dergelijke bepalingen is aan te merken als de hoeveelheid poeder 
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(aangemaakt met 0,5 cc vloeistof), die nodig is om een aanmaak-
mengsel van de standaardconsistentie te maken. 

3. De bepaling van het arsenicumgehalte moet uitgevoerd worden 
conform de voorschriften, die door de American Chemical Society 
zijn aangegeven voor de bepaling van arsenicum in phosphorzuur 
(Ind. Eng. Chem. 19 : 1309, Dec. 1927). 

G. Verhardingstijd 

Een ring, hoog 5 mm (0,2 inch) en 10 mm (0,4 inch) diameter, 
• wordt op een glazen plaat gelegd en gevuld met cement van standaard-

consistentie. Drie minuten na het begin van het aanmaken moeten de 
monsters in een atmosfeer gebracht worden, waarvan de relatieve voch-
tigheid 100% is en de temperatuur 37°  C (99°  F). Een standaard 
Gilmore naald (gewicht 454  gram (1 Eng. pond) met aan het onder-
einde een diameter van 1.06 mm (0,0047 inch) moet verticaal naar 

Samenvatting der bijzondere eisen van A.D.A. 
Specificatie no. 8 

consistentie van 
aanmaakmengsel 

verhardingstijd 
bij 37° 
druksterkte 
na 7 dagen 
filmdikte 

„oplosbaarheid" 
hoeveelheid 
arsenicum 

minimum 
maximum 

minimum 

maximum 

maximum 

maximum 

schijf 3o ± I mm diam. 

4 minuten 
zo minuten 

840 kg/cm2  
(12.000 lb/inch2) 

z o micron 

0,3% 
0,0002% 
(z deel. op 500.000) 

   

beneden gebracht worden tot het cementoppervlak wordt geraakt. Dit 
moet met geregelde tussenpozen worden herhaald. De verhardingstijd 
is het aantal minuten, dat verloopt tussen het begin van aanmaken en 
het moment, dat de naald geen waarneembare indruk meer op het 
cementoppervlak van het proefmonster maakt. 

De verhardingstijd moet worden afgerond op de dichtstnabij gelegen 
hele minuut. 

H. Druksterkte 
Een cylindrische vorm 12 mm (0,472 inch) hoog en 6 mm (0,236 

inch) in diameter wordt op een glazen plaat geplaatst en met cement 
van de standaardconsistentie een weinig overvuld. Een tweede glazen 
plaat wordt op de vorm geplaatst om de overmaat cement te verwijde-
ren. De vorm moet gemaakt zijn van eboniet, glas of een ander 
materiaal, dat niet door het cement aangetast wordt. (Door de vormen 
vooraf met behulp van een oplossing van harde was in benzeen te 
voorzien van een waslaagje, wordt het verwijderen van de cement uit 
de vormen gemakkelijker). Drie minuten na het begin van het aan- 
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maken moeten de vormen ineen atmosfeer met een relatieve. vochtig-
heid van 500% en een temperatuur van 37°  worden gebracht. Dertig 
minuten later moeten de proefmonsters in gedestilleerd water van 
kamertemperatuur, worden geplaatst. 

De einden van de proefcylinders moeten loodrecht op hun as vlak-
geslepen worden met behulp van een weinig carborundizmpoeder (200) 
en water. De vormen, waarin zich de proefmonsters bevinden, worden 
daartoe over een glasplaat, waarop zich het met water aangemengde 
slijpmiddel bevindt, heen en weer gewreven, waarbij zij geregeld een 
kwart slag gedraaid moeten worden. De monsters moeten gedurende 
dit slijpen steeds vochtig gehouden worden en dit moet ook het geval 
zijn gedurende de belastingproef. Het apparaat, dat voor de uitvoering 
van de drukproef wordt gebruikt, dient aldus geregeld te worden, dat 
het drukstempel per minuut 0,25 mm bewogen wordt. 

Als waarde voor de druksterkte is op te geven het gemiddelde van 
drie of meer bepalingen, gekozen uit een vijftal proefnemingen en moet 
op 10 kg/cm2  worden afgerond. Als de uitkomst van een enkele bepa-
ling meer dan 55% buiten het gemiddelde valt, moet deze uitkomst 
terzijde gelegd worden en wordt het gemiddelde uit de resterende vier 
bepalingen berekend. In het geval, dat meer dan twee van de bepalin-
gen terzijde zouden moeten worden gelegd, dient de proef herhaald 
te worden. 

I. Filmdikte 

Een hoeveelheid tot de standaardconsistentie aangemaakt cement 
moet tussen twee vlakke, ronde of vierkante glazen platen , die even dik 
zijn, gebracht worden. Het oppervlak van de platen, waartussen het 
cement geplaatst wordt, moet ongeveer 2 cm2  (0,32 inch2) zijn. Drie 
minuten na het beginvan het aanmaken wordt de bovenste plaat be-
last met een gewicht van 55 kg. 

Tien minuten na het begin van het aanmaken moet de dikte van de 
beide glasplaten met de zich daartussen bevindende cementfilm worden 
gemeten. Het verschil in dikte van beide platen met en zonder de 
cementfilm er tussen is als de filmdikte te beschouwen. Een gemiddelde 
van drie proeven, afgerond op 5 microns (0,00002 inch) is als de ge-
vonden waarde op te geven. 

J. Oplosbaarheid en het desintegreren 

De oplosbaarheid en het desintegreren is een maatstaf voor de 
erosie en voor het in oplossing gaan van deeltjes uit het cement onder 
invloed van water. 

Een halve kubieke centimeter (0,5 cc) cement van standaard-
consistentie moet tussen twee platen platgedrukt worden tot een cement-
schijfje van zo mm diameter. Een dunne platina draad wordt bij het 
maken van het proefmonster in het nog zachte cement aangebracht, 
waardoor het proefmonster na verharding later op eenvoudige wijze 
gehanteerd kan worden. Drie minuten na het begin van het aanmaken 
worden de platen met het cement ertussen gedurende één uur in een 
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stoof geplaatst, waarin de temperatuur 37° en de relatieve vochtigheid 
i00% is. Twee van dergelijke proefmonsters zijn voor iedere proef 
nodig. 

