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Zirkonia, zirkon, zirkoniumoxid,
zirkoniumdioxid eller zirkonium?

Vad heter materialet?
fråga niom Det nya, lovande, keramiska materialet zirkoniumdioxid,
zirkonia, har funnit sin plats inom
oral protetik. Men hur ska materialet
egentligen betecknas?
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Både vid föreläsningar eller när man i andra sammanhang talar om zirkonia används ofta felaktiga namnvarianter. Det existerar en hel djungel
av begrepp. Här ges information om innebörden
av begreppen zirkonium, zirkonia, zirkon, zirkondioxid och zirkonoxid.
broskelett, implantat och kronor av zirkonium
År 2006 skrev tidningen Tandteknikern om en
produktnyhet, zirkonium, och hur detta material
blivit ett nytt material för kronor, broar och implantat. Artikeln beskrev hur detta ovanligt korrosionsresistenta metalliska grundämne blivit ett
odontologiskt biomaterial. Tidigare har metallen
zirkonium använts inom kärnkraftsteknologin
och där har den fortfarande en roll som behållare för uranbränslet i kärnreaktorerna. Zirkonium används även vid framställning av kirurgiska instrument. En fråga ställdes till artikelns
läsare: Kan zirkonium erbjuda bättre biomekaniska egenskaper än titan och är framställningen
gynnsammare och förmånligare jämfört med till
exempel krom-kobolt?
Men i slutet av artikeln blev besvikelsen stor.
Författaren hade blandat ihop begreppen zir-

FAKTA 1. VAD ÄR VAD? OLIKA NAMN, OLIKA EGENSKAPER
Zirkoniumdioxid= en metalloxid, ZrO2, som uppstår då zirkonium oxideras
fullständigt. Också en relativt ny beteckning för en keram (engelska zirconium
dioxide). Har typiska keramiska egenskaper efter sintring. Har biomekaniska
egenskaper som gör det lovande som material inom oral protetik.
Zirkonia=synonymt med zirkoniumdioxid (ZrO2). Etablerat på vissa håll
men är ett trivialnamn enligt engelskt mönster: »alumina« (dialuminiumtrioxid), »magnesia« (magnesiumoxid), »yttria« (diyttriumtrioxid), »hafnia«
(hafniumdioxid). Man måste komma ihåg, att zirkonia betyder även så kallad
syntetisk diamant, som ofta används i smycken.
Zirkon=zirkoniumsilikat, ZrSiO4, mineral, liknar diamant, en smyckeädelsten
(engelska zircon). Zirkon är färglöst klart, eller svagt färgat.
Zirkonium=kemisk symbol Zr; en så kallad övergångsmetall. Ett metalliskt
grundämne med fullständiga metalliska egenskaper.
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konium och zirkonia (zirkoniumdioxid). Felet
ligger på samma principiella och allvarliga nivå
som om man skulle använda dentin, emalj och
ben som synonymer. Eller att rost, järn och stål
skulle hävdas vara ett och samma material.
I de olyckligaste fallen används orden zirkonium, zirkonia, zirkon synonymt i en och samma
mening i samma artikel. Hur står det egenligen
till med kunskaperna i dentalbranschen?
Zirkonia
I protetiskt fackspråk har ordet »zirkonia« slagit
igenom (faktaruta 1). Ordet zirkonia (zirconia)
härstammar från engelskan, där man finner motsvarande benämningar: det vill säga »alumina«
betyder dialuminiumtrioxid (Al2O3), »yttria«
diyttriumtrioxid (Y2O3) och betyder »magnesia« magnesiumoxid (MgO).
Ganska ofta finner man beteckningen »zirkoniumoxid«, då man beskriver keramen zirkonia.
Att kalla zirkonia zirkoniumoxid är felaktigt. Zirkoniumoxid betydet kemiskt ZrO, det vill säga
zirkonium med oxidationstalet+II har bildat
en oxid. Egentligen ska man enligt iupcs officiella nomenklatur (International Union of Pure
and Applied Chemistry) tala om zirkonia som
zirkoniumdioxid, ZrO2, i vilken zirkonium har
oxidationstalet+IV och i zirkoniumdioxidens
kristallstruktur sitter en zirkoniumatom på varje
syreatom.
Zirkoniumdioxid
Zirkoniumdioxid eller zirkonia har som kemisk
beteckning ZrO2. Zirkoniumdioxid är fullkomligt oxiderad zirkoniummetall. I dess kristallstruktur finns per en zirkoniumatom två syreatomer. Med dess goda fysikaliska egenskaper
är ur protetisk synpunkt zirkoniumdioxid ett
intressant alternativ för framställning av skelett
för kronor och broar. Materialet är biokompatibelt och ett alternativ för patienter som uppvisar
överkänslighet mot till exempel guld eller andra
metaller. Estetiskt har det också många fördelar.
I engelskspråkig litteratur förekommer i samband med zirkonia även begrepp som psz (partially stabilized zirconia) och y-tzp (yttriumtrioxide-stabilized tetragonal zirconia polycrystal).
Tyvärr är order zirkonia inte helt utan problem
och det finns en risk för missförstånd. Med ordet
tandläkartidningen årg 100 nr 6 2008

