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Tämä insinöörityö tehtiin toimeksiantona FSP Finnish Steel Painting Oy:lle. Työn
tavoitteena oli saada lisää tietoa polyureapinnoitteiden tartuntaominaisuuksista erilaisilla
alustoilla sekä korjatussa pinnoitteessa. Testattavana oli kolmen eri valmistajan
polyureapinnoitejärjestelmiä. Pinnoitteita testattiin neljällä eri alustamateriaalilla, jotka
olivat teräs, betoni, lasikuitu ja vaneri.
Pinnoitteista testattiin aluksi tartuntalujuus irtivetokokeella, jonka tuloksia käytettiin
vertailukohtana muihin testeihin. Upotusrasitusta testattiin kolmessa eri nesteessä, jotka
olivat natriumhydroksidiliuos, rikkihapokeliuos ja vesi. Upotuksen jälkeen pinnoitteista
tutkittiin mahdollinen rakkuloituminen ja tartuntaominaisuuksien muutokset.
Yhtenä tutkimuksen kohteena oli polyurean korjauspinnoitus. Tämä testi simuloi tilannetta,
jossa vanhaan polyurealla pinnoitettuun kohteeseen tehdään muutoksia tai korjauksia ja
uudelleenpinnoitus tehdään kohteessa kentällä. Pinnoitetta vanhennettiin ensin QUVolosuhdekaapissa, minkä jälkeen vanhennetulle pinnalle levitettiin uusi pintakerros kunkin
valmistajan suosittelemalla tuotteella.
Testeistä saatujen tulosten perusteella vertailtiin eri valmistajien polyureajärjestelmien
paremmuutta. Testeistä saatuja tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, koska tarkkoja
tuloksia varten testejä olisi pitänyt suorittaa huomattavasti enemmän. Polyureajärjestelmiin
tutustumisen perusteella voidaan todeta polyureapinnoitteiden olevan varteenotettava
vaihtoehto teollisuuden tarpeisiin.
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Lyhenteet ja käsitteet
Esipolymeeri

Esipolymeeri

koostuu

keskenään

reagoineesta

isosyanaatista ja polyolista [1].
FSP

Finnish Steel Painting Oy. Yksi

Euroopan

suurimmista

teollisen pintakäsittelyn yrityksistä.
Monomeeri

Polymeerin perusyksikkö. Monomeeri pystyy muodostamaan
molekyyliketjun

tai

polymeerin

reagoimalla

toisten

molekyylien kanssa. [2.]

PDA

Polyurea Development Association. Yhdistys, joka on kehittänyt polyureateknologiaa.

PMC

Polyurethane Machinery Corporation. Ruiskutuslaitteistoja
valmistava yritys.
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1

Johdanto

Tämän insinöörityön tarkoituksena

oli saada

lisää tietoa polyureapinnoitteen

tarttuvuudesta, levitettävyydestä ja pinnoitteen paikkauksesta. Työn tilaajana toimi FSP
Finnish Steel Painting Oy, joka on yksi Euroopan suurimmista teollisen pintakäsittelyn
yrityksistä. Yrityksellä on 20 toimipistettä Suomessa ja neljä ulkomailla. Yrityksen
henkilöstön lukumäärä on noin 250 henkilöä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2018 oli noin
21,5 miljoonaa, josta emoyhtiön eli Suomen liikevaihdon osuus oli noin 18 miljoonaa. [3.]

Testattavana oli kolmen eri valmistajan polyureapinnoitejärjestelmiä. Pinnoitteita
testattiin neljälle eri alustamateriaalille, jotka olivat teräs, betoni, lasikuitu ja vaneri.
Pinnoitejärjestelmissä huomioitiin lisäksi tarvittava laitteisto, mahdolliset investointikulut
ja tuotteen käytettävyys.

Tutkimuksella

oli

tarkoitus

saada

lisää

tietoa

polyureapinnoitteen

käytöstä,

toimivuudesta eri alustoilla ja pinnoitteen korjattavuudesta mahdollisten vaurioiden ja
muutostöiden

varalta.

Yhtenä

työn

tarkoituksena

oli

selvittää,

soveltuuko

polyureapinnoite korvaamaan joitakin nykyään käytettyjä menetelmiä, esimerkiksi
liuotinvapaita maaleja, joilla maalataan paksuja maalikalvoja ja joilla on pitkä
kuivumisaika.
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2.1

Polyurea

Polyureapinnoitteet

Polyurea on kaksikomponenttinen nopeasti kovettuva iskuja sekä kemikaaleja kestävä
pinnoite. Polyurea syntyy isosyanaatin ja polyamiinin kemiallisessa reaktiossa.
Suomessa tai Pohjoismaissa polyurea ei ole vielä kovin yleisesti käytetty teknologia,
mutta Yhdysvalloissa polyureaa on käytetty jo 1980-luvulta lähtien. Esimerkiksi
autoteollisuudessa auton ulkopuolisten koripaneeleiden ruiskuvalussa käytettiin
polyureaa 1980-luvulla. [4, s. 3.]
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Polyureapinnoite ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-päästöjä, mikä tekee
siitä ympäristöystävällisemmän pinnoitusvaihtoehdon tyypillisimpiin teollisuuden maalausjärjestelmiin verrattuna. Polyurealla saadaan pinnoitettua laajoja alueita ilman
saumoja. Nopean kovettumisen ansiosta pinnoitettavat kohteet saadaan pian takaisin
käyttöön. Tästä on hyötyä, jos esimerkiksi prosessi tai tuotanto joudutaan
keskeyttämään pinnoitustöiden takia. [5.]

Polyurea

Development

Association

julkaisi

vuonna

2000

määritelmän

polyureajärjestelmästä:
Polyureapäällyste / elastomeeri on peräisin isosyanaattikomponentin ja
hartsiseoskomponentin reaktiosta. Isosyanaatti voi olla luonteeltaan aromaattinen
tai alifaattinen. Se voi olla monomeeri, polymeeri tai muunnos reaktio
isosyanaatista, näennäis-esipolymeerista tai esipolymeerista. Esipolymeeri tai
näennäis-esipolymeeri voidaan valmistaa amiini- tai hydroksyylipäätteisestä
polymeerihartsista. [4, s. 2.]
Hartsiseoksen täytyy olla valmistettu amiinipäätteisestä polymeerihartsista, ja tai
amiinipäätteisistä ketjulisäaineista. Amiinipäätteisillä polymeerihartseilla ei ole
mitään tarkoituksellista hydroksyyliosaa. Hartsiseos voi myös sisältää lisäaineita
tai muita ei ensisijaisia komponentteja. Nämä lisäaineet voivat sisältää
hydroksyylejä, kuten esidispergoituneita pigmenttejä polyolikantoaineessa.
Normaalisti hartsiseos ei sisällä katalyyttejä. [4, s. 2.]

Nykyään puhutaan ”puhtaasta” polyureasta, josta PDA on tehnyt määritelmän:
Puhdas polyureapinnoite / elastomeeri on polyisosyanaattikomponentin ja
amiinipäätteisestä hartsiseoksesta johdettu reaktiotuote. Vertailu tarkoituksessa
polyuretaani / polyurea hybridipinnoite on polyisosyanaattikomponentin ja
hartsiseoksen reaktiotuote. Hartsiseos voi koostua amiinipäätteisistä ja / tai
hydroksyylipäätteisistä polymeerihartsiseoksista. [6.]

Kuvassa 1 on esitetty polyurean muodostumisreaktio.

Kuva 1. Polyurean muodostumisreaktio. [4, s. 5]
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Polyureapinnoitteita on aromaattisia ja alifaattisia. Alifaattinen pinnoite kestää UVrasitusta erinomaisesti, eikä se esimerkiksi muuta väriään auringossa niin helposti kuin
aromaattinen pinnoite. [4, s. 18.]

Yhdisteitä kutsutaan aromaattisiksi, jos niillä on seuraavat rakenteelliset ja kemialliset
ominaisuudet:
•

rengasrakenteinen, tasomainen molekyyli

•

renkaassa konjugoitu sidosjärjestelmä

•

renkaan kaikki sidokset ovat yhtä pitkiä ja sidoskulmat 120°

•

substituutioreaktiot tyypillisiä

•

π-elektronien määrä noudattaa Hücklenin kaavaa 4n+2, jossa n = 1, 2, 3,
4,... näin ollen yhdisteet, joiden π-elektronien määrä on 6, 10, 14, 18...,
ovat aromaattisia. [7, s. 120.]

Kuvassa 2 on esitetty orgaanisten yhdisteiden luokittelu.

Kuva 2. Orgaanisten yhdisteiden luokittelu alifaattisiin ja aromaattisiin. [7, s. 12]
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2.2

Käyttökohteet

Polyureapinnoitteilla on monia käyttökohteita. Sitä käytetään esimerkiksi putkien,
koneiden, kuljetuskaluston, varoaltaiden, lattioiden, kattojen, uima-altaiden, erilaisten
kuljettimien sekä teräs- ja betonirakenteiden pinnoitukseen. Polyurea

kestää

erinomaisesti mekaanista rasitusta sekä kemikaaleja. Polyurea sopii kohteisiin, joilta
vaaditaan iskun-, korroosion- tai kemikaalinkestoa. Polyureaa on käytetty pinnoitteena
esimerkiksi ralliautojen pohjarakenteissa. [5.]

Tyypillisiä

käyttökohteita

elintarviketehtaat,

Yhdysvalloissa

toissijaisen

eristämisen

ovat

lentokentät,

kohteet,

vesi-

ja

lannoitetehtaat,
jätevesilaitokset,

voimalaitokset, varastojen lattiat, kaatopaikkojen eristäminen, parkkihallien lattiat,
jalostamot, meriympäristö, käytävät ja parvekkeet, teollisuus- ja tuotantolaitokset,
teräsrakenteet, kylmäsäilytystilat, paperi- ja sellutehtaat sekä räjäytysten lieventäminen
[8, s. 2].
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Alustamateriaalit ja esikäsittely

Tässä luvussa käydään läpi testeihin valitut alustamateriaalit, niille tehdyt esikäsittelyt
sekä koelevyjen mitat. Alustamateriaalit valittiin yleisimmin pinnoitettavien kohteiden,
materiaalien ja mahdollisten tulevien työtilausten perusteella. Esikäsittelyt suoritettiin
toimittajien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Kaikki teräskoelevyt puhdistettiin FSP:n
hiekkapuhaltamossa. Muut koelevyt lähetettiin toimittajille 2 ja 3 esikäsittelemättöminä.
Toimittajat esikäsittelivät koelevyt omien järjestelmiensä vaatimalla tavalla.