Na een uur worden de monsters uit de stoof gehaald, in een getar-
reerd weegflesje gebracht en gewogen. Het totale gewicht, verminderd 
met het gewicht van het lege weegflesje en dat van de platina draad, 
wordt als het gewicht van het proefmonster aangenomen. Daarna 
worden de proefmonsters direct onder water gebracht en wel door 
5o cc gedestilleerd water in het weegflesje te brengen en aldus gedu-
rende zeven dagen bij een temperatuur van 37°  bewaard.- Na zeven 
dagen worden de proefmonsters uit het water verwijderd. Er mogen 
zich daarbij op het oppervlak van de proefmonsters geen kristallen of 
andere afzetsels bevinden. Het in het weegflesje achtergebleven water 
wordt even beneden ioo° verdampt. Vervolgens wordt het weegflesje 
bij 149° (300° F) tot constant gewicht gedroogd. Het weegflesje met de 
verdampingsrest wordt vervolgens gewogen. Het verschil tussen dit ge-
wicht en het gewicht van het lege weegflesje is de hoeveelheid door het 
cement aan het water afgestane stof. Deze hoeveelheid gedeeld door 
het gewicht van het proefmonster en vermenigvuldigd met honderd 
is het percentage der „desintegratie". Het gemiddelde van duplo-
proeven (twee weegflesjes, ieder twee proefmonsters bevattende) af-
gerond op o, % wordt als de gevonden waarde opgegeven. 

K. Verpakking 
1. De cementvloeistof en het cementpoeder moeten in goed afgesloten 

glazen flesjes worden afgeleverd. Het netto gewicht van het poeder 
moet op de flesjes worden vermeld. De bijbehorende hoeveelheid 
vloeistof moet 20% meer zijn dan nodig is om de totale hoeveelheid 
poeder tot standaardconsistentie te kunnen aanmaken. 

2. Iedere verpakking moet vergezeld gaan van een doelmatig en 
nauwkeurig verwerkingsvoorschrift. Dit voorschrift moet omvatten, 
de vereiste temperatuur van de glasplaat, waarop het cement aan-
gemaakt wordt, de poeder : vloeistofverhouding, de wijze, waarop 
het poeder moet worden bijgemengd en de aanmaaktijd. 

3. Iedere poeder- of vloeistofverpakking moet gemerkt zijn met een 
serienummer of met een combinatie van letters en nummers, die 
de fabrikant kan verwijzen naar zijn gegevens omtrent de be-
trokken verpakking vloeistof of poeder. 

4. De datum van vervaardiging (jaar en maand) moet op de verpak-
king afzonderlijk dan wel als onderdeel van het serienummer wor-
den aangegeven. 

§ 2. Commentaar op de specificatie no. 8. betreffende zinkphosphaat-
cementen door W. S o u der  en G. Pa  Paffe n b a r g e r in Circular of 

the National Bureau of Standards C 433  blz. 97. 
(Uitgave United States - Department of Commerce) 

Poeder: Uit Tabel I blijkt, dat wat betreft hun samenstelling de poe-
ders van de zinkphosphaatcementen, globaal genomen, in drie groepen 
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kunnen worden verdeeld. Bij de eerste groep bestaat het poeder uit- 
sluitend uit zinkoxyde, bij de tweede groep uit een mengsel van zink- 

TABEL I 
Samenstelling van zinkphosphaatcementpoeders (in gewichtsprocenten) 

cement ZnO MgO SiO2 Fe203 Bi203 Bijzondere bijvoegsels 

A 100.0 0.05 0.05 
B 99.7 o.I 0.1 CaO, o.i 
C 98.0 I.9 
D 99.4 o.6 0.1 0.04 
E 92.4 7.5 o. i o.o6 CuO, 0.1 
F 90.3 8.2 1.4 0.1 
G 90.2 9.4 0.4 0.07 
H 
I 

 89.5 9.4 
0.3 

 05 
BaCrO4, o.8 

J 89.3 9.4 0.3 0.1 CuO, 0.02; BaCrO4, 1.0 
K 88.o 9.4 o.8 1.8 
L 89.1 4.0 1.8 0.5 4.5 
M 82.2 9.0 3.o 0.9 4.1 CuO, o.8 
N 83.! 7.2 o. I 0.04 BaSO4f 8.2; BaO, 1.3 
0 84.0 7.2 4.9 1.0 CaF2, 2.7 
P 74.9 13.o 1.3 2.6 CaO, 2.2; B203, 5.1 

TABEL II 
Samenstelling van zinkphosphaatcementvloeistoffen (in gewichtsprocenten) 

analyses berekend 

cement vrij gebonden totaal 
PO4 Al Zn Mg H3PO4 H3PO4 H3PO4 Phosphaten 

A 57.4 1.8 1 0.0 42.8 16.6 59.4 27.8 
B 55.2 3.4 3.1 41.6 15.5 57.1 2I .5 
C 64.3 2.7 56.8 9.8 66.6 12.2 
D 57.3 2.1 10.0 41.7 17.6 59.3 29.2 
E 64.6 2.7 1.6 55.5 11.4 66.9 15.4 
F 52.6 2.5 7.1 38.2 16.2 54.4 25.3 
G 59.9 2.9 2 .0 49.4 I2.6 62.0 17.0 

H 59.7 2.1 4.1 50.1 11.7 61.8 17.6 
I 57.9 2.8 0.3 48.9 11.o 59.9 13.7 

J 
61.1. 2.8 ~ 53.1 r0.2 63.3 I2.7 
64.0 3.2 54.7 11.6 66.3 14.5 

L 64.2 2.7 0.9 55.8 . 10.7 66.5 14.0 
M 67.2 3.o 58.7 10.9 69.6 13.6 
N 64.9 2.9 56.6 10.6 67.2 13.1 
0 54.6 2.3 10.3 37.8 18.7 56.5 30.7 
P 53.4 2.7 45.5 9.8 55.3 12.2 

oxyde en magnesiumoxyde, terwijl de derde groep daarenboven nog 
andere stoffen bevat als bariumsulfaat, bismuthoxyde, SiO2, enz. Hier 
wordt reeds opgemerkt, dat in het algemeen de cementen van de 
tweede groep de beste physische eigenschappen blijken te hebben. 
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GLASS PLATES 

(TOP - APPROX. 
20 G ) SPECIMEN 

De chemische samenstelling alleen echter is niet beslissend voor de 
eigenschappen van een cement. De fijnheid van het cementpoeder 
zowel als de wijze, waarop dit voorbehandeld is, zijn in deze van 
evenveel betekenis als de samenstelling van het poeder. 

