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KOKOUSKUTSU 
Suomen Hammasteknikkojen Keskusliitto ry:n sääntömääräinen varsinainen 

liittokokous pidetään 16.4.1993 alkaen klo 17.00 Valtion hammasteknikko-opiston 
ti loissa osoitteessa: Lämmittäjänkatu 2, 00810 HELSINKI. 
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varajäsenet 
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SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN KESKUSLI ITTO RY:N HALLITUS 
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Suomen Hammasteknikkojen Keskusliito ry on jo pitkään käyttänyt itsestään nimeä "Suomen 
Hammasteknikkoseura". Koska kuitenkin vuonna 86 on rekisteriin viety toinen yhdistys nimellä Suomen 
Hammasteknikkoseura ry, joudutaan tuolla nimellä Aulangolle 12.2.93 koolle kutsuttu Suomen 
Hammasteknikkojen Keskusliitto ry:n vuosikokous uusimaan. Ennen "uutta" vuosikokousta tullaan 
järjestämään tavallista seikkaperäisempi tilintarkastus kaikkien mahdollisten epäselvyyksien 
poistamiseksi. 

1.3.1993 
Yhteishenkeä, hyvää tahtoa ja 
ymmärtäväistä mieltä 

Aurinko hehkuu jälleen korkeammalta ja mielemme täyt
tää kevään odotus, uuden elämän alku. 

Hammasteknikko -lehti kasvaa ja kehittyy. Nyt kädes
säsi oleva painos on jo melko hieno. Osallistukaa jat
kossa lehden tekemiseen, se on tarkoitettu meille kai
kille. Jos ette muuten, niin huolehtikaa edes että omat ja 
ystävienne osoitetiedot ovat ajantasalla lehden rekis
terissä. 

Seuramme nimi- ja organisaatiomuutokset vaativat vielä 
uuden vuosikokouksen ja se pidetään huhtikuun 16. päi
vänä Helsingissä. Toivottavasti silloin olemme ymmär
täväisiä ja yksimielisiä - vaikka on olemassa kahden
laisia ihmisiä: sellaisia, jotka tekevät ja sellaisia, jotka 
tulevat perässä ja arvostelevat. 
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Termiset liitostyöt 
ei-jalometalleissa 

hammaslaboratorio-olosuhteissa 
HL A.Kasenbacher Tässä artikkelissa käsitellään juotos-, plasma- ja 

j a laserliitostekniikoita niiden käyttökelpoisuuden kannalta 
Prof E Dielert hammaslaboratoriossa. Yleisesti voidaan todeta että 

" hitsausliitoksella on selviä etuja juotosliitokseen nähden. 
das dental-labor Mikroplasmahitsauksella on menetelmänä rajoituksia. 

Tammikuu (1) 1992 Laserin käyttöä rajoittaa se tosiasia ettei ole käytössä niin 
Käännös HLL Robin Linden laajaa kirjoa laserhitsattavia seoksia. 

rO ] Mikroplasma- ja laser-
Y~A hitsauksessa tapahtunut 
^ kehitys on omiaan ajan
kohtaistamaan niiden käyttöä 
myös hammaslaboratoriossa. 
Kysymys on lähinnä se löytyykö 
käytössä olevista metalliseok
sista sopivia seoksia. Meidän on 
tarkasteltava tämänhetkistä tek
niikkaa, kehityssuuntia ja pers
pektiivejä. 

AINEISTO JA MENETELMÄT 

Koekappaleiden mitat olivat 10 x 
5 x 1 mm. Ne valmistettiin 
rankamateriaalina käyteytyistä 
seoksista Vitallium (Nobelphar-
ma, Köln) ja Wisil LA (Krupp, 
Essen). Tarkemmat tiedot koe
kappaleista voi lukea lähteestä 
nro 6 (Dielert). Kaikkiin koekap
paleisiin tehtiin jyrsimällä 
yhdensuuntaiset urat suorassa 
kulmassa pintaan nähden. Tämä 
tehtiin, jotta saataisiin hyvä 
yhteensopivuus hitsausliitokses
sa. 

Heijastushäviöiden pienentämi
seksi pinnat hiekkapuhalletuin 
aloksilla (raekoko 110 mikronia). 
Juotos suoritettiin siirtoteknii
kalla juotosmassaa hyväksikäyt
täen (DWL-juote 801, Degussa, 
Frankfurt). Mikroplasmahitsaus 
suoritettiin Krupp'n koelaborato
riossa. 

Laserhitaus suoritettiin pulsoivan 

Nd-laserin (Haas) avulla ilman 
puristusvoimaa yksipuolisesti 
ruuvipuristimessa. Koekappaleet 
kiinnitettiin alumiinlevyllä. 

JUOTTAMINEN 

Juottaminen on tähän saakka 
tunnetuin, yleisin ja halvin termi
nen liitostekniikka. Kaikkia ham
masteknisiä seoksia voidaan 
juottaa. Ne ovat kemialliselta 
koostusmukseltaan siihen sovel
tuvia. Tämän takia kaikissa la
boratoriossa on vety-mikro-juo-
tos-laitteita. (mitenkähän Suo
messa, toim.huom.) 

DIN-normissa 8505 juottaminen 
on määritelty seuraavasti: "Juot
taminen on kiinteän sauman ai
kaansaamiseksi ja liitospintojen 
pinnoittamiseen tarkoitettu termi
nen menetelmä, jossa sula faasi 
saadaan kuumentamalla juotetta 
(sulajuotos) tai jossa diffuusion 
avulla kontaktipintojen välillä 
syntyy liitos (diffuusiojuotos). 
Juotettavan kappaleen solidus-
lämpötilaa ei saavuteta". 

Kovajuotosta käytetään ham-
mastekniikassa. Kyseessä on 
juotostekniikka jossa juotteen 
lämpötila on 450°C tai kor
keampi. Juotoksen laadun suh
teen ovat juotospintojen muoto, 
juotosmassa käsittely, lämpötila-
alue ja sopivan juotteen valitse
minen keskeisessä asemassa. 

Yksityiskohtaisempi käsittely löy
tyy viitteistä 6 ja12. 

Näiden ohella, koskien vaihto
ehtoisia liitostekniikoita, on seu
raavaa lisättävää: 

-BAM:n mukaan (Materiaali-
koeinstituutti) hammasteknistä 
juottamista pidetään "primitiivi-
menetelmänä". Juottaminen 
suositellaan tehtäväksi suoja-
kaasun alla määrätyssä lämpö
tilassa (19). 

-Juotossaumojen lujuusominai
suudet vaihtelevat suuresti vaik
ka menetelmäsuosituksia nou
datetaan ja ollaan huolellisia. 
Syyt tähän ovat juotossauman 
huono täyttyminen, kutistumi
sesta johtuvat huokoset, kapeat 
diffuusioalueet, huono kostutus 
ja oksidi- ja fluksiaineiden konta
minaatio. 

-Erityisen epävarmoja menetel
mät ovat redusoiduilla seoksilla 
ja palladium-seoksilla. 

-Murtumakohdat ovat aina liitos
kohdissa. 

-Kliinisten lujuusvaatimusten 
täyttämiseksi tehdään "saumoista 
usein läpimitaltaan ylimitoitettuja 
estetiikan ja parodontaalihygie-
nian kustannuksella (14). 

-Eriarvoisten metallien välissä 
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Kuva 1. 

Kuva 2. 

Kuva 1. Hitsaussauma kahden mikro-
plasmahitsatun kappaleen välillä ruu
vipuristimessa, 1 mm paksu, Wisil LA. 
Läpileikkaus, etsattu, 8.5:1. 
Kuva 2. Hitsussauma kahden mikro-
plasmahitsatun kappaleen välillä, 1 
mm paksu, Wisil LA. Läpileikkaus, 
etsattu, 34:1. 
Kuva 3. Hitsaussauma kahden 
kappaleen välillä, laserhitsaus,1 mm 
paksu, Vitallium. Läpileikkaus, etsattu, 
50:1 (Laserparametrit: Energia 38 J, 
pulssitaajuus 10 ms, fokus -3,9). 

syntyy potentiaalieroja, mikä joh
taa korroosioilmiöihin. 

-Juotosmenetelmät ovat työter-
veydellisesti arvelluttavia joh
tuen flukseissa käytetyistä boori-
ja fluoriyhdisteistä. Näitä käyte
tään jotta fluksit olisivat tarpeek
si tehokkaita toimiakseen. Nämä 
yhdisteet ovat ihmiselle haital
lisia korkeilla pitoisuuksilla. 

MIKROPLASMAHITSAUS 

Noin 200 hammaslaboratoriossa 
Saksassa on tällä hetkellä mik-
roplasmahitsaukseen tarvittava 
laitteisto. Tavallisten hammas
teknisten seosten hitsattavuus 
selvitettiin jo 70-luvun loppupuo
lella (7,8). Plasmahitsukseen 
tarvittava laitteisto on ollut vuo
desta 1979 lähtien saatavilla. 
Menetelmän periaate käydään 
seuraavassa läpi. 

