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1 JOHDANTO
Työn tarkoituksena on käsitellä puuovikomponenttien pinnoitusta oviteollisuudessa
ohutviiluilla ja liimattavalla paperilla. Pääpaino työn teoriaosassa on tarkastella
pinnoituksessa

käytettäviä

liimausprosessiin

liimoja

vaikuttavat

ja

tekijät.

liimaustekniikoita
Alussa

sekä

käsitellään

tuoda
lisäksi

esille
viilun

valmistusprosessia ja siihen liittyviä vaatimuksia sekä kuivauksen ja varastoinnin
vaikutuksia laatuun. Tutkimusosassa selvitetään kohdeyrityksen viilun ja paperin
pinnoituksessa vaikuttavia tekijöitä. Johtopäätöksissä tuodaan esille toimenpiteet,
joilla

voidaan

vaikuttaa

ovikomponenttien

pinnoituksen

laadun

ja

kustannustehokkuuden parantamiseen kohdeyrityksessä.
Suurimmat ongelmat puutuotteiden pinnoituksessa ohuilla viiluilla ovat pinnan
halkeilu sekä liian ohuilla viiluilla lisäksi liiman läpilyönti. Viilun liimaukselle
haasteita

asettavat

myös

pinnoitus-

ja

profilointilinjojen

toimivuus

sekä

pinnoitettavien kappaleiden ominaisuudet. Paperilla pinnoitettaessa suurimmat
haasteet liittyvät liimasauman lujuuteen ja paperin pinnan laatuun. Hyvälaatuisen
liimasauman saavuttaminen erilaisissa pinnoitusliimauksissa on haastellinen
tehtävä. Liimausprosessissa on suuri määrä erilaisia tekijöitä ja muuttujia, joilla on
vaikutusta liimasauman laatuun ja pinnoituksessa syntyviin kustannuksiin.
Erityisesti sarjatuotannossa on usein vaikeaa saavuttaa täydelliset olosuhteet
liimauksen kannalta, koska kustannukset ja käytettävissä olevat resurssit asettavat
rajoituksia käytettäville menetelmille. Kustannustehokkuuden ja laadun kannalta
onkin ensiarvoisen tärkeää, että pinnoitusprosessissa käytetään oikeaa liimaa ja
liimausmenetelmää

ja

koneet

toimivat

oikein.

Myös

pinnoituslinjan

asetteenvaihtoaikojen tulee pysyä mahdollisimman lyhyenä. Liimauksen lisäksi
pinnoitettavilla materiaaleilla ja niiden teknisillä ominaisuuksilla vaikutetaan
pinnoituksen onnistumiseen ja saatavaan laatuun.
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2 PUUTUOTTEIDEN PINNOITUKSESTA
Pinnoitus

on

mekaanisen

metsäteollisuuden

tärkein

jalostuksen

muoto.

Puutuotteiden pinnoituksen tarkoituksena on parantaa niiden ominaisuuksia ja
ulkonäköä. Tarve johtuu puun biologisesta alkuperästä ja siitä aiheutuvista puun
ominaisuuksista.

Tärkeimmät

pinnoitukseen

vaikuttavat

tekijät

ovat

puun

mekaanisten ominaisuuksien parantaminen, pinnan ulkonäön parantaminen sekä
pinnan suojaaminen ulkoisia tekijöitä vastaan. Pinnoituskäsittelyllä tuodaan
kestävyyden lisäksi esille puun alkuperäinen ulkonäkö, värisävy ja annetaan
erilaisia kiiltoja tai peitetään pinta kokonaan maalilla.
Puutuotteiden pinnoitteet voidaan jakaa levityshetkellä nestemäisiin ja kiinteisiin
pinnoitteisiin. Kiinteät pinnoitteet voidaan lisäksi jaotella liimautuviin ja liimattaviin
pinnoitteisiin, jossa pinnoite kiinnitetään erillisessä työvaiheessa liimaamalla.
Liimattavista pinnoitteista yleisimmät viilun lisäksi ovat tavalliset, melamiinihartsilla
tai polyesterillä kyllästetyt paperit. Muista liimattavista pinnoitteista yleisimpiä ovat
pinnoitus PVC- ja alumiinikalvolla. Kalvojen paksuus vaihtelee 0.02...0.50 mm.
Oikeiden pinnoitusratkaisujen tekemiseksi on tärkeää tuntea pinnoitteiden eri
ominaisuuksia ja käyttömenetelmiä. (Koponen 1988, s. 7–11, 112–115)

3 VIILU PUUTUOTTEIDEN PINNOITTEENA JA SEN VALMISTUSPROSESSI
Puupinnan viilutuksen tarkoituksena on pinnoittaa huonompilaatuinen puuaines
korkealuokkaisella viilulla. Viilutusta käytetään pääasiassa sisustustarvikkeiden,
puisten huonekalujen ja kalusteiden valmistuksessa. Yleisimmin käytetyt puulajit
Suomessa ovat koivu ja mänty sekä ulkomaisista puulajeista tammi ja mahonki.
Viilutusprosessissa ohut viilu liimataan puulevyn pinnalle käyttäen tarkoitukseen
sopivia puuteollisuuden liimoja ja liimausmenetelmiä. Viilun valmistus voidaan
tehdä joko leikkaamalla tai sorvaamalla. (Koponen 1988, s. 114–115)
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3.1 Viilujen valmistusprosessi
Viiluja

voidaan

valmistaa

tukeista

joko

leikkaamalla

eli

höyläämällä

tai

sorvaamalla. Puulevytuotteissa käytettävän ohuehkon viilun valmistus tapahtuu
pääsääntöisesti

leikkaamalla,

jolloin

pystytään

paremmin

täyttämään

lopputuotteen asettamat vaatimukset. Viilun valmistusprosessi leikkaamalla
sisältää seuraavat päävaiheet (Mahút & Réh 1999, s. 70–71):
− tukkien varastointi
− kuoren poistaminen
− sahaus flitseiksi
− tukkien esikäsittely (haudonta tai lämmitys)
− leikkaus
− tuorelajittelu
− kuivaus
− leikkaus
− viilun laatulajittelu
− varastointi.

