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Käyttökohteet Marine
-sovelluksissa vrt. WPC

Miksi luonnonkuidulla
vahvistettuja komposiitteja ?
nykyiset biohajoavat synteettiset muovit eivät ole tehneet
läpimurtoa
luonnonpolymeerit eivät kykene synteettisten muovien
materiaaliominaisuuksiin
polttoaineiden lisääntyvä kysyntä herättää kysymyksiä,
mistä saada raaka-aineita polymeereille
öljynhinnan vaihtelu nostaa kuitenkin esille kysymyksiä
öljyriippuvuuden vähentämiseksi
ilmastomuutos rohkaisee katsomaan biomassaa uudella
tavalla

2

11/29/2011

Mitä puumuovikomposiitit ovat?
puukuitujen osuus voi vaihdella 10…90 %
tyypillinen seossuhde 60/40
materiaalissa yhdistyy puun ja muovin hyviä
ominaisuuksia
puun kosteudenkestävyys paranee
muovin jäykkyys kasvaa
ongelmana luontainen epäsopivuus puukuitujen ja
muovimatriisin välillä, puukuidut ovat hydrofiilisiä ja
muovit hydrofobisia

Kuitulujitetut komposiitit
komposiittien käytön kasvun perusteena ovat niiden
tarjoamat hyvät ominaisuusyhdistelmät
komposiittimateriaalin ominaisuudet ovat usein parempia
kuin niissä käytettävien raaka-aineiden ominaisuuksien
summa

komposiittien hyviin ominaisuuksiin kuuluvat niiden
hyvä lujuus- ja jäykkyys niiden tiheyteen verrattuna ja
puuhun verrattuna hyvä kosteudenkestävyys
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Puumuovikomposiittien
mahdollisuudet yleisesti
VAHVUUDET
- ympäristöystävällisyys
- kierrätettävyys
- käyttöikä
- muunneltavuus, vapaa muoto
- säänkestävyys ja mittapysyvyys

HEIKKOUDET
- ulkonäkö varauksin
- tunnettavuus
- pitkänajan tutkimustiedon puute
- laitteiston ja muottien hinta
- paino
- standardit kehitysvaiheessa

MAHDOLLISUUDET
- korvata kyllästettyä puuta
- täysin uudet tuotteet
- korvata jalopuita

UHKAT
- ennakkoluulot
- öljyn hinta ja saatavuus
- uusi materiaali ei pääse markkinoille
- hinnoittelun epäonnistuminen

Greenline 2012 – hankkeen
tavoitteet
tutkimustyössä keskityttiin kierrätettävien materiaalien,
kuten biokuitupohjaisten komposiittien käyttöön veneen
rungon ja kansirakenteiden valmistuksessa
teknisen toteutuksen lisäksi tavoitteena oli
edistää suomalaisten veneenvalmistajien tietoisuutta uusista
”läpimurtorakennemateriaalivaihtoehdoista”
lisätä veneenvalmistajien verkostoitumista niin toimialan sisällä
(R&D –toiminta rakennemateriaalien suhteen) kuin myös
perinteisesti toimialan ulkopuolisten toimijoiden välillä (uudet
materiaalit) ja sitä kautta parantaa globaalia kilpailukykyä

projektin tavoite
veneenvalmistukseen soveltuvien materiaalien ja
rakennustekniikoiden selvittäminen ja analysointi
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Greenline –hankkeen tavoitteet
1. Selvitetään saatavissa olevien biokuitupohjaisten komposiittimateriaalien
soveltuvuus veneenrakennusteollisuuteen.
2. Selvitetään materiaalien käyttöön liittyvät erityisnäkökohdat mm.
muovattavuuden ja liittämisen näkökohdista.
3. Pilotoidaan uusien lisä- ja täyteaineiden sekä niiden soveltamisen
mahdollisuuksia komposiittimateriaaleihin (mm. lasikuitujäte, Imprexmateriaali) ja funktionaalisiin ja älykkäisiin polymeereihin sekä syvennytään
niiden hyödyntämiseen ja käyttösovellutuksiin, komposiittien turvallisuuteen
ja ympäristösuorituskykyyn (mm. kierrätettävyys) sekä imagoon ja korkean
suorituskyvyn puumateriaaleihin ja rakenteisiin veneteollisuudessa.
4. Kehitetään veneenrakennusteollisuuteen sopivia edistyksellisiä uusia
materiaaleja sekä tuoteominaisuuksia komposiittitekniikan sovellutuksilla
sekä toiminnallisilla ja älykkäillä rakenteilla.

