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Maalit ovat hyvin komplekseja seoksia, jotka sisältävät erilaisia pinta-aktiivisia 

aineita. Erilaisia pinta-aktiivisia apuaineita käytetään varsinkin vesiohenteisissa 

maaleissa veden korkean pintajännityksen takia. Nämä maalin komponentit saat-

tavat kuitenkin aiheuttaa maaliin vaahtoamisongelmia. Maalien vaahtoaminen 

aiheuttaa esimerkiksi erilaisia pintavikoja maalikalvossa ja epäotpimaalista tuo-

tantosäiliöiden ja pakkausten täyttöä. Joissain tapauksissa myös maalin funktio-

naalisuus saattaa häiriintyä. 

Maalien vaahtoamista pyritään vähentämään pääasiassa vaahdonestäjiksi kutsu-

tuilla apuaineilla. Tärkeimmät vesipohjaisissa maaleissa käytettävät vaahdonestä-

jät ovat mineraaliöljyjä sekä silikonipohjaisia vaahdonestäjiä. Tässä työssä tutki-

taan kolmen eri vesiohenteisen sisäseinämaalin vaahtoamista ja mahdollisia kei-

noja vähentää sitä. Laboratoriossa kokeillaan nykyisten vaahdonestäjien tilalle 

mahdollisia korvaavia apuaineita. Lisäksi kullekin maalille luodaan koesuunni-

telma, jonka mukaan toteutetaan tehtaalla sarja koeajoja, joilla pyritään löytämään 

sopiva vaahdonestäjän annostus sekä lisäystapa kullekin maalille, siten että maa-

lien vaahtoaminen vähenee. 

Laboratoriokokeiden perusteella korvaavaa vaahdonestäjää nykyisten tilalle ei 

löydetty. Valmistusprosessin yhteydessä sen sijaan havaittiin, että vaahdonestäjän 

lisäystapaa muuttamalla voisi olla mahdollista vähentää maalien vaahtoamista 

merkittävästi lisäämättä käytettävää vaahdonestäjän annostusta.   
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Paints are very complex mixtures including different kinds of surface active 

agents. Surface active agents are used especially in waterborne paints because of 

high surface tension of water. These surface active agents may cause foaming 

problems to the paint. Foaming causes for example surface defects to the paint 

and inoptimal usage of manufacturing vessels and packages. Functionality of the 

paint may also suffer.  

Foaming of paints is usually reduced with antifoaming agents. Most widely used 

antifoaming agents in waterborne paints are mineral oils and silicone based solu-

tions. In this thesis, foaming of three different waterborne indoor wall paints is 

studied. In laboratory alternative antifoaming agents are tested in the paint formu-

lations. In addition experimental designs and necessary test runs are made for 

each formulation in order to find optimal dosage and addition method for the anti-

foaming agents used in the paint formulations. The objective is to reduce the 

foaming of the studied paint formulations. 

Alternative antifoaming agents were not better than the currently used antifoam-

ing agents. However results from the test runs showed that it may be possible to 

reduce foaming of the paints remarkably by changing the addition method of anti-

foaming agent. Dosage of the antifoaming agents in the paint formulations did not 

have to be changed. 



  

Symboli- ja lyhenneluettelo 

A Kalvon pinta-ala, m2 

Ak Kuplien kokonaispinta-ala neliösenttiä kohti, mm2 cm-2 

ā Kuplan keskimääräinen koko, mm2 

b Regressiovakio, - 

D Terän halkaisija, m 

E Gibbsin elastisuus, - 

h Terän korkeus säiliön pohjasta, m 

n Kuplien lukumäärä, - 

r Säde, m 

Re Reynoldsin luku, - 

x Hallittava prosessimuuttuja 

y Vastemuuttuja, - 

z Hallitsematon prosessimuuttuja, - 

ϵ Virhe, - 

ε* Laajentumiskerroin 

εd Laajentumiselastisuus 

γ Pintajännitys, mN m-1 

ρ Ominaispaino, g cm-3, kg m-3 

vp Kehänopeus, m s-1 

vr Kuplan nousunopeus, m s-1 

η Viskositeetti, Pa s, KU, Poise 

ηd Laajentumisviskositeetti, kg m-1 s-1, KU, Poise 

ω Laajentumisen kulmataajuus, Hz 
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1 Johdanto 

Maalinvalmistusteollisuus muuttuu jatkuvasti pysyäkseen kehittyvän teknologian 

ja kuluttajatrendien vaatimalla tasolla. Esimerkiksi haihtuvien orgaanisten yhdis-

teiden määrää maaleissa halutaan vähentää. Lisäksi ympäristöystävällisten ja kes-

tävän kehityksen mukaisten yhdisteiden käyttöä pyritään lisäämään. Myös talou-

delliset seikat vaikuttavat ja pyrkimyksenä onkin käyttää mahdollisimman kustan-

nustehokkaita menetelmiä ja raaka-aineita (Tarimala, et al., 2013). Muun muassa 

näiden syiden takia vesiohenteiset lateksidispersiomaalit ovat syrjäyttäneet liu-

otinohenteiset maalit suurimpana tuoteryhmänä maaliteollisuudessa (Friel & 

Nungesser, 2012). 

Maalit ovat hyvin komplekseja seoksia, jotka sisältävät suuren määrän erilaisia 

yhdisteitä ja komponentteja (Tarimala, et al., 2013). Erityisesti vesiohenteisissa 

maaleissa täytyy käyttää useita erilaisia maalin pintajännitystä alentavia apuainei-

ta veden suuren pintajännityksen takia. Pintajännitystä alentavat apuaineet voivat 

aiheuttaa kuitenkin maalin vaahtoamisongelmia (Reinhardt, et al., 1998). Maalien 

vaahtoaminen aiheuttaa muun muassa epäoptimaalista tuotantosäiliöiden käyttöä, 

sekä pakkausten täyttöä. Maalia käytettäessä vaahtoamisesta johtuvat ongelmat 

ovat maalikalvon pintavikoja sekä kalvonmuodostuksen ja mahdollisen maalin 

funktionaalisuuden häiriintymistä (Du, 2007). 

Maaliteollisuudessa vaahtoa pyritään estämään usein vaahdonestäjien avulla 

(Owen, 2001). Sopivan vaahdonestäjän valinta voi kuitenkin olla yksi maalinval-

mistuksen haastavimmista vaiheista, koska sen toimintaan vaikuttavat maalin 

muut komponentit. Tällöin sama vaahdonestäjä ei välttämättä toimi muissa maali-

kaavoissa yhtä hyvin. Vaahdonestäjä on usein myös viimeinen kaavaan valittava 

raaka-aine (Reader & Lai, 2013). Lisäksi vaahdonestäjän vaikutuksen arvioiminen 

maalin vaahtoamistaipumukseen on haastavaa (Anderson & Ortiz, 2013). 

Tikkurila Oyj:n Vantaan toimipisteen Monicolor-tehtaalla valmistetaan muun mu-

assa vesiohenteisia sisäseinämaaleja. Tässä Tikkurila Oyj:lle tehtävässä diplomi-

työssä tarkastellaan kolmen eri vesiohenteisen sisäseinämaalin vaahtoamista tuo-

tantoprosessin sekä valmiin tuotteen käytön yhteydessä. Tarkoituksena on pyrkiä 

vähentämään maalien vaahtoamistaipumusta tehtaalla käytössä olevien vaah-
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donestäjien määrää ja lisäystapaa sekä valmistusprosessia säätämällä. Tutkittaville 

maaleille luodaan koesuunnitelmat tilastollisten koesuunnittelumenetelmien avul-

la. Koesuunnitelman mukaisten koeajojen avulla pyritään löytämään maalien 

vaahtoamiseen eniten vaikuttavat tekijät, sekä vaahtoamisen kannalta optimaali-

nen tapa valmistaa tutkittavia tuotteita. Tehtaalla tehtävien koeajojen lisäksi labo-

ratoriossa tutkitaan mahdollisuutta käyttää tutkittavissa maaleissa vaihtoehtoisia 

vaahdonestäjiä, jotka voisivat mahdollisesti korvata käytössä olevat vaahdonestä-

jät. 

Työn kirjallisuusosassa käsitellään maalien valmistusta sekä koostumusta ja omi-

naisuuksia yleisellä tasolla. Pääpaino on vesiohenteisissa dispersiomaaleissa. Näi-

den lisäksi tarkastellaan maalien vaahtoamista ja sen teoriaa sekä keinoja vähentää 

tai estää sitä. Kokeellista osaa varten tehdään myös lyhyt selvitys keinoista arvioi-

da ja mitata vaahtoamista sekä vaahdonestäjien tehoa. Viimeisessä kappaleessa 

käsitellään matemaattista koesuunnittelua, jota sovelletaan kokeellisen osan koe-

järjestelyitä suunniteltaessa. 

Työn kokeellisessa osassa tutkittaville maalille tehdään koesuunnitelmien mukai-

set koeajot. Vaahtoamista pyritään arvioimaan muun muassa erilaisten applikoin-

titestien sekä ominaispainon muutosten avulla. Tärkein analyysimenetelmä on 

kuva-analyysi, jossa alustalle applikoidusta maalikalvosta otetuista mikroskoop-

pikuvista lasketaan esimerkiksi kalvossa olevien kuplien ja reikien lukumäärä. 

Tuloksiin sovitetaan regressiomalli, jonka avulla arvioidaan vaahtoamiseen eniten 

vaikuttavia tekijöitä. Tulosten perusteella pyritään esittämään optimaalinen tapa 

valmistaa tutkittavia tuotteita Tikkurila Oyj:n Vantaan tuotantolaitoksella. Lisäksi 

laboratoriossa tutkitaan, toimisiko tutkittavissa maaleissa jokin vaihtoehtoinen 

vaahdonestäjä nykyistä paremmin. Laboratoriossa valmistetaan erät kutakin maa-

lia ilman vaahdonestäjiä. Tämän jälkeen vaihtoehtoiset vaahdonestäjät lisätään 

maaliin jälkilisäyksenä. Näytteitä tutkitaan samoilla menetelmillä, kuin tehtaalla 

tehtyjen koeajojen tapauksessa.  
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I Kirjallisuusosa 

2 Vesiohenteisten sisäseinämaalien koostumus ja ominaisuudet 

Maali voidaan kuvata pigmenttipartikkeleiden ja nesteen dispersioksi (Patton, 

1979). Tästä huolimatta maalit kuitenkin koostuvat lukuisista eri komponenteista 

riippuen valmiin tuotteen käyttötarkoituksesta, halutuista ominaisuuksista ja esi-

merkiksi ekologisista sekä taloudellisista tekijöistä. Pääasiassa maali kuitenkin 

koostuu sideaineesta, liuottimesta sekä pigmenteistä muiden komponenttien kon-

sentraatioiden ollessa alhaisia.  Maalien sisältämät komponentit voidaan luokitella 

haihtuviin ja haihtumattomiin komponentteihin. Haihtuvia komponentteja ovat 

maaleissa käytettävät orgaaniset liuottimet ja vesi. Haihtumattomia komponentteja 

ovat puolestaan sideaineet, hartsit, apuaineet, väriaineet, pigmentit sekä täyteai-

neet (Stoyle, et al., 2010).  

Maalit luokitellaan usein niissä käytettävän sideaineen mukaan (Turner, 1988). 

Nykyään käytetyimmät sideaineet ovat erilaisia akryylisiä emulsiopolymeerejä, eli 

akryylisiä latekseja (Friel & Nungesser, 2012). Kun maalin sideaine on lateksin 

tapaan esimerkiksi veden ja sideainepolymeerin dispersio, puhutaan dispersiomaa-

leista (Streitberger, et al., 2011). Vesiohenteiset lateksit mielletään usein sisutuk-

sessa käytettävien maalien sideaineiksi (Friel & Nungesser, 2012). Taulukossa I 

on esitetty erään tyypillisen vesiohenteisen dispersiomaalin koostumus ja sen raa-

ka-aineiden tehtävät (Turner, 1988). 

Taulukko I Tyypillinen vesiohenteisen dispersiomaalin koostumus ja raaka-

aineiden tehtävät (Turner, 1988). 

Komponentti Massaosuus [%] Tehtävä 

Titaanidioksidi (Rutiili) 20 Pigmentti 

Kalsiumkarbonaatti 7 Täyteaine 

Natriumpolyfosfaatti 1 Dispergointiaine 

Natriumkarboksimetyyliselluloosa 0,3 Paksuntaja 

Proxel CLR 0,5 Kaupallinen biosidi 

Vaahdonestäjä 0,3 Vaahdonestäjä 

Butyyli 'karbitoli' asetaatti 2 Apuliuotin 

Vinyyliasetaatti/Vinyyli'versataatti' 

lateksi (55 % Ka.) 

42 Sideaine 

Ammoniakki (0,88) 0,03 pH:n säätö 

Vesi 26,87 Liuotin 
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Maalien ominaisuudet vaihtelevat paljon maalin käyttötarkoituksen mukaan 

(Stoyle, et al., 2010). Vesiohenteisten dispersiomaalien tärkeimmät ominaisuudet 

ovat niiden applikointiin vaikuttavat reologiset ominaisuudet, peittokyky, pig-

menttitilavuus konsentraatio, veden ja vesihöyryn läpäisykyky, alustaan kiinnit-

tyminen ja elastisuus (Streitberger, et al., 2011). Sisäseinämaalien tapauksessa 

tärkeimmät ominaisuudet liittyvät lähinnä kuivan kalvon ulkonäköön. Maalin täy-

tyy kuitenkin kestää myös mekaanista rasitusta, kuten hankausta. Lisäksi käytet-

tävyys on hyvin tärkeää kuluttajille suunnatuissa sisäseinämaaleissa (Friel & 

Nungesser, 2012). Sisäseinämaalien viskositeetti alhaisten leikkausvoimien läsnä 

ollessa on tyypillisesti noin 90–110 Krebsin yksiköissä (KU, Krebs Unit) (Rogers, 

2012). SI-järjestelmän mukaisissa yksiköissä tämä vastaa noin 1,2–2,3 Pa s 

(Patton, 1979). Vesipohjaisen 100 % akryylilateksimaalin ICI-viskositeetti suu-

rempien leikkausvoimien vaikutuksen alaisena on yleensä alle 2,5 Poisen asteikol-

la eli alle 0,25 Pa s (Rogers, 2012). Erilaisten leikkausvoimien läsnä ollessa, eri 

menetelmin mitatut viskositeetit eivät ole kuitenkaan verrattavissa keskenään 

(Patton, 1979). 

2.1 Sideaineet  

Sideaine on maalin tärkein yksittäinen komponentti (Stoyle, et al., 2010). Se on 

maalin kalvonmuodostuksesta vastaava komponentti, jonka perusteella maalit 

luokitellaan (Turner, 1988).  Sideaine vaikuttaa maalin käyttötapaan ja kuivumis- 

sekä kovettumisominaisuuksiin, mekaaniseen ja kemialliseen kestävyyteen sekä 

säänkestoon. Sideaineet ovat makromolekyylisiä tuotteita joiden moolimassa 

vaihtelee tyypillisesti välillä 500–30000. Moolimassaltaan suuremmat sideaineet 

ovat esimerkiksi selluloosanitraatteja, polyakrylaatteja ja vinyyli-

kloridikopolymeerejä. Moolimassaltaan kevyemmät tuotteet ovat muun muassa 

alkydihartseja, fenolisia hartseja, polyisosyanaatteja ja epoksihartseja (Stoyle, et 

al., 2010). 

Raskaammat sideaineet kasvattavat maalin elastisuutta ja kovuutta sekä visko-

siteettia. Nämä sideaineet tyypillisesti kuivuvat ja muodostavat kalvon fysikaali-

sesti liuottimen haihtuessa. Kevyemmät sideaineet ovat puolestaan viskositeetil-

taan alhaisempia ja mahdollistavat korkean kiintoainepitoisuuden maalien sekä 

liuotinvapaiden maalien valmistuksen. Nämä sideaineet koostuvat muutamista 
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reaktiivisista yhdisteistä, jolloin kalvonmuodostus tapahtuu kemiallisesti. Joissain 

olosuhteissa reaktiiviset yhdisteet tulee sekoittaa keskenään vasta hieman ennen 

maalinkäyttöä tai jopa applikoinnin aikana. (Stoyle, et al., 2010) 

Nykyään dispersiomaalit ovat maailmanlaajuisesti suurin tuoteryhmä maalinval-

mistusalalla. Vesiohenteisissa dispersiomaaleissa sideaineet ovat moolimassaltaan 

raskaiden polymeeripartikkeleiden ja veden dispersioita. Ne valmistetaan emul-

siopolymeroinnilla muun muassa styreeni-, butadieeni-, akrylaatti- tai vinyylimo-

nomeereistä (Streitberger, et al., 2011). Kuvassa 1 on esitetty kuuden monomeerin 

rakennekaavat, joista valmistetaan vesiohenteisten dispersiomaalien sideaineita. 

Polymeeridispersiot stabiloidaan erilaisilla pinta-aktiivisilla aineilla ja suojaavilla 

kolloideilla (Turner, 1988). Näistä sideaineista valmistettavat dispersiomaalit ovat 

vesiohenteisia, vaikka sideaine ei ole vesiliukoinen (Streitberger, et al., 2011). 

 

Kuva 1 Eräitä lateksi-sideaineiden valmistuksessa käytettäviä mo-

nomeerejä (Penzel, 2000). 

Tärkeimmät vesiohenteisissa dispersiomaaleissa käytettävät polymeerit ovat vi-

nyyliasetaatti-, vinyylipropionaatti-, akrylaatti-metakrylaati- ja styreeni-akrylaatti-

kopolymeerejä sekä styreeni-butadieenipolymeerejä (Streitberger, et al., 2011). 

Euroopassa yleisimmät sideaineet ovat perinteisesti olleet vinyyliasetaattikopoly-

meerejä tai akryylisiä latekseja (Turner, 1988). Esimerkiksi styreeni-

akrylaattikopolymeerejä käytetään laajasti sisämaalien sideaineena (Streitberger, 

et al., 2011). Tämän lisäksi esimerkiksi styreeni-butadieenikopolymeerejä on käy-

tetty sisämaalien sideaineena (Turner, 1988). Kaikista käytetyimmät sideaineet 
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sisämaalimarkkinoilla ovat kuitenkin vinyyliasetaattikopolymeerit joihin on lisätty 

pehmentimeksi akrylaattimonomeeriä, esimerkiksi butyyliakrylaattia noin 15 % 

verran sideaineen massasta. Nämä sideaineet eivät ole yhtä suorituskykyisiä kuin 

akrylaattipohjaiset sideaineet, mutta ne ovat halvempia (Friel & Nungesser, 2012).  

Akrylaatit ovat saavuttaneet laajan asemansa markkinoilla hyvän värisäilyvyyten-

sä, läpinäkyvyytensä sekä sään- ja ikääntymisenkestonsa ansiosta. Eräs akryyli-

sideaineiden etu on myös niiden hyvä vuorovaikutus tiettyjen paksuntajien kanssa, 

jolloin maalille saadaan luotua hyvät reologiset- sekä applikointiominaisuudet 

(Friel & Nungesser, 2012). Akrylaattisideaineiden suurin käyttökohde maaliteolli-

suudessa ovat nimenomaan vesiohenteiset dispersiomaalit, joita käytetään kattojen 

ja seinien maalaamiseen (Funke, et al., 2010). Sisämaalien akrylaattisideaineet 

ovat tyypillisesti kovan metakrylaattimonomeerin, kuten metyylimetakrylaatin ja 

pehmeän kaupallisen akrylaattimonomeerin, kuten etyyliakrylaatin tai butyylia-

krylaatin kopolymeerejä. Sideaineen lasisiirtymälämpötila on noin 10 °C (Friel & 

Nungesser, 2012). 

Vesiohenteisissa dispersiomaaleissa käytettävät sideaineet kuivuvat huoneenläm-

mössä fysikaalisesti veden haihtuessa maalista (Stoyle, et al., 2010). Kalvonmuo-

dostuksessa vesi haihtuu sideainepartikkelien yhteensulautumisen vaikutuksesta 

suhteellisen nopeasti. Kalvonmuodostuksen minimilämpötila riippuu sideaineen 

kemiallisesta rakenteesta ja on tyypillisesti noin 5 °C. Kalvonmuodostumista voi-

daan helpottaa orgaanisen liuottimen lisäyksellä tai lämpötilan nostolla 

(Streitberger, et al., 2011).  

2.2 Liuottimet 

Liuottimen tehtävä on liuottaa maalin kiinteitä ja viskooseja sideainekomponent-

teja. Lisäksi liuottimet helpottavat pigmenttipartikkeleiden kostumista ja disper-

goitumista sekä vaikuttavat tuotteen viskositeettiin ja varastointikestävyyteen. Ne 

parantavat märän maalikalvon kykyä vapauttaa ilmaa, vaikuttavat kuivumiskäyt-

täytymiseen ja optimoivat virtausominaisuuksia ja kiiltoa. Kaksi tärkeintä tekijää 

liuotinta valittaessa ovat sen haihtumisnopeus ja liuotuskyky (Yuhas, Jr & 

Montemayor, 2012). Maalin applikoinnin jälkeen liuottimen on tarkoitus haihtua 

maalipinnasta mahdollisimman nopeasti (Stoyle, et al., 2010). Liian suuri haihtu-
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misnopeus kuivumisen loppuvaiheessa aiheuttaa kuitenkin kalvon pintavikoja 

(Yuhas, Jr & Montemayor, 2012). Orgaanisia liuottimia käytetään useimmissa 

maaleissa, myös vesiohenteisissa tuotteissa. Yleisimpiä maaleissa käytettäviä liu-

ottimia ovat aromaattiset ja alifaattiset hiilivedyt, etikkahapon esterit, glykolieste-

rit, alkoholit ja jotkin ketonit (Stoyle, et al., 2010). 

Vesiohenteisissa dispersiomaaleissa orgaanista liuotinta on yleensä alle 5 % maa-

lin massasta. Vesiohenteisten dispersiomaalien etuna on nimenomaan haihtuvien 

haitallisten yhdisteiden vähäinen määrä. Vesiohenteisia dispersiomaaleja voidaan 

käyttää ilman tiukkoja turvallisuusmääräyksiä haihtuvan aineen ollessa pääasiassa 

vettä (Streitberger, et al., 2011). Liuottimien vähäisyyden takia vesiohenteisten 

dispersiomaalien käyttö ei vaikuta sisäilman laatuun eikä aiheuta pahoja hajuhait-

toja toisin kuin liuotinohenteisia maaleja käytettäessä (Friel & Nungesser, 2012). 

2.3 Pigmentit ja täyteaineet 

Pigmentit ja täyteaineet ovat maaliin dispergoitavia kiteisiä kiintoaineita, jotka 

antavat maalille sille ominaisen värin sekä peittokyvyn (Stoyle, et al., 2010). Li-

säksi pigmentit parantavat maalikalvon kovuutta, kestävyyttä ja kiinnittyvyyttä, 

suojaavat alustaa korroosiolta, muokkaavat maalin virtausominaisuuksia ja appli-

koitavuutta sekä vähentävät kiiltoa (Turner, 1988). Monissa maaleissa valkoinen 

pigmentti on kallein yksittäinen maalin komponentti (Braun, 2012). Pigmentit 

voidaan jakaa orgaanisiin, epäorgaanisiin, organometallisiin sekä metallisiin pig-

mentteihin (Stoyle, et al., 2010). Tyypillisiä epäorgaanisia pigmenttejä ovat titaa-

nidioksidit, rautaoksidit, kromioksidit, kadmium, vismutti kromaatti ja molybdaat-

ti (Köhler, et al., 2010). Yleisin maaleissa käytettävä pigmentti on kuitenkin titaa-

nidioksidi (Stoyle, et al., 2010). Titaanidioksidin valonsirontakapasiteetti on yli-

vertainen muihin valkoisiin pigmentteihin verrattuna sen suuren taitekertoimen 

takia.  Lisäksi titaanidioksidi on kemiallisesti kestävä ja toksikologisesti vaaraton. 

Näiden tekijöiden ansiosta se on syrjäyttänyt monet muut pigmentit maalin val-

mistuksessa (Köhler, et al., 2010). 

Monissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, noin puolet kaikesta valmistetusta titaani-

dioksidista käytetään maalien raaka-aineena. Titaanidioksidipartikkeleita voidaan 

valmistaa joko sulfaattiprosessilla tai uudemmalla ja ympäristöystävällisemmällä 
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kloridiprosessilla. Kloridiprosessilla valmistettu titaanidioksidi on laadultaan puh-

taampaa ja kirkkaampaa. Titaanidioksidipigmenttejä valmistetaan kahdessa eri 

koostumuksessa, jotka ovat rutiili ja anataasi. Näistä nykyään enemmän käytetty 

muoto on rutiili, jonka kide on pitkänmallinen. Se on myös anataasia tiheämpi, 

kestävämpi ja sen taitekerroin on suurempi. (Braun, 2012)  

Titaanidioksidipartikkelit käsitellään ja muokataan käyttökohteisiinsa sopiviksi. 

Kaupallisia pigmenttejä on saatavana päällystämättöminä, päällystettyinä ja liet-

teenä. Maalinvalmistuksessa käytettävät partikkelit ovat päällystettyjä, jotta ne 

saadaan dispergoitua perinteisin maalinvalmistusmenetelmin. Pinnoituksessa voi-

daan esimerkiksi kiteyttää pigmentin pinnalle alumiinihydroksideja. Sisämaaleissa 

käytettävät pigmenttilaadut voivat sisältää 5 % alumiinihydroksideja pigmentin 

dispergoinnin helpottamiseksi. Kestävämpiä pigmenttejä päällystetään piidioksi-

deilla. (Braun, 2012) 

Titaanidioksidista on olemassa myös nanokokoluokan pigmenttejä, joilla on mah-

dollista parantaa maalin ominaisuuksia sekä funktionaalisuutta. Muita sisämaa-

leissa onnistuneesti käytettyjä nanokokoluokan pigmenttejä ovat muun muassa 

piidioksidi, sekä sinkkioksidi. Nanopigmenttien käyttöä haittaa kuitenkin niiden 

huono dispergoitavuus ja voimakas taipumus aggregoitua (Wang, et al., 2007). 

Nanopigmenttejä muokkaamalla on kuitenkin mahdollista välttyä näiltä ongelmil-

ta (Yunhua, et al., 2006). Myös apuaineiden määrää säätämällä on mahdollista 

vaikuttaa nanopigmenttien dispergoitavuuteen. Nanopigmenttejä käytetään maa-

leissa täyteaineiden tapaan vain osittain korvaamaan varsinainen pigmenttimateri-

aali (Wang, et al., 2007). 

On hyvin epätodennäköistä että titaanidioksidia syrjäytetään lähitulevaisuudessa 

käytetyimpänä valkoisena pigmenttinä maaliteollisuudessa (Braun, 2012). Sen 

korkean hinnan takia pyrkimyksenä on kuitenkin korvata osa maalien titaanidiok-

sidista halvemmilla pigmenteillä ja täyteaineilla. Esimerkiksi kalsinoidun kaolii-

nin ja kalsiitin toimivuutta korvaavana pigmenttinä on tutkittu (Karakaş, et al., 

2011). Myös mahdollisuutta korvata titaanidioksidia esimerkiksi kiteisellä kal-

siumkarbonaatilla on tutkittu (Hassas, et al., 2013). Lisäksi titaanidioksidin kor-

vaamiseksi osittain on olemassa myös muita vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi eri-

laiset synteettiset polymeerit (Adams, 2012). 
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Orgaanisia pigmenttejä käytetään pääasiassa vain koristeellisiin tarkoituksiin 

(Talbert, 2008). Niillä on suuri valon adsorptiokyky sekä pieni valonsirontaker-

roin. Orgaanisten pigmenttien käyttö vesipohjaisissa maaleissa on kuitenkin vai-

keaa niiden hydrofobisen luonteen takia. Orgaanisten pigmenttien kanssa käyte-

tään usein pinta-aktiivisia aineita alentamaan veden pintajännitystä ja paranta-

maan pigmenttien kostumista. Pigmenttien kostumista voidaan parantaa myös 

pintakäsittelyn avulla (Köhler, et al., 2010).  

Pigmenttien hyvän peittokyvyn ansiosta, osa niistä voidaan yleensä korvata hal-

vemmilla täyteaineilla, kuten bariumsulfaatilla, kalsiumkarbonaatilla tai kaoliinil-

la (Stoyle, et al., 2010). Täyteaineilla ei käytännössä ole vaikutusta maalin opasi-

teettiin ja väriin (Talbert, 2008). Täyteaineiden tehtävänä on sen sijaan säätää 

maalin ominaisuuksia, kuten kerroksen paksuutta ja rakennetta. Lisäksi ne vaikut-

tavat maalin vedenottokykyyn ja vesihöyryn, hiilidioksidin, rikkidioksidin ja ty-

pen oksidien läpäisevyyteen (Streitberger, et al., 2011). Niillä voidaan vaikuttaa 

myös maalin mekaanisen kestävyyteen ja tasoittumisominaisuuksiin (Talbert, 

2008). Vesiohenteisissa dispersiomaaleissa tärkeimpiä luonnollisia täyteaineita 

ovat kalsiitti, liitu, dolomiitti, kaoliini, kvartsi, talkki, kiille, ja piimaa. Tärkeimpiä 

synteettisiä täyteaineita puolestaan ovat kalsiumkarbonaatti, baryytit ja silikaatit 

(Streitberger, et al., 2011).  

2.4 Apuaineet 

Maalien lisäaineet eli apuaineet ovat maalien komponentteja, joilla pyritään 

muokkaamaan tiettyjä maalin ominaisuuksia tai helpottamaan maalin valmistusta. 

Apuaineet nimetään ja luokitellaan usein niiden käyttötarkoituksen mukaisesti 

(Stoyle, et al., 2010). Apuaineilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi maalin visko-

siteettiin, vaahtoisuuteen, pigmenttien dispergoitavuuteen ja maalin stabiiliuteen. 

Kuivan maalikalvon ominaisuuksista esimerkiksi kovuutta tai elastisuutta, kiilto-

astetta ja ultraviolettisäteilyn kestävyyttä voidaan muokata apuaineilla (Talbert, 

2008). Maaleihin lisätään apuaineita vain suhteellisen pieniä määriä (Stoyle, et al., 

2010). Joissain vesiohenteisissa dispersiomaaleissa apuaineiden määrä voi olla 

jopa alle 1 % maalin massasta (Streitberger, et al., 2011). 
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2.4.1 Kostuttajat, dispergointiaineet ja pohjaanlaskeutumisenestäjät 

Pigmenttejä sisältävissä maaleissa pigmenttipartikkeleiden täytyy jakautua tasai-

sesti nestefaasin (Köhler, et al., 2010). Tällöin pigmenttipartikkelin täytyy kostua 

riittävästi (Patton, 1979). Partikkelin kostuminen on kaasun syrjäyttämistä partik-

kelin pinnalta nesteellä (Stesikova & Plaumann, 2012). Kostuttajat ovat pinta-

aktiivisia aineita, jotka helpottavat pigmenttipartikkelin kostuttamista laskemalla 

nesteen pintajännitystä (Köhler, et al., 2010). Lisäksi ne estävät partikkeleiden 

flokkautumista (Stoyle, et al., 2010).  

Vesiohenteisessa dispersiomaalissa kostuttajan tulisi olla partikkelin pinnalle vah-

vasti adsorboituva ja pintajännitystä alentava pinta-aktiivinen aine. Aineen täytyy 

olla lisäksi hydrofobinen ja rajoitetusti vesiliukoinen (Stesikova & Plaumann, 

2012). Vesiohenteisissa dispersiomaaleissa kostuttajat voivat olla esimerkiksi ke-

vyiden polyakryyli- tai akryylihappojen natrium- ja ammoniumsuoloja tai nat-

riumpolyfosfaatteja (Streitberger, et al., 2011). Mahdollisimman hyvän kostumi-

sen saavuttamiseksi suositaan moolimassaltaan kevyitä yhdisteitä. Kostuttajien 

rakenne eroaa dispergointiaineista siten, että niiden ketjunpituus on paljon lyhem-

pi, eivätkä ne täten toimi tehokkaina dispergointiaineina (Stesikova & Plaumann, 

2012). 

Yleisimmin epäorgaanisille pigmenteille vesipohjaisissa maaleissa käytettyjä dis-

pergointiaineita ovat polymeeriset fosfaatit, polyakrylaatit, polyaminit ja muut 

suhteellisen kevyet polymeerit (Stesikova & Plaumann, 2012).  Dispergointiaineet 

varmistavat etteivät yksittäiset partikkelit agglomeroidu dispersiossa (Streitberger, 

et al., 2011). Niiden tarkoituksena on helpottaa pigmenttien ja täyteaineiden li-

säämistä maaliin sekä stabiloida dispersio (Stesikova & Plaumann, 2012). Disper-

gointiaineet auttavat myös partikkelin kostuttamisessa ja mahdollistavat optimaa-

lisen dispersion syntymisen. Ne myös estävät raskaiden partikkeleiden pohjaan-

laskeutumista (Stoyle, et al., 2010).  Dispergointiaineet adsorboituvat partikkelin 

pinnalle muodostaen partikkeleiden välille hylkiviä voimia (Köhler, et al., 2010). 

Adsorptio tapahtuu pinta-aktiivisen aineen hydrofobisen ryhmän adsorboituessa 

partikkelin pinnalle hydrofiilisen osan jäädessä nestefaasiin (Stesikova & 

Plaumann, 2012). Vesiohenteisissa dispersiomaaleissa hylkivät voimat ovat elekt-



18 

 

rostaattisia varauksia, jotka johtuvat polyelektrolyyttisten rakenteiden vaikutuk-

sesta (Köhler, et al., 2010).  

Pohjaanlaskeutumisenestäjillä on samantyyppiset ominaisuudet, kuin dispergoin-

tiaineilla (Stoyle, et al., 2010). Apuainekerros partikkelin pinnalla estää laskeutu-

vaa pigmenttiä muodostamasta kovaa sedimenttiä. Laskeutunut materiaali jää 

pehmeäksi ja se on helppo sekoittaa uudelleen dispersion joukkoon. Laskeutumi-

senestoaineet tyypillisesti nostavat viskositeettia olosuhteissa, joissa leikkausvoi-

mat ovat matalia. Tämä parantaa partikkelien dispersiota (Köhler, et al., 2010). 

Dispergointiaineet, pohjaanlaskeutumisenestäjät ja kostuttajat ovat pinta-aktiivisia 

aineita ja voivat myös aiheuttaa esimerkiksi maalin vaahtoamista (Reinhardt, et 

al., 1998). 

2.4.2 Paksuntajat 

Paksuntajien tarkoituksena on säätää maalin reologisia ominaisuuksia (Stoyle, et 

al., 2010). Säädettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi viskositeetti, applikointi-

käyttäytyminen, kuten roiskuminen telauksen aikana, tasoittuminen, pohjaanlas-

keutuminen ja varastointikestävyys (Streitberger, et al., 2011).  Paksuntajien toi-

minta perustuu niiden kykyyn luoda kolmiulotteisia verkostoja vetysidosten avulla 

(Köhler, et al., 2010).  

Paksuntajat ovat erityyppisiä yhdisteitä, kuten silikaatteja, titanium- ja zirkonium-

kelaatteja, selluloosaeettereitä, polyakrylaatteja, polyvinyylipyrrolidoneja tai po-

lyuretaaneja (Stoyle, et al., 2010). Tärkeimpiä paksuntajia vesiohenteisissa disper-

siomaaleissa ovat metyyli- ja hydroksietyyliselluloosa. Lisäksi polymetakrylaatti-, 

polyvinyylipyrrolidoni- ja polyuretaanipohjaiset synteettiset paksuntajat ovat tär-

keitä. Erityyppisillä silikaateilla saavutetaan parempi maalipinnan pesun- ja han-

kauksenkestävyys kuin selluloosaeettereillä ja polyakrylaateilla, mutta ne kuiten-

kin alentavat maalin vesiretentiota (Streitberger, et al., 2011). Jotkut paksuntajat 

saattavat myös vaikuttaa maalin kiiltoasteeseen (Turner, 1988). 

