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Työn aiheena oli tutkia vaahdon soveltuvuutta ohuiden päällystyskerrosten 
applikointiin paperin tai kartongin pinnalle. Paperia ja kartonkia päällystetään 
teollisessa mittakaavassa eri menetelmillä, mutta niille kaikille yhteistä on 
päällystyspastan laimentaminen vedellä ennen applikointia ja laimennusveden 
haihduttaminen applikoinnin jälkeen päällysteen asettamiseksi. Laimennus on 
tärkeää pastan komponenttien tasaisen levittämisen vuoksi, mutta veden 
haihduttaminen kuluttaa valtavasti energiaa. Tekstiiliteollisuudessa on saavutettu 
merkittäviä säästöjä kuivausenergiassa korvaamalla laajalti vedellä laimentaminen 
vaahdottamisella. 
 
Diplomityön kirjallisessa osassa käytiin läpi vaahdon kemiallisia ja fysikaalisia 
ominaisuuksia sekä selvitettiin mitä kemikaaleja ja laitteita vaahdotukseen 
käytetään. Lisäksi luotiin katsaus vaahtoprosessien käyttöön tekstiiliteollisuudessa 
ja muilla aloilla. 
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saavutettu. Suurimpana ongelmana esiintyi ilman pääseminen pohjapaperin ja 
päällysteen väliin ja siitä seuraava huono päällystejälki. Toisen 
ongelmakokonaisuuden muodostivat päällysteeseen jäävät reiät. 
 
Vaahtopäällystys vaikuttaa lupaavalta tekniikalta ohuiden päällystekerrosten 
applikointiin, mutta pastareseptejä tulee optimoida ja ratkaista päällysteen alle 
pääsevän ilman ongelma. 
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The aim of this study was to examine foam coating as a method for applying thin 
coating layers on wood-fiber-based materials. Paper and paperboard are coated 
industrially with different processes. In all of these processes, the coating paste is 
diluted with water before application, and subsequently evaporated to set the 
coating. Dilution is important for even distribution of coating pigments and 
chemicals, but the evaporation consumes tremendous amounts of energy. 
Significant savings in drying energy have been achieved in the textile industry by 
adopting foaming in place of dilution with water. 
 
Literature review focused on the chemical and physical properties of foams, as 
well as chemicals and machinery used in the foaming process. Industrial use of 
foaming processes in the textile industry and in other fields was reviewed. 
 
Empirical study consisted of laboratory trials examining the effect of coating 
paste formula to its foaming abilities, and pilot trials utilizing the results. 
 
In the laboratory trials, the excellent foaming abilities of mixtures of different 
polyvinyl alcohol (PVA) grades became clear. Foam coating appeared to be a 
promising technology, even though fully satisfactory coating was not achieved in 
pilot-scale. Largest issue was air entrainment between the base paper and the 
coating layer, which led to e.g. poor film-formation in coating. Another problem 
was pinholes in the coatings. 
 
Foam coating appears to be a promising technology for application of thin coating 
films to paper and paperboard, but the formulas for coating pastes need to be 
optimized, and the air entrainment problem to be solved before industrial 
invocation of foam coating is reasonable. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

A  Pinta-ala 
D  Sekoittimen halkaisija 
l  Applikaattorin leveys 
L  Virtausta rajoittava tekijä 
n  Sekoittimen kierrosnopeus 
P  Paine 
Q  Tilavuusvirta leveysyksikkö kohti 
r  Säde 
〈��〉  Kuplien keskimääräinen säde 
s  Roottorin ja staattorin välinen rako 
sa  Applikaattorin huuliraon leveys 
U  Pohjapaperiradan nopeus 
v  Virtausnopeus 
V  Verhon nopeus 
 
α  Vakio 
γ  Pintajännitys 
��   Leikkausvoima 
ρ  Tiheys 
µ  Viskositeetti 
��   Myötöraja 

 
∅�   Nesteen osuus vaahdosta 
∅�,�  Kriittinen nesteen osuus vaahdosta 
 
cmc  Kriittinen misellikonsentraatio 
CMC  Karboksimetyyliselluloosa 
DH  Hydrolysaatioaste 
DP  Polymerisaatioaste 
EHEC  Etyyli-hydroksietyyli-selluloosa 
FF  Finnfix 
HPC  Hydroksipropyloitu selluloosa 
HTAB  Heksadekyylitrimetyyliammoniumbromidi 
k.a.p.  Kuiva-ainepitoisuus 
OTR  Oxygen transmission rate 
PVA  Polyvinyylialkoholi 
PVAc  Polyvinyyliasetaatti 
Re   Reynoldsin luku 
SDS  Natriumlauryylisulfaatti 
UV  Ultravioletti
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1  JOHDANTO 

Paperia päällystetään usealla eri menetelmällä. Yhteistä niille kaikille on pastan 

vesiliuoksen applikoiminen liikkuvan paperiradan pintaan ja sitä seuraava veden 

haihdutus pois päällysteen kiinnittämiseksi. Veden haihduttaminen kuluttaa 

tunnetusti paljon energiaa ja haihdutusenergia onkin paperitehtaiden suurimpia 

energiakuluja. Käyttämällä päällystyspastojen laimentamiseen ilmaa veden sijasta, 

voitaisiin kuivausenergiassa saavuttaa huomattavia säästöjä.  

 

Tekstiiliteollisuudessa vaahdotusta on käytetty ja 70-luvulta lähtien kankaiden 

kyllästys- ja käsittelyaineiden levittämiseen ja sillä on saavutettu jopa 80 % 

säästöjä kuivausenergian tarpeessa. Samalla se on mahdollistanut suuremmat 

tuotantonopeudet kun kuivatusosa ei muodosta enää pullonkaulaa 

haihdutustarpeen vähentyessä. [1] 

 

Vaahto on kolloidinen kaasun dispersio nesteeseen ja niitä käsitellään yleisesti 

homogeenisinä aineina, vaikka tosiasiassa ne ovat mikroheterogeenisiä systeemejä 

[2, 3]. Puhtaat nesteen eivät kykene muodostamaan vaahtoja, vaan seoksessa 

täytyy olla mukana jokin pinta-aktiivinen aine, joka rikastuu kaasu- ja 

nestefaasien rajapintaan. [4] 

 

Vaahdot eivät ole termodynaamisesti pysyviä, mutta teollisissa prosesseissa 

rajallinen pysyvyys riittää, sillä vaahdotus on useimmiten vain välivaihe. Vaahdon 

stabiiliuden hallinta onkin yksi merkittävimmistä tekijöistä vaahtoprosesseissa. [1] 

 

Paperiteollisuudessa vaahdotusta on tutkittu vaahtorainaukseen [5] ja joidenkin 

erikoislaatujen päällystämiseen [6], mutta teollisessa mittakaavassa sitä ei vielä 

käytetä. Tässä työssä selvitetään vaahdotuksen sopivuutta ohuiden 

päällystyskerroksien levittämiseen paperille ja kartongille pilot-mittakaavassa. 
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KIRJALLISUUSOSA 

2  VAAHTO 

Vaahto on määritelmän mukaan kolloidinen dispersio, jossa kaasu on 

dispergoitunut nesteeseen [2]. Vaahtoja voidaan yleisesti käsitellä homogeenisinä 

seoksina, sillä vaahdon ominaisuudet pysyvät tietyin ehdoin samoina riippumatta 

tarkastelupaikasta [3]. Tosiasiassa vaahdot ovat mikroheterogeenisiä systeemejä, 

sillä kaasu ja neste eivät sekoitu keskenään, vaan kaasu jää erillisiksi kupliksi [1]. 

 

Puhtaat nesteet eivät vaahtoa, vaan seoksessa täytyy olla mukana pinta-aktiivinen 

aine, joka rikastuu kaasun ja nesteen rajapintaan. Pinta-aktiiviset aineet, eli 

tensidit, ovat molekyylejä, joissa on sekä hydrofobinen että hydrofiilinen osa. 

Liian suurina pitoisuuksina pinta-aktiiviset aineet alkavat muodostaa misellejä, 

kun kaikki molekyylit eivät enää löydä tilaa kaasun ja nesteen rajapinnasta. [4] 

Tensidimolekyylien muodostaman misellin rakenne on esitetty kuvassa 1. 

 

 
Kuva 1: Natriumlauryylisulfaattimolekyylien (SDS) muodostama miselli. [7] 
 

Vaahdon tiheyttä tai ilmapitoisuutta, eli vaahtolukua tai vaahdotusastetta, 

käytetään usein kuvaamaan sen rakennetta. Vaahtoluku määritellään vaahdon 

tilavuutena jaettuna vaahdotettavan nesteen massalla. Pienen vaahdotusasteen 

vaahdoissa ilma esiintyy pallomaisina kuplina, joita erottaa verrattain paksu 

nestekerros eli –lamelli. Vaahtoluvun kasvaessa ilma muodostaa suuremman osan 

vaahdon tilavuudesta ja ilmataskuja erottaa kuplien kokoon suhteutettuna vain 

ohut nestelamelli. Tämän nestelamellin täytyy olla elastinen, jottei se murru 
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ulkoisten voimien vaikutuksesta. [2, 4] Raja vaahtotyyppien välillä kulkee noin 

vaahtoluvussa 25 [3]. Kuvassa 2 on esitetty vaahdon kaksi tyyppiä. 

 

 
Kuva 2: Vaahtotyypit. a) pieni vaahdotusaste, pallovaahto b) suuri vaahdotusaste, 

lamellivaahto. [8] 
 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että teollisissa prosesseissa käytetään yksinomaan 

pienen vaahdotusasteen vaahtoja eli pallovaahtoja [1, 9, 10]. 

 

Vaahdon ominaisuudet riippuvat vaahdotettavan aineen kemiallisesta 

koostumuksesta, mutta ne ovat myös vaahdotusasteen funktio. Näiden lisäksi 

myös kaasukuplien keskimääräisellä koolla ja kokojakaumalla on merkitystä. [3] 

Käytetyt vaahdotusmenetelmät ja -olosuhteet kuten sekoittimen kierrosnopeus 

vaikuttavat syntyvien kaasukuplien kokoon ja sitä kautta vaahdon ominaisuuksiin 

[10]. 

 

Teollisissa prosesseissa vaahdotus tehdään vaahtogeneraattorilla, jossa on 

sekoituselimenä kuvan 3 mukaisesti roottori ja staattori. Vaahdotettavaan 

nesteeseen puhalletaan ilmaa tai muuta kaasua ja sekoittimen aiheuttamat 

leikkausvoimat jakavat sen tasaisesti koko vaahdon alalle. Sekoittimen roottori ja 

staattori saavat aikaan turbulenttisen virtauksen, jossa dispersiovoimat pilkkovat 

kaasun yhä pienemmiksi kupliksi. Kuplakoon pienentyminen jatkuu kunnes 

dispersiovoimat ovat tasapainossa kuplien hajoamisen ja yhdistymisen 

aiheuttaman kuplien kasvun kanssa. Tasapainon saavuttamiseen kuluu aikaa ja 

dispersiovoimat eivät välttämättä jakaudu sekoittimessa tasaisesti, joten 

lopputuloksena on aina jonkinlainen jakauma saavutetussa kuplakoossa. 
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Vaahdotusta pyritään hallitsemaan säätämällä ilman ja nesteen suhdetta ja 

sekoittimen kierrosnopeutta. [11, 12] 

 

 
Kuva 3: Vaahtogeneraattorissa käytettävä sekoitinyksikkö, joka sisältää roottorin 

ja staattorin. [13] 
 

Kuvan 3 esittämä sekoitinyksikön rakenne on usein käytössä 

vaahtogeneraattoreissa, mutta kilpaileviakin rakenteita on esitetty. Kuvassa 4 on 

esitetty yleisesti käytössä olevan terägeometrian ja harvinaisemman Radax-

terägeometrian ero. Radax-terägeometrian on huomattu sopivan hyvin 

vaahdotettavien ruoka-aineiden valmistukseen. Vaahdotettaessa guargumilla 

sakeutettua vettä kaseiinin avulla, saatiin vaahtoon 50 % enemmän ilmaa 

käyttämällä Radax-teriä tavanomaisten terien sijaan. [14] 
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Kuva 4: Esimerkki erilaisesta roottoriterän suunnittelusta. [14] 
 

Optimaalinen kierrosnopeus vaihtelee sekoittimesta riippuen, sillä kaasukuplien 

leikkaantumiseen vaikuttaa sekoittimen Reynoldsin luku, joka määritellään 

yhtälön 

 

�� = 	 ��
��

�
             (1) 

 

mukaan. Yhtälöstä 1 nähdään, että sekoittimen halkaisijan 	 vaikutus on 

suurempi kuin kierrosnopeuden 
. Näin ollen sekoituselintä kasvattamalla 

voidaan pienentää tarvittavaa kierrosnopeutta. Myös roottorin ja staattorin 

muotoilu vaikuttaa nesteeseen kohdistuviin leikkausvoimiin. [14] 

 

Yhtälö 1 onkin kirjoitettu hyvin yksinkertaiselle sekoittimelle, jossa sekoituselin 

pyörii sylinterin muotoisen säiliön keskellä. Roottori-staattori tyyppisessä 

sekoittimessa myös staattori osallistuu sekoitukseen ja roottorin rakenne on 

monimutkainen. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että monet paperin 

valmistuksessa käytettävät aineet, kuten jotkin päällystyspastat, ovat ei-

newtonilaisia nesteitä. Mikäli nämä asiat otetaan huomioon, voidaan sekoittimen 

Reynoldsin luku esittää yhtälön 2 mukaan [14] 

 

�� = 		��
�
��� �

,         (2) 
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jossa viskositeetti � on leikkausvoimien ��  funktio. Kaavan muutos on oleellinen, 

sillä roottorin ja staattorin välinen rako � voi olla hyvinkin pieni ja se vaikuttaa 

syntyviin leikkausvoimiin. Yhtälö 2 on hyvin lähellä yhtälön 3 määrittelemää 

tavallista Reynoldsin lukua kun otetaan huomioon, että termi 	
 on roottorin 

kehänopeus. [14] 

 

�� = 	 ���
�

      (3) 

 

Yhtälössä 3 � on virtaavan nesteen nopeus, � virtausta rajoittava tekijä, kuten 

putken halkaisija tai kanaalin leveys. 

 

2.1  Vaahdon pysyvyys 

 

Vaahdossa olevat kuplat muodostavat yhdessä valtavan suuren pinnan ja siten 

vaahdon vapaa pintaenergia on suuri. Näin ollen vaahdot eivät ole 

termodynaamisesti stabiileja, mutta oikealla kemiallisella koostumuksella ja 

vaahdotuksella saadaan aikaan metastabiili vaahto, joka ulkopuolisten 

häiriötekijöiden puuttuessa saavuttaisi tasapainotilan ennen koko vaahdon 

muuttumista takaisin nesteeksi. [1]  

 

Heikosti pinta-aktiiviset aineet, kuten lyhytketjuiset rasvahapot tai alkoholit, 

voivat aiheuttaa pienimuotoista vaahtoamista, mutta niiden muodostamat vaahdot 

hajoavat niin nopeasti, ettei niitä käytetä teollisissa prosesseissa. [1, 15] 

 

Suurin vaahdon pysyvyyteen vaikuttava tekijä on painovoima. Neste pyrkii 

valumaan kuplien välisissä lamelleissa alaspäin painovoiman vaikutuksesta ja sen 

myötä nestelamellit ohenevat. Lamellien oheneminen johtaa ilman ja nesteen 

paikallisen suhteen muuttumiseen. [2] Lamellien ohenemista pyrkivät kuitenkin 

vastustamaan muun muassa van der Waalsin voimat, vastakkaisten seinämien 

sähköiset repulsiovoimat ja kapillaaripaine [1, 12]. 

 

 



 

2.1.1  Kaasun diffuusio

 

Vaahdossa olevien kuplien koko muuttuu ajan funktiona, sillä erikokoisissa 

kuplissa vallitsee eri paine.

paine-eroa. Kuplien sisäiseen paineeseen vaikuttaa niiden muoto ja koko.

Kuvassa 5 on esitetty kaareva pinta, joka voidaan kuvitella rajaavan kaasukuplaa 

nesteessä.  

