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Tässä työssä tutkitaan raepuhallusprosessin optimointia. Työn teoriaosuudessa käydään läpi prosessin tehokkuuteen 

vaikuttavat asiat hyvin laajasti. Lisäksi työssä tutkitaan käytännön tasolla prosessin merkittävimpien muuttujien 

vaikutusta tehokkuuteen. Työn tuloksien pohjalta luotiin työkalu Excel:llä, jolla voidaan ennustaa prosessin 

tehokkuutta. Tämän lisäksi työkalua voidaan käyttää hyväksi olemassa olevan prosessin tehokkuuden määrittämiseen. 

Työkalu on luotu Blastman Robotics Ltd:n robotin käyttöä varten, mutta sen tulokset ovat yhtälailla pitäviä 

perinteisessä manuaaliraepuhalluksessa. 

 

Työn tilaajana toimi Blastman Robotics Ltd. Yritys valmistaa raepuhallusrobotteja raskaan teollisuuden tarpeisiin. 

Työssä tutkitaan raepuhallusprosessia yksinomaan ilmakäyttöisen prosessin näkökulmasta. Prosessin tarkoituksena 

on puhdistaa metallikappaleita epäpuhtauksista, kuten valssihilseestä ja ruosteesta, pinnoitusta varten. Lisäksi 

prosessilla pyritään antamaan kappaleen pinnalle vaadittava karheustaso, jotta pinnoite kiinnittyy paremmin. 

Käytännössä raepuhallusprosesseja on ääretön määrä, joten yhtä selkeää optimia on mahdoton löytää. Työn 

tutkimuksessa keskitytään kuitenkin prosessiin vaikuttaviin universaaleihin muuttujiin, kuten ilman paineeseen, 

puhallus etäisyyteen ja suuttimen kokoon. Määrittämällä näiden universaalien muuttujien vaikutusta prosessiin 

pystyttiin luomaan Excel:ssä malli, joka kykenee ennustamaan prosessin tehokkuutta suhteellisen tarkasti. 

 

Käytännössä optimin saavuttaminen tarkoittaa, että työ tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tässä työssä 

on mitattu muun muassa prosessimuuttujien vaikutus prosessin kestoon, massavirtaukseen ja paineilma kulutukseen. 

Näiden tietojen kautta voidaan hakea prosessille mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu. Käytännön sovellukset 

sisältävät luonnollisesti eri rajoitteita prosessille. Näitä rajoitteita ovat esimerkiksi aika ja paineilman saatavuus. 

Nämä rajoitteet voidaan ottaa huomioon työkalussa, joten ennusteen luotettavuuteen vaikuttaa tieto prosessin 

rajoituksista. Työkalun testaus on osoittanut sen toimivuuden. 

 

Työn testaukset suoritettiin Kajaanissa Katera Steel Oy:n tiloissa. Testeissä käytettiin Blastman Robotics:n B20S-

robottia. Testauksissa määritettiin prosessin tehokkuutta eri puhallusparametreilla. Lisäksi testauksissa mitattiin 

parametrien vaikutus prosessin massavirtaukseen ja ilman kulutukseen. Massavirtaus määritettiin asettamalla puntari 

hiekkakellon alle ja kirjaamalla kellon painon muutos viiden sekunnin välein taulukkoon viiden minuutin ajan. Ilman 

kulutus määritettiin CS Instrumentsin VA 400 -tilavuusvirtausmittarin avulla. Työssä saadut tulokset mukailivat 

hyvin työssä läpikäytyä teoriaa. 

 

Työn tuloksien ja testauksien avulla rakennettua Excel-työkalua voidaan käyttää nykyään luotettavasti prosessien 

tehokkuuden tutkimiseen. Tämä mahdollistaa tietyn raepuhallusprosessin optimin tutkimisen, kun prosessin 

rajoitukset ovat tiedossa. Työkalu ei kuitenkaan tarjoa täydellistä ennustetta ja siinä on kehitettävää.  
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This thesis studies the optimization of blast cleaning processes. The theory of blast cleaning is covered very 

extensively and the experimental study concentrates around the most influential process parameters. The main goal of 

the study is process efficiency. The results from the research were used to create a tool in Excel which can be used to 

predict and study process efficiency in existing and future projects. The tool was created specifically for blasting 

robots designed by Blastman Robotics Ltd. The tool can be also used for basic manual blasting operations. 

 

The thesis was ordered by Blastman Robotics Ltd. The company designs and manufactures blast cleaning robots for 

use in heavy-duty industry. The thesis concentrates only on air blasting processes. The purpose of the process is to 

clean metallic objects from impurities, such as mill scale and rust. The process also creates a rough surface for the 

object. These enable better results for the coating process which is typically the next step in the process after blast 

cleaning. In practice there are an infinite number of blast cleaning processes and so a single optimum is impossible to 

find. This thesis studies the most notable and universal process parameters. Defining the influence of these universal 

parameters enabled building of a model which can be run in Excel to estimate process efficiency with relatively high 

reliability. 

 

The optimum point of the process is reached, when we are doing the process as cost effectively and efficiently as 

possible. In this thesis the influence of process parameters to the duration of the process, the mass-flow rate and 

pressurized air consumption was studied. All these contribute into the economics of the process. Through this 

information we can find the optimal way of running the process. Naturally real-world applications have limitations 

that need to be acknowledged. The limitations can be for example time or compressor output. These kinds of 

limitations can be taken into account in the tool. Therefore the reliability of the estimates depends on specific process 

knowledge. Testing of the tool has proved its applicability. 

 

All the tests for the thesis were conducted in Kajaani at Katera Steel Oy. A Blastman Robotics B20S robot was used. 

The tests were done in order to define the effect of process parameters on process efficiency. In addition, the 

influence of the process parameters on mass-flow rate and air consumption were determined. The mass-flow rate was 

measured by placing a scale beneath the blast pot and measuring the weight of the pot every five seconds for five 

minutes. Air consumption was measured by placing a CS Instruments VA 400 air volume meter on the pressure line 

before the blast pot and writing down the values during the five minute program. The results from the tests are well in 

compliance with the theory. 

 

The Excel tool built from the information of the tests can be used to reliably determine process efficiency. This 

allows the user to find the optimum values for their process by taking into account the limitations of the specific 

process. However, the tool does not offer a perfect estimate and it should be developed further. 
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1 JOHDANTO 

Diplomityössä tutkitaan robotisoidun ilmakäyttöisen raepuhallusprosessin optimointia. 

Työ tehtiin Blastman Robotics Ltd. tilauksesta. Ilmakäyttöisessä raepuhalluksessa 

hioma-aine sekoitetaan paineilmavirtaan, jonka jälkeen hioma-aine puhalletaan 

työkappaleeseen letkujen ja suuttimen kautta. Prosessin tarkoituksena on puhdistaa 

työkappaleen pinnasta epäpuhtauksia ja karhentaa pinta halutulle tasolle maalausta 

varten. 

Diplomityön vaatimat testit suoritettiin Katera Steel Oy:n tiloissa Kajaanissa. Testeissä 

käytettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun B20S tyypin robottia. Robotin on toimittanut 

Blastman Robotics Ltd.  

Käytännössä erilaisia raepuhallusprosesseja on ääretön määrä. Tämä johtuu siitä, että 

prosessiparametreja on valtava määrä ja jokaisella parametrilla on vuorovaikutusta 

yhden tai useamman muun parametrin kanssa. Esimerkiksi erilaisia hioma-aineita on 

olemassa satoja, jotka kaikki toimivat eri tavoilla iskeytyessään eri materiaaleihin. Täten 

optimin löytäminen on hyvin prosessikohtaista, eikä yhtä optimia ole mahdollista 

selvittää. Tässä työssä keskityttiin tutkimaan merkittävimpiä ja helpoimmin 

kontrolloitavia muuttujia yleisellä tasolla. Työssä tutkittavia muuttujia olivat suuttimen 

halkaisija, massavirtaus, ilman tilavuusvirtaus, ilmannopeus ja prosessin puhdistusaste. 

Näiden tietojen avulla rakennettiin erillinen työkalu Excelissä, joka kertoo tietyn 

kokoisen kappaleen vaatiman puhallusajan tasolle Sa 2,5. Työkalu kertoo myös 

suurimpien taloudellisten muuttujien suuruuden. 

Ajettujen testien lisäksi työssä perehdytään prosessin optimointiin hyvin syvällisesti 

työn teoria osuudessa. Prosessien äärettömästä määrästä johtuen, ainoa tapa käsitellä 

optimointia laajasti oli perehtyä siihen teoreettisesti. Työn tilaajan toiveena olikin laaja 

teoreettinen osio ja tärkeimpien teorioiden todistaminen heidän omalla laitteistollaan. 
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2 YLEISTÄ 

Materiaalin poistaminen raepuhalluksella voidaan mieltää eroosioprosessiksi. Eroosiolla 

tarkoitetaan materiaalin poistoa kiinteiden partikkelien törmäyksillä. Raepuhallus on 

yksi eniten käytetyistä pinnankäsittelymenetelmistä nykyaikaisessa teollisuudessa. 

Raepuhalluksen keksi Benjamin Chew Tilghman vuonna 1870. Tilghman ei keksinyt 

vain raepuhalluksen perusperiaatteita, vaan hän myös määritteli monia eri keinoja 

raepuhallukselle. Aikaisimmat sovellukset raepuhallukselle olivat käytössä teräs-, 

sulatto- ja korroosiosuojateollisuudessa. Nykyään raepuhallusta käytetään myös 

mikrokoneistuksessa, kiillotuksessa, huoltotoimenpiteissä ja pintojen esikäsittelyissä 

(Momber, 2008, 2-3) 

Raepuhallus määritellään prosessina seuraavasti: ”puhallettava aine (työkalu) 

kiihdytetään eri puhallusjärjestelmien puhalluslaitteistossa ja pakotetaan osumaan 

käsiteltävän kohdemateriaalin pintaan” (Momber, 2008, 4). Korroosiosuoja 

sovelluksissa raepuhallus voidaan jakaa neljään luokkaan: kuiva hiova raepuhdistus, 

kostea hiova raepuhdistus, märkä hiova raepuhdistus ja erityinen raepuhdistuksen 

sovellus. Kuivaan hiovaan raepuhdistukseen kuuluvat keskipakoinen hiova 

raepuhdistus, paineilma käyttöinen raepuhdistus ja tyhjiö raepuhdistus. Märkään 

hiovaan raepuhdistukseen kuuluvat paineilma käyttöinen märkä raepuhdistus, liete 

raepuhdistus ja paineistetulla nesteellä toimiva raepuhallus. Erityisiä raepuhdistuksen 

sovelluksia ovat pyyhkäisy raepuhdistus ja paikkakohtainen raepuhdistus. Oikea 

raepuhallusmenetelmä voidaan valita, kun tiedetään raepuhalluksen tarkoitus, käytettävä 

raepuhallusjärjestelmä ja käytettävä väliaine. Raepuhallusjärjestelmä suunnitellaan 

käytetyn menetelmän ja väliaineen, joka kiihdyttää hiovat partikkelit tarvittavaan 

nopeuteen, mukaan (Momber, 2008, 3-4). 

Raepuhalletut pinnat pinnoitetaan yleisesti korroosiosuojalla tai kulutuskestävyyttä 

parantavalla pinnoitteella. Pinnoitteiden korroosiokestävyys paranee huomattavasti, kun 

kappale on raepuhallettu ennen pinnoitusta. Raepuhallus ei kuitenkaan sovi kaikille 

pinnoitteille, vaan pinnoitteen ja kohdemateriaalin tyypillä on hyvin suuri vaikutus 

raepuhalluksen toimivuuteen. Korroosiosuojapinnoitteille kappaleen esikäsittely 

raepuhalluksella parantaa pinnoitteen toimivuutta enemmän kuin esikäsittely 

esimerkiksi sähkötyökaluilla. PVC-pohjaisilla pinnoitteilla raepuhallus ei kuitenkaan 

ole paras mahdollinen vaihtoehto. Raepuhalletuissa kappaleissa PVC-pohjaiset 
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pinnoitteet irtoavat huomattavasti helpommin kuin kappaleista, jotka on esikäsitelty 

pesemällä natriumhydroksidilla (Momber, 2008 5-6). 
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3 RAEPUHALLUSJÄRJESTELMÄN RAKENNE JA 

TOIMINTA 

Raepuhallusjärjestelmä koostuu kahden tyyppisistä laitteista: ilman tuottajista ja ilman 

kuluttajista. Paineilma tuotetaan järjestelmään kompressoreilla. Kompressori tuottaa 

useasti paineilman koko tuotantolaitokselle, joten tuotettua paineilmaa ei käytetä 

pelkästään raepuhallukseen. Tyypillisesti kompressorin jälkeen järjestelmässä on 

puskurisäiliö paineilmalle, joka takaa tasaisen paineilmasyötön prosessille. Tärkein 

ilman kuluttuja raepuhalluksessa on suutin. Muita kuluttajia ovat järjestelmän letkut ja 

työtilojen ilmastointi. Muita raepuhallusjärjestelmän osia ovat hiekkakello, venttiilit, eri 

säätöpiirit ja työturvallisuus tarvikkeet (Momber, 2008, 109). 

 

3.1 Paineilman tuottaminen 

Paineilma voidaan tuottaa usealla eri-tyyppisellä kompressorilla. Perinteisin 

kompressorityyppi on öljyvoideltu ruuvikompressori, jossa paineilma tuotetaan kahden 

roottorin avulla. Paineilmajärjestelmän tehoaste määritetään kompressorin 

sisäänottoilman ja ulostuloilman välisestä painesuhteesta. Mitä suurempi suhde on, eli 

mitä suurempi paine halutaan tuottaa, sitä enemmän tehoa tarvitaan paineilman 

tuottamiseksi. Kompressorin tehoa määritettäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon 

kompressorissa tapahtuvat tehohäviöt. Mekaaniset häviöt ovat tyypillisesti luokkaa 8-

12% todellisesta tehosta, johtuen laitteiston kitkasta. Dynaamiset häviöt ovat 

tyypillisesti 10-15% todellisesta tehosta. Erityyppisillä ja -kokoisilla kompressorilla on 

erilainen tehonkulutus tietylle tuotolle. Suuremmilla kompressoreilla tehonkulutus on 

pienempi kuin pienemmillä kompressoreilla, joten ne ovat tehokkaampia. Osa 

kompressoinnin kuluttamasta energiasta kuluu ilman lämpenemiseen. Ilman 

lämpeneminen aiheuttaa myös muita ongelmia paineilmajärjestelmässä, koska lämmin 

ilma kerää helpommin kosteutta. Kosteuden kertyminen voi aiheuttaa veden 

kondensoitumista raepuhallusjärjestelmässä. Tämä ei ole suotavaa, sillä kosteus 

aiheuttaa hioma-aineen paakkuuntumista. Tämän takia kompressoreissa on tyypillisesti 

jäähdytysjärjestelmä ja veden poistojärjestelmä (Momber, 2008, 109-110, 112-114). 
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3.2 Suutin 

Tärkein ilmankuluttaja raepuhallusjärjestelmässä on suutin. Suuttimella on kolme 

parametria, joita voidaan muuttaa: suuttimen muoto, suuttimen halkaisija ja materiaali, 

josta suutin on valmistettu. Suuttimen muodolle on käytännössä ääretön määrä 

ratkaisuja. Yleisimpiä muotoja ovat sylinterimäinen suutin ja Laval-tyyppinen suutin. 

Sylinterimäinen suutin perinteisesti kapenee ulostuloaukkoa lähestyttäessä. Laval-

tyyppisessä suuttimessa on kolme osaa: sisääntulo, kurkku ja ulostulo. Sisääntulo on 

ensimmäinen osa ja se kapenee kurkkua lähestyessä. Laval-suuttimen kurkku on 

suuttimen kapein osa, jossa tarkoitus on kasvattaa ilmanpainetta. Ulostulossa suutin 

levenee, joten ilma laajenee ja nopeus kasvaa. Tämän tyylisellä suuttimella saadaan 

nostettua ilman nopeutta huomattavasti suuremmaksi kuin sylinterinmallisella 

suuttimella. Näiden suutin tyyppien lisäksi kirjallisuudessa on paljon tietoa suuttimista, 

joiden poikkileikkaus on suorakulmion mallinen. Suorakulmion mallisella suuttimella 

saadaan tasaisempi partikkelien jakautuminen ja suurempi partikkelinopeus (kuva 1). 

Kaikille suuttimille on tyypillistä, että suuttimen tehokkuus laskee ilmanpaineen 

kasvaessa (Momber, 2008, 68,86-87,104,106,154). 

 

Kuva 1. Suuttimen muodon vaikutus partikkelin nopeuteen. Piirretty Momber, 

2008, Blast Cleaning Technology, 106 mukaan. 

Suuttimen halkaisija vaikuttaa paljon ilman kulutukseen. Suurempi suuttimen halkaisija 

lisää ilmavirtausta laitteistossa. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty suuttimen halkaisijan 

kuluminen ja ilmavirtauksen kasvu ajan suhteen. Suuttimen halkaisija siis muuttuu 

itsestään ajan kuluessa johtuen hioma-aineen aiheuttamasta eroosiosta. Suuttimen 

49

58

82

112

0

20

40

60

80

100

120

0,45 0,57

P
ar

ti
kk

el
in

 n
o

p
eu

s 
m

/s

Paine suuttimella MPa

circular

rectangular

Poikkileikkauksen muoto 



13 

 

halkaisijaa valittaessa tulee ottaa huomioon kompressorin tuotto. Liian suuri halkaisija 

voi aiheuttaa tilanteen, jossa paine putoaa liikaa, koska kompressorin kapasiteetti ei 

riitä. Suuttimen kuluminen heikentää raepuhallusjärjestelmän tehokkuutta. Suuttimen 

kulumisen nopeus riippuu käytetyistä hioma-ainepartikkeleista, suuttimen materiaalista 

ja prosessiolosuhteista. Hioma-ainepartikkelit kuluttavat suutinta eroosion kautta ja 

kulutuksen suuruus riippuu partikkelien nopeudesta eli järjestelmän paineesta. Lisäksi 

massavirtauksen kasvu lisää suuttimen kulumista johtuen suuremmasta partikkelien 

määrästä. Boorikarbidi tunnetaan kestävänä materiaalina suuttimissa. Vastaavasti 

alumiinioksidin tiedetään olevan hyvin kuluttava hioma-aine. Boorikarbidisuuttimien 

suuri kulutuskestävyys ja alumiinioksidista aiheutuva kuluminen johtuvat niiden 

kovuudesta. Taulukossa 1 on listattuna eri suuttimien elinikä yleisesti käytetyillä hioma-

aineilla. Alumiinioksidilla käytetyt suuttimet kuluvat nopeimmin. Kuvasta 4 nähdään 

kuitenkin, että suuttimen kulumisen kestävyyden määrittää suuttimen materiaalin ja 

hioma-aineen kovuuksien välinen suhde. Suhteen ollessa suuri kuluminen on vähäistä 

(Momber, 2008, 155, 159, 161-164, 250). 

 

Kuva 2. Suuttimen halkaisijan kuluminen puhalluksessa. Piirretty Momber, 2008, 

Blast Cleaning Technology, 160 mukaan. 
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Kuva 3. Suuttimen kulumisesta johtuva ilmavirtauksen kasvu. Piirretty Momber, 

2008, Blast Cleaning Technology, 160 mukaan. 

 

Kuva 4. Suuttimen materiaalin ja hioma-aineen kovuuksien suhteen vaikutus 

suuttimen kulumiseen. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 163 

mukaan. 
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Taulukko 1. Eri materiaaleista valmistettujen suuttimien elinikä yleisesti 

käytetyillä hioma-aineilla. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 

161 mukaan. 

Suuttimen 
materiaali 

Keskimääräinen käyttöikä h 

Hioma-aine 

Teräs shot/grit 
Kvartsihiek

ka 
Alumiinioksi

di 

Alumiinioksidi 20-40 10-30 1-4 

Volframikarbidi 500-800 300-400 20-40 

Piikarbidi 
komposiitti 500-800 300-400 20-40 

Boorikarbidi 1500-2500 750-1500 200-1000 

 

 

Suutin voi kulua monella eri tapaa. Kuluminen riippuu pitkälti suuttimen alkuperäisestä 

muodosta. Suutin ei kulu tasaisesti vaan esimerkiksi sylinterimäisillä suuttimilla 

kuluminen on suurinta ulostulossa. Tästä johtuen sylinterimäisten suuttimen muoto 

alkaa lähestyä Laval-suuttimen muotoa. Tämän ilmiön myötä perinteisen 

sylinterimäisen suuttimen suorituskyky paranee ajan kanssa. Suuttimen kuluminen on 

suurinta ulostulon kohdalla, jossa myös partikkelin nopeus on suurimmillaan. Suuttimen 

sisääntulon kuluminen ei myöskään ole tasaista. Kuluneet suuttimet tulee vaihtaa tietyin 

väliajoin, jotta järjestelmän tehokkuus ei heikkene liikaa. Suuttimen vaihdolle ei ole 

tarkkaa määritelmää, mutta yleisenä sääntönä voidaan pitää, että pienimmän halkaisijan 

kasvaessa 1-1,5mm tulee suutin vaihtaa. Pienin halkaisija on suuttimen määrittävä 

tekijä, sillä se määrittää ilma- ja massavirtauksen suuruuden. Suuttimen kulumisen 

vaikutukset raepuhallusjärjestelmään voidaan minimoida käyttämällä mahdollisimman 

kestävää suutinta. Nykyään suutinten elinikää on yritetty pidentää käyttämällä 

kerrostettuja keraamisia suuttimia. Erilaisen lämpölaajenemisen ja eri kerrosten 

kutistumisen johdosta suuttimeen syntyy puristusta, joka osittain tasapainottaa 

vetorasituksia, joita syntyy hioma-ainepartikkelien aiheuttamasta eroosiosta. Kuvassa 7 

on vertailtu kulumista eri suuttimilla. Kuvasta 7 nähdään selvästi, että kerrostetut 

keraamiset suuttimet kestävät kulumista paljon paremmin kuin tavanomainen suutin 

(Momber, 2008, 157-158, 164, 250). 
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Kuva 7. Perinteisen keraamisen ja laminoidun keraamisen suuttimen kulumisen 

vertailu. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 164 mukaan. 

3.3 Hiekkakello 

Hiekkakello on toinen olennainen osa raepuhallusjärjestelmää. Hiekkakellon 

päätarkoitus on syöttää hioma-ainetta ilmavirtaukseen. Perinteinen hiekkakello koostuu 

ilman syöttölinjasta, paineen pitojärjestelmästä, säiliöstä ja hioma-aineventtiilistä. 

Hiekkakelloja on olemassa useita eri malleja. Hiekkakellon hioma-aineventtiilillä 

säädetään järjestelmän massavirtausta. Mitä enemmän venttiiliä aukaistaan sitä 

enemmän hioma-ainetta pääsee hiekkakellosta ilmavirtaukseen. Hioma-aineventtiilillä 

ja suuttimen halkaisijalla on tärkeä yhteys. Luonnollisesti suuttimen halkaisijan 

suurentaminen kasvattaa massavirtausta. Hioma-aineventtiili voidaan kuitenkin aukaista 

vain tiettyyn pisteeseen asti, sillä hioma-aineen virtaus voi huonontua aukaistaessa 

venttiiliä liikaa. Kuvassa 8 on esitetty kyseinen tilanne. Kuvassa nähdään, kuinka 

hioma-aine on tukkinut linjan. Tämä johtuu hioma-aineventtiilin liian pienestä koosta 

suhteessa suuttimen halkaisijaan. Täten on tärkeää mitoittaa hioma-aineventtiilin ja 

suuttimen halkaisijan koot oikein. Massavirtaukseen vaikuttaa myös paineilman 

tilavuusvirtaus. Luonnollisesti mitä suurempi paineilman tilavuusvirtaus on, sitä 

suurempi massavirtauksen arvo on. Tilavuusvirtauksen vaikutus on riippuvainen 

ilmanpaineesta. Goldman et al. (1990), Mellali et al. (1994) ja Bothen (2000) tutkivat 

partikkelikoon merkitystä raepuhallusjärjestelmän massavirtaukseen. Tutkimukset 

osoittivat partikkelikoon merkityksen olevan todella suuri. Kuvassa 9 on esitetty kolme 

eri massavirtausta erikokoisilla partikkeleilla. Suuremmalla partikkelikoolla 
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massavirtaus on pienempi ilmanpaineesta riippumatta. Bothenin (2000) tutkimuksessa 

tilanne oli kuitenkin päinvastainen. Tämä johtuu luultavasti tutkimuksessa käytetyistä 

parametrien arvoista dp=23-53μm ja dv=670-1000μm. Ufererin (1992) tutkimuksen 

mukaan kriittinen hioma-aineen tilavuusprosentti virtauksessa on yli 12 til% ja hioma-

aineen massavirtauksen ja ilman massavirtauksen suhde tulisi pitää välillä 𝑅𝑚𝜖[1,5,3]. 