3.1

Rakenneteräs

Teräksisten koelevyjen mitat olivat 150 x 100 x 5 mm. Koelevyt pyyhittiin liuottimella ja
raesuihkupuhdistettiin puhtausasteeseen Sa 3. Puhalluksessa käytettiin teräsgrittiä
GH40, jolla

saatiin aikaan karkea pintaprofiili.

Kuvassa 3 on teräskoelevy

raesuihkupuhdistuksen jälkeen. Pintaprofiilin määritykseen käytettiin kuvassa 4 näkyvää
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Elcometer grit -vertailulevyä. Pintaprofiili on yhteneväinen segmentin kolme kanssa, joka
tarkoittaa karkeaa pintaprofiilia.

Kuva 3. Teräskoelevy
raesuihkupuhdistuksen jälkeen

3.2

Kuva 4. Teräskoelevyn pintaprofiilin määritys
Elcometer grit -vertailulevyllä.

Lasikuitu

Lasikuituisia koelevyjä oli kahta eri versiota, raakalasikuitu kuvassa 5 vasemmalla, sekä
gelcoat-pinnoitettu kuvassa 5 oikealla. Raakalasikuitulevyjen mitat olivat 150 x 100 x 3,5
mm. Raakalasikuitulevyjen pinnat hiottiin ennen pinnoitteiden levittämistä P80karkeuksisella hiomapaperilla. Gelcoat-pinnoitettujen lasikuitulevyjen mitat olivat 150 x
100 x 5 mm. Gelcoat-pinnoitettujen lasikuitulevyjen pinnat hiottiin ennen pinnoitteiden
levittämistä P120-karkeuksisella hiomapaperilla.

Kuva 5. Vasemmalla raakalasikuitu- ja oikealla Gelcoat-pinnoitettukoelevy esikäsiteltynä.
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Koelevyihin tehtiin viisteet, joiden avulla raakalasikuitu- ja gelcoat-pinnoitetut levyt sekä
niiden etu- ja takaosa pystyttiin erottamaan toisistaan pinnoitteiden testausvaiheessa.

3.3

Betoni

Betonisten koelevyjen mitat olivat 150 x 150 x 50 mm. Koelevyt valmistettiin sileistä
jalankulkualueille tarkoitetuista betonilaatoista leikkaamalla ne neljään osaan. Betonin
pinta hiottiin hiomakivellä sementtiliiman poistamiseksi ennen pinnoitteiden levittämistä.
Kuvassa 6 betoninen koelevy esikäsiteltynä.

Kuva 6. Betonikoelevy esikäsiteltynä.

3.4

Vaneri

Vaneriset koelevyt olivat koivuvaneria. Koelevyjen mitat olivat 150 x 100 x 15 mm.
Levyjen reunat ja kulmat pyöristettiin hiomalla. Lisäksi levyjen pinta hiottiin kevyesti
P120-karkeuksisella hiomapaperilla. Kuvassa 7 on vanerikoelevy esikäsiteltynä.
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Kuva 7. Esikäsitelty vaneritestilevy.
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Koelevyjen pinnoitus

Testeissä oli vertailtavana kolmen eri valmistajan polyureapinnoiteet. Pinnoitteet eroavat
toisistaan

esimerkiksi

levitystavassa.

Kahden

valmistajan

pinnoitteet

vaativat

ruiskutuslaitteiston, jossa muoviosa ja kovete ovat omissa astioissaan ja sekoittuvat
vasta pistoolin suuttimessa. Yhden valmistajan pinnoite sekoitetaan kuten tavallinen
kaksikomponenttinen maali, ja sillä on pidempi käyttöaika. Kyseinen pinnoite voidaan
ruiskuttaa tavallisella korkeapaineruiskulla.

4.1

Toimittaja 1

Koelevyjen pinnoitus suoritettiin FSP Finnish Steel Painting Oy:n maalaamossa
Kulloossa Eerolanmäellä.

Koelevyjä käsiteltiin suojakäsineitä käyttäen levyjen

rasvoittumisen ja likaantumisen estämiseksi. Koelevyt aseteltiin koivuvaneristen
korokkeiden päälle pinnoituksen ajaksi. Kuvassa 8 koelevyt pinnoituksessa.
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Kuva 8. Testilevyt pohjusteiden levityksessä.

Pohjamaalaus suoritettiin järjestelmän 1 koelevyille korkeapaineruiskulla. Koelevyt
maalattiin molemmin puolin, jotta polyurealle saatiin hyvä tartuntapinta ja suurempi
testattava pinta-ala. Koelevyjen takaosan pohjuste kuivatettiin korotetussa lämpötilassa
kuivumisen nopeuttamiseksi, jotta levyt saatiin maalattua molemmin puolin yhden
työpäivän aikana. Testilevyjen takaosa maalattiin ensimmäisenä, jotta viimeisenä
maalattavaan

etuosaan

ei

kulkeutuisi

maalisumetta,

joka

voisi

vaikuttaa

polyureapinnoitteen tartuntaan. Kuvassa 9 näkyvät koelevyjet takaosat maalattuina.

Kuva 9. Teräs- ja lasikuitulevyt takaosan pohjusteen levityksen jälkeen.
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Kuvassa 10 koelevyt ovat takaosa maalattuna ja etuosa valmiina maalaukseen.

Kuva 10. Teräs- ja lasikuitulevyjen etuosa ennen pohjusteen levitystä.

Pohjamaalaus suoritettiin järjestelmän 2 koelevyille korkeapaineruiskulla ja telalla.
Kuvan 11 vanerilevyt maalattiin ruiskuttaen ja kuvan 12 betonilevyt telaamalla. Koelevyt
maalattiin vain etupuolelta pohjusteen hitaan kuivumisen vuoksi.
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Kuva 11. Vaneritestilevyt pohjusteen ruiskutuksen jälkeen.

Kuva 12. Vasemmalla betonitestilevyjen pohjusteen levitetystä telalla. Oikealla levyt pohjusteen
levityksen jälkeen.

Pohjusteiden annettiin kuivua seuraavaan päivään. Taulukossa 1 on esitetty
alustamateriaalien ja käytettyjen järjestelmien jako.
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Taulukko 1.

Käytetyt polyureajärjestelmät.

Järjestelmä

Alusta
Teräs
Lasikuitu

Järjestelmä 1.

Betoni
Järjestelmä 2.

Vaneri

Pohjamaalien

levityksen

maalausolosuhteet

ovat

esitettyinä

taulukossa

2.

Maalausolosuhteet mitattiin Elcometer-olosuhdemittarilla.

Taulukossa 2 olevien lyhenteiden merkitys:
•

RH, ilman suhteellinen kosteus

•

Ts, pinnan lämpötila

•

Ta, ympäristön lämpötila

•

Td, kastepiste

•

TΔ, pinnan lämpötilaero kastepisteeseen.

Taulukko 2.

Maalausolosuhteet pohjamaalien levityksessä.

Järjestelmä 1.
Takaosa
Etuosa
RH 34,6 % RH 29,1
Ts
18,8 °C Ts
29,2
Ta 19,5 °C Ta 23,7
Td
3,5 °C Td
4,7
T∆ 15,3 °C T∆ 24,5

%
°C
°C
°C
°C

RH
Ts
Ta
Td
T∆

Järjestelmä 2.
Vaneri
Betoni
34,6 % RH 42,5
18,8 °C Ts
15,9
19,5 °C Ta 15,9
3,5 °C Td
3,1
15,3 °C T∆ 12,7

%
°C
°C
°C
°C

Kaikki koelevyt pinnoitettiin kauttaaltaan polyurealla 24 tunnin sisällä pohjusteen
levityksestä. Molempien järjestelmien koelevyt pinnoitettiin samalla polyurealla ja
samaan

aikaan.

Pinnoite

ruiskutettiin

PMC:n

PHX-2-mäntäkoneella.

Polyureapinnoitteen kerrospaksuuden muodostumista seurattiin erillisiltä teräslevyiltä,
jotka olivat pinnoitettavien testilevyjen joukossa. Mittaus suoritettiin Elcometerpyörrevirtamittarilla. Koelevyt polyurean ruiskutuksen jälkeen ovat kuvassa 13.
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Kuva

133. Vasemmalla teräs- ja lasikuitulevyt
polyureapinnoitteen ruiskutuksen jälkeen.

ja

oikealla

betoni-

Ruiskutuslaitteiston ja ruiskutuksen tiedot ovat esitettyinä taulukossa 3.

Taulukko 3.

Ruiskutuslaitteiston tiedot.

Käyttöyksikkö/mäntäkone:
Pistooli:
Kammio:
Suutin:
Syöttöpumppu:
Ruiskutus etäisyys:
Komponentin A lämpötila:
Komponentin R lämpötila:

PMC PHX-2
PMC AP-2
00
00
PMC GHO, Suuritehoinen siirtopumppu
1,5 m
76 °C
76 °C

ja

vanerilevyt
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Ruiskutuslaitteiston havainnekuva on esitetty kuvassa 14.

Kuva 14. Siirtopumppu mäntäkonekokoonpanossa [14].

Maalausolosuhteet polyurean levityksessä on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4.

Polyurea
RH 35,8
Ts 17,1
Ta 17,2
Td 1,9
T∆ 15,2

Maalausolosuhteet polyurean levityksessä.

%
°C
°C
°C
°C
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4.2

Toimittaja 2

Toimittaja 2 lähetti pinnoitetut koelevyt tilaajayritykselle. Toimittajan 2 ilmoittamat tiedot
pinnoituksesta ovat taulukoissa 5, 6 ja 7.
Taulukko 5.

Käytetyt polyureajärjestelmät.

Alusta
Järjestelmä
Teräs
Vaneri
Järjestelmä 1.
Betoni
Lasikuitu Järjestelmä 2.
Taulukko 6.

Pohjamaali
RH 32,7
Ta 19
Td 2,2
T∆ 16,8

Taulukko 7.