 

Kuva 5: Kaarevan pinnan sisä

pinnan 

 

Laplacen yhtälön 

 

 

Mikäli kyseinen kaareva pinta muodostaa pallomaisen kuplan, on 

ainoastaan yksi kaarevuussäde, joka on 

sisällä olevan kaasun ja kuplan ulkopuolella olevan nesteen paine

 

 

Yhtälöstä 5 nähdään, että mitä pienempi on kuplan säde, sitä suurempi on sen 

sisällä vallitseva paine.

 

Näin ollen pienissä kuplissa valitsee suurempi paine kuin suurissa kuplissa ja 

tämä paine-eron aiheuttama kaasun diffuusio aiheuttaa suurten kuplien kasvua ja 

pienten kutistumista entisestään

11

Kaasun diffuusio 

Vaahdossa olevien kuplien koko muuttuu ajan funktiona, sillä erikokoisissa 

kuplissa vallitsee eri paine. Kaasun diffuusio vaahdossa pyrkii tasaamaan tätä 

Kuplien sisäiseen paineeseen vaikuttaa niiden muoto ja koko.

on esitetty kaareva pinta, joka voidaan kuvitella rajaavan kaasukuplaa 

 
: Kaarevan pinnan sisä- ja ulkopuolella vallitsee eri paine P riippuen 

pinnan kaarevuussäteistä r1 ja r2. [4] 

Laplacen yhtälön (4) mukaan kuvassa esitetyn kaarevan pinnan paine

∆� � �� � �� � 	� � �

��
� �

��
	. 

Mikäli kyseinen kaareva pinta muodostaa pallomaisen kuplan, on 

ainoastaan yksi kaarevuussäde, joka on samalla kuplan säde r. Tällöin kuplan 

sisällä olevan kaasun ja kuplan ulkopuolella olevan nesteen paine

∆� �	 ��
�
.  

nähdään, että mitä pienempi on kuplan säde, sitä suurempi on sen 

sisällä vallitseva paine. [4] 

ienissä kuplissa valitsee suurempi paine kuin suurissa kuplissa ja 

eron aiheuttama kaasun diffuusio aiheuttaa suurten kuplien kasvua ja 

pienten kutistumista entisestään. Kuplat voivat myös yhdistyä niitä erottavan 

Vaahdossa olevien kuplien koko muuttuu ajan funktiona, sillä erikokoisissa 

Kaasun diffuusio vaahdossa pyrkii tasaamaan tätä 

Kuplien sisäiseen paineeseen vaikuttaa niiden muoto ja koko. [2] 

on esitetty kaareva pinta, joka voidaan kuvitella rajaavan kaasukuplaa 

ja ulkopuolella vallitsee eri paine P riippuen 

mukaan kuvassa esitetyn kaarevan pinnan paine-ero on  

  (4) 

Mikäli kyseinen kaareva pinta muodostaa pallomaisen kuplan, on pinnalla 

samalla kuplan säde r. Tällöin kuplan 

sisällä olevan kaasun ja kuplan ulkopuolella olevan nesteen paine-ero on 

       (5) 

nähdään, että mitä pienempi on kuplan säde, sitä suurempi on sen 

ienissä kuplissa valitsee suurempi paine kuin suurissa kuplissa ja 

eron aiheuttama kaasun diffuusio aiheuttaa suurten kuplien kasvua ja 

. Kuplat voivat myös yhdistyä niitä erottavan 



 12

lamellin ohentuessa niin paljon, että se puhkeaa. Koska vaahtoluku ja kuplien 

kokojakauma vaikuttavat vaahdon ominaisuuksiin, muuttuvat nämä ominaisuudet 

ajan kuluessa. [2] 

 

2.1.2  Valuminen 

 

Koska painovoiman aiheuttama nesteen valuminen on suurin tekijä vaahdon 

pysyvyydessä, voidaan siihen vaikuttaa vaahdotettavan nesteen viskositeetilla. 

Mitä korkeampi on nesteen viskositeetti, sitä hitaammin se pääsee valumaan 

kuplien välisissä lamelleissa ja vaahto on pysyvämpää. [16, 17] Kuvassa 6 on 

esitetty viskositeetin vaikutus vaahdon puoliintumisaikaan [18]. 

 

 
Kuva 6: Viskositeetin vaikutus vaahdon puoliintumisaikaan, eli stabiilisuuteen. 

Ominaisuudet on mitattu vaahdotetusta 5 % vehnäproteiini-
isolaattiliuoksesta. [18] 

 

2.1.3  Lamellin elastisuus ja Marangoni-ilmiö 

 

Toinen vaahdon stabiiliuteen vaikuttava tekijä on vaahdon nestelamellien 

elastisuus. Ulkoiset tekijät kuten tärinä tai haihtuminen aiheuttavat lamellien 

paikallista ohenemista, joka voi aiheuttaa lamellin puhkeamisen. [1] Pinta-

aktiivisia aineita sisältävät vaahdot pyrkivät korjaamaan venynyttä tai muuten 

ohentunutta nestelamellia Marangoni-ilmiöksi kutsutulla mekanismilla.  
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Marangoni-ilmiössä nestelamellin oheneminen johtaa pinta-aktiivisen aineen 

paikalliseen pitoisuuden laskuun ja sitä myöten pintajännityksen nousuun. Pinta-

aktiivisten molekyylien siirtyminen ohentuneen kohdan läheisyydestä pyrkii 

tasaamaan syntynyttä konsentraatioeroa ja molekyylien mukana liikkuva vesi 

paksuntaa samalla ohentunutta kalvoa. [4] Marangoni-ilmiö toimii parhaiten kun 

pinta-aktiivisen aineen pitoisuus on riittävän suuri, mutta ei vielä riitä misellien 

muodostumiseen eli konsentraatio on hieman alle kriittisen misellikonsentraation 

(cmc). Misellien muodostumiskonsentraation yläpuolella syntynyt ero 

pintakonsentraatiossa tasaantuu siten, että nestebulkissa olevat misellit luovuttavat 

molekyylejä nesteen ja kaasun rajapintaan, mutta bulkista pintaan siirtyvien 

molekyylien mukana ei kulkeudu nestettä toisin kuin pintaa pitkin liikkuvien. [19] 

Marangoni-ilmiön toimintaperiaate on havainnollistettu kuvassa 7. 

 

 



 

 

Kuva 7: Marangoni

paikallisesti 

korjaantumaan tensidimolekyylien diffuusiolla.

 

2.1.4  Vaahdon stabiilius teollisessa prosessissa

 

Vaahdoille on useita teollisia sovelluksia ja vaatimukset vaahdon pysyvyy

vaihtelevat. Lämmön ja

mahdollisimman homogeenisenä vaahtona kunnes lamellit kovettuvat. Silloin 

kuplien kokojakaumaa voidaan pyrkiä hallitsemaan hillitsemällä kaasun 

diffuusiota ultraäänen avulla. 

hyödyntää vaahtomaisia aineita esimerkiksi

haetaan iskunvaimennusta

14

: Marangoni-ilmiössä tensidien pintakonsentraation lasku aiheuttaa 

paikallisesti suuremman pintajännityksen. Tämä erotus pyrkii 

korjaantumaan tensidimolekyylien diffuusiolla. [

Vaahdon stabiilius teollisessa prosessissa 

Vaahdoille on useita teollisia sovelluksia ja vaatimukset vaahdon pysyvyy

ämmön ja äänen eristykseen käytettävän polyuretaanin täytyy pysyä 

mahdollisimman homogeenisenä vaahtona kunnes lamellit kovettuvat. Silloin 

kuplien kokojakaumaa voidaan pyrkiä hallitsemaan hillitsemällä kaasun 

diffuusiota ultraäänen avulla. [20] Samoin vaatetusteo

ntää vaahtomaisia aineita esimerkiksi kengänpohjallisissa, joissa niistä 

haetaan iskunvaimennusta [21] tai neopreenistä valmistetuissa märkäpuvuissa, 

 
ilmiössä tensidien pintakonsentraation lasku aiheuttaa 

suuremman pintajännityksen. Tämä erotus pyrkii 

[19, mukaillen] 

Vaahdoille on useita teollisia sovelluksia ja vaatimukset vaahdon pysyvyydestä 

äänen eristykseen käytettävän polyuretaanin täytyy pysyä 

mahdollisimman homogeenisenä vaahtona kunnes lamellit kovettuvat. Silloin 

kuplien kokojakaumaa voidaan pyrkiä hallitsemaan hillitsemällä kaasun 

Samoin vaatetusteollisuudessa voidaan 

kengänpohjallisissa, joissa niistä 

tai neopreenistä valmistetuissa märkäpuvuissa, 
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joissa vaahtomaisen kankaan sisään jäävät ilmakuplat täyttyvät vedellä ja auttavat 

sukeltajaa pysymään lämpimänä [22]. 

 

Toisaalta useissa teollisissa prosesseissa vaahdotus on vain apumenetelmä ja 

vaahdon halutaankin muuttuvan takaisin nesteeksi. Vaahto hajoaa ajan kuluessa 

ilman ulkopuolisia voimiakin, mutta sitä voidaan nopeuttaa monilla tavoin. 

Useimmiten vaahto romahdutetaan jollain fyysisellä menetelmällä kuten 

käyttämällä kaavinterää tai nippiä. Vaahtolamellit eivät kestä niiden aiheuttamia 

suuria leikkausvoimia vaan ne hajoavat ja vaahto muuttuu nesteeksi. [12, 23] 

 

Toinen vaihtoehto on lämmittää vaahtoa, jolloin nesteen haihtuminen ohentaa ja 

heikentää lamelleja samalla kun kaasukuplat laajentuvat. Yhteisvaikutus saa 

lamellit puhkeamaan ja vaahto romahtaa. [12] Jotkin tensidit voivat menettää 

kykynsä toimia pinta-aktiivisina aineine tietyn lämpötilan yläpuolella [23].  

 

Vaahdon sammuttamiseen voidaan käyttää myös alipainetta tai erityisiä vaahdon 

sammuttamiseen tarkoitetuja kemikaaleja [23]. Lisäksi vaahdotettavan nesteen 

koostumuksella ja vaahdotusolosuhteilla voidaan välttää liian stabiilin vaahdon 

muodostumista, jolloin sen saattaminen takaisin nesteeksi on helpompaa [12]. 

 

2.2  Vaahdon leviäminen 

 
Vaahto pyritään applikoimaan päällystettävän materiaalin pintaan 

mahdollisimmin tasaisesti, mutta se ei kuitenkaan aina onnistu täydellisesti. Näin 

ollen vaahdon on levittävä materiaalin pinnalla peittääkseen sen tasaisesti. 

Pehmeät, nestemäiset vaahdot leviävät luonnostaan hyvin, kun taas kovat, kiinteät 

vaahdot puolestaan leviävät huonosti. Tutkimusten mukaan suurin merkitys 

vaahtojen leviämiselle on niiden vaahdotusasteella ja ilmakuplien 

kokojakaumalla. Mitä suurempi vaahdotusaste ja pienemmät kuplat sitä 

huonommin vaahto leviää. [24, 25] 

 

Vaikka vaahdossa on vain ilmaa dispergoituna nesteeseen, käyttäytyvät ne 

monimutkaisen rakenteensa vuoksi viskoelastisina materiaaleina, sillä kuplien 

siirtäminen toistensa ohi vaatii energiaa. Pienten voimien vaikutuksen alaisina ne 
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käyttäytyvät kiinteinä aineina, mutta voimaa kasvatettaessa käytös muuttuu 

nestemäiseksi. On kuitenkin huomioitava, että usein painovoima on jo riittävän 

suuri ylittämään kyseisen myötörajaksi kutsutun raja-arvon. [24, 25] 

 

Myötöraja on useimmiten lujuusopissa käytetty suure, joka kuvaa kriittistä 

pistettä, jossa kiinteä aine antaa periksi ja esimerkiksi venyy tai taipuu rasittavan 

voiman enää juuri kasvamatta, eli myötää [26]. Vaahtojen tapauksessa kyseisellä 

rajalla vaahto ei enää pysy omassa muodossaan vaan esimerkiksi rupeaa 

virtaamaan putkessa paineen vaikutuksesta tai leviää alustalle painovoiman 

alaisena [24]. Vaahdolle myötöraja määritellään yhtälön 6 mukaan. 

 

�� = 	� �

〈��〉
�∅� − ∅�,��

�
,             (6) 

 

jossa � on nesteen pintajännitys, � on vakio, jonka arvo on noin 0,53 ja 〈��〉 on 

kuplien keskimääräinen säde. ∅� on nesteen osuus vaahdosta ja ∅�,� puolestaan 

sellainen nesteen osuus, jonka yläpuolella kuplat ovat pallomaisia. Kun nesteen 

osuus on suurempi kuin ∅�,�, ei vaahdolla ole havaittavissa olevaa myötörajaa 

vaan se käyttäytyy aina nesteenä. ∅�,� on määritelty olevan 0,26 vaahdolle, jossa 

kaikki kuplat ovat samankokoisia ja pakkautuneet tiiviiksi heksagonaaliseksi 

järjestelmäksi. Mikäli samankokoiset kuplat ovat pakkautuneet epäjärjestykseen 

(nk. Bernal-pakkautuminen), on ∅�,� = 0,36. Samaa arvoa voidaan kelvollisesti 

käyttää myös vaahdoille, joissa kuplat eivät ole keskenään samankokoisia. [24] 

 

Yhtälöstä 6 nähdään, että kova vaahto saavutetaan suurella vaahdotusasteella ja 

pienillä kuplilla. Myötörajan vaikutusta vaahdon olomuotoon havainnollistaa 

hyvin kuva 8. 
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Kuva 8: Myötörajan vaikutus vaahdon olomuotoon. a) ∅� ≈ 0,15, matala 

myötöraja ja pehmeä vaahto b) ∅� ≈ 0,05, korkea myötöraja ja kova 
vaahto. [24] 

 

3  VAAHDOTUSAINEET 

 

3.1  Natriumlayryylisulfaatti 

 

Teollisuudessa käytettävät aineet eivät välttämättä vaahtoa itse, joten vaahdon 

muodostumiseen tarvitaan jokin pinta-aktiivinen lisäaine. Tekstiiliteollisuuden 

vaahtoprosesseissa käytetään yleisimmin natriumlauryylisulfaattia, joka on 

anioninen tensidi. [1] Siinä on kuvan 9 mukaisesti pitkä hydrofobinen hiiliketju ja 

hydrofiilinen sulfaattiryhmä [27]. Muun muassa hammastahnoissa ja 

partavaahdoissa käytetty SDS on hyvä ja paljon käytetty vaahdotusaine, mutta 

anionisilla tensideillä voi olla paperin lujuusominaisuuksien kannalta haitallisia 

vaikutuksia varsinkin sellusulpun sekaan annosteltuina. Kuivan paperin pintaan 

applikoituina vaikutukset ovat pienempiä. Mahdollisista haitoista huolimatta 

natriumlayryylisulfaattia on tutkittu myös vaahtorainauksen yhteydessä 

käytettäväksi tensidiksi. [5, 12] Kuitenkin nonioninen tai kationinen tensidi voisi 

olla paperinvalmistuksessa anionista tensidiä parempi vaihtoehto. 

 



 

Kuva 9: Natriumlaury

[27, mukaillen

 

3.2  Polyvinyylialkoholi

 

Polyvinyylialkoholi (PVA) on paperiteollisuudessa laajalti käytetty kemikaali, 

jonka vaikutukset prosessissa tunnetaan hyvin.

