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HANNU RÄISÄNEN

� Kahluuhousut joutuvat käytös-
sä alttiiksi kovalle rasitukselle. Li-
ka ja hankaava kulutus muuttavat
housujen pintaa sekä sisä- että ul-
kopuolelta.

On myös epäilty, että kova läm-
pö vaikuttaa heikentävästi kah-
luuhousujen tiiviyteen. Voiko esi-
merkiksi nuotion ääressä istua
kahluuhousut jalassa? Istuessa
housut joutuvat kovalle rasituk-
selle muutenkin polvien kohdalta,
kangas kiristyy ja venyy.

Vaikka hengittävien kalvojen
valmistusprosessi on tarkasti var-
jeltu salaisuus,on valmistajien tie-
doista jäänyt mieleen sentään jo-
tain lämpöpaisutuksen käytöstä
valmistuksen yhteydessä. Voisiko
lämpö myös saada aikaan jotakin
ei toivottua valmiissa kalvossa?

Hengittävät kalvot ovat täynnä
mikroskooppisen pieniä reikiä,
kalvon läpi mutkittelevia onkaloi-
ta,joista pienimolekyylinen hiki eli
vesihöyry pääsee vuotamaan ulos
mm. liikkeen housujen sisään ai-
heuttaman paineen vaikutukses-
ta.Housujen ulkopuolella vallitse-
va, pelkän suurimolekyylisen ve-
den maailma ei pysty tunkeutu-
maan niin pienistä rei’istä sisään.

Polyuretaania (PU) tai poly-
eteeniä (PE) ja nailonia (NY) sekä
polytetrafluorietyleeniä (PTFE)  si-
sältävien kalvojen toimintaan vai-
kuttaa niiden puhtaus, joten pe-
suohjeet on syytä lukea huolella.
Yleisesti kalvoasut voidaan pestä
haaleassa vedessä ja jopa pesu-
koneessa, mutta huuhtelu- ja val-
kaisuaineita ei saa missään ni-
messä käyttää.

Suolaisessa vedessä kahlailevat
jo tietävätkin,että kaikki varusteet
– myös kahluuhousut – on huuh-
dottava huolellisesti makealla ve-
dellä käytön jälkeen.

Koska kulutusrasitus voi olla hy-
vin erilaista,päätimme tehdä läm-
pötestit uusilla housuilla. Koetta
varten uhrattiin Visionin kahluu-
housut, joissa käytetään Torayn
valmistamaa kolmikerroksista Ent-
rant GII XT -kangasta.

Kireät puupolvet

Testauslaitteiden suunnittelu aloi-
tettiin mittaamalla nuotiolla istu-

Erä-lehden Reppu-palstalla esitetty kysymys
herätti mielenkiinnon testata, kestävätkö
hengittävät kahluuhousut kuumuutta vai
saako liika lämpö kalvon vuotamaan.

Kestävätkö kahluuh

van kalamiehen polviin kohdistu-
va lämpötila.Lisäksi arvioitiin pol-
vissa olevaan kankaaseen kohdis-
tuva kiristys.

Mittauksissa päädyttiin siihen,
että nuotiolla istuvan kalamiehen
polvien kohdalla lämpötila on
80–90˚ C. Silloin iho housujen si-
säpuolella tuntuu lämpöiseltä,
mutta ei pala.

Kangasta kiristävä laite tehtiin
puulevyyn kiinnitetystä puisesta
halkaistusta tangosta, ja noin 25 x
25 cm kokoinen kahluuhousun
kangaspala venytettiin tiukasti
sen päälle. Puu soveltuu kokee-
seen hyvin, sillä sen lämmönva-
raamiskapasiteetti on riittävän
pieni, eikä lämpöä siirry telineen
kautta koekappaleeseen.

Kankaaseen kohdistuva lämpö-
säteily saatiin aikaan 1 000 W inf-
rapunalämmittimellä, jonka toi-
mintaa säädettiin ajastimella.

Kalvoon aiheutuvaa painetta
simuloitiin yli kolme metriä kor-
kealla putkella, jonka alapäähän
kalvo kiinnitettiin ja vettä lasket-
tiin kahden metrin korkeudelle as-
ti, kalvoon kohdistuvan paineen
ollessa 2 metriä vesipatsasta (mvp)
tai n, 0,2 bar.

Tämä painekoe tehtiin erikseen
jokaiselle testikangaspalalle jo-
kaisen lämmityskerran jälkeen ja
kalvoa pidettiin paineen alla aina



55E R Ä P U K E U T U J A N  O P A S  E R Ä  1 1 – 2 0 0 6  

uhousut kuumuutta?

