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Kuva 1. Painepesulaitteilla päästään parempaan pesutulokseen kuin 
harjalla pesten. Painepesun jälkeen puhdistetun pinnan bakteeripitoi-
suus on selvästi alhaisempi kuin harjalla pesemisen jälkeen. Kuvas-
sa kaista 1. on pesty 65 bar paineella ja pesutehoksi saatiin 1,5 mz/ 
h, keskikaista (2.) on pesty vesiletkulla 2...4 bar paineella, jolloin pe-
suteho oli 0,46 m2/h. Suorareunainen kaista no. 3. on pesty 108 bar 
paineella jolloin pesuteho oli 10 m2/h. 

ja tapah- pumppu, joka moottori. Voimansiirto Kuva 2. Painepesulaitteen 
kömoottorin akselille. 

on asennettu suoraan säh- Kuva 3. Painepesulaitteen pumppu 
tuu kiilahihnojen avulla. 
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Maatalouskoneiden tutkimuslaitoksella on suoritettu pai-
nepesulaitteiden koetus, jossa mitattiin mm. pesulaittei-
den tehon tarve, veden kulutus, pumpun paine ja pesute-
ho. Koetukseen osallistui 8 pesuria. Koetuksen tulokset on 
julkaistu erillisinä koetusselostuksina. Tämä tiedote on ly-
hyt yhteenveto koetuksen aikana tehdyistä havainnoista. 

Rakenne ja toiminta 

Painepesulaitteen 	tärkeim- 
mät osat ovat runkoon kiinni-
tetty moottori ja pumppu sekä 
paineletku ja paineletkun kä-
densija suutinputkineen. Pe-
sussa käytettävä paine saa-
daan aikaan tavallisesti män-
täpumpulla, jossa on 2...6 sy-
linteriä. Lisäämällä sylinterien 
lukumäärää on pyritty vähen-
tämään pumpun aiheuttamaa 
tärinää ja alentamaan pum-
pun kierrosnopeutta, ja näin li-
säämään rakenteen kestävyyt-
tä. Markkinoilla olevien pesu-
laitteiden pumppujen työpaine 
vaihtelee 49...157 bar, mutta 
laitteet, joiden pumppujen 
työpaine on 80...110 bar, sovel-
tuvat ehkä parhaiten maata-
louskäyttöön. 

Pesulaitteen voimanlähteenä 
:on tavallisesti sähkömoottori, 
;mutta on laitteita, joihin ti-
lattaessa saa polttomoottorin. 
:Pesureissa käytettävien sähkö-
moottorien nimellistehot ovat 
1,1...4,8 kW. Moottori käyttää 
?pumppua jako suoraan akse-
Ainsa tai kiilahihnojen välityk- 

sellä. Jos laitteessa on kiila-
hihnavälitys, pesuria hankit-
taessa on syytä tarkistaa, mi-
ten helppoa hihnojen kiristys 
ja vaihto on. Hihnat kestävät 
kuitenkin melko hyvin, jos 
huolehditaan siitä, että pum-
pussa ei ole painetta, kun laite 
käynnistetään. Painepesulait-
teen moottori on syytä varus-
taa suojakytkimellä. 

Painepesulaite liitetään vesi-
johtoon, josta tulee riittävästi 
vettä valmistajan suosittele-
maila paineella. On myös lait-
teita, jotka tarvittaessa imevät 
käyttämänsä veden. Pesulait-
teiden vedenkulutus on 7...22 
1/min, ja suurin sallittu käyt-
töveden lämpötila 60...90°C. 

Pesurin tulopuolella on ve-
densuodatin, joka poistaa ve-
dessä mahdollisesti olevat epä-
puhtaudet. On hyvä, jos ve-
densuodatin on riittävän iso ja 
tehokas, sillä vedessä olevat 
epäpuhtaudet vahingoittavat 
pumppua. 

