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_______________________________________________________________ 

 

Tämä opinnäytetyö tehtiin Katepal Oy:lle. Työn tarkoitus oli luoda selkeät työohjeet 

laboratoriossa suoritettaville raaka-aineiden, prosessinaikaisten tuotteiden ja valmiiden 

tuotteiden laadunvalvontatoimenpiteille ja yleisimmille määrityksille. Katepal Oy on 

Suomen johtava bitumisten kateaineiden ja bitumituotteiden valmistaja. Yrityksen pää-

tuoteryhmiä ovat SBS-kumibitumipohjaiset rullatatavarat, kattolaatat, sivelyaineet ja 

pakattu bitumi. 

 

Työn kirjallinen raportti on kaksiosainen. Työn julkisessa osassa esitellään lyhyesti tes-

tit ja niiden periaatteet. Varsinaiset työohjeet laboratoriossa suoritettaviin määrityksiin 

ovat erillisessä liitteessä. Työohjeet ovat luottamuksellisia ja vain Katepal Oy:n käytet-

tävissä.  

 

Suurimpaan osaan tässä työssä kuvattaviin testeihin on olemassa  CE- merkinnän edel-

lyttämä SFS-EN- standardi. Osa testeistä on kehitetty Katepal Oy:n  laadunvalvonta- ja 

tuotekehityslaboratoriossa vastaamaan yhtiön omia tarpeita. Työohjeet on laadittu siten, 

että ne vastaavat mahdollisimman hyvin käytännön toimintatapaa Katepal Oy:n laadun-

valvonta- ja tuotekehityslaboratoriossa.  
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_______________________________________________________________ 

 

This thesis was carried out for Katepal Oy. The purpose of this thesis was to make work 

instructions for quality control of raw materials, materials under process and products, 

and for most common determinations. Katepal Oy is the leading manufacturer of bitu-

men roofing materials and bitumen products in Finland.  The principal products of 

Katepal Oy are SBS-elastomer bitumen felts, roofing shingles, liquid applied products 

and packed bitumen.  

 

This thesis consists of two separate parts. The tests are described shortly in the theretical 

part of the thesis. The actual work instructions for the determinations performed in the 

research and development laboratory of Katepal Oy are confidential and made for the 

company’s use only.  

 

Most of the tests described in this thesis can be performed by SFS-EN standard. Som e 

of the tests are developed to for the company’s own needs. The work instructions are 

made to correspond to the practical manors in use in the laboratory as well as possible.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyö tehtiin Katepal Oy:lle, joka on Suomen johtava bitumisten kateaineiden ja 

bitumituotteiden valmistaja. Yritys on perustettu vuona 1949, ja sen päätuoteryhmiä 

ovat SBS-kumibitumipohjaiset rullatatavarat, kattolaatat, sivelyaineet ja pakattu bitumi. 

Tuotteet ovat eurooppalaisten harmonisoitujen tuotestandardien mukaisesti CE-

merkittyjä. Katepal Oy noudattaa sertifioitua ISO 9001 – laatujärjestelmää.                      

(Katepal Oy 2009) 

 

Katepal Oy:n laadunvalvonta- ja tuotekehityslaboratoriossa testataan raaka-aineita,   

prosessinaikaisia näytteitä ja lopputuotteita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia sel-

keät työohjeet koskien laboratoriossa suoritettavia yleisimpiä testejä. Työohjeet esite-

tään erillisessä liitteessä, joka on tarkoitettu vain Katepal Oy:n käyttöön. Työhön kuuluu 

myös teoriaosuus, jossa kerrotaan lyhyesti testien periaatteet.  

 

Suurimpaan osaan tässä työssä kuvattaviin testeihin on olemassa  CE- merkinnän edel-

lyttämä SFS-EN- standardi. Osa testeistä on kehitetty Katepal Oy:n  laadunvalvonta- ja 

tuotekehityslaboratoriossa vastaamaan yhtiön omia tarpeita. ”CE-merkintä mahdollistaa 

tuotteen vapaan liikkumisen Euroopan talousalueella. Se on valmistajan vakuutus siitä, 

että tuote täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja 

kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset.” ( Euroopan komissio.2008.)  

 

SFS eli Suomen Standardisoimisliitto on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. 

SFS:n tehtäviin kuuluu muun muassa kansallisen standardisoimistyön ohjaus ja koor-

dinointi ja kansallisten standardien vahvistus. Suomen Standardisoimisliitto on riippu-

maton ja taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS on jäsenenä kansainvälises-

sä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja 

eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Stan-

dardization). ( Suomen Standardisoimisliitto ) 
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2 MÄÄRITYKSET 

 

 

2.1  Dimensiostabiliteetti eli mittapysyvyys  

  

Dimensiostabiliteetin määritys on testi, jonka tarkoitus on määrittää kappaleessa tapah-

tuvia mittamuutoksia, jotka johtuvat tuotannosta aiheutuvien jännitystilojen laukeami-

sesta lämmön vaikutuksesta. Suuret dimensionaaliset muutokset                                       

(mittamuutokset) kappaleessa voivat aiheuttaa haitallisia jännityksiä ja muodonmuutok-

sia käytössä.  

