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Massiivisten
metallirankojen
valaminen Nautilus T painevakuumilaitteella
1. JOHDANTO

Opinnäytetyömme perustana on Joni Roinisen ja Eero Pahlmanin
vuonna 2003 tekemä opinnäytetyö massiivisten metallirankojen
valamisesta. Kyseisessä työssä jäi avoimeksi se, mistä huokosien
syntyminen johtuu Nautilus T -valulaitteella valettaessa. Kyseessä
on jatkotutkimus, joka keskittyy Nautilus T:llä valettaviin massiivisiin rankavaluihin.
Roinisen ja Pahlmanin opinnäytetyössä Fornax 35 EM -korkeajaksolingolla valetuissa koekappaleissa ei esiintynyt ongelmia.
Tässä työssä keskitymme vain Nautilus T:llä valamiseen, koska
aikaisemmin tehty opinnäytetyö toi esille, ettei valmistajan suosittelemilla ohjeilla ja yleisesti opetetuilla työmenetelmillä pysty onnistuneesti valamaan massiivisia rankavaluja Nautilus T -valulaitteella.
Olemme perehtyneet valamisen lainalaisuuksiin ja etsineet ratkaisua
huokoisuusongelmaan.
Kokeilimme uutta näkemystä rangankanavoinnissa, jota emme
olleet koskaan nähneet käytettävän koulussa tai työelämässä. Kanavointi muistuttaa siltavaluissa käytettävää kanavointia, jossa on
valupalkki. Valupalkki syöttää korvausmetallia kiteytymissupistuman kompensoimiseksi.
Käytössämme oli sama mastermalli, joka oli Roinisen ja Pahlmanin opinnäytetyössä. Ainoa asia, jota muutimme koeasettelua
tehtäessä on kanavointi. Uskoimme sen vaikuttavan huokoisuusongelmaan.

2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Joni Roininen ja Eero Pahlman tekivät vertailevan tutkimuksen
massiivisten metallirankojen valamisesta Nautilus T -korkeajaksopainevakuumilaitteella ja Fornax 35 EM -korkeajaksolingolla. Tutkimuksessa tehtyjen valujen istuvuudessa ei ollut merkittävää eroa
valukoneiden kesken, mutta Nautilus T:llä valetuissa kappaleissa
esiintyi huokoisuusongelmia. Huokoset olivat sekä ydinhuokosia,
joita esiintyi kappaleen keskellä, että imuhuokosia, jotka muodostuivat valukanavien kiinnityskohtiin.
Metallin valamisen suurin ongelma on metallin kiteytymissupistuminen. Sulametalli kiteytyy ensimmäisenä ulkokuoreltaan.
Jäähtyminen etenee ulkokuorelta kohti keskipistettä, joka aiheuttaa
huokosia viimeiseksi jähmettyvään kohtaan. (Naylor 1992: 76)
Fornax 35 EM:llä valetut metallirangat istuivat mallilla riittä
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vän tarkasti. Kyseisellä valulaitteella metalli syötetään sylinteriin
keskipakoisvoimaa käyttäen, eli mitä enemmän metallia on, sitä
suurempi on valupaine. Valettavan kappaleen ulkopinnat jähmettyvät ensimmäisenä, jolloin kanavien ja valettavan kappaleen sisällä
on vielä sulaa metallia. Keskipakovoima vaikuttaa aina kappaleen
täydelliseen kiteytymiseen asti. (Roininen, Pahlman 2003: 3-4)
Nautilus T:llä valettaessa metallin sulamisvaiheessa valusylinteriin
kohdistuu alipaine, jolla poistetaan sylinterin sisällä olevat mahdolliset ilmataskut. Metallia laukaistaessa sylinteriin alipaine vetää
sulaa metallia valettavaan kappaleeseen, jolloin alipaine vaihtuu
ylipaineeksi ja auttaa metallia juoksemaan valettavaan kappaleeseen
syöttäen samalla korvausmetallia kiteytymissupistuman kompensoimiseksi. Nautilus T:llä valettaessa metalli käyttäytyy samoin kuin
Fornax 35 EM:llä valettaessa. Metalli kiteytyy ulkopinnoilta, jolloin
ylipaineen vaikutus lakkaa ja   kappaleeseen syntyy   imuhuokosia. Fornax 35EM:llä valettaessa paine kasvaa lineaarisesti massan
kasvaessa. Nautilus T -laitteessa valupaine on aina vakio eli mitä
enemmän on tilavuutta ja massaa, sitä pienempi on paineen vaikutus
tilavuusyksikköä kohden. (Nautilus T:n käyttöohje, BEGO)

3. VALAMISEN PERUSTEET

Metallin valaminen on sekä taidetta, että tiedettä, jota ohjaavat tietyt
lainalaisuudet. Koska valamista voidaan kutsua taiteeksi, hammasteknikko voi itse soveltaa valamisen perusteita tilanteen mukaan.
Tiedettä tarvitaan, koska aina teoria ja käytäntö eivät mene yhteen.  
Yleensä epäonnistunut valu on joko huonon valutekniikan syytä tai
valamisen perusteita ei ole noudatettu. (Naylor 1992: 76)
Jokaisessa valussa on huokosia. Huokoset johtuvat metallin kutistumisesta jähmettyessään. Huokoisuutta esiintyy valetun kappaleen
paksuimmissa kohdissa, koska ne jähmettyvät viimeisenä. Hammasteknikolle on haastavaa rakentaa valettava kappale siten, että huokoset ovat valukanavissa eikä itse valettavassa kappaleessa. Vuonna
1986 Ingersoll ja Wandling kehittivät 17 eri ohjetta valukanavointiin,
upotukseen, vahan polttamiseen, metallin sulatukseen ja metallin
valamiseen. Näitä ohjeita kutsutaan valamisen säännöiksi. Näissä
säännöissä on esimerkkikappaleena käytetty kolmen hampaansillan
valamista. Samat periaatteet toimivat muissakin valutöissä. (Naylor
1992: 76)
Nämä Ingersollin ja Wandlingin kirjoittamat valamisen säännöt
toimivat samoin nykyistenkin valumenetelmien kanssa. Vuodesta
1986 valumassat ovat kehittyneet. Ne ovat tarkempia ja kestäväm1/2005

piä kuin vanhanajan valumassat. Tämä mahdollistaa valusylinterin
pikalämmityksen ilman, että sylinteri hajoaa. Nautilus T:ssä on tärkeää sylinterin ehjänä pysyminen, koska paine pääse purkautumaan
sylinteristä. (Naylor 1992: 76)
3.1 Ensimmäinen sääntö
Kiinnitä valukanavat valettavan kappaleen paksuimpaan kohtaan.
Sula metalli juoksee kanavia pitkin perille niin, että se menee ensin
paksuimpaan kohtaan, josta se jatkaa ohuempia rakenteita kohti.
Näin tehtäessä valupaine on paine mahdollisimman suuri. (Naylor
1992: 76)
3.2 Toinen sääntö
Aseta sylinteri valulinkoon siten, että keskipakoisvoima ei hidasta
metallin kulkua valettavaan kappaleeseen. Merkitse sylinteri niin,
että tiedät miten sen pitää siellä olla, jotta metalli juoksisi kanavia
pitkin suoraan kohti valettavankappaleen reunoja. Säännön rikkominen saattaa aiheuttaa metallin liian aikaista jähmettymistä ja
vajaita valuja. (Naylor 1992: 76)
3.3 Kolmas sääntö
Aseta valettava kappale valusylinteriin siten, että se sijoittuu ns.
kylmälle alueelle. Valupalkki tulee sijoittaa sylinterissä alueelle, joka
jäähtyy viimeisenä (kuuma-alue, katso kuva 1). Ns. kylmäalue sijaitsee lähellä sylenterin reunoja, kun taas kuuma-alue sijaitsee keskellä.
Tätä sääntöä noudatettaessa tulet varmistamaan sen, että valussa
syntyvät huokoset tulevat sijaitsemaan valupalkissa eikä valettavassa
kappaleessa. (Naylor 1992: 77)
3.4 Neljäs sääntö
Valupalkin tulee olla suurempi tai saman kokoinen kuin valettava
kappale, jotta se toimisi oikein. Valettavan kappale jähmettyy ensimmäisenä, jolloin se aiheuttaa alipainetta. Estääkseen huokosien
syntymisen, on valupalkin syötettävä korvausmetallia kappaleeseen.
(Naylor 1992: 77)

3.7 Seitsemäs sääntö
Valitse sopivan kokoinen valusylinteri. Valettavan kappaleen kauimmaisin kohta tulisi olla n. 6,4 millimetrin päässä sylinterin yläreunasta. Sylinterin sivut tulisi olla noin 9,5 millimetrin päässä
valukappaleesta. Jos valumassaa ei ole tarpeeksi paksusti, metalli
saattaa rikkoa muottia. Valettavien kappaleiden pitää olla noin 6,4
millimetrin päässä toisistaan. (Naylor 1992: 78-79)

3.8 Kahdeksas sääntö
Pintajännityksen poistajaa tulisi käyttää, jotta vahan pinnassa ei olisi
pintajännitteitä, joka parantaa valumassan juoksevuutta vahan pinnalla. Vahan pintaan ei saa jäädä pintajännityksen poistajaa. Se tulisi
joko kuivata tai antaa kuivua ennen massaan upotusta. Säännön
rikkominen saattaa tehdä valetun kappaleen pinnasta epätasaisen.
(Naylor 1992: 79)
3.9 Yhdeksäs sääntö
Punnitse valumassa ja mittaa tarvittavat nesteet tarkasti, jotta saataisiin paras mahdollinen sekoitussuhde. Katso ohjeista tarkat valmistajan suosittelemat sekoitussuhteet erilaisille töille ja metalleille.
Mitä jäykempi massa, sitä enemmän se laajenee lämmitettäessä.
Jos käytät massan sekoituksessa pelkkää laajennusnestettä sinulla
on vähemmän työskentelyaikaa, kuin esimerkiksi työskenneltäessä
50/50 laajennusnesteen ja veden sekoitusta. Nämä asiat vaikuttavat
valetun kappaleen istuvuuteen. (Naylor 1992: 79)