Mikroplasmahitsaus on volfram-
suojakaasu -kaarihitsausmene-
telmä. Volframelektrodin (anodi) 
ja hitsattavan kappaleen (katodi) 
Välilä syynytetään valokaari. 
Kaari koostuu ylikuumennetusta 
plasmasta (elekroneista, ioneis
ta ja neutraaleista partikkeleista 
koostuva kaasu) joka kiihdyte
tään jännitekentässä. Kaaren 
törmätessä kappaleeseen ener
giaa vapautuu lämpönä. Lämpö
tila kaaressa voi nousta jopa 
15000°C:seen. Vesijäähdytetyllä 
kuparisuuttimella valokaari foku
soidaan mekaanisesti. Suoja-
kaasu (argon) estää sulan ha
pettumista. 

Edut 

© Juotokseen verrattuna mik
ro-plasmahitsauksella on selviä 
etuja. Liitoksella on suurempi lu
juus, lujuusarvojen hajonta on 
pienempi ja korroosiokestävyys 
on parempi (8,12). 

Haitat 

© Leveä hitsausauma (kuva 
1) ja laajempi lämpötila-alue 
(kuva 2). 

© Fokusoitinmahdollisuus on 
rajoitettu n. 10-15°:een. Samalla 
lämpöenergia on hyvin suuri. 

Tästä seuraa: 

O juotosmassa on tarpeelli
nen (2) 

O kapeita ja tiiviitä saumoja ei 
voi hitsata (21) 

Kuva 3. 

O akryyliosat voivat palaa 
suojatoimista huolimatta (suoja-
pasta)^) 

O onkaloiden ja huokosten 
esiintymistä on vaikea estää 
jalometalliseoksissa (21) 

O vain redusoidut ja pal-
ladiumpohjaiset seokset, joilla 
on matala lämmönjohtavuus-
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kerroin soveltuvat mikroplasma 
hitsaukseen (4) 

O Au-Cr-Co-Mo-liitoksia ei voi 
tehdä (2,5) 

© Plasmahitsauksessa esiin
tyy jopa 0,34 mm suurusia kutis
tumia (1,2). Näitä voidaan estää 
kutistumisestäjän avulla mutta 
vain jos kutistumissuunta on 
samansuuntainen kuin laitteen 
kulkusuunta (2). 

mm (16). Kääntämällä hitsat
tavaa kappaletta saadaan kak
sinkertainen syvyys. 

Kappaleen asetus tapahtuu vain 
stereomikroskoopin avulla. Mik
roskoopissa oleva tähtäin osoit
taa sitä kohtaa mihin säde osuu. 
Sen jälkeen kun tarvittavat sää
döt on suoritettu (pulssitiheys, 
fokus, avauskulma) impulssi an
netaan jalkakytkimellä. Kappa
leeseen ei kosketa missään 
vaiheessa. Kappaleet voidaan 
asettaa käsin ilman palovaaraa 

© Co-Cr-Mo-seokset (Vital
lium) voidaan hitsata riippumatta 
hiilen määrästä (kuva 3 ja 4). 
Edellytyksenä on hitsauspara-
metrien tarkka säätö (11,16). 

Yhteistyö Krupp-Medizintech-
nik'n kanssa on johtanut Wisil 
LA-seoksen syntyyn (LA = laser-
käyttöön), joka soveltuu erityi
sesti laserhitsaukseen, ja joka 
verrattuna konventionaalisiin Cr-
Co-Mo-seoksiin on vähemmän 
herkkä työstövirheille ja jänni
tyksille (16) 

Kuva 5. Kuva 6. 

Kuva 4. Hitsaussauma kahden kappaleen välillä, laserhitsaus, 1 mm paksu, Vitallium. Pitkittäisleikkaus, 
etsattu 50:1 (Laserparametrit niin kuin kuva 3) 
Kuva 5. Hitsaussauma kahden kappaleen välillä, laserhitsaus, 1 mm paksu, Wisil LA. Läpileikkaus, 
etsattu, 25:1. (Laserparametrit: Energia 15 J, pulssitaajuus 10ms, fokus-1,2). 
Kuva 6. Hitaussauma kahden kappaleen välillä, laserhitsaus, 1 mm paksu, Wisil LA. Läpileikkaus, 
etsattu, 500:1(Laserprametrit niin kuin kuva 5). 

LASERHITSAUS 

Lasersäteen synty perustuu va-
lonvahvistukseen säteilyn avulla 
stimuloidulla emissiolla. 

Hammaslaboratoriokäyttöön so
veltuva laser koostuu säteilyläh
teestä, jossa lasersäde syntyy ja 
laitteistosta, jossa on ohjaus
yksikkö, jäähdytys ja virtalähde. 
Diffuusi valo salamavaloista syö
tetään neodyymi -lasisauvaan, 
josta se koherentisesti heijastuu 
(infrapunaalueella). Sen käyttö
alue on piste- ja saumahitsaus 
(läpimitta 0,4 - 2,0 mm). 

Sauman syvyys on enintään 1,5 

mallille. Hitsaus tehdään erityi
sessä säteilysuojalaitteistossa, 
jolloin vahingollisten infrapuna
säteiden vaikutus voidaan täysin 
eliminoida. Tällä hetkellä Sak
sassa on 25 laser-laitteistoa 
käytössä. 

Edut 

© Kaikki liitokset voidaan 
tehdä ilman siirtomalleja suurella 
tarkkuudella 

© Erityisen keskitetyllä laser
laitteistolla (ulostulokulma vain 
0,6°) ja lyhyellä impulssiajalla 
voidaan hitsaus suorittaa aivan 
akryyliosien, keraamin ja kruu-
nunreunojen vierestä (16) 

© Cr-Co-Mo-seoksilla ei voida 
osoittaa lämpöalueita metallo-
graafisilla menetelmillä (kuva 5 
ja 6) (16) 

© Hitsausrailo laserhitsauk-
sen jäljiltä on n. viidennes plas
mahitsaukseen verrattuna (9) 

© Suuren jäähdytysnopeuden 
ansiosta saadaan n. 15 x hie
nompi raekoko kuin valussa 
(16). Tähän ei päästä millään 
muulla liitostekniikalla. 

© Hienon raekoon johdosta 
liitoksella on korkeat lujuusarvot 
ja parempi korroosiokestävyys 
(16) 
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© Laserin avulla on onnistuttu 
hitsaamaan toisistaan poikkea
vien sula-alueden omaavia 
seoksia keskenään (3) 

© Lujuusarvojen hajonta on 
hyvin pieni laserin avulla teh
dyissä hitsaussaumoissa (9) 

© Laserin avulla voidaan 
ongelmitta hitsata myös titaania 
(16) 

© Dentallaseri on helppo
käyttöinen (9) 

© Stereomikroskoopin käyttö 
vastaa niitä vaatimuksia jotka 
hammastekniikassa asetetaan. 

Haitat 

© Tähän saakka ei ole 
pystytty hitsamaan Cr-Co-Mo- ja 
palladium-pohjasia seoksia lase
rilla 

© Sinkin esiintyessä 
dentalseoksessa, johtaa sen 
matala höyrystymislämpötila 
huokosmuodostukseen (16) 

© Liian korkea esilämmi-
tyslämpötila ja sulan ylikuu-

(1) Aichorn, W.: PaBgenaues 
PlasmaschvveiBen mit dem Kontraktions-
Eliminator. "dental-labor" 38, 349 (1990). 
(2) Aichorn, W.: PlasmaschvveiBen in der 
Zahntechnik - Grenzen und Möglichkeiten. 
Quintessenz Zahntech 17, 1166-1174(1991). 
(3) van Benthem, H., Vahl J . : The Importance 
of the Laser VVelding Technique for Prosthetic 
Dentistry. Proc. I C A L E O '83, Metzbovver, E.A. 
(Ed.),38, 141 (1984). 
(4) van Benthem, H.: Vorteile des 
LaserschvveiBens im Vergleigh zu 
konventionellen Fiigeverfahren. Quintessennz 
Zahntech 17, 1178-1193 (1991). 
(5) Caesar, H-H.: PlasmaschvveiBen - Eine 
Alternative zum traditionellen Löten im 
zahntechnischen Labor. "dental labor" 35, 459 
(1987). 
(6) Dielert, E.: Zerstörungsfreie, mechanisch-
technologische, metallographische und 
elektrochemische Untersuchungen an im 
zahntechnischen Laboratorium hergestellten 
von Dentallegierungen. Med Diss, Munchen 
1977. 
(7) Dielert, E.: Zum Einsatz des gebundelten 
Lichtbogens beim VerbindungsschweiSen von 
Gold- und Kobalt-Chrom-Molybdän-
Legierungen. Dtsch Zahnärztl Z 33, 677 
(1977). 
(8) Dielert, E.: VVerkstopffprufungen an 
mikroplasmageschvveiBten und gelöteten 
Dentalgoldlegierungen. Dtsch Zahnärztl Z 34, 

mennus johtaa suureen raeko
koon ja onkaloiden ja huokosten 
muodostukseen mikrorakentees
sa. Hiilipitosisuuden kasvaesssa 
tämä johtaa karbidien erkau
tumiseen raerajoille, joka johtaa 
sisäisiin jännityksiin. Suuri jääh
tymisnopeus laserhitsauksessa 
johtaa kuumahalkeamiin (16) 