Tulopuolelta vesi joutuu 
pumpun kautta painepuolelle. 
Pumpun jälkeen on pesulait-
teissa ohivirtausventtiili, jonka  

kautta vesi virtaa käyttövent-
tiliin ollessa suljettuna tai 
suuttimen ollessa tukossa. 
Pumpun jälkeen on eräissä pe-
sulaitteissa myös paineensää-
töventtiili, jonka avulla painet-
ta voidaan portaattomasti sää-
tää määrätyissä rajoissa. Esim. 
Rinki 100 ja Satar 1019-pesu-
laitteissa pumpun työpainetta 
voidaan säätää 57...84 bar, kun 
käytetään pesusuutinta SS 2510. 

Jos paineletku on riittävän 
pitkä, noin 10 m, voidaan pes-
tä suuri ala laitetta siirtämät- 
tä. Kun 	paineletku liittyy 
pumppuun ja kädensija,an pi-
kaliittimin, on letkua helppo 
käsitellä laitetta siirrettäessä 
eikä letku kierry solmuille pe-
sun aikana. Jotta pikaliittimet 
toimisivat hyvin, on niitä sään-
nöllisesti rasvattava. 

Kädensijan suihkuputkineen 
on oltava sopivan mittainen. 
Liian lyhyt kädensija vaikeut-
taa lattioiden ja seinien pesua 
sekä pakottaa pesijän olemaan 
hyvin lähellä suihkua. Toisaal-
ta liian pitkät suihkuputket 
ovat ahtaissa paikoissa, esim. 
koneita pestäessä, hankalat. 
Kädensijassa on ehdottomasti 
oltava käyttöventtiili, joka sul-
keutuu, kun pesijän ote irtoaa 
kahvasta. 

Kädensijassa on joko yksi tai 
kaksi suihkuputkea. Jos suih-
kuputkia on vain yksi, suutti-
met ovat tavallisesti vaihdetta-
via, pikaliittimin liitettäviä. 
Jos suhkuputkia on kaksi, toi-
nen suutin on tarkoitettu pe-
sua ja toinen pesuaineen levi-
tystä varten ja suuttimet on 
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yleensä liitetty kiertein suih-
kuputken päähän. Suihkuput-
ken ja kädensijan oikealla 
muotoilulla voidaan huomatta-
vasti pienentää kädensijassa 
vaikuttavia voimia ja pesijän 
käsiin kohdistuvaa rasitusta 

Pesuaineen lisäys tapahtuu 
1,1ko imupuolelle tai tavallisim-
min painepuolelle injektorin 
avulla. Pesuaineen määrä sää-
detään avaamalla syöttövent-
tiiliä. Käytetystä ratkaisusta 
johtuu, että annustelu ei ole 
kovin tarkkaa. Pesuaineen ku-
lutusta on aina seurattava ia 
syöttömäärä säädettävä kulu-
tuksen mukaan sopivaksi. Pe-
suainetta levitettäessä koetuk-
seen osallistuneiden pumppu-
jen työpaine oli yleensä 2,0...8,3 
bar paitsi Gerni-pesulaitteessa, 
jossa pumpun työpaine oli 33 
bar Veden kulutus pesuainetta 
levitettäessä oli 13,3...20,1 l/min 
ja pesuaineen osuus seoksen 
määrästä oli 4,3...12,0 % syöt-
töventtiilin ollessa täysin auki. 

Isku-pesulaitteessa 	pesuaine 
syötetään imupuolelle ja pesu-
aineen seossuhde oli 12 % tai 
100 %. 

Pesulaitteilla voidaan suih-
kuttaa vettä tai veden ja pesu-
tai desinfektioaineen seosta. 
Eräillä pesulaitteilla voidaan li-
säksi suihkuttaa pelkkää pesu-
tai desinfektioainetta. 

PeSUtehO 
Tärkeimmät pesutehoon vai-

kuttavat tekijät ovat paine, ve-
simäärä ja pesuetaisyys. 