3.5 Viides sääntö
Älä käytä liikaa metallia, jos käytät valupalkkia tai valuhelmeä valettaessa. Valunappi  imee valupalkista metallia, joka on tarkoitettu
valettavaa kappaletta varten. Korvausmetallia ei tällöin mene tarpeeksi eikä riittävällä paineella valettavaan kappaleeseen. Vaarana

3.10 Kymmenes sääntö
Eliminoi ilman ja kaasun muodostuminen valumassaan, sekoittamalla massa alipainesekoittimessa. Alipaineessa sekoittaminen tekee
massasta tiiviimmän kuin sekoitettaessa esimerkiksi käsin. Tiiviimpi
massa laajenee eritavalla kuin hauraampi massa. Työskentelyaika on
eniten massasta riippuvainen, mutta pääperiaate on se, että voimakkaasti sekoitettaessa massa kovettuu nopeammin kuin hillitymmin
sekoitettu massa. Säännön rikkominen voi aiheuttaa ilmakuplia,
sylinterin halkeamisen ja valettavaan kappaleeseen epämuodostumia. (Naylor 1992: 79)
3.11 Yhdestoista sääntö
Anna valumassan kovettua riittävän pitkän aikaa ennen kuin se
asetetaan uuniin. Mikäli kostea sylinteri asetetaan uuniin se saattaa
haljeta, koska se ei kestä vahan palamisesta johtuvia kaasupurkauksia. Valmistajan ohjeita tulisi noudattaa. (Naylor 1992: 79)

Kuva 1. Kuvassa havainnollistetaan termisenkeskipisteen sijainti.
(Naylor 1992: 69)

3.12 Kahdestoista sääntö
Vahoja sylinteristä pois poltettaessa tulee käyttää kullekin vahalle
tai muoville suositeltua poltto-ohjelmaa. Mikäli työssä on käytetty
muoviprofiileja, ei suositella pikavaluja. Jos vahojen tai muovinpoltto epäonnistuu, saattavat muovi, vaha tai muovista muodostunut
hiili estää metallin pääsyn valettavaan kappaleeseen. (Naylor 1992:
80)

on myös, että lämpökeskus voi siirtyä, jos metallia on liikaa tai liian
vähän. (Naylor 1992: 77-78)
3.6 Kuudes sääntö
Valukanavista tulisi tehdä mahdollisimman jouhevat, jotta pyörteet kanavissa saataisiin minimoitua. Pyörteitä aiheuttavat tiukat
käännökset, kanavan paksuuden vaihtelut ja epätasainen vahaus.
(Naylor 1992: 78)
1/2005

3.13 Kolmastoista sääntö
Valitun lämmitysmenetelmän tulisi pystyä sulattamaan metalli ja


kuumentaa se noin sata astetta yli sulamispisteen. Oikein säädetty
liekki pystyy kuumentamaan metallin riittävän juoksevaksi ja kuumaksi, jotta se ehtii juosta sylinteriin ennen jähmettymistä. Ylikuumennetusta metallista saattaa palaa pois valamiseen tarvittavia metallielementtejä tai metalli saattaa oksidoitua. (Naylor 1992: 80)
3.14 Neljästoista sääntö
Säädä liekki oikein. Väärin säädetty liekki lisää hiiltä ja happea
metalliin sitä kuumennettaessa, joka aiheuttaa kaasuhuokoisuutta.
(Naylor 1992: 80)
3.15 Viidestoista sääntö
Takaa riittävä valuvoima esimerkiksi linkoa käytettäessä. Tiheydeltään suurempi metalli esim. kulta ei vaadi niin kovaa valuvoimaa
kuin esimerkiksi kevyempi koboltti-kromi. (Naylor 1992: 80)
3.16 Kuudestoista sääntö
Valettaessa millä tekniikalla tahansa tulisi kanavointi suorittaa siten,
että metalli kulkee kohti valettavan kappaleen reunoja. (Naylor
1992: 81)
3.17 Seitsemästoista sääntö
Älä jäähdytä valettua sylinteriä liian nopeasti. Eritahdissa jäähtyvä
valumassa ja metalli lisää valettuun kappaleeseen jännityksiä, joka
vääristää lopputulosta. Kappale ei istu mallilla riittävän tarkasti.
Nopeasti jäähdytetty metalli ei ole myös kestävä kuin oikein jäähdytetty metalli. (Naylor 1992: 81)
3.18 Valuvirheiden analysointi
Valuvirheitä voi tapahtua, vaikka valamisen lakeja on noudatettu.
Virhe voi johtua valutekniikasta ja on mahdollista, että valumateriaali on ollut heikkolaatuista tai viallista. Standardisoimalla tekniikkasi ja käymällä jokainen vaihe tarkkaan läpi. Näin varmistat, että
olet tehnyt kaikki vaiheet oikeasoppisesti. Tällöin on mahdollista
kontrolloida jähmettymissupistumista ja minimoida virheelliset valut. Materiaalien varastointi valmistajan ohjeiden mukaan varmistaa
niiden toimivuuden. Virheet tulisi analysoida mahdollisimman tarkasti ja huomioida onko työn kaikki eri vaiheet toteutettu varmasti
ohjeiden mukaan. (Naylor 1992: 81)

4. TUTKIMUKSESSA KÄYTETTY
VALUKONE
4.1 Nautilus T
Nautilus T korkeajaksopainevakuumivalulaite on suunniteltu hammaslejeerinkien valamiseen. Nautilus sulattaa metallin induktiovirralla, jolla voidaan valaa kaikki jalot- ja epäjalot metalliseokset paitsi
titaania. Sulan metallin siirtyminen deegelistä sylinteriin perustuu
sekä yli- ja alipaineeseen että maanvetovoimaan. (Nautilus T:n käyttöohje: BEGO)
Koneessa on valmiiksi määritelty eri metalleille omat valuohjelmat, joka ilmoitetaan nelinumeroisella lukusarjalla. Metalli esilämmitetään deegelissään ennen sylinterin tuomista valukoneeseen.
Tällä varmistetaan, että sylinteri ei pääse jäähtymään ennen valuprosessin alkua. Esilämmityksen jälkeen sylinteri tuodaan valukammioon, joka sijaitsee deegelin alapuolella. Varsinainen sulatusprosessi
aloitetaan, jonka jälkeen metalli vapautetaan deegelistä sylinteriin.
Metalli siirtyy sylinteriin maanvetovoiman, sylinterin yläpuolisen
ylipaineen ja valukammioon imetyn alipaineen ansiosta. (Nautilus



T:n käyttöohje: BEGO)
Kuva 4.Tutkimuksessa käytetty valukone Nautilus T.

5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
5.1 Kipsimallien valmistaminen
Saimme tutkimusta varten Joni Roinisen ja Eero Pahlmanin tekemän silikonimuotin, josta valoimme kymmenen samanlaista kipsimallia erikoiskovasta kipsistä (GC Fuji Rock EP). Sekoitimme
kipsiä 30 sekuntia vakuumissa V/P suhteen ollessa 0,2. Kipsimalli
on pelkistetty yläleuanmalli. Jokaisen mallin merkitsimme omalla
numerolla, jotta voisimme tarkistaa valetun kappaleen istuvuuden
omalle mallilleen.
5.2 Valumassamallien tekeminen
Erikoiskovasta kipsistä valmistetun työmallin dublikoimme puhtaalla agar-agar hydrokolloidigeelillä, joka oli 41° C:ista . Upotimme
työmallit 38° C veteen kymmeneksi minuutiksi, jonka jälkeen laskimme geelin työmallien päälle. Annoimme geelin jähmettyä ensin
15 minuuttia jääkaapissa ja 1h 15 min huoneenlämmössä. Tämän
jälkeen kaadoimme valumassan (Dentaurum Rema Dynamic) geelimuottiin. Sekoitimme massan valmistajan ohjeiden mukaisesti

(W/P 0,6) 10 sekuntia käsin ja 40 sekuntia vakuumissa. Massan
annoimme kovettua huoneenlämmössä 40 minuuttia, jonka jälkeen
kuivatimme malleja uunissa (Bego) 225° C:essa 40 minuutin ajan.
Tämän jälkeen annoimme mallien jäähtyä alle 100° C:en ja karkaisimme mallit suihkutettavalla karkaisuaineella(Bego Durofluid).
Karkaisuaineen suihkuttamisen jälkeen laitoimme mallit vielä uuniin
viideksi minuutiksi 100° C:seen.
5.3 Valukappaleiden vahaaminen
Vahauksessa käytimme valmiita vahaprofiileja, jotta saisimme aikaan
mahdollisimman samanlaisia vahauksia. Vahaprofiilit kiinnitimme
toisiinsa kuumalla sähköveitsellä (Renfert Vaxelectric I).
Vahasimme malliin palatinaalikaaren kaksinkertaisesta 0,6 mm
paksusta sileästä vahasta (Bego Glattes Gusswachs). Vaakatasossa
oleva hammaskaari vahattiin 2 x 6,5 mm vahaprofiilia käyttäen
(Bego Wachsprofilstäbe). Käytimme samaa vahaa myös bukkaalikynsien vahaamiseen. Hammaskaaren sisäpuolella sijaitsevalle
hyllylle vahattiin 2 x 4,5 mm vahaprofiilia (Bego Wachsprofilstäbe).
Vahaprofiilit painelimme tiiviisti mallille, ettei valumassa muhviin
upotuksessa pääse niiden alle.
5.4 Muhviin laitto ja esilämmitys
Massa sekoitettiin valmistajan ohjeiden mukaan. Aluksi käsin sekoittaen 10 sekuntia ja sen jälkeen vakuumissa 40 sekuntia. Muhvia
varten punnitsimme massaa 400 grammaa. Sekoituksen jälkeen
kaadoimme massan  muhviin ja annoimme kovettua huoneenläm1/2005

mössä noin 20 minuuttia. Kun massa oli kovettunut, nostimme
muhvit esilämmitettyyn uuniin, jonka lämpötila oli 600° C (uuni:
Jelrus; Radiance Multi Stage MSL). Tämän jälkeen nostimme uunin täydellä teholla (17°/min) loppulämpötilaan 950°- 1050° C
koesarjasta riippuen. Pidimme muhvia loppulämpötilassa tunnin
ajan, jolloin suoritimme valamisen.
5.5 Metallin valaminen
Käytimme valamisessa potilastöissä käytettävää Nautilus T -valukonetta. Metalli oli Begon Wironit LA -lejeerinkiä. Metallin määrä
vaihteli kanavoinnista riippuen.  Valuohjelma 6104.
5.6 Valujen purkaminen.
Metallin valamisen jälkeen muhvi jäähdytettiin huoneenlämpöiseksi
pöydällä. Muhvit purettiin kipsisaksia apuna käyttäen. Tämän jälkeen puhalsimme metallivalut ensin 250µ hiekalla ja sitten 110µ
hiekalla. Nyt valetut kappaleet olivat valmiita analysoitavaksi.

