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1 Johdanto 

Tyhjiömetallointiprosesseissa on käytössä useita erilaisia jigejä, kuten rumpuja, maskee-

rauskalustoja ja kiinnikkeitä. Näiden avulla tuotteet kiinnitetään lakkaus- ja tyhjiömetal-

lointiprosessivaiheita varten. Jigeihin kertyy hiljalleen lakka- ja metallikerrostumia. Nämä 

vaikeuttavat tuotteiden asennusta ja kiinnitystä ja lisäävät tyhjiön pumppausaikaa. Ker-

rostumien vuoksi pinnoitettavat kappaleet voivat olla väärässä asennossa höyrystysläh-

teeseen nähden ja sen seurauksena höyrystettävää materiaalia ei tule tasaisesti koko 

kappaleen pinnalle.  

Tämän insinöörityön toimeksiantaja Suomen Metallointi Oy on käyttänyt aiemmin vain 

kemiallisia menetelmiä komponenttien puhdistamiseen. Näissä menetelmissä kuitenkin 

oli todettu selkeitä haittapuolia, joista erityistarkastelun kohteeksi nousivat menetelmien 

vaikutukset työntekijän terveyteen ja ympäristöön sekä syntyvien jätteiden käsittely.  

Tämä insinöörityö on toteutettu tapaustutkimuksena ja sen tavoitteena oli löytää sellai-

nen puhdistusmenetelmä, joka olisi kemikaaliton, soveltuisi lämpöherkillekin alustoille, 

olisi mahdollisimman ympäristöystävällinen ja jonka käyttöönotto ei vaatisi suuria inves-

tointikustannuksia. Tähän tarkoitukseen valittiin kuivajääpuhallusmenetelmä, jolla suori-

tettiin puhdistuskokeita vastaamaan kolmeen ensisijaiseen tutkimuskysymykseen; saa-

daanko menetelmällä kerrostumat poistettua täysin, soveltuuko menetelmä myös muo-

viosille ja voidaanko kuivajääpuhallusmenetelmällä korvata yrityksen käyttämät kemial-

liset menetelmät.  

Suomen Metallointi Oy on vuonna 1986 perustettu tyhjiömetallointiin erikoistunut yritys. 

Yritys tarjoaa asiakkailleen kokonaistaloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja tuotteiden 

pinnoitukseen. Tyhjiömetalloinnin lisäksi yrityksen osaamisalueeseen kuuluvat metallile-

vyjen muovaustyöt, lakkaus sekä patinointi- ja muut kemialliset käsittelyt. Yrityksen asia-

kaskunta koostuu muovi- ja metallituotteiden valmistajista, joilla on tarve nostaa tuotteen 

jalostusastetta. Pinnoituskäsittelyjen avulla parannetaan tuotteen ulkonäköä ja toimin-

nallisuutta. Esimerkiksi kultaus tuo muoviselle tuotteelle myyvämmän ulkonäön ja alumi-

nointi valaisimiin toimivan heijastuspinnan.  
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2 Fysikaalinen kaasufaasipinnoitus 

Kaasufaasipinnoituksessa materiaalin siirto pinnoitettavalle pinnalle tapahtuu kaasufaa-

sissa, joko atomaarisilla tai molekylaarisilla prosesseilla. Koska fysikaalisissa 

kaasufaasipinnoitusmenetelmissä toimitaan alennetussa paineessa, näitä menetelmiä 

kutsutaan yleisesti myös tyhjiöpinnoitusmenetelmiksi. Fysikaalista kaasufaasipinnoitusta 

käytetään tuottamaan kalvoja, joiden kerrospaksuus vaihtelee tyypillisesti muutamasta 

nanometristä (nm) muutamiin mikrometreihin (m) [1, s. 3]. Pinnoitteita voidaan muo-

dostaa kaikista metalleista ja metallin seoksista, erilaisista keraameista ja joistakin muo-

veista. Menetelmillä voidaan myös valmistaa tasapainokoostumuksesta poikkeavia 

seoksia, kuten esimerkiksi erilaisia seosainekyllästyksiä ja amorfisia rakenteita ja alus-

materiaaleina voidaan käyttää lähes mitä tahansa kiinteää materiaalia [2, s. 128]. Pin-

noittamisprosessi voidaan suorittaa tyhjiössä, plasmassa, kaasumaisessa tai elektrolyyt-

tisessä ympäristössä. 

Tyhjiöhöyrystys 

Tyhjiöhöyrystysmenetelmässä pinnoitemateriaalia lämmitetään tyhjiökammiossa, kun-

nes se kuumenee niin korkeaan lämpötilaan, että pinnoitemateriaalin atomit irtoavat läh-

teestään. Pinnoitemateriaalilähteen kuumennus voidaan toteuttaa esimerkiksi vastus-

kuumennuksella, induktiokuumennuksella, elektroni- tai lasersuihkulla sekä sähkövalo-

kaarella. Höyrystys soveltuu etenkin erittäin puhtaiden metallipinnoitteiden muodostami-

seen. Yleisimpiä höyrytyksessä käytettäviä materiaaleja ovat alumiini, kupari ja kulta. 

Höyrystämällä voidaan valmistaa pinnoitteita myös metalliseoksista ja metallienvälisistä 

yhdisteistä, sekä erilaisista keraamisista yhdisteistä, kuten oksideista. Höyrytysmenetel-

mällä voidaan valmistaa myös erilaisia epästabiileja rakenteita tai esimerkiksi laminoida 

pinnoitteita täysin erityyppisistä materiaaleista siten, että muodostetaan vuoron perään 

ohuita kerroksia molemmista materiaaleista. [2, s. 130]. Tyhjiöhöyrytysprosessissa pin-

noitemateriaalia voidaan käyttää monessa muodossa, kuten esimerkiksi jauheena, lan-

kana, granuloituna tai lastuina. Tyhjiöhöyrytystä käytetään muodostamaan erilaisia ko-

risteellisia pinnoitteita, sähköä johtavia kalvoja, kulutusta kestäviä ja korroosiolta suojaa-

via pinnoitteita sekä esimerkiksi häiriösuojauspinnoitteita, peilipinnoitteita ja läpäisynsuo-

jakalvoja joustaviin pakkausmateriaaleihin [1, s. 3]. 
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Pinnoitus suoritetaan yleisimmin 10–3‒10–4 Pa:n paineessa, jolloin pinnoitemateriaaliato-

mit etenevät lähes suoraviivaisesti pinnoitusainelähteestä pinnoitettavaan kappalee-

seen, törmäämättä lainkaan tai hyvin vähän ympäröivän kaasun molekyyleihin [1, s. 3]. 

Pinnoiteatomit siirtyvät suoraan pinnoitelähteestä alustalle, jolloin pinnoitteen paksuus 

on suurimmillaan suoraan höyrystyslähteen yläpuolella. Pinnoite saadaan tasapaksum-

maksi joko liikuttamalla kappaleita tasaisesti suhteessa höyrystyslähteeseen, tai nosta-

malla pinnoituskammion paine 0,7–30 Pa:iin. Paineen nosto aiheuttaa pinnoiteatomien 

törmäämisen kaasuatomeihin, jolloin ne samalla siroavat laajemmalle alueelle alusma-

teriaalin pinnalla. Tällä tavoin päästään pinnoitepaksuuden vaihtelussa 10 %:iin. [2, s. 

129]. Höyrystysprosessi voidaan tehdä myös jatkuvatoimiseksi ja menetelmällä pääs-

tään tyypillisesti pinnoitteiden kasvunopeudessa suuruusluokkaan 1–10 nm/s [1, s. 3].  

Kuvassa 1 on esitetty yksinkertaistettu kaavio vastuskuumennuksella toteutettavasta 

tyhjiöhöyrystysprosessista. Vastuskuumennus on yleisin tapa kuumentaa alle 1500 C 

lämpötiloissa höyrystyviä materiaaleja [1, s. 203]. Höyrystettävä materiaali asetetaan 

sähköllä kuumennettaviin vastuksiin, jotka voivat olla esimerkiksi laivamuodossa, ko-

reina tai lankoina. Vastuksilla materiaalia lämmitetään sen sulamispisteeseen. Esimer-

kiksi alumiinina höyrystettäessä vastuksia lämmitetään alumiinin sulamispisteeseen, 

660,32 C:seen, jolloin se höyrystyy tyhjiössä ja siirtyy pinnoitettaville kappaleille. Höy-

rystysprosessi on hyvin nopea, kestoltaan vain noin 15–20 sekuntia. Prosessin nopeu-

den vuoksi pinnoitettavan kappaleen materiaali lämpenee vain noin 20 C. Lämpösiir-

tymä riippuu höyrystettävästä materiaalista ja pinnoitettavien kappaleiden etäisyydestä 

höyrystyslähteeseen nähden.  

Etupumpulla ja tehostepumpulla saadaan aikaiseksi tyhjiö kammioon, jalokaasua voi-

daan käyttää lisäksi. Diffuusiopumpussa öljyjä lämmitetään noin 230–240 C, jolloin se 

höyrystyy ja höyrystyvään öljyyn kiinnittyvät viimeiset kammiossa olevat kaasuatomit. 