 

Dimensionaalinen muutos määritellään tässä seuraavasti;  bitumikermistä pituussuun-

taan leikattujen testikappaleiden pituuden muutos, kun testikappaleet on altistettu tietyl-

le lämpökuormitukselle. Alustan jolle testikappaleet asetetaan , tulee olla sellainen ett-

eivät kappaleet tartu siihen kiinni. Tällöin testikappaleissa mahdollisesti tapahtuvat di-

mensionaaliset muutokset pääsevät tapahtumaan vapaasti. Mittamuutokset ilmoitetaan 

prosentteina kappaleen alkuperäisestä pituudesta.  

 

Testi suoritetaan siten, että näytteestä leikatut testikappaleet altistetaan tietylle lämpöti-

lalle, jotta kappaleiden sisäiset jännitystilat laukeavat. Lämpökuormituksen aiheuttamat 

muutokset mitataan sitten optisella tai mekaanisella menetelmällä  ja ilmoitetaan sitten 

prosentteina kappaleen alkuperäisestä pituudesta.      (SFS-EN 1107-1)  

 

 

2.2  Kattolaatan dimensiot 

 

Kattolaatan dimensiot mitataan standardin SFS-EN 544 mukaisesti. Kattolaattanäyttees-

tä mitataan leveyden ja korkeuden lisäksi myös etenemä ja limitys. Etenemällä tarkoite-

taan sitä mittaa, jonka kattolaattakatto etenee lisättäessä yksi laattarivi toisen laattarivin 

päälle. ”Kattolaattakaton laattojen limityksen (etenemän) tulee pysyä vakiona, jotta ku-

vio muodostuu säännönmukaiseksi (myös ns. vinolinjat pysyvät suorina )” (Kattoliitto 

2009.). 

 

 

 



7 

 

2.3  Lämmönkestävyys 

 

Lämmönkestävyyden määritys on menetelmä, jolla voidaan määrittää bitumisten kate-

aineiden pintakerroksen valumisominaisuuksia, tai määrittää bitumisen kateaineen 

lämmönkestävyyden raja-arvo. Testin tulos riippuu muunmuassa pintakerroksen tyypis-

tä, kateaineen paksuudesta ja pinnalla olevan sirotteen massasta ja tyypistä. Tätä mene-

telmää käytetään lähinnä bitumisten kermien ja kattolaattojen karakterisoinnissa. Mene-

telmää voidaan käyttää myös keinotekoisen vanhennuksen aiheuttaman lämmönkestä-

vyyden muutoksen määrittämiseen.  

 

Menetelmän periaate on seuraava: Näytteestä leikatut testipalat laitetaan pystyasennossa 

lämpökaappiin määrättyyn lämpötilaan. Määrätyn ajan kuluttua mitataan testipalan mo-

lemmilta puolilta pintakerroksen valuminen suhteessa tukikerrokseen. Jos valuma on 

alle 2,0 mm, voidaan todeta, että näytteen lämmönkestävyys on vähintään testilämpötila 

ilmoitettuna Celsius-asteina º C. (SFS-EN 1110) 

 

 

2.4 Naulanvarren repäisylujuus 

 

Naulanvarren repäisylujuuden määritys on testi, joka mittaa naulanvarren lävistämän 

testikappaleen repeämiseen vaadittavaa voimaa. Testin suorittamiseen käytetään yleis-

aineenkoestuslaitetta, jolla voidaan testata myös vetolujuutta. Lisälaitteena yleisaineen-

koetuslaitteessa käytetään telinettä, johon testikappale asetetaan. Käytettävä teline vali-

taan testattavan tuotteen paksuuden mukaan. Kokeessa käytettävä naula asennetaan tes-

tikappaleeseen kohtisuoraan. Näytteen naulanvarren repäisylujuus on suurin testin aika-

na mitattu voima  ja se ilmoitetaan Newtoneina N. (SFS-EN 12310-1) 

 

 

2.5  Pehmenemispiste 

 

Bitumi pehmenee lämmitettäessä vähitellen, eikä sillä ole selvää sulamispistettä. Ren-

gas-kuula-menetelmä on pehmenemispisteen määritykseen käytetty menetelmä, jossa 

renkaaseen valettua bitumia kuormitetaan vakiopainoisella teräskuulalla. Lämpötilaa 

nostetaan vakionopeudella, jolloin bitumi pehmenee eikä jaksa enää kantaa kuulan pai-
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noa vaan alkaa valua  (kuvio 1). Pehmenemispiste on lämpötila jossa valuma on 25 mm. 

(Blomberg 1990, 89.)  