Kuva 5. Ensimmäisen koevalun vahaukset.

Päätimme siirtää valupalkkia kauemmaksi valettavasta kappaleesta
pidemmillä syöttökanavilla. Kanavoinnissa käytimme apuna Heraeus Kulzerin kanavointiohjeita massiivisia kappaleita valettaessa.
Kanavointitekniikan pääperiaate on, että syöttökanavat ovat riittävän suuret ja tarpeeksi kaukana valettavasta kappaleesta. Syöttökanavat kappaleeseen tehtiin pyöreästä sekä 3,5 mm että 5 mm
paksusta vahalangasta. Valupalkkiin metalli syötettiin 3,5 mm paksusta pyöreästä vahalangasta. Valupalkkeja oli kolme, jotka olivat
tehty vahaamalla 3,5 mm ja 5 mm paksut kanavalangat yhteen.
Palkkien pituus oli n. 18 mm. Valupalkista syöttökanava alkoi ensin

6. KOEVALUJEN TOTEUTTAMINEN
6.1 Ensimmäiset koevalut
Ensimmäiset koevalut vahasimme P.A. Weissin tekniikkaa apuna
käyttäen. Tätä tekniikkaa on yleisesti käytetty Nautilus T:llä valetuissa silloissa. Ajattelimme sen toimivan myös rankavaluissa. Koevalut
kanavoitiin yhdellä halkaisijaltaan 5mm pyöreällä kanavalangalla
siten, että kanava myötäili hammaskaarta toimien samalla valupalkkina. Kanava sijoitettiin n. 1,5mm päähän valettavasta kappaleesta.
Syöttökanavia oli hammaskaarella viisi tasaisin välein ja ne tehtiin
3,5mm paksusta pyöreästä vahalangasta. (Katso kuva 5) Suorimme metallin valamisen Nautilus T laitteella. Metallia valussa oli 36
grammaa.
Ensimmäisessä koevalussa syntyi imuhuokosia valettavaan kappaleeseen (katso kuva 6) ja analysoimme sen johtuvan valupalkin
massan suhteesta valettavan kappaleen massan määrään. Päätimme
kaksinkertaistaa valupalkin massan, jotta palkki olisi suurempi kuin
valettava kappale. Tällöin valupalkki kiteytyy myöhemmin kuin
valettava kappale.
  
6.2 Toiset koevalut
Valupalkin tulisi olla massaltaan joko suurempi tai yhtä suuri kuin
valettavakappale. Tästä johtuen lisäsimme toisen koevalun valupalkkiin massaa kaksinkertaistamalla sen tilavuus. Valupalkki tehtiin
vahaamalla kaksi 5mm kanavalankaa päällekkäin. Syöttökanavien
määrää lisättiin seitsemään, jolla estetään imuhuokosten muodostumista valettavaan kappaleeseen syöttökanavien väliin.(Katso kuva 7)
Suorimme metallin valamisen Nautilus T -laitteella. Metallia valussa
käytettiin 48 grammaa.

Kuva 6. Ensimmäisen koevalun metallikappaleet. Kappaleissa esiintyy
imuhuokosia.

5 mm paksusta langasta 5 millimetrin pituisena, jonka jatkeena oli
vielä 3 mm pitkä halkaisijaltaan 3,5 mm paksu kanavalanka. Eli
syöttökanava oli yhteensä 8 mm pitkä. Tällä varmistimme, että
valupalkki jähmettyisi vielä myöhemmin kuin valettava kappale.
Lisäksi vahasimme jäähdytyskanavat 1,5 mm vahalangasta. Ne sijoitettiin valettavaan kappaleeseen valupalkkien väliin. Näin ollen
lisä varmistimme että, metallin kiteytyminen saa alkunsa oikeasta
suunnasta. (Katso kuva 9)
  
Koevalun valuttuihin kappaleisiin muodostui imuhuokosia (Katso
kuva 10) Koska imuhuokosia esiintyi syöttökanavien kiinnityskohdissa, täytyisi valettava kappale saada kiteytymään vielä aikaisemmin

Kuva 7.Toisen koevalun vahaukset.

  
Valetuista kappaleista löytyi imuhuokosia. (Katso kuva 8) Edelliseen koesarjaan verrattuna imuhuokoset olivat suurempia. Ajattelimme niiden johtuvan siitä, että valupalkki on liian lähellä valettavaa
kappaletta, jolloin kiteytyminen tapahtuu samaan aikaan.  
6.3 Kolmannet koevalut
1/2005

kuin valukanavat.
6.4 Neljäs koevalu
Neljännen koevalun suoritti lehtori Tapio Suonperä. Koevalussa
oli eroa kanavoinnissa ja muhvin loppulämpötilassa. Kanavia kappaleeseen tuli neljä, jotka olivat halkaisijaltaan 5mm kanavalankaa.
Jäähdytyskanavat olivat paksuudeltaan 1,5 mm, ja niitä oli 9 kappaletta. (Katso kuva 11)  Muhvin loppulämpötila 950° C. Lämpötilan


Zirkonzahn® on saapunut Suomeen
Uusi Zirkonzahn® jyrsinjärjestelmä käyttää materiaalina yttriumzirkoniumdioksidiblokkeja. Järjestelmällä on mahdollista valmistaa:
Yksittäiset kruunut ja sillat 14. yksikköön asti sekä abutmentit

Saatavana kaikissa
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e-mail: estech@kolumbus.fi tai info@zirkonzahn.com (kirjoita englanniksi)
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Koevalussa kappaleeseen syntyi imuhuokosia bukkaalikynsien
kohdassa sijaitsevien syöttökanavien kiinnityskohtaan (Katso kuva
13) Tässä koevalussa oli selvästi silminnähden havaittavissa se, että
imuhuokoiset olivat oleellisesti pienempiä kuin aiemmissa valuissa.
Päätimme siirtää kanavat pois bukkaalikynsien kohdalta, jolloin
estäisimme tilavuudeltaan liian suuren kohdan muodostumisen,
johon syntyisi lämpökeskus.
Kuva 8. Toisen koesarjan valetut kappaleet. Kappaleissa imuhuokosia.

  
6.6 Kuudes koevalu

laskemisen tarkoitus oli, että valettava kappale kiteytyisi aiemmin
kuin valukanavat. Valu suoritettiin Nautilus T -painevakuumilaitteella. Valussa käytettiin 30 grammaa metallia.  
  
Neljänteen koekappaleeseen syntyi sekä imuhuokosia että
kiteytymishuokosia(katso kuva 11.). Valukanavia oli neljä, tarkoittaen sitä, että paine jakautuu neljään osaan. Kyseisessä koevalussa
tuli selvästi esille, että pyöreä kanava ei toimi näin massiivista rankaa
valettaessa. Kanavien kiinnityskohtiin syntyi isoja imuhuokosia.
Vaikka jäähdytyskanavia oli yhdeksän, ei päästy toivottuun lopputulokseen.

Kuva 11. Tapio Suonperän koekappale valettuna. Imuhuokoset
bukkaalikynsien kohdissa ja kiteytymishuokosia hammaskaaren
etualueella.

mahdollisimman lähellä valettavaa kappaletta. (Katso kuva 12)
Valaminen suoritettiin Nautilus T -valulaitteella. Valettavaa metallia
oli 42 grammaa.

Edellisten koevalujen pohjalta päätimme kokeilla valamista kahdella
syöttökanavalla (Katso kuva 14). Siirsimme syöttökanavat pois
bukkaalikynsien kohdalta, jossa on valettavan kappaleen paksuin
kohta. Siirsimme syöttökanavat mesiaalisesti eteenpäin, ja lisäsimme
bukaalikynsien kohdalle kahdet jäähdytyskanavat. Jäähdytyskanavien avulla pyrimme estämään lämpökeskuksen muodostumisen ja
samalla ohjaamaan kiteytymisen kulkua. Kahta valukanavaa käytettäessä saadaan myös suurempi valupaine kanavaa kohti, joka
puristaa korvausmetallia valettavaan kappaleeseen.   
Lukuisista yrityksistä ja kokeiluista huolimatta imuhuokoisia syntyi jälleen. Imuhuokoset tulivat tähänkin valuun, vaikka siirsimme
kanavien kiinnityskohtia ja lisäsimme jäähdytyskanavat valettavan
kappaleen paksuimpiin kohtiin (Katso kuva 15). Alkoi näyttää siltä, että näin massiivinen huokoseton kappale on mahdoton valaa
Nautilus T -painevakuumivalulaitteella.
  
