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Sisältö
• Pitkäaikaiskestävyys ja sen 

varmistaminen

• Korroosio- ja UV-testaus, 
muovattavuuden vaikutus

• Tuloksia
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Kestävyys käyttöolosuhteissa

Sade
Kosteus

Jäätyminen
Lumikuormat

Ilman epäpuhtaudet
Pakokaasut
Kasvustot, siitepölyt

Auringon säteily
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• Materiaalien ja tuotteiden kestävyydestä tulee 
varmistua ennen kuin niitä tuodaan 
markkinoille.

• Kehitteillä olevien tuotteiden kestävyydestä ei 
voi olla käytännön kokemusta.

• Ulkotestauksen ongelmana hitaus.

• Nopeutettujen testien avulla on tarkoitus saada 
aikaan samat vanhenemisreaktiot kuin 
ulkotestissä, mutta nopeammin.

• Keinotekoisten rasitusten vastaavuutta luonnon 
rasitukseen on vaikea arvioida.

• Millaiset sääolosuhteet ovat merkittävässä 
roolissa vanhenemisprosessissa, kuinka hyvin 
niitä pystytään simuloimaan ja millaiseen 
ilmastoon tuloksia verrataan?

• Ulko-olosuhteet eivät ole vakiot

Pitkäaikaiskestävyys ja sen arviointi
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Standardien vaatimukset ja ohjeet
• SFS-EN 10169 + A1 Orgaanisilla aineilla 

pinnoitetut (muovipinnoitetut) 
ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot.

• SFS-EN ISO 12944-6 Maalit ja lakat. 
Teräsrakenteiden korroosionesto 
suojamaaliyhdistelmillä. Osa 6: 
Laboratoriomenetelmät suorituskyvyn 
testaamiseksi.

SFS-EN 10169

SFS-EN ISO 12944-6
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SFS-EN 10169 luokituksia
• Pinnoitteiden luokittelu 

korroosionkestävyysluokkiin 
RC ja UV-säteilyn 
kestävyysluokkiin Ruv
perustuu pinnoitteiden 
kestävyyteen luonnollisessa 
sääaltistuksessa. Mikäli 
tämä ei ole mahdollista, 
esim. kun kyseessä ovat 
uudet pinnoitteet, voidaan 
sopia nopeutettujen 
kokeiden käyttämisestä.
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• Yleisimmät laboratoriokorroosiotestit eivät 
korreloi kovin hyvin ulkotesteissä havaittujen 
muutosten kanssa.

• Maalipinnoitteiden tulee kestää sekä 
korroosiota että auringonvaloa.

• UV-säteilyn vaikutus pinnoitteeseen myös 
korroosiotestien yhteydessä on syytä 
huomioida, kun halutaan kehittää 
mahdollisimman hyvin todellisia ulko-
olosuhteita simuloivia laboratoriotestejä.

• Yhdistettyjä testejä käytetään usein 
simuloimaan ankaria offshore-olosuhteita.

Yhdistetty korroosio- ja
UV-testi
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Esimerkki korrelaatiosta ulkotestien kanssa
AkzoNobel on vertaillut erilaisten yhdistettyjen 
korroosio/UV-testien korrelaatiota maalijärjestelmissä, 
joissa käytetään sinkkirikkaita pohjamaaleja ankarissa 
olosuhteissa  (≥C4 very high).

• ISO 19977-2 ”1 viikko proheesio/1 viikko UV+kondenssikosteus”

• NACE TM0304/TM0404 “synteettinen merivesi-testi”

• ISO 12944-6:2018 “Corrosion of steel structures by protective 
coating systems” “3 päivää UV+kondessikosteus/3 päivää
suolasumu/1 päivä pakastus”

• Neutraali suolasumu, ~4000h

• Ulkotesti Blyth, UK

Jatkuva neutraali suolasumu, ~4000h
Ei eroa systeemien välillä

ISO 19977-2, ~2000h

Ulkotesti, 3 vuotta

ISO 12944-9, ~4000h

NACE, ~2000h

AkzoNobel, https://international.brand.akzonobel.com/m/5f44067b30402a97/original/ISO12944_UK_LR.pdf
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Muovatun näytteen tutkimus
• Muovaus vaikuttaa materiaalin kestävyyteen, mutta todellisten 

muovattujen kappaleiden saaminen testaukseen työlästä.