Vloeistof:: De vloeistoffen bestaan uit phosphorzuur en aluminium-
phosphaat, terwijl in de meeste gevallen ook zinkphosphaat aanwezig 
is, zoals uit Tabel II blijkt. De in de vloeistof opgeloste phosphaten 
verminderen bij het aanmaken van het cement de reactiesnelheid tussen 
poeder en vloeistof. Het waterpercentagé van de vloeistoffen schom-
melt tussen 28 en 38%. 

Consistentie: Worden voor het aanmaken van het cement bij een be-
paalde hoeveelheid cementvloeistof verschillende hoeveelheden poeder 

ML MARK 

BRASS PLUG 

GAGE 

CELLOPHANE DISK 

100 G WEIGHT 

	

RUBBER PLUG 	0. 5 

BRASS ROD 
	

GLASS TUBE 

Fig. t 

gemengd, dan ontstaan aanmaakmengsels met verschillende consisten-
tie. Indien men de eigenschappen van de verschillende cementmerken 
onderling met elkaar wil vergelijken, is het noodzakelijk, dat zij allen 
met eenzelfde consistentie worden aangemaakt. Daarvoor is in de 
eerste plaats nodig een methode om een maat voor de consistentie te 
kunnen bepalen. Hiertoe gaat men als volgt te werk: 0.5 cc van het 
aangemaakte maar nog plastische cement wordt op een glasplaat ge-
bracht. Precies drie minuten na het begin van het aanmaken wordt 
een tweede glasplaat op de cementmassa gelegd, verzwaard met een 
gewicht, zodat het totale gewicht van glasplaat en dit gewicht 12o gram 
is. Het nog zachte cement wordt daardoor tot een dun schijfje uitge-
drukt. Na tien minuten wordt de belasting weggenomen en de diameter 
van het schijfje bepaald. Hoe dunner de consistentie van het cement 
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was, des te groter zal deze diameter zijn; de diameter van de aldus 
gevormde schijfjes is een maat voor de consistentie. 

De benodigdheden om deze proef uit te kunnen voeren, vindt men 
afgebeeld in fig. r. 

Van een bepaald cementmerk kan men aldus het verband nagaan 
tussen de consistentie en de hoeveelheid poeder, die bij het aanmaken 
gebruikt wordt op 0.5 cc cementvloeistof. Dit is voor de cement- 
merken F, L en K gedaan en de resultaten daarvan geven de grafieken 
van fig. 2 te zien. 

Fig. 2 

Door het Bureau of Standard is een enquête gehouden onder 200 

vooraanstaande tandartsen. Deze werden verzocht om op te geven 
welk cementmerk zij gebruiken en daarvan na te gaan hoeveel cement-
poeder zij bij 0.5 cc cementvloeistof mengen om de consistentie van 
het cement te krijgen, zoals zij die bij hun routinewerk in de praktijk 
toepassen. Aan de hand van de ingekomen antwoorden werd op de 
bovenomschreven methode de consistentie bepaald. De schijfjes, die 
daarbij verkregen werden, bleken gemiddeld een diameter van 3o mm 
te hebben. Als standaardconsistentie bij het cementonderzoek werd 
dit uit de praktijk afkomstige gegeven gebruikt. Voor alle cementen 
werd bij 0.5 cc vloeistof steeds zoveel gram poeder gemengd, dat de 
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consistentiepróef een schijfje van 3o mm gaf. De standaardconsistentie 
van een cement is dus op te geven als het aantal grammen cement-
poeder, dat daarvoor nodig is. 

Verhardingstijd: Een belangrijk practisch gegeven voor cementen is de 
verhardingstijd. Om met het cement genoegzaam te kunnen manipu-
leren moet voldoende tijd beschikbaar zijn tussen het begin van het 
aanmaken en de verharding. 

De verhardingstijd van een cement wordt arbitraal bepaald door 
een koperen ring met het aangemaakte maar nog niet verharde cement 
te vullen en met een Gilmore naald het moment te bepalen, dat deze 
naald geen indruk meer maakt op het cementoppervlak. De verhar-
dingstijd is dan het tijdsverloop tussen het begin van het aanmaken en 
het moment, dat de Gilmore naald geen indruk meer maakt. 

De verhardingstijd bij mondtemperatuur van de thans in gebruik 
zijnde cementen blijkt volgens kolom 3 van Tabel III te variëren tussen 
6 en , o minuten. 

TABEL III 
Physische eigenschappen van zinkphosphaatcementen 

cement 

gr. poeder 
gemengd 

  5 
	in 

vloeistof 
om standaard- 

consistentie 
te krijgen 

verhardings- 
tijd bij 

mondteen- 
peratuur peratuur  

druksterkte 
, week na film- 

dikte 

oplosbaarheid 
gedurende 
de eerste 
7 dagen 

I 2 3 4 5 6 

grammen minuten lb/incha microns percent 
ZAG 1.20 8 12,000 40  0.20 
ZBC r.00 6 13,500 3o 0.10 
ZCC i.00 8 12,500 25 0.10 
ZDC 1.00 8 - 12,500 3o 0.15 
ZEC 0.95 9 12,500 35 0.15 
ZFC 1.00 7 13,500 3o 0.10 
ZGC 0.95 8 _12,000 40 0.05 
ZHC 0.85 6 12,000 40 0.05 
ZIC 1.30 10 12,500 30 0.20 
ZJC I .3o 9 13,500 25 0.10 
ZKC 1.30 10 13,00o 25 0.20 
ZLC 0.95 10 12,000 40 0.10 
ZMC 1.20 8 15,500 40 0.15 
ZNC 1.25 7 12,000 40 0.05 
ZOC 1.35 7 ° 12,500 35 0.05 
ZPC 1.20 8 14,500 40 0.05 
ZQC 1.25 7 13,500  35 0.05 

De verhardingstijd wordt korter door: 

1 e. verhoging van de temperatuur van de glasplaat, waarop het 
cement aangemaakt wordt; 

2e. door het poeder sneller bij te mengen (zie Tabel IV); 



hoeveelheid 
poeder 

hoeveelheid 
vloeistof 

Verhardingstijd van cementen in minuten 

C 	F 	I 	K ~ M 

8 
i6 
29 

7 
21 

I 20 1) 

 

7 
• 15 

26 

   

	

5 
	

7 

	

16 
	

1 2 
I 20 	1) 
	

I00 	1) 

gram cc 
0.25 
0.50 
I.00 

3e. door meer poeder bij te mengen (zie Tabel V) ; 
4e. door het gebruik van een fijner poeder; 
5e. door toevoeging van wat water aan de cementvloeistof (zie 

Tabel VI). 