6.7 Seitsemäs koevalu
Opinnäytetyön sponsorina toimineen Oriola Yoj:n toimesta lähetimme massamallit hammaslaboratorio Jussin Hampaaseen. Laboratorio on Begon pilottilaboratorio, joka auttaa heidän laitteita käyttäviä
laboratorioita ongelmissaan. Hammasteknikko Jussi Huttunen valaa
myös metallirankoja toisille laboratorioille alihankintana. Hänellä on
käytössään Nautilus MC Plus- painevakuumivalulaite. Laite on lähes

Kuva 10. Kolmannen koevalun valetut kappaleet, joissa on imuhuokosia syöttökanavien kiinnityskohdissa.

Kuva 12. Viidennen koevalun vahaukset. Kuvassa mukana yksilöllinen muhvi.

6.5 Viides koevalu
Kappale kanavoitiin valmistajan ohjeen mukaan. Valukanavat
kiinnitettiin valettavan kappaleen massiivisimpaan kohtaan, jolloin
siihen syntyi lämpökeskus ja se kiteytyi viimeisenä. Viimeiseksi kiteytyneeseen kohtaan syntyy imuhuokonen. Tässä heräsi kysymys,
onko muhvi liian iso. Päätimme tehdä yksilöllisen muhvin, jotta
lämpökeskus saataisiin mahdollisimman lähelle muhvin ulkopintaa,
jolloin metalliranka olisi varmasti kylmemmässä kuin valukanavat. Lisäksi valumassamallia madallettiin, jotta muhvin pohja olisi

Kuva 9. Kolmannen koevalun vahaukset.
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vastaava kuin Nautilus T. Valuteknisesti ainoa ero on, että MC Plus
-laitteessa käytetään suojakaasua ja kone pystyy mittaamaan metallin
lämpötilaa, optimaalisen laukaisuhetken määrittämiseksi. Laitteessa
on näyttöruutu, joka ilmoittaa metallin lämpötilan.
Jussi Huttunen valoi lähettämämme kappaleet valmistajan ohjeen mukaan, mutta ei onnistunut saamaan haluttua lopputulosta.
Kyseisissä valuissa oli silminnähden havaittavissa samantyyppisiä
imuhuokosia kuin meidän valamissa koekappaleissa. Yhteenvetona

Kuva 15. Kuudennen koevalun valetut kappaleet. Syöttökanavien
kiinnityskohdissa imuhuokosia.

opinnäytetyömme pohjana. Luimme myös eri valmistajien käyttöohjeita (Bego, Heraeus Kulzer) rankojen kanavoinnista käytettäessä
painevakuumivalulaitetta.
Kuva 13. Viidennen koevalun valettu kappale. Syöttökanavien kiinnityskohdissa imuhuokosia.

valuista hammasteknikko Huttunen toteaa, ettei Nautilus laitteet
sovellu näin massiivisten metallirankojen valamiseen, koska laite on
suunniteltu ohuiden rakenteiden valamiseen soveltuvaksi. Kappaleiden jäykkyys tulisi toteuttaa muotoilemalla metallirangat oikein.
Sirot rakenteet ja oikea muotoilu metalliosaproteeseissa tekevät
siitä lähes huomaamattoman ja miellyttävä käyttää suussa. (Jussi
Huttunen, Puhelinkeskustelu 2004)

Käänsimme valamisen lait suomen kielelle, joiden pohjalta aloimme etsiä mahdollista ratkaisua huokoisuusongelmaan. Koska kirja
käsitteli metallo-keramiaa, oli valettava esimerkkikappale kolmen
hampaan silta. Siitä huomasimme, että valamisen periaatteet pätevät
aina valettaessa metallia, riippumatta, siitä onko valettava kappale
yksittäinen kruunu, silta vai metalliranka.
Jatkotutkimusta varten saimme Roinisen ja Pahlmanin tutkimuksessa käytetyn mastermallin käyttöömme, joita dublikoimalla teimme työmallit. Dublikoimme kymmenen työmallia, josta jokaisesta
tehtiin massamallit. Koekappaleita vahattaessa seurasimme tarkasti
Pahlmanin ja Roinisen tekemiä työvaiheita, jotta koevalut olisivat
kaikilta osin samanlaisia lukuun ottamatta kanavointia.
Lähdimme kokeilemaan eri kanavointitekniikoita soveltaen valamisen periaatteita. Teimme koevalut kahden ja yhden valun pilottivaluina. Valuprosessin jälkeen valut purettiin tarkasteltaviksi.
Jokaisen koevalun yhteydessä teimme muistiinpanoja, mitä valuissa
oli tapahtunut ja mistä johtuen. Seuraavissa koevaluissa muutimme
kanavointia sen mukaan, minkälaisia muutoksia arvelimme kanavointiin tarvittavan, jotta päästäisiin haluttuun lopputulokseen.
Useista eri kanavointitekniikoista huolimatta emme onnistuneet
saamaan sellaista valua, joka täyttäisi hammasteknisissä töissä tarvittavan huokoisettomuuden.

Kuva 14. Kuudennen koevalun vahaukset.

7. PÄÄTELMIÄ JA POHDINTAA

Opinnäytetyömme on jatkotutkimus Eero Pahlmanin ja Joni Roinisen opinnäytetyöstä, jossa jäi avoimeksi,  mistä johtuu Nautilus
T:llä valetuissa massiivisissa rankavaluissa syntyneet imuhuokoset.
Lähdimme tekemään opinnäytetyötä suurella motivaatiolla, koska
ajattelimme löytävämme ratkaisun kyseiseen valutekniseen ongelmaan.
Perehdyimme valamisen lainalaisuuksiin lukemalla alan kirjallisuutta, jota oli melko vähän aiheesta saatavilla. Löysimme
englanninkielisen kirjan Metal Ceramic Technology, 1986. Kirja
osoittautui meille hyvin arvokkaaksi. Kirjasta   löytyi Ingersollin
ja Wandlingin kirjoittamat 17 valamisen sääntöä, jotka ovat olleet
10

Opinnäytetyössä aktiivisena taustavaikuttajana ja sponsorina
toimineen Oriolan edustajan Janne Summalan toivomuksesta lähetimme valettavan kappaleen massamallit ja mallivahaukset  Hammasteknikko Jussi Huttuselle.  Huttunen suoritti omassa laboratoriossa massamalleille koevahaukset mallimme mukaan ja kanavoi
työt valmistajan ohjeiden mukaan. Valettuaan koevalut Huttunen
totesi, ettei näin massiivista rankaa ole tarkoitettu valaa Nautilus T
-valulaitteella. Koska valutulokset olivat parhaimmat käytettäessä
valmistajan ohjeita, tulimme siihen tulokseen, että tilavuudeltaan
näin suuria kappaleita ei Nautilus T -laitteella pysty valamaan ilman,
ettei imuhuokosia syntyisi valettavaan kappaleeseen.
Koululla tehtävät potilastyörangat ovat useasti liian paksuja.
Työelämässä ei ole kyseistä huokoisuusongelmaa esiintynyt, koska
siellä tehtävät rakenteet ovat huomattavasti ohuempia. Nautilus T
-laitteella valettavien kappaleiden tulisi olla huomattavasti sirompia,
jolloin kyseisen valulaitteet ominaisuudet pääsisivät oikeuksiinsa. Töiden tilaajien kanssa tulisi keskustella rankojen muotoilusta,
koska oikein suunniteltu ja muotoiltu ranka on kestävämpi kuin
väärin muotoiltu paksu ranka. Massiiviseen rankaan syntyy huo1/2005

koisuutta, joka heikentää sen fysikaalisia ominaisuuksia. Paksu ranka on myös epämukava
pitää suussa.
Opinnäytetyön tekeminen syvensi oppejamme metallin valamisesta. Tulevaisuudessa on
paljon helpompaa tehdä onnistuneita valuja. Jos ongelmia syntyy, niiden ratkaisemiseen
löytyy helposti vastaus valamisen säännöistä.
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SUOMEN
HAMMASTEKNIKKOSEURAN
KEVÄTKOKOUS JA
ULKOILUVIIKONLOPPU
TAHKO-VUORELLA 1.-3.4.2005

TAHKO-TIKETTI 60,- sisältää:
- Luennot lauantaina Marina Hovissa (30,-)
- Kahvit luennoilla (8,-)
- Tahkosuunnistus, leikkimielinen kisa lauantaiiltapäivänä ja Tahkokaste (10,-)
- Illallisen Marinassa (30,-)
- Sisäänpääsyn Piazza ravintolaan, esiintyjänä
kotimainen tähtiesiintyjä (13,-)

Taas mennään bussilla
Lähtö Rautatientorilta perjantaina klo 15.00
ja paluukyyti lähtee Tahkolta klo 14.00 sunnuntaina.
Matkanhinta 30,- ja opiskelijoilta 15,-

TAHKO-TIKETTI 4.3. saakka hintaan 60,-.
Paikanpäältä 80,-, paikkoja rajoitetusti.
Varmista majoituksesi ja varaa se heti.
017- 481 400 Tahkonvahti keskusvaraamo,
017- 368 2000 Hotelli Nipastahko,
2.12. tilaa oli vielä esim. mökit 540,-/pe-su.
Nipastahkolla 2hh huone 75,-/vrk, huone neljälle
116,-/vrk.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Petri Anttila, puh. 040-589 6444
sähköposti petri.anttila@brando.fi
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luennot lauantaina 2.4.2005
klo 10.00
Onko yksinkertainen kaunista
		
Olli Saarinen, Astratech
klo 11.00
Vastaanoton ja hammaslaboratorion
hygienia
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Laskettelu

Välinevuokraus

TAHKONRINTEET
Tahkolahdentie 125, 73310 TAHKOVUORI
Puh (017) 481 200, faksi(017)481 202
tahkonrinteet@ahko.com, www.tahko.com
Lumi- ja rinneinfo 24 h, puh. (017) 481 201

SUKSIVUOKRAAMO SKIMAC TAHKO SPORT/HUKKA
Tahkolahdentie 125, 73310 TAHKOVUORI
Puh. (017) 464 8162, faksi (017) 464 8163
skimac@tahko.inet.fi

- 23 rinnettä
- 12 hissiä, hissikapasiteetti 14 000 hlöä/tunti
- SkiData/KeyCard-lippujärjestelmä
- pisin rinne 1200 m
- suurin korkeusero 200m
- viisi rinneravintolaa
- 2 välinevuokraamoa ja -huolto, hiihtokoulu
Aukioloajat:
22.11.2004-9.4.2005 joka päivä klo 9.30-19.00  
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hinnat 		
Laskettelu
Paketti
Sukset
78-148 cm
Monot
Sauvat
Paketti
Sukset
yli 150 cm
Monot
Sauvat
Lumilautailu
Paketti
Lumilauta
Monot
Murtomaahiihto
Paketti
Sukset
Monot
Sauvat
Kypärä lapset Kypärä aik.