Greenline 2012 - osallistujat
hanke ajalla 1.9.2009 – 30.6.2011
budjetti 229 kEUR (TEKES 60 %, LUT 35 %, yritykset 5 %)
mukana olleet yritykset
Terhi Oy
Esmarin Composites Oy
Ahlstrom Glassfibre Oy
Kotka Mills Oy
Merinova Oy
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Greenline materiaalikehitys –
vaihe I
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Johtopäätöksiä vaihe I (1/3)
materiaaliteknistä kehitystyötä jatkettava vaiheessa II,
kaupalliset tuotteet ja kirjallisuus osoittavat yksittäisten
ominaisuuksien pääsevän lähelle
veneenrakennusmateriaalien arvoja
iskulujuuden kasvatus tärkeintä

Johtopäätöksiä vaihe I (2/3)
tietyt ominaisuudet hyvällä tasolla
kovuus
kosteudenkesto varauksin
mekaaniset ominaisuudet varauksin
haasteita
iskulujuus
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Johtopäätöksiä vaihe I (3/3)
(jory 280410)
protyyppi
väriaineiden käyttö
muovattavuus ja liittäminen
lisää materiaalitestuksia loppuvaiheessa optimoidulle
materiaalille
syklinen rasitus optimoidulle reseptille
säänkesto

Greenline materiaalikehitys –
vaihe II
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Greenline materiaalikehitys –
vaihe II
ratkaisuvaihtoehtoja haasteisiin:
materiaalireseptien muokkaaminen
muovin määrän optimointi (iskulujuuden
kasvattaminen!)
materiaaliyhdistelmät (esim. lasikuitu/IMPREX)
lisäaineistus
kuituraaka-aineen muokkaus ennen ekstruusiota
kuituorientaation muokkaaminen

Protojolla, kuva ¼ (.pdf)
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Jigikuvat 1/2

Jigikuvat 2/2
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Greenline materiaalikehitys –
vaihe III

Toimenpiteet 01-06/11
protyypin valmistus
väriaineiden käyttö
muovattavuus ja liittäminen

materiaalikokeilu ruiskuvalussa
lopulliset materiaalitestaukset optimoidulle materiaalille
syklinen rasitus optimoidulle reseptille
säänkesto

11

11/29/2011

Säärasituskokeet
Taivutuslujuus EN 310
Charpy – iskulujuus EN 179-1
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Muovattavuuden ja liitettävyyden
testaaminen
Jatkoprojekti käynnistynyt syksyllä 2011 yhteistyössä LUT hitsaustekniikan
laboratorion kanssa.
Alustavia kokeita tehty keväällä 2011.

Muovattavuuden ja liitettävyyden
testaaminen
Pusku- eli peilihitsaus
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Muovattavuuden ja liitettävyyden
testaaminen
Materiaalit, menetelmät ja parametrit, mekaanisen lujuuden kokeet

Johtopäätökset Greenline
09/09-06/11
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BuK Boots- und Kunststoffbau GmbH
(www.dragon.de) (Lähde Pipe & Profile Extrusion Oct. 2010)

Pellakuidulla (50 %) vahvistettu vene
Huntsman.com/advanced_materials
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Lunacomp tuoteperhe

Johtopäätökset Greenline
1. Soveltuvat ekstruusiotuotteina sekä ruiskuvalettuina eri tuoteosien
valmistukseen
mielenkiintoisia sovelluskohteita puhtaasti luonnonkuidulla
lujitettuna sekä hybridikomposiittina
2. Liitettävissä eri hitsaustekniikoilla sekä liimoilla
3. Veneenrakentamisen ekologisuutta nostettavissa
luonnonkuitumateriaaleja lisäämällä
4. Luonnonkuitukomposiitista valmistettu komposiittivene kokeiluihin,
”hitsattu puuvene”
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Kehityskohteita jatkossa –
Greenline
herättänyt runsaasti kiinnostusta mediassa
(mm. YLE, Tekniikka & Talous, Kippari, TM)
hybridivenekonseptin / valmistettavuuden kehittäminen,
ALU –runko ja luonnonkuitukomposiitista sisustus / kansi
/ hyttirakenteet
liittämistekniikan kehittäminen (mm. insertit)
kaupallistaminen
esimerkiksi tuoteosat kuten penkit, kansiluukut tai
kansimateriaalit
sisustuksen ratkaisut

Kiitos mielenkiinnosta !
timo.karki@lut.fi
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