© Mikrohalkeamia (kuva 7 ja 
8) voidaan myös havaita kun 
tuotu lämpömäärä ja kappaleen 
tilavuus ei ole sopusoinnussa 
keskenään (16) 

© Ainoastaan kuningasveden 
avulla Kakimoto (13) pystyi 
osoittamaan jännityskorroosion 
olemassaoloa hopeaseoksessa, 
joka ei ollut päällepolttokel-
poinen. Edellytyksenä oli ettei 
hitsattavia kapppaleita oltu 
lämpökäsitelty (homogenisointi, 
karkaisu) 

© Laserhitsaus korjausmie-
lessä voidaan suorittaa vain kun 
kaikki juotosjäänteet on poistettu 

© Dentallaser edellyttää in
vestointeja 
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T U L O K S E T 

Voidaan todeta että juotosten 
haittapuolia ei enää tarvitse hy
väksyä. On epäilyttävää että 
tänä päivänä hammastekniikas
sa oleva korkea taso esim. 
tarkkuuskiinnikeiden osalta yh
distetään juotostekniikkaan, joka 
on muissa yhteyksissä poissul
jettu. 

Plasmahitsaukseen liittyvät me-
netelmäongelmat (korkea läm
pötila, pieni fokusointimahdol-
lisuus) tekevät siitä vaikeasti 
sovellettavan. 

Laserhitsaukseen liittyy lähinnä 
seosteknisiä ongelmia, jotka 
tietenkin voidaan ratkaista (!). 
Tästä on hyvä esimerkki VVisil 
LA. Valmistajien hartioille jää 
sopivien seosten kehittäminen -
tästä on jo 14 vuotta sitten 
Minamizato huomauttanut. 

Hammaslääketieteen maine 
voidaan mitata myös sillä missä 
määrin valmiutta liitosteknolo-
gian uusimpien saavutusten 
toteuttamiseen löytyy. 

• 
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"dental-labor" 36, 855 (1988) 
(16) Kasenbacher, A.: LaserschvveiBbarkeit 
von Dentallegierungen. Med Diss, Munchen (in 
Vorbereitung). 
(17) Killing, R : Handbuch der 
SchvveiBverfahren, Teil 1: 
LichtbogenschvveiBverfahren. Deutscher 
Verlag fur SchvveiStechnik, Dusseldorf 1984. 
(18) Knosp, H.: Stand der Verbindungstechnik 
mit Edelmetallegierungen (I, II, III). 
Quintessenz Zahntech 12, Ref. Nr. 507,1 
(1979); 1, Ref. Nr. 507, 7(1980); 2, Ref. Nr. 
507, 13(1980). 
(19) Koppe-Grundt, R.: Untersuchungen von 
Lötungen an Goldreduzierten Legierungen fur 
metallkeramischen Zahnersatz. Med Diss, 
Berlin 1983. 
(20) Krause, E.: MikroplasmaschweiBen im 
Aufvvind - von der Dentaltechnik bis zum 
Flugzeugbau. trennen + fiigen 20, 43 (1989). 
(21) Leistner, M.: Die Möglichkeiten und 
Grenzen des PlasmaschweiBens in der 
Zahntechnik. Med Diss, Freiburg i. B. 1988. 
(22) Minamizato, T.: The Use of Laser VVelding 
in Prosthodontics (Part 4). Nippon Hotetsu 
Shika Gakkai Zasshi 21, 64 (1977). 
(23) VVirz, J . , Adler, A., Schmidli. F.: 
Metallunverträglichkeit. Schweiz Mschr 
Zahnmed99, 73(1989) 
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Valtion hammasteknikko-opisto esittäytyi 
NEXT STEP - MESSUILLA 

Teksti: Lehtori, EHT Tapio Suonperä 
Kuvat: Lehtori Heimo Lehtimäki 

Turun messukeskuksessa järjestetti in 13.-16. 1. 1993 järjestyksessä neljännet 
Next Step-messut eli nuorten työpaikka- ja jatkokoulutusmessut. Messut 
järjestää vuosit tain Suomen Ammatt i in Opiskelevien Keskusli i t to ry ja ne on 
tarkoitettu lähinnä peruskoulu- ja lukio-opintojaan lopettamassa olevil le eli 
ikäluokil le, joi l le tulevan ammatin valinta on hyvin ajankohtainen. 

Virve Mäkinen ja Kirsi Metso opiston osastolla. 

{ § ) On tosiasia, että hammas
teknistä alaa ei tunneta 
kovin hyvin oman ammatti

kuntamme ulkopuolella. Tämä 
on luonnollista, sillä ammatti
kunta on suhteellisen pieni ja 
asiakaskontaktit kohdistuvat 
suureksi osaksi hammaslääkä-
reihin eivätkä suureen yleisöön. 
Erikoishammasteknikoiden asia
kaskuntakin muodostuu suurim
maksi osaksi melko iäkkäistä 
ihmisistä. Tästä on seurauksena 
se, että tämän päivän nuorista 
hyvin harvalla on minkäänlaista 
käsitystä hammasteknisen työn 
luonteesta tai ammatinkuvasta. 
Kun yhteiskunnassamme eri
laisten ammattien määrä on 
jatkuvasti kasvanut, ja koko ter
veydenhoitoala on tällä hetkellä 
poissa muodista, ovat hakija

määrät Valtion hammasteknik
ko-opistoonkin selvästi pienenty
neet. 

Opiston sekä koko alan kannalta 
olisikin järkevää saada hakija
määrät eri opintolinjoille kasva
maan, sekä saada levitetyksi 
informaatiota alan luonteesta ja 
vaatimuksista juuri niille, jotka 
ovat tulevaa elämänuraansa 
suunnittelemassa. Tämän vuok
si ollaan opistossa suunnittele
massa erilaisia esitteitä, videoita 
ja muita keinoja millä hammas
teknistä alaa tehtäisiin paremmin 
tunnetuksi. Next Step-messuille 
osallistuminen on yksi osa tätä 
projektia. 

Tieto mahdollisuudesta osallis
tua Next Step - messuille tuli 

opistolle viime tingassa joten 
valmistautumisaika jäi melko 
lyhyeksi. Tästä huolimatta 
saatiin lehtori Heimo Lehtimäen 
toimesta aikaan onnistunut ja 
toimiva messuosasto. Oriola 
Oylta saatiin lainaksi kaksi 
työpöytää jotka varusteltiin 
opistosta tuoduilla laitteilla ja 
työkaluilla. Opistolla tehtiin esite, 
jossa eri opintolinjat ja niiden 
pääsyvaatimukset lyhyesti 
esiteltiin. Lisäksi paikalle tuotiin 
opistosta videoräkki oppilaiden 
syventävinä opintoinaan valmis
tamien videoelokuvien esittämis
tä varten. 

Messuilla oli edustettuina lukuisa 
määrä eri alojen oppilaitoksia 
ympäri Suomea kouluasteen 
oppilaitoksista korkeakouluihin. 
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Oli osastot myös useammasta 
ulkomaisesta oppilaitoksesta 
mm. naapurimaistamme Ruot
sista ja Virosta. Monien osas
tojen somistuksen suunnitteluun 
ja toteutukseen oli myös selvästi 
sijoitettu melko paljon rahaa. 
Tuntuu siis kysyntä opiske
lijoiden sieluista melko voimak
kaalta nykyään. 

Hammasteknikko-opiston osasto 
sijaitsi melko hyvällä paikalla. 
Työpöydät olivat sijoitettu näky
västi. Niillä tehtiin posliinin polt
toa ja hammasasetteluja ja 
osaston perällä pyöri jatkuvasti 
erilaisia hammasteknisiä töitä 
esitteleviä videoita. Lisäksi työ
pöydillä oli nähtävänä erilaisia 
valmiita töitä työmalleineen. Töi
tä tekemässä ja opistoa esittele
mässä oli Heimo Lehtimäen 
lisäksi valmistuvan kurssin opis
kelijat Kirsi Metso ja Virve Mäki
nen seka kentältä hammas
teknikko Merja Lumme. 

Opiston osasto työesityksineen 
herätti kohtuullisen paljon huo
miota niin varsinaisen nuorison, 
kuin messuilla vierailleiden am

matinvalinnan ja opintojen oh
jaajienkin keskuudessa. Ham
paiden näkeminen työpöydillä ja 
artikulaattoreissa herätti osassa 
nuorisoa tyrmistyksen sekaista 
inhoa, mutta monet niistä, jotka 
jäivät kyselemään alasta ja 
töistä vaikuttivat kovasti kiinnos
tuneilta ja kaikki kaksisataa val
mistettua esitettä jaettiin. 