� Liiallisen lämmityksen tulok-
sena kaksi metriä vesipatsasta
saa veden tihkumaan kalvokan-
kaasta läpi. Mutta 150 asteen
lämpötila on jo niin kova, että
se saa kankaan muuttumaan 
sisäpuoleltakin tummaksi.

vähintään 30 minuuttia. Lämmi-
tys–painekoe -sekvenssillä etsit-
tiin sellaista ”lämpöannosta”, jon-
ka jälkeen kalvo alkaisi vuotaa.Ko-
keen lopputuloksena piti siis olla
aika, jonka hengittävät kahluu-
housut kestävät nuotion loimussa
ennen kuin ne alkavat tihkua vet-
tä sisään kahlatessa.

Testiin käytettiin yhteensä kuut-
ta Entrant GII XT -kalvolla varus-
tettua Visionin kahluuhousuista
leikattua palaa.

Ensimmäinen pala lämmitettiin
kahteen kertaan, lämpötilaa hie-
man nostaen 75–110˚, ja paine-
testi kolmeen kertaan, ei vuotoa.

Toisenkin koepalan avulla haet-
tiin sopivaa etäisyyttä lämmitti-
men ja koepalan välillä. Lämpöti-
laa nostettiin jopa 150 asteeseen
saakka, selvästi normaaleja käyt-
töolosuhteita korkeammalle. Kun
toista palaa oli lämmitetty ensin
30 minuuttia 90 asteessa ja sen jäl-

keen jälleen 30 minuuttia 120–150
asteessa,painekokeeseen laitettu
pala tihkui läpi tunkevaa vettä.Kal-
von lämmönkeston raja oli löyty-
nyt.

Kolmas koepala pidettiin 80–90
asteen lämpötilassa yhteensä nel-
jä tuntia, mutta vuotoa ei esiinty-
nyt. Ei edes pitkän, yli 123:n tun-
nin painevesitestin jälkeen.

Neljännestä koekappaleesta
lähtien lämpötila pidettiin vakio-
na (80–90˚) ja painetestin aika 30

minuutissa.Kangasta lämmitettiin
yhteensä 349 tuntia eli yli kaksi
viikkoa. Mutta viimeinenkin pai-
netesti antoi tulokseksi ei vuotoa.

Koe uusittiin vielä viidennellä ja
kuudennella kangaspalalla, joita
molempia lämmitettiin 317 tuntia
samoin tuloksin.

Yhteenveto

Kokeiden perusteella on hyvä syy
olettaa, ettei hengittävien kah-
luuhousujen vedenpitävyys muu-

tu, jos niihin kohdistuva pitem-
piaikainen lämpö ei ylitä 90 astet-
ta.

Mikäli lämpötila nousee yli sa-
taan asteeseen, jolloin kuumuus
tuntuu polvissa jo epämiellyttä-
vän polttavana,kankaan pikkurui-
set huokoset repeävät ja vesi pää-
see tunkeutumaan niistä läpi.Täl-
laisessa housuja vahingoittavas-
sa lämpötilassa pystyy tuskin ku-
kaan olemaan kauan vahingoitta-
matta myös itseään.

Valmiiksi kuluneita kahluuhou-
suja tutkimalla olisi ehkä päädyt-
ty toisenlaiseen tulokseen, mutta
silloin olisi pitänyt tietää, miten
kangas oli kulunut ja oliko siihen
ehkä tarttunut lian lisäksi ylimää-

räistä myös kemikaaleista ja muis-
ta vieraista aineista.

Kahluuhousujen pintaan liitet-
ty,muuta materiaalia selvästi vah-
vempi ristiin kudottu kerros pitää
housut kuosissa. Pelkästään pin-
nan kuluminen altistaa vedenpi-
tävän kalvon mm.poikkeavalle ve-
nytykselle, joka voi johtaa vuota-
miseen.

Testiryhmä:Santeri Rinta-Kanto,
Kalle Putula, Elina Väänänen ja
Sanna Tikkanen.

� Kaupasta ostetut Visionit 
uhrattiin lämmityskokeiden 
alttarille.

� Puupolven päälle pingotet-
tua kangasta lämmitettiin infra-
punalämmittimellä ja lämpötila
tarkistettiin suoraan kankaan
pinnasta. Kokeiden aikana läm-
pötila pidettiin 80–90 asteessa.