Maalausolosuhteet

%
°C
°C
°C

Polyurea
RH 43,3
Ta 13,7
Td 1,4
T∆ 12,3

%
°C
°C
°C

Ruiskutuslaitteiston tiedot.

Käyttöyksikkö/mäntäkone: Graco Reactor H-XP3
Suutin:
01
Ruiskutus etäisyys:
0,3 – 1m
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4.3

Toimittaja 3

Toimittaja 3 lähetti pinnoitetut koelevyt tilaajayritykselle. Taulukossa 8 on tiedot
testilevyjen esikäsittelyistä sekä pohjusteiden ja polyurean levityksestä.
Taulukko 8.

Tiedot toimittajan 3 testilevyjen pinnoituksesta sekä esikäsittelyistä.

Alustamateriaali
Teräs

Työvaihe
Aktivointi

Tuote
Aktivointiaine

Pohjustus

Pohjuste 1

Pinnoitus

Polyurea

Vaneri

Pohjustus

Pohjuste 2

Gelcoat

Pinnoitus
Pohjustus

Polyurea
-

Pinnoitus

Polyurea

Pohjustus

-

Pinnoitus

Polyurea

Pohjustus

Pohjuste 2

Pinnoitus

Polyurea

Raakalasikuitu

Betoni

Menetelmän kuvaus
Rätillä levitys ja kuivaus, odotus yön yli
Sivuilmaruisku, suutin 1,8 mm, paine 2,7
bar, odotus yön yli, märkäkalvo 200 µm
Pensseli, 1 kerros, 1 puoli kerrallaan,
odotus yön yli välissä, märkäkalvo n. 1
mm
Pensseli, 1 kerros, annetaan imeytyä,
odotus yön yli
Pensseli, 1 kerros, 1 puoli ja sivut
kerrallaan, yön yli odotus välissä,
märkäkalvo n. 1 mm
Hionta 240 paperilla kauttaaltaan
Pensseli, 1 kerros, 1 puoli kerrallaan, yön
yli odotus välissä, märkäkalvo n. 1 mm
Hionta 240 paperilla kauttaaltaan,
reikien kittaus polyesterikitillä
Pensseli, 1 kerros, 1 puoli kerralaan, yön
yli odotus välissä, märkäkalvo n. 1 mm
Pensseli, 1 kerros, annetaan imeytyä,
odotus yön yli
Pensseli, 1 kerros, 1 puoli ja sivut
kerrallaan, yön yli odotus välissä,
märkäkalvo n. 1 mm

Taulukossa 9 on esitetty maalausolosuhteet toimittajan 3 pinnoituksissa.
Taulukko 9.

Pohjamaali
RH 50
Ta 23
Td 13
T∆ 10

Maalausolosuhteet

%
°C
°C
°C

Polyurea
RH 50
Ta 23
Td 13
T∆ 10

%
°C
°C
°C
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4.4

Vanhennetun pinnoitteen korjaus

Vanhennuksen jälkeen levyt kuvattiin mikroskoopilla ja järjestelmäkameralla. Ennen
uuden polyureakerroksen levitystä vanhaa pinnoittetta hiottiin P150-karkeuksisella
hiomapaperilla uuden pinnoitekerroksen tarttumisen parantamiseksi. Pinnoituksen
jälkeen koelevyjen annettiin vakioitua kaksi viikkoa.

Vakioitumisen
tartuntalujuuden

jälkeen

uudelle

pinnoitekerrokselle

selvittämiseksi.

Tuloksia

verrattiin

tehtiin

vetokoe

tavallisten

pinnoitteen

terästestilevyjen

irtivetokoetuloksiin.

4.4.1

Toimittaja 1

Toimittajan

1

polyureapinnoitetta

on

saatavissa

myös

kaksikomponenttisessa

pakkauksessa pienempiä pinnoituksia sekä korjauksia varten. Tämän insinöörityön
aikana tilaajayrityksellä ei ollut tarvittavaa laitteistoa korjaussarjan levitystä varten, joten
korjauspinnoitus toimittajan 1 osalta jätettiin pois testauksesta.

4.4.2

Toimittaja 2

Korjauspinnoitukset suoritettiin Metropolian pintakäsittelylaboratorion maalaamossa.
Korjauspinnoituksessa käytettiin valmistajan suosittelemaa korkeakuiva-ainepitoista
polyuretaanipinnoitetta.
korjauspinnoitukseen.

Kuvassa

15

on

vanhennettu

koelevy

valmiina
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Kuva 15. Toimittajan 2 vanhennettu koelevy valmiina korjauspinnoitukseen.

Pinnoite levitettiin valmistajan ohjeiden mukaisesti lastalla ja telalla. Pinnoite oli niin
juoksevaa, että levitys olisi onnistunut helposti pelkällä telalla tai pensselillä, koska
pinnoitettava alue oli niin pieni. Jos kyseessä olisi ollut esimerkiksi lattian pinnoitus,
suositellut menetelmät olisivat toimineet mainiosti. Levitetystä kerroksesta mitattiin
märkäkalvonpaksuus, joka oli 400 µm. Kuvassa 16 koelevy on pinnoitettuna.

Kuva 16. Toimittajan 2 pinnoite levitettiin ensin lastalla ja pinta viimeisteltiin telalla.
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Maalausolosuhteet ovat esitettyinä taulukossa 10.
Taulukko 10. Korjauspinnoituksen olosuhteet.

Korjauspinnoitus
RH
17,9 %
Ts
21,4 °C
Ta
21,9 °C
Td
-3,7 °C
T∆
25,1 °C
Kuvassa 17 koelevy pinnoituksen jälkeen kuivumassa.

Kuva 17. Toimittajan 2 testilevy pinnoitettuna kuivumassa.

4.4.3

Toimittaja 3

Korjauspinnoitukset suoritettiin Metropolian pintakäsittelylaboratorion maalaamossa.
Korjauksessa käytettiin samaa polyureapinnoitetta kuin alkuperäisessä pinnoituksessa.
Kuvassa 18 on vanhennettu koelevy valmiina korjauspinnoitukseen.
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Kuva 18. Toimittajan 3 koelevy valmiina pinnoitukseen.

Pinnoite levitettiin pensselillä. Pinnoite oli hyvin paksua, ja sitä sai levitettyä kerralla
paksun kerroksen. Levitetystä kerroksesta mitattiin märkäkalvonpaksuus, joka oli 1 400
µm. Kuvassa 19 koelevy on pinnoitettuna.

Kuva 19. Toimittajan 3 pinnoite levitettiin pensselillä.
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Maalausolosuhteet on esitetty taulukossa 11.
Taulukko 11. Korjauspinnoituksen olosuhteet.

Korjauspinnoitus
RH
17,9 %
Ts
21,4 °C
Ta
21,9 °C
Td
-3,7 °C
T∆
25,1 °C
Kuvassa 20 koelevy pinnoitettuna kuivumassa.

Kuva 20. Toimittajan 3 testilevy pinnoitettuna kuivumassa.
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5

Testausmenetelmät

5.1

Kuivakalvonpaksuuden määrittäminen

Koelevyistä mitattiin kalvonpaksuus kovettuneesta pinnoitteesta. Kalvonpaksuuden
määrittämiseen käytettiin erilaisia mittausmenetelmiä alustamateriaalista riippuen.
Teräslevyjen kalvonpaksuus mitattiin pyörrevirralla ja muiden testilevyjen kalvonpaksuus
ainetta rikkovalla menetelmällä.

5.1.1

Pyörrevirtamittaus

Pyörrevirtamittaus on pintaa vaurioittamaton menetelmä. Pyörrevirtamittari tuottaa
vaihtelevan

suurtaajuisen

magneettikentän,

jolla

mitataan

sen

pyörrevirtojen

aikaansaaman magneettikentän voimakkuutta, jotka anturi aiheuttaa sähköä johtavaan
alustaan. Magneettikentän voimakkuus on yhteydessä pinnoitteen paksuuteen. [9, s. 8.]
Kuvassa 21 on esitetty pyörrevirtamittausanturin toimintaperiaate.

Kuva 21. Pyörrevirtamittaus.[10, s. 52]

Teräksisistä

koelevyistä

-pyörrevirtamittarilla.
kokonaiskalvonpaksuus,

mitattiin

kuivakalvonpaksuus

Pyörrevirtamittauksella
ei

yksittäisten

voidaan
kerrosten

Elcometer
määrittää

paksuuksia

415
vain

valmiista
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monikerrosmaalijärjestelmästä. Kuvassa 22 on kalvonpaksuusmittauksissa käytetty
Elcometer-pyörrevirtamittari F6-anturilla.

Kuva 22. Elcometer 415 -mittalaite F6-anturilla kuivakalvonpaksuuden mittauksessa.

Pyörrevirtamittauksessa tulee huomioida mitattavan kohteen pinnankarheus korjaamalla
paksuusarvoa pinnankarheuden mukaisesti. Jos pintaprofiili tunnetaan ja se on
standardin ISO 8503-1 mukainen, on käytettävä seuraavia korjausarvoja:
•

hieno, 10 µm

•

keskikarhea, 25 µm

•

karhea, 40 µm. [9, s. 11.]

Jos pintaprofiilia ei tunneta eikä pinnoittamatonta näytettä ole saatavilla, on käytettävä
korjausarvoa 25 μm. Korjausarvoa käytettäessä se on vähennettävä yksittäislukemasta,
jotta saadaan yksittäinen kuivakalvonpaksuus mikrometreinä. Korjausarvo vähennetään
yhden kerran jokaisesta lukemasta riippumatta siitä, koostuuko pinnoite yhdestä vai
useammasta kerroksesta. [9, s. 11.] Esimerkki mittauksesta kuvassa 23.
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Kuva 23. Yhden kerroksen ja useiden kerrosten mittaus keskikarhealla profiililla [9, s. 11].

5.1.2

Ainetta rikkova menetelmä

Betonista, vanerista ja lasikuidusta kalvonpaksuus olisi voitu määrittää ainetta rikkovalla
menetelmällä. Pinnoitteeseen tehdään tällöin porareikä alustamateriaaliin saakka.
Reiästä pystytään määrittämään pinnoitteiden paksuudet mikroskooppia ja laskukaavaa
apuna käyttäen. Optinen menetelmä soveltuu yleisesti ottaen kaikille pinnoitealustayhdistelmille, ja sillä voidaan määrittää myös yksittäisten kerrosten paksuus
monikerrosjärjestelmässä [10, s. 44]. Kuvassa 24 poikkileikkaus urasta ja rei’istä
pinnoitteessa ja alustassa.