Höyrystyvä öljy laskeutuu pyöreisiin lamelleihin, johon se tiivistyy ja valuu diffuusiopum-

pun pohjalle, mistä se on jälleen valmis uudelleen höyrystettäväksi. Diffuusiopumpun 

yhteydessä olevaan jäähdytysyksikköön johdetaan kylmää nestettä, jonka tehtävänä on 

poistaa ilman kosteus. Kun pinnoitus on valmis ja vastukset jäähtyneet, ilmaventtiilistä 

päästetään ilmaa kammion sisälle ja näin saadaan kammioon normaali ilmanpaine. Muut 

kaasut poistuvat pumppujen yhteydessä olevista poistoventtiileistä, joita ei ole merkitty 

tähän kaavioon. 
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Kuva 1. Yksinkertaistettu kaaviokuva tyhjiöhöyrystysprosessista. [1, s. 219 mukaisesti] 

Tyhjiöhöyrytystä voidaan pitää kaasufaasipinnoitusmenetelmistä energiatehokkaimpana 

pinnoitusmenetelmänä [1, s. 233]. Puhdas pinnoitemateriaali on myös usein suhteellisen 

edullista ja näistä saadaan tuotettua erittäin puhtaita pinnoitteita, sillä tyhjiöhöyrytyk-

sessä pinnoitusympäristö voidaan tehdä juuri niin puhtaaksi kuin on tarpeellista. Höyrys-

tyksen haittapuolia ovat muun muassa vähäiset prosessimuuttujat, joilla voidaan hallita 

muodostuvan pinnoitekalvon ominaisuuksia. Pinnoitekerroksen tasaisuuden saavuttami-

nen on vaikeaa, ja tarvitaan tarkkaa sijoittelua sekä erilaisia kiinnitysmenetelmiä. Siltikin 

tasapaksun pinnoitekalvon aikaansaaminen suurella pinta-alalla on hankalaa. Matalat 

prosessilämpötilat synnyttävät helposti myös pinnoitteeseen sisäisiä jännityksiä sekä 

mikrohuokosia [1, s. 227–228]. 
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3 Lakat 

Useimmat lakka- ja maalikalvot koostuvat yksinkertaisesti esitettynä neljästä pääai-

nesosasta: sideaineesta, pigmenteistä, liuottimista ja lisäaineista. Tämä yksinkertainen 

jaottelu ei kuitenkaan päde kaikkiin lakka- ja maalityyppeihin, sillä esimerkiksi 100-pro-

senttisesti kiinteät jauhemaalit eivät sisällä lainkaan liuottimia ja toisaalta kirkaslakoissa 

ei ole ollenkaan pigmenttejä. Vaikka lakalla tarkoitetaankin sellaista nestemäistä pinnoi-

tustuotetta, jossa ei ole lainkaan, tai vain vähän pigmenttejä, lakat voivat kuitenkin olla 

jonkin verran värjäytyneitä sideaineiden, kuivausaineiden tai muiden lisäaineiden sisäl-

tämien värien vuoksi. [4, s. 182.] 

Sideaine ja kovettuminen 

Maalien ja lakkojen ominaisuudet riippuvat suurimmaksi osaksi niiden sisältämistä side-

aineista. Sideaine muodostaa kalvon ja sen tehtävä on sitoa kaikki komponentit yhteen, 

sekä luoda tartuta kalvon ja alustan välillä. Sideaineesta riippuu esimerkiksi lakkojen ja 

maalien kovettumistapa, tarttuvuus alustaansa, veden ja kemikaalinkestävyys sekä kal-

von lujuus [2, s. 83]. Sideaineet ovat lähes aina orgaanisia, sisältäen luonnollisia hart-

seja, synteettisesti valmistettuja polymeerejä tai prepolymeerejä [5, s. 15]. Huonelämpö-

tilassa useimmat sideaineet ovat kiinteitä tai jäykkiä nesteitä, minkä vuoksi sideaine 

useimmiten liuotetaan tai dispergoidaan johonkin soveltuvaan nesteeseen [6, s. 10].  

Kovettuminen tapahtuu yleensä joko fysikaalisesti tai kemiallisesti. Käytettäessä sopi-

vasti erilaisia sideaineiden yhdistelmä maali- tai lakkakalvo voidaan saada kuivumaan ja 

kovettumaan sekä kemiallisesti että fysikaalisesti niin, että kummankin tyyppiset kovet-

tumismenetelmät voivat edetä samanaikaisesti rinnakkain ja päällekkäin. Lakkojen ja 

maalien suorituskyky on hyvin riippuvainen vallitsevista kuivumisolosuhteista ja kuivu-

misajasta [4, s. 216].  

Fysikaalinen kuivuminen tapahtuu, kun orgaanisiin liuottimiin liuotetut polymeerit lähes-

tyvät asteittain toisiansa kiinteän kalvon ja verkoston muodostamiseksi. Koheesio tapah-

tuu liuottimen haihtumisen seurauksena ilman kemiallista verkottumista. Tällaiset poly-

meerikalvot ovat yleensä palautuvia, eli ne liukenevat alkuperäisessä liuottimessa [4, s. 

127]. Tämä johtuu siitä, että sideaine on ollut liuotettuna maalin nestemäiseen 
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liuottimeen, mutta mikäli sideaine on ollut emulsiona tai kolloidisena dispersiona, se ei 

enää voi liueta nestemäiseen kantajaliuottimeensa (tällainen liuotin voi esimerkiksi olla 

vesi), mutta se pysyy yhä liukoisena muille liuottimille [3, s. 92]. 

Kemiallinen kovettuminen tapahtuu, kun kemialliset sidokset muodostuvat sideaineen 

molekyylien välille. Sidosaineet muuttuvat yhä liukenemattomammiksi verkottumisen 

edetessä ja lopulta muodostavat kalvoja. Näin muodostuneet kalvot ovat liukenematto-

mia ja peruuttamattomia [4, s. 216]. Kovettumisprosessi voi tapahtua kahdella tavalla, 

joko kemiallisella reaktiolla maalin ja ilman välillä tai kemiallisella reaktiolla maalissa ole-

vien ainesosien välillä. Ensin mainitussa reaktio tapahtuu ilman kanssa, jossa happi ja 

vesihöyry ovat reaktiivisia kemiallisia osia. Näistä happi reagoi maalin sisältämien tyy-

dyttymättömien yhdisteiden kanssa tuottaen vapaita radikaaleja ja aikaansaaden näin 

polymerointireaktion. Veden ja isosyanaattien välinen reaktio voi myös aiheuttaa kon-

densaatiopolymerointia. Molemmat reaktion voivat antaa silloitetun kalvon ja molem-

missa tapauksissa periaate on sama; ilmaa käytetään kemiallisena reagenssina ja se 

pidetään erillään maalin tai lakan reaktiivisista ainesosista.  

Kun liuottimet haihtuvat, silloittuminen alkaa ja maalin tai lakan pehmeät, tahmeat, pie-

nimolekyylipainoiset, suorat tai haarautuneet polymeerit muuntuvat kovaksi, sitkeäksi ja 

silloitetuksi kalvoksi, joka ei enää liukene takaisin alkuperäiseen liuottimeensa. Kemialli-

nen reaktio ilman kanssa jatkuu vielä pitkään sen jälkeen, kun maalikalvo on riittävän 

kuiva koskettaa. Oikeastaan maalikalvo muuttaa kemiallista luonnettaan hyvin hitaasti 

koko sen olemassaolon ajan, mikä tarkoittaa myös sitä, että myös kalvon ominaisuudet 

muuttuvat jatkuvasti. Kovettuminen kemiallisella reaktiolla maalin ainesosien välillä ai-

heuttaa ongelman, sillä maalin on luonnollisesti pysyttävä kemiallisesti stabiilina pur-

kissa. Reagenssit eivät saa reagoida ennen kuin maali on levitetty, mutta tässä mene-

telmässä niiden kaikkien on oltava valmiiksi tuotteessa. Tämä ongelma ratkaistaan joko 

erottamalla reaktiiviset ainesosat kahteen tai useampaan astiaan ja sekoittamalla juuri 

ennen käyttöä, tai valitsemalla ainesosat, jotka reagoivat vain korkeammissa lämpöti-

loissa tai altistettaessa esimerkiksi uv-säteilylle. [3, s. 92–93.] 
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Liuotteet ja ohenteet 

Liuottimella tarkoitetaan sellaista nestettä tai nesteseosta, jolla on kyky liuottaa maalin 

sideaine. Apuliuotin on sellainen haihtuva neste, joka toimii liuotteena vain tietyn aktiivi-

aineen kanssa. Ohenne voi olla sideaineen liuotin tai apuliuottimen ja liuottimen seos [6, 

s. 12]. Liuotteita ja ohenteita tarvitaan liuottamaan kiinteät sideaineet ja säätelemään 

sideaineiden viskositeettia. Liuottimet haihtuvat kalvosta levityksen jälkeen. Ohenteilla 

pyritään alentamaan maalin viskositeettia, mutta ne eivät välttämättä liuota sen sideai-

netta. Liuotteet ja ohenteet vaikuttavat kalvon kuivumisnopeuteen, kestävyyteen, tarttu-

vuuteen ja työstettävyyteen [2, s. 83]. Liuotteet voidaan jakaa esimerkiksi kemiallisen 

koostumuksen, haihtumisnopeuden tai leimahduspisteen mukaan. Vesiohenteisissa or-

gaanisissa maaleissa ja lakoissa haihtuvana osana käytetään vettä [6. s. 12]. 

Pigmentit, väriaineet ja täyteaineet 

Pigmentillä tarkoitetaan sellaista hienojakoista ainetta, joka ei liukene sovellusväliainee-

seen (esimerkiksi maaliin) ja jota käytetään joko väriaineena tai sen korroosionesto- tai 

magneettisten ominaisuuksien vuoksi. Väriaineella taas tarkoitetaan sellaista värjäävää 

ainetta, joka liukenee sovellusväliaineeseen [4, s.143]. Pigmentit vaikuttavat maalin vä-

riin, peittokykyyn, kiiltoon, viskositeettiin ja kestävyyteen. Värillisiä pigmenttejä käyttä-

mällä saadaan maalille haluttu värisävy ja peittokyky. Täytepigmenteillä voidaan vaikut-

taa kalvon kiiltoon ja kestävyyteen [2, s. 83].  