 

 

KUVIO 1. Pehmenemispisteen määritys; testin periaate (Blomberg 1990,90.) 

 

 

Pehmenemispisteen määritys rengas-kuula-menetelmällä kuvaa bitumin lämmönherk-

kyyttä lämpötila-alueella 30 - 175 ºC. Testi suoritetaan käyttämällä tarkoitukseen sopi-

vaa rengas-kuula-laitteistoa (kuvio 2). ( VTT TIE 104 ). Pehmenemispisteen määritys 

voidaan suorittaa SFS-EN 1427 standardin mukaisesti.  

 

 

 

KUVIO 2. Pehmenemispisteen määrityslaite (Northstone. 2009) 
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2.6 Raekoko 

 

Bitumisten kateaineiden pinnalla käytettävän mineraalisirotteen raekokojakauma on 

tärkeä ominaisuus sirotteen tarttumisen ja lopullisen tuotteen ulkonäön kannalta. Sirot-

teen raekoko voidaan määrittää esimerkiksi kuivaseulonnalla. Kiviainesnäyte erotellaan 

seulasarjan ja täryttimen avulla osiin, jotta saadaan käsitys näytteen raekoon jakautu-

masta. Samalla menetelmällä voidaan määrittää myös bitumisten kateaineiden pinnalla 

käytettävän hiekan raekoko. (VTT TIE 201) 

 

 

2.7 Sirotteen adheesio 

 

Bitumisten kateaineiden yläpinnoitteena voi olla hiekka tai mineraalisirote (kiviainesta), 

metallikalvo tai muu erikseen luokiteltava materiaali. Standardissa SFS-EN 544 sano-

taan yläpinnoitteesta seuraavasti: ”Yläpinnoitteen tulee olla jatkuva, kiinni bitumissa ja 

peittää ulkonäköön vaikuttava ylimääräinen bitumi ja varmistaa tuotteen kestävyys”      

(SFS-EN 544). Sirotteen adheesion määritys on testi, jolla saadaan selville kuinka pal-

jon kateaineen pinnalta irtoaa sirotetta harjaustestissä määrätyissä olosuhteissa.  Sirot-

teen adheesion määritys voidaan suorittaa standardin SFS-EN 12039 mukaisesti. (SFS-

EN 544, SFS-EN 12039) 

 

 

2.8 Taivutettavuus 

 

Taivutettavuuden määritys alhaisissa lämpötiloissa on testi, joka on tarkoitettu määrit-

tämään kateaineen pintakerroksen alttiutta murtua taivutettaessa sitä tutkituissa olosuh-

teissa. Tulos riippuu muun muassa pintakerroksen tyypistä, kateaineen paksuudesta, 

tukikerroksen sijainnista tuotteessa. Testiä käytetään enimmäkseen bitumisten ja muo-

visten kateaineiden karakterisoinnissa. Sitä voidaan käyttää myös keinotekoisen van-

hennuksen aiheuttamien kylmätaivutettavuusominaisuuksissa tapahtuvien muutoksien 

määrittämiseen. Menetelmä ei ole soveltuva eri paksuisten tuotteiden keskinäiseen ver-

tailuun. Testitulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia myöskään silloin, kun testa-

taan rakenteeltaan erilaisten tuotteiden taivutettavuutta.  
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Menetelmän periaate on seuraava: näytteestä leikatut testikappaleet taivutetaan 180 º 

mekaanisessa taivutuslaitteessa jäähdytysnesteeseen upotetun tangon ympärille. Tangon 

halkaisija on 30 millimetriä. Taivuttamisen jälkeen tarkastetaan silmämääräisesti onko 

pintakerrokseen tullut murtumia. (SFS EN 1109) 

 

 

2.9 Tunkeuma 

 

Tunkeumamenetelmä on bitumin testausmenetelmä, jolla voidaan määrittää bitumin 

kovuus. Menetelmä perustuu siihen, että bituminäytettä kuormitetaan tarkasti määritel-

lyllä neulalla ja painolla viiden sekunnin ajan. Tuloksena ilmoitetaan neulan tunkeuma 

bitumiin mittayksikkönä 1/10 mm (kuvio 3). 

 

 

KUVIO 3. Tunkeuman määritys, testin periaate (Blomberg 1990, 83.) 

 

 

Testilämpötila on yleensä 25 ºC. (Blomberg 1990, 83.) Tunkeuman määritys voidaan 

suorittaa SFS-EN 1426 standardin mukaisesti käyttämällä siihen tarkoitettua tunkeuma-

laitetta (kuvio 4). 
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KUVIO 4. Tunkeuman määrityslaite (Northstone 2009.) 