Next Step - messujen satoa 
Valtion hammasteknikko-opiston 
osalta on mahdotonta arvioida, 
mutta niistä jäi tunne että 
tarpeellista informaatiota alas
tamme pystytään näin ainakin 
jonkin verran viemään sitä enim
min tarvitseville. Opisto tulee jat
kamaan vastaavaa toimintaa 
tulevaisuudessa säännöllisesti. 
Hyvät ideat ja kaikenlainen apu 
alamme ja koulutuksemme tun
netuksi tekemisessä ovat myös 
tervetulleita. 

Opisto kiittää Suomen Hammas
teknikkojen Keskusliittoa, Ham-
maslaboratorioliittoa ja Erikois-
hammasteknikkoliittoa sekä Ori
ola Oy:tä messuja varten saa
mastaan tuesta. • 

EHT -kurssi 
alkaa syksyllä 

Valtion hammasteknikko-opisto 
järjestää syyslukukaudella 1993 
hammastekniikan jatkolinjan kliinisen 
kokoprotetiikan opintojakson. Opin
not vastaavat hammasteknikkolain 
(220/1964) tarkoittamaa erikoiskurs
s ia , jonka suorittanut voi hakea 
sosiaal i - ja terveyshallitukselta 
oikeutta itsenäisesti valmistaa ja 
sovittaa irrallisia kokoproteeseja 
suoraan niiden käyttäjille. 

Lukukauden mittaiset opinnot alkavat 
elokuun alkupuolella (mahdollisesti 
9.8.). Kun opinnot järjestetään mo-
nimuotoopetuksena ja kun valmistet
tavien kokoproteesien minimimäärä on 
johtokunnan päätöksen perusteella 
kuusi, voivat opinnot jatkua vuoden 
1994 puolelle, mikäli potilaiden mini
mimäärä ei lukukauden aikana täyty. 

Jatkolinjalle otetaan 16 opiskelijaa. 
Perusvaatimuksena on viiden vuoden 
toimiminen hammasteknikkona. Varsi
nainen valinta tapahtuu Hammastek
nikko-opiston päästötodistuksen kaik
kien aineiden keskiarvon, kirjallisuuden 
kuulustelun ja soveltuvuustestin perus
teella. 

Pääsykokeessa kuulustellaan kirjat 
"Kansanterveystyön perusteet" (Kantola, 
Lehtimäki, Talsi; WSOY/ SHKS 1992) ja 
"Hoitoa ja huolenpitoa" (Sarvimäki, 
Stenbock, Hult; SHKS 1991). Kirjat voi 
tilata Sairaanhoitajien koulutussäätiöstä 
puh. 90 - 5666 788. 

Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä 
perustuu esitettyihin kurssitodistuksiin 
tai muuhun luotettavaan selvitykseen. 
Soveltuvuuskokeessa painotetaan so
veltuvuutta hoitoalalle. 

Hakemus, jonka saa tilata oppi
laitoksesta (puh. 90- 755 6899; fax 90-
755 7684) ja oikeaksi todistetut kopiot 
koulutuksesta ja työkokemuksesta tulee 
toimittaa Valtion hammasteknikko-opis
toon, Lämmittäjänkatu 2 B 00810 
Helsinki, 26.3.1993 mennessä. 

Kirjallinen kuulustelu järjestetään oppi
laitoksessa tiistaina 11.5. alkaen klo 9. 
Soveltuvuustestit alkavat samana päi
vänä klo 11 ja jatkuvat tarvittaessa seu
raavana päivänä. Testiajankohta ilmoite
taan kullekin hakijalle erikseen. 

Kuulustelusta ja testistä peritään yh
teensä 300 mk valintakokeen yhtey
dessä. 

• 

PUHTAAT KOTIMAISET 
HAMMASKULTASEOKSET 

& 

LUOTETTAVA KULTAJÄTEPALVELU 

LN-DENTAL 
Lääkintämuovi Oy 

Rydöntie 12A 20360 Turku 
puh. 921-538088 fax 921-387117 
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Uusia materiaaleja IVOCLAR'ilta 

IPS Classic V - uudenlainen posliini 

Perinteisesti keraaminen työ 
tehdään opaakista, dentiini- ja 
kärkiväristä. Menetelmän heik
koutena on välivärien valmistuk
sen vaikeus. Poikkeamia saat
taa esiintyä kerrostetun massan 
paksuuden vaihdellessa. 

Ivoclar on kehittänyt uudenlai

sen Vita Lumin Vacuum väri
skaalaan perustuvan värijärjes
telmän IPS Classic keramiikkaa 
varten. Kaikki saman väriryh-
män (A,B,C,D) massat sisäl
tävät vain yhden värikonsentraa-
tin. Käyttämällä konsentraattia 
eri suuruisia määriä saman väri-
ryhmän sisällä saadaan loppu

tulokseksi saman värin eri 
kylläisyysasteet (A1, A2, A3...). 

Materiaalin luonnonmukaista lä
pikuultavuutta säädellään opali-
soivilla lisäväreillä. Valmistajan 
mukaan järjestelmällä saadaan 
poikkeuksellisen luonnolliselta 
vaikuttavia keraamisia töitä. 

ProBase akryyli 

Ivoclar on kehittänyt uuden 
ProBase akryylin hammas
teknikon ja proteesin käyttäjän 
toiveiden mukaisesti. Akryyli on 
valittavissa kuutena erilaisena 
polymerointivaihtoehtona tekni
kon mieltymyksen mukaan. Sen 
tekeytymisaika on lyhyt (3 
minuuttia) ja prässäysaika riit
tävä (8-9 minuuttia). Proteesin 
korotukset jäävät minimiin, sillä 
ProBase on flow-ominaisuuk-
siltaan hyvä. 

Proteesin käyttäjälle ProBase 
tarjoaa pienen allergiariskin, 
koska materiaalin jäännösmo-
nomeeripitoisuus on vähäinen. 
Tiiviin ja homogeenisen akryylin 
ansiosta proteesista tulee 
hygieeninen. 

IPS Classic VXä ja ProBasea 
myy Oriola Oy Hammasväline, 
puh: 90-4291. 

C9 
O-

pink 

iBASi 
fe-- « A S E 

MUISTATHAN ILMOITTAA 
OSOITTEENMUUTOKSESI VIIPYMÄTTÄ 

hammas 
teknikko 

-LEHDEN TOIMITUKSEEN 
PUH: 90-759 2161 
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Rakomuodostus ra n ka proteesissa 
- onko liimoista apua? 

Tri M.VVichmann 
das dentai-labor 

Marraskuu (11) 1992 
Käännös HLL Robin Linden 

Rakomuodostus siltarungon ja kom
posiitin välissä ei oikeastaan ole enää 
kovin ajankohtainen siitä lähtien kun 
kemiallis-fysikaaliset liitostekniikat on 
kehitetty. Miten on laita metallirun
koisissa proteeseissa? Näissä voidaan 
havaita reunamuodostuksia metalli-
rungon ja PMMA:n välillä. Nämä raot 
ovat sinänsä kosmeettisesti vähem
män haittaavia hammasteknikon kan
nalta, mutta johtavat värjäytymiin ja 
plakin retentointiin kaikkien vähem
män toivottujen seurauksien kera. Tri 
VVichmann Hannoverin yliopistosta on 
tutkinut kemiallis-fysikaalisten liitos
menetelmien käyttökelpoisuutta reu-
namuodostumisen estäjänä ranka-
proteeseissa. Hieman yllättäen hän 
tulee siihen tulokseen että vain yksi 
liitosmenetelmä osoittautui käyttö
kelpoiseksi. 

S Suhteellisen lyhyen käytön 
jälkeen voidaan havaita 
rakojen muodostumista 

metallirungon ja muovin välissä, 
mikä johtaa värjäytymään ja 
plakin retentioon (kuva 1). 
lenpuoleisella alueella ja pinne-
hampaiden lähistöllä voidaan 
havaita tulehdusreaktioita, tas-
kumuodostuksia ja karieslee-
sioita. Syyt reunamuodostuk-
seen ovat polymeroinnista joh
tuva kutistuminen, veden ai
heuttama turpoaminen, toisinaan 
toistuvasta kuivumisesta johtuva 
kutistuminen tai sen voi aiheut
taa eri aineiden erilaiset lämpö-

Kuva 1. Värjäytyminen akryyli-metalli rajalla 1 vuoden 
käytön jälkeen 

sf\ \ \ 

2 cm / / 

• Kunststof f 

• Metall 

Kuva 2. Läpileikkaus koekappaleesta. Osasuurennos: 
Vahamallin profiili metalli-akryyli ylimenokohdalla 

laajenemiskertoimet. Erityisen 
epäedullista tämä on jos akryyli 
muodostaa ohuen kalvon metal
lin päällä. Akryyli irtautuu metal
lista ja murtuu. Tällöin saatta 
syntyä teräviä särmiä. 

Käyttämällä esivalmistettuja va-
hamalleja voidaan metalli-muovi 
ylimeno muotoilla tylpäksi. Alle-
menojen avulla voidaan yrittää 

estää akryylin irtautumista (kuva 
2). Kemiallisen liitoksen puuttu
minen johtaa kuitenkin ennen 
pitkää rakomuodostukseen. 

