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ABSTRAKTI

Tutkimukseni lähtökohtana minulla on skeittilaudan rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden 
tutkiminen. Aion tutkimuksessani rinnastaa komposiitti rakenteella tehdyt koepalat olemassa 
olevaan skeittilaudan rakenteeseen ja tehdä niille lujuus ja kiertojäykkyys kokeita. Pyrkimyk-
senä on selvittää komposiitti ja puurakenteen eroja käytännön kokeiden perusteella. Oma 
tutkimus aiheeni rajautuu kahden materiaalin yhdistämiseen, puun ja hiilikuidun, jotka yh-
distän toisiinsa ureahartsiliiman, uretaaniliiman ja hartsiepoksin avulla. Koepalojen tekemi-
seen sovellan laminointitekniikkaa, jossa ohuita hiilikuitu mattoja käytetään vaahterapuuvii-
lujen välissä, jotka puristetaan toisiinsa kiinni sideaineen toimiessa kovetteena. Tarkoituksena 
on puristaa kolme samanlaista koepalaa ja käyttää niissä kolmea eri liimarakennetta. Side-
aineena toimivat epoksit vaihtuvat laminoinnessa, joita verrataan keskenään sekä jo olemassa 
olevan skeittilaudan puurakenteen kanssa.

Miksi tutkimus komposiitti rakenteista? Olen tutustunut laminoituihin rakenteisiin edelli-
sessä ammatissani. Olen nähnyt käytännössä miten hyvä tapa laminoiminen on, kun halu-
taan saavuttaa keveyttä ja lujuutta rakenteessa. Tutkimukseni siis vie jo minulle tuttua aihetta 
eteenpäin, jossa on ajatuksena tutkia eri materiaalia ja niiden yhteisvaikutuksia suhteessa 
toisiinsa laminointitekniikkaa hyödyntäen. Ajatus skeittilaudan rakenteesta ja sen parantam-
isesta heräsi, kun olin ystävieni kanssa skeittipuistossa. Seurasin skeittaajia puistossa ja hetken 
kulutta minua päin käveli skeittaaja katkennut skeittilauta kädessä, josta hän alkoi ruuvata 
trukkeja irti. Kysyin, että voinko tutkia rikkinäistä lautaa ja hän antoi laudan minulle, kun 
oli irrottanut osat. Siinä hetkessä ajattelin, että täytyy rakentaa skeittilauta, joka ei katkea tai 
kestäisi enemmän rasitusta. Tämä tapahtui jo vuosia takaperin ja asia muistui nyt mieleeni 
materiaalitutkimus kurssin kynnyksellä. 

Tein vielä hieman tuoreempaa kenttätutkimusta. Lähdin Kontulan skeittihallilla kavereitteni 
mukaan ja seurasin sivusta skeittaajia ja skeittilaudan ominaisuuksia, kun niillä skeitataan. 
Kyselen kolmelta skeittaajalta, jotka olivat harrastaneet pitkään lajia, että mitä he toivoisivat 
skeittilaudan ominaisuuksilta, ja kokivatko he puutteita skeittien ominaisuuksissa? Jokai-
sen haastateltavan vastauksessa oli yhteys: Kun skeittilautaan on käytetty pidempää, se alkaa 
väsyä ja ponnistaminen hankaloituu, kun kimmoisuus katoaa asteittain. Lopulta skeittilauta 
katkeaa, kun se on saanut riittävästi rasitusta ja iskuja. Haastattelujen perusteella tutkimusai-
heeni varmistui ja toivon löytäväni jotakin uutta tietoa tästä aiheesta.

Tutkimuksmenetelmä tein taivutuskokeita 5 kg rasituksessa valmistamilleni koepaloille. Tu-
lokset ovat vertailukelpoisia koepalojen kesken, mutta vain suuntaa antavia olemassa olevan 
skeittilaudan rakenteeseen verrattaessa. Tutkimustulokset tuovat hyvin tietoa eri sidosainei-
den jäykkyysominaisuuksista ja antavat aihetta jatkaa tutkimusta, jonka seuraava vaihe olisi 
komposiittirakenteisen skeittilaudan valmistaminen ja testaaminen käytössä.
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JOHDANTO

Komposiittirakenteiden tarkoituksena on kahden tai useamman materiaalin yhdistäminen. 
Ajatuksena on tuoda eri materiaalien hyvät ominaisuudet esille niitä yhdistämällä ja saavuttaa 
tätä kautta parempi lopputulos, kuin yhdellä materiaalilla. Komposiittti rakenteen periaattee-
na on, ettei materiaaleja sulateta toisiinsa, vaan väliin lai- tetaan sidesainen, joka toimii yh-
distävänä tekijänä.