Pumpun paine mitattiin pai-
neletkun alkupäästä. Pumpus-
ta lähtien paine alenee iniek-
torissa (0,5...16 bar), painelet-
kussa, käyttöventtiilissä ja suu-
tinputkessa. Vesisuihkun pane 
mitattiin suutinpeinemittarilla 
suihkun keskeltä. Suihkun 
paineeseen vaikuttavaa ennen 
suutinta vallitseva paine, ve-
siniäärä sekä suihkun leveys ja 
tasaisuus. Suihkun paine ale-
nee nopeasti etäisyyden kas- 

vaessa, kuva 9. Suihkun leveys 
(hajoituskulma) oli 4...20° suu-
rempi kuin suuttimiin oli mer-
kitty. Esim. 25°-suuttimen suih-
ku voi olla 45°. Useimpien 
suuttimien suihkun tasaisuus 
(paineen ja vesimäärän ja-
kaantuminen suihkun poikki-
leikkauksessa) oli huononlai-
nen. Koepenkissä pestäessä se 
voi huonontaa pesutehoa. Käy-
tännössä epätasaisuudesta ei 
ole niin paljon haittaa, koska 
sama alue suihkutetaan yleen-
sä useita kertoja. Karjasuojien 
pesuun sopii leveähkö suurin, 
25°...40° ja koneitten pesuun 
kapeampi, esim. 15°. Pistemäis- 
tä 	0°, voidaan käyttää 
sokkeloisten koneitten pesussa. 
Tällöin on kuitenkin varottava, 
ettei suihkuteta vettä laakerei-
hin. 

Työskentelyn kannalta mu-
kavin pesuetäisyys on n. 20...30 
cm. Vaikeasti irrotettavaa li-
kaa (lehmänlanta) pestäessä  

suurin pesuteho saavutetaan 
kokeilluilla pesureilla huomat-
tavasti lähempää peStäessä (5 
...16 cm), kuva 10. 

Lika ja pinta 
Pesutulokseen vaikuttavat pe 

surin ominaisuuksien lisäksi 
myös pestävän lian laatu ja li-
kaantuneen pinnan ominaisuu-
det. Lehmänlantaa pidetään 
hyvin tarttuvana ja vaikeasti 
pestävänä likana. Sianlanta ei 
myöskään ole kovin helposti 
pastävää, mutta sitä pidetääi. 
kuitenkin lehmänlantaan ver-
rattuna helpompana. Saksalais-
ten tutkimusten mukaan leh-
mänlanta on vaikeinta likaa, 
mutta vasikanlanta on lähes 
yhtä vaikeaa. Sianlanta tarttuu 
merkitsevästi löyhemmin alus-
taansa kuin edelliset. Sian re-
hu irtosi pesussa helpommin 
kuin sianlanta. 

Kun materiaaleja liataan, li-
ka tarttuu helpommin epäta-
saiseen ja huokoiseen pintann 

Kuva 4. Eri tavalla muotoiltuja painepesulaitteiden kädensijoja. Jos 
takakahvan kulma on liian jyrkkä kohdistuu kädensijassa vaikuttava 
työntövoima peukalon ja etusormen väliin, mikä tekee pesemisen 
epämiellyttäväksi ja raskaaksi. 

ft 
, 

, 
Kuva 5. Eri tavalla muotoiltuja suihkuputkien päitä. Jos suihkupto• 
ken päässä on liian terävä kulma vesisuihku pyrkii nostamaan suitai 
kuputkea, mutta jos kulma on sopivan loiva vesisuihku kannattaa 
suihkuputkea. 
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kuin sileään ja kovaan alus-
taan. Ensimmäisellä likaamis-
kerralla kovaksikin maalattuun 
pintaan tarttuu jonkin verran 
likaa. Tämä kuivunut lika 
muodostaa 	tartuntapinnan 
uudelle lialle ja muutaman le-
vityskerra,n jälkeen lähes kaik-
ki levyt ovat saman näköisiä 
alla olevan pinnan laadusta 
riippumatta. Useaan kertaan 
pesty pinta kuluu ja kulumi-
sen seurauksena lika tarttuu 
entistä helpommin. Betoni sekä 
höylätty ja höyläämätön puu 
sekä maalaamaton vaneri ovat 
pintoja, joihin lanta ja lannan 
tapainen lika tarttuu helposti 
ja jossa tällainen lika on hy-
vin tiukassa. 