2h

3h

pv

lisäpäivä

-

17

24

16

-

12
  5
24

16
11
  5
31

10
14
  5
22

17
  5

23
13
  5

13
16
  5

24
17
  8

34
27
13

21
16
18

18
12

  7
-

13
10
  4
  9
  9

20
12
  9
  4
  5
11

Kypärä ei sisälly paketteihin.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tahkon rinteet
1. Tahko Special (valaistu) 760/180 m
2. Tahko World Cup (valaistu) 760/180 m
3. Musta-Pekka 1000/200 m
4. Syöksyrinne 1050/200 m  
5. Vauhtirinne (valaistu) 1000/200 m
6. Turistirinne (valaistu) 1100/200 m
7. Laskuoppi, koulurinne (valaistu) 250/68 m
8. IsoTahko 1000/196 m
9. Pitkä Tahko 1100/196 m
10. Panorama 1100/170 m
11. Hallelujah 1100/170 m
12. Auringonlasku 1200/170 m
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12
10
12
  4
  9

  7

12

12

  9

Hinnat 		
2h
Laskettelu/Snowblade
Paketti
17
Sukset
12
Monot
Sauvat
4

3h

pv

24
16
11
  4

16
10
14
  4

Hinnat 		
2h
Lumilautailu/Telemark
Paketti
17
Lumilauta
12
Monot

3h

pv

lisäpäivä

22
11
  8

32
27
13

21
16
18

Hinnat 		
Murtomaahiihto
Paketti
Sukset
Monot
Sauvat
Kypärä

2h

3h

pv

lisäpäivä

-

13
10
  4
  7

20
12
  9
  4       4
  9

12
10
12

-

lisäpäivä

  7

12

  9

  5

SUKSIVUOKRAAMO SKIMAC TAHKOPRO/PIAZZA
Sokos Hotel Tahkovuori, 73310 TAHKOVUORI
Puh. (017) 464 8175, faksi (017) 464 8176
TahkoPron SkiMacista saatavilla myös lautojen ja suksien huolto.
Välineitä on myös myytävänä.
Hissilippujen hinnat
			
aikuiset
Kertanousu
5
3 tuntia
22
Päivälippu (9.30-17) 27
Iltalippu (12-19)
17
Päivä+ilta (9.30-19)
29
2 päivää
55
3 päivää
75

lapset 7-12 v.
yli 65-vuotiaat
3
16
22
12
23
40
50

TAHKON HIIHTOKOULU OY
Puh (017) 464 8344, 040-760 6688
tahkonhiihtokoulu@co.inet.fi
Tahkon hiihtokoulu antaa opetusta alppihiihdossa, lumilautailussa,
telemarkissa ja maastohiihdossa. Opetus alkaa tasatunnein hiihtokoulun toimiston edestä, rinneravintola Hukan vierestä. Tahkon
hiihtokoulu järjestää opetuksen lisäksi myös  hauskanpitoa erilaisten
kisojen ja leikkien  merkeissä.  

Talvitapahtuman järjestäjät:
Suomen Hammasteknikkoseura,
Hammaslaboratorioliitto ja
Erikoishammasteknikkoliitto.
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SUOMEN
HAMMASTEKNIKKOSEURA ry
80-vuotisjuhlatilaisuus
Suomen Hammasteknikkoseura vietti 80
– vuotisjuhliaan 5. helmikuuta 2005 Helsingin Kalastajatorpan pyöreässä salissa.
Seura jatkoi vanhoja perinteitä, juhlallisuuksiin kuului huomionosoitusten jakamiset
sekä matrikkelin 1995 –2005 julkaiseminen
ja luovuttaminen.
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05.02.2005
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Teksti ja kuvat: Ilkka Tuominen

S

Kansaneläkelaitoksen edustajat Sari Helminen ja Leena Tiainen onnittelemassa.

yntymäpäivä alkoi aamupäivällä luennolla jonka tarjosi
Nobel Biocare, luennoitsijana Dr. Dario Adolfi.  
Kalastajatorpalle saapui iltajuhlaan lähes 150 juhlijaa eri
puolilta Suomea. Onnittelujen vastaanoton jälkeen juhlan
promoottori Jukka Salonen piti avajaispuheen, jonka
jälkeen aloitettiin ruokailu. Ruokailun ohessa kuultiin puheenjohtajan juhlapuhe ja ruokailun jälkeen alkoivat matrikkelin
luovutus sekä huomionosoitusten jako.

Matrikkelitoimikunnan puheenjohtaja Matti Juntunen luovutti
matrikkelin 1995 –2005 Seuran puheenjohtajalle Ilkka Tuomiselle.
Huomionosoitusten saajina olivat Matti Juntunen, Kalevi Ilkka, Jukka Lindqvist, Pekka Juurikko sekä Hemmo Kurunmäki. Huomionosoitusten saamiseen oikeuttavat ansiot koulutuksen,

ammattitaidon, uusien työmenetelmien ja materiaalien kehittämisessä sekä aktiivinen osallistuminen Hammasteknikkoseuran toimintaan ja hammasteknisen alan kehittämiseen.
Virallisen osuuden jälkeen ilta jatkui tanssin ja seurustelun merkeissä, jota musiikillisesti siivitti Jukka Haavisto Swingers laulusolistinaan Eija Ahvo.
Hammasteknikkoseuran puolesta kiitän kaikkia osallistujia sekä
stipendirahastoa kartuttaneita. Erityinen kiitos 80 – vuotisjuhlaa
tukeneille yrityksille: Plandent Oyj, Oriola Oy Hammasväline,
Nobel Biocare, GC- Europe N.V, KAR Sjödings, Straumann,
Stick Tech Oy, Lääkintälaitehuolto Kavakka, Degudent, Hereus Kulzer Nordic.

Nobel Biocaren tarjoama luento ja esittelytilaisuus.

1/2005
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SEURAN JÄSENET ILMOITTAVAT
Jäsenet ilmoittavat on Suomen Hammasteknikkoseuran jäsenille tarkoitettu ilmainen ilmoituspalsta.
Ilmoitukset julkaistaan seuran www-sivuilla osoitteessa www.hammasteknikko.fi sekä tilan salliessa myös Hammasteknikko-lehdessä rivi-ilmoituksina.
Lähetä ilmoituksesi sähköpostilla osoitteeseen: sastsk@nettilinja.fi tai postikortilla osoitteeseen:
Suomen Hammasteknikkoseura ry, Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki.
Laita otsikoksi JÄSENILMOITUS ja muista merkitä myös jättöpäivä ja yhteystietosi.
MYYDÄÄN
..................................................................
Osuus (50% osakkeista) toimivasta hammaslaboratoriosta Helsingin keskustassa.
Kruunu-ja siltaprotetiikan osaaminen välttämätöntä.
Lisätietoja puh. 040 5362862
Ham.lab. P.Alestalo J. Nurminen
..................................................................
HAMMASTEKNIKKO
Onko Sinulla tulevaisuuden tavoitteena oma Hammaslaboratorio?
Jos omaat kokemusta ja ammattitaitoa metalloker/keraamisista kruunuista, silloista ja olet innostunut
myöskin implantti-töistä. On Sinulla mahdollisuus tulla
joukkoomme osakkaaksi/vastuulliseksi
yrittäjäksi Helsinkiläiseen Hammaslaboratorioon, joka on
toiminut moitteitta lähes 40 vuotta.
Yhteydenotot:
Solidens Ky / Anssi Leppäkumpu
P. 09-449319, 0400-980054 tai anssi.leppakumpu@solidens.inet.fi <mailto:anssi.leppakumpu@solidens.inet.fi>
..................................................................
Myytävänä tai vuokrattavana Eht-vastaanotto Helsingissä.
Toiminut 16 vuotta. Lisätietoja:
Aino Rivinoja 050-4068853
..................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN
..................................................................
Vakinaiseen työsuhteeseen nykyaikaiselle EHT-vastaanotolle HAMMASLABORANTTI TAI HAMMASTEKNIKKO.
Vastuualueena irtoprotetiikan eri osa-alueet. Asunto järjestyy.
EHT Tapani Korkeala
Mäntän Hammas Oy
Kauppakatu 21
35800 MÄNTTÄ
03-4746471, 050-5984734
..................................................................
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Vuokrataan EHT – vastaanotto hyvällä paikalla Helsingin
keskustassa. Heti vapaa.
Tiedustelut puh. 050 3306584
..................................................................
Etsimme luotettavaa, ammattitaitoista hammasteknikkoa
tai laboranttia, 6
hengen nykyaikaiseen hammaslaboratorioon Vaasaan.
Hammastekniikka Oy Tandteknik Ab
Timo Nieminen p. 06-3226322, 040-7402007 email.
hammastekniikka@tendent .com
..................................................................
Haetaan vakinaiseen työsuhteeseen vastaavaa hammasteknikkoa Imatralle
Hammaslaboratorio Valokorpi oy
Tainionkoskentie 24 b
55100 Imatra
p.05-4761732,0500-754034
email:tarja.valokorpi@hammaslab.inet.fi
..................................................................
Paikka avoinna hammaslaborantille tai -teknikolla Oulussa.
Vastuualueena irtoproteesit. Lisätietoja puh. 083114444/Kai Ilkka
..................................................................
Haemme vakituiseen työsuhteeseen Jyväskylään
HAMMASLABORANTTIA ja työkokemusta omaavaa,
kruunu-, silta- ja implanttiprotetiikkaan suuntautunutta
HAMMASTEKNIKKOA
Tiedustelut ja hakemukset:
Dental Team Oy/ Esko Ahonen
Kauppakatu 14 A 2.krs
40100 Jyväskylä
puh. 014-3375200, gsm 0400-344626
email:dentalteam@tendent.com
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HeraCeramPress

