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Samenvatting en conclusies 
 
 
 

In dit proefschrift zijn de mechanische eigenschappen van verschillende 
tandheelkundige porseleinen en keramische materialen onder verschillende test 
omstandigheden onderzocht. Sterkte is gerelateerd aan de ‘initiële’ weerstand van het 
materiaal tegen breuk. Naast sterkte zijn de breuktaaiheid en vermoeiingsweerstand 
belangrijke factoren bij de levensduur van porseleinen en keramische restauraties. De 
taaiheid en de vermoeiingsweerstand beschrijven de weerstand van een materiaal tegen 
propagerende scheuren. De nadruk van dit proefschrift ligt op de evaluatie van de 
sterkte, breuktaaiheid en vermoeiingsweerstand in relatie tot het klinische gebruik. 

In Hoofdstuk 2 zijn de resultaten van drie test methoden voor bepaling van de 
breuktaaiheid van een tandheelkundig porselein Carrara Vincent en een standaard glas 
met elkaar vergeleken. Het gewone glas heeft een homogene microstructuur en het 
traditionele tandheelkundige porselein is een samengesteld materiaal, met leuciet 
versterkt veldspaat, wat de breuktaaiheid verhoogd. De breuktaaiheid is bepaald met 
de volgende methoden: Indentation-Strength-in-Bending method (ISB), Single-Edge 
Notched Beam (SENB) en Chevron-Notched Beam (CNB). Uit de resultaten van de 
verschillende taaiheids testen blijkt, dat de breuktaaiheid afhankelijk is van de test 
methode en het materiaal. ISB, SENB en CNB waren onderling niet consistent. Maar 
omdat er maar twee materialen onderzocht zijn, is het niet mogelijk om algemene 
conclusies te trekken ten aanzien van invloed van de microstructuur en de chemie van 
de materialen op de breuktaaiheid, die volgens een bepaalde methode is bepaald. Het 
lijkt er op dat meer technische redenen, zoals de preparatie van de monsters en de 
manier van testen belangrijke factoren zijn. Deze studie laat zien dat de breuktaaiheid 
van de verschillende test methoden verschillende resultaten kunnen geven. 

In Hoofdstuk 3 zijn dezelfde drie breuktaaiheidstesten methoden verder 
geëvalueerd met vier commercieel verkrijgbare tandheelkundige porseleinen met 
verschillende breuktaaiheidswaarden (KIc). Bij deze materialen waren de uitkomsten 
van de CNB- en de SENB-testen niet significant verschillend. Uit de resultaten van 
hoofdstuk 2 bleek dat met de CNB en SENB test Carrara Vincent significant 
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verschillende breuktaaiheden had, terwijl dat met de testen beschreven in dit hoofdstuk 
niet het geval was. Verder blijkt, dat de ISB methode niet altijd overeenkomt met de 
CNB of de SENB methode. Ook in de literatuur worden verschillende breuktaaiheden 
en sterkten gevonden voor de verschillende methoden. Tandheelkundige porseleinen 
en keramische materialen hebben verschillende microstructuren, chemische 
samenstelling en een andere breuktaaiheid. Het systematisch onderzoeken van de 
methoden maakt deze bruikbaar en vergelijkbaar.  

Het effect van de configuratie van de sterktetest en de snelheid van drukbank 
bij de indentation-strength-in-bending (ISB) methode wordt onderzocht in 
Hoofdstuk 4. Dit is gedaan, omdat deze methode gemakkelijk en snel is vergeleken 
met de SENB en CNB methoden. De breuktaaiheid en de 3-punts, 4-punts en de bi-
axiale sterkte zijn bepaald voor twee tandheelkundige porseleinen. Uit de resultaten 
blijkt, dat de configuratie van de 3-punts, 4-punts en de bi-axiale sterktetest geen 
significante invloed heeft, maar dat de snelheid van de trekbank wel een effect op de 
testresultaten kan hebben. 