Kuva 24. Leikkausura pinnoitepaksuuden määrittämiseen. [10, s. 42]

Laskukaava pinnoitepaksuuden määrittämiseen:
𝑡 = 𝑏 ∗ tan 𝛼

(1)
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jossa b on leikkausuran projisoitu puolileveys (alustan reunasta), joka on määritetty
mikroskoopilla, α on leikkauskulma. [10, s. 42.]

5.2

Märkäkalvonpaksuuden määrittäminen

Märkäkalvonpaksuus voidaan mitata siihen tarkoitetulla kammalla. Märkäkalvokampa on
litteä levy, jonka ulkoreunoilla on hampaita. Levyn kulmien vertailuhampaat antavat
linjan, jonka mukaan sisemmät hampaat muodostavat porrastetun asteikon. [10, s. 18.]
Kampa asetetaan märkään maaliin ja asteikolta katsotaan, mihin asti asteikko kostuu
maalista. Kuvassa 25 on märkäkalvokampa asetettuna märkään maaliin.

Mekaanista periaatetta voidaan käyttää kaikille kalvon ja alustan yhdistelmille.
Mitattavan kohteen alustan täytyy olla tasainen vähintään yhdessä suunnassa sillä
alueella, jolla mittaus tehdään. Pinnan kaareutuminen hyväksytään yhdessä tasossa
esimerkiksi putkien sisä- ja ulkopinnoilla. [10, s. 16.]

Kuva 25. Märän maalikalvon mittaus märkäkalvokammalla. [10, s. 18]

Märkäkalvonpaksuuden avulla voidaan myös arvioida saatavaa kuivakalvonpaksuutta.
Saatava

kuivakalvonpaksuus

määritetään

maalin

kuiva-ainepitoisuuden

ja

märkäkalvonpaksuuden avulla seuraavaa laskukaavaa käyttäen:
𝐷𝐹𝑇 = 𝑉 ∗

𝑊𝐹𝑇
,
100 %

(2)
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jossa
•

DFT on kuivakalvonpaksuus

•

WFT on märkäkalvonpaksuus

•

V on maalin kuiva-ainepitoisuus. [11.]

Esimerkki laskukaavan käytöstä:
𝐷𝐹𝑇 = 50 % ∗

5.3

150 µ𝑚
100 %

= 90 µ𝑚

Tarttuvuuden arviointi vetokokeella

Polyureapinnoitteille suoritettiin vetokoe standardin SFS-EN ISO 4624:2016 mukaisesti.
Koelevyjen annettiin vakioitua yli kaksi viikkoa pinnoituksesta ennen vetokokeen
suorittamista. Vetokokeet suoritettiin kuvan 26 pneumaattisella Elcometer PATTI vetokoelaitteella.

Kuva 26. Vasemmalla Elcometer PATTI -pneumaattinen irtivetolaite ja oikealla koelieriön irtivetoa
koelevystä.

Vetokokeella saadaan selville murtolujuus, jolla vetokappale irtoaa koelevystä, sekä
murtumatyyppi. Murtolujuus σ ilmoitetaan yleensä megapascaleina, ja se saadaan
seuraavasta yhtälöstä [12, s. 13]:
𝐹
𝐴

𝜎= ,

jossa

(3)
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•

F on murtovoima newton-yksikössä

•

A on vetokappaleen pinta-ala neliömillimetreinä. [12, s. 13].

Murtopintaa tarkastellaan vetokappaleesta sekä koelevystä. Murtumaa arvioidaan
silmämääräisesti ja murtumatyyppi luokitellaan seuraavasti:
•

A on alustan koheesiomurtuma.

•

A/B on adheesiomurtuma alustan ja ensimmäisen pinnoitekerroksen
välillä.

•

B on koheesiomurtuma ensimmäisessä pinnoitekerroksessa.

•

B/C on adheesiomurtuma ensimmäisen ja toisen pinnoitekerroksen välillä.

•

n on koheesiomurtuma monikerrosyhdistelmän kerroksessa n.

•

n/m on adheesiomurtuma monikerrosyhdistelmän kerrosten n ja m välillä.

•

–/Y on adheesiomurtuma liiman ja pintakerroksen välillä.

•

Y on liiman koheesiomurtuma.

•

Y/Z on adheesiomurtuma liiman ja vetokappaleen välillä.

Murtumapinta-ala arvioidaan murtumatyypeittäin prosentteina. [12, s. 13.] Kerrosten
välinen

murtuma

koheesiomurtuma.
murtumatyypit.

on
Kuva

adheesiomurtuma
27

havainnollistaa

ja

kerroksen

sisäinen

pinnoitekerrokset,

murtuma

murtumat

ja
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Kuva 27. Vasemmalla alusta, maalikerrokset, liima sekä vetokappale. Keskellä kuvaus
murtumasta ja oikealla murtuman tyyppi. [13, s. 18]

Kuvassa 28 on irtivedetty koelieriö lasikuitutestilevystä.

Kuva 28. Irti vedetty koelieriö lasikuitulevystä. Murtopinta on osittain alustan sisäinen murtuma ja
osittain pohjusteen ja polyurean välinen murtuma.

5.4

Nesteenkestävyyden määrittäminen upotusrasituksessa

Nesteenkestävyyden määritys tehtiin standardien SFS-EN ISO2812-1:2017 ja SFS-EN
ISO2812-2:2017 mukaisesti. Testissä oli kolme testiallasta vesiupotuksessa ja yksi
jaoteltu allas kemikaaliupotuksessa. Upotuskokeiden jälkeen tarkastettiin pinnoitteiden
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rakkuloituminen mikroskoopilla, ja levyille tehtiin irtivetokokeet tartuntaominaisuuksien
muutosten selvittämiseksi. Koenesteet valittiin standardissa SFS-EN ISO 2812-1:2017
mainittujen yleisesti käytettyjen koenesteiden perusteella.

5.4.1

Upotuskoe, jossa käytetään muuta kuin vettä

Rikkihapokeupotuksessa käytettiin 6-painoprosenttista rikkihapokeliuosta. Upotuksen
kesto oli standardin SFS-EN ISO 2812-1:2017 mukaiset 168 tuntia. Koelevyt kiinnitettiin
roikkumaan kuvan 29 mukaisiin telineisiin. Koelevyjen upotussyvyys oli kolme
neljäsosaa levyn pituudesta.

Kuva 29. Koelevyt kiinnitettiin telineisiin ja upotettiin nesteeseen kolme neljäsosaa levyn
pituudesta.

Natriumhydroksidiupotuksessa käytettiin 5-painoprosenttista natriumhydroksidiliuosta.
Upotuksen kesto oli standardin SFS-EN ISO 2812-1:2017 mukaiset 168 tuntia.
Koelevyjen upotussyvyys oli kome neljäsosaa levyn pituudesta.

Upotuskokeet

suoritettiin

kuvan

30

mukaisessa

Upotuskokeet suoritettiin yksi koeneste kerrallaan.

jaotellussa

muovialtaassa.
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Kuva 30. Testilevyt natriumhydroksidiupotuksessa.

Upotuskoe kemikaaliliuoksissa suoritettiin kuvan 31 vetokaapissa mahdollisten vuotojen
tai koenesteen haihtumisen takia.

Kuva 31. Upotuskokeet kemikaaleissa suoritettiin vetokaapissa. Allas peitettiin muovilla nesteen
haihtumisen estämiseksi.

5.4.2

Vesiupotusmenetelmä

Testissä käytettiin laboratoriovettä. Vesiupotustesti suoritettiin kuvan 34 mukaisissa
muovialtaissa. Koelevyt kiinnitettiin puusta valmistettuun telineeseen, joka oli
vedenpinnan yläpuolella. Betonitestilevyt asetettiin nojaamaan telinettä vasten ja levyt
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erotettiin altaan pohjasta alumiinisilla kulmaraudoilla. Kuvassa 32 ja 33 telineet altaissa
ja levyt paikoillaan.

Kuva 32. Koelevyt kiinnitettiin puisiin telineisiin.

Kuva 33. Koelevyt kiinnitettiin puisiin
telineisiin.

Koelevyjen upotussyvyys oli kolme neljäsosaa levyn pituudesta. Upotusaika oli
standardin SFS-EN ISO 2812-2 mukaiset 168 tuntia. Astiat peitettiin kansilla, ja kannet
teipattiin kiinni veden haihtumisen estämiseksi, kuten kuvassa 34 on esitetty.

Kuva 34. Altaat peitettiin kannella ja teipattiin veden haihtumisen estämiseksi.

31

5.5

Pinnoitteen vanhennus

Pinnoitteen vanhennus suoritettiin kuvan 35 QUV Accelerated Weathering Tester laitteella. Vanhennuksessa käytettiin UV-valoa ja vettä. Vanhennuksessa sovellettiin
standardia SFS-EN 13523-10:2017. QUV-olosuhdekaappi simuloi rasitusta ulkoilmassa,
mutta rasitus tapahtuu moninkertaisella nopeudella.

Olosuhdekaapin testisykli koostui kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa levyjä
altistettiin UVA-säteilylle aallonpituudella 340 nm ja voimakkuudella 0,83 W/m2,
lämpötilassa 60 °C neljän tunnin ajan. Toisessa osassa uv-valo oli sammutettuna, ja
veden annettiin kondensoitua levyjen pintaan neljä tuntia kosteuden ollessa 100 % ja
lämpötilan 40 °C. Kolmannessa osassa vettä ruiskutettiin suuttimista sumuna ja sateena
levyjen pintaan viiden minuutin ajan. Yhden syklin kesto oli 8 tuntia ja 5 minuuttia.
Vanhennuksen kokonaiskesto oli 100 sykliä eli noin 808 tuntia (33,7 vuorokautta).

Kuva 35. QUV-olosuhdekaappi.

32

Koelevyjen koon takia levyille piti valmistaa alumiinista telineet, jotka sijoitettiin
olosuhdekaappiin. Telineet ovat kuvassa 36.

