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Juden vuosikymmenen näkymät Hammastyöntekijöiden
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L u o n n o n h a m p a a n

v ä r i t y s ,

C O S M O C R Y L
e t u h a m m a s

j o k a i s e e n

Basaalipinnasta hampaan sisään
suuntautuva ja siihen nähden poikittain porattu reikä muodostavat
varman mekaanisen ja kemialiisen
retention (MC-retentio) C O S M O C Y L
CL-hampaan ja proteeslakryylin
välilie!
Tämä MC-retentio tekee 0 0 8 MOCRYL-CL-hampaista sopivan
jokaiseen työmenetelmään, tästä
syystä valitsevat
yhä useammat
ammatti-ihmiset
COSMOCRYL
CL-hampaat.

Universal*

M C - R e t e n t i o

CL

p r o t e e s i r a t k a i s u u n :

Niiden värit ovat luonnolliset kuten
aidot hampaat! Vuosikymmenten
kokemus on johtanut täydellisen
muotovalikoiman tarjoavaan 6 2 : t e e n
ilmeikkäiseen ylä- ja alaleuan lajitelmaan.
Vaikeimmatkin muotobrobieemat
ovat siten ratkaistavissa! Mahdollisimman korkeatasoinen valmistusmateriaali takaa suussa pitkän
kulutuskestävyyden.
Halutessanne koesarjoja hammaskarttoja ja tietoja
ottakaa yhteyttä.

LACTONA CORPORATION
•

I

Suomessa:

HAMMASOY
Helsinki 10 Kalevankatu 3 Vaihde 64 36 36

Arkadiankatu 12 B, 00100 Helsinki 10.
Puh. 497 477, 490 740

Alabasterikipsilaatuja
hammasteknisiin töihin

IVOCLAR
TUOTANTOA

ISOSIT
MUOVISTA

hammaslaboratorioille ja
bammasteknikollle

O y Telko

Ab

Kemikaaliosasto
Hitsaajankatu 9, 00810 Helsinki 81
Puhelin 90-75 501

SR-ISOSIT-Ei

SR-ORTHOSIT-El

Kruunu- ja siltafasettimateriaali.
240 % parempi kulutuskestävyys.
Loistavat SR-Vivodent PE -värit.

Orthotyp-takahampaat Isositmateriaalista.
500 % parempi kulutuskestävyys.
Luonnollinen kovuus ja kestävä
kiinnitys proteesimateriaaliin.

ORIOLA OY
Hammasväline

OY DENTAL-MEDICO AB

90/4291/4817477

90/657 134

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO FINLANDS TANDTEKNIKER FÖRBUND r.y.
MannvtMlinlntl* 52 A1
002M HMtlnkI 26
Puh. 447 123. posUtlIrto 12690 - O

37. VUOSIKERTA

1-1980

Toimituskunta
PUtolmlttaJat:
Pakka Koivisto (vastaava)
puh. 447 123
Harri Aalto puh. 664 393
Jlsanet: Keijo Polon, Kari Markkanen puh. 718122
Jari Lehessaarl

LMonpulM
Kalevi I l k k a
Pakkahuoneenkatu 12 Oulu puh. 223 801

LIMon lolmlnnan|ohta|a
Pekka Koivisto, Porvoonkatu 3 C 113
00510 HKI 51
puh. 447 123 k. 716 697

Kirjoituksia lainattaessa on lähde
mainittava.
Kaski-Uusimaa Oy, Kerava 1980

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITON HALLITUS
Puheenjohtaja Kalevi Ilkka
os.koti Ojatie 8,90940 Jääll puh. 981 -66435 työ Pakkahuoneenkatu 12 A,
90100 Oulu 10, puh. 981-223 801
Toiminnanjohtaja Pekka Koivisto
OS. koti Porvoonkatu 3 C 113 00510 Helsinki 51
puh. koti 716697 työ 447123
Jaosto I (LatMratorlon omistajien Jaosto)
Mauri Lukkari os. Koukkusaarentie 1 B 72 00980 Helsinki 98
puh. työ 787741 koti 314 674
Pekka Juurikko os. Lukiokatu 1 06100 Porvoo 10
puh. 915-149 110
Jaosto II (erikoishammasteknikkojen Jaosto)
Reino Peltonen os. Rahitie 9, 02770 Espoo 77
puh. työ 419 374, koti 874 745
Matti Sänkiaho os. Siilitie 11 b L 360 00800 Helsinki 80
puh. työ 784 011, koti 784 328
Jaosto III (hammasteknikkojen Jaosto)
Pirkko Väätäinen os. Maria Jotunintie 6 A 5, 00400 Helsinki 40
puh. työ 449 313, koti 577 876
Helena Savontie os. Steniuksentie 26 B 23, 00320 Helsinki 32
puh. työ 605 611, koti 574 844
Jaosto IV (hammasteknikko-oppilaat)
Kimmo Laine os. Lapinsalmentie 23 B 12, 42700 Keuruu
Jaosto V (hammastyöntekljät)
Kalevi Virpi Tarkka-ampujankatu 4 A 20, 00140 Helsinki 14
puh. toim. 649 470, kot. 639 1 97
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Uuden v u o s i k y m m e n e n
näkymät
Vuosikymmenen vaihdetta on perinteisesti
pidetty
eräänlaisena linjanvedon aikana, tutkitaan menneitä ja
luodaan katsetta tulevaan. Yleisinä ilmiöinä on ollut havaittavissa kansainvälisen politiikan kiristyminen. Sodanuhka ja sen myötä varustelujen lisääminen sekä pyrkimys
varmuusvarastojen kasvattamiseen ovat lisänneet teollisuusmaiden taloudellista aktiviteettia. Tämän myötä on
aiemmin kuluvan vuoden alkuun ennustettu taantuma
lykkääntynyt vuoden 1981 alulle. Talouselpymän pitkittymistä eivät optimistisimmatkaan talouspolitiikot pidä jatkuvana ja laman peikko kurkisteleekin energiahinnan
nousuineen länsimaisen hyvinvoinnin yllä.
Alkaneelle vuosikymmenelle on Suomella kuitenkin
verraten hyvät lähtökohdat moniin muihin länsivaltoihin
verrattuna. Menneenä vuotena on taloudellinen kasvu
ollut hyvä, kauppatase positiivinen, kilpailukykyä on parannettu huomattavasti ja työttömyyskin on kääntynyt
laskuun. Kansainvälisissä vertailuissa on taiouspoiitiikkaamme kiitelty ja nyt kuluvan vuosikymmenen alkuakin on
maalailtu valoisaksi. Takaavatko hyvät "eväät" sitten
suotuisan kehityksen? Tulos riippuu ratkaisevasti siitä
miten osaamme "leiviskäämme" hoitaa.
Valittavana on kaksi tietä; huonona pitäisin seuraavaa.
Nimellistulojen annetaan vuoden 1980 aikana nousta voimakkaasti (nimellistuloiksi lasketaan tässä niin nimellispalkat kuin voitot sekä muut eri tulonsaajaryhmien tulot).
Tällöin ajaudutaan tilanteeseen jolloin yksityinen kulutus
sekä investoinnit nousevat säätelemättömästi ja inflaatio
käynnistyy. Revalvaation sijasta joudutaankin devalvaatioon eikä rahapolitiikalle taaskaan "voida mitään" menneiden vuosien malliin. Kun tähän vielä lisätään erillispalkkaratkaisuiiie tyypilliset palkkarakenteen muutokset
eli alaliukumat (ts. eräät nk. strategiset alat saavat keskimääräistä suuremmat palkankorotukset jotka myöhemmillä tupo-kierroksilla luovat ylimääräisiä kompensaatiopaineita ansiokehitystakuina paitsijääneiden taholta) ollaankin jo melko huonossa jamassa. Tällaisella "löysällä"
rahapolitiikalla ajaudutaan helposti vaihtotaseen alijäämään joka taas on katettava ulkomaisen lainanoton
lisäyksellä, näin lainanhoidon myötä valtiontalous rasittuu
ja syntyy veronkorotuspaineita. Nyt onkin saavutettu kilpailukyky jo "syöty". Kuluvan vuoden ongelma tämä ei
vielä ole, kiitos suhteellisen nopean tuotannon ja tuottavuuden kasvun. Myöhempinä vuosina markkinoiden viilettyä aikaa kotimainen inflaatio tehdä tehtäväänsä, palataan kaiken summana vanhaan kuvioon; kasvu hidastuu,
työttömyys kääntyy nousuun samoin ulkomainen velanotto, vaihtotase kääntyy alijäämäiseksi ja inflaatio korkeaksi.

Entä sitten toinen vaititoehto; Oikeana tienä voitaisiin
pitää maltillista tuporatkaisua jota tuetaan revalvaatiolla
sekä pidättyvällä rahapolitiikalla, indeksiehdolla saadaan
inflaatio-odotuksia kuriin. Verotus tulisi suunnata pysyvästi tuotantoelämää suosivaan suuntaan nykyisestä
soutaa-huopaa tyylistä.
Tasavaltamme Presidentti tutkiskeli näitä samoja suhdannenäkymiä uudenvuodenpuheessaan todeten muun
muassa seuraavaa: "Suomi on meidän yhteinen
isänmaamme. Pienuudestaan sekä vähäisistä voimavaroistaan huolimatta se on kyennyt kohoamaan niin henkisen kuin aineellisen tasonsa puolesta maailman eturivin
valtioiden joukkoon. Tämä on ollut mahdollista vain
meidän kaikkien yhdessä suorittamamme työn avulla. Millaiseksi elämisen laatu Suomessa nyt alkavalla vuosikymmenellä muodostuu, riippuu sekä ulkoisista olosuhteista,
että meistä itsestämme. Toivon, että meillä itse kullakin
riittää altista mieltä toimia niiden tavoitteiden hyväksi,
jotka meidän voimillamme ovat saavutettavissa".
Nämä sanat näkisin hyviksi ohjeiksi uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä.
HARRI AALTO

JÄSENMAKSUT 1980
Vuoden 1980 jäsenmaksuja varten on kullekin jäsenelle lähetetty
2 jäsenmaksukorttia. Tarkoituksena on, että jäsenmaksun voi suorittaa kahdessa erässä siten, että
ensimmäinen erä maksetaan viimeistään toukokuun
loppuun
1980 mennessä ja toinen sääntöjen mukaan lokakuun 1. päivään
mennessä. Mikään ei luonnollisesti estä suorittamasta kumpaakin maksua yhfaikaa, joka onkin
selvempi vaihtoehto. Ensinmainittu vaihtoehto on otettu mukaan

sen vuoksi, ettei maksu tulisi, jos
siltä tuntuu, liian suureksi kerralla.
Toukokuun loppu on otettu tavoitteeksi sen vuoksi, että saadaan kesäkuun alussa erääntyvä
luotto maksettua takaisin ja siten
säästytään korkokuluilta. Jäsenmaksun suuruus johtuu huoneiston hankinnasta. Jäsenmaksukortteihin ei ole painettu nimiä,
joten jokaisen on merkittävä
maksukortteihin nimi ja osoite,
siten vältytään sekaannuksilta.