Prässättävä keraaminen materiaali VITA-väreissä joka sopii mm. fasetteihin, inlayhin,
onlayhin, kruunuihin, siltatöihin.
Erinomaiset fysikaaliset ominaisuudet. Erittäin esteettinen. Voidaan käyttää joko maalaustekniikkaa tai kerrostaa HeraCeram prässätyn kruunun päälle. Soveltuu käytettäväksi
yleisissä prässäävissä posliiniuuneissa.
Lisätietoja: Dentalagent Oy 09-72 680 680

Straumann Regular Neck -implantteihin
päällevalettava kulta-abutmentti

- materiaalina Ceramicor: oksidoitumaton kultaseos jalojen metallien päällevaluun
- muotoiluholkki burn out -muovista

Analog Handle

- kärki aukeaa 2,5- 4,5 mm
- kiinnitys sopii kaikille Straumann analogeille (NN, RN, WN)
Lisätietoja: Straumann Oy

VITA VM®13

VITA VM13 on metallokeraaminen posliini metalliseoksille, joiden lämpölaajenemiskerroin on n. 13.8. – 15.2 (25 – 600 ºC). VITA VM13 posliinijauheet ovat erittäin hienojakoisia, joka ominaisuus tekee materiaalista erittäin homogeenisen verrattuna tavallisiin
posliineihin. Kerrostettaessa VM13 on erittäin stabiili - massa pysyy siellä mihin se
kerrostetaan. Alemman polttolämpötilansa ansiosta VM13 posliinilla on korkea stabiliteetti, pieni polttokutistuma ja korkea taivutuslujuus. VM13 posliinia on helppo hioa
ja kiillottaa. VITA VM13 on yksinkertainen, helposti omaksuttava posliini, jonka avulla
esteettisesti ja toiminnallisesti vaativimmatkin työt on mahdollista tehdä.
Lisätietoja: Plandent Oyj puh. 020 347 347

ERIO Imurisuutin

Erion työpöytiin on nyt saatava imurisuutin, jossa on kiinteät, puiset rannetuet. Vakiovarustukseen kuuluu myös muovinen suojapleksi. Suutin on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.
Lisätietoja: Plandent Oyj puh. 020 347 347

Elliptinen Dalbo Classic -matriisi

Dalbo-tuoteperhe kasvaa; nyt saatavana myös elliptinen matriisi, jossa matriisin retentoiva osa on muotoiltu soikeaksi aikaansaaden paremman kiinnittyvyyden ja stabiliteetin.
Matriisin korkeus on sama kuin normaalissa Dalbo Classic –matriisissa. Elliptinen Dalbo
Classic –matriisi, kuten myös muut Dalbo-matriisit kiinnitetään akryloimalla.
Lisätietoja: Plandent Oyj puh. 020-347 347

1/2005
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KURSSIT JA TAPAHTUMAT KEVÄÄLLÄ 2005
Kursseja hammaslääkäreille / hammasteknikoille
Järjestäjä: CeraTech / Htm Seppo Kärkkäinen
Kurssiohjelmat ja muut kurssitiedot: www.hammastekniikka.com
Yhden metallin suu, menetelmällämme toteutuu
Teemme TITAANISTA alihankintana STB-menetelmällä “ONE FOR ALL” Ti-suprakonstruktiot, soveltuvuus kaikille
implanttijärjestelmille. Kurssin sertifikaatti oikeuttaa käyttämään rekisteröityä STB-merkiä/menetelmää hoidoissa ja
titaanisisa suprakonstruktioissa.
Aika ja paikka: ilmoittautumisten mukaan.
Faxaa yhteystietosi: 03-6122013 tai sähköposti : finntitan@mail.htk.fi ja olet mukana tiedotuksissa.
Kurssin hinta: 500 euroa / Hml/Ht -työpari (sisältää näytetyön ja tarvittavat materiaalit)
Tiedustelut: klo 12.00-13.00 puh. 0500-458444  terv. TAWASTIAN TITAANI.
SUOMEN HAMMASTEKNIKKOSEURAN KEVÄTKOKOUS JA ULKOILUVIIKONLOPPU
TAHKO-VUORELLA 1 -3.4.2005
MERKITSE KALENTERIIN !
Nyt varattavissa TAHKO-TIKETTI 60,-, joka sisältää kaiken tämän:
Luennot lauantaina Marina Hovissa (30,-)
Kahvit luennoilla (8,-)
Tahkosuunnistuksen, leikkimielinen kisa lauantai-iltapäivänä ja Tahkokaste (10,-)
Illallisen Marinassa (30,-)
Sisäänpääsyn Piazza ravintolaan, esiintyjänä kotimainen tähtiesiintyjä (13,-)
TAHKO-TIKETIN voi varata 4.3. saakka hintaan 60,-. Paikanpäältä 80,-, paikkoja rajoitetusti.
Tahkolla on juuri tuolloin parhaat kelit ja ihmiset, varmista majoituksesi ja varaa se heti.
017- 481 400 Tahkonvahti keskusvaraamo,  017- 368 2000  Hotelli Nipastahko,
2.12. tilaa oli vielä esim. mökit 540,-/pe-su. Nipastahkolla 2hh huone 75,-/vrk, huone neljälle 116,-/vrk.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Petri Anttila, puh. 040 5896444
sähköposti petri.anttila@brando.fi  
VITA VM -POSLIINIKURSSI
Aika: kevät 2005
Paikka: Helsinki
Lisätietoja: Plandent Oyj/Tiina Rinteenpää 0207 795 346 tai
Leena Frediksson 0207 795 264
PLANDENT-RISTEILY TUKHOLMAAN
Silja  Serenadella  8. – 10.9.2005.
Risteilyesite sekä ilmoittautumislomake
maaliskuussa ilmestyvän Plandent-tarjouslehden yhteydessä.
Lisätietoja: Plandent Oyj/Tiina Rinteenpää 0207 795 346

Jos haluat koulutustapahtumasi tälle ilmaiselle palstalle ota yhteyttä:
Teppo Kariluoto puh (09) 345 1023 tai sähköpostitse sastsk@nettilinja.fi
KURSSIT MYÖS NETISSÄ!
http://www.hammasteknikko.fi/koulutus.html
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Teppo Kariluoto

1995-2005 Historiikki &
Matrikkeliteos on valmis!
Uunituore teos julkaistiin SHtS -80v. juhlassa 5.2.2005
Teos on järjestyksessään neljäs historiikki -matrikkeli teos.
1925 - 1975, 1975 - 1985, 1985 - 1995, 1995-2005

Kirja vastaa sisällöltään ja ulkoasultaan edellisiä
teoksia, eli alkuosa muodostuu alan asiantuntijoiden, oppilaitosten ja järjestöjen vastuuhenkilöiden kirjoituksista.
Jälkimmäisessä osassa on henkilömatrikkeli.
Ennakkotilauksia oli hieman enemmän kuin edellisissä teoksissa,
mutta vielä on mahdollisuus saada oma kappale hammasteknisen
alan historiaa!
Hinta 65,00 euroa.
(Huom! Ammattikirjallisuutta, laita verovähennyksiin)
Tilaukset: Juha Pentikäinen
fax: 09-2722 041
email: teejii-tuloste@kolumbus.fi
postikortilla: Suomen Hammasteknikkoseura ry,
Mannerheimintie 52 A1, 00250 Helsinki.

HAMMASLABORATORION
TOIMIHENKILÖT TU ry
TOIMIHENKILÖUNIONI
Jäsenyyttä koskevissa asioissa neuvoo
myös liiton jäsenrekisteri.
päivystysaika klo 9-12 (09) 17273 440
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Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Markku Palokangas
Toimihenkilöunioni
PL 183 (Selkämerenkuja 1 A) 00181 HKI
puh.(09) 1727 3267
gsm 050 67 467
faksi(09) 1727 3333
e-mail markku.palokangas@toimihenkilounioni.fi   
Puheenjohtaja
Riitta Saloranta
gsm 050 5635 968
e-mail riitta.saloranta@Welho.com
Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com
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Yksilöllisen käsityönpäivät

H

elsingissä järjestettiin Yksilöllisen käsityönpäivät -näyttely
Jugend -salissa Esplanadilla. Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen järjestämässä käsityöaloja esittelevässä
näyttelyssä olivat myös Stadian Hammasteknikko-opiskelijat esittelemässä ja tekemässä tunnetuksi hammasteknistä
alaa. Näyttelyyn oli vapaa pääsy ja kohderyhminä mm.
koululaiset ja opiskelijat. Näyttelyn kävijämäärä on tuhansia ihmisiä.
Tällaisissa käsityöaloja käsittelevissä näyttelyissä saadaan suuren
yleisön tietoisuuteen niin hammasteknisen alan asiaa kuin monia
muitakin käsityöaloja.
Teksti ja kuvat Ilkka Tuominen

Muistio lehtiyhteistyöstä

H

ammasteknikko -lehteä julkaisee Suomen Hammasteknikkoseura. Lehden päätoimittajana toimii Anders Wollstén, hän vastaa lehden sisällöstä, niin artikkeleiden kuin
muunkin aineiston osalta. Laskutusasioista vastaa Juha
Pentikäinen. Lehden ulkoasusta ja taitosta vastaa Eero
Mattila.