 

 

2.10  Täyteaineen  kosteus 

 

Kumibitumi- ja bitumimassojen valmistuksessa käytetään täyteainetta, jonka sisältämä 

vesi voi heikentää valmiin tuotteen ominaisuuksia. Tämän vuoksi käytettävän täyteai-

neen kosteus määritetään ennen sen käyttöä. Täyteaineen kosteus voidaan määrittää 

siten, että punnitaan täyteaine ennen ja jälkeen kuivauksen. Kosteusprosentti lasketaan  

jakamalla punnitustuloksien erotus näytteen alkuperäisellä painolla.   (VTT TIE 212) 

 

 

2.11 Uutos 

 

Bitumisesta kateaineesta tehdyllä uutoksella voidaan selvittää tuotteen koostumus. Uut-

tokokeessa määritetään testikappaleesta seuraavat massat: testikappaleen massa, bitumin 

massa, tukikerroksen massa ja kiviaineksen massa. Kokeen periaate on seuraava: näyt-

teestä leikattu testikappale uutetaan tarkoitukseen sopivalla liuottimella, jolloin saadaan 
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erottumaan näytteen komponentit, bitumi, tukikerros ja kiviaines, toisistaan. (SFS EN 

544) 

 

 

2.12 Vedenpaineen kestävyys 

 

Bitumisia kermejä käytetään vedenpaine-eristyksiin kun halutaan estää veden pääsy 

rakenteisiin tai huonetiloihin. Vedenpaineenkestävyyden määrityksellä voidaan määrit-

tää bitumisten kateaineiden vesitiiviys. Menetelmä perustuu siihen, että näytepalat altis-

tetaan tietylle vedenpaineelle testilaitteistossa tietyksi ajaksi. Standardissa SFS-EN 1928 

on esitetty kaksi menetelmää vedenpaineen kestävyyden määrittämiseen. Menetelmää A 

käytetään testattaessa näytteen vedenpaineen kestävyyttä korkeintaan 60 kPa:n painees-

sa. Menetelmää B käytetään testattaessa näytteen vedenpaineen kestävyyttä paineen 

ollessa suurempi kuin 60 kPa. Näytteen vedenpaineen  kestävyys ilmoitetaan yksikössä 

kPa. (SFS-EN 1928) 

 

 

2.13 Vetolujuus ja venymä  

 

Kappaleen venyttäminen on yksinkertaisin testi, jolla voidaan tutkia aineen kimmoista 

käyttäytymistä. Aineen kestämän vetojännityksen suurin arvo on vetomurtolujuus, eli 

vetolujuus, joka mittaa aineen kestävyyttä. Kun vetokokeessa rekisteröidään samanai-

kaisesti voima ja koekappaleen venyminen, saadaan voimavenymäpiirros, jossa kuva-

taan voima venymän funktiona. Aine on sitkeää, jos se venyy paljon katkeamatta. Ai-

neen sitkeyttä kuvaa suurimman pitenemän suhde kappaleen alkuperäiseen pituuteen, 

tämä prosenttilukuna ilmaistuna on murtovenymä.  (Inkinen& Tuohi 2002, 289.) 

 

Bitumisten kermien ja kattolaattojen vetolujuus ja venymä voidaan määrittää aineen-

koetuslaitteella standardin SFS-EN 12311-1 mukaisesti.  Menetelmässä testikappaletta 

venytetään tasaisella nopeudella kunnes se repeää. Vetolujuus ja sitä vastaava muutos 

kappaleen pituudessa taltioidaan koko testin ajan. Vetolujuudeksi ilmoitetaan suurin 

mittauksen aikana saatu voiman arvo newtoneina N. Mittauksessa saatua maksimivoi-

maa vastaavan venymän arvo jaetaan vetolaitteen leukojen alkuperäisellä välimatkalla 

ja kerrotaan tulos sadalla. Näin saadaan venymän arvo prosentteina.   (SFS-EN 12311) 

 



13 

 

 

2.14 Viskositeetti 

 

           

Viskositeetilla tarkoitetaan nesteiden ja kaasujen sisäistä kitkaa, joka aiheutuu molekyy-

lin välisistä koheesiovoimista. Viskositeetti on riippuvainen lämpötilasta ja paineesta.  

 

Viskositeetin voidaan sanoa kuvaavan nesteen virtausvastusta, ja sitä käytetään epäsuo-

rana nesteen koostumuksen ja laadun mittana. Kun esimerkiksi nestemäisen tuotteen 

tulee olla tasalaatuista valmistuserästä toiseen, voidaan käyttää viskositeetin mittaamista 

laadun ja koostumuksen arvioimiseen.  

 

Brookfield- viskosimetri on rotaatioviskosimetri, jolla voidaan mitata nesteiden viskosi-

teetteja. Viskosimetrin anturia pyöritetään mitattavassa nesteessä, jolloin pyörimisen 

aiheuttama liike aiheuttaa viskositeettivastuksen. Viskositeettivastus on sitä suurempi, 

mitä viskoosimpaa neste on. Jotta anturin pyöriminen tietyllä nopeudella olisi mahdol-

lista, tarvitaan vääntömomenttia syntyneen viskositeettivastuksen voittamiseksi. Brook-

field- viskosimetrin toiminta perustuu tämän vääntömomentin mittaamiseen.  