Lisäaineet ja apuaineet 

Maalit ja lakat sisältävät prosentuaalisesti hyvin pienen määrän lisä- ja apuaineita, tyy-

pillisesti noin 0,01–1 % koostumuksesta. Lisä- ja apuaineilla on kuitenkin tärkeä osa kal-

von ominaisuuksien säätelyssä. Apuaineilla voidaan säädellä esimerkiksi vaahtoamista, 

kuivumista, viskositeettia ja varastointikestävyyttä [2, s. 83]. Apuaineilla voidaan myös 

vaikuttaa muun muassa syntyvän kalvon likaantumisherkkyyteen sekä estää valumista 

ja pigmenttien laskeutumista [6, s. 12]. Lisä- ja apuaineet voidaan luokitella seuraaviin 

ryhmiin: vaahdonestoaineet, kostutusaineet ja dispergointiaineet, pinta-aktiiviset lisäai-

neet, reologiset lisäaineet, säilöntäaineet, korroosionestoaineet, valon vaikutuksen sta-

bilisaattorit ja kuivattimet sekä katalysaattorit [4, s. 72–76]. 
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4 Kuivajääpuhallusmenetelmä 

Kuivajääpuhallus on mekaaninen, paineilmalla toteutettava suihkupuhdistusmenetelmä. 

Suihkupuhdistuksella tarkoitetaan mekaanista puhdistusmenetelmää, jossa singotaan 

valittua väliainetta puhdistettavaan pintaan joko keskipakovoisvoiman, ilmavirran, tai 

nestevirran avulla. Suihkupuhdistuksen toteuttamiseen on lukuisia eri tekniikoita. Teknii-

kat ovat kuvattuina esimerkiksi standardissa SFS-EN ISO 12944-4 [2, s. 33]. Kuivajää-

puhallus on yksinkertainen, hankaamaton puhdistusprosessi, joka paineilmaa ja sähköä 

hyödyntämällä luo ympäristöystävällisen sekä kustannustehokkaan menetelmän pinnan 

epäpuhtauksien poistamiseksi ilman kemikaaleja, hankaavia aineita, korkeita lämpötiloja 

tai höyryä. CO2-pelletit ovat suhteellisen helposti valmistettavissa oleva puhallusväliaine, 

sillä resurssit sen valmistamiseen ovat helposti saatavilla [7, s. 118].  

4.1 Menetelmän kuvaus 

Kuivajääpuhallusmenetelmä on saman tyyppinen kuin muutkin neste- tai suihkupuhdis-

tusmenetelmät. Suihkupuhdistus on menetelmä, jossa valittua väliainetta suihkutetaan 

puhdistettavaan pintaan. Väliaineen suihkutus voidaan toteuttaa kiihdyttämällä sitä pai-

neistetussa neste- tai ilmavirrassa (tai muussa inertissä kaasussa) tai keskipakoisvoi-

man avulla. Suihkupuhdistusmenetelmiä käytetään puhdistamaan ja/tai muokkaamaan 

pintoja [8]. Suihkupuhdistuksessa menetelmän poistotehokkuutta lisää ilmavirtaan se-

koitettujen hankaavien hiukkasten törmäykset puhdistettavaan pintaan. Iskuvoima on te-

hokas poistamaan pintakalvon epäpuhtaudet, sekä hiukkasmaiset epäpuhtaudet. 

Suihkupuhdistus ei kuitenkaan sovellu herkille alustoille, koska voimakkaat iskuvoimat 

voivat aiheuttaa pintavaurioita [9]. Kuivajääpuhalluksessa väliaineena toimivat kiinteät 

hiilidioksidihiukkaset. Kuten muissakin suihkupuhdistusmenetelmissä, kuivajääpuhalluk-

seen liittyvä liike-energia on partikkelimassan tiheyden ja iskunopeuden funktio. Koska 

hiilidioksidi tai hiiliosan hiukkaset eivät itsessään ole kovinkaan kovia, menetelmä perus-

tuu pääasiallisesti korkeaan hiukkasnopeuteen, jotta tarvittava iskuvaikutus voitaisiin 

saavuttaa. Jotta väliainepelletit saadaan kiihdytettyä puhdistusnopeuksiin, kuivajääpuh-

distusjärjestelmässä hyödynnetään paineistettua kaasuvirtaa (hallitusti ympäröivään 

ympäristöpaineeseen laajennettuna) [8]. 
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Kuivajääpuhalluksen teho perustuu neljään ensisijaiseen vaikutukseen:  

• kylmähaurastuminen 

• lämpöshokki 

• iskeytyminen 

• sublimoituminen. 

Kylmähaurastuminen 

Orgaaniset materiaalit kovettuvat ja haurastuvat jäähdytettäessä. Matala lämpötila hei-

kentää myös monien muiden materiaalien sitkeyttä, kuten teräksissä, joissakin raudatto-

missa metalleissa ja muoveissa. Kylmähaurastuminen vähentää niiden elastisuutta ja 

kiinnittyvyyttä alustaansa, mikä helpottaa irrotusta. [7, s. 124.]  

Lämpöshokki 

Pinnan äkillisen paikallisen jäähtymisen vuoksi kutistumisnopeuden erot alusmateriaa-

lissa ja pintamateriaalissa tuottavat lämpöshokista johtuvia leikkausjännityksiä. Pinnalle 

syntyy vetojännitys ja heti pintamateriaalin alapuolelle syntyy puristusjännitys. Tässä jän-

nitystilassa pintaan muodostuu hiushalkeamia ja säröjä, jotka kasvavat. Näiden hal-

keamien syntyminen ja yhdistyminen johtaa pintamateriaalin murtumiseen ja hajoami-

seen. [7, s. 124]. Kuivajääpelletin ja käsiteltävän pinnan välisen suuren lämpötilaeron 

vuoksi materiaalin pinnalla ilmenee lyhytaikainen lämpöshokki, mikä mahdollistaa pin-

noitteen hajoamisen kuivajäähiukkasen törmäyksen vaikutuksesta [10]. Myös kahden eri 

materiaalin erilaiset lämpögradientit (lämpögradientti kuvaa sitä, kuinka jyrkästi lämpötila 

muuttuu lämmön johtuessa materiaalin läpi) ja erilaiset lämpölaajenemiskertoimet voivat 

vaikuttaa näiden materiaalien välisten sidoksen hajoamiseen [10]. Tämän prosessin te-

hokkuus ja vaikuttavuus riippuvat alusmateriaalin ja pintamateriaalin lämmönjohtavuu-

desta. Lämpöshokkivaikutus on ilmeisin, kun kuivajääpuhalluksella poistetaan ei-metal-

lista pinnoitetta metallipinnalla, koska ei-metallisten ja metallisten materiaalien lämmön-

johtavuuserot ovat hyvin suuret [7, s. 124]. 
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Sublimoituminen 

Lämmönsiirto erittäin kylmistä pelleteistä suhteellisen lämpimään puhdistettavaan pin-

taan saa CO2-pelletit sublimoitumaan melkein välittömästi kaasufaasiin (kuva 2). Tähän 

prosessiin liittyy noin 800-kertainen tilavuuden kasvu. Tämä CO2-pellettien niin sanottu 

mikroräjähtäminen aiheuttaa mikroskooppisia iskuaaltoja. [7, s. 124] Koskettaessaan 

kohdepintaa kuivajääpelletit muuttuvat plastisesti ja hajoavat. Kaikki törmäyksessä jäl-

jelle jääneet hiukkasjäännökset työntyvät pinnalta pois ponneaineen ja sublimoituvan 

kuivajään aiheuttamilla voimilla. Tämä mahdollistaa kuivajääpuhdistuksen käyttämisen 

hyvin herkilläkin alustoilla. [8] Hyvin suurilla nopeuksilla pelletit voivat myös muuntua 

kiinteästä faasista korkeapaineiseksi tiheäksi nestefaasiksi [7, s. 125]. Mikäli kuivajää-

puhallus suoritetaan huoneenlämpötilassa, ilman vesimolekyylit voivat päästä tiivisty-

mään puhdistettavalle pinnalle, jolloin muodostuu nestesilta. Tällöin epäpuhtaudet koke-

vat dispersiovoiman lisäksi nestesillan voiman (nestesiltavoima aiheutuu paineenvajauk-

sen nestesillassa aiheuttavan voiman ja pintajännitysvoiman summasta). Kun kuivajää-

suihku laskee ympäröivää lämpötilaa riittävästi, vesi jäätyy ja nestesillan voima muuttuu 

kiinteiden aineiden ja jään vuorovaikutusvoimaksi. Tämä ilmiö myös parantaa kuivajää-

puhalluksen poistotehokkuutta. [9].  

 

Kuva 2. Kuivajääpuhalluksella puhdistettavan pinnan lämpöprofiili puhallushetkellä. [7, s. 125] 
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4.2 Kuivajään valmistaminen 

Kuivajääpuhallukseen tarvittavaa kuivajäätä voidaan valmistaa monella eri menetel-

mällä. Yksi tapa on höylätä kuivajäärakeita suoraan kiinteästä kuivajäälohkosta puhal-

luskoneessa, jolloin saadaan aikaan yleensä noin sokerikiteen kokoisia kuivajäärakeita. 

Näin saatujen kuivajäärakeiden suuresta pinta-ala-tilavuussuhteesta johtuva nopea sub-

limoituminen kuitenkin rajoittaa käyttöaikaa. Toinen tapa on valmistaa pelletointilait-

teessa karkeita kuivajääpellettejä, joita voidaan säilyttää eristetyssä astiassa myöhem-

pää käyttöä varten. Pelletointilaitteessa tehdyt kuivajääpelletit ovat tyypillisesti halkai-

sijaltaan 2,0–3,0 mm ja pituudeltaan 2,5–10 mm (kuva 3).  

 

Kuva 3. Pelletointilaitteessa valmistettuja kuivajääpellettejä. Halkaisija on keskimäärin 3 mm. 