 

PVA on polymeeri, jossa hiiliketjuun on liitt

osoittamalla tavalla. PVA valmistetaan hydrolysoimalla polyvinyyliasetaattia 

(PVAc) natriumhydroksidilla ja metanolilla.

vaikuttaa polymeerin vesiliukoisuuteen sillä hydroksyyliryhmä muodos

kanssa vetysidoksia ja on siten hydrofiilinen

hydrofobinen. Mikäli kaikkia asetaattiryhmiä ei hydrolysoida 

hydroksyyliryhmiksi, jää molekyyliin sekä hydrofobisia että hydrofiilisiä alueita, 

joten se toimii nonionisena

valmistus polyvinyyliasetaatista.
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: Natriumlauryylisulfaatin käyttätyminen kaasun ja nesteen rajapinnassa

27, mukaillen] 

Polyvinyylialkoholi 

Polyvinyylialkoholi (PVA) on paperiteollisuudessa laajalti käytetty kemikaali, 

jonka vaikutukset prosessissa tunnetaan hyvin. 

on polymeeri, jossa hiiliketjuun on liittynyt hydroksyyliryhmiä kuvan

osoittamalla tavalla. PVA valmistetaan hydrolysoimalla polyvinyyliasetaattia 

iumhydroksidilla ja metanolilla. Hydrolysaatioasteella (DH) voidaan 

vaikuttaa polymeerin vesiliukoisuuteen sillä hydroksyyliryhmä muodos

kanssa vetysidoksia ja on siten hydrofiilinen, kun taas

hydrofobinen. Mikäli kaikkia asetaattiryhmiä ei hydrolysoida 

hydroksyyliryhmiksi, jää molekyyliin sekä hydrofobisia että hydrofiilisiä alueita, 

nonionisena tensidinä. Kuvassa 10 on esitetty p

valmistus polyvinyyliasetaatista. [28] 

käyttätyminen kaasun ja nesteen rajapinnassa. 

Polyvinyylialkoholi (PVA) on paperiteollisuudessa laajalti käytetty kemikaali, 

ynyt hydroksyyliryhmiä kuvan 10 

osoittamalla tavalla. PVA valmistetaan hydrolysoimalla polyvinyyliasetaattia 

Hydrolysaatioasteella (DH) voidaan 

vaikuttaa polymeerin vesiliukoisuuteen sillä hydroksyyliryhmä muodostaa veden 

kun taas asetaattiryhmä on 

hydrofobinen. Mikäli kaikkia asetaattiryhmiä ei hydrolysoida 

hydroksyyliryhmiksi, jää molekyyliin sekä hydrofobisia että hydrofiilisiä alueita, 

on esitetty polyvinyylialkoholin 
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Kuva 10: Polyvinyylialkoholin (PVA) valmistus polyvinyyliasetaatista (PVAc) 

niiden välisen kopolymeerin (PVAc-co-PVA) kautta. [28, mukaillen] 
 

PVA:n valmistuksessa voidaan myös vaikuttaa polymerisaatioasteeseen (DP) eli 

molekyyliketjun pituuteen. DP vaikuttaa suoraan PVA:n vesiliuoksen 

viskositeettiin suuremman molekyylin aiheuttaessa suuremman viskositeetin. [28] 

Myös hydrolysaatioasteen nosto kasvattaa viskositeettia, sillä suuri määrä 

hydroksyyliryhmiä muodostaa enemmän vetysidoksia. Sen vaikutus on kuitenkin 

polymerisaatioasetta vähäisempi. [29] Koska viskositeetin nosto hidastaa nesteen 



 

valumista vaahtolamelleissa, voidaan etenkin DP:lla vaik

stabiiliuteen. 

 

PVA:ta käytetään paperiteollisuudessa päällystyspastojen lisä

joskin päällystyskoneiden nopeuden kasvaessa sitä ei voida käyttää ainoana 

sideaineena, vaan lateksit ovat vallanneet 

käytetään laajalti sen tuomien lujuusominaisuuksien vuoksi. 

 

PVA:n käyttö vaahdotusaineena perustuu osittain hydrolysoitujen laatujen 

hydrofobisiin ja hydrofiilisiin alueisiin. Nonionisen tensidin 

vaahdonmuodostuskyky riippuu hydrofob

hydrofobisia alueita on liikaa, on molekyylin vesiliukoisuus niin huono, ettei se 

aine vaahtoa. Jos taas hydrofiilisiä alueita on liikaa, jää adsorptio ilman ja nesteen 

rajapintaan liian pieneksi. 

molekyylin asettuminen nesteen ja kaasun rajapintaan.

 

Kuva 11: Osittain hydrolysoidun PVA

rajapintaan. Asetaattiryhmät ovat hydrofobisia ja pyrkivät kaasufaasiin.

 

 

3.3  Muita 

 

Natriumlayryylisulfaatin ja polyvinyylialkoholin lisäksi 

käyttää lukuisia muitakin synteettisiä ja biopohjaisia kemikaaleja, joiden 

vaahdotusteho vaihtelee. Biopohjaisten aineiden etuna on biohajoavuus, mutta 

samalla ne usein mahdollistavat haitallisen bakteeritoiminnan prosessissa.

 

Synteettisistä aineista lateksi käy vaahdotusaineeksi ja sillä on itsessään joitain 

barriääriominaisuuksia, mutta se ei maadu. Hydrofobiset partikkelit, kuten talkki, 
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valumista vaahtolamelleissa, voidaan etenkin DP:lla vaikuttaa syntyvän vaahdon 

PVA:ta käytetään paperiteollisuudessa päällystyspastojen lisä

joskin päällystyskoneiden nopeuden kasvaessa sitä ei voida käyttää ainoana 

vaan lateksit ovat vallanneet siltä alaa. Pintalii

käytetään laajalti sen tuomien lujuusominaisuuksien vuoksi. 

PVA:n käyttö vaahdotusaineena perustuu osittain hydrolysoitujen laatujen 

hydrofobisiin ja hydrofiilisiin alueisiin. Nonionisen tensidin 

vaahdonmuodostuskyky riippuu hydrofobisten ja –fiilisten alueiden suhteesta. 

bisia alueita on liikaa, on molekyylin vesiliukoisuus niin huono, ettei se 

aine vaahtoa. Jos taas hydrofiilisiä alueita on liikaa, jää adsorptio ilman ja nesteen 

rajapintaan liian pieneksi. [4] Kuvassa 11 on esitetty osittain hydrolysoidun PVA

molekyylin asettuminen nesteen ja kaasun rajapintaan. 

: Osittain hydrolysoidun PVA-molekyylin asettuminen nesteen ja kaasun 

rajapintaan. Asetaattiryhmät ovat hydrofobisia ja pyrkivät kaasufaasiin.

Muita vaahdotusaineita 

Natriumlayryylisulfaatin ja polyvinyylialkoholin lisäksi voidaan vaahdotusaineina 

käyttää lukuisia muitakin synteettisiä ja biopohjaisia kemikaaleja, joiden 

vaahdotusteho vaihtelee. Biopohjaisten aineiden etuna on biohajoavuus, mutta 

lla ne usein mahdollistavat haitallisen bakteeritoiminnan prosessissa.

Synteettisistä aineista lateksi käy vaahdotusaineeksi ja sillä on itsessään joitain 

barriääriominaisuuksia, mutta se ei maadu. Hydrofobiset partikkelit, kuten talkki, 

uttaa syntyvän vaahdon 

PVA:ta käytetään paperiteollisuudessa päällystyspastojen lisä- ja sideaineena, 

joskin päällystyskoneiden nopeuden kasvaessa sitä ei voida käyttää ainoana 

alaa. Pintaliimauksessa PVA:ta 

käytetään laajalti sen tuomien lujuusominaisuuksien vuoksi. [29] 

PVA:n käyttö vaahdotusaineena perustuu osittain hydrolysoitujen laatujen 

hydrofobisiin ja hydrofiilisiin alueisiin. Nonionisen tensidin 

fiilisten alueiden suhteesta. Jos 

bisia alueita on liikaa, on molekyylin vesiliukoisuus niin huono, ettei se 

aine vaahtoa. Jos taas hydrofiilisiä alueita on liikaa, jää adsorptio ilman ja nesteen 

on esitetty osittain hydrolysoidun PVA-

 
molekyylin asettuminen nesteen ja kaasun 

rajapintaan. Asetaattiryhmät ovat hydrofobisia ja pyrkivät kaasufaasiin. 

voidaan vaahdotusaineina 

käyttää lukuisia muitakin synteettisiä ja biopohjaisia kemikaaleja, joiden 

vaahdotusteho vaihtelee. Biopohjaisten aineiden etuna on biohajoavuus, mutta 

lla ne usein mahdollistavat haitallisen bakteeritoiminnan prosessissa. 

Synteettisistä aineista lateksi käy vaahdotusaineeksi ja sillä on itsessään joitain 

barriääriominaisuuksia, mutta se ei maadu. Hydrofobiset partikkelit, kuten talkki, 
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ovat edullisia, mutta vaahtojen tapauksessa niitä käytetään lähes pelkästään 

apuaineina. Taulukossa I on esitetty vaahdotuksessa käytettäviä aineita. 

 
 
Taulukko I: Vaahdotukseen soveltuvia aineita. 
Vaahdotusaine Edut Haitat Lähde 
Selluloosaderivaatat 
-EHEC 
-HPC 
 

Hyvä vaahtoavuus, 
sopivat kemialtaan 
paperinvalmistukseen 

Vaahdon 
tappaminen on 
vaikeaa 

[30] 

Proteiinit 
-Kaseiini 
-Vehnäproteiinit 
 

Hyvä vaahtoavuus, 
mahdollisuus käyttää 
ruokien yhteydessä 

Kalliita, 
mahdollinen 
bakteeritoiminta 

[9]  
[12] 
[31] 

Lateksi 
 

Vaahtoaa Ei biohajoava [12] 

Tärkkelys Edullinen, 
biohajoava 
 

Ei vaahtoa 
kovin hyvin 

[12] 

Hydrofobiset 
partikkelit 
 

Edullisia Ovat lähinnä 
apuaineita 

[12] 

Kationiset tensidit 
(-HTAB) 

Estävät 
bakteeritoimintaa 

Kalliita [5] 
[12] 

 
 
4  VAAHTOPROSESSIT TEOLLISUUDESSA 

4.1  Tekstiiliteollisuus 

Vaahdotusta käytetään laajalti tekstiiliteollisuudessa kankaiden käsittelyyn. Niin 

kudotut kankaat kuin kuitukankaatkin usein värjätään ja jälkikäsitellään käyttäen 

erilaisia kemikaaleja. Näihin jälkikäsittelyihin kuuluvat muun muassa 

palonestoaineet, kutistumisen hallinta, kankaita pehmentävät käsittelyt ja 

antibakteeriset käsittelyt. Kemiallisten aineiden tasainen leviäminen tekstiilille 

varmistettiin ennen laimentamalla aineet vedellä. Kaikki kankaaseen imeytynyt 

vesi täytyy kuitenkin haihduttaa pois ja se kuluttaa paljon energiaa. [1, 32, 33] 

 

Vaikka vaahtoprosesseja oli tutkittu jo aiemmin, antoi 1970-luvun energiakriisi 

loppusysäyksen niiden kehittämiselle. Lähtöajatuksena oli käyttää ilmaa 

käytettyjen kemikaalien laimentamiseen veden sijasta ja näin vähentää 

kuivausenergian tarvetta. Vaahdottamalla saatiin kemialliset jälkikäsittelyaineet 



 

laimennettua suurempaan tilavuuteen

eikä ilmaa tarvinnut haihduttaa pois

pienentyminen ilmenee jopa 70 

kuivaustarpeen pieneminen mahdollistaa suuremman tuotantonopeuden

kuivausosa ei enää rajoittanut tuotantonopeutta

myös varsinaisessa painatuksessa että sen esikäsittelyissä. 

 

Tekstiiliteollisuudessa vaahdon applikoimiseen käytetään useita eri menetelmiä, 

joita on esitetty kuvissa

käsittelyyn yhdeltä puolelt

samanaikaisesti. Yhteistä näille menetelmille on kuitenkin se, että vaahto 

romahdutetaan telan ja kankaan väliin. 

 

Kuva 12: Kankaan jälkikäsittelyssä käytettyjä vaahtoprosesseja, jotka 

kankaan yhdeltä puolelta
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suurempaan tilavuuteen ja näin varmistettua tasainen leviämin

tarvinnut haihduttaa pois. Tehdasmittakaavassa haihdutustarpeen 

pienentyminen ilmenee jopa 70 – 80 % energiasäästöinä. Energiansäästön lisäksi 

kuivaustarpeen pieneminen mahdollistaa suuremman tuotantonopeuden

kuivausosa ei enää rajoittanut tuotantonopeutta. Nykyään vaahdotusta k

myös varsinaisessa painatuksessa että sen esikäsittelyissä. [1]

Tekstiiliteollisuudessa vaahdon applikoimiseen käytetään useita eri menetelmiä, 

joita on esitetty kuvissa 12–14. Osa menetelmistä on tarkoitettu kankaan 

käsittelyyn yhdeltä puolelta, kun taas toiset käsittelevät kankaan molemmat puolet 

samanaikaisesti. Yhteistä näille menetelmille on kuitenkin se, että vaahto 

romahdutetaan telan ja kankaan väliin. [34] 

: Kankaan jälkikäsittelyssä käytettyjä vaahtoprosesseja, jotka 

kankaan yhdeltä puolelta. [34] 

ja näin varmistettua tasainen leviäminen 

Tehdasmittakaavassa haihdutustarpeen 

Energiansäästön lisäksi 

kuivaustarpeen pieneminen mahdollistaa suuremman tuotantonopeuden kun 

Nykyään vaahdotusta käytetään 

[1] 

Tekstiiliteollisuudessa vaahdon applikoimiseen käytetään useita eri menetelmiä, 

. Osa menetelmistä on tarkoitettu kankaan 

toiset käsittelevät kankaan molemmat puolet 

samanaikaisesti. Yhteistä näille menetelmille on kuitenkin se, että vaahto 

 
: Kankaan jälkikäsittelyssä käytettyjä vaahtoprosesseja, jotka käsittelevät 



 

Kuva 13: Kankaan jälkikäsittelyssä käytettyjä vaahtoprosesseja, jotka käsittelevät 

kankaan molemmilta puolilta

 

Kuva 14: Kankaan jälkikäsittelylaite, joka päällystää kankaan molemmat puolet. 

[34] 

 

Molemminpuolinen käsittely on tarpeen esimerkiksi haluttaessa erilainen painatus 

kankaan eri puolille. Usein on kuitenkin tavoitteena kyllästää koko kangas tietyllä 

käsittelyaineella, jolloin yksipuolinen applikointi voi riittää, mikäli sillä saadaan 

pakotettua vaahto kankaan läpi.

 

23

: Kankaan jälkikäsittelyssä käytettyjä vaahtoprosesseja, jotka käsittelevät 

kankaan molemmilta puolilta. [34] 

: Kankaan jälkikäsittelylaite, joka päällystää kankaan molemmat puolet. 

 

mminpuolinen käsittely on tarpeen esimerkiksi haluttaessa erilainen painatus 

kankaan eri puolille. Usein on kuitenkin tavoitteena kyllästää koko kangas tietyllä 

käsittelyaineella, jolloin yksipuolinen applikointi voi riittää, mikäli sillä saadaan 

a vaahto kankaan läpi. [3, 34] 

 
: Kankaan jälkikäsittelyssä käytettyjä vaahtoprosesseja, jotka käsittelevät 

 
: Kankaan jälkikäsittelylaite, joka päällystää kankaan molemmat puolet. 

mminpuolinen käsittely on tarpeen esimerkiksi haluttaessa erilainen painatus 

kankaan eri puolille. Usein on kuitenkin tavoitteena kyllästää koko kangas tietyllä 

käsittelyaineella, jolloin yksipuolinen applikointi voi riittää, mikäli sillä saadaan 
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4.2  Paperiteollisuus 

 

On helppo huomata yhtäläisyydet tekstiiliteollisuuden ja paperiteollisuuden 

välillä. Molemmissa on tarpeen päällystää tai kyllästää liikkuva raina tasaisesti. 

Tekstiiliteollisuudessa kyllästäminen on yleisempää, kun taas paperiteollisuudessa 

ollaan enemmän kiinnostuneita päällystämisestä. Suuri osa paperitehtaan energian 

tarpeesta on veden haihduttamista, joten vaahdotusta käyttämällä olisi mahdollista 

säästää energiaa.  

 

Vaahdotuksen käyttäminen paperiteollisuudessa rajoittuu pitkälti 

siistausprosessiin, mutta muutkin käyttökohteet ovat herättäneet kiinnostusta. 

Tästä on osoituksena aihepiiriin liittyvien patenttien ja viimeaikaisten julkaisujen 

määrä. Vaahdotusta on tutkittu korvaamaan perinteistä perälaatikkoa rainauksessa 

[5] taipumisen hallintaan pintaliimauksen yhteydessä, massaliimojen ja muiden 

lisäaineiden lisäykseen sekä päällystämiseen ja pintaliimaukseen. [6] 

 

Yksi mahdollinen käyttökohde voisivat olla ohuet toiminnalliset 

päällystyskerrokset, kuten barriäärit hapelle tai vesihöyrylle. 