(Plastics Technology Laboratories.2010.)(Opetushallitus) 

 

 

2.15 Värivertailu 

 

Kateaineiden pinnalla käytettävien värillisten sirotteiden värin tulisi olla tasainen val-

mistuserästä toiseen. Värimittauksen avulla voidaan verrata sirotenäytteen väriä johon-

kin tiettyyn vertailumalliin. Värimittari mittaa näytteen värin Lab- väriavaruudessa, 

jossa L tarkoittaa vaaleutta (lightness), a värikomponentteja vihreästä punaiseen ja b 

värikomponentteja sinisestä keltaiseen. (Sony-europe 2010.) 
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3 RAAKA-AINEET 

 

 

Raaka-aineiden laatuvaatimusten mukaiset viitearvot löytyvät tuotekohtaisen seurannan 

tiedostoista. Saadut mittaus- ja testitulokset tallennetaan niille tarkoitettuihin tiedostoi-

hin. Jos mittaustuloksissa on jotain poikkeavaa, ilmoitetaan laatupäällikölle, joka päät-

tää mahdollisista lisätutkimuksista ja jatkotoimenpiteistä.  

 

 

3.1 Tukikerrokset  

 

Kumibitumikermeissä ja -kattolaatoissa käytetään tukikerroksena erilaisia lasi- tai poly-

esterihuopia. Jokaisesta saapuneesta tukikerroskuormasta tuodaan laboratorioon yksi 

näyte vastaanottotarkastukseen. Näytteen mukana tulee olla saatelomake josta ilmenee 

tukikerrosrullan tiedot (laatu, saapumispäivämäärä ja rullanumero). Jos samassa kuor-

massa on tullut useampia laatuja, kaikista eri laaduista tuodaan yksi näyte. Tukikerros-

näytteen tulee olla moitteettomasti käsitelty ja sen tulee vastata parhaalla mahdollisella 

tavalla koko rullan laatua. Jos näytteessä on esimerkiksi taittuneet  reunat tai lasihuopa-

näyte on taiteltu, pyydetään uusi näyte. Etenkin lasihuopanäytteen käsittelyssä tulee 

noudattaa varovaisuutta. Näytteen taittuminen voi aiheuttaa vääriä tuloksia vetolujuus-

testissä. Tukikerrosnäytteen tulee olla yli 50 cm pituudeltaan, jotta siitä voidaan tehdä 

tarvittavat testaukset.  

 

Tukikerrosnäytteet tarkistetaan aina ensin silmämääräisesti. Silmämääräisellä tarkastuk-

sella pyritään huomioimaan tukikerroksen mahdolliset epätasalaatuisuudet ja virheet, 

kuten esimerkiksi kuitukasaumat ja reiät. Silmämääräisen tarkastuksen jälkeen näytteen 

reunat leikataan viivaimen avulla suoriksi siten, että näytepalan pituudeksi tulee noin 

0,50 m ja sitä on helppo käsitellä leikkauspöydällä. Näytteen leveys ja pituus mitataan 

kolmesta kohtaa ja lasketaan tuloksista keskiarvo. Pituuden ja leveyden perusteella las-

ketaan näytepalan pinta-ala neliömetreinä (m2). Kun näytepala on mitattu, leikataan 

vetolujuuden määritystä varten vetolujuustestikappaleita vähintään 3 kpl sekä pituus- 

että poikkisuuntaan. Vetolujuuspalat voidaan leikata joko stanssilla tai terävällä matto-

veitsellä muottia apuna käyttäen. Vetolujuuspaloja ei saa leikata saksilla. Kun näyte-

kappaleesta on otettu tarvittavat mitat ja leikattu tarvittavat koekappaleet, jäljelle jäänyt 

näytepala voidaan taitella. Taiteltu näytepala punnitaan yhdessä leikattujen koekappa-
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leiden kanssa. Saatu paino (g) jaetaan näytepalan pinta-alalla, jolloin saadaan määrite-

tyksi tukikerroksen neliöpaino (g/m2).  

 

Jos vastaanottotarkastukseen tuotu tukikerrosnäyte on ilmoitettu koe-tukikerrokseksi, 

siitä leikataan edellä mainittujen koekappaleiden lisäksi A4-kokoinen pala. Saaduista 

mittaus- ja testituloksista laaditaan yhteenveto, joka tallennetaan niille tarkoitettuun 

tiedostoon, ja tulostetaan liitettäväksi yhteen A4-kokoisen näytepalan kanssa. Tulostettu 

yhteenveto ja näytepala tallennetaan sitten niille tarkoitettuun kansioon.  

 

 

3.2 Bitumit 

 

Kumibitumimassojen valmistuksessa käytetään tislattua bitumia ja SBS-kumia. Jokai-

sesta saapuneesta bitumikuormasta tulee laboratorioon näyte peltisessä näyteastiassa. 