2.4.3 Vaahdonestäjät 

Vaahdonestäjien tarkoituksena on vähentää maalin vaahtoamista valmistuksen, 

kuljetuksen ja applikoinnin aikana. Lisäksi ne parantavat maalin kykyä vapauttaa 
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ilmaa kalvon kuivumisen aikana. Vaahdonestäjinä käytetään useita erityyppisiä 

aineita, kuten rasvahappojen estereitä, metallisia saippuoita, mineraaliöljyjä, va-

hoja, silikoniöljyjä, siloksaaneja sekä hydrofobisia piidioksideja (Stoyle, et al., 

2010). Vaahdonestäjiä käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.2. 

2.4.4  Kalvonmuodostajat ja pinnantasoittajat 

Vesiohenteisen dispersiomaalin kalvonmuodostusta hallitsee systeemin lasisiirty-

mälämpötila ja kalvonmuodostuslämpötila. Polymeerimolekyylien vapaa liikku-

vuus on ehto kalvonmuodostumiselle, jolloin lämpötilan tulee käyttöolosuhteissa 

olla lasisiirtymälämpötilaa korkeampi (McCreight, 2012). Kalvonmuodostusta 

parantavien apuaineiden tarkoituksena on alentaa maalin kalvonmuodostuslämpö-

tilaa. Niiden avulla maalin pinnasta saadaan mahdollisimman tasainen (Stoyle, et 

al., 2010). Kalvonmuodostajat toimivat väliaikaisina pehmittiminä kalvonmuo-

dostuksen ajan ja haihtuvat kuivumisen aikana (Streitberger, et al., 2011). Kal-

vonmuodostajan täytyy olla yhteensopiva kaikkien maalin komponenttien kanssa 

sekä hydrolyyttisesti stabiili vesiohenteisille dispersiomaaleille ominaisissa alkali-

sissa olosuhteissa (McCreight, 2012). Kalvonmuodostajina käytettävät kemikaalit 

ovat yleensä tiettyjä korkean kiehumispisteen omaavia glykolieettereitä ja glyko-

lieetteri estereitä yhdessä hiilivetyjen kanssa (Stoyle, et al., 2010). Yksiä tär-

keimmistä kalvonmuodostajista vesiohenteisissa dispersiomaaleissa ovat dibutyy-

liftalaatit (Streitberger, et al., 2011). 

Pinnantasoittajien tarkoituksena on parantaa sileän ja yhtenäisen pinnan syntymis-

tä maalin kuivuessa (Stoyle, et al., 2010). Applikoinnin aikana ja heti sen jälkeen 

maalikalvoon saattaa tulla rajapintojen jännityseroista johtuvia pintavikoja. Pinta-

viat syntyvät, kun materiaali liikkuu pintajännitysgradientin johdosta matalan jän-

nityksen alueelta korkean pintajännityksen alueelle (Köhler, et al., 2010). Pinnan-

tasoittajina käytettävät aineet ovat erilaisia korkean kiehumispisteen omaavia liu-

ottimia, kuten butyylieetterit, etyleeniglykolit, propyleeniglykolit, diglykolit sekä 

sykloheksanoni ja jotkin aromaattiset ja alifaattiset hiilivedyt. Myös pienimooli-

massaisia hartseja voidaan käyttää. Näitä ovat esimerkiksi jotkin polyakrylaatit ja 

silikonit (Stoyle, et al., 2010). Silikonit alentavat maalin pintajännitystä ja pienen-

tävät pintajännityseroja jolloin pinnantasoittuminen paranee (Köhler, et al., 2010).  
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2.4.5 Erottumisen estäjät 

Maalit sisältävät usein muutamia ominaisuuksiltaan erilaisia pigmenttejä. Eroa-

vien ominaisuuksiensa johdosta pigmenttipartikkeleilla on taipumusta erottua toi-

sistaan maalikalvossa kuivumisen aikana (Köhler, et al., 2010). Kelluminen on 

termi jolla kuvataan pigmenttipartikkeleiden erottumisesta johtuvaa kirjavaa, lai-

kukasta tai raidallista maalipintaa. Tulviminen on pigmenttipartikkeleiden kerros-

tumista kahdeksi tai useammaksi kerrokseksi maalipinnassa kuvaava termi 

(Patton, 1979).  

Erottumisen estäjiä käytetään estämään tiheyksiltään ja pintaominaisuuksiltaan 

erilaisten pigmenttien horisontaalista tai vertikaalista erottumista toisistaan 

(Stoyle, et al., 2010). Maalikalvossa on paikallisia pyörteitä joiden mukana par-

tikkelit liikkuvat. Erilaiset partikkelit liikkuvat pyörteiden mukana eri tavalla erot-

tuen toisistaan. Liikkumiseen vaikuttaa partikkelin ominaisuuksien lisäksi partik-

kelin ja sideaineen välinen vuorovaikutus. Erottumisen estäjillä pyritään mini-

moimaan vuorovaikutuserot erilaisten partikkeleiden ja sideaineen välillä. Myös 

jotkin dispergointiaineet voivat ratkaista kellumis- ja tulvimisongelmia (Köhler, et 

al., 2010). 

2.4.6 Himmennysaineet 

Tasaiset ja sileät pinnat ovat yleensä kiiltäviä. Niiden kiiltoasteen vähentämiseksi 

täytyy sileää pintaa karhentaa. Himmennysaineiden tarkoituksena on säätää maa-

lin kiiltoastetta (Turner, 1988). Maalista voidaan tehdä himmeää, puolihimmeää 

tai kiiltävää himmennysaineen määrää säätämällä. Himmennysaineet voivat olla 

luonnollisia mineraalipohjaisia tuotteita, kuten talkkia tai piimaata. Lisäksi on 

olemassa myös synteettisiä himmennysaineita, kuten pyrogeeniset piidioksidit tai 

polyolefiinivahat (Stoyle, et al., 2010). Myös liukenemattomia vahoja, kuten po-

lyetyleeni- ja polypropyleenivahoja voidaan käyttää (Turner, 1988). Himmennys 

voidaan tehdä myös tietynlaisilla seoksilla, joissa hyödynnetään sideainekompo-

nenttien ja niiden ristisilloittuneen rakenteen yhteensopimattomuutta (Stoyle, et 

al., 2010). 
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2.4.7 Säilöntä ja neutralointiaineet 

Erityisesti vesipohjaisten maalien komponentit voivat sisältää erilaisia sieni- ja 

bakteerieliötä. Komponenttien mukana nämä mikro-organismit voivat päätyä 

maaleihin (Streitberger, et al., 2011). Muita kontaminaation lähteitä ovat esimer-

kiksi tuotantohygieniaan liittyvät seikat, kuten epäpuhtaat työvälineet ja säiliöt. 

Bakteeri- ja sienieliöt aiheuttavat maaleissa muun muassa pahaa hajua, värin-

muunnoksia, ja homeen kasvua (Köhler, et al., 2010). Säilöntäaineiden tehtävä on 

suojata pääasiassa vesiohenteisia maaleja erilaisilta mikro-organismeilta. Säilön-

täaineina käytetään erilaisia biosideja (Stoyle, et al., 2010). Yleisimpiä säilöntäai-

neita ovat formaldehydiä vapauttavat aineet, kloroasetamidi, isotiatsolinoni ja 

heterosykliset typen ja rikin yhdisteet. Terveyssyistä elohopea yhdisteitä ja orgaa-

nista tinaa ei enää käytetä. Korkeammissa pitoisuuksissa säilöntäaineet estävät 

myös sienten kasvamista kuivassa maalipinnassa ja pinnoitetussa alustassa 

(Streitberger, et al., 2011). 

Neutralointiaineita käytetään vesiohenteisissa maaleissa neutraloimaan sideaineita 

ja stabiloimaan tuotetta. Neutralointiin käytetään ammoniakkia ja erilaisia alkyloi-

tuja aminoalkoholeja riippuen sideaineen tyypistä ja maalin applikointitavasta. 

Vesiohenteisissa maaleissa pyritään usein säätämään maalin pH välille 8–9. Maa-

lin kuivuessa amiinit haihtuvat pääasiassa veden haihtumisen yhteydessä. (Stoyle, 

et al., 2010) 

2.5 Yhteenveto vesiohenteisten sisäseinämaalien komponenteista 

Maalit ovat monimutkaisia seoksia, jotka sisältävät suuren määrän erilaisia maalin 

ominaisuuksiin vaikuttavia komponentteja (Tarimala, et al., 2013). Yksi kompo-

nentti vaikuttaa monesti useisiin ominaisuuksiin ja komponenttien vaikutukset 

risteävät usein keskenään (Talbert, 2008). Taulukkoon II on koottu kappaleen 2 

perusteella maalin eri ominaisuuksia ja niihin vaikuttavia komponentteja. 
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Taulukko II Maalien ominaisuuksia ja niihin vaikuttavia komponentteja. 

Ominaisuus Vaikuttavat komponentit 

Kuivuminen Sideaine, liuotin, kalvonmuodostaja. 

Kovuus, kestävyys Sideaine, pigmentti, täyteaine, paksuntaja. 

Reologia, applikoitavuus Liuotin, pigmentti, täyteaine, pohjaanlas-

keutumisenestäjä, paksuntaja. 

Varastointikestävyys, pohjaanlaskeutumi-

nen, stabiilisuus 

Liuotin, paksuntaja, pohjaanlaskeutumi-

senestäjä, säilöntä- ja neutralointiaineet. 

Kaasujen läpäisy Liuotin, täyteaine, vaahdonestäjä. 

Kiilto Liuotin, sideaine, pigmentti, himmennysai-

ne, paksuntaja. 

Pinnan ulkonäkö, pintaviat, tasoittuminen Liuotin, kostuttaja, dispergointiaine, poh-

jaanlaskeutumisenesäjä, paksuntaja, vaah-

donestäjä, kalvonmuodostaja, pinnantasoit-

taja, erottumisenestäjät. 

Alustaan kiinnittyvyys Sideaine, pigmentti, täyteaine. 

Vesiretentio Täyteaine, paksuntaja. 

Rakenne, Kerroksen paksuus Täyteaine, paksuntaja. 

Vaahtoaminen Kostuttaja, dispergointiaine, pohjaanlas-

keutumisenesäjä, vaahdonestäjä, pinnanta-

soittaja, erottumisenestäjät, liuottimet 

Kuten taulukosta II nähdään, useat maalin komponentit vaikuttavat risteävästi eri 

ominaisuuksiin. Esimerkiksi liuottimen haihtuvuus ja sideaineen kalvonmuodos-

tuslämpötila vaikuttavat suuresti maalin kuivumisaikaan. Tämän lisäksi liuotin ja 

sideaine vaikuttavat muun muassa maalin kovuuteen ja kestävyyteen ja pinnan 

ominaisuuksiin. (Stoyle, et al., 2010).  

Maalin pinnan ulkonäköön vaikuttavat esimerkiksi liian suuri määrä liuotinta tai 

sen liian suuri haihtumisnopeus (Yuhas, Jr & Montemayor, 2012). Lisäksi useat 

pinta-aktiiviset ja epäsopivat komponentit voivat aiheuttaa maaliin erilaisia pinta-

vikoja. Suuri osa näistä aineista saattaa aiheuttaa myös maalin vaahtoamista 

(Patton, 1979). Toisaalta maalin pintavikoja pyritään ehkäisemään esimerkiksi 

pinnantasoittajilla samoin kuin vaahtoamista pyritään ehkäisemään vaahdonestä-

jillä (Stoyle, et al., 2010). Myös erottumisenestäjien tarkoitus on parantaa maali-

kalvon ulkonäköä (Köhler, et al., 2010). Pintavikoja ehkäisevät myös osaltaan 

esimerkiksi viskositeettia kasvattavat komponentit (Stoyle, et al., 2010). Tämän 

perusteella voidaankin todeta maalien kehityksen olevan lähinnä tasapainoilua 

komponenteista aiheutuvien hyvien ja huonojen vaikutusten välillä sekä optimaa-

lisen koostumuksen etsimistä siten, että kaikki maalin ominaisuudet ovat mahdol-

lisimman hyvät. 
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3 Maalinvalmistusprosessi 

Maalien valmistaminen on pääasiassa raaka-ainekomponenttien sekoittamista ho-

mogeeniseksi seokseksi (Talbert, 2008). Valmistusprosessin aikana raaka-aineet 

punnitaan varastolta tai suurista varastosäiliöistä ja sekoitetaan keskenään tai dis-

pergoidaan. Perinteisesti suuret maalitehtaat rakennetaan siten, että materiaalivirta 

on ylemmistä kerroksista kohti pohjakerrosta. Ylemmissä kerroksissa sijaitsevat 

raaka-aine varastot, esisekoittimet sekä jauhatuspastan valmistuksessa käytettävät 

laitteet. Alemmissa kerroksissa sijaitsevat puolestaan lopputuotteen sekoitukseen 

käytettävät säiliöt ja suodatus-, sekä pakkaus- ja täyttölaitteistot. Useimmiten 

massatuotteena valkoisia dispersiomaaleja valmistava tehdas on pitkälti automati-

soitu, mutta melko joustamaton useiden erilaisten raaka-aineiden ja puolivalmis-

teiden käytön, sekä aikataulutuksen suhteen (Hiller, 2010). Kuvassa 2 on esitetty 

yleinen maalinvalmistusprosessin virtauskaavio. 

 

Kuva 2 Yleinen maalinvalmistusprosessin virtauskaavio (Hiller, 2010). 

Maalinvalmistuksen voi karkeasti jakaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe 

on jauhatus- eli dispergointivaihe. Sen tarkoituksena on tuottaa tasalaatuinen pig-

menttipartikkelien ja nesteen dispersio. Toinen vaihe on valmistetun dispersion 

ohentaminen. Tässä vaiheessa dispersioon lisätään pääasiassa sideainetta ja liu-



24 

 

otinta, jolloin maali saavuttaa lopullisen koostumuksensa ja optimaaliset ominai-

suutensa (Patton, 1979). Lisäksi maalinvalmistus sisältää yleensä erilaisia esi-

sekoitusvaiheita, sekä tarvittaessa valmiin maalin korjaus- ja säätövaiheita (Hiller, 

2010). Kuvassa 3 on esitetty perinteisen maalinvalmistusprosessin vaiheet ja vai-

heisiin sisältyvät pääasialliset raaka-aineet ja niiden suhteet lohkokaaviona. 

 

Kuva 3 Perinteisen maalinvalmistusprosessin vaiheet ja pääasialliset 

komponentit sekä niiden suhteet valmistuksessa (Patton, 1979). 

Kuvasta 3 nähdään, että perinteisesti maalinvalmistuksessa käytettävästä sideai-

neesta sekä liuottimesta osa muodostaa liuoksen johon kaikki pigmenttipartikkelit 

dispergoidaan. Jäljelle jäävä osa liuottimesta ja sideaineesta muodostavat jauha-

tuspastan ohentamiseen käytettävän liuoksen, joka sekoitetaan pastaan maalin-

valmistuksen loppuvaiheessa (Talbert, 2008). Maalinvalmistajan täytyykin val-

mistuskaavaa luodessaan valmistella kaava erikseen sekä jauhatuspastalle, että sen 

jatkamiseen käytettävälle liuokselle. Näissä osissa esimerkiksi sideaineen ja käy-

tettävän liuottimen suhde voi olla hyvin erilainen (Patton, 1979). 

3.1 Dispergointi 

Dispergointi eli jauhatus on maalinvalmistusprosessin kriittisin vaihe (Talbert, 

2008). Sen tarkoituksena ei kuitenkaan ole pienentää pigmentin partikkelikokoa. 

Yleensä maalitehtaalle toimitetun raaka-aineen partikkelikoko on riittävän pieni 
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useimpien maalien valmistukseen. Pigmenttipartikkelit kuitenkin agglomeroituvat 

ja kiinnittyvät toisiinsa herkästi toimitusketjun aikana. Pigmenttien jauhatuksen 

tarkoituksena onkin lähinnä hienontaa agglomeroituneet pigmenttipartikkelit nes-

teeseen siten, että saadaan aikaiseksi hieno partikkelidispersio (Patton, 1979). 

Dispergointiprosessi voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat kostutus-, jauhatus- 

ja dispersiovaihe. Kostutus tarkoittaa pigmenttipartikkeleissa olevan kaasun, ku-

ten ilman, syrjäyttämistä nesteellä, johon pigmentti dispergoidaan. Jauhatusvai-

heessa agglomeroituneet pigmenttipartikkelit hajotetaan ja erotetaan mekaanisesti 

toisistaan. Tämä mahdollistaa myös yksittäisten partikkeleiden lopullisen kostu-

misen. Dispersiovaiheessa kostutetut ja jauhetut yksittäiset pigmenttipartikkelit 

liikkuvat erilleen saavuttaen pysyvän partikkelien jakautumisen nesteeseen. 

(Patton, 1979) 

Dispergointiprosessin tehokkuus riippuu liuoksen kyvystä kostuttaa ja levittäytyä 

pigmenttipartikkeleiden pinnalle sekä vaikuttaa niiden leviämiseen liuoksessa 

(Patton, 1979). Optimaalisten olosuhteiden luomiseksi liuos johon pigmentti jau-

hetaan, on usein sideaineen ja liuottimen seos. Mikäli tavoitteena olisi ainoastaan 

kostuttaa pigmenttipartikkelit, kannattaisi ne dispergoida pelkästään liuottimeen. 

Erityisesti orgaanisten liuottimien alhainen viskositeetti sekä haihtuvuus aiheuttai-

sivat kuitenkin sen, että partikkelit pääsisivät flokkautumaan suhteellisen helposti, 

jolloin dispersio olisi melko lyhytikäinen. Tämän takia pääasiallisen kostuttavan 

komponentin tulisi olla viskositeetiltaan suurempi ja haihtumaton sideaine, joka 

kostuttaa partikkelit pysyvästi, sekä mahdollistaa pysyvän dispersion syntymisen 

(Turner, 1988). Poikkeuksena ovat kuitenkin vesiohenteiset dispersiomaalit joita 

valmistettaessa jauhatuspasta sisältää minimaalisen vähän tai ei ollenkaan sideai-

netta koska, dispergoinnin aikana sideaineena käytettävä polymeeridispersio hajo-

aa herkästi (Patton, 1979). 

Pastan sopivan koostumuksen lisäksi dispergoinnin tehokkuuteen vaikuttaa myös 

jauhatuksessa käytettävä laite. Jauhatuspastan kaava on luotava aina optimaalisek-

si käytettävän laitteen mukaan (Patton, 1979). Ensimmäisiä dispergointilaitteita 

olivat erilaiset vaivaimet, rullamyllyt sekä roottori- ja staattorimyllyt. Näitä seura-

sivat kuulamyllyt, säiliömyllyt, atriittorit ja helmimyllyt. Näistä laitteista suljettuja 

kuulamyllyjä käytetään vielä usein (Hiller, 2010). Yksinkertaisin, halvin ja nopein 
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dispergointilaite on kuitenkin perinteisesti ollut levydissolveri (Patton, 1979). Se 

on myös nykyään yleisimmin käytetty dispergointilaite (Talbert, 2008). 

3.1.1 Levydissolveri 

Levydissolveria on perinteisesti pidetty yksinkertaisimpana, nopeimpana sekä 

halvimpana dispergoinnissa käytettävänä laitteena (Patton, 1979). Sen etuja ovat 

esimerkiksi alhaiset ylläpitokustannukset, vähäinen tarvittavan työn määrä ja puh-

distettavuus (Talbert, 2008). Levydissolveria käytetään pääasiassa erilaisten kiin-

teiden partikkeleiden, kuten pigmenttien dispergointiin, erityisesti erittäin viskoo-

sien tuotteiden yhteydessä (Urban, et al., 2006a). Ne kuitenkin soveltuvat vain 

helposti dispergoituvien pigmenttien jauhamiseen. Levydissolveri koostuu sylinte-

rin muotoisesta säiliöstä, jonka keskellä on pystyakselin päähän asetettu suurella 

nopeudella pyörivä sahalaitainen levy (Talbert, 2008). Kuvassa 4 on esitetty levy-

dissolverin toimintaperiaate sekä optimaaliset mitat dissolverin terän leveyden D 

suhteen (Patton, 1979). 

 

Kuva 4 Levydissolverin toimintaperiaate, säiliön optimaaliset mitat, 

terän korkeus ja nesteen alkuperäinen syvyys suhteessa terän 

halkaisijaan D (Patton, 1979). 

Kuva 4 havainnollistaa kuinka neste kiertää dissolverissa dispergoinnin aikana 

pyörivän levyn aiheuttaessa nesteeseen pyörteen. Lisäksi kuvaan on merkitty dis-
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solverin optimaaliset mitat terän leveyden D suhteen. Nestekerroksen syvyys en-

nen dispergointia tulisi olla yhdestä kahteen terän leveyttä. Säiliön leveyden opti-

maalinen mitta on 2,8–4 terän leveyttä ja terän tulisi olla 0,5–1 terän leveyden 

korkeudella säiliön pohjasta. Tyydyttävän dispersion aikaansaamiseksi terän ke-

hänopeuden vp tulee olla vähintään noin 20 m/s. Itse säiliössä ei tulisi olla min-

käänlaisia ohjauslevyjä tai kuolleita kulmia (Patton, 1979). Optimaaliset disper-

gointiolosuhteet ja dissolverin mitat kuitenkin vaihtelevat jonkin verran lähteestä 

riippuen (Urban, et al., 2006b). Taulukossa III on esitetty eri lähteistä peräisin 

olevia suosituksia dissolverin optimaalisille mitoille ja terän kehänopeudelle. 

Taulukko III  Dissolverin optimaaliset mitat (Urban, et al., 2006b). Muokattu 

lähteistä: (DIN 28131, 1992), (BASF AG, 1992), (VMA-

Getzmann GmbH Verfahrenstechnik, 2005). 

 (DIN 28131, 1992) (BASF, 1992) (VMA, 2005) 

Dissolveriterän hal-

kaisija 

D D D 

Säiliön halkaisija 2D–5D 2D–3D 1,3D–3D 

Säiliön täyttökor-

keus 

Ei saatavilla. noin 2D 0,5D–2D 

Terän korkeus säili-

ön pohjasta 

0,6D–1,5D 0,5D–1,0D 0,25D–0,5D 

Terän kehänopeus 

[m/s] 

8–30 20–25 18–25 

Kuvan 4 perusteella nesteeseen syntyy dispergoinnin aikana tyypillisesti pyörre. 

Pyörteen syntyminen on onnistuneen dispergoinnin kannalta hyvin oleellista. 

Pyörteen muodostumiseen vaikuttavat muun muassa dispergoitavan tuotteen vis-

kositeetti, terän kehänopeus ja terän yläpuolella olevan nestekerroksen korkeus. 

Optimaalinen levydissolverissa dispergoitavan tuotteen viskositeetti on noin 50–

10000 mPa s (Urban, et al., 2006b). Nesteen tulisi liikkua dissolverissa siten, että 

terän yläpuolella ulkolaidalla olevat partikkelit kiertävät kohti keskustaa ja pyör-

teen pohjaa. Levyn pyöriessä osa sen yläpinnasta tulisi olla näkyvillä pyörteen 

keskellä (Patton, 1979). Tuotteen viskositeetin ollessa liian alhainen, voi pyörtees-

tä tulla epästabiili. Epästabiilisuus voi johtua myös liian kovasta kehänopeudesta 

tai liian leveästä terästä. Jos pyörteen pohjalla nesteen pinta pääsee liian suureen 

kontaktiin levyn ulkoreunan kanssa, saattaa tuotteeseen sekoittua ilmaa ja muo-

dostua vaahtoa (Urban, et al., 2006b). Dissolverin toimiessa oikein, roiskumista ja 

kuohuntaa ei tulisi ilmetä (Patton, 1979). 
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Dissolveriteriä on olemassa useita erityyppisiä useiden eri valmistajien valmista-

mina. Niitä on kehitetty paljon vain tietynlaisia erikoistapauksia ja tuotteita varten 

(Urban, et al., 2006a). Dissolverin terä on yksinkertaisimmillaan kuitenkin tasai-

nen ja pyöreän levyn muotoinen. Terän erilaisissa malleissa lähinnä terän ulko-

reunaa on muokattu. Lisäksi on olemassa malleja, joissa on useampi levy päällek-

käin (Patton, 1979). Kuvassa 5 on esitetty periaatekuvat neljästä erityyppisestä 

dissolveriterästä. 

 

Kuva 5 Neljä erityyppistä dissolveri terää. A: Hammastus, B: Tapit, C: 

Palkit, D: Lavat (Hiller, 2010). 

Dissolveriterien asettelu säiliössä voi myös vaihdella. Joissain dissolvereissa pyö-

rivä akseli ei ole aivan säiliön keskellä. Lisäksi yhdessä akselissa voi olla useam-

pia teriä eri korkeudella tai säiliössä voi olla 2 akselia, joiden terät ovat lomittain 

(Patton, 1979). On olemassa myös alipaineistettuja dissolvereita, joita käytetään 

kaasun poistamiseen tuotteesta (Hiller, 2010). Kuvassa 6 on esitetty viisi raken-

teeltaan erityyppistä dissolveria. 
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Kuva 6 Viisi erityyppistä dissolveria. A: Yksinkertainen dissolveri, B: 

Dissolveri staattorilla, C: Kaksiakselinen dissolveri kolmella te-

rällä, D: Dissolveri kaapimella, E: Dissolveri leikkaavalla ja 

pumppaavalla terällä (Hiller, 2010). 

Partikkelien dispergoituminen levydissolverissa perustuu hiertoon (Talbert, 2008). 

Partikkelien hierto syntyy nestevirtauksen ollessa laminaarista. Laminaarisessa 

virtauksessa nestekerrokset liukuvat toistensa yli, jolloin partikkelit hiertyvät toi-

siaan vasten ja repeytyvät irti toisistaan. Nesteen pyörimistä vastustavien voimien 

täytyy olla tarpeeksi suuria, jotta terän pyörimisliike saa aikaiseksi laminaarivir-

tauksen. Toisin sanoen nesteen viskositeetin täytyy olla sopiva (Patton, 1979). 

Pastan viskositeetti onkin yksi jauhatuksen kriittisistä parametreista (Talbert, 

2008). Nestevirtauksen käyttäytymistä voidaan kuvata dimensiottomalla Reynold-

sin luvulla (Patton, 1979). Reynoldsin luku virtaukselle levydissolverissa voidaan 

laskea kaavalla 1. 

 𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑝ℎ

𝜂
   (1) 

jossa ρ on nesteen tiheys, vp on terän kehänopeus, h on terän korkeus säiliön poh-

jasta ja η on nesteen viskositeetti. Reynoldsin luvun kriittinen arvo turbulentille 

virtaukselle on 2000 (Patton, 1979). 

Vesiohenteisia dispersiomaaleja valmistettaessa jauhatuspasta sisältää minimaali-

sen vähän tai ei ollenkaan sideainetta. Säiliöön syötetään ensin dispergointiainetta, 

vaahdonestäjää, paksuntajaa ja vettä. Näiden jälkeen säiliöön lisätään pigmentit 
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terän pyöriessä suhteellisen hitaasti. Kun pigmentit on syötetty, nostetaan terän 

pyörimisnopeus dispergointiin sopivalle tasolle. Kun dispergointi on valmis, jau-

hatuspasta ohennetaan sideaineella, vedellä ja tarvittavilla apuaineilla, kuten pak-

suntajalla ja vaahdonestäjällä. Levydissolverin etuna on se, että kaikki maalin-

valmistuksen vaiheet on mahdollista suorittaa samassa säiliössä. (Patton, 1979) 

3.1.2 Kuulamylly 

Kuulamylly on yksi vanhimmista nykyään käytettävistä jauhatuslaitteista maalin-

valmistuksessa. Kuulamyllyt ovat sylinterinmuotoisia osittain kuulilla täytettyjä 

pyöriviä säiliöitä. Mylly pyörii horisontaalisen akselin ympärillä (Talbert, 2008). 

Kuulat voivat olla metallisia tai keraamisia. Myllyn pyöriessä partikkelien jauhau-

tuminen tapahtuu kuulien liikkeen johdosta. Kuulat nousevat säiliön seinämän 

mukana ylöspäin, kunnes lakipisteen saavuttaessaan linkoutuvat alas. Kuulien 

linkoutumista säiliön höyrytilaan sekä sentrifugointia tulee kuitenkin välttää. Täl-

löin partikkeleiden dispergoitumista ei juuri tapahdu. Kuulien valuminen kesken 

nousun estetään yleensä sylinterin sisäseinässä olevilla erilaisilla liukuesteillä 

(Patton, 1979). Jauhatuksen kannalta optimaalinen olosuhde saavutetaan kun kuu-

lien tilavuus on noin 33 % ja jauhatuspastan tilavuus 25–40 % sylinterin koko-

naistilavuudesta (Talbert, 2008). Kuulien ja jauhatuspastan liike kuulamyllyn pyö-

riessä on esitetty kuvassa 7. 

 

Kuva 7 Hahmotelma kuulien ja jauhatuspastan liikkeestä kuulamyllyn 

pyöriessä (Patton, 1979). 
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Kuulamyllyillä voidaan jauhaa useimpia maalidispersioita riippumatta pigmentin 

jauhautumistaipumuksesta (Patton, 1979). Mahdollisuus jauhaa vaikeasti disper-

goituvia pigmenttejä, on yksi kuulamyllyn suurimmista eduista (Talbert, 2008). 

Ainoastaan hyvin viskoosit pastat eivät sovellu kuulamyllyllä jauhettaviksi 

(Patton, 1979). Kuulamyllyn haittapuolia ovat kuitenkin suhteellisen rajallinen 

eräkoko, pitkä jauhatusaika, saantohäviöt sekä huono puhdistettavuus (Talbert, 

2008). 

Kuulamyllydispergoinnin aikana pigmenttipartikkelit altistuvat voimakkaille is-

kuille sekä leikkausvoimille kuulien törmäillessä toisiinsa. Dispergointiajat ovat 

pitkiä, jopa muutamia tunteja. Optimaalinen sideaineen ja liuottimen suhde kuu-

lamyllydispergoinnissa on noin 20 % sideainetta ja 80 % liuotinta. Mikäli valmis-

tettavan maalin kaava on sellainen, että dispergoinnissa liuotinta olisi alle 65 %, 

on todennäköisesti kannattavampaa suorittaa dispergointi vaihtoehtoisella laitteel-

la. (Patton, 1979) 

3.2 Ohennus ja viimeistely 

Ohennusvaiheessa nesteen ja pigmentti- sekä täyteainepartikkeleiden dispersio 

ohennetaan sideaineella, liuottimella ja tarvittavilla apuaineilla (Talbert, 2008). 

Vesiohenteisten dispersiomaalien valmistuksessa jauhatuspastan ohentaminen 

polymeeridispersiolla ja paksuntajalla on kriittinen vaihe, jossa saattaa tapahtua 

esimerkiksi pigmenttipartikkeleiden agglomeroitumista. Tämän vaiheen tarkoituk-

sena on käytännössä sekoittaa kahdentyyppisiä partikkeleita keskenään siten, että 

tuloksena on tasaisesti jakautunut ja stabiili dispersio. Pigmenttipartikkeleiden 

dispersio ja polymeeriemulsio sekoitetaan keskenään kevyesti sekoittaen. Sekoitus 

tulisi tapahtua siten, että polymeeriemulsio sekoitetaan jauhatuspastan joukkoon 

(Patton, 1979).  

Vesiohenteisissa suspensioita ohennettaessa, tulee huomioida muun muassa sys-

teemin pH, elektrolyyttien läsnäolo, mahdolliset pinta-aktiiviset aineet, pigment-

tien tilavuuskonsentraatio, paksuntajien ja muiden apuaineiden vaikutus sekä vis-

kositeetti ja lämpötila. Mitä lähempänä sekoitettavien suspensioiden ominaisuudet 

ovat toisiaan, sitä todennäköisemmin vältytään ongelmilta. (Patton, 1979) 
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Ohennuksen jälkeen maalista otetaan näyte, jolle tehdään tarvittavat laadunval-

vontakokeet. Näin varmistetaan maalin olevan kaikilta ominaisuuksiltaan halutul-

la tasolla. Tulosten perusteella valmistuserää voidaan vielä säätää lisäämällä maa-

liin tarvittavia apuaineita. Maalin täyttäessä laadunvalvonnan kriteerit, se hyväk-

sytään pakkausta varten. Ennen valmiin tuotteen pakkausta se suodatetaan suu-

rimpien partikkeleiden ja roskien poistamiseksi. (Talbert, 2008) 

4 Maalien vaahtoaminen 

Maalit sisältävät usein pinta-aktiivisia apuaineita, kuten kostutus-, ja dispergointi-

aineita. Siirtyessään maalissa oleville faasien välisille rajapinnoille apuaineet las-

kevat maalin pintajännitystä. Parantaessaan tiettyjä maalin ominaisuuksia pinta-

jännitystä alentamalla, saattavat apuaineet aiheuttaa ei toivottuja sivuvaikutuksia, 

kuten vaahdon ja ilmakuplien stabiloitumista (Reinhardt, et al., 1998). Muita maa-

lien vaahtoamista aiheuttavia aineita voivat olla esimerkiksi sideaineiden valmis-

tuksessa käytettävät pinta-aktiiviset emulgointiaineet, jotka päätyvät maaliin side-

aineen mukana (Streitberger, et al., 2011). 

Vaahtoamisongelmat vesipohjaisissa systeemeissä ilmenevät valmistuksen ja ap-

plikoinnin aikana. Applikointitavan lisäksi myös huokoiset alustat voivat tuoda 

maalikalvoon ilmaa ja aiheuttaa vaahtoamista (Reinhardt, et al., 1998). Valmis-

tuksen aikana vaahtoaminen aiheuttaa muun muassa epäoptimaalista tuotantosäi-

liöiden täyttöä ja käyttöä, sekä valmiin tuotteen pakkausongelmia. Applikoitaessa 

esiintyvät ongelmat ovat maalikalvon pintavikoja, kalvonmuodostuksen ja mah-

dollisen maalin funktionaalisuuden häiriintymistä (Du, 2007). Maalin vaahtoami-

sen hallinta applikoinnin aikana on hyvin vaikeaa. Usein kuivumisen aikana maa-

likalvossa oleva ilma ei kykene poistumaan tarpeeksi nopeasti aiheuttaen kuivaan 

kalvoon pieniä reikiä ja rakkuloita (Reinhardt, et al., 1998). 

Yleensä viskoosit ja paljon pigmenttejä sekä täyteaineita sisältävät maalit ovat 

vaahdonestämisen kannalta haastavimpia. Ne ovat kuitenkin samalla vähemmän 

herkkiä vaahdonestäjän mahdollisesti aiheuttamille sivuvaikutuksille. Tämä pätee 

myös nopeasti kuivuviin ja paksun kalvon applikoitaessa muodostaviin maaleihin. 

Applikointitavoista telat ja pensselit aiheuttavat usein paljon pintavaahtoa ruisku-
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jen synnyttäessä kalvoon enemmän sen sisään jäävää mikrovaahtoa. (Reader & 

Lai, 2013) 

4.1 Vaahtoamisen teoria 

Vaahto syntyy useimmiten rajun sekoituksen seurauksena (Reader & Lai, 2013). 

Se koostuu kaasu- tai höyrykuplista, jotka erottuvat toisistaan ohuilla nestekalvoil-

la (Patton, 1979). Vaahto voidaan myös kuvata kaasukuplien ja nesteen dispersi-

oksi (Reader & Lai, 2013). Se on termodynaamisesti epästabiili olomuoto (Owen, 

2001). Kaikki nesteet pyrkivät pysymään tilassa, jossa sen pinta-ala on mahdolli-

simman pieni. Vaahdotessaan nesteen pinta-ala kasvaa mikä tarkoittaa, että vaah-

toa voi ilmetä vain kun nesteeseen on tuotu ylimääräistä energiaa ja se sisältää 

vaahtoa stabiloivia komponentteja (Du, 2007). Puhtaat nesteet eivät vaahtoa 

(Morell, 2007). Esimerkiksi vesipohjaiset maalit ovat kuitenkin monimutkaisia 

useista komponenteista koostuvia pinta-aktiivisilla aineilla stabiloituja dispersioi-

ta, joiden pinta-aktiiviset aineet konsentroituvat kaasun ja nesteen rajapinnoille 

muodostaen joustavan kalvon (Reader & Lai, 2013). Pinta-aktiiviset aineet asettu-

vat nesteen ja kaasun rajapinnalle siten, että hydrofobinen osa yhdisteestä osoittaa 

kohti kaasufaasia ja hydrofiilinen osa on nestefaasissa (Morell, 2007). 

