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S P Ø R  N I O M

Jukka Pekka Matinlinna

Heter det zirkonia, zirkon, zirkoniumoxid, zirkonium-
dioxid eller zirkonium?
Det nya, lovande keramiska materialet inom oral 
protetik, zirkoniumdioxid (zirkonia) har nu funnit 
sin plats inom odontologin. Vid föreläsningar eller 
tal om zirkonia används mycket ofta felaktiga 
namnvarianter. Det kan konstateras, att det exis-
terar en djungel av begrepp. Avsikten med denna 
översikt är att informera om innebörden av 
begreppen zirkonium, zirkonia, zirkon, zirkonium-
oxid och zirkoniumdioxid.

Broskelett, implantat och kronor av 
zirkonium?
År 2006 beskrevs i Tandteknikern 
(2006 nr. 4, p. 42) en produktnyhet, 
zirkonium, och hur detta material har 
funnit sin plats som ett nytt material 
för kronor, broar och implantat. Det 
var intressant att läsa om hur detta 
ovanligt korrosionsresistanta metallis-
ka grundämne blivit ett odontologiskt 
biomaterial. Tidigare har metallen zir-
konium använts inom kärnkrafttekno-
login, där den fortfarande har en roll 
som behållare för uranbränslet i kärn-
reaktorerna. Zirkonium används även 
vid framställning av kirurgiska instru-
ment. En fråga ställdes till artikelns 
läsare: Kan zirkonium erbjuda bättre 
biomekaniska egenskaper än titan och 
är framställningen gynnsammare och 
förmånligare i jämförelse med t.ex. 
krom-kobolt?

Men i slutet av artikeln blev besvi-
kelsen stor hos läsaren. Författaren till 
artikeln hade blandat samman begrep-
pen zirkonium och zirkonia (zirkoni-
umdioxid). Felet ligger på samma prin-
cipiella och allvarliga felnivå, som om 

man skulle använda dentin, emalj och 
ben som synonymer. Eller att rost, järn 
och stål skulle betyda ett och samma 
material.

I de olyckligaste fallen används 
orden zirkonium, zirkonia, och zirkon 
synonymt i en och samma mening och 
tidskriftsartikel (1). Hur fungerar det 
egenligen i dentalbranschen?

Zirkonia
I protetiskt fackspråk har ordet «zirko-
nia» slagit i genom. Ordet zirkonia 
(engl. zirconia) härstammar från en-
gelska, där man finner motsvarande 
benämningar (2): «alumina» betyder 
dialuminiumtrioxid (Al2O3), «yttria» 
diyttriumtrioxid (Y2O3) och motsva-
rande betyder «magnesia» magnesium-
oxid (MgO).

Ganska ofta finner man betecknin-
gen «zirkoniumoxid», då man beskri-
ver keramen zirkonia (3, 4). Att kalla 
zirkonia zirkoniumoxid är egentligen 
felaktigt. Zirkoniumoxid betyder 
kemiskt tänkt ZrO, dvs. zirkonium med 
valensen +II har format en oxid. 
Egentligen skall man tala om zirkonia 
som zirkoniumdioxid, ZrO2, i vilken 
zirkonium har valensen +IV och 
i zirkoniumdioxidens kristallstruktur 
finns per en zirkoniumatom två 
syreatomer (1). Detta är enligt IUPACs 
(International Union of Pure and 
Applied Chemistry) officiella nomen-
klatur (5).

Zirkoniumdioxid
Zirkoniumdioxid eller zirkonia (6) har 
som kemisk beteckning ZrO2. Zirkoni-
umdioxid är fullkomligt oxiderad zir-
koniummetall. I dess kristallstruktur 
finns per en zirkoniumatom två syre-
atomer (1). Med dess goda fysikaliska 
egenskaper är ur protetisk synpunkt 
zirkoniumdioxid ett intressant alter-
nativ för framställning av skelett för 
kronor och broar. Materialet är bio-
kompatibelt och ett alternativ för pa-
tienter som uppvisar överkänslighet 
mot t.ex. guld eller andra metaller. 
Estetiskt har det också många fördelar 
(6).

I engelskpråkig litteratur förekom-
mer i samband med zirkonia även 
begrepp som PSZ (partially stabilized 
zirconia) och Y-TZP (yttriumtrioxide-
stabilized tetragonal zirconia polycrys-
tal) (7–10).

Tyvärr är ordet zirkonia inte helt 
utan problem och det finns en risk för 
missförstånd. Med ordet zirkonia 
betecknas även syntetisk diamant. 
Dess kemiska sammansättning är 
också ZrO2 , men framställs av minera-
let baddeleyit (11).