VETENSKAP & KLINIK

Zirkonium
De material vi i huvudsak använder inom odontologin kan indelas i tre grupper: metaller, keramer och polymerer. I grundämnenas periodiska
system har metaller namn som ofta slutar med
ändelsen –um, till exempel natrium (Na), palladium (Pd) och platinum (Pt). Zirkonium (arab
zargus, ’guldfärgad’), är ett gråvitt solitt metalliskt grundämne och tillhör samma huvudgrupp
som titan (Ti) och liknar det kemiskt. Zirkonium
förekommer mest bundet i oxid eller silikat tillsammans med metaller som hafnium (Hf ), uran
(U) och thorium (Th). Zirkonium är tämligen
vanligt förekommande i jordskorpan och återfinns speciellt i Sydafrika och Ryssland. Dess
kristallstruktur är hexagonal och den har i sina
kemiska föreningar valenserna +ii, +ii och +iV.
I pulverform är zirkonium självantändande i luft.
Zirkonium används som biomaterial inom bland
annat ortopedi eftersom den är korrosionsresistent och icke-giftig.

F O TO : KE T I L K VA M, N I O M.

zirkonia betecknas även syntetisk diamant. Dess
kemiska sammansättning är också ZrO2 , men
framställs av mineralet baddeleyit.

FRÅGA NIOM
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färg. Zirkoniumsilikat (ZrSiO4) används i glasyrer och är råvara för utvinning av zirkonium.
metaller Är metaller, keramer Är keramer
I en och samma artikel och i samma mening
skrivs ofta om zirkonia och zirkonium, som om
de vore synonymer? Var kommer denna sammanblandning av termer ifrån? I vissa diskussioner med kolleger har framkommit hur dentalleverantörer, importörer och marknadsförare i sitt
marknadsföringsmaterial ofta använder felaktiga
termer. Om översättningen utförs av någon som
inte behärskar materialvetenskapliga termer och
grundbegrepp, är uppenbarligen risken för felaktiga översättningar stor.

Zirkon
I den finska Hammasteknikko (Tandteknikern)
nummer 2 2007 används en mängd variationer för zirkonia: nämligen »zirkoniumoksi«,
»zirkon«, »zirkoniumoksidi«, »zirkonium« och
»zircon«. Det såg onekligen kaotiskt ut. Ett material som heter »zirkon« (engelska zircon) finns
men det har ingenting med keramen zirkonia att
göra. Zirkon är en mycket hård silikatmineral
ZrSiO4, som klassificeras som ädelsten. Zirkon
kan vara klar, blåaktig, grönaktig eller gulaktig.
Genom radioaktiv strålning kan man justera dess

Det GÄller trovÄrDiGheten
Kan man uppfattas som trovärdig i vetenskapliga sammanhang on man inte kan skilja mellan
metaller och keramer? I publicerade referentgranskade vetenskapliga artiklar blir sådana fel
iögonfallande. De minskar också artikelns värde
och dess eventuellt värdefulla resultat kan inte
tas på allvar.
Det som är olyckligt är att användandet av felaktiga termer kan leda till att namnen blir etablerade inom professionen. Detta kan i värsta
fall leda till att en felaktig terminologi används
i tandläkarnas grundutbildning. Här har lärare
och forskare inom området ett stort ansvar.
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Figur 1.
Från vänster:
a) Ti, metall
b) zirkonium,
Zr, metall och
c)zirkonia,
zirkoniumdioxid,
ZrO2, keram.
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