Akryylifasettien yhteydessä kehi
tettiin monia kemiallisia liitos-
tekniikoita. Niiden vaikutukset 
perustuvat erilaisiin kemiallisten 
sidosten syntyyn. 

•=><=><=>•=> 

11 



10jjm 8.0kU 1.55E3 6 8 8 Q / 5 5 8 M 1 0 V 8.8kU 1.49E3 9 9 5 5 ^ 5 5 34 

Kuva 3. Elektronimikroskooppinen kuva metalli-akryyli rajasta esikäsittelyn jälkeen: a) Rocatec b) OVS c) 4-meta-
liima d) Sebond MKV 

OVS-systeemissä (De Trey) 
pinnoitetaan metalli galvaani
ses i tinalla. Tämä muutetaan 
tinaoksidiksi jonka jälkeen sila-
noimalla saadaan kemiallinen 
liitos polymeeriin (kopolymeerien 
avulla). 

Rocatec-systeemi (Espe) perus
tuu piipinnoitukseen jonka jäl
keen keraaminen pinta silanoi-
daan. 

Sebond MKV-adhesiivi (Schutz) 
on perfluoralkylmetakrylaatin ja 
karboksyylipitoisten komono-
meerien ja kloorisulfonoidun 
polyetyleenin sekoitus. 

Meta-color-systeemi (Morita) pe

rustuu 4-meta-sidokseen metal
lin ja muovin välillä. 

Tässä tutkielmassa pyritään 
selvittämään pystytäänkö em. 
kemiallisten liitosmenetelmien 
avulla saamaan pysyvää kemial
lista liitosta aikaan. 

AINEISTO JA MENETELMÄT 

Vahamallien avulla tehtiin 35 
rankaa VVironit -seoksesta (Be-
go) Muotoilu on kuvan 2. mukai
nen. Kontrolliryhmä koostui 
35:stä neliön muotoisesta levys
tä (10mm x 10mm x 1mm), 
myös VVironit-seoksesta. Valun 
jälkeen koekappaleet käsiteltiin 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Koeryhmiä oli seitsemän: 

1. Ryhmä: Rocatec ilman opaak-
kia 

2. Ryhmä: Rocatec opaakilla 

3. Ryhmä: Sebond MKV ilman 
opaakkia 

4. Ryhmä: Sebond MKV 
opaakilla 

5. Ryhmä: OVS-liima 

6. Ryhmä: 4-Meta-liima 

7. Ryhmä: Kontrolliryhmä, vain 
hiekkapuhallus 
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Rangat pinnoitettiin kylmäak-
ryylillä (Palapress, Kulzer) satu-
lanmuotoiseksi ja levyt pinnoi
tettiin 1 mm paksuisella kerrok
sella. Kaikki koekappaleet jääh
dyteltiin, jottei akryyli ylikuu
mentuisi. Koekappaleet pidettiin 
kosteana koko ajan kuivumisen 
estämiseksi. Termisten vaikutus
ten simuloimiseksi koekappaleet 
asetettiin vuorotellen 5°C ja 
56°C veteen 20000 kertaa. Koe
aika oli yhteensä 80 päivää. 

Liitoksen arvioimiseksi koekap
paleet fiksoitiin epoksidihartsiin 
jotta metalli-akryylisauma voitai
siin leikata 90° kulmassa. 
(\eikkaussuunta kuvan 2. mu
kaan) Tämän lisäksi hiottiin 5 
mm leikatusta kohdasta pois ja 
kiillotettiin. Koekappaleet varas
toitiin kuumailmakaapissa jonka 
jälkeen niiden pinnalle höyrys
tettiin metallinen kalvo elektroni-
mikroskoopiseen tutkimukseen. 

kiinnitysvoima niissä näytteissä, 
joissa käytettiin Sebond MKV:tä 
ja opaakkia oli myös lämpö
käsittelyn jälkeen niin suuri etta 
akryyli murtui vain paloittain, 
tämäkin vaivalloisesti (Kuva 4). 
Murtumapinta oli opaakin ja 
akryylin välillä tai akryylissä. 
Opaakin ja metallin välille 
muodostui murtumapinta vain 
levyjen reunoisssa. 

suositella edes Sebond MKV:tä 
rajoituksitta on niissä viidessä 
näytteessä, joissa elekroni-
mikroskooppisessa tutkimukses
sa löytyi hajanaisia rakoja (_0,5 
mikronia) sekä kontrolliryhmäs
sä esiintyvä akryylin irtaantumi
nen. 

Kontrolliryhmässä esiintyvä 
irtaantuminen johtunee lämpö-

Kuva 4. 
Murtuma
pinta 
Sebond 
MKV 
käsitel
lyssä 
levyssä 

T U L O K S E T 

Rangat: 

Elekronimikroskooppiset tutki
mukset osoittivat että metallin ja 
akryylin välillä oli syntynyt rako 
kaikissa paitsi neljässä näyt
teessä, joissa käytettiin Sebond 
MKV:tä ja opaakkia {Kuvat 3a, b 
ja c). Raon leveys vaihteli eri 
näytteillä 2 ja 15 mikronin välillä. 
Kaikissa näytteissä oli ienpuo-
leinen rako kolmasosa siitä mitä 
se oli suuhun aukeavalla puolel
la. Vain yhdellä näytteellä, jossa 
käytettiin Sebond MKV:tä ja 
opaakkia löytyi läpimenevä 2 
mikronin suuruinen rako. Muissa 
näytteissä ei löytynyt läpimene
vää rakoa {Kuva 3). Suurem
malla suurennoksella löytyi kui
tenkin paikka paikoin jopa 0,5 
mikronin suuruisia rakoja. 

Kontrol l i levyt: 

Kaikilla niillä levyillä, joita ei oltu 
käsitelty Sebond MKV:llä ja 
opaakilla akryyli oli irtaantunut 
kokonaan metallista lämpötila
vaihtelujen jälkeen. Akryylin 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

On vaikeaa vetää johtopäätöksiä 
siitä, missä määrin näytteiden 
kuivaaminen ja pinnoittaminen 
elektronimikroskooppista tutki
musta varten vaikuttaa tuloksiin. 
Kontrolliryhmästä saatujen tulos
ten perusteella voidaan kuiten
kin vetää seuraavat johtopää
tökset: 

Kemiallisen sidosaineen käyttö 
siinä tarkoituksessa että akryylin 
kiinnitysvoima metallin suhteen 
oleellisesti kasvaisi ja olisi 
kestävä myös pitkällä aikavälillä 
onnistuu nähtävästi vain yhdellä 
tutkituista liitossysteemeistä: 
Sebond MKV. Sitäkin voidaan 
suositella vain rajoituksin käytet
täväksi. 

Mitkään muut tutkimamme liitos-
systeemit eivät täyttäneet odo
tuksia pitkäaikaisen liitoksen 
aikaansaamiseksi. 

Syy, minkä takia emme voi 

laajenemiskerrointen eriävyy-
destä, mikä on merkityksel
lisempi 10 mm reunapituudella 
kuin pienemmillä dimensioilla 
rangoissa. Kosteuden aiheutta
maa vaikutusta ei voida jättää 
huomioimatta. 

0,5 mikronin suuruiset raot ovat 
bakteerikasvun ja siten plakki-
retention suhteen merkitykset
tömiä. Huomattavasti pienem
pien pigmentti-partikkeleiden 
kiinnittymisestä johtuen värjäyty
mistä ei voida poissulkea edes 
Sebond MKV:n kohdalla. 

• 

Oikaisu: Edellisessä 
Hammasteknikkolehdessä 1/92 
oli EHT -liiton varapuheenjoh
tajan nimi virheellinen. Oikea 
nimi on Veli Heikkinen. Lehti 
pahoittelee virhettään. 

hammas 
teknikko 1/1993 13 

file:///eikkaussuunta


Etsauksesta 

Tämän seminaarityön tarkoituksena on selvittää etsaukseen 
liittyviä perustietoja, joiden hallitseminen on välttämätöntä 
etsauksen tarkoituksen ymmärtämiseksi ja sen soveltamiseksi 
käytäntöön. Työ käsittelee lähinnä posliinin etsausta mutta 
mukana on myös kiilteen ja metallien etsaus. 

Etsaustekniikka eli vii väsy övytys on peräisin 1500 -luvun 
alusta, jolloin sitä käytettiin kuparipiirrosten valmistamisessa 
(Spectrum, 1984:554). Hammaslääketieteeseen etsaus tuli 
Buonocoren toimesta vuonna 1955. Buonocore havaitsi että 
akryylimuovi kiinnittyy happosyövytettyyn kiillepintaan. Tämä 
avasi uusia mahdollisuuksia hammaslääketieteessä (Kärkkäi
nen, seminaarityö 1991). 

Posliinin etsauksen kehittivät Simonsen, Calamia ja Horn 1983, 
jolloin he ensimmäisen kerran esittelivät laminaatin etsauksen. 
Posliinin etsaus oli suuri läpimurto niin hammaslääkärien kuin 
potilaidenkin mielestä, koska posliinin erinomaisten ominai
suuksien ansiosta voitiin posliinilaminaatteja kiinnittää hyvin 
tuloksin kiilteen pintaan (Edis et ai. 1990:735). 

POSLIININ E T S A U S 

Töissä, joissa etsaus kuu
luu yhdeksi työvaiheeksi, ei 
itse etsaukseen kiinnitetä 

riittävästi huomiota, vaikka teho
kas etsaus kiinnitettävillä pin
noilla on onnistuneen kiinnit
tymisen ehdoton edellytys. 
Happoetsaustekniikka on yksi 
tehokkaimmista tavoista kiinnit
tää paikka-aineita hampaan kiil
teeseen. 

Yleensä posliinin etsaukseen 
käytetään 10 % fluorivetyhap-
poa. Etsausprosessissa syntyy 
posliinin pintaan fysikaalisia 
muutoksia, mikä mahdollistaa 
adhessiivisten kompositiokiinni-
tysaineiden käytön. (Edis et ai. 
1990:735) 

Posliinin happoetsauksella saa
daan aikaan posliinin pinnalle 
mikrohuokosia, jotka ovat kool
taan 0,5 - 12 mikronia ja jotka 
toimivat mekaanisen retention 
tarttumismuotoina adhesiiviväli-
aineille. (Garbereta l . 1988:25) 

Kemialliset sidokset muodos-

L 
Syventävien opintojen 

seminaarityö, 
toukokuu 1992 

Merja Autio 
Valtion hammasteknikko-

opisto, Helsinki 

tuvat yhdistelmämuovin ja sila-
nointiaineen sekä posliinin ja si-
lanointiaineen välille. Silanointi-
ainetta käytetään siis vahvista
maan posliinin ja yhdistelmä-
muovin välistä sidosta. Pääosa 
posliinin ja yhdistelmämuovin 
kiinnitymisestä on peräisin pos
liiniin aikaansaatavasta etsatun 
kiilteen kaltaisesta pinnasta. Te
hokas etsaus on posliinipinnot-
teiden kiinnittymisen ehdoton 
edellytys. (Laine et ai. 1989:645) 

Etsaushappo 

Posliinin etsaukseen on kehitetty 
muutamia happoja. Eniten käy
tetty etsausaine on 10 % fluori-
vetyhappoliuos. Se on vahva 

happo. Tämä liuos on tervey
delle haitallista ja työskentely on 
suoritettava hyvin ilmastoidussa 
tilassa. (Edis et ai. 1990:735) 

Fluorivetyä käytetään lasin puh
distukseen ja syövytykseen. Sitä 
valmistetaan antamalla rikkiha
pon reagoida fluoridien kanssa. 

CaF2+ H 2 S 0 4 2HF + C a S 0 4 

Fluorivetyhappo HF muodostaa 
myös vetyfluorideja, kuten am-
moniumvetyfluoridin NH2HF2 , ja 
kaliumvetyfluoridin KHF2. Näis
sä esiintyy ioni HF, joka esiintyy 
myös puhtaassa fluorivetyha-
possa autoprotolyysireaktion 
johdosta. 

HF + HF ^ H + + HF2" 

H 2 F + + HF2" 

(Spectrum 1984:227,228) 

Muita posliinin etsaukseen käy
tettäviä happoja ovat Super Etch 
(sis. typpihappoa ja fluorivety-
happoa), Stripit (sis. fluorivety-
happoa ja rikkihappoa) ja 
fosfaattifluoridigeeli eli APF (sis 
natriumfluoridia, fluorivety hap
poa ja fosforihappoa). Eri hap
poja käytettäessä on otettava 
huomioon niiden vaatimat ha-
potusajat. (Edis et ai. 1990:736) 

Etsausaika 

Vuonna 1985 Calamia raportoi, 
että sidosvoimien maksimoimi
seksi tulee eri posliineille käyttää 
eri pituisia etsausaikoja ja eri 
pitoisia happoliuoksia. 1983 Si
monsen hapotti vetykloridilla 
(HCI) kaksikymmentä minuuttia 
posliinipintaa. Yhdistelmämuovi 
kiinnitettiin posliinin pintaan ja 
sidosvoimiksi saatiin 77 kg / 
cm 2 . Etsaamattomana sidosvoi
mat olivat vain 6 kg / cm 2 . 
Calamian tutkimuksessa 1985 
etsattiin fluorivetyhapolla 2,5 
minuuttia. Pinta tuotti 120 kg / 
c m 2 - 215 kg / c m 2 sidosvoimat 
posliinista riippuen. (Laine et ai. 
1989:646) 
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Tuoreessa tutkimuksessa teh
dasvalmisteisia posliinikappa-
leita hapotettiin kahdella eri 
hapolla. Ensimmäinen ryhmä 
hapotettiin fluorivetyhapolla 1,5 
minuuttia ja toinen ryhmä Stripit 
-hapolla 1 min, 2,5 min, 5 min, 
10 min, 15 min ja 20 min. 
Hapotuksen jälkeen koekappa
leiden pinta huuhdeltiin ja kui
vattiin. Tarkastelu suoritettiin 
mikroskoopilla. Havaittiin että 
2,5 minuutin Stripit -hapotuksella 
saatiin suurimmat retentiomikro-
huokoset. (Garber et ai. 
1988:26) 

Paras etsaustulos saadaan sää
tämällä etsausaika ja etsaus-
aineen vahvuus kyseessä ole
valle posliinille sopivaksi. (Edis 
et ai. 1990:738) 

Kun etsataan Super Etch -ha
polla 90 sekuntia ja Stripit -
hapolla 2 minuuttia, saadaan 
korkea sidoslujuus etsattuun 
pintaan. APF -hapolla etsatta
essa saatiin kymmenessä mi
nuutissa näkyviin vain karhen-
tunutta pintaa, ei uomia ja onka-
loita kuten Stripit -hapolla ja 
Super Etch -hapolla, (mts. 738) 

Käsittely laboratoriossa 

Platinafolio poistetaan laminaa
tista varovasti pinseteillä tai polt-
tomassa hiekkapuhalletaan pois 
pinnasta. Laminaatin sisäpintaa 
voidaan etsauksen parantami
seksi hieman karhentaa alumii-
nioksidihiekkapuhaltimella, mikä
li laminaatissa on käytetty pla-
tinafoliota. Laminaatti / poslii-
nipaikka asetetaan superlon-
alustalle, paperinenäliinalle tai 
kiinnitetään klebe -vahaan. 
Kannattaa kuitenkin huomata, 
että klebe -vahaa on vaikea 
puhdistaa etsatusta työstä, mis
tä seuraa kontaminaation vaara. 
Pinta etsataan esimerkiksi 10 % 
fluorivetyhapolla 2,5 - 3 
minuuttia. On varottava ettei 
happoa joudu muille pinnoille. 
Etsattu laminaatti / paikka pes
tään vedellä tai ultrasonicissa 
(vesi vaihdettava jokaisen 
puhdistuksen jälkeen). Ennen 

ultrasoniciin laittoa on enimmät 
hapot huuhdeltava pois. Pesun 
jälkeen pinta kuivataan. Etsattua 
posliinia käsitellään muovipinnoi
tetuilla pinseteillä kontaminaa
tion välttämiseksi. Työ pakataan 
hyvin ja lähetetään vastaan
otolle. (Laine et ai. 1989:645) 
(Isotalo 1985:6) 

Käsittely vastaanotolla 

Laboratoriosta tullut laminaatti / 
paikka on jo valmiiksi etsattu. 
Mikäli sitä joudutaan sovit
tamaan kontaminoituu etsattu 
pinta. Sovituksen jälkeen käsi
tellään etsattu pinta sitruuna
hapolla 30 sekunnin ajan, alko
holilla tai asetonilla 2 minuuttia 
ultrasonicissa tai se käsitellään 
37 - 50 % fosforihapolla 1 
minuutin ajan. Laminaatti / 
paikka huuhdellaan vedellä ja 
kuivataan huolellisesti. (Laine et 
ai. 1989:644) 

Kuivuus voidaan varmistaa alko
holilla tai Dry Bondilla (eri 
alkoholien liuos). Laminaatti on 
valmis silanointiaineelle. (Isotalo 
1985:6) 

KIILTEEN ETSAUS 

Kiilteen etsauksella saadaan ai
kaan kiilleprismojen pintaan mik
roskooppisia rakoja. Kiilteen 
etsaamisella saavutetaan reuna-
raoton sitoutuminen kiilteen ja 
täytemateriaalin välille. Etsauk
sella pyritään syövyttämään 
kiillettä 10 um - 30 um riittävän 
retention saavuttamiseksi. (Kul-
zer mainoslehti) 

Etsaushappo 

Kiilteen etsaamiseen käytetään 
hammaslääketieteessä yleisesti 
37 % fosforihappoa, koska sen 
on todettu tehokkaimmin liuot
tavan hydroksidiapatiittia. (Perfis 
-lehti 1/92:12) 

Fosfori muodostaa useita happi-
happoja ja lisäksi näiden johdan
naisia polyfosforihappoja. Fosfo-
rihappo H 3 P 0 4 eli orto-
fosforihappo on naista tärkein. 

Sita syntyy, kun tetrafosforideka-
oksidia liuotetaan runsaaseen 
veteen. Ortofosforihappo on 
keskivahva happo. 

P 4 O 1 0 + 6 H 2 0 ^ 4 H3PC>4 

(Haavisto et ai. 1988:20, 21) 

Tutkijoiden mukaan on 65 % 
fosforihappoliuoksella saavutettu 
parempi mikroretentiopinta. Tä
mä johtuu siitä, että voimak
kaampi happo ei ainoastaan 
liuota hammaskiillettä vaan 
myös tuhoaa sen kiderakennetta 
siten, että hydroksiapatiitti-
kiteiden välinen sauma aukeaa, 
jolloin retentiopinta lisääntyy 
suuresti. Dentiinin etsaukseen ei 
saa käyttää 65 % voimak
kaampaa happoa. Turhan laajaa 
etsaamista tulee vältää. (Perfis -
lehti 1/92:12) 

Etsausaika 

Brännström ja Nordenvall 
tutkivat 15 sekunnin ja 60 
sekunnin etsausta maitoham
paaseen, nuoreen pysyvään 
hampaaseen ja vanhaan pysy
vään hampaaseen. Etsatut ham
paat tutkittiin mikroskoopilla. 
Havaittiin, että nuoreen pysy
vään hampaaseen 15 sekunnin 
etsaus tuotti suurimmat reten-
tiomikrohuokoset, kun taas van
haan pysyvään hampaaseen 60 
sekunnin etsauksella saatiin 
suurimmat retentiomikrohuoko-
set. Maitohampaita etsattaessa 
15 ja 60 sekuntia ei niihin saatu 
huomattavaa eroa. (Gilpatric et 
ai. 1991:47) 

Maitohampaita tulisi etsata 2 
minuuttia johtuen maitohampaan 
kiilteen rakenne-eroista. (Laine 
et ai. 1989:644) 

Ylipitkää etsausta tulee välttää, 
koska silloin saatta syntyä 
liukenemattomia suoloja ham
paan pinnalle. (Isotalo 1985:8) 
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Hampaan etsaus vastaan
otolla 

Preparoitu kiilteen pinta puh
distetaan kumikupilla ja hohka-
kivellä. Kiilteen pinnasta voidaan 
poistaa varovasti noin 0,1 mil
limetriä, jolloin fluoripitoisin osa 
on poissa ja kiinnitysedellytykset 
paranevat. Hammas huuhdel
laan huolellisesti ja kuivataan. 
(Isotalo 1985:7) 

Loppuvaiheessa parhaan mah
dollisen kuivuuden saavuttami
nen on oleellista hyvän loppu
tuloksen kannalta. Tämän vuok
si kofferdamin käyttö olisi suosi
teltavaa. Kofferdamin käytöllä 
voidaan myös välttää viereisten 
hampaiden etsaantuminen. Et
sataan kiillepinta 37% fosfo-
rihapolla. Etsausaika n. 60 se
kuntia, fluoroiduissa tai maito
hampaissa 2 minuuttia. Huuh
dellaan etsaushappo pois vä
hintään 30 sekunnin ajan. Mikäli 
etsattu pinta sattuisi kontami
noitumaan syljen kanssa, etsa
taan uudelleen, mutta vain n. 10 
sekunnin ajan. Huuhdellaan ja 
kuivataan. Riittävästi etsattu 
alue näyttää kuivaamisen jäl
keen liitumaiselta. ( Laine et ai. 
1989:644) 

METALLIN ETSAUS 

Etsaushapot 

Typpihappo H N 0 3 on vahva 
happo. Typen hapoista se on 
tärkein. Sita valmistetaan teol
lisesti hapettamalla ammoniak
kia katalyyttisesi typpioksidiksi, 
joka imeytetään veteen. Puhdas 
typpihappo on väritön neste, 
joka valossa muuttuu keltaisek
si. Hapetuskykynsä ansiosta se 
liuottaa kaikki metallit kultaa ja 
eräitä platinaryhmän metalleja 
lukuunottamatta. Typpihapon ja 
vetykloridihapon seos eli kunin-
gasvesi (1:3), liuottaa myös 
kullan. 

NH 3 -> N 0 2 -> H N 0 3 

Rikkihappo H2SQ4 on vahva 

happo. Rikillä on lukuisa määrä 
yhdisteitä. Yleisin näistä on rik
kihappo, joka on kemian
teollisuuden tärkeimpiä kemi
kaaleja. Sita valmistettaessa 
rikki ja rikkipitoinen aine polte
taan rikkidioksidiksi. 

4 FeS2+ 11 0 2 ^ F e 2 0 3 + 8 S 0 2 

Rikkidioksidi hapetetaan rikki-
trioksidiksi. 

2 S 0 2 + 0 2 ^ 2 S 0 3 

Rikkitrioksidi on huoneenlämpö
tilassa neste. Se liukenee ve
teen muodostaen rikkihappoa. 

S 0 3 + H 2 0 H 2 S 0 4 

(Haavisto et ai. 1988:15,16, 25) 

Sähkökemiallinen syövytys 

McLaughlin (1981) ja myöhem
min Lividits ja Thompson (1982) 
käyttivät tekniikkaa, missä muo-
vikiinnitteisen siltarungon (epä-
jalo) kiinnityspinnat syövytettiin 
elektrolyyttisesti. Syövytys sai 
aikaan metallin pintaan mikros
kooppisen pieniä onkaloita, jotka 
mahdollistivat mekaanisen kiin
nittymisen muoviin. Menetelmä 
kehitettiin epäjaloille metalleille, 
lähinnä Ni-Cr ja Ni-Cr-Be seok
sille, mutta sitä on käytetty myös 
Co-Cr seoksille. 

Metallipinnan sähkökemiallinen 
syövytys vaatii onnistuakseen 
tietynlaiset olosuhteet, jotka 
vaihtelevat käytetyn metallin 
mukaan. Ni-Cr-Be seokset vaati
vat etsausnesteeksi rikkihapon, 
kun taas Ni-Cr ja Co-Cr et-
saantuvat typpihapolla. Etsaus
aika on riippuvainen käytetystä 
sillan materiaalista ja virran 
voimakkuudesta. Tämä tekniikka 
on erittäin altis virheille. Kon
taktin riittämättömyys etsaus-
laitteessa käytetyn elektronin ja 
siltarungon välillä saattaa 
aiheuttaa alietsautumista. Myös 
nesteen oikea konsentraatioero 
saattaa vaikuttaa tarttumis-
lujuuteen. Lisäksi virranvoimak-

kuuden määrittämiseksi etsaus-
alueen pinta-ala on arvioitava 
cm2 :nä (kokonaisvirta n. 
300MA/cm2), mikä on erittäin 
vaikeaa. Haittana voidaan maini
ta myös se että etsauksen riittä
vyyden arvioimiseksi tarvitaan 
elektronimikroskooppi. (Kärkkäi
nen 1991:20) 

Työvaiheet 

Silta kiinnitetään etsaus laitteen 
elektrodiin vahaamalla siten, että 
kontakti elektrodin ja rungon 
välillä säilyy. Kaikki sellaiset 
työn alueet, joiden ei haluta 
etsaantuvan peitetään vahalla. 
Kiinnityspinnat hiekkapuhalle
taan alumiinioksidilla (50 um) ja 
huuhdellaan. Etsausalueen 
pinta-ala arvioidaan virran mää
rittämiseksi. Työ elektrodeineen 
asetetaan etsauslaitteeseen ja 
suoritetaan etsaus. Etsauksen 
jälkeen työtä puhdistetaan suo
lahapossa (18 %) noin 10 
minuuttia. Etsauksen riittävyys 
tarkastetaan elektronimikroskoo
pilla. Vaha poistetaan esimer
kiksi höyrypesulla. On varottava 
kontaminoitumista (mts:21) 

Kemiallinen syövytys 

Kiinnityspinnan syöpyminen Ni-
Cr-Be seoksilla (Ni-Cr seoksilla 
heikompi) on saatu aikaan myös 
kemiallisesti hapon avulla ilman 
sidoslujuuden vähentymistä säh
kökemialliseen etsaukseen 
verrattuna. Myös Co-Cr seosten 
syöpyvyyttä on jonkin verran 
kokeiltu. Vaihtoehtona happo-
käsittelylle on käytetty metallin 
etsausgeelejä kuitenkin heikom
malla menestyksellä kuin etsat
taessa hapon avulla. (Kärkkäi
nen 1991:21) 

Happosyövytyksen työvaiheet 

Kaikki sellaiset työn alueet, 
joiden ei haluta syöpyvän, 
peitetään vahalla. Syövytettävät 
pinnat hiekkapuhalletaan alumii
nioksidilla ja huuhdotaan. Työ 
upotetaan happoon (happo ja 
aika riippuvat käytetystä metal
lista). Työ huuhdellaan ja vaha 
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poistetaan. Työ laitetaan 18 % 
suolahappoon ultrasoniciin. Lo
puksi työ huuhdellaan. (mts:21) 

Etsausgeel isyövytys 

Laitetaan geeliä etsattaville pin
noille. Annetaan vaikuttaa het
ken (aika riippuu käytetystä 
metallista). Työ huuhdellaan ja 
kuivataan. Laitetaan 18 % suo
lahappoon ultrasoniciin. Lopuksi 
huuhdellaan. Etsausgeelin käyt
tö on nopea ja helppo mutta ei 
niin hyvä etsauskeino. (mts:21) 
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Hammasteknikkomestarit ry 
30 vuotta mestarintyötä 

Teksti: HTM Hannu Leppäkorpi 
Kuvat: Pirkka Ruishalme 

jen Linnan arvokkaassa ja historiallisessa miljöössä, keskiaikaisen musiikin kaikuessa kivisiltä 
seiniltä, kokoontuivat hampaantekijät juhlimaan Hammasteknikkomestarit ry:n 30 vuotista taivalta. 
Omaa mystisyyttään tilaisuuteen loi uusien mestarien vihkiminen seremonioineen. Kaapuihin ja kaula-
vitjoihin sonnustautunut raati jakoi mestarinkirjat neljälle vastavalmistuneelle hammasteknikko-
mestarille. Ennen mestarinkirjojen jakoa oli vielä kuitenkin vastattava raadin esittämään ratkaisevaan 
mestarinkysymykseen. Yleisö odotti henkeään pidätellen, tyydyttääko kokelaiden edustajan, mestari-
kokelas Mikko Kääriäisen, vastaus raatia. Lyhyen pohdinnan jälkeen raati julisti vastauksen hyväksi. 

S 1960 luvun alussa ham
masteknikko Sulo Nurto, 
toimiessaan Helsingin käsi

työyhdistyksen valtuustossa ja 
Pienteollisuuden keskusliiton 
tehtävissä, mietti mestaritutkin
non soveltuvuutta ammattiimme. 

Yhdessä Gunnar Koskisen ja 
Mauno Bäckmanin kanssa he 
valmistelivat tutkintovaatimuksia 
kaksi vuotta. Johtoajatuksena pi
dettiin tutkinnon laatimista siten, 
että sitä voitaisiin hyvällä omalla 
tunnolla esittää ammattimme 
ylemmäksi tutkinnoksi niin, ettei 
mestarin kirjan saamista voitaisi 
jälkeenpäin moittia pelkäksi läpi-
huudoksi. 

ENSIMMÄISET MESTARIT 
VALMISTUVAT 

Mestariraatilaisia juhlatunnelmissa vasemmalta kirstunvartija Vesa 
Vuoristo, Mestarien puheenjohtaja Hannu Leppäkorpi, Sulkamestari 
Hemmo Kurunmäki, raadin puheenjohtaja Lars Nordberg ja perusta
jajäsen Nils Bang. Raatiin kuuluu lisäksi Hammaslaboratorio/Utön 
puheenjohtaja Matti Taiminen ja Käsityöneuvos Mikko Rikkonen. 

Lääkintöhallituksen ylilääkäri, 
Ensio Kalijärvi, yliopistojen pro
fessorit Kalervo K. Koivumaa ja 
Kuno Nevakari toimivat tenttien 
valvojina ja lopulta mestaritöiden 
arvostelijoina. Aikanaan 8 en
simmäistä kokelasta saivat tent-
tinsä tentityksi ja tehtyä yksilölli
set näytetyönsä hyväksyttävästi 
1962. Vanhojen traditioiden mu
kaisesti jaettiin Pienteollisuuden 
keskusliiton tiloissa juhlallisesti 
ensimmäiset mestarikirjat. Pai
kalla oli jopa TES-vision kamerat 
ikuistamassa tilaisuutta. 

HAMMASTEKNIKKOMES
TARIT RY PERUSTETAAN 

Tämän jälkeen oli aikaa ajatella 
tulevaisuutta. Kokoonnuttiin 7.1. 
1963 ja päätettiin sääntöluon
noksesta, joka hyväksyttiin yksi
mielisesti - siis perustettiin Ham
masteknikkomestarit ry. Paikalla 
olivat 8 ensimmäistä mestaria 
Sulo Nurto, Gunnar Koskinen, 
Mauno Bäckman, J.K. Elminen, 
Sakari Hietala, Ilmari Vaarala, 
Leo Sipilä ja Aarno Salmelainen. 

Yhdistyksen tarkoituksena on 
yksinomaan edistää hammas-
teknikoiden ammattitaidon ja 
hengen kehitystä. Yhdistyksen 
tarkoituksena ei ole käsitellä hin
ta- ja palkka-asioita eikä harjoit
taa taloudellista toimintaa. . 

MESTARITUTKINTO 
UUDISTUU 

Koska 1988 suun terveyden
huollon komitea katsoi tarpeel
liseksi perustaa hammastekni-

18 hammas 
1/1993 teknikko 

Mestarikokelas Mikko Kääriäi
nen vastaa raadin esittämään 
mestarinkysymykseen kaikkien 
kokelaiden puolesta. 

kon jatkolinjan, piti vastaavasti 
muuttaa myös mestaritutkintoa. 
Tässä uusimuotoisessa mestari
tutkinnossa jatkolinjaa pidetään 
valmentavana osana. Edellyty
ksena jatkolinjalle pääsyyn on 
kahden vuoden toimiminen 
hammasteknikkona. Jatkolinja 
jakautuu yli 200 oppitunnin 
jälkeen kliiniseen kokoprote-
tiikkaan tai laboratoriotekniik-
kaan. Ylemmän ammattitutkin
non suorittamiseksi hammastek
nikon tulee tenttiä 19 opis
keluviikon teoriajakso, valmistaa 
lyhyt kirjallinen tutkielma ja 
osallistua n. 200 tunnin mit
taiseen "klinikkajaksoon". Siellä 
hän tekee tekniset työt erikoistu
vien hammaslääkäreiden kans
sa siten, että työt vaatimus
tasoltaan riittävät jatkolinjan lä
päisemiseksi. Tähän valmenta
vaan osaan kuluu käytännössä 
1 , 5 - 2 vuotta, koska kursseja ei 
ole ajallisesti kytketty toisiinsa. 

Näin saavutetaan se teoria ja 
työtaidollinen valmius, että koke
las voi tulla 3 - 5 päivän mittai
seen työkokeeseen. Siinä hänen 
on osoitettava hallitsevansa am
mattimme vaativimpia osa-aluei

ta. Tämän kokeen läpäisseet 
hammasteknikot saavat tutkin
nostaan kirjallisen todistuksen ja 
oikeuden käyttää hammastek-
nikkomestarin arvonimeä. 

12.2.1993 Hämeen Linnassa 
saivat ensimmäiset uusimuotoi
sen tutkinnon suorittaneet 
mestarit mestarinkirjansa. Uudet 
mestarit ovat Mikko Kääriäinen, 
Helsinki, Seppo Kärkkäinen, 
Kuopio, Kalevi Niemi, Jyväskylä 
ja Timo Vuori, Lahti. 

PÄIVITTÄISESTÄ 
TOIMINNASTA 

Hammasteknikkomestarit toimi
vat lähinnä koulutusasioiden pa

rissa ammattikuntamme sisällä, 
esimerkiksi hammasteknikoiden 
koulutustoiminnassa ja Valtion 
hammasteknikko-opiston johto
kunnassa. 

Hammasteknikkomestarit ry ha
luaa kiittää seuraavia hammas-
tarvikeliikkeitä juhliensa järjes
tämisessä saamastaan tuesta: 

Hammasväline, Dentaldepot, 
Plandent, Dexpert, Dental 
Minerva, Astra Tech, Instramed 
ja LM-Dental. 

Kiitokset myös hammaslääkäri-
järjestöille ja alamme järjestöille 
HTM-stipendirahaston kartutta
misesta. 

Uudet mestarit vasemmalta oikealle: Timo Vuori, Kalevi Niemi ja 
Mikko Kääriäinen. 

T U L E HAMMASTEKNIKOKSI 
UNKARIIN 

HAMMASTEKNIKKOMESTARIT RY:N 

STIPENDEJÄ VOI HAKEA 

Olen suomalainen EHH, jolla on 
vastaanotto 4 km Budapestistä. 

2,2 milj. kaupungissa ei ole 
"hyvää" hammasteknikkoa joten 

Lähetä vapaamuotoinen hakemiksesi 

osoitteella: 

JUURI SINUA KAIVATAAN! 
Hammasteknikkomestarit ry 

Työtilat ovat uudet 1993 valmistuneessa 
talossa. 

Pellavatehtaankatu 8 B 25 

33100 TAMPERE 

Yst.vast. ja tied. Eija Sipiläinen 
Hotel Phoenix, 2092 BUDAKESZI, 

ZICHY P.U. 18-20, HUNGARY 
Puh. ilt.: 990-36-60-1386769 

Tiekstelut puh: 931 - 148390 

19 