Pelletoitua kuivajäätä valmistetaan muuntamalla paineistettua nestemäistä hiilidioksidia 

nopeasti kuivajäälumen ja kylmän kaasun seokseksi. Tämän jälkeen kaasu poistetaan 

tai kierrätetään ja kuivajäälumi tiivistetään pelleteiksi. Kuivajäälumi joko suihkutetaan 

suoraan pelleteiksi (mekaaninen puristus) tai se puristetaan kiinteään pelletin muotoon 

hydraulisen paineen alaisena. Jälkimmäinen prosessi mahdollistaa tehokkaamman 

muuntumisen nestefaasista kiinteään faasiin. [10; 7, s. 128.] Yleensä on toivottavaa, että 

kuivajääpelletit ovat hyvin tiiviitä, jotta voidaan minimoida pelletin laatuun vaikuttavat 

kaasumaisen hiilidioksidin ja/tai ilman aiheuttamat sulkeumat [10]. Kuivajääpellettejä voi-

daan tuottaa myös paikan päällä käyttämällä erillistä siirrettävää laitekokonaisuutta, 

jossa on tarvittavat pelletointilaitteet ja varasäiliöt nestemäiselle CO2:lle [7, s. 128].  
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4.3 Työturvallisuus 

Kuivajääpuhallus aiheuttaa turvallisuusriskejä, jotka on otettava huomioon ennen työhön 

ryhtymistä. Vaikka kuivajääpuhallus ei tuota sekundääristä jätettä, puhdistettavasta pin-

nasta irtoavat epäpuhtaudet voivat olla vaarallisia ja usein vahingollisia työntekijöiden 

terveydelle ja ympäristölle. Hienojakoiset epäpuhtaushiukkaset voivat vaikuttaa keuhkoi-

hin ja aiheuttaa hengitys- ja terveysongelmia. Tämän vuoksi puhallus tulisi suorittaa ti-

lassa, jossa ilmanvaihto on tehokas ilmanvaihto, tai suljetussa, tarkoitukseen soveltu-

vassa puhalluskaapissa, niin että asianmukainen tuuletus on järjestetty. Hiukkassuodat-

timella varustetun hengityssuojaimen- tai puhallinkasvosuojaimen käyttö on erittäin suo-

siteltavaa. [7, s. 127.]  

Kaasumainen CO2 voi syrjäyttää ympäröivän ilman puhdistusalueella. Alueella on oltava 

riittävä ilmanvaihto, jotta estetään vaarallisen CO2-tason muodostuminen. Hiilidioksidi-

päästöjen kynnysraja-arvo on 5000 ppm, mikä vastaa 0,5:tä tilavuusprosenttia tai 9 g/m3. 

Kynnysraja-arvo (TLV) on pitoisuus, jolle henkilöstö voi altistua kahdeksan tunnin aikana 

päivässä vahingoittamatta heidän terveyttään. Ympäristöolosuhteisiin verrattuna tämä 

on noin kolminkertainen verrattuna luonnolliseen pitoisuuteen. CO2 voi myös syrjäyttää 

hapen kokonaan aiheuttaen tukehtumisen, jos laitetta ei käytetä tilassa, jossa asianmu-

kainen ilmanvaihto on järjestetty. Hiilidioksidi on 50 % raskaampaa kuin ilma, ja se voi 

näin ollen kerääntyä suljettuihin tiloihin ja alatason alueille kuten kellareihin tai alempiin 

työskentelytasoihin. Kaasunilmaisimia tulisi sijoittaa näihin alueisiin ja riittävä tuuletus on 

varmistettava sijoittamalla tarvittavat tuuletusventtiilit maantasolle tai lähelle lattiapintaa. 

Kuivajää ja nestemäinen hiilidioksidi ovat myös alttiita sähköstaattiselle varautumiselle. 

Kuivajääpuhallusaluetta on valvottava ja kontrolloitava asianmukaisella tuuletuksella ja 

huolellisilla kontrollimittauksilla.  

Puhallusprosessi tuottaa myös huomattavaa melua, 70 dB:stä jopa yli 110 dB:in, riippuen 

käytetystä suuttimesta ja paineesta. Tämän vuoksi kuulonsuojaimet ovat välttämättömät 

työskentelyn aikana. Ilmaan päässeet epäpuhtaudet tai jopa sublimoimattomat CO2-pel-

letit voivat singota takaisin puhaltajaan voimakkailla iskuilla. Kuivajäätä puhallettaessa 

tulee käyttää tarkoitukseen soveltuvia suojavaatteita yhdessä suojalasien tai kasvosuo-

juksen kanssa. Suojavaatetuksena voidaan käyttää esimerkiksi Tyvek®-pukua.  
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On myös huomioitava, että kiinteä hiilidioksidi on kryogeeninen aine. Näin ollen se voi 

aiheuttaa ihokontaktissa vakavia paleltumavaurioita. Käsiteltäessä kuivajäätä on kädet 

suojattava lämpöhansikkailla. Vaarallisia aineita puhdistaessa kuivajääpuhalluksella tu-

lee suojautua puhallettavan aineen vaatiman suojaustason mukaisesti. Puhdistuspro-

sessin suorittaminen turvallisesti sisätiloissa vaatii käytännössä kokonaan erillisen ja 

erittäin hyvin ilmastoidun tilan, jossa on huomioitu myös riittävä äänieristys. [7, s. 126–

127.] 

5 Kemialliset poistomenetelmät 

Kemiallisissa menetelmissä lakkakalvon sideaine liuotetaan tai hajotetaan kemiallisesti, 

minkä jälkeen se voidaan poistaa alusmateriaalinsa pinnasta mekaanisesti. Yksi yleisim-

mistä keinoista on käyttää orgaanisia liuottimia, joiden toimintaa helpotetaan pinta-aktii-

visilla aineilla. Sideainetta voidaan hajottaa myös voimakkailla alkaleilla tai hapoilla. 

Käyttökohteesta riippuen, kemialliset maalinpoistoaineet voivat sisältää erilaisia apuai-

neita ja aktivointiaineita (happoja tai emäksiä), kostutusaineita, emulgointiaineita, haih-

tumista hidastavia aineita, korroosionestoaineita ja sakeuttamisaineita. Kemiallisten 

maalinpoistoaineiden reseptien vaihtelu mahdollistaa kaikista kestävimpienkin sideainei-

den hajottamisen tai liuottamisen, ilman negatiivista vaikutusta metalliseen alusmateri-

aaliin. Rajoituksia ei myöskään ole kappaleiden geometrian suhteen, ja ne soveltuvat 

myös lämpöaroille materiaaleille. Kemiallisten kylpyjen/aineiden investointikustannukset 

ovat myös usein melko alhaiset. Haittapuolina ovat mahdolliset terveysvaarat ja ympä-

ristöongelmat, jotka liittyvät erityisesti syövyttäviin aineisiin, kloorattuihin ja syttymisherk-

kiin liuottimiin. Lakkakalvon poistamiseen kuluva aika voi olla myös suhteellisen pitkä ja 

poistamisen tuloksena muodostuva maali- tai lakkaliete johtaa korkeisiin jätteiden hävit-

tämiskustannuksiin. [4, s. 171.] 

5.1 Alkalinen kylpy 

Kalvon hajoaminen tapahtuu kuumassa, noin 50-95 °C:n lämpöisessä emäksisessä (pH 

>13) nestemäisessä kylvyssä. Emäksisyyttä säädellään lisäämällä alkalimetallihydroksi-

deja, orgaanisia amiiniyhdisteitä tai hydroksiyhdisteitä. Alkaliinit ovat voimakkaasti hyd-

rolysoivia ja aggressiivisia, joten niitä voidaan käyttää lähinnä teräsalustoilla. 
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Voimakkaita orgaanisia emäksiä käytetään puolestaan kevyissä ja rautaa sisältämättö-

missä metalleissa [4, s. 171–172]. Liuotettavaksi tarkoitetun maalin- tai lakan sideaineen 

kemialliset sidokset hydrolysoituvat korkean emäksisyyden vuoksi.  

Tunkeutumista kalvokerrokseen ja siirtymistä kalvon alle pyritään edistämään lisäämällä 

kylpyyn pinta-aktiivisia aineita eli tensidejä. Tensidit ovat pinta-aktiivisia aineita, jotka ri-

kastuvat materiaalin rajapinnoille ja pienentävät veden pintajännitystä. Tällöin vesi pää-

see tunkeutumaan helpommin puhdistettavan pinnan ja likapartikkelin väliin. Tensidien 

rakenteessa niiden toinen pää on polaarinen, mikä aiheuttaa molekyylin liukenemisen 

veteen ja toinen pää on taas polaariton, hiilivetyihin liukeneva, aiheuttaen rasvan liuke-

nemisen miselleinä. [2, s. 36.] 

Kuumat alkaliset maalinpoistoainekylvyt voivat sisältää esimerkiksi seuraavia aineita: 

• alkalimetallihydroksideja 

• vahvasti emäksisiä orgaanisia hydroksiyhdisteitä tai amiiniyhdisteitä (esi-
merkiksi alkanoliamiineja) 

• korkean kiehumispisteen omaavia liuottimia (esimerkiksi glykoolieetterit) 

• orgaanisia happoja (esimerkiksi glukonihappo) ja niiden alkalimetallisuo-
loja 

• pinta-aktiivisia aineita. 

5.2 Liuottimiin perustuva maalinpoistoaine 

Kylmiä, liuottimiin perustuvia maalinpoistoaineita käytetään yleensä huoneenlämpöti-

lassa. Kylmät maalinpoistoaineet voivat sisältää alkoholeja, kresoleja (metyylifenoleja) 

sekä aromaattisia hiilivetyjä. Dikloorimetaani (metyleenikloridi) on ollut aikanaan hyvin 

laajasti maalinpoistoaineissa käytetty liuotin. Kylmä maalinpoistoaine on koostumuksel-

taan geelimäistä ja se levitetään usein suoraan käsiteltävälle pinnalle. Ainetta voidaan 

esimerkiksi sivellä sopiva kerros poistettavaksi halutun kalvon päälle, kappale voidaan 

kastaa maalinpoistoaineeseen tai sitä voidaan käyttää kylvyn tapaan. Menetelmä on 

huomattavan hidas verrattuna kuumiin ja syövyttäviin kemikaaleihin ja poistoprosessi voi 

viedä jopa useita tunteja. Metyleenikloridin (dikloorimetaani) käyttö on vähentynyt mer-

kittävästi, johtuen halogenoitujen hiilivetyjen negatiivisesta vaikutuksesta ympäristöön ja 
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ihmisten terveyteen. Maalinpoistoaineet, jotka eivät sisällä kloorattuja hiilivetyjä (CHC-

vapaat maalinpoistoaineet) koostuvat erilaisista hitaasti haihtuvista, mutta tehokkaista 

liuottimista. Tyypillisiä liuottimia ovat korkean kiehumispisteen omaavat glykolieetterit, 

dikarboksyylihappoesterit, N-metyylipyrrolidoni, alkoholit ja ketonit yhdessä apuaineiden 

kanssa. [4, s. 173–174.]  