VUOSIKOKOUS
Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21. 1. 1980 Suomalaisella
Kauppakorkeakoululla
Helsingissä. Kokoukseen oli saapunut hieman alle 100 liiton jäsentä julmasta pakkasesta huolimatta. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Valittiin
puheenjohtaja ja hallitus. Puheenjohtajaksi kokous valitsi yksimielisesti Kalevi Ilkan Oulusta.
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Hallitukseen tulivat valituiksi jaostoon I Mauri Lukkari ja Pekka
Juurikko, jaostoon II Reino Peltonen ja Matti Sänkiaho, jaostoon III
Pirkko Väätäinen ja Helena Savontie, jaostoon IV Kimmo Laine ja
jaostoon V Kalevi Virpi. Haiiitukseiie ja rahastonhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Jäsenmaksuiksi kuluvalle vuodelle hyväksyttiin jaostoihin i ja ii
400 mk, jaostoon iii 280 mk, jaos-

toon IV 80 mk ja jaostoon V 130
mk. Jäsenmaksut on kaksinkertaistettu edellisen vuoden maksuihin nähden. Korotus johtuu
siitä, että liitolle on jouduttu hankkimaan uusi toimistohuoneisto ja
muutosta aiheutuneet kulut on
syytä hoitaa kerralla. Jäsenmaksukorotus on siis tilapäinen.
Kokouksessa käsiteltiin myös tulevan keskusliiton säännöt. Säännöt käsiteltiin ensimmäisen kerran
18. 11. -79 Espoossa Hotelli Korpilammella pidetyssä liiton syyskokouksessa, jossa ne hyväksyttiin pienin muutoksin. Nyt käsiteltiin säännöt SHL:n sääntöjen
muutospykäiän edellyttämällä tavalla toisen kerran ja hyväksyttiin
yksimielisesti. Säännöt ovat tällä
hetkellä valmiit jätettäväksi yhdistysrekisteriin. Sääntöjen rekisteröinti edellyttää kuitenkin jokaisen
jäsenen hyväksymistä. Tämän

vuoksi tullaankin niiltä, jotka eivät
ole läsnä vuosikokouksessa, hakemaan hyväksyminen erikseen.
Kokouksessa todettiin myös,
että jälleen oli joiltakin jäänyt jäsenmaksuja suorittamatta. Jäsenmaksut tullaan "karhuamaan" jälkikäteen ja hallitus päättää muista
toimenpiteistä.
Hammasteknikko-opiston rehtori Erkki Puro kutsuttiin SHL:n
kunniajäseneksi, ja siten liittoon
kuuluu nyt 12 kunniajäsentä.
Tampereen Seudun Hammasteknikkojen Seura lahjoitti iiitoiie
1000 mk:n lahjakortin puheenjohtajan "pallin" hankkimista varten.
Kortin ojensivat seuran pj. Eerikki
Vuorimies ja sihteeri Jaakko Lankoski. Hyvä esimerkki myös muille
tässä vaiheessa, jolloin toimistonvaihdos ja kalustohankinnat aiheuttavat ankaraa painetta.

Valtion hammasteknikko-opisto hakee

PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA
Valtion hammasteknikko-opisto tulee paikkaamaan päätoimisen tuntiopettajan alkaen 1. 8. 1980, mikäli opiston toimintaa
saadaan laajentaa suunnitellulla tavalla.
Kaikkia niitä hammasteknikkoja, jotka ovat kiinnostuneita
opetustyöstä ja jotka ovat työskennelleet hammasteknikkona
vähintään kolme (3) vuotta, kehoitetaan lähettämään hakemus
hammasteknikko-opistolle huhtikuun 21 päivään 1980 klo
12.00 mennessä, osoitteella: Valtion hammasteknikko-opisto,
Aleksis Kivenkatu 5, 00500 Helsinki 50.
Hakemukseen tulee liittää virkatodistus, oikeaksi todistettu
jäljennös koulun päästötodistuksesta, hammasteknikko-opiston (koulun) päästötodistuksesta tai oppisopimuskurssi li:n todistuksesta. Lääkintöhallituksen laillistamispäätöksestä sekä
muista asiaan mahd. vaikuttavista todistuksista. Lisäksi hakemukseen tulee liittää lyhyt selvitys siitä, mitä on hammasteknikoksi valmistumisensa jälkeen tehnyt.
Lähempiä tietoja antaa allekirjoittanut virka-aikana, puh.
90-718 122.
Helsingissä, 22. 2.1980
Erkki Puro
rehtori
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VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTO
TIEDOTTAA
.
Tuleva kurssitoiminta

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOKURSSI
syyslukukaudella 1980
Valtion hammasteknikko-opisto toimeenpanee syyslukukaudella 1980 hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun
lain tarkoittaman erikoishammasteknikkokurssin. Kurssille ovat
oikeutetut hakemaan oppisopimusteitse valmistuneet hammasteknikot, jotka ovat toimineet vähintään 10 vuotta ja hammasteknikko-opistosta valmistuneet, jotka ovat toimineet
vähintään 5 vuotta hammasteknikkona. Kurssin pituus on 100
työpäivää ja se alkaa elokuun alussa 1980.
Hakemus osoitetaan Valtion hammasteknikko-opiston johtokunnalle ja se on varustettava hakijan nimellä ja täydellisellä
osoitteella puhelinnumeroineen ja siihen tulee liittää seuraavat
todistukset:
- oppisopimusteitse valmistuneet: virkatodistus, oikeaksi
todistettu jäljennös lääkintöhallituksen antamasta laillistamispäätöksestä ja keskikoulun päästötodistuksesta. Niiden
hakijoiden, jotka eivät ole suorittaneet keskikoulun oppimäärää, tulee hakemukseen liittää valtion oppikoulun nuoremman lehtorin pätevyyden omaavan vastaavan aineen opettajan antama todistus siitä, että hakija omaa riittävät tiedot
keskikoulun kurssivaatimuksiin kuuluvissa seuraavissa aineissa: fysiikka, kemia ja terveysoppi.
- hammasteknikko-opistosta valmistuneet: virkatodistus
sekä oikeaksi todistettu jäljennös lääkintöhallituksen antamasta laillistamispäätöksestä ja hammasteknikkokoulun päästötodistuksesta.
Hakemus liitteineen tulee lähettää huhtikuun 14 päivään
1980 kio 12.00 mennessä osoitteella: Valtion hammasteknikko-opisto, Aleksis Kivenkatu 5, 00500 Helsinki 50.
Erkki Puro
rehtori

Hammasteknikko-opisto tulee järjestämään syksystä 1980 alkaen
alalla työskenteleville hammastyöntekijöille
kursseja,
joiden
avulla on tarkoitus yhtenäistää
teknisen proteesiopin perustiedot
ja -taidot vastaamaan paraikaa
määrittelyn alaisena olevan alemman asteisen
perustutkinnon
(hammaslaboranttitutkinto) asettamia vaatimuksia.
Miten tiivis syksyn 1980 kurssitoiminta tulee olemaan, riippuu
Ammattikasvatushallituksen kannanotosta ja varsinkin kursseille
ilmoittautuvien määrästä. Kursseja tullaan aluksi järjestämään
kahdenlaisia:
1. Täydennyskurssina
niille
hammastyöntekijöille, jotka vuonna 1973 tai 1974 ovat suorittaneet
ns. T-kurssin. Täydennyskurssin
kestoaika tulee olemaan puoli
(117) lukukautta ( = 44 työpäivää).
Ensimmäinen kurssi alkaa mahd.
18. 8. 80 ja toinen kurssi alkaa
mahd. 20.10. 80.
2. Peruskurssina niille hammastyöntekijöille, jotka eivät ole suorittaneet T-kurssia mutta ovat
työskennelleet alalla vähintään
kaksi (2) vuotta. Peruskurssin
kestoaika tulee olemaan yksi (1)
lukukausi ( = 88 työpäivää). Kurssi
alkaa mahd. 18. 8. 80.
Kummankin kurssityypin opetusohjelmat tulevat olemaan samanlaiset mutta täydennyskurssilla ohjelma on tiivistetty puoleen
lukukauteen johtuen jo suoritetusta T-kurssista. Opetusohjelma
tulee käsittämään pääpiirteissään
hammasteknikkokoulutuksen
1.
vuoden opetusohjelman sekä lisäksi 2. vuoden
ohjelmasta
Au-valutekniikan ja 4. vuoden ohjelmasta Co-Cr:n valutekniikan
sekä näihin liittyvän metalliopin.

Koska kurssien järjestäminen
pitkällä tähtäyksellä on hyvin monitahoinen ja pitkällekin menevää
varmistusta vaativa tehtävä mm.
opettajavoimien
palkkauksen
osalta, pyytää opisto kaikkia niitä,
jotka yleensä ovat halukkaat suorittamaan kurssin, lähettämään
opistolle
ilmoittautumiskirjeen,
josta ilmenee lähettäjän nimi ja
täydellinen osoite, syntymäaika,
työnantajan nimi ja osoite sekä,
jos haluaa nimenom. ensi syksyn
kurssille, maininta siitä.
ilmoittautumiskirjeen tulee olla
opistolla huhtikuun 21 päivään
1980 klo 12.00 mennessä, os:
Valtion hammasteknikko-opisto,
Aleksis Kivenkatu 5, 00500 Helsinki 50. ilmoittautuneille opisto
lähettää kyselylomakkeen
tarkempien tietojen saamiseksi sekä
samalla tilannetiedotuksen.
Helsingissä, 22. 2.1980
Erkki Puro
rehtori

"HAMMASTEKNIKKO"-lehden
seuraava numero Ilmestyy k e s äkuun p u o l e s s a
välissä.
Tätiän numeroon aiottu aineisto
pitää olla toimituksessa 15. t o u kokuuta
mennessä.
Toimitus

Liiton uusi osoite
Mannerheimintie 52 A1
00260 Helsinki 26
puh. 90-447123
Toimisto auki arkipäivisin
kio 8.30-12.30.
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Hammastyöntekijöiden asema kokonaisuuden
kannaita
Hammastyöntekijöiden
olemassaolosta ja heidän koulutuksestaan on jo kauan keskusteltu
mutta aivan viime aikoina on keskustelu virallisissa yhteyksissä
saanut käänteen, joka vakavasti
kehoittaa toimimaan.
Kuten tiedetään vaikuttaa hammasteknisellä alalla eri asteista
työpaikkakoulutusta saanut työvoima, hammastyöntekljät, joka ei
ole kirjoissa eikä kansissa. Esitetyt
arviot ovat liikkuneet 2 5 0 - 5 0 0
välillä ja Lääkintöhallituksen viimeisen selvityksen (1979) mukaan
hammastyöntekijöitä on 300. Tosiasia siis on, että hammastyöntekijöitä on paljon ja todennäköistä
myös on, että heidän määränsä
kasvaa. Kysymyksessä ei siis ole
mikään tilapäisilmiö vaan kysymyksessä on alan työvoimarakenteen muuttuminen pysyvästi.
Kun hammastyöntekijöitä on yli
kolmannes alan kokonaistyövoimasta, on heidän yhteen laskettu
suorituskapasiteettinsa niin merkittävä, ettei se voi olla vaikuttamatta joka suhteessa koko alaan.
Jos tällainen ryhmä jätetään tulevan suunnittelussa syrjään, voivat
seuraukset olla, näinkin pienen
alan kohdalla kuin mitä hammastekninen ala on, korjaamattomat.
Ja näin on käynyt. Tuoreita esimerkkejä ovat Lääkintöhallituksen
asettaman "Hammashuollon kehittämistyöryhmän"
muistio
(1979) ja Opetusministeriön asettaman
"Hammasteknikkokoulutustyöryhmän" muistio (1979). Ja
niin tulee jatkossakin käymään,
ellei hammastyöntekijöiden asemaa saada virallisesti hyväksytyksi, sillä niin kauan kuin hammastyöntekijät ovat työvoima, jonka
määrää ja kasvua ei tunneta ja
jonka koulutustasoa ei ole määritelty, ei sitä voida mitata eikä sen
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varaan voida suunnittelua rakentaa.
Hammasteknisen alan ja kaikkien sen piirissä työskentelevien
yhteinen etu olisi saada kaikki
hammastyöntekljät "esille", viraiiisesti tunnustetuksi työntekijäryhmäksi, jonka olemassaolo ja
taso on konkreettisesti osoitettavissa. Tähän päästään virallisesti
hyväksytyn koulutuksen
tietä.
Hammastyöntekljät tulee edelleenkouluttaa virallisesti vahvistetun opetusohjelman mukaiselle
yhtenäiselle perustasolle ja heistä
tulee pitää kirjaa niin kuin hammasteknikoistakin pidetään. Näin
ja vain näin voidaan hankkia tositteet olemassaolevasta työvoimasta, sen määrästä ja koulutustasosta, ja vain näin voidaan tulevan
suunnittelu ohjata oikeille raiteiiie.
Erkki Puro

MERKKIVUOSIA
60 vuotta täyttää 1.4. Ht Birger
Hoiiander Pietarsaaressa
60 vuotta täyttää 3. 4. Eht Aarre
Nieminen Uudessa kaupungissa
60 vuotta täyttää 1. 6. Htt Erik
Granlund Vaasassa
60 vuotta täyttää 9. 6. Eht Kauko
Eskelinen Tampereella
60 vuotta täyttää 28. 6. Eht Elis
Ahonen Tampereella
50 vuotta täyttää 27. 5. Eht Eero
Uotinen Kuusankoskella

KUOLLEITA
17. 12. -79 kuoli Htt Aaro Väätäinen, Outokummussa. Hän oli syntynyt 1. 7.1912.