Kuva 36. Alumiiniset telineet koelevyille olosuhdekaappiin.

Koelevyt kiinnitettiin telineisiin sinkityllä rautalangalla ja alumiinisilla kannattimilla.
Asennus on esitetty kuvassa 37.

Kuva 37. Koelevyt kiinnitettyinä telineisiin ja valmiina vanhennukseen.
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5.6

Vanhennetun pinnoitteen korjaus

Vanhennetun pinnoitteen korjausosiossa yritettiin simuloida tilannetta, jossa vanhaa
polyurealla

pinnoitettua

kohdetta

pinnoitetaan

uudestaan

kentällä

esimerkiksi

rakennemuutoksien vuoksi. Testissä keskityttiin siihen, kuinka uusi polyureakerros
tarttuu vanhaan pinnoitteeseen ilman pohjustetta. Uudelleenpinnoitus suoritettiin
valmistajien suosittelemilla tuotteilla.
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6

Tulokset

Kolmen toimittajan järjestelmien paremmuutta vertailtiin testeittäin. Testeissä vertailtiin
pinnoitteiden muutoksia ja ominaisuuksia. Kunkin toimittajan pinnoite asetettiin
testeittäin paremmuusjärjestykseen. Pisteytys järjestyksessä oli seuraava: sija 1, 3
pistettä; sija 2, 2 pistettä ja sija 3, 1 piste. Lopuksi testeistä saadut pisteet laskettiin
yhteen lopullisen paremmuusjärjestyksen selvittämiseksi.

6.1

Kalvonpaksuudet

Mittaukset suoritettiin Elcometer 415 -pyörrevirtamittarilla. Mittaustulokset siirrettiin
Elcomaster-ohjelmaan,

jolla

mittauksista

saatiin

raportti.

Koelevyjen

kokonaiskalvonpaksuus mitattiin pyörrevirtamittarilla teräslevyistä levyn molemmilta
puolilta. Mittauksia tehtiin yhteensä 20 jokaista levyä kohden, 10 mittausta kummaltakin
puolelta.

6.1.1

Toimittaja 1

Taulukossa 12 on yhteenveto mittaustuloksista.

Taulukko 12. Yhteenveto toimittajan 1 teräslevyjen kokonaiskalvonpaksuudesta.

Kuvassa 38 on yksittäisten mittausten muodostama käyrä kalvonpaksuudesta.
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Kuva 38. Toimittajan 1 teräslevyjen kokonaiskalvonpaksuus.

Kuvassa 39 on mittausten muodostama histogrammi kalvonpaksuuden jakaumasta.
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Kuva 39. Histogrammi toimittajan 1 teräslevyjen kalvonpaksuuden jakaumasta.

6.1.2

Toimittaja 2

Taulukossa 13 on yhteenveto mittaustuloksista.

Taulukko 13. Yhteenveto toimittajan 2 teräslevyjen kokonaiskalvonpaksuudesta.

Kuvassa 40 on yksittäisten mittausten muodostama käyrä kalvonpaksuudesta.
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Kuva 40. Toimittajan 2 teräslevyjen kokonaiskalvonpaksuus.

Kuvassa 41 on mittausten muodostama histogrammi kalvonpaksuuden jakaumasta.
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Kuva 41. Histogrammi toimittajan 2 teräslevyjen kalvonpaksuuden jakaumasta.

6.1.3

Toimittaja 3

Taulukossa 14 on yhteenveto mittaustuloksista.

Taulukko 14. Yhteenveto toimittajan 3 teräslevyjen kokonaiskalvonpaksuudesta.

Kuvassa 42 on yksittäisten mittausten muodostama käyrä kalvonpaksuudesta.
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Kuva 42. Toimittajan 3 teräslevyjen kokonaiskalvonpaksuus.

Kuvassa 43 on mittausten muodostama histogrammi kalvonpaksuuden jakaumasta.
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Kuva 43. Histogrammi toimittajan 3 teräslevyjen kalvonpaksuuden jakaumasta.

6.2

Vetokoe

Vetokokeet suoritettiin ensin kaikille alustamateriaali- ja pinnoiteyhdistelmille. Näitä
tuloksia käytettiin vertailuarvoina muiden testien jälkeisiin tartuntaominaisuuksien
muutoksiin. Koelieriö sekä liimauskohta pinnoitteesta karhennettiin P150-karkeuksisella
hiomapaperilla. Testilevyt sekä koelieriö puhdistettiin etanolilla ennen liimausta.
Vetokokeen koelieriöiden liimaukseen käytettiin kaksikomponenttista epoksiliimaa.

Taulukoissa esiintyvä viiva tarkoittaa, että koelieriö on irronnut ennen vetokoetta
pinnoitteen kairausvaiheessa.

Taulukossa 15 tavallisen irtivetokokeen tulokset.
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Taulukko 15. Irtivetokokeen tulokset.
Irtivetokoe
KoeAlusta lieriö
Teräs
1.
2.
3.
KoeAlusta lieriö
Vaneri
1.
2.
3.
KoeAlusta lieriö
Raaka1.
lasikuitu
2.
3.
KoeAlusta lieriö
Gelcoat
1.
2.
3.
KoeAlusta lieriö
Betoni
1.
2.
3.

Tomittaja 1
Murtuma
5 MPa, 70 % Y/Z, 30 % -/Y
3 MPa, 90 % Y/Z, 10 % -/Y
3 MPa, 90 % Y/Z, 10 % -/Y
Tomittaja 1
Murtuma
5 MPa, 90 % Y/Z. 10 % -/Y
5 MPa, 60 % Y/Z, 40 % -/Y
4 MPa, 80 % Y/Z, 20 % -/Y
Tomittaja 1
Murtuma
4 MPa, 90 % Y/Z, 10 % -/Y
6 MPa, 90 % Y/Z, 10 % -/Y
4 MPa, 50 % Y/Z, 50% -/Y
Tomittaja 1
Murtuma
5 MPa, 50 % Y/Z, 50% -/Y
3 MPa, 80 % -/Y, 20 % Y/Z
Tomittaja 1
Murtuma
4 MPa, 60 % Y/Z, 40 % -/Y
3 MPa, 90 % Y/Z, 10 %-/Y

Toimittaja 2
Murtuma
2 MPa, 60 % Y/Z, 40 % -/Y
Toimittaja 2
Murtuma
2 MPa, 80 % Y/Z, 20 % -/Y
2 MPa, 80 % Y/Z, 20 % -/Y
Toimittaja 2
Murtuma
3 MPa, 100 % A/B
1 MPa, 100 % Y/Z
Toimittaja 2
Murtuma
3 MPa, 60 % Y/Z, 40 % -/Y
3 MPa, 70 % Y/Z, 30 % -/Y
4 MPa, 70 % -/Y, 30 % Y/Z
Toimittaja 2
Murtuma
2 MPa, 70 % Y/Z, 30 % -/Y
-

Toimittaja 3
Murtuma
3 MPa, 100 % B/3 MPa, 100 % -/Y
4 MPa, 100 % B/Toimittaja 3
Murtuma
1 MPa, 100 % -/Y
2 MPa, 100 % -/Y
Toimittaja 3
Murtuma
2 MPa, 100 % A/1 MPa, 100 % -/Y
Toimittaja 3
Murtuma
1 MPa, 100 % -/Y
2 MPa, 100 % -/Y
Toimittaja 3
Murtuma
3 MPa, 100 % -/Y
3 MPa, 90 % Y/Z, 10 % -/Y
2 MPa, 70 % Y/Z, 30 % -/Y

Taulukko 16. Tavallisen irtivetokokeen pisteytys.

Taulukossa 17 vesiupotuksen jälkeen suoritetun irtivetokokeen tulokset.
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Taulukko 17. Irtivetokokeen tulokset, vesiupotus.
Irtivetokoe, vesiupotus
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Teräs
1. 8 MPa, 70 % B/-, 30 % B
2. 5 MPa, 50 % Y/Z, 50 % -/Y
3. 6 MPa, 50 % Y/Z, 50 % -/Y
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Vaneri
1. 6 MPa, 70 % -/Y, 30 % Y/Z
2. 4 MPa, 70% Y/Z, 20 % -/Y, 10% 3. 5 MPa, 70 % Y/Z, 30 % -/Y
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Raaka1. 4 MPa, 50 % Y/Z, 50 % -/Y
lasikuitu
2. 4 MPa, 80 % A, 20 % B/3.
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Gelcoat
1. 6 MPa, 40 % A, 40 % B, 20 % B/2.
3. 7 MPa, 50 % B/-, 30 % B, 20 % A
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Betoni
1.
2. 7 MPa, 50 % Y/Z, 50 % -/Y
3.
-

Toimittaja 2
Murtuma
5 MPa, 80 % Y/Z, 20 % -/Y
5 MPa, 60 % Y/Z, 40 % -/Y
6 MPa, 60 % Y/Z, 40 % -/Y
Toimittaja 2
Murtuma
5 MPa, 100 % A
3 MPa, 100 % A
Toimittaja 2
Murtuma
3 MPa, 100 % A/B
3 MPa, 90 % A/B, 10 % A
3 MPa, 90 % A/B, 10 % A
Toimittaja 2
Murtuma
5 MPa, 80 % Y/Z, 20 % -/Y
5 MPa, 50 % Y/Z,50 % -/Y
6 MPa, 60 % -/Y, 40 % Y/Z
Toimittaja 2
Murtuma
-

Toimittaja 3
Murtuma
Toimittaja 3
Murtuma
2 MPa, 80 % B, 20 % A
8 MPa, 80 % B, 20 % A
2 MPa, 90 % B, 10 % A
Toimittaja 3
Murtuma
4 MPa, 100 % Y/Z
3 MPa, 100 % Y/Z
4 MPa, 100 % Y/Z
Toimittaja 3
Murtuma
6 MPA, 80 % Y/Z, 20 % -/Y
6 MPa, 90 % Y/Z, 10 % -/Y
4 MPa, 90 % Y/Z, 10 % -/Y
Toimittaja 3
Murtuma
3 MPa, 80 % Y/Z, 20 % -/Y
2 MPa, 90 % Y/Z, 10 % -/Y
4 MPa, 100 % Y/Z

Taulukko 18. Vesiupotuksen jälkeisen vetokokeen pisteytys.