De verhardingstijd wordt langer door: 
Ie. door op een afgekoelde glasplaat aan te maken; 
2e. door minder poeder te gebruiken; 
3e. door minder poeder tegelijk bij te mengen; 
4e. door langduriger te mengen met de cementspatel; 
5e. door het gebruik van een grover poeder; 
6e. door verdamping van water uit de cementvloeistof. 

TABEL IV 
Invloed op de verhardingstijd door de snelheid, waarmede het poeder 

bijgemengd wordt 

poeder Totale 
aan-

maak-
tijd 

Verhardingstijd van het 
cement bij 21°, relatieve 

vochtigheid 65% 
Porties snelheid van 

toevoeging C I 	I 	K 

minuten minuten minuten minuten 
8 gelijke porties 15 sec. tussentijd 2.0 31 17 34 
idem I0 	„ 	„ 1.5 25 14 3o 
idem 5 	„ 	 „ I.0 14 Io 24 
idem 3 	„ 0.5 9 7 9 

TABEL V 
Invloed vloeistof: poederverhouding op verhardingstijd 

1) Deze cementen werden niet meer volledig hard. 

TABEL VI 
Invloed op de verhardingstijd van verdunning van de cementvloeistof met water 

Verdunning 
in 

volume % 

Verhardingstijd van verschillende cementen 
(temperatuur 21°, rel. vochtigheid 65%). 

C 	F I K 	I 	M 

°/O 
0 

IO 

minuten 	minuten 

	

2I 	15 

	

8 	I2 

minuten 
16 
II 

minuten 
16 
to 

minuten 
I2 

j 	9 
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lb/inch2  
5,500 
8,000 
9,000 

13,000 
14,500  
14,000 
15,000 
16;000 
16,500 

lb/inch2  

12,000 
13,500  
i8,000 
1 7,500  
19,000 
19,500  
19,000 

Bij de oudere zinkphosphaatcementen varieerde de verhardingstijd 
vaak naar gelang de kleur van het cement, omdat de verschillende 
kleuren toen vaak verkregen werden door het zinkoxydepoeder bij ver-
schillend hoge temperaturen te gloeien. 

Druksterkte: De druksterkten van de zinkphosphaatcementen, zoals 
deze in Tabel III, kolom 4 vermeld staan, werden bepaald volgens de 
methode, omschreven in de specificatie no. 8 voor zinkphosphaat-
cement. (zie blz. 3) 

Het is van nut om naast de druksterkten van cement die van tand-
weefsels te stellen. Dentine heeft een druksterkte van 30.000 lb/inch2, 
terwijl deze van glazuur echter bij verschillende tanden en bij belas-
ting in verschillende richtingen nogal uiteen loopt. De opbouw van 
het glazuur uit glazuurprisma's maakt het lastig om uit glazuur stuk-
jes te prepareren, die geschikt zijn om er drukproeven mee uit te 
voeren. Door vergelijking echter van de hardheid van glazuur en 
dentine kan men tot een veilige schatting van de druksterkte van ge-
zond glazuur komen. Men komt dan tot waarden van ioo.000 lb/inch2. 
De zinkphosphaatcementen met een gemiddelde druksterkte van 13.000 
lb/inch2  hebben dus slechts 2/5  van de druksterkte van dentine en 1/s 
van die van glazuur. Hieruit volgt, dat van dit materiaal niet verwacht 
kan worden, dat het verloren tandweefsel kan vervangen, zoals dit.b.v. 
wel mogelijk is bij de moderne amalgaamsoorten, die een druksterkte 
van 4.5.000 lb/inch2  bereiken. 

De cementen echter, beschermd door inlays, kronen of soortgelijke 
restauraties, voldoen in deze wel en schieten daarbij wat betreft hun 
druksterkte niet te kort. 

De druksterkte verandert met de vloeistof : poederverhouding, waar-
mede het cement wordt aangemaakt (zie Tabel VII), met de tijd (zie 
Tabel VIII), met het milieu, waarin het cement bewaard wordt 
(Tabel IX) en met de kleur als de kleurvariatie verkregen is door ver- 

TABEL VII 
Invloed van de poeder: vloeistofverhouding op de druksterkte van 

zinkphosphaatcementen 

poeder vloeistof 

gr. cc 
0.50 0.50 
0.75 0.50 
I .00. 0.50 
I.25 0.50 
1.50 0.50 
I .75 0.50 
2.00 0.50 
2.50 0.50 
3.00 0.50 

I.  cement F 1) cement I 2) 

Druksterkte 

1))  proefstukjes bewaard in gedestilleerd water gedurende 24 uur 
„ 	 ,, 	„ 	 ,, 	 „ 	 „ 	 2 weken 
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schillende wijze van calcineren (gloeien) van het poeder. (Tabel X) 
De druksterkten van de thans aan de markt zijnde cementen geeft Tabel 
III in kolom 4. 

TABEL VIII 
Invloed van de tijd op de druksterkte van zinkphosphaatcement 

cement 1) 
tijd 

I uur 3 uur 	1 dag 1 week 4 weken 

F 2)  
F 3)  
K 2) 
K 8) 

lb/inch2  
I0,000 

I0,000 
10,500 

I I,000 
 

lb/inch2  
11,500 
13,000 
I 0,000 
10,000 

lb/inch2  
13,000 

1650 ,5 0  
15,500 

lb/inch2  
16;00o 
15,500 
17,000 
16,000 

lb/inch2  
17,500 
15,000 
16,500 
16,500 

1) aangemaakt 1,50 gr. poeder en 0,5 cc.. vloeistof 
2) monsters bewaard in paraffineolie (U.S.P.) 
2) 	 „ 	„ gedestilleerd water. 