Hioma-aineventtiili on perinteisesti käsiventtiili ja massavirtauksen suuruutta säädetään 

laitteistosta kuuluvan äänen avulla. Kokeneet raepuhaltajat pystyvät säätämään 

massavirtauksen hyvin tarkasti pelkästään äänen avulla (Momber, 2008, 63, 119-123, 

128). 

 

Kuva 8. Hiekkaventtiilin aukaisun ja suuttimen halkaisijan vaikutus prosessin 

massavirtaukseen. Paine: p=0,5MPa, hioma-aine: sirkoni, partikkelikoko: 

dp=100μm. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 120 mukaan. 
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Kuva 9. Ilmanpaineen ja partikkelikoon vaikutus prosessin massavirtaukseen. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 122 mukaan. 

3.4 Raepuhallusprosessin taloudellisuus ja tehokkuus 

Suunniteltaessa raepuhallusjärjestelmää teolliseen käyttöön ei voida koskaan unohtaa 

taloudellista näkökulmaa. Raepuhalluksessa käytettävä paine ja ilman tilavuusvirtaus 

määrittävät muiden prosessilaitteiden (letkut, venttiilit, suuttimet yms.) arvot. 

Prosessilaitteiden ollessa väärin mitoitettuja koko järjestelmän tehokkuus kärsii ja 

kustannukset nousevat. Painehäviöt ovat myös tärkeä tekijä taloudellisesti, sillä häviöt 

letkuissa, venttiileissä ja liittimissä vaikuttavat kompressorin toimintaan. 

Raepuhallusjärjestelmän tehokkuuden kannalta on tärkeää mitoittaa suuttimen halkaisija 

oikein suhteessa paineilmaventtiiliin. Yleinen suositus on että paineilmaventtiilin 

halkaisija on ainakin neljä kertaa suurempi kuin suuttimen halkaisija. Hioma-aineen 

kulutus kasvattaa myös kustannuksia. Tämän vuoksi massavirtaus tulisi säätää optimiin, 

jotta hioma-aineetta ei kulu liikaa. Laitteiston puhdistusaste m2/s on myös hyvin herkkä 

hioma-aineventtiilin aukaisulle. Esimerkkejä massavirtauksen ja puhdistusasteen 

muutokselle on esitetty taulukossa 2. Taulukossa ”G-50 steel grit” hioma-aineen 

kohdalla nähdään, että suurempi massavirtaus ei aina tuota parempia tuloksia. 

Venttiilinkäännösten (taulukossa 2 ”Number of turns) kasvaessa 3:sta 3,5:een 

huomataan puhdistusasteen laskevan ja yhdelle neliölle kohdistuvan hioma-aineen 

määrän kasvavan. Taulukossa 3 on esitetty käsipuhalluksen ja robottipuhalluksen 

kustannuseroja. Taulukosta 3 huomataan robottikäyttöisen raepuhalluksen olevan 

huomattavasti käsipuhallusta halvempaa ( Momber, 2008, 114-115, 127, 293). 
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Taulukko 2. Hiekkaventtiilin säädön vaikutus puhdistustehokkuuteen. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 127 mukaan. 

Hioma-aine Käännösten lkm Hioma-aineen 
massavirtaus kg/min 

Puhdistusaste 
m²/h 

Hioma-aineen 
kuluminen 
kg/m² 

Hieno hiilikuona 2 7,6 30,4 15,2 

3 9,5 32,4 17,7 

5 12,6 23 32,9 

Starblast 2 5,5 24,3 13,6 

3 13,9 38,1 22,2 

5 17,5 36 29,3 

Alumiinioksidi 2 6,4 11,6 32,9 

3 13 19,4 40 

5 32,1 30,4 62,7 

G-50 teräsgrit 2 5,4 11,3 28,3 

3 13,7 20 41,4 

3,5 17,3 19,2 54,1 

4,5 19,7 19,7 59,6 

Garnet 2 2,6 6,6 23,8 

2,5 5,6 19,6 17,2 

3 10,1 20,9 28,8 

3,5 10,6 21,1 30,8 

4,5 21,3 23,7 54,1 

Lasi 2,75 7,6 193 23,8 

3 10 22,5 26,8 

3,5 11,5 29,9 22,7 

4 18,1 29,9 36,4 
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Taulukko 3. Robotisoidun ja käsikäyttöisen raepuhallusjärjestelmän kustannusten 

vertailua. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 293 mukaan. 

Suorat operointikustannukset 
Puhallustapa 

Raepuhallus (Sa2) Robotisoitu 
märkäpuhallus (HB2) 

Työ     

Työntekijöiden lkm 20 6 

Työn kustannus henk./h 20 40 

Työn kustannus /h 400 240 

Kustannus m²/h 200 200 

Kulunut aika / 10000m² 50 50 

Työn kustannukset yhteensä 20000 12000 

Kulutustavara     

Rakeen & pinnoiteen kustannus/h 1050 32 

Polttoaineen kustannus/h (puhalluslaite) 117,5 48,8 

Polttoaineen kustannus/h (imuri) - 20 

Polttoaineen kustannus/h (suodatus) - 10 

Suihkun kustannus/h - 20 

Kuluvien osien kustannus /h 
(tiivisteet, suuttimet jne.) - 10 

Sekalaiset suodatus kustannukset /h - 10 

Kulunut aika / 10000m² 50 50 

Kulutustavaran kustannukset yhteensä 58360 7444 

Laitteiden käyttö/huolto     

Diesel moottorin kustannus/h 25 10 

Pienempi moottori kustannus/h - 7,5 

Kompressorin kustannus/h 187,5 - 

Kulunut aika / 10000m² 50 50 

Moottorin huoltokustannukset yhteensä 10625 875 

Kokonaiskustannukset /10000m² 88985 20319 

Kustannukset /m² 8,9 2,03 

 

Hyvä laitteiston huoltoaikataulu on myös taloudellisesti tärkeää. Huollolla saadaan 

esimerkiksi pidennettyä kompressorin käyttöikää ja suorituskykyä. Hyvän 

huoltosuunnitelman avulla voidaan määrittää huollon tarve perustuen tiettyyn aikaväliin 

ja laitteen käyttöaikaan. Huoltosuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon myös 

ympäristötekijät, kuten pöly, lämpötila ja kosteus, jotka voivat vaikuttaa laitteiden 

huoltoon. Monilta laitevalmistajilta löytyy ennakoivan huollon aikataulu ja sitä tulisi 

seurata. Laitevalmistajat eivät kuitenkaan voi ottaa huomioon kaikkia prosessioloja, 

joten laitevalmistajan ohje on vähimmäishuollon määrä ja laitteen käyttäjän tulisi itse 

määrittää sopiva huoltoaikataulu. (Momber, 2008, 115-116). 
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Raepuhallusjärjestelmän toimiessa optimaalisesti tulee järjestelmän olla tasapainossa. 

Järjestelmän tasapaino riippuu muun muassa kompressorin ja suuttimen 

yhteensopivuudesta. Kaikille kompressoreille voidaan määrittää toimintakäyrä, joka 

kuvaa kompressorin tuottamaa ilmavirtausta tietyssä paineessa. Kompressorien 

toimintakäyrät ovat kompressorikohtaisia ja kompressorin koko on paineen ja 

ilmavirtauksen tuoton määrittävä tekijä. Suuttimille voidaan myös määrittää 

toimintakäyrä, joka kuvaa suuttimen läpikulkevaa ilmavirtausta tietyssä paineessa. 

Aikaisempaan tekstiin viitaten ilmavirtauksen suuruus riippuu suuttimen halkaisijasta. 

Täten suuttimen kuluminen muuttaa toimintakäyrää. Kuvassa 10 on esitettynä yhden 

ruuvikompressorin ja kolmen eri suuttimen halkaisijan toimintakäyrät. Kuvassa 

vaakatasoinen katkoviiva kuvaa kompressorin painerajaa. Katkoviiva kuvaa myös 

suuttimien 2 ja 3 ilmavirtauksen maksimia paineen ollessa 13bar. Käyrien mukaan näitä 

arvoja ei kuitenkaan voida saavuttaa, sillä 13bar paineessa kompressorin maksimi 

ilmavirtaus on 10m3/min suuttimien kriittisten arvojen ollessa 12m3/min ja 17m3/min. 

Nämä tulokset ovat kuitenkin hyödyllisiä suunniteltaessa paineilmalle puskurisäiliötä. 

Kuvassa 10 on esitettynä myös kolme toimintapistettä, jotka kuvaavat mahdollisimman 

tehokasta järjestelmän toimintaa valituilla parametreilla (kompressorin koko ja 

suuttimen halkaisija). Toimintakäyrien avulla järjestelmä voidaan saattaa tasapainoon ja 

mahdollisimman tehokkaaseen tilaan. Raepuhallusjärjestelmän tasapainoon vaikuttuvat 

myös letkun halkaisijan, letkun pituuden ja suuttimen halkaisijan tasapaino. Edellä 

mainitut tekijät vaikuttavat järjestelmän painehäviöön. Yhden tekijän arvon muuttuessa 

muiden arvoja tulisi muuttaa siten, että tasapaino säilyy (Momber, 2008, 111-112, 145, 

159). 

  



22 

 

 

Kuva 10. Ruuvikompressorin ja kolmen suuttimen toimintakäyrät. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 112 mukaan. 

Järjestelmän eri osien tasapainottamisen lisäksi raepuhallusprosessin tehokkuuteen 

katsotaan vaikuttavan neljä asiaa: olemassa olevan pinnoitteen tyyppi ja kunto, 

kohdemateriaalin ominaisuudet, työntekijöiden kokemus ja puhdistettavan kappaleen 

muoto. Appleman et al. (1998) käsittelivät pinnoitteen tyyppiä ja kuntoa, sekä 

kohdemateriaalin ominaisuuksia verratessaan telakoilla suoritettavia 

raepuhallusprosesseja. Pinnoitteen tyypille ja kunnolle he määrittivät neljä eri 

kategoriaa. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat pinnoitteet, jotka koostuvat kevyestä 

ruosteesta, kevyestä valssihilseestä tai irtonaisesta maalista. Tällainen pinta on 

rapistunut ja vaatii vain kevyen käsittelyn. Toisen kategorian pinnoitteissa on tiukkaa 

ruostetta ja tiukkaa valssihilsettä. Tällaisia pinnoitteita löydetään uudesta 

rakenteellisesta teräksestä. Kolmanteen kategoriaan kuuluvat aiemmin päällystetyt 

pinnat, joissa on ohut maalikerros tai ohut ruostunut maalikerros. Pinnoitteen paksuus 

(hc)vaihtelee välillä 120 ja 175μm. Neljännessä kategoriassa ovat pinnoitteet, jotka 

koostuvat paksusta maalista, raskaasta valssihilseestä tai todella kuoppaisesta 

ruostepinnasta. Tähän kategoriaan kuuluu esimerkiksi teräslevy, jossa pinnoitteen 

paksuus on välillä [200 250] μm. Kohdemateriaalin ominaisuuksille Appleman et al. 

(1998) määrittivät kolme kategoriaa. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat kovat 

pinnoitteet, jotka ovat kemiallisesti vahvistettuja, kuten epoksi-, uretaani- ja 

sinkkipitoiset pinnoitteet. Toisen kategorian pinnoitteet ovat pehmeitä jo valmiiksi 
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hajonneita pintoja, kuten alkydi- ja lateksipinnoitteet. Kolmas kategoria sisältää uudet 

teräkset joihin on kiinnittynyt valssihilsettä (Momber, 2008, 284-285). 

Työntekijöiden kokemus vaikuttaa raepuhallusprosessin tehokkuuteen olennaisesti. ISO 

12944-4  

-standardin mukaan: ”Pinnanmuokkaus työtä tekevällä henkilöstöllä tulee olla 

riittävä…tekninen tieto työskentelyyn liittyvistä prosesseista”. Tämä standardi 

sisällyttää tiedon käytettävistä laitteistoista, raepuhalluksen perusperiaatteet ja 

merkittävimpien prosessiparametrien vaikutukset. Näiden asioiden lisäksi turvallisuus 

asiat ovat hyvin tärkeitä henkilöstön koulutuksessa. Kokenut raepuhaltaja voi olla jopa 

kaksi kertaa tehokkaampi kuin kokematon raepuhaltaja. Kokemuksen merkitys kasvaa 

entisestään puhallettaessa vaikeampia kohteita (Momber, 2008, 285-286). 

Bullard et al. (2002) huomasivat tutkimuksessaan kappaleen muodon vaikuttavan 

huomattavasti raepuhallusprosessin tehokkuuteen ja laatuun. Esimerkiksi 

siltarakenteiden puhalluskokeissa vain 25-30% sisärakenteiden vaikeapääsyisistä 

paikoista saatiin raepuhallettua. Lisäksi profiilin syvyys oli vain 85% normaalin 

raepuhalletun pinnan syvyydestä. Taulukossa 4 on esitetty eri kappaleiden 

puhdistusasteita laivan rakennus teollisuudessa (Momber, 2008, 286-287). 

Taulukko 4. Telakkateollisuudessa raepuhallettavien kappaleiden suhteellinen 

puhdistusaste. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 287 mukaan. 

Puhalluspaikka Suhteellinen puhdistusaste % 

Rungon osa; helposti puhallettava osa 100 

Monimutkainen teräsrakenne; 
alle 8,25m korkeudessa 75 

Rungon osa; 
8,6-25m korkeudessa 75 

Monimutkainen teräsrakenne; 
8,6-25m korkeudessa 75 

Rungon osa; 26-50m korkeudessa 50 

Monimutkainen teräsrakenne; 
26-50m korkeudessa 50 

Tankkien sisäpinnat; 
pienet teräsrakenteet 50 

Tankkien sisäpinnat; 
monimutkaiset teräsrakenteet 25 
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4 HIOMA-AINEET 

Hioma-aineita on paljon erilaisia. Yleisimpiä hioma-aineita ovat muun muassa teräs ja 

hiekka. Hioma-aineet voidaan luokitella metallisiin ja ei-metallisiin hioma-aineisiin. 

Valittaessa hioma-ainetta raepuhallukseen tulisi ottaa huomioon seuraavat hioma-aineen 

ominaisuudet: rakenne, kovuus, tiheys, mekaaninen käyttäytyminen, partikkelin muoto, 

partikkelin kokojakauma ja keskiarvoinen raekoko (Momber, 2008, 7). 

Hioma-aineen rakennetta voidaan kuvata monien eri parametrien avulla. Hioma-aineissa 

on aina rakenteellisia virheitä, kuten mikrohalkeamia ja epäpuhtauksia, jotka johtuvat 

valmistusprosessista. Rakenteelliset virheet heikentävät hioma-aineen puhdistustehoa ja 

edistävät hioma-aineen rappeutumista (Momber, 2008, 8). 

Hioma-aineen kovuutta arvioidaan yleensä kahdella eri testillä. Ei-metallisille hioma-

aineille käytetään raaputustestiä, josta saadaan Mohsin kovuus. Metallisille hioma-

aineille käytetään painauma testiä, josta saadaan joko Knoopin tai Vickersin kovuus. 

Tietyn hioma-aineen kovuutta kuvataan jakaumien kautta. Weibull-jakauma on laajasti 

käytetty kovuuden jakauma. Weibullin jakaumasta on kehitetty kaava, joka ottaa 

huomioon halkeamisen todennäköisyyden, partikkelin lujuuden ja partikkelin 

tilavuuden väliset vuorovaikutukset (Momber, 2008, 8, 13). 

Tyypillisiä hioma-aineen muotoja ovat kuula, lieriö ja sora. Kuulan muotoiset 

partikkelit ovat pyöreitä ja niiden pituuden ja halkaisijan suhde on pienempi kuin 2. 

Lieriön muotoisia partikkeleita saadaan leikkausprosessissa ja niiden pituuden ja 

halkaisijan suhde on noin 1. Soran muotoiset partikkelit ovat hyvin kulmikkaita ja 

partikkeleissa on hajonneita osioita ja teräviä reunoja (Momber, 2008, 17). 

4.1 Hioma-aineen murtuminen 

Kuten edellä jo mainittiin, hioma-aineet murtuvat raepuhallusprosessissa. 

Murtumisprosessi muuttaa partikkelien ominaisuuksia, pääosin kokoa ja muotoa. Nämä 

muutokset vaikuttavat hioma-aineen uusiokäyttöön. Partikkelikoon muuttuessa 

partikkeli käyttäytyy eri lailla ilmavirtauksessa ja partikkelin iskeytymisnopeus 

muuttuu. Lisäksi pienemmät partikkelit poistavat kohdemateriaalin epäpuhtauksia eri 

tavalla, kuin suuret partikkelit. Pienempi partikkelikoko myös vähentää partikkelin 

murtumista. Partikkelin muoto vaikuttaa myös raepuhallusprosessiin. Kulmikkaammat 

partikkelit kulkevat ilmavirrassa pyöreitä partikkeleita nopeammin. Lisäksi kulmikkaat 
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partikkelit jäävät helpommin kiinni iskeytyessään kohdemateriaaliin aiheuttaen 

epäpuhtautta lopulliseen pintaan. (Momber, 2008, 37,42-43 

Murtuminen tapahtuu primääri ja sekundääri vyöhykkeellä. Primäärivyöhyke sijaitsee 

siinä partikkelin osassa, joka iskeytyy kohdemateriaaliin. Primäärivyöhykkeen 

murtuminen johtuu partikkeliin kohdistuvasta korkean nopeuden aiheuttamasta 

rasituksesta. Sekundäärivyöhyke sijaitsee kauempana kohdemateriaalista, partikkelin 

”takaosassa”. Hioma-aineiden murtuminen johtuu laajalti partikkelin nopeudesta. Myös 

kohdemateriaalin kovuus on merkittävä tekijä (Momber, 2008, 37-38). 

Kohdistettaessa teräspartikkeleita teräkseen partikkeleiden kovuus vaihtelee prosessin 

edetessä. Ensimmäisillä osumakerroilla partikkelien kovuus kasvaa, kunnes 

saturaatioarvo saavutetaan. Tietyn osumamäärän jälkeen partikkelit alkavat kuitenkin 

pehmetä ja murtua. Tämä johtuu teräspartikkelien plastisesta muodonmuutoksesta. 

Alussa partikkelin ulko-osan ja sisäosan kovuusero kasvaa, kunnes saavutetaan 

saturaatiotaso. Partikkelit pysyvät saturaatiotasolla tietyn määrän puhalluskierroksia, 

jonka jälkeen ne alkavat murtua. Kuvassa 11 on esitetty partikkelin kovuuden 

muuttuminen raepuhallusprosessin edetessä (Momber, 2008, 39-41). 

 

Kuva 11. Teräslankakatkon kovuuden muuttuminen puhallusprosessissa. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 40 mukaan. 

Hioma-aine partikkelin murtumisen todennäköisyyteen vaikuttavat osumanopeus, 

osumakulma ja partikkelin halkaisija. Jokaisella raepuhallusprosessilla on 

kynnysnopeus. Kynnysnopeuden ylityttyä partikkelit alkavat murtua. Kynnysnopeus on 
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lähellä vakiota keinotekoisesti valmistetuilla hioma-aineilla. Luonnollisilla hioma-

aineilla, kuten kvartsilla, kynnysnopeus vaihtelee. Tämä johtuu virheiden 

epäsäännöllisestä jakaumasta. Kynnysnopeus riippuu kohdemateriaalin kovuudesta. 

Mitä kovempaa kohdemateriaali on sitä pienempi kynnysnopeus on. Toinen kriittinen 

arvo partikkelin nopeudelle on saturaationopeus. Saturaationopeuden ylittyessä kaikki 

kohdemateriaaliin osuvat partikkelit murtuvat. Partikkelien murtumisen todennäköisyys 

riippuu myös hioma-aineen rakenteesta, erityisesti epäsäännöllisyyksien, kuten 

mikrohalkeamien, siirtymien ja rakeiden välisestä rajapinnasta (Momber, 2008, 41-46). 

 

4.2 Hioma-aineiden käyttäytyminen hiovassa suihkussa 

Kiinteät hioma-aine partikkelit kiihtyvät raepuhallusprosessissa ilman aiheuttaman 

vetovoiman johdosta. Vetovoima riippuu partikkelin vetokertoimesta, partikkelin 

keskimääräisestä pinta-alasta, ilman tiheydestä, ilman ja partikkelin välisestä 

suhteellisesta nopeudesta, sekä hioma-aineen massavirtauksesta. Partikkelin vetokerroin 

riippuu Reynoldsin luvusta ja Mach-luvusta. Vetokerroin on hyvin herkkä Mach-luvun 

muutoksille. Reynoldsin luvulla on vähemmän vaikutusta. Mach-luvun noustessa yli 1,1 

kasvaa Reynoldsin luku todella vahvasti. Reynoldsin luvun kasvu kuitenkin tasoittuu 

Mach-luvun ollessa 1,4. Vetokerroin 𝐹𝐷 lasketaan kaavalla (1) (Momber, 2008, 72-73). 

𝑚𝑝 ∗
𝑑𝑣𝑝

𝑑𝑡
= 𝐹𝐷 = 𝑐𝐷 ∗ 𝐴𝑝 ∗

𝜌𝐴
2
∗ |𝑣𝐴 − 𝑣𝑃0|

2 
(1) 

Yhtälö (1) perustuu Newtonin II lakiin. 

Hioma-aine partikkelien käyttäytyminen suihkussa riippuu myös suuttimen muodosta ja 

halkaisijasta. Suuremmalla suuttimen halkaisijalla partikkelit leviävät suuremmalle 

alalle. Myös suuttimen seinän karheus vaikuttaa partikkeleiden liikeratoihin, koska 

partikkelien kimpoillessa suuttimen seinämistä ne poistuvat suuttimesta eri kulmissa 

(Momber, 2008, 78-79). 

Partikkeleiden nopeus suihkussa riippuu hioma-aineen massavirtauksesta, partikkelin 

koosta, partikkelin muodosta, partikkelin tiheydestä, suuttimen etäisyydestä ja muista 

suuttimen ominaisuuksista. Hioma-aineen massavirtauksen kasvaessa partikkelien 

nopeus laskee. Hioma-aineen ja ilman välisen suhteen (”suihkun tiheyden”) ollessa 

välillä 0,1 ja 3,0 massavirtauksen vaikutus partikkelin nopeuteen on suurimmillaan. 

Partikkelikoolla on käänteinen vaikutus partikkelin nopeuteen. Mitä suurempi 
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partikkeli, sitä pienempi sen nopeus on. Tämä johtuu suurempien partikkelien massasta. 

Suurempi massa vaatii pidemmän matkan kiihtyäkseen. Fokken (1999) ja Settlesin ja 

Gargin (1995) tutkimuksien mukaan partikkelit, joiden halkaisija oli 0,01 mm 

saavuttivat 80 % ilmannopeudesta, kun taas partikkelit 0,1 mm halkaisijalla saavuttivat 

vain noin 50 % ilmannopeudesta. Settles ja Garg (1995) huomasivat myös 

partikkelikoon merkityksen nopeuteen pienentyvän kiihdytysmatkan kasvaessa. 

Shipwayn ja Hutchingsin (1993a) mukaan partikkelien muodon vaikutus nopeuteen 

johtuu kahdesta syystä. Ensimmäiseksi voidaan todeta, että epäsäännöllisen muotoisilla 

partikkeleilla voi olla pyöreitä partikkeleita pienempi massa halkaisijoiden ollessa yhtä 

suuret, ja suuremman pinta-alan vuoksi epäsäännöllisillä partikkeleilla on suurempi 

vetokerroin. Toiseksi, pyöreiden ja epäsäännöllisten partikkeleiden kimpoaminen 

suuttimen seinämistä tapahtuu eri tavoilla. Pyöreät partikkelit kimpoavat seinämästä 

yleensä samalla tai suuremmalla kulmalla kuin tulokulma. Kulmikas, epäsäännöllinen 

partikkeli voi alkaa pyörimään osumassa, jolloin kimpoamiskulma voi olla tulokulmaa 

pienempi. Tämä voi johtaa suurempaan kiihtyvyyteen ja nopeuteen suuttimessa. 

Stevensonin ja Hutchingsin (1995), Neilsonin ja Gilchristin (1968a) ja Remmeltsin 

(1969) tutkimusten mukaan partikkelin tiheyden kasvaessa sen nopeus laskee. Tämä 

johtuu partikkelin kasvavasta massasta. Tietyllä kiihdytysmatkalla kevyemmät 

partikkelit kiihtyvät suurempaan nopeuteen. Bothen (2000) totesi ilmannopeuden olevan 

partikkelin nopeutta suurempi suuttimen ulostulossa, joten partikkelit kiihtyvät vielä 

suuttimen jälkeen. Tästä johtuen partikkelien maksiminopeus saavutetaan tietyn 

etäisyyden päässä suuttimen ulostulosta. Tämän etäisyyden avulla voidaan selvittää 

suuttimen optimietäisyys kohdemateriaalista. Optimietäisyys on sama kuin partikkelin 

etäisyys suuttimesta sen saavuttaessa maksiminopeuden. Optimietäisyys riippuu 

käytettävästä hioma-aineesta sekä hioma-aineen ja ilman välisestä suhteesta (”suihkun 

tiheydestä”) (Momber, 2008, 94-103). 

Suuttimen halkaisijalla, muodolla ja seinien karkeudella on myös vaikutusta partikkelin 

nopeuteen. Suuttimen halkaisijan kasvaessa partikkelin nopeus kasvaa. Halkaisijan 

vaikutus kuitenkin katoaa suurilla suihkun tiheyden arvoilla. Suuttimen muodolla on 

hyvin suuri vaikutus partikkelin nopeuteen. Hamannin (1987) tutkimuksen mukaan 

suurin hioma-ainepartikkelien nopeus saavutetaan erikoissuunnitteisella Laval-

suuttimella. Tutkimuksessa pienin nopeus saavutettiin sylinterin mallisella suuttimella. 

Kuvasta 12 nähdään, että suuttimien välinen nopeusero on jopa 45 %. Myös suuttimen 

poikkileikkauksella on merkitystä nopeuteen. Lisäksi kuvasta 1 nähdään, että 
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suorakulmion muotoinen suutin antaa partikkeleille huomattavasti suuremman 

nopeuden. Kolmas, partikkelin nopeuteen vaikuttava, suuttimen ominaisuus on 

suuttimen seinän karheus. Suuttimen seinän karheus vaikuttaa suoraan partikkelien 

kimpoamiskulmaan. Mitä karheampi suuttimen seinä on, sitä suurempi on partikkelin 

kimpoamiskulma. Edellisessä kappaleessa todettiin, että suurempi kimpoamiskulma 

laskee partikkelin nopeutta. Täten voidaan todeta, että karheampiseinäiset suuttimet 

hidastavat partikkeleita enemmän kuin sileä seinäiset suuttimet (Momber, 2008, 103-

106). 

 

Kuva 12. Suuttimen muodon vaikutus partikkelin nopeuteen. Malli 1: suppilon 

muotoinen + sylinteri, malli 2: suppilon muotoinen + kapeneva, malli 3: 

kapeneva - laajentuva, malli 4: kapeneva – laajentuva + erikoissuunniteltu 

sisääntulo. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 105 mukaan. 

Achtsnick (2005) tutki partikkelien radiaalista jakautumista suihkussa. Tulosten mukaan 

hioma-ainepartikkelit keskittyvät pääosin suuttimen akselin alueelle. Tämä tarkoittaa 

sitä, että suurin osumafrekvenssi on juuri suuttimen akselin kohdalla. Achtsnick et al. 

(2005) ja McPhee (2001) tutkivat myös prosessiparametrien vaikutusta partikkelien 

radiaaliseen jakautumiseen. He huomasivat partikkelien sijoittumisen suihkussa 

riippuvan partikkelin koosta ja suuttimen muodosta. Tutkimusten mukaan Laval-

tyyppinen suutin suorakulmion muotoisella ulostulolla tarjoaa tasaisimman 

partikkelijakauman. Pienemmällä partikkelikoolla saadaan myös tasaisempi jakauma. 

Achtsnick et al. (2005) mukaan hioma-ainepartikkelien nopeusjakauma riippuu 

suuttimen halkaisijasta ja muodosta. Suuttimen halkaisijan kasvaessa partikkeleiden 
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nopeuspoikkeama aksiaalisesta nopeudesta pienenee. Perinteisellä sylinterimallisella 

suuttimella nopeusjakauma on selkeämpi kuin suorakulmion mallisella suuttimella. 

Sylinterimäisellä suuttimella suuttimen akselin mukaisesti kulkevilla partikkeleilla on 

selvästi suurempi nopeus kuin suuttimen reunoilla kulkevilla. Tämä aiheuttaa 

suuremman eroosion kohdemateriaalissa suuttimen akselin kohdalla. Suorakulmion 

muotoisella suuttimella nopeusjakauma on tasaisempi ja nopeuserot partikkelien välillä 

ovat pienempiä. Tästä johtuen kohdemateriaalin eroosio on tasaisempaa tällä suutin 

tyypillä. Kuvassa 13 on esitetty pyöreän suuttimen ja suorakulmion muotoisen 

suuttimen vaikutukset partikkelin nopeusjakaumaan neljällä eri ilmanpaineella. 

(Momber, 2008, 85-90). 

 

Kuva 13. Partikkelien radiaalinen nopeusjakauma suuttimessa. Vasemmalla 

perinteinen suutin, oikealla suorakulmion mallinen Laval-suutin. Painetasot: 1 = 

0,8MPa, 2 = 0,6MPa, 3 = 0,5MPa, 4 = 0,4MPa. Momber, 2008, Blast Cleaning 

Technology, 89. 
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5 RAEPUHALLUKSEN VAIKUTUKSET 

KOHDEMATERIAALIIN 

Raepuhalluksen päämäärä on poistaa materiaalin pinnasta epäpuhtauksia, kuten maalia 

ja ruostetta, sekä muokata pintaa sopivaksi asennettavaa pinnoitetta varten. Materiaalin 

poistaminen tapahtuu eroosion kautta. 

5.1 Katettu alue 

Tosha ja Iida (2001) ja Hornauer (1982) mukaan raepuhalluksella katetun alueen 

prosentuaalinen osuus riippuu partikkelien koosta, partikkelien nopeudesta, 

altistusajasta ja hioma-aineen massavirtauksesta. Prosenttiosuudella tarkoitetaan, kuinka 

suureen osaan alueesta iskeytyy hioma-ainepartikkeleita. Partikkelin koon kasvaessa 

prosenttiosuus laskee. Partikkelin nopeuden kasvaessa prosenttiosuus sen sijaan nousee. 

Prosenttiosuus muuttuu myös altistusajan muuttuessa. Altistusaika riippuu suoraan 

suuttimen kulkunopeudesta. Luonnollisesti mitä pidempi altistusaika (suutin kulkee 

hitaammin) sitä suurempi prosenttiosuus. Hioma-aineen massavirtauksen kasvu 

kasvattaa prosenttiosuutta. Tämä johtuu suihkussa olevien partikkelien määrän 

kasvusta, joka puolestaan kasvattaa todennäköisyyttä, että partikkeleita osuu enemmän 

eri puolille katettua aluetta (A. Momber, 2008, 90). 

 

5.2 Kohdemateriaalin reagointi 

Raepuhalluksen perustoiminto on yksittäisten hioma-ainepartikkelien iskeytyminen 

kohdemateriaaliin. Kirjallisuudessa tätä prosessia kutsutaan usein kiinteäksi partikkeli 

eroosioksi. Kohdemateriaalin pinnalla oleva pinnoite reagoi partikkelien osumiin 

kahdella eri mekanismilla. Pinnoitteessa tapahtuu joko eroosiota tai irtaantumista 

kohdemateriaalista. Eroosiota tapahtuu yleensä pinnoitteen ollessa melko paksu tai 

pinnoitteen kiinnittymisen kohdemateriaaliin ollessa erityisen hyvä. 

Pinnoitemateriaalien eroosio voidaan jakaa kahteen eri ryhmään elastiseen eroosioon tai 

elastinen-plastinen eroosioon. Kuvassa 14 on esitetty eri pinnoitteiden elastinen, 

elastinen-plastinen ja plastinen reagointi naarmuttamiseen. Kohdemateriaalin ja 

pinnoitteen välistä irtaantumista tapahtuu ohuilla pinnoitteilla tai kiinnittymisen ollessa 

heikko (A. Momber, 2008, 167). 
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Kuva 14. Orgaanisten pinnoitteiden reagointi naarmuuntumiseen. (a) PVC-

pohjainen pintaviimeistely, elastinen vaste ja halkeilua; (b) silikonipohjainen 

pintaviimeistely, elastinen vaste ja pysyvää muodonmuutosta; (c) 

autoteollisuudessa käytetty lakkapinta, plastinen vaste ja lävistymistä. 

Plastinen, eli palautumaton, muodonmuutos tapahtuu tyypillisesti korkeilla partikkelien 

nopeuksilla. Siirtyminen elastisesta reagoinnista plastiseen riippuu partikkelikoosta ja 

muodosta. Pienemmillä ja kulmikkailla partikkeleilla on suurempi todennäköisyys 

aiheuttaa kohdemateriaalissa plastinen vaste. Raepuhalluksessa kohdemateriaaliin 

syntyy radiaalisia ja lateraalisia halkeamia. Radiaaliset halkeamat eivät aiheuta 

materiaalin irtaantumista, mutta ne heikentävät materiaalin pintaa. Radiaalisten 

halkeamien pituus riippuu prosessiparametreista, kuten partikkelin halkaisijasta ja 

nopeudesta. Lateraaliset halkeamat ovat kriittisiä materiaalin poistossa. Lateraaliset 

halkeamat syntyvät pinnan alapuolella ja liikkuvat pintaa kohti. Saavuttaessaan pinnan 

halkeama irrottaa osan kohdemateriaalista. Materiaalin hauraus vaikuttaa suuresti 

lateraalisten halkeamien syntymiseen (A. Momber, 2008, 194-198). 

Raepuhalletut materiaalit ovat ennemminkin materiaalisysteemejä, joihin kuuluu kolme 

osaa: kohdemateriaali, kohdemateriaalin ja pinnoitteen rajapinta ja pinnoite. 

Eroosionvastuskykyä parantavat materiaalin koossapitävät ominaisuudet ovat: 

materiaalin kovuus, Youngin kerroin, vetolujuus, halkeamismekaaniset ominaisuudet ja 

kimmoenergiatiheys. Kohdemateriaalin ja pinnoitteen kiinnittymisvoima on myös 

tärkeä tekijä. Koossapitäviä ominaisuuksia voidaan havainnollistaa rasitus-kuormitus 

kuvaajien avulla. Tyypillisiä kuvaajia on esitetty kuvassa 15. Kuvassa näkyy kolmen eri 

materiaalin reagointitapaa. Kuvan 15 kuvaaja a) esittää samantyylistä reagointia, kuin 
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yläpuolella olevan kuvan 14 (a) kuva. Kuvaaja b) puolestaan esittää samanlaista 

reagointia kuin kuvan 14 (b) kuva (A. Momber, 2008, 167,169). 

 

Kuva 15. Rasitus-kuormituskäyriä ja muodonmuutos parametreja. (a) Lineaari-

elastinen vaste; (b) Elastis-plastinen vaste; (c) Dynaaminen kokoonpuristuvuus 

käyrä. 

Materiaalin kovuus ja Youngin kerroin kuvaavat materiaalin muodonmuutos 

ominaisuuksia. Monille materiaaleille kovuus mielletään usein materiaalin 

myötörajaksi. Myötörajalla tarkoitetaan vetojännityksen suuruutta sillä hetkellä, kun 

jossakin aineessa tapahtuu plastinen muodonmuutos. Elastomeereille myötöraja liittyy 

lineaarisesti Youngin kertoimeen. Iskeytyvien partikkelien kineettisen energian ja 

plastisessa muodonmuutoksessa tapahtuvan työn tasapainosta on kehitetty dynaaminen 

kovuus. Dynaaminen kovuus kuvaa hetkellistä voimaa, joka vastustaa iskeytyvän 

partikkelin tunkeutumista. Dynaaminen kovuus on tärkeä tekijä tutkittaessa partikkelin 

iskeytymistä raepuhalluksessa. Kuormitusenergiatiheys on rasitus-kuormitus käyrän 

alapuolelle jäävä pinta-ala. Monet tutkijat ovat käyttäneet kuormitusenergiatiheyttä 

kuvaamaan materiaalin eroosion vastustuskykyä (A. Momber, 2008, 169-170, 172). 

Materiaalien mekaaniset ominaisuudet riippuvat useista fyysisistä tekijöistä, joista kaksi 

tärkeintä ovat herkkyys kuormitukselle ja lämpötilalle. Raepuhalluksessa materiaaliin 

kohdistuva kuormitus on hyvin suuri. Metallien ja orgaanisten pinnoitteiden reagointi 

riippuu muodonmuutos nopeudesta ja kuormitusasteesta. Kuormitusasteen kasvaessa 

orgaanisen päällysteen reagointi voi muuttua plastisesta sirpaloitumiseen. Tämä voi 

aiheuttaa myös myötöjännityksen kaksinkertaistumisen. Kuormitusasteen kasvu 

muuttaa myös materiaalin ominaisuuksia. Orgaanisissa pinnotteissa 

muodonmuutosasteen kasvu kasvattaa murtolujuutta. Raepuhallusprosessi voi tapahtua 

monessa eri lämpötilassa. Prosessilämpötila vaikuttaa materiaalien ominaisuuksiin. 
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Kuvissa 16 ja 17 on esitetty lämpötilan vaikutus orgaanisten päällysteiden 

halkeamislujuuteen ja myötöjännitykseen. (A. Momber, 2008, 171-172). 

 

Kuva 16. Lämpötilan vaikutus murtumislujuuteen. Piirretty Momber, 2008, Blast 

Cleaning Technology, 172 mukaan. 

 

Kuva 17. Lämpötilan vaikutus myötörajaan. Piirretty Momber, 2008, Blast 

Cleaning Technology, 172 mukaan. 

Halkeamismekaniikan parametreihin kuuluu myös halkeamislujuus ja energian 

vapautusaste. Molemmat parametrit voidaan liittää yksittäisten materiaalien lisäksi 

myös materiaalien välisiin rajapintoihin. Halkeamislujuus kuvaa rasituksen 

intensiteettiä, joka vaaditaan halkeaman laajentumiseen. Kriittinen energian 
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vapautusaste kuvaa sitä energiaa määrää, joka vaaditaan halkeaman laajentumiseen 

(Momber, 2008, 173). 

Eri kohdemateriaalit reagoivat eri lailla raepuhalluksessa. Tämä johtuu eri materiaalien 

ominaisuuksista. Oksidit ovat yksi tyypillinen raepuhallettava komponentti. Oksideja 

syntyy joko ilmaston vaikutuksesta (ruoste) tai lämpötilan vaikutuksesta (valssihilse). 

Oksidien rakenne on tyypillisesti hyvin monimutkainen ja ne sisältävät monia kerroksia, 

joissa jokaisessa voi olla erilainen kemiallinen koostumus. Valssihilseen mekaaniset 

ominaisuudet riippuvat pitkälti valssihilseen muodostumislämpötilasta. Esimerkiksi 

valssihilseen Youngin kerroin pienenee muodostumislämpötilan kasvaessa. Zielerin & 

Lepandin (1964) ja Woodin & Hodgkiessin (1972) tutkimuksissa puhtaalle raudalle 

muodostettiin eri oksidikerroksia (FeO, Fe3O4, Fe2O3) ja tuloksista huomattiin 

kovuuden kasvavaen liikuttaessa puhtaasta metallista ulospäin. Eri oksidien 

mikrokovuuksia on esitetty taulukossa 5. Toisessa tutkimuksessa selvitettiin 

valssihilseen kiinnittymistä eri teräslaatuihin. Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri 

teräslaatua ja kiinnittymisvoima laskettiin empiirisesti laaditun kaavan perusteella. 

Tulokset tutkimuksesta on esitetty taulukossa 6 (Momber, 2008, 174-175). 

Taulukko 5. Metallioksidien mikrokovuuksia. Piirretty Momber, 2008, Blast 

Cleaning Technology, 175 mukaan. 

Oksidi Kovuus kg/mm² 

ZnO 184 

NiO 600 

TiO2 624 

Cu2O 232 

Cr2O3 1820-3270 

FeO 270-390 

Fe2O3 690 

α-Fe2O3 986-1219 

Fe3O4 420-500 

α-Al2O3 2160 
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Taulukko 6. Valssihilseen kiinnittymisvoiman arvoja. Piirretty Momber, 2008, 

Blast Cleaning Technology, 175 mukaan. 

Parameter σM N/cm2 Teräslaatu 

Armco rauta St 42 St 70 

200-1600 100-1800 200-1600 

C1 531 1649 2019 

C2 11,2 3,5 5,4 

C3 -0,8 -1,8 -1,8 

C4 5,6 9 0 

 

Orgaanisissa pinnoitteissa Youngin kerroin, joka on suoraan verrannollinen lineaariseen 

rasitus-kuormituskäyrään, riippuu hyvin paljon pinnoitteen koostumuksesta. Pinnoitteen 

paksuus vaikuttaa myös Youngin kertoimeen. Mitä paksumpi pinnoite, sitä suuremman 

arvon Youngin kerroin saa. Iskeytymisen vastustuskykyä orgaanisissa pinnoitteissa 

kuvataan monesti energia määrällä, joka vaaditaan tietyn paksuisen pinnoitteen 

läpäisyyn. Monille eri pinnoitteille on suoritettu pudotustestejä arvojen määrittämiseksi. 

Kuten aiemmin on mainittu, raepuhallusprosesseissa materiaaliin kohdistuu hyvin suuri 

kuormitusaste, joka vaikuttaa materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin ja pinnoitteiden 

muodonmuutokseen. Taulukoissa 7 ja 8 on esitetty monien eri orgaanisten 

pinnoitteidenmekaanisia ominaisuuksia. Orgaanisten pinnoitteiden kovuus riippuu 

lämpötilasta. Kovuuden arvo vaihtelee myös eri pinnoitteiden koostumuksilla ja 

pinnoite filmin paksuuksilla. Filmin paksuuden kasvaessa kovuus pienenee. Lisäämällä 

kovetusainetta pinnoitteeseen kovuuden arvo paranee. Orgaanisten pinnoitteiden 

reagointia painaumatesteihin on tutkittu laajasti. Yhdessä tutkimuksessa selvitettiin 

pyöreän ja pyramidin muotoisten kappaleiden tunkeutumista. Testissä huomattiin 

pyöreän kappaleen aiheuttavan pinnoitteeseen herkemmin elastisen vasteen, kun taas 

pyramidin muotoinen kappale aiheutti herkimmin plastisen vasteen. Pinnoitteen 

ikääntyessä kovuuden arvo muuttuu. Ikääntymisen aiheuttamat vaikutukset eivät 

kuitenkaan ole täysin selviä. Se on kuitenkin selvää, että kovuuden muutos johtuu 

ikääntymistavasta. Esimerkiksi ikäännytettäessä pinnoitetta ultavioletti säteilyllä 

kovuuden arvo laskee selvästi, mutta ikääntymisen tapahtuessa pinnoitteessa olevien 

lämpötilaerojen avulla kovuuden arvo ei muutu. Upotettaessa pinnoite suolaliuokseen 

ikääntyminen aiheuttaa kovuuden arvon laskemisen, mutta noin 600 tunnin jälkeen 

kovuus saavuttaa saturaatioarvon. Rapauttamisen aiheuttama ikääntyminen ei vaikuta 
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pinnoitteen kovuuteen ja joissain tapauksissa kovuus saattaa jopa kasvaa (Momber, 

2008, 177-180). 

Taulukko 7. Polymeeripinnoitteiden mekaanisia ominaisuuksia. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 177 mukaan. 

Pinnoite Huippujännitys 
MPa 

Murtumisrasitus 
% 

Murtumiseen 
vaadittu 
energia kJ/m2 

Vetokerroin MPa 

R1 29,6 2,1 8,5 1740 

R2 24,4 1,7 5,5 1680 

F1 17,6 22,8 69,9 297 

F2 17,5 15,7 50,0 423 

L1 26,8 30,7 161,0 1160 

L2 51,6 4,7 39,7 1870 

 

Taulukko 8. Polymeeripinnoitteiden mekaanisia ominaisuuksia. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 178 mukaan. 

Pinnoite Polymeerin 
tyyppi 

Huippujännitys 
MPa 

Pettämisrasitus 
% 

Vetokerroin MPa Vetomurtuma 
energia MJ/m3 

F1 Akryyli 17,6 22,8 297 3,04 

F2 Akryyli 25,8 35,1 855 5,25 

F3 Akryyli 49,1 14,3 1375 5,10 

F4 2C PU 57,7 29,0 1418 9,19 

R1 Akryyli 24,4 1,7 1680 0,17 

R2 Akryyli 29,6 2,1 1740 0,24 

R3 Akryyli 47,1 2,9 1802 0,65 

R4 Akryyli 77,0 4,0 2617 1,87 

R5 2C PU 77,0 5,9 1990 2,27 

R6 2C PU 61,6 8,4 1614 3,60 

L1 2C PU 26,8 30,7 1160 4,02 

H1 2C PU 51,6 4,7 1870 0,87 

 

Partikkelin nopeuden määrittää sen liike-energia. Partikkelin energia siirtyy suoraan 

kohdemateriaaliin aiheuttaen materiaalissa muodonmuutoksen ja massan poistumista. 

Partikkelin, kohdemateriaaliin siirtämää, liike-energian määrää voidaan kuvata 

sysäyskertoimella. Energian kulumisen johtuen pääosin plastisesta muodonmuutoksesta 

sysäyskerroin voidaan mieltää partikkelin ja kohdemateriaalin muodonmuutoskyvyn 

mittariksi. Yksinkertaistettuna sysäyskerroin voidaan laskea kaavan 2 mukaan. 
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Kaavassa ei ole otettu huomioon partikkelin ja kohdemateriaalin välistä kitkaa 

(Momber, 2008, 182-183). 

𝑒𝑅 =
𝑣𝑃2
𝑣𝑃

= (1 −
𝐸𝑖
𝐸𝑃
)
1
2⁄  

(2) 

Kaavassa 𝐸𝑖 on kappaleeseen varastoitunut palautumaton energia ja 𝐸𝑝 on hioma-

ainepartikkelin kineettinen energia. Riippuen materiaalin reagoinnista tämä energia 

kuluu plastiseen muodonmuutokseen, halkeamien muodostumiseen, rasitusaallon 

siirtymiseen, lämmön syntyyn, yms. Sysäyskertoimelle on olemassa kaksi raja-arvoa. 

Kertoimen arvot vaihtelevat välillä [0,1]. Arvon ollessa 1 (𝐸𝑖 = 0) materiaalin reagointi 

on täysin elastista, eikä energiaa varastoidu kohdemateriaaliin. Täysin plastinen 

reagointi tapahtuu sysäyskertoimen arvon ollessa 0 (𝐸𝑖 = 𝐸𝑝). Tällöin kaikki partikkelin 

energia siirtyy kohdemateriaaliin (Momber, 2008, 183). 

Sysäyskertoimen arvoa voidaan estimoida partikkelin potentiaalienergian avulla 

mittaamalla partikkelin korkeus ennen osumaa ja osuman jälkeen. Partikkelin nopeus ja 

osumakulma vaikuttavat kertoimen arvoon. Nopeuden ja osumiskulman kasvaessa 

kertoimen arvo laskee. Partikkelin nopeudelle on olemassa kriittinen arvo, jossa 

sysäyskerroin ei enää riipu nopeudesta. Kriittinen arvo on pienempi pienemmillä 

osumiskulmilla (Momber, 2008, 183). 

Sysäyskerroin riippuu myös vahvasti materiaalin ominaisuuksista. Kertoimelle on 

kehitetty kaava, joka ottaa materiaalin ominaisuudet huomioon. Kaava (3) on esitetty 

alapuolella. Kaavassa muuttuja kE kuvaa materiaalin elastisia ominaisuuksia (Momber, 

2008, 184). 

𝑒𝑅 =
1,75∗𝐻𝑀

5
8⁄ ∗𝑘𝐸

1
2⁄

𝜌𝑃

1
8⁄ ∗𝑣𝑃

1
4⁄

, jossa muuttuja kE saadaan kaavasta: 
(3) 

𝑘𝐸 =
1 − 𝑣𝑀

2

𝑌𝑀
+
1 − 𝑣𝑃

2

𝑌𝑃
 

(4) 

Kaavasta nähdään, että metalleilla, joilla on kovuuden ja Youngin kertoimen suhde on 

suuri, iso osa partikkelin kineettisestä energiasta siirtyy partikkelin 

kimpoamisenergiaksi, toisin sanoen kimpoamisnopeudeksi. Partikkelin 

kimpoamisnopeuteen vaikuttaa luonnollisesti myös osumakulma. Osumakulman 

kasvaessa 75-asteeseen asti kimpoamisnopeus laskee. Ylitettäessä 75-asteen kulma 

kimpoamisnopeus alkaa kuitenkin kasvamaan. Lisäksi kaavasta nähdään, että plastiseen 

muodonmuutokseen käytetty energia on pienempi kovilla, kuin pehmeillä metalleilla. 
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Tutkittaessa orgaanisia päätöksiä on huomattu tuoreen maalin olevan herkempi 

plastiselle muodonmuutokselle, kuin vanha maali (Momber, 2008, 184). 

Hioma-ainepartikkelin osuman vaikutusta kohdemateriaaliin voidaan arvioida niin 

sanotun vahinkoluvun avulla. Vahinkoluku voidaan ymmärtää plastisesti 

muokkautuville alueille kohdistuvan rasituksen kokoluokaksi. Hiiliteräksillä 

vahinkoluvulla voidaan määrittää tiettyjä alueita, jolloin tietynlaista muodonmuutosta 

tapahtuu. vahinkoluvun arvon olleessa ND=10-5 kohdemateriaalissa joko ei tapahdu 

muutosta tai muodonmuutos on elastinen. Plastinen käyttäytyminen hiiliteräksessä 

alkaa, kun vahinkoluku saa arvon ND=10-3 ja laaja plastinen muodonmuutos alkaa 

vahinkoluvun ollessa ND=101. Vahinkoluvun alkuperäisessä kaavassa hioma-

ainepartikkelin muotoa ei kuitenkaan otettu huomioon. Kaavaa on kuitenkin muokattu 

siten, että vahinkoluku kerrotaan vielä geometrisellä muuttujalla. Hyvin kulmikkaiden 

ja epäsäännöllisten partikkeleiden kerroin voi olla luokkaa 180. Kerroin määritetään 

jakamalla koko partikkelin tilavuus kohdemateriaaliin osuvan osan tilavuudella. Täten 

pyöreämmät partikkelit saavat pienempiä kertoimia. Tämä määritelmä tukee havaintoa, 

että kulmikkaat partikkelit muokkaavat kohdemateriaalin pintaa enemmän kuin pyöreät 

partikkelit (Momber, 2008, 189-191). 

 

5.3 Kohdemateriaalin absorboima energia 

Hioma-aine partikkelin osuessa kohdemateriaaliin energia muuttaa muotoaan. Energiaa 

kuluu partikkelin ja kohdemateriaalin elastisiin ja plastisiin muodonmuutoksiin. Lisäksi 

energiaa kuluu kohdemateriaalin pinnalla tapahtuviin ilmiöihin kuten pinnan 

lämpenemiseen ja valon syntyyn. Jäljelle jäävä energia jää partikkeliin ja aiheuttaa 

partikkelin kimpoamisnopeuden (Momber, 2008, 185). 

Kohdemateriaaliin siirtyvä energia määrä riippuu hioma-aineen kovuudesta. Mitä 

kovempaa hioma-ainetta käytetään sitä enemmän energiaa siirtyy kohdemateriaaliin. 

Pehmeämmät hioma-aineet eivät luovuta energiaa niin paljon vaan energiaa kuluu 

esimerkiksi hioma-aineen plastiseen muodonmuutokseen. Partikkelin 

muodonmuutoksiin kuluva energia kasvaa partikkelin nopeuden ja kohdemateriaalin 

kovuuden kasvaessa. Täten on tärkeää tutkia ennemmin partikkelin ja kohdemateriaalin 

kovuuksien suhdetta eikä pelkästään partikkelin kovuutta. Myös partikkelin 
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osumakulma vaikuttaa energian jakaantumiseen. Kuvassa 18 on esitetty energian 

jakautuminen raepuhallettaessa teräslevyä teräskuulalla (Momber, 208, 186-187). 

 

Kuva 18. Energian jakautuminen teräskuulan iskeytyessä teräslevyyn. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 187 mukaan. 

Hioma-ainepartikkeli synnyttää lämpöä sen iskeytyessä kohdemateriaaliin. 

Kohdemateriaalin pinnan lämpötila voi nousta jopa 380℃. Partikkelin nopeuden 

noustessa myös syntyvän lämmön määrä nousee. Pienemmät partikkelikoot myös 

edesauttavat lämmön syntymistä. Lämmön syntyminen johtuu hyvin pitkälti 

kohdemateriaalin paikallisista plastisista muodonmuutoksista. Hioma-ainepartikkelit 

voivat myös aiheuttaa varauksia kohdemateriaalin pintaan. Varautunut jännite kasvaa 

partikkelin nopeuden kasvaessa. Jännitteen suuruus riippuu partikkelin ja 

kohdemateriaalin kovuuksien välisestä suhteesta. Suhteen ollessa korkea, 

kohdemateriaaliin varautuu suurempi jännite. Kohdemateriaalin pinnassa voi syntyä 

myös kipinöitä, jos kohdemateriaali on elektropositiivinen. Kuvissa 19 ja 20 on esitetty 

partikkelin nopeuden ja koon vaikutus lämmön syntyyn. Kuvassa 21 on puolestaan 

esitetty hioma-aineen ja kohdemateriaalin kovuuksien suhteen ja partikkelin nopeuden 

vaikutus syntyvään jännitteeseen (Momber, 2008, 186-188). 
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Kuva 19. Partikkelin nopeuden vaikutus kohdemateriaalissa syntyvään lämpöön. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 188 mukaan. 

 

Kuva 20. Partikkelikoon vaikutus kohdemateriaalissa syntyvään lämpöön. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 188 mukaan. 
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Kuva 21. Partikkelin nopeuden ja partikkelin/kohdemateriaalin kovuuksien 

suhteen vaikutus kohdemateriaalissa syntyvään jännitteeseen. Piirretty Momber, 

2008, Blast Cleaning Technology, 189 mukaan. 

5.4 Raepuhalluksen aiheuttama eroosio kohdemateriaalissa 

Kiinteästä partikkelieroosiosta on kirjoitettu hyvin paljon. Meng ja Ludema (1995) 

analysoivat uusimpia eroosiomalleja. He määrittivät neljä mekanismia, jolla kiinteät 

partikkelit poistavat materiaalia. Nämä mekanismit ovat leikkaaminen, väsyttäminen, 

sulattaminen ja hauras murtuminen. Lisäksi elastinen-plastinen murtuminen voidaan 

lisätä viidenneksi mekanismiksi. Tyypillisesti nämä mekanismit eivät toimi yksistään 

vaan yhdistelminä. Jokaisen mekanismin tärkeys eroosioprosessissa riippuu partikkelin 

liike-energiasta, osumakulmasta, partikkelin muodosta, kohdemateriaalin 

ominaisuuksista ja ympäristöstä. Kiinteää partikkeli eroosiota voidaan kuvata 

dimensiottamalla eroosioasteella. Eroosioaste voidaan laskea kaavan 5 mukaisesti. 

Materiaalin irtoamisprosessi plastisesti reagoivilla materiaaleilla on esitetty kuvassa 22. 

D-kuvassa nähdään materiaalin irtoamisprosessi elastisesti reagoivissa materiaaleissa 

(Momber, 2008, 200-201, 205). 

𝐸𝑅 =
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Kuva 22. Hioma-ainepartikkelin aiheuttama eroosio pinnoitemateriaaleissa. (a) 

mikroauraus; (b) mikroleikkaaminen; (c) mikroväsyminen; (d) 

mikrohalkeaminen. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 201 

mukaan. 

Monien kohdemateriaalien pinnalla voi esiintyä valssihilsettä. Hilse voidaan mieltää 

hauraaksi materiaalisysteemiksi, jossa on elastisesti reagoivia kerroksia. Monissa 

tapauksissa valssihilse koostuu tiheästä ulkokuoresta ja huokoisesta sisärakenteesta. 

Valssihilse reagoi monella eri tavalla raepuhalluksessa. Raepuhallus aiheuttaa 

hilseeseen plastisen kolon, lateraalisia ja radiaalisia halkeamia ulompaan kerrokseen ja 

Herzian rengashalkeamia sisempään kerrokseen. Lisäksi plastisen kolon alapuolelle 

muodostuu kartiohalkeamia. Nämä mekanismit jakavat valssihilseen pieniksi 

haljenneiksi alueiksi, jotka voidaan poistaa perättäisillä partikkelien osumilla. Kuva 23 

esittää valssihilseen eroosiossa tapahtuvia mekanismeja. Tutkittaessa suhteellisen 

paksua nikkelioksidihilsettä huomattiin eroosion tapahtuvan ennemmin hilseen 

paksuuden mukaisesti halkeamalla ja lastujen irtaantumisella, kuin suurempien palojen 

irtaantumisella metalli-pinnoite rajapinnasta. Valssihilseen eri kerrosten irtaantuessa, 

iskeytyvien partikkelien vaikutuksesta, osa partikkelin liike-energiasta siirtyy itse 

metalliin. Tästä johtuen valssihilseen tiheämpi ulkokuori irtoaa pehmeämpää sisäkuorta 

nopeammin, koska partikkelien iskeytyessä sisäkuoreen ohuemmat hilseet pystyvät 
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siirtämään suuremman osan partikkelin kineettisestä energiasta metalliin. Kuvassa 24 

on määritetty vaadittu hioma-aineen massa poistettaessa valssihilse täydellisesti 

metallin pinnasta. Kuva on kuitenkin vain yksi esimerkki ja vaadittu hioma-aineen 

massa riippuu hilseen kemiallisesta koostumuksesta. Schimithals (1961) huomasi kolme 

perusmekanismia valssihilseen poistossa. Mekanismit on esitetty kuvassa 5. 

Tapauksessa (I) hilsettä irtaantuu suuremmalta alueilta, joihin partikkelit osuvat. 

Tapauksessa (II) hilsettä irtaantuu vain alueilta, joihin partikkelit osuvat. Tapauksessa 

(III) valssihilse prässäytyy metallin pintaan ja irtaantuminen tapahtuu prässäytyneen 

hilsevyön haljetessa. Edellä mainitussa tapauksessa täydelliseen hilseen poistoon 

vaadittu hioma-aineen massa sai korkeita arvoja.  

 

Kuva 23. Valssihilseen poistuminen kohdemateriaalista. Piirretty Momber, 2008, 

Blast Cleaning Technology, 207 mukaan. 
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Kuva 24. Hioma-aineen massan ja poistuneen valssihilseen massan yhteys. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 209 mukaan. 

 

Kuva 25. Materiaalin poistumistapoja valssihilseelle raepuhallusprosessissa. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 210 mukaan. 
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6 PINNAN MUOKKAUSPROSESSI 

RAEPUHALLUKSELLA 

Optimoidessa raepuhallusprosessia on tiedettävä prosessiin vaikuttavat parametrit. 

Raepuhallusprosessin parametrit määrittävät prosessin tehokkuuden, taloudellisuuden ja 

laadun. Täten prosessin optimointi on vaatimus toimivan sovelluksen aikaansaamiseksi. 

Raepuhallusprosessin parametrit voidaan jakaa kolmeen luokkaan: pneumaattiset 

parametrit, prosessiparametrit ja hioma-aineen parametrit. Pneumaattisiin parametreihin 

kuuluvat ilmanpaine ja suuttimen halkaisija. Prosessiparametreihin kuuluvat suuttimen 

etäisyys, osumakulma, altistusaika ja pyyhkäisyjen lukumäärä. Hioma-aineen parametrit 

ovat massavirtaus, partikkelin halkaisija, partikkelin kokojakauma, partikkelin muoto, 

partikkelin kovuus ja partikkelin kierrätys kapasiteetti. Näiden parametrien lisäksi 

raepuhallusprosessiin kuuluu materiaalin irtoamista kuvaavia parametreja ja pinnan 

muokkausta kuvaavia parametreja. Materiaalin irtoamista kuvaavia parametreja 

kutsutaan myös kohdeparametreiksi. Tärkein kohdeparametri raepuhallusprosessissa on 

puhdistusaste. Puhdistusaste kuvaa puhdistettavan pinnan alaa tietyssä aikayksikössä ja 

se voidaan laskea kahdella eri tavalla kaavojen 6 ja 7 mukaan (Momber, 2008, 241-

242). 

�̇� =
𝐴𝑀
𝑡𝐵

 
(6) 

�̇� =
𝐶𝐵
2
∗
𝑁𝑃 ∗ 𝑚𝑃

𝑡𝐵
∗ 𝑣𝑃

2 
(7) 

Kaavassa 6 �̇� on puhdistusaste, 𝐴𝑀 on puhdistettavan pinnan ala ja 𝑡𝐵 on 

puhdistukseeen käytetty aika. Puhdistusaste voidaan laskea myös iskeytyvien 

partikkelien kineettisen energian avulla kaavan 7 mukaan. Kaavassa vakio 𝐶𝐵 on 

energian siirtymismuuttuja ja sen yksikkö on 𝑠2/𝑘𝑔. Puhdistusasteen avulla voidaan 

laskea myös hioma-aineen kulutus kaavan 8 mukaisesti. Hioma-aineen kulutuksen 

määrän laskeminen on tärkeää prosessin optimoinnin kannalta. Hioma-aineen 

kulutuksen yksikkö on tyypillisesti 𝑘𝑔/𝑚2, eli kulutus kuvaa yhden neliön 

puhdistukseen käytetyn hioma-aineen massaa (Momber, 2008, 243). 

𝑚𝑆 =
�̇�𝑃

�̇�
 

(8) 

Puhdistusasteen ja hioma-aineen kulutuksen lisäksi raepuhallettavalle pinnalle voidaan 

laskea myös volumetrinen poistoaste kaavan 9 mukaisesti. Kaavassa 𝑉𝑀 on poistetun 
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materiaalin tilavuus ja ℎ𝐶  on poistettavan materiaalikerroksen paksuus. Volumetrinen 

poistoaste voidaan laskea myös kaavan 10 avulla (Momber, 2008, 243). 

�̇�𝑀 =
𝑉𝑀
𝑡𝐵

=
𝐴𝑀 ∗ ℎ𝐶

𝑡𝐵
 

(9) 

�̇�𝑀 = 𝐴𝑀 ∗ 𝑣𝑛 (10) 

6.1 Ilmanpaineen vaikutus 

Ilmanpaineen nostaminen kiihdyttää hioma-ainepartikkeleita ja tätä kautta parantaa 

puhdistusastetta. Esimerkiksi Holt & Austin (2001) huomasivat, että puhallettaessa 

terästä kuparikuonalla ilmanpaineen nosto 5,3 bar:sta 8 bar:iin parantaa puhdistusastetta 

300%. Kuvissa 26 ja 27 on esitetty ilmanpaineen vaikutus puhdistusasteeseen (Momber, 

2008, 243-244). 

 

Kuva 26. Ilmanpaineen ja suuttimen halkaisijan vaikutus puhdistusasteeseen. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 244 mukaan. 
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Kuva 27. Ilmanpaineen ja hioma-aineen vaikutus puhdistusasteeseen. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 245 mukaan. 

Kuvista nähdään, että korkeammalla paineella raepuhallusprosessi on tehokkaampi 

puhdistusasteen kannalta. Ilmanpaineen vaikutus puhdistusasteeseen on melko 

lineaarinen. Kuvasta 27 kuitenkin huomataan, että ilmanpaineen vaikutus riippuu paljon 

käytetystä hioma-aineesta. Kuvan mukaan joidenkin hioma-aineiden puhdistusaste jopa 

laski ilmanpaineen kasvaessa. Tämä selittyy hioma-aineen haurauden kautta. Korkeilla 

ilmanpaineilla partikkelien nopeus ylittää kriittisen murtumisnopeuden ja halkeavat. 

Täten on suositeltavaa valita ilmanpaine siten, että partikkelit eivät murru. 

Ilmanpaineelle on myös raja-arvo, joka pitää ylittää, jotta materiaalia saadaan irrotettua. 

Ilmanpaineen raja-arvoa kutsutaan myös kynnyspaineeksi. Esimerkiksi Ufererin (1992) 

testien perusteella poistettaessa valssihilsettä teräslevyistä käyttäen nikkelikuonaa 

ilmanpaineen raja-arvo on 0,5bar. Kynnyspaine voidaan myös tulkita kriittiseksi 

partikkelin nopeudeksi. Drisko (2002) kehitti nyrkkisäännön ilmanpaineen 

vaikutuksesta tehokkuuteen: ”Tuottavuus kasvaa 1,5%, kun ilmanpainetta nostetaan 

0,07 bar”. Tämä sääntö pätee kuitenkin vain kynnyspaineen ylittäneillä paineilla 

(Momber, 2008, 244-245, 247). 

 

6.2 Suuttimen halkaisijan vaikutus 

Suuttimen halkaisijan kasvaessa puhdistusaste nousee lähes lineaarisesti. Suuttimen 

halkaisijan vaikutus puhdistusasteeseen johtuu ilman ja hioma-aineen massavirtauksien 
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muutoksista. Halkaisijan kasvaessa molempien massavirtauksien arvot kasvavat. 

Suuremmalla halkaisijalla saadaan myös suurempi ala joihin partikkelit osuvat. 

Halkaisijalle ei ole olemassa mitään kynnysarvoa, mutta käytännössä on huomattu, että 

tiettyä halkaisijan minimiä ei tulisi alittaa, jotta laitteiston toiminta pysyy tyydyttävällä 

tasolla. Kuvassa 28 on esitetty suuttimen halkaisijan vaikutus puhdistusasteeseen 

(Momber, 2008, 249-250). 

 

Kuva 28.Suuttimen halkaisijan vaikutus puhdistusasteeseen. Piirretty Momber, 

2008, Blast Cleaning Technology, 244 mukaan. 

Kuvassa 28 esitetyt trendit ovat mahdollisia vain, jos käytössä oleva kompressori pystyy 

tuottamaan suuttimen vaatiman ilmamäärän. Kompressorin ollessa liian pieni, suuttimen 

ja kompressorin toimintakäyrät eivät kohtaa (ks. kappale 1.2). Tällöin puhdistusaste 

laskee suuttimen halkaisijan kasvaessa. Puhdistusasteen lasku johtuu paineen 

alenemisesta järjestelmässä. Täten suuttimen halkaisijan rajoittava tekijä on 

kompressorin tuotto (Momber, 2008, 250). 

6.3 Suuttimen muodon vaikutus 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet suuttimen muodon vaikutuksen tärkeyden 

raepuhallusprosessin tehokkuuteen. Djurovic et al. (1999) huomasivat suuttimen 

läpileikkauksen muodon vaikutuksen poistettaessa orgaanista pinnoitetta alumiinista. 

Raepuhalluksen jättämän jäljen leveys oli 26mm sylinterimäisellä suuttimella ja 46mm 

suorakulmion mallisella suuttimen ulostulolla, eli jäljen leveys kasvoi noin 180%. Myös 

energian jakautuminen kohdemateriaalin pinnassa riippuu suuttimen muodosta. Kuvassa 

400

600

800

1000

1200

5 6 7 8 9 10

P
u

d
is

tu
sa

st
e 

cm
2 /

m
in

Suuttimen halkaisija mm

p=0,6MPa 

p=0,5MPa 



49 

 

13 ja 29 on esitetty eri suuttimien vaikutukset partikkelin nopeuteen ja eroosio 

potentiaaliin (Momber, 2008, 251). 

 

Kuva 29. Erimuotoisten suuttimien vaikutus eroosiopotentiaalin jakaumaan. 

Paine: 0,28MPa, massavirtaus: 5,4kg/min, osumakulma: 45°, etäisyys: 51mm. 1 

= Laval-suutin, 2 ja 3 = muokattuja suuttimia, 4 = ideaalijakauma. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 89 mukaan. 

Plaster (1972) tutki suuttimen geometrian vaikutusta valssihilseen poistoon. 

Tutkimuksen tulokset on esitetty kuvassa 30. Käyristä nähdään, että ilmanpaineen 

noustessa hilsettä irtosi enemmän kaikilla suutinmalleilla. Suuttimien välillä oli 

kuitenkin eroavaisuuksia ja parhaat tulokset saatiin Laval-tyyppisellä suuttimella. 

Kuvasta kuitenkin nähdään, että erot pienenevät joidenkin suutinmallien välillä 

ilmanpaineen kasvaessa (Momber, 2008, 252). 
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Kuva 30. Suuttimen muodon ja paineen vaikutus valssihilseen poistoon. 1 = 

Laval-suutin, 2 = Suppilomainen kapeneva suutin, 3 = Suppilomainen laajeneva 

suutin, 4 = Suppilomainen Laval-suutin, 5 = Suppeneva-yhdensuutainen suutin. 

Hioma-aine: Murskattu teräsrae, suuttimen halkaisija: 9,5mm. Piirretty Momber, 

2008, Blast Cleaning Technology, 253 mukaan. 

Kline et al. (1988) suorittavat tutkimuksen monilla eri suutintyypeillä korkeissa 

paineissa. Tutkimuksessa puhdistettiin valssihilsettä teräslevyistä NACE 2 standardin 

mukaisesti neljällä eri suutinmallilla. NACE 2 standardin mukaan metallin pinnan tulee 

95%:sti vapaa kaikesta näkyvästä öljystä, rasvasta, pölystä, liasta, valssihilseestä, 

ruosteesta, pinnoitteesta, oksideista, korroosiosta ja ulkopuolisesta aineesta. Tahroja 

pinnassa saa olla vain 5% ja tahrat koostuvat kevyistä varjoista, lievistä raidoista, 

vähäisistä, ruosteen ja valssihilseen aiheuttamista, värivääristymistä tai aiemmin 

levitetyn pinnoitteen aiheuttamista tahroista. Yksittäisen tutkittavan alueen pinta-ala on 

9in2, eli 9 neliötuumaa. Standardin mukaan pinnan tarkastelu suoritetaan ilman 

suurennusta, eli silmämääräisesti. NACE 2 standardi vastaa standardia Sa 2,5. Kuvissa 

31 ja 32 on esitetty tutkimuksen tulokset. Kuva 31 esittää laboratoriotestien tulokset. 

Suuttimen kurkun leventämisellä ei näyttänyt olevan merkittävää vaikutusta 

puhdistusaikaan. Leveämmän kurkun antama hyöty saadaan esille vain käytettäessä 

suurempaa letkua. Kaksinkertaisella Laval-suuttimella ei saatu merkittävää hyötyä 

puhdistusaikaan. Raepuhalluksen tuottavuutta pystyttiin parantamaan huomattavasti 

käyttämällä leveää ulostuloa suuttimessa. Tulosten mukaan tuottavuus parani noin 50%. 

Leveämpi ulostulo tekee luonnollisesti leveämmän suihkun ja tuottavuuden kasvu johtui 

luultavasti tästä. Puhalluskuvion mittauksessa huomattiin leveämmän suuttimen antavan 
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102mm halkasijan kuviolla, kun taas perinteisen Laval-suuttimen kuvion halkaisija oli 

76mm (Momber, 2008, 252-253) 

 

Kuva 31. Suuttimen muodon ja paineen vaikutus valssihilseen poistoon. 1 = 

perinteinen Laval-suutin, 2 = Suutin,jossa on leveä kurkku, 3 = Tuplalaval-

suutin, 4 = Suutin, jossa on erityisen suurin ulostulo. Piirretty Momber, 2008, 

Blast Cleaning Technology, 254 mukaan. 

Kline et. al. (1988) kenttätestien tulokset on esitetty kuvassa 32. Näissä testeissä leveän 

kurkun suutin on vaihdettu suuttimen, jossa kurkku on erittäin leveä ja virtaus 

laminaarinen. Laminaarisen virtauksen suutin ei parantanut prosessin tuottavuutta 

verrattuna perinteiseen Laval-suuttimeen. Kaksinkertainen Laval-suutin paransi 

tuottavuutta yli 10% kaikilla painetasoilla verrattuna perinteiseen Laval-suuttimeen. 

Leveän ulostulon suutin oli huomattavasti tehokkaampi kuin perinteinen Laval-suutin 

kahdella korkeimmalla paineella. Korkeammat painetasot hyödyttivät kaikkia 

suutintyyppiä, mutta kaikista eniten leveän ulostulon suutinmallia (Momber, 2008, 253). 

0

25

50

75

100

1 2 3 4

P
u

h
d

is
tu

sa
ik

a 
s

Suutinmalli



52 

 

 

Kuva 32. Suuttimen muodon ja paineen vaikutus valssihilseen poistoon. 1 = 

perinteinen Laval-suutin, 2 = Laminaarisen virtauksen suutin, 3 = Tuplalaval-

suutin, 4 = Suutin, jossa on erityisen suurin ulostulo. Piirretty Momber, 2008, 

Blast Cleaning Technology, 254 mukaan. 

Suuttimien muoto vaikuttaa puhdistusasteen lisäksi myös hioma-ainekulutukseen. 

Kuvassa 33 nähdään hioma-ainekulutus tietylle pinta-alalle tuplaventuri ja Bazooka 

suuttimilla. Kuvasta nähdään, että Bazooka suutin kuluttaa huomattavasti vähemmän 

hioma-ainetta molemmissa tapauksissa. Tietylle suuttimen muodolle hioma-aineen koko 

vaikuttaa huomattavasti hioma-aineen kulutukseen. Kuvasta huomataan, että 

pienemmällä partikkelikoon käyttäminen on tässä suhteessa aina tehokkaampaa 

(Momber, 2008, 256). 
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Kuva 33. Suuttimen muodon ja hioma-aineen vaikutus prosessin 

massavirtaukseen. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 255 

mukaan. 

Suuttimen muotoa valittaessa tulee ottaa huomioon myös kohdemateriaali. Eri 

suutinmalleilla puhdistusaste vaihtelee riippuen puhallettavasta kohdemateriaalista. 

Kuvissa 34 ja 35 on esitetty neljällä eri suuttimella saatu puhdistusaste kahdelle eri 

kohdemateriaalille. Kuvista huomataan suutintyyppien 1 ja 3 välinen vaihtelevuus. 

Puhallettaessa valssihilsettä teräslevystä suutintyyppi 1 antaa paremman suhteellisen 

puhdistusasteen. Toisaalta puhallettaessa PVC levyä suutintyyppi 3 antaa paremman 

suhteellisen puhdistusasteen. Myös suutintyypin 2 suhteellinen puhdistusaste vaihtelee 

suuresti materiaalien välillä (Momber, 2008, 256). 
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Kuva 34. Suuttimen muodon vaikutus valssihilseen poistoon metallilevystä 

käyttäen teräsraetta. 1 = sylinterimäinen suutin, jossa suppilomainen sisääntulo, 2 

= laajeneva- suppeneva suutin, jossa lyhyt suppeneva osa, 3 = perinteinen Laval-

suutin, 4 = laajeneva-suppeneva suutin, jossa ylimääräinen tila sisääntulossa. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 257 mukaan. 

 

Kuva 35. Suuttimen muodon vaikutus PVC näytteiden eroosioon käyttäen 

nikkelikuonaa. 1 = sylinterimäinen suutin, jossa suppilomainen sisääntulo, 2 = 

laajeneva- suppeneva suutin, jossa lyhyt suppeneva osa, 3 = perinteinen Laval-

suutin, 4 = laajeneva-suppeneva suutin, jossa ylimääräinen tila sisääntulossa. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 257 mukaan. 
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Kappaleessa esitetyistä tuloksista voidaan vetää luotettava johtopäätös, että 

suutinmallille ei ole olemassa yhtä tiettyä optimia. Suuttimenmalli pitää valita hioma-

aineen, prosessiparametrien ja kohdemateriaalin ominaisuuksien mukaan (Momber, 

2008, 256). 

6.4  Suuttimen etäisyyden vaikutus 

Suuttimen etäisyydelle voidaan määrittää kolme aluetta: alkualue, optimialue ja laskeva-

alue. Kuvassa 36 on esitetty suuttimen etäisyyden vaikutus puhdistusasteeseen. Kuvasta 

nähdään suuttimen optimietäisyyden olevan välillä 57-67 cm. Optimietäisyys ei 

kuitenkaan ole aina sama vaan se vaihtelee prosessiparametrien, kohdemateriaalin ja 

käytetyn hioma-aineen mukaan. SSPC (Society for Protective Coatings) on antanut 

optimietäisyydelle seuraavan määritelmän: ”Optimi puhdistusasteelle, suuttimen 

etäisyys pinnasta on noin 46cm”. Kappaleessa 1.3.2 mainittiin partikkelin kiihtyvän 

vielä suuttimen jälkeen, johtuen ilman ja partikkelin välisestä nopeuserosta. Tämä 

selittää osittain optimietäisyyden vaihtuvuutta. Toinen näkökulma optimietäisyyteen on 

hioma-ainesuihkun halkaisijan kasvaminen etäisyyden kasvaessa (Momber, 2008, 257-

259). 

 

Kuva 36. Suuttimen etäisyyden vaikutus puhdistusasteeseen valssihilseen poistossa. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 258 mukaan. 

6.5  Osumakulman vaikutus 

Kuvassa 37 on esitetty osumakulman vaikutus valssihilseen poistamiseen. Käyristä 

huomataan, että maksimi puhdistusaste saavutettiin molemmissa tapauksissa 45-asteen 
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kulmalla. Tämä on hyvin tyypillistä plastisesti reagoivilla materiaaleilla. Alhaisin 

puhdistusaste oli kohtisuoralla puhalluskulmalla molemmissa tapauksissa. SSPC on 

antanut suosituksen myös puhalluskulmasta, mutta se ei tue tutkimustuloksia: 

”Poistettaessa valssihilsettä, paksua ruostetta tai puhdistettaessa kuoppaisia alueita paras 

osumakulma on 80-90-astetta”. Edellä mainittu suositus pätee kuitenkin elastisesti 

reagoivien pinnoitteiden poistoon. Poistettaessa paksua ruostetta, raskasta valssihilsettä 

tai haurasta pinnoitetta on kohtisuorakulma yleensä tehokkain. Averchenko et al. (1970) 

tutkivat hauraan emalipinnoitteen eroosiota raepuhalluksessa ja huomasivat 

eroosioasteen olevan maksimissaan puhalluskulman ollessa kohtisuora. Uferer (1972) 

puolestaan tutki osumakulman vaikutusta puhdistusasteeseen puhallettaessa ruostunutta 

teräslevyä. Uferer huomasi puhdistusasteen kasvavan osumakulman kasvaessa 45-

asteesta 90-asteeseen. Kuvasta 37 nähdään, että myös hioma-aineen massavirtauksella 

on merkittävä vaikutus puhdistusasteeseen. Pienillä osumakulmilla saadut maksimi 

eroosioasteet ovat tyypillisiä materiaaleille, joissa materiaalia poistuu mikroleikkauksen 

tai kyntämisprosessin kautta (Momber, 2008, 259). 

 

Kuva 37. Puhalluskulman ja massavirtauksen vaikutus valssihilseen poistoon. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 260 mukaan. 

6.6  Altistusajan vaikutus 

Materiaalin poistumisaste ja puhdistusaste kasvavat altistusajan kasvaessa. Toisaalta 

kuvan 38 mukaan materiaalin poistumisprosessin ja puhdistusprosessin tehokkuus 

heikkenee altistusajan kasvaessa. Kuvasta nähdään eroosioasteen kasvavan 

huomattavasti lyhyillä altistusajoilla. Altistusajan kasvaessa käyrän kulmakerroin 
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pienenee eli puhdistusprosessin tehokkuus laskee. Tarkasteltaessa prosessia tältä 

kantilta, lyhyet paikalliset altistusajat ovat suositeltavia. Tämä puolestaan tarkoittaa 

nopeaa suuttimen kulkua. Kuvassa on esitetty myös erillinen kynnysaika tI. Materiaali 

alkaa poistumaan vasta kynnysajan ylittyessä. Kynnysaika riippuu kohdemateriaalin 

hauraudesta. Hyvin haurailla materiaaleilla kynnysaika on lähes olematon. Lisäksi 

kuvassa on esitetty piste tII, joka erottaa eroosiojakson ja saturaatiojakson toisistaan. 

Tätä aikaa ei tulisi ylittää, jotta tehokkaat puhdistusehdot säilyvät. Altistusajan ja 

poistetun materiaalin välinen suhde (kuvan 38 käyrän muoto) riippuu käytetystä hioma-

aineesta ja partikkelikoosta. Altistusajalle voidaan määrittää myös optimi. Optimiaika 

löytyy kuvan käyrän jyrkimmästä kohdasta. Optimiajan määrittäminen ei kuitenkaan ole 

yksiselitteistä, vaan käyttäjän tulee itse päättää, mikä on haluttu materiaalin 

poistamisaste (Momber, 2008, 261-263). 

 

Kuva 38. Altistusajan vaikutus materiaalin poistamiseen, kohteena turbiinisiipi. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 263 mukaan. 

6.7 Pyyhkäisykertojen vaikutus 

Tiedettäessä optimialtistusaika voidaan raepuhallusprosessille laatia suunnitelma 

pyyhkäisyjen määrälle. Suunnitelman perusperiaate on, että optimialtistusaika 

kohdistetaan samaan alueeseen useamman kerran, kunnes materiaalia on saatu 

poistettua riittävästi. Esimerkiksi haluttaessa poistaa ℎ𝐶 = 16𝜇𝑚 paksuinen pinnoite, 

niin kuvan 38 mukaan prosessiin kuluva aika on tE=20s. Kuvasta voidaan määrittää 

optimialtistusajaksi to=2s, jolloin pinnoitetta poistuu hc=6μm. Tällöin pintaan tulee 

kohdistaa kahden sekunnin aika kolme kertaa, jotta pinnoitetta saadaan poistettua 
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ainakin16μm. Kolmen pyyhkäisyyn kuluu aikaa 3to=3*2s=6s. Useammalla pyyhkäisyllä 

säästetään siis yhteensä 14 sekuntia ja prosessin tehokkuus kasvaa 70%. 

 

6.8  Hioma-aineen massavirtauksen vaikutus 

Kuvassa 39 on esitetty hioma-aineen massa virtauksen vaikutus puhdistusasteeseen. 

Massavirtaukselle on selkeästi olemassa optimiarvo. Kuvasta huomataan myös, että 

massavirtauksen vaikutus puhdistusasteeseen riippuu hyvin paljon käytetystä hioma-

aineesta ja suuttimesta. Kuvassa Laval-tyyppinen suutin antaa parhaimman 

puhdistusasteen, joka tukee kappaleessa 1.5.3 esitettyjä väitteitä (Momber, 2008, 264). 

 

Kuva 39. Massavirtauksen vaikutus puhdistusasteeseen. Suutinmalli 1 = pitkä Laval-

suutin, dN =9,5mm, 2 = sylinterimäinen suutin, dN =10mm, 3 = lyhyt Laval-suutin, dN 

=9mm. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 265 mukaan. 

Massavirtaus määrittää kohdemateriaalin osuvien partikkelien määrän ja partikkelien 

liike-energian. Mitä suurempi massavirtauksen arvo on, sitä enemmän partikkeleita 

osuu kohteeseen. Olettaen, että kiihdytyksessä hioma-ainepartikkeleiden välillä ei ole 

vuorovaikutuksia, voidaan todeta puhdistusasteen kasvavan massavirtauksen kasvaessa. 

Tämä pätee erityisesti suhteellisen matalilla massavirtauksen arvoilla. Suurilla 

massavirtauksen arvoilla partikkelit alkavat törmäillä toisiinsa enemmän, joka johtaa 

partikkeleiden murtumiseen ja puhdistustehon heikkenemiseen. Lisäksi paineilmasta 

hioma-ainepartikkeleihin siirtyvä liike-energia jakaantuu useammalle partikkelille 

aiheuttaen yksittäisen partikkelin nopeuden alenemisen. Nämä haittavaikutukset 
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kumoavat kasvavan osumafrekvenssin antaman positiivisen vaikutuksen 

puhdistustehokkuuteen (Momber, 2008, 266). 

On olemassa tietty massavirtauksen arvo, jolla katetun alueen prosentuaalinen osuus on 

100%. Tämä arvo vaihtelee eri hioma-aineiden välillä. Kohdemateriaalin ominaisuudet 

vaikuttavat myös optimimassavirtauksen arvoon. Plastisesti reagoivilla materiaaleilla 

optimimassavirtauksen arvot ovat suhteellisen korkeita, kun taas elastisesti reagoivilla 

materiaaleilla optimiarvot ovat alhaisempia. Tämä johtuu hauraiden materiaalien 

herkkyydestä rasitukseen. Plastisesti reagoiva materiaali on herkkä partikkelien 

osumatiheydelle. Tästä johtuen plastisesti reagoivat materiaalit vaativat korkeamman 

massavirtauksen arvon, jotta plastinen muodonmuutos tapahtuu (Momber, 2008, 266). 

Kappaleessa 1.2 todettiin, että raepuhallusprosessin massavirtausta säädetään hioma-

aineventtiilin avulla. Kuvassa 40 on esitetty hioma-aineventtiilin aukaisun vaikutus 

puhdistusasteeseen. Kuvasta huomataan, että eri hioma-aineet reagoivat eri tavoilla 

venttiilin aukaisuun. Jokaiselle hioma-aineelle voidaan kuitenkin määrittää optimiarvo 

venttiilin aukaisulle. Huomattavaa on myös, että optimiarvot poikkeavat hioma-aineiden 

välillä. Esimerkiksi kuparikuonalle optimiarvo on kuusi venttiilin käännöstä, kun taas 

hiilikuonalle optimiarvo on neljä. On selvää, että käytetyn hioma-aineen määrä, tietyn 

alueen puhdistukseen, saa minimiarvon tietyllä venttiilin aukaisulla. Holt ja Austin 

(2001) kuitenkin totesivat, että hioma-aineen massavirtaus ei aina muutu lineaarisesti 

venttiiliä aukaistaessa. Täten massavirtauksen ja puhdistusasteen välille ei aina löydetä 

optimiarvoa, mutta venttiilin aukaisulle ja puhdistusasteelle löydetään aina optimiarvo 

(Momber, 2008, 266-267). 
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Kuva 40. Hiekkaventtiilin vaikutus puhdistusasteeseen. 1 = kuparikuona, 2 = hematiitti, 

3 = graniitti, 4 = hiilikuona. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 

265 mukaan. 

6.9  Hioma-ainevuon vaikutukset 

Hioma-aineen vuo ilmaisee tietylle alueelle kohdistuvan hioma-ainepartikkeleiden 

massan tietyssä ajassa. Täten vuo kuvaa osumistiheyttä. Vuon arvon kasvaessa myös 

osumatiheys ja partikkelien väliset vuorovaikutukset kasvavat. Tästä johtuen liian 

suuret vuon arvot eivät ole tehokkaita ja puhdistustehokkuus laskeekin vuon arvon 

kasvaessa liikaa. Hauraat materiaalit ja metallit eivät reagoi suuresti hioma-ainevuon 

arvon muutoksiin. Polymeerit ja elastomeerit puolestaan ovat herkkiä arvon muutoksille 

(Momber, 2008, 268-269). 

 

6.10 Hioma-ainepartikkelin halkaisijan vaikutus 

Neumann (1976) mukaan partikkelin halkaisijan kasvaessa puhdistusaika pinnalle 

kasvaa. Pienillä partikkeleilla puhdistusaika ei muutu merkittävästi partikkelin 

halkaisijan kasvaessa. Halkaisijan kasvaessa dp=1000μm puhdistustehokkuus laskee 

kuitenkin huomattavasti ja puhdistusaika kasvaa. Testeissään Neumann raepuhalsi 

valssihilsettä. Kuvassa 41 on esitetty Remmeltsin (1969) tutkimuksen tulokset. 

Partikkelin halkaisijan pienentäminen nostaa puhdistusasteen arvoa selkeästi ja 

massavirtausten arvot säilyvät lähes samalla tasolla kaikissa mittauksissa. Hioma-

ainepartikkelin halkaisijan kasvaessa, tietylle pinta-alalle käytetyn hioma-aineen määrä 
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kasvaa. Pienempien partikkelien käyttö parantaa myös katetun alan prosentuaalista 

osuutta. SSPC on antanut ohjenuoran käytettävästä partikkelikoosta: ”Hioma-

ainepartikkelin kokoa pienentämällä voidaan puhdistusastetta parantaa huomattavasti. 

Yleinen sääntö on käyttää pienintä mahdollista partikkelikokoa, jolla työ saadaan 

suoritettua.” Suuremmat partikkelikoot voivat olla hyödyllisiä poistettaessa paksuja 

pinnoitteita ja raskasta valssihilsettä (Momber s.270,273). 

 

Kuva 41. Partikkelikoon vaikutus puhdistusasteeseen valssihilseen poistossa. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 272 mukaan. 

Kasvatettaessa partikkelin halkaisijaa eroosioaste kohdemateriaalissa kasvaa. Tämä 

johtuu suurempia partikkelien suuremmasta liike-energiasta. Toisaalta taas suurempia 

partikkelikoko vähentää osumatiheyttä ja heikentää katetun alueen prosentuaalista 

osuutta. Tämän vuoksi monesti on järkevää käyttää erikokoisten partikkelien sekoitusta. 

Tällä tavalla saadaan molempien suurien ja pienien partikkelien tuomat edut. Kuvassa 

42 on esitetty miten erilaiset sekoitukset poistavat valssihilsettä ja ruostetta. Kuvasta 

nähdään, että seos ”1”, karkea seos, jossa pienin partikkelikoko dp=315μm, poistaa 

ruostetta ja valssihilsettä yhtä tehokkaasti. Hienompi seos ”4”, partikkelikoko välillä 

315μm <dp< 1250μm, poistaa ruostetta huomattavasti tehokkaammin kuin valssihilsettä 

(Momber, 2008, 275-276). 
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Kuva 42. Partikkelikoon vaikutus puhdistusasteeseen valssihilseen ja ruosteen 

poistossa. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 276 mukaan. 

6.11 Hioma-aineen muodon ja kovuuden vaikutukset 

Puhdistusaste riippuu käytetyn partikkelin muodosta ja kohdemateriaalista. Pyöreät 

partikkelit sopivat ennemmin hauraiden pinnoitteiden, kuten valssihilseen, poistoon. 

Kulmikkaat partikkelit sopivat pehmeiden pinnoitteiden, kuten ruosteen ja maalin, 

poistoon. Uhlmann et al. (2003) tutkimuksen tulokset on esitetty kuvassa 43 Kuvasta 

huomataan, että partikkelin muodolle ei voida yksioikoisesti määrittää optimia vaan 

tietylle pinnoitteelle tulee käyttää tietyn muotoista partikkelia (Momber s.277-278). 
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Kuva 43. Partikkelin muodon vaikutus puhdistusasteeseen. Piirretty Momber, 2008, 

Blast Cleaning Technology, 278 mukaan. 

Tutkittaessa hioma-aineen kovuuden vaikutuksia kohdemateriaalin 

pinnanmuokkauksessa on tärkeää tutkia myös kohdemateriaalin kovuutta. Tämän 

vuoksi on tärkeää määrittää kohdemateriaalin ja hioma-aineen kovuuksien välinen 

suhde. Kuvassa 44 on esitetty kolmen eri kohdemateriaalin eroosio hioma-aineen 

kovuuden kasvaessa. Kuvasta nähdään, että pehmeämmälle kohdemateriaalille riittää 

pehmeämpi hioma-aine. Wellinger ja Uetz (1955) kehittivät kohdemateriaalin ja hioma-

aineen kovuuksien suhteelle niin sanotun siirtymisvaiheen. Heidän mukaansa suhteen 

ollessa HM/HP=[1;1,5] on eroosioprosessi erittäin herkkä suhteellisen kovuuden 

muutoksille. Katsottaessa kovimman kohdemateriaalin eroosiokäyrää huomataan käyrän 

alkavan nousta, kun hioma-aineen kovuus on noin 500kg/mm2. Tällöin suhteellisen 

kovuuden arvo on 0,9, joka tukee Wellingerin ja Uetzin väitettä. SSPC:een suositus 

käytetyn hioma-aineen kovuudesta on: ”Valitaan minimi hioma-aineen kovuus, jolla työ 

saadaan tehtyä tehokkaasta” (Momber, s.279-280). 
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Kuva 44. Hioma-aineen ja kohdemateriaalin kovuuksien vaikutus kohteen eroosioon. 

Hioma-aine: teräslankakatko, dp=400μm, vp=70m/s. Piirretty Momber, 2008, Blast 

Cleaning Technology, 280 mukaan. 
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7 PINNAN LAADUN PIIRTEET 

Kohdemateriaalin pinnan piirteet määrittävät asennettavan päällysteen ominaisuuksia ja 

toimivuutta. Korroosiosuojien toimivuutta on kuvattu ISO 8502 sarjassa: ”Suojamaalien 

ja muiden tuotteiden toimivuuteen teräksessä vaikuttaa teräksen pinnan tila juuri ennen 

maalaamista. Merkittävimmät toimivuuteen vaikuttavat tekijät ovat: 

(1) ruosteen ja valssihilseen läsnäolo 

(2) pinnan epäpuhtauksien, kuten suolojen, pölyn, öljyn ja rasvojen läsnäolo 

(3) pinnan profiili” (Momber, 2008, 337) 

Edellä mainittujen tekijöiden määrittämiseksi on luotu useita normeja ja 

testausmenetelmiä. Kohdemateriaalin pinnan piirteet voidaan jakaa primääripiirteisiin ja 

sekundääripiirteisiin. Primääripiirteisiin kuuluvat ominaisuudet, jotka kuuluvat 

pinnoitteen määrittelyyn. Näihin kuuluvat visuaalinen puhtaus, kemiallinen puhtaus, 

fysikaalinen puhtaus, profiilin ominaisuudet ja pinnan yhtenäisyys. Sekundääripiirteisiin 

kuuluvat ominaisuudet, jotka riippuvat primääripiirteistä. Näihin kuuluvat pinnan 

energia, kostuvuus ja pinnoitteen kiinnittyminen kohdemateriaaliin. 

7.2 Visuaalinen puhtaus 

Raepuhalluksen visuaaliset standardit perustuvat ISO 8501-1 ja ISO 8501-2 

standardeihin. Visuaaliset standardit pitävät sisällään kaksi asiaa, alkuperäisen tilan ja 

visuaalisen pinnan valmistelun määritelmän. Kohdemateriaalin alkuperäisellä tilalla on 

hyvin suuri vaikutus pinnoitteen toimivuuteen raepuhalletulla teräspinnalla. Kuvassa 45 

on esitetty eri ruosteasteiden ja valmisteluasteiden vaikutus pinnoitteen elinikään. 

Ruosteaste A on matalin aste ja aste D on korkein aste. Valmisteluasteet on merkitty 

ruotsalaisen Sa-standardin mukaan. Valmisteluasteet on määritelty näkyvien 

epäpuhtauksien mukaan. Epäpuhtauksiin kuuluvat ruoste, aiemmat pinnoitteet, 

valssihilse ja muut vierasperäiset aineet. Kuvasta huomataan pinnoitteen eliniän 

pienentyvän ruosteasteen kasvaessa ja valmisteluasteen pienentyessä (Momber, 2008, 

338-342). 
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Kuva 45. Pinnankäsittely tekniikan vaikutus pinnoitteen elinikään. Piirretty Momber, 

2008, Blast Cleaning Technology, 339 mukaan. 

On huomattava, että kaikkia valmisteluasteita ei voida saavuttaa tietyillä 

prosessiparametreilla. Ilmanpaine, hioma-aineen tyypppi ja hioma-aineen koko 

vaikuttavat valmisteluasteen luokkaan. Nieth (1955) tutki eri hioma-aineiden vaikutus 

valmisteluasteeseen. Hän liitti kohdemateriaalin puhtauden hioma-aineen kykyyn 

muokata materiaalia. Pinnat, joissa on taipuneita ja kerrostuneita osioita, Nieth mielsi 

vahvasti muokkaantuneiksi. Nämä pinnat sisältävät tyypillisesti jälkiä ruosteesta ja 

valssihilseestä.  Snyder ja Beuthin (1989) tutkivat eri hioma-aineiden lisäksi 

partikkelikoon vaikutusta valmisteluasteeseen. He huomasivat karkean ja hyvin 

hienojakoisen kvartsihiekan pystyvän saavuttamaan valmisteluasteen Sa 3 95%:sti. 

Keskikokoinen ja hienojakoinen kvartsihiekka saavutti asteen Sa 3 vain 75%:sti. 

Kupari- ja hiilikuonaa käytettäessä valmisteluastetta Sa 3 ei saavuttu ollenkaan 

(Momber, 2008, 343). 

Visuaalista tarkastelua valmisteluasteen määrittämiseksi on yritetty korvata erilaisilla 

menetelmillä. Yksi ensimmäisistä menetelmistä oli heijastavuuden määrittäminen. 

Kohdemateriaalin heijastuvuus kasvaa raepuhalluksen edetessä, mutta heijastavuuden 

maksimit riippuvat teräslaadusta ja käytetystä hioma-aineesta. Toinen menetelmä 

valmisteluasteen määrittämiseksi on kohdemateriaalin resistanssin mittaaminen. 

Menetelmän mukaan resistanssi on hyvin pieni valmisteluasteen ollessa korkea. Kolmas 

ja uusin menetelmä pyrkii määrittämään valmisteluasteen pinnan sähköpotentiaalin 
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heikentymisen avulla. Tämä menetelmä pystyy erottamaan puhtaan metallin, oksidit ja 

öljykerrokset kohdemateriaalin pinnasta. ( Momber, 2008, 343, 345-346) 

 

7.3 Pintaan liuenneet aineet 

Kemiallinen puhtaus ottaa huomioon raepuhallettuun pintaan liuenneet aineet. 

Liuenneita aineita ovat muun muassa rauta, tietyt suolot, rasvat, öljyt. Kloridit, fosfaatit, 

nitriitit ja sulfaatit ovat yleisiä teräspinnoissa ja niillä on suuri vaikutus asennettavan 

pinnoitteen toimivuuteen. Teräspintoihin suoloja kertyy erilaisista prosesseista, 

ympäristöstä ja hioma-aineesta. Erityisesti meren lähettyvillä varastoiduissa tai 

käytetyissä teräspinnoissa suoloja voi olla hyvin paljon. Suoloja on niin uusissa kuin 

vanhoissa teräspinnoissa (Momber, 2008, 349, 352, 362). 

Mitsche (2001), Morcillo et al. (1989a), Kaiser ja Schütz (2001) ja Soltz (1991) 

osoittivat laboratoriokokeiden perusteella, että kloridipitoisuudet ovat erityisen 

haitallisia pinnoitettaville teräksille. Kloridit edesauttavat ruosteen kehittymistä ja 

osmoottista kuplanmuodostusta. Teräksen lämpötilan sietokyky myös laskee 

kloridipitoisuuden kasvaessa. Kloridipitoisuuden kasvaessa 1,0μg/cm2 teräksen 

lämpötilan sietokyky laskee noin 6 astetta. Lisäksi klorodit vähentävät huomattavasti 

maalin kykyä tunkeutua ja ympäröidä ruostetta. Sulfaatti ei ole yhtä vahingollinen suola 

kuin kloridi. Sulfaattipitoisuuksien tulee olla huomattavasti kloridipitoisuuksia 

korkeampia, jotta pinnoitteeseen alkaa syntyä kuplia. Täten sulfaattipitoisuus ei ole yhtä 

merkittävä kuin kloridipitoisuus. Kloridi- ja sulfaattipitoisuuksille löytää 

kirjallisuudesta raja-arvoja. Raja-arvot riippuvat kuitenkin materiaalisysteemistä ja 

pinnoitteen paksuudesta. Tämän vuoksi jokainen tapaus on omanlaisensa ja raja-arvot 

vaihtelevat tapauskohtaisesti (Momber, 2008, 349, 353). 

Pinnoitteen ruosteen läpäisykyky riippuu ruosteen epäpuhtauksista. Läpäisykyky 

heikkenee ruosteen sisältäessä suoloja. Kaiser ja Schütz (2001) määrittivät kolme eri 

tasoa natriumkloridin ja natriumsulfaatin määrille. Ensimmäisellä tasolla pinta on lähes 

puhdas ja pinnoite ympäröi ruosteen kokonaan. Tällä tasolla pitoisuudet ovat 

NaCl<0,5μg/cm2 ja Na2SO4<5μg/cm2. Tasolla kaksi pitoisuudet ovat tasolla 

NaCl<0,81μg/cm2 ja Na2SO4<112,6μg/cm2 pinnoite ei ympäröinyt ruostetta täydellisesti 

ja pinnoitteen ja kohdemateriaalin välisessä rajapinnassa ilmeni virheitä. Viimeisellä 

tasolla pinnoitteen ja kohdemateriaalin rajapinnalla oli 30-40μm kokoisia aukkoja. 
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Nämä aukot sisälsivät ruostetta, jota pinnoite saanut ympäröityä. Tämä vähensi 

pinnoitteen ja kohdemateriaalin välistä kiinnitysvoimaa. Kolmannella tasolla 

pitoisuudet ovat NaCl<87,6μg/cm2 ja Na2SO4<18,8μg/cm2. Tuloksista nähdään, että 

natriumkloridi on vallitsevassa asemassa. Tämä tukee edellisessä kappaleessa esitettyä 

väitettä, että sulfaatti ei ole yhtä vahingollinen suola kuin kloridi. Tuloksista voidaan 

myös huomatta, että ruoste itsessään ei aiheuta ongelmia pinnoitteen toimivuudessa 

vaan ongelman aiheuttajia ovat ruosteen epäpuhtaudet (Momber, 2008, 353-355). 

Öljyt ja rasvat muodostavat kohdemateriaaliin orgaanisia filmejä. Orgaanisia filmejä voi 

muodostua esimerkiksi dieselhöyryistä, kompressorien ja sähkötyökalujen 

voiteluöljyistä tai hioma-aineen epäpuhtauksista. Filmit heikentävät pinnoitteen 

toimivuutta rajoittamalla pinnoitteen ja kohdemateriaalin kiinnittymistä. Orgaaniset 

filmit voidaan jakaa hydrofobisiin ja hydrofiilisiin filmeihin (Momber, 2008, 362, 365). 

DIN-Fachbericht 28 (2002) mukaan öljyjen ja rasvojen konsentraation tuli olla alle 

5μg/cm2. Arvojen ollessa yli 300μg/cm2 todennäköisyys pinnoittamisen 

epäonnistumiselle on korkea. Pinnoittamisen onnistuminen riippuu kuitenkin 

pinnoitteen tyypistä ja paksuudesta. Taulukossa 9 on esitetty eri orgaanisten 

epäpuhtauksien vaikutus pinnoitteiden kiinnittymiseen. Taulukosta huomataan eri 

pinnoitteiden reagoivan hyvin eri tavalla. Orgaanisten filmien on todettu heikentävän 

pinnoitteen ja kohdemateriaalin välisiä sidoksia. Lisäksi orgaaniset epäpuhtaudet 

heikentävät pinnoitteiden kuorintalujuutta (Momber, 2008, 363, 365). 

Taulukko 9. Orgaanisten epäpuhtauksien vaikutus pinnoitteen kiinnittymiseen. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 365 mukaan. 

Epäpuhtauksien 
määrä 
μg/cm2 

Numeerinen kiinnitymisaste ASTM D3359 mukaan 

Kevyt öljy Moottoriöljy Rasva 

Alkydi Epoksi Alkydi Epoksi Vinyyli Alkydi Epoksi Vinyyli Sinkki 

40 5 5 - - - - - - - 

80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

160 5 5 - - - - 5 - - 

320 5 5 5 5 5 5 5 4 1 

600 5 5 - - 5 - 0 4 0 

1200 5 5 4 5 4 5 - 0 0 

2400 5 - - - - - - - - 
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Pöly ja kiinnittyneet hioma-ainepartikkelit ovat yleisiä epäpuhtauksia kohdemateriaalin 

pinnassa. Pöly on määritelty heikosti kiinnittyneeksi materiaaliksi. Pöly koostuu 

hajonneista hioma-ainepartikkeleista ja irrotetusta kohdemateriaalista. Kiinnittyneet 

hioma-aineet ovat lujasti kiinni pinnassa. Molemmat epäpuhtaudet voivat erottaa 

pinnoitteen ja kohdemateriaalin toisistaan heikentäen kiinnittymistä. Erityisesti suuret 

partikkelikoot aiheuttavat ongelmia. Lisäksi pöly- ja hioma-ainepartikkelit saattavat 

sisältää suoloja, jotka edesauttavat ruostumista ja kuplanmuodostusta (Momber, 2008, 

367, 369). 

Pölyn ja hioma-ainepartikkelien läsnäolo pinnassa heikentää pinnoitteen kiinnittymistä 

hyvin voimakkaasti. Maruyama ja Kobayashi (2004) osoittivat termisesti ruiskutetun 

kuparijauheen kiinnittymisen hiiliteräkseen parantuvan, kun pinta oli puhdistettu 

ultraäänellä raepuhalluksen jälkeen. He vertasivat myös raepuhallettuja ja hiottuja 

pintoja. Hiotuilla pinnoilla ultraääni puhdistuksella ei ollut merkitystä, koska hionnassa 

kohdemateriaalin pintaan ei jää pöly- ja hioma-ainepartikkeleita. Tarkasteltaessa 

raepuhalletun kohdemateriaalin pintaa elektronimikroskoopilla huomataan pöly- ja 

hioma-ainepartikkeleiden muodostavan paikallisia esteitä pinnoitteen ja 

kohdemateriaalin välille. Epäpuhtaudet sijaitsevat yleensä raepuhalluksessa 

muodostuneissa koloissa ja kaivertumissa. Kiinnittyneet hioma-ainepartikkelit 

vaikuttavat myös teräksen mekaanisiin ominaisuuksiin. Partikkelikoon ollessa yli 25μm 

teräksen väsymymisjännitys pienenee. Tätä partikkelikokoa pienemmät partikkelit eivät 

vaikuta teräksen väsymisominaisuuksiin (Momber, 2008, 370-372, 374). 

7.4 Pinnan puhtaus raepuhalluksen jälkeen 

Kuiva raepuhallus ei ole paras tapa poistaa suoloja kohdemateriaalin pinnasta. Howlett 

ja Dupuy (1993) huomasivat tutkimuksessaan, että kuivalla raepuhalluksella jopa 

50%:ssa käsitellyistä pinnoista oli liian suuret kloriditasot. Lisäksi tutkijat huomasivat 

kuivan raepuhalluksen olevan riittämätön myös muiden suolojen poistoon. 

Raepuhallettaessa kohdemateriaali pintaan muodostuu erilaisia kerroksia ja taitoksia. 

Epäpuhtaudet jäävät jumiin näiden kerrosten ja taitosten väliin, eikä niitä saada 

poistettua kuivalla raepuhalluksella. Lisäksi suoloja ja muita epäpuhtauksia löytyy 

raepuhalletun pinnan alta mikrokuopista. Yksi tapa parantaa epäpuhtauksien poistoa 

kuivaraepuhalluksessa on käsitellä teräs useampaan kertaan. Tämä tapa vaatii sen, että 

teräksen annetaan seistä paikoillaan yön yli, jolloin kloridit ja oksidit pääsevät 
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nousemaan teräksen pintaan. Tämän jälkeen pinta käsitellään uudestaan ja 

epäpuhtauksia saadaan poistettua enemmän (Momber, 2008, 357,359), 361. 

Kuiva raepuhallusta parempi tapa, poistaa suolat kohdemateriaalin pinnasta, on märkä 

raepuhallus. Märkäraepuhalluksessa käytetty vesi tunkeutuu kohdemateriaalin koloihin 

ja huokosiin ja huuhtoo suolat pois. Appleman (2002,2003) asetti pinnanmuokkaus 

menetelmät järjestykseen suhteellisen suolan poistokyvyn mukaan. Vesipuhallus, jossa 

on mukana hioma-ainetta, sai arvon 1. Tämä menetelmä on siis tehokkain suolan 

poistossa. Perinteinen vesipuhallus ilman hioma-ainetta sai arvon 0,95. 

Märkäraepuhallus sai arvon 0,9. Kuivaraepuhallus sai arvon väliltä [0,83;0,9]. Korkealla 

paineella tehtävä vesipesu sai arvon 0,85. Huonoimmat arvot saivat käsin puhdistus ja 

sähkötyökaluilla puhdistus. Näiden menetelmien arvo oli 0,25. Appleman (2003) tutki 

myös valmisteluasteen vaikutusta suolan poistoon. Valmisteluaste Sa 2 suolan 

poistokyky oli 0,83. Sa 2,5:n suolan poistokyky oli 0,84. Korkeimman valmisteluasteen 

Sa 3 suolan poistokyky oli 0,9. Taulukossa 10 on esitetty erilaisten 

pintakäsittelymenetelmien vaikutus suolatasoihin eri kohdemateriaaleissa. Taulukosta 

huomataan eri menetelmien vaikuttavan suolatasoihin eri tavalla. Tämän lisäksi 

taulukosta huomataan menetelmien myös tuovan suoloja kohdemateriaaliin. 

Esimerkiksi kuivaraepuhallus tuo ”A-285 Grade 3” teräkseen 11μg/cm2 nitraatteja 

(Momber, 2008, 357,360-361). 
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Taulukko 10. Pinnankäsittely tekniikan vaikutus suolien määrään eri 

kohdemateriaaleissa. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 360 

mukaan. 

Kohdemateriaali Epäpuhtaus Suolan määrä  μg/cm2 

Pinnan puhdistusmenetelmä 

Ei puhdistusta Kuiva raepuhallettu Vesipuhallettu Märkäpuhallettu 

A-36 terästä, 
jossa valssihilsettä 

Sulfaatit 40 3 0 4 

Fosfaatit 0 0 0 3 

Kloridit 2 2 1 0 

Nitraatit 0 6 0 6 

A-285 3-laadun 
terästä, 
jossa valssihilsettä 

Sulfaatit 5 5 0 1 

Fosfaatit 0 1 0 6 

Kloridit 4 3 1 1 

Nitraatit 0 11 1 3 

Ruosteinen vesiputki Sulfaatit 5 2 1 2 

Fosfaatit 1 2 0 6 

Kloridit 28 32 1 0 

Nitraatit 6 1 1 8 

Vesiputki, 
jossa ehjä pinnoite 

Sulfaatit 8 4 0 0 

Fosfaatit 0 2 0 3 

Kloridit 6 1 1 0 

Nitraatit 4 2 1 5 

H2S esipuhdistinlevy Sulfaatit 39 7 0 3 

Fosfaatit 0 0 0 2 

Kloridit 12 8 0 1 

Nitraatit 0 1 0 3 

Lämmönvaihtimen 
kuori 

Sulfaatit 7 4 0 0 

Fosfaatit 0 0 0 7 

Kloridit 17 31 0 0 

Nitraatit 0 3 0 6 

 

Poistettaessa rasvaa tai öljyä kohdemateriaalista raepuhallus ei ole varteenotettava 

menetelmä. Rasvat ja öljyt tulee poistaa ennen raepuhallusta. Epäpuhtaudet voidaan 

poistaa esimerkiksi höyryllä, kuumalla vedellä tai kemiallisesti (Momber, 2008, 366). 

Kokeelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että kiinnittyneiden partikkelien ja sirpaleiden 

aiheuttamat epäpuhtaudet raepuhalletussa materiaalissa voivat vaihdella 1%:sta 50%:iin 

suhteessa kohdemateriaaliin. Zaat (1960) tutki useiden eri hioma-aineiden kiinnittymistä 

kohdemateriaaliin raepuhallusprosessissa. Tässä tutkimuksessa sirpaleiden koko vaihteli 

välillä [10,100μm], riippuen käytetystä hioma-aineesta. Kiinnittyneiden partikkelien 

määrä oli välillä [5-42]/cm2. Partikkelien määrä riippui osumakulmasta. Kohtisuoralla 
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kulmalla partikkelien määrä oli suurimmillaan. Kuvassa 46 on esitetty osumakulman 

vaikutus partikkeleiden kiinnittymiseen. Lisäksi hioma-aineen materiaali oli vaikuttava 

tekijä. Alumiinioksidilla kiinnittyneiden partikkelien määrä oli suurin kaikista kokeessa 

käytetyistä hioma-aineista. Osumakulman ja hioma-aineen materiaalin lisäksi 

partikkelien kiinnittymiseen vaikuttavat ilmanpaine ja suuttimen etäisyys. Suuttimen 

etäisyyden kasvaessa kiinnittyneiden partikkeleiden määrä laskee. Ilmanpaineen 

kasvaessa kiinnittyneiden partikkelien määrä nousee. Näiden kahden parametrin 

yhteisvaikutus määrittää kiinnittyneiden partikkelien koon. Eräässä tutkimuksessa 

suuttimen etäisyyden kasvaessa ja ilmanpaineen laskiessa kiinnittyneiden partikkelien 

koko kasvoi (Momber, 2008, 374, 376). 

 

Kuva 46. Osumakulman vaikutus partikkelien kiinnittymiseen. Piirretty Momber, 

2008, Blast Cleaning Technology, 376 mukaan. 

Taulukossa 11 on esitetty Fairfullin ja Weldonin (2001) tutkimuksen tulokset eri hioma-

aineiden kiinnittymisestä kohdemateriaaliin. Kuonamaiset hioma-aineet näyttävät 

kiinnittyvän helposti. Hioma-aineen kovuudelle ja kiinnittymiselle ei näytä olevan 

suoraa yhteyttä, mutta keskikovat hioma-aineet vaikuttavat kiinnittyvän eniten. 

Partikkeleiden kiinnittyminen ei johdu pelkästään satunnaisesti kiinnityvistä 

partikkeleista vaan hioma-ainepartikkelin hajoamismekanismilla vaikuttaisi olevan 

hyvin suuri rooli. Kohdemateriaalin ylipuhaltamisella on myös suuri vaikutus 

kiinnittyneiden partikkelien määrään. Ylipuhaltamisella tarkoitetaan saman kohdan 

raepuhaltamista useamman kerran. Ylipuhaltaminen lisää iskeytyvien partikkelien 
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määrää ja tätä kautta lisää kohdemateriaaliin kiinnittyviä partikkeleita ja epäpuhtauksia 

(Momber, 2008, 376-378). 

Taulukko 11. Eri hioma-aineiden kiinnittyminen kohdemateriaaliin. Piirretty Momber, 

2008, Blast Cleaning Technology, 377 mukaan. 

Hioma-aine Kiinnijääneiden partikkelien määrä % 
(visuaalinen tarkastelu) 

Knoop kovuus 

Hiilikuona A 11,1 630 

Hiilikuona B 25,3 336 

Kuparikuona 41,5 523 

Garnet A 2,1 1111 

Garnet B 4,7 1779 

Rautaoksidi 0,7 1136 

Nikkelikuona 1,2 960 

Oliviini 15,1 860 

Silikaattihiekka 2,9 791 

Stauroliitti 0,1 150 

Teräsrae 4,1 239 
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8 PINNAN KARHEUS JA PROFIILI 

Pinnan profiilin vaikutus pinnoitteen toimivuuteen on hyvin suuri. Profiili listataan 

yhdeksi kolmesta merkittävimmästä tekijästä. Käytännön sovelluksissa 

korkeusparametrit ovat tärkeimmässä osassa tutkittaessa raepuhallettua pintaa. Näihin 

parametreihin kuuluvat keskimääräinen tilastollinen karheus Ra, maksimikarheus Rmax 

ja keskimääräinen maksimikarheus RZ. Näiden parametrien lisäksi yksi 

merkittävimmistä parametreista on huippujen määrä. Gadelmawla et al. (2002) 

julkaisivat lyhyen teoksen, joka käsittelee 59 karheusparametria. Pinnoitevalmistajat 

kertovat yleensä tietyn pinnoitesysteemin karheusvaatimukset (Momber, 2008, 380). 

 

8.1 Karheuden vaikutus pinnoitteen toimivuuteen 

Pinnan karheus vaikuttaa huomattavasti pinnoitteen kiinnittymiseen. Kuvissa 47 ja 48 

on esitetty Griffith et al. (1997) tutkimuksen tuloksia. Pinnan keskimääräisen karheuden 

vaikutus pinnoitteen kiinnittymiseen on esitetty kuvassa 47. Kuvasta huomataan 

kiinnittymisen parantuvan lineaarisesti karheuden mukaan. Huippujen väli vaikuttaa 

myös pinnoitteen kiinnittymiseen. Kuvasta 48 nähdään kiinnittymisen kasvavan aluksi 

huomattavasti huippujen välin kasvaessa, mutta välin kasvaessa liian suureksi 

kiinnittyminen heikkenee. Täten profiiliparametrit täytyy optimoida, jotta pinnoitteen 

kiinnittyminen olisi mahdollisimman hyvä (Momber, 2008, 384). 
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Kuva 47. Pinnan karheuden vaikutus pinnoitteen kiinnittymiseen. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, s.384 mukaan. 

 

Kuva 48. Huippujen etäisyyden vaikutus pinnoitteen kiinnittymiseen. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, s.384 mukaan. 

Karheuden vaikutus pinnoitteen kiinnittymiseen riippuu myös kohdemateriaalista. 

Joissain tapauksissa kiinnittyminen voi heikentyä karheuden kasvaessa. Kuvassa 49 on 

esitetty keraamisen pinnoitteen kiinnittyminen kolmeen eri kohdemateriaaliin. Kuvasta 

huomataan, että zirkoniumoksidin ja alumiinititaanioksidin käyrät ovat hyvin selkeitä ja 

karheuden vaikutus on suhteellisen lineaarinen. Tarkasteltaessa keraamisen pinnoitteen 

kiinnittymistä alumiinioksidiin huomataan kuitenkin käyrän olevan hyvin herkkä 

karheuden muutoksille ja pinnoitteen ja kohdemateriaalin välisen halkeamisvoiman 
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pienentyvän karheuden kasvaessa liian suureksi. Tämä johtuu pinnoitteen ja 

kohdemateriaalin erilaisista fysikaalisista ominaisuuksista. Tämän vuoksi karheuden 

aiheuttamia vaikutuksia ei pidä tutkia vain pinnoitteen tai kohdemateriaalin 

ominaisuuksien mukaan vaan muodostuvan materiaalisysteemin ominaisuuksien 

mukaan (Momber, 2008, 384, 386). 

’  

Kuva 49. Kohdemateriaalin karheuden vaikutus keraamisen pinnoitteen kiinnittymiseen. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 386 mukaan. 

Morcillo et al. (1989) tutkivat useiden eri muuttujien vaikutusta karheuteen ja 

karheuden vaikutusta pinnoitteen toimivuuteen. He huomasivat, että pinnalle on 

olemassa kriittinen profiili, jonka määrittävät ympäristö ja pinnoitteen tyyppi sekä 

paksuus. Pinnoitteen paksuuden kasvaessa pinnan profiilin vaikutus pinnoitteen 

toimivuuteen pieneni. Kriittisen pinnan profiilin huomattiin olevan ympäristön 

aggressiivisuuden funktio. Mitä aggressiivisempi ympäristö oli, sitä matalampi 

kriittinen profiili oli. Matalampi kriittinen profiili tarkoittaa myös paksumpaa 

pinnoitetta karkeiden huippujen päällä. Pinnan karheus vaikuttaa myös pinnoitteen 

ruostumiseen. Bigos (1959) tutki orgaanisten pinnoitteiden ruostumisen ja karheuden 

maksimin välistä yhteyttä. Hän huomasi ruostumisen olevan hyvin tehokasta, kun 

Rmax=100-200μm. Karheuden maksimin laskiessa ruostuminen väheni ja arvon ollessa 

Rmax=33-51μm ruostumista ei tapahtunut ollenkaan. Keane et al. (1976) huomasivat 

samanlaisia yhtäläisyyksiä muillakin pinnoitetyypeillä. He listasivat kriittisiä 

pinnoitefilmin paksuuksia tietyille pinnan profiileille. Kriittisellä paksuudella 
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pinnoitteen elinikä saadaan vaaditulle tasolle. Taulukossa 12 on esitetty kriittisiä filmin 

paksuuksia (Momber, 2008, 387-388). 

Taulukko 12. Pinnan profiilin vaikutus kriittiseen filmin paksuuteen. Piirretty Momber, 

2008, Blast Cleaning Technology, 389 mukaan. 

Pinnan profiili μm Kriittinen filmin paksuus μm 

Suolasumukoe Kevyt teollinen altistus 

Alkydi Vinyyli Alkydi Vinyyli 

56 18 23 13 20 

61 23 30 23 20 

51 30 20 13 20 

74 18 20 13 13 

127 43 46 25 28 

8.2 Prosessiparametrien vaikutus pinnan karheuteen 

Hiovan suihkun osumakulma vaikuttaa pinnan karheuteen. Kuvassa 50 on esitetty 

Ishikawan ja Toben (2003) tutkimuksen tulokset. Kuvasta nähdään, että pienillä ja 

suurilla puhalluskulmilla saavutetaan korkea karheuden arvo. Osumakulman 

vaikutukset riippuvat kuitenkin kohdemateriaalin ominaisuuksista. Mellali et al. (1994) 

mukaan kovilla kohdemateriaaleilla keskimääräinen karheus pieneni vain vähän pienillä 

osumakulmilla, mutta pehmeillä kohdemateriaaleilla karheuden arvo laski 

huomattavasti puhalluskulman laskiessa alle 60-asteen. Suurimmat arvot karheudella 

saavutettiin aina kohtisuoralla osumiskulmalla (Momber, 2008, 395-396). 
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Kuva 50. Osumakulman vaikutus pinnan karheuteen. Piirretty Momber, 2008, Blast 

Cleaning Technology, 395 mukaan. 

 

Suuttimen etäisyyden vaikutusta pinnan karheuteen ei ole selvitetty kovin hyvin. Osa 

tutkimuksista väittää, että suuttimen etäisyydellä ei ole vaikutusta pinnan karheuteen, 

mutta toisissa tutkimuksissa on löydetty selkeä, lähes lineaarinen, suhde. Jälkimmäisten 

tutkimusten mukaan keskimääräinen maksimikarheus kasvaa etäisyyden kasvaessa. 

Wigren (1988) huomasi tutkimuksessaan, että suuttimen etäisyys vaikuttaa pinnan 

karheuteen vasta tietyn etäisyyden ylittyessä. Tämä etäisyyden arvo riippuu 

ilmanpaineesta. Toisessa tutkimuksessa on löydetty kriittinen arvo etäisyydelle, jossa 

pinnan keskimääräinen karheus saa maksiminsa. Tämä optimietäisyys riippuu 

kohdemateriaalin kovuudesta. 

 

Ilmanpaineen kasvu, eli partikkelin nopeuden kasvu, vaikuttaa lineaarisesti 

kohdemateriaalin karheuteen. Partikkelin nopeuden kasvaessa kohdemateriaalin pinnan 

profiili yleensä syvenee. Kuvassa 51 on esitetty Weidenhauptin (1970) tulokset. 

Kuvaajasta nähdään karheuden kasvavan lähes lineaarisesti partikkelin nopeuden 

kasvaessa viidellä eri partikkelikoolla.  
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Kuva 51. Hioma-aineen iskeytymisnopeuden vaikutus pinnan karheuteen. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 398 mukaan. 

Yleisesti voidaan sanoa, että kohdemateriaalin pinnan karheus kasvaa mitä suurempaa 

partikkelikokoa käytetään. Pinnan karheus kasvaa lähes lineaarisesti partikkelikoon 

kasvaessa ja on lähes riippumaton käytetyn hioma-aineen muodosta. Keane et al. (1976) 

huomasivat karheuden kasvavan lineaarisesti partikkelikoon kasvaessa tietyillä hioma-

aineilla. Joillain partikkeleilla he kuitenkin huomasivat suhteen 𝑅 ∝ 𝑑𝑝
𝑛𝑝

. Yhtälössä np 

kuvaa muitakin partikkelin ominaisuuksia kuin halkaisijaa ja kohdemateriaalin 

ominaisuuksia. Tilanne partikkelikoon ja karheuden välillä on lineaarinen, kun np=1. 

Weidenhaupt (1970) oli suorittanut kokeellisia tutkimuksia, jotka vahvistavat Keane et 

al. (1976) esittämän suhteen karheuden ja partikkelikoon välillä. Kohdemateriaalin 

kovuuden pienentyessä, eli hioma-aineen ja kohdemateriaalin kovuuksien suhteen 

kasvaessa, tilanne on lineaarinen, eli np→1. Kohdemateriaalin kovuuden kasvaessa 

tilanne ei ole enää lineaarinen ja sitä voidaan kuvata hyvin asettamalla np<1. Täten 

suhdetta voidaan vielä muokata muotoon 𝑅 ∝ 𝑑𝑝
𝑓(𝐻𝑀). Kohdemateriaalin kovuuden 

funktio f(HM) saa pienempiä arvoja kohdemateriaalin ollessa kovempi. Kuvassa 52 on 

esitetty Weidenhauptin (1970) tutkimuksen tulokset hioma-aineen ja kohdemateriaalin 

kovuuksien suhteen vaikutuksesta karheuteen (Momber, 399-401). 
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Kuva 52. Hioma-aineen ja kohdemateriaalin kovuuksien suhteen vaikutus pinnan 

karheuteen. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 401 mukaan. 

Partikkelikoon vaikutus on esitetty Beckin ja Arndtin (1970) ja Morcillo et al. (1989) 

kuvissa 53, 54 ja 55. Kuvassa 53 on esitetty eri profiiliparametrien arvot erilaisissa 

puhallustilanteissa. Keskimääräinen maksimikarheus (𝑅𝑍) vaikuttaa reagoivan eniten 

partikkelikoon muutoksiin. Kuvasta huomataan myös, että perinteiset karheuden 

parametrit (𝑅𝑍 ja 𝑅𝑎) reagoivat eri lailla kuin karheuskulma 𝛿𝑞. Molemmat 𝑅𝑍 ja 𝑅𝑎 

kasvavat mentäessä tilasta ”1” tilaan ”6”, mutta karheuskulma saa minimiarvonsa 

tiloissa ”1” ja ”6”. (A. Momber, 2008, 399-400)  
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Kuva 53. Profiiliparametrien arvot puhallettaessa erilaisilla raesekoituksilla. 1 = 

puhdistamaton valssihilseinen pinta, 2 = garnet (dp=250-500μm), yksi puhallus, 

3 = garnet (dp=500-1000μm), kaksi puhallusta, 4 = garnet (dp=500-1000μm), 

yksi puhallus, 5 = garnet (uutta hioma-ainetta), 6 = teräsrae (dp=1000-2400μm). 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 399 mukaan. 

 

Kuva 54. Hioma-aineen koon ja muodon vaikutus keskimääräiseen karheuteen. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 400 mukaan. 
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Kuva 55. Hioma-aineen koon ja muodon vaikutus maksimi karheuteen. Piirretty 

Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 400 mukaan. 

Vaikka partikkelin muodolla ei ole suurta merkitystä pinnan karheuteen, niin sillä on 

vaikutusta pinnan profiilin. Esimerkiksi Weidenhauptin (1970) tutkimuksen mukaan 

lieriömäiset partikkelit muodostavat pinnalle syvemmän profiilin, kuin pallomaiset. 

Tutkimuksen tulokset on esitetty kuvassa 52. Hioma-ainetyypillä on myös suuri 

vaikutus pinnan karheuteen. Yankee et al. (1991) korostivat hioma-ainetyypin 

merkitystä raepuhallettujen pintojen karheusominaisuuksiin. He käyttivät 

tutkimuksessaan hioma-aineina piikarbidia ja alumiinioksidia. Kohdemateriaalina 

käytettiin titaania. He huomasivat eri hioma-aineiden vaikuttavan titaanin 

karheusominaisuuksiin eri tavalla. Alumiinioksidi muodosti perättäisiä teräviä huippuja 

ja syviä laaksoja titaanin pintaan. Piikarbidi puolestaan muodosti sarjan loivia huippuja 

syvien laaksojen välille. Haluttaessa saavuttaa sama karheus näillä hioma-ainetyypeillä 

tulee prosessiparametrit muuttaa. Testin tulokset on esitetty taulukossa 13. Hioma-

aineentyypin ja koon vaikutusta karheuteen ja huippujen määrään on esitetty taulukossa 

14 (Momber, 2003, 402-404). 
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Taulukko 13. Hioma-aineen vaikutus prosessiparametreihin tavoiteltaessa tiettyä 

karheutta. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 403 mukaan. 

Parametri Hioma-aine 

Piikarbidi Alumiinioksidi 

Ilmanpaine Mpa 0,65 0,34 

Suuttimen etäisyys mm 76 127 

Osumakulma deg 60 90 

Puhallusaika s 90 20 

Keskimääräinen karheus μm 3,49 3,5 

 

Taulukko 14. Hioma-ainetyypin vaikutus maksimi karheuteen ja huippujen 

määrään. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 404 mukaan. 

Hioma-aine Rmax μm Huippujen määrä lkm/cm 

G-40 teräsrae 50-112 48-72 

G-25 teräsrae 75-137 36-48 

G-18 teräsrae 100-175 20-30 

20/40 piikivi silikaattihiekka 25-87 52-88 

20/40 kattilakuona 20-75 40-72 

8.3 Hioma-aineen kovuuden vaikutukset karheuteen 

Hioma-aineen kovuudella on jonkin verran vaikutusta karheuteen. Metallisen hioma-

aineen tulisi olla vähintään neljä pistettä, Rockwellin C skaalalla (HRC), kovempaa 

kuin kohdemateriaalin. Tämä suositus johtuu hioma-aineen muodonmuutoksista 

raepuhalluksessa. Pehmeämmät hioma-aineet saattavat muuttaa muotoaan karkeasta 

pyöreäksi hyvin nopeaa, jos hioma-aine ei ole tarpeeksi kovaa suhteessa 

kohdemateriaaliin. Tämän vuoksi pinnan karheuteen vaikuttaa ennemminkin hioma-

aineen ja kohdemateriaalin kovuuksien suhde. Kuvassa 52 on esitetty kovuussuhteen 

vaikutus karheuteen. Kuvasta huomataan karheuden parantuvan huomattavasti, kun 

pientä suhdetta lähdetään kasvattamaan. Suhteen ollessa Hp/HM > 3 ei suhteen 

kasvattaminen paranna karheutta (Momber, 2008, 400-402). 
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8.4 Tietylle pinnalle kohdistuvan hioma-aineen määrän vaikutus 

karheuteen 

Kuvassa 56 on esitetty tietylle pinnalle kohdistuvan hioma-aineen määrän vaikutus 

keskimääräiseen karheuteen. Kuvasta huomataan, että optimiarvo riippuu hioma-aineen 

partikkelikoosta ja tyypistä. Partikkelikoko on kuitenkin huomattavasti merkittävämpi 

tekijä. Karheus kasvaa aluksi huomattavasti, mutta saturoituu tietyssä pisteessä. 

Saturaatiopisteessä partikkelien aiheuttamien kraattereiden päällekkäisyys on 

tehokkainta (Momber, 2008, 404-405). 

 

Kuva 56. Tietylle pinnalle kohdistettavan hioma-aine määrän vaikutus 

keskimääräiseen karheuteen. Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 

405 mukaan. 

8.5 Puhallusajan vaikutus karheuteen 

Puhallusajan kasvaessa samat partikkelit osuvat kohdemateriaaliin toistuvasti. 

Aiemmassa kappaleessa todettiin suurempien partikkelien murtuvan helpommin. Tästä 

johtuen puhallusajan edetessä karheus ensin kasvaa, jonka jälkeen pienemmät, 

murtuneet, partikkelit laskevat karheutta. Kuvassa 57 on esitetty puhalluskertojen, joka 

voidaan kääntää suoraan puhallusajaksi, vaikutus pinnan karheuteen. Suuremmilla 

partikkeleilla karheus kasvoi aluksi, jonka jälkeen karheus laski. Kuvaan on piirretty 

kohta, jossa partikkelien murtumisen oletetaan alkaneen vaikuttaa karheuteen. 

Pienemmällä partikkelikoolla murtumista tapahtuu vähemmän, joten sen vaikutus 

karheuteen ei ole yhtä suuri (Momber, 405-406). 
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Kuva 57. Puhalluskertojen/ajan vaikutus pinnan keskimääräiseen karheuteen. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 406 mukaan. 

8.6 Kohdemateriaalin vaikutukset karheuteen 

Kohdemateriaalin rakenne ja mekaaniset ominaisuudet vaikuttavat siihen minkälainen 

pinta muodostuu. Taulukossa 15 on esitetty kylmävalssatun ja kuumavalssatun teräksen 

karheus raepuhalluksen jälkeen. Karheusero materiaalien välillä vaikutti pinnoitteen 

kiinnittymisvoimaan. Verrattuna vastaaviin materiaaleihin, joita ei ole raepuhallettu, 

pinnoitteen ja kohdemateriaalin liitosten vahvuus kasvoi 51% kylmävalssatussa 

teräksessä ja 100% kuumavalssatussa teräksessä (Momber, 2008, 406-407). 

Taulukko 15. Kahden eri terästyypin pinnan karheus raepuhalluksen jälkeen. 

Piirretty Momber, 2008, Blast Cleaning Technology, 407 mukaan. 

Teräslaatu Karheus μm 

Ra Rmax RZ 

Kylmävalssattu teräs 2,4 23,5 18,9 

Kuumavalssattu teräs 2,9 43,8 28,7 

 

Useissa tutkimuksissa on huomattu käänteinen, lähes lineaarinen, suhde 

kohdemateriaalin keskimääräisen karheuden ja Youngin kertoimen välillä. Mitä 

suurempi kohdemateriaalin Youngin kertoimen arvo on, sitä matalampi keskimääräinen 

karheus. Edellä mainittu ominaisuus liittyy edellisessä kappaleessa mainittuun hioma-

aineen ja kohdemateriaalin kovuuksien suhteen vaikutukseen. Myös teräksen paikalliset 
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koostumuserot vaikuttavat pinnan profiilin korkeuteen. Puhdistettaessa teräs tasolle Sa 

2,5 tai Sa 3 koostumuseroilla ei ole vaikutus profiilin korkeuteen. Alhaisemmilla 

valmisteluasteilla (Sa 1 ja Sa 2) pienikin eroavaisuus pinnan koostumuksessa vaikuttaa 

profiilin korkeuteen. Valmisteluaste vaikuttaa myös yleisesti kohdemateriaalin 

karheuteen. Valmisteluasteen kasvaessa pinnan karheus laskee. Keane et al. (1976) 

tutkivat valmisteluasteen merkitystä karheuteen. He huomasivat, että karheus on 

suurimmillaan, kun pinnan valmistelu aste on Sa 2. Pienimmän karheuden arvon sai 

pinta, jonka valmisteluaste oli Sa 3 (Momber, 2008, 407-408). 

 

8.7 Kappaleen muodon vaikutus karheuteen 

Bullard ei al. (2002) tutkivat kappaleen muodon vaikutusta profiiliparametreihin. He 

tutkivat karheutta, pinnan profiilia ja keskimääräistä huippujen tiheyttä pinnan raoissa, 

jotka olivat leveydeltään 0,31 − 2,5𝑐𝑚. Näissä raoissa karheus oli 85% verrattuna 

”normaaliin” raepuhallustoimintaan. Samantyylisesti keskimääräinen huippujen tiheys 

oli noin 87% verrattuna ”normaaliin” tilanteeseen. Pinnan profiilin arvot osuivat 

tyypilliselle määrittelyalueelle 37-67μm  (Momber, 2008, 408). 
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9 RAEPUHALLUKSEN VAIKUTUKSET PINNAN 

YHTENÄISYYTEEN 

Kohdemateriaalin pinnan yhtenäisyyttä voidaan kuvata seuraavilla materiaalin 

ominaisuuksilla: kovuus, jäännösrasitukset, väsymysraja, rasitus-kuormitus 

käyttäytyminen, metallurgiset ominaisuudet ja pinnna kemiallinen tila. Raepuhallus 

aiheuttaa muutoksia metallien pinnassa. Scholtes ja Vöhringer (1993) jakoivat 

vaikutukset seuraaviin kategorioihin: muutokset dimensioissa, muutokset topografiassa, 

siirtymisten määrän lisääntyminen metallihilassa, muutokset jäännösrasituksessa, 

muutokset faasien koostumuksessa, muutokset koostumuksen kunnossa, halkeamien 

muodostuminen ja muutokset tiheydessä. Tutkimuksissa raepuhalluksen on huomattu 

luovan kolme erillistä aluetta kohdemateriaalin pintaan. Ensimmäisellä alueella on 

tapahtunut todella paljon muodonmuutoksia. Toisella alueella on tapahtunut lähes 

pelkästään kaksostumista ja viimeisellä alueella muodonmuutoksia ei ole tapahtunut. 

Tutkimuksen johtopäätös oli, että kaksi ylintä aluetta aiheuttavat pinnan ominaisuuksien 

muuttumisen (Momber, 2008, 413-414). 

 

9.1 Vaikutus kohdemateriaalin kovuuteen 

Kohdemateriaalin kovuus muuttuu raepuhalluksen yhteydessä. Kuvassa 58 on esitetty 

useiden eri materiaalien kovuudet ennen ja jälkeen raepuhalluksen. Kuvasta huomataan, 

että useimpien materiaalien kovuus kasvoi raepuhalluksen ansioista. Merkittävimmät 

syyt kovuuden muuttumiselle ovat kappaleen plastinen muodonmuutos ja kovien 

hioma-ainepartikkeleiden kiinnittyminen. Kovuuden kasvaminen riippuu siis käytetystä 

hioma-aineesta ja puhalluskulmasta. Hioma-ainepartikkelin koko vaikuttaa kovuuden 

muutoksen suuruuteen ja työstetyn alueen syvyyteen. Suuremmilla puhalluskulmilla 

materiaalin kovuus kasvaa enemmän. Myös kohteen eroosioaste vaikuttaa kappaleen 

kovuuteen. Suuremmilla eroosioasteilla kovuuden kasvu on merkittävämpää (Momber, 

2008, 414-416).  
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Kuva 58. Raepuhalluksen vaikutus eri metallien kovuuteen. Piirretty Momber, 

2008, Blast Cleaning Technology, 415 mukaan. 

9.2 Vaikutukset jäännösjännitykseen 

Raepuhallus kasvattaa metallin jäännösjännitystä. Jäännösjännitys kasvaa aluksi hyvin 

nopeasti, mutta laskee puhallusajan kasvaessa suureksi. Osumakulma vaikuttaa 

jäännösjännityksen kasvuun. Kohtisuorilla osumakulmilla jäännösjännityksen maksimi 

saavutetaan lyhyemmällä puhallusajalla. Kuvassa 59 on esitetty osumakulman 

vaikutukset jäännösjännitykseen. Jäännösjännityksen arvot muuttuvat huomattavasti ja 

maksimiarvo saavutetaan 45-asteen kulmalla. Toisaalta osumakulman vaikutus riippuu 

myös puhallusajasta ja ilmanpaineesta (Momber, 2008, 417). 
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Kuva 59. Osumakulman vaikutus jäännösrasituksen suuruuteen. Piirretty Momber, 

2008, Blast Cleaning Technology, 418 mukaan. 

Partikkelin muodolla ja hioma-aineen tyypillä on myös vaikutusta raepuhalluksessa 

syntyvään jäännösjännitykseen. Kuvassa 60 on esitetty kohdemateriaalin 

jäännösjännitys eri etäisyyksillä pinnasta, kahdella eri hioma-aineella. Kuvasta 

huomataan pallon muotoisen lasihelmen aiheuttavan suurempia jäännösjännityksen 

arvoja kuin epäsäännöllisen muotoinen alumiinioksidi (Momber, 2008, 417). 

 

Kuva 60. Hioma-ainetyypin vaikutus jäännösrasitukseen. Piirretty Momber, 2008, 

Blast Cleaning Technology, 418 mukaan. 
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9.3 Vaikutukset väsymislujuuteen 

Kuulapuhalluksen on todettu kasvattavan kohdemateriaalin väsymislujuutta. Tämä 

johtuu siitä, että toistuvat iskut kasvattavat pinnan puristusjännitystä. Täten on myös 

oletettava, että myös raepuhallus vaikuttaa kohdemateriaalin väsymiskäyttäytymiseen. 

Raepuhalluksen vaikutus riippuu käytetyn hioma-aineen ja kohdemateriaalin 

ominaisuuksista, sekä ympäristöstä. Kuvassa 61 on esitetty väsymislujuuden muutos 

puhallettaessa teräslankoja eri hioma-ainemateriaaleilla. Kuvasta huomataan 

väsymislujuuden kasvavan, kun hioma-aineena käytetään teräskuulaa tai teräsraetta 

(menetelmät 8-12). Käytettäessä erilaisia mineraaleja hioma-aineena, väsymislujuus ei 

parantunut. Vaikka kuvan testit ovat hyvin yksilöllisiä, niin niistä voidaan kuitenkin 

nähdä raepuhalluksen vaikutus kohdemateriaalin väsymiskäyttäytymiseen (Momber, 

2008, 420-421). 

 

Kuva 61. Hioma-aine tyypin ja pintakäsittely menetelmän vaikutus teräslankojen 

kestorajaan. 1 – ei käsittelyä; 2 – happo peittaus; 3 – pyöreä hiekka; 4 – 

hiekkäpöly; 5- hiekkapöly + piikarbidi; 6 – hiekkapöly (p=0,45MPa, ϕ=90°); 7 – 

hiekkapöly (p=0,45MPa, ϕ=20°); 8 – teräskuula (dp=300μm) + teräsrae 

((dp=800μm); 9 – teräsrae (75%: dp=800μm, 25%: dp=300μm); 10 - teräsrae 

(25%: dp=800μm, 75%: dp=300μm); 11 – teräskuula (dp=500μm); 12 – 

teräskuula (dp=300μm/500μm) + teräsrae (dp=800μm). Piirretty Momber, 2008, 

Blast Cleaning Technology, 421 mukaan. 
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9.4 Vaikutukset korroosion vastustuskykyyn 

Korroosiota metalleissa voi tapahtua hyvin monissa eri ympäristöissä. Tämän vuoksi 

oikean pintakäsittelymenetelmän valitseminen on vaikeaa ajateltaessa käsitellyn pinnan 

korroosion sietokykyä. Esimerkkeinä voidaan antaa korroosio merivedessä ja 

ydinvoimalan rakenteissa. Salah-Rousset et al. (1996) tutkivat duplex teräksen 

korroosiota keinotekoisessa merivedessä ja luonnon merivedessä. 

Pintakäsittelymenetelminä he käyttivät kiillotusta, hiomista ja raepuhallusta. He 

huomasivat kiillotetun metallin omaavan parhaimman korroosion sietokyvyn 

keinotekoisessa merivedessä. Kiillotetun metallin pinta oli silein ja metallin 

pistesyöpymispotentiaali, sekä suojapotentiaali arvot olivat, kiillotetulla pinnalla, 

korkeimmillaan. Testattaessa korroosion sietokykyä luonnon merivedessä raepuhalletut 

pinnat suoriutuivat parhaiten. Tutkijat huomasivat raepuhallettujen pintojen olevan 

vähemmän alttiita mikrobiologiselle korroosiolle. Tämä johtuu raepuhalluksen 

aiheuttamista metallurgisista muutoksista. Mikrobiologisen korroosion lisäksi 

raepuhallus suojasi metallia jännityskorroosiolta (Momber, 2008, 429-430). 

Ydinvoimaloissa ongelmana on suojaavien oksidikerrosten muodostuminen 

ruostumattoman teräksen pintaan. Oksidikerrosten kasvaessa niihin kiinnittyy 

radioaktiivista 60Co, joka on terveydelle hyvin haitallista. Oksidikerrosten paksuus 

riippuu pintakäsittelymenetelmästä. Rao et al. (1986) tutkivat oksidikerroksien 

paksuutta eri pintakäsittelymenetelmillä. he huomasivat raepuhalletun pinnan 

oksidikerroksen olevan paksumpi, kuin muilla pintakäsittelymenetelmillä. Täten 60Co 

pitoisuus oli myös korkeampi raepuhalletuilla pinnoilla. Tämä johtuu muun muassa 

raepuhalletun pinnan karkeasta topografiasta (Momber, 2008, 432). 
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10 TULOKSET 

10.1  Puhalluksen spotin koko 

Suuttimen spotin koko määritettiin maalaamalla vanerilevyjä mustaksi ja puhaltamalla 

suora linja levyn ylitse. Vanerilevy oli kiinnitetty teräksiseen testilevyyn puristimilla. 

Teräslevy makasi siirtovaunun päällä. Puhalluksen jälkeen spotin koko määritettiin 

mittaamalla muodostuneen straipin leveys kolmesta kohdasta ja laskemalla keskiarvo. 

Puhallus suoritettiin kahteen kertaan, jotta straipin leveys saatiin määritettyä kunnolla. 

Puhallukset ja mittaukset suoritettiin viidellä eri suutin tyypillä: 16 mm ja 19 mm 

Bazooka, sekä 13 mm, 16 mm ja 19 mm Venturi. Jokainen suutin testattiin kolmelta eri 

etäisyydeltä: 500 mm, 700 mm ja 1000 mm. Paine oli koko testin ajan 6,5 bar. 

Taulukko 16. 16mm Venturi suuttimen spotin koko eri etäisyyksillä. 

Straippi 1 Straipin leveys (mm) 

Etäisyys Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3 Keskiarvo 

500mm 70 75 85 76,67 

700mm 80 82 80 80,67 

1000mm 110 105 105 106,67 

Straippi 2 Straipin leveys (mm) 

Etäisyys Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3 Keskiarvo 

500mm 70 70 73 71,00 

700mm 80 80 85 81,67 

1000mm 100 105 110 105,00 

 

Taulukko 17. 16mm Bazooka suuttimen spotin koko eri etäisyyksillä. 

Straippi 1 Straipin leveys (mm) 

Etäisyys Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3 Keskiarvo 

500mm a95 80 90 88,33 

700mm 110 110 120 113,33 

1000mm 100 110 110 106,67 

Straippi 2 Straipin leveys (mm) 

Etäisyys Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3 Keskiarvo 

500mm 95 100 100 98,33 

700mm 100 110 110 106,67 

1000mm 100 110 115 108,33 
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Taulukko 18. 19mm Venturi suuttimen spotin koko eri etäisyyksillä. 

Straippi 1 Straipin leveys (mm) 

Etäisyys Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3 Keskiarvo 

500mm 100 110 110 106,67 

700mm 115 115 110 113,33 

1000mm 140 135 140 138,33 

Straippi 2 Straipin leveys (mm) 

Etäisyys Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3 Keskiarvo 

500mm 100 105 100 101,67 

700mm 110 120 120 116,67 

1000mm 140 133 135 136,00 

 

Taulukko 19. 19mm Bazooka suuttimen spotin koko eri etäisyyksillä. 

Straippi 1 Straipin leveys (mm) 

Etäisyys Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3 Keskiarvo 

500mm 105 110 110 108,33 

700mm 140 125 150 138,33 

1000mm 120 130 125 125,00 

Straippi 2 Straipin leveys (mm) 

Etäisyys Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3 Keskiarvo 

500mm 100 110 110 106,67 

700mm 120 125 120 121,67 

1000mm 140 160 155 151,67 

 

 

Kuva 62. 13mm Venturi suuttimen straipin leveys suhteessa puhallusetäisyyteen. 
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Kuva 63. 16mm Bazooka ja Venturi suuttimien straipin leveys suhteessa 

puhallusetäisyyteen. 

 

 

Kuva 64. 19mm Bazooka ja Venturi suuttimien straipin leveys suhteessa 

puhallusetäisyyteen. 

 

10.2  Massavirtaus 

Massavirtaus määritettiin hiekkakellon alle asetetun puntarin avulla. Hiekkakelloon 

laskettiin useampi sata kiloa teräsraetta, jonka jälkeen siilon venttiili suljettiin. Tämän 

jälkeen puntari kytkettiin tietokoneeseen ja ohjelma alkoi mittaamaan hiekkakellon 
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massaa 5s välein. Tiedot tallentuivat Exceliin. Ennen testin alkua hiekkaventtiili 

säädettiin siten, että venttiili oli liian auki. Venttiili säädettiin liian auki, koska suihkun 

rakenne on helpompi määrittää, kun suihku on liian ”paksu”. Tällä tavalla kaikkien 

testien suihkut saatiin säädettyä suhteellisen samankaltaisiksi. Testeissä huomattiin 

suihkun laadun, eli hiekkaventtiilin asennon olevan suurin tekijä massavirtauksessa. 

Tästä johtuen kokeen suorittajasta johtuva virhe on testissä suhteellisen suuri. 

Kokeet suoritettiin kolmella eri suutintyypillä ja eri paineilla. Mukana olevat suuttimet 

olivat Bazooka 16mm, sekä Venturi 13mm ja 16mm. Paine vaihtelu oli välillä 5-9 bar. 

Pienimmällä 13 mm Venturi-suuttimella saatiin testattua kaikki paineet, mutta 9 bar 

paineessa massavirtausta ei voitu määrittää, koska kompressori ei jaksanut ylläpitää 

painetta. 16 mm suuttimilla käytetyt paineet olivat 5, 6 ja 7 bar. Hiekkaventtiilin säätö 

tehtiin jokaiselle suuttimelle erikseen. Jokaisen suuttimen kohdalla suorittiin 5 minuutin 

pituinen puhallus. Puhallusajat olivat samat kaikille testeille. Massavirtaus testeissä 

saatujen tulosten analysoinnilla saatiin määritettyä hioma-aineen kulutus puhalluksessa. 

Taulukko 20. Eri suuttimien massavirtauksia useilla painetasoilla. 