 

4.2.1  Vaahtorainaus 

 
Vaahtorainausta on tutkittu korvaamaan perinteisiä perälaatikkoja. 

Vaahtorainauksessa massasulppu vaahdotetaan ja vaahto suihkutetaan 

perälaatikosta viiralle. Vaahto saadaan sammutettua viiran alapuolelle tehtävällä 

alipaineella. Vaahtorainauksessa kuidut eivät pääse flokkautumaan kaasukuplien 

pitäessä niitä erillään. Tämä johtaa parempaan formaatioon ja mahdollistaa 

massan käsittelyn suuremmassa sakeudessa. Vaahtomatriisin kuplat jättävät 

muodostuvaan rainaan perinteisiä menetelmiä suurempia huokosia tuottaen 

suuremman bulkin. Yhdistämällä vaahtorainaus ilmakuivaukseen voidaan tuottaa 

hyvin korkean bulkin paperia tai kartonkia. [5] 
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4.2.2  Paperin vaahtopäällystys 

 
Paperin tai kartongin päällystäminen ei periaatteeltaan juurikaan eroa kankaiden 

päällystämisestä ja kuitukankaat jopa muistuttavat rakenteeltaan paperia. 

Tekstiiliteollisuudessa tosin usein on tavoitteena saada käsittelyaineet kulkemaan 

kankaan läpi, jolloin se saadaan kyllästettyä kokonaan kyseisellä aineella. Tätä ei 

paperin tai kartongin päällystämisessä tavoitella vaan päällysteen tai muun 

kemiallisen käsittelyn on tarkoitus rajoittua pohjapaperin tai -kartongin pintaan. 

 

Paperin pintaliimausta ja päällystämistä vaahdolla on tutkittu 70- ja 80-luvuilla. 

Foamcote –prosessissa vaahdotusta käytettiin apuna pintaliimauksessa ja 

päällystyksessä, mutta se soveltui vain hitaille koneen nopeuksille. Myöhemmissä 

tutkimuksissa päällystysnopeuksia on saatu nostettua kehittämällä vaahdon 

applikointia ja varsinkin pyrkimällä hallitsemaan liikkuvan paperiradan mukana 

kulkevaa ilmafilmiä. [9] 

 

Kokeissa on havaittu, että jos vaahto applikoidaan suoraan kuvan mukaisesti 

kahden telan muodostamaan nippiin, alkaa radan ja telan pinnan mukana kulkeva 

ilmafilmi tunkeutua vaahdon ja radan väliin kun nopeus ylittää 365 m/min. 

Muodostuva ilmapatja estää vaahdon ja pohjapaperin välisen kontaktin eikä 

päällystystä enää tapahdu. Kokeissa ei onnistuttu saamaan ilmafilmiä hallintaan 

käyttämällä kaavinteriä kuvan 15 osoittamalla tavalla vaan vaahdon 

applikointimenetelmää piti muuttaa. [9]  

 



 

Kuva 15: Vasemmalla on esitetty vaahdon applikointi suoraan kahden telan 

muodostamaan nippiin. Oikealla on esitetty ilmafilmin poistamiseen 

tarkoi

 

Nopeutta on mahdollista kasvattaa käyttämällä kuvan

johon on rakennet

applikointia. [9]

 

Kuva 16: Foamcote koeajoissa käytetty vaahtoapplikaattori, jossa ilmafilmi 

poistetaan alipaineistetulla alueella ennen applikointia. 
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: Vasemmalla on esitetty vaahdon applikointi suoraan kahden telan 

muodostamaan nippiin. Oikealla on esitetty ilmafilmin poistamiseen 

tarkoitettujen kaavinterien asemointi. [9] 

mahdollista kasvattaa käyttämällä kuvan 16 mukaista applikaattoria, 

johon on rakennettu kiinteästi kiinni ilmakaavin ja alipaineistettu alue juuri ennen 

[9] 

 
: Foamcote koeajoissa käytetty vaahtoapplikaattori, jossa ilmafilmi 

poistetaan alipaineistetulla alueella ennen applikointia. 

 
: Vasemmalla on esitetty vaahdon applikointi suoraan kahden telan 

muodostamaan nippiin. Oikealla on esitetty ilmafilmin poistamiseen 

mukaista applikaattoria, 

ja alipaineistettu alue juuri ennen 

: Foamcote koeajoissa käytetty vaahtoapplikaattori, jossa ilmafilmi 

poistetaan alipaineistetulla alueella ennen applikointia. [9] 



 

Yksinkertaisempaa rakennetta testattaessa on toisaalta käynyt ilmi,

alipaineistus ole välttämätöntä ilmafilmin hallinna

kaavinsauvan ja applikaattoriputken yhdistelmällä on saatu aikaan tasainen 

päällystysjälki 

maksiminopeudella 610 m/min käyttäen proteiinien avulla vaahdotettua 

tärkkelystä. Applikaattoreiden 

 

Kuva 17: Applikaattoriputki ja kaavinsauva on yhdistetty toisiinsa patolevyllä, 

joka estää ilmafilmiä kiertämästä kaavinta ja palaamasta paperin 

pintaan. 

 

Kuva 18: Putkiapplikaattoreiden sijoittelu kaksipuoleisessa päällystyksessä. 
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Yksinkertaisempaa rakennetta testattaessa on toisaalta käynyt ilmi,

alipaineistus ole välttämätöntä ilmafilmin hallinnassa. Kuvassa 

sauvan ja applikaattoriputken yhdistelmällä on saatu aikaan tasainen 

päällystysjälki molemmille puolille pohjapaperia käytetyn 

maksiminopeudella 610 m/min käyttäen proteiinien avulla vaahdotettua 

Applikaattoreiden asemointi on esitetty kuvassa 18

 
: Applikaattoriputki ja kaavinsauva on yhdistetty toisiinsa patolevyllä, 

joka estää ilmafilmiä kiertämästä kaavinta ja palaamasta paperin 

pintaan. [9] 

 
: Putkiapplikaattoreiden sijoittelu kaksipuoleisessa päällystyksessä. 

Yksinkertaisempaa rakennetta testattaessa on toisaalta käynyt ilmi, ettei 

ssa. Kuvassa 17 esitellyllä 

sauvan ja applikaattoriputken yhdistelmällä on saatu aikaan tasainen 

käytetyn pilot-koneen 

maksiminopeudella 610 m/min käyttäen proteiinien avulla vaahdotettua 

asemointi on esitetty kuvassa 18. [9] 

: Applikaattoriputki ja kaavinsauva on yhdistetty toisiinsa patolevyllä, 

joka estää ilmafilmiä kiertämästä kaavinta ja palaamasta paperin 

: Putkiapplikaattoreiden sijoittelu kaksipuoleisessa päällystyksessä. [9] 
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Samaa kaapimen ja applikaattorin yhdistelmää käyttämällä on myös onnistuttu 

yhden puolen päällystyksessä 1160 m/min nopeudessa, mutta applikoinnin 

siirtäminen radan toiselle puolelle ei onnistunut mahdollisesti koneen sisäisistä 

nopeuseroista johtuen. Kaikissa Foamcote –prosessin kokeissa on vaahdon 

romahduttaminen toteutettu nipillä. [9] 

 

Pehmopapereiden jälkikäsittelyyn ja päällystämiseen on olemassa tekniikka, jossa 

vaahtoa ei applikoida suoraan paperin pintaan, vaan toiselle viiralle, joka siirtää 

vaahdon paperin pintaan päästessään sen kanssa kosketukseen. Patentoitu rakenne 

on esitetty kuvassa 19. [35] Toisessa pehmopapereiden käsittelyyn tarkoitussa 

menetelmässä vaahto applikoidaan suoraan paperiradalle. [6]. Pehmopapereiden 

jälkikäsittelyyn kuuluu esimerkiksi paperin pehmentäminen ja sen kitkan 

pienentäminen. Lisäksi papereihin voidaan lisätä ihoa kosteuttavia aineita tai 

niiden lujuusominaisuuksia halutaan parantaa. Näiden jälkikäsittelyaineiden 

tasainen levittäminen on kuitenkin haasteellista ja niitä kuluu hukkaan nykyisin 

käytössä olevilla menetelmillä. Lisäksi pehmopaperirataa on kuivattava 

käsittelyjen välillä sen kastuessa. [6, 35] 

 

 
Kuva 19: Patentoitu pehmopaperin vaahtokäsittely-yksikkö, jossa vaahto 

applikoidaan toiselle viiralle, joka tuodaan kontaktiin pohjapaperin 
kanssa seuraavan telan kierrossa. [35]



 

KOKEELLINEN OSA

5  TYÖN TARKOITUS

Päätavoitteena oli selvittää paperin 

käyttäen Zimmer Slot

applikaattori pohjautuu kuvassa

vaahtoa ulos suuttimesta työntävä voima on peräisin pumppauksen aiheuttamasta 

paineesta sylinterissä liikkuvan männän

ole valinnaista liikkuvaa seulakangasta

Seulakangasta käyt

Kuvassa 21 on 

 

Kuva 20: Vaahdon applikointiin käytettävä suutinrakenne. 
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KOKEELLINEN OSA 

TYÖN TARKOITUS 

Päätavoitteena oli selvittää paperin ja kartongin päällystystä pilot

käyttäen Zimmer Slot-Coat vaahtoapplikaattoria. Slot

applikaattori pohjautuu kuvassa 20 esitettyyn rakenteeseen, joskin applikaattorissa 

oa ulos suuttimesta työntävä voima on peräisin pumppauksen aiheuttamasta 

paineesta sylinterissä liikkuvan männän (6) sijaan. Applikaattorissa ei myöskään 

ole valinnaista liikkuvaa seulakangasta (11), sillä päällysteen tulee olla jatkuva.

Seulakangasta käytetään kankaiden painatuksessa kuvioinnin saavuttamiseksi.

on puolestaan esitetty käytetyn applikaattorin huuliraon rakenne

 
: Vaahdon applikointiin käytettävä suutinrakenne. [36]

ja kartongin päällystystä pilot-mittakaavassa 

Slot-Coat (magnojet) 

esitettyyn rakenteeseen, joskin applikaattorissa 

oa ulos suuttimesta työntävä voima on peräisin pumppauksen aiheuttamasta 

sijaan. Applikaattorissa ei myöskään 

, sillä päällysteen tulee olla jatkuva. 

etään kankaiden painatuksessa kuvioinnin saavuttamiseksi. 

plikaattorin huuliraon rakenne. 

[36] 
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Kuva 21: Zimmer Slot-Coat applikaattorin huulirako. Applikaattorin asennetaan 

siten, että radan liikesuunta on oikealta vasemmalle. 
 

6  ESIKOKEET 

Esikokeissa keskityttiin selvittämään polyvinyylialkoholin (PVA) vaahtoamista. 

Tarkoituksena oli rakentaa PVA-pohjainen pasta, joka olisi mahdollista 

vaahdottaa ja johon olisi mahdollista lisätä muita päällystysaineita tai -

kemikaaleja vaahtoavuuden kärsimättä. Kokeissa käytettiin Kurarayn Mowiol-

tuoteperheen PVA-lajeja. 

 

Etukäteen tiedettiin, että natriumlayryylisulfaattia voidaan käyttää PVA:n 

vaahdottamisessa apuaineena. Tavoitteena oli kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 

pyrkiä välttämään anionisia tensideitä, sillä niillä saattaa olla negatiivisia 

vaikutuksia paperin lujuusominaisuuksiin. Lisäksi ne voivat aiheuttaa barriääriä 

haittaavia mikroreikiä. 

 

PVA on polymeeri, jonka ominaisuudet riippuvat polymerisaatio- ja 

hydrolysaatioasteesta. Polymerisaatioaste nostaa PVA-liuoksen viskositeettia ja 
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parantaa filminmuodostuskykyä. Hydrolysaatioaste puolestaan vaikuttaa 

hydrofobisten ja hydrofiilisten alueiden tasapainoon ja sitä kautta ionittomana 

tensidinä toimivan PVA:n vaahtoamistaipumuksiin. 

 

6.1  Esikokeissa käytetyt materiaalit ja menetelmät 

 
6.1.1  Kemikaalit 

 
Esikokeissa käytettiin vaahdotuskemikaaleina polyvinyylialkoholin (PVA) eri 

laatuja ja hydrofobisoitua etyyli-hydroksietyyli-selluloosaa (EHEC). Kuvassa 22 

on esitetty EHEC:in mahdollinen rakenne. EHEC-molekyyli ei ole säännöllinen, 

vaan etyyli- ja hydroksietyyliryhmät vaihtelevat satunnaisesti [37]. 

 

Kuva 22: Etyyli-hydroksietyyli-selluloosamolekyylin rakenne. [37] 
 

Toisin kuin EHEC:illä, PVA:lla on jo itsessään käyttöä paperin tai kartongin 

päällystämisessä ja pintaliimauksessa, mutta tarkoituksena oli myös selvittää, 

voisiko PVA-vaahtoa käyttää kantajana muille kemikaaleille. Mikäli PVA:n 

todettaisiin muodostavan riittävän stabiilia vaahtoa, tutkittaisiin muiden 

päällystyskemikaalien vaikutusta PVA-pohjaisen vaahdon ominaisuuksiin. Lisäksi 

haluttiin selvittää, onko mahdollista lisätä PVA-seoksen joukkoon edullisempia 

täytekemikaaleja ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat vaahtoamiseen. 

 

Karboksimetyyliselluloosa (CMC) on edullisempaa (n. $1000/t) kuin PVA (n. 

$2000/t) ja sitä käytetään monissa päällystyspastoissa reologian säätöön sekä side- 

että voiteluaineena [38]. Hydrofiilisyytensä takia sitä käytetään myös 

vesiretentiokemikaalina [12]. Kokeissa pyrittiin selvittämään, kuinka paljon 

CMC:tä voidaan lisätä PVA-seokseen vaahtoavuuden kärsimättä ja onko CMC:n 

laadulla merkitystä. CMC:tä on saatavilla useita eri laatuja, jotka eroavat 

toisistaan polymerisaatioasteen ja puhtauden osalta. Suuri polymerisaatioaste 

johtaa valtavaan molekyyliin, joka nostaa vesiliuoksen viskositeetin suureksi. 
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Lisäksi edullisemmissa teknisissä laaduissa on usein epäpuhtautena suoloja, kun 

taas erityislaaduista niitä on vähemmän. 

 

Talkin, lateksin, nanohartsin ja hydroksipropyloidun tärkkelyksen lisäyksin 

pyrittiin selvittämään, onko PVA-vaahto kelvollinen kantaja näille kemikaaleille. 

Talkkia, lateksia ja hydroksipropyloitua selluloosaa käytetään päällystyksessä 

tuottamaan barriääriominaisuuksia. [39, 40] Nanohartsilla voidaan saavuttaa 

hydrofobisuutta ja sitä kautta vesibarriääri [41]. Taulukossa II on esitetty 

esikokeissa käytetyt kemikaalit. 

 

Taulukko II: Esikokeissa käytetyt kemikaalit ja niiden valmistelu 
Kemikaali Valmistaja Kuiva-

ainepitoisuus 
Valmistus 

PVA 
-Mowiol 3-85 
-Mowiol 4-98 
-Mowiol 10-98 
-Mowiol 15-99 

 
Kuraray 

 
10 % 

Kiteinen PVA 
liuotettiin 
lämpöhauteessa 
olevaan veteen 

 
EHEC 
-Bermocoll EMH200 

 
 
AkzoNobel 

 
 
1 – 3 % 

 
Lietettiin veteen Diaf-
sekoittimella 

 
CMC 
-Finnfix 30 
-Finnfix 4000G 

 
 
CP Kelco 

 
 
7 % 
1,5 % 

 
CMC lietettiin 
kuumaan veteen diaf-
sekoittimella 

 
Talkki 
-C15 B 

 
 
Mondo 

 
 
63,6 % 

 
Toimitettiin valmiina 
lietteenä 

 
Nanohartsi 
-Nanotope 26 

 
 
Topchim 

 
 
42,7 % 

 
Toimitettiin valmiina 
lietteenä 

 
Hydroksipropyloitu 
selluloosa 
-Klucel 

 
 
 
Ashland 

 
 
 
5 % 

 
Lietettiin veteen Diaf-
sekoittimella 

 
Lateksi 
-Styronal D 809 

 
 
BASF 

 
 
48 % 

 
Toimitettiin valmiina 
lietteenä 
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6.1.2  Vaahdotuslaitteistot 

 
Esikokeissa käytettiin kuvassa 23 esitettyä laboratoriomittakaavan Rollmac 

Rollmix BGR 13 -vaahtogeneraattoria. Generaattorissa oli säätö vaahdotettavaan 

nesteeseen puhallettavan ilman määrälle. Lisäksi vaahdotusyksikön vastapainetta 

oli mahdollista hallita rajallisesti kuristamalla vaahdon poistumisletkua joko 

sormin tai pihdeillä. Kuvassa 24 on esitetty vaahtogeneraattorin sekoitinyksikön 

poikkileikkaus. 