Taulukossa 19 natriumhydroksidiupotuksen jälkeen suoritetun irtivetokokeen tulokset.
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Taulukko 19. Irtivetokokeen tulokset, 5-p% natriumhydroksidiliuos.
Irtivetokoe, 5 p-% natriumhydroksidiliuos
Koe- Tomittaja 1 (Teknos)
Alusta lieriö Murtuma
Teräs
1. 10 MPa, 80 % -/Y, 20 % Y/Z
2.
3.
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Vaneri
1. 5 MPa, 100 % A
2. 6 MPa, 50 % A, 50 % B/3. 5 MPa, 70 % Y/Z, 30 % -/Y
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Raaka1. 6 MPa, 40 % A, 40 % A/B, 20 %
lasikuitu
2. 5 MPa, 40 % A/B, 30 % A, 30 %
3. 5 MPa, 60 % A/B, 20 % A, 20 %
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Gelcoat
1. 6 MPa, 70 % A/B, 30 % B/2. 6 MPa, 60 % A/B, 40 % B/3. 6 MPa, 100 % B/Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Betoni
1.
2. 6 MPa, 80 % A, 20 % B/3.
-

Toimittaja 2 (BASF)
Murtuma
5 MPa, 70 % -/Y, 30 % Y/Z
5 MPa, 90 % -/Y, 10 % Y/Z
Toimittaja 2
Murtuma
3 MPa, 90 % -/Y, 10 % Y/Z
2 MPa, 100 % A
Toimittaja 2
Murtuma
3 MPa, 100 % A
2 MPa, 100 % A
2 MPa, 100 % A
Toimittaja 2
Murtuma
4 MPa, 80 % -/Y, 20 % Y/Z
5 MPa, 70 % -/Y, 30 % Y/Z
3 MPa, 90 % A, 10 % A/B
Toimittaja 2
Murtuma
5 MPa, 90 % -/Y, 10 % Y/Z
6 MPa, 50 % Y/Z, 50 % -/Y

Toimittaja 3 (Finnester)
Murtuma
5 MPa, 80 % C/-, 20 % B/C
5 MPa, 100 % C/5 MPa, 100 % C/Toimittaja 3
Murtuma
4 MPa, 100 % A
3 MPa, 100 % A
6 MPa, 100 % A
Toimittaja 3
Murtuma
3 MPa, 100 % A/2 MPa, 100 % A/2 MPa, 100 % A/Toimittaja 3
Murtuma
7 MPa, 80 % Y/Z, 20 % Y
8 MPa, 100 % A
4 MPa, 80 % Y/Z, 20 % Y/Z
Toimittaja 3
Murtuma
3 MPa, 70 % Y/Z, 30 % -/Y
3 MPa, 100 % A
3 MPa, 90 % Y/Z, 10 % -/Y

Taulukko 20. Natriumhydroksidiupotuksen jälkeisen vetokokeen pisteytys.

Taulukossa 21 rikkihapokeupotuksen jälkeen suoritetun irtivetokokeen tulokset.
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Taulukko 21. Irtivetokokeen tulokset, 6-painoprosenttinen rikkihapokeliuos.
Irtivetokoe, 6 p-% rikkihapokeliuos
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Teräs
1. 5 MPa 90 % Y/Z, 10 % -/Y
2.
3.
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Vaneri
1. 1 MPa 100 % Y/Z
2.
3.
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Raaka1. 5 MPa 50 % A, 30 % A/B, 20 % B
lasikuitu
2. 3 MPa 90 % Y/Z, 10 % -/Y
3. 5 MPa 50 % A, 40 % A/B, 10 % B
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Gelcoat
1.
2.
3. 5 MPa 90 % Y/Z, 10 % -/Y
Koe- Tomittaja 1
Alusta lieriö Murtuma
Betoni
1.
2. 5 MPa 80 % Y/Z, 20 % -/Y
3.
-

Toimittaja 2
Murtuma
4 MPa 80 % Y/Z, 20 % -/Y
3 MPa 100 % Y/Z
Toimittaja 2
Murtuma
5 MPa 80 % Y/Z, 20 % -/Y
3 MPa 90 % Y/Z, 10 % -/Y
Toimittaja 2
Murtuma
3 MPa 100 % A/B
3 MPa 100 % A/B
3 MPa 100 % A/B
Toimittaja 2
Murtuma
3 MPa 80 % Y/Z, 20 % -/Y
Toimittaja 2
Murtuma
-

Toimittaja 3
Murtuma
2 MPa 100 % B/3 MPa 100 % B/Toimittaja 3
Murtuma
2 MPa 100 % Y/Z
3 MPa 100 % Y/Z
2 MPa 100 % Y/Z
Toimittaja 3
Murtuma
2 MPa 100 % Y/Z
Toimittaja 3
Murtuma
4 MPa 100 % Y/Z
2 MPa 100 % Y/Z
4 MPa 100 % Y/Z
Toimittaja 3
Murtuma
1 MPa 100 % Y/Z
1 MPa 100 % Y/Z
2 MPa 100 % Y/Z

Taulukko 22. Rikkihapokeupotuksen jälkeisen vetokokeen pisteytys.

Alustamateriaaliosiota ei ole vertailtu, jos kaikki koelieriöt olivat irronneet liimauksesta,
koska saadut arvot kertoivat vain liimauksen onnistumisesta eivätkä itse pinnoitteesta.
Vetokokeiden pisteet laskettiin yhteen ja tulokset on esitetty taulukossa 23.
Taulukko 23. Vetokokeiden yhteispisteet.
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Yhteenlaskettujen pisteiden perusteella toimittajan 1 polyureapinnoite menestyi
parhaiten irtivetokokeissa. Toisella sijalla on toimittaja 2 ja kolmannella sijalla toimittaja
3.

6.3

Nesteenkestävyyden määrittäminen upotusrasituksessa

Testilevyt kuvattiin mikroskoopilla 10-kertaisella suurennoksella ennen testiä ja
upotustestien jälkeen. Rakkuloitumisen arviointi suoritettiin standardin 4269-2:2016
mukaan. Rakkuloiden määrää, tiheyttä ja kokoa arviointiin käyttäen standardin
vertailukuvia, jotka on esitetty kuvissa 44─47.

46

Kuva 44. Standardin SFS EN-ISO 4628-2:2016 ohjeistus rakkuloitumisen arviointiin. Rakkuloiden
koko 2 [15, s. 7].

47

Kuva 45. Standardin SFS EN-ISO 4628-2:2016 ohjeistus rakkuloitumisen arviointiin. Rakkuloiden
koko 3 [15, s. 8].

48

Kuva 46. Standardin SFS EN-ISO 4628-2:2016 ohjeistus rakkuloitumisen arviointiin. Rakkuloiden
koko 4 [15, s. 9].

49

Kuva 47. Standardin SFS EN-ISO 4628-2:2016 ohjeistus rakkuloitumisen arviointiin. Rakkuloiden
koko 5 [15, s. 10].

Testilevyille tehtiin myös silmämääräinen tarkastus pinnoitteen ulkonäön muutoksista.
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6.3.1

Vesiupotusmenetelmä

Toimittajan 1 polyureapinnoite vesiupotuksessa. Mikroskooppikuvassa ei näy muutoksia
rakkuloitumisessa. Levyissä ei näkynyt muutoksia silmämääräisessä tarkastelussa.

Kuva 48. Vasemmalla toimittajan 1 polyureapinnoite ennen vesiupotustestiä ja oikealla
upotustestin jälkeen.
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Kuva 49. Vasemmalla toimittajan 1 polyureapinnoite ennen vesiupotustestiä ja oikealla
upotustestin jälkeen.

Toimittajan 2 polyureapinnoite vesiupotuksessa. Mikroskooppikuvassa ei näy muutoksia
rakkuloitumisessa. Levyissä ei näkynyt muutoksia silmämääräisessä tarkastelussa.

Kuva 50. Vasemmalla toimittajan 2 polyureapinnoite ennen vesiupotustestiä ja oikealla
upotustestin jälkeen.

52

Kuva 51. Vasemmalla toimittajan 2 polyureapinnoite ennen vesiupotustestiä ja oikealla
upotustestin jälkeen.

Toimittajan 3 polyureapinnoite vesiupotuksessa. Mikroskooppikuvassa ei näy muutoksia
rakkuloitumisessa. Levyissä ei näkynyt muutoksia silmämääräisessä tarkastelussa.

Kuva 52. Vasemmalla toimittajan 3 polyureapinnoite ennen vesiupotustestiä ja oikealla
upotustestin jälkeen.
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Kuva 53. Vasemmalla toimittajan 3 polyureapinnoite ennen vesiupotustestiä ja oikealla
upotustestin jälkeen.

6.3.2

Natriumhydroksidiliuos

Toimittajan 1 polyureapinnoite natriumhydroksidiupotuksessa. Mikroskooppikuvassa
rakkuloiden

määrä

näyttää

paikoin

hieman

lisääntyneen.

tarkastelussa on havaittavissa vähäistä muutosta ulkonäössä.

Silmämääräisessä
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Kuva 54. Vasemmalla toimittajan 1 polyureapinnoite ennen natriumhydroksidiupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.

Kuva 55. Vasemmalla toimittajan 1 polyureapinnoite ennen natriumhydroksidiupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.
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Toimittajan 2 polyureapinnoite natriumhydroksidiupotuksessa. Mikroskooppikuvassa
rakkuloiden koko näyttää paikoin pienentyneen. Silmämääräisessä tarkastelussa on
havaittavissa vähäistä muutosta pinnoitteen ulkonäössä.

Kuva 56. Vasemmalla toimittajan 2 polyureapinnoite ennen natriumhydroksidiupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.

Kuva 57. Vasemmalla toimittajan 2 polyureapinnoite ennen natriumhydroksidiupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.
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Toimittajan 3 polyureapinnoite natriumhydroksidiupotuksessa. Mikroskooppikuvassa
rakkuloiden

määrä

on

lisääntynyt

huomattavasti.

Pinnoitteessa

havaittiin

silmämääräisessä tarkastelussa merkittäviä muutoksia ulkonäössä. Upotettu osa oli
muuttunut täysin himmeäksi.