Talvikisat 29^-mi980
Jyväskylän UAJAVUORESSA
Hiihtokiipailu pidetään Laajavuoren kisakeskuksessa alkaen
kello 12.30 lauantaina.
Sarjat:
- yleinen 10 km
- ikämiehet 10 km
- naiset 5 km
- lapset
- joukkuekiipaiiu 3 parasta per joukkue
Rantasauna on hiihtäjille lämpimänä kello 13.00 jälkeen.
Sguash-kisat kello 14.00-16.00 Rantasipi
Laajavuoren
sguash-hailissa.
iitapäiväiiä mahdollisuus lasketella Laajavuoren kuulullia rinteillä, iapsiiia ja iapsenmieiisiiiä oma puikkamäkensä.
Kello 16.00-17.50 saunomista ja uintia 35 mk / h l ö 2h Rantasipi
Laajavuoren edustussaunassa.
Tämän jälkeen valmistautuminen illan yhteisiin karkeloihin
jotka pidetään kello 19.00 alkaen Rantasipi Laajavuoren Salkkuna-salissa.
Tanssia illalla Juhani Markolan & Herttuoiden tahdissa. Jatkoaika sitkeimmille 03.00 asti yökerhossa.
Sunnuntaina aamusauna ja uinti hotellissa.
Keilakilpailu kello 9.00 keilahallilla ja tämän jälkeen uintikilpailut kello 11.00 uimahallissa.
Päivien päättäminen ja päivän kisatapahtumien palkintojen
jako uimahallilla alkaen kio 12.00.
Majoitus:
Olemme alustavasti varanneet Rantasipi Laajavuoresta, 40 kpl 2-hengen huoneita, joista voit
varata omasi suoraan 08. 03.1980 mennessä puh.
941 / 251 122-myyntipalvelu.
Hinta
Viikonioppupaketti 1 vrk
130 m k / hlö
Ko paketti sisältää
- majoitus 1 vrk/ 2-hengen huoneissa
- kahviaamiainen, aamusauna ja uinti
- päivällinen (iiiaiia yhteinen ruokailu)
- ruokajuoman (maito, piimä tai jäävesi)
- tarjoiiupalkklon
Päivällisen hinta erillisenä
43 mk/ hlö
Tervetuloa Jyväskylän Laajavuoreen
Keski-Suomen hammasteknikkoseura
Ps, Uimareiden tulee ilmoittaa osallistumisensa 20. 03. 1980 mennessä puti.
944/ 21407 Antti Koskela. Muihin kisatapahtumiin ilmoittautuminen paikalla.
Pss. Kysele oman seurasi mahdollista yhteiskuljetusta.
Psss. Kiertopalkintojen haltijat: palkinnot mukaan, tai yhteys Antti Koskelaan.

H a m m a s t e k n i k k o - o p i s t o

u u s i s s a

tiioissa
Hammasteknikko-opisto
pääsi
vihdoinkin syksyiiä 1979 muuttamaan uusiin vuokratiioihin Aleksis
Kivenkatu 5:ssä, Helsingissä. Monivuotinen ja vivahteinen prosessi
on päättynyt, ei tosin niin kuin oli
suunniteltu mutta kuitenkin hyvin.
Tapahtumien kulusta ja taustasta.
Asiat ovat suhteellisia ja moniselitteisiä eikä niitä aina jaksa ymmärtää. Sen helpottamiseksi ja
myös nykytilanteen arvostamiseksi on katsaus menneiden vuosien
tapahtumiin paikallaan.
1. 8. 1971 siirtyi silloinen Hammasteknikkokoulu valtion omistukseen. Sitä edeltäneissä koulun
Kannatusyhdistyksen ja Opetusministeriön välisissä neuvotteluissa oli todettu, että koulun toiminnan laajentaminen oli tarpeen ja
että koulun silloisessa toimipaikassa siihen ei ollut mahdollisuuksia. Opetusministeriön edustajien käsityksen mukaan tarkoituksenmukaisin tapa ratkaista
asia olisi rakentaa koululle oma
rakennus mahdollisimman lähelle
tulevaa Hammaslääketieteen laitoksen uudisrakennusta Ruskeasuolle. Yhteistyössä Ammattikasvatushallituksen kanssa pantiin
koulun talonrakennushanke vireille 5. 10. 1971. Hankkeen hyväksyi Opetusministeriö mutta se
juuttui Valtiovarainministeriön rakennusasiainneuvottelukuntaan.
Lisäselvityksiä pyydettiin ja niitä
annettiin ja lopulta, vuonna 1973
Ammattikasvatushallitus veti esityksen pois, koska sen näkemyksen mukaan hankkeeseen liitetyt
Hammashoitajakoulun
toimitilat
aiheuttivat
käsittelyvaikeuksia.
Uusittu talonrakennushanke pantiin 5. 11. 1973 vireille. Sekin kuitenkin juuttui Vv. M:n rakennusasiainneuvottelukuntaan, joka jäl-
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leen pyysi lisäselvityksiä ja ikävän
käänteen pahempaan suuntaan
asia vielä sai, kun rakennusasiainneuvottelukunta pyysi Vv. M:n
hajasijoitustoimistoita lausuntoa
mahdollisuuksista siirtää hammasteknikkokouiu Helsingin ulkopuolelle. 29. 4. 1975 antamassaan
lausunnossa hajasijoitustoimisto
katsoi, että hammasteknikkokouiuiie ei tulisi ryhtyä rakentamaan
tiloja Helsinkiin vaan että välittömästi tulisi selvittää koulun sijoitusmahdollisuudet
Kuopioon.
Laajassa vastineessaan hammasteknikkokoulu asettui perustellusti vastustamaan siirtoa ja tähän
kantaan yhtyivät voimallisesti alan
valtakunnalliset ammattijärjestöt
sekä Pohjois-Suomen paikallisjärjestöt. Esitettyihin perusteluihin
yhtyi Ammattikasvatushallitus ja
26.6.1975 antoi Opetusministeriö
lausunnon, jossa se, viitaten Ammattikasvatushallituksen ja myös
Suomen Hammaslääkäriliiton antamiin lausuntoihin, asetti hammasteknikkokoulutuksen toteuttamismahdollisuudet
Kuopiossa
kyseenalaiseksi eikä puoltanut
koulun siirtoa pois Helsingistä.
Tämä ei kuitenkaan merkinnyt
koulun
talonrakennushankkeen
edistymistä, se pysyi edelleen
Vv.M:n rakennusasiainneuvotteiukunnan pöydällä.
14. 4. 1976 lähetti Helsingin
kaupunki ennakkoilmoituksen tulevasta häädöstä. Sen mukaan
koulun tulisi muuttaa pois vuoden
1978 loppuun mennessä. Kun
häätö uhkasi ja kun koulun talonrakennushanke ei edistynyt, ryhtyi
koulu
Ammattikasvatushallituksen suostumuksella itse etsimään
itselleen uusia vuokratiloja. Tässä
tarkoituksessa koulu haravoi Helsingin teollisuuskiinteistöt ja koulukiinteistöt, tutki yhteensä 12 ta-

pausta ja päätyi lopulta Etelä-Haagassa,
Nuijamiestentie
1 - 3 , rakenteilla olevaan Pohjola-yhtymän kiinteistöön. Pohjola-yhtymän kanssa sopimukseen
päästyään koulu esitti asian Rakennushaiiitukseiie sekä tiedoksi
Ammattikasvatushaiiitukseiie
ja
Lääkintöhaiiitukseiie. Rakennushallitus ryhtyi vuokraneuvotteluihin ja tilojen suunnittelutyö aloitettiin. 27. 9. 1977 Rakennushallitus ilmoitti olevansa valmis solmimaan vuokrasopimuksen Pohjola-yhtymän kanssa. Tarvittavien,
vuokramäärärahojen saamiseksi
koulu esitti asian Ammattikasvatushallitukselle, joka kuitenkin piti
esitettyä ratkaisua liian kalliina
eikä hyväksynyt sitä. Hammasteknikkokoulu oli jälleen samassa
pisteessä kuin vuonna 1971.
11.11.1977 Helsingin kaupunki
irtisanoi lopullisesti koulun tiloja
koskevan
vuokrasopimuksen
päättyväksi 31. 8. 1979. Kun koulun tilakysymyksen ratkaisua ei
ollut näköpiirissä, pyysi koulu
Suomen Hammasteknikkojen Liittoa kääntymään opetusministerin
puoleen asiassa. 31. 5.1978 kävivät liiton edustajat ja opiston (nimi
muuttui v:n 1978 alusta valtion
hammasteknikko-opistoksi) rehtori opetusministeri Kalevi Kivistön puheilla esittämässä vakavan
huolestumisensa opiston tilakysymyksen ratkaisun viipymisestä ja
pyysivät opetusministeriä ryhtymään toimenpiteisiin asian selvittämiseksi. Käynti johtikin siihen,
että Opetusministeriö asetti 7. 6.
1978 työryhmän selvittämään tilakysymys
kiireesti.
Työryhmän
käyttöön joutui opisto kiireesti tekemään uuden, tilojen vuokraamiseen perustuvan tilantarve- ja
huonetilaohjelman
(aikaisempi
perustui oman talon rakentamiseen). 26. 7. 1978 työryhmä oli
saanut työnsä päätökseen ja luovutti muistionsa opetusministeri
Kivistölle elokuun alussa. Opisto
sai nyt tehtäväksi tutkia muistios-