TABEL IX 
Invloed wijze van bewaren op druksterkte van zinkphosphaatcement 

cement 

druksterkte na bewaring in 

gedestilleerd water paraffineolie 
(U.S.P.) 

6 maanden 4 uur 6 maanden 

Ib/inch2  lb/inch2  lb/inch2  
A 3,500 5,000 6,500 
B 4,500  3,500 3,500 
C 6,500 3,500 7,000 
D 5500 8,000 13,500 
E I2,000 8,000 14,000 
F 9,000 11,500 13,000 
G i1,000 14,000 . I 3,500 
H 13,000 12,000 14,000 
I 1 2,000 I 1,500 14,000 

J 11,500 13,000  14,500  
K 10,500 1 I ,500 I I ,o00 
L 11,500 8,000 9,500 
M 11,000 9,500 12,500 
N 9,000 6,000 7,000 
0 7,500 6,000 7,000 
P 
Q 

8,500 
16,500. 

I2,o00 
2 9,000 

14;000 
16,000 

Oplosbaarheid en het desintegreren. Een van de grootste,  tekortkomingen 
van zinkphosphaatcement is zijn aantastbaarheid in de mond. Om 
deze aantasting te meten, wordt de methode gebruikt, die in de 
specificatie nog. 8 betreffende zinkphosphaatcement is omschreven. 

De gegevens, die bij onderzoek van tegenwoordig gebruikte cemen-
ten werden gevonden, vindt men in kolom 6 van Tabel III. Bij vroeger 
gebruikte cementen werden oplosbaarheden tot zelfs 14% geconsta- 
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cement kleur druksterkte 

roomwit 
geelwit 
geel 
lichtgrijs 
paarlgrijs 
grijsbruin 
no. I wit 
no. 6 donkerbruin 
sneeuwwit 
lichtgeel 
goudgeel 
paarlgrijs 
grijsbruin 
goudbruin 
licht 
lichtgeel 
lichtgrijs 
paarlgrijs 
goudgeel 
goudbruin 

lb/inch2  
6,500 
3,000 
4,000 
7,000 
4,500 

3,5°°  
I0,000 

8,500 

13,000 
12,000 
I 2,000 
13,000 
13,000 
I 0,500 10,500 

I I,000 
I 0,000 
I0,500 
9,500  
9,500  

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
I 

I 
I 
I 
I 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

TABEL X 
Invloed kleur op druksterkte zinkphosphaatcement 

teerd. Gelukkig worden deze cemèntwerken tegenwoordig niet veel 
meer gebruikt; zij verdwijnen van de markt. 

Warmtegeleiding. De tandheelkundige cementen kunnen vanwege 
hun geringe geleidbaarheid gebruikt worden om de thermische prik-
kels op de pulpa te voorkomen dan wel te verminderen als b.v. metalen 
vullingen tot dicht bij de pulpa aangebracht moeten worden. De 
warmteoverdracht door vullingen is niet alleen onaangenaam voor 
de patiënt, maar kan ook ernstige gevolgen voor de pulpa hebben. 
Proeven, die door het Bureau verricht zijn betreffende de thermische 
geleidbaarheid van cementen, hebben aangetoond, dat zij slechts 
I/zoo à 1/20o van de . geleidbaarheid hebben, welke legeringen, waar- 

TABEL XI 
Thermische geleidbaarheid 

materiaal thermische geleidbaarheid 

goud 
platina 
goudlegering (20% Pt) 

 (12% Cu) 
roestvrij staal 
vensterglas 
zinkphosphaatcement 
protheserubber 
kurk 

2940.0 
696.0 
690.0 
600.o 
145.0 
10.5 
4.8  
1.6 
0.4 
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mede inlays vervaardigd worden, bezitten. Tabel XI geeft de geleid- 
baarheid van enkele stoffen, die voor de tandheelkunde van belang zijn. 

Kleefkracht. Claims, dat een cement kleefkracht zou bezitten, komen 
nogal eens voor. Proeven omtrent de kleefkracht van cement, waarbij 
getracht werd om twee tanden met daaraan vlakgeslepen kanten aan 
elkaar te „kleven" hebben aangetoond, dat de kleefkracht van een te 
verwaarlozen grootte is. Het verharde cement liet van de tanden los 
nog voordat een trekproef kon worden genomen. Bij een meer zorg- 

Fig. 3 

vuldig opgezette proef werden twee stukjes ivoor (D) bevestigd aan 
het einde van twee koperen staafjes (B), zoals fig. 3 aangeeft. Aan de 
beide stukjes ivoor werden vlakke kanten geslepen, die loodrecht op de 
assen van de koperen staafjes staan. De beide staafjes werden in de 
koperen buis (A) geschoven en de stukjes ivoor aan elkaar gecemen-
teerd. De koperen buis maakte het mogelijk de staafjes gedurende het 
hardworden van het cement goed te fixeren en tevens om daarna een 
trekkracht te kunnen uitoefenen, zonder dat de staafjes ten opzichte 
van elkaar, gebogen zouden worden. Na het verharden van het cement 
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werd het geheel gedurende 24 uur onder water bewaard. De verbin-
ding tussen het ivoor en het cement bleek echter zo zwak te zijn, dat 
het cement losliet nog voordat een, te meten trekkracht kon worden 
toegepast. Een andere proef werd genomen met een afgeknotte. kegel 
(E), die past in holte (F), zoals fig. 3 afbeeldt. Deze kegelvorm, die 
een maximum diameter van zo mm heeft, -werd gekozen om het geval, 
dat zich bij het opcementeren van een kroon voordoet, te benaderen. 
De afgeknotte kegel had een hoogte van 15 mm. De beide staafjes (C) 
werden ter fixering in de buis (A) geschoven en de „kroon" vastge-
cementeerd. Na 24 uur in water te zijn bewaard, bleek een kracht van 
1300 Eng. ponden nodig te zijn om de conus uit de holte te trekken. 
Een controleproef werd vervolgens genomen, waarbij de conus met een 
mengsel van cementpoeder en gewoon water in de holte bevestigd 
werd. Ook nu bleek een kracht van ongeveer z 300 Eng. ponden nodig 
te zijn om de verbinding te verbreken. 