Höylätyn ja höyläämättömän 
laudan sekä yleensä kaikkien 

'puupintojen pesu painepesuril-
la on hidasta (Sundahl, 1974). 
Ainoa poikkeus on suomalai-
nen filmipintainen vaneri, jos-
sa filmipinta muodostaa ko-
van likaa hylkivän ja helposti 
pestävän pinnan. Monia muita 
sileitä ja kovia materiaaleja,  

kuten kaa,kelia, klinkkeriä, 
muovilaminaattia, PVC-muovi-
laattaa ja alkydilakalla maa-
lattua teräslevyä ei 49 bar pai-
neella pestäessä saatu täysin 
puhtaaksi. Lika, joka jäi jäl-
jelle ohuena kalvona, lähti kui-
tenkin harjalla pestäessä hel-
posti. Myös asbestisementtile-
vyihin ja galva.noituihin teräs-
levyihin jäi painepesun jälkeen 
likaa, mutta tätä likaa oli vai-
kea saada pois harjalla pesten. 

Jos lika on tiukasti kiinni 
sileällä pinnalla, ei painepesu-
rin suihku pääse tunkeutu-
maan lian ja pinnan väliin ja 
pesutulos jää heikommaksi 
kuin huokoista pintaa pestäes-
sä. Jos sileä, kova pinta sitä-
vastoin on sellainen, että lika 
tarttuu siihen vain hyvin löy-
hästi, vesisuihku kuorii levyn 
puhtaaksi hyvin helposti. Täl-
laisia likaa hylkiviä, helposti 
pestäviä rakennusaineita ovat 
filmipintainen vaneri, lasi ja 
muovipäällysteinen alumlinile-
vy. 

Eräänä kokeiltavana aineena 
oli myös alumiininen aaltopel-
ti (Sundahl 1974). Aaltopellin 
puhdistukseen käytetty aika 
oli lähes sama kuin sileän le-
vyn puhdistamiseen, mutta aal-
tolevyn peseminen painepesu-
rilla oli hyvin epämiellyttävää. 
Lisäksi oli vaikea puhdistaa 
aaltojen sivuja, jonne helposti 
jäi likaa. 

Maalaaminen saattaa jossain 
määrin muuttaa rakennusai- 
neiden 	pesuominaisuuksia. 
Esim. Asvalttilakka tekee pin-
nan helpoksi puhdistaa varsin-
kin, jos lakka sivellään sileälle 
alustalle tai rappauksen. päälle. 
PVA-muovivärillä tai kloori-
kautsuvärillä maalattuun pin-
taan lika tarttuu tiukasti ja 
painepesun jälkeen pintaan jäi 
likaa, jota oli vaikea saada 
pois harjalla pasten. (Sundahl 
1974). 

Epoksiesterimaalilla ei ollut 
juuri vaikutusta pesutulokseen 
kun pestävä.t levyt liattiin leh-
mänlannalla. 

Liotus 
Liotus on pesumenetelmästä 

riippumatta tärkeä ja hyödylli-
nen toimenpide. Paras tulos 
saavutetaan kun liotus suorite-
taan vedellä päivää ennen pe-
sua ja juuri ennen pesun alka-
mista pestävä alue kastellaan 
uudestaan. Jos jälkimmäiseen 
liotukseen käytetään liotusai-
netta, pitenee pesuun tarvitta-
va aika (Sundahl, 1974). Jos 
liotus suoritetaan vain kerran 
noin 30 min ennen pesun alkua 
liotusainetta käyttäen, on var-
sinainen pesu huomattavasti 
työläämpi kuin pelkkää vesi-
liotusta käytettäessä. Sundah- 

lin mukaan näyttää siltä, että 
liotusainetta käytetäessä lika 
liukenee tehokkaasti liotusai-
neeseen ja näin syntynyt lika-
liuos puolestaan imeytyy pes-
tävään pintaan, mikä vaikeut-
taa ja hidastaa pesua. 