Maaleissa esiintyvä vaahto voidaan luokitella mikro- tai makrovaahdoksi. Nämä 

eroavat toisistaan kokonsa ja sijaintinsa suhteen (Semmler & Wernfried, 2000). 

Makrovaahtoa esiintyy pääasiassa maalin pinnalla pinta-aktiivisten aineiden muo-

dostaman vaahtolamellin seurauksena (Hirschmann, et al., 2011). Mikrovaahdon 

tapauksessa ilmakuplat esiintyvät maalin seassa eivätkä kykene pienen kokonsa 

takia nousemaan pintaan. Pinta-aktiiviset aineet hidastavat kuplien nousua pinnal-

le ja toimivat ikään kuin ankkureina adsorboituessaan kuplan ja nesteen rajapin-

nalle (Semmler & Wernfried, 2000). 

Nesteeseen muodostuu makrovaahtoa, kun siihen sekoittuneen kaasun muodosta-

mat pienet kaasukuplat pyrkivät sulautumaan yhteen ja nousemaan nesteen pin-

nalle (Reader & Lai, 2013). Useiden kuplien noustessa pintaan ja kerääntyessä 

rajapinnan alle, syntyy vaahtoa, joka koostuu useista yksittäisistä yhteen pakkau-

tuneista kuplista (Reinhardt, et al., 1998). Vaahdon syntyessä kuplat ovat pallon 

muotoisia ja vaahto on vielä suhteellisen märkää sisältäen paljon nestettä. Kuplien 
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keskinäinen vuorovaikutus on heikkoa. Nesteen valuessa kuplien seinämistä pai-

novoiman vaikutuksesta, kalvot ohenevat ja kuplat pakkautuvat tiiviimmin muo-

dostaen monitahoisia muotoja pyöreiden pallojen sijaan (Du, 2007). Vaahdon 

kuivuessa ja kuplien pakkautuessa tiiviimmin vaahdon rakenne muodostuu sel-

laiseksi, että kolmen kuplan seinämän kohdatessa ne kohtaavat aina 120 ° kulmas-

sa toisiinsa nähden (Patton, 1979). Rakennetta kutsutaan kuivaksi vaahdoksi (Du, 

2007). 

Puhtaissa nesteissä niihin sekoittuneen kaasun muodostamat kuplat kykenevät 

rikkomaan nesteen ja ilman rajapinnan noustessaan pintaan (Morell, 2007). Puh-

taan nesteen pinnan saavuttaessaan kaasukupla laajenee paineen muutoksen seu-

rauksena, jolloin kuplan seinämä ohenee ja seinämän muodostava neste valuu 

painovoiman vaikutuksesta alaspäin aiheuttaen kuplan hajoamisen (Reader & Lai, 

2013). Kun pinta-aktiivisen aineen päällystämä kupla nousee nestekerroksen pin-

nalle, syntyy ilmakuplan puhkeamista hidastava lamelli, jossa on pinta-aktiivista 

ainetta kahdessa eri kerroksessa (Reinhardt, et al., 1998).  Kaasukuplien käyttäy-

tyminen puhtaassa sekä pinta-aktiivisia aineita sisältävässä liuoksessa on esitetty 

kuvassa 8. 

 

Kuva 8 Kaasukuplien käyttäytyminen puhtaassa sekä pinta-aktiivista 

ainetta sisältävässä liuoksessa (Reader & Lai, 2013). 
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Vaahdon ilmenemisen mahdollistavia vaahtoa stabiloivia mekanismeja ovat pin-

taelastisuus, nesteen valumista hidastavat viskositeetista johtuvat tekijät, vähenty-

nyt kaasun diffuusio kuplien välillä ja ohuita kalvoja stabiloivat kalvon vastak-

kaisten puolien vuorovaikutuksesta johtuvat tekijät. Kuvassa 8 esitetty vähentynyt 

kaasun diffuusio kuplien välillä hidastaa vaahdon romahtamista kuplien koon 

muutoksen hidastuessa, jolloin myös kalvoon kohdistuvat mekaaniset jännitykset 

jäävät pienemmiksi (Owen, 2001). Pienempien kuplien sisäinen paine on suurem-

pi kuin isoilla kuplilla (Hirschmann, et al., 2011). Tällöin kaasu pyrkii siirtymään 

pienistä kuplista suuriin. Tämän estyessä myös vaahtoa hajottavat voimat vähene-

vät (Dow Corning, 1991). Yksittäisten kuplien kalvot kestävät pidempään kuin 

vastaavat vaahdot, mutta tämän mekanismin vaikutus vaahtoamiseen on kuitenkin 

suhteellisen pieni (Owen, 2001). 

Vaahdon torjumisen kannalta myös ohuita kalvoja stabiloivat sähköisen kaksois-

kerroksen aiheuttamat hylkimisvoimat sekä entropinen hylkiminen polymeeriket-

jujen välillä ovat merkitykseltään melko pieniä (Owen, 2001). Ilmiöt vaikuttavat 

vaahdon stabiiliuteen, kun venytetty lamelli on tarpeeksi ohut ja kalvon vastakkai-

set puolet joutuvat suhteellisen lähelle toisiaan. Tällöin hylkimisvoimat estävät 

kalvoa ohentumasta enempää (Dow Corning, 1991). Ilmiöt koskevat paksuudel-

taan ohuempia kuin 10 nm kalvoja. Yleensä vaahdot, joiden aiheuttamilta haitoilta 

pyritään välttymään, ovat kalvonpaksuudeltaan muutamia satoja nanometrejä 

(Owen, 2001). 

Yksittäisen kuplan kalvon pysyvyys voidaan selittää Gibbsin elastisuudella, E. 

Gibbsin elastisuus on seurausta kalvon venyessä tapahtuvasta kalvon pinnalle ad-

sorboituneiden pinta-aktiivisten aineiden konsentraation muutoksesta. Pintakon-

sentraation madaltuessa pintajännitys kasvaa ja toimii ylläpitävänä voimana. 

Gibbsin elastisuus ja pinta-aktiivisten aineiden konsentraation muutos kalvossa on 

esitetty kuvassa 9. Gibbsin elastisuutta E voidaan kuvata yhtälöllä 2, missä γ on 

pintajännitys ja A on kalvon pinta-ala. (Owen, 2001) 

𝐸 = 2𝐴𝑑𝛾/𝑑𝐴  (2) 
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Kuva 9 Gibbsin elastisuus ja pinta-aktiivisten aineiden pintakonsentraa-

tion muutos kalvon venyessä (Du, 2007). 

Vaahdoissa, joissa kuplien seinämät ovat yhteydessä toisiinsa, voidaan stabiloitu-

mista kuvata Marangonin ilmiöllä. Kalvoon syntyy hetkellisten pintakonsentraati-

on alenemisen johdosta venymistä vastustava voima, joka johtuu kalvon pinnalle 

adsorboituvien pinta-aktiivisten aineiden rajallisesta määrästä. Tällainen pintajän-

nitysilmiö voidaan kuvata parhaiten laajentumiskertoimella (Dilatational moduli) 

ε*. Kompleksi laajentumiskerroin yhdelle kalvon pinnalle kuvataan yhtälöllä 3 

samalla tavalla kuin Gibbsin elastisuus. (Owen, 2001) 

𝜀∗ = 𝐴𝑑𝛾/𝑑𝐴  (3) 

Laajentumiskokeessa, jossa kalvon pintaa venytetään ja konsentroidaan tietyin 

aikavälein, laajentumiskerroin ε* on laajentumisen kulmataajuuden ω funktio. 

Tällöin voidaan soveltaa kaavaa 4, missä εd on laajentumiselastisuus ja ηd laajen-

tumisviskositeetti. Stabiililla vaahdolla on korkea laajentumiselastisuus sekä laa-

jentumisviskositeetti. (Owen, 2001) 

𝜀∗(𝑖𝜔) = |𝜀| 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑖|𝜀| 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝜀𝑑(𝜔) + 𝜔𝜂𝑑(𝜔)  (4) 

Korkea bulkkiviskositeetti sekä nestepinnan leikkausviskositeetti hidastavat myös 

kalvojen ohentumista ja venymistä, jolloin kuplien puhkeaminen hidastuu. Vaah-

toa stabiloivista tekijöistä muut paitsi bulkkiviskositeetti vaativat pinta-aktiivisten 

aineiden läsnäoloa (Owen, 2001). Bulkkiviskositeetin vaikutuksesta vaahtoavia 



37 

 

nesteitä ovat muun muassa maalit ja öljyt. Korkean viskositeetin takia vaahto voi 

olla hyvin pitkäkestoista nesteen valuessa kalvoilta todella hitaasti (Dow Corning, 

1991). Viskositeetti hidastaa myös nesteeseen sekoittuneiden ilmakuplien pin-

taannousua. Erityisesti mikrovaahdon pintaannousu hidastuu, koska kuplien koko 

on hyvin pieni. Korkea viskositeetti yhdessä suuren maalin kalvonpaksuuden 

kanssa kasvattaa mikrovaahto-ongelmia huomattavasti (Semmler & Wernfried, 

2000). Yksinkertaistetun Stoken lain (5) perusteella voidaan arvioida kuplan sä-

teen r ja nesteen viskositeetin η vaikutusta kuplan nousunopeuteen vr 

(Hirschmann, et al., 2011). 

𝑣𝑟~
𝑟2

𝜂
   (5) 

4.2 Vaahtoamisen estäminen 

Vaahtoamisen tehokas kontrollointi tai estäminen on hyvin tärkeä tekijä useiden 

teollisten prosessien toiminnan kannalta. Vaahtoamiseen voidaan vaikuttaa kemi-

allisesti vaahdonestäjien avulla tai mekaanisesti (Owen, 2001). Vaahdonestäjät 

ovat suurin yksittäinen kemianteollisuuden prosesseissa käytettävien lisäaineiden 

kategoria (Bryon, 1990). Niitä käytetään pienissä konsentraatioissa ja niiden tar-

koituksena on parantaa prosessin toimivuutta sekä lopputuotteen laatua. Mekaani-

sesti vaahtoa voidaan poistaa esimerkiksi sentrifugoimalla, suihkuttamalla vaah-

toon nestepisaroita tai ultraäänen avulla. Maaliteollisuudessa vaahdonestäjät ovat 

kuitenkin yleisin tapa poistaa tai estää vaahdon syntymistä (Owen, 2001). 

Vaahdonestäjän valinta on usein hyvin haastavaa (Reader & Lai, 2013). Hyvä 

vaahdonestäjä poistaa ja estää vaahtoa tehokkaasti, mutta tämän lisäksi on myös 

helposti käsiteltävä, pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja turvallinen sekä kus-

tannustehokas. Vaahdonestäjien hinta vaihtelee paljon halvoista mineraaliöljyistä 

huomattavan kalliisiin fluorattuihin polymeereihin (Owen, 2001). Esimerkiksi 

eräs vaahdonestäjänäkin toimiva fluoripohjainen apuaine maksaa 183,6 euroa ki-

lolta, kun vastaavasti erään mineraaliöljypohjaisen vaahdonestäjän kilohinta on 

3,35 euroa (Productvision, 2014). Usein vaahdonestäjän valintaan vaikuttaa myös 

sen mahdolliset tuotteen pintaominaisuuksia, kuten kostutusta, dispergoitumista ja 

tasoittumista parantavat vaikutukset. Vaahdonestäjällä ei saa kuitenkaan olla tuot-

teen laatua haittaavia sivuvaikutuksia (Owen, 2001). Lisäksi maalin muut apuai-
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neet ja komponentit vaikuttavat vaahdonestäjän toimintaan, jolloin sama vaah-

donestäjä ei välttämättä poista vaahtoamisongelmia muissa maaleissa (Reader & 

Lai, 2013). 

4.2.1 Vaahdonestäjien koostumus 

Esimerkiksi kasvi- sekä mineraaliöljyjen kyky toimia vaahdonestäjinä on tiedos-

tettu jo kauan. Uudemmat vaahdonestäjät ovat kuitenkin komplekseja tiettyyn 

tarkoitukseen kehitettyjä ja patentoituja kemikaaleja. Ne koostuvat lukuisista eri 

komponenteista (Owen, 2001). Yleensä vaahdonestäjät ovat kantajaliuosta, hydro-

fobisia partikkeleita, pinta-aktiivisia aineita ja muita vaahdonestäjää stabiloivia 

apuaineita sisältäviä liuoksia (Reader & Lai, 2013). Kaikki vaahdonestäjät eivät 

kuitenkaan välttämättä sisällä kaikkia edellä mainittuja komponentteja (Owen, 

2001).  

Vaahdonestäjässä kantaja-aineen tarkoituksena on mahdollistaa vaahdonestäjän 

aktiivisten komponenttien helppo lisättävyys vaahtoavaan systeemiin (Owen, 

2001). Se levittäytyy tai muodostaa sillan vaahdon pinnalle ja mahdollistaa hydro-

fobisten partikkeleiden ja aktiivisten komponenttien pääsyn vaahtolamelliin 

(Reader & Lai, 2013). Lisäksi kantaja sitoo monimutkaisen vaahdonestäjän kom-

ponentit yhteen. Kantajaa voidaan käyttää myös täyteaineena, jotta vaahdonestä-

jän hintaa saadaan laskettua. Yleisimpiä kantajia vaahdonestäjissä ovat alifaattiset 

hiilivedyt sekä vesi. Vettä käytettäessä vaahdonestäjä on usein veden ja öljyn 

emulsio (Owen, 2001). Vesiohenteisissa maaleissa vaahdonestäjän kantaja-

aineena voivat toimia alifaattiset ja aromaattiset mineraaliöljyt, liuotinseokset se-

kä veden ja öljyn emulsiot (Reinhardt, et al., 1998). 

Aktiivisten komponenttien tehtävä vaahdonestäjässä on estää vaahtoamista. Te-

hokkaimpia aktiivisia komponentteja ovat nykyään erilaiset hydrofobiset partikke-

lit. Käytetyimmät kiintoainepartikkelit ovat hiilivetyjä, silikoneja ja fluorattuja 

hiiliä, joista fluorattuja hiiliä käytetään niiden korkean hinnan takia kuitenkin suh-

teellisen harvoin. Lisäksi vaahdonestäjissä aktiivisina aineina käytetään useita 

erilaisia vahamaisia hydrofobisia hiilivetypohjaisia kiinteitä aineita, kuten rasva-

happojen amideja ja sulfonamideja sekä erilaisia hiilivetyvahoja. Näistä erityisesti 

amidit, kuten lateksimaaleissa käytettävä etyleenidiamini distearamidi, ovat kau-
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pallisesti tärkeitä. Lisäksi vaahdonestäjissä käytetään monia hiilivetypohjaisia 

polymeerejä. (Owen, 2001) 

Myös synteettiset hydrofobiset piidioksidit ovat tärkeitä komponentteja vaah-

donestäjissä. Niiden ominaispinta-ala vaihtelee välillä 50–400 m2/g keskimääräi-

sen partikkelikoon ollessa noin 0,01–1,0 µm. Hydrofobisia piidioksideja sisältävä 

vaahdonestäjä toimii parhaiten, kun sen viskositeetti on lähellä vaahtolamellin 

viskositeettia (Reinhardt, et al., 1998). Hydrofobisten partikkeleiden toimintame-

kanismia vaahdonestossa käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.2.2. 

Aktiivinen komponentti voi olla myös nestemäinen (Owen, 2001). Nestemäiset 

aktiiviset aineet syrjäyttävät vaahtoa stabiloivat pinta-aktiiviset aineet vaahdon 

pinnalla (Reader & Lai, 2013). Useimmiten käytettyjä nestemäisiä aktiivisia kom-

ponentteja ovat hiilivedyt, polyeetterit, silikonit ja hiilifluoriyhdisteet. Hiilivedyis-

tä vaahdonestäjissä käytetään esimerkiksi kerosiinia, parafiinisia ja nafteenisia 

mineraaliöljyjä sekä kasviöljyjä. Lisäksi nestemäisiä rasvahappoja, alkoholeja ja 

estereitä sekä joidenkin öljyjen johdannaisia voidaan käyttää vaahdonestäjinä. 

Orgaaniset fosfaatit ovat arvokkaita vaahdonestäjiä ja niitä käytetään erityisesti 

lateksimaalien valmistuksessa (Owen, 2001). Lisäksi asetyleenisiä glykoleita käy-

tetään laajasti vesipohjaisissa maaleissa (Chinoy, et al., 1979). Silikoniöljyt ovat 

erityisen tehokkaita vedettömissä liuoksissa alhaisen pintajännityksensä takia. 

Hydrofobisen piidioksidin kanssa yhdistetty polydimetyylisiloksaani toimii kui-

tenkin myös vesipohjaisissa liuoksissa (Owen, 2001). 

Polysiloksaanipolymeerien teho perustuu niiden alhaiseen pintajännitykseen, joka 

mahdollistaa nopean leviämisen vaahtoavaan systeemiin. Ne ovat myös kemialli-

sesti inerttejä, kestävät hyvin lämpötilanmuutoksia ja kykenevät estämään lähes 

kaikentyyppistä vaahtoamista useimmissa vaahtoavissa liuoksissa. Polysilok-

saaneja on myös mahdollista muokata kemiallisesti, jolloin voidaan lisätä niiden 

yhteensopivuutta maalin kanssa ja vähentää sen aiheuttamia pintavikoja (Reader 

& Lai, 2013). Polysiloksaanit toimivat hyvin myös ilman kiinteitä piidioksidi par-

tikkeleita (Reinhardt, et al., 1998). 

Aktiivisten komponenttien ja kantaja-aineiden lisäksi vaahdonestäjissä käytetään 

monia apuaineita parantamaan vaahdonestäjän stabiiliutta ja yhteensopivuutta 
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sekä helpottamaan sen sekoittamista vaahtoavaan aineeseen (Reader & Lai, 2013). 

Vaahdonestäjissä käytetään muun muassa emulgointiaineita kiintoaineiden disper-

sion parantamiseksi, sekä säilöntäaineita vesipohjaisissa tuotteissa (Owen, 2001). 

Tärkeimmät vesipohjaisissa maaleissa käytettävät vaahdonestäjät ovat mineraa-

liöljyjä ja silikonipohjaisia vaahdonestäjiä. Tyypillinen mineraaliöljy vaah-

donestäjä sisältää noin 80 % kantaja-ainetta, 15 % hydrofobisia partikkeleita ja 

5 % muita apuaineita. Kantaja-aineina suositaan alifaattisia aineita, aromaattisten 

aiheuttaessa maalin kellastumista ja ollessa fysiologisesti vaarallisia. Hydrofobiset 

partikkelit voivat olla metallistearaatteja, rasvahappojen johdannaisia tai hydrofo-

bisia piidioksideja. Myös alifaattisia polyureayhdisteitä voidaan käyttää (Du, 

2007). Mineraaliöljyt soveltuvat hyvin kiiltoasteeltaan alhaisten vesiohenteisten 

akryyli-, styreeni-akryyli-, ja vinyylikopolymeeri emulsioiden kanssa käytettäväk-

si (Reinhardt, et al., 1998). 

Silikonipohjaiset vaahdonestäjät ovat usein emulsioita, joissa on vahvasti hydro-

fobisia silikoneja. Myös näissä vaahdonestäjissä voidaan käyttää hydrofobisia 

partikkeleita, kuten polyureoita. Silikonipohjaisten vaahdonestäjien etuja ve-

siohenteisissa maaleissa ovat muun muassa niiden vaikuttamattomuus maalin kiil-

toon. (Du, 2007) 

4.2.2 Vaahdonestäjien toimintamekanismit 

Vaahdonestäjät toimivat rikkomalla pinta-aktiivisten aineiden vakauttaman vaah-

don kalvon, jolloin kupla hajoaa ja kaasu vapautuu kuplasta (Reader & Lai, 2013). 

Vaahtojen romahtaminen vaahdonestäjän vaikutuksesta voidaan jakaa viiteen pro-

sessiin, jotka ovat tunkeutuminen, leviäminen, silloittuminen (bridging), kuivumi-

nen (dewetting) ja romahtaminen. Vaahdonestäjän tunkeutumis- sekä leviämisky-

kyä voidaan arvioida tunkeutumis- ja leviämisvakioiden avulla (Owen, 2001). Ne 

voidaan laskea pintajännityksistä kaavoilla 6 ja 7,  

 𝐸𝑓 = 𝛾𝑓 + 𝛾𝑠𝑓 − 𝛾𝑠   (6) 

𝑆𝑓 = 𝛾𝑓 − 𝛾𝑠𝑓 − 𝛾𝑠   (7) 
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joissa Ef on tunkeutumisvakio ja Sf on leviämisvakio. Kaavoissa γf on vaahtoavan 

aineen pintajännitys, γsf on vaahdonestäjän ja vaahtoavan aineen välinen pintajän-

nitys ja γs on vaahdonestäjän pintajännitys (Owen, 2001). Tunkeutumisvakion Ef 

ollessa positiivinen, vaahdonestäjä kykenee tunkeutumaan vaahtolamelliin. Sa-

moin leviämisvakion ollessa positiivinen vaahdonestäjä kykenee levittäytymään 

vaahdon pinnalle spontaanisti (Du, 2007). Mitä pienempi vaahdonestäjän pinta-

jännitys on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä vakiot ovat positiivisia (Owen, 

2001).  

Levittäytyessään vaahdon pinnalle vaahdonestäjä syrjäyttää vaahtoa ylläpitävät 

pinta-aktiiviset aineet ja tilalle syntyy uusi helpommin rikkoutuva kalvo. Tällä 

tavalla toimivien vaahdonestäjäliuosten tehoa voidaan parantaa hydrofobisten 

partikkeleiden avulla. Tällöin vaahdonestäjän kantajakomponentti mahdollistaa 

hydrofobisten partikkeleiden pääsyn vaahtolamelliin (Du, 2007). Nestemäinen 

vaahdonestäjä voi myös muodostaa sillan vaahtolamelliin, jolloin vaahdon romah-

taminen johtuu epätasaisista kapillaarivoimista (Tarimala, et al., 2013). 

Yleensä vaahdonestäjien kiinteiden hydrofobisten partikkeleiden katsotaan olevan 

vastuussa vaahdonestäjän vaahtoa poistavasta vaikutuksesta nestemäisten kompo-

nenttien toimiessa pääasiassa vain kantajina (Owen, 2001). Hydrofobiset partikke-

lit toimivat asettumalla vaahtolamelliin ja muodostamalla siihen sillan. Kun par-

tikkelin ja vaahtolamellin välinen kontaktikulma on yli 90 °, partikkeli kuivuu ja 

vaahtolamelliin syntyy reikä (Tarimala, et al., 2013). Syntynyt reikä laajenee no-

peasti pintajännityksen vaikutuksesta, jolloin vaahtokalvo romahtaa. Mekanismi 

on erityisen tehokas silloin, kun hydrofobisen partikkelin koko on sopiva, ja se 

pystyy katkaisemaan lamellin molemmat pinnat (Owen, 2001). Hydrofobisia par-

tikkeleita sisältävän vaahdonestäjän toimintamekanismi on esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10 Hydrofobisia partikkeleita sisältävän vaahdonestäjän toiminta-

mekanismi (Tarimala, et al., 2013). 

Vaahdonestäjät menettävät usein tehoaan ajan kuluessa. Tehon häviäminen on 

erityisen suurta korkeiden leikkausvoimien läsnä ollessa. Tällöin vaahdonestäjän 

rakenne saattaa rikkoutua ja se emulgoituu vaahtoavaan nesteeseen (Reader & 

Lai, 2013). Vaahdonestäjän toimintamekanismiin liittyvän partikkelin kuivumisen 

seurauksena on myös mahdollista, että partikkeli joutuu erilleen kantajaliuokses-

taan ja menettää tehonsa. Muita tehoa laskevia tekijöitä ovat vaahdonestäjän pin-

ta-aktiivisten aineiden adsorptio muille rajapinnoille kiinteiden partikkeleiden 

suspensioissa. Lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat vaahdonestäjän ja vaahtoa aiheut-

tavien aineiden yhteinen saturaatio, jolloin pintajännityserot aineiden välillä hä-

viävät. Tehon häviämisen takia vaahdonestäjiä joudutaan usein lisäämään proses-

siin monessa vaiheessa tehon säilymisen takaamiseksi (Owen, 2001). 

Vaahdonestäjän optimaalinen lisääminen maaliin on tärkeää. Vaahdonestäjän 

vaahdonestokyky sekä sen taipumus aiheuttaa vikoja valmiiseen tuotteeseen riip-

puvat vaahdonestäjän lisäystavasta (Reinhardt, et al., 1998). Vaahdonestäjän li-

sääminen korkeiden leikkausvoimien läsnä ollessa voi vähentää sen aiheuttamia 

pintavikoja (Du, 2007). Tietyt vaahdonestäjät tulee dispergoida maaliin pieniksi 

pisaroiksi niiden toimivuuden takaamiseksi. Toisaalta vaahdonestäjäemulsiot saat-

tavat menettää tehoaan pisaroiden koon pienentyessä niin että niiden halkaisija on 

pienempi, kuin vaahdon lamellin paksuus. Alle 1 µm vaahdonestäjäpisaroilla ei 

ole enää vaikutusta vaahtoamiseen. Tämän takia vaahdonestäjäemulsioita suositel-

laan lisättäväksi vain kevyesti sekoittaen, maalinvalmistuksessa esimerkiksi jau-

hatuspastaa ohennettaessa tai lisäämällä vaahdonestäjä valmiiseen maaliin. Opti-

maalinen mitta pisaran halkaisijalle on noin 2–10 µm (Reinhardt, et al., 1998). 
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4.3 Liuoksen vaahtoisuuden ja vaahdonestäjien toimivuuden arviointi 

Tämänhetkiset laboratoriomenetelmät liuoksen vaahtoisuuden arvioimiseksi ovat 

haasteellisia. Monet näistä menetelmistä perustuvat ilman ja liuoksen sekoittami-

seen erilaisin keinoin ja syntyneen vaahdon käyttäytymisen arviointiin (Anderson 

& Ortiz, 2013). Eräitä liuosten vaahtoamista ja vaahdonestäjien toimivuutta ar-

vioivia menetelmiä ovat esimerkiksi ravistuskokeet ja liuoksen kierrättäminen 

suljetussa silmukassa (Tarimala, et al., 2013) (Patton, 1979). Näissä kokeissa seu-

rataan yleensä syntyneen vaahdon romahtamista ajan kuluessa (Tarimala, et al., 

2013) (Patton, 1979). Erilaiset ravistuskokeet vakioiduissa olosuhteissa ovat suo-

raviivaisin tapa arvioida vaahtoamista (Patton, 1979).  

Toinen tapa arvioida nesteen vaahtoamistaipumusta on sekoittaa tai hakata sitä 

mekaanisesti vaahdon synnyttämiseksi. Myös näissä menetelmissä arvioidaan 

syntyneen vaahdon määrää ja romahtamista suhteessa kuluneeseen aikaan. Vaah-

donestäjän toimintaa arvioidaan yleensä kontrollinäytteen avulla, johon ei ole li-

sätty vaahdonestäjää. (Patton, 1979) 

Eräs laajasti käytetty standardoitu menetelmä vaahtoamisen arvioimiseksi on 

käyttää Ross-Miles laitetta. Menetelmässä tilavuudeltaan 200 cm2 määrä liuosta 

valutetaan 90 cm korkeudelta halkaisijaltaan 0,29 cm olevan aukon läpi sylinterin 

muotoiseen astiaan, jonka halkaisija on 5 cm (Patton, 1979) (ASTM D1173-07, 

2007). Menetelmää voidaan käyttää vain rajatuissa olosuhteissa eikä siitä välttä-

mättä saada tietoa vaahtoamisesta testatulle tuotteelle ominaisessa käytössä 

(ASTM D1173-07, 2007). 

Edellä mainitut menetelmät ovat paljon käytettyjä siitä huolimatta, että niillä on 

suuria arviointimenetelmään perustuvia heikkouksia. Vaahdon romahtamista pin-

ta-aktiivisten aineiden liuoksissa arvioivat menetelmät eivät välttämättä ole edus-

tavia arvioitaessa maaleja. (Tarimala, et al., 2013) 

4.3.1 Prosessivaahtoamisen arviointi 

Vaahdonestäjien vaikutusta maalinvalmistusprosessiin voidaan seurata ilman se-

koittumisen avulla. Ilman sekoittumista maaliin voidaan arvioida esimerkiksi seu-

raamalla maalin ominaispainoa ennen ja jälkeen vaahdonestäjän lisäyksen. Omi-
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naispainon erotuksesta voidaan arvioida vaahdonestäjän poistaman ilman määrää 

(Tarimala, et al., 2013). Myös maalin vaahtoamista suurten leikkausvoimien läsnä 

ollessa voidaan arvioida mittaamalla ominaispainoa. Tällöin ominaispainon muu-

toksesta saadaan tietoa maaliin sekoittuneen ilman määrästä. Ominaispainon muu-

tosta voidaan mitata myös pidemmällä aikavälillä, jolloin saadaan tietoa maalin 

kyvystä vapauttaa siihen sekoittunutta ilmaa (Anderson & Ortiz, 2013). 

4.3.2 Applikointivaahtoamisen arviointi 

Vaikka maalien vaahtoaminen voi olla ongelma jo maalin valmistuksessa, suu-

rimmat vaahtoamisen aiheuttamat ongelmat ilmenevät maalin applikoinnin aikana 

(Köhler, et al., 2010). Vaahtoaminen voi olla erityisen ongelmallista esimerkiksi 

maalia telattaessa (Rogers, 2012). Maalien vaahtoaminen aiheuttaa applikoitaessa 

muun muassa maalikalvon epätasaisuutta (Streitberger, et al., 2011). Maalin pinta 

jää usein pahannäköiseksi, mikäli kaasukuplat eivät ehdi puhjeta ennen kalvon 

kuivumista (Rogers, 2012). 

Maalin vaahtoamista applikoinnin aikana voidaan seurata erilaisin koemaalauksin 

tai maalin töpötyksen (foam tap) avulla. Applikoinnin aikana tapahtuvaa vaah-

toamista arvioivien menetelmien avulla saadaan eroja eri tuotteiden välille, mutta 

arviointi on luonteeltaan kvalitatiivista ja hyvin subjektiivista. Kuplien puhkea-

mista seurataan visuaalisesti. Mikrovaahdon arvioiminen applikaattorilla tehdystä 

vedosta on perinteisesti kvalitatiivista vaahtoisuuden vertailua tai kuplien ja pin-

nan vikojen laskemista. Vaahdonestäjän toimivuutta voidaan arvioida kvantitatii-

visesti esimerkiksi mittaamalla maalipinnan kiiltoastetta, mutta saadut tulokset 

eivät useissa tapauksissa korreloi muiden testausmenetelmien kanssa. (Tarimala, 

et al., 2013) 

4.3.3 Kuva-analyysimenetelmät 

Yksi tärkeimmistä kriteereistä vaahdonestäjien toimivuuden arvioinnissa on kup-

lien hajoaminen. Kuplien hajoamista arvioidaan yleensä visuaalisella seurannalla. 

Tulokset esitetään yleensä kuplien puhkeamiseen kuluvana aikana. Myös tämä 

menetelmä on hyvin subjektiivinen ja tulosten toistettavuus on heikko, joten tar-

kempia ja kvantitatiivisia menetelmiä vaahtoisuuden arvioimiseksi tarvitaan 

(Tarimala, et al., 2013).  
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Tarimala et al. ovat esittäneet tavan arvioida mikro- sekä makrovaahdon määrää 

ja kuplien puhkeamiseen kuluvaa aikaa mikroskopian ja kuva-analyysin avulla. 

Mikro- ja makrovaahdon määrä voidaan määrittää kuivasta maalipinnasta otetusta 

mikroskooppikuvasta. Tutkimuksessa mikroskooppikuvat on otettu noin 190 µm 

paksuisesta kuivasta maalikalvosta. Mikrovaahdon määrittämiseksi maalikalvosta 

on otettu miniatyyrimikroskoopilla 50-kertaisia suurennoskuvia 4 cm työskentely-

etäisyydeltä. Tarkastelupinta-ala on ollut 6,4x4,4 mm2. Kuvat ovat resoluutioltaan 

1600x1200 pikseliä ja kalibroitu kuvaresoluutio on 0,225 pikseliä mikrometriä 

kohden. Jokaisesta kalvosta on otettu 16 kuvaa. Makrovaahdon määrittämiseksi 

on otettu 5-kertaisia suurennoskuvia noin 35 cm työskentelyetäisyydeltä. Kuvia 

otettaessa on käytetty joko sivu- tai takavalaisua. (Tarimala, et al., 2013) 

Kuplien puhkeamisnopeuden määrittämiseksi on mikroskoopilla otettu time-lapse 

kuvia märästä töpötysmenetelmällä applikoidusta maalikalvosta. Kuvien ottami-

seen on käytetty samaa mikroskooppia kuin makrovaahdon määrityksessä ja kuvia 

on otettu sekunnin välein viiden minuutin ajan. Maalin töpötys on tehty noin 5 ml 

maalimäärällä, joka levitetään noin 10 cm2 alueelle pensselillä töpöttäen noin 50 

kertaa 30 sekunnin aikana. Kuvista on mitattu vaahdon ja kuplien pinta-alan muu-

tos ajan funktiona. (Tarimala, et al., 2013) 

Mikroskoopeilla otetut kuvat on analysoitu Java-pohjaisella avoimen lähdekoodin 

ImageJ kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvien analysointi on tehty tarkoitukseen so-

veltuvilla kuvankäsittelymenetelmillä ja kuvien epätasainen valotus on korjattu 

käyttämällä kuvasuodinta. Suotimen lisäyksen jälkeen kuva on muutettu binääri-

kuvaksi, josta pystytään erottamaan ja laskemaan yksittäiset kuplat. Luokittelua 

varten kokoluokaltaan 10–250 µm kuplat on laskettu mikrovaahdoksi ja tätä suu-

remmat kuplat makrovaahdoksi. (Tarimala, et al., 2013) 

Myös Anderson & Ortiz ovat kehitelleet kuva-analyysiin perustuvaa menetelmää 

vaahtoisuuden määrittämiseksi. Menetelmässä näytettä ravistetaan läpinäkyvässä 

näytepullossa. Ravistuksen tehostamiseksi näytteen joukkoon on lisätty keraami-

sia kuulia, jotka edesauttavat turbulentin olosuhteen syntymistä ja näin ollen il-

man sekoittumista näytteeseen. Näytteestä on otettu valokuva ennen ja jälkeen 

ravistuksen. Alun perin tutkimuksessa on ollut tarkoituksena mitata kuvista näyt-

teen vaahdon korkeutta, mutta tämä on havaittu haastavaksi. Tutkimuksessa ote-
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tuista kuvista on lopulta päädytty vertailemaan eroja näytteen värissä tätä tarkoi-

tusta varten luodun tietokoneohjelman avulla. Tutkimuksessa on havaittu muutok-

sia näytteen värissä suhteessa siihen sekoittuneeseen ilman määrään. (Anderson & 

Ortiz, 2013) 

5 Koesuunnittelu prosessiteollisuudessa 

Prosessiteollisuudessa tehdään paljon kokeita prosessin tai systeemin toiminnasta 

kertovien tietojen keräämiseksi. Prosessi voidaan kuvan 11 mukaisesti esittää eri 

operaatioiden, koneiden, menetelmien, ihmisten ja muiden syötteitä vasteiksi 

muuttavien tekijöiden summana. (Montgomery, 2012) 

 

Kuva 11 Prosessi, jossa tekijät x1, x2, … xn ja z1, z2, … zp muuttavat pro-

sessiin tulevat syötteet vasteiksi y (Montgomery, 2012). 