 

 
Kuva 23: Esikokeissa käytetty Rollmac Rollmix BGR 13 -vaahtogeneraattori. [42] 
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Kuva 24: Rollmix BGR 13 -vaahtogeneraattorin sekoitusyksikön poikkileikkaus. 

[42] 
 

Vaahtogeneraattorin lisäksi kokeita tehtiin kuvan 25 mukaisella laitteistolla, jossa 

vaahdottamiseen käytettiin Diaf-sekoitinta ja sekoitusastian pohjalle johdettua 

paineilmaletkua. Diaf-sekoittimessa käytettiin sekoituselintä, jonka halkaisija oli 

50 mm ja astiana toimi kolmen litran mittakannu. 

 

 
Kuva 25: Vaahdotuskokeissa käytetty Diaf-sekoittimeen perustuva laitteisto. 
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6.1.3  Analyysimenetelmät 

 
Esikokeista ei ollut tarkoitus saada tarkkoja mittaustuloksia, vaan ainoastaan 

selvittää eri aineiden yleisiä vaahtoamiseen vaikuttavia ominaisuuksia. Tutkittavia 

ominaisuuksia olivat vaahdon stabiilius ja vaahdotusaste. Stabiiliutta tutkittiin 

mittaamalla vaahtoa 100 ml mittalasiin ja seuraamalla silmämääräisesti lasin 

pohjalle muodostuvan nesteen määrää ajan funktiona. Vaahdotusastetta arvioitiin 

vertaamalla vaahdottamattoman nesteen tilavuutta valmiin vaahdon tilavuuteen. 

 

6.2  Esikokeet vahtogeneraattorilla 

 

Esikokeet aloitettiin laboratoriomittakaavan Rollmac-vaahtogeneraattorilla, jolla 

vaahdotettiin hydrofobioidun etyyli-hydroksietyyli-selluloosan (EHEC) 

vesiliuoksia pitoisuuksissa 1 %, 2 % ja 3 %. Odotusten mukaisesti niiden kaikkien 

todettiin vaahtoavan hyvin, sillä EHEC-molekyylin etyyliryhmä on hydrofobinen, 

kun taas hydroksietyyliryhmän kärjessä oleva hydroksyyliryhmä tekee siitä 

hydrofiilisen. Talkkilisäys (20 osaa) stabiloi vaahdon useaksi päiväksi. 

 

EHEC:illä ei kuitenkaan ole itsessään käyttöä paperin päällystämisessä, mutta sitä 

tutkittiin mahdollisena vaahdotuksen apuaineena ja vaahtogeneraattorin toiminnan 

selvittämiseksi. Erinomaisen vaahtoavuutensa vuoksi siitä saatiin hyvä referenssi 

muille vaahdoille. 

 

Varsinaisen pastan rungon selvittäminen aloitettiin vaahdottamalla pitkälle 

hydrolysoitua pienen polymerisaatioasteen PVA:ta (Mowiol 4-98) eri kuiva-

ainepitoisuuksissa (2,5 %, 5 %, 10 % ja 15 %). Muodostuneet vaahdot olivat 

labiileja lamellivaahtoja ja siten epäkelpoja. Kaksi suurinta pitoisuutta osoittivat 

hieman taipumuksia vaahdonmuodostukseen ja niihin lisättiin 2 % EHEC:in 

vesiliuosta siten, että EHEC:iä oli kaksi osaa. Vaahdotuskokeet osoittivat, ettei 

EHEC ole kelvollinen vaahdotuskemikaali kyseiselle PVA-laadulle. Lisäksi 

saatiin vahvistus sille, ettei pitkälle hydrolysoiduissa laaduissa ole riittävästi 

hydrofobisia ryhmiä niiden toimimiseksi tensideinä. 

 



 

Seuraava askel oli testata erilaisten PVA

pienimolekyylinen osittain hydrolysoitu laatu

hyvä vaahtoavuus mol

vuoksi. Filminmuodostuskykyä haettiin täysin hydrolysoidulla, suuren 

polymerisaatioasteen PVA:lla

 

Seoksesta, jossa molempia PVA

oli 10 %, saatiin vaahtogeneraattorilla todella hyvä ja stabiili

ilmapitoisuus ja siten vaahdotusaste olivat suuria

vaahdon tiheydeksi laskettiin alle 100 g/l, joten sen vaahdotusaste oli yli 

ollen alle litrasta vaahdotettavaa seosta saatiin 10 litraa vaahtoa, jonka olomuotoa 

kuva 26 havainnollistaa.

 

Kuva 26: Rollmac

 

Tarkoituksena oli jatkaa kokeita erilaisilla seossuhteilla, mutta e

seoksen vaahdottamisen jälkeen vaahtogeneraattori
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Seuraava askel oli testata erilaisten PVA-laatujen seoksia.

pienimolekyylinen osittain hydrolysoitu laatu (Mowiol 3-85)

hyvä vaahtoavuus molekyylissä olevien hydrofobisten ja hydrofiilisten alueiden 

vuoksi. Filminmuodostuskykyä haettiin täysin hydrolysoidulla, suuren 

polymerisaatioasteen PVA:lla (Mowiol 10-98 tai 15-99). 

Seoksesta, jossa molempia PVA-laatuja oli 50 osaa ja jonka 

oli 10 %, saatiin vaahtogeneraattorilla todella hyvä ja stabiili

ilmapitoisuus ja siten vaahdotusaste olivat suuria. 100 ml vaahtoa punnittiin ja 

vaahdon tiheydeksi laskettiin alle 100 g/l, joten sen vaahdotusaste oli yli 

ollen alle litrasta vaahdotettavaa seosta saatiin 10 litraa vaahtoa, jonka olomuotoa 

havainnollistaa. 

 
: Rollmac-vaahtogeneraattorilla vaahdotettua PVA-seosta.

Tarkoituksena oli jatkaa kokeita erilaisilla seossuhteilla, mutta e

n vaahdottamisen jälkeen vaahtogeneraattori rikkoutui.

laatujen seoksia. Seokseen valittiin 

85), jolla olisi teoriassa 

ekyylissä olevien hydrofobisten ja hydrofiilisten alueiden 

vuoksi. Filminmuodostuskykyä haettiin täysin hydrolysoidulla, suuren 

laatuja oli 50 osaa ja jonka kuiva-ainepitoisuus 

oli 10 %, saatiin vaahtogeneraattorilla todella hyvä ja stabiili vaahto, jonka 

100 ml vaahtoa punnittiin ja 

vaahdon tiheydeksi laskettiin alle 100 g/l, joten sen vaahdotusaste oli yli 10. Näin 

ollen alle litrasta vaahdotettavaa seosta saatiin 10 litraa vaahtoa, jonka olomuotoa 

seosta. 

Tarkoituksena oli jatkaa kokeita erilaisilla seossuhteilla, mutta ensimmäisen 

rikkoutui. 
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6.3  Esikokeet Diaf-sekoittimella 

 

Vaahtogeneraattorin rikkouduttua kokeita jatkettiin Diaf-sekoitteen perustuvalla 

vaahdotuslaitteistolla. Pilot-mittakaavan koeajojen aikataulun vuoksi keskityttiin 

pääasiassa vaahtogeneraattorilla hyvin toimineeseen PVA-seokseen, jossa 

molempia laatuja oli 50 osaa ja jonka kuiva-ainepitoisuus oli 10 %. Sen todettiin 

vaahtoavan hyvin myös Diaf-sekoittimella, joskin laitteiston rajoitteiden vuoksi 

vaahdotusaste jäi selkeästi pienemmäksi kuin vaahtogeneraattorilla.  

 

Kun vaahtogeneraattorilla saavutettiin vaahdolle tiheys 100 g/l, oli samasta 

seoksesta Diaf-sekoittimella vaahdotetun vaahdon tiheys vain noin 400 g/l. Diaf-

sekoittimen 50 mm:n sekoituselin ei pystynyt sekoittamaan kasvavaa määrää 

vaahtoa sen viskositeetin kasvaessa. Riittävän sekoituksen saavuttaminen oli 

hankalaa, sillä Diaf-sekoittimessa sekoituselin on levymäinen ja kokeissa se 

sijaitsi sekoitusastian pohjalla. Näin ollen sekoitettavan aineen pintakerroksiin ei 

kohdistu juurikaan leikkausvoimia ja siten ne eivät sekoitu. 

 

Korvaavan laitteiston käyttöä kuitenkin jatkettiin olettaen, että siinä vaahtoavat 

seokset vaahtoavat myös kaupallisella vaahtogeneraattorilla. Taulukossa III on 

esitetty Diaf-sekoittimella tehtyjen vaahtojen stabiiliutta. Stabiiliutta määritettiin 

mittaamalla mittalasiin 100 ml vaahtoa ja seuraamalla silmämääräisesti lasin 

pohjalle syntyvän nesteen määrää ajan funktiona. Mittalasin muotoilusta ja 

asteikosta johtuen alle 10 ml nestemääriä ei ollut mahdollista mitata tarkasti ja 

hyvin pienet nestemäärät jäivät kokonaan havaitsematta. Taulukossa "-" merkitsee 

niin pientä nestemäärää, että sitä ei voinut havaita mittalasin sivulta. Tyhjä solu 

merkitsee puuttuvaa mittaustulosta 

 

Taulukossa III on myös esitetty sekoittamiseen käytetty kierrosnopeus. 

Vaahdottamiseen kulunutta aikaa ei mitattu. Vaahdot on jaoteltu kolmeen 

pääryhmään käytetyn PVA-seoksen koostumuksen mukaan. Taulukossa CMC-

nimeke Finnfix on lyhennetty "FF", "C15 B" on talkki, "Nanotope" on nanohartsi, 

Klucel hydroksipropyloitu selluloosa ja "D 809" lateksi taulukon II mukaisesti. 
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Taulukko III: Diaf-sekoittimella valmistettujen vaahtojen stabiilius. 
Koostumus Diaf 

rpm 
Nesteeksi muuttuneen vaahdon määrä. (ml) 

 x100 10 min 20 min 30 min 40 min 60 min 
3-85, 15-99 50/50       
PVA 11 12     
PVA + 10 % FF30 20 8 16  30  
PVA + 20 % FF30 30 -   15  
PVA + 30 % FF30 30 - < 10 10   
PVA + 10 % FF4000G 60 - - < 10 < 10 10 
PVA + 5 % C15 B 20 24 30 34   
PVA + 10 % C15 B 20 < 10 10 18   
PVA + 20 % C15 B 20 - < 10 12 16  
3-85, 10-98 50/50       
PVA 20 < 10 16 22 25 30 
PVA + 30 % FF30 20 - < 10 12 15  
PVA + 30 % FF30  
         + 30 % C15B 

20 - < 10 < 10  12 

PVA + 10 % Nanotope 20 12 21 26 29  
PVA + 5 % Klucel 50 Ei vaahtoa    
PVA + 10 % D 809 25 < 10 12 16 20  
3-85, 10-98 25/75       
PVA 20 - < 10 < 10 10 17 
PVA + 20 % FF30 25 - - - < 10 < 10 
 

Elektrolyyttien vaikutusta vaahtoamiseen on vaikea ennustaa [4], joten teknisen 

laadun CMC:n mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet voisivat vaikuttaa 

vaahtoamiseen tai syntyvän vaahdon ominaisuuksiin. Elektrolyyttikonsentraation 

nousu voi pienentää vaaohdotusaineen liukoisuutta, jolloin pinta-aktiivisuus ja 

vaahtoavuus paranevat. Elektrolyyttien vaikutukset kuitenkin ovat suurimmillaan 

anionisten tai kationisten tensidien ja proteiinien yhteydessä [4], joten suolojen ei 

odotettu aiheuttavan ongelmia lisättäessä CMC:tä PVA-seokseen. 

 

Testeissä Finnfix 30 CMC:tä pystyikin lisäämään PVA-pastaan 30 osaa 

vaahtoavuuden merkittävästi muuttumatta. Suurempaa annostusta ei kokeiltu. 

Samoin 10 osaa Finnfix 4000G CMC:tä ei estänyt vaahtoamista, joskin seoksen 

vaahdottamiseksi sekoitinta täytyi käyttää huomattavan suurella kierrosnopeudella 

(6000 rpm). CMC:n lisäys vaikutti stabiloivan vaahtoa riippumatta käytetystä 

laadusta. Todennäköisesti CMC-lisäyksen aiheuttama viskositeetin nousu hidastaa 

nesteen valumista lamelleissa, jolloin vaahdon sammuminen kestää kauemmin 

[18]. 
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CMC:n hyvä soveltuvuus PVA-pastan lisäaineeksi vaahdotuksessa oli osittain 

yllättävää, sillä aiemmassa tutkimuksessa mainittiin, ettei PVA sovellu CMC:n 

vaahdotukseen [12]. Toisaalta aiemmassa tutkimuksessa CMC:n osuus pastassa 

oli PVA:ta suurempi, kun taas tässä työssä suurin tutkittu CMC:n osuus oli 30 

osaa. 

 

Talkin lisääminen PVA-seokseen aiheutti ristiriitaisia tuloksia. Pieni lisäys (5 

osaa) sai aikaan labiilin vaahdon, joka sammui nopeasti. Suuremmat lisäykset (10 

ja 20 osaa) puolestaan vaikuttivat stabiloivan vaahtoa. Talkin vaahtoa stabiloivat 

ominaisuudet ovat kirjallisuuden mukaisia, joskin vaikutus riippuu vaahdotetuista 

aineista. Esimerkiksi tärkkelyksellä ja kaseiinilla valmistetun vaahdon 

stabiloimiseen talkki ei sovellu [12]. 

 

Hydrofobisen nanohartsin tai lateksin lisääminen ei vaikuttanut vaahtoamiseen, 

mutta lopputulos ei ollut niin stabiili kuin CMC-pitoisilla pastoilla. Ainoana 

testatuista kemikaaleista hydroksipropyloitu selluloosa esti vaahdon 

muodostumisen kokonaan, mikä on osittain ristiriidassa aiemmissa tutkimuksissa 

saatujen tulosten kanssa [30]. 

 

Tutkittava kemikaali lisättiin seokseen pääasiassa ennen vaahdottamista, jotta se 

leviäisi koko vaahdon alalle mahdollisimman tasaisesti. Taulukossa III viimeisenä 

on esitetty yksittäinen koe, jossa CMC:tä (Finnfix 30) lisättiin 20 osaa valmiiseen 

PVA-vaahtoon ja jatkettiin sekoittamista. Kokeessa ei havaittu vaahdon 

sammumista lisäyksen yhteydessä, joskin on todennäköistä, ettei Diaf-sekoitin 

kykene sekoittamaan pienehköä määrää CMC:tä olemassa olevaan vaahtoon. 

 

Kaikkien kemikaalien sekoitus ennen vaahdotusta vastaa paremmin kaupallista 

vaahtogeneraattoria, sillä vaahdotuksen jälkeen ei useimmiten lisätä aineita. 