Kun lehmänlannalla liatut 
vanerilevyt upotettiin 30 se-
kunniksi veteen ja veden an-
nettiin tämän jälkeen imeytyä 
30 min pesuteho oli 61 m2/h 108 
bar paineella pestäessä vesi-
määrän ollessa 14,5 1/min ja 
2,1 m2/h. Kun paine oli 65 bar 
ja vesimäärä 10,3 1/min. Vas-
taava teho kuivia levyjä 
pestäessä oli 10 m2/h ja 
1,5 m2/h. Pestäessä sikalan kal-
kittuja kiviseiniä, joissa oli kui-
vunutta sianlantaa ja pölyä, 
työsaavutus oli 48 m2/h. Lika 
irtosi helpommin, kun seinät 
kastettiin ennen pesua. Työ-
saavutus oli tällöin liotus mu-
kaan lukien 68 m2/h. Pumpun 
paine oli 88...96 bar ja. vesi-
määrä 12,5 1/min. 

Koneita pestäessä ei pelkkä 
vesi riitä poistamaan likaa. 
Paksun rasvaisen lian peitossa 
olleesta traktorista lika ei ir-
ronnut pelkällä vedellä, vaan 
likaa täytyi liottaa pesuaineel-
la. Traktorin pesuun kului n. 
30 min. Jos pesuaine lisätään 
veden joukkoon painepesussa, 
on pesuaineen syöttömäärän 
oltava riittävän suuri, esim. 
varsoolia n. 8 %, jotta pesuai-
neen lisäämisellä olisi merki-
tystä. Koneita pestäessä on 
edullista levittää pesuaine en- 
sin 	käsiruiskulla ja käyttää 
painepesuria vain pelkkään ve-
sipesuun. Näin menetellen pe-
suaineen menekki pysyy pie-
nenä. 

Taulukko 1. Erilaisten rakennusaineiden puhdistamiseen käytetty 
suhteellinen puhdistusaika ja puhtaus. Höylätty lauta = 100. Le-
vyt on Hattu lehmän lannalla ja pesty 49 bar paineella. Puhtaus-
arvostelussa 5 = täysin puhdas, 0 = hyvin likainen. (Sundahl, 
1974). 

Suht. 	Puhtaus 
Aine/pintakäsittely 	 puhdistusaika 

Erittäin helppoja puhdistaa: 
asvalttilakalla maalattu lastulevy  	14 
filmipintainen vaneri  	17 
asvalttilakalla maalattu rappaus  	17 
asvalttilakalla maalattu höylätty lauta  	18 
:svalttilakalla maalattu höyläämätön lauta 	25 

Helppoja puhdistaa: 
kumimatto 	  43 
ikkunalasi 	  45 
alumiininen aaltolevy (TRP 20) 	  47 
muovinen aaltolevy PVC (TRP 18) 	 48 
silikonikyllästetty lastulevy  	53 
epoksimaalilla maalattu teräs 	  55 
teräshierretty betoni 	  60 
PVA-muovimaalilla 'maalattu rappaus, 	 62 
alkydilakalla maalattu teräs  	62 
Melko vaikeita tai vaikeita puhdistaa: 
PVA-muovimaalilla maalattu lastulevy 	 70 	2,5 
alkydimaalilla maalattu vaneri  	70 	2,3 
alumiinilevy, sileä 	  73 	4,0 
galvanoitu teräslevy 	  79 	2,5 
kaakeli 	  85 	1,3 
asbestisementti  	 96 	3,0 
muovilevy, PVC, sileä 	  96 	1,0 
kosteudenkestävä lastulevy  	99 	2,3 
höylätty mäntylauta 	  100 	3,2 
Hyvin vaikeita puhdistaa: 
lautahierretty betoni 	  101 	3 9  
mäntylau ta 	  111 
vaneri 	  120 