3.1.1 Viilun leikkauksen asettamat vaatimukset
Viilun leikkaukselle asetetaan erilaisia vaatimuksia, joita ovat kaupalliset laadun
vaatimusten lisäksi työvaiheiden muodostamat tekniset laatutason vaatimukset.
Kaupallisissa laadun vaatimuksissa on otettava huomioon pintaviilujen ulkonäköön
ja mittoihin perustuvat luokitukset. Viilun teknisessä laatutasossa on otettava
huomioon muun muassa viilujen tasainen paksuus ja pinnan sileys, jolloin
liimanlevitys onnistuu ja liimankulutus on taloudellista. Viilun on myös kestettävä
leikkauksen jälkeisiä käsittelyvaiheita rikkoutumatta. Viilun lujuudella on näin ollen
merkittävä taloudellinen merkitys. Ohutviilujen valmistusprosessin vaatimukset
muodostuvat pääasiassa puuraaka-aineen asettamista rajoituksista. Laadultaan
hyvän

viilun

valmistamiseksi

on

puuaineksen

oltava

leikkaushetkellä

mahdollisimman muokkautuvassa tilassa. (Koponen 1995, s. 38, 45) Tärkeimmät
tekijät,

joilla

on

vaikutusta

viilun

leikkautuvuuteen,

ovat

puun

kosteus,
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permeabiliteetti

ja

lämpötila.

Kosteuden

ollessa

alle

puun

syiden

kyllästymispisteen (fiber saturation point) leikkaus ei onnistu halutulla tavalla. PSK
on

kaikilla

puulajeilla

keskimäärin

30

%.

Myös

solujen

liian

suurella

kosteuspitoisuudella on negatiivinen vaikutus leikkauksen onnistumisen kannalta.
Puun alhainen permeabiliteetti eli veden läpäisy puussa ja väärä lämpötila
vaikeuttavat myös leikkausta. Lämpötilalla vaikutetaan erityisesti saatavaan viilun
sileyteen, lujuuteen ja paksuuteen. (Mahút & Réh 1999, s. 88–89)

3.1.2 Viilujen leikkaus ja sorvaus
Leikkauksessa viilu irroitetaan leikkaamalla edestakaisin liikkuvalla terällä puun
vuosirenkaiden tai vaihtoehtoisesti säteiden suuntaa vastaan. Usein ennen
leikkausta tarvitsee tukki sahata tai höylätä yhdeksi tai useammaksi flitsiksi sekä
tarkastaa pinnat virheiltä. Flitsien esikäsittelyllä ja leikkaussuunnilla voidaan
vaikuttaa saatavaan viilun laatuun ja näköön. Kuvassa 1. on esitetty viilun
leikkaaminen puolikkaasta ja neljäsosa flitsistä. (Mahút & Réh 1999, s. 81–83,
114)

Kuva 1. Leikkaus pinnan ja syiden suuntaisesti vertikaalisella leikkuulla sekä
sorvauksella. (Mahút & Réh 1999, s. 120)
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Leikkaamalla valmistetuissa viiluissa vuosirenkaiden aiheuttama kuviointi on
voimakkaasti näkyvissä. Leikkauksella saavutetaan viiluihin parempi sileys
verrattuna sorvaukseen, koska viilun alapinnan halkeilu ei ole niin voimakasta kuin
sorvatussa viilussa. Sorvauksessa viilu irroitetaan pyörivästä pöllistä käyttäen
leikkuu- ja vastaterää. Viilu vuoleutuu pääosin puun vuosirenkaiden suuntaisesti,
jolloin vuosirengaskuviointi on vain määrätyltä osin havaittavissa. Tärkeimmät
edut, joita leikkauksella saavutetaan verrattuna sorvaukseen ovat seuraavat
(Koponen 1995, s. 49–50, 115):
− viilut ovat sileämpiä ja tiivimpiä
− viilujen paksuus voi olla ohuempi
− leikatut kappaleet voidaan sovittaa puukuvioinnin ja värin suhteen toisiinsa.
Leikkausta käytetään, kun halutaan ohuita korkealaatuisia viiluja pinnoitukseen.
Viilujen paksuus vaihtelee 0.25 mm2.0 mm välillä ja tavallisesti se on noin 0.8
mm. Oikealla viilun paksuudella voidaan pintaviilun saanto maksimoida kalliista
tukista. Pintaviiluja leikattaessa on usein erotettava sydän- ja pintapuu, jolloin
viiluista saadaan tasavärisiä. (Mahút & Réh 1999, s. 114)
Leikkauksessa
vertikaalisesti

käytettävät
leikkaavia.

koneet

voivat

Uusimmissa

olla

joko

ohutviilun

horisontaalisesti

tai

höyläys-kuivauslinjoissa

kustannustehokkaaseen ratkaisuun on päädytty vaakasuoralla leikkaavalla
höylällä, jolloin työstettävän kappaleen eli flitsin nopeat käännöt ja vaihdot ovat
mahdollisia. Myös flitsilaudan kokoa on olennaisesti saatu pienennettyä. Leikatut
viilut kuivataan kuivauslinjalla silityskuivurissa kahden ruostumattoman teräksestä
valmistetun verkon välissä. Verkot kääntyvät viilujen kulkiessa kuivurin läpi useita
kertoja ohjaustelojen ympäri, jolloin viilut suoristuvat ja niiden pinta silittyy. (Puu &
Tekniikka 6/2007, s. 19)
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Kuva 2. Periaatekuva viilun horisontaalisesta leikkaamisesta. (Mahút & Réh 1999,
s. 115)

3.1.3 Viilujen kuivaus ja varastointi
Kuivaus

on

olennainen

osa

viilujen

valmistusprosessia.