Uit deze proeven blijkt, dat de kleefkracht van cement inderdaad 
zeer gering is en van geen practische betekenis is. De krachten, die bij 
het vastcementeren van kronen, inlays enz., deze voorwerpen op hun 
plaats houden, zijn van mechanische aard. Het is de mechanische reten-
tie door het in elkaar grijpen van de onregelmatigheden van twee 
ruwe oppervlakken en de wrijvingsweerstand bij dergelijke ruwe opper-
vlakken, waartussen zich zanderige deeltjes van onregelmatige vorm 
bevinden. De kracht die nodig is om b.v. een inlay te verwijderen, is 
niet nodig voor het overwinnen van de kleefkracht van het gebruikte 
cement, maar om de druksterkte van het cement te overwinnen, dat 
zich in de onregelmatigheden van de twee ruwe oppervlakken heeft 
gedrongen, welke cementmassa voor het verwijderen van de inlay ver-
gruisd moet worden. 

Aanraking met water. Sporen vocht in de caviteit, waarin het nog plas-
tische cement aangebracht wordt, hebben geen noemenswaardige 
invloed op het cement. Extrème uitdroging van de caviteit kan de 
oorzaak zijn van meer kwaad, dan deze sporen vocht. De verande-
ringen, die veroorzaakt worden door het opnemen van sporen water 
uit de caviteit, strekken zich slechts tot de dunne bodemlaag van het 
cement uit en deze dunne laag wordt bedekt met de daarop volgende 
lagen normaal cement. De inwerking van het vocht echter op het bui-
tenoppervlak van cement, voordat dit voldoende verhard is, moet wel 
een ernstige kwestie genoemd worden. Het vrije phosphorzuur in het 
nog niet verharde cement heeft de eigenschap om water op te nemen 
of af te staan, afhangende van de concentratie van het phosphorzuur 
in het cement. Nog plastisch cement, dat, alvorens de verhardings-
reacties voltrokken zijn, in aanraking met water komt, krijgt geen glad, 
hard en gelijkmatig oppervlak. Als door het phosphorzuur water wordt 
opgenomen, dan heeft dit tot gevolg, dat het cement een dof, zacht en 
een relatief meer oplosbaar oppervlak krijgt. Claims, dat een cement-
merk (hetzij zinkphosphaat, hetzij silicaatcement) in contact met water 
hard wordt, zijn inderdaad waar, maar zij moeten worden aanvaard 
met de daaraan verbonden, zo juist vermelde grote nadelen. 
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Men kan er van uitgaan, dat iedere fabrikant het percentage water 
van zijn cementvloeistof zorgvuldig gekozen heeft en in overeenstem-
ming daarmede in. zijn verwerkingsvoorschrift die verhouding poeder : 
vloeistof opgeeft, welke een maximum aan gewenste eigenschappen van 
het verharde cement garandeert, waarin een minimum aan oplosbaar-
heid ligt opgesloten. Vloeistoffen, bewaard in niet afgesloten flesjes of 
uitgespreid op het aanmaakglas trekken vocht uit de lucht aan, als de 
vochtigheidsgraad daarvan hoog is. Is de vochtigheidsgraad laag, dan 
verliezen de meeste cementvloeistoffen water bij blootstelling aan de 
lucht. Daarom is het noodzakelijk om de flesjes goed gesloten te hou-
den. Tabel XII geeft aan, wat met cementvloeistoffen kan gebeuren 
als zij aan de lucht blootgesteld zijn. 

TABEL XII 
Gewichtsverandering van zinkphosphaatcementvloeistoffen bij blootstelling 

aan de lucht 

Tijd 

Verandering in gewicht 

Luchttemperatuur 20 á 25° 
Rel. vochtigheid 25 à 50% 

Vloeistof F Vloeistof K 

15 minuten 
I uur 
I dag 
I week 
1 maand 

oI  0 
— 0.3 
— 0.7 
— 7.5 
—17.7 
—24.6 

Rel. vochtigheid 

%• 
0.05 

— 0.1 
— o.8 
— 6.o 
—15.7 
100 % 

3.5 uur + 	I.2 + 	2.0 
5 uur + 	2.0 + 	3.4 
I dag + 	6.9 + 	11.5 
1 week + 23.7 + 38.7 
I maand + 76.0 -1- 109.0 
3.5 maand -1-166.0 + 229.0 

Op dit onderwerp wordt teruggekomen bij de bespreking van de 
silicaatcementen. Het verharde cement echter moet steeds vochtig ge-
houden worden, anders krimpt en scheurt het. 

Warmteontwikkeling. De temperatuursverhoging, • die veroorzaakt 
wordt door de reactie tussen poeder en vloeistof gedurende het aan-
maken en het verharden hangt af van de snelheid der reactie, van de 
hoeveelheid aangemaakt cement en van de hoeveelheid warmte, die 
afgestaan wordt aan de glazen plaat, waarop het cement wordt aange-
maakt. Zinkoxyde en geconcentreerd phosphorzuur reageren heftig en 
onder grote warmteontwikkeling met elkaar. Het phosphorzuur is in 
de cementvloeistoffen echter gedeeltelijk geneutraliseerd. Bij een proef-
hoeveelheid aangemaakt cement van 1/4  inch diameter, 1/2  inch hoogte, 
gebracht in een vorm met een rubber wand van 7/16 inch dikte liet 
zich bij de verharding een temperatuurverhoging van 13° boven de 
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omgeving waarnemen. Een dergelijke cementhoeveelheid zal na het 
aanmaken uitgespreid over een glazen plaat liggende meerdere graden 
beneden de mondtemperatuur blijven. Bij normale aanmaakomstan-
digheden zal de temperatuurverhoging, die zich bovendien over 3 tot 
8 minuten uitstrekt, de pulpae niet schadelijk kunnen beïnvloeden. 

Het krimpen. Dat tandheelkundige cementen krimpen is niet moeilijk 
aan te tonen. Als een glazen buis, gevuld met cement, na de verhar- 
ding van het cement in een gekleurde oplossing wordt gelegd, kan men 
waarnemen, dat de gekleurde oplossing zich tussen het cement en de 
glaswand dringt. 