• Kehitetty oma muovattu näyte, jossa tavoiteltu kattoprofiilin 
alareunaa.

• Kappaleessa on myös ura, jonka kohdalla materiaali ei pääse 
muovauksen aikana virtaamaan.
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Perustestien tulokset erinomaisia
• UV 2000 h tulokset tavoitteiden mukaiset tai 

paremmat, useimmat pinnoitteet 
korkeimmassa RUV4-luokassa.

• Jatkuva suolasumu 360 h ja 1000 h, ei 
kuplintaa, ei ruostumista.

• ACT II 1008 h erinomaiset tulokset, ei 
kuplintaa, ei ruostumista, lähes olemattomat 
irtoamat naarmuista ja reunoista, tulokset 
hieman parempia kuin tavallisilla vastaavilla 
pinnoitteilla.

• HUOM. Kaikista hankkeen näytteistä ei 
kaikkien testien tuloksia.
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Kondenssikosteus
• Kaikille näytteille tehty 40°C ja 60°C kondenssitestit sekä laboratoriossa muovatuille näytteille 

670 h pituinen testi 60°C QCT-laitteen sisällä.

• Kaikki näytteet erinomaisia 40°C 1500 h kondenssitestissä.

• QCT 60°C 1000 h
• Ei standardin mukainen vaan huomattavasti ankarampi. Kehitetty, jotta saataisiin pinnoitteiden välille eroja.
• PVDFBT1-näytteissä tyypillisesti kehitysversioissa havaittavaa kuplintaa.
• PESRWSMATBT1 (29) ja PES1MATBT2 (15) näytteissä vähän kuplintaa.
• Muut näytteet erinomaisia.

• QCT 60°C 670 h, muovatut näytteet kaapin sisällä
• Kuplintaa havaittiin samoissa näytteissä kuin suorilla näytteillä, mutta sen lisäksi muutamassa muussa 

näytteessä.
• Tyypillisesti muovaus lisää kuplintaa, mutta tässä tapauksessa eroja voi aiheuttaa myös testausmenetelmä.
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Korroosiotesti ”proheesio”
• ASTM G 85 - 94 Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing. Annex A5. Dilute 

electrolytic fog/dry test. Sumutus 1 h 25°C / kuivaus 1 h 35 °.

• Todella pitkissä ja rankoissa korroosiotesteissä muutamat näytteet kuplivat. Normaali testiaika 
360/500 h, nyt yli 1680 h.

• Reunakorroosio odotetun laista.

Näyte Pinnoite Proheesio Proheesio Proheesio
muovatut näytteet 451 h 1319 h 1693 h

1.
 su

ku
po

lv
en

 
pi

nn
oi

tte
et

BS04 PURBT1 ok ok paljon pieniä kuplia
BS02 PURMATBT1 ok ok ok
BS12 PES1BT1 ok ok vähän kuplia
BS18 PES1MATBT1 ok ok ok
BS10 PES2BT1 - ok ok
BS07 PES2MATBT1 - ok ok

2.
 su

ku
po

lv
en

 p
in

no
itt

ee
t

BS28 PESRWSBT1 ok ok
BS29 PESRWSMATBT1 - vähän kuplia vähän kuplia
BS24 PVDFBT1 - ok ok
BS25 PVDFBT1 - ok ok
BS26 PVDFBT1 - ok vähän kuplia
BS27 PVDFMATBT1 - ok ok
BS17 PES1BT2 ok vähän kuplia useita kuplia
BS15 PES1MATBT2 ok ok ok
BS31 PURMATRWS1BT1 - ok ok
BS35 PURMATRWS2BT1 - ok ok
BS37 PURMATRWS3BT1 - ok ok
BS39 PURMATRWS4BT1 - ok ok

3.
 sk BS33 PURMATBT3 ok ok ok
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Yhdistetty UV/korroosio
• SFS-EN ISO 11997-2 Paints and varnishes 

— Determination of resistance to cyclic 
corrosion conditions — Part 2: Wet (salt 
fog)/dry/humidity/ UV light.

• Kaikille laboratorioprofiloiduille 
näytteille.

• 10 viikkoa  1680 h
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Tulokset
• Todella pitkässä UV/korroosiotesteissä muutamat näytteet kuplivat. Lyhyellä testiajalla ei juuri 

eroja näytteiden välillä.