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

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
4,9 

Kuva 6. Kahden pesulaitteen pesuaineen tilavuusvirta eri syöttöhanan 
Pesuaineen syöttö on hyvin epämääräistä ja pesuaineen 

Jki on mitattava syöttöhanan jokaisen säädön jälkeen. 
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Kuva 10. Moottorin nimellisteho ja pesuteho 5, 10 ja 20 cm etäisyydeltä pestäessä. Pesuteho suurenee 
etäisyyden pienentyessä. Kun pestään liian läheltä (suihkun paine yli 2,$ bar) pesuteho pienenee jäl-
leen. 
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Vesivahingot 
Käyttöohjeissa 	suositellaan 

yleensä pesuetäisyydeksi 10...30 
cm. Jos käyttöohjeita noudate-
iaan, ei ole vaaraa, että ylei-
;esti käytössä olevat raken- 
ausaineet 	vahingoittuisivat, 
..dellyttäen, että vesisuihku ei 
)1e liian kauan samassa pai-
kassa. 

Eräässä saksalaisessa ko-
keessa suihkutettiin vettä 83 
bar paineella 30 cm etäisyy-
deltä styrokslevyyn. Kun suih-
in' oli koko ajan liikkeessä, ei 
vahinkoja syntynyt, mutta kun 
suihku oli paikallaan, vaurioi-
ta syntyi 1 sekunnissa. Maata-
louskoneiden tutkimuslaitok-
sella pestiin styrokslevyjä 108 
bar painetta käyttäen. Vaikka 
suihkua Iiikuteltiin koko ajan 
melko nopeasti, levy vaurioi-
tui 40 cm etäisyydeltä pestäes-
sä. Pesuetäisyyden ollessa 50 
m levy ei vaurioitunut. 
Vanerilevyllä suoritettiin ku-

lu.tuskoe, jossa levyä pestiin 
min. Suihkun pyyhkäisynopeuE 
oli joka pesukerralla 0,92 m2/ 
min. Koska lian irrottamiseen 
tarvittiin keskimäärin 4,6 pe-
sukertaa, _ vastaa 1000 pesuker-
taa noin 217 pesua. Jos olete 
taan, että seinää pestään b 
kertaa vuodessa, vastaa 217 
pesua 36 vuoden pesuja. Va-
nerilevyn kohta, jota oli pesty 
1000 kertaa, ei juuri ollut kulu-
nut. Kun samalla pesulaRteel-
la kulutettiin vanerilevyjä si-
ten, että suihku pidettiin koko 
ajan samassa kohdassa 10 cm 
päässä " levystä, kesti 11 min 
kunnes vanerin ensimmäinen 
kerros oli kulunut puhki, tau-
lukko 2. 

Painepesu lisää betonilattioi-
den kulumista. Esim. lihasika-
lassa 10 vuoden pesut, jos sika-
la pestään noin 2,5 kertaa vuo-
dessa, vastaavat' noin 1...2 min 
yhtä,jaksoista suihkuttamista. 

Kuva 9. 