Fig. 4 geeft de dimensiewijzigingen van zinkphosphaatcement aan, 
bepaald met behulp van een amalgaam interferometer. 

TIME 

Fig. 4 

Het ene monster werd onder water bewaard gedurende de proef; 
bij het aan de lucht bewaarde monster was de contractie veel groter. 
Alhoewel alle onderzochte zinkphosphaatcementen een krimp te zien 
gaven (ook onder water bewaard), mag worden vastgesteld, dat deze 
contractie zo gering is, dat zij practisch niet van groot belang behoeft 
te worden geacht. Neemt men b.v. aan, dat de cementlaag bij een ge-
plaatste inlay 0.2 mm dik is en de krimp o. i % bedraagt, dan zal deze 
krimp in absolute cijfers nog slechts 0.2 micron bedragen. Daarom 
behoeft bij zinkphosphaatcementen geen verdere aandacht aan het 
krimpen geschonken te worden. De dimensiewijzigingen echter van 
tandheelkundige cementen zullen bij de behandeling van de silicaat-
cementen meer aandacht vereisen, waarbij dan de methode van onder- 
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zoek en de daarvoor benodigde apparatuur nader besproken zullen 
worden. 

Dikte van de cementfilm. Inlays kunnen soms zo nauwkeurig gegoten 
zijn, dat een cement met b.v. grovere poederdeeltjes een beletsel zou 
kunnen vormen voor het juiste plaatsen van de inlay. Daarom vormt 
de dikte van de cementfilm, welke een cement tussen een inlay en de 
wand van de caviteit kan vormen, een van practisch belang zijnd pro- 

Fig. 5 

bleem. De methode om de filmdikte te bepalen, zoals deze in de spe-
cificatie no. 8 is omschreven, is bevredigend gebleken voor de huidige 
behoeften. 

Een van de factoren, die invloed hebben op de filmdikte, is de af-
meting der poederdeeltjes. Bij het microscopisch onderzoek van cement-
poeders blijkt, dat er poeders zijn met gelijkmatig kleine deeltjes 
(cement I, fig. 5), terwijl andere poeders mengsels zijn van kleinere 
en grotere deeltjes (cement K). De grote deeltjes van afbeelding P 
zijn door opslibben in water verkregen. 

Er zijn inderdaad bepaalde aanwijzingen, dat de dikte der cement-
film begrensd wordt door de grootte van de poederdeeltjes. Het zijn 
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slechts aanwijzingen te noemen, omdat bij het microscopisch meten 
van hun grootte de onregelmatige vorm der deeltjes, de onzekerheid 
over de ligging van een bepaald deeltje en andere factoren, elementen 
van onzekerheid vormen. De deeltjes-grootte is daarom niet geheel 
juist te bepalen en het is in dit verband juister om dienaangaande 
slechts vast te stellen, dat er cementpoeders zijn, waarin deeltjes voor-
komen met een lineaire afmeting, groter dan 75 microns. Op het 
eerste gezicht lijkt een dergelijke grootte een ernstig beletsel te zijn 
om een goed passende inlay te kunnen vast cementeren. 

Twee factoren echter werken er toe mee om deze moeilijkheden ge-
ringer te maken. De grovere deeltjes kunnen bij het malen van het 
poeder gedurende het fabricatieproces reeds voldoende gekneusd zijn, 
dat zij vergruizen onder invloed van de druk bij het plaatsen van de 
inlay. De aantasting door het phosphorzuur bij het aanmaken van het 
cement verkleint bovendien de poederdeeltjes en doet vooral de 
scherpe hoeken ervan verdwijnen. Inderdaad hebben proeven dan ook 
aangetoond, dat wanneer , tussen twee glasplaten vers aangemaakt 
cement wordt gebracht, deze platen dichter tot elkaar kunnen worden 
gedrukt dan de afmeting der grootste deeltjes in het oorspronkelijk 
poeder zou doen verwachten. Bij deze proeven bleek b.v. dat bij een 
cement met een poeder, waarin deeltjes van schijnbaar 75 micron voor-
komen, de beide glasplaten toch dichter dan 35 micron tot elkaar ge-
bracht konden worden. De eis aangaande de dikte der cementfilm, 
zoals deze aangegeven is in de specificatie no. 8, kan aangenomen 
worden als juist te zijn voor alle tandheelkundige behoeften. Indien 
de wenselijkheid naar voren zou komen om de vereiste dikte van de 
cementfilm lager te stellen, zou dit een andere onderzoekingsmethode 
noodzakelijk maken. Een grafiek, die het verband aangeeft tussen de 
maximum grootte van het poeder en de dikte van de cementfilm wijst 
er namelijk op, dat bij een totaal in oplossing gaan van de deeltjes zich 
toch een filmdikte van ongeveer  10 microns zou handhaven. Bij de 
huidige onderzoekingsmethode speelt waarschijnlijk de viscositeit van 
het nog plastische cement een rol. 

Het soortelijk gewicht. Het soortelijk gewicht van het cementpoeder is 
dikwijls, maar ten onrechte, in verband gebracht met de kwaliteit van 
het cement, vöornamelijk doordat men de poreusheid van het verharde 
cement te veel in verband bracht met het soortelijk gewicht. Sommigen 
meenden, dat cementen met zwaardere poeders sterker en minder 
oplosbaar zouden zijn dan cementen met poeders van een lichter soor-
telijk gewicht. De zwaardere poeders echter, die dan bijna uitsluitend 
uit zinkoxyde , bestaan, geven echter cementen, die veel minder sterk 
en meer oplosbaar zijn dan cementen, die poeders met een lager soor-
telijk gewicht hebben, b.v. cementen, waarvan het poeder hoofd-
zakelijk uit een mengsel van zinkoxyde en het veel lichtere magnesium-
oxyde bestaat. 

Arsenicum en pulpa irritatie. Het arsenicumgehalte van de tegenwoor-
dige zinkphosphaatcementen is zeer gering, gewoonlijk minder dan 
0,0002% of wel i deel in 500.000 delen cement. Men neemt aan, dat 
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een dergelijk laag arsenicumgehalte geen pulpadevitalisatie veroor-
zaakt en wel op grond van het feit, dat cementen met dit arsenicum-
gehalte thans jarenlang in gebruik zijn zonder dat zich clinisch klach-
ten dienaangaande voordoen. Het is zo goed als, zo niet geheel, uit-
gesloten te achten, dat deze kleine hoeveelheid arsenicum in het ver-
harde cement nog in een werkzame vorm aanwezig zou kunnen zijn. 