Paine (bar) Suuttimen halkaisija (mm) Suuttimen muoto Massavirtaus (kg/s) Massavirtaus (kg/min) 

5 13mm Venturi 0,35 20,88 

5 16mm Venturi 0,48 28,92 

5 16mm Bazooka 0,67 40,32 

6 13mm Venturi 0,48 28,80 

6 16mm Venturi 0,70 41,88 

6 16mm Bazooka 0,79 47,28 

7 13mm Venturi 0,62 36,90 

7 16mm Venturi 0,84 50,64 

7 16mm Bazooka 0,88 52,56 

8 13mm Venturi 0,69 41,52 

9 13mm Venturi - - 
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Kuva 65. Paineen vaikutus massavirtaukseen kolmella eri suuttimella. 
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Kuva 66. Massavirtauksen mittaaminen puntarin avulla. 

 

10.3  Ilman tilavuusvirtaus ja nopeus 

Ilman tilavuusvirtaus määritettiin CS Instrumentsin VA 400 tilavuusvirtausmittarin 

avulla. Mittari oli kytketty paikoilleen ennen hiekkakelloa. Tilavuusvirtaus ja 

ilmannopeus määritettiin yhtä aikaa massavirtausmittausten kanssa. Täten mittausarvot 

saatiin samoille suutintyypeille ja paineille, kuin massavirtaus. Poikkeuksena 13mm 

Venturi-suuttimelle saatiin järkeviä arvoja 9 bar paineella. Mittausarvoja saatiin 

kuitenkin vähemmän kuin muille paineille, johtuen paineen putoamisesta. 
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Mittaus suoritettiin lukemalla mittarin näytöstä 25 mittausarvoa tilavuusvirtaukselle ja 

ilmannopeudelle. Arvot kirjattiin ylös käsin. Sama suoritettiin kaikille testeille, 

lukuunottamatta 13 mm Venturi-suutinta 9 bar paineella. Tälle testillä saatiin vain 16 

luotettavaa mittaustulosta. Tämän jälkeen mittaustuloksista tehtiin tarvittavat analyysit. 

Ilman tilavuusvirtaus ja nopeus testien avulla saatiin määritettyä ilman kulutus 

puhalluksessa. 

Taulukko 21. Ilman tilavuusvirtaus ja virtausnopeus eri suuttimilla useilla 

painetasoilla. 

Paine (bar) Suuttimen halkaisija (mm) Suuttimen muoto Ilman tilavuusvirtaus (Nm^3/min) Ilman nopeus (m/s) 

5 13mm Venturi 5,33 23,63 

5 16mm Venturi 10,23 45,54 

5 16mm Bazooka 8,19 36,36 

6 13mm Venturi 6,38 28,47 

6 16mm Venturi 10,65 47,43 

6 16mm Bazooka 9,92 44,05 

7 13mm Venturi 7,85 34,89 

7 16mm Venturi 11,46 50,62 

7 16mm Bazooka 12,04 53,37 

8 13mm Venturi 9,42 41,82 

9 13mm Venturi 11,65 51,77 

 

 

Kuva 67. Paineen vaikutus ilman tilavuusvirtaukseen kolmella eri suuttimella. 
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Kuva 68. Ilman tilavuusvirtauksen ja nopeuden mittaaminen. 

 

 

Kuva 69. Maalatun pinnan puhtaus kertoimella 0,4. 
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Kuva 70. Maalatun pinnan puhtaus kertoimella 0,3. 

 

 

Kuva 71. Maalatun pinnan puhtaus kertoimella 0,25 ja suuttimen vaikutusalue 

puhallettavassa pinnassa. 
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Kuva 72. Puhalluskammio, B20S robotti ja testipelti siirtovaunun päällä. 
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11 TULOSTEN KÄSITTELY 

Työtä lähdettiin suorittamaan määrittämällä ensin robotin perustoiminto ja eri 

parametrien vaikutus näihin toimintoihin. Robotin tärkein toiminto on sen liike. 

Puhallusprosessi on sitä tehokkaampi, mitä nopeammin robotti liikkuu. Robotin 

liikkeeseen vaikuttavat suuttimen vaaputus, suuttimen spotin koko ja 

puhdistustehokkuus. Suuttimen vaaputuksen nopeus voidaan asettaa robotin 

ohjelmoinnin yhteydessä. Tässä työssä mitattiin suuttimen spotin koko. Suuttimen 

spotin koko riippuu suuttimen halkaisijasta, muodosta, etäisyydestä ja käytetystä 

ilmanpaineesta. Puhallusprosessin puhdistustehokkuus riippuu useasta eri tekijästä. 

Kaikkia näitä tekijöitä on mahdoton ottaa huomioon. Tässä työssä keskityttiin 

merkittävimpiin tekijöihin ja niiden arvoja mitattiin. Näitä arvoja olivat hioma-aineen 

massavirtaus, ilman tilavuusvirtaus ja ilmannopeus. 

11.1 Suuttimen spotin koon määrittäminen 

Kokeessa huomattiin selvästi miten suuttimen muoto ja etäisyys vaikuttavat spotin 

kokoon ja straipin leveyteen. Kokeessa selvisi myös, että Venturi-suutin antaa rakeille 

huomattavasti suuremman energian kuin Bazooka-suutin. Tämä selvisi tarkastelemalla 

vanerilevyihin muodostunutta puhallusjälkeä. Venturilla tehdyt puhallukset olivat 

kuluttaneet levyä huomattavasti enemmän. 

Bazooka-suutin antoi pienillä etäisyyksillä Venturi-suutinta leveämmän jäljen, mutta 

etäisyyden kasvaessa 1000 mm leveyksien ero oli hyvin pieni. Tämä johtuu luultavasti 

painetasosta. Bazookalla ammutut rakeet eivät saavuta yhtä suurta nopeutta kuin 

Venturilla ammuttaessa ja tällöin suihkun reunoilla olevilla rakeilla ei ole tarpeeksi 

energiaa materiaalin poistoon. Kasvattamalla painetta Bazookan muodostaman straipin 

leveys olisi luultavasti suurempi kuin Venturin, suurilla etäisyyden arvoilla. Testien 

tulokset mukailevat hyvin teoriaa. 

Suuttimen muodostaman straipin leveyden määrittämisen jälkeen tuloksia tulkittiin 

Excelissä. Tuloksissa esitetyt kuvaajat piirrettiin kahden straipin keskiarvon avulla. 

Kuvaajista muodostettiin lineaarisia yhtälöitä, joita käytettiin Excel-työkalussa. Excel-

työkalu luotiin, jotta työn tulosten pohjalta voidaan luoda ennusteita prosessista. 

Työkalua voidaan käyttää myös ohjelmoidessa robottia. Yhtälöt on esitetty taulukossa 

22. Kuvat testituloksista ovat liitteissä. 
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Taulukko 22. Suuttimien straippien koon laskenta Excel – työkalussa. 

Suutin Etäisyys ≤ 700 mm Etäisyys > 700 mm 

Venturi 13 mm 𝑠𝑤 = 0,0375𝑑 + 48,75 𝑠𝑤 =
12,5

300
𝑑 + 45,833 

Venturi 16 mm 𝑠𝑤 = 0,0367𝑑 + 55,48 𝑠𝑤 = 0,0822𝑑 + 23,63 

Venturi 19 mm 𝑠𝑤 = 0,05415𝑑 + 77,095 𝑠𝑤 = 0,0739𝑑 + 63,27 

Bazooka 16 mm 𝑠𝑤 = 0,08335𝑑 + 51,655 𝑠𝑤 = 110 

Bazooka 19 mm 𝑠𝑤 = 0,1125𝑑 + 51,25 𝑠𝑤 =
8,33

300
𝑑 + (138,33 −

8,33

300
) 

 

11.2 Massavirtauksen määrittäminen 

 

Tuloksista huomataan suuttimen koon ja paineen kasvattavan prosessin massavirtausta. 

Suurimmat massavirtaukset saavutettiin 16 mm Bazooka-suuttimella. Tämä johtuu 

suuttimen muotoilusta. Bazooka-suuttimella suihkun muoto on leveämpi, kuin Venturi-

suuttimella. Bazooka-suuttimessa kuristava osuus on huomattavasti lyhempi, kuin 

Venturi-suuttimessa. Tämä mahdollistaa suuremman hioma-aine määrän läpikulun. 

Tuloksista huomataan myös 16 mm suuttimien massavirtaus eron kaventuvan paineen 

kasvaessa. Todellisuudessa ero tuskin kapenee näin paljon, mutta hiekkaventtiilin 

manuaalisesta säädöstä johtuen testeissä on suhteellisen suuri virhe. Tuloksista 

huomataan myös massavirtauksen kasvavan suhteellisen lineaarisesti jokaisella 

suutintyypillä. Tästä johtuen suurempien paineiden tulokset voidaan ekstrapoloida 

kuvaajasta. Tällä tavoin tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa suuremman 

paineluokan prosesseja. Erityisesti 13 mm Venturin tuloksista nähdään, että 

massavirtaus kasvaa lähes lineaarisesti. Jokaisen suuttimen testeistä laskettiin kuvaajan 

funktio, jonka avulla approksimaatioita voidaan tehdä. Suuttimien funktiot on esitetty 

taulukossa 23. 

Taulukko 23. Kaavat kolmen eri kokoisen suuttimen massavirtaukselle. 

Suutin Funktio 

13mm Venturi 𝑦 = 8,01𝑥 − 19,17 

16mm Venturi 𝑦 = 10,86𝑥 − 25,38 

16mm Bazooka 𝑦 = 6,12𝑥 + 9,72 
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Yhtälöissä y (kg/min) on massavirtaus ja x (bar) on paine. Näitä yhtälöitä käytetään 

Excel-työkalussa määrittämään hioma-aineen kulutusta. 

11.3  Ilman tilavuusvirtauksen ja nopeuden määrittäminen 

Testien tulokset mukailevat teoriaa hyvin. Paineen kasvaessa kaikilla suuttimilla ilman 

tilavuusvirtaus ja nopeus kasvavat. Tämä vaikuttaa hyvin loogiselta. Tärkeintä 

testauksessa oli määrittää arvot robotille, jotta tietoja voidaan käyttää uusien kohteiden 

suunnittelussa. 

Tilavuusvirtauksen tuloksista nähdään virtauksen määrän kasvavan eksponentiaalisesti. 

Eksponentiaalisen kasvun näkee selvästi 16 mm Bazookan ja 13 mm Venturin 

kuvaajista. 16 mm Venturilla virtauksen kasvu on myös eksponentiaalista, mutta 

selvästi hitaampaa, kuin kahdella muulla suuttimella. Suuttimen koon ja paineen 

kasvattaminen kasvattaa virtauksen arvoja. Trendi on sama, kuin massavirtauksessa. 

Suurimmat tilavuusvirtaukset saavutettiin 16 mm Bazooka-suuttimella. Pienillä 

paineilla suurimmat arvot saavutettiin 16 mm Venturi-suuttimella. Bazooka-suuttimen 

suurempi tilavuusvirtaus johtuu luultavasti suuttimen muotoilusta. Hiekkaventtiilin 

asento on merkittävä myös näissä testeissä. Tämä johtuu siitä, että hioma-aine syrjäyttää 

ilmaa prosessissa, joten hiekan määrän kasvu systeemissä vähentää ilman määrää. 

Ilmannopeus testien tulokset ovat hyvin samankaltaisia tilavuusvirtauksen testien 

kanssa. Paineen kasvattaminen kasvattaa ilmannopeutta eksponentiaalisesti. 

Tilavuusvirtauksen ja ilmannopeuden kuvaajat ovat hyvin samanlaiset. Tämä johtuu 

siitä, että mittari mittaa ilmannopeutta ja tilavuusvirtauksen arvot ovat laskennallisia. 

Pienillä paineilla ilmannopeus on suurin 16 mm Venturi-suuttimella. Korkeilla paineilla 

16 mm Bazookan ilmannopeus on suurin. 

Ilman tilavuusvirtaukselle ja nopeudelle selvitettiin myös approksimaatio funktiot. 

Funktiot määritettiin käyttämällä kaikista testeistä kolmea pistettä. Trendit ovat selvästi 

parabolisia, joten tuloksena saatiin toiseen asteen funktioita. Funktiot on esitetty 

taulukoissa 24 ja 25. 
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Taulukko 24. Kaavat kolmen erikokoisen suuttimen tilavuusvirtaudelle. 

Suutin Funktio 

13mm Venturi 𝑦 = 0,16𝑥2 − 0,66𝑥 + 4,63 

16mm Venturi 𝑦 = 0,195𝑥2 − 1,725𝑥 + 13,98 

16mm Bazooka 𝑦 = 0,195𝑥2 − 0,415𝑥 + 5,39 

 

Taulukko 25. Kaavat kolmen erikokoisen suuttimen ilmannopeudelle. 

Suutin Funktio 

13mm Venturi 𝑦 = 0,7025𝑥2 − 2,8𝑥 + 20,0675 

16mm Venturi 𝑦 = 0,65𝑥2 − 5,26𝑥 + 55,59 

16mm Bazooka 𝑦 = 0,815𝑥2 − 1,275𝑥 + 22,36 

 

Tilavuusvirtauksen yhtälöissä y on tilavuusvirtaus (Nm3/min) ja x on paine (bar). 

Ilmannopeuden yhtälöissä x on paine (bar) ja y on ilmannopeus (m/s). 

Ilman tilavuusvirtausta ja nopeutta tutkittiin myös pelkällä ilmapuhalluksella. 

Prosessissa työkappaleet puhalletaan lopuksi pelkällä ilmalla, jotta kappaleeseen 

kiinnijäänyt hioma-aine saadaan poistettua ennen maalausta. Mittaukset 

ilmapuhalluksesta eivät ole kovin luotettavia. Tämä johtuu hiekkakellon rikkinäisestä 

painesäätimestä. Tulokset kirjattiin ylös ja puhalluksen painevaihtelu kirjattiin ylös. 

Testeissä kompressori ei jaksanut tuottaa tarpeeksi ilmaa, joten paine laski läpi 

puhalluksen. Tästä syystä tuloksiin on myös kirjattu hajonta. Hajonta on noin 10-

kertainen verrattuna hiekkapuhallukseen. 

11.4 Excel työkalun testaaminen 

Excel työkalu testattiin puhaltamalla 10 mm paksuiseen maalattuun testilevyyn alue 

puhtaustasolle Sa 2,5. Testauksessa pyrittiin määrittämään työkalun toimivuus. 

Oletuksena oli, että robotin nopeus tulee vaatimaan jonkinlaisen kertoimen. Tämä oletus 

johtuu siitä, että työkalussa robotin nopeus on määritetty teoreettiseen maksimiin. 

Käytännössä puhtaustason ollessa Sa 2,5 robotin pitää kulkea teoreettista maksimia 

hitaammin. Täten kertoimen oletetaan olevan välillä [0,1[. 
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Testilevyt maalattiin Normadur 65HS polyuretaanimaalilla. Maalatusta levystä mitattiin 

maalin paksuus. Mittausten tulokset on esitetty taulukossa 26. Testilevy oli maalattu 

paksulla kerroksella, joten sen poistaminen raepuhaltamalla on suhteellisen vaikeaa. 

Taulukko 26. Testilevyn maalipinnan paksuus mittausten tulokset. 

Mittausten lkm Keskiarvo (μm) Hajonta (μm) Maksimi (μm) Minimi (μm) 

10 153,1 22,6 196,6 125,2 

 

Testeissä suuttimena käytettiin 13 mm Venturi-suutinta ja paine oli asetettu 7 bar:n. 

Oskillaatiokulma oli asetettu 30 asteeseen ja oskillaatio nopeus oli 50% maksimista. 

Testauksessa käytettiin kahta eri osumakulmaa. Ensimmäisissä testeissä kulma oli 35 

astetta ja toisissa testeissä jyrkempi 60 astetta. 

Testaus aloitettiin määrittämällä kertoimeksi 0,5 pienemmälle puhalluskulmalla. Testin 

tulos oli pinnan laatu Sa 1. Tämän jälkeen kerroin puolitettiin arvoon 0,25. 0,25-

kertoimella tulokseksi saatiin pinnan puhtaus Sa 3. Kolmannessa testiajossa kerroin 

asetettiin arvoon 0,3. Tällöin saatiin haluttu pinnanpuhtaus Sa 2,5. Suuremmalla 

puhalluskulmalla kertoimen arvo puhtaustasolle Sa 2,5 oli 0,4. Suuremmalla 

puhalluskulmalla voidaan siis puhdistaa maalattu pinta nopeammin. 

Suuremman kulma etu johtui siitä, että pieni kulma ei puhdistanut pinnan muotojen 

kaikkia puolia. Pienen kulman puhalluksissa oli tyypillistä, että puhallussuunnasta 

katsottuna pinta näytti hyvin puhtaalta, mutta vastakkaisesta suunnasta katsottuna 

pintaan oli jäänyt jälkiä. 

Testauksessa tarkistettiin myös puhalluksen aiheuttaman straipin leveys ja sitä verrattiin 

aiemmin mitattuihin tuloksiin. Mitattu tulos 518 mm poikkeaa hieman laskennallisesta 

450 mm tuloksesta. Tämä voi johtua eri maalityypeistä ja siitä, että straipin leveyttä 

testattiin vanerilevyyn. Testauksissa huomattiin maalin imeytyvän levyyn, jolloin sitä 

on vaikea poistaa. Toinen syy on suuttimen vaaputuksesta johtuva suihkun leviäminen 

suuttimen ääriasennoissa. Virhe ei kuitenkaan ole niin suuri, että sitä pitäisi ottaa 

erityisesti huomioon. Lisäksi laskennan ja mittauksen erotus on negatiivinen, joten virhe 

aiheuttaa korkeintaan hieman ylipuhallusta. 

On huomattavaa, että kyseessä oli vaativa puhallus. Kertoimen arvo vaihtelee 

luonnollisesti erilaisissa puhallusprosesseissa. Kyseiset kertoimen arvot ovat kuitenkin 

sellaisia, että lähes jokaisen pinnan puhdistus onnistuu tasolle Sa 2,5. Puhtaammille 
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pinnoille, kuten uudelle teräkselle kertoimen arvo on luultavasti suurempi, koska 

puhalluksen aiheuttaman eroosion ei tule olla yhtä voimakasta. 

Puhtaustason lisäksi testilevystä mitattiin myös profiiliparametrien arvoja. Arvot 

mitattiin kolmesta kohtaa levyä puhalluksen jälkeen. Levystä selvitettiin 

keskimääräinen karheus Ra, pinnan keskimäärinen maksimikarheus Rz ja huippujen 

määrä RPc. Tulokset on esitetty taulukossa 27. 

Taulukko 27. Mittaustulokset testilevyn profiiliparametreista. 

Kerroin Puhtaustaso Mittauspaikka Puhalluskulma (deg) Ra (um) Rz (um) RPc (lkm/cm) 

0,5 Sa 1 Keskellä 35 27,576 132,130 30,33 

0,5 Sa 1 Yläreuna 35 16,713 91,771 33,00 

0,5 Sa 1 Alareuna 35 10,217 66,775 47,40 

0,4 Sa 2,5 Keskellä 60 17,151 106,780 41,32 

0,4 Sa 2,5 Yläreuna 60 12,753 81,319 46,23 

0,4 Sa 2,5 Alareuna 60 14,168 91,018 43,00 

0,3 Sa 2,5 Keskellä 35 11,384 74,284 48,86 

0,3 Sa 2,5 Yläreuna 35 12,977 87,930 43,64 

0,3 Sa 2,5 Alareuna 35 12,931 74,256 41,20 

0,25 Sa 3 Keskellä 35 17,839 125,440 25,95 

0,25 Sa 3 Yläreuna 35 12,981 87,490 48,77 

0,25 Sa 3 Alareuna 35 11,799 65,817 39,36 

 

Tuloksista huomataan, että karheus ei muuttunut merkittävästi kertoimen tai 

osumakulman muuttuessa. Tämä johtuu siitä, että testilevyä on puhallettu hyvin 

runsaasti samalla rakeella ennen maalausta. 
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12 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYSTYÖ 

Aiempaa tutkimusta raepuhallusprosessista löytyy runsaasti. Useimmat tutkimukset 

keskittyvät kuitenkin sinko- ja käsipuhallusprosesseihin. Käytännössä prosessit ovat 

identtiset. Hioma-ainetta heitetään työkappaletta kohti eri parametrien arvoilla. 

Robotisoidussa raepuhalluksessa parametrien arvot kuitenkin nousevat täysin eri tasolle. 

Tutkimusta näin suurilla paineilla tai suuttimien halkaisijalla ei löytynyt. Tämä työ on 

siis tärkeä, koska Blastman Robotics on aiemmin joutunut tukeutumaan tutkimusdataan, 

joka perustuu eri olosuhteisiin. 

Tämä työ on antanut arvokasta tietoa niin teoriassa kuin käytännössä. 

Raepuhallusprosessi on hyvin sattumanvarainen ja prosessien vaatimukset vaihtelevat 

paljon. Lisäksi nykyiset menetelmät pinnan laadun tarkasteluun ovat puutteelliset. 

Esimerkiksi pinnan puhtauden suhteen visuaalinen tarkastelu ei ole riittävä, sillä kaikki 

näkevät pinnan eri tavalla. Hyvin yleisesti asiakas näkee pinnassa vain huonoja puolia, 

kun taas toimittaja keskittyy hyviin puoliin. Lisäksi karheuden tarkastelu suoritetaan 

yleensä vain pieneltä alueelta. Mittausmenetelmät eivät kuitenkaan käytännössä 

mahdollista laajempaa tarkastelua pinnalle. Karheuden mittauslaitteita löytyy 

markkinoilta monia, mutta kattavan tarkastelun suorittavat laitteet ovat hintaluokaltaan 

liian kalliita perus prosessia varten. 

Työn tutkimusten pohjalta luodulla Excel-työkalulla voidaan ennustaa prosessien 

tehokkuutta hyvällä tarkkuudella. Prosessien vaatimukset ja alkutila vaihtelevat hyvin 

suuresti, joten tarkkaa ennustetta on mahdoton tehdä tällä työkalulla. Lisäksi 

kappaleiden vaihteleva muoto aiheuttaa vaikeuksia ennusteessa. Työkalu on kuitenkin 

osoittanut, että se on toimiva tapa ennustaa tehokkuutta ja se soveltuu myös robotin 

ohjelmointiin. Työkalu ei kuitenkaan ole vielä valmis. Jatkossa voidaan luoda 

testiolosuhteet, jossa testataan jäljelle jääneet suutinmallit ja mahdollisesti myös muita 

yleisiä pinnoitteita ja epäpuhtauksia, kuten valssihilsettä, eri puhtaustasoille. 

Tavoitteena on, että työkalu kehittyy riittävälle tasolle, jotta sen avulla voidaan tehdä 

tarkkoja ennusteita useiden eri asiakkaiden prosesseista. Lisäksi työkalun avulla 

pyritään optimoimaan prosessia, eli käytännössä välttämään ylipuhallusta. Tämä vaatii 

kuitenkin mittavia lisätestejä, sillä mallin tulisi ottaa huomioon eri materiaalisysteemit 

ja karheus. Näiden testaamiseen kuluisi huomattavasti kauemmin kuin tämän työn 

testeihin. Realistinen tavoite olisi tutkia eri kovuuksien keskinäistä käyttäytymistä. Tällä 

tavalla voitaisiin unohtaa eri materiaalien kemialliset ominaisuudet ja keskittyä 



109 

 

pelkästään mekaanisiin ominaisuuksiin. Lisäksi eri kovuuksien käyttäytymistä tuli 

tarkastella vain muutamalla ”kovuusparilla”. Tämän jälkeen voitaisiin ekstrapoloida ja 

ennustaa erilaisten materiaalisysteemien käyttäytymistä. 
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13 YHTEENVETO 

 

Työssä tutkittiin raepuhallusprosessia ja sen optimointia Blastman Robotics Ltd:n 

B20S-robotilla. Käytännön tutkimuksen pohjalta luotiin Excel-työkalu, jonka avulla 

voidaan ennustaa prosessin tehokkuutta. Lisäksi työkalua voidaan käyttää 

ohjelmoidessa robottia. Työhön kuului myös laaja teoreettinen selvitys 

raepuhallusprosessista. Teoreettisessa osiossa käydään läpi raepuhallusprosessin 

ominaisuuksia hyvin laajalti. Käytännön testeissä ei kuitenkaan ollut mahdollista tutkia 

kaikkia näitä ominaisuuksia. Testeissä keskityttiin enemmän puhdistusprosessiin, sekä 

prosessin tärkeimpien parametrien mittaamiseen. Parametreihin kuuluivat paine, 

ilmantilavuusvirtaus, ilmannopeus, suuttimen halkaisija ja suuttimen muoto. Näiden 

parametrien mittausten perusteella tutkittiin itse prosessin tehokkuutta maalatulla 

testilevyllä. 

Työn tutkimukset onnistuivat hyvin ja Excel-työkalun testaus osoitti kehitetyn mallin 

toimivuuden. Tulosten avulla voidaan ennustaa prosessien tehokkuutta suhteellisen 

tarkasti, sekä selvittää eri prosessien toimivuutta eri prosessiparametreilla. 
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