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Avehon hajutesti  

 

Jotta Avehon suorituskyvyn voi testata tarkasti ja objektiivisesti, on välttämätöntä levittää Avehoa jollekin 

pinnalle tai materiaalille. Suosittelemme katsomaan ohjeet seuraavasta videosta:  

 

https://youtu.be/6YDjsDSjj-Q  

 

Kun Aveho on levitetty kangaspinnalle ja se on kuivunut, tarvitset seuraavia välineitä hajutestissä 

käytettävien astioiden valmistukseen sekä suorittaaksesi testin (lisättynä linkit osoitteisiin, joista välineet 

voi ostaa): 

 

- Dräger Accuro -pumppu  

- (3) 10 kpl pakkausta Dräger-trietyyliamiiniputkia (myydään mustissa 10 kpl muovipakkauksissa)  

- Dräger-ilmaisinputken avaaja  

- Minipihtisetti  

- (4) alumiinista uunipeltiä  

- Kimberly-Clark Wypall -pyyherulla (sisältää telineen)  

- (2) 6 kpl pakkausta puolen gallonan (n. 1,9 l) lasipurkkia  

- Pakkaus kumisia septumeja  

- (2) ruiskua  

- (1) 100 ml purkki trietyyliamiinia  

- (1) paperileikkuri  

- Muovisia astioita Wypall-pyyhkeen upottamiseen  

- Kyllästyskone/mankeli, tässä esimerkki: http://www.sdlatlas.com/product/213/Laboratory-Wringer--

Padder (jotta Wypall-pyyhkeelle saadaan aikaan 120 %:n imeytyminen)  

- Laboratoriouuni, jolla saadaan 120 °C:n lämpötila  

- Pora ja 5/32”-terä, jolla tehdään reiät lasipurkkien kansiin septumeja varten  

 

Tässä testissä käytettäviä Dräger-trietyyliamiiniputkia, Wypall-pyyhkeitä, septumeja ja trietyyliamiinia ei voi 

käyttää uudelleen. Käytetty trietyyliamiinimäärä on kuitenkin niin pieni, että pakkauksen käyttämiseen 

kokonaan kuluu pidempi aika. 
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Aveholla käsitellyn Wypall-pyyhkeen hajutesti trietyyliamiinilla  

  

1. Laita puolen gallonan lasipurkkeihin etiketit, joilla ne erottuvat toisistaan.  

2. Työnnä kumiset septumit metallikansien reikiin  

3. Laita neljäsosa-arkki käsittelemätöntä X70 Wypall-pyyhettä (neljäsosa-arkki on kooltaan noin 16 cm x 

17 cm) verrokille merkattuun lasipurkkiin.  

4. Laita neljäsosa-arkki Aveholla käsiteltyä Wypall-pyyhettä Aveholle merkattuihin lasipurkkeihin.  

5. Sulje purkit kansilla, joihin septumit on asetettu, ja kiristä tiiviiksi.  

6. Ruiskuta 2,5 μl trietyyliamiinia jokaiseen purkkiin (odota aina 2 minuuttia ennen kuin ruiskutat 

trietyyliamiinia seuraavaan purkkiin)  

7. Ravista jokaista purkkia 3 kertaa välittömästi ruiskuttamisen jälkeen.  

8. Anna aineen vaikuttaa jokaisessa purkissa vähintään 10 minuuttia.  

9. Ravista jokaista purkkia 3 kertaa, ennen kuin teet testin Dräger-ilmaisinputkella  

10. Uurra ja leikkaa yhden Dräger-ilmaisinputken molemmat päät Dräger-ilmaisinputken avaajalla  

11. Aseta Dräger-ilmaisinputki pumppuun (siten, että nuoli osoittaa pumppua kohti)  

12. Poista septumi purkin kannesta ja aseta Dräger-ilmaisinputken toinen pää reikään  

13. Tee pumpulla yksi kokonainen puristus ja hellitä puristus  

14. Dräger-ilmaisinputken sisältämän keltaisen aineen pitäisi muuttua siniseksi, mikä ilmaisee 

trietyyliamiinin havaitsemisen  

15. Kun Dräger-pumpun osoitinpiste muuttuu valkoiseksi, lue ja kirjaa trietyyliamiinin korkein lukema 

Dräger-ilmaisinputkessa ensimmäisen puristuksen jälkeen  

16. Raota Dräger-ilmaisinputkea hieman kannen reiästä 1–2 sekunnin ajaksi. Aseta putki takaisin reikään ja 

tee seuraava puristus pumpulla  

17. Tee lisää puristuksia pumpulla (enintään 5) ja kirjaa viimeinen hajulukema ja tehtyjen puristusten 

määrä (älä ylitä ilmaisinputken ”60 ppm” -merkintää)  

a. Jos ensimmäisellä puristuksella tulee yli 30 ppm:n lukema, älä tee lisää puristuksia  

18. Toista vaiheet 10–17 kaikille purkeille  

19. Laske tarkka ppm-lukema ja vertaa sitten näytteiden lukemia  

a. Tarkka ppm = lopullinen ppm / puristusten lukumäärä * n  

b. n = 5 käytettäessä Dräger-trietyyliamiiniputkea  

c. Esim. lopullinen ppm-lukema = 32, puristusten lukumäärä = 1, tarkka ppm-lukema = 32 / 1 * 

5 = 160 ppm  

d. Esim. lopullinen ppm-lukema = 55, puristusten lukumäärä = 3, tarkka ppm-lukema = 55 / 3 * 

5 = 92 ppm  

20. Avaa purkit ja hävitä pyyhkeet  

21. Anna purkkien ja kansien olla auki vähintään tunnin tai kunnes niissä ei ole jäljellä nenällä havaittavaa 

hajua  

  

HUOM. Kansien reiät ovat halkaisijaltaan 5/32 tuumaa (n. 4 mm) 

 

Testitoimenpiteet esittävän videon voit katsoa täältä: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Eb3E9Yz8hM 
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