Komposiittien sideaine eli matriisi voi olla orgaanista tai epäorgaa-
nista materiaalia kuten polymeerejä, bitumia, mutaa, hartsia, sementtiä, metalleja, keraamia, 
lasia tai jäätä. Lujitteena komposiiteissa voi olla kuitua, hiukkasia tai kerrosrakenteita. (Saare-
la et al. 2003)

Komposiitti tekniikoita  hyödynnetään useilla eri teollisuuden alueilla, esim. autoteollisuus, 
ilmailuteollisuus, urheiluteollisuus, laivateollisuus. Monille tuttuja komposiitti valmisteita, 
ovat esim. lasikuituveneet, mailapelivälineet, vanerista valmistetut kalusteet taikka teräsbeto-
ni.

Komposiittirakenteiden valmistukseen on monia eri menetelmiä. Yleisesti valmistukseen liit-
tyy lujitteen kostutus, sekoitus, yhdistäminen ja kovettaminen. Komposiittituotteita voidaan 
valmistaa usealla eri menetelmällä, kuten laminoida, kuitukelata, injektoida, valaa, eri puris-
tusmenetelmillä ja jatkuvatoimisilla menetelmillä. (Saarela et al. 2003)

Tutkimuksessani käytän laminointi menetelmää, jossa sidos-aine levitetään pensselillä kuitu-
jen pinnoille, jonka jälkeen laminoidot kerrokset altistetaan puristukselle n.3000kg /m2. Näin 
saadaan haluttu sidos-aine kulkeutumaan syvälle kuidun rakenteeseen ja laminoidusta kap 

paleesta tulee luja ja yhtenäinen.
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JOHDANTO

Skeittilaudan rakenteen halkileikkaus, kts. piirroskuva sivu 9.

Laminoitavat kuidut suuntajärjestyksessä
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TUTKIMUS MENETELMÄT

Tutkimus menetelmänä laminoin kolme samanlaista komposiitti kappaletta, mitat 7x70 
x 430 mm. Komposiitti rakenteet koostuvat 1mm paksusta koivuviilusta ja hiilikui-
tumatosta 200g/m2.  Käytän tutkimuksesssa kolmea eri sideainetta (ureahartsiliima, 
hartsiepoksi, uretaaniliima) ja vertaan laminoitujen rakenteiden jäykkyyksiä eri sidos-
ainen välillä keskenään, mutta myös heijastaen tuloksia valmiina olevaan skeittilaudan 
rakenteeseen. Alla laminoitujen rakenteiden havainnollistavat kuvat. 

Tiedonhankintaan käytin Aalto primoa ja Internetin sivustoja (Lujitemuovi.fi, Kevra.fi), 
joista toisessa kävin paikanpäällä keskustelemassa tutkimuksestani ja siihen tarvittavista 
materiaalivalinnoista. Kevra on alan johtava komposiittirakentamisen erikoisliike, josta 
sain hyvän tietopaketin perustietojeni pohjalle komposiittirakenteista. Tutkimusmate-
riaaleissa jouduin vaihtamaan vaahteraviilun koivuviiluun huonon saatavuuden takia, 
mutta koivu on hyvin lähellä vaahteran ominaisuuksia, normaalisti skeittilauta valm-
istetaan vaahteraviilusta. Toinen asia jossa jouduin tekemään poikkeuksen oli viilun 
paksuus, joka normaalisti skeittilaudassa on 1,5 mm. Tekemissäni laminoinneissa käy-
tin 1 mm paksusta koivuviilua, mitä oli saatavilla.
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Laminoidun komposiittikoepalan rakennekuva        
koepala 1 

Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Uretaaniliima D4

Uretaaniliima D4

Uretaaniliima D4

Uretaaniliima D4

Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Koivuviilu 1mm syysuunta poikittaina

Uretaaniliima D4

Hiilikuitu vahvike

Uretaaniliima D4

Koivuviilu 1mm syysuunta poikittaina

Mitat : 7 x 70 x 430
Paino:  163 g
Materiaalit: Koivuviilu, hiilikuitu, uretaaniliima D4
Taipuma 5 kg rasituksessa : 30 mm
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Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Ureahartsiliima Kestorit 390

Ureahartsiliima Kestorit 390

Ureahartsiliima Kestorit 390

Ureahartsiliima Kestorit 390

Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Koivuviilu 1mm syysuunta poikittaina

Ureahartsiliima Kestorit 390

Hiilikuitu vahvike

Ureahartsiliima Kestorit 390

Koivuviilu 1mm syysuunta poikittaina

Laminoidun komposiittikoepalan rakennekuva        
koepala 2

Mitat : 7 x 70 x 430
Paino:  158g
Materiaalit: Koivuviilu, hiilikuitu, uretaunihartsiliima 
Kestorit 390
Taipuma 5 kg rasituksessa : 32 mm
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Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Hartsi epoksi ampro

Hartsi epoksi ampro

Hartsi epoksi ampro

Hartsi epoksi ampro

Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Koivuviilu 1mm syysuunta pitkittäin