Suihkun paine eri etäisyydellä 
suuttimesta: 

1 = 88 bar 12,5 1/min. suutin 4° 
2 = 96 bar 12,4 1/min. suutin 25° 
3 = 88 bar 12,6 1/min. suutin 44° 
4 = 65 bar 10,3 1/min. suutin 53° 
5 = 84 bar 19,5 1/min. suutin 44° 
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Tämä merkitsee, että lattiasta 
kuluu pelkän pesun vaikutuk-
sesta noin 2...3 mm kerros. 
Halkeamien reunoilla kulumi-
nen on erittäin voimakasta ja 
selvästi nopeampaa kuin va-
hingoittumattomissa kohdissa. 
Kun suihkutuskulmaa muute-
taan 45 asteesta 60 asteeseen, 
betonin kuluminen lisääntyy 
50...100 %. Suihkutusetäisyy- 
-1 	lisääminen 15 mm:stä 60 

a:iin vähensi lattian kulu-
mista 50 % (Nilsson, 1971). 
Käytännössä suihku pidetään 
ainakin 5...10 cm päässä pestä-
västä lattiasta, mutta tiukasti 
istuvaa likaa voidaan irroitella 
suihkuttamalla 5...10 mm etäi-
syydeltä.  

4,6 	 4 
2,5 	 11 

Painepesulla voi olla epä-
edullinen vaikutus eräiden 
maalien pintakerrokseen, vaik-
ka näkyvää vauriota ei ole-
kaan havaittavissa. PVA-muo-
vimaaliin, alkydimaaliin ja jos-
sain määrin myös kloorikaut-
sumaaleihin lika tarttuu pai-
nepesun jälkeen helpommin ja 
peseminen on vaikeampaa 
kuin ennen painepesua. Jos 
maali ei ole tarttunut tiukasti 
alustaansa, saattaa maali lisäk-
si lohkeilla irti jo ensimmäises-
sä painepesussa. 

Koneita pestäessä on syytä 
olla huolellinen, sillä jos suih-
ku suunnataan suoraan laake-
reihin, voi niihin päästä vet-
tä. Kertavoideltuun, huulitiivis- 

teellä varustettuun laakeriin, 
GRAE 20 NPPB, suihkutettiin 
vettä 96 bar paineena 12,5 1/ 
min 15° suuttimella noin 15 
cm etäisyydeltä 15 s ajan. Tä-
män jälkeen laakeri avattiin 
ja siellä todettiin olevan vettä. 
Tällaisia laakereita on esim. 
leikkuupuimureissa. 

Tiivistelmä 

Pai nepes ulai te tta käytettäes-
sä puhdistustyö on helpompaa 
kuin harjalla pestäessä. Myös 
pesutulos ja työsaavutus ovat 
painepesuria käytettäessä pa-
remmat kuin harjalla pestäes-
sä. Jos pesulaketta käytetään 
oikein, pesuetäisyys pidetään 
10...30 cm, suih.kutuskulma on 
noin 45° ja suihku pidetään 
koko ajan liikkeessä, ei veden 
aiheuttama kulutus muodostu 
kovin suureksi. Tehokkuuten- 

sa, kalliin hintansa ja suhteel-
lisen vähäisen käyttönsä vuok-
si painepesulaitteet sopivat hy-
vin yhteiskäyttöön. 
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Aika 
2 3 4 5min 

Taulukko 2. Vanerin kulutuskoe. Suihkutusaika, jonka kuluttua 
vanerin ensimmäinen kerros kului puhki. 

Etäisyys 	Suihkun paine 	Ensimmäinen 
cm 	 bar 	 kerros puhki 

min 

0 

1- 

,Isek 8 	15 	30sek 1mln 
	 ........ , ..... 

1,5 
: ............ 

Aika 
30sek 1min 2 3 4 5min 4sek  

K 250  K 400 	 
K 250 - 

2-

3 

4-

5-

6- 

mm Kuluminen 
mm 

Kuva 11. Betonipinnan kuluminen suihkutettaessa pintaa 1,6 cm etäi- 
syydeltä. Pumpun paine oli 78 bar ja vesimäärä 27 1/min. (Nilsson, 
1971.) 

Kuva 12. Kun betonipinnassa oli 0,1 mm levyinen halkeama, kulumi- 
nen oli huomattavasti nopeampaa kuin pinnan ollessa ehjä. (Nilsson, 
1971.) 