Astian kyljessä tulee olla bitumin saapumispäivämäärä ja kuormakirjan kolme viimeistä 

numeroa. Näytettä tulee olla astiassa vähintään niin että astia on puolillaan. Näytettä on 

oltava korkeintaan niin paljon, että bitumin päälle mahtuu ohut kerros vettä. Tislatusta 

bitumista määritetään tunkeuma.  

 

Harkkobitumista tuodaan laboratorioon yksi näyte jokaisesta saapuneesta kuormasta. 

Harkkobituminäytteessä tulee olla merkittynä bitumilaatu ja saapumispäivämäärä.  

Harkkobituminäytteestä määritetään pehmenemispiste ja tunkeuma.  

 

 

3.3 Sirotteet 

 

Kattolaattojen ja kermien pinnalla käytetään erilaisia värjättyjä ja värjäämättömiä ki-

viainesta olevia sirotteita sekä hiekkaa. Jokaisesta saapuneesta sirotekuormasta tulee 

laboratorioon näyte. Sirotenäytteestä tarkastetaan silmämääräisesti väri ja raekoko. Pu-

naisesta, ruskeasta ja vihreästä sirotteesta suoritetaan lisäksi värimittaus värimittarilla. 

Kaikista sirotteista määritetään keskimääräinen raekoko kuivaseulonnalla. Lisäksi har-

maasta sirotteesta määritetään pölyn määrä.  

 

 



16 

 

3.3.1 Musta ja harmaa sirote 

 

Mustasta ja harmaasta sirotteesta tarkastetaan ensin silmämääräisesti väri ja raekoko 

vertailemalla saapunutta näytettä vertailunäytteeseen luonnonvalossa. Silmämääräistä 

vertailua varten tutkittava näyte on ensin kahtioitava näytteenjakajalla muutamaan ker-

taan luotettavan otoksen saamiseksi. Jos näytteen väri ja raekoko vastaavat vertailunäyt-

teen väriä ja raekokoa, kuormalle voidaan myöntää purkulupa ja suorittaa raekoon mää-

ritys vasta sen jälkeen. Jos raekoko eroaa vertailunäytteen raekoosta, näytteen raekoko 

määritetään kuivaseulonnalla ja tulosten perusteella voidaan myöntää kuormalle purku-

lupa. Mustasta ja harmaasta sirotteesta ei suoriteta värimittausta värimittarilla, joten jos 

silmämääräisen värivertailun perusteella huomataan, että näytteen väri eroaa vertailu-

näytteen väristä, ilmoitetaan asiasta laatupäällikölle, joka päättää jatkotoimenpiteistä. 

Harmaasta sirotteesta suoritetaan näiden määritysten lisäksi pölynmääritys. 

 

 

3.3.2 Punainen, ruskea ja vihreä sirote 

 

Punaisesta, ruskeasta ja vihreästä sirotteesta tarkastetaan ensin silmämääräisesti väri ja 

raekoko vertailemalla saapunutta näytettä vertailunäytteeseen luonnonvalossa. Silmä-

määräistä vertailua varten tutkittava näyte on ensin kahtioitava näytteenjakajalla muu-

tamaan kertaan luotettavan otoksen saamiseksi. Jos näytteen väri ja raekoko vastaavat 

vertailunäytteen väriä ja raekokoa, voidaan kuormalle myöntää purkulupa, ja suorittaa 

raekoon määritys täryseulan avulla ja värimittaus värimittarilla vasta sen jälkeen. Jos 

näytteen raekoko ja/tai väri poikkeavat vertailunäytteen vastaavista, raekoon määritys 

suoritetaan täryseulan avulla ja värimittaus värimittarilla ennen purkuluvan antamista. 

Värimittauksessa saadun arvon tulisi osua määritellyn viitekehyksen sisälle. Näytteestä 

suoritettujen määritysten tulosten perusteella voidaan kuormalle myöntää purkulupa. 

 

 

3.3.3 Erikoissirotteet 

 

Erikoissirotteista, eli sirotteista joita käytetään harvoin ja pieniä määriä,  suoritetaan 

silmämääräinen raekoon ja värin määritys vertailemalla tutkittavaa näytettä vertailu-

näytteeseen. Lisäksi suoritetaan raekoon määritys kuivaseulonnalla. Nämä sirotteet saa-
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puvat säkeissä ja näytteen saapuneesta sirote-erästä tuo varastomies; erillistä purkulupaa 

ei tarvitse antaa.    

 

 

3.3.4 Hiekka 

 

Hienoa hiekkaa käytetään kattolaattojen alapinnalla sekä joidenkin kermien ylä ja/tai 

alapinnoilla. Hiekkanäyte tuodaan laboratorioon noin kerran viikossa. Hiekkanäytteestä 

määritetään raekoko kuivaseulonnalla, silmämääräistä raekoon ja/tai värin vertailua ei 

suoriteta.  