HammasTeknikko-lehDEN TOIMITUSNEUVOSTO
Päätoimittaja
Wollstén Anders
0500-683 928
Teppo Kariluoto
040-588 1023
Henry Salmelainen
040-513 0511
Terho Parikka
0400-712 151
Pasi Alander
0400-690 916
Tapio Suonperä
044-325 4885
Taittaja
Eero Mattila
0400-790 889
Laskutus
Juha Pentikäinen     
050-413 6199      
20

Jäsenilmoitukset sekä koulutuskalenterin aineiston kokoaa Teppo Kariluoto.
Kaikki ilmoitus- ja koulutusaineistot kokoaa yksi ja sama henkilö, näin pyritään minimoimaan virheitä.

anders.wollsten@kolumbus.fi
sastk@nettilinja.fi
teknodent@co.inet.fi
terho.parikka@pp.inet.fi
alanderpasi@hotmail.com
tapio.suonpera@stadia.fi
eero.mattila@nic.fi
teejii-tuloste@kolumbus.fi

SHtS
SHtS
HL-liitto
EHT-liitto
Turun yliopisto
Helsingin AMK
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Im memoriam

Aarne Holopainen
Tieto Aarne Holopaisen poismenosta  19.12.2004 yllätti meidät. Olihan Aarne ollut ikäisekseen todella hyväkuntoinen ja nuorekas.
Aarne oli syntynyt Sortavalassa 11.2.1927. Hän aloitti ammattiopintonsa Jatkosodan aikana  1942 legendaarisen  
J.K. Elmisen laboratoriossa Kotkassa, johon laboratorio oli joutunut muuttamaan Viipurista
Hän valmistui hammasteknikoksi pätevyyskokeista 1950.  Yhdessä Ossi Fransaksen kanssa hän perusti oman
yrityksen josta luopui vasta eläkeiässä.
Hän oli ammatista ja omasta kehittymisestään kiinnostunut. Hän osallistui monille alan täydennyskursseille
perehtyen yhdistelmäprotetiikkaan.  Kun hammasteknikkomestarin tutkinto tuli mahdolliseksi suorittaa, hän
oli ensimmäisten joukossa jotka lähtivät mukaan jatko-opiskeluun.  Hänestä tuli mestari vuonna 1967.
Aarne oli aktiivinen jäsen hammasteknisissä järjestöissä, joskaan ei ollut niissä nimellisissä johtotehtävissä.
Paikkauntansa edustajana hänet tunnettiin ammattipiireissä ja hänellä oli usein perusteltuja näkökantoja joita
hän toi esille järjestöjen kokouksissa. Aarnella oli monia henkilökohtaisia ystäviä  ammattikunnasamme ja
hänen vieraanvarainen kotinsa tarjosi monesti tilaisuuden vaihtaa mielipiteitä ajankohtaisista kysymyksistä ja
jopa yösijan  toispaikkakuntalaisille.
Aarne Holopainen oli mieleltään Karjalan poikia. Luovutettu syntymämaakunta oli hänelle rakas ja hän vieraili siellä useasti. Minäkin sain kaksi kertaa olla mukana tutustumassa Kannaksen taistelupaikkoihin hänen
kanssaan. Nämä matkat ovat jääneet mieleen isänmaallisina elämyksinä ja ylittävät kokemuksina tavanomaiset
turistinähtävyydet maailmalla.
Aarne Holopaisen siunaustilaisuudessa  Kotkassa oli hänen muistoaan kunnioittamassa hammasteknisen alan
kaikkien yhteisöjen edustajat.  Muistamme hänet taitavana ja rehtinä  ammattiveljenä.
Lars Nordberg
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Erikoishammasteknikko
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Erikoishammasteknikon tiedotussivut

MUISTATHAN TAHKON TALVIPÄIVÄT
Erikoishammasteknikot kokoontuvat Tahkon Kevätpäiville 1.-3. huhtikuuta.
- 	LA 2.4. klo 11.00 Eht -vastaanoton ja hammaslaboratorion hygienia,
Natalia Noreva, suuhygienisti opiskelija
- 	Erikoishammasteknikkoliitto ry:n Liittokokous lauantaina 2.4. klo 13.00.
- 	Runsaasti muuta ohjelmaa ja leppoisaa yhdessäoloa Tahkon huippupaikoilla.

KÄY LIITON KOTISIVUILLA
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi   -sivuilta löytyy ostettavaa ja myytävää.
Sinne voi jättää maksutta omia ilmoituksia ja lähettää lyhyitä uutisia. Sivuja
ylläpitää J-P Marjoranta. Hänelle voi toimittaa materiaalin sivuja varten

Erikoishammasteknikkoliitto ry
Ratamestarinkatu 11 A,
00520 Helsinki			
puh. 09-149 6306
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi  

Erikoishammasteknikkoliitto ONNITTELEE !
90  Vuotta täyttäviä
5.3.2005
Vine Vilho, Imatra  
22.4.2005
Franck Atte, Helsinki

50 Vuotta täyttäviä
12.3.2005
Hirvonen Arvi, Kajaani
14.3.2005
Mustonen Ilkka, Helsinki
24.4.2005
Mäkitalo Jouni, Kristiinankaupunki
18.5.2005
Pekkala Jorma, Pyhäsalmi
24.5.2005
Valli Tapio, Mikkeli

70 Vuotta täyttäviä
23.3.2005
Koistinen Heikki, Nurmes
24.5.2005	Levänen Pertti, Helsinki
28.5.2005	Antikainen Pentti, Kuopio

Erikoishammasteknikkoliitto Ry hallitus 2005
			nimi	
gsm	e-mail	toimikunta
Puheenjohtaja 	
J-P Marjoranta 	
044-556 6010
j-p.marjoranta@iwn.fi       	
Kansainvälinen toiminta
Toiminnanjohtaja	Aino Rivinoja
050-406 8853
aino.rivinoja@luukku.com
Varapj.
Jukka Talka
0400-552 873
			
Ilkka Garaisi
040-560 0400
ilkka.garaisi@alueenhammas.fi Jäsenpalvelutuotteet
			
Terho Parikka 	
0400-712 151
terho.parikka@pp.inet.fi
Koulutus		 
			
Yrjö Rautiala
050-511 9052		
Mainosasiat
Varajäsenet
Petteri Heliste
			Leena Kukkonen
			Anu Vakkila
			
Pauli Nurmi
Sihteeri
Juha Pentikäinen     	
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0400-771 370
040-501 7722
040-741 5283
050-557 0399
050-413 6199     	

petteri.heliste@luukku.com
leena.kukkonen2@luukku.com
anu.vakkila@kolumbus.fi
Virkistystoiminta
pauli.nurmi@kopteri.net
Eettinen toiminta
teejii-tuloste@kolumbus.fi		

Erikoishammasteknikko

23

Teksti: Anders Wollstén

IDS - International Dental Show 2005 Köln

Maailman suurimmat dental
-messut yhä kasvussa
Yli 1.400:sta näytteilleasettajasta
61% tulee Saksan ulkopuolelta.
Messuvieraiden ja näytteilleasettajien oleskeluun ja viihtyvyyteen
panostetaan; heille tarjotaan
entistä enemmän palveluja.

H

uhtikuun 12 – 16. 2005 Kölnissä,
International Dental Show (IDS)
esittäytyy suurempana kuin koskaan. Messujen järjestäjä, Saksan
Dental valmistajien järjestö (VDDI)
yhdessä Koelnmessen kanssa, ovat
tehneet lukuisia uudistuksia messuihin.
Jo tuttujen hallien 13 ja 14 lisäksi, maailman suurimmat hammaslääketieteen ja
hammastekniikan messut ovat esillä myös
hallissa 10.1. Laajennus on ollut varsinkin
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näytteilleasettajille mieluinen uudistus. Se
kasvattaa IDS –messujen kokonaispintaalan 107,000 m²:n.
Messuilla nähdään yli 1,400 yritystä 50:
stä maasta, joista 61 prosenttia Saksan ulkopuolelta.
IDS toimii jälleen mailman dental –markkinoiden kohtauspaikkana. Suurin osa näytteilleasettajista tulee Saksasta, USA:sta, Italiasta, Sveitsistä, Ranskasta ja Isosta Britanniasta. Tänä vuonna valtioiden tai yksityisten
vientiorganisaatioiden järjestämät yhteiset
näyttelyt ovat myös kasvussa. Vuonna 2003
Argentiinan, Brasilian, Suomen, Ranskan,
Israelin, Italian, Korean, Puolan, Venäjän,
Ruotsin ja USA:n järjestämien yhteisnäyttelyiden lisäksi tänä vuonna mukana ovat myös
Australia, Serbia/Montenegro ja Thaimaa.

Hallissa 10 uutuutena

1/2005

Speakers’ Corner

Hallin 10 lisäyksestä johtuen messujen pinta-ala on kasvanut 15,000 m². Lisäyksestä
johtuen messuilla ensikertaa olevilla näytteilleasettajilla on enemmän tilaa. Mutta,
ennen kaikkea vaatimuksiin isommista
”ständeistä” on nyt pystytty vastaamaan.
Hallissa 10 olevalla Speakers’ Cornerissa,
näytteilleasettajat voivat esitellä uusia tuotteita ja menetelmiä.
Uusi sisäänkäynti halliin 10 parantaa messualueen ja ennen kaikkea messuvieraiden viihtyvyyttä. Nopeampi rekisteröinti
ja suurempi määrä ruokailutiloja parantaa
kävijöiden viihtyvyyttä. Näytteilleasettajille kaksi sisäänkäyntiä tarkoittaa kävijöiden
tasaisempaa virtaa ständeille.