Zirkonium
De material vi i huvudsak använder 
inom odontologin kan indelas i tre 
grupper: metaller, keramer och poly-
merer. I det grundämnenas periodiska 
systemet har metaller namn som ofta 
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Figur 1. Två metaller och en keram. Till vänster: titan (Ti, metall), zirkonium (Zr, metall) och
till höger zirkonia dvs. zirkoniumdioxid (ZrO2, keram). Foto: Ketil Kvam, NIOM.
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slutar med ändelsen –um, t.ex. natri-
um (Na), palladium (Pd) och platinum 
(Pt). Zirkonium (arab. zargus, «guldfär-
gad»), är ett gråvitt solitt metalliskt 
grundämne och tillhör samma huvud-
grupp som titan (Ti) och liknar den ke-
miskt (2). (Figur 1.) Zirkonium före-
kommer mest bundet i oxid eller sili-
kat (12) tillsammans med sådana 
metaller som hafnium (Hf), uran (U) 
och thorium (Th). Zirkonium är tämli-
gen vanligt förekommande i jordskor-
pan och återfinns speciellt i Sydafrika 

och Ryssland. Dess kristallstruktur är 
hexagonal och den har i sina kemiska 
föreningar valenserna +II, +III och +IV.

I pulverform är zirkonium självan-
tändande i luft. Zirkonium används 
som biomaterial inom bland annat 
ortopedi eftersom den är korrosions-
resistent och icke-giftig (Fig. 1).

Zirkon
I den finska Hammasteknikko (Tand-
teknikern) 2007 nr. 2 gavs en mängd 
variationer för zirkonia, nämligen «zir-
koniumoksi», «zirkon», «zirkoniumok-
sidi», «zirkonium» och «zircon». Med 
alla dessa benämningar såg det tämli-
gen kaotiskt ut. Ett material som heter 
«zirkon» (engl. zircon) finns men det 
har ingenting med keramen zirkonia 
att göra. Zirkon är ett mycket hårt sili-
katmineral ZrSiO4, som klassificeras 
som ädelsten (11, 12). Zirkon kan vara 
klar, blåaktig, grönaktig eller gulaktig. 
Genom radioaktiv strålning kan man 
justera dess färg. Zirkoniumsilikat 
(ZrSiO4) används i glasyrer och är rå-
vara 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 synony-
mer. Var kommer denna samman-
blandning av termer ifrån? I vissa dis-
kussioner med kolleger har framkom-
mit hur dentalleverantörer, importörer 
och marknadsförare i sitt marknads-
föringsmaterial ofta använder felakti-
ga termer. Om översättningen utförs 
av någon som inte behärskar material-
vetenskapliga termer och grundbe-
grepp, är uppenbarligen risken för fel-
aktiga översättningar stor.

Det gäller trovärdighet
Kan man uppfattas som trovärdig 
i vetenskapliga sammanhang on man 
inte kan skilja mellan metaller och ke-

ramer? I publicerade, referee-granska-
de vetenskapliga artiklar blir sådana 
fel iögonfallande. De minskar också 
artikelns värde och dess eventuellt 
värdefulla resultat kan inte tas på all-
var.

Det som är olyckligt är att bruket av 
felaktiga termer kan leda till att nam-
nen blir etablerade inom professionen. 
Detta kan i värsta fall leda till att en 
felaktig terminologi används i tand-
läkarnas grundutbilding. Här har vi 
lärare och forskare inom området ett 
stort ansvar.
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Faktaboks
• Zirkonia = synonymt med zirko-

niumdioxid (ZrO2). Etablerat på 
vissa håll men är ett trivialnamn 
enligt engelskt mönster: «alu-
mina» (dialuminiumtrioxid), 
«magnesia» (magnesiumoxid), 
«yttria» (diyttriumtrioxid), «haf-
nia» (hafniumdioxid). Man måste 
komma ihåg, att zirkonia betyder 
även s.k. syntetisk diamant, som 
ofta används i smycken.

• Zirkoniumdioxid = en metallo-
xid, ZrO2, som uppstår då zirko-
nium oxideras fullständigt. 
Också en relativt ny beteckning 
för en keram (engl. zirconium 
dioxide). Har typiska keramiska 
egenskaper efter sintring. Har 
biomekaniska egenskaper som 
gör det lovande som material 
inom oral protetik.

• Zirkon = zirkoniumsilikat, 
ZrSiO4, ett mineral, liknar dia-
mant, en smyckeädelsten (engl. 
zircon). Zirkon är färglöst klart, 
eller svagt färgat.

• Zirkonium = kemiskt symbol Zr; 
en s.k. övergångsmetall. Ett 
metalliskt grundämne med full-
ständiga metalliska egenskaper.

dioxid eller zirkonium?
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