Kuvan 11 muuttujat x1, x2, … xn ovat hallittavia ja muuttujat z1, z2,… zp ovat 

hallitsemattomia. Tutkittaessa yllä kuvattua prosessia, voi tutkimuksen tavoitteena 

olla: ulostuloja kuvaavaan vastemuuttujaan y eniten vaikuttavien tekijöiden 

löytäminen; optimaalisten x-muuttujien arvojen määrittäminen siten, että 

vastemuuttuja y pysyy halutulla vaihteluvälillä; optimaalisten x-muuttujien 

arvojen määrittäminen siten, että vastemuuttujan y vaihtelu on mahdollisimman 

pientä; tai optimaalisten x-muuttujien arvojen määrittäminen siten, että 

hallitsemattomien z-muuttujien vaikutus vasteeseen y on mahdollisimman pieni. 

(Montgomery, 2012) 
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Prosesseja tutkittaessa kokeita voidaan toteuttaa perinteisesti yksi muuttuja kerral-

laan- tai paras arvaus- menetelmillä. Nämä menetelmät eivät kuitenkaan perustu 

tieteellisiin teorioihin (Montgomery, 2012). Tästä huolimatta niitä sovelletaan 

laajasti useilla eri aloilla (Lazić, 2004) (Montgomery, 2012). Paras arvaus- mene-

telmässä valitaan yksi x-muuttujien kombinaatio ja määritetään sen vaikutus y-

muuttujaan. Mikäli saatu tulos ei ole miellyttävä, prosessia kokeillaan uudestaan 

erilaisella x-muuttujien kombinaatiolla. Menetelmä toimii usein suhteellisen hy-

vin, koska kokeita tekevällä tutkijalla on yleensä laajasti teoreettista ja teknistä 

tietämystä sekä käytännön kokemusta tutkittavasta prosessista. Menetelmän heik-

koutena on kuitenkin se, että arvailu voi jatkua loputtomiin, ilman tyydyttävää 

lopputulosta. Toinen heikkous on mahdollisen tyydyttävän tuloksen löytyminen, 

jolloin tutkija on houkuteltu lopettamaan tutkimus. Tällöin ei ole takeita siitä, että 

prosessin kannalta paras mahdollinen tulos olisi saavutettu (Montgomery, 2012). 

Yksi muuttuja kerrallaan -menetelmässä muutetaan nimensä mukaisesti vain yhtä 

x-muuttujaa kerrallaan muiden muuttujien ollessa vakioita (Montgomery, 2012). 

Menetelmä vaatii suuren määrän resursseja ja aikaa eikä näin ollen ole kustannus-

tehokas. Esimerkiksi tutkittaessa viittä eri muuttujaa jotka voivat saada viisi eri-

laista arvoa, on mahdollisia erikseen tutkittavia kombinaatioita 3125. Suuren 

koemäärän välttämiseksi karsitaan usein muuttujien tai niiden vaihtelutasojen 

määrää. Tällöin myös tuloksiin pohjautuvien johtopäätöksien varmuus laskee. 

Toisaalta tehtäessä kaikki 3125 koetta, sisältäisivät tulokset todennäköisesti huo-

mattavasti suuremman määrän virheitä (Lazić, 2004). Myöskään eri muuttujien 

yhteisvaikutuksien merkitystä ei voida erotella tulosten joukosta (Montgomery, 

2012). Lisäksi hyvin suuren erillisten tulosten, taulukoiden ja kuvaajien joukon 

samanaikainen käsittely ja tarkastelu on vaikeaa (Lazić, 2004). 

Parhaita menetelmiä prosessien tutkimiseksi ovat ehdottomasti erilaiset tilastoihin 

pohjautuvat matemaattiset koesuunnittelumenetelmät (Design of experiments) 

(Montgomery, 2012). Koesuunnittelun tavoitteena on luoda optimaalinen sarja 

kokeita joiden avulla tutkittavasta prosessista saadaan mahdollisimman paljon 

tarkkaa tietoa mahdollisimman alhaisilla materiaalikustannuksilla ja pienellä mää-

rällä kokeita (Lazić, 2004). Huolella tehty koesuunnitelma on hyvin tärkeä, koska 

tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset riippuvat hyvin paljon siitä, miten käsitel-

tävä aineisto on kerätty (Montgomery, 2012). 
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5.1 Koesuunnittelun pääsäännöt 

Koesuunnittelun kolme tärkeintä pääsääntöä ovat kokeiden satunnaistaminen 

(randomization), toistaminen (replication) ja kokeiden jakaminen lohkoihin 

(blocking). Satunnaistamisella tarkoitetaan koemateriaalin jakamisen ja yksittäis-

ten testien tekemistä täysin satunnaisessa järjestyksessä. Tilastolliset menetelmät 

vaativat, että tarkastelujen tulee olla itsenäisesti jakautuneita satunnaismuuttujia. 

Tämä pyritään takaamaan satunnaistamisella. Sen tarkoituksena on myös vähentää 

ulkoisten tekijöiden vaikutusta tulokseen. (Montgomery, 2012) 

Kokeen toistolla tarkoitetaan yksittäisen kokeen itsenäistä uusimista. Toistojen 

avulla voidaan estimoida tulosten virheen suuruutta. Lisäksi näytekeskiarvoa käy-

tettäessä todellisen vasteen keskiarvon arviointiin yhdellä muuttujan tasolla, saa-

daan toistojen avulla tarkempi arvio tästä parametrista. (Montgomery, 2012)  

Tutkimuksen tarkkuutta voidaan parantaa jakamalla kokeet lohkoihin sen mukaan, 

mitkä tekijät tutkimuksessa kiinnostavat. Lohkojen avulla voidaan vähentää häi-

ritsevien muuttujien vaikutusta tulosten vaihteluun. Häiritsevät muuttujat ovat 

sellaisia, joilla voi olla vaikutusta prosessiin, mutta jotka eivät ole kiinnostuksen 

kohteena. Lohkoksi kutsutaan suhteellisen homogeenisten koeolosuhteiden sarjaa. 

Esimerkiksi raaka-aineen eri erät voivat olla lohkoja joihin kokeet jaetaan. 

(Montgomery, 2012) 

5.2 Faktorikokeet 

Kun tutkimus halutaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja tieteellisesti, paras 

tapa tutkia monen vasteeseen vaikuttavan muuttujan prosessia, ovat tilastolliseen 

analyysiin perustuvat faktorikokeet (Montgomery, 2012). Faktorikoesuunnitelman 

mukaisissa kokeissa vaihdellaan tarkasteltavia muuttujia samanaikaisesti ja tutki-

taan eri kombinaatioiden vaikutusta mitattuun vasteeseen (Lazić, 2004). Tulokset 

kerätään ja käsitellään tilastollisin menetelmin, jolloin saadut tulokset ja johtopää-

tökset ovat mahdollisimman objektiivisia (Montgomery, 2012). 

5.2.1 Täydet faktorikokeet 

Kun tutkittavassa prosessissa on k vasteeseen vaikuttavaa muuttujaa x, jotka voi-

vat vaihdella kahdella tasolla, tarvitaan kaikki muuttujien kombinaatiot huomioi-
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van täyden faktorikokeen tekemiseksi 2k ajoa (Montgomery, 2012). Esimerkkinä 

taulukossa IV on esitetty 23 -koesuunnitelman mukainen täysi koesuunnitelma. 

Taulukko IV 23-koesuunnitelman mukainen koematriisi (Montgomery, 2012). 

Ajo / Muuttuja x1 x2 x3 

1 -1 -1 -1 

2  1 -1 -1 

3 -1  1 -1 

4  1  1 -1 

5 -1 -1  1 

6  1 -1  1 

7 -1  1  1 

8  1  1  1 

Taulukon IV koesuunnitelmassa tutkitaan kolmen x -muuttujan vaikutusta proses-

siin. Muuttujat voivat vaihdella kahdella tasolla, jotka ovat 1 ja -1. Kokeessa teh-

dään yhteensä 8 ajoa, joilla testataan kaikki mahdolliset muuttujien kombinaatiot 

(Montgomery, 2012). Muuttujien x1, x2, ja x3 ja niiden yhteisvaikutustekijöiden 

vaikutusta vastemuuttujaan y voidaan kuvata yhtälön 8 avulla (Lazić, 2004). 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 𝑏13𝑥1𝑥3 + 𝑏23𝑥2𝑥3 + 𝑏123𝑥1𝑥2𝑥3 + 𝜖   (8) 

jossa b0 on vapaa jäsen b1, b2, ja b3 ovat lineaarisia regressiovakioita, b12, b13 ja 

b23 ovat regressiovakioita kahden muuttujan vuorovaikutustekijöille ja b123 on 

regressiovakio kolmen muuttujan vuorovaikutustekijälle ja ϵ on virhetekijä. 

(Lazić, 2004). Mikäli x- muuttujat ovat kvantitatiivisia, voidaan suunnitelmaan 

lisätä keskipistetoistoja. Näissä toistoissa kaikkien muuttujien arvot ovat niiden 

vaihteluvälien keskipisteitä. Tarkoituksena voi olla esimerkiksi varmistaa mallin 

lineaarisuus (Montgomery, 2012). 

Mikäli tutkimuksessa halutaan tarkastella muuttujia kolmella eri tasolla, voi koe-

suunnitelman tällöin olla muotoa 3k. Tasoja voidaan nimittää tällöin matalaksi, 

keskitasoksi ja korkeaksi ja niitä voidaan merkitä esimerkiksi numeroin -1, 0 ja 1. 

Kuten 2k suunnitelmassa, myös 3k suunnitelmassa käydään läpi kaikki mahdolliset 

muuttujien kombinaatiot. 3k koesuunnitelma on mahdollinen vaihtoehto, mikäli 

tutkija on huolestunut mahdollisesta vastefunktion käyristymisestä. 3k suunnitel-

mia käytetään usein myös silloin, kun yksi tai useampi muuttujista on kvalitatiivi-
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nen. Tämä koesuunnitelma ei kuitenkaan ole usein kaikista tehokkain vaihtoehto, 

vaan esimerkiksi 2k suunnitelma saattaa olla riittävä. Lisäksi vastepinta suunni-

telmat ovat ylivertaisia verrattuna 3k suunnitelmaan. (Montgomery, 2012). 

Vastepintamenetelmät ovat kokoelma erilaisia matemaattisia ja tilastollisia teknii-

koita, joita käytetään kiinnostavaan vasteen analyysiin ja mallintamiseen. Vastee-

seen vaikuttaa usea eri tekijä ja tutkimuksen tarkoituksena on optimoida vaste. 

Menetelmissä tarkastellaan muuttujien x ja vasteen muodostamaa pintaa 

(Montgomery, 2012). Vastepintamenetelmiä on kuitenkin hyvin vaikea soveltaa 

tilanteisiin, joissa osa muuttujista on kvalitatiivisia (Wu & Ding, 1998). 

Faktorikokeita voidaan myös tehdä siten, että samassa kokeessa eri muuttujilla voi 

olla eri määrä tasoja. Tämän kaltainen tilanne ilmenee usein, kun osa muuttujista 

on kvantitatiivisia ja osa kvalitatiivisia. Mikäli kyseessä on täysi faktorikoe, ei 

suunnitelman laatiminen juurikaan poikkea edellä mainituista menetelmistä. 

(Montgomery, 2012) 

5.2.2 Osittaiset faktorikokeet 

Kun tutkittavien muuttujien määrä kasvaa suureksi, kasvaa myös tarvittavien ajo-

jen määrä hyvin nopeasti. Mikäli tutkittavia muuttujia on 5 tai enemmän, on har-

voin tarpeellista testata kaikkia mahdollisia x-muuttujien kombinaatioita. Osittai-

nen faktorikoe (Fractional factorial experiment) on täyden faktorikokeen variaatio, 

jossa tehdään vain osa kaikista mahdollisista ajoista. Osittaisista faktorikokeista 

saadaan hyvin tietoa muuttujien vaikutuksesta prosessiin sekä hieman tietoa muut-

tujien vuorovaikutuksesta keskenään. Osittaisia faktorikokeita käytetään laajasti 

erilaisten teollisten prosessien tutkimiseen, kehitykseen ja paranteluun. 

(Montgomery, 2012) 

Täysi 2k faktorikoe voidaan jakaa suurimmillaan kahteen osaan. Tuloksena saa-

daan puolikas faktorikoe 2k-1. Puolikas faktorikoe voidaan puolestaan jakaa kah-

teen osaan, jolloin saadaan neljäsosa faktorikoe 2k-2. Samaa voidaan toistaa useita 

kertoja, jolloin yleinen muoto faktorikokeesta on 2k-p. Vastaavasti 3k faktorikoe 

voidaan jakaa suurimmillaan kolmasosa faktorikokeisiin 3k-1. Esimerkiksi 23-1 

koesuunnitelma on puolikas 23 koesuunnitelmasta ja se voidaan muodostaa hel-
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posti täyden 22 koesuunnitelman avulla taulukon V mukaisesti (Montgomery, 

2012). 

Taulukko V Puolikkaan 23-1 koesuunnitelman muodostaminen täyden 22 koe-

suunnitelman avulla (Montgomery, 2012). 

Ajo / Muuttuja x1 x2 x3=x1 x2 

1 -1 -1  1 

2  1 -1 -1 

3 -1  1 -1 

4  1  1  1 

Koesuunnitelman kolmannen muuttujan taso saadaan laskettua muuttujien x1 ja x2 

avulla kertomalla ne keskenään. Vastaavasti koesuunnitelman toinen puolikas 

saadaan muodostamalla muuttuja x3 siten, että x3= -(x1 x2). (Montgomery, 2012) 

Kolmasosa faktorikoe 3k-1 muodostetaan täydestä 3k suunnitelmasta valitsemalla 

yksi kaksi vapausastetta sisältävä yhteisvaikutus tekijä jonka jälkeen täysi suunni-

telma jaetaan kolmeen lohkoon. Jokainen saatu lohko on tällöin kolmasosa fakto-

rikoe 3k-1. Käytännössä suunnitelma ei kuitenkaan ole hyvä, ellei kaikki yhteisvai-

kutustekijät voida jättää huomiotta. (Montgomery, 2012) 

Myös faktorikokeet, joissa eri muuttujilla on eri määrä tasoja, on mahdollista ja-

kaa osiin. Koe, jossa osa muuttujista vaihtelee kahdella ja osa kolmella tasolla, 

kannattaa kuitenkin tehdä keskipisteillä laajennetun 2k-p suunnitelman mukaan, 

mikäli kaikki muuttujat ovat kvantitatiivisia. Kun harkitaan osittaisia faktorikokei-

ta, joissa osalla muuttujista on kolme ja osalla kaksi tasoa, muuttujista osa on 

yleensä kvalitatiivisia. Näitä kokeita kannattaa kuitenkin soveltaa hyvin varovai-

sesti (Montgomery, 2012). Taulukossa VI on esitetty kuinka kahden kahdella ta-

solla vaihtelevan muuttujan avulla voidaan muodostaa kolmella tasolla vaihteleva 

muuttuja. 
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Taulukko VI Kolmella tasolla vaihtelevan muuttujan muodostaminen kahden 

tason muuttujista (Montgomery, 2012). 

 Kahden tason muuttujat Kolmen tason muuttuja 

Ajo/ Muuttuja x1 x2 x3 

1 -1 -1 -1 

2  1 -1  0 

3 -1  1  0 

4  1  1  1 

Taulukon VI mukaan muuttujan x3 taso määräytyy 22 koesuunnitelman mukaisten 

muuttujien x1 ja x2 tasojen perusteella. Muuttujan x3 taso määräytyy siten, että 

kahdesta negatiivisesta merkistä muodostuu matala taso, negatiivisesta ja positii-

visesta merkistä muodostuu keskitaso ja kahdesta positiivisesta merkistä muodos-

tuu korkea taso. Näin esimerkiksi 24 koesuunnitelmasta voidaan kaksi muuttujaa 

yhdistämällä muodostaa 16 ajon osittainen koesuunnitelma, jossa kaksi muuttujaa 

vaihtelee kahdella ja yksi kolmella tasolla. (Montgomery, 2012) 

Joissain tapauksissa koesuunnitelman luomiseen kannattaa kuitenkin käyttää tie-

tylle kokeelle optimaalisen suunnitelman laskevaa tietokoneohjelmaa. Näitä ta-

pauksia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa tutkija kohtaa epätavallisia rajoituksia. 

Esimerkiksi mahdollisten koeajojen tai lohkojen määrä ei vastaa normaalin koe-

suunnitelman vaatimaa määrää. Muita rajoittavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi 

kokeen vaatimat äärimmäiset prosessin olosuhteet, joita ei ole turvallista kokeilla 

käytännössä (Montgomery, 2012).  

Edellä mainituissa tapauksissa tarkoituksena on luoda sopivin mahdollinen koe-

suunnitelma tilanteeseen, sen sijaan, että yritettäisiin väkisin sovittaa koetta nor-

maaliin koesuunnitelmaan. Jotkin normaalit koesuunnitelmat, kuten 2k suunnitel-

mat ovat optimaalisia, joten koetilanteen sopiessa normaaliin koesuunnitelmaan, 

laskentaohjelma antaa tuloksena normaalin suunnitelman. Ohjelma laskee parhaan 

suunnitelman halutun optimaalisuus kriteerin mukaan. D-kriteerin mukaan tehty 

suunnitelma minimoi suunnitelman mallin regressiovakioiden varianssin. G-

kriteerin mukainen suunnitelma minimoi mallin maksimiennustevarianssin. I-

kriteerin mukainen suunnitelma puolestaan minimoi mallin keskimääräisen ennus-

tevarianssin. 2k suunnitelmat täyttävät D, G ja I -optimaalisuuskriteerit. Kriteereis-

tä D ja I -optimaalisuuskriteerit ovat kaikkein useimmin käytettyjä. (Montgomery, 

2012) 
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5.3 Regressioanalyysi 

Huolella tehdyn koesuunnitelman lisäksi kokeiden onnistumiseen vaikuttaa myös 

oikeanlainen tulostenkäsittely (Lazić, 2004). Yleensä koesuunnitelman muuttujien 

sekä mitatun vastemuuttujan välistä riippuvuutta kuvataan matemaattisella regres-

siomallilla, joka on luotu regressioanalyysin avulla. Yleensä ei ole tiedossa, min-

kälaista funktiota muuttujien suhde noudattaa, joten tuloksiin sovitetaan sopivin ja 

mahdollisimman matalan asteen polynomifunktio (Montgomery, 2012). Kokeen 

tulosten perusteella estimoidaan polynomifunktion regressiokertoimia, joiden suu-

ruuden perusteella voidaan arvioida kyseisen muuttujan vaikutusta vasteeseen. 

Mitä suurempi regressiovakion arvon on, sitä suurempi vaikutus sillä on vastee-

seen. Vakion positiivinen arvo kertoo vasteen arvon kasvamisesta muuttujan ar-

von kasvaessa, kun negatiivinen arvo puolestaan kertoo vasteen arvon laskemises-

ta muuttujan arvon kasvaessa (Lazić, 2004). 

Mikäli kokeiden toteutus epäonnistuu ja aineisto jää puutteelliseksi, poikkeaa tu-

losten käsittely täydellisen aineiston käsittelystä. Aineiston ollessa puutteellinen, 

muuttujien ortogonaalisuus häviää ja tulosten käsittely vaikeutuu. Helpoin tapa 

käsitellä puutteellista aineistoa on arvioida puuttuvat pisteet ja käsitellä aineistoa 

tämän jälkeen normaalisti. Vain vapausastetta vähennetään arvioitujen pisteiden 

lukumäärällä. Pisteen estimaatti valitaan siten, että virheen neliösumma on mini-

missään. Toinen vaihtoehto on jättää huomiotta tiettyjä aineiston pisteitä siten, 

että aineistosta saadaan tasapainoinen. Nämä menetelmät toimivat kuitenkin vain, 

jos aineistosta puuttuu vain muutamia satunnaisia toistoja. (Montgomery, 2012). 

Kun arvioivia menetelmiä ei voida käyttää, täytyy tulosten analysoinnissa hyö-

dyntää niin sanottua eksaktia menetelmää, jossa varianssianalyysimalli esitetään 

regressiomallina. Tämä malli sovitetaan aineistoon, jonka jälkeen testataan regres-

sion merkitsevyys. Menetelmä voidaan kuitenkin toteuttaa useilla eri tavoilla, joi-

den neliösummien arvot saattavat erota toisistaan.  Monet tietokoneohjelmat pys-

tyvät käsittelemään puutteellisia aineistoja melko hyvin. Regressiomallin regres-

siokertoimet ovat hyvin lähellä x-muuttujien vaikutuksia vastemuuttujaan, jolloin 

puuttuva data ei vaikuta häiritsevästi johtopäätökseen. Estimaatit eivät kuitenkaan 

ole enää ortogonaalisia, jolloin regressiokertoimien varianssit ovat suurempia, 

kuin vastaavassa ortogonaalisessa mallissa.  (Montgomery, 2012) 
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5.4 Koesuunnittelu maaliteollisuudessa 

Koesuunnittelu koetaan usein hyödyttömäksi ja epäkäytännölliseksi lähestymista-

vaksi esimerkiksi maalien tuotekehityksessä ja maalin optimaalisen kaavan luomi-

sessa. Yksinkertaiset faktorikokeet eivät välttämättä toimi kaavan luomisessa vaan 

tässä tapauksessa suositellaan usein käytettäväksi sekoitesuunnitelmia (mixture 

designs) (Caldwell, 2012). Tämän kaltaista koesuunnittelumenetelmää on käytetty 

esimerkiksi vesipohjaisen tiemerkintämaalin kehityksessä. Tutkimuksessa luotiin 

optimaalinen kaava maalille seuraamalla valittujen tekijöiden vaikutusta maalin 

ominaisuuksiin (Fatemi, et al., 2006). 

Yksinkertaisempien suunnitelmien käyttö soveltuu paremmin valmiin kaavan pa-

rantelemiseen ja esimerkiksi uusien raaka-aineiden ja niiden annostuksen tutkimi-

seen. Faktorikoesuunnitelmaa on sovellettu esimerkiksi uuden kalvonmuodostajan 

etsinnässä. Tutkimuksessa kokeiltiin viittä eri kalvonmuodostajaa kahdella eri 

annostuksella, sekä kahta erilaista amiinia (Caldwell, 2012). Faktorikoesuunni-

telmia voidaan soveltaa myös esimerkiksi sopivan applikointimenetelmän luomi-

seen. Tästä on esimerkkinä spin coating- menetelmän parametrien vaikutuksen 

tutkiminen kalvon paksuuteen. Tutkittavia parametreja olivat nopeus, kiihtyvyys, 

pinnoitteen tilavuus ja aika. Lisäksi tutkittiin kahta erilaista kvalitatiivista muuttu-

jaa. Koesuunnitelmassa oli siis 16 koeajoa joilla tutkittiin kuutta eri muuttujaa 

kahdella tasolla (Anderson & Whitcomb, 2006). Tutkimuksia maalinvalmistus-

prosessin muuttujien vaikutuksista valmistettavan maalin ominaisuuksiin ei löyty-

nyt. Koesuunnittelua käytetään kuitenkin laajasti hyödyksi, kun pyrkimyksenä on 

parantaa ja optimoida teollisten prosessien toimintaa ja lopputuotteen laatua 

(Lazić, 2004).  
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II Kokeellinen osa 

6 Koejärjestely 

Kokeellisessa osassa tutkittiin valmistusprosessin vaikutusta vesiohenteisten sisä-

seinämaalien vaahtoamiseen Tikkurila Oyj:n Monicolor-tehtaalla. Lisäksi labora-

toriossa tutkittiin käytössä olevien, sekä vaihtoehtoisten vaahdonestäjien vaikutus-

ta maalien vaahtoamiseen. Tutkittavat maalit olivat maali A, maali B ja maali C. 

Maaleille tehtiin valmistusprosessin yhteydessä sarja koeajoja, joilla tutkittiin 

mahdollisuutta vähentää maalin vaahtoamista valmistusprosessia ja käytettävän 

vaahdonestäjän määrää säätämällä. Laboratoriokokeissa puolestaan tutkittiin toi-

misiko tutkimuksen kohteena olevissa maaleissa jokin vaihtoehtoinen vaah-

donestäjä nykyistä paremmin. 

6.1 Maalinvalmistusprosessin kuvaus 

Tikkurila Oyj:n Monicolor-tehtaalla maalit valmistetaan erätuotantona. Tehtaalla 

valmistetaan sekä vesi- että liuotinohenteisia maaleja, joiden valmistus on erotettu 

toisistaan erillisiksi linjoiksi. Tehdasta käytetään pääsääntöisesti kahdessa vuoros-

sa viitenä päivänä viikossa (Wartiainen, 2009). Yksinkertaistettu virtauskaavio 

tehtaan maalinvalmistusprosessista on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12 Tikkurila Oyj:n Monicolor-tehtaan yksinkertaistettu virtauskaa-

vio (Wartiainen, 2009). 

Sideaineet ja liuottimet vettä lukuun ottamatta toimitetaan tehtaalle säiliöautoissa, 

joista ne pumpataan tehtaan sideaine- tai liuotinsäiliöihin. Maaleissa käytettävät 

apuaineet toimitetaan 1000 litran konteissa tai 200 litran tynnyreissä, joista apuai-

neet pumpataan apuainesäiliöihin tai käytetään suoraan astioista. Jauhemaiset raa-

ka-aineet, kuten pigmentit ja täyteaineet toimitetaan tehtaalle säiliöautoilla, joista 

ne siirretään pneumaattisesti siiloihin. Vähemmän käytettävät jauhemaiset raaka-

aineet sekä pölyräjähdysvaaralliset raaka-aineet toimitetaan paperisäkeissä tai 

suursäkeissä ja ne varastoidaan raaka-ainevarastoissa. (Wartiainen, 2009) 

Nestemäiset raaka-aineet tuodaan säiliöistä prosessiin pumppaamalla ja annostel-

laan dissolvereihin vaakojen avulla. Viimeistelysäiliöiden yhteydessä käytössä on 

virtausmittareita (Wartiainen, 2009). Monicolor-tehtaalla apuaineita, ei voida an-

nostella säiliöstä linjaa pitkin viimeistelysäiliöön, vaan ne on lisättävä dissolveriin 

(Simatic PCS7, 2015).  Jauhemaiset raaka-aineet tuodaan prosessiin ruuvikuljet-

timen avulla. Kuljetin kuljettaa jauheen ensin pigmenttivaakaan, josta raaka-aine 

annostellaan edelleen dissolveriin (Wartiainen, 2009). 
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Maalien dispergointi tapahtuu kiinteissä linjadissolvereissa (Wartiainen, 2009). 

Monicolor-tehtaan vesiohenteisten maalien valmistuslinjalla on kolme rinnakkais-

ta dissolveria (Simatic PCS7, 2015). Dispergointiaika on tuotteesta ja eräkoosta 

riippuen tyypillisesti 20–40 minuuttia (Wartiainen, 2009). Kaikkien tutkimuksen 

kohteena olevien maalien dispergointiaika on 20 minuuttia (Productvision, 2014). 

Dispergoinnin valmistuttua jauhatuspasta pumpataan dissolverista viimeistelysäi-

liöön. Tämän jälkeen dissolverisäiliö huuhdellaan tai pestään ja käytetty liuotin 

kierrätetään hyötykäyttöön (Wartiainen, 2009). Kuvassa 13 on esitetty vesiohen-

teisten maalien valmistuksessa käytettävien dissolvereiden piirustukset. 

 

Kuva 13 Vesiohenteisten maalien valmistuksessa käytettävien dissolve-

reiden sekä käytössä olevan terämallin mitat. Kuvat eivät ole 

mittakaavassa. (Viitanen, 2014) 

Viimeistelysäiliössä maali ohennetaan sideaineella ja liuottimella (Wartiainen, 

2009). Monicolor-tehtaan tuotantoprosessissa maalin sideaine sekä osa liuottimes-

ta on pumpattu etukäteen viimeistelysäiliöön. Dispergoinnin valmistuttua jauha-

tuspasta pumpataan viimeistelysäiliössä olevan seoksen joukkoon (Simatic PCS7, 

2015). Tarvittaessa viimesitelysäiliöön lisättävät apuaineet on lisättävä käsin 

(Alhola & Lintuvuori, 2014). Viimeistelyn jälkeen tehtaan käyttölaboratorio hy-

väksyy maalin sen täyttäessä tuotteelta vaaditut laadunvalvontakriteerit. Valmis 

maali suodatetaan ja pakataan. Suodatuksessa maali pumpataan kalvopumpulla 

suodattimen läpi. Suodatettu maali täytetään täyttökoneella purkkeihin. Litramää-

räinen täyttömäärä asetetaan ominaispainon avulla (Wartiainen, 2009). 
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6.2 Koesuunnitelma 

Tehtaalla suoritettavia koeajoja varten jokaiselle tutkittavalle maalille luotiin koe-

suunnitelma. Koesuunnitelmiin valittiin seurattaviksi erilaisia vaahtoamiseen 

mahdollisesti vaikuttavia muuttujia. Esimerkiksi vesiohenteisissa ulkomaaleissa 

on aiemmin kyetty vähentämään maalin vaahtoamista vaahdonestäjän lisäystapaa 

muuttamalla. Tällöin myös tarvittava vaahdonestäjän määrä on pienentynyt. Li-

säksi toinen mahdollinen keino vähentää vaahtoamista olisi pysäyttää sekoitus 

dissolverissa pigmenttien lisäyksen jälkeen, jolloin jauhatuspastaan sekoittunut 

ilma nousee pinnalle ja poistuu dispersiosta (Alhola & Lintuvuori, 2014). 

Muita maalin vaahtoamiseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä olisivat myös 

esimerkiksi käytettävien raaka-aineiden erät, valmistuksessa käytettävä dissolveri 

ja linja, dissolverin kierrosnopeudet ja lämpötila, dispergointi- ja sekoitusaika, 

käytettävä viimeistelysäiliö, sen lämpötila ja loppusekoitusaika. Suurimpaan 

osaan näistä muuttujista ei kuitenkaan voida tämän työn aikana vaikuttaa. Esimer-

kiksi jauhatuksessa käytettäväksi dissolveriksi valitaan ensimmäinen vapaana ole-

va laite. Myöskään dissolverin tai viimeistelysäiliön lämpötilaan ja sekoitusaikaan 

ei voida vaikuttaa. Sekoitusaikaan vaikuttavat monet ulkopuoliset tekijät, kuten 

mahdolliset laitteiden häiriöt ja vuorotyöstä johtuvat katkokset. Maalin disper-

gointiosa voi esimerkiksi joutua seisomaan dissolverissa yön yli ennen viimeiste-

lyä. 

Näiden tekijöiden perusteella muuttujiksi valikoituivat vaahdonestäjän lisäystapa, 

pigmenttien lisäyksen jälkeinen sekoituksen pysäytys ja vaahdonestäjän määrä. 

Kaikki koeajot ovat eräkooltaan noin 10 000 litraa ja ne valmistetaan aina saman-

laiseen viimeistelysäiliöön. Maaleissa A ja B on käytössä yksi vaahdonestäjä jol-

loin molempien maalien koeajot voidaan tehdä samalla koesuunnitelmalla. Koe-

suunnitelma maaleille A ja B on esitetty taulukossa VII.  
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Taulukko VII Täysi kolmen eri tasoilla vaihtelevan muuttujan 

faktorikoesuunnitelma maaleille A ja B. 

Ajo/Muuttuja x1 x2 x3 

1 -1 -1 -1 

2  0 -1 -1 

3  1 -1 -1 

4 -1  0 -1 

5  0  0 -1 

6  1  0 -1 

7 -1  1 -1 

8  0  1 -1 

9  1  1 -1 

10 -1 -1  1 

11  0 -1  1 

12  1 -1  1 

13 -1  0  1 

14  0  0  1 

15  1  0  1 

16 -1  1  1 

17  0  1  1 

18  1  1  1 

Taulukon VII koesuunnitelma on täysi kolmen muuttujan koesuunnitelma, jossa 

kaksi muuttujaa vaihtelee kolmella ja yksi muuttuja kahdella tasolla. Koesuunni-

telmassa muuttuja x1 on maaleissa A ja B käytettävän vaahdonestäjän 1 määrä. 

Vaahdonestäjän määrä vaihtelee kokeissa kolmella tasolla siten, että keskitaso on 

alkuperäisen maalikaavan mukainen. Maalille A tasot ovat 0,65; 0,95 ja 1,25 % 

maalin massasta. Maalille B tasot ovat 0,3; 0,5 ja 0,8 % maalin massasta. Muuttu-

ja x2 on vaahdonestäjän lisäystapa ja se vaihtelee kolmella tasolla. Alatasolla 

vaahdonestäjä lisätään alkuperäisen kaavan mukaan kahdessa osassa siten, että 

ensimmäinen osa lisätään valmistuksen alussa veden ja paksuntajan sekaan ja toi-

nen osa heti dispergoinnin jälkeen. Keskitasolla vaahdonestäjä lisätään kolmessa 

osassa siten, että kaksi ensimmäistä osaa lisätään samoin, kuin alkuperäisessä 

kaavassa, mutta kolmas osa lisätään vasta kun dissolveri on pumpattu tyhjäksi. 

Tyhjään dissolveriin pumpataan sideainetta johon vaahdonestäjä lisätään. Tämän 

jälkeen seos pumpataan viimeistelysäiliöön. Muuttujan x2 ylätasolla vaahdonestäjä 

lisätään kahdessa osassa, siten että jälkimmäinen osa lisätään jauhatuspastaan ai-

van dispergointiosan lopussa. Muuttuja x3 on pigmenttien lisäyksen jälkeinen se-

koituksen pysäytys. Alatasolla pysäytystä ei ole, mutta ylätasolla sekoitus pysäy-

tetään viiden minuutin ajaksi jolloin vain dissolverin kaapimet pyörivät. 
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Maalin C koesuunnitelmassa muuttujat x1, x2 ja x3 ovat samat, kuin maalien A ja B 

koesuunnitelmassa. Maalissa C käytetään kuitenkin kahta vaahdonestäjää, jolloin 

koesuunnitelmaan tarvittiin uusi muuttuja. Muuttujan lisäys kaksinkertaistaisi 

ajojen määrän täydessä koesuunnitelmassa, jolloin päädyttiin luomaan Stat-

graphics plus ohjelmistolla D-optimaalisuuskriteerin mukainen 18 ajon koesuun-

nitelma. Tietokoneohjelma on paras tapa luoda tiettyyn tapaukseen sopiva koe-

suunnitelma. Optimaaliset suunnitelmat ovat aina hyviä vaihtoehtoja, riippumatta 

tulosten pohjalta luotavasta mallista. Luotu koesuunnitelma maksimoi mallin reg-

ressiovakioiden tarkkuuden. Tällöin saadaan tarkin mahdollinen arvio muuttujien 

vaikutuksesta vasteeseen.  Maalin C koesuunnitelma on esitetty taulukossa VIII. 

Taulukko VIII D-optimaalisuuskriteeriä noudattava neljän eri tasoilla 

 vaihtelevan muuttujan koesuunnitelma maalille C. 

Ajo/ muuttuja x1 x2 x3 x4 

1  1  1 -1  1 

2 -1 -1  1 -1 

3 -1  1  1 -1 

4  1 -1  1  1 

5  1  1  1 -1 

6  1  1 -1 -1 

7  1  0  1  1 

8 -1 -1 -1  1 

9  1 -1  1 -1 

10 -1  0 -1  1 

11  1 -1 -1 -1 

12 -1 -1  1  1 

13  0 -1 -1  1 

14  0  0 -1 -1 

15 -1 -1 -1 -1 

16 -1  1 -1 -1 

17 -1  1  1  1 

18  0  1  1  1 

 

Myös taulukon VIII koesuunnitelman muuttuja x1 on vaahdonestäjän 1 määrä 

kolmella eri tasolla, x2 on vaahdonestäjän lisäystapa kolmella eri tasolla ja x3 on 

pigmenttien lisäyksen jälkeinen sekoituksen pysäytys. Muuttuja x4 on vaah-

donestäjän 2 määrä, joka vaihtelee kahdella tasolla. Muuttujan x1 tasot vaah-

donestäjän 1 määrälle ovat 0,5; 0,8 ja 1,1 % maalin massasta. Muuttujien x2 ja x3 

tasot ovat samat, kuin Taulukko VII. Muuttujan x2 keskitasolla kolmeen osaan 
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jaetaan kuitenkin vain vaahdonestäjä 1 vaahdonestäjän 2 ollessa alkuperäisen kaa-

van mukaisella paikallaan. Muuttujan x4 tasot vaahdonestäjän 2 määrälle ovat 0,4 

ja 0,8 % maalin massasta, siten että ylätaso on alkuperäisen kaavan mukainen. 