• Pitkillä testiajoilla muovauksen kesto tuli esille muutamissa näytteissä kaaren kuplintana

• Reunakorroosio odotetun laista. Jossain tapauksessa 2.sukupolven näyte oli hieman parempi kuin 
1. sukupolven näyte.

Näyte Pinnoite
UV/proheesio UV/Proheesio

6 viikkoa 10 viikkoa

1.
 su

ku
po

lv
en

 
pi

nn
oi

tte
et

BS04 PURBT1 ok pieniä kuplia
BS02 PURMATBT1 ok ok
BS12 PES1BT1 ok ok
BS18 PES1MATBT1 ok kuplia, myös kaaressa
BS10 PES2BT1 ok ok
BS07 PES2MATBT1 ok ok

2.
 su

ku
po

lv
en

 p
in

no
itt

ee
t

BS28 PESRWSBT1 ok ok
BS29 PESRWSMATBT1 ok ok
BS24 PVDFBT1 kaaressa kuplia kaaressa kuplia
BS25 PVDFBT1 ok ok
BS26 PVDFBT1 ok ok
BS27 PVDFMATBT1 ok pieniä kuplia, myös kaaressa
BS17 PES1BT2 ok ok
BS15 PES1MATBT2 ok kaaressa kuplia
BS31 PURMATRWS1BT1 ok ok
BS35 PURMATRWS2BT1 ok ok
BS37 PURMATRWS3BT1 ok ok
BS39 PURMATRWS4BT1 ok ok

3.
 sk BS33 PURMATBT3 ok ok
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Yhdistetty korroosio/kondenssi
• Kosteuden merkitys

• Halutaan näytteiden pysyvän pidempään kosteana 
laboratoriotestien aikana, koska ulkonakin pinnat ovat 
suurimman osan vuorokaudesta kosteana.

• Veden laatu vaikuttaa kuplintaan. Korroosiotestissä 
vedessä on suolaa, mutta kondenssitestissä ei. 
Kondenssitestissä osmoottinen paine pinnoitteen alla on 
suurempi, mikä tekee siitä herkemmän kuplimaan.1

• Kaikille pinnoitteille yhdistetty proheesio/QCT40 –
tutkimus, siirrot kaappien välillä viikon välein.

• 12 viikon jälkeen näytteissä vain hyvin vähäisiä 
muutoksia tai eroja.

1) Jones, Frank N., et al. Organic Coatings : Science and Technology, John Wiley & Sons, Incorporated, 2017,pages 125-127.

Näyte Pinnoite Proheesio/QCT
2016 h

1.
 su

ku
po

lv
en

 
pi

nn
oi

tte
et

BS04 PURBT1 vähän kuplintaa
BS02 PURMATBT1 ok
BS12 PES1BT1 ok
BS18 PES1MATBT1 ok
BS10 PES2BT1 ok
BS07 PES2MATBT1 vähän kuplintaa

2.
 su

ku
po

lv
en

 p
in

no
itt

ee
t

BS28 PESRWSBT1 ok
BS29 PESRWSMATBT1 ok
BS24 PVDFBT1 ok
BS25 PVDFBT1 ok
BS26 PVDFBT1 ok
BS27 PVDFMATBT1 ok
BS17 PES1BT2 ok
BS15 PES1MATBT2 ok
BS31 PURMATRWS1BT1 ok
BS35 PURMATRWS2BT1 ok
BS37 PURMATRWS3BT1 ok
BS39 PURMATRWS4BT1 ok

3.
 sk BS33 PURMATBT3 ok
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Syklinen korroosiotesti
• ISO 19977-1 Paints and varnishes. 

Determination of resistance to cyclic 
corrosion conditions. Part 1: Wet (salt
fog)/dry/humid. Sykli D.

• 600 h jälkeen näytteissä vain vähäistä 
korroosiota naarmun ympärillä, ei 
eroja näytteiden välillä.