Kuivauksessa

saavutettava kosteusprosentti vaihtelee riippuen viilun käyttökohteesta. Ohuet
pintaviilut kuivataan keskimäärin 8–14 % kosteuteen poislukien jalopuuviilut, jolloin
haluttu kosteusprosentti on hieman alhaisempi. Pääsäntö kaikilla viilulaaduilla on,
että kuivaus suoritetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. (Mahút & Réh
1999, s. 153) Puun kosteudella tarkoitetaan puun sisältämän veden määrää
suhteessa absoluuttisen kuivan puun painoon. Kosteus voidaan ilmoittaa
kosteussuhteena tai kosteusprosenttina. Kosteussuhde lasketaan yhtälöstä:

x=

m − m0
,
m0

(1)

Yhtälössä 1. m = kostean puun paino ja m0= absoluuttisen kuivan puun paino.
(Koponen 1990, s. 84)
Viilujen käsittely ja liikuttelu varastoinnin aikana tulisi pitää mahdollisimman
vähäisenä ylimääräisten vikojen estämiseksi. Viilut ovat hygroskooppisia eli ne
imevät tai haihduttavat vettä ympäristön tilan mukaan. Täten on tärkeää varastoida

8
viilut tilassa, jossa kosteutta voidaan kontrolloida. Viilut tulee pitää myös erillään
lämmönlähteistä ja suojata ylimääräiseltä valolta. (Lincoln 1996, s. 81) Kuvassa 3.
on esitetty puun tasapainokosteuden riippuvuus ympäröivän ilman suhteellisesta
kosteudesta ja lämpötilasta.

Kuva 3. Puun tasapainokosteuden riippuvuus ilman suhteellisesta kosteudesta ja
lämpötilasta. (Koponen 1990, s. 23)
Erityisesti laminointitekniikalla liimattavat ohuet noin 0,35 mm paksuiset viilut ovat
herkkiä kosteuden ja lämpötilan muutoksille. Saksalaisen ohutviilu valmistaja
Rollwoodin mukaan optimaalinen ilmankosteus ohutviiluille varastotiloissa on noin
55–65 % ja lämpötila 18–20 °C asteen välillä. Liimanlevitystilanteessa viilun tulisi
olla noin 9–10 % kosteudessa. Käytettävät viilurullat tulisi myös ottaa pois
varastotilasta muutamaa tuntia ennen varsinaista pinnoitusta, jotta niiden
lämpötilaero liimausvaiheessa ei olisi ympäristön kanssa liian suuri. (Haferkamp
2008)
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4 LIIMAUSPROSESSI
Kappaleessa käsitellään yleisesti puutuotteiden liimausprosessia sekä siihen
vaikuttavia tekijöitä. Puutuotteiden liimauksessa käytettävät liimat esitellään
lyhyesti ja viilun sekä paperin liimaukseen soveltuvia liimoja käsitellään
yksityiskohtaisemmin. Liiman levitysmenetelmiä tarkasteltaessa keskitytään myös
viilun

ja

paperin

liimauksessa

käytettäviin

menetelmiin.

Liimauksen

laadunvalvontaa ja liimausvirheitä käsitellään kohdassa 5.5.
Puulevyjen

liimaaminen

viilulla

on

yleisin

saumaliimausmenetelmistä.

Menetelmässä kantavan puulevyn pintaan liimataan ohut 0.25–2.0 mm paksuinen
viilu. Viilutuksessa on kiinnitettävä suurta huomiota puuaineksen kosteuteen,
koska liian kuiva tai kostea viilu aiheuttaa pinnan halkeilua erityisesti korkeita
puristuslämpötiloja käytettäessä. Myös liiman läpilyönti aiheuttaa usein ongelmia
ohuiden ja harvojen viilujen liimauksessa. (Koponen 1990, s. 117–118)
Liimattavista paperipinnoitteista yleisimpiä ovat melamiinihartsikyllästeiset paperit.
Myös polyesterillä kyllästettyä tai tavallista paperia voidaan käyttää. (Koponen
1988, s. 113)

4.1 Liimasauman muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät
Liimasauman muodostumisessa kappaleet sitoutuvat yhteen kiinnitysvoimien
avulla. Sauman muodostuminen sisältää eri vaiheita, joista ensimmäinen on liiman
levitys kappaleen pinnalle. Tässä vaiheessa pinnalla voi jo esiintyä satunnaista
liiman imeytymistä ja kostumista. Seuraavaksi liimattavat kappaleet saatetaan
riittävän lähelle toisiaan, jolloin liima levittyy tasaisesti kappaleiden pinnoille ja
liimasauma alkaa muodostua. Paineen kasvaessa liimattavien kappaleiden
pinnalla imeytyminen lisääntyy, joka alkaa ensimmäiseksi vastakkaisessa
kappaleessa ja jatkuu pinnalla, jolle liima aluksi levitettiin. Kappaleiden kostuminen
on liimauksen seuraava vaihe, jonka jälkeen paineen alaisena päästään kohti
kiinteytymistä. Kiinteytymisessä sauma saavuttaa loppullisen lujuutensa. (Marra
1992, s. 39–42)

10
Kestävän liimasauman muodostumiselle voidaan asettaa seuraavia vaatimuksia:
-

liiman on kostutettava liimattava pinta, jolloin kiinnittyminen puuaineeseen
on mahdollista

-

liiman kiinnittymisen puuaineeseen eli adheesion on oltava riittävän suuri.

-

liiman sisäisen lujuuden eli koheesion on oltava riittävä

-

liiman kovettuessa ei saa muodostua niin suuria kutistumisjännityksiä, että
liimasauma rikkoutuu niiden vaikutuksesta

-

liiman tulee kestää käyttöolosuhteissa vanhentumatta.

Liimattava pinta kostuu riittävästi, kun liima leviää tasaisena kalvona pinnalle.
Edellytyksenä on, että nesteellä on alhaisempi pintajännitys kuin kiinteällä
materiaalilla. Mikäli nesteen pintajännitys on suurempi kuin kiinteän pinnan, ei
kostumista tapahdu, jolloin myöskään liimautumista ei voi tapahtua. Liimasauman
murtuessa puun ja liiman rajapainnasta onkin usein kysymys pintojen huonosta
kostumisesta tai muusta pinnan liimausominaisuudesta kuin liiman huonosta
kiinnittymisestä. Liiman ei kuitenkaan tule imeytyä liiaksi puuainekseen, koska itse
liimasaumaan on jäätävä tarpeeksi tartunta-ainetta kiinteän ja yhtenäisen sauman
muodostamiseksi.