Syynä lienee vaahdon monimutkaisesta rakenteesta johtuva tasaisen sekoittamisen 

vaikeus. 
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6.4  Yhteenveto esikokeista 

 
Esikokeiden tarkoituksena oli löytää vaahdotukseen soveltuva runko pilot-

koeajossa käytettävälle päällystyspastalle. Esikokeissa tunnistettiin se tosiasia, 

että vaahdottamiseen käytettävä laitteisto muuttuu merkittävästi kokeiden 

siirtyessä pilot-mittakaavaan. Näin ollen etsittiin ainoastaan soveltuva 

kemikaaliyhdistelmä ja valmistauduttiin muokkaamaan seossuhteita ja muita 

aineominaisuuksia mikäli muuttunut koeympäristö sitä edellyttäisi. 

 

7  PILOT-KOEAJO 

Pilot-koeajossa oli tarkoitus selvittää vaahdon tasaista levittämistä paperiradan 

pintaan tuotantolliseen mittakaavaan soveltuville laitteilla. 

 
7.1  Materiaalit 

7.1.1  Substraatit 

Pilot-koeajossa käytettiin pohjana sellupohjaista pakkauspaperia (Lumiflex, Stora 

Enso Oyj), kolmikerroksista kuppikartonkia (Cupforma Natura, Stora Enso Oyj) 

ja kolmikerroksista prässäysprosesseihin suunniteltua kartonkia (Trayforma 

Natura, Stora Enso Oyj). Käytettyjen kartonkien uloimmaiset kerrokset koostuivat 

sulfaattisellusta, mutta keskikerros sisälsi kemihierteen ja sulfaattisellun seosta. 

Pohjapapereiden ja -kartonkien ominaisuudet on esitetty taulukossa IV. 

 

Taulukko IV: Käytettyjen substraattien neliömassat ja paksuudet. 
Nro Nimike Neliömassa, g/m2 Paksuus, µm Muuta 
1 Lumiflex 90 111  
2 Cupforma Natura 260 380 Pintaliimaamaton 
3 Trayforma Natura 350 460 Kalanteroimaton 
4 Natura 265 450 Pintaliimattu 
 

Natura 265 g/m2 nestepakkauskartonkia käytettiin ainoastaan pilot-koeajojen 

aloituksessa, mutta se huomattiin pintaliimauksen vuoksi sopimattomaksi 

vaahtopäällystykseen. Pintaliimaus sulkee pohjapaperin pinnan siten, ettei vaahto 

saa siihen kontaktia, minkä seurauksena päällystemäärä jää minimaaliseksi ja 

päällystekerroksen laadusta tulee huono. 
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7.1.2  Kemikaalit 

 
Esikokeiden perusteella päällystyspasta rakennettiin polyvinyylialkoholin ja 

karboksimetyyliselluloosan seoksesta. Myös lateksilla päällystämistä kokeiltiin. 

Tutkittavien kemikaalien lisäksi pastaan lisättiin optista kirkastetta helpottamaan 

päällystekerroksen laadun analysointia välittömästi päällystyksen jälkeen. Pilot-

koeajoissa käytetyt kemikaalit on esitetty taulukossa V. 

 

Taulukko V: Pilot-koeajoissa käytetyt kemikaalit 
Kemikaali Valmistaja 
PVA 
-Mowiol 3-85 
-Mowiol 10-98 

Kuraray 

CMC 
-Finnfix 30 

CP Kelco 

Lateksi 
-Litex PX 9650 
-CHP105 

 
Synthomer 

SDS Sigma-Aldrich 
AKD  
 

Taulukossa mainittujen kemikaalien lisäksi joihinkin pastoihin lisättiin 

kustannussäästöjen tavoittelemiseksi hienoainesta, joka koostui pitkälle jauhetusta 

puukuidusta. Käytettyjen pastojen koostumukset on esitetty taulukossa VI ilman 

seossuhteita taulukon koon vuoksi. 

 

Taulukko VI: Pilot-koeajoissa käytettyjen pastojen koostumukset. 
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 42

7.1.3  Päällystettyjen näytteiden anylysointi 

 
Näytteiden pääasiallinen analysointimenetelmä oli päällystysjäljen vertailu 

valokuvista. Analysointia helpottamaan kaikkiin päällystyspastoihin lisättiin 

optista kirkastetta, jotta päällyste saatiin hohtamaan/loistamaan 

ultraviolettivalossa. 

 

Valokuvien ottamista varten päällystetyt näytteet asetettiin suljettuun kaappiin, 

jonka valaistus oli toteutettu mustavaloloisteputkilla, joiden valon pääasiallinen 

aallonpituus on 370 nm. Kaapin katossa oli reikä kameran objektiivia varten. 

Kameran tuli pysyä vakaana kuvattaessa, joten kaappiin rakennettiin kiinteä 

jalusta kameraa varten. Kaappi sijoitetiin vakio-olosuhdehuoneeseen, joka vielä 

pimennettiin kuvauksen ajaksi, jottei objektiiville tehdystä aukosta pääse 

hajavaloa kaappiin. Kuvauksessa käytetty kaappi on esitetty kuvassa 27. 

 

 
Kuva 27: Päällystettyjen näytteiden kuvaamiseen käytetty kaappi. Kuvassa 

vasemmalla näkyvää levyä käytettiin kaapin sulkemiseen kuvien 
ottamisen aikana. 

 

Päällysteen pintarakennetta ja siihen jääneitä reikiä analysoitiin annostelemalla 

pipetillä pieni määrä brillianttisinisellä (E133) värjättyä etanolia näytteen pinnalle. 
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Värjätystä alueesta otettiin kuva tietokoneeseen liitetyllä Fibro Systemin DPM100 

mikroskooppikameralla. 

 

Tarkoituksena oli, että väriaine imeytyy päällystämättömäksi jääneeseen 

kartonkiin välittömästi, mutta ei pysty läpäisemään päällystettä. Etanolin nopea 

haihtuminen varmistaisi, ettei väriaine leviä liiaksi paperin rakenteessa. 

Mahdollisesti päällystekerroksien ohuudesta, niiden huokoisuudesta tai 

päällysteen huonosta alkoholibarriääristä johtuen värjäys ei tuottanut muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta kunnollista tulosta, vaan alue värjäytyi tasaisen 

siniseksi. 

 

Lisäksi valikoiduista näytteistä mitattiin hapen läpäisyä kuvaava OTR-arvo 

(Oxygen Transmission Rate). OTR-arvo määritettiin Mocon Oxtran -laitteella 

lämpötilan ollessa 23 °C ja suhteellisen ilmankosteuden 50 %. 

 

7.2  Koeajolaitteisto 

 

Pilot-mittakaavan koeajo suoritettiin Stora Enson Imatran tutkimuskeskuksen 

päällystyskoneella. Koneeseen asennettiin kuvassa 28 esitetty Zimmer Austrian 

Slot-Coat vaahtoapplikaattori kuvan 29 mukaiseen asemaan. Applikaattorin 

huuliraon ja pohjapaperin välinen etäisyys on merkittävä muuttuja 

päällystemäärän säätelyssä, minkä vuoksi applikaattori vaatii vastatelan. 

Päällystyspastojen vaahdottamiseen käytettiin kuvan 30 Hansa Mixerin Eco-mix 

vaahtogeneraattoria, johon vaahdotettava neste syötettiin erillisestä säiliöstä 

ruuvipumpulla. 
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Kuva 28: Vaahtoapplikaattori käännettynä huoltoasentoon. 
 

 
Kuva 29: Havainnekuva laitteistoin sijoittelusta. 
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Kuva 30: Hansa Mixer Eco-mix -vaahtogeneraattori. 
 

Vaahdon sammuttamiseen käytettiin infrapunakuivainta, joka oli sijoitettu 

välittömästi vaahtoapplikaattorin jälkeen. Kuivaimessa oli lämmityselementti 

radan molemmilla puolilla, joiden tehoa ollut mahdollista säätää. 

Infrapunakuivauksen tarkoituksena oli haihduttaa päällysteestä niin paljon 

kosteutta, että vaahtolamellit rikkoutuvat, eikä päällystevaahdon ilmapitoisuus 

aiheuta ongelmia päällystyskoneen kuivausosan leijukuivaimilla. 

Infrapunakuivaimen ja vaahtoapplikaattorin välinen etäisyys oli pieni, joten niiden 

väliin asennettiin lisäksi erillinen teräslevy estämään suoran lämpösäteilyn 

vaikuttaminen applikointiin. 

 

Pohjapaperiradan mukana kulkevan ilman tiedettiin aiheuttavan hankaluuksia 

suurilla ajonopeuksilla, joten se pyrittiin poistamaan asettamalla kuminen 

ilmakaavari ennen applikaattoria. 

 

7.3  Koeajon ohjelma 

 
Mekaanisia prosessimuuttujia olivat ajonopeus, applikaattorin asento ja etäisyys 

vastatelasta. Lisäksi koeajolaitteistossa oli mahdollisuus pohjapaperiradan 

kostutukseen ja lämmitykseen ennen applikointia. Päällystyspastassa säädettiin 

kuiva-ainepitoisuutta, vaahdon tiheyttä eli vaahdotusastetta ja vaahdon 

applikointimäärää. 
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8  TULOKSET JA KESKUSTELU 

8.1  Päällystysprosessi 

Pilot-keoajo sujui pääpiirteissään hyvin. Vaahtogeneraattori ja -applikaattori 

toimivat ja vaahto saatiin levitettyä pohjapaperin pintaan. Haasteita aiheutti 

pääasiassa vaahdon tasainen levittäminen, johon vaikuttivat pohjapaperiradan 

mukana kulkeva ilmafilmi ja vastatelan epäsymmetrisyys. Toinen ongelma syntyi 

valmiin päällysteen tahmeudesta. Päällystekerros oli kuivumisenkin jälkeen 

hieman tarttuva ja sillä oli taipumusta tarttua kuivausryhmän teloille. Lisäksi 

lopullisesta päällysteestä ei saatu tiivistä vaan päällysteessä vaikutti olevan aina 

reikiä. Ilmafilmin hallintaan kokeiltiin erilaisia rakenteita, jotka toimivat 

vaihtelevasti. Yksikään kokeiltu rakenne ei kuitenkaan toiminut täysin toivotulla 

tavalla. 

 

Vaahtoapplikaattorin on tarkoitus levittää liikkuvalle radalle juuri oikea määrä 

päällystettä eikä sitä ole suunniteltu ylivirtaukseen. Tämä aiheutti ongelmia 

vaahtogeneraattorin pumppauskapasiteetin kanssa. Generaattorin pumpun pienin 

mahdollinen tilavuusvirta oli 100 l/h, joka osoittautui liian suureksi hitaammille 

koneen nopeuksille. Koepisteitä jouduttiinkin ajamaan siten, että päällystevaahtoa 

valui takaisinpäin pitkin paperirataa. Toisaalta se pidensi vaahdon ja pohjapaperin 

välistä kontaktia, mutta saattoi myös aiheuttaa ilman jäämistä päällysteen ja 

pohjan väliin. 

 

Läpi pilot-ajojen esiintyi ongelmia päällysteen ja pohjapaperin kontaktin kanssa. 

Oletettavasti radan pinnassa kulkeva ilmafilmi pääsi päällystevaahdon ja pohjan 

väliin. Ensimmäisissä kokeissa tämä esiintyi vaahdon vuotamisena taaksepäin 

ajonopeutta kasvattaessa. 

 

8.2  Ilmafilmin hallinta  

 

Ilman pääseminen päällysteen ja pohjan väliin yritettiin estää käyttämällä 

ilmakaavaria ennen applikointia. Ensimmäinen versio kaavarista oli jäykkä levy, 

johon oli liitetty kuminen lista kontaktipinnaksi paperirataa vasten. Kaavari 
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kiinnitettiin aluksi paperin kulkusuuntaa vastaan. Päällystenäytteissä esiintyi 

kaavarista huolimatta suuren mittakaavan vaihtelua, joten kaavari käännettiin 

kulkusuunnan mukaiseksi, jotta sen kärki saataisiin mahdollisimman lähelle 

applikointia. Kaavari ja sen asema käännön jälkeen on esitetty kuvassa 31. 

 

 
Kuva 31: Ilmakaavarin ensimmäinen versio, jossa kontaktipintana toimii 

kumilista. Kuvassa taustalla näkyy infrapunakuivaimen ja 
vaahtoapplikaattorin väliin asennettu lämpökilpi. 

 

Oletuksena oli, että kaavari poistaa radan mukana liikkuvan ilmafilmin, jolloin 

sen taakse muodostuu alipaine. Tämä alipaine pyrkii tasaantumaan siten, että 

korvaavaa ilmaa virtaa alipaineiselle alueelle ja, joko turbulenssin kautta tai 

muodostamalla uuden ilmafilmin, häiritsee applikointia. Ilmakaavaroinnin 

sijoittamisen mahdollisimman lähelle applikointia ajateltiin minimoivan tilan ja 

ajan, joka ilmafilmillä olisi uudelleenmuodostumiseen. 

 

Kuminen lista ei kuitenkaan tuntunut estävän ilman pääsemistä 

applikointialueelle. Epäiltiin, että kumilista jousti liikaa ja siten ei taannut 
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kunnollista kontaktia paperiin, joten lista vaihdettiin lasikuitukaavariksi, joka on 

esitetty kuvassa 32. 

 

 
Kuva 32: Ilmakaavarin toinen versio, jossa kontaktipintana toimii kuitulevy. 

Levyn päälle on vuotanut päällystysvaahtoa sopivaa tilavuusvirtaa 
haettaessa. 

 

Tarkoituksena oli saada kaavari painettua paperia vasten suuremmalla voimalla 

kun sen kärki ei jousta kumilistan tapaan. Tarve suuremman paineen saamiseksi 

kaavariin kävi ilmi kokeesta, jossa kaavarilistaa painettiin käsin tiiviimmin kiinni 

paperirataan. Kuvassa 33 näkyy painamisen vaikutus päällystysjälkeen: oikeassa 

reunassa päällyste on tasainen kaavarin tiiviin kontaktin ansiosta, kun taas 

vasemmassa reunassa pohjapaperin ja päällystevaahdon väliin on päässyt ilmaa. 
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Kuva 33: Ilmakaavarin painamisen vaikutus päällystysvälkeen. Kumilistalla 

varustettua kaavaria painettiin oikeasta reunasta pohjapaperirataa 
vasten käsin. Ajoparametrit koepisteessä 24: ajonopeus 150 m/min, 
vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 170 l/h, etäisyys 600 µm, pasta nro. 2, 
k.a.p. 2,2 % ja pohjapaperi nro. 2. 

 

Jäykällä levyllä varustettu kaavari ei poistanut päällysteen alle vuotavaa 

ilmafilmiä kovinkaan hyvin, kuten kuva 34 esittää. Kuvissa koneen ajonopeus ja 

vaahdon tiheys ovat samat, mutta päällystyspastan koostumus ja muut 

ajoparametrit ovat erilaiset. Koneen ajonopeuden kuitenkin uskottiin olevan 

määräävä tekijä päällysteen ja pohjapaperin väliin pääsevän ilman tapauksessa, 

joten koepisteitä pidettiin vertailukelpoisina kaavarin toiminnan kannalta. 
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Kuva 34: Päällystysjälki lasikuitukaavarilla. Ajoparametrit koepisteessä 30: 

ajonopeus 150 m/min, vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 100 l/h, 
etäisyys 700 µm, pasta nro. 5, k.a.p. 49,7 % ja pohjapaperi nro. 3. 

 

Levymäisten ilmakaavareiden toimimattomuuteen voi olla useita syitä. Yksi 

mahdollisuus on kaavariterän pysyminen kontaktissa paperirataan. Koeajoissa 

levyn kuormitus tehtiin laskemalla levy kiinni vastatelan tukemaan paperirataan ja 

kiristämällä kaavari paikoilleen. Vastatelan havaittiin kuitenkin olevan hieman 

epäkesko, joten pyörivä tela saattoi työntää kaavinterän vähän irti pohjapaperista. 

Esimerkiksi teräpäällystimissä terää kuormitetaan jatkuvasti paperirataa vasten, 

mutta koeajojärjestelyssä se ei ollut mahdollista. Toinen mahdollisuus on ilman 

pääseminen takaisin radan pintaan välittömästi kaavarin jälkeen, joka on 

aiheuttanut ongelmia aikaisemmissa tutkimuksissa [9]. 