6 Kokemukset kemiallisista poistomenetelmistä 

Suomen Metallointi Oy on käyttänyt kerrostumien poistoon ennen projektin alkamista 

ainoastaan kemiallisia poistamismenetelmiä. Kemiallisista menetelmistä käytössä on al-

kalinen kylpy toteutettuna natriumhydroksidilla (NaOH) eli lipeällä. Geometrialtaan yksin-

kertaisempiin kappaleisiin on myös käytössä liuottimiin perustuva kylmä maalinpoisto-

aine, CONTROX 249 DV.  

Puhdistaminen lipeäkylvyssä 

Jigien ja kiinnikkeiden sekä muiden osien puhdistus toteutetaan sinkkialtaissa Suomen 

Metallointi Oy:n tilojen ulkoalueella. Pulttien reiät ja akselien aukot, sekä muut vaikeasti 

vesisuihkulla puhdistettavat alueet suojataan puu- tai kumitulpilla. Kappaleet upotetaan 

kylpyyn (kuva 4) kokonaisuudessaan. Kylpyaika vaihtelee muutamasta tunnista yön yli 

tapahtuvaan liotukseen. Kun lakka- ja pinnoitekalvot sekä muut epäpuhtaudet ovat ke-

miallisesti liuenneet, on seuraavana vuorossa jigien puhdistaminen lipeäliuoksesta vesi-

suihkutuksella. Vesisuihkupuhdistuksen jälkeen jigit kuivataan huolellisesti. Käytetty li-

peäliuos varastoidaan ja veden annetaan haihtua liuoksesta. Veden haihtumisen jälkeen 

jäänyt kuivajäte voidaan luvanvaraisesti toimittaa hyväksyttyihin jätteiden käsittelypistei-

siin.   
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Kuva 4. Jigien puhdistus vesilipeäliuoksessa.  

Puhdistaminen Controx 249 dv -maalinpoistoaineella 

Controx 249 dv on saksalaisen Kluthe GmbH:n valmistama liuotinpohjainen kylmä maa-

linpoistoaine, joka on tarkoitettu käytettäväksi karkaistujen pinnoitteiden poistamiseen 

rautametalliosista. Haihtumishäviöiden vähentämiseksi se sisältää vahamaisen peite-

kerroksen, jonka koostumus muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan [11]. Valmistajan 

tuotekuvauksessa, joka on nähtävillä liitteessä 1, esitetään maalinpoistoaineen vaihto-

ehtoisia käyttötapoja. Suomen Metallointi Oy käyttää malinpoistoainetta pääasiassa kiin-

nitysjigien puhdistamiseen. Vaikka ainetta onkin mahdollista käyttää kylmänä, on sen 

käytännössä todettu toimivan tehokkaammin noin 40 °C:n lämpötilassa. Kiinnitysjigit las-

ketaan korissa lämmitettyyn maalinpoistoaineeseen (kuva 6) ja aineen annetaan vaikut-

taa yön yli. Seuraavana päivänä kiinnitysjigejä on käänneltävä, jotta maalinpoistoaine 

pääsee vaikuttamaan kaikkiin osiin. Aineen annetaan vaikuttaa vielä toisenkin yön. Kun 

pinnoite on irronnut kokonaisuudessaan kiinnitysjigien kaikilta pinnoilta, kori nostetaan 

ylös nosturilla ja siirretään avoaltaaseen. Tämän jälkeen kiinnitysjigit puhdistetaan maa-

linpoistoaineesta ja pinnoitejäämistä vesipainepesulla ja kuivataan huolellisesti. Maalin-

poistoaine säilytetään kannellisessa säiliössä ja sitä käytetään uudelleen niin pitkään, 

kun sen puhdistusteho säilyy. 
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Lipeäkylvyn ja maalinpoistoaineen edut ja haitat 

Lipeäkylvyn hyvä puoli on sen tuottama erinomainen puhdistustulos (kuva 5). Haittapuo-

lia on kuitenkin useita. Käsiteltävien metallikappaleiden ruostuminen vesisuihkupuhdis-

tuksen vuoksi on ongelma mitä esiintyy etenkin, jos kappaleita ei saada kuivattua riittä-

vän tehokkaasti välittömästi puhdistuksen jälkeen. NaOH -liuosta jää myös herkästi kap-

paleiden liitoskohtiin ja muihin paikkoihin, joihin vesisuihkun ulottaminen on vaikeaa. 

Useimpien pinnoitettavaksi tuotavien muoviosien puhdistaminen lipeäliuoksella onnis-

tuu, pois lukien PMMA-, PC-, pehmitetty PVC ja PA-muovit, sillä nämä muovityypit joko 

eivät kestä ollenkaan vahvoja emäksiä tai vain kohtalaisesti. Muovikappaleet ovat usein 

myös pienehköjä ja erittäin kevyitä, siksi tällaisten kappaleiden kiinnittäminen tukevasti 

ja toisistaan hyvin erilleen kylpyaltaaseen hyvän puhdistumisen aikaan saamiseksi on 

työlästä ja hankalaa toteuttaa. Kylpy myös vaatii työntekijän perusteellista suojautumista.  

Controx 249 dv maalinpoistoaineen on todettu käytännön kautta olevan erittäin tehokas 

poistoaine Suomen Metallointi Oy:n käyttämille lakoille. Vaikka valmistaja lupaakin ai-

neelle 6kk:n käytettävyysajan, on aine kestänyt parhaimmillaan jopa pari-kolme vuotta 

heikentymättä käyttökelvottomaksi. Näin ollen maalinpoistoaine on varsin kustannuste-

hokas. Suurin ongelma on työntekijän työturvallisuus. Erityisen hankala vaihe on korin 

siirtäminen ja vesipainepesu, jolloin työntekijän on suojauduttava kemikaalihöyryiltä. Va-

pautuvat höyryt itse kemikaalialtaassa ja huuhtelualtaassa ovat myös ongelma, mikä 

vaatii kohdennettua ilmanvaihtoa työntekijän henkilökohtaisten hengityssuojaimien li-

säksi. Controx 249 dv sisältää merkittävän määrän dikloorimetaania. Liitteessä 1 on esi-

tetty tuotteen käyttöturvallisuustiedote, josta selviää, että dikloorimetaani-pitoisuus vaih-

telee 75–100 % välillä.  
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Kuva 5. Kiinnitysjigi, joka on puhdistettu ensin lipeäkylvyssä ja sen jälkeen huuhdottu vesipai-
nesuihkulla. Pintaruostetta esiintyy usein vesipesun seurauksena. 

 

Kuva 6. Korin pohjalla puhdistamattomia kiinnitysjigejä ja reunaa vasten pystyssä on maalin-
poistoaineella puhdistettuja ja vesipainepesulla huuhdottuja kiinnitysjigejä. 
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7 Perustelut kuivajääpuhalluksen valinnalle 

Koska kemiallisilla poistomenetelmillä oli todettu olevan selviä rajoituksia ja haittoja, läh-

dettiin etsimään sellaista puhdistustapaa, joka ei vaatisi valtavia hankintakustannuksia, 

olisi mahdollisimman vapaa kemikaaleista ja soveltuisi myös puhtaille metalleille ja peh-

meämmille muovilaaduille sekä lämpöherkille alustoille.  

Vuonna 2010 tehdyssä Dry ice blasting for the conservation cleaning of metals -tutki-

muksessa selvitettiin kuivajääpuhalluksen tehokkuutta vaha- ja maalikerrosten poistami-

sessa alumiinista, pronssista ja teräksestä, sekä kuivajääpuhalluksen vaikutusta kysei-

siin alusmateriaaleihin. Tutkimuksessa todettiin, että kuivajääpuhallus poisti maaliker-

rokset alumiinista erittäin helposti ja pronssista sekä teräksestä kuivajääpuhallus poisti 

vähitellen korroosion ja patinan. Tutkimuksessa kuivajääpuhallusta suoritettiin useilla eri-

laisilla paineasetuksilla, korkeimmillaan 7 baarin paineella. Puhallusaika oli pitkä, jopa 1 

minuutti/puhdistettava alue. Tästä huolimatta tutkimuksen tuloksissa todettiin, että kui-

vajääpuhallus ei ollut vaurioittanut alusmateriaaleja. [14, s. 135–143.] 

Sublimoitumisen ansiosta puhallusmateriaalia ei tarvitse erikseen kerätä tai miettiä kei-

noja sen hallitsemiseksi ympäristössä. Myös veden puuttuminen puhdistusprosessista 

tuo merkittävän edun metallisilla alustoilla [8]. Kuivajääpuhdistuksessa käytetty hiilidiok-

sidi on jo muussa teollisuudessa tuotettua. Hiilidioksidia syntyy pääasiassa petrokemian 

ja lannoitteiden tuotantoprosesseissa ja toissijaisesti savukaasujen puhdistusproses-

seissa. Tämän vuoksi sitä on helposti saatavilla, eikä sen jatkokäyttäminen näin lisää 

ilmaston lämpenemiseen vaikuttavien kasvihuonekaasujen määrää [8].  