Kuva 58. Vasemmalla toimittajan 3 polyureapinnoite ennen natriumhydroksidiupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.

Kuva 59. Vasemmalla toimittajan 3 polyureapinnoite ennen natriumhydroksidiupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.
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6.3.3

Rikkihapokeliuos

Toimittajan

1

polyureapinnoite

rikkihapokeupotuksessa.

Mikroskooppikuvassa

rakkuloiden määrä on lisääntynyt huomattavasti. Silmämääräisessä tarkastelussa
havaittiin pinnoitteessa vähäistä muutosta ulkonäössä. Pinnoite oli hieman haalistunut
upotetulta osalta.

Kuva 60. Vasemmalla toimittajan 1 polyureapinnoite ennen rikkihapokeupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.
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Kuva 61. Vasemmalla toimittajan 1 polyureapinnoite ennen rikkihapokeupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.

Toimittajan

2

polyureapinnoite

rikkihapokeupotuksessa.

Mikroskooppikuvassa

rakkuloiden määrä ja lisääntynyt huomattavasti. Silmämääräisessä tarkastelussa
havaittiin merkittäviä muutoksia pinnoitteen ulkonäössä. Pinnoite oli haalistunut
voimakkaasti upotetulta osalta.

Kuva 62. Vasemmalla toimittajan 2 polyureapinnoite ennen rikkihapokeupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.
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Kuva 63. Vasemmalla toimittajan 2 polyureapinnoite ennen rikkihapokeupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.

Toimittajan

3

polyureapinnoite

rikkihapokeupotuksessa.

Mikroskooppikuvassa

rakkuloiden määrä on lisääntynyt. Silmämääräisessä tarkastelussa havaittiin kohtalaista
muutosta pinnoitteen ulkonäössä. Pinnoitteen kiilto oli hieman huonontunut upotetulta
osalta.

Kuva 64. Vasemmalla toimittajan 3 polyureapinnoite ennen rikkihapokeupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.
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Kuva 65. Vasemmalla toimittajan 3 polyureapinnoite ennen rikkihapokeupotusta ja oikealla
upotustestin jälkeen.

Pinnoitteiden vertailu upotusrasituksessa tapahtui rakkuloitumisen ja ulkonäön
muutosten perusteella. Jos pinnoitteessa oli tapahtunut muutosta upotuksessa,
rakkuloiden määrässä tai koossa, se sai pisteitä muutoksen voimakkuuden perusteella.
Jos esimerkiksi rakkuloiden määrä oli lisääntynyt 2(S4):stä 4(S4):ään, pinnoite sai kaksi
pistettä. Yhteenveto rakkuloitumisesta ennen upotustestejä ja niiden jälkeen.

Taulukko 24. Pinnoitteiden rakkuloitumisaste ennen jä jälkeen upotustestien.
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Vertailu ulkonäössä tapahtui pisteytetysti taulukon 25 mukaisesti.

Taulukko 25. Ulkonäön arvioinnin pisteytys upotusrasituksessa.

Vertailun tulokset upotusrasituksesta ovat taulukossa 26. Rakkuloitumisen muutokset on
laskettu taulukon 24 perusteella. Vertailu pisteiden mukaan tapahtui käänteisesti, eli
eniten pisteitä saanut toimittaja oli paremmuusjärjestyksessä viimeinen ja vähiten
pisteitä saanut ensimmäinen.

Taulukko 26. Upotusrasituksen vertailun tulokset.

Yhteenlaskettujen

pisteiden

perusteella

toimittaja

1

menestyi

parhaiten

upotusrasituksessa. Toisena on toimittaja 2 ja kolmantena toimittaja 3. Taulukossa 27
upotustestin pisteytys.

Taulukko 27. Upotustestien pisteytys.
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6.4

Vanhennus

Vanhennuksen päätarkoituksena oli saada pinnoitteeseen samankaltaisia muutoksia
kuin muutamassa vuodessa ulkoilmassa. Vanhennus tehtiin uuden pinnoitekerroksen
tartuntaominaisuuksien muutosten tutkimiseksi. Lisäksi UV-vanhennuksessa olleet levyt
kuvattiin mikroskoopilla ja järjestelmäkameralla ennen ja jälkeen vanhennuksen.

Toimittajien 1 ja 2 polyureapinnoitteet ovat aromaattisia ja toimittajan 3 polyureapinnoite
on

alifaattinen.

Alifaattinen

polyurea

kestää

paremmin

uv-säteilyä.

Siksi

vanhennuksessa olleet pinnoitteet eivät ole täysin samalla lähtöviivalla muutoksien
vertailussa.
Etelä-Suomen vuosittaisen UV-säteilyn määrä on 130 MJ/m2 [16, s. 25]. Vuotuinen
säteilymäärä ja testissä käytettyä säteilytehoa verratessa saadaan laskettua
olosuhdekaapissa suoritettavan testin kesto, joka vastaa yhtä vuotta ulkoilmassa [17, s.
63].
1300 𝑘𝐽/𝑚2
𝑊

(0,83 2 ∗3,6 ℎ)
𝑚

= 435ℎ

(4)

Nyt testiin käytetty uv-säteilytysaika oli 400 tuntia. Vertaamalla käytettyä ja vaadittua
aikaa saadaan karkeasti selville testeihin käytetty säteilytysajan vastaavuus ulkoilmassa
tapahtuvaan säteilyyn. Ensin jaetaan tarvittavat säteilytunnit vuodella (365 d).
435 ℎ
= 1,19178 ℎ/𝑑
365 𝑑
Yhtä päivää vastaavalla ajalla jaetaan testissä käytetty säteilytysaika.
400 ℎ
= 335,63 𝑑 ≈ 336 𝑑
1,19178 ℎ/𝑑
Testin vastaavuus ulkoilmassa Etelä-Suomessa on siis noin 336 päivää.

Toimittajan 1 polyureapinnoite UV-vanhennuksessa. Pinnoitteessa oli selviä muutoksia
UV-säteilylle altistuneella alueella. Pinnoite oli haalistunut ja täysin himmeä.
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Kuva 66. Vasemmalla toimittajan 1 polyureapinnoite ennen vanhennusta ja oikealla
vanhennuksen jälkeen.

Mikroskooppikuvasta näkee pinnoitteen muuttuneen ”rakeiseksi”.
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Kuva 67. Vasemmalla toimittajan 1 polyureapinnoite ennen vanhennusta ja oikealla
vanhennuksen jälkeen.

Toimittajan 2 polyureapinnoite UV-vanhennuksessa. Pinnoitteessa oli selviä muutoksia
UV-säteilylle altistuneella alueella. Pinnoite oli haalistunut ja täysin himmeä.

Kuva 68. Vasemmalla toimittajan 2 polyureapinnoite ennen vanhennusta ja oikealla
vanhennuksen jälkeen.
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Mikroskooppikuvasta näkee pinnoitteen ikään kuin halkeilleen.

Kuva 69. Vasemmalla toimittajan 2 polyureapinnoite ennen vanhennusta ja oikealla
vanhennuksen jälkeen.

Toimittajan 3 polyureapinnoite UV-vanhennuksessa. Pinnoitteessa ei näkynyt suuria
muutoksia, ainoastaan hieman sävyn haalenemista.

66

Kuva 70. Vasemmalla toimittajan 3 polyureapinnoite ennen vanhennusta ja oikealla
vanhennuksen jälkeen.

Mikroskooppikuvassa näkyy vähäistä muutosta pinnoitteessa. Pinnoitteeseen on
lisääntynyt hieman todella pieniä rakkuloita.

Kuva 71. Vasemmalla toimittajan 3 polyureapinnoite ennen vanhennusta ja oikealla
vanhennuksen jälkeen.
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Kuva 42. Kaikkien toimittajien testilevyt UV-vanhennuksen jälkeen.

Taulukossa 28 esitetty pisteytys UV-vanhennuksesta. Toimittajan 3 pinnoite sai kolme
pistettä, toimittajan 1 kaksi pistettä ja toimittajan 2 yhden pisteen.
Taulukko 28. Uv-vanhennuksen pisteytys.

6.5

Korjatun pinnoitteen vetokoe

Korjattujen pinnoitteiden annettiin vakioitua kaksi viikkoa ennen vetokoetta. Vetokoe
suoritettiin samalla tavalla kuin aiemmat vetokokeet. Toimittajan 1 koelevy jätettiin pois
vertailusta, koska tilaajayrityksellä ei ollut korjauspinnoitukseen tarkoitettua laitteistoa.
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Vetokokeen tulokset korjatusta pinnoitteesta taulukossa 29.
Taulukko 29. Korjatun pinnoitteen irtivetokoeen tulokset.

Irtivetokoe, korjattu pinnoite
Koe- Toimittaja 2
Alusta lieriö Murtuma
Teräs
1. 7 MPa, 60 % 1/-, 40 % Y/Z
2. 8 MPa, 100 % 1/3. 8 MPa, 80 % 1/-, 20 % -/Y

Toimittaja 3
Murtuma
5 MPa, 80 % Y/Z, 20 % -/Y
5 MPa, 90 % Y/Z, 10 % -/Y
5 MPa, 80 % Y/Z, 20 % -/Y

Kuvassa 73 koelevyt korjauspinnoituksen vetokokeen jälkeen.

Kuva 73. Vasemmalla toimittajan 2 koelevy ja oikealla toimittajan 3 koelevy vetokokeen jälkeen.

Toimittajan 2 koelieriöiden irtivetoon vaadittiin enemmän voimaa kuin toimittajan 3
koelieriöihin, mutta toimittajan 3 vetokokeen murtumat ovat kaikki liimaukseen liittyviä.
Tuloksista voidaan toimittajan 2 korjatun pinnoitteen pysyvän kiinni vanhennetussa
pinnoitteessa 7 - 8 MPa:n voimalla. Toimittajan 3 korjauspinnoite pysyy vanhennetussa
pinnoitteessa yli 5 MPa:n voimalla, mutta näiden testien perusteella ei tiedetä todellista
pinnoitteiden välistä adheesiovoimaa.
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Koska toimittajan 1 koelevy puuttui testistä ja toimittajan 3 koelieriöt irtosivat
liimauksesta, ei tätä osiota oteta mukaan paremmuusvertailuun.