 

Levymäisellä ilmakaavarilla ei onnistuttu parantamaan päällystysjälkeä, joten 

mekaaninen kaavari vaihdettiin ilmaharjaksi, joka tehtiin poraamalla putkeen rivi 

reikiä ja johtamalla siihen paineilmaa. Ilmaharja asetettiin välittömästi ennen 

applikaattoria ja ilmavirran suuntaa pystyttiin hallitsemaan kiertämällä putkea. 

Käytetty ilmaharja on esitetty kuvassa 35. 
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Kuva 35: Kokeissa käytetty ilmaharja. Oikealla olevassa kuvassa on merkattu 

nuolella putken ilmareiät. 
 

Ilmaharja vaikutti hieman parantavan päällysteen laatua suuremmilla nopeuksilla, 

mutta se aiheutti päällysteeseen kuvan 36 keskellä näkyviä vanoja mitä 

ilmeisimmin ilman epätasaisen jakautumisen vuoksi. Ongelma voisi olla 

korjattavissa paremmin suunnitellulla ilmaharjalla ja korvaamalla poratut reiät 

tarkoitukseen suunnitelluilla ilmasuuttimilla. 

 

 
Kuva 36: Ilmaharjan päällysteeseen aiheuttamia vanoja. Vanat näkyvät parhaiten 

näytteen keskiosissa. Ajoparametrit koepisteessä 77: ajonopeus 50 
m/min, vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 150 l/h, etäisyys 600 µm, pasta 
nro. 9, k.a.p. 6 % ja pohjapaperi nro. 3. 
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Jättämistään vanoista huolimatta ilmaharja mahdollista korkeammat ajonopeudet. 

Kuvassa 37 on esitetty näyte suurimmasta koeajoissa käytetystä 

päällystysnopeudesta 700 m/min. 

 

 
Kuva 37: Päällystysnäyte koeajojen suurimmasta käytetystä nopeudesta. 

Ajoparametrit koepisteessä 60: ajonopeus 700 m/min, vaahdon 
tiheys 200 g/l, syöttö 250 l/h, etäisyys 250 µm, pasta nro. 8, k.a.p. 
1,1 % ja pohjapaperi nro. 1. 

 

8.3  Paperiradan esikäsittely 

 
Joissakin teollisissa sovelluksissa radan esilämmitys parantaa bärriäärikerroksen 

tiiviyttä [43], joten päällystejäljen tasaisuutta yritettiin parantaa lämmittämällä 

pohjapaperia infrapunakuivaimella ennen applikointia. Esilämmitys ei kuitenkaan 

vaikuttanut parantavan päällystysjälkeä, joten siitä luovuttiin. Kuvissa 38 ja 39 on 

esitetty koe esilämmityksen vaikutuksessa, kuvassa 38 esilämmitystä ei käytettä ja 

kuvassa 39 se on käytössä. 
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Kuva 38: Päällystenäyte ilman radan esilämmitystä. Ajoparametrit koepisteessä 5: 

ajonopeus 150 m/min, vaahdon tiheys 250 g/l, syöttö 105 l/h, etäisyys 
750 µm, pasta nro. 1, k.a.p. 10 % ja pohjapaperi nro. 2. 

 

 
Kuva 39: Päällystenäyte radan esilämmityksen ollessa käytössä. Ajoparametrit 

koepisteessä 6: ajonopeus 150 m/min, vaahdon tiheys 250 g/l, syöttö 
105 l/h, etäisyys 750 µm, pasta nro. 1, k.a.p. 10 % ja pohjapaperi nro. 
2. 
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Päällystevaahdon ja pohjapaperin kontaktia yritettiin parantaa myös kostuttamalla 

paperirata sumuttamalla sen pintaan vettä ennen applikointia, jolloin vaahdolla 

olisi välittömästi kostea pinta leviämisen helpottamiseksi. Lisäksi osa 

pohjakartongeista oli pinnaltaan hydrofobisia ja oletusarvona oli, ettei vaahto 

välttämättä ehdi kostuttaa kartongin pintaa riittävästi applikoinnin ja kuivauksen 

välillä. Kostutusta ei käytetty ohuemmilla lajeilla, sillä niiden vetolujuus olisi 

kärsinyt siitä liikaa aiheuttaen ratakatkoja. 

 

8.4  Prosessimuuttujien vaikutukset 

 

Pilot-koeajojen tulokset olivat yhtäältä hyviä ja toisaalta huonoja. Täysin 

tyydyttävää päällystystulosta ei saatu aikaiseksi, mutta käytetty laitteisto vaikutti 

toimivan muuten hyvin pilot-kokoluokassa. Tehdyistä kokeista voidaan erotella 

eri prosessimuuttujien/ajoparametrien vaikutuksia lopulliseen päällystystulokseen. 

 

8.4.1  Ajonopeuden vaikutus 

 

Ajonopeus vaikuttaa paperiradan mukana liikkuvaan ilmaan. Pienillä nopeuksilla 

ilmafilmi ei kykene tunkeutumaan pohjapaperin ja päällysteen väliin, mutta 

suurilla nopeuksilla se on mahdollista. Ajonopeuden kasvaessa lyhenee myös 

applikointiaika ja kuivausaika. Kuivausajan lyhentymistä tosin voidaan 

kompensoida suurentamalla kuivaustehoa, mutta suurempi kuivausteho voi johtaa 

kuplanmuodostukseen (blistering-ilmiö) jos radan lämpötila nousee liikaa ja 

päällyste on tiivis [44]. Kuvissa 40–43 on esitetty nousevalla nopeudella 

päällystettyjä näytteitä. 

 

Taulukko VII: Ajoparametrit kuvissa 40–43 esitetyille näytteille.  
Ajoparametri KP 28 KP 29 KP 30 KP 31 
Ajonopeus (m/min) 50 100 150 200 
Vaahdon tiheys (g/l) 200 200 200 200 
Syöttö (l/h) 100 100 100 100 
Etäisyys (µm) 700 700 700 700 
Pasta 5 5 5 5 
Pastan k.a.p. 49,7 49,7 49,7 49,7 
Pohjapaperi 3 3 3 3 
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Kuva 40: Päällystysnäyte koepisteestä 28. Ajoparametrit: ajonopeus 50 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 100 l/h, etäisyys 700 µm, pasta nro. 5, 
k.a.p. 49,7 % ja pohjapaperi nro. 3. 

 

 
Kuva 41: Päällystysnäyte koepisteestä 29. Ajoparametrit: ajonopeus 100 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 100 l/h, etäisyys 700 µm, pasta nro. 5, 
k.a.p. 49,7 % ja pohjapaperi nro. 3. 
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Kuva 42: Päällystysnäyte koepisteestä 30. Ajoparametrit: ajonopeus 150 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 100 l/h, etäisyys 700 µm, pasta nro. 5, 
k.a.p. 49,7 % ja pohjapaperi nro. 3. 

 

 
Kuva 43: Päällystysnäyte koepisteestä 31. Ajoparametrit: ajonopeus 200 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 100 l/h, etäisyys 700 µm, pasta nro. 5, 
k.a.p. 49,7 % ja pohjapaperi nro. 3. 

 

Kuvista nähdään selkeästi päällystysjäljen huonontuminen koneen ajonopeuden 

kasvaessa. Oletettavasti päällystevaahdon ja pohjapaperin väliin pääsee ilmafilmi, 
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joka estää kontaktin vaahdon ja pohjan välillä. Vaahto jää leijumaan filmin päälle 

ja kontaktia ei synny applikointialueen matkalla ja päällystysjälki syntyy vain 

kapeille alueille, joilla kontakti onnistuu. 

 

8.4.2  Vaahdotusasteen vaikutus 

 
Vaahdotusaste vaikuttaa vaahdon ominaisuuksiin kuten sen stabiiliuteen ja 

kuivaustarpeeseen. Lisäksi vaahdotusasteella on merkitystä vaahdon 

virtausominaisuuksien kannalta, sillä sen kasvaessa muuttuu vaahdon käytös 

nestemäisestä enemmän kohti kiinteää. Tämä voi vaikuttaa radikaalisti vaahdon 

leviämiseen applikoinnin aikana ja kontaktin muodostumiseen päällystevaahdon 

ja pohjapaperin välille. Kuvissa 44–46 on esitetty vaahdotusasteen muutoksen 

vaikutus päällystysjälkeen. 

 

Taulukko VIII: Ajoparametrit kuvissa 44–46 esitetyille näytteille. 
Ajoparametri KP 67 KP 68 KP 69 
Ajonopeus (m/min) 150 150 150 
Vaahdon tiheys (g/l) 300 200 100 
Syöttö (l/h) 150 150 150 
Etäisyys (µm) 600 600 600 
Pasta 9 9 9 
Pastan k.a.p. 9,6 9,6 9,6 
Pohjapaperi 3 3 3 
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Kuva 44: Päällystysnäyte koepisteestä 67. Ajoparametrit: ajonopeus 150 m/min, 

vaahdon tiheys 300 g/l, syöttö 150 l/h, etäisyys 600 µm, pasta nro. 9, 
k.a.p. 9,6 % ja pohjapaperi nro. 3. 

 

 
Kuva 45: Päällystysnäyte koepisteestä 68. Ajoparametrit: ajonopeus 150 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 150 l/h, etäisyys 600 µm, pasta nro. 9, 
k.a.p. 9,6 % ja pohjapaperi nro. 3. 
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Kuva 46: Päällystysnäyte koepisteestä 69. Ajoparametrit: ajonopeus 150 m/min, 

vaahdon tiheys 100 g/l, syöttö 150 l/h, etäisyys 600 µm, pasta nro. 9, 
k.a.p. 9,6 % ja pohjapaperi nro. 3. 

 

Vaahdotusasteen vaikutus ei ole niin selkeästi havaittavissa kuin ajonopeuden 

tapauksessa, mutta päällystejälki vaikuttaa tasaantuvan vaahdotusasteen kasvaessa 

ja vaahdon tiheyden laskiessa. Tämä saattaa selittyä sillä, että kovempi vaahto ei 

anna periksi applikaattorin huulen ja pohjapaperin välissä, vaan yrittää pitää 

muotonsa näin pakottaen päällysteen kiinni pohjaan. Toisaalta voisi kuvitella 

ilmapitoisuuden kasvun altistavan ilmafilmin aiheuttamalle skippaukselle, mutta 

näin ei vaikuta olevan. 

 

8.4.3  Kuiva-ainepitoisuuden vaikutus 

 

Vaahdotettavan aineen kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa voimakkaasti sen 

viskositeettiin, joka on yksi määräävä tekijä vaahdon pysyvyydessä [10]. Kuiva-

ainepitoisuus vaikuttaa luonnollisesti myös lopulliseen päällystemäärään. Kuvissa 

47–49 on esitetty kuiva-ainepitoisuuden muutoksen vaikutuksia päällystysjälkeen. 
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Taulukko IX: Ajoparametrit kuvissa 47–49 esitetyille näytteille.  
Ajoparametri KP 10 KP 11 KP 12 
Ajonopeus (m/min) 150 150 150 
Vaahdon tiheys (g/l) 200 200 200 
Syöttö (l/h) 110 110 110 
Etäisyys (µm) 750 750 750 
Pasta 2 2 2 
Pastan k.a.p. 6,2 3,6 2,0 
Pohjapaperi 2 2 2 
 

 
Kuva 47: Päällystysnäyte koepisteestä 10. Ajoparametrit: ajonopeus 150 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 110 l/h, etäisyys 750 µm, pasta nro. 2, 
k.a.p. 6,2 % ja pohjapaperi nro. 2. Pastan viskositeetiksi mitattiin ennen 
vaahdotusta 380 mPas. 
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Kuva 48: Päällystysnäyte koepisteestä 10. Ajoparametrit: ajonopeus 150 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 110 l/h, etäisyys 750 µm, pasta nro. 2, 
k.a.p. 3,6 % ja pohjapaperi nro. 2. Pastan viskositeetiksi mitattiin ennen 
vaahdotusta 43 mPas. 

 

 
Kuva 49: Päällystysnäyte koepisteestä 10. Ajoparametrit: ajonopeus 150 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 110 l/h, etäisyys 750 µm, pasta nro. 2, 
k.a.p. 2,0 % ja pohjapaperi nro. 2. Pastan viskositeetiksi mitattiin ennen 
vaahdotusta 12 mPas. 
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Kuvista huomataan, että päällystejälki on tasaisempi kun kuiva-ainepitoisuus on 

matala. Tämä selittynee vaahdon stabiiliuden laskulla, jolloin se leviää 

helpommin ja tasaisemmin paperin pintaan. Kuvan 49 päällyste on tasaisempi 

koko päällystetyn alueen leveydeltä, mutta päällysteessä näkyy selkeästi vaahdon 

kuivuessa siihen jääneitä reikiä. Päällysteeseen jääviä reikiä on käsitelty 

tarkemmin luvussa 8.5. 

 

8.4.4  Raon vaikutus 

 

Applikaattorin huulen ja pohjapaperin välinen etäisyys vaikuttaa paperin pintaan 

jäävän vaahtokerroksen paksuuteen ja sitä kautta lopulliseen päällystemäärään. 

Kuvissa 50–55 rakoa kasvatetaan ja paperille jää enemmän päällystettä, mikä 

puolestaan kasvattaa kuivausvaatimuksia. Suuremmilla raoilla koneen ajonopeutta 

laskettiin ja leijukuivaimien lämpötilaa nostettiin, että päällyste ehtisi kuivua. 

 

Kuvassa 55 nähdään kuinka vaahto ei ole ehtinyt täysin kuivua ennen 

ensimmäistä telakontaktia ja päällyste on kuoriutunut kartongin pinnasta telan 

ympärille. Pientä takertumista on jo havaittavissa myös kuvassa 54 esitetyn 

koepisteen reunoilla. 

 

Taulukko X: Ajoparametrit kuvissa 50–55 esitetyille näytteille. 
Ajoparametri KP 81 KP 78 KP 79 KP 82 KP 83 KP 84 
Ajonopeus (m/min) 50 50 50 30 30 30 
Vaahdon tiheys (g/l) 200 200 200 200 200 200 
Syöttö (l/h) 150 150 150 150 150 150 
Etäisyys (µm) 550 600 700 800 900 1000 
Pasta 9 9 9 9 9 9 
Pastan k.a.p. 6 6 6 6 6 6 
Pohjapaperi 3 3 3 3 3 3 
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Kuva 50: Päällystysnäyte koepisteestä 81. Ajoparametrit: ajonopeus 50 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 150 l/h, etäisyys 550 µm, pasta nro. 9, 
k.a.p. 6 % ja pohjapaperi nro. 3. 

 

 
Kuva 51: Päällystysnäyte koepisteestä 78. Ajoparametrit: ajonopeus 50 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 150 l/h, etäisyys 600 µm, pasta nro. 9, 
k.a.p. 6 % ja pohjapaperi nro. 3. 
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Kuva 52: Päällystysnäyte koepisteestä 79. Ajoparametrit: ajonopeus 50 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 150 l/h, etäisyys 700 µm, pasta nro. 9, 
k.a.p. 6 % ja pohjapaperi nro. 3. 

 

 
Kuva 53: Päällystysnäyte koepisteestä 82. Ajoparametrit: ajonopeus 30 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 150 l/h, etäisyys 800 µm, pasta nro. 9, 
k.a.p. 6 % ja pohjapaperi nro. 3. 
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Kuva 54: Päällystysnäyte koepisteestä 83. Ajoparametrit: ajonopeus 30 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 150 l/h, etäisyys 900 µm, pasta nro. 9, 
k.a.p. 6 % ja pohjapaperi nro. 3. 

 

 
Kuva 55: Päällystysnäyte koepisteestä 81. Ajoparametrit: ajonopeus 30 m/min, 

vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 150 l/h, etäisyys 1000 µm, pasta nro. 9, 
k.a.p. 6 % ja pohjapaperi nro. 3. 

 

Kuvissa 50 ja 51 on selvää, ettei kartongin pinnassa ole riittävästi päällystettä 

takaamaan kunnollista peittoa. Kuvissa 52 ja 53 päällyste riittää koko radan alalle, 
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mutta suihkuputken jättämät konesuuntaiset vanat näkyvät selvästi. Kuvassa 54 

vanat eivät näy niin selkeästi, mutta päällysteessä on selkeästi takertumisvikaa 

tasaisen alueen reunoilla. Kuvassa 55 päällyste on kuoriutunut kokonaan pois 

radan keskeltä. Toisaalta alueilla, joilla päällyste on pysynyt kiinni pohjassa, se on 

tasainen ja peittävä. 