Kuivajääpuhallus tarjoaa tietyissä sovelluksissa merkittäviä etuja verrattuna kemialliseen 

käsittelyyn, hiekkapuhallukseen ja muilla hankaavilla menetelmillä tapahtuvaan puhal-

lukseen, vesisuihkupuhdistukseen, höyrypuhdistukseen sekä mekaanisten tai sähköis-

ten työkalujen käyttämiseen (taulukko 1). Koska hiilidioksidijääpelletti sublimoituu ympä-

ristössä, jälkeen jää vain alustastaan irrotettua materiaalia, tässä tapauksessa lakka- ja 

metallikerrostumia. Kuivajääpuhallusprosessin ympäristövaikutukset ovat siis huomatta-

vasti vähäisemmät, verrattuna Suomen Metallointi Oy:n käyttämiin kemiallisiin menetel-

miin. 
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Taulukko 1. Kuivajääpuhallus verrattuna muihin yleisiin puhdistusmenetelmiin [7, s. 119 mu-
kaisesti] 

Puhdistus- 

menetelmä 

Sekundaarinen  

jäte 

Sähköä 

johtava 

Pintaa 

vaurioit-

tava/muok-

kaava 

Myrkyllinen Tehokkuus 

CO2 pelletit / kui-

vajää 

 

Ei 

 

Ei 

 

Ei 

 

Ei 

 

Erinomainen 

Raepuhallus Kyllä Ei Kyllä * Erinomainen 

 

Soodapuhallus 

 

Kyllä 

 

Ei 

 

Kyllä 

 

* 

 

Hyvä 

Korkeapaine-vesi-

suihkupuhdistus 

 

kyllä 

 

Kyllä 

 

Ei 

 

* 

 

Kelvollinen / 

riittävä 

Höyrypuhdistus Kyllä Ei Ei * Hyvä 

Kemikaalit ja liuot-

timet 

 

Kyllä 

Ei  

tiedossa 

 

Ei 

 

Kyllä 

 

Rajoitettu 

Sähköiset ja me-

kaaniset työkalut 

 

Ei 

Ei  

tiedossa 

 

Kyllä 

 

Ei tiedossa 

 

Rajoitettu 

* Myrkyllisten ja vaarallisten aineiden puhdistaminen johtaa puhallusväliaineen saastu-

miseen, joka on tällöin käsiteltävä ja hävitettävä vaarallisena jätteenä. 

8 Puhdistuskokeet kuivajääpuhallusmenetelmällä 

Puhdistuskokeilla haluttiin selvittää kuivajääpuhallusmenetelmän soveltuvuus teräksi-

sien maskeeraus- ja kiinnitysjigien sekä kiinnikkeiden puhdistukseen. Tämän lisäksi ha-

luttiin selvittää, voisiko kuivajääpuhdistus soveltua epäonnistuneen pinnoitteen poista-

miseen ilman, että itse kappaleeseen tai sen materiaaliin syntyisi vaurioita ja siten, että 

kappale olisi puhdistamisen jälkeen välittömästi uudelleen pintakäsiteltävissä. Kuivajää-

puhalluskokeet toteutettiin käyttämällä tiloissa valmiina olevaa paineilmakompressoria ja 

vuokraamalla kuivajääpuhalluslaitteisto Kouvolan Kuivajää Oy:ltä. Kuivajää tilattiin erilli-

senä Woikoski Oy:ltä suoraan Suomen Metallointi Oy:n tiloihin.  
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8.1 Puhalluslaitteisto ja kuivajää 

Puhdistuskokeessa käytettiin CompAir Cyclon 218 -ruuvikompressoria, jolla saatiin tuo-

tettua riittävä ilmanpainealue (noin 5,5–6 bar) pinnoitekerrosten nopeaan poistamiseen. 

Kompressori tuotti ilmaa Ice Cleaner IC 110E kuivajääpuhallusyksikölle (kuva 7). Ice 

Cleaner IC 110E -puhallusyksikön säiliöön mahtuu enimmillään 17 kg kuivajääpellettiä, 

jolla voidaan tuottaa 15–20 minuutin puhallusajan aikana noin 1,0 kg/min massavirta.  

Kokeissa käytetyn kuivajään pellettien halkaisija oli keskimäärin 3 mm. Kuivajääellettien 

toimitusaika on noin 1–2 päivää, ja ne toimitetaan työalueelle 28 kg:n painoisissa eriste-

tyissä kuljetuslaatikoissa. CO2-pelletit on käytettävä niin pian kuin mahdollista sublimoi-

tumisen aiheuttaman hävikin rajoittamiseksi. Tyypillinen sublimoitumismäärä on noin 2–

10 % päivässä, riippuen säilytysolosuhteista ja säilytystavasta. Mikäli kuivajäätä säilyttää 

eristetyissä kuljetuslaatikoissaan, säilyvät kuivajääpelletit käyttökelpoisina noin 1,5 vuo-

rokautta. Koesuoritukseen valittiin viuhkamainen suutin (kuva 7), joka on suunniteltu 

maksimoimaan väliaineiden nopeutta ja siten lisäämään kuivajääpelletin kineettisen 

energian vaikutusta. Pitkällä ja suoralla suuttimella saadaan aikaan melko laaja viuhka 

ja samalla myös laajahko puhdistusalue, mikä nopeuttaa puhdistusta. Puhdistusko-

keessa käytettyjen laitteiden tarkemmat tekniset tiedot löytyvät taulukoituina liitteestä 2. 

 

Kuva 7. Ice Cleaner IC 110E kuivajääpuhallusyksikkö ja litteä alumiininen viuhkasuutin [13]. 
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8.2 Koekappaleet ja niiden materiaalit 

Varsinaisiin puhdistuskokeisiin valittiin useita erilaisia teräksisiä maskeeraus- ja kiinni-

tysjigejä ja kiinnikkeitä, joissa oli runsaat kerrostumat lakkaa- ja ohutmetallipinnoitekal-

voja (kuva 8). Puhdistuskokeeseen valittiin myös geometrialtaan ja muovilaadultaan eri-

laisia muovikappaleita, jotka ovat esitettynä kuvassa 9. Muovikappaleiden valinnassa 

huomioitiin geometrian lisäksi muovin laatu, kokeeseen valittiin muoveja, joiden vahvo-

jen emästen kesto on heikko (PMMA eli akryylimuovi, PC eli polykarbonaatti ja PA66 eli 

polyamidi) ja siten eivät sovellu lipeäkylvyssä puhdistettaviksi. Kokeeseen valitut muovi-

kappaleet edustavat muovilaadultaan yleisimpiä Suomen Metallointi Oy:lle pinnoitetta-

vaksi tulevia muovituotteita. 

 

Kuva 8. Erilaisia maskeeraus- ja kiinnitysjigejä. 
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Kuva 9. Puhdistuskokeeseen valitut pienet ja kevyet kappaleet. Nro 1. Valaisimen juuriosa, nro 
2. Valaisimen koristerengas, nro 3. Patterikotelo, Nro. 4, putki. 

 

Muovisten kappaleiden materiaalit ja pinnoitteet 

Kaikkien kokeeseen valittujen muovisten koekappaleiden metallointi on tehty tyh-

jiöhöyrystetyllä alumiinilla. Valaisimen koristerenkaan pintalakkaan on lisätty hieman vä-

riainetta kultaisen sävyn aikaansaamiseksi. Koekappaleissa lakka- ja alumiinipinnoite-

kalvojen kokonaiskerrospaksuus oli keskimäärin 20 m. 

Kappale 1, valaisimen juuriosa 

• akryylimuovi (PMMA) 

• ainevahvuus vaihtelee kappaleen muodon mukaan ollen ohuimmillaan 2,0 
mm ja paksuimmillaan 4,5 mm  

• pohjalakkana ja pintalakkana on uv-kovettuva sideaineeltaan akrylaattiin, 
nitroselluloosaan (max 12 %) ja synteettisiin harteseihin perustuva lakka.  
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Kappale 2, valaisimen koristerengas 

• polykarbonaattimuovin (PC) ja akryylinitriili-butadieeni-styreeni-muovin 
(ABS) seos 

• ainevahvuus vaihtelee kappaleen muodon mukaan ollen ohuimmillaan ren-
kaan keskiosissa 1,2 mm ja paksuimmillaan reunoistaan 3,5 mm  

• pohjalakkana lämpökovettuva akryylisideaineeseen perustuva lakka 

• pintalakkana uv-kovettuva, sideaineeltaan akrylaattiin, nitroselluloosaan 
(max 12 %) ja synteettisiin harteseihin perustuva lakka 

• pintalakkaan on sekoitettu pieni määrä väriainetta kultaisen sävyn aikaan-
saamiseksi. 

Kappale 3, Patterikotelo 

• polyamidimuovi (PA66) 

• ainevahvuus on keskimäärin 1,8 mm  

• pohjalakkana ja pintalakkana lämpökovettuva akryylisideaineeseen perus-
tuva lakka. 

Kappale 4, putki 

• polypropeenimuovi (PP) 

• ainevahvuus on 2,0 mm  

• pohjalakkana ja pintalakkana lämpökovettuva akryylisideaineeseen perus-
tuva lakka. 

Jigien ja kiinnikkeiden pääasialliset materiaalit: 

• terästanko, hiiliterästä, poikkipinnaltaan noin 5 mm x 5 mm 

• jousiteräsnauhaa, kovaksi valssattua ruostumatonta terästä, pinnoitettu ti-
nalla, ainevahvuudet vaihtelevat välillä 0,2 mm - 1,0 mm 

• jousiteräslankoja, jousikovaksi vedettyä, halkaisijat vaihtelivat välillä 0,5 
mm -1,0 mm  

• kiinnitykset terästankoihin joko tinauksella tai puristamalla. 
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Jigien ja kiinnikkeiden pinnoitekerrostumat 

Puhalluskokeeseen valittujen jigien ja kiinnikkeiden alumiini- ja lakkakerrostumien koko-

naiskerrospaksuus oli keskimäärin 3–5 mm. Kerrostumat ovat syntyneet pitkällä aikavä-

lillä (useista kuukausista). Lakkatyypit sen sijaan ovat vaihdelleet pinnoitettavien kappa-

leiden mukaan. Suurimmaksi osaksi näihin jigeihin kiinnitettyjä osia on lakattu seuraavan 

tyyppisillä lakoilla; uv-kovettuvilla akrylaattiin, nitroselluloosaan (max 12 %) ja synteetti-

siin hartseihin perustuvilla lakoilla, uv-kovettuvilla kaksikomponenttisilla polyuretaani-

lakoilla.  