 

 

3.4 Kalkki 

 

Kumibitumi- ja bitumimassoissa käytetään täyteaineena kalkkia. Kalkkinäyte tuodaan 

laboratorioon noin kerran viikossa. Kalkkinäytteestä määritetään kosteusprosentti. 

 

 

4 PROSESSINAIKAISET NÄYTTEET 

 

 

4.1 Kumibitumimassat 

 

Kattolaattojen ja kermien valmistuksessa käytetään erilaisia kumibitumimassoja. Jokai-

sessa vuorossa tuodaan yksi massanäyte kaikilta tuotantolinjoilta. Jos kuitenkin massa-

laatu vaihtuu kesken vuoron, kaikista käytetyistä massalaaduista tuodaan yksi näyte 

vuorossa. Massanäytteistä määritetään pehmenemispiste ja tunkeuma. Viitearvot masso-

jen tunkeumalle ja pehmenemispisteelle löytyvät massojen seurannasta.  

 

 

4.2 Kumibituliimat 

 

Kattolaatoissa ja kermeissä käytetään erilaisia kumibitumiliimoja. Kumibitumiliimoista 

tuodaan näyte aina liimaerän vaihtuessa. Liimanäytteistä määritetään pehmenemispiste 

ja tunkeuma. Viitearvot kumibitumiliimojen tunkeumalle ja pehmenemispisteelle löyty-
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vät liimojen seurannasta. Tulokset tallennetaan niille tarkoitettuihin tiedostoihin, ja 

mahdollisista poikkeamista ilmoitetaan laatupäällikölle. Lisäksi kattolaatoissa käytetys-

tä kumibituliimasta määritetään öljymäinen valuma. Tätä määritystä varten liimanval-

mistaja tuo laboratorioon kolme kattolaattaa joissa tutkittavaa liimaa on käytetty. Tulok-

set kirjataan ylös niitä varten tarkoitettuun kansioon.  

 

 

5 LOPPUTUOTTEET 

 

 

5.1 Kattolaatat 

 

Kattolaatoista haetaan näyte suoraan tuotantolinjalta joka vuorossa. Näytettä hakiessa 

kirjataan ylös laatan tyyppi, tukikerroksen tyyppi ja rullanumero, massasekoittajan nu-

mero ja näytteenottoaika. Laattanäytteitä otetaan kerralla 1-3 kappaletta riippuen siitä, 

mitä testejä näytteistä tulee tehdä. Laattanäytteiden taittumista on varottava, sillä tuki-

kerroksen vaurioituminen voi aiheuttaa vääriä tuloksia esimerkiksi vetolujuuden määri-

tyksessä. Laattanäytteiden ulkonäkö tarkastetaan mahdollisten virheiden osalta. Tällai-

sia virheitä ovat muunmuassa sirotteen epätasaisesta tarttumisesta johtuvat ulkonäkö-

virheet (bitumin vilkkuminen). Tarkastetaan liimapinnan tarttuvuus ja liimapinnan 

osuus koko laatan pinta-alasta.  Jokaisella näytteenottokerralla tulee laatasta mitata le-

veys L, korkeus l (kuvio 5), ja paksuus millimetreinä, sekä määrittää laatan neliöpaino 

g/m
2
. Paksuus määritetään seuraavasti: leikataan vähintään kaksi pientä palaa laatan 

liimallisesta kohdasta, mitataan niiden paksuus käyttämällä paksuusmittaria ja lasketaan 

tulosten keskiarvo. Laatan neliöpainon määritetystä varten punnitaan yksi laatta ja las-

ketaan neliöpaino kertomalla yhden laatan paino neljällä. Joka kolmannella näytteenot-

tokerralla määritetään myös laatan vetolujuus ja venymä sekä naulanvarren repäisylu-

juus.  
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KUVIO 5. Kattolaatan leveys- ja korkeussuunta (SFS-EN 544) 

 

 

Joka kymmenennen näytteenottokerran välein laatasta määritetään edellä mainittujen 

ominaisuuksien lisäksi sirotteen adheesio. Joka kahdenkymmenen näytteenottokerran 

välein määritetään lisäksi etenemä ja limitys, vedenpaineenkestävyys, lämmönkestävyys 

ja taivutettavuus. Lisäksi laattanäytteestä tehdään uutos, jolla voidaan määrittää laatan 

bitumi- ja kiviainepitoisuus sekä tukikerroksen paino.  

 

Liiman vaihtuessa liiman valmistaja tuo näytteen laboratorioon. Laattanäytteen mukana 

tulee tällöin myös liimanäyte. Liiman valmistajan tuomasta laattanäytteestä määritetään 

muiden tarvittavien määritysten lisäksi öljymäinen valuma.  