Riittävän

puristuspaineen

käyttö

onkin

osoittautunut

välttämättömäksi. (Kilpeläinen 1989, s. 9–10; Koponen 1990, s. 27–28)
Kuvassa 4. on esitetty liimasaumaan muodostumiseen vaikuttavat tekijät, jotka
ovat jaoteltu sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Ulkoisista tekijöistä kuvassa on esitetty
puristusolosuhteet, joita ovat lämpötila, paine ja aika. Niiden lisäksi ulkoisia
tekijöitä ovat ympäristön vaikutukset liimausprosessiin. Esimerkiksi ympäristön
kosteudella ja lämpötilalla sekä niiden vaihteluilla on vaikutusta liimausprosessiin.
Sauman muodostumiseen vaikuttavista sisäisistä tekijöistä voidaan puun osalta
lisäksi mainita sen geometriset ominaisuudet. Geometrisia ominaisuuksia ovat
muun muassa liimattavan pinnan muoto ja kappaleen rakenne. Liimasauman
ominaisuuksia ovat sen lujuus, kestävyys ja ulkonäkö. (Marra 1992, s. 4)
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Kuva
a 4. Liimassauman mu
uodostumiseen vaiku
uttavat tekiijät. (Kopon
nen 1990, s. 30)
Kapp
paleita liite
ettäessä on
n otettava huomioon saumassa
a vaikuttavvat voimat ja siinä
syntyyvät jännitykset. Pu
uuaineksen
n ominaisu
uuksien lissäksi saum
man muottoilu on
pääo
osin riippu
uvainen ka
ahdesta te
ekijästä, jo
otka ovat liimasauma
l
assa vaiku
uttavien
kuorrmien suurruus ja vaikutussuunta rakente
eellisissa liiimauksissa
a sekä liim
mauksen
talou
udellinen ja
a käyttökellpoinen suo
oritustapa.. (Koponen
n 1990, s. 2
29–30)

4.1.2
2 Puun kossteuden va
aikutus liim
maukseen
Puun
n ominaisu
uuksien kannalta liim
mauksen on
nnistumiseen vaikutta
aa erityises
sti puun
kosteus, joka on oltava
a sopiva käytettäväl
k
le liimalle ja lisäksi lähellä lo
opullisia
käytttöolosuhte
eita elämise
en aiheutta
amien vau
urioiden, ha
alkeamien ja liimasa
aumojen
auke
eamisen

välttämisseksi.

Liiimauksissa
a

on

usein

p
poikettava

puun

optim
mikosteude
esta, joka liimaukse
en kannalta on 8–12 %. Essimerkiksi viilujen
kosteus tulee olla hiem
man alhaise
empi, kosk
ka liimaukksen muka
ana viiluihiin tulee
runssaasti

ko
osteutta

lisää.

O
Optimikoste
eus

liima
auksen

kkannalta

riippuu

valm
mistusmene
etelmästä, käyttötarkkoituksesta
a tai tuottteen laadu
usta. (Kilp
peläinen
1989
9, s. 25–26
6) Puun olllessa liian kuivaa liim
maa ei ime
eydy riittävä
ästi ja kosttuminen
on heikkoa.
h
Va
astaavasti liian koste
eaan puuh
hun liimaa imeytyy u
usein liikaa
a, jolloin
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saumaan ei jää riittävästi sidosaineita. (Koponen 1990, s. 83) Kuvassa 3. on
esitetty puun tasapainokosteuden riippuvuus ilman suhteellisesta kosteudesta ja
lämpötilasta.

4.2 Liimojen luokittelu ja valinta
Liimoja

käytetään

puuteollisuudessa

liimaamaan

puuta

itsessään

tai

eri

materiaaleja puuhun. Puun limauksessa käytettävät liimat voidaan jakaa
luonnonperustaisiin suurimolekyylisiin aineisiin ja synteettisiin tuotteisiin. (Koponen
1990, s. 41) Seuraavassa taulukossa on jaoteltu luonnonpohjaiset ja synteettiset
liimojen sideaineet.

Taulukko 4. Luonnonpohjaiset ja synteettiset liimojen sideaineet. (Koponen 1990,
s. 41)
Fysikaalisesti sitovat liimat
Luonnonaineet
Synteettiset aineet
Proteiini
Polyvinyyliasetaatti
Glutiini
Polyvinyylieetteri
Kaseiini
Polyakrylaatti
Albumiini
Polyetyleeni
Tärkkelys
Polystyreeni
Tärkkelys
Synteettinen kumi
Dekstriini
Selluloosaeetteri
Luonnonkumi

Kemiallisesti sitovat liimat
Urea-formaldehydihartsi
Melamiini-formaldehydihartsi
Fenoli-formaldehydihartsi
Resorsinoli-formaldehydihartsi
Epoksihartsi
Polyuretaanihartsi
Polyesterihartsi

Synteettisiin aineisiin perustuvat liimat voidaan jakaa kerta- ja kestomuoviliimoihin.
Kertamuoviliimoille on luonteeonomaista sitoutua kemiallisten reaktioiden avulla,
jolloin ne ovat lujia sekä sidokseltaan kovempia kuin itse puu. (Mahút & Réh 1999,
s. 198) Luonnonperustaisissa kertamuoviliimoissa sen sijaan fysikaalinen
liittyminen on vallitseva. Kertamuoviliimat ovat usein nestemäisiä, mutta myös
pulverimaisia tuotteita käytetään. Liimasauman keston lisäämiseksi lisätään
hartseihin

kovete-,

täyte-

ja

jatkosaineita.

(Koponen

1990,

s.

47,

48)

Kestomuoviliimat ovat rakenteeltaan heikompia kuin puu ja ovat yleensä
sulatettavissa lämmöllä tai kosteudella tai molemmilla. (Mahút & Réh 1999, s. 198)
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Kestomuoveja

käytetään

yleensä

dispersioliimojen

sideaineina.

Yleisimpiä

kestomuoviliimoista ovat polyvinyyliasetaatti (PVAc), kontaktiliimat ja sulateliimat.
(Koponen 1990, s. 71, 75)
Käytettävän liiman valintaan vaikuttaa ensisijaisesti haluttu liimasauman lujuus ja
kestävyys. Myös käyttöominaisuuksilla ja -olosuhteilla sekä liiman hinnalla on
merkittävä vaikutus käytettävään liimaan. Hintaa tarkasteltaessa tulee huomioida
liimalle ominaiset levitysmäärät liiman painoon perustuvan hinnan lisäksi. (Marra
1992, s. 62) Kuvassa 5. on esitetty liiman valinnassa huomioon otettavia eri
tekijöitä.