sa esitetyt kolme tilavaihtoehtoa ja
selvittää kunkin käyttökelpoisuus.
Selvitystyöhön perustuen opisto
esitti Ammattikasvatushaiiitukseiie, että KOP:n omistamassa kiinteistössä, Aleksis Kivenkatu 5,
olevat tilat vuokrattaisiin hammasteknikko-opiston käyttöön. 5.
10. 1978 teki Ammattikasvatushallitus esityksen em. tilojen
vuokraamiseksi opiston käyttöön.
Opetusministeriö hyväksyi esityksen ja Rakennushallitus käynnisti
vuokraneuvottelut KOP:n kanssa.
Neuvottelujen käynnistyttyä teki
Kuopion korkeakoulu 20.10.1978
esityksen opetusministerille ja
valtiovarainministerille, että Helsingissä ei ryhdyttäisi kalliisiin
vuokraus- ja muutostöihin vaan
että hammasteknikko-opisto siirrettäisiin Kuopion korkeakoulun
yhteyteen valtion sinne jo rakentamiin valmiisiin tiloihin. Esityksen
seurauksena
vuokraneuvottelut
keskeytettiin ja ryhdyttiin selvittämään Kuopion korkeakoulun esittämää ri tkaisumahdollisuutta. 2 1 .
11. 1978 kävivät hammasteknisen
alan ammattijärjestöt yhteisesti
esittämässä opetusministeri Kivistölle huolestumisensa asian
saaman käänteen johdosta ja
opetusministerille
jättämässään
kirjelmässä järjestöt perustellusti
asettuivat vastustamaan siirtoa.
Asian käsittelyn pitkittyess kävi
myös opiston edustaja opetusministeri Kivistön puheilla selvittämässä asiaa koulutuskysymyksenä. Vasta 9. 2. 1979 annettiin
asiassa päätös ja Rakennushallitus valtuutettiin tekemään vuokrasopimus KOP:n kanssa opiston
käyttöön tulevista tiloista Aleksis
Kivenkatu 5:ssä.
Kuopion toisen tulemisen seurauksena Aleksis Kivenkatu 5:n tilojen suunnittelutyöt ja niiden
myötä muutostyöt lykkääntyivät
noin neljällä (4) kuukaudella.
Aikaa häätöön oli hyvin niukasti ja
kaiken tuli tapahtua nopeasti. Se
puolestaan merkitsi niukkaa suun-
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Asetetut
tavoitteet
tullaan
nitteluaikaa ja kesään jääviä muumelko hyvin saavuttamaan, kuntostöitä. Lopputuloksena oli, että
han kaikki on Aleksis Kivenkatu
opiston muuttaessa h e i n ä - e l o 5:ssä valmista. Silloin opistolla
kuussa 1979 työt olivat kesken ja
tulee olemaan käytettävissään
syyslukukausi 1979 alkoi erittäin
' opetustilat, jotka käsittävät 8 kpl
hankalissa olosuhteissa.
samoin varustettua opetuslaboraRyhtymättä tässä yhteydessä
toriota
ä 12 oppilaspaikkaa sekä
sen syvällisemmin analysoimaan
4 valuhuonetta eli yksi kahta opemennyttä totean, että hammastuslaboratoriota kohti. Huomattateknikko-opisto on nyt Helsingisvaa järjestelyssä on se, että jokaisä, Aleksis Kivenkatu 5:ssä, jossa
sessa opetuslaboratoriossa voisillä on käytössään 1974 kerrosdaan antaa minkä tahansa asteisneliömetriä ja 38 kellarineliömetta alan opetusta, mikä tekee mahriä. Opistolla on nyt tilat, joissa
dolliseksi
koulutusrakenteen
voidaan ylläpitää ja toimeenpanna
joustavan
muuttamisen
tarpeen
kaikkinainen
hammasteknisen
niin vaatiessa. Lisäksi opistossa
alan tarvitsema koulutus maastulee olemaan erillinen keramia- ja
samme.
aineoppilaboratorio sekä tarpeelliset luento- ja ryhmätyösalit saUudet tilat Aleksis Kivenkatu
moin kuin varasto- ja huoltotilat,
5:ssä
hallinnolliset tilat sekä ruokailu- ja
Mitoittaessaan
tilatarpeensa
sosiaalitilat.
opisto lähti siitä, että se toistaiOn tietenkin selvää, että mikä
seksi tulisi olemaan alan ainoa
tahansa
laadittu huonetilaohjelma
oppilaitos maassamme sekä siitä,
on
optimaalisesti
toteutettavissa
että peruskoulutukseen voitaisiin
vain rakentamalla sen mukainen
vuosittain ottaa Lääkintöhallituktalo. Kun vuokratiloista on kysysen arvion mukaisesti n. 50 henmys, muuttuu tilanne täysin. On
keä/vuosi, joista noin puolet tulisi
löydettävä ja, niinkuin opiston tahammasteknikkokoulutukseen,
pauksessa, löydettävä lyhyessä
sekä lisäksi siitä, että erikoishamajassa
vuokrattavissa
olevat
masteknikkokoulutus pysytettäimahd.
sopivat
tilat,
jotka
olisivat
siin entisellään ja että jatko- ja
muutettavissa opetustyön asettatäydennyskoulutukselle varattaimien vaatimusten mukaan, vuoksiin omat tilat. Tilankäyttöä suunratilat, jotka sekä valtion että kaunitellessaan opisto lähti siitä, että
pungin viranomaiset hyväksyvät ja
hammasteknisen alan työvoimajoiden
kunnostamiseen ja vuokrakenteessa on tapahtunut ja
raamiseen myönnetään varat. Ei
edelleen tapahtuu muuttumista,
siis ihme, ettei kaikki ole ratkennut
joka tulee joustavasti voida ottaa
optimaalisesti. Joku huone on
huomioon koulutuksen järjestetarkoitukseensa hieman turhan
lyssä sekä siitä, että alalla on
suuri ja joku taas turhan pieni.
huomattava määrä työpaikkakouKokonaisuutena kiperä tilanne
lutettua työvoimaa (hammastyönkuitenkin
ratkesi opistolle onnektekljät), joka tulee voida täydenkaasti,
josta
arv. lukijakin voi vanyskouluttaa myöhemmin määrikuuttua
oheisten
pohjapiirrosten
teltävän tutkinnon edellyttämään
avulla.
pätevyyteen (todennäk. hammaslatx)ranttitutkinto).
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AMMATTIHENKILÖN VASTUU- JA
OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Posliinin kiinnittäminen

kromi-nikkeiin

pinnalle eiektroiyyttisen kuitauksen

avulla

C. Landez P. Pretto

Vastuuvakuutus antaa turvan sen
vahingonkorvausvelvollisuuden
varalta, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja voi voimassaolevan oikeuden mukaan joutua vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa
tai siihen kuuluvassa työssä toiselle aiheutetusta henkilö- tai esinevahingosta. Siinä vastuuvakuutuksen määritelmä.
Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus kattaa
- vakuutuksenottajan
korvausvastuun virkaan tai toimeen
liittyvässä toiminnassa toiselle
aiheutetusta henkilö- tai esinevahingosta sekä
- kustannukset, jotka aiheutuvat
vakuutetulle viran tai toimen
harjoittamiseen liittyvän riitatai rikosasian oikeudellisesta
hoitamisesta.
Kuten huomataan, vastuuvakuutus poikkeaa huomattavasti tavanomaisista vakuutusmuodoista. Se
ei anna turvaa vakuutuksenottajalle häneen tai hänen omaisuuteensa suoranaisesti kohdistuvasta vahingosta, vaan on vakuutena sen varalta, että vakuutettu
aiheuttaa ulkopuoliselle henkilölle sellaisen vahingon, jonka hän
Suomen oikeuden mukaan on
velvollinen omista varoistaan korvaamaan.
Vahinkoja sattuu paljon ja ne
voivat olla mitä moninaisimpia ja
korvausvaatimukset
vaihtelevat
muutamista kympeistä miljooniin.
Esimerkiksi hammasteknikon valmistamasta virheellisestä proteesista aiheutunut henkilövahinkokorvaus saattaa nousta tuhansiin,
jopa kymmeniin tuhansiin markkoihin. Jokainen meistä on vastuussa tekojensa seuraamuksista
ja vastuu yksityishenkilönäkin on
suuri. Yritys- ja ammattitoiminnassa se on vieläkin suurempi.
Mahdollisuus joutua korvausvel-
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volliseksi vaihtelee eri yrittäjäryhmillä hyvin paljon. Sen vuoksi on
eri ammattiryhmille kehitetty omat
vastuuvakuutuksensa täyttämään
juuri heidän vakuutustarpeensa.
Hammasteknikoille ja erikoishammasteknikoille on Pohja-yhtymä
jättänyt heidän riskejään varten
"räätälintyönä"
valmistamansa
vakuutuspakettitarjouksen.
Vakuutuksessa noudatetaan soveltuvin osin yleisiä vastuu- ja oikeusturvavakuutusehtoja.
Vakutusmäärät ovat:
- henkilövahinko .. 250 000 mk
-esinevahinko
100 000mk
- oikeusturvavahinko 30 000 mk
Omavastuu on jokaisessa vahingossa 100 mk.
Erikoishammasteknikoiiie
on iähetetty vastuuvakuutuksen maksukuitti. Vakuutusmaksun suuruus on 25
mk.
Mikäli joku erikoishammasteknikoista on jäänyt
ilman kuittia, tai kuitti on kadonnut voi maksun 25 mk
suorittaa Postipankin postisiirtotilille 458 25-4, ja maksun saajaksi merkitään Suomen
Hammasteknikkojen
Liitto ry Mannerheimintie 52
A 1, 00260 Hki 26, ja tiedonantoon
erioishammasteknikkojen vastuuvakuutus
V. 1980 mk 2 5 , - .
Erikoishammasteknikot huom.
Kiertokirjeessä 18. 2. -80 on
ilmoitettu
Erikoishammasteknikkoiiiton sääntömääräinen vuosikokous pidettäväksi 22.3.1980 Ostrobotnian salissa Museokatu 10 II
kerros. Ilmoituksesta puuttuu kokouksen kelloaika, kokous aikaa kio 10.00.

Hyvä lukija
Vieraillessani viime kesänä harjoittelulaboratoriossani Pariisissa
sain tutustua uuteen mielenkiintoiseen metallikeramiikan valmistusmenetelmään.
Menetelmää ovat kehittäneet
joht. C. Landez ja koulunjohtaja P.
Pretto.
C. Landez esitteli käyttämäänsä
tekniikkaa huomattavalla määrällä
diakuvia ja eri työvaiheissa olevia
kruunuja ja siltoja sekä kirjoituksia
ja julkaisuja.
Koska tänä päivänä on kullan,
erään tärkeän raaka-aineemme,
hinta huomattavasti vaikeuttanut
alamme työllisyyttä, on syytä tutkia kaikki mahdollisuudet kullan
korvaamiseksi muilla metalleilla.
Esityksessä tärkeällä
sijalla
oleva cromi-nikkelimetallilejeerinki ei nikkelipitoisuutensa vuoksi
ole
hyväksyttävissä
käyttöön
Skandinaviassa. Työmenetelmälle
löytynee kuitenkin sovellutuksia
yleisesti hyväksyttäviä lejeerinkejä
työstettäessä.
Myös aineopillisesti julkaistu aineisto ja kirjoitukset ovat korkeatasoisia.
Professori Kalervo K. Koivumaa
on ystävällisesti lukenut selosteen
antaen apua termonologian ja tieteellisluontoisten kannanottojen
suhteen, josta mitä kunnioittavin
kiitoksemme.
Kirjoituksen on laatinut saadun
ranskankielisen aineiston sekä
selostuksen pohjalta C. Landez'in
suostumuksella Esko Juntunen.
Päälähteenä on käytetty ranskalaisen julkaisun Actualites Odonto
Stomatologiques eripainosta.
Matti Juntunen

Monta vuotta sitten aloimme kokeilla hammastekniikkaan soveltuvaa tapaa kiinnittää keramiikka
hyvin kromi-nikkeliselle metallipohjalle.
Posliinin ja metallin välipinnan
oksiidien tasapainottomuus on
pääasiallinen syy posliinin heikkoon kiinnittymiseen. Esittämämme tekniikka tekee mahdolliseksi
näiden tasapainottomien oksiidien korvaamisen erittäin vakaalla
eutektisella materiaalilla.
Tämä eutektinen
kokoomus
saadaan aikaan 24 karaatin kullan
interdiffuusiolla.
Johdanto
Keramiikan kiinnittyminen tietylle pohjalle on pääasiassa kemiallinen, fysikaalinen ja fysikaalismekaaninen:
- kemiallinen kiinnitys tapahtuu ioninvaihdolla metallin, oksiidien ja keramiikan kesken:
- Fysikaalinen kiinnitys tapahtuu Van der VVaalsin molekyylivoimilla (adsorptioilmiö), mikä varmistaa "kostumisen";
- fysikaalis-mekaaninen kiinnitys johtuu lämpölaajenemisesta.
Siitä
aiheutuu
posliinipinnan
"kiinnihirttäytyminen" metallirunkoon, tiettyjen menetelmien mukaisesti tehdyt uurrokset metallin
pinnalla lisäävät kosketuspintaa
(materiaalien
välillä).
(huom:
"kostutus" on tässä aineopillinen
käsite, joka sisältää tuon ajatuksen).
Keraamisen massan irrotessa
metallirunko vaikuttaa
erittäin
puhtaalta vailla oksidaatiopinrtaa,
sen sijaan tämä oksiidikerros
näyttää kiinnittyneen moitteettomasti posliiniin. Toteamme, että
edellämainittujen kolmen ilmiön
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yhteisvaikutuksella
aikaansaatu
kiinnittyminen on tehty tasapainottomalle
oksiidikerrokselle.
Meidän johtoajatuksenamme on
toisaalta rajoittaa oksiidien muodostumista posliinin ja metallin
rajapinnalle ja toisaalta tehdä ne
vakaviksi, tiheiksi ja vahvasti kiinnittyneiksi.
Oksidaation
ilmenemismuodot
Kirjaimellisesti oksidaatio merkitsee jonkin aineen ja hapen välistä kemiallista reaktiota.
Kuitenkin nykyisin oksygenaatio-termi on varattu tälle reaktiolle,
oksidaatio taas merkitsee laajassa
mielessä kaikkia reaktioita, joissa
atomi menettää ja toinen atomi
vastaavasti saa elektroonin.
Oksidaatio korkeassa
lämpötilassa
Keraamis-metallisen elementin
kiinnittäminen Ni-Cr valun pinnalle vaatii meitä tarkastelemaan
korkeassa lämpötilassa tapahtuvaa oksidaatiota.
Metallipinnan käsittely hapella
aiheuttaa hetkellisen
reaktion
hapen aluksi imeytyessä metallille.
Asteittain tämän reaktion edistyessä oksiidihiukkaset ilmestyvät
metallin pinnalle, samaan aikaan
happea liukenee metalliin. Metallin pinnalle muodostuneet oksiidit
leviävät sivuille muodostaen kalvon, joka peittää lejeeringin kokonaan erottaen sen ympäröivästä
hapesta.
Tapahtuva
oksidoituminen
määräytyy oksiidikalvon läpi tapahtuvan reaktioon osallistuvien
elementtien kulkunopeuden mukaan. Oksiidikalvo voi jatkuvasti
haihtua koko reaktion ajan, se voi
myös muuttua nestemäisiksi oksiideiksi, mitkä tekevät mahdolliseksi vaihtumisen ensimmäisen
oksiidipeitteen läpi diffuudoitumalla. Korkeassa lämpötilassa.
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ympäröivässä tai lähellä sitä olevassa ilmanpaineessa oksiidikalvo voi huomattavasti vaikuttaa
reaktion jatkoon ja oksiidipeitteen
käyttäytymiseen, mitä voidaan nimittää tasapainottomaksi, koska
kalvo ei ole tasainen.
Tasapainoiset
oksiidipeitteet
Oksiidipeitteen muodostuessa
sen reaktionopeus riippuu diffuusiosta kiinteässä olomuodossa,
atomien ja ionien osallistuessa
tähän
reaktioon
elektroonien
vaihtuessa oksiidipeitteen läpi.
Kineettisesti tarkasteltuna tämä
reaktio vähenee ajan mukana.
Kaavamaisesti oksiidien diffuusio kokonaisuudessaan on:
- verkkomainen eli yhtenäinen
diffuusio,
- hiukkasten välinen reaktio;

