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Korroosio on viheliäinen ilmiö, joka syö koneiden kuntoa ja arvoa. Varsinkin säilörehun valmistuksessa
ruostuminen on polttava kysymys. Korroosio Stop lupaa ongelmaan apua.
Suoja-aineen sekoitussuhde vaihtelee käytön mukaan. Tavanomaista pesua varten
aineen joukkoon lisätään kolminkertainen määrä vettä. Mikäli kyse on talvisäilytystä
edeltävästä tai muusta suojakäsittelystä, ainetta käytetään laimentamattomana.

M

aataloudessa korroosion kannalta erityisen hankalia kohteita ovat säilörehun
valmistuksessa käytetyt koneet.
Niiden koneistojen kulutuspinnat ovat happo- ja mekaanisen
rasituksen vuoksi todella kovilla.
Varmin tapa estää korroosiota
olisi ruostumattoman teräksen
käyttö. Toki ruostumaton teräskin kuluu, mutta sen elinkaari
on takuulla riittävä. Ongelmana
on kuitenkin hinta.
Sinkitys hidastaa niin ikään
ruostumista, mutta se ei sovi
kaikkiin kohteisiin. Muiden korroosionestoaineiden ja -pinnoitteiden ongelmana on usein ollut
huono kulutuskesto. Pahimmillaan korroosiota ehkäisevät
aineet ovat olleet elintarvikeketjuun tyystin sopimattomia.
Kotimainen pesu- ja korroosionsuoja-aine Korroosio Stop
tarjoaa ongelmaan uudenlaisen
ratkaisun. Kyse on pesu- ja suojaaineliuoksesta, joka ei edes pyri
estämään käyttöhetken korroosiota ja mekaanista kulumista.
Ainetta käytetään happoaltistusten jälkeisissä pesuissa sekä
pidempiä säilytyksiä edeltävänä
suoja-aineena. Rehun joukkoon
päätyvistä jäämistä ei tarvitse
olla huolissaan, sillä valmistajan mukaan kaikilla ainesosilla
on rehuhyväksyntä.

Korroosiokokeita
muurahaishapolla
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Teimme Korroosio Stopilla pienimuotoiset korroosiokoesarjat.
Tarkoituksena oli mallintaa olosuhteita, joissa käytetään muurahaishappopohjaisia säilöntäliuoksia.
KM 9/2016

Koekappaleiksi hankittiin
kuuden millimetrin paksuista
S235 JR G2 -lattaterästä leikattuna 100 x 100 millimetrin kokoon. Happoaltisteeksi
saimme Taminco Finland Oy:ltä
erän AIV 2 Plus -liuosta.
Ennen testejä koepalojen
särmät hiottiin aavistuksen pyöreiksi. Rasvat puhdistettiin asetonilla ja kuituliinoilla.
Koekappaleiden pintojen
tasalaatuisuus varmistettiin viikon mittaisella lipeä- ja kahden
vuorokauden suolahappokylvyllä. Käsittelyjen välissä ja jälkeen koekappaleet vesipestiin
ja kuivattiin.
Koesarjoihin valittiin vain kappaleita, jotka olivat pinnoiltaan
virheettömiä. Kaksi ensimmäistä
koesarjaa muodostuivat verrokeista, joista puolet jätettiin täysin käsittelemättä ja toinen puoli
kasteltiin vesijohtovedellä.
Kolme näytesarjaa siveltiin
reippaasti annostellulla väkevällä AIV-liuoksella, jonka
annettiin vaikuttaa tunnin ajan.
Yksi happokäsitelty koesarja syntyi kappaleista, joiden pintaan
annettiin hapon kuivua.
Jäljelle jääneet kaksi koesarjaa sumutettiin 1:3 laimennetulla Korrosio Stop -liuoksella.
Puolen tunnin vaikutusajan jälkeen kappaleet huuhtaistiin
pikaisesti vedellä. Huuhtelun
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ajatuksena oli mallintaa pintoihin pesun jälkeen kohdistuvaa
kevyttä vesirasitusta.
Pestyistä koekappaleista osan
annettiin kuivua, jonka jälkeen
niiden pintaan siveltiin suojakerros Korroosio Stop -ainetta.
Suojakäsitellyistä kappaleista
muodostui korroosiotestien viides koesarja.