Kuva 5. Liiman valintaan vaikuttavat tekijät. (Lahtinen 2006, s. 30)

4.3 Viilun ja paperin liimaukseen soveltuvat liimat
Viilun ja paperin liimauksessa käytetään pääasiassa dispersioliimoja, sulateliimoja,
polyuretaaniliimaa. Myös urea- sekä melamiiniurealiimoja voidaan käyttää.
Seuraavassa tarkastellaan edellä mainittujen liimojen ominaisuuksia ja käyttöön
liittyviä tekijöitä.
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4.3.1 Dispersioliimat

Dispersioliimat ovat kestomuovien vesidispersioita ja niiden sitominen perustuu
fysikaaliseen adheesioon veden imeydyttyä ja haihduttua pois liimasaumasta.
Dispersioliimojen pakkasenkesto on huonoa, koska niiden viskositeetti on korkea
ja voimakkaasti riippuvainen lämpötilasta. Käyttölämpötilan tulisi olla yli 10 °C.
Dispersioliimat

ovat

terveyshaittojen

kannalta

turvallisia

käyttää.

Yleisin

dispersoliimoista on polyvinyyliasetaatti (PVAc) ja sitä käytetään yleisimmin
puusepän- ja huonekaluteollisuudessa esimerkiksi viilutuksissa, kokoonpanoissa,
laminaattien liimauksessa ja reunalistoituksessa. PVAc-homopolymeeri soveltuu
ainoastaan puun liimaukseen. PVAc liimoja on myös kaksikomponenttisina
kosteuden kestävinä liimoina. Toisena komponenttina on esimerkiksi melamiini- tai
resorsinolihartsi. Muista dispersioliimoista, jossa sideaineena on esimerkiksi
eteenivinyyliasetaattisekapolymeeri (EVA), ovat yleisiä. Nämä tarttuvat myös hyvin
muovipinnoille ja liimasauma on joustava. Lujuudeltaan PVAc liima on kuitenkin
parempi. (Kilpeläinen 1989, s. 43–44)

4.3.2 Sulateliimat
Sulateliimojen sitominen perustuu sulan liiman jähmettymiseen levityksen jälkeen.
Sulateliimojen sideaineena voidaan käyttää eri yhdisteitä, joita ovat muun muassa
eteenivinyyliasetaattisekapolymeeri (EVA), eteeniakrylaattisekapolymeeri (EEA),
polyeteeni (PE), polyolefiini, polypropeeni (PP) ja polyamidi (PA). Myös erilaisia
täyteaineita voidaan käyttää. Sulateliimat eivät sisällä haihtuvia liuottimia.
Liimoissa

käytetään

lisäksi

tartunta-aineina

synteettisiä

hartseja

sekä

pehmitinainetta, parafiinivahaa ja antioksidantteja. Liimausprosessissa liimarakeet
sulatetaan ja ruiskutetaan sulana saumaan, jolloin käyttölämpötila on 140–220 °C.
Liima jähmettyy alle minuutissa ja sitoo samalla liimattavat pinnat toisiinsa.
Sulateliimat voidaan sulattaa uudelleen lämmöllä. Liimausprosessissa on otettava
huomioon liimanlevityksen luonne. Lämpötilan tulee olla valmistajan antamissa
rajoissa ja liian nopean kovettumisen estämiseksi puun kosteus ei saa ylittää 10
%. Liitettävien kappaleiden on lisäksi oltava kuivia sekä vapaita liasta ja muista
liimoista. Sulateliimojen käyttökohteet ovat puun sekä puun ja muovien
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liimauksessa lähinnä reunaviilutuksessa. Myös metallia ja puuta voidaan liimata
sulateliimoilla. Liimasauma on joustava ja vedenkestävä, mutta pitää vain
rajoitetulla lämpötila-alueella. Esimerkiksi lujuutta ja rasituksen kestoa vaativat
saumat eivät sovellu sulateliimoille. (Kilpeläinen 1989, s. 55; Koponen 1990, s. 75)

4.3.3 Polyuretaaniliimat
Polyuretaaniliimoja
pinnoitteiden

käytetään

liimaukseen.

puuteollisuudessa

Polyuretaaniliimat

pääasiassa

voidaan

jakaa

erilaisten
neljään

eri

päätyyppiin, jotka ovat kaksi- ja yksikomponenttiset reaktioliimat, liuotinliimat sekä
vesidispersioliimat. Liimojen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa vaihtelemalla
lähtöaineiden suhteita. Esimerkiksi lujuutta, käyttö- ja kovettumisaikoja voidaan
suuresti vaihdella käyttämällä erilaisia kovettimia. Polyuretaaniliimoilla on hyvä
koheesio ja adheesio monille eri pinnoille, joka johtuu isosyanaattiryhmien
reaktioista

liimattavien

pintojen

kanssa.

Polyuretaaniliimoilla

on

huono

kosteudenkesto, koska uretaani- että polyesterisidokset hydrolysoituvat herkästi.
Liimojen lämmönkesto on myös rajoitettu (<120 °C). Myös UV-säteily on haitallista
polyuretaanille. Terveyden kannalta polyuretaaniliimat ärsyttävät silmiä, ihoa ja
hengitysteitä

sekä

vaikuttavat

herkistävästi.