Step Time 
(h)

Temperature
(°C)

Condition

1 0,5 30 ± 2 Salt spray

2 1,5 30 ± 2 Wet: (95 ± 3) % RH

3 2 50 ± 2 Hot dry

4 2 30 ± 2 Warm dry

 ISO 11997-1, sykli D 
600 tuntia

BS04 PURBT1 ok
BS02 PURMATBT1 ok
BS12 PES1BT1 ok
BS18 PES1MATBT1 ok
BS10 PES2BT1 ok
BS07 PES2MATBT1 ok
BS28 PESRWSBT1 ok
BS29 PESRWSMATBT1 ok
BS24 PVDFBT1 ok
BS25 PVDFBT1 ok
BS26 PVDFBT1 ok
BS27 PVDFMATBT1 ok
BS17 PES1BT2 ok
BS15 PES1MATBT2 ok
BS31 PURMATRWS1BT1 ok
BS35 PURMATRWS2BT1 ok
BS37 PURMATRWS3BT1 ok
BS39 PURMATRWS4BT1 ok

3.
 sk BS33 PURMATBT3 ok

Näyte Pinnoite

1.
 su

ku
po

lv
en

 
pi

nn
oi

tte
et

2.
 su

ku
po

lv
en

 p
in

no
itt

ee
t
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Näytteet katoksen alla
• Kuplimisen aikaansaaminen korroosiotesteissä haastavaa.

• Korroosiotestit tehdään laboratoriossa yleensä tietyssä kulmassa ilman katosta. Ulkotestauksen
korroosionäyte on kuitenkin normaalisti pystysuorassa katteen alla. → ulkotestitelineen simulointi.

• Lupaavaa kuplintaa näytetelineissä, jotka olivat profiloitujen näytteiden suojissa eri testeissä. → näytteen
suojaus toisella näytteellä.
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Näytteet katoksen alla, 2 tutkimusta
Ulkotestitelineen simulointi
• 10x15 cm näytteet kiinnitetty 

ruuveilla puuruoteisiin katoksen alle.
• Ensin 1 h jatkuvaa suolasumua + 2 h 

kuivausta ja sitten ISO 11997-1, sykli 
D, 788 h.

Toisen näytteen alla oleva näyte
• Kaksi 10x15 cm näytettä kiinnitetty 

toisiinsa niin, että toinen näyte on 
toisen näytteen päällä, molemmissa 
naarmu.

• 1680 h proheesiotesti.
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Tulokset
• Ulkotestitelineen simulointi ei tuottanut tulosta, näytteille ei tapahtunut mitään, edes reunakorroosiota.

• Toisen näytteen alla olevaan näytteeseen ei saatu aikaan haluttua kuplintaa.

Näyte Pinnoite ISO 11997-1, sykli D Proheesio 1693 h Proheesio 1693 h
788 h yläkappale alakappale

1.
 su

ku
po

lv
en

 
pi

nn
oi

tte
et

BS04 PURBT1 ok paljon pieniä kuplia paljon pieniä kuplia
BS02 PURMATBT1 ok ok ok
BS12 PES1BT1 ok vähän kuplia ok
BS18 PES1MATBT1 ok ok ok
BS10 PES2BT1 ok ok ok
BS07 PES2MATBT1 ok ok ok

2.
 su

ku
po

lv
en

 p
in

no
itt

ee
t

BS28 PESRWSBT1 ok ok ok
BS29 PESRWSMATBT1 ok vähän kuplia ok
BS24 PVDFBT1 ok ok ok
BS25 PVDFBT1 ok ok ok
BS26 PVDFBT1 ok vähän kuplia ok
BS27 PVDFMATBT1 ok ok ok
BS17 PES1BT2 ok useita kuplia ok
BS15 PES1MATBT2 ok ok ok
BS31 PURMATRWS1BT1 ok ok ok
BS35 PURMATRWS2BT1 ok ok ok
BS37 PURMATRWS3BT1 ok ok ok
BS39 PURMATRWS4BT1 ok ok ok

3.
 sk BS33 PURMATBT3 ok ok ok
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Yhteenveto
• Tutkittujen biopohjaisten maalipinnoitteiden pitkäaikaiskestävyys on jo 

todettu erinomaiseksi lukuisissa testeissä, mutta pinnoitteiden kehitystyö 
jatkuu!

• Kiihdytetyissä testeissä on edelleen rajoituksia eikä yksittäisellä testillä 
voida varmuudella kertoa pitkäaikaiskestävyydestä, mutta jos pinnoitteet 
toimivat useissa eri testeissä, voidaan kiihdytettyjen testien tuloksiin 
luottaa paremmin. 

• Ulkotestit vielä kesken.

• Hankkeen aikana kehitetyt uudet testausmenetelmät ovat kaikkien
käytettävissä ja niitä kehitetään edelleen.
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Kiitos mielenkiinnosta!
Kysymyksiä?