Kovan testin kovat tulokset
Kaikki koekappaleet altistettiin
kelin mukaan vaihteleville olosuhteille. Kappaleisiin ei tosin
kohdistunut suoraa sadetta tai
auringonpaistetta. Ilman kosteus ja lämpötila sahasivat kuitenkin kuin ulkosalla.
Olosuhteet vastasivat paljolti
katettua, mutta lämmittämätöntä konesuojaa. Kahden viikon mittaiselle altistusjaksolle
osui paljon sadepäiviä, mikä
piti ilmankosteuden korkeana.
Muutoksia teräspinnoissa alettiinkin nähdä jo ensimmäisten
vuorokausien aikana.
Testijaksosta selvisivät ulkoisesti parhaiten kuivaksi jätetyt
koepalat. Niissäkin oli tosin jo
reuna-alueilla havaittavissa ruostetta.
Muut koekappaleet vaikuttivat kärsineen merkittävistä korroosiovaurioista. Korroosio Stop
-aineella käsitellyissä pinnoissa
ruoste näytti kuitenkin huomat-
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TEKNISET TIEDOT
Korroosio Stop
Ainetyyppi: korroosiota ehkäisevä pesu- ja suoja-aine
Valmistaja: Kemion Oy, puh. 050 525 2638,

www.kemion.fi
Valmistusmaa: Suomi
Koostumus: glyseroli,
pH:n säätöaine, korroosionestoaine,
vesi
Happamuus: pH 9–10
Tiheys: 1,2 kg/l
Jäätymispiste: alle -5° C
Laimennus: tavallinen pesu 1:3,
painepesu 1:9, suojakäytössä
ei laimennusta
Pakkauskoko: 5 l ja 20 l
Hinta: 60 € ja 135 €

tavasti tavanomaista tummemmalta ja jotenkin pinnalliselta.
Totuus paljastui koekappaleiden pesun yhteydessä. Vedellä
kastelluista sekä pelkällä AIVliuoksella käsitellyistä paloista
irtosi pesussa vain murto-osa
ruosteesta.
Korroosio Stop -aineella käsitellyt koekappaleet sen sijaan
palautuivat osin jopa kirkkaaksi
metallipinnaksi. Vaurioita pinnoissa toki oli, mutta ne olivat
luonteeltaan ja laajuudeltaan
vähemmän vakavia.
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Ylärivin kaksi viikkoa koekäsittelyn jälkeen kuvatut koekappaleet näyttivät perin ankeilta. Koko totuus paljastui
vasta vesipesun jälkeen. Alarivissä olevista pestyistä koekappaleista näkee, ettei aineen teho ole aivan täydellinen. Se on kuitenkin kiistaton.
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Tuloksia arvioitaessa on muistettava, kokeet tehtiin laimentamattomalla AIV-liuoksella.
Lisäksi koekappaleet olivat varsin matalan laatuluokan laadun
terästä, joka oli vielä käsitelty
ruostumiselle otolliseksi.
Kun aineen käytettävyyskin
osoittautui hyväksi, ei moitteille
löytynyt sijaa. Kaikkia vaurioita
Korroosio Stop ei toki estänyt,
mutta se kykeni hidastamaan
korroosiota merkittävästi. ◻

Glyserolipohjainen ja mietohajuinen Korroosio Stop on miellyttävää
käsitellä eikä käyttöliuosten valmistus tuota ongelmia. Aineosien
kerrotaan olevan rehukäyttöön
hyväksyttyjä. Aineen jäämien päätymistä rehun joukkoon ei tarvitse
näin ollen huolestua.
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