8.3 Puhdistuskoesuoritus 

Kuivajääpuhdistuskokeet aloitettiin parametrien säätämisellä. Puhalluspaine pyrittiin pi-

tämään turvalliseksi katsotulla tasolla, mutta kuitenkin riittävän suurena, jotta sillä voitiin 

saavuttaa hyväksyttävä puhdistusnopeus ja puhdistusaste. Näin toimien asetukset pää-

dyttiin optimoimaan seuraavasti; paine korkeintaan 6 baariin tai sen alapuolelle, massa-

virran ollessa suunnilleen 1,0 kg minuutissa. Vaikka puhalluspaine ja massavirta pysyi-

vät suhteellisen vakiona, tietyt kuivajääpuhalluksen muuttujat vaihtuivat olosuhteiden 

muuttuessa. Muuttujia olivat laitteiden suorituskyky, työtilan olosuhteet sekä erilaiset 

puhdistettavat kappaleet, jotka vaativat mukautuvaa lähestymistapaa. Puhallusko-

keessa vaihteli eniten puhallusetäsyys, puhalluskulma ja käytetty aika. 

Puhalluskoe suoritettiin Suomen Metallointi Oy:n tyhjennetyllä lastaus-/varastoalueella. 

Tila valittiin sen helpon puhdistettavuuden vuoksi, huomioiden mahdolliset ilmaan leviä-

vät lakka- ja alumiinipinnoitepartikkelit. Olosuhteet olivat koesuorituksen aikana sekä ul-

kotiloissa että sisätiloissa seuraavat; lämpötila noin 20 C ja ilman suhteellinen kosteus 

oli noin 60 %. Puhalluskokeiden aikana kaikilla tilassa olijoilla oli silmäsuojaimet, kuulon-

suojaimet ja suojahansikkaat. Kuivajääpuhallusta suorittavalla henkilöllä oli näiden li-

säksi myös visiiri suojaamassa kasvoja. Puhdistuskokeen aikana maskeeraus- ja kiinni-

tysjigit asetettiin yksitellen telineeseen, joka oli kiinnitetty eurolavalle (kuva 10). Pienem-

mät muoviset koekappaleet sen sijaan puhdistettiin yksinkertaisesti pitämällä kappaletta 

pihdeillä paikoillaan. Tällä tavoin puhalluskulman vaihtelu oli helppoa kappaletta kääntä-

mällä.  
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Kappaleita puhdistettiin pyyhkäisemällä pintaa keskimäärin 15–30 cm:n puhdistusetäi-

syydellä (kuva 11). Mikäli ensimmäisen pyyhkäisyn jälkeen pinnoitetta tai lakkaa oli vielä 

näkyvissä, puhallus toistettiin. Maksimiksi asetettiin 5 pyyhkäisyä. Yhden pyyhkäisyn ar-

vioitiin kestävän enimmillään 5 sekuntia. Pyyhkäisyn aikana suutin oli useimmiten noin 

70–90 °:n kulmassa pintaan nähden.  

 

Kuva 10. Kiinnitysjigien paikallaan pysymistä varten tehtiin teline eurolavaan. 

 

Kuva 11. Kiinnitysjigien ja kiinnittimien puhdistusta kuivajääpuhalluksella. 



27 

 

9 Puhdistuskokeen tulokset ja arviointi 

Alumiinipinnoite- ja lakkakerrostumien poistumista arvioitiin visuaalisesti, tarkastelemalla 

koekappaleita normaalissa huoneenvalossa.   

9.1 Metalliset koekappaleet 

Tuloksissa havaittiin, että käytetyt asetukset olivat riittävät poistamaan kaikki metallisten 

koekappaleiden pinnoitekerrokset, riippumatta lakka- ja alumiinipinnoitekerrosten mää-

ristä. Maskeeraus- ja kiinnitysjigeistä sekä kiinnikkeistä ja koukuista saatiin kaikki lakka- 

ja alumiinipinnoitekalvot poistettua kokonaisuudessaan hyvin nopeasti, usein vain kah-

della tai kolmella pyyhkäisyllä. Lakka- ja alumiinipinnoitekerrostumat lähtivät pääasiassa 

yhdellä pyyhkäisyllä täydellisesti muutamassa sekunnissa. Kaikista koekappaleista saa-

tiin pintalakka- ja metallointikerrokset puhdistettua puhallettavalta alueelta maksimipyyh-

käisymääräksi määritellyllä viidellä pyyhkäisyllä. Alumiinipinnoite- ja lakkakerrostumien 

alta paljastunut teräs oli ruostunut aiempien lipeäkylpykäsittelyjen yhteydessä. Tässä 

puhdistuskokeessa oli tarkoitus vain arvioida alumiinipinnoitekerrostumien ja lakkaker-

rostumien poistuvuutta, ei pintaruosteen poistoa. Koska kuivajääpuhalluksen on osoi-

tettu aiemmissa tutkimuksissa soveltuvan pintaruosteen poistoon, voidaan olettaa, että 

mikäli kappaleiden puhdistusta olisi jatkettu soveltuvimmilla parametreilla, myös näiden 

kappaleiden pintaruoste olisi voitu saada poistettua.  

Kiinnikkeistä alumiinipinnoite- ja lakkakerrokset saatiin puhdistettua kokonaisuudessaan 

niiltä osin mihin kuivajääsuihku osoitettiin. Kuvassa 12 on kuvattuna kiinnitysjigi ja sen 

kiinnike. Paksut alumiinipinnoite- ja lakkakerrostumat ennen puhdistuskokeen aloitusta 

näkyvät hyvin, kuin myös se, että kokeen jälkeen kerrostumat ovat poistuneet täysin. 

Kuvassa 13 on yksittäinen kiinnitysjigin hiiliterästanko, jonka vasemmassa päässä näkyy 

alumiinipinnoite- ja lakkakerrostumat ja oikeassa päädyssä kuivajääpuhalluksella puh-

distettu osuus. Kuvassa 14 näkyy kiinnitysjigissä paikoillaan oleva kiinnike ennen puh-

distusta, ja puhdistuskokeen jälkeen, kun kiinnikkeen etupintaa oli pyyhkäisty yhden ker-

ran. Kuvassa 15. on esitetty jigistä irrotettujen kiinnikkeiden tila ennen puhdistuskoetta 

ja puhdistuskokeen jälkeen.  
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Kuva 12. Kiinnitysjigi ja kiinnike ennen puhdistuskoetta (vasen) ja kokeen jälkeen (oikea). 

 

Kuva 13. Kiinnitysjigin hiiliterästanko, vasemmalla näkyy alumiinipinnoite- ja lakkakerroksia,  
oikeasta päädystä on kerran pyyhkäisty kuivajääpuhalluksella tangon suuntaisesti. 

 

Kuva 14. Kiinnikkeen etupinta ennen puhdistuskoetta (vasen) ja kokeen jälkeen (oikea).  
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Kuva 15. Kiinnitysjigistä irrotetut kiinnikkeet ennen puhdistuskoetta (vasen) ja kokeen jälkeen 
(oikea). 

9.2 Muoviset koekappaleet 

Muovikappaleiden kohdalla tulokset olivat hieman vaihtelevammat. Valaisimen juuriosa 

ja putkipätkät olivat erittäin helppoja puhdistettavia ja näiden kappaleiden kohdalla puh-

distuksessa päästiin parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Molemmat näistä muovikap-

paleista olivat ainevahvuudeltaan melko paksuja ja ne kestivät erittäin hyvin kuivajääpu-

halluksen aiheuttaman suihkun voiman. Patterikotelo ja valaisimen koristerenkaan koh-

dalla puhdistuskokeen tuloksien ei voitu todeta olevan yhtä hyviä. Patterikotelo osoittau-

tui haasteelliseksi puhdistaa. Kotelon geometrian takia kappaletta oli käänneltävä eri 

suuntiin puhdistuksen aikana, mutta tästä huolimatta maksimimääräksi asetettu viisi 

pyyhkäisyä per puhdistettava alue ei riittänyt puhdistamaan kaikkea pohjalakkaa, jota jäi 

selvästi näkyviin kappaleeseen kokeen jälkeen. Valaisimen koristerenkaasta saatiin 

poistettua kaikki alumiinipinnoite- ja lakkakerrokset niistä kohdin mihin kuivajääpuhallus-

suihku osoitettiin, mutta koska kokeen aikana kappale vääntyi näkyvästi kuivajääpuhal-

luksen suihkun voimasta, koe keskeytettiin. Kokeen aikana muoviin tuli näkyviä vaurioita 

niihin kohtiin, joista kappaletta oli pidetty paikoillaan. Kappale ei enää ollut uudelleen 

pinnoitettavissa puhdistusyrityksen jälkeen. Kuitenkin voitiin kokeen perustella todeta, 

että puhalluslaitteiston parametrien säätämisellä (paine, massavirta), puhallusetäisyy-

den ja puhalluskulman vaihtamisella sekä sopivammalla kiinnitystavalla myös nämä kap-

paleet voitaisiin saada nopeasti puhdistettua, sillä niistä kohdin mihin kuivajääsuihku oli 

osunut, kaikki lakka- ja alumiinipinnoitekerrokset olivat poistuneet täydellisesti. 
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Valaisimen juuriosa 

Valaisimen juuriosasta saatiin puhdistettua kaikki alumiinipinnoite- ja lakkakerrokset täy-

dellisesti vain muutamalla pyyhkäisyllä (kuva 16). Kappaleeseen ei tullut silmin nähtäviä 

vaurioita kuivajääpuhalluksesta eikä kiinnityksestä.  

 

Kuva 16. Valaisimen koristerengas ennen puhdistuskoetta (vasen) ja kokeen jälkeen (oikea). 