Liimat

sisältävät

myrkyllisiä

isosyanaatteja. (Kilpeläinen 1989, s. 44–45; Koponen 1990, s. 70)

4.3.4 Urea- ja melamiiniurealiimat
Urealiimat

ovat

eniten

käytettyjä

puuliimoja,

joiden

suurin

käyttäjä

on

lastulevyteollisuus. Pinnoiteteollisuudessa käyttö on vähäisempää. Urealiimat ovat
tavallisesti kuumakovettuvia, mutta myös kylmäkovettuvia käytetään. Etuna
urealiimoilla

on

halpa

hinta,

värittömyys

ja

soveltuvuus

nopeisiin

liimausprosesseihin. Ohuilla liimasaumoilla saavutetaan urealiimoilla hyvä lujuus.
Haittapuolina joillakin urealiimoilla on huono sään- ja kosteuden kesto, joten liima
soveltuu ainoastaan kuivaan ympäristöön. Kosteuden vaikutuksesta liima alkaa
hajota ja syntyy haitallista formaldehydiä. Melamiinihartseilla on huomattavasti
paremmat kosteudenkesto- ja lujuusominaisuudet, mutta hinta on ureahartsiin
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verrattuna moninkertainen. Melamiinihartsit kovettuvat myös nopeammin ja
alhaisemmissa lämpötiloissa kuin ureahartsit. (Kilpeläinen 1989, s. 32, 36)

Taulukko 5. Liimojen vertailu. (Kilpeläinen 1989, s. 56, 57; Lahtinen 2006, s. 16)
LIIMA

EDUT
Halpa, luja, kova, väritön,
Polyvinyyliasetaatti kovettuu huoneenlämmössä,
(PVAc)
hyvä varastointikesto,
terveydelle vaaraton
Nopea liimaus, joustava,
vedenkestävä liimasauma,
Sulateliima
erinomainen varastointikesto,
terveydelle vaaraton
Hyvä lujuus (elastisuus ja
sitkeys), adheesio ja koheesio,
ominaisuuksia voidaan
Polyuretaaniliima
vaihdella, hyvä alhaisten
(PUR)
lämpötilojen kesto,
monipuolinen liitettävien
materiaalien valikoima
Halpa, väritön, nopea kovetus
Urealiima (UF)

Melamiiniliima
(MF)

HAITAT
Huono kosteudenkesto, ei
kestä kuormitusta, liima
pakkasarka
Huono lämmönkesto ja lujuus,
ei kestä rasitusta
Eräiden PUR-liimojen huono
kosteudenkesto ja UV-säteilyn
kesto, liima myrkyllistä ja
herkistävää, kosteusherkkyys
levitysvaiheessa,
kaksikomponentilla annostelun
tarkkuus ja sekoitus
Huono sään ja kosteudenkesto
formaldehydiä hauras, liima
myrkyllistä je herkistävää

Hyvä kosteudenkesto ja lujuus, Kallis, liima myrkyllistä ja
väritön, nopea kovetus
herkistävää
alemmissa lämpötiloissa kuin
UF

4.4 Liimaustekniikat
Teollisissa liimauslinjastoissa on tärkeää valita kustannuksiltaan mahdollisimman
edullinen liima sekä tehokkain liimausprosessi. Erityisesti käytettävät lämmöt ja
sitä seuraavat liiman levitysmäärät ovat tärkeitä tekijöitä suurtuotannossa.
Riippuen valmistettavan tuotteen vaatimuksista voidaan edellä mainittujen
prosessien valintaan vaikuttaa käytettävillä linjanopeuksilla sekä valmistuksen
sopivuuden perusteella. Linjastojen käyttöolosuhteet teollisuudessa ovat usein
vaativia, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomioita linjastojen kestävyyteen.
Pinnoituslinjojen puristustekniikka on kulkenut kohti jatkuvakestoista puristusta.
Päällystettäessä erityisesti ohuilla pinnoitteilla hyödynnetään liimauslinjoilla
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jatkuvakestoista painetta, jolloin pintaviilun tai muun pinnoitteen liimaaminen
erimuotoisiin kappaleisiin on mahdollista. (Mahút & Réh 1999, s. 204)

4.4.1 Liimattavan pinnan käsittely ja laatu
Liimattavan pinnan perusedellytyksenä on pinnan oikea käsittely. Puun pinnan on
oltava

puhdas

eikä

vahingoittumattomaan

irtonaisia

kuituja

puuaineeseen

saa

työstön

esiintyä.
jäljeltä

Liima

osittain

tunkeutuu
tuhoutuneen

pintakerroksen lävitse. Erityisesti liimattaessa puuta ja metallia toisiinsa on
pinnanlaatu otettava huomioon aineiden erilaisesta polaarisuudesta johtuen.
(Koponen 1990, s. 83) Puun pinnankarheudella tarkoitetaan todellisen pinta-alan
ja

geometrisen

pinta-alan

suhdetta.

Huokoisuuden

lisääntyessä

puussa

adheesiopinta ja liimasauman lujuus geometrista pinta-alayksikköä kohden
kasvaa. Toisaalta työstön epätasaisuudet aiheuttavat paksuja liimasaumoja, jolloin
sauman

lujuus

heikkenee.

Pintojen

epäpuhtaus

vaikuttaa

liimasaumaan

heikentävästi, joten puu tulisi liimata aina mahdollisimman pian työstön jälkeen.
Näin vältetään liiallista epäpuhtauksien kerääntymistä puun pinnalle. (Kilpeläinen
1989, s. 26–27)

4.4.2 Liiman levitys
Liiman levityksellä on liimaustekniikassa olennainen osa. Levityksen tarkoituksena
on saavuttaa suhteellisen pienellä levitysmäärällä riittävän suuri varmuus sauman
lujuudessa. Seuraavat tekijät vaikuttavat levitystavan valintaan (Koponen 1990, s.
86):
− liiman ominaisuudet: viskositeetti, kostutuskyky ja käyttöikä
− liimattavan pinnan ominaisuudet: sileys, kostumisominaisuudet ja puulaji
− prosessin asettamat vaatimukset: levitysmäärä ja -nopeus, laitteiden
puhdistaminen ja puristusolosuhteet
− liimauksen taloudellisuus: liiman hinta ja käytetyn liimamäärän aiheuttama
kustannus.
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Viilun

liimauksessa

voidaan

käyttää

erilaisia

levitysmenetelmiä.