 

 

5.2 Kermit 

 

Kumibitumikermeistä haetaan näytteet jokaiselta tuotantolinjalta joka työvuorossa, ja 

aina valmistettavan tuotteen vaihduttua. Näytteen tulee olla noin 500 mm pitkä. Näyte-

paloja otetaan 1-3 riippuen siitä, mitä testejä näytteestä tulee tehdä. Näytettä hakiessa 

kirjataan ylös tukikerrosrullan tyyppi ja rullanumero, massasekoittajan numero, näyt-

teenottoaika, valmiin tuotteen rullapaino ja tuotannossa mitattu rullan pituus. Suoruus 

kirjataan ylös tuotteista, joissa on tukikerroksena polyesterihuopa.  

 

Jokaisesta kerminäytteestä tarkastetaan, että tuotteen ulkonäkö vastaa sille asetettuja 

tuotevaatimuksia. Jokaisella näytteenottokerralla tulee kerminäytteestä mitata pituus, 

leveys ja paksuus millimetreinä, sekä määrittää näytteen neliöpaino g/m
2
. Paksuus mää-
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ritetään seuraavasti: leikataan vähintään kaksi pientä palaa kermin ylä- tai alareunasta, 

mitataan niiden paksuus käyttämällä paksuusmittaria ja lasketaan tulosten keskiarvo. 

Neliöpaino määritetään näytepalasta, josta on leikattu pois mahdolliset hitsaus- tai lii-

mareunat. Mitataan palan pituus ja leveys metreinä ja punnitaan pala. Lasketaan näyte-

palan pinta-ala neliömetreinä ja jaetaan sillä punnitustulos jolloin saadaan näytteen ne-

liöpaino g/m
2
. Kaikista liimareunaisista kermituotteista testataan liimareunojen tarttu-

vuus toisiinsa. Jokaisen kermituotteen joka kolmannesta näytteestä määritetään myös 

vetolujuus ja venymä, naulanvarren repäisylujuus ja taivutettavuus.  

 

Jokaisen kermituotteen joka kymmenennestä tuotteesta näytteestä tehdään edellä mainit-

tujen määritysten lisäksi vedenpaineenkestävyyden määritys ja lämmönkestävyyden 

määritys. Jos tuotteessa on tukikerroksena polyesterihuopa, tehdään näytteestä lisäksi 

dimensiostabiliteetin määritys. Jos tuotteen yläpinnalla sirote, määritetään näytteestä 

myös sirotteen adheesio.  

 

 

5.3 Bitumiset pinnoiteaineet 

 

Bitumisia pinnoitteita ovat erilaiset bitumiliuokset ja -liimat. Bitumiliuoksista ja              

-liimoista tuodaan laboratorioon näyte jokaisesta valmistetusta erästä. Bitumiliuoksista 

määritetään viskositeetti Brookfield - viskosimetrilla. Bitumiliimoista määritetään vis-

kositeetti aistinvaraisesti. Määritykset tehdään tuotekohtaisesti määrätyssä lämpötilassa.  

 

 

5.4 Pakattu kumibitumi (Tiemassa) 

 

Kumibitumista tuodaan näyte laboratorioon jokaisesta valmistetusta erästä. Kumibitu-

mista määritetään tunkeuma ja pehmenemispiste. Viitearvot tunkeumalle ja peh-

menemispisteelle löytyvät kumibitumin seurannasta.  
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6 SANASTO 

 

Bitumi 

Bitumilla tarkoitetaan maaöljystä saatua tislauksen pohjatuotetta, jolla on korkea kie-

humispiste ja joka liukenee trikloorieteeniin. Bitumia on myös luonnon asfalteista uut-

tamalla erotettu liukeneva sideaine.  

 

Tislattu bitumi 

Tislattua bitumia saadaan bitumin tyhjötislauksen pohjatuotteena.  

 

Tukikerros 

Bitumiin yhdistetty materiaali, joka varmistaa tuotteen mittapysyvyyden ja mekaanisen 

lujuuden. 

 

Bitumiliuos 

Bitumiliuos on tislatusta tai puhalletusta bitumista ja hiilivetyliuottimesta valmistettu 

liuos.   

 

Kattolaatta 

Kattolaatta on tukikerroksella vahvistettu litteä bituminen tuote, jonka päämuoto on 

suorakaide. Kattolaatassa on yhtenevä osa josta erkanee useita kielekkeitä. Lisäksi kat-

tolaatassa voi olla bitumisia liima-alueita.   

 

Kermi 

Eristystarkoituksiin käytettävä vettä läpäisemätön tuote, joka yksinään tai liitettynä toi-

siin samanlaisiin tuotteisiin muodostaa yhtenäisen vedeneristyskerroksen. 

 

Kumibitumi 

Kumibitumilla tarkoitetaan bitumia, johon on ominaisuuksien parantamiseksi lisätty 

jotakin termoplastista elastomeeria.   

 

SBS 

SBS on lyhenne styreenibutadieeniblokkikopolymeerista, jota käytetään kumibitumin 

valmistuksessa.  
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