Valaisimen koristerengas 

Valaisimen koristerenkaan alumiinipinnoite- ja lakkakerrokset saatiin puhdistettua koko-

naisuudessaan niiltä osin mihin kuivajääsuihku on osunut. Koristerengas on melko 

ohutta muovia ja kappaleen kiinni pitäminen vain yhdestä kiinnityspisteestä puhdistami-

sen aikana aiheutti vääntymisen kuivajääsuihkun voimasta. Tämän vuoksi muoviin tuli 

näkyviä vaurioita niihin kohtiin, joista kappaletta oli pidetty paikoillaan. Tämä näkyy hyvin 

verratessa tilannetta kuvien 17 ja 18 välillä. 
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Kuva 17. Valaisimen koristerengas ennen puhdistuskoetta. 

 

Kuva 18. Valaisimen koristerengas kokeen jälkeen, etualla näkyvät vauriot  
kappaleen kiinni pitämisestä. 
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Patterikotelo 

Patterikotelon alumiinipinnoite- ja pintalakkakerrokset saatiin puhdistettua kokonaisuu-

dessaan. Maksimipyyhkäisymäärän jälkeen patterikotelon pinnassa on monin paikoin 

yhä näkyvissä pohjalakkakerroksia (kuva 19) Kappaleeseen ei tullut silmin nähtäviä vau-

rioita kuivajääpuhalluksesta eikä kiinnityksestä. 

 

Kuva 19. Patterikotelo ennen puhdistuskoetta (vasen) ja kokeen jälkeen (oikea). 

Putki 

Putkenpätkästä saatiin puhdistettua kaikki alumiinipinnoite- ja lakkakerrokset täydelli-

sesti vain parilla pyyhkäisyllä (kuva 20). Kappaleeseen ei tullut silmin nähtäviä vaurioita 

kuivajääpuhalluksesta eikä kiinnityksestä.  

 

Kuva 20. Putkikappale ennen puhdistuskoetta (vasen) ja kokeen jälkeen (oikea). 
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9.3 Kuivajääpuhalluksen käyttöönoton tarkastelu 

Jotta pinnoite- ja lakkakerrokset saadaan tehokkaasti ja nopeasti irrotettua alustasta, 

tarvitaan tehokas kuivajääpuhallusyksikkö, jokavaatii sellaisen kompressorin, joka pys-

tyy tuottamaan yhtäjaksoisesti riittävän ilmanpainealueen. Ice Cleaner IC 110E -puhal-

lusyksiköllä suoritettavat tehokkaat kuivajääjääpuhallus toimenpiteet saavutetaan par-

haiten kahden tai useamman työntekijän koordinoimana ja kuivajäälaitteiston määräai-

kainen täyttö vaaditaan koko prosessin ajan. Maskeeraus- ja kiinnitysjigien puhdistami-

sen nopeuteen todettiin vaikuttavan huomattavasti se, millaisia kiinnikkeitä jigissä oli, 

niiden määrä, sekä kiinnikkeen geometria. Ohuiden kiinnikkeiden puhdistaminen todet-

tiin haasteelliseksi, sillä puhallussuihkulla tähtääminen ja optimaalisen puhalluskulman 

ylläpitäminen vaati harjoitusta. Kuitenkin todettiin, että paineen ja puhalluskulman vaih-

telulla sekä puhaltajan harjaantuneisuudella voitiin vaikuttaa puhdistustulokseen. Pää-

sääntöisesti yhden kiinnitysjigin paikalleen asettamiseen, kääntämiseen ja puhdistami-

seen kului kaikkiaan alkuun noin 2 minuuttia. Puhaltaja kuitenkin kehitti nopeasti rutiinin 

työhön, jolloin työhön kuluva aika lyheni jokaisen puhdistetun jigin jälkeen. Kokeiden lop-

pupuolella yksittäisen kiinnitysjigin puhdistukseen kului aikaa arviolta vain minuutin ver-

ran. Pienten muovisten kappaleiden puhdistaminen itsessään sujui yleisesti ottaen hyvin 

nopeasti, vain muutamassa sekunnissa. Myös muovisten kappaleiden kohdalla puhdis-

tusprosessissa aikaa kului eniten kappaleiden asettelun ja kääntelyn.  

Jatkuva kappaleiden käänteleminen ja asettelu olivat välttämättömiä hyvän puhdistustu-

loksen aikaansaamiseksi, mutta samalla aikaa vieviä.  Ice Cleaner IC 110E kuivajääpu-

hallusyksikkö itsessään tuottaa runsaasti melua, noin 60–120 dB (A) riippuen puhallus-

paineesta, suuttimen tyypistä ja puhdistettavasta materiaalista. Tämän vuoksi kuivajää-

puhallusyksikön käyttäminen sisätiloissa vaatii tarkkaa sijoittelua ja työntekijöiden suo-

jautumista melulta sekä runsaasti ilmaa yksikön käyttöön. Näin ollen järjestelmäkokonai-

suuden suhteellisen suuret ja vaivalloiset komponentit rajoittavat menetelmän käyttä-

mistä sisätiloissa.  
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10 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Testien perusteella kuivajääpuhalluksen todettiin soveltuvan hyvin tyhjiömetallointipro-

sessin aikana kerrostuvien pinnoitteiden poistamiseen kiinnitysjigeistä, kiinnikkeistä ja 

erilaisista muovikappaleista. Muovikappaleiden kiinnittämiseen tukevasti puhdistuspro-

sessin aikana on kuitenkin jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota. Kiinnitysjigien koh-

dalla jousiteräsnauhasta ja -langasta valmistettujen kiinnikkeiden ohuuden todettiin ai-

heuttavan hieman haastetta. Tähtäämisen ja optimaalisen puhalluskulman ylläpitäminen 

vaati harjoitusta. Kuitenkin todettiin, että paineen ja puhalluskulman vaihtelulla sekä pu-

haltajan harjaantuneisuudella voitiin vaikuttaa puhdistustulokseen. Kuivajääpuhalluk-

sella suoritetun puhdistuksen todettiin olevan itsessään erittäin nopea puhdistusmene-

telmä, mutta toisaalta taas puhdistettavien kappaleiden asettelu, kääntely ja siirtely vei 

huomattavasti aikaa. Kappaleiden kiinnitysmekanismien kehittämisellä tähän voitaisiin 

kuitenkin vaikuttaa merkittävästi. 

Kuivajääpuhalluksessa havaittiin olevan useita hyvä puolia. Menetelmän vedettömyys 

todettiin erittäin suureksi eduksi, sillä se poisti käytössä olevan kylpyliuoksen ja maalin-

poistoaineen käytön vaatiman vesipainesuihkun aiheuttaman ruostumisongelman me-

talliosissa. Kuivajäätä käytettäessä ei myöskään synny sekundääristä jätettä, jolloin mo-

nia työvaiheita jää pois verrattuna lipeäkylpyyn ja maalinpoistoaineen käyttöön. Mene-

telmässä on kuitenkin myös joitakin haittapuolia. Muovisten ja pienten sekä kevyiden 

kappaleiden puhdistuksessa törmättiin käytännössä samoihin ongelmiin kuin lipeäkyl-

vyssäkin. Muovikappaleet ovat pienehköjä ja erittäin kevyitä. Kuivajääpuhalluksessa pel-

letit lentävät suurella voimalla puhdistettavaan kappaleeseen, minkä vuoksi kevyet kap-

paleet on tuettava huomattavasti tukevammin kuin normaalissa pinnoitusprosessissa, 

jotta ne eivät irtoaisi suihkun voimasta. Käytettävä laitteisto myös tuottaa kovaa ääntä ja 

prosessi syrjäyttää paljon happea, mikä asettaa vaatimuksia käytettävän tilan ilmanvaih-

dolle. Tämän vuoksi tehokkaan puhdistusprosessin suorittaminen sisätiloissa vaatisi in-

vestoimaan prosessille soveltuviin turvallisiin tiloihin, sisältäen laitteistojen maadoituk-

sen, ilmanvaihtojärjestelyt ja kaasunilmaisimet. 
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Liite 1. Controx 249 dv tuoteseloste ja käyttöturvallisuustiedote 
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Liite 2. Puhdistuskokeessa käytettyjen laitteiden tekniset tiedot 

Taulukko 1. CompAir Cyclon 218 ruuvikompressorin tekniset tiedot.  

 

Laitteiston mitat 

 

Korkeus: 1252 mm  

Leveys: 710 mm 

pituus: 1165 mm 

Paino  504 kg 

Moottorin teho 18,5 kW 

Virtausnopeus 3,3 m3/min 

Suurin paine 7,5 bar 

 

Ilman ulostuloliitin  

 

G ¼  

 

G = G-kierreliitäntä, sylinterimäinen letkukier-

reliitäntä  

¼ = ulkokierrehalkaisija 13,0, sisäkierrehal-

kaisija 11,8 mm 

Virta 100–240V 

50–60 Hz 

 

Keskimääräinen melutaso 

 

69 dB(A)  
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Taulukko 2. Viuhkasuuttimen tekniset tiedot 

 

Ilmankulutus 

 

2,0 m3 / min, 6 baarin paineella 

Suutinaukon koko  4 mm x 25 mm 

Suuttimen pituus 577 mm 

Paino 905 g 

Yhteensopivuus  IG-10/IG-10-E 

Tuotenumero FN-10-04-000 

 
Taulukko 3. Ice Cleaner IC 110 E kuivajääpuhallusyksikön tekniset tiedot 

 

Laitteiston mitat 

 

Korkeus: 931 mm  

Leveys: 446 mm 

pituus: 597 mm 

 

Paino (tyhjä laite, ilman letkua) 

 

51 kg 

Materiaali Ruostumaton teräs 

Käyttöpaine Max. 10 baaria 

Säiliön kapasiteetti 17 kg 

 

Käyttökulutus,  

riippuen käytettävästä suuttimen 

tyypistä 

 

Kuivajääkulutus: 0–60 kg/h 

Paineilmakulutus: 0,5–4,5 m3/min  

 

Paineilmaliitin 

 

DIN 3489, kärkikytkin 

Virta 100–240 V 

50–60 Hz 

Melutaso 60–120 dB(A)  

Riippuen puhalluspaineesta, suuttimen tyy-

pistä ja puhdistettavasta materiaalista 

 