Fig. 6 

Mocht dit echter nog wel het geval zijn, dan valt nog op te merken, 
dat alleen de uiterst geringe, zich in het oppervlak tegen de dentine-
wand bevindende hoeveelheid arsenicum devitaliserend op de pulpa 
zou kunnen werken. 

Aanmaaktechniek. Bij de verhardingsreactie van het zinkphosphaat-
cement vormen zich kristallijne reactie-producten; in het verharde 
silicaatcement daarentegen komen geen kristallijne reactie-producten 
voor, het betreft hier een amorf-colloïdaal materiaal. De Debye-
Scherrer diagrammen van de twee cementsoorten, waarvan fig. 6 
een afbeelding geeft, bevestigen dit feit. Dit verschil in karakter tussen 
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beide cementsoorten verklaart het feit, dat beide cementsoorten op ' 
verschillende wijzen moeten worden aangemaakt om een maximum 
aan goede diensten ervan te kunnen verkrijgen. 

Om te kunnen voldoen aan de in het verwerkingsvoorschrift van de 
fabrikant opgegeven juiste poeder : vloeistofverhouding moeten voor 
het aanmaken van het cement de hoeveelheden poeder en vloeistof 
nauwkeurig afgewogen en gemeten worden. Helaas is slechts een zeer 
gering aantal tandartsen zich bewust van de belangrijkheid van deze 
van overwegende betekenis zijnde handelwijze. De meesten gaan er 
mee door de benodigde hoeveelheden poeder en vloeistof te schatten. 
Zij voegen het poeder op vrij willekeurige wijze beetje bij beetje bij 
het reagerende en zich reeds verhardende aanmaakmengsel. Het 
aangemaakte cement had zich in die toestand feitelijk reeds in de 
caviteit moeten bevinden, alwaar de verhardingsreacties zich verder 
ongestoord kunnen voltooien en de cementmassa dus niet meer zoals 
bij het voortdurende spatelen steeds gebroken wordt of op andere 
wijze in zijn reactie gestoord wordt. 

Het flesje, waarin de vloeistof zich bevindt, moet steeds goed afge-
sloten zijn met uitzondering dan van het korte moment, dat nodig is 
om er vloeistof uit te halen. De specificatie vereist zo% meer vloeistof 
in het flesje dan nodig is voor het aanmaken van de daarbij geleverde 
hoeveelheid cementpoeder. Het overschot in het flesje dient men weg 
te gooien als de bijbehorende hoeveelheid poeder is opgebruikt. De 
zich steeds culminerende concentratiewijziging van de vloeistof, als ge-
volg van het herhaalde open en dichtmaken, gaat sneller dan de ver-
houding van het vloeistofoppervlak tot het vloeistofvolume in het 
flesje toeneemt. Voor de laatste zo% vloeistof is de verhouding van 
het oppervlak en het volume 5 x groter dan toen het flesje nog 
vol was. 

Zoals besproken is, berust het vastzetten van inlay's met behulp van 
cement op een mechanische retentie. Goed sluitende inlay's kunnen 
dagen op hun plaats blijven, als zij bevestigd worden met b.v. gutta-
percha of een provisorisch cement. De gewone inlaycementen veran-
keren de inlay's enz. meer dan dat zij deze op hun plaats „lijmen". 
Deze verankering kan verbeterd worden door in de caviteitswand 
kleine groefjes te snijden tegenover soortgelijke groefjes in de inlay's. 
De cementmassa, die in dergelijke tegenover elkaar staande groeven 
verhardt, bevestigt de inlay zodanig, dat deze alleen te verwijderen is 
als deze cementmassa wordt vergruisd of de tand gespleten zou worden. 

Samenvattend worden hieronder enkele punten naar voren ge-
bracht, die o.a. bij de verwerking van het zinkphosphaatcement in het 
oog moeten worden gehouden. 
se. Bij alle gevallen, waarin zinkphosphaatcement wordt toegepast 

moet men er naar streven steeds de maximale hoeveelheid poeder 
bij te mengen, die bij het onder handen zijnde geval mogelijk is. 
Dit brengt het voordeel met zich, dat daardoor de oplosbaar- 
heid van het cement geringer en de druksterkte groter wordt. Een 
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tandarts moet aan de hand van de door hem gewenste con-
sistenties bij de verschillende. toepassing van deze cementsoort de 
hoeveelheid poeder en vloeistof van te voren nauwkeurig hebben 
vastgelegd en bij ieder gebruik deze hoeveelheden nauwkeurig af-
meten. Men moet zijn handelwijze in deze standaardiseren. 

(Het Bureau of Standards stelt zich op het standpunt, dat ver-
dere bijzonderheden omtrent het aanmaken, b.v. de totale duur 
van het aanmaken, de snelheid en wijze, waarop de porties poeder 
bijgemengd moeten worden, enz. door de fabrikant in een dui-
delijk voorschrift moeten worden aangegeven en dat dit voor-
schrift nauwkeurig door de tandarts moet worden opgevolgd). 

2e. Als men aan een dergelijke handelwijze de voorkeur zou geven, 
dan kan men de aanmaaktijd een weinig verlengen door in het 
begin slechts weinig poeder bij te mengen. Het rustig uitgroeien 
van de kristallen kan men in het begin nog tot een zekere hoogte 
door het spatelen verstoren, zonder dat daardoor reeds ernstige 
blijvende schade aan het verharde cement toegebracht wordt. 

3e. De glasplaat moet gekoeld zijn tot een temperatuur iets boven 
het dauwpunt van de omgeving. Aangezien de verhardingsreactie 
door de lagere temperatuur vertraagd wordt, is men in staat meer 

- poeder bij te mengen. 
4e. De vloeistof mag nooit nodeloos aan de lucht worden blootgesteld. 
5e. Bij, het vastzetten van inlay's enz. moeten deze voorwerpen gedu- 

rende het verharden van het cement zo onbewogen als mogelijk 
op hun plaats gehouden worden. 

(Wordt vervolgd) 
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