6.6

Käytettävyys

Käytettävyyttä vertaillaan teräspinnalla, koska se on yksi usein pinnoitettavista
materiaaleista.

Toimittajan

1

polyureajärjestelmä:

Esikäsitellylle

pinnalle

levitetään

kaksikomponenttinen pohjuste korkeapaineruiskulla. Polyurea levitetään yleensä
seuraavana päivänä pohjusteen levityksestä. Polyurea levitetään sille tarkoitetulla
laitteistolla, jossa komponentit kuumennetaan ruiskutusta varten. Polyurean levityksen
jälkeen kohde voidaan ottaa käyttöön saman päivän aikana. Lopullisen lujuuden poyurea
saa yhden vuorokauden kuluttua levityksestä. Koko järjestelmän levitys ja käyttöönotto
saadaan tehtyä helposti kahdessa päivässä. Jos tehdään pidennettyä työpäivää,
saadaan koko järjestelmä levitettyä yhden vuorokauden aikana.

Toimittajan 2 polyureajärjestelmä: Esikäsitellylle pinnalle levitetään yksikomponenttinen
pohjuste lastalla ja viimeistellään telalla. Polyurea voidaan levittää, kun kaikki pohjusteen
sisältämä liuotin on haihtunut kokonaan. Polyurea levitetään yleensä seuraavana
päivänä pohjusteen levityksestä. Polyurea levitetään sille tarkoitetulla laitteistolla, jossa
komponentit kuumennetaan ruiskutusta varten. Polyurean levityksen jälkeen kohde
voidaan ottaa käyttöön saman päivän aikana. Lopullisen lujuuden polyurea saa 12 tunnin
kuluttua levityksestä. Koko järjestelmän levitys ja käyttöönotto saadaan tehtyä kahdessa
päivässä.

Toimittajan 3 polyureajärjestelmä: Esikäsitellylle pinnalle levitetään aktivointiaine, jonka
annetaan vaikuttaa yön yli. Seuraavana päivänä levitetään pohjuste sivuilmaruiskulla,
jonka annetaan kuivua seuraavaan päivään. Polyurea levitetään korkeapaineruiskulla
kerralla noin 1 mm:n kerros. Polyurean levityksen jälkeen kohde voidaan ottaa käyttöön
saman päivän aikana. Lopullisen lujuuden polyurea saa 12 tunnin kuluttua levityksestä.
Koko järjestelmä saadaan levitettyä kolmessa päivässä.
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Vertailussa otettiin huomioon järjestelmän levitystavat, laitteisto sekä pinnoitukseen
tarvittava aika. Taulukossa 30 pisteytys käytettävyydestä.
Taulukko 30. Järjestelmän käytettävyyden arvioinnin pisteet.

6.7

Lopputulos

Kaikkien testien yhteenlasketut pisteet määrittivät toimittajien paremmuusjärjestyksen.
Sijoitukset ja yhteenlasketut pisteet taulukossa 31.
Taulukko 31. Yhteenlasketut pisteet ja sijoittuminen testeissä.

Yhteenlaskettujen pisteiden perusteella toimittaja 1 pärjäsi parhaiten vertailussa pistein
24. Toisella sijalla toimittaja 2 pistein 17. Kolmantena toimittaja 3 pistein 15.

7

7.1

Tulosten tarkastelu

Kalvonpaksuudet

Mittaustuloksia tarkastellessa voidaan todeta polyureapinnoitteiden kalvonpaksuuden
heittelevän melko paljon pienelläkin alueella verrattuna tavallisiin teollisuudessa
käytettäviin korroosionestomaaleihin. Kalvonpaksuuden vaihtelu on ymmärrettävää,
koska pinnoitetta ruiskutetaan melko kapealla viuhkalla ja kalvonpaksuus on useita
millimetrejä. Lisäksi polyureassa ei ole haihtuvia liuottimia vaan ruiskutettava pinnoite on
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melko paksua ja se kovettuu hyvin nopeasti, jolloin pinnoite ei tasoitu samalla tavalla
kuin tavalliset maalit.

7.2

Vetokoe

Vetokokeissa käytetty kaksikomponenttinen epoksiliima

ei

osoittautunut

kovin

toimivaksi. Näin jälkikäteen ajateltuna olisi ollut järkevää tehdä ennen varsinaisten
testien aloitusta vertailu erilaisilla epoksiliimoilla ja valita niistä toimivin pelkän liiman
vetokokeiden perusteella.

Vetokokeita olisi pitänyt tehdä huomattavasti enemmän, jotta tuloksien perusteella
voitaisiin tehdä perusteellista vertailua. Nyt tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina.

7.3

Nesteenkestävyyden määrittäminen upotusrasituksessa

Upotusrasitustestit onnistuivat suunnitelmien mukaisesti. Testissä saatiin hyvin
eroavaisuuksia esille eri toimittajien pinnoitteissa. Levyjen mikroskooppikuvauksessa
olisi voitu ottaa enemmän kuvia tarkempaa myöhemmin tapahtuvaa vertailua varten.
Hyvä lisä vertailuun olisi ollut kiilto-ominaisuuksien tarkastelu ennen ja jälkeen
upotuksen. Kiillon tarkastelu ei kuitenkaan kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan, joten
muutoksia ei olisi pystytty todentamaan. Vertailua olisi voitu tehdä vain upotuksen
jälkeen toimittajien pinnoitteiden kesken.

7.4

Vanhennus

Tähän insinöörityöhön käytettävän ajan puitteissa ei ollut mahdollista tehdä uvvanhennusta, joka jäljittelee hyvin ulkona tapahtuvaa vanhenemista standardin
mukaisesti. Vanhennus jouduttiin siis tekemään suuremmalla säteilyteholla, joka
osoittautui liian voimakkaaksi. Suoritettua uv-vanhennusta ei voida pitää tarkasti
normaalia ulkoilmarasitusta vastaavana. Hyvä lisä vertailuun olisi ollut kiiltoominaisuuksien tarkastelu ennen ja jälkeen vanhennuksen. Vaikka säteilyteho oli liian
voimakas, saatiin silti pinnoitteisiin eroavaisuuksia vertailua varten.
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7.5

Korjatun pinnoitteen vetokoe

Kyseisessä osiossa olisi pitänyt olla enemmän kolevyjä, jotta testin tuloksista olisi voitu
tehdä tarkempia johtopäätöksiä.

7.6

Käytettävyys

Käytettävyyden arvioinnissa käytettiin toimittajilta ja tuoteselosteista saatuja tietoja
järjestelmän levityksestä.

Toimittaja 1: Pohjuste on kaksikomponenttinen, joten maalausolosuhteet eivät vaikuta
kuivumiseen kovin paljon. Pohjusteen levitys tapahtuu korkeapaineruiskulla, joten levitys
on nopeaa ja helppoa. Polyurean levitykseen tarvitaan erillinen laitteisto. Koko
järjestelmä saadaan levitettyä tarvittaessa yhdessä vuorokaudessa.

Toimittaja 2: Pohjuste yksikomponenttinen, joten maalausolosuhteet voivat vaikuttaa
merkittävästi pohjusteen kuivumiseen. Pohjuste levitetään lastalla ja telalla. Kohteesta
riippuen tämä voi olla hankalaa. Polyurean levitykseen tarvitaan erillinen laitteisto. Koko
järjestelmä saadaan levitettyä kahdessa vuorokaudessa.

Toimittaja 3: Järjestelmä vaatii aktivointiaineen ennen pohjustetta. Tämä merkitsee yhtä
lisäpäivää pinnoitukseen. Pohjuste levitetään sivuilmaruiskulla. Tämä saattaa olla
haastavaa ulkona työskennellessä, koska tuulisissa olosuhteissa maalin saanti
pinnoitettavaan

kohteeseen

voi

olla

vaikeaa.

Polyurean

levitys

tapahtuu

korkeapaineruiskulla, joten levitys on nopeaa ja helppoa. Koko järjestelmä saadaan
levitettyä kolmessa vuorokaudessa.

7.7

Lopputulos

Pisteiden perusteella toimittajan 1 polyureajärjestelmä pärjäsi parhaiten vertailussa.
Tulosten lisäksi toimittajan 1 järjestelmä sopii parhaiten tilaajayritykselle, koska yritys on
käyttänyt kyseistä järjestelmää jo aikaisemmin. Yritykseltä löytyy jo tarvittava laitteisto
sekä kokemusta järjestelmästä.
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8

Yhteenveto

Insinöörityön tavoitteena oli saada lisää tietoa polyureapinnoitteiden tarttuvuudesta,
vanhan pinnoitteen korjauksesta sekä tehdä vertailua kolmen eri toimittajan
polyureajärjestelmistä. Tavoitteet onnistuttiin osin täyttämään. Tarttuvuuden arviointi
irtivetokokeella ei onnistunut niin hyvin kuin oli suunniteltu, mutta muissa testeissä saatiin
toimittajien välisiä eroja hyvin esille vertailua varten.

Vertailun tuloksena toimittajan 1 polyureajärjestelmä sai parhaat pisteet testeistä.
Testeistä saatujen tulosten lisäksi kyseinen järjestelmä on järkevin valinta myös siksi,
että se on ollut jo yrityksen käytössä aiemmmin. Järjestelmän käyttö ei siis vaadi
lisäperehdytystä tai muutoksia laitteistossa.

Tämän insinöörityön tekeminen oli erittäin mielenkiintoista. Aihe antoi paljon uusia
ajatuksia pinnoitusratkaisuista ja niiden levityksistä. Nykymaailmassa aika on rahaa ja
polyureapinnoitteita käyttämällä voidaan pinnoituksiin käytettävää aikaa saada hieman
supistettua. Polyureaa voidaan pitää varteenotettavana ratkaisuna kohteisiin, joilta
vaaditaan esimerkiksi hyvää mekaanisen rasituksen kestoa ja joissa kohde pitää saada
nopeasti takaisin käyttöön.

Tämän työn pohjalta on hyvä jatkaa syventäviä tutkimuksia polyureapinnoitteiden
ominaisuuksista. Tulevaisuuden testausta varten on hyvä huomioida tässä työssä
suoritettujen testien pohdintoja ja testauksessa esiin tulleita epäkohtia vieläkin
parempien tulosten aikaan saamiseksi.
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