Yleisesti

käytettävät menetelmät ovat telalevittimet, pistoolilevitys ja spray. Eniten käytetään
telalevitysmenetelmiä, joissa liima levitetään altaasta käyttäen hyväksi kahta tai
useampaa telaa. (Mahút & Réh 1999, s. 209) Levitysmäärää voidaan säätää
urittamalla telat joko yhteensuuntaiseksi tai spiraalimaiseksi. Määrävänä tekijänä
on uran muoto, pääasiassa sen syvyys ja urien lukumäärä. Urituksen lisäksi
telalevityksessä määräävänä tekijänä on levityksessä kappaleeseen kohdistunut
puristuspaine ja liiman viskositeetti. Telat valmistetaan yleensä teräksestä, johon
urat jyrsitään. Telasylinteri voidaan myös pinnoittaa kumilla, joilla käytettävän kumi
laadulla ja etenkin sen kovuudella on suuri merkitys levityksen kannalta.
Kumiteloilla saavutetaan pinnoituksen elastisuudesta johtuen tasaisempi levitys.
Telalevittimet tulee puhdistaa liimatähteistä käytön jälkeen. (Koponen 1990, s. 86,
88) Kuvassa 6. on esitetty tällä hetkellä markkinoilla olevia erilaisia liiman
levitysmenetelmiä
sopivat

pinnoitettaville

esimerkiksi

viilun

ja

materiaaleille.

paperin

Kyseiset

pinnoitukseen,

levitysmenetelmät

mutta

myös

muita

vastaavanlaisia materiaaleja voidaan liimata kyseisillä menetelmillä. Kuvassa 8. on
esitetty

kolme

eri

levitysmenetelmää,

jotka

ovat

tarkoitettu

eri

liimoille.

Ensimmäisen kuvan telalevitysmenetelmä sopii EVA- ja polyolefiinipohjaisille
sulateliimoille. Sula liima levittyy kaukaloon, josta se ohjautuu telaan ja sitä kautta
liimattavaan pintaan. Toisen kuvan hieman erilainen telalevitysmenetelmä
soveltuu parhaiten PVAc liimoille. Kolmannessa kuvassa liima levittyy tasaisesti
rakosuuttimen läpi. Menetelmä soveltuu polyuretaaniliimoille. (Barberán –
tuotekuvasto 2008, s. 20)
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Kuva 6. Pinnoituksessa käytettäviä liimanlevitystapoja. (Barberán -tuotekuvasto
2008, s. 20)

4.4.3 Puristustekniikka
Puristuksen tarkoitus on pitää liimattavat pinnat kosketuksissa toisiinsa, kunnes
liimasauma on riittävästi kovettunut. Tarkoituksena on käyttää kulloiseenkin
tilanteeseen mahdollisimman alhaista käyttökelpoista puristuspainetta. Käytettävä
puristuspaine määräytyy pääsääntöisesti fysikaalisista tekijöistä, joita ovat muun
muassa liimattavan pinnan sileys, puulaji ja liiman levitysmäärät. Myös käytettävä
liima ja kappaleen muoto vaikuttuvat tarvittavaan puristuspaineeseen. Liiman
kemialliset ominaisuudet eivät juuri vaikuta puristuspaineeseen. Vaikuttava
puristuspaine

jaetaan

nestepaineeseen.

puupintaan

(Koponen

1990,

kohdistuneeseen
s.

89)

paineeseen

Pinnoitettaessa

ja

liiman

MDF-levyjä

paperikalvolla ohjeellinen puristuspaine on noin 0,5 N/mm2 jatkuvakestoisella
puristinlinjalla. Viilulla vastaava arvo on 0,35–0,62 N/mm2. (Deppe & Ernst 1996, s.
124–125)

4.5 Liimauslinjan laadunvalvonta ja liimausvirheet
Liimalinjalta saatavien tuotteiden laatuun ja saatavan liimasidoksen laatuun
vaikutetaan

puun

lämpötilan,

kosteuden

ja

liimanlevityksen

tarkkailulla.

Useimmissa liimausmenetelmissä myös liimanlevityksen ja puristuksen välistä
aikaa on tarkkailtava liiman kuivumisen estämiseksi. (Mahút & Réh 1999, s. 206)

20
Mikäli liimasaumalle asetetaan erityisiä laatuvaatimuksia, tulisi myös niiden laatua
valvoa. Laadunvalvontaan käytettävien menetelmien pitää olla yksinkertaisia ja
nopeita. (Kilpeläinen 1989, s. 80) Liimanvalmistajien antamat suositukset
perustuvat yleensä heidän omiin testeihinsä ja kokemuksiinsa. Liimauksen
tapauskohtaisuudesta ja käyttöolosuhteiden vaihtelusta johtuen valmistajat
korostavat

jokaisen

liiman

käyttäjän

vastuuta

liiman

ja

liimaliitoksen

soveltuvuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen. Näin ollen myös kaikki käyttöön
liittyvä vastuu kuuluva pääsääntöisesti liiman käyttäjälle. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että liiman soveltuvuus tiettyyn tekniseen kohteeseen on aina testattava
todellisia käyttöolosuhteita vastaavasti. Yleensä esitteissä annettut lujuusarvot
liittyvät

poikkeuksetta

ainoastaan

tiettyihin

erityisellä

huolellisuudella

valmistettuihin koekappaleisiin. Sarjatuotannossa tuotteiden liitosten lujuus onkin
usein huonompi kuin laboratoriossa valmistettujen liitosten. Tämän takia
tuotannossa

käytettävien

liimojen

on

prototyyppivaiheessa

ylitettävä

lopputuotteelle asetettavat vaatimukset. Esimerkiksi liimalle ilmoitettu suurimman
tai pienimmän käyttölämpötilan arvo voi olla joko jatkuvaa tai hetkellistä käyttöä
koskeva. (Lahtinen 2006, s. 28)
Liimausauman virheet voivat johtua liimasta, liimattavista pinnoista tai itse
liimaustapahtumasta. Liimausominaisuudet riippuvat merkittävästi puulajista,
kosteudesta sekä pinnan laadusta. Virheliimauksia esiintyykin usein syistä, joita
liiman valmistaja ja käyttäjät eivät täysin voi valvoa. Liimauksessa syntyvät virheet
voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään (Kilpeläinen 1989, s. 93; Koponen 1990, s.
128):
1. Puusta

johtuvat

virheet:

Aiheutuvat

yleensä

puun

erilaisista

ominaisuuksista.
2. Liimasta johtuvat virheet: Aiheutuvat usein virheistä liiman varastoinnissa,
sekoituksessa ja käytössä.
3. Valmistuksen aiheuttamat virheet: Puuaineksen kosteusvaihtelut, levitysmäärän ja liimausaikojen erilaisuus.
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4.5.1 Viilun liimauksen virheet
Viilun liimauksessa on kiinnitettävä suurta huomiota puuaineksen kosteuteen
etenkin korkeita puristuslämpötiloja käytettäessä. Liian kosteat tai kuivat viilut
aiheuttavat usein halkeilua. Liiman liiallista imeytymistä viiluun on myös pyrittävä
hillitsemään liiman läpilyönnin estämiseksi. Liimojen kuivuessa ja kovettuessa
niiden tilavuus pienenee ja niissä syntyy kutistumisjännityksiä, jotka saattavat
aiheuttaa saumassa muutoksia jo lyhyellä aikavälillä. Liimasaumassa syntyvät
kutistumisjännitykset ovat sitä pienemmät, mitä ohuempi liimasauma on ja mitä
vähemmän se sisältää liuotinaineita. (Kilpeläinen 1989, s. 10, 97)
Erityisesti ohuiden ja harvojen viilujen liimauksessa esiintyy liiman läpilyöntiä, joka
aiheuttaa värivikaa ja vaikeuttaa pinnan jälkikäsittelyä lakkausta ja maalausta.
Läpilyönnin syynä on useimmiten liian kostea viilu, liian alhainen liiman
viskositeetti

ja

kuiva-ainepitoisuus,

liiallinen

puristuspaine,

liiman

hidas

kovettuminen tai viilun pinnan huono laatu. Läpilyönnin estämiseksi on
puuaineksen oltava riittävän kuivaa sekä liiman levityksen alhainen. Liiman
viskositeetin on myös oltava riittävä korkea. Usein myös puristuslämpötilan nosto
ja liiman kovettumisen nopeuttaminen sekä kosteutta imevien täyteaineiden käyttö
saattavat olla avuksi. Viilutuksessa yleisin syy halkeilulle on viilun liiallinen
kosteus, jolloin kuivuminen puristuksessa ja välittömästi sen jälkeen aiheuttavat
viiluun ja saumaan jännityksiä. Kosteuden ja lämpötilan muuttuessa jännitykset
pyrkivät aiheuttamaan halkeilua viilussa. (Koponen 1990, s. 118, 130–131)

5 SUORITETUT MITTAUKSET JA TULOKSET
Kappaleessa selvitetään kohdeyrityksen pinnoitusprosessiin vaikuttavia tekijöitä ja
linjan toimintamalleja. Mitattavat ja tarkasteltavat kohteet pyrittiin valitsemaan sen
mukaan, että tuloksista saatavaa informaatiota pystyttäisiin hyödyntämään
pinnoituksen laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi kohdeyrityksessä.
Alla olevassa kaaviokuvassa 7. on esitetty työssä suoritetut mittaukset.
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MITATTAVAT KOHTEET
Pinnoitettavat kappaleet
Viilun ja paperin ominaisuudet
Kosteusmittaukset
- Viilu
- MDF ja HDF
Puristuspaine ja linjan nopeus
Liima ja sen lämpötila
Kappaleiden pinnanlaatu
Kuva 7. Mittauskohteet.
Tarkasteltavina kohteina oli pinnoitettavien kappaleiden profiilit sekä viilun ja
paperin ominaisuudet. Kosteusmittaukset suoritettiin käytettäville kolmelle eri
viilulaadulle sekä pinnoitettaville aihioille. Varaston kosteus- ja lämpötilaolosuhteita
tarkasteltiin kahden kuukauden ajanjaksolta päivittäisen kirjanpidon perusteella.
Pinnoituslinjalla käytettävälle liimalle suoritettiin lämpötilamittaukset ja verrattiin
niitä koneen antamiin arvoihin.

Puristuspainetta ja linjan nopeutta tarkasteltiin

yleisemmin ja tarkoituksena oli tuoda esille niiden merkitystä pinnoituksen
kannalta. Viilutettavien ja paperilla pinnoitettavien kappaleiden osalta tarkasteltiin
myös niiden pinnankarheuksia, jossa tarkoituksena oli vertailla höylätyn ja
käsittelemättömän pinnan eroavaisuuksia. Viimeisessä kohdassa käsitellään linjan
toimintaa ja käytettäviä koneita. Suoritettujen mittaustulosten perusteella tehdyt
johtopäätökset esitetään seuraavassa kappaleessa.

5.1 Liimattavat profiilit ja pinnoitteet
Kohdeyrityksen pinnoituslinjastolla viilutetaan tai pinnoitetaan paperilla eri
ovimallien komponentteja sekä karmiaihioita. Linjan asetteet tulee tehdä jokaiselle
profiilille erikseen. Kuvassa 9. on esitetty esimerkkejä pinnoitettavista profiileista ja
niiden muodoista. Kuvassa olevat profiilit 1.–3. pinnoitetaan viilulla ja profiili 4.
paperilla. Pinnoituksen kannalta ongelmallisimmat kohdat ovat erilaiset reunat ja
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muodot, jolloin viilun on taivuttava pinnan muotojen mukaisesti halkeamatta.
Pinnoituslinjan rajoituksista johtuen aihioille joudutaan tekemään kaksi ajoa
pinnoituslinjan läpi, jolloin viilu tai paperipinnoite liimataan kahdessa osassa
aihioon.

Kuva 8. Esimerkkejä pinnoitettavista profiileista.
Viilutettavien aihioiden pinnat ovat pintapuoliltaan kovaa kuitulevyä (HDF) tai
MDF-levyä.

Keskiosa

on

massiivipuuta

tai

MDF-levyä

riippuen

aihion

käyttökohteesta. Esimerkiksi paperilla pinnoitettavat aihiot ja viiluovien välitapit
ovat kokonaan MDF-levyä. Kuvassa 11. on esitetty esimerkki viilulla ja paperilla
pinnoitettavien osien rakenteesta.

Kuva 9. Viilutettava ja paperilla pinnoitettu profiili.
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Aihioissa käytettävä MDF-levy on standardoitua ja sisäkäyttöön soveltuvaa (E1luokka, EN 622-1). MDF:n koostumus on 80–88 % puuainesta, 7–11 % ureamelamiini formaldehydihartseja, 4–8 % vettä ja 