Koesuunnitelmassa muuttujat ovat toistensa kanssa ristikkäisiä niin, että kaikki 

kahden muuttujan yhteisvaikutukset voidaan huomioida. Kolmen ja neljän muut-

tujan yhteisvaikutuksia sen sijaan ei voida ottaa huomioon tuloksia käsiteltäessä. 

6.3 Tutkittavat maalit 

Kaikki työssä tutkittavat sisäseinämaalit ovat vesiohenteisia dispersiomaaleja. Ne 

ovat erityyppisiä ja jokaisessa maalissa käytetään erilaista sideainetta. Lisäksi ne 

eroavat toisistaan esimerkiksi pigmenttitilavuuskonsentraation (PVC) osalta. Maa-

li A eroaa muista maaleista valmistuksen osalta siten, että sen jauhatuspasta val-

mistetaan kahdessa eri osassa, kun maalit B ja C valmistetaan yhdestä jauhatus-

osasta. Taulukossa IX on esitetty Maalien A, B ja C koostumukset. Raaka-

aineiden määrät on esitetty prosenttiosuuksina maalin kokonaismassasta. 

Taulukko IX Tutkittavien maalien A, B ja C koostumukset 

 (Productvision, 2014). 

 Maali A Maali B Maali C 

Raaka-aine Massaosuus [%] Massaosuus [%] Massaosuus [%] 

Vesi 22,8 14,8 13,3 

Pigmentit ja täyteaineet 42,3 37,8 28,2 

Sideaine 1 27,3 - 9,2 

Sideaine 2 - - 39,2 

Sideaine 3 - 42,4 - 

Dispergointiaineet 0,8 1,2 1,8 

Vaahdonestäjä 1 0,95 0,5 0,8 

Vaahdonestäjä 2 - - 0,8 

Muut apuaineet 5,9 3,4 6,7 

Kaikissa taulukossa IX esitetyissä maaleissa käytetty pigmentti on titaanidioksi-

dia. Maalien täyteaineina käytetään muun muassa talkkia ja dolomiittia. Sideaine 

1 on akryyli- ja metakryyliesteripohjainen polymeeri, sideaine 2 on akryyli- ja 

metakryylihappojen estereistä sekä styreenistä koostuva kopolymeeri ja sideaine 3 

on 100 % akryyliemulsio. Muut apuaineet ovat muun muassa paksuntajia, säilön-

täaineita ja biosidejä. Taulukossa X on esitetty tutkittavien maalien ominaisuuksia 

ja vaihteluvälit, joiden sisällä maalin arvojen tulee olla laadunvalvonnassa. 
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Taulukko X Maalien A, B ja C pH, kiiltoaste 60 ° heijastuskulmassa, omi-

naispaino, PVC ja viskositeetti KU asteikolla (Lims, 2014) 

(Productvision, 2014). 

 

Maali A Maali B Maali C 

pH 8,6±0,4 8,8±0,3 8,4±0,3 

Kiiltoaste 4±1 8±1 21±2 

ρ [g/cm3] 1,37 1,33±0,02 1,22±0,02 

PVC [%] 50,07 38,47 26,5 

η [KU] 119±3 120±3 120±3 

Tutkittavien maalien pH arvoissa ei ole suuria eroja. Kiiltoasteeltaan maalit A ja 

B ovat himmeämpiä, kuin maali C. Ominaispainoltaan maali C on kaikista kevyin. 

Kaikkien kolmen maalin viskositeetit ovat kuitenkin suuruudeltaan samaa luok-

kaa. Lähtökohtaisesti vaahtoamisongelma on kaikista suurin maalin C kohdalla. 

Maali C sisältää tutkittavista maaleista kaikkein eniten pinta-aktiivisia dispergoin-

tiaineita. Lisäksi se sisältää myös eniten vaahdonestäjiä, joita on kyseisessä maa-

lissa kahta erilaista. Maalin C pigmenttitilavuuskonsentraatio on myös kaikista 

pienin. 

6.4 Tutkittavat vaahdonestäjät 

Taulukossa XI on esitetty työssä käytetyt vaahdonestäjät. Vaahdonestäjiä 1 ja 2 

käytetään tehtaalla sisäseinämaalien valmistuksessa. Vaahdonestäjät 3–14 ovat 

vaihtoehtoisia apuaineita, joita testataan maaleissa laboratoriokokein. Useimmat 

työssä käytettävistä vaahdonestäjistä ovat erilaisia polysiloksaaneja. Lisäksi mo-

nissa vaahdonestäjissä käytetään erilaisia piidioksideja hydrofobisina partikkelei-

na. Tehtaalla käytettävät vaahdonestäjät 1 ja 2 ovat erityyppisiä toisen ollessa 

hydrofobisia partikkeleita sisältävä polysiloksaaniemulsio, kun toinen puolestaan 

on nestemäisten hiilivetyjen vesiemulsio. Muut vaahdonestäjät on valittu työhön 

Tikkurila Oyj:n muissa tuotteissa käytettävistä vaahdonestäjistä, vaahdonestäjän 

valmistajan antaman kuvauksen ja käyttösuosituksen perusteella. 
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Taulukko XI Kokeissa käytetyt vaahdonestäjät ja niiden tiheys, suositeltu 

käyttötaso sekä koostumus (Product safety/Tikkurila Oyj, 2008). 

Vahdonestäjä ρ 

[g/cm3] 

Suositeltu käyttö-

taso [massa-%] 

Koostumus 

1 1 0,05-0,8 Polysiloksaaniemulsio, hydrofo-

bisia partikkeleita, emulgointiainei-

ta. 

2 0,94 0,1-0,4 Nestemäisten hiilivetyjen ja ionit-

tomien emulgointiaineiden ve-

siemulsio. 

3 1,03 0,2-2 Polyeetterisiloksaanikopolymeeri, 

pyrogeenistä piidioksidia. 

4 1,04 0,3-1 Polysiloksaaneja ja hydrofobisia 

partikkeleita polyglykolissa. 

5 1 0,05-0,8 Polysiloksaaneja ja hydrofobisia 

partikkeleita polyglykolissa. 

6 1 0,1-1 Polyeetterisiloksaanikopolymeerin 

emulsio, pyrogeenistä piidioksidia. 

7 1,01 0,05-2 Muokattuja orgaanisia polysilok-

saaneja ja ionittomia alkoksyloituja 

yhdisteitä. 

8 0,91 0,2-0,4 Piidioksidin johdannaisia ja min-

eraaliöljyä. 

9 1 0,05-0,5 Polyeetterisiloksaanikopolymeerin 

emulsio, pyrogeenistä piidioksidia 

10 1 0,2-0,8 Polysiloksaaniemulsio 

11 1 0,1-1 Polyeetterisiloksaanikopolymeerin 

emulsio, pyrogeeninen piidioksidi 

12 0,88 0,1-0,5 Parafiinipohjainen mineraaliöljy, 

hydrofobisia komponentteja ja sili-

konia. 

Vaahdonestäjien ominaispainot vaihtelevat välillä 0,88–1 g/cm3. Niiden suositel-

lut käyttötasot sen sijaan vaihtelevat huomattavan paljon vaahdonestäjien välillä. 

Suositukset vaihtelevat välillä 0,05–2 % valmiin tuotteen massasta. Myös vaah-

donestäjien hinnassa on suuria eroja. Esimerkiksi vaahdonestäjä 3 maksaa 18,43 

euroa kilolta. Tutkittavissa maaleissa käytettävien vaahdonestäjien 1 ja 2 hinnat 

ovat 2,9 ja 1,52 euroa kiloa kohden ja ne ovat kokeiden halvimmat vaahdonestäjät 

(Productvision, 2014). Vaahdonestäjistä 1, 6, 7, 8 ja 11 ovat kokonaan tai osittain 

veteen sekoittuvia. Muut vaahdonestäjät eivät ole vesiliukoisia (Product 

safety/Tikkurila Oyj, 2008). 
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6.5 Käytetyt testimenetelmät 

Työssä käytetyt testimenetelmät olivat erilaisia maalien applikointeja vetoraudoil-

la, telalla ja pensselillä. Työssä seurattiin myös maalien ominaispainon muutoksia. 

Lisäksi työssä käytettiin kuva-analyysimenetelmiä, sekä rengasmenetelmää vaah-

donestäjien ja maalien pintajännityksen mittaamiseksi. 

6.5.1 Maalien valmistus laboratoriossa 

Laboratoriossa tehtyjä testejä varten jauhettiin jokaista maalia 4,5 litran erät, joi-

hin ei valmistusvaiheessa lisätty kaavanmukaista vaahdonestäjää. Maalien jauha-

tuksessa käytetty laboratoriodissolveri (Diaf A/S FFBH 3), sekä suurennos dis-

solverin terästä on esitetty kuvassa 14. Valmistusastian tilavuus oli 5 litraa ja jau-

hatuksessa käytetyn dissolveriterän halkaisija oli 12,5 cm. Dispergointiaika oli 20 

minuuttia. 

 

Kuva 14 Maalien jauhamisessa käytetty laboratoriodissolveri (Diaf A/S 

FFBH 3), sekä suurennos dissolveriterästä. 

Vaihtoehtoiset vaahdonestäjät lisättiin laboratoriossa valmistetuista maaleista otet-

tuihin 200 ml näytteisiin jälkilisäyksenä käyttäen laboratoriodissolverin kaltaista 

sekoitinta (Vollrath - Salomix). Vaahdonestäjää lisättäessä sekoitusaika oli 5 mi-

nuuttia. 
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6.5.2 Applikointimenetelmät 

Pinnanominaisuuksien ja applikoinnissa tapahtuvan vaahtoamisen arvioimiseksi 

tutkittaville maaleille tehtiin sarja erilaisia applikointeja. Koesuunnitelman mukai-

sille koeajoille, sekä laboratoriossa valmistetuille näytteille tehtiin kalvonpaksuu-

deltaan 150 ja 300 µm vedot. Lisäksi koeajoista saaduille näytteille tehtiin 600 µm 

veto. Vedot tehtiin standardiin ASTM D823-95 (2012) pohjautuvan työohjeen 

mukaisesti kuvassa 15 esitetyillä 600 µm ja 150/300 µm applikaattoreilla. 

(Laboratorioteknologia/Tikkurila Oyj, 2014a). 

 

Kuva 15 Ylhäällä: 600 µm applikaattori, alhaalla: 150/300 µm applikaat-

tori. 

Vetojen lisäksi maaleille tehtiin vaahtoamiskoe niin sanotulla töpötysmenetelmäl-

lä sekä koetelaus applikointivaahtoamisen arvioimiseksi. Töpötysmenetelmää 

käytettiin laboratoriokokeiden sekä koeajojen yhteydessä. Applikointi suoritettiin 

Tarimala et al. tekemää tutkimusta mukaillen siten, että maalia punnittiin koealus-

talle noin 5 ml maaleista mitatun ominaispainon perusteella. Maali levitettiin 

pensselillä noin 10 cm2 alueelle, jonka jälkeen aluetta töpötettiin pensselin kärjellä 

30 sekunnin ajan mahdollisimman tasaisesti. Koeajojen tapauksessa jokaiselle 

näytteelle toistettiin töpötyskoe kolme kertaa. Vedot sekä töpötyskokeet tehtiin 

mustille Leneta P121-10 N hankauskoelevyille. Tehtyjen applikointien annettiin 

kuivua huoneenlämmössä. 

Koetelaus tehtiin vain koeajojen yhteydessä. Se suoritettiin Tikkurila Oyj:n te-

lausohjeen mukaisesti kartonkiselle telausalustalle käyttäen leveydeltään 18 cm 
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telaa (Laboratorioteknologia/ Tikkurila Oyj, 2013b). Telattaessa noin 250 ml maa-

lia kaadettiin kaukaloon. Tela kasteltiin tasaisesti maalilla kaukalossa, jonka jäl-

keen pystytasossa olevalle telausalustalle levitettiin noin 50 cm korkuinen ja 

18 cm levyinen alue maalia. Koetelauksen annettiin kuivua huoneen lämmössä 

pystyasennossa. Koetelauksissa käytetty tela sekä töpötysmenetelmässä käytetty 

pensseli on esitetty kuvassa 16. 

 

Kuva 16 Vasemmalla töpötysmenetelmässä käytetty 2 cm levyinen pens-

seli ja oikealla koetelauksissa käytetty 18 cm levyinen tela. 

6.5.3 Ominaispaino 

Kokeissa seurattiin näytteiden ominaispainoja näytteeseen sekoittuneen ilman 

määrän arvioimiseksi. Ominaispainoa mitattiin kuvassa 17 esitetyllä pyknometril-

lä. Ominaispaino mitattiin standardiin SFS-EN ISO 2811-1(2011) pohjautuvan 

työohjeen mukaan (Laboratorioteknologia/Tikkurila Oyj, 2014b). 

 

Kuva 17 Ominaispainon mittauksessa käytetty tilavuudeltaan 100 cm3 

Erichsen Typ 290/1 Din 53 217 pyknometri. 
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Koeajoissa valmistuneille maaleille tehtiin ravistustesti, jossa mitattiin ensin val-

miin maalin ominaispaino. Tämän jälkeen näytettä ravistettiin 2 minuutin ajan 

kuvassa 18 esitetyllä ravistimella, jota käytetään muun muassa sävytettyjen maa-

lien valmistukseen. Ravistetun maalin ominaispaino mitattiin, jolloin ravistuksen 

aikana maaliin sekoittuneen ilman määrää voidaan arvioida ominaispainon muu-

toksen avulla. Standardin ISO 2811–1:2011 mukaan ero samalle materiaalille va-

kio-olosuhteissa tehtyjen peräkkäisten testien välillä 95 % todennäköisyydellä 

pinnoitteiden tapauksessa on 0,005 g/cm3 (Laboratorioteknologia/Tikkurila Oyj, 

2014b). 

 

Kuva 18 Ravistuskokeissa näytteiden ravistukseen käytetty ravistin. 

Laboratoriokokeissa seurattiin maalien ominaispainon muutosta vaahdonestäjän 

lisäyksen aikana. Maalin ominaispaino mitattiin ennen vaahdonestäjän lisäystä ja 

heti lisäyksen jälkeen. Tuloksista voidaan arvioida 5 minuutin sekoituksen aikana 

maalin sekoittuneen tai maalista poistuneen ilman määrää ja käytetyn vaah-

donestäjän vaikutusta siihen. 

6.5.4 Viskositeetin määritys 

Laboratoriossa valmistetuista maaleista määritettiin niiden viskositeetti. Visko-

siteetti mitattiin Krebs-Stormer tyyppisellä Brookfield KU-2 viskosimetrillä. Mit-

tauksessa leikkausnopeus on 200 rpm. Tulokset ilmoitetaan Krebsin yksiköissä. 



68 

 

Mittaukset tehtiin standardiin ASTM D562-10 pohjautuvan Tikkurila Oyj:n työ-

ohjeen mukaisesti. (Laboratorioteknologia/Tikkurila Oyj, 2011)  

6.5.5 Pintajännityksen määrittäminen rengasmenetelmällä 

Maalien sekä vaahdonestäjien pintajännitys vaikuttaa vaahdonestäjän kykyyn le-

vitä ja tunkeutua maalin sekaan. Vaahdonestäjien sekä maalien pintajännitystä 

mitattiin rengasmenetelmällä. Mittauksessa käytetty laite (De Nouy K8600) on 

esitetty kuvassa 19. Mittaukset tehtiin standardiin SFS-EN 14210:en 2004-06-28 

pohjautuvan työohjeen mukaisesti (Laboratorioteknologia/Tikkurila Oyj, 2013a). 

Menetelmässä nostetaan platinarengasta nestepinnasta ylöspäin, kunnes rengasta 

nostava voima ylittää rengasta nesteessä pitävän pintajännityksen ja rengas irtoaa. 

 

Kuva 19 De Nouy K8600 Pintajännitysmittari. 

Mittausten tarkkuus ja käytetyn platinarenkaan puhtaus varmistettiin mittaamalla 

veden pintajännitys. Mitattujen arvojen tarkkuus alhaisen pintajännityksen alueel-

la varmistettiin mittaamalla etanolin pintajännitys. 

6.5.6 Mikroskopia ja kuva-analyysi 

Töpötysmenetelmällä tehdyt kuivat applikointinäytteet kuvattiin mikroskoopilla 

(Olympus SC30). Kuvatessa käytettiin sivuvalaistusta, jotta kalvon pinnanmuodot 
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erottuisivat mahdollisimman tarkasti. Valotusaika oli 26,55 ms. Kuvien resoluutio 

oli 2048 x 1532 pikseliä ja kalibroitu kuvaresoluutio oli 7,256 µm pikseliltä. Ku-

vat olivat 0,7-kertaisia suurennoksia ja kuvattu ala oli noin 1,65 cm2. Mahdolli-

simman edustavan otannan takaamiseksi jokaisesta näytteestä otettiin 16 erillistä 

kuvaa satunnaisista kohdista kalvoa. Samaa menetelmää käytettiin myös 600 µm 

paksuisia applikointeja tutkittaessa. Jokaisesta vedosta otettiin kuitenkin vain viisi 

kuvaa. 

Mikroskoopilla otetut kuvat analysoitiin ImageJ ohjelmistolla. Menetelmässä ku-

vasta poistettiin ensin kuvassa oleva skaalan ilmoittava palkki. Tämän jälkeen 

kuva muutettiin harmaasävykuvaksi ja ohjelmaan syötettiin kalibroitu kuvareso-

luutio. Seuraavaksi kuvia käsiteltiin ensin vaalentamalla taustaa, jolloin kuvan 

tummemmat alueet erottuvat paremmin. Vaalennuksen jälkeen asetettiin raja-arvo, 

jota vaaleammat pikselit muutettiin täysin valkoiseksi ja tummemmat täysin mus-

taksi. Tuloksena saatiin binäärikuva, jossa kuplat erottuvat mustina pisteinä val-

koisella taustalla. Binäärikuvasta laskettiin mustat alueet ja niiden pinta-ala. Tämä 

toteutettiin ImageJ - ohjelman partikkelianalyysiohjelman avulla. Kuplien laske-

mista varten annettiin ohjelmalle raja-arvot, kuten kuplan minimi- ja maksimiko-

ko sekä kuplan ympyrämäisyys. Vain kuvissa kokonaan näkyvät kuplat laskettiin. 

Kaikki saman koesarjan kuvat käsiteltiin aina samoilla asetuksilla, jotta kuva-

analyysi olisi mahdollisimman objektiivinen ja sarjan sisäiset tulokset olisivat 

keskenään vertailtavissa. Esimerkki kuvien käsittelymenetelmästä on esitetty ku-

vassa 20. Kuvien käsittelyn nopeuttamiseksi nauhoitettiin ohjelmassa olleen työ-

kalun avulla makro, joka toistaa halutut toiminnot usealle kuvalle samanaikaisesti. 

Esimerkki nauhoitetusta makrosta on esitetty liitteessä I.  

 

Kuva 20 Esimerkki kuva-analyysimenetelmästä. Vasemmalla alkuperäi-

nen kuva, keskellä binäärikuva ja oikealla binäärikuvasta laske-

tut kuplat. 
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Kuvassa 20 esitetyllä menetelmällä saadut tulokset eivät ole täysin tarkkoja. Me-

netelmästä saadut arvot ovat hieman todellisia arvoja alhaisempia. Epätarkkuutta 

aiheuttaa esimerkiksi käsisäätöinen mikroskoopin tarkennus, sekä manuaalisesti 

säädettävä ja asetettava sivuvalaistus. Kuvan tarkkuus ja erot valaistuksessa vai-

kuttavat kuvankäsittelyyn, jolloin eri aikaan otetut kuvat ja niistä lasketut tulokset 

eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Saman koesarjan kuvat otettiin aina 

samaan aikaan. 

7 Tulokset 

7.1 Laboratoriokokeet 

Laboratoriossa tehtiin sarja kokeita maaleille A, B ja C käyttäen vaihtoehtoisia 

vaahdonestäjiä. Tarkastelussa oli mukana 12 erilaista vaahdonestäjää. Ne lisättiin 

maalinäytteisiin jälkilisäyksenä. Ensimmäisessä sarjassa lisätty vaahdonestäjän 

määrä oli massaosuutena 0,5 %. Ensimmäisessä sarjassa testattiin myös vertailu-

näyte, joka ei sisältänyt vaahdonestäjää. Ensimmäisen sarjan tulosten perusteella 

maaleille tehtiin vielä toiset, pienemmät koesarjat, joissa testattiin ensimmäisessä 

sarjassa hyvin toimineita vaahdonestäjiä sarjaa 1 suuremmalla annostuksella. Li-

säksi laboratoriossa tehtiin pintajännitysmittauksia vaahdonestäjille. 

Käsiteltävät tulokset ovat pääasiassa mikroskooppikuvien kuva-analyysistä saatu-

ja tuloksia. Kuvista laskettiin muun muassa kuplien lukumäärä, keskimääräinen 

kuplien koko ja kuplien kokonaispinta-ala. Edustavat mikroskooppikuvat jokai-

sesta näytteestä on esitetty liitteissä II ja III. Lisäksi näytteistä mitattiin visko-

siteetti sekä ominaispaino. Näytteille tehtiin myös applikointi 150/300 µm veto-

raudalla mahdollisten pintavikojen havaitsemiseksi. 

7.1.1 Pintajännitysmittaukset 

Maalin sekä vaahdonestäjän pintajännitys vaikuttaa olennaisesti vaahdonestäjän 

leviämiseen ja tunkeutumiseen maalin sekaan. Vaahdonestäjien pintajännitykset 

mitattiin rengasmenetelmällä. Kuvassa 21 on esitetty laboratoriokokeissa käytetty-

jen vaahdonestäjien pintajännitykset γ. Kuvaajaan piirretyt arvot ovat 3–5 toiste-

tun mittauksen keskiarvoja. 
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Kuva 21 Laboratoriokokeissa käytettyjen vaahdonestäjien pintajännityk-

set. 

Kuvasta 21 nähdään, että tutkittujen vaahdonestäjien pintajännitys on suhteellisen 

alhainen. Se vaihtelee välillä 20–36 mN/m. Selvästi suurimmat pintajännitykset 

ovat vaahdonestäjillä 2 ja 11. Pienimmät pintajännitykset ovat puolestaan vaah-

donestäjillä 3, 4, 5, 7 ja 9.  

Rengasmenetelmällä pyrittiin mittaamaan myös tutkimuksen kohteena olleiden 

maalien pintajännitystä. Tarkoituksena oli arvioida tulosten perusteella vaah-

donestäjän toimintaa maalissa. Maalien korkean viskositeetin ja ei-newtonisen 

luonteen takia pintajännitysmittauksista ei kuitenkaan saatu toistettavia tuloksia. 

Koska maalit eivät ole luonteeltaan juoksevia, ei mitattavan näytteen pinta ole 

täysin tasainen jolloin koko renkaan saattaminen kontaktiin maalipinnan kanssa 

on hyvin vaikeaa. Myös renkaan irtoamishetken toteaminen ja siihen vaadittavan 

voiman määrittäminen osoittautuivat vaikeiksi. Maalista C mitatut tulokset vaihte-

livat välillä 38–55 mN/m. Vaahdonestäjän sekä maalin pintajännitysten lisäksi 

vaahdonestäjän toimintaan vaikuttaa myös maalin ja vaahdonestäjän välinen jän-

nitys. Myöskään tätä keskinäistä pintajännitystä ei voitu käytössä olevilla mene-

telmillä mitata tai arvioida. Mittauspöytäkirja pintajännitysmittauksista on esitetty 

liitteessä VII. 

7.1.2 Vaahdonestäjäkokeet maalille A 

Maalille A tehtiin kaksi erillistä koesarjaa. Ensimmäisessä sarjassa vaahdonestä-

jien annostuksena käytettiin 0,5 % massaosuutta. Toiseen koesarjaan valittiin hy-

viä vaahdonestäjiä ensimmäisen sarjan perusteella ja annostuksena käytettiin 1 % 
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massaosuutta. Sarjat eivät kuitenkaan ole keskenään täysin vertailukelpoisia, kos-

ka ne on tehty eri päivinä ja maalinäytteiden ominaisuudet, kuten ominaispaino ja 

viskositeetti saattavat muuttua ajan kuluessa. 

Viskositeetti vaikuttaa maalien vaahtoamiseen. Lisäksi vaahdonestäjän kaltaisilla 

maalin komponenteilla voi olla suuriakin vaikutuksia maalin viskositeettiin. Ku-

vassa 22 on esitetty maalin A koesarjojen 1 ja 2 näytteiden viskositeetit η. Vaaka-

akselilla on Taulukko XI mukaiset vaahdonestäjien numerot. Vertailunäyte, jossa 

ei ole vaahdonestäjää, on piirretty vaaka-askelille arvolla nolla. Maalin A hyväk-

symisrajat viskositeetille on esitetty kuvassa ohuilla katkoviivoilla. 

 

Kuva 22 Maalin A koesarjojen 1 ja 2 näytteiden viskositeetti. 

Koesarjan 1 perusteella huomataan vaahdonestäjillä 3, 4 ja 7 olevan suurin vaiku-

tus maalin viskositeettiin. Vaahdonestäjä 3 nostaa maalin viskositeettia huomatta-

vasti, kun vaahdonestäjät 4 ja 7 puolestaan aiheuttavat viskositeetin romahduksen. 

Lisäksi myös vaahdonestäjä 9 näyttäisi alentavan maalin viskositeettia. Ensim-

mäisessä koesarjassa käytetty annostus on vaahdonestäjien 3, 4 ja 7 käyttösuosi-

tusten sisällä. Vaahdonestäjälle 9 käytetty annostus on suosituksen ylärajalla. Vis-

kositeetin perusteella vaahdonestäjät 4 ja 7 vaikuttaisivat olevan yhteensopimat-

tomia maalin A kanssa. Vaahdonestäjää 3 olisi puolestaan perusteltua kokeilla 

vielä pienemmällä annostuksella. 

Nollanäytteiden viskositeetti koesarjojen välillä on pysynyt lähes samana. Visko-

siteettejä sarjojen välillä voidaan tässä tapauksessa verrata keskenään. Sarjojen 

välillä ei ole suuria eroja näytettä 8 lukuun ottamatta. Muiden vaahdonestäjien 
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väliset erot ovat noin 2–4 yksikköä. Vaahdonestäjä 8 näyttäisi kuitenkin laskevan 

maalin viskositeettia noin 10 yksikköä annostuksen kaksinkertaistuessa. Vaah-

donestäjän 8 suositellun annostuksen yläraja on 0,4 %, jolloin havaitun kaltainen 

muutos maalin ominaisuuksissa suurella annostuksella voi olla odotettavaa. Sa-

maa viskositeetin laskua ei kuitenkaan tapahdu vaahdonestäjällä 9, jonka suositel-

lun annoksen yläraja on 0,5 %. 

Kuvaan 23 on piirretty töpötysmenetelmällä applikoiduista maalikalvoista kuva-

analyysimenetelmällä laskettujen kuplien lukumäärä n neliösenttimetriä kohden. 

Kuvassa on esitetty molempien koesarjojen tulokset. Jokaisesta applikoidusta 

näytteestä otettiin 16 kuvaa ja esitetyt arvot ovat kuvien tulosten keskiarvoja. Sar-

jojen arvoja ei kuitenkaan voi täysin keskenään, koska sarjojen applikoinnit on 

kuvattu eri aikaan. Kuvauksessa käytettiin samoja asetuksia, mutta käsisäätöinen 

tarkennus, sekä sivuvalaistuksessa käytetyt käsisäätöiset valonlähteet aiheuttavat 

sen, että eri aikaan otetut kuvat eivät ole valotukseltaan ja tarkkuudeltaan saman-

laisia. 

 

Kuva 23 Maalin A koesarjojen 1 ja 2 töpötysmenetelmällä applikoiduista 

maalikalvoista laskettujen kuplien lukumäärä neliösenttimetriä 

kohden. 

Kuvasta 23 nähdään, että vaahdonestäjien välillä on eroja kuplien lukumäärää 

tarkasteltaessa. Lähes jokaisen näytteen kuplien lukumäärä on huomattavasti ver-

tailunäytettä pienempi. Vain vaahdonestäjä 7 on poikkeus. Sarjan 1 perusteella 

noin puolet vaihtoehtoisista vaahdonestäjistä vähentäisi maalin A vaahtoamista 

enemmän, kuin käytössä oleva vaahdonestäjä 1. Tulosten perusteella vaahdonestä-

jää 1 huonompia vaahdonestäjiä olivat 2, 4, 7 ja 12. Tuloksia tarkasteltaessa täy-
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tyy kuitenkin huomioida käytettyjen menetelmien aiheuttamat epätarkkuudet, joi-

den takia tuloksia ei tule pitää täysin tarkkoina. Silmämääräisesti pieniä eroja 

näytteiden välillä on hyvin vaikea tai mahdoton havaita. Esimerkiksi näytteiden 1 

ja 12 eroa ei voi silmämääräisesti todeta. Parhaat ja huonoimmat näytteet sen si-

jaan erottuvat toisistaan selkeästi myös silmämääräisesti. 

Yksisuuntaisen varianssitestin perusteella voidaan arvioida, onko tulosten välillä 

merkitseviä eroja, kun testissä huomioidaan kaikki näytteistä otetut kuvat. Kuvista 

lasketuille tuloksille tehdyn yksisuuntaisen varianssitestin perusteella vaah-

donestäjien 1, 5, 6 ja 11 välillä ei ole merkitsevää tilastollista eroa 95 % luotta-

musvälillä. Myöskään vaahdonestäjien 3, 8, 9 ja 10 sekä vaahdonestäjien 2 ja 12 

välillä ei ole merkitsevää tilastollista eroa. Testin perusteella esimerkiksi vaah-

donestäjien 1 ja 8 sekä 1 ja 12 välillä on kuitenkin merkitsevä tilastollinen ero. 

Tämän perusteella vaahdonestäjät voidaan jakaa karkeasti ryhmiin. Käytössä ole-

va vaahdonestäjä 1 kuuluu kokeiden perusteella vasta toiseksi parhaaseen ryh-

mään, kun parhaan ryhmän muodostavat vaahdonestäjät 3, 8, 9 ja 10. 

Kuvissa 22–25 esitettyjen sarjan 1 tulosten perusteella toiseen koesarjaan valittiin 

vaahdonestäjät 1, 5, 6, 8, 9 ja 10. Vaahdonestäjä 3 jätettiin sarjasta pois, koska se 

nosti näytteen viskositeettia huomattavan paljon sarjassa 1. Kuvan 23 koesarja 2 

ei ole täysin verrattavissa sarjaan 1. Silmämääräisesti ero näytteiden kuplien mää-

rässä sarjojen välillä ei ole havaittavissa. Sarjan 2 sisällä näytteissä ei ole suuria 

eroja. Vaahdonestäjät 9 ja 10 vaikuttaisivat hieman muita paremmilta, mutta 

150/300 µm applikaattorilla tehdyissä vedoissa, molemmissa näytteissä esiintyy 

mahdollisesti lievää reikimistä. Tarkemmin tarkasteltuna nämä vaahdonestäjät 

aiheuttivat saman vian maaliin A jo sarjassa 1. Suositusten perusteella vaah-

donestäjiä 9 ja 10 tulisi lisätä enintään 0,5 ja 0,8 %. Nämä vaahdonestäjät vaikut-

taisivat yhteensopimattomilta maalin A kanssa jo annostuksella 0,5 %. Ne saattai-

sivat kuitenkin toimia hyvin tätä pienemmällä annostuksella. Lisäksi vaahdonestä-

jää 9 suositellaan lisättäväksi korkeiden leikkausvoimien läsnä ollessa. Lisäystapa 

saattaa vaikuttaa vaahdonestäjän toimivuuteen ja sen taipumukseen aiheuttaa pin-

tavikoja. 

Vaahdonestäjä 2 aiheutti maalikalvoon pintavian jo sarjassa 1, minkä takia se jä-

tettiin pois sarjasta 2. Kalvo ikään kuin rypistyi useasta kohdasta. Samaa vikaa ei 
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kuitenkaan havaittu 150/300 µm applikaattorilla tehdyssä vedossa. Vaahdonestä-

jän 2 on aiemmin havaittu aiheuttavan maalissa A huomattavaa flokkautumista, 

minkä takia sitä ei kyseisessä maalissa ole käytetty. Mikroskooppikuva vaah-

donestäjän 2 maaliin A aiheuttamasta pintaviasta on esitetty kuvassa 24. Vika on 

silmin havaittava. 

 

Kuva 24 Vaahdonestäjän 2 maalin A aiheuttama pintavika.  

Kuvaan 25 on piirretty maalin A sarjojen 1 ja 2 applikointinäytteistä laskettu kup-

lien kokonaispinta-ala Ak näytteen kuplien keskimääräisen koon ā funktiona. Käy-

tetyn vaahdonestäjän numero on esitetty mittauspisteen otsikossa. Tulokset ovat 

16 kuvan keskiarvoja. 

 

Kuva 25 Maalin A koesarjojen 1 ja 2 näytteistä laskettujen kuplien koko-

naispinta-ala kuplan keskimääräisen koon funktiona. 

Kuvasta 25 nähdään, kuinka kuplien keskimääräinen koko käyttäytyy kuplien 

kokonaispinta-alaan verrattuna.  Vaahdonestäjän toimiessa oikein, se syrjäyttää 
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kuplia stabiloivat pinta-aktiiviset aineet, jolloin vaahdon kokonaispinta-alan pitäi-

si vähentyä vaahtoamisen vähentyessä. Samalla myös kuplien yhteensulautumisen 

pitäisi helpottua, jolloin yksittäisen kuplan koko kasvaa. Kuvaajasta nähdään var-

sinkin sarjan 1 kohdalla jonkin asteista negatiivista korrelaatiota kuplien koon ja 

kokonaispinta-alan välillä. Näytteet joiden kokonaispinta-ala on alhainen sisältä-

vät selvästi suurempia kuplia. Samoin esimerkiksi vaahdonestäjän 7 tapauksessa 

kuplia on paljon ja ne ovat keskimärin pienempiä kuin hyvin toimivien vaah-

donestäjien tapauksessa. Sarjan 2 tapauksessa tämän kaltainen käytös kuplien 

koossa ja kokonaispinta-alassa ei ole enää täysin havaittavissa kokonaispinta-alan 

muutosten ollessa pieniä. Kuplien koossa on kuitenkin huomattaviakin eroja. 

Kuplien kokonaispinta-alassa ei ole suuria eroja sarjojen välillä. Kokonaispinta-

ala käyttäytyy samalla tavalla, kuin aikaisemmin havaittiin kuplien lukumäärän 

käyttäytyvän. Kuplien keskimääräinen koko näyttäisi kuitenkin kasvavan vaah-

donestäjän annostuksen kasvaessa. Suurimmillaan ero keskimääräisessä koossa on 

noin 0,07 mm2, joka tarkoittaa noin 0,13 mm eroa kuplan halkaisijassa. Ero ei 

kuitenkaan ole suuri eikä sitä voi havaita paljaalla silmällä. 

Maalin ominaispainon ja sen muutosten avulla olisi mahdollista arvioida vaah-

donestäjän vaikutusta jälkilisäyksen aikana tapahtuvaan ilman sekoittumiseen 

maalin joukkoon. Ominaispainoja verrattaessa on kuitenkin huomioitava, että erot 

ovat suhteellisen pieniä. Näin ollen pienet erot näytteen sekoitusajoissa tai lämpö-

tiloissa voivat vääristää tuloksia. Standardin ISO 2811–1:2011 mukaan ero samal-

le materiaalille vakio-olosuhteissa tehtyjen peräkkäisten testien välillä 95 % to-

dennäköisyydellä pinnoitteiden tapauksessa on 0,005 g/cm3 

(Laboratorioteknologia/Tikkurila Oyj, 2014b). Maalin A tapauksessa erot näyttei-

den ominaispainoissa ovat kuitenkin niin pieniä, että johtopäätöksiä niiden perus-

teella ei voida tehdä. Maalin A näytteistä mitatut ominaispainot on esitetty liit-

teessä VIII. 