 

Ideaalitilanteessa päällystetyn paperin ensimmäinen telakontakti olisi vasta koko 

kuivatusosan jälkeen, mutta useimmiten paperia joudutaan kannattelemaan 

kuivauslaatikoiden välissä teloilla. Käytetyssä pilot-mittakaavan 

päällystyskoneessa ensimmäinen telakontakti oli toisen ja kolmannen 

kuivauslaatikon väliin sijotettu telaryhmä, jonka tehtävänä oli pitää rata kireällä 

kuivauslaatikoiden sisällä. Takertumisongelma voisi olla pienempi, mikäli 

päällystetyn puolen telakontakti olisi myöhemmin. 

 

Päällyste oli raon kasvaessa aina paksumpi ja siten optisen kirkasteen ansiosta 

hohtaa UV-valossa voimakkaammin, mutta kameran valotusaika-automatiikan 

vuoksi päällysteen kirkastuminen ei ole valokuvissa niin selkeästi havaittavissa. 

 

8.5  Päällysteen reiät 

Riippumatta käytetyistä ajoparametreista ja päällystyspastan koostumuksesta, jäi 

lopullisen näytteen päällystekerrokseen aina reikiä, joita kuvat 56–58 hyvin 

havainnollistavat. Kuvassa 58 näytettä on värjätty siten, että reiät ovat sinisiä 

ehjän päällysteen jäädessä vaaleaksi. 
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Kuva 56: Päällysteessä olevia reikiä. Punaisella merkattu alue on esitetty 

tarkemmin kuvassa 57. Ajoparametrit esikoepisteessä: ajonopeus 150 
m/min, vaahdon tiheys 200 g/l, syöttö 100 l/h, etäisyys 750 µm, pasta 
nro. 1, k.a.p. 10 % ja pohjapaperi nro. 2. 

 

 
Kuva 57: Päällysteeseen jääviä reikiä lähikuvassa. 
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Kuva 58: Päällysteeseen jäävien kuplien rakenne kuvattuna värjäyksen jälkeen 

mikroskoopilla. 
 

Reikien syntymiseen voi olla useita syitä. Blistering-ilmiössä syntyy 

vastaavanlaisia alueita, joilta päällyste irtoaa kun paperista haihtuva kosteus ei 

kykene läpäisemään tiiviiksi kuivunutta päällystettä, vaan jää sen alle. On 

kuitenkin epätodennäköistä, että kaikki käytetyt pastaseokset olisivat 

muodostaneet blistering-ilmiöön vaadittavia tiiviitä pintoja. Lisäksi pohjapaperin 

taustapuolta ei päällystetty, joten se oli avoin kosteuden poistumiselle. 

 

Toinen mahdollinen selitys liittyy vaahdon luonteeseen ja prosessin 

ominaisuuksiin, eikä se eroa suuresti blisterin-ilmiön syntymekanismista. 

Vaahdon sammuttaminen lämmittämällä perustuu haihtumisesta ohenevien 

lamellien ja lämmöstä laajenevien kuplien yhteisvaikutukseen. Luonnollisesti osa 

kuplista sijaitsee kiinni pohjapaperissa ja lämmittäessä ne yhdistyvät läheisiin 

kupliin lamellien puhjetessa. Kun paperissa kiinni oleva kupla viimein saavuttaa 

päällystekerroksen pinnan ja puhkeaa, on päällyste voinut jo kuivua liikaa 

levitäkseen paljastuneeseen kohtaan. 

 

Pienemmällä kuivausenergialla haihtuminen voisi olla tasaisempaa ja päällyste ei 

kuivuisi pinnaltaan liiaksi samalla kun lähellä paperin pintaa on vielä ilmataskuja. 

Ainoastaan radan taustapuolen lämmittäminen voisi toimia samalla tavalla. Näitä 

ei kuitenkaan voitu kokeilla pilot-koeajolaitteistolla, sillä infrapunakuivaimen 

tehoa ei voinut säätää, eikä vain toisen kuivainyksikön käyttö ollut mahdollista. 
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Vaahdotettavan aineen koostumuksella voisi todennäköisesti myös vaikuttaa 

reikien syntymiseen. Labiilimpi vaahto saattaisi sammua nopeammin, jolloin 

pintakerros ei ehtisi kuivua ennen viimeisten kuplien puhkeamista. 

 

8.6  OTR-testien tulokset 

 
Valituista näytteistä mitattiin myös happibarriääriä kuvaava OTR-arvo, jotka on 

esitetty taulukossa. 

 

Taulukko XI: Ajoparametrit näytteille, joista mitattiin OTR-arvot. 
Ajoparametri KP 1 KP 24 KP 33 KP 37 KP 77 KP 83 
Ajonopeus (m/min) 150 150 50 100 50 30 
Vaahdon tiheys (g/l) 300 200 200 200 200 200 
Syöttö (l/h) 100 170 100 200 150 150 
Etäisyys (µm) 750 600 600 250 600 900 
Pasta 1 2 4 6 9 9 
Pastan k.a.p. 10 2,2 36,15 1,9 6 6 
Pohjapaperi 2 2 2 1 3 3 
OTR (cm3/m2d) 110 >1000 3700 >1000 530 92 
 

Koepisteen 83 saavuttama OTR-arvo 92 cm3/m2d on osoitus siitä, että 

prosessiolosuhteita optimoimalla vaahtopäällystyksellä on mahdollista saada 

aikaan kelvollinen happibärriääri, kunhan vain päällystekerros on riittävän 

tasainen. 

 

9  YHTEENVETO 

Vaahtopäällystys vaikuttaa lupaavalta tekniikalta ohuiden päällystekerrosten 

levittämiseen. Mikäli koeajossa esiintyneet ongelmat saadaan ratkaistua, voisi 

vaahtopäällystys tuoda paperiteollisuuteen samoja säästöjä, mitä se on tuonut 

tekstiiliteollisuuteen, joista suurimpana mainittakoon pienentynyt kuivausenergian 

tarve. 

 

Paperin ja kartongin päällystämiseen käytetään teollisuudessa suurta määrää 

erilaisia kemikaaleja ja näissä kokeissa ei pystytty testaamaan kuin pienen joukon 

soveltumista vaahtopäällystykseen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että sopiva 
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yhdistelmä erilaisia polyvinyylialkoholilaatuja voisi olla varteenotettava 

vaihtoehto kantajavaahdon raaka-aineeksi. 

 

Toimiva vaahtopäällystys mahdollistaisi hyvin ohuiden päällystekerroksien 

applikoimisen paperin tai kartongin pintaan ilman tarvetta suuren vesimäärän 

haihduttamiseen. 

 

Suurimpina yksittäisinä ongelmina esiin nousivat päällysteeseen syntyvät reiät 

sekä radan ja päällysteen väliin jäävän ilmafilmin poistamisen vaikeus. Reikien 

syntymiseen vaikuttanee vaahdon ominaisuudet ja sen sammuttaminen. 

Ilmafilmin hallinta on haastavaa, mutta sitä on tutkittu muun muassa 

verhopäällystyksen yhteydessä laajalti. 

 

9.1  Yhteys verhopäällystykseen 

 

Radan mukana liikkuva ilma aiheuttaa ongelmia myös verhopäällystyksessä, jossa 

sen vaikutuksia on tutkittu vaahtopäällystystä tarkemmin [45]. Ilmafilmin 

poistamisen jälkeen on kokeissa pystytty verhopäällystämään paperia aina 2000 

m/min nopeudelle saakka [46]. Verhopäällystyksessä on onnistuttu poistamaan 

ilmafilmi mekaanisella kaavariterällä, joka on asetettu alle 20 mm ennen verhon 

kontaktikohtaa [45]. Ilmafilmi on siis mahdollista poistaa mekaanisella kaavarilla, 

vaikka siinä ei koeajo-olosuhteissa onnistuttu. Kokeissa kaavari pyrittiin 

sijoittamaan lähelle applikointia, mutta välimatka jäi kuitenkin reilusti yli 

verhopäällystyskokeissa mainitun etäisyyden. Kuvan 32 mukaan välimatka on 

arviolta ainakin 4 cm. 

 

Verhopäällystyksessä on onnistuttu määrittämään toimintaikkuna, jota rajaavat 

päällystyspastaverhon Reynoldsin luku sekä pohjapaperiradan ja verhon 

nopeuksien suhde kuvan 59 mukaisesti. [46] 
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Kuva 59: Verhopäällystyksen toimintaikkuna. [46] 
 

Kuvaajassa käytetty Reynoldsin luku on määritelty yhtälön 7 mukaan. 

 

�� = �	 �
�
       (7) 

 

Yhtälössä 7 � on verhon tilavuusvirta verhopäällystimen leveysyksikköä kohti, � 

sen tiheys ja � viskositeetti. Kuvassa 59 U on radan nopeus ja V vastaavasti 

verhon nopeus. [46] 

 

Mikäli samanlaisen toimintaikkunan määrittely on mahdollista myös 

vaahtopäällystämiselle, olisi se jatkokokeiden suunnitteluun hyvä työkalu. 

Etenkin kun vaahdon tiheys ja viskositeetti riippuvat molemmat vaahdotusasteesta 

[10]. Näin ollen säätämällä tilavuusvirtaa ja vaahdotusastetta pystytään 

hallitsemaan Reynoldsin lukua. Applikaattorin huuliraon dimensioista ja 

tilavuusvirrasta on puolestaan laskettavissa applikoitavan vaahdon nopeus yhtälön 

8 mukaan. 

 

� = 	�
�
= 	 �

�
�
       (8) 

 

Yhtälössä 8 Q on vaahdon tilavuusvirta ja l sekä sa päällystettävän radan leveys 

sekä applikaattorin huuliraon leveys. 

 

Toimintaikkunan ulkopuolella ongelmia aiheuttavat päällysteverhon kannan 

muodostus (heel formation) verhon ja paperin kohdatessa tai ilman tunkeutuminen 

päällysteen ja pohjapaperin väliin (air entrainment) [46]. Radan ja verhon 
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nopeussuhteen kasvaessa liian suureksi, yhdistyvät nämä viat puddling-

tyyppiseksi päällysteviaksi, joka on esitetty kuvassa 60 [45]. 

 

 
Kuva 60: Puddling-typpinen päällystevika verhopäällystyksessä. [45] 
 

Kuvassa 61 on esitetty koeajoissa esiintynyt samantyyppinen vika. Vika ei ole 

niin terävärajainen kuin verhopäällystyksessä, mutta on helppoa huomata, että 

vasemman ja oikean reunan päällystysjäljessä on merkittävä ero. Oikean reunan 

päällystevirheen aaltoileva muoto ei aaltoile niin selkeästi kuin kuva 60 vika, 

mutta vaikuttaa samantyyppiseltä. Mikäli vian syntymekanismi on sama verho- ja 

vaahtopäällystyksessä, voisi ratkaisuja vaahtopäällystyksen päällystevikoihin 

löytyä verhopäällystyksessä käytetyistä tekniikoista. 
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Kuva 61: Puddling-tyyppinen päällystevika vaahtopäällystyksessä. Vasemmassa 

reunassa päällyste on tasainen ja huononee oikealle siirryttäessä. 
Ajoparametrit koepisteessä 9: ajonopeus 150 m/min, vaahdon tiheys 
200 g/l, syöttö 105 l/h, etäisyys 750 µm, pasta nro. 1, k.a.p. 7,8 % ja 
pohjapaperi nro. 2. 

 

10  JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

 

Vaahtopäällystyksessä riittää vielä tutkittavaa. Selkeitä kehitettäviä asioita ovat 

ilmafilmin poistaminen ennen applikointia joko mekaanisella kaavarilla tai 

tarkoitukseen sopivalla ilmaharjalla ja vaahdon sammuttamisen kehitys. 

Sammuttaminen infrapunakuivaimella toimii, mutta saattaa olla merkittävässä 

osassa päällysteeseen syntyvissä rei’issä. Voisi olla myös perusteltua pidentää 

applikoinnin ja sammutuksen välistä aikaa, jolloin vaahdolla olisi aikaa asettua. 

 

Vaahdotettavan pastan koostumuksen optimointi on toinen lisätutkimusta vaativa 

osa-alue. Vaahdotettavan aineen viskositeetti vaikuttaa merkittävästi syntyvän 

vaahdon stabiiliuteen, joka puolestaan vaikuttaa vaahdon sammuttamisen 

vaikeuteen. Esikokeiden perusteella pilot-koeajoihin valittiin todennäköisesti liian 

stabiileja vaahtoja, joka on voinut osaltaan vaikuttaa lopulliseen päällysteeseen 

jääneihin reikiin. 
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Kirjallisuudessa on mainittu joidenkin aiempien koeajolaitteistojen yhteydessä 

optimaalisia vaahdotusasteita, jotka vaihtelevat riippuen välillä 8-12 [9, 10]. Pilot-

koeajoissa useimmissa koepisteissä käytetty vaahdon tiheys 200 g/l vastaa 

vaahdotusastetta 5, joka on melko kaukana toisille tekniikoille löydetyistä 

optimeista. Vaikkakin käytetty laitteisto eroaa esimerkiksi Foamcote-prosessin 

laitteistosta merkittävästi, tuntuu ero käytetyissä vaahdotusasteissa suurelta. Pilot-

koeajoissa keskityttiin ehkä liiaksi yrityksiin hallita ilmafilmiä ja laiminlyötiin 

vaahdotusasteen vaikutuksen tutkimista. 

 

Jatkotutkimuksissa olisi syytä varmistaa käytettyjen laitteiden kapasiteettien 

yhteensopivuus tai vaihtoehtoisesti selvittää mahdollisuus pumpata vain osa 

generaattorilla syntyvästä vaahdosta applikaattorille. 

 

Pilot-koeajot käytettiin vain neljää pohjapaperia tai –kartonkia ja niiden 

soveltuvuus vaahtopäällystykseen ei ollut varsinainen tutkimusaihe. On kuitenkin 

tosiasia, että erilaiset pohjapaperit eivät sovellu yhtä hyvin kaikille 

päällystysmenetelmille ja tutkimalla laajemmin erilaisia vaihtoehtoja voisi 

vaahtopäällystykseen löytyä parempiakin pohjapapereita. Vaahto ei 

todennäköisesti ole helpoin materiaali applikoitavaksi paperin pintaan, sillä sen 

leviäminen kuiville materiaaleille on haastavaa. Näin ollen mahdollisimman 

hyvän pohjan löytäminen voisi helpottaa jatkokokeita. Ainakin pintaliimaus ja 

hydrofobisuus eivät ole toivottuja ominaisuuksia. 

 

Pilot-koeajojen perusteella vaahtopäällystyksessä esiintyvät ongelmat vaikuttavat 

osittain samoilta kuin verhopäällystyksessä. Jatkotutkimuksia suunnitellessa tulisi 

perehtyä verhopäällystyksestä tehtyihin tutkimuksiin ja hyviksi todettuihin 

ratkaisuihin. Erityisen hyväksi työkaluksi voisi osoittautua kappaleessa 9.1 

esitetyn tyyppisen toimintaikkunan määrittely. 

 

Pilot-koeajojen pääpaino oli teknisillä ratkaisuilla ja prosessin pääperiaatteiden 

ymmärtämisellä, mikä näkyi suoritetuissa kokeissa ajoparametrien 

epäjatkuvuudella. Tulosten tulkinnan helpottamiseksi esimerkiksi pastan 

koostumuksen ja ajoparametrien selvittäminen voisi olla parempi suorittaa 

erillisissä koeajoissa. 
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Lisäksi ennen seuraavia vastaavan mittakaavan kokeita tulisi tehdä paremmat 

esikokeet, joissa selvitettäisiin tarkemmin pastan koostumuksen, viskositeetin ja 

kuiva-ainepitoisuuden vaikutukset vaahtoamiseen ja stabiiliuteen. Samoin 

esikokeissa olisi syytä käyttää mahdollisimman paljon kaupallista 

vaahtogeneraattoria vastaavaa laitteistoa, jotta esimerkiksi vaahdotusasteen 

vaikutusta pystyttäisiin kunnolla tutkimaan. 
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