In Hoofdstuk 5 is de invloed van de indentatie kracht van de ISB methode 
bestudeerd. Hogere indentatie krachten resulteren in een significant hogere 
breuktaaiheid. Monsters, die niet gebroken zijn op de plaats van de indentatie maar ter 
plaatse van een ander oppervlaktedefect zijn buiten beschouwing gelaten. Taaiere 
materialen hadden minder diepe indentaties en meer van deze afgekeurde testmonsters. 
Bij kleinere oppervlaktedefecten blijken deze afgekeurde testmonsters vaak sterker. 
Dezelfde testmonsters, maar dan zonder indentatie, zijn gebruikt als referentie om te 
controleren of de sterkte inderdaad is afgenomen vergeleken met een testmonster met 
een indentatie. Als de ISB methode wordt gebruikt voor het vergelijken van de 
breuktaaiheid, blijkt dat de indentatie-kracht, die gebruikt wordt voor het maken van 
het oppervlakte defect, moet worden aangepast aan de eigenschappen van het te testen 
materiaal. 

De Hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 zijn behulpzaam bij het begrijpen van het 
bepalen van de breuktaaiheid en de gevoeligheid voor de test-configuratie. 
Ondertussen kan er ook nog verschil zijn in de grootte van de initiële scheur waar de 
verschillende methodes gebruik van maken. Ook dit kan tot verschillende resultaten 
leiden. In de bovengenoemde hoofdstukken is de aandacht gericht op de in de 
tandheelkunde toegepaste porseleinen en keramische materialen. Deze materialen 
worden meestal toegepast in metaal-keramische restauraties en als opbakporselein bij 
volledige keramische restauraties. Zirconia wordt in volledige keramische restauraties 
gebruikt voor de onderstructuur, in plaats van het metaal zoals bij metaal-keramische 
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restauraties. Tijdens de fabricage worden processen zoals boren, schuren, slijpen en 
zandstralen gebruikt. Al deze processen kunnen het zirconia-oppervlak beschadigen en 
al deze oppervlakte-defecten kunnen invloed hebben op de sterkte, breuktaaiheid en 
vermoeiingsweerstand. 

In Hoofdstuk 6 blijkt, dat het bewerken van zirconia met CAD/CAM 
apparatuur c.q. zandstralen met 120 �m alumina deeltjes het materiaal significant 
verzwakt vergeleken met gepolijste testmonsters. Zandstralen met 50 �m alumina 
deeltjes geeft deze verzwakking echter veel minder en laat sterkten zien, die statistisch 
vergelijkbaar zijn met die van gepolijste testmonsters. Dit verbeterderde niet alleen de 
sterkte vergeleken met de ruwe of de bewerkte monsters, maar ook de variatie in 
sterktewaarden (betrouwbaarheid). Dit laatste kan worden verklaard, doordat polijsten 
leidt tot het verwijderen van eventuele oppervlakte defecten.  

In Hoofdstuk 7 is de vermoeiingsweerstand van hetzelfde zirconia onderzocht. 
Uit deze studie blijkt, dat het zandstralen met 50 �m aluminiumoxide deeltjes in 
vergelijking met 120 �m deeltjes tot minder degradatie van de vermoeiingsweerstand 
leidt. Voor dit type zirconia valt het aan te raden om met 50 �m aluminiumoxide 
deeltjes te zandstralen om een optimale langdurige klinische levensduur te verkrijgen. 
Op basis van de vermoeiingsweerstands-waarden van dit type zirconia blijkt, dat het 
fabricatie-proces kan leiden tot verschillende degradatie-processen. De ongevoeligheid 
van dit type zirconia voor zandstralen met 50 �m deeltjes kan worden verklaard door 
de microstructuur van het materiaal, wat de spanningswaarde beinvloedt waarbij fase-
transformatie kan optreden. 

De sterkte, breuktaaiheid en vermoeiingsweerstand testen van verschillende 
tandheelkundige porseleinen en keramische materialen zijn onderzocht. Bij de 
breuktaaiheid-metingen blijkt, dat de meetopstelling een belangrijke factor kan zijn. 
De gekozen methode moet vergelijkbaar zijn met de situatie zoals die is tijdens het 
normale (klinisch) functioneren. Ook spelen de manier waarop de materialen worden 
verwerkt tijdens het fabricageproces een belangrijke rol. Tijdens dit proces kunnen er 
defecten ontstaan, die een negatieve invloed hebben op de sterkte, breuktaaiheid en de 
vermoeiingsweerstand. Uiteindelijk zal dit dus ook een negatieve invloed hebben op 
het klinisch functioneren. Alles bij elkaar moet men optimaal ontworpen en 
uitgevoerde sterkte- en taaiheidtesten toepassen om een schatting te kunnen geven 
over het klinisch functioneren van tandheelkundige keramische materialen. 