Maalin A tapauksessa laboratoriokokeiden tulokset vaikuttavat siltä, että vaah-

donestäjää vaihtamalla ei saavutettaisi merkittäviä parannuksia maalin A laatuun 

vaahtoamisen osalta. Vaahdonestäjää vaihtamalla ei myöskään saavuteta taloudel-

lisia hyötyjä, kun huomioidaan vaihtoehtoisten vaahdonestäjien hinta. Testeissä 

hyvin pärjänneet vaahdonestäjät ovat hinnaltaan monikertaisesti kalliimpia, kuin 
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nykyinen vaahdonestäjä. Lisäksi hyvin toimineet vaahdonestäjät 9 ja 10 vaikutti-

vat aiheuttavan maaliin pintavian. Niitä sekä vaahdonestäjää 3 olisi kuitenkin pe-

rusteltua kokeilla maalissa vielä pienemmillä annostuksilla ja erilaisella lisäysta-

valla. Muiden vaahdonestäjien tapauksessa annostuksen tuplaus näyttäisi vaikut-

tavan kuplien lukumäärään alentavasti, mutta vaikutus on hyvin pieni eikä sitä voi 

silmämääräisesti todeta. Maalin A tulosten ja vaahdonestäjien pintajännityksen 

välillä ei havaittu yhteyttä. 

7.1.3 Vaahdonestäjäkokeet maalille B 

Myös Maalin B kohdalla tehtiin kaksi koesarjaa, joissa vaahdonestäjiä lisättiin 

maaliin 0,5 ja 1 % maalin massasta. Vaahdonestäjät koesarjaan 2 valittiin koesar-

jan 1 perusteella. Poikkeuksena koesarjassa 2 on näyte 13. Kyseiseen näytteeseen 

lisättiin 0,5 % vaahdonestäjää 1 ja 0,5 % vaahdonestäjää 2. Testin tarkoituksena 

oli kokeilla, voidaanko osa vaahdonestäjästä 1 korvata vaahdonestäjällä 2. Maalin 

B koesarjojen 1 ja 2 näytteiden viskositeetit η on esitetty kuvassa 26. Kuvaan on 

merkitty maalin B viskositeetin hyväksymisrajat ohuella katkoviivalla. 

 

Kuva 26 Maalin B koesarjojen 1 ja 2 näytteiden viskositeetit. 

Kuvan 26 perusteella maalin B viskositeettiin vaikuttavat eniten vaahdonestäjät 4 

ja 7, jotka alentavat viskositeettia huomattavasti. Viskositeettia nostavia vaikutuk-

sia ei havaita millään vaahdonestäjällä. Nollanäytteet ovat huomattavan paksuja ja 

ylittävät maalin hyväksymisen ylärajan noin 7 yksiköllä. Tämä johtuu maaleissa 

tapahtuvasta jälkipaksuuntumisesta. Heti valmistuksen jälkeen maalin viskositeet-

ti oli hyväksyttävällä tasolla. Nollanäytteiden viskositeetit ovat samalla tasolla, 
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jolloin sarjoja voidaan verrata keskenään. Vaahdonestäjien määrän kaksinkertais-

tuessa, ei kuitenkaan havaita suuria muutoksia viskositeetissa. Suurin ero sarjojen 

välillä on vaahdonestäjän 1 tapauksessa. Viskositeetin muutos on noin 5 yksikköä. 

Viskositeetin perusteella vaikuttaisi siltä, etteivät vaahdonestäjät 4 ja 7 sovi maa-

liin B. 

Kuvassa 27 on esitetty töpötysmenetelmällä applikoidusta maalin B koesarjojen 1 

ja 2 maalikalvoista kuva-analyysimenetelmällä laskettujen kuplien lukumäärä n 

neliösenttimetriä kohden. Sarjat 1 ja 2 eivät ole täysin verrattavissa keskenään 

myöskään maalin B tapauksessa, koska applikoidut maalikalvot on kuvattu eri 

aikaan. Tulokset ovat 16 kuvan keskiarvoja. 

 

Kuva 27 Töpötysmenetelmällä applikoidusta maalin B koesarjojen 1 ja 2 

maalikalvoista laskettujen kuplien lukumäärä neliösenttimetriä 

kohden. 

Kuvan 27 koesarjaa 1 tarkasteltaessa huomataan vaahdonestäjien vaikutuksen 

maalin B kuplien lukumäärään olevan samanlaista, kuin maalin A tapauksessa. 

Joukosta erottuvat selvinä piikkeinä vaahdonestäjät 4, 7 ja 8, jotka toimivat vaah-

donestäjistä kaikista heikoimmin. Näistä vaahdonestäjät 4 ja 7 aiheuttivat myös 

maalin viskositeetin romahduksen. Vaahdonestäjät 1, 6 ja 10 puolestaan vaikutta-

vat kaikista parhailta vaihtoehdoilta. Sarjan 1 sisällä yksisuuntaisen varianssitestin 

perusteella 95 % todennäköisyydellä vaahdonestäjien 2, 3, 5, 11 ja 12 välillä ei ole 

merkitseviä eroja. Myöskään vaahdonestäjien 1, 6 ja 10 välillä ei ole merkitsevää 

eroa.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

n
[k

p
l/

cm
2 ]

Vaahdonestäjä

Kuplien lukumäärä, Sarja 1

Kuplien lukumäärä, Sarja 2



79 

 

Kuvissa 26–29 esitettyjen sarjan 1 tulosten perusteella toiseen koesarjaan valikoi-

tuivat vaahdonestäjät 1, 2, 6, 9, 10, 11 ja 12 joiden lisäksi tehtiin näyte 13 joka 

sisälsi vaahdonestäjiä 1 ja 2. Sarjan 2 sisällä ei ole havaittavissa merkittäviä eroja 

näytteiden välillä. Silmämääräisesti sarjan 1 ja 2 näytteitä on hyvin vaikea erottaa 

toisistaan. Sarjan 1 sisällä suuret erot kuitenkin ovat silmämääräisesti havaittavis-

sa. Esimerkiksi näytteet 1 ja 5 on mahdollista erottaa toisistaan paljaalla silmällä.  

Sarjassa 2 vetoraudalla tehdyissä applikoinneissa näytteiden 1, 10 ja 13 tapauk-

sessa on havaittavissa kalvon epätasaisuutta. Näytteen 10 kohdalla kalvon pinta-

vika on kaikista selvimmin havaittavissa. Vaahdonestäjä 10 aiheutti pintavian 

myös maalissa A. Kokeiden perusteella 1 % annostus vaikuttaa olevan liian suuri 

vaahdonestäjien 1 ja 10 kohdalla. Lisäksi myös näytteessä 13 vaikuttaisi olevan 

liian suuri määrä vaahdonestäjiä. Toisaalta vaahdonestäjä 1 suositellaan lisättä-

väksi korkeiden leikkausvoimien läsnä ollessa pintavikojen välttämiseksi. 

Kuvassa 28 on esitetty maalin B molempien koesarjojen maalikalvojen kuplien 

kokonaispinta-ala Ak keskimääräisen kuplan koon ā funktiona. Käytetyn vaah-

donestäjän numero on esitetty mittauspisteen otsikossa. 

 

Kuva 28 Maalin B koesarjojen 1 ja 2 töpötys-menetelmällä applikoidusta 

maalikalvoista laskettujen kuplien kokonaispinta-ala kuplan 

keskimääräisen koon funktiona. 

Kuvassa 28 esitetyt maalin B koesarjojen tulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin 

maalin A kohdalla.  Myös maalin B koesarjassa 1 kuplien suuri kokonaispinta-ala 
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tarkoittaa kuplien pienempää keskimääräistä kokoa. Tämän lisäksi suurimmat 

pinta-alat ja pienimmät kuplien koot esiintyvät samoilla vaahdonestäjillä, kuin 

maalin A tapauksessa. Sarjassa 2 Suurimmat kuplat näyttäisivät syntyvän vaah-

donestäjillä 2 ja 10. Vaahdonestäjä 10 aiheuttaa piikin kuplan koossa myös koe-

sarjassa 1. Näytteiden välisiä eroja keskimääräisessä kuplien koossa on hyvin vai-

kea todeta silmämääräisesti. 

Kuvassa 29 on esitetty maalin B koesarjojen 1 ja 2 näytteiden kuplien lukumäärä 

n näytteiden ominaispainon ρ funktiona. Lisäksi kuvaajassa on esitetty katkovii-

valla näytteiden ominaispaino ennen vaahdonestäjän lisäystä. Käytetyn vaah-

donestäjän numero on esitetty pisteiden otsikossa. Maalin B tapauksessa ominais-

painon muutokset olivat tarpeeksi suuria vertailun tekemiseksi. 

 

Kuva 29 Maalin B näytteiden kuplien lukumäärät ominaispainon funktio-

na, sekä ominaispaino ennen vaahdonestäjän lisäystä. 

Kuvasta 29 nähdään, että maalin B tapauksessa erot näytteiden ominaispainoissa 

ovat huomattavan suuria. Ominaispainon avulla voidaan arvioida näytteiden sisäl-

tämän ilman määrää. Näytteiden ominaispaino kasvaa vaahdonestäjän lisäyksen 

myötä. Tästä voidaan päätellä näytteessä olevan ilmaa, joka vaahdonestäjän vai-

kutuksesta poistuu sekoituksen aikana. Poikkeuksena on kuitenkin sarjassa 1 mu-

kana oleva vaahdonestäjä 7, jonka on jo aiemmin todettu toimivan huonosti. Näyt-

teiden ominaispainoissa on suuriakin eroja sarjassa 1, mutta sarjassa 2 erot näyt-

teiden välillä ovat tasoittuneet huomattavasti. Sarjan 1 perusteella parhaita vaah-

donestäjiä olisivat vaahdonestäjät 1, 5 ja 10. Sarjan 2 perusteella parhaita vaah-

donestäjiä olivat vaahdonestäjät 2 ja 10. Näytteen 1 ominaispaino sarjojen välillä 
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on pienentynyt vaahdonestäjän määrän kasvaessa. Ominaispainojen perusteella 

maalin B hyväksymisrajojen sisällä ovat vain sarjan 1 näyte 1 ja sarjan 2 näyte 10. 

Näytteiden ominaispainoa voidaan verrata kuva-analyysistä saatuihin näytteiden 

kuplien lukumääriin esimerkiksi kovarianssin ja korrelaation avulla. Sarjassa 1 

ominaispainon ja kuplienlukumäärän välinen kovarianssi on noin -0,58. Samoin 

niiden välinen korrelaatio kerroin on -0,88. Tästä voidaan siis päätellä, että kup-

lien lukumäärä ja ominaispaino ovat osittain yhteydessä toisiinsa. Suuri kuplien 

lukumäärä applikoidussa kalvossa merkitsee tällöin näytteen matalaa ominaispai-

noa. 

Maalissa B osoittautuivat huonoiksi samat vaahdonestäjät kuin maalissa A. Lisäk-

si käytössä oleva vaahdonestäjä 1 oli selvästi parhaiden vaahdonestäjien joukossa. 

Testeistä on kuitenkin havaittavissa, että liian suuri annostus vaahdonestäjää 1 

saattaa aiheuttaa maaliin B haitallisia sivuvaikutuksia, kuten kalvon pintavikoja ja 

viskositeetin laskua. Myös vaahdonestäjän 10 ja näytteen 13 kohdalla oli havait-

tavissa samanlaista käyttäytymistä. Maalin B valmistuskaavan mukaan valmiin 

maalin vaahtoisuutta saa korjata lisäämällä maaliin korkeintaan 0,3 % vaah-

donestäjää 1. Tällöin kokonaisannostuksen yläraja on 0,8 %. Vaahdonestäjä 2 ei 

kuitenkaan aiheuttanut 1 % annostuksella maaliin vikoja. Tulosten perusteella 

voisi olla mahdollista korvata osa maalissa B käytettävästä vaahdonestäjästä 1 

vaahdonestäjällä 2, joka on näistä myös hinnaltaan halvempi. Annostuksen koon 

täytyy kuitenkin olla pienempi kuin 1 %. Maalin B tapauksessa yhteyttä näyttei-

den erojen ja vaahdonestäjän pintajännityksen välillä ei ole havaittavissa. 

7.1.4 Vaahdonestäjä kokeet maalille C 

Kuten maalien A ja B tapauksessa, myös maalin C kohdalla tehtiin 2 eri koesarjaa 

eri vaahdonestäjäannostuksilla. Ensimmäisessä sarjassa testattiin kaikkia vaah-

donestäjiä annostuksella 0,5 %. Sarjan 1 yhteydessä kuitenkin kokeiltiin vaah-

donestäjiä 1 ja 2 myös suuremmalla 1 % annostuksella. Näiden lisäksi sarjassa 1 

tehtiin näyte 13, johon lisättiin vaahdonestäjiä 1 ja 2 molempia 0,5 %.  

Sarja 2 jäi ensimmäisen sarjan laajuuden takia pienemmäksi. Siihen valittiin 

vaahdonestäjät 9, 10 ja 11, joita kokeiltiin maalissa 1 % annostuksella. Näiden 

lisäksi vaahdonestäjää 2 kokeiltiin 1,5 % annostuksella. Tällä annostuksella teh-
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tiin myös näyte 13 siten, että vaahdonestäjää 1 lisättiin 0,5 % ja vaahdonestäjää 2 

lisättiin 1 %. Kuvassa 30 on esitetty maalin C sarjojen 1 ja 2 näytteiden visko-

siteetit η. Maalin C viskositeetin hyväksymisrajat on esitetty kuvassa ohuilla kat-

koviivoilla. 

 

Kuva 30 Maalin C sarjojen 1 ja 2 näytteiden viskositeetit. 

Kuvasta 30 nähdään, että myös maalin C tapauksessa vaahdonestäjä 3 nostaa maa-

lin viskositeettia huomattavasti. Samoin vaahdonestäjät 4 ja 7 aiheuttavat visko-

siteetin romahduksen. Nollanäytteiden lähtöviskositeetti on kuitenkin huomatta-

van korkea, jolloin näytteet 4 ja 7 ovat viskositeetiltaan hyväksymisrajojen sisällä. 

Samat vaahdonestäjät ovat aiheuttaneet viskositeetin romahduksen myös maaleilla 

A ja B. Käytössä olevista vaahdonestäjistä vaahdonestäjä 1 vaikuttaisi alentavan 

viskositeettia vaahdonestäjää 2 enemmän. Näillä vaahdonestäjillä viskositeetti 

vaikuttaisi laskevan annostuksen kasvaessa. 

Sarjojen 1 ja 2 nollanäytteen viskositeetissa on noin 1 yksikön suuruinen ero. Sar-

joja voidaan verrata keskenään. Sarjan 2 perusteella vaahdonestäjä 9 vaikuttaisi 

nostavan viskositeettia annostuksen kasvaessa. Sarjojen 1 ja 2 näytteen 13 välillä 

on kahden yksikön suuruinen ero. Molemmissa näytteissä on sama annostus 

vaahdonestäjää 1, mutta sarjan 2 näytteessä on 0,5 % enemmän vaahdonestäjää 2. 

Sarjan 2 näytteen viskositeetti on sarjan 1 viskositeettia korkeampi. 

Töpötysmenetelmällä applikoiduista maalin C sarjojen 1 ja 2 maalikalvoista kuva-

analyysimenetelmällä laskettujen kuplien lukumäärä n neliösenttimetriä kohden 

on esitetty kuvassa 31. Tulokset ovat 16 kuvan keskiarvoja. 
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Kuva 31 Töpötysmenetelmällä applikoiduista maalin C koesarjojen 1 ja 2 

maalikalvoista laskettujen kuplien lukumäärä neliösenttimetriä 

kohden. 

Maali C oli lähtökohtaisesti tutkittavista maaleista eniten vaahtoava. Kuvan 31 

nollanäytteen tuloksen perusteella tämä pitää myös paikkaansa. Eri vaahdonestä-

jien toiminta maalissa C kuitenkin poikkeaa maalien A ja B kokeista. Vaah-

donestäjät 3, 4 ja 7 eivät poikkea muista vaahdonestäjistä yhtä selkeästi. Vaah-

donestäjä 3 vaikuttaisi testin perusteella toisiksi huonoimmalta, vaikka muissa 

maaleissa se vähensi kuplien lukumäärää huomattavasti. Kaikista pienin vaikutus 

maalin C vaahtoamiseen näyttäisi olevan vaahdonestäjällä 1. Kaikista alhaisimmat 

kuplien lukumäärät saavutetaan puolestaan vaahdonestäjillä 8, 9 ja 10. Myös 

vaahdonestäjä 2 toimii hyvin suuremmilla annostuksilla. Sekä 1 % ja 1,5 % an-

nostuksilla vaahdonestäjä 2 toimii paremmin kuin vaahdonestäjien 1 ja 2 sekoitus.  

Yksisuuntaisen varianssitestin perusteella ensimmäisessä sarjassa 0,5 % vaah-

donestäjiä 2, 5, 7 ja 11 sisältävien näytteiden välillä ei ole merkittävää eroa 95 % 

luottamusvälillä. Myöskään näytteitä 8, 9 ja 12 ei voi erottaa toisistaan. Näyttei-

den 9 ja 10 välillä sen sijaan on merkitsevä ero. Myös näyte 2 yhden prosentin 

annostuksella eroaa näytteestä 13. 

Sarjassa 1 vaahdonestäjien 1 ja 2 välinen ero on silmin havaittavissa. Vaah-

donestäjä 2 on silminnähden parempi annostuksella 0,5 %, kuin vaahdonestäjä 1 

annostuksella 1 %.  Myös ero näytteiden 2 ja 13 välillä on havaittavissa. Näytteen 

10 voi myös silmämääräisesti arvioida sarjan 1 parhaimmaksi näytteeksi. Myös 

sarjassa 2 silmämääräisesti arvioituna näyte 10 on selkeästi paras. Eroa sarjan 2 

näytteiden 2 ja 13 välillä on kuitenkin silmämääräisesti melko vaikea todeta.  
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Sarjan 1 näytteille tehdyissä 150/300 µm vetoraudalla tehdyissä applikoinneissa ei 

havaittu pintavikoja tai poikkeamia. Sarjassa 2 näytteessä 10 kuitenkin on havait-

tavaa reikimistä tai pinnan epätasaisuutta. yhden prosentin annostus vaahdonestä-

jää 10 vaikuttaisi olevan liian suuri. Toisaalta kuplien lukumäärässä ei vaikuttaisi 

olevan sarjojen välillä suurta eroa vaan vaahdonestäjä 10 vaikuttaisi toimivan yhtä 

hyvin myös pienemmällä annostuksella. 

Kuvassa 32 on esitetty maalin C koesarjojen 1 ja 2 näytteistä laskettujen kuplien 

kokonaispinta-ala Ak yksittäisen kuplan keskimääräisen koon ā funktiona. Käyte-

tyn vaahdonestäjän numero on esitetty mittauspisteen otsikossa. 

 

Kuva 32 Maalin C koesarjojen 1 ja 2 näytteistä laskettujen kuplien koko-

naispinta-ala kuplan keskimääräisen koon funktiona. 

Kuvasta 32 nähdään kuplien koon ja kokonaispinta-alan käyttäytyvän lähes 

aiemmin havaitulla tavalla toisiinsa verrattuna myös maalin C tapauksessa. Mitä 

suurempi on kuplien kokonaispinta-ala, sitä pienempiä näytteessä olevat kuplat 

ovat. Pinta-alan pienentyessä yksittäisen kuplan koko kasvaa. Erityisesti vaah-

donestäjä 10 kasvattaa kuplien kokoa huomattavasti. Ensimmäisessä sarjassa 

näytteiden 1–7 kuplien koossa ei ole suurta vaihtelua. 

Maalin C kohdalla ominaispainon muutokset vaahdonestäjää lisättäessä eivät ol-

leet tarpeeksi suuria, jotta niitä voitaisiin pitää merkittävinä. Näin ollen ominais-

01
2 34116

7

89

10

5
12

1

2
13

9

10

11

2
13

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

ā
 [

m
m

2
]

Ak [mm2/cm2]

Sarja 1, 0,5 %

Sarja 1, 1 %

Sarja 2, 1 %

Sarja 2, 1,5 %



85 

 

painon perusteella ei voida myöskään arvioida tai tehdä johtopäätöksiä maalin C 

vaahtoamisesta. Maalin C näytteiden ominaispainot on esitetty liitteessä VII. 

Maali C vaikuttaisi tulosten perusteella maaleista eniten vaahtoavalta. Toisaalta 

siinä havaittiin testien aikana kaikista vähiten kalvon pintavikoja. Käytössä ole-

vissa vaahdonestäjistä vaahdonestäjä 2 näyttäisi toimivan vaahdonestäjää 1 pa-

remmin. Kokemuksen perusteella vaahdonestäjän 1 pitäisi kuitenkin toimia näistä 

paremmin. Toimintaan saattaa vaikuttaa esimerkiksi vaahdonestäjän lisäystapa. 

Vaahdonestäjä 1 suositellaan lisättäväksi korkeiden leikkausvoimien läsnä ollessa. 

Nykyisen kaavan mukainen vaahdonestäjien 1 ja 2 samanaikainen käyttö havait-

tiin hyväksi vaihtoehdoksi. Vaihtoehtoisista vaahdonestäjistä vaahdonestäjät 8, 9 

ja 10 vaikuttivat toimivan hyvin. Vaahdonestäjä 10 aiheutti kuitenkin suuremmal-

la annostuksella maaliin pintavian. Annostuksen kasvaessa kuplien lukumäärä 

kuitenkin pieneni vain vähän, jolloin annostusta ei ole syytä kasvattaa. Korvaa-

vien vaahdonestäjien käyttöönottamista ei niiden korkean hinnan takia kuitenkaan 

kannata harkita. Maalille C tehtyjen tulosten ja vaahdonestäjien pintajännitysten 

välillä ei havaittu yhteyttä. 

7.2 Koeajot tuotannon yhteydessä 

Tutkimuksen kohteena olleille maaleille A, B ja C tehtiin tuotannon yhteydessä 

kappaleessa 6.2 esitettyjen koesuunnitelmien mukaiset koeajot. Koeajoissa val-

mistuneista maaleista otettiin näytteet, joille tehtiin kappaleessa 6.5 esitetyt appli-

kointi-, ominaispaino- ja ravistustestit sekä kuva-analyysi. Käytettyjen menetel-

mien perusteella arvioitiin kokeissa valmistuneiden maalien vaahtoamistaipumus-

ta. Kaikki koe-erät on ajettu samantyyppiseen viimeistelysäiliöön. Kaikkia ajoja ei 

kuitenkaan pystytty ajamaan samalla dissolverilla, vaan kaikkia kolmea dissolve-

ria käytettiin. Suurin osa ajoista on ajettu dissolvereilla 1 ja 2. Kussakin ajossa 

käytetty dissolveri on esitetty liitteen IX mittauspöytäkirjoissa. 

Testimenetelmistä koetelaukset sekä 150/300 µm applikaattorilla tehdyt vedot 

arvioitiin silmämääräisesti. Vedoista arvioitiin vain mahdollisia poikkeamia ja 

kalvon pintavikoja. Telauksia verrattiin silmämääräisesti keskenään ja ne luokitel-

tiin ryhmiin vertailun perusteella. Koetelaukset arvioitiin asteikolla 1–4, siten että 
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arvosanan yksi saivat telaukset, joissa oli kaikista vähiten vaahtoa. Arvosanan 

neljä saivat kaikista eniten vaahtoavat telaukset. 

Kuva-analyysimenetelmää käytettiin töpötysmenetelmällä sekä 600 µm applikaat-

torilla applikoitujen kalvojen arviointiin. Jokaisen koeajon näytteestä tehtiin kol-

me applikointia töpötysmenetelmällä. Jokaisesta kalvosta otettiin 16 kuvaa, jotka 

analysoitiin ImageJ-ohjelmalla. Applikaattorilla tehdyistä vedoista otettiin vain 5 

kuvaa, jotka analysoitiin samoin kuin töpötysmenetelmällä applikoidut kalvot. 

7.2.1 Maali A 

Maalille A valmisteltu koesuunnitelma oli 18 ajoa käsittävä kolmen muuttujan 

täysi faktorikoesuunnitelma. Maalin A tapauksessa kaikkia suunniteltuja ajoja ei 

ehditty ajamaan, koska tutkittavien tuotteiden tuotantomäärä ei yltänyt odotetulle 

tasolle työn aikana. Puuttuvia ajoja oli yhteensä kuusi ja ne olivat ajot 1, 5, 8, 11, 

13 ja 15. Puuttuvista ajoista huolimatta tulokset pyrittiin käsittelemään tilastollis-

ten menetelmien avulla, ja tunnistamaan vaahtoamiseen eniten vaikuttavat tekijät, 

sekä löytämään optimaalinen tapa valmistaa tuotetta. Toteutuneissa ajoissa suun-

nitelman mukaiset tutkittavat muuttujat ovat toistensa kanssa ristikkäisiä siten, 

että kaikki kahden muuttujan väliset vuorovaikutustekijät voidaan huomioida tu-

loksia käsiteltäessä. 

Maalin A tuloksia tarkasteltaessa kävi ilmi, ettei maalin vaahtoamisen arvioimi-

nen ominaispainon avulla onnistu. Ero ravistetun ja ravistamattoman näytteen 

välillä jäi kaikkien näytteiden tapauksessa niin pieneksi, ettei eroa voida pitää 

merkittävänä. Myöskään pelkän ravistamattoman näytteen ominaispainon avulla 

ei voida tehdä minkäänlaista arvioita vaahtoamisesta. Kuukauden seurannassa 

muutokset jäivät myös pieniksi. Osalla näytteistä muutos oli kuitenkin noin 0,01 

g/cm3, jolloin muutosta voidaan jo pitää merkittävänä. Näissä tapauksissa näyt-

teistä voisi mahdollisesti poistua ilmaa. Maalista A mitatut ominaispainot on esi-

tetty liitteessä IX. 

Koeajoista otetuille näytteille tehtiin koetelaus. Kuvassa 33 on esitetty näytteistä 

tehtyjen koetelausten tulokset. Vaaka-akselilla on koesuunnitelman mukainen 

ajon numero ja pystyakselilla ryhmä johon telaus on luokiteltu. 
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Kuva 33 Maalin A koeajoista tehdyt koetelaukset ja luokittelu vaahtoami-

sen määrän mukaan. 

Testimenetelmä on hyvin subjektiivinen ja telausjäljen arviointi silmämääräisesti 

on vaikeaa. Tulosten ääripäät kuitenkin erottuvat selkeästi toisistaan. Telausten 

arviointi tehtiin ennen kuin tulokset kuva-analyysistä saatiin, jotta tarkastelu olisi 

mahdollisimman objektiivista. Kun kuvan 33 tuloksia verrataan tutkimussuunni-

telmaan, huomataan, että lähes kaikilla ryhmään 1 kuuluvissa ajoissa vaah-

donestäjän määrä on muuttujan ylärajalla. Vain ajo 14 on poikkeus. Tässä ajossa 

vaahdonestäjän määrä on muuttujan keskitasolla. Huonoimmat arvot ovat puoles-

taan ajoilla, joissa vaahdonestäjän määrä on keski- tai alatasolla. Poikkeuksena on 

kuitenkin ryhmään 3 arvioitu ajo 9, jossa vaahdonestäjän määrä on ylätasolla. 

Ajonumerolla 2 ajetut alkuperäisen kaavan mukaiset kontrolliajot kuuluvat testis-

sä ryhmiin 3 ja 4. Maalin A telaustuloksille tehty varianssianalyysi on esitetty 

taulukossa XII. 

Taulukko XII   Maalin A koetelaustuloksille tehty varianssianalyysi. 

Tekijä Neliösumma Vapaus-

aste 

Keskineliö F-Arvo P-Arvo 

x1 3,64 1 3,64 6,71 0,04 

x2 0,49 1 0,49 0,90 0,38 

x3 2,15 1 2,15 3,96 0,09 

x1
2 1,53 1 1,53 2,82 0,14 

x1 x3 1,06 1 1,06 1,96 0,21 

x2
2 2,38 1 2,38 4,38 0,08 

Kokonaisvirhe 3,26 6 0,54   

kokonaiskorrelaatio 12,77 12    
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Taulukossa XII kuvattu malli selittäisi noin 74,5 % vastemuuttujan vaihtelusta. 

Toisaalta vapausasteella korjattu R2-arvo on vain noin 49 %. Mallin standardi vir-

he olisi noin 0,74 ja keskivirhe 0,39. Taulukon mukaan suunnitelman muuttujista 

x1, eli vaahdonestäjän määrä sekä x3, dissolverin sekoituksen pysäytys, vaikuttai-

sivat maalin vaahtoamiseen suurimmalla todennäköisyydellä. Toisaalta vain 

muuttuja x1 näyttäisi vaikuttavan vasteeseen yli 95 % todennäköisyydellä. Vaah-

donestäjän lisäystavalla (x2) vaikuttaisi olevan toisen asteen yhtälöä noudattava 

vaikutus vastemuuttujaan. Taulukon XII mallissa on myös mukana muuttujan x1 

toisen asteen tekijä. Mikäli oletetaan vaahdonestäjän määrällä olevan lineaarinen 

vaikutus vastemuuttujaan ja tekijä x1
2 jätetään pois, tuloksena saatava malli selit-

täisi enää 62,5 % vastemuuttujan vaihtelusta. Korjattu R2-arvo olisi enää vain 

35,7 %. Tällöin myös kaikkien tekijöiden merkitsevyys mallissa laskisi. Taulu-

kossa XII esitetyn mallin tekijöiden ja vasteen välinen riippuvuus on esitetty yhtä-

lössä 9. 

𝑦 = 2,04 − 0,65𝑥1 + 0,23𝑥2 − 0,42𝑥3 − 0,76𝑥1
2 − 0,35𝑥1𝑥3 + 1,03𝑥2

2    (9) 

Mallin mukaan paras telaustulos saadaan, kun vaahdonestäjän määrä (x1) olisi 

muuttujan ylätasolla saaden arvon 1 ja dissolverin sekoitus pysäytettäisiin disper-

goinnin jälkeen, jolloin x3 saa arvon 1. Vaahdonestäjä tulisi lisätä kolmessa osas-

sa, jolloin muuttuja x2 saa arvon 0. Vastemuuttujana käytetty telausjälki arvioitai-

siin tällöin ryhmään 1.  Mikäli vaahdonestäjän määrää ei haluta lisätä, optimiarvot 

muuttujille x1, x2 ja x3 ovat 0, 0 ja -1. Vaahdonestäjä siis lisättäisiin samalla taval-

la, mutta dissolverin sekoitusta ei tarvitse pysäyttää dispergoinnin jälkeen. Tällöin 

mallin mukaan telausjälki arvioitaisiin ryhmään 2. Mallin regressiokertoimien 

perusteella suurin vaikutus vasteeseen on vaahdonestäjän määrällä. Lisäystavan 

vaikutus on kaikista pienin, minkä lisäksi p-arvon perusteella sen merkitsevyys on 

pieni. 

150/300 µm applikaattorilla tehtyjä vetoja tarkasteltaessa maalin A maalikalvoissa 

ei havaittu pintavikoja. Vedoissa ei havaittu myöskään vaahtoamista. Kuplia ha-

vaittiin ainoastaan 300 µm paksuisessa kalvossa, aivan kalvon reunoilla, joten 

vedoista ei voitu arvioida maalin vaahtoamista. Ajojen 3 ja 17 näytteissä havaittiin 

kuitenkin karkeutta, eli suuria yksittäisiä partikkeleita, jotka erottuvat selvästi 

maalista. Ajossa kolme vaahdonestäjän määrä on muuttujan ylätasolla, sen lisäys-
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tapa on alkuperäisen kaavan mukainen ja dissolverin teriä ei pysäytetä disper-

goinnin jälkeen. Ajossa 17 Vaahdonestäjän määrä on alkuperäisen kaavan mukai-

nen, se lisätään kahdessa osassa siten, että jälkimmäinen osa annostellaan vasta 

jauhatus osan lopussa. Dissolverin terät pysäytetään dispergoinnin jälkeen viiden 

minuutin ajaksi. Ajot poikkeavat toisistaan täysin, eikä karkeudelle näin ollen 

löydy tutkittavista muuttujista yhteistä selittävää tekijää. Satunnaisen ajojärjestyk-

sen mukaan ajot on ajettu peräkkäin, mutta niiden välillä on kulunut aikaa muu-

tama viikko. Syy karkeuteen voi olla esimerkiksi raaka-aine erässä. 

Suuremmalla applikaattorilla tehdyistä 600 µm paksuisista maalikalvoista kuva-

analyysimenetelmällä laskettujen kuplien keskimääräinen lukumäärä n neliösent-

tiä kohden on esitetty kuvassa 34. Tulokset ovat viiden kuvan keskiarvoja. Vaaka-

akselilla on koesuunnitelman mukainen koe ajon numero. 

 

Kuva 34 Maalin A 600 µm paksuisista maalikalvoista laskettujen kuplien 

lukumäärän keskiarvo n neliösenttimetriä kohden. 

Kuvan 34 perusteella parhaita ajoja ovat ajot 6, 12 ja 14. Näissä ajoissa vaah-

donestäjän määrä on muuttujan ylä- tai keskitasolla. Ajoissa 6 ja 14 vaahdonestäjä 

on lisätty kolmessa osassa, kun ajossa 12 se on lisätty kaavan mukaisesti kahdessa 

osassa. Huonoin tulos on ajolla 10, jossa vaahdonestäjän määrä on muuttujan ala-

tasolla, ja vaahdonestäjä on lisätty kaavan mukaisesti kahdessa osassa. Kuva 34 

esitetyille tuloksille tehtiin varianssianalyysi. Tuloksiin parhaiten sopivan ja mah-

dollisimman yksinkertaisen mallin varianssianalyysi on esitetty taulukossa XIII. 
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Taulukko XIII Maalin A 600 µm paksuisista maalikalvoista laskettujen kuplien 

lukumäärän keskiarvolle tehty varianssianalyysi. 

Tekijä Neliösumma Vapaus-

aste 

Keskineliö F-Arvo P-Arvo 

x1 33,87 1 33,87 8,24 0,03 

x2 13,68 1 13,68 3,33 0,12 

x3 0,85 1 0,85 0,21 0,67 

x1
2 44,00 1 44,00 10,71 0,02 

x1 x2 33,24 1 33,24 8,09 0,03 

x2
2 16,67 1 16,67 4,06 0,09 

Kokonaisvirhe 24,65 6 4,11   

Kokonaiskorrelaatio 129,92 12    

Taulukon XIII mukainen malli selittäisi vastemuuttujan n vaihtelusta noin 81 %. 

Vapausasteella korjattu R2-arvo olisi noin 62,1 %. Vastemuuttujan estimaatin 

standardivirhe olisi noin 2,03 ja keskivirhe 1,09. Tulosten perusteella muuttujilla 

x1 ja x2, eli vaahdonestäjän määrällä ja lisäystavalla, olisi todennäköisesti toisen 

asteen yhtälöä noudattava vaikutus vasteeseen. Näistä vaahdonestäjän määrä vai-

kuttaa vasteeseen todennäköisemmin. Dissolverin sekoituksen pysäytyksellä sen 

sijaan ei todennäköisesti ole vaikutusta kuplien lukumäärään 600 µm paksuisessa 

kalvossa. Tekijöiden vaikutus vasteeseen n on esitetty kaavassa 10. 

𝑛 = 1,85 − 2,00𝑥1 − 1,23𝑥2 − 0,27𝑥3 + 4,11𝑥1
2 + 2,26𝑥1𝑥2 + 2,73𝑥2

2    (10) 

Regressiokertoimien perusteella suurin vaikutus vasteeseen olisi vaahdonestäjän 

määrällä. Dissolverin sekoituksen pysäytyksen vaikutus on puolestaan huomatta-

van pieni. Mallin mukaan optimaaliset arvot muuttujille x1, x2 ja x3 ovat 0, 0 ja 1. 