Koivuviilu 1mm syysuunta poikittaina

Hartsi epoksi ampro

Hiilikuitu vahvike

Hartsi epoksi ampro

Koivuviilu 1mm syysuunta poikittaina

Laminoidun komposiittikoepalan rakennekuva        
koepala 3

Mitat : 7 x 70 x 430
Paino:  181 g
Materiaalit: Koivuviilu, hiilikuitu, hartsi epoksi Ampro
Taipuma 5 kg rasituksessa : 21 mm
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Vaahteraviilu 1,5mm syysuunta pitkittäin

Vaahteraviilu 1,5mm syysuunta pitkittäin

Puuliima (vedenkestävä)

Puuliima (vedenkestävä)

Puuliima (vedenkestävä)

Puuliima (vedenkestävä)

Vaahteraviilu 1,5mm syysuunta pitkittäin

Vaahteraviilu 1,5mm syysuunta pitkittäin

Vaahteraviilu 1mm syysuunta poikittaina

Puuliima (vedenkestävä)

Vaahteraviilu 1,5mm syysuunta pitkittäin

Puuliima (vedenkestävä)

Vaahteraviilu 1mm syysuunta poikittaina

Laminoidun skeittilaudan rakennekuva                   
koepala 4

Mitat : 10 x 70 x 430
Paino:  221 g
Materiaalit: Vaahteraviilu 1-1,5mm, puuliima D3
Taipuma 5 kg rasituksessa : 10 mm
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MITTAUKSET

Koepalojen mittaukset suoritin kotona hyödyntäen ruuvipuristimia ja 5 kg valurau-
ta pataa. Asetin koepalat ruuvipuristimilla pyödän reunaan kiinni, niin että kullekin 
koepalalle jäi vapaata ylitystä 350mm matka. Tämän jälkeen mittasin etäisyyden lat-
tiaan rullamitalla koepalan pinnasta ja laitoin tuloksen muistiin. Seuraavaksi asensi 
narun avulla 5 kg painavan valurautapadan roikkumaan koepalan toiseen päähän 
ja tämän jälkeen mittasin taipuvan palasen pinnan korkeuden suhteessa lattiaan. 
Näiden kahden mittatuloksen erotuksena sain tuloksen koepalan taipuvuudesta 
rasituksesssa.
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TULOKSET

 

Koepala 1: Uretaaniliima D4                                   jousto   30 mm

Koepala 2: Ureahartsi kestorit 390                          jousto   32 mm

Koepala 3: Hartsiepoksi                                            jousto   21 mm

Koepala 4: Skeittilauta                                               jousto   10 mm

Mittausta 5 kg rasituksessa
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimusaiheena oli skeittilaudan rakenteen vertaus komposiittirakenteeseen. 
Tutkimustulokset antoivat hyvin viitteeitä siitä, mikä on sopiva rakenne ja 
sidosaineyhdistelmä skeittilaudan valmistamista varten komposiitti tekniikoita 
hyödyntäen. Tutkimukseni suurin ongelma kohta oli oikean paksuisen vaahte-
raviilun löytäminen ja jouduin suorittamaan tutkimuksen ohuemmalla koivu-
viilulla. Tämän takia tutkimukseni komposiittirakenteet eivät ole täysin ver-
rannollisia skeittilaudan rakenteeseen ja johtopäätökset tutkimustuloksista ovat 
näin ollen vain viitteellisiä.

Kuitenkin tutkimuksessani sain uutta tietoa eri sidosaineliimojen käyttäytymi-
sestä ja niiden ominaisuuksista komposiittirakenteissa. Joustavampien sidosai-
neliimojen käyttöä en suosittele jatkossa hiilikuitu vahvikkei-
den sidosaineeksi (koepalat 1-2), sillä toivottava jäykkyys jää saavuttamatta 
liiman pehmeämmän rakenteen takia. Sen sijaan hartsiepoksi (koepala 3), joka 
on tarkoitettu kevytkomposiittirakenten sidosaineeksi, sopii hyvin myös puu-
kuidun  yhdistämiseen laminoinneissa ja tämä yhdistelmä tarjosi parhaan mah-
dollisen lopputuloksen  tutkimuksen osalta. Tutkimustani voidaan hyödyntää 
sellaisenaan käytännössä, kuin myös teoriassakin. Tutkimustuloksien ero keske-
nään tekee niistä helposti tulkittavia ja antaa ymmärrystä painon ja jäykkyyden 
suhteesta  toisiinsa. 

Seuraavaksi haluaisin jatkaa tutkimustani komposiittirakenteesta 1,5mm vaah-
teraviilulla, joka olisi vahvistettu hiilikuidulla ja tuottaa näin koekäyttöön hii-
likuidulla vahvistetun komposiittiskeittilaudan. Tälläinen tutkimusmenetelmä 
antaisi jatkossa täysin vertailukelpoista tietoa komposiittirakenteen ja skeittilau-
dan puurakenteen eroista käytännössä ja toisi uutta tietoa lajin keskuuteen.
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