Tähän paraboliseen diffuusioon
liittyy Nernst Einsteinin ja Carl
Vagnerin mukaan lukuisia tekijöitä, kuten
- oksiidin sähkönjohtokyky;
- ionien siirtymät ja elektrooniset johteet
- hapen pitoisuus jne.
Paksu oksiidipeite, joka muodostuu lämmitysvaiheen aikana ei
ole koskaan tiheä, siihen jää aukkoja, huokoisuutta, happikupiia,
jotka vaikuttavat oksiidipeitteen
läpi tapahtuvaan vaellusprosessiin.
Kaupallisiin lejeerinkeihin sisältyvät tai valusta aiheutuvat epäpuhtaudet vaikuttavat huomattavasti oksiidien rakenteeseen, mikä
muuttaa näiden oksiidipeitteiden
sähköisiä ominaisuuksia. Selektiivinen oksidaatio saa aikaan
useampikerroksisen
oksiidipeiton. (kuva päällekkäisyys).

- oikosulun
aikaansaama
reaktio.
Nämä erilaiset diffuusioilmiöt
saavat aikaan oksiidipeitteen kasvamisen.
Kuitenkin posliiniuunin lämpötilassa verkkomainen eli yhtenäinen reaktio on vallitseva oikosulkureaktion tullessa mukaan merkittävällä tavalla vasta jäähtymisvaiheessa.
Kun verkkomainen eli yhtenäinen diffuusio vallitsee sitä sanotaan paraboliseksi (kuva).
Oksiidipaksuus

Aika

Selektiivinen oksidaatio. Eri oksiidikerrosten Oksiidien diffuusion
nopeus on erilainen jokaisella
Ni-Cr lejeeringillä, näissä seoksissa rautaoksiidi (FeO) nopeuttaa
diffuusiota eniten ja seuraavaksi
nikkeli- (NiO) ja mangaanioksiidit
(MnO). Jotta oksiidi olisi pysyvä,
tiheä ja kiinteä, metalli / happidiffuusion täytyy olla nopeampi
kuin happi/ metalli
reaktion
(reaktio spinelleissä Ni-Cr / mn).

rotessa sen hyvän kiinnittymisen
välipinnan oksiidipeitteeseen ja
irtoamisen Ni-Cr lejeeringistä.
Alkuperäinen oksidaatiopeite
on koostumukseltaan kromioksiidia Cr^O^ muuttuen Cr3(>':ksi
muodostaakseen seoksen toisien
seoksien kanssa NiO/ NiMnO^ /
NiCr^O^ (diffraktiometrillä tehty
havainto). Tämä prosessi tapahtuu 9 3 0 ° - 9 7 0 ° C tienoilla.
Oksidaationopeus on kuitenkin
pienempi kromia 2 0 - 3 0 % sisältävissä lejeeringeissä. Oksiidipeite ja olosuhteet, joissa se muodostuu, riippuvat ensisijassa lejeeringistä, sen kokoonpanosta,
lämpötilasta, jossa se syntyy ja
termisten vaiheiden kestosta a
lukumäärästä.
900°C lämpötilassa syntyy metallin pinnalle esikerros nikkelin ja
kromin oksiideista; tähän esikerrokseen voi merkittävästi vaikuttaa metallin raekoko ja - muoto
eri lämpötiloissa. Pienikokoiset
kiteet oksidoivat paljon heikommin (tämä heikkeneminen johtuu
kromin selektiivisestä hapettumisesta rakeissa.)
Valukappaleen viimeistely hiomalla sopivilla hiontalaitteilla saa
aikaan pinnan hienorakeisen rakenteen (pintakerroksen kiteytymisen johdosta). Tämä osoittaa
valujen pinnan laadun tärkeyden
ja suuren vaikutuksen, mikä sillä
on oksidaatiovaiheen kehittymiseen.
Oksiidipeite ei aiheuta ongelmia, jos alusta lähtien pyritään
valmistamaan siistejä, puhtaita
valuja hyvin ja tarkasti työstäen,
(kuva Ni-Cr valu ennen kultausta:
metallin pinnalta on poistettu
epätasaisuudet).

Alumiinin läsnäollessa APO^ diffuusio kulkee nopeammin metalli
/ alumiini suuntaan, alumiinilla
kun on paljon hitaampi diffuusionopeus. Tämä selittää posliinin ir21

Kokemuksemme on osoittanut,
että oikea viimeistely, jota seuraa
tiuolellinen kiilloitus, antaa 980°C
lämpötilassa kymmenen kertaa
pienemmän oksidaation, kuin rosoiselle pinnalle syntyy, yhtenäisen oksiidikalvon ollessa homogeeninen ja erinomaisesti kiinnittynyt.
Asealan keskuslaboratoriossa
suoritetut kokeet Kapplanin, Arvefn ja Cohenin tekemien tutkimusten sovellutuksina osoittavat
oksiidipeitteen riippuvuuden rosoisuudesta. Se osoittaa, että mekaaniset retentiot aiheuttavat tiettyjä haittoja.
Pinnalle muodostuneille oksiideille on ominaista haihtuminen,
tietyssä suhteellisessa ilmanpaineessa tämä on erityisen tuntuvaa
kromin ja piin oksiideilla.
Oksiidipeitteen reaktio keramiikkamassan veden kanssa metallo-keraamisia kruunuja valmistettaessa muuttaa oksiidien tiettyjä
yhdisteitä, erityisesti SiO^ kaasuuntuvaksi oksiidiksi, josta on
seurauksena
kaasuhuokosten
muodostuminen posliiniin.
Kromi haihtuu muodoss Cr^O^.
Hapen ja veden läsnäollessa se
muuttuu
kaasumaiseksi
CrO^
(oH):ksi.
Kromin oskiidien haittana on
posliinin lämpölaajenemiskertoimen pienentäminen aiheuttaen
siten sisäisiä jännityksiä, jotka ilmenevät jäähtymisen jälkeen keraamisten elementtien halkeilemisena.
Meidän pulmamme ovat suureksi osaksi liittyneet oksiidien
metallipinnalle
kiinnittyvyyden
menetykseen lämpötilojen vaihtelun ja oksiidien tilan muuttumisen
myötä.
Nämä ongelmat ovat johtaneet
meidät etsimään keinoa Ni-Cr
valun suojaamiseksi.
Kulta soveltuu täksi suojaksi.
Se liittyy jokaiseen Ni-Cr lejeerinkiin. 900°C lämpötilassa tapahtuu interdiffuusio.
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Tämä kultaus antaa pysyvän, tiheän, homogeenisen ja erittäin
hyvin metallipintaan kiinnittyneen
oksidaation. Se kiinnittyy samoin
erittäin hyvin keramiikkaan: on siis
kysymyksessä
kahdenkertainen
interdiffuusio:
1. Interdiffuusio kulta / metallilejeerinki, mikä muodostaa eutektisen pinnan.
2. Interdiffuusio
eutektinen
pinta / keramiikka.
Suorituksen
teknologia
Koska kuitauksen pitää tapahtua siten, että syntyy interdiffuusio, se saadaan aikaan sähköisesti.
Materiaali
Useimmilla
hammaslaboratorioilla on galvanisointilaitteet, joilla kultaus voidaan suorittaa riittävän tarkasti.
Mittauslaitteissa (voltti- ja amperimittarissa) tulee olla laaja asteikko tarkkaa seurantaa varten.
Valmistelut ennen
kultausta
Ennen jokaista sähköistä kultausta on välttämättä suoritettava
huolellisesti pinnan
puhdistus
kaikista epäpuhtauksista (rasvasta, öljystä, kosteudesta), jotka
kaikki johtuvat valutyön eri vaiheista.
Tämä jokaisen haittatekijän eliminointi antaa kultakerrokselle
hyvän kiinnityksen. Hyvä kiinnitys
on välttämätön, koska kaikki
ei-metalliset peitteet pohjametallin ja kullan välissä estäisivät
kaikki interdiffuusion mahdollisuudet.
Pinnan esikäsittely suoritetaan
kahdella tavalla: Pinnan puhdistuksella ja rasvan poistolla.
Pinnan puhdistus
Se tapahtuu kevyellä hiekanpuhalluksella käyttäen hienorakeista
hiekkaa.

Rasvan poisto
Se voidaan suorittaa ultraäänipuhdistuslaitteella
sopivassa
liuoksessa, mutta kiistatta menetelmä, joka antaa turvallisimman
tuloksen, on elektrolyyttinen rasvanpoisto.
Työmenetelmä:
- 1 kpl elektrolyyttiastia, 2 litraa;
- 1 " teräksinen anodi 18/8:
- huoneen
- 1 kpl elektrolyyttiastia, 2 litraa;
- 1 kpl teräksinen anodi 1 8 / 8 ;
- huoneen lämpötila;
- virran jännite 7 - 8 volttia;
- rasvan poistoaika 2 min;
- nesteen kokoomus: 5 0 - 1 0 0
g natriumhydroksiidia ( N a - O H )
vesilitraa kohti. Mahdollisesti pintajännityksen poistajaa (Teepol).
2 g litraa kohti.
Tämä rasvanpoisto tapahtuu
katodipuolella NaOH:ta sisältävässä astiassa, joka muuttaa rasva-aineet liukenevaksi saippuaksi.
Virran kulun aiheuttamasta vedyn
vapauttamisesta johtuva mekaaninen toiminta aikaansaa mitä
hienoimpien
rasva-aineosasten
irtoamisen.
Tarkistus. - Tämän toimenpiteen jälkeen veden pitää muodostaa tasainen kalvo valun pinnalle.
Tämän toimenpiteen päätyttä
kappaletta käsitellään pölyttömässä tilassa tarkoitukseen varatuilla välineillä.

- Kuitauksen pitää tapahtua
esinikkelöimisen päälle säilyttääkseen hyvän kiinnittyvyyden
NICr:n pinnalla (nikkelikromien
passivoiminen).
Esinikkelöinti
muuttaa metallin struktuuria.
- Kuitauksen tekemiseksi kovaksi ja kiiltävämmäksi on välttämätöntä lisätä prosessiin orgaanisia ja epäorgaanisia lisäaineita.
Nämä kiillon lisääjät osallistuvat
luonnollisesti aineeseen diffuudoitumiseen.
NiCr:n passivoimisilmiön ehkäisemiseksi välttämätön pintojen
kemiallinen käsittely estää kullan
hyvän diffuusion NiCr valuun.
- Kultakerroksen
aikaansaaminen valun pinnalle sulattamalla
lakkaa, joka sisältää pulverimaista
kultaa (Britecote) ei anna mitään
diffuusion mahdollisuutta.
Tekniikka, jota on käytetty kullan liittämisessä alusta alkaen, on
havaintojemme mukaan muodostanut merkittävän oksiidipinnan
valujen pinnalle, tämä oksidioituminen johtuu pulverimaisen kullan
ja valun väliin jääneestä tilasta
kolloidalisen aineen haihtumisen
johdosta heti ensimmäisestä lämpökäsittelystä alkaen.
Käytetty kultaustapa
- Päämääränä on kultaus puhtaalla kullalla.
- Alkalisten liuosten käyttö liukenevan anodin kera on ainoa
tekniikka, mikä johtaa pysyvään
tulokseen interdiffuusiossa.

Kultaukset
Nikkelikromin päälle suoritettavaa kultausta on yleisesti käytetty
ulkonäkösyiden vuoksi mm. richmond-hampaan kaulaosan parantamiseksi ienrajan alla tai teräspinteen naamioimiseksi sen sijaitessa kultakruunun pinnalla näkösällä, jne.
Eräiden syiden vuoksi näiden
kultaustapojan käyttö ei käy päinsä tutkittavana olevassa tapauksessa:

Kultaliuos
Koostumus
- Natriumfosfaatti
- Kultakloridi
- Kaliumsynanidi
- Na-vetysulfiitti
- tislattu vesi
Liuoksen valmistus
Valmistus
vaiheessa:

tapahtuu

viidessä
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1. sekoitus
- natriumfosfaatti 50 g
- tislattu vesi 700 g
2. sekoitus
- kultakloriidi 2 g
- tislattu vesi 100 g
3. sekoitus
- kaliumsyanidi 2,5 g
- tislattu vesi 100 g
4. sekoitus
- natriumvetysulfiitti 5 g
- tislattu vesi 100 g
Nämä neljä sekoitusta yhdistetään järjestyksessä 1 - 2 - 3 - 4 .

Työn suoritus
- yhden litran astia
- Anodi, puhdasta, liukenevaa
kultaa
- liuoksen jatkuva toiminta
- kuumennus-sauva kylvyssä
- kylvyn lämpötila 50°C
Kultaliuoksen heikon metallipitoisuuden vuoksi virtauksen tiheydet ovat matalat ja määrä virrassa sangen heikko, elektrolyysissä yleensä vallalla olevien
sääntöjen mukaan tämä määrä on
kehitettävissä paremmaksi nostettaessa kylvyn lämpötilaa ja lisättäessä kylvyn liikettä.

Elektrolyysillä tehdyn kerroksen
paksuuden ja painon määritys
Oleellinen laki galvanokemiassa on Faradayn laki. On tärkeää
tuntea elektrolyysiannoksen arvo,
sillä kun 96,500 Colombia eli 26,81
ampperia kulkee elektrolyytissä
yhden tunnin aikana, niin se antaa
vastaavan
kerroksen
valenssi-grammoissa punnittuna. Toisin
sanoen, se antaa elektrokemiällisen ekvivalentin, mistä voidaan
johtaa amperitunnissa annostettu
teoreettinen metallin paino.
Sähköisesti annostellun metallin paljous on siis katodivirran
jännitteen ja elektrolyysin keston
funktio.
Kullan valenssi on 193 m g / d m ^
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Kerroksen keskimääräinen teoreettinen paksuus
Käytännön syistä on vaikea tarkasti tietää valujen pintaa. Vaatimus kultapeitteen paksuudelle,
olla 8 ja 12iLi välillä, sallii riittävän
toleranssin määrittää yhden valun
kokonaispinta-alaksi n. 1 cm^ elementti.
Pitäen silmällä edellämainittuja
työnsuoritustapoja olemme voineet määrittää seuraavat mittatulokset, mikrosondikontrollin jälkeen osista, joitten pitää saada
posliinipeite.
- 50 mA 15 min aikana antaa n.
10fx peiton
- 25 mA 30 min aikana antaa n.
lOju peiton

Työohje
- Huolellisen puhdistuksen jälkeen rasvattomiksi tehdyt kappaleet upotetaan mielellään jännityksen alaiseen elektrolyyttiin.
- Käytetyt koukut ja nostimet
kappaleiden
käsittelyä
varten
elektrolyytissä ovat 18/8 terästä ja
sellaiset etteivät likaa liuosta.
- Ne pinnat, joitten ei tule
saada posliinia, eivät tule kullatuiksi. Suojaava lakkakerros levitetään tämän vuoksi valun sisäpinnalle ja reunoille. Valitun lakan
pitää eliminoitua ilman puhalluksella (Platre Mask de Kerr). Sellaista lakkaa, joka vaatii liuottimien käyttöä poistamisekseen, on
vältettävä NiCr valun kaikenlaisen
tahraantumisen ehkäisemiseksi.
- Virran voimakkuus kahden
ensimmäisen minuutin aikana on
10 mA/elementti
- Varsin lyhyen virran vaikutuksen keston jälkeen kirkkaan
keltainen pinta alkaa ruskistua,
sitä kultaajat nimittävät "taonnaksi" ("matage"). Peite näyttää silloin sienimäisen huokoiselta, pinnan huokoisuus täytyy eliminoida
harjaamalla voimakkaasti valuja.

Elementit upotetaan sitten uudelleen
kultaliuokseen
siihen
saakka, kun ne saavat yhtenäisen
peiton.
- Kuitauksen päätyttyä valut
puhdistetaan tislatussa vedessä.
- Keramiikan työstäminen ei
ehdottomasti vaadi erityistoimia,
täytyy vain yksinkertaisesti toteuttaa opakkiposliinipeitto kahdella
poltolla.
1. Hyvin ohueksi tasoitettu
"opakkimaito" peitto
2. Paksu opakkipeitto, mikä
muodostaa suojakerroksen estämään metallin värin heijastumisen
keramiikan pinnalle.
Opakkimaidon polttoa varten
tarpeellisen ensimmäisen termisen operaation seurauksena nähdään kuitauksen häviäminEn, interdiffuusioilmiö on tapahtunut.
Muotoilun jatko tehdään kunkin
omien menetelmien mukaan. On
mahdollista suorittaa kymmenenkin polttokäsittelyä havaitsematta
posliinin kiinnittyvyyden heikkenemistä.
Ainoastaan esteettinen tulos
kärsii, värien himmenemisen ollessa riippuvainen polttokertojen
määrästä.
Pohjana käytetyt nikkellseokset
Tehdyt kokeet kullan liittämiseksi Gemini II tai Ultratck tyyppisten "superseosten" kanssa eivät
ole osoittaneet keramiikan kiinnityksen suhteen kehitystä. Vain
klassilliset hammasproteeseissa
yleisesti käytetyt
nikkelikromit
ovat antaneet tyydyttävän tuloksen.
Valitut seokset: Unicia, Chromanit H, Infinel.
Täytyy todeta, etteivät nämä
seokset sisällä berylliumia niin
kuin useimmat "superseokset",
Perylliumin
läsnäolo
näissä
seoksissa vaatii hammasteknikoilta tietyn huomion. Tämän metallin
myrkyllisyys on tunnettu metallurgisessa teollisuudessa. Käsittelyn
ehdot on kartoitettu Ranskassa

myrkkysäännöllä no. 92, jonka on
julkaissut Institut Nationale de
Recherche et de Securite.
Käytössä nykyisin olevat suojautumiskeinot,
hengityssuojaimet ja tilojen tuuletus eivät oikeuta väittämään, että suoja olisi riittävä.
Nikkelikromien käyttöönotto
Merkittävä ja ei vältettävissä
oleva NiCr lejeeringin 2 % supistuminen, joka tapahtuu, kun sulattamisen jälkeen seos muuttuu
sulasta tilasta kiinteäksi, tulee
kompensoida mikäli haluamme
saavuttaa proteettisten elementtien tarvitseman tarkkuuden.
Nämä nikkelipohjaiset lejeeringit vaativat sulattamisen aikana erikoista huomiota työtavassa. Niiden pitää palautua kaikkien käsittelyvaiheittemme päätteeksi mahdollisimman homogeeniseen kiteiseen struktuuriin, mikäli tahdotaan estää metallielementtien korroosio suutilassa.

Nikkeiikromlsten keraamismetaiiisten elementtien juottaminen
Keraamismetallisten, kiiltopohjaisten elementtien juottamiset ja
lopullinen jäähdytys eivät aiheuta
suurempia pulmia hammasteknikolle. Sitä vastoin on olemassa
vaikeus siinä, kuinka nikkelikromista valmistetut keraamismetalliset elementit liitetään juottamalla.
Näillä seuraavilla, sekundäärisiksi kutsutuilla juotoksilla, erotukseksi primäärisistä (ennen keramiikan työstämistä valun päälle
suoritettavista eliminoidaan juotosten (sulamispiste alle 800°C)
haitallinen mahdollisuus yhtyä keramiikkaan.
Juotostekniikka, jota esittelemme toteutetaan keramiikan polton
jälkeen korkean sulamispisteen
(1030-1100°C) omaavalla kuitajuotteella.
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Persoonallinen menetelmä
NiCr elementtien juottamisen
aikana ilmenevä pääasiallinen
haitallisuus on oksidaatio, joka
tapahtuu heti termisen vaiheen
alussa. Tämä oksidaatio tekee
vaikeaksi interdiffuusion juotos /
lejeerinki.
Tämän väistämättömän ilmiön
torjumiseksi juotettavat elementtien osat täytyy edeltäkäsin kullata
puhtaalla kullalla.
Kultaustekniikka on identtinen
sen kanssa, jota käytettiin keramiikan liittämisen yhteydessä.
Muistutumme, että juottamispinnat vaativat metalliosien pintojen suurentamisen ja että näiden
pitää olla käytännöllisesti katsoen
kontaktissa.

Teknologia
Kuitauksen jälkeen juotettavat
elementit on yhdistetty joko suussa itsepolymerisoituvalla akryylillä
tai sovitettuna päämallin päälle.
Kaikki posliinipinnat on uudelleen
peitetty vahalla kaiken kontaktin
estämiseksi juotosmassan kanssa.
Juotosmassan asettamisen aikana juottamisalue on sangen
laajasti avoin, jotta juotosliekille
olisi runsaasti tilaa. Malli tehdään
tilavuudeltaan
mahdollisimman
pieneksi, mikä lyhentää kuivumisaikaa.
Vahan poistaminen tapahtuu
huolellisella kiehuttamisella. Juotosmalli neuvotaan sijoittamaan
kylmään veteen ja lämmittämään
sitten vesi kiehuvaksi, jolloin vältetään ylimääräisen rasituksen
kohdistuminen posliiniin.
Juotettavat kohdat ovat edeltäkäsin uudelleen peitetty juotospastalla. Malli kuivataan sen jälkeen. Lämpötila nostetaan 200°C
15 min ajaksi, sitten kohotetaan
700°G:een.
Kun lämpötila on saavutettu
(noin 20 min.) happiasetyleeni tai
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happibutaani tyyppisellä pienoisliekillä, Juotos sulatetaan (tyyppi
CW, sulamispiste 1100°C) ja se
ohjautuu muotoiltuihin väleihin.
Tämä operaatio on suoritettava
nopeasti välttäen nuolemasta liekillä posliinia, millä olisi haittavaikutuksia siihen.
Tällä juotoksella, joka suoritetaan uunin sisällä on etuna tasaisen lämpötilakäyrän aikaansaaminen, koska se tapahtuu kuten
juotosmassassa olevan mallin
jäähtyminenkin, uunin sisällä.
Täytyy alleviivata, että tämä
menetelmä suo erinomaisen interdiffuusion juotos / nikkelikromi
ja mahdollisuuden metallikeramiikkaosien liittämiseen juottamalla toisiinsa.

Menetelmän kelvollisuus
Tämän menetelmän kolmivuotisen käytön jälkeen olemme mielenkiinnolla todenneet monien
keraamismetallisten elementtien
kestävyyden keinotekoiseen sylkiliuokseen upotettuna (uudistettu joka neljäs päivä) Keraamismetallisella välipinnalla tehdyt toteamukset ovat osoittaneet liitoksen
erinomaisen tasapainon.
Tulokset on vahvistettu Dallasin
yliopiston Baylorin laboratoriossa,
joka on tehnyt saman kokeen.
Rankaproteesi
kromikoboltista,
jossa on kaksi opakkipolttoa ja
perusmassapoltto,
paloiteltuna
kahteen osaan ja rikottuna hydraulisella puristimella. Posliini on
särkynyt, mutta pysyy kiinni metallissa. Metalli: Nobilium. Posliini:
Ceramco. Kultaus n. 12. fi

Yhteenveto
Tämä menetelmä, nimeltään Pretto-Landez menetelmä ei vaadi erikoislaitoksia, ei harvinaisia materiaaleja, kaikki uudenaikaiset laboratoriot omistavat riittävät välineet tekniikan käyttöä varten.

Keraamikon huoleksi jää noudattaa nvitä tarkimmin tätä teknologiaa, vain siten voidaan olla tyytyväisiä tulokseen.

Yhteydet, joita meillä on ollut
alan ammattilaisiin, oikeuttavat
arvioimaan
lukumäärältään
useammaksi tuhanneksi ne suut,
joissa on käytössä keraamismetallisia elementtejä.

NIOM-julkaisu
Allaoleva lista käsittää ne hammashoidossa käytettävät valukullat, joiden tuottaja on taannut tyydyttävän ISC 1561 vaatimukset ja
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TYYPPI

jotka NICM on havainnut vaatimukset täyttäviksi.
Lista n:o 35 Tammikuu 1980

TUOTTAJA
B E G O , Bremer Goldschlägerei, Wilh. Herbst
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IV
III
IV
IV
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IV
IV
IV
n
IN
Hl
n/
iv
III
III

Cendres & Mötaux S.A.

Degussa Pforzheim

H. Drijfhout & Zoon's Edelmetaalbedrijven B.

Elephant Edelmetaal B. V.

JM

In
IV
IV
II
III
IV
IB

G. Hafner, Gold- und Sllberscheldeanstalt

Hovvmedica, Inc.

.

IV
IV
1
II
Hl
IV
1
II
Hl
IV
1
M
Nl
IV

J . F. Jelenko & Co.

Johnson Matthey Metals Ltd.

The J . M. NeyCo.
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Hardguld CD
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Preci-Dent AB

ueita
Sjödnings B-guld
Sjödings C-guld
S)odings C-3 guld
ii^*!

bjouings
u-guiu
bjcKiings u-z
guia
Sjodings E-guld
ojooings
guiu
Sterngold S
Sterngold 1
Sterngold 2
Sterngold 3
Reslstor 1
Resistor 2
Reslstor 3
Resistor 4
Or 400
Aurodent-C
Auroplatin 1
Kronguld
Aurodent-D*
Auroplatin III
M-cast
Allguld II
Auroplatin II

1^

A
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1

I X . A. nasmussen namar A / b

II
III
III

John Sjöding & Co.

II
II
III
III
IX/
IX/

IX/
IV
IX/
IV

ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSU
Osallistumismaksu
on
koko
ajalta 170 mk, ennakkoilmoittautuneilta kuitenkin vain 150 mk.
Päivien toimistosta, Finlandia-talosta voi ostaa myös yhden päivän
osanottajaiipun ä 85 mk. Hintaan
sisältyy päivien materiaaiikansio.

IX1

IV
IX/
I V

1
II
IH
IV
1
II
III
III

Sterngold Corp.

Usine Genevoise de Dögrossissage d'Or

IXf

IV
IXf
IV
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV

OSALLISTUMISOIKEUS
Osanottomaksu oikeuttaa kuuntelemaan Hammasiääkäripäivien,
-hoitajapäivien ja -teknikkojen
luentoja. Kuitenkin on toivottavaa,
että jokainen ryhmä osallistuu ensisijaisesti omiin iuentotiiaisuuksiinsa.

Adelmetall AB

OULUN Y L I O P I S T O N lääketieteellisen tiedekunnan
hammaslääketieteen laitokselle otetaan

vastaava hammasteknikko
työsopimussuhteiseen tehtävään
(palkkaus 3930 mk/kk).
Tehtävä täytetään aluksi 1. 3 . - 3 0 . 6. 1980 väliseksi ajaksi,
mutta tehtävän vakinaistaminen on parhaillaan vireillä.
Vastaavan hammasteknikon tehtäviin kuuluu hammasteknisen
laboratorion toiminnan käynnistäminen ja toiminnasta vastaaminen.
Hakemukset on osoitettava yliopiston hallintojohtajalle.Hakemukset on kuitenkin toimitettava liitteineen Oulun yliopiston
kanslian kirjaamoon, osoite Kirkkokatu 11 A, 90100 Oulu 10,
viimeistään torstaina maaliskuun 27 päivänä 1980 kelio 16.15.
Lähempiä tietoja saa p. 981-335555/210, professori Markku
Larmas.
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HAMMASTEKNIKKOPÄIVÄT 1980
21 - 2 2 . 3.1980 Finlandia-talossa Helsingissä

IX/
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II
II

AB Nordiska Affinerlet

TOIMISTO
Toimisto on avoinna
perjantaina 21.3. kio 8.00 - 1 7 . 0 0
lauantaina 22.3. kio 8.00-15.00
NÄYTTELY
Alaamme
liittyvät
liikkeet
järjestävät näyttelyn, joka on
avoinna Finiandia-taiossa seuraavasti
torstaina 20. 3. kio 9.00 - 1 7 . 0 0
perjantaina 21.3. klo 8.00-17.00
lauantaina 22.3. klo 8.00-15.00
Hammasteknikkopäivien rintamerkit oikeuttavat myös näyttelyyn tutustumiseen. Erillinen näyttelyiippu maksaa 7 mk.
LOUNAAT
Lounaat Finlandia-talon ravintolassa. Lounaan hinta on 39 mk
(sis.
aikuruoka,
lämminruoka,
kahvi ja juomat + tarj.) tai 20 mk
(sis. lämminruoka, juomat, kahvi
ja tarjoilupalkkio).

LENTOALENNUS
Finnair myöntää 25 % alennuksen
kotimaan
ientohinnoista
Hammasiääkäripäivien, Hammashoitajapäivien ja Hammasteknikkopäivien osallistujiiie. Saat alennuksen, kun matkaa tilatessasi
mainitset tulevasi ko. päiville sekä
mainitset tunnuksen IT 55/2956.
PANKKI
SYP-.n konttori on auki luentopäivien ajan Finlandia-talossa
seuraavasti:
perjantaina 21.3. klo 8.30-17.00
lauantaina 22.3. klo 8.00 - 1 5 . 0 0
Perjantai 21.3.
Kamarimusiikkisali
klo 12.00
Hammasteknikkopäivien avajaiset
- Avajaissanat
Hammasteknikkojen Koulutustoimikunnan pj. Lars Nordberg
- Hammasteknikkopäivien avaus
Valtiovallan edustaja
- Ansiomitalien jako
- Hammasteknikko-opiston kouiutusnäkymät
Rehtori Erkki Puro
- Hammasteknikon
työturvallisuus Pohjoismaissa
NTU.n edustaja Elvy Nyqvist,
Göteborg
I mmed iaatti proteesit
EHL (kilin.) Jaakko Arola
Peittoproteesit
HLT Timo Rantanen
Purentafysiologia
HLT Pentti Kirveskari
Yhteisluentoja: Konserttisali
Hammashoitotyöryhmän
yhteistyöskentely (Luentosarja hll:lle,
hh:iiejaht:lle).
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Klo 13.00
Johtaminen, vastuu ja työnjako
hoitoyhteisössä
Tekn.tri Friedrich Blanz
Juurenhoito hammaslääkärin ja
hammashoitajan yhteistyönä
HLL Kari P. Koskinen
Työnjako rtg-työskentelyssä
HLL Aatos Kiminki
Hammaslääkärin, hammashoitajan ja erikoishammashoitajan yhteistyöstä
HLL Hans Jansson
Klo 15.00
Voimmeko tehostaa vastaanoton
ja hammaslaboratorion välistä yhteistyötä
HTM Mikko Rikkonen ja HLL Antti
Kotiranta
ORIOLA OY/ HAMMASVÄLINE
järjestää
cocktaii-tiiaisuuden
Mankkaaiia perjantaina 2 1 . 3.
1980. Tilaisuus on yhteinen hammashoitajiiie ja hammasteknikoille.
Tilaisuuteen on bussikuljetus
luentojen päätyttyä Finiandia-taiosta Mankkaaiie ja takaisin.
Lauantai 22. 3.
Kamarimusiikkisaii
Klo 12.00
Väriongelmista kruunu- ja siltaprotetii kassa
HLL Vesa Pekkarinen
Rtg-tutkimuksen merkitys ja mahdollisuudet hammashoidon suunnittelussa
HLL Aatos Kiminki
Hammastekniset työmallit
HT Pentti Autio
Oikomishoidon toiminnalliset periaatteet
HLL Satu Alaluusua
Kio 9.00
Yhteisiuentoja:
Kamarimusiikkisaii
PROTETiiKAN AJANKOHTAISIA
ERITYISKYSYMYKSIÄ
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Kuspimurtumien ehkäiseminen ja
purupintojen restauroiminen osakruunuterapiaa hyväksikäyttäen
EHL (kilin.) Pekka Kangasniemi
Kultaa halvemmat kruunu- ja siitametaiiit - voimmeko käyttää
niitä?
Prof. Kalervo K. Koivumaa
Jalometallin säästämiseen tähtäävä muovimateriaalin
käyttö
yksittäiskruunun valmistuksessa
EHL (kilin.) Pekka Kangasniemi
Metalli - yhdistelmämuovi
Vaihtoehtoko vanhalle?
HLL Esko Eerikäinen
Proteesistomatiitti
HLL Kaj Lindholm

HAMMASTEKNIKOIDEN
KURSSIT
1980
OHJEET KURSSILAISILLE
Ilmoittautuminen
Käytännön
ATK-järjestelyistä
johtuen
kaikkien hammasiääkärijärjestöjen kursseiiie iimoittautuminen tapahtuu oheista iimoittautumiskorttla käyttäen seuraavasti:
- kevään kursseiiie 31.1.80 mennessä
- syksyn kursseiiie 31.8.80 mennessä
eiiei ohjelmassa toisin mainita.
Mahdoiiisesti vapaaksi jääneitä paikkoja
voi tiedustella ilmoittautumisajan päättymisenkin jälkeen suoraan koulutustoimikuntien toimistoista. Jonotusiistaiia olevien on vahvistettava osaiiistumlsensa k.o.
kurssille.
KuraselllepUsy
Pääsystä kursseiiie tiedotetaan Ilmoittautumisajan päätyttyä kirjeitse. Osallistujat
valitaan kursseiiie ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kurssille pääsyn voi parhaiten
varmistaa limoittautumaiia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Palkaiiisseurojen ja jaostojen jäsenillä on
yhteistyössä koulutustoimikuntien kanssa
järjestämliieen kursseiiie etuoikeus yiimerklnnän sattuessa.
Kurssimaksu
Kurssimaksu on suoritettava viimeistään
14 päivää ennen kurssin alkamista kurssiiiepääsyiimoituksen yhteydessä lähetettyä
pankkisiirtolomaketta käyttäen.