Kuplien lukumäärän keskiarvo 600 µm paksussa kalvossa olisi tällöin noin 1,6 

kpl/cm2. Tämän mallin perusteella vaahdonestäjän määrää ei siis kannattaisi 

muuttaa nykyisestä ja vaahdonestäjä tulisi lisätä kolmessa osassa. Mikäli mallista 

jätettäisiin pois vielä muuttuja x3, se selittäisi vasteesta 80,4 % ja korjattu R2 arvo 

olisi 66,3 %. Mallin regressiovakiot muuttuisivat vain vähän ja malli käyttäytyisi 

lähes samankaltaisesti. Optimaaliset arvot muuttujille x1 ja x2 olisivat samat. Kal-

vossa olisi tällöin mallin mukaan 1,9 kuplaa neliösenttimetrillä. 

Töpötysmenetelmällä applikoiduista kalvoista laskettu kuplien lukumäärä n on 

esitetty kuvassa 35. Jokaista ajoa kohti tehtiin kolme erillistä applikointia. Jokai-

sesta kalvosta otettiin 16 kuvaa. Esitetyt tulokset ovat kaikista rinnakkaisista ap-

plikoinneista otettujen kuvien keskiarvoja. Kuvassa on lisäksi esitetty kuplien 
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lukumäärän keskihajonta virhepalkein. Edustavat mikroskooppikuvat töpötysme-

netelmällä applikoiduista maalin A maalikalvoista on esitetty liitteessä IV. 

 

Kuva 35 Töpötysmenetelmällä applikoiduista kalvoista laskettu kuplien 

keskimääräinen lukumäärä n neliösenttimetriä kohden. 

Kuvan 35 perusteella parhaita ajoja olivat ajot 6, 7, 12, 14 ja 16. Näistä ajoista 

vain ajossa, 12 vaahdonestäjä lisätään kaavan mukaisesti kahdessa osassa. Ajoissa 

7 ja 16 vaahdonestäjän määrä on muuttujan alatasolla. Kuvassa 35 esitetyille tu-

loksille tehtiin varianssianalyysi, jonka perusteella luotiin regressiomalli. Analyy-

sistä jätettiin pois ajon 2 kolmas toisto, jossa kuplien lukumäärä on huomattavasti 

alhaisempi, kuin kahdella muulla toistolla. Kyseinen ajo on myös ajettu dissolve-

rilla kolme, jossa oli ajon aikana käytössä muista dissolvereista poikkeavat terät. 

Tuloksiin parhaiten sopivan ja mahdollisimman yksinkertaisen mallin varianssi-

analyysi on esitetty taulukossa XIV. 

Taulukko XIV Varianssianalyysi maalin A töpötysmenetelmällä applikoiduista 

kalvoista laskettujen kuplien lukumäärälle 

Tekijä Neliösumma Vapaus-

aste 

Keskineliö F-Arvo P-Arvo 

x1 1,49 1 1,49 0,13 0,73 

x2 1,59 1 1,59 0,14 0,72 

x3 27,72 1 27,72 2,47 0,17 

x1 x2 84,96 1 84,96 7,56 0,03 

x2
2 64,62 1 64,61 5,75 0,05 

x2 x3 35,94 1 35,94 3,20 0,12 

Kokonaisvirhe 67,40 6 11,23   

Kokonaiskorrelaatio 252,67 12    
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Taulukon XIV mukainen malli selittäisi vastemuuttujan n vaihtelusta noin 73,3 %. 

Vapausasteella korjattu R2-arvo olisi noin 46,6 %. Vasteen estimaatin standardi-

virhe olisi 3,35 ja keskivirhe 1,85. Mallin merkitsevimmät tekijät ovat toisen as-

teen tekijä x2
2 sekä yhteisvaikutustekijä x1 x2. Päävaikutustekijöillä x1 ja x2 ei sen 

sijaan yksinään näyttäisi olevan vaikutusta kuplien lukumäärään. Mallin tekijöi-

den ja vasteen välinen suhde on kuvattu yhtälössä 11.  

𝑛 = 9,96 − 0,42𝑥1 − 0,41𝑥2 − 1,52𝑥3 + 3,62𝑥1𝑥2 + 5,39𝑥2
2 + 1,96𝑥2𝑥3   (11) 

Regressiokertoimien perusteella vasteeseen eniten vaikuttavat tekijät ovat toisen 

asteen tekijä x2
2 ja yhteisvaikutustekijä x1 x2. Vaahdonestäjän lisäystapa näyttäisi 

siis vaikuttavan vasteeseen kaikista eniten. Mallin avulla minimoitu vasteen arvo 

olisi 6,78. Tämä arvo saadaan muuttujien x1, x2 ja x3 arvoilla 1, -0,48 ja 1. Malli ei 

kuitenkaan huomioi, että muuttuja x2 ei voi saada kyseistä arvoa. Mikäli muuttu-

jan x2 arvo asetetaan nollaan, vasteen minimiarvoksi saadaan 8,03. Tällöin vaah-

donestäjä lisättäisiin maaliin kolmessa osassa. Mikäli vaahdonestäjän määrää ei 

haluta muuttaa ja muuttujan x1 arvo pidetään nollassa, olisi vasteen minimiarvo 

tällöin noin 8,44.  

Kun yhtälöt 9, 10 ja 11 minimoidaan yhtäaikaisesti, saadaan tuloksena muuttujille 

x1, x2 ja x3 arvot 0, 0 ja 1. Tällöin vasteiden arvot olisivat telaukselle 2, 600 µm 

kalvolle 1,7 ja töpötysmenetelmälle 8,4. Maalin A tulosten perusteella vaikuttaisi 

siltä, että vaahdonestäjä kannattaa lisätä maaliin kolmessa osassa ja vaahdonestä-

jän määrä kannattaisi pitää nykyisellä tasollaan. Kaikki esitetyt mallit antavat 

muuttujalle x3 optimaaliseksi arvoksi 1, jolloin dissolverin terät kannattaisi py-

säyttää 5 minuutin ajaksi dispergoinnin jälkeen. Muuttuja x3 tai sen yhteisvaiku-

tustekijät eivät kuitenkaan ole missään mallissa merkittävimpien tekijöiden jou-

kossa, joten oletettavasti sekoituksen pysäytyksellä ei ole vaikutusta maalin vaah-

toamiseen applikoinnissa. 

7.2.2 Maali B 

Maalille B luotu koesuunnitelma oli täsmälleen sama kuin maalin A tapauksessa. 

Vain muuttujan x1 tasot ovat erilaiset kaavoissa käytettävien erilaisten vaah-

donestäjäannostusten takia. Koesuunnitelmasta ei ehditty ajaa kaikkia suunniteltu-

ja koeajoja. Suunnitelmasta jäivät puuttumaan ajot 8, 10, 11 ja 14. Toteutuneet 
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ajot on kuitenkin ajettu siten, että muuttujat ovat toistensa kanssa ristikkäisiä ja 

tuloksissa voidaan huomioida kaikki kahden muuttujan väliset vuorovaikutusteki-

jät. 

Maalin B tapauksessa ominaispainon avulla ei voida tehdä johtopäätöksiä maalin 

vaahtoamisesta. Muutokset näytteitä ravistettaessa olivat hieman suurempia, kuin 

maalin A tapauksessa, mutta muutoksia ei voitu pitää merkittävinä. Kuukauden 

seurannassa ominaispainon muutokset puolestaan olivat kaikilla näytteillä yli 0,01 

g/cm3. Tämän perusteella näytteistä voisi mahdollisesti poistua ilmaa kuukauden 

aikana. Maalin B näytteistä mitatut ominaispainot on esitetty liitteen IX mittaus-

pöytäkirjoissa. 

Kuvassa 36 on esitetty maalin B näytteistä tehtyjen koetelausten tulokset. Vaaka-

akselilla on koesuunnitelman mukainen ajon numero ja pystyakselilla ryhmä jo-

hon telausjälki on arvioitu. 

 

Kuva 36 Maalin B koeajoista tehdyt koetelaukset ja niiden luokittelu te-

lausjäljen vaahdon määrän mukaan. 

Telausjälkien arviointi maalin B tapauksessa oli hyvin vaikeaa. Maali B vaahtosi 

telauksessa kaikista vähiten jolloin erojen havaitseminen telausten välillä oli vai-

keaa. Suurin osa telatuista näytteistä luokiteltiin ryhmään 3. Huonoimmassa ryh-

mässä ovat ajot 3 ja 16. Ajossa 3 vaahdonestäjän määrä on ylätasolla, kun ajossa 

16 määrä on alatasolla. Parhaassa ryhmässä ovat kaksi kontrolliajoa sekä ajo 5. 

Näissä ajoissa vaahdonestäjän määrä on muuttujan keskitasolla. Ryhmään 2 luoki-

telluista ajoista ajossa 6 vaahdonestäjän määrä on muuttujan ylätasolla, kun ajossa 
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4 määrä on muuttujan alatasolla. Molemmissa ajoissa vaahdonestäjä on lisätty 

kolmessa osassa. Koetelaustuloksille tehtiin varianssianalyysi, jonka tuloksena 

saatiin malli, joka selittää vasteen vaihtelusta noin 68,7 %. Mallin korjattu R2-arvo 

on noin 45,2 %. Vasteen estimaatin standardivirhe on noin 0,65. Maalin B koete-

laustuloksille tehty varianssianalyysi on esitetty taulukossa XV. 

Taulukko XV Maalin B koetelaustuloksille tehty varianssianalyysi 

Tekijä Neliösumma Vapaus-

aste 

Keskineliö F-Arvo P-Arvo 

x1 0,10 1 0,10 0,23 0,65 

x2 0,04 1 0,04 0,09 0,77 

x3 1,27 1 1,27 2,98 0,12 

x1
2 2,90 1 2,90 6,77 0,03 

x1 x3 0,72 1 0,72 1,68 0,23 

x2
2 2,88 1 2,88 6,72 0,03 

Kokonaisvirhe 3,43 8 0,43   

Kokonaiskorrelaatio 10,93 14    

Taulukosta XV nähdään, että päävaikutustekijöillä x1 ja x2 ei ole suurella todennä-

köisyydellä vaikutusta mitattuun vasteeseen. Sen sijaan toisen asteen tekijät x1
2 ja 

x2
2 vaikuttavat mitattuun vasteeseen. Tuloksiin sovitettu malli on esitetty yhtälös-

sä 12. 

𝑦 = 1,44 − 0,1𝑥1 − 0,07𝑥2 + 0,32𝑥3 + 1,03𝑥1
2 − 0,26𝑥1𝑥3 + 0,93𝑥2

2     (12) 

Yhtälöstä 12 nähdään regressiokertoimia tarkastelemalla tekijöillä x1
2 ja x2

2 ole-

van kaikista suurin vaikutus telausjäljen vaahtoamiseen. Vastemuuttujaan vaikut-

taa siis eniten vaahdonestäjän määrä ja sen lisäystapa, joiden vaikutus mallin mu-

kaan noudattaa toisen asteen yhtälöä.  Mallin avulla etsityt minimiarvot muuttujil-

le x1, x2 ja x3 ovat 0, 0 ja -1. Vaahdonestäjän määrä tulisi siis pitää nykyisellä ta-

sollaan ja se tulisi lisätä kolmessa osassa. Dissolverin sekoitusta ei tarvitsisi py-

säyttää dispergoinnin jälkeen. Mallin mukaan näillä parametreilla telausjälki arvi-

oitaisiin ryhmään 1. 

150/300 µm applikaattorilla tehdyt vedot arvioitiin silmämääräisesti pintavikojen 

ja poikkeamien havaitsemiseksi. Vedoissa ei havaittu vaahtoamista. Muutamissa 

vedoissa havaittiin mahdollisia lieviä pintavikoja. Näitä olivat ajojen 6, 15, 17 ja 

18 vedot. Näistä ajoista, ajoissa 6, 15 ja 18 vaahdonestäjän määrä on muuttujan 

ylätasolla. Ajossa 17 annostus on alkuperäisen kaavan mukainen. Käytössä olevan 
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vaahdonestäjän havaittiin aiheuttavan maaliin B mahdollisen pintavian myös labo-

ratoriokokeissa vaahdonestäjäannostuksella 1 %. Koeajoissa annostuksen yläraja 

oli 0,8 %, jota enempää vaahdonestäjää ei kaavan mukaan saisi maalissa käyttää. 

Havaitun kaltainen pintavika voi aiheutua esimerkiksi kalvoon syntyvistä pinta-

jännityseroista, jotka aiheutuvat pinta-aktiivisten aineiden vaikutuksesta. Tämän 

perusteella 0,8 % vaahdonestäjäannostus saattaa olla liian suuri. Toisaalta kaikissa 

ajoissa, joissa esiintyi mahdollinen pintavika, vaahdonestäjä lisättiin alkuperäises-

tä menetelmästä poiketen. Tällöin voi olla mahdollista, että vaahdonestäjä ei se-

koitu tarpeeksi ja altistu tarpeeksi suurille leikkausvoimille dispergointiosan val-

mistuksen aikana. Kaikki valmistetut koe-erät kuitenkin läpäisivät laadunvalvon-

nan kokeet hyväksytysti pinnan ominaisuuksien osalta. 

Suuremmalla applikaattorilla tehdyistä 600 µm paksuisista kalvoista analysoitiin 

kuva-analyysimenetelmällä kalvossa olevien kuplien lukumäärää. Kalvoista otet-

tujen viiden kuvan keskimääräiset kuplien lukumäärät n neliösenttimetriä kohden 

on esitetty kuvassa 37. 

 

Kuva 37 600 µm paksuisista maalikalvoista kuva-analyysimenetelmällä 

laskettujen kuplien keskimääräinen lukumäärä n neliösenttimet-

riä kohden. 

Kuvan 37 perusteella parhaita ajoja ovat ajot 12, 15, 16, 17 ja 18. Näistä ajoista 

vain ajossa 12 vaahdonestäjä on lisätty kaavan mukaisesti kahdessa osassa. Vaah-

donestäjän määrä on kuitenkin muuttujan ylätasolla. Parhaista ajoista vain ajossa 

16 vaahdonestäjän määrä on muuttujan alatasolla. Huonoimmat tulokset on saatu 

vertailuajosta 2, pois lukien ajon kolmas toisto joka eroaa huomattavasti kahdesta 

muusta toistosta.. Kuva 37 esitetyille tuloksille tehtiin varianssianalyysi. Analyy-
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sin perusteella paras malli saatiin aikaiseksi kun muuttuja x3 jätettiin kokonaan 

huomiotta. Tällöinkin malli selittäisi vain 50,3 % vastemuuttujan n vaihtelusta. 

Vapausasteella korjattu R2-arvo olisi vain 36,7 %. Mallin mukainen vastemuuttu-

jan estimaatin standardivirhe on noin 3,9. Tuloksille tehty varianssianalyysi on 

esitetty taulukossa XVI. 

Taulukko XVI Maalin B 600 µm paksuisesta kalvosta laskettujen kuplien 

keskimääräiselle lukumäärälle tehty varianssianalyysi. 

Tekijä Neliösumma Vapaus-

aste 

Keskineliö F-Arvo P-Arvo 

x1 81,31 1 81,31 5,37 0,04 

x2 42,86 1 42,86 2,83 0,12 

x2
2 44,27 1 44,27 2,92 0,12 

Kokonaisvirhe 166,53 11 15,14   

Kokonaiskorrelaatio 334,98 14    

Taulukon perusteella vastemuuttujaan n vaikuttaisi kaikista todennäköisimmin 

vaahdonestäjän määrä x1. Muuttujan x2, eli vaahdonestäjän lisäystavan vaikutus 

vasteeseen sen sijaan näyttäisi noudattavan toisen asteen yhtälöä. Toisaalta muut-

tujan x2 merkitsevyys on p-arvon perusteella melko alhainen. Tuloksiin sovitettu 

malli on esitetty yhtälössä 13. 

𝑛 = 11,45 − 2,6𝑥1 − 2,07𝑥2 − 3,64𝑥2
2  (13) 

Mallin avulla etsityt optimaaliset muuttujien x1 ja x2 arvot ovat 1 ja 1. Tällöin vas-

temuuttujan n arvo on noin 3,14. Mikäli vaahdonestäjän määrä halutaan pitää 

kaavan mukaisena muuttujat x1 ja x2 saavat arvot 0 ja 1, jolloin vastemuuttujan 

arvo on noin 5,73. Vaahdonestäjä tulisi siis mallin mukaan lisätä kahdessa osassa, 

siten että jälkimmäinen osa vaahdonestäjästä lisätään aivan dispergointiosan lo-

pussa. 

Töpötysmenetelmällä applikoitujen kalvojen kuva-analyysillä määritetyt näyttei-

den sisältämät kuplien lukumäärän keskiarvot n neliösenttimetriä kohden on esi-

tetty kuvassa 38. Kuvassa on esitetty myös kuplien lukumärän keskihajonta virhe-

palkein. 
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Kuva 38 Maalin B näytekalvojen keskimääräinen kuplien lukumäärä n 

neliösenttimetriä kohden sekä keskihajonta. 

Kuvan 38 perusteella parhaita ajoja ovat olleet ajo 6, 12, 15, 17 ja 18. Näistä 

ajoista yhdessäkään vaahdonestäjän määrä ei ole muuttujan alatasolla. Kaavan 

mukaisesti vaahdonestäjä lisätään vain ajossa 12. Huonoimmat tulokset vaikuttai-

sivat olevan ajoilla 2 ja 3, joissa vaahdonestäjä lisätään kaavanmukaisesti kahdes-

sa osassa. Ajon 2 toistot kuitenkin osoittavat, että tuloksissa voi esiintyä paljon 

vaihtelua. Kuvassa 38 esitetyille tuloksille tehtiin varianssianalyysi, jonka avulla 

luotiin regressiomalli. Tuloksille tehty varianssianalyysi on esitetty taulukossa 

XVII. 

Taulukko XVII Maalin B töpötysmenetelmällä applikoiduista kalvoista 

laskettujen kuplien keskimääräiselle lukumäärälle tehty 

varianssianalyysi 

Tekijä Neliösumma Vapaus-

aste 

Keskineliö F-Arvo P-Arvo 

x1 128,29 1 128,29 2,18 0,17 

x2 189,67 1 189,67 3,23 0,11 

x3 131,83 1 131,83 2,24 0,17 

x1 x3 348,93 1 348,93 5,94 0,04 

x2
2 231,88 1 231,88 3,95 0,08 

Kokonaisvirhe 528,77 9 58,75   

Kokonaiskorrelaatio 1654,66 14    

Taulukon XVII mukaan mallin merkitsevimmät tekijät ovat yhteisvaikutustekijä 

x1 x2 ja toisen asteen tekijä x2
2. Päätekijöistä todennäköisimmin vasteeseen vaikut-

taa muuttuja x2. Toisaalta sen merkitsevyys p-arvon perusteella on melko pieni. 

Malli selittäisi vastemuuttujan n vaihtelusta noin 68 % ja vapausasteella korjattu 
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R2-arvo olisi noin 50,3 %. Estimaatin standardivirhe on noin 7,7 ja keskivirhe 5. 

Tuloksiin sovitettu malli on esitetty yhtälössä 13.  

𝑛 = 19,51 − 3,51𝑥1 − 4,72𝑥2 − 3,28𝑥3 − 5,79𝑥1𝑥3 + 8,37𝑥2
2 (13) 

Regressiokertoimien perusteella vasteeseen vaikuttaa eniten toisen asteen yhtälöä 

noudattava vaahdonestäjän lisäystapa x2. Tuloksiin sovitetun mallin avulla etsityt 

optimaaliset muuttujien x1, x2 ja x3 arvot ovat 1, 0 ja 1, jolloin vastemuuttuja saa 

arvon 6,27. Mikäli vaahdonestäjän määrä halutaan pitää kaavanmukaisena, saavat 

muuttujat arvot 0, 0 ja 1, jolloin vastemuuttujan arvo on noin 16,23. Myös tämä 

arvo on hyvä verrattuna alkuperäisen kaavan mukaisen ajon 2 tuloksiin, joissa 

kuplien lukumäärä vaihteli välillä 22–43. Mallin perusteella vaahdonestäjä tulisi 

siis lisätä kolmessa osassa. Dissolverin sekoitus tulisi myös pysäyttää dispergoin-

nin jälkeen. Toisaalta sekoituksen pysäytyksen merkitsevyys p-arvon perusteella 

on pieni. 

Kun maalin B kaikkiin tuloksiin sovitetut kaavoissa 11, 12 ja 13 esitetyt mallit 

minimoidaan siten, että kaikkien mallien vaste on mahdollisimman pieni samoilla 

muuttujien arvoilla, optimaaliset muuttujien arvot muuttujille x1, x2 ja x3 ovat 1, 0 

ja 1. Vastemuuttujien arvot olisivat kuitenkin hyviä, myös vaahdonestäjän määrän 

ollessa kaavanmukaisella tasolla. Tällöin vastemuuttujien arvot olisivat telausjäl-

jelle 2, 600 µm vedolle 9,6 ja töpötysmenetelmälle 16,5 Maalin B tapauksessa 

vaahdonestäjä siis kannattaisi tulosten perusteella lisätä kolmessa osassa. Vaah-

donestäjän annostuksena voidaan käyttää kaavan mukaista määrää. Tulosten pe-

rusteella dissolverin sekoitus kannattaisi myös pysäyttää viiden minuutin ajaksi 

dispergoinnin jälkeen, jotta maaliin sekoittunut ilma poistuisi maalista. Tulosta on 

kuitenkin syytä epäillä. Koetelaustuloksissa sovitetussa mallissa muuttujan x3 ja 

sen yhteisvaikutustekijöiden merkitsevyys p-arvon perusteella on pieni. Lisäksi 

600 µm paksuisen vedon tuloksiin sovitetussa mallissa muuttuja x3 ei ole mukana, 

koska se katsottiin merkityksettömäksi. 

7.2.3 Maali C 

Maalille C valmisteltu koesuunnitelma oli 18 ajoa käsittävä D-

optimaalisuuskriteeriä noudattava osittainen faktorikoesuunnitelma. Maalin C 

tapauksessa kokeissa ehdittiin tekemään kaikki tarvittavat koeajot sekä muutamia 
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toistoja. Koesuunnitelmassa ajonumerolla 13 oleva alkuperäisen kaavan mukainen 

ajo toistettiin kokeiden aikana kolme kertaa. Muita toistettavia ajoja olivat ajo 1, 

joka toistettiin kolme kertaa, ja ajo 18, joka toistettiin kahdesti. 

Maalin ominaispainon muutoksen seuranta näytteitä ravistettaessa ei onnistunut 

myöskään maalin C tapauksessa. Muutokset olivat yhtä ajoa lukuun ottamatta alle 

0,005 g/cm3, jolloin eroa näytteiden välillä ei voida pitää merkittävänä. Tällöin 

näytteen ominaispainon perusteella ei voida luotettavasti arvioida sen vaahtoamis-

ta. Ravistetun näytteen ominaispaino mitattiin uudestaan kuukauden kuluttua ra-

vistuksesta, jolloin maalista olisi poistunut ilmaa ja ominaispaino olisi asettunut 

tietylle tasolle. Maalin C tapauksessa ominaispainossa huomattiin muista tuotteis-

ta poiketen ominaispainon laskua kuukauden kuluessa. Kuukauden kuluessa omi-

naispainon muutokset olivat suurimmillaan jopa 0,02 g/cm3. Maalin C näytteistä 

mitatut ominaispainot on esitetty liitteen IX mittauspöytäkirjoissa. 

Kaikille koeajojen näytteille tehtiin koetelaus. Kuvassa 39 on esitetty maalin C 

koetelausten arviointi. Vaaka-akselilla on koeajon numero ja pystyakselilla ryhmä 

johon ajo on luokiteltu. 

 

Kuva 39 Maalin C koeajoista tehdyt koetelaukset ja niiden luokittelu 

vaahdon määrän mukaan. 

Maalin C koetelauksista parhaat tulokset saatiin ajoista 1 ja 18. Ajosta yksi tehtiin 

kolme toistoa, joista yksi luokiteltiin ryhmään yksi ja loput ryhmään 2. Ajon 18 

kohdalla molemmat toistot luokiteltiin ryhmään yksi. Ajossa 1 vaahdonestäjän 1 

määrä on muuttujan ylätasolla ja ajossa 18 määrä on muuttujan keskitasolla. Mo-

lemmissa ajoissa vaahdonestäjät lisätään kahdessa osassa siten, että jälkimmäinen 
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osa lisätään dispergointiosan lopussa. Huonoimmat tulokset puolestaan saatiin 

ajoilla 3, 8, 10 ja 11. Näistä ajoissa vaahdonestäjän 1 määrä on muuttujan yläta-

solla vain ajossa 11. Muissa ajoissa määrä on muuttujan alatasolla. Ajossa 11 

vaahdonestäjän 2 määrä on kuitenkin muuttujan alatasolla ja vaahdonestäjät on 

lisätty alkuperäisen kaavan mukaisesti. Myös ryhmään 3 luokitelluissa telauksissa 

kaikissa tapauksissa ajoa 6 lukuun ottamatta vaahdonestäjän 1 määrä on muuttu-

jan alatasolla. Ajossa 6 määrä on ylätasolla, mutta vaahdonestäjän 2 määrä on 

muuttujan alatasolla. Ryhmään 2 luokitelluissa telauksissa vaahdonestäjän 1 mää-

rä on ylätasolla vain ajoa 13 lukuun ottamatta, jossa määrä on muuttujan keskita-

solla. Kontrolliajon 13 tulokset on luokiteltu ryhmiin 2 ja 3 siten, että kolmesta 

toistosta yksi päätyi ryhmään 2. Koetelausten perusteella vaahdonestäjän 1 määrä 

vaikuttaisi selvästi maalin C vaahtoamiseen. Koetelausten tuloksille tehty varians-

si analyysi on esitetty taulukossa XVIII. 

Taulukko XVIII Maalin C koetelaustuloksille tehty varianssianalyysi. 

Tekijä Neliösumma Vapaus-

aste 

Keskineliö F-Arvo P-Arvo 

x1 2,15 1 2,15 12,52 0,004 

x2 1,68 1 1,68 9,80 0,009 

x3 1,92 1 1,92 11,18 0,006 

x4 0,79 1 0,79 4,58 0,054 

x1
2 3,74 1 3,74 21,83 0,0005 

x1 x2 0,70 1 0,70 4,07 0,067 

x1 x3 2,03 1 2,03 11,82 0,005 

x2
2 1,44 1 1,44 8,41 0,013 

x2 x3 1,48 1 1,48 8,65 0,012 

x2 x4 1,68 1 1,68 9,80 0,009 

Kokonaisvirhe 2,06 12 0,17   

Kokonaiskorrelaatio 19,48 22    

Taulukossa XVIII esitetty malli selittää 89,4 % vastemuuttujan vaihtelusta. Kor-

jattu R2 arvo on noin 80,6 %. Mallin estimaatin standardivirhe on noin 0,4 ja kes-

kivirhe 0,23. Mallin kaikki tekijät vaikuttavat vasteeseen 95 % todennäköisyydel-

lä. Tekijöiden x1 ja x2 vaikutus vasteeseen vaikuttaisi noudattavan toisen asteen 

yhtälöä. Vasteen ja tekijöiden välinen suhde on esitetty yhtälössä 14. 

𝑦 = 2,49 − 0,38𝑥1 − 0,31𝑥2 − 0,31𝑥3 − 0,2𝑥4 + 1,12𝑥1
2 − 0,24𝑥1𝑥2 −

0,41𝑥1𝑥3 − 0,81𝑥2
2 + 0,34𝑥2𝑥3 − 0,31𝑥2𝑥4 (14) 
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Mallin avulla minimoitu vasteen arvo saavutettaisiin muuttujien x1, x2, x3 ja x4 

arvoilla 0,4; 1, 1 ja 1. Mikäli vaahdonestäjän 1 määrää ei haluta kasvattaa, opti-

maaliset muuttujien arvot ovat 0, 1, -1 ja 1. Kummassakin tapauksessa telausjälki 

arvioitaisiin kuuluvaksi ryhmään 1. Vaahdonestäjät tulisi siis lisätä kahdessa osas-

sa siten, että jälkimmäinen osa lisätään aivan dispergointiosan lopussa. Vaah-

donestäjän 2 määrä on molemmissa tapauksissa kaavanmukaisella tasolla 1. 

Maalin C tapauksessa 150/300 µm applikaattorilla tehdyissä vedoissa ei havaittu 

poikkeamia, pintavikoja tai vaahtoamista. Maali vaikutti myös laboratoriotestien 

perusteella vähiten alttiilta erilaisille pintavioille. Tämän perusteella maalissa C 

olisi tarvittaessa turvallista käyttää vaahdonestäjiä kokeissa käytettyjen muuttujien 

ylätasolla. Suuremmalla applikaattorilla tehdyistä 600 µm paksuisista maalikal-

voista kuva-analyysimenetelmällä laskettujen kuplien lukumäärän keskiarvo n on 

esitetty kuvassa 40.  

 

Kuva 40 600 µm paksuisista maalikalvoista kuva-analyysimenetelmällä 

laskettujen kuplien lukumäärän keskiarvot. 

Kuvasta 40 huomataan että, erot kuplien lukumäärissä ovat huomattavan pieniä, 

vain muutaman yksikön suuruisia. Myös toistettujen ajojen tapauksessa erot tois-

tojen välillä ovat samaa luokkaa. Parhaita ajoja vaikuttaisivat olevan ajot 17 ja 18. 

Molemmissa ajoissa vaahdonestäjä on lisätty kahdessa osassa siten, että jälkim-

mäinen osa lisätään vasta dispergointi osan lopussa. Hyviä ajoja ovat myös ajot 7, 

10 ja 11. Näistä vain ajossa 11 vaahdonestäjä on lisätty kaavan mukaisesti kah-

dessa osassa. Vaahdonestäjän määrä on kuitenkin muuttujan ylätasolla. Kuplien 

lukumäärälle tehty varianssianalyysi on esitetty taulukossa XIX. 
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Taulukko XIX 600 µm paksuisista maalikalvoista kuva-analyysimenetelmällä 

laskettujen kuplien lukumäärälle tehty varianssianalyysi. 

Tekijä Neliösumma Vapaus-

aste 

Keskineliö F-Arvo P-Arvo 

x1 1,56 1 1,56 1,31 0,27 

x2 8,11 1 8,11 6,77 0,02 

x3 3,24 1 3,24 2,70 0,12 

x4 12,80 1 12,80 10,69 0,01 

x1 x2 9,46 1 9,46 7,90 0,01 

x1 x3 6,30 1 6,30 5,26 0,04 

x2 x4 12,55 1 12,55 10,49 0,01 

x3 x4 8,76 1 8,76 7,32 0,02 

Kokonaisvirhe 16,76 14 1,20   

Kokonaiskorrelaatio 79,93 22    
 

Taulukossa XIX esitetty malli selittäisi vastemuuttujan vaihtelusta noin 79 %. 

Vapausasteella korjattu R2-arvo on noin 67,1 %. Vasteen estimaatin standardivir-

he on noin 1,1 ja keskivirhe 0,67. Vasteen ja tekijöiden välinen suhde on esitetty 

kaavassa 15. 

𝑦 = 7,55 − 0,31𝑥1 − 0,68𝑥2 + 0,4𝑥3 − 0,78𝑥4 + 0,87𝑥1𝑥2 − 0,66𝑥1𝑥3 −

0,85𝑥2𝑥4 − 0,66𝑥3𝑥4 (15) 

Mallin avulla minimoitu vasteen arvo on noin 4,88 ja se saavutetaan muuttujien 

x1, x2, x3 ja x4 arvoilla 1, 1, 1 ja 1. Mikäli vaahdonestäjän 1 määrä pidetään kaavan 

mukaisesti tasolla 0, saa vastemuuttuja tällöin arvon 5,0. Myös tämän mallin pe-

rusteella vaahdonestäjät tulisi lisätä kahdessa osassa. Vaahdonestäjän 2 määrä 

tulisi myös pitää kaavanmukaisella tasolla. Dissolverin sekoitus tulisi pysäyttää 

dispergoinnin jälkeen. Toisaalta sekoituksen pysäytyksen merkitsevyys p-arvon 

perusteella on pieni. 

Kuvaan 41 on piirretty laskettujen kuplien keskimääräinen lukumäärä n jokaisesta 

kolmen rinnakkaisen töpötysmenetelmällä applikoidun kalvon kuvasta. Ajon nu-

mero on esitetty vaaka-akselilla. Kuvaan on lisäksi piirretty jokaisen pisteen kes-

kihajonta virhepalkein. Edustavat kuvat jokaisesta kalvosta on esitetty liitteessä 

VI. 
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Kuva 41 Kaikkien näytekalvojen keskimääräinen kuplien lukumäärä ja 

keskihajonta. 

Kuvasta nähdään, että koeajojen välillä on huomattavia eroja. Toisaalta myös tois-

tettujen ajojen välillä on eroavaisuuksia. Ajo 13 on toistettu 3 kertaa. Kaksi en-

simmäistä rinnakkaista ajoa vastasivat hyvin toisiaan, mutta kolmas toisto oli ai-

kaisempia vähemmän vaahtoava. Ensimmäisistä ajoista tehdyt toistot poikkeavat 

toisistaan vain vähän. Ajon 18 toistoissa sen sijaan on suurempi ero. Esimerkiksi 

ajoissa 2, 8, 11 ja 13 tulosten keskihajonta on myös hyvin suuri. Ajot ovat kuiten-

kin siitä huolimatta selkeästi erotettavissa vähän vaahdonneista ajoista. Kun kuvaa 

verrataan maalin C koesuunnitelmaan, huomataan että vähän vaahtoavissa näyt-

teissä vaahdonestäjän 1 määrä on useassa tapauksessa muuttujan ylätasolla. Tu-

lokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin esimerkiksi näytteille tehtyjen koetelaus-

ten tapauksessa. Tuloksille tehty varianssianalyysi on esitetty taulukossa XX. 

Taulukko XX Maalin C töpötysmenetelmällä applikoiduista kalvoista 

lasketuille keskimääräisille kuplien lukumäärille tehty 

varianssianalyysi. 

Tekijä Neliösumma Vapaus-

aste 

Keskineliö F-Arvo P-Arvo 

x1 2512,25 1 2512,25 6,25 0,02 

x2 6149,54 1 6149,54 15,31 0,001 

x3 303,17 1 303,17 0,75 0,40 

x4 1337,20 1 1337,20 3,33 0,09 

x1 x3 3323,48 1 3323,48 8,27 0,01 

x2 x3 8064,25 1 8064,25 20,08 0,0004 

x2 x4 1427,72 1 1427,72 3,55 0,08 

Kokonaisvirhe 6025,32 15 401,69   

Kokonaiskorrelaatio 34010,3 22    
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Taulukossa XX esitetty malli selittäisi vastemuuttujan vaihtelusta 82,3 % ja va-

pausasteella korjattu R2-arvo on noin 74 %. Estimaatin standardivirhe on 20 ja 

keskivirhe 13. Analyysin perusteella muuttujat x1 ja x2, eli vaahdonestäjän 1 mää-

rä ja vaahdonestäjien lisäystapa ovat päävaikutustekijöistä kaikista merkitykselli-

simmät. Muuttuja x3, eli dissolverin sekoituksen pysäytys sen sijaan ei näyttäisi 

vaikuttavan vasteeseen, kuin yhteisvaikutustekijöiden kautta. Tuloksiin sovitettu 

malli on esitetty yhtälössä 16. 