Uutta tänä vuonna

Uutuutena tälle vuodelle, messujen aukioloaikaa on muutettu. Messut ovat auki klo
09.00 - 18.00. Aukioloaika uudistus koskee
myös lauantai päivää.  Messujen ensimmäinen päivä on totuttuun tapaan ns. Dealers’
Day (12.4.2005).
Saksan hammasteknikko killat(VDZI),
Frankfur t, jär jestävät dentechnica forum 2005, joka pidetään 15
– 16. huhtikuuta. Tapahtuman aiheena
“Technology and the Market in 2005:
Mastering new challenges - Visions for shaping the future”.
Vihje vierailijoille: Nopein tapa päästä messuille on ennakkoilmoittautua Internetissä.
Pääsyliput ja henkilökortit toimitetaan postilla ennakkoilmoittautuneelle. Pääsylipulla
ja henkilökortilla saa messuille matkustaa
ilmaiseksi busseilla ja junilla.
HUOM! Ennakkoilmoittautumiset verkossa osoitteessa: www.ids-cologne.de.

1/2005
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Hammaslaboratorioliiton  tiedotussivut
HAMMASLABORATORIOLIITON SEMINAARI NAANTALIN KYLPYLÄSSÄ 22.1.2005
Hammaslaboratorioliitto järjesti koulutustilaisuuden jäsenilleen Naantalin kylpylässä tammikuun
vesisateiden aikaan. Vanhan tavan mukaan
myös Erikoishammasteknikkoliiton jäsenet
olivat tervetulleita tilaisuuteen. Aiheet Hammaslaboratorioliiton koulutustilaisuuksiin on pyritty
valitsemaan jäsenkunnan toiveiden ja tarpeiden
mukaan pitäen mielessä sen, että liiton jäsenet
ovat yrityksiä.

keskeisesti kuuluva kustannustehokkuus, hinnan asetanta ja
ajankäyttö, päätettiin Hammaslaboratorioliiton hallituksessa
jatkaa samalla linjalla mutta valitakin aiheeksi markkinointi,
tuo yritystoiminnan pakollinen paha. Onhan yritystoiminnassa
markkinointi niin usein se, mihin laboratorioissa melko vähän
panostetaan, kun ei hammaslaboratoriota oikein kannata markkinoida ja kun se on niin kallistakin. Tämän yleisen käsityksen
ja monen muun streotypian luennoitsija Timo Rope luennollaan "Miten tehdä myyvä hammaslaboratorio –imago" kumosi.
Kun Rope luennon aikana tokaisi, että jos Suomessa pystytään
tuotteistamaan multa, siivouspalvelut ja kananlanta niin kyllä
se onnistuu hammaslaboratorionkin kohdalla, ei yleisöstä liiemmin kuulunut vastaväitteitä. Toki Rope myönsi, että mark-

Kun viime vuoden aiheina oli yritystoiminnan perusteisiin

Luento aloitettiin peruskäsitteiden läpikäynnillä
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Välillä mietitytti ja hymyilytti…

Timo Rope

kinointi ja brandin rakentaminen on kallista toimintaa, mutta
aikaa myöden se kyllä maksaa itsensä takaisin. Luennoitsijan
mukaan brandin rakentaminen on pitkän matkan juoksua, ei
mitään pikajuoksua. Rope korosti myös ettei mitkään hienot ja
kalliit suunnitelmat tai konsulttiyritysten käyttö yksin riitä vaan
kaiken perusta on kova työ, ilman sitä ei mikään onnistu.
Viimevuodesta poiketen tänä vuonna luennot oli sijoitettu
ainoastaan lauantaille, mutta luennon antia itse kukin taisi vielä
pohtia kauan lauantaipäivän jälkeenkin. Olisihan se hienoa, jos
Ropen antamia oppeja alkaisi näkyä ja tuntua myös hammaslaboratorioiden markkinoinnissa ja tuotteistamisessa. Mikään
ihme se ei olisi, sillä niin aktiivinen luentoväki oli kokoontunut
Naantaliin ja osallistujien keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan
aihevalintaa pidettiin onnistuneena sekä luennoitsijaa ammattitaitoisena.
Viikonlopun aikana ehti mainiosti nauttia myös kylpylän
tarjoamista palveluista sekä irrottautua arjen rutiineista. Tietenkin lauantaipäivän kruunasi illallinen ravintola Kala Trapissa
Naantalin vanhassa kaupungissa, jonne saapui joukko hehkeitä
jäsenyritysten edustajia. Onnistuneen luentoviikonlopun rakentamisessa Hammaslaboratorioliitolla oli yhteistyökumppaneina
Straumann Finland ja KAR Sjödings, kiitos heille ja tietenkin
osallistujille.

…taisi välillä vähän epäilyttääkin.

hammasLaboratorioliiton hallitus 2005
			
Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Varapj.
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nimi
Anna-Liisa Tuominen
Markku Annaniemi
Henry Salmelainen
Aki Lindén
Timo Linnavuori
Ari Nieminen
Virpi Nummi
Risto Rikkonen
Juha Venäläinen

gsm
040-5044321
040-720 9885
040-513 0511
0400-648 540
040-503 4461
0400-486 828
040-820 0888
0400-556 638
040-524 2998  

e-mail
aurinkohammas@co.inet.fi
liitto@hammaslaboratorioliitto.fi
teknodent@co.inet.fi
lindent@tendent.com
timo.linnavuori@hammaskeskus.inet.fi
ari.nieminen@tendent.com
vident@tendent.com
rikkonen@tendent.com
hammaslab@co.inet.fi
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Lehden julkaisija:		
Suomen Hammasteknikkoseura ry
Toimituksen osoite:
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
Puhelin: 		
09 - 278 7850
Fax:				
09 - 436 2131
Sähköposti:		
shts@co.inet.fi
Kotisivu:			
www.hammasteknikko.fi
Päätoimittaja:
Anders Wollstén, puh. 0500 - 683 928
Taitto: 		
Eero Mattila, puh. 0400-790 889, materiaaliosoite: eero.mattila@nic.fi
Materiaaliosoite:
Mannerheimintie 52 A 1 00520 Helsinki
Laskutus:
Puhelin:			
Laskutusosoite:

Juha Pentikäinen
050 - 413 6199
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki

Levikki:			

n. 1 200 kpl

Lehden koko:		
A4, 20 - 32 sivua, 4 - väri
Palstan leveys:		
1 palsta 57mm, 2 palstaa 120 mm
Painopinta-ala:
182 x 280 mm
Etusivun ilmoituskoko: 132 x 195 mm
Linjatiheys:
		
54 linjaa/cm
Ilmoitusaineistot:
Sähköinen aineisto
Painomenetelmä:
Offset
Painopaikka:
Uusimaa Oy, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 019 - 66 161
Ilmoitushinnat:

Alennukset:

Koko
MV 			
4-väri
1/8
100 euroa 			 200 euroa
1/4
200 euroa			
350 euroa
1/2
300 euroa 		
600 euroa
1/1
600 euroa 		
1 200 euroa
Etusivu (132x195mm)
1 500 euroa
Takasivu 			
		 1 300 euroa
		

Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

Maksun saaja:		
Pankki:			

SHtS ry
Nordea 102130 - 502390

Ilmoituksen peruutus:
Reklamaatiot:		

Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta

Ilmestymisaikataulu:		
N:o
Ilmestymispäivä
								
artikkelit
1.
2.
3.
1/2005

28.02.
16.05.
19.09.

Aineistopäivä		
Aineistopäivä
		
ilmoitukset
		
14.02.
25.04.
29.08.

07.02.
18.04.
22.08.
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PALVELUKSEEN
HALUTAAN

HAMMASALAN
TUTKIMUSTA

AGENT WANTED !
Etsimme tiimiimme lisää myyntivoimia. Koulutuksellesi
emme aseta tiukkoja vaatimuksia, mutta hammasalan
tuntemus on eduksi.
Lähetä hakemuksesi 18.3. mennessä osoitteella
Dentalagent Oy, Suolakivenkatu 20, 00810 Helsinki tai
karusuo@dentalagent.fi
Lisätietoja Tommi Karusuo:
puh. 09-72 680 680 / GSM 050-313 7161.

Haetaan vakituiseen työsuhteeseen

HAMMASTEKNIKKOA
/hammaslaboranttia

Filosofian maisteri Jukka Matinlinna väitteli 15.10.2004
Silane Chemistry Aspects in Some Conventional and Novel
Dental Biomaterials (Silaanikemian sovelluksista eräissä konventionaalisissa ja uusissa hammaslääketieteen biomateriaaleissa). Vastaväittäjänä Professori Kari Rissanen, Jyväskylän
yliopisto. Kustos Professori Pekka Vallittu, Turun yliopisto.
Hammasprotetiikka ja biomateriaalitutkimus
Hammaslääketieteen lis. Katja Narva väitteli 26.11.2004
Fibre-Reinforced Denture Base Polymers. Clinical Performance and Mechanical Properties (Kuitulujitteinen hammasproteesin pohjalevypolymeeri. Kliininen soveltuvuus ja mekaaniset
ominaisuudet). Vastaväittäjänä Professori Paul Wright Barts
and London university. Kustos Professori Pekka Vallittu, Turun yliopisto.
Hammasproteesioppi ja biomateriaalitutkimus

Toivotaan kokemusta keramiasta ja implanttitöistä
Dentalpoint Oy
Kalevankatu 47, HELSINKI
Vesa Valkealahti, puh. 0500-449 327
sähköposti: vesa.valkealahti@dentalpoint.fi

TAHKOLLE...
1.-3.huhtikuuta
Leikkaa irti ja sujauta postiin

Osoite
Postino
Postitmpk

Vanha osoite (osoitteen muutoksessa)

Osoite
Postino
Postitmpk
Puh

Uusi osoite tai uuden jäsenen osoite

Jäsennumero

Nimi

Syntymäaika

Jäseneksi liittyminen

Osoitteen muutos

EHT-liitto
SHtS ry
Hammaslab.liitto

HT-lehden palvelukortti

!

kotisivuumme .fi

Vastauslähetys
Sop 5007856
00003 HELSINKI

tutustu
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SHtS ry

www.hammasteknikko

SHtS ry
maksaa
postimaksun
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