Peruutus
Kurssiperuutusten on oltava kouiutustoimikunniiia vllmelstUn 3 viikkoa ennen
kurssin alkamista. Myöhemmin saapuneista peruutuksista perlvdt koulutustoimikunnat 100 mk toimistokulujen peittämiseksi. Mikäli kurssilla on jonotuslistaa
peritään peruuttamatta ja käyttämättä jääneestä paikasta koko kurssimaksu. Jos
kurssiin liittyy matka- ja majoitusjärjestelyjä, ovat peruutusehdot samat kuin matkatoimistojen käyttämät.
KurssHodlstus
Kurssitodistus annetaan kurssin loputtua
niille, jotka ovat seuranneet koko kurssin.
Tentti
Vapaaehtoinen kirjallinen tentti järjestetään tarpeen mukaan kurssilaisten omien
tietojen testaamiseksi. Tentin hyväksytyksi
suorittaneille annetaan todistus.
Nauhurin käyttö
Nauhoittaminen on sallittua vain omaa
käyttöä varten ja siitä on sovittava erikseen
kurssinpitäjän kanssa.
Hammashoitajien ja hammasteknikoiden
oealllstumlnen kursseille
Muille kuin erityisesti hammashoitajille ja
hammasteknikoiiie tarkoitetuille kursseiiie
pääsystä koulutustoimikunnat päättävät
kurssikohtaisesti. Muuten kurssilaisten
yleisohjeet koskevat myös hammashoitajia
ja hammasteknikolta.
Force majeure
Jos kurssinpitäjä on estynyt pitämästä
suunnitellun kurssin tai jos kurssia ei
muusta pakottavasta syystä voida pitää,
pidättävät koulutustoimikunnat oikeuden
kurssiohjeiman muutoksiin. Koulutustoimikunnat pidättävät myös oikeuden peruuttaa kurssi liian pienen osallistujamäärän vuoksi.
Lähempiä tietoja kursseista antavat:
Suomen Hammaslääkäriseuran Koulutustoimikunta
Odontoiogiska Samfundets i Finland Kursnämnd
Tampereen Hammaslääkäriseuran Koulutustoimikunta
puh. 90-15 021/koulutus
Turun Hammaslääkäriseuran Koulutustoimikunta
puh. 921-33 SS 96 ja 33 55 33
Terveyskeskushammasiääkäriyhdlstyksen
Koulutustoimikunta
puh. 931-290 25 Ja 931-378 80

Saksan hammaslääkäripäivät /
Hammastarvikealan näyttely /
FDi:n kongressi, Hampuri
Kurssinpitäjä:

HLL iikka Pekanheimo,
Turku
Aika:
2 . - 7 . 9. (2 tuntia)
i osa: M/S FINNJET
Paikka
matkalla Helsinki-Travemunde
il osa: MS/ FINNJET
matkalla
Travemunde-Helsinki
Luento- ja keskusteluLuonne:
kurssi
Osanottajamäärä:l 00
Maksu:
Kurssi ilmainen (vain
mahdolliset materiaalikustannukset,
kuten
näyttelyoppaan
hinta,
peritään kurssipaikalla
halukkailta)
Vilm. ilm.pv.:
31. 1. (ennakkoilmoittautuminen). Ennakkoiimoittautuneiiie
lähetetään tarkempi ohjelma ja
yksityiskohtainen
tarjous matkasta keväällä
heti kun FiNNJETin syksyn aikataulu julkaistaan. Matkavaihtoehdot:
meno - paluu
laivalla,
meno laivalla, paluu lentäen tai päinvastoin
Kurssiohjeima:
Menomatkalla
tutustutaan
tarkemmin
luento-ohjelmaan, näyttelyn uutuuksiin
yms. ja jaetaan kaikki mahdollinen etukäteismateriaaii. Ne, jotka osallistuvat FDi:n
kongressiin, maksavat kongressimaksun
Hammasiääkäriiliton ohjeiden mukaan; ne,
jotka tutustuvat vain näyttelyyn, maksavat
näytteiymaksun perillä. Näyttely on ollut
yleensä niin laaja, että siihen tutustuessa
menee kyliä muutama päivä.
Katso myös kurssi n:o 84, Kruunujen vaikeutunut retentio, joka järjestetään myös
FiNNJETiiiä menomatkalla.
Järjestäjä:
Turun Hammaslääkäriseuran Koulutustoimikunta

Irroitettavien oikomiskojeiden valmistus
Kurssinpltäjät:

Dos. Sinikka Myiiärnleml, Helsinki
Hammasteknikko Erkki
Lehmusvuori, Helsinki
Hammasteknikkomestari Aarno Salmelainen,
Helsinki
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Aika:

ia 13. 9. kio 9.00-15.00
(5 tuntia)
Paikka:
Helsingin
yliopiston
Hammaslääketieteen
laitos, Mannertieimlntie
172, Helsinki
Luonne:
Luento- ja työkurssi
hammasiääkäreliie
ja
tiammasteknikoiiie,
A-taso
Osanottajamäärä: Rajoitettu
Maksu:
300,Viim. ilm.pv.:
1.8.

Attachmentit
Työnsovitusvalheet
Eri posiiinlkerrokset
Transparenssi
Karakterisointi - posiilnivärit
Vauriot ja korjaukset
Käytäntö ja kokemukset Suomessa ja
muualla
Keramiikkakruunut
Kurssilla suoritetaan posiiinikruunun karakterisointia käyttämällä posiilnivärejä ja
harjoltushampalta.

Joulukuussa 1979 valmistui: XX erlkolshammasteknikkokurssi

Järjestäjä:
Tavoite:
Kurssin tavoitteena on opettaa tavallisimpien irroitettavien oikomiskojeiden valmistusta.
Järjestäjä:
Suomen Hammaslääkäriseuran Koulutustoimikunta

Päällepolttokruunut ja -sillat
Kurssinpitäjät:

EHL (hhuolto)
Jaakko Markkula, Turku
Hammasteknlkkomestari Matti Taiminen, Turku
HLT
Antti
Yii-Urpo,
Turku
Aika:
ia 27. 9. kio 9.00-16.00
(6 tuntia)
Palkka:
Turun yliopiston tiammasiääketieteen
laitos
Lemminkälsenk.
2,
Turku
Luonne:
Luento- ja demonstraatlokurssi hammasiääkäreliie ja hammasteknikoiiie, B-taso
Osanottajamäärä:40
Maksu:
270, Vilm. ilm.pv.:
15.8.
Kurssiohjeima:
Posliini-, metaiii-pääiiepoiton tarkoitus
- värinkestävyys
- kuiumiskestävyys
- metallin näkyminen purupinnoilta
Materiaalit
- Au-R-, AuPd- ja Cr-NI- iejeeringit ja erikoisposiiinit
Tilan tarve ja hionnat
- Bevei-, kaarros-, olkapää- tai viiste eli
siicehionta
Rakenneratkaisuja ja niiden kestävyyden
vertailuja
Artikuiaatiotasapaino-purentatuet
Metaiiirungon rakenne
- lujuus
- muotoilu
- tikutusväiit - juotoskohdat
- väliosat
- esteettisyys
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Suomen Hammaslääkäriseuran Koulutustoimikunta

Proteettisten rakenteiden
muotoilu
Kurssinpitäjät:

HLT Timo Rantanen,
Helsinki
Hammastekn.mestari
Lars Nordberg, Helsinki
Aika
ia 8.11. kio 9.00-15.00
Paikka:
Akavataio, Rautatieiäisenk. 6, Helsinki
Luonne:
Luentokurssi, A-taso,
hammasteknikoiiie
ja
hammasiääkäreliie
Osanottajamäärä:'40
Maksu:
200.Viim. ilm.pv.:
31.8.
Tavoite:

KurMllta valmistuneet kuvassa vasemmalta alkaen: Ahti And, Jukka Ränklpohja, Kalervo Hynninen, Pertti Levänen, Osmo Männistö, Karl Asposalo, Niilo Saarinen (takana),
Jaakko Lankoskl, Leena Seppälä, Jukka Punnonen, Kalevi Valo Ja Eino Kasteli.

Hammasteknikoiksi valmistuivat joulukuussa 1979

Kurssille osallistunut tietää mitä proteettisten rakenteiden muotoilu vaikuttaa suun
kudoksiin, purentaeiimlen toimintaan ja
potilaan ulkonäköön sekä rakenteiden
kestävyyteen ja korjattavuuteen.
Kurssiohjeima:
Kiinteät proteesit
Osaproteesit
Kokoproteesit
Muu protetlikka
Kutakin aihetta käsitellään seuraavasti:
- hammaslääkärin ja potilaan vaatimukset
ja odotukset
- miten laboratorio edelliset toteuttaa
- yksityiskohdat, mitkä laboratorio joutuu
päättämään itsenäisesti ja tapauskohtaisesti
Järjestäjät:
Suomen Hammaslääkäriseuran Koulutustoimikunta
Hammasteknikoiden Koulutustoimikunta

Saatavana vielä liiton historiikkia ä 4 0 , - sekä juhlamitalia ä 1 5 0 , -

Kuvassa Istumassa vasemmalta: Simo Saari, Anitta Hyvärinen, Esko Tornl>erg, Tapio
Jaakkonen, Ari Nieminen, Juha Venäläinen, takarivissä seisomassa vasemmalta: opettaia Jouko Pohjonen, Sinikka Linnavuori, Sakari Lepojärvl, Jorma Salminen, Erkki Immonen ja Markku Miettinen.
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VOIT

Bremer
Goldschlägerei
Wilh. H e r b s t

B E G O

Aurovest
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VALUMASSAT LAAJENEVAT
HALUAMALLASI TAVALLA

murskata, murtaa, rouhia,
repiä, purra, taivuttaa,
halkaista, puristaa, pilkkoa,
silpoa
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tislattu vesi
jaiometaliiseoksiile

50%
iaajentamisneste
jalometaili-pääilepoittoseoksiile

100%
laajenemisneste
VVironS ja Wiron77

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000° C

VVirovest rankavaiumassa annospussissa.
Massa sekoitetaan seisoneeseen veteen.
Kun metallin supistuminen on kompensoitava
mahdollisimman tarkkaan (kombinoiduissa
töissä, syvissä suulaenkaarissa ym.) käytetään dublikaattimallin valmistukseen laajentamisnestettä sekoitettuna veteen 1:1. Massan
kokonaislaajentuma kasvaa, työn istuvuus
paranee.
Pakkauskoot:
4 kg = 10 kpl 400 g:n pusseja
20 kg = 50 kpl 400 g:n pusseja.

MAJOR Dental Industry S.p.A.
Via Luigi Einaudi 23
10024 Moncaiieri - Torino
Tel. (011)6406 406(RiC.aut.)
Telex 220546 Major To - Italy

j

2,1

Aurovest soft kultavaiumassa annospussissa.
Massa sekoitetaan mieluiten tislattuun veteen.
Aurovest soft saadaan laajenemaan halutulla
tavalla muuntelemalla veden ja laajentamisnesteen sekoitussuhdetta kaavion esittämällä
tavalla.
Pakkaus:
4,5 kg = 25 kpl 180 g:n pusseja
Laajentamisneste:
1 pullo 400 ml
1 muovikanisteri 51
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HITSAAJANKATU 8, 00810 HELSINKI 81

Myymälät: Helsinki, Turku, Joensuu, Oulu,
Seinäjoki, Tampere

S 90-755 4366

ORIOLA OY
Hammasväline

Pl 8, 02101 Espoo 10
puhelintilaukset 90-4291/481, 477, hampaat
572

Akryyli-etahammas
Biodent
ohielmassa:
Kaikissa eniten käytetyn Biodent väriasteikon 19
väreissä. Hampaan optisesti tärkeällä kärkialueella
on massojen erikoisella kerrostusmenetelmällä
saatu aikaan hyvin eloisa vaikutelma. Teknisesti
hyvin valitut mallit, ts. on sekä "latteita"
että "pullukoita" malleja, jotka soveltuvat
ihanteellisesti sekä osaettä kokoprotetiikkaan. Mallisto on rakennettu tyyppiharmoonisen (TH) järjestelmän mukaan.
Valmistuksessa on käytetty hyväksi
akryylitutkimuksen viimeisiä saavutuksia ja valmistustekniikkaa. Hampaalia on korkealuokkainen kesto niin
proteesin valmistuksessa kuin suusL U sakin esiintyviä rasituksia vastaan.
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6200 Wiesbaden

Suomessa: Oy Dentaldepot Ab