𝑛 = 69,25 − 12,97𝑥1 − 18,67𝑥2 − 3,72𝑥3 − 7,86𝑥4 − 15,20𝑥1𝑥3 +

21,37𝑥2𝑥3 − 9,00𝑥2𝑥4          (16) 

Optimiarvo vastemuuttujalle n olisi mallin mukaan 12,96 ja se saavutettaisiin 

muuttujien x1, x2, x3 ja x4 arvoilla -1, 1, -1, 1. Tämä tulos olisi hyvin linjassa olet-

tamuksen kanssa, että vesiohenteisten ulkomaalien tapauksessa vaahdonestäjän 

lisäystapaa muuttamalla sen tarvittava määrä olisi vähentynyt. Mikäli vaah-

donestäjän määrä pidetään kaavan mukaisella tasollaan, on mallin antama vasteen 

arvo 16,09. Mallin perusteella vaahdonestäjien lisäystapa olisi vaahtoamisen kan-

nalta merkityksellisempi, kuin vaahdonestäjien määrä. Vaahdonestäjä tulisi lisätä 

maaliin kahdessa osassa siten, että jälkimmäinen osa lisätään aivan dispergointi-

osan lopussa. 

Kun kaikki maalista C mitatut vasteet minimoidaan samanaikaisesti kaavojen 14, 

15 ja 16 avulla, olisivat kaikkien muuttujien arvot tällöin ylätasolla. Vastemuuttu-

jien arvot olisivat töpötysmenetelmälle noin 24, telaukselle 1 ja 600 µm kalvolle 

5. Jos vaahdonestäjän 1 määrä pidetään kaavan mukaisella tasolla saavat muuttu-

jat tällöin arvot 0, 1, -1 ja 1. Vasteiden arvot olisivat töpötysmenetelmälle 16,2; 

telaukselle 1 ja 600 µm kalvolle 5,5. Tulosten perusteella optimaalinen tapa val-

mistaa maalia C olisi käyttää kaavanmukaisia annostuksia vaahdonestäjille 1 ja 2 

ja lisätä ne kahdessa osassa, siten, että jälkimmäinen osa lisätään aivan disper-

gointiosan lopussa. Dispergoinnin jälkeisellä sekoituksen pysäytyksellä ei toden-

näköisesti ole suurta vaikutusta maalin C vaahtoamiseen. Tulosten perusteella 

sekoitusta ei myöskään tulisi pysäyttää dispergoinnin jälkeen. 



105 

 

8 Johtopäätökset 

Maalit ovat hyvin komplekseja seoksia, joissa käytetään useita erilaisia maalin 

pintajännitystä alentavia apuaineita. Nämä voivat aiheuttaa kuitenkin samalla 

maalin vaahtoamisongelmia, kuten epäoptimaalista tuotantosäiliöiden käyttöä, 

sekä pakkausten täyttöä. Maalia käytettäessä esiintyvät vaahtoamisesta johtuvat 

ongelmat ovat maalikalvon pintavikoja sekä kalvonmuodostuksen ja mahdollisen 

maalin funktionaalisuuden häiriintymistä. Maaliteollisuudessa vaahtoa pyritään 

estämään usein vaahdonestäjien avulla. 

Tässä Tikkurila Oyj:lle tehdyssä diplomityössä tarkasteltiin kolmen eri vesiohen-

teisen sisäseinämaalin vaahtoamista tuotantoprosessin sekä valmiin tuotteen käy-

tön yhteydessä. Työn tarkoituksena oli pyrkiä vähentämään maalien vaahtoamis-

taipumusta tehtaalla käytössä olevien vaahdonestäjien määrää ja lisäystapaa sekä 

valmistusprosessia säätämällä. Kullekin maalille luotiin koesuunnitelma tilastol-

listen koesuunnittelumenetelmien avulla. Koesuunnitelman mukaisten koeajojen 

avulla pyrittiin löytämään maalien vaahtoamiseen eniten vaikuttavat tekijät ja 

vaahtoamisen kannalta optimaalinen tapa valmistaa tutkittavia tuotteita. Tehtaalla 

tehtyjen koeajojen lisäksi laboratoriossa tutkittiin mahdollisuutta käyttää tutkitta-

vissa maaleissa vaihtoehtoisia vaahdonestäjiä, jotka voisivat mahdollisesti korvata 

käytössä olevat vaahdonestäjät. 

Laboratoriokokeiden perusteella eri vaahdonestäjät vaikuttivat maaleihin A ja B 

hyvin samankaltaisesti. Kokeissa erottuivat selkeästi hyvät ja huonot vaihtoehdot. 

Vaahdonestäjät 4 ja 7 vaikuttivat maalien viskositeettiin alentavasti molemmissa 

maaleissa. Myös kuva-analyysin perusteella nämä vaahdonestäjät olivat huonoja. 

Lisäksi vaahdonestäjä 10 aiheutti molempiin maaleihin pintavian. Maaliin A ai-

heutui pintavika myös vaahdonestäjistä 2 ja 9. Maaliin B aiheutui pintavika vaah-

donestäjästä 1 sekä vaahdonestäjien 1 ja 2 sekoituksesta. Tulosten perusteella 

merkittävää parannusta maalien vaahtoamiseen ei saavuteta vaahdonestäjää vaih-

tamalla tai sen määrää nostamalla. Laboratoriokokeissa vaahdonestäjiä tosin ko-

keiltiin vain jälkilisäyksenä, mikä saattaa vaikuttaa tuloksiin. Osa vaahdonestäjistä 

on suositeltu lisättäväksi korkeiden leikkausvoimien läsnä ollessa. Tällöin mah-

dollisten pintavikojen ilmeneminen vähentyy ja vaahdonestäjä saattaa toimia pa-

remmin.  
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Maalin C tulokset poikkesivat hieman maalien A ja B tuloksista. Viskositeettien 

osalta tulokset olivat kuitenkin samansuuntaiset. Vaahdonestäjät 4 ja 7 aiheuttivat 

viskositeetin romahduksen. Nämä vaahdonestäjät toimivat huonosti myös kuva-

analyysin perusteella. Lisäksi vaahdonestäjä 10 aiheutti maaliin pintavian. Huo-

mioitavaa oli kuitenkin vaahdonestäjän 1 huonot tulokset. Kokemuksen perusteel-

la sen pitäisi olla käytössä olevista vaahdonestäjistä tehokkaampi. Kokeissa vaah-

donestäjä 2 kuitenkin vaikutti paremmalta. Tuloksiin saattaa vaikuttaa vaah-

donestäjän lisäystapa. Kaavanmukainen vaahdonestäjien 1 ja 2 sekoitus kuitenkin 

toimi hyvin, eikä tulosten perusteella ole syytä korvata sitä vaihtoehtoisella vaah-

donestäjällä. 

Maalien vaahtoamisen arvioiminen ominaispainon ja sen muutosten avulla osoit-

tautui työn aikana epätarkaksi. Maalin ominaispainoon vaikuttaa myös moni muu 

tekijä, jolloin valmiiden erien ominaispainon vaihteluja ei voi laittaa pelkästään 

vaahtoamisen syyksi. Lisäksi myös muutokset ominaispainossa ravistuksen aika-

na, sekä laboratoriokokeissa tehdyn vaahdonestäjän lisäyksen aikana jäivät merki-

tyksettömän pieniksi, eikä niiden perusteella voitu tehdä johtopäätöksiä. On mah-

dollista, etteivät näytteet altistuneet sekoitettaessa tarpeeksi suurille leikkausvoi-

mille tarpeeksi kauan, jolloin sekoittuneen ilman määrä jäi pieneksi. Laboratorio-

kokeissa vain maalin B ominaispainon muutokset olivat tarpeeksi suuria tarkaste-

lun tekemiseksi. Näytteiden ominaispainojen ja vaahtoamisen välillä havaittiin 

jonkin asteinen yhteys. Nämä testit kuitenkin osoittivat, että käytetty menetelmä ei 

sovellu vaahtoamisen arviointiin erityisen hyvin. 

Tehtaalla tehtyjen koeajojen näytteille tehtiin erilaisia applikointitestejä vaahtoa-

misen arvioimiseksi. Näitä testejä olivat koetelaus, applikaattoreilla tehdyt vedot, 

sekä niin sanottu töpötysmenetelmä. Koetelaukset arvioitiin silmämääräisesti ja 

600 µm paksuisille vedoille sekä töpötysmenetelmällä applikoiduille kalvoille 

tehtiin kuva-analyysi, jossa laskettiin kalvoissa olleiden kuplien lukumäärää. Tu-

loksille tehtiin varianssianalyysi, jonka perusteella tuloksiin sovitettiin regressio-

mallit. Mallien avulla minimoitiin vastemuuttujien arvot ja etsittiin optimaaliset 

arvot koesuunnitelman mukaisille x-muuttujille. 

Tulosten perusteella optimaalinen tapa valmistaa maalia A, olisi lisätä vaah-

donestäjä maaliin kolmessa osassa. Vaahdon estäjän annostuksena tulisi käyttää 
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kaavan mukaista 0,95 % annostusta. Tulosten perusteella kannattaisi myös pysäyt-

tää dissolverin sekoitus dispergoinnin jälkeen, mutta tulosta on syytä epäillä. Ky-

seinen muuttuja ei ollut sovitetuissa malleissa kovin merkittävä. 

Samalla tavalla käsitellyt maalin B tulokset osoittavat, että maalia B valmistetta-

essa vaahdonestäjä tulisi lisätä kolmessa osassa. Tuloksiin sovitettujen mallien 

perusteella optimaalinen vaahdonestäjän määrä olisi 0,8 %. Annostus on kuitenkin 

suurin määrä, minkä maaliin saa lisätä. Mallien perusteella tulokset olisivat kui-

tenkin hyviä, myös kaavan mukaisella 0,5 % annostuksella. Regressiomallit osoit-

tavat myös, että dissolverin sekoitus tulisi pysäyttää dispergoinnin jälkeen. Tätä 

on kuitenkin syytä epäillä samasta syystä, kuin maalin A tapauksessa. 

Maalin C tuloksiin sovitetut regressiomallit osoittavat, että tuotetta valmistettaessa 

kaikkien koesuunnitelman muuttujien tulisi olla muuttujan ylätasolla. Vaah-

donestäjä tulisi siis lisätä maaliin C kahdessa osassa siten, että jälkimmäinen osa 

lisätään dispergointiosan lopussa. Vaahdonestäjän 2 määrä tulisi pitää kaavanmu-

kaisella tasolla. Vaahdonestäjän 1 määrää puolestaan tulisi nostaa, mutta mikäli 

näin ei haluta toimia, ovat vasteiden arvot hyviä myös, vaahdonestäjän määrän 

ollessa kaavan mukaisesti tasolla 0,8 %. Mallien mukaan dispergoinnin jälkeen 

dissolverin sekoitus tulisi pysäyttää, mutta tällä ei todennäköisesti ole merkitystä 

maalin vaahtoamiseen maalia applikoitaessa. Taulukossa XXI on esitetty yhteen-

veto maalien A, B ja C optimaalisista valmistustavoista, sekä näin saatavista vas-

teiden arvoista. 

Taulukko XXI Yhteenveto maalien A, B ja C optimaalisista valmistustavoista, 

sekä optimaalisilla parametreilla saatavista vasteiden arvoista. 

 x1 x2 x3 x4 Telaus 600 µm 

veto 

[kpl/cm2] 

Töpötys 

[kpl/cm2] 

Maali 

A 

0,95 

% (0) 

Kolmessa 

osassa (0) 

Sekoitus 

pysäytetään 

(1) 

- 2 1,7 8,4 

Maali 

B 

0,5 

% (0) 

Kolmessa 

osassa (0) 

Sekoitus 

pysäytetään 

(1) 

- 2 9,8 16,5 

Maali 

C 

0,8 

% (0) 

Kahdessa 

osassa, jäl-

kimmäinen 

osa lopussa 

(1) 

Sekoitus 

pysäytetään 

(1) 

0,8 

% 

(1) 

1 5,5 16,2 
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Sekä laboratoriokokeiden, että tuotannon yhteydessä tehtyjen koeajojen perusteel-

la voidaan todeta, että vaahdonestäjän annostuksen lisääminen ei tässä tapaukses-

sa ole paras tapa lähestyä vaahtoamisongelmia. Liian suuri annostus saattaa ai-

heuttaa maaliin pintavikoja ja suhteellisen korkeiden annostusmäärien tapauksessa 

pieni vaahdonestäjän lisäys ei välttämättä vähennä vaahtoamista merkittävästi. 

Tulosten perusteella kaikkien maalien kohdalla maalien vaahtoamista saataisiin 

vähennettyä huomattavasti vaahdonestäjän lisäystapaa muuttamalla. Aiemmin 

lisäystavan muutoksen on huomattu vähentävän maalin vaahtoamista vesiohentei-

sissa ulkomaaleissa. Vaahdonestäjien toiminnasta tiedetään niiden tehon heikke-

nevän ajan myötä vaahtoamista aiheuttavien ja vaahtoamista estävien komponent-

tien yhteisen saturaation johdosta. Lisäksi korkeat leikkausvoimat voivat aiheuttaa 

vaahdonestäjän pisaran koon pienentymistä tai aktiivisen aineen erottumista kan-

tajastaan, jolloin vaahdonestäjän teho laskee. Maaleissa käytetyistä vaahdonestä-

jistä vaahdonestäjä 1 sisältää hydrofobisia partikkeleita, joiden erottuminen kanta-

ja-aineesta voisi selittää vaahdonestäjän tehon laskun. Tällöin aktiivisena aineena 

toimiva partikkeli ei pääse kontaktiin vaahtokalvon kanssa eikä sillä tällöin ole 

enää merkitystä vaahdon romahtamisen kannalta. Lisäksi vaahdonestäjäemulsiot, 

kuten tutkituissa maaleissa käytetyt vaahdonestäjät 1 ja 2, suositellaan yleensä 

lisäämään maaliin kevyesti sekoittaen, jotta niiden rakenne ei hajoa. Toisaalta 

valmistajan mukaan vaahdonestäjä 1 suositellaan lisättäväksi korkeiden leikkaus-

voimien läsnä ollessa pintavikojen välttämiseksi.  

Vaahdonestäjää lisätään yleensä prosessiin useassa eri vaiheessa. On mahdollista, 

että tutkittujen maalien alkuperäisissä valmistuskaavoissa jälkimmäinen osa vaah-

donestäjästä lisätään liian aikaisin jolloin se ehtii menettää tehoaan merkittävästi. 

Tällöin vaahdonestäjä ei toimi applikointivaiheessa optimaalisella tavalla. Tutki-

tuissa menetelmissä, vaahdonestäjää lisätään maaliin myöhemmin, kuin alkupe-

räisessä valmistuskaavassa ja vaahtoaminen vaikuttaisi vähenevän. 

Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että käytetyt menetelmät ovat suhteelli-

sen epätarkkoja ja sisältävät paljon erilaisia virhelähteitä. Lisäksi tuloksia on rajal-

linen määrä eikä koeajoissa ole juurikaan tehty toistoja. Mahdollista eri dissolve-

reista aiheutuvaa tulosten vaihtelua ei myöskään ole huomioitu. Lisäksi Maalien 

A ja B tapauksessa ei ehditty tekemään kaikkia suunniteltuja ajoja, vaan koesuun-
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nitelmat jäivät puutteellisiksi. Maalin C tapauksessa koesuunnitelma oli vain D-

optimaalisuuskriteeriä noudattava puolikas koesuunnitelma. Koesuunnitelmat 

eivät siis olleet ortogonaalisia, jolloin myös regressiovakioiden varianssi on suu-

rempi, kuin ortogonaalisessa suunnitelmassa.  

Tuloksia tuleekin pitää korkeintaan suuntaa antavina. Vaikka tulokset ovat kaik-

kien maalien tapauksessa johdonmukaisia, tarvittaisiin tuloksista paljon suurempi 

otos, jotta voitaisiin varmasti sanoa, etteivät nyt havaitut muutokset maalin vaah-

toamisessa johdu muista ulkoisista tekijöistä. Mikäli maalien A, B ja C valmistus 

kaavoihin tehdään tässä työssä esitetyt muutokset, tulee maalien vaahtoamista 

seurata kriittisesti pidemmällä aikavälillä, jotta saadaan varmuus vaahtoamisen 

vähenemisestä esitetyillä menetelmillä. Kyseisten maalien vaahtoamista olisi 

mahdollista tutkia jatkossa myös esimerkiksi muiden pinta-aktiivisten aineiden 

määrää optimoimalla, jolloin niiden aiheuttama vaahtoaminen saattaisi vähentyä. 

Tuotantokokeiden yhteydessä ilmenneistä epävarmuuksista huolimatta työssä käy-

tetty kuva-analyysimenetelmä vaahtoamisen arvioimiseksi osoittautui hyväksi. 

Menetelmää voitaisiin jatkossa hyödyntää laadunvalvonnassa vaahtoamisen arvi-

oimiseksi, sekä esimerkiksi maaleja kehitettäessä ja vaahdonestäjien tehoa arvioi-

taessa. Tuotannon näytteiden vaahtoamista arvioidaan perinteisesti telausjäljen 

avulla. Myös telausjäljen analysointi kuva-analyysimenetelmällä voisi olla mah-

dollista. Tätä varten analysoitavat kuvat kuitenkin tulisi ottaa erilaisella laitteistol-

la. Mikroskoopilla ei välttämättä saada tarpeeksi edustavaa kuvaa näin suuresta 

näytteestä. Tässä työssä käytetyin menetelmin olisi myös mahdollista kerätä ja 

analysoida tietoa jatkuvasti tuotannon näytteistä prosessin säätämiseksi ja laadun 

parantamiseksi tässä työssä tutkittujen sekä muiden tehtaalla valmistettavien tuot-

teiden tapauksessa.  
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LIITE I 1(1) Esimerkki kuva-analyysissä käytetystä ImageJ makrosta 

 

 

makeRectangle(1842, 1461, 168, 60); 

setForegroundColor(255, 255, 255); 

run("Fill", "stack"); 

run("8-bit"); 

run("Set Scale...", "distance=0.138 known=1 pixel=1 unit=µm global"); 

run("Subtract Background...", "rolling=20 light stack"); 

setAutoThreshold("Default"); 

//run("Threshold..."); 

setThreshold(0, 244); 

setOption("BlackBackground", false); 

run("Convert to Mask", "method=Default background=Light"); 

run("Analyze Particles...", "size=4000-3700000 circularity=0.30-1.00 

show=Outlines display exclude clear include summarize stack");



 LIITE II 1(3) Edustavat mikroskooppikuvat laboratoriokokeiden sarjasta 1 

 
Kuva 1 Edustavat mikroskooppikuvat maalien A, B ja C koesarjojen 1 

näytteistä ilman vaahdonestäjää sekä vaahdonestäjillä 1 ja 2. 

 
Kuva 2 Edustavat mikroskooppikuvat maalien A, B ja C koesarjojen 1 

näytteistä vaahdonestäjillä 3, 4 ja 5.



 LIITE II 2(3) Edustavat mikroskooppikuvat laboratoriokokeiden sarjasta 1 

 
Kuva 3 Edustavat mikroskooppikuvat maalien A, B ja C koesarjojen 1 

näytteistä vaahdonestäjillä 6, 7 ja 8.  

 
Kuva 4 Edustavat mikroskooppikuvat maalien A, B ja C koesarjojen 1 

näytteistä vaahdonestäjillä 9, 10 ja 11.



 LIITE II 3(3) Edustavat mikroskooppikuvat laboratoriokokeiden sarjasta 1 

 
Kuva 5 Edustavat mikroskooppikuvat maalien A, B ja C koesarjojen 1 

näytteistä vaahdonestäjällä 12. 

 
Kuva 6 Edustavat mikroskooppikuvat maalin C koesarjan 1 näytteistä 

vaahdonestäjillä 1 ja 2 annostuksella 1 %, sekä näytteestä 13, 

jossa molempia vaahdonestäjiä 1 ja 2 on 0,5 %. 



LIITE III 1(2) Edustavat mikroskooppikuvat laboratoriokokeiden sarjasta 2 

 

 

Kuva 7 Edustavat mikroskooppikuvat maalin A koesarjasta 2 

vaahdonestäjillä 1, 5, 6, 8, 9 ja 10 annostuksella 1 %. 

 

Kuva 8 Edustavat mikroskooppikuvat maalin B koesarjasta 2 vaah-

donestäjillä 1, 2, 6, 9, 10, 11, ja 12, sekä vaahdonestäjien 1 ja 2 

seoksella annostuksella 1 %. Seoksessa molempia vaahdonestä-

jiä on 0,5 %.



LIITE III 2(2) Edustavat mikroskooppikuvat laboratoriokokeiden sarjasta 2 

 

 

Kuva 9 Edustavat mikroskooppikuvat maalin C koesarjasta 2 vaah-

donestäjillä 9, 10 ja 11 annostuksella 1 %, sekä vaahdonestäjällä 

2 ja vaahdonestäjien 1 ja 2 seoksella annostuksella 1,5 %. Seok-

sessa vaahdonestäjää 1 on 0,5 % ja vaahdonestäjää 2 on 1 %. 



LIITE IV 1(3) Edustavat mikroskooppikuvat koeajoista: Maali A 

 

 

Kuva 10 Edustavat mikroskooppikuvat maalin A ajojen 2, 2.1, ja 2.2 

kolmesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 

 

Kuva 11 Edustavat mikroskooppikuvat maalin A ajojen 3, 4, ja 6 kolmes-

ta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 



LIITE IV 2(3) Edustavat mikroskooppikuvat koeajoista: Maali A 

 

 

Kuva 12 Edustavat mikroskooppikuvat maalin A ajojen 7, 9, ja 10 kol-

mesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 

 

Kuva 13 Edustavat mikroskooppikuvat maalin A ajojen 12, 14, ja 16 

kolmesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta.  



LIITE IV 3(3) Edustavat mikroskooppikuvat koeajoista: Maali A 

 

 

Kuva 14 Edustavat mikroskooppikuvat maalin A ajojen 17 ja 18 kolmesta 

rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 



LIITE V 1(3) Edustavat mikroskooppikuvat koeajoista: Maali B 

 

 

Kuva 15 Edustavat mikroskooppikuvat maalin B ajojen 1, 2 ja 2.2 kol-

mesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 

 

Kuva 16 Edustavat mikroskooppikuvat maalin B ajojen 2.2, 3 ja 4 kol-

mesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 



 LIITE V 2(3) Edustavat mikroskooppikuvat koeajoista: Maali B 

 

Kuva 17 Edustavat mikroskooppikuvat maalin B ajojen 5, 6 ja 7 kolmesta 

rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 

 

Kuva 18 Edustavat mikroskooppikuvat maalin B ajojen 9, 12 ja 13 kol-

mesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 



LIITE V 3(3) Edustavat mikroskooppikuvat koeajoista: Maali B 

 

 

Kuva 19 Edustavat mikroskooppikuvat maalin B ajojen 15, 16 ja 17 kol-

mesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 

 

Kuva 20 Edustavat mikroskooppikuvat maalin B ajon 18 kolmesta rin-

nakkaisesta applikoidusta kalvosta. 

 



LIITE VI 1(4) Edustavat mikroskooppikuvat koeajoista: Maali C 

 

Kuva 21 Edustavat mikroskooppikuvat maalin C ajojen 1, 1.2, ja 1.3 

kolmesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 

 

Kuva 22 Edustavat mikroskooppikuvat maalin C ajojen 2, 3, ja 4 kolmes-

ta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 



 LIITE VI 2(4) Edustavat mikroskooppikuvat koeajoista: Maali C 

 

Kuva 23  Edustavat mikroskooppikuvat maalin C ajojen 5, 6, ja 7 kolmes-

ta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 

 

Kuva 24 Edustavat mikroskooppikuvat maalin C ajojen 8, 9, ja 10 kol-

mesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 



LIITE VI 3(4) Edustavat mikroskooppikuvat koeajoista: Maali C 

 

Kuva 25 Edustavat mikroskooppikuvat maalin C ajojen 11, 12, ja 13.1 

 kolmesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 

 

Kuva 26 Edustavat mikroskooppikuvat maalin C ajojen 13.2, 13.3, ja 14 

kolmesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 



 LIITE VI 4(4) Edustavat mikroskooppikuvat koeajoista: Maali C 

 

Kuva 27 Edustavat mikroskooppikuvat maalin C ajojen 15, 16 ja 17 kol-

mesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta. 

 

Kuva 28 Edustavat mikroskooppikuvat maalin C ajojen 18 ja 18.2 kol-

mesta rinnakkaisesta applikoidusta kalvosta.



LIITE VII 1(1) Mittauspöytäkirja: Pintajännitysmittaukset 

Taulukko I Mittauspöytäkirja pintajännitysmittauksista. 

Näyte 

γ 

[mN/m] 

γ 

[mN/m] 

γ 

[mN/m] 

γ 

[mN/m] γ [mN/m] keskiarvo 

Vesi 71,7 72,2 72,1 - - 72,0 

Vaahdonestäjä 1 28,3 28,0 28,4 - - 28,2 

Vaahdonestäjä 7 26,5 26,9 27,4 27,1 - 27,0 

Vaahdonestäjä 11 35,2 36,2 35,2 35,6 - 35,6 

Vesi 68,3 72,4 - - - 70,4 

Vaahdonestäjä 10 25,2 25,1 25,9 

  

25,4 

Vesi 72,2 71,9 72,0 - - 72,0 

Vesi 71,9 - - - - 71,9 

Vaahdonestäjä 3 23,8 23,9 23,7 - - 23,8 

Vaahdonestäjä 5 24,7 20,7 23,5 21,5 23,0 22,7 

Vaahdonestäjä 4 23,7 23,4 23,8 - - 23,6 

Vesi 71,2 - - - - 71,2 

Vaahdonestäjä 12 27,3 27,3 26,9 - - 27,2 

Vaahdonestäjä 7 23,5 23,3 24,9 21,4 - 23,3 

Vaahdonestäjä 9 22,7 22,8 23,0 - - 22,8 

Vesi 71,0 71,0 - - - 71,0 

Vesi 71,1 71,5 72,5 - - 71,7 

Vaahdonestäjä 2 31,8 32,0 32,2 - - 32,0 

Vaahdonestäjä 8 28,0 28,8 30,3 27,9 - 28,8 

Vesi 71,3 71,0 71,0 71,6 - 71,2 

Maali C, ei vaah-

donestäjää 50,3 52,2 55,0 46,0 

51,5; 

38,7 50,9 

Vesi 71,9 71,9 72,1 72,9 - 72,2 

Etanoli 22,8 23,2 23,1 - - 23,0 



LIITE VIII 1(2) Mittauspöytäkirja: Laboratoriokokeet 

Taulukko II Maalin A koesarjan 1 näytteiden viskositeetit ja ominaispainot 

Näyte η [KU] ρ [g/ml] 

Maali A, ei vaahdonestäjää 123,6 1,367 

Vaahdonestäjä 1 118,2 1,361 

Vaahdonestäjä 2 117,4 1,363 

Vaahdonestäjä 3 132,8 1,361 

Vaahdonestäjä 4 93,7 1,365 

Vaahdonestäjä 5 118,4 1,355 

Vaahdonestäjä 6 117,1 1,362 

Vaahdonestäjä 7 91,8 1,364 

Vaahdonestäjä 8 120,1 1,360 

Vaahdonestäjä 9 109,8 1,362 

Vaahdonestäjä 10 116,0 1,366 

Vaahdonestäjä 11 115,4 1,365 

Vaahdonestäjä 12 118,7 1,363 

Taulukko III Maalin A koesarjan 2 näytteiden viskositeetit ja ominaispainot 

Näyte η [KU] ρ [g/ml] 

Maali A, ei vaahdonestäjää 122,8 1,375 

Vaahdonestäjä 1, 1 % 114,9 1,357 

Vaahdonestäjä 5, 1 % 120,2 1,361 

Vaahdonestäjä 6, 1 % 115,1 1,364 

Vaahdonestäjä 8, 1 % 120,1 1,354 

Vaahdonestäjä 9, 1 % 110,2 1,366 

Vaahdonestäjä 10, 1 % 111,5 1,365 

Taulukko IV Maalin B koesarjan 1 näytteiden viskositeetit ja ominaispainot 

Näyte η [KU] ρ [g/ml] 

Maali B, ei vaahdonestäjää 128,9 1,234 

Vaahdonestäjä 1 125,1 1,316 

Vaahdonestäjä 2 122,9 1,288 

Vaahdonestäjä 3 122 1,296 

Vaahdonestäjä 4 114,7 1,280 

Vaahdonestäjä 5 122 1,306 

Vaahdonestäjä 6 123,2 1,288 

Vaahdonestäjä 7 104,1 1,204 

Vaahdonestäjä 8 126 1,263 

Vaahdonestäjä 9 119,4 1,269 

Vaahdonestäjä 10 120,4 1,292 

Vaahdonestäjä 11 121,8 1,277 

Vaahdonestäjä 12 124,0 1,278 

 



 LIITE VIII 2(2) Mittauspöytäkirja: Laboratoriokokeet 

Taulukko V  Maalin B koesarjan 2 näytteiden viskositeetit ja ominaispainot 

Näyte η [KU] ρ [g/ml] 

Maali B, ei vaahdonestäjää 130,0 1,238 

Vaahdonestäjä 1, 1 % 120,4 1,293 

Vaahdonestäjä 2, 1 % 123,4 1,308 

Vaahdonestäjät 1+2, 1 % 120,8 1,302 

Vaahdonestäjä 6, 1 % 122,3 1,296 

Vaahdonestäjä 9, 1 % 119,2 1,297 

Vaahdonestäjä 10, 1 % 117,7 1,311 

Vaahdonestäjä 11, 1 % 119,0 1,302 

Vaahdonestäjä 12, 1 % 126,6 1,302 

Taulukko VI  Maalin C koesarjan 1 näytteiden viskositeetit ja ominaispainot 

Näyte η [KU] ρ [g/ml] 

Maali C, ei vaahdonestäjää 124,9 1,203 

Vaahdonestäjät 1+2, 1 % 122,4 1,211 

Vaahdonestäjä 1 122,8 1,198 

Vaahdonestäjä 1, 1 % 121,5 1,199 

Vaahdonestäjä 2 123,3 1,207 

Vaahdonestäjä 2, 1 % 122,7 1,209 

Vaahdonestäjä 3 128,1 1,204 

Vaahdonestäjä 4 120,4 1,206 

Vaahdonestäjä 5 124,8 1,208 

Vaahdonestäjä 6 123,3 1,206 

Vaahdonestäjä 7 120,3 1,203 

Vaahdonestäjä 8 123,9 1,209 

Vaahdonestäjä 9 124,3 1,207 

Vaahdonestäjä 10 125,0 1,208 

Vaahdonestäjä 11 122,9 1,203 

Vaahdonestäjä 12 124,2 1,211 

Taulukko VII  Maalin C koesarjan 2 näytteiden viskositeetit ja ominaispainot 

Näyte η [KU] ρ [g/ml] 

Luja ei VE 125,7 1,200 

Vaahdonestäjät 1+2, 1,5 % 124,4 1,205 

Vaahdonestäjä 2, 1,5 % 123,2 1,206 

Vaahdonestäjä 9, 1 % 127,2 1,208 

Vaahdonestäjä 10, 1 % 126,0 1,212 

Vaahdonestäjä 11, 1 % 122,9 1,206 



LIITE IX 1(3) Mittauspöytäkirja: Koeajojen ominaispainot 

Taulukko VIII Maalin A koeajojen näytteistä mitatut ominaispainot sekä käy-

tetty dissolveri ja kommentit. 

Ajo ρ 

[g/ml] 

ρravistus 

[g/ml] 

ρ1kk 

[g/ml] 

Kommentteja Dissolveri 

1 - - - -  - 

2 1,383 1,379 1,386 Seissyt yön ennen testejä. 3 

3 1,372 1,372 1,382 Seissyt yön dissolverissa, 

paakkuja, karkeutta. 

1 

4 1,372 1,371 1,376 Seissyt yön yli, suuria paakku-

ja. 

1 

5 - - - -  - 

6 1,373 1,372 1,378 Seissyt yön ennen testejä. 3 

7 1,370 1,369 1,376 Seissyt yön ennen testejä. 1 

8 - - - -  - 

9 1,369 1,366 1,373 Seissyt yön yli ennen testejä. 3 

10 1,373 1,376 - Seissyt yön yli ennen testejä 2 

11 - - - - - 

12 1,372 1,367 1,377 Paksutettu, seissyt yön. 2 

13 - - - -  - 

14 1,380 1,373 1,382 Seissyt 5 vrk ennen testejä. 1 

15 - - - - - 

16 1,382 1,381 - - 2 

17 1,370 1,369 1,377 Seissyt yön ennen testejä, kar-

keutta. 

1 

18 1,372 1,370 1,377 Seissyt yön yli ennen testejä. 1 

2.1 1,360 1,362 1,368 Seissyt yön, paksutettu. 1 

2.2 1,374 1,373 1,382 Vanhoilla terillä, ei vertailu-

kelpoinen. 

3 



 LIITE IX 2(3) Mittauspöytäkirja: Koeajojen ominaispainot 

 

Taulukko IX  Maalin B koeajojen näytteistä mitatut ominaispainot, käytetty 

dissolveri ja kommentit 

Ajo ρ 

 [g/ml] 

ρravistus  

[g/ml] 

ρ1kk  

[g/ml] 

Kommentteja Dissolveri 

1 1,321 1,316 1,326 Seissyt yön yli ennen testejä. 2 

2 1,317 1,308 1,323 - 1 

3 1,319 1,311 1,322 Seissyt yön, paksutettu 1 

4 - - - -  - 

5 1,317 1,320 1,332 Seissyt yön yli ennen testejä. 2 

6 1,309 1,320 1,334 Seissyt 2 vrk ennen testejä. 1 

7 1,315 1,308 1,322 Seissyt 3 vrk ennen testejä. 1 

8 - - - - - 

9 1,321 1,314 1,327 Seissyt dispergoinnin jälkeen 

yön, paksutettu. 

1 

10 - - - - - 

11 - - - - - 

12 1,314 1,313 - Seissyt 2 vrk ennen testejä. 3 

13 1,321 1,319 1,331 - 2 

14 - - - - - 

15 1,324 1,319 1,329 Seissyt 8 vrk ennen testejä. 3 

16 1,303 1,295 1,310 Seissyt yön yli ennen testejä. 3 

17 1,320 1,313 1,323 Seissyt 2vrk ennen testejä. 1 

18 1,314 1,309 1,322 - 3 

2.1 1,327 1,326 1,339 - 1 

2.2 1,310 1,301 1,319 Vanhoilla terillä, ei vertailukel-

poinen 

3 



LIITE IX 3(3) Mittauspöytäkirja: Koeajojen ominaispainot 

Taulukko X Maalin C koeajojen näytteistä mitatut ominaispainot, käytetty-

dissolveri sekä kommentit. 

Ajo ρ 

[g/ml] 

ρravistus  

[g/ml] 

ρ1kk  

[g/ml] 

Kommentteja Dissolveri 

1 1,222 1,221 1,224 Seissyt yön yli ennen testejä. 2 

2 1,218 1,217 1,211 - 1 

3 1,215 1,213 1,201 - 1 

4 1,212 1,209 1,207 - 1 

5 1,221 1,218 1,204 Dispergointiosa seissyt yön. 1 

6 1,214 1,212 1,217 Seissyt yön yli ennen testejä. 2 

7 1,226 1,224 1,207 Näyte seissyt 2 vrk ennen 

testejä. 

1 

8 1,215 1,212 1,198 Seissyt yön yli ennen testejä. 3 

9 1,218 1,216 1,217 - 2 

10 1,219 1,216 1,210 Seissyt yön yli ennen testejä. 1 

11 1,216 1,209 1,197 Dispergointiosa seissyt yön. 3 

12 1,216 1,213 1,218 Seissyt yön yli ennen testejä. 2 

13 1,217 1,213 1,208 Dispergointiosa seissyt yön. 1 

14 1,218 1,217 1,208 Seissyt yön yli ennen testejä. 2 

15 1,223 1,221 1,202 Seissyt 2 vrk ennen testejä. 3 

16 1,217 1,215 1,205 Dispergointiosa seissyt yön. 1 

17 1,216 1,212 1,198 Seissyt yön yli ennen testejä. 1 

18 1,223 1,221 1,208 Seissyt 2 vrk ennen testejä.  1 

13.2 1,214 1,211 1,201 - 3 

13.3 1,213 1,212 1,198 Seissyt yön yli ennen testejä 1 

1.2 1,214 1,215 1,220 - 3 

1.3 1,216 1,215 - Seissyt yön yli ennen testejä 3 

18.2 1,218 1,218 - Seissyt yön yli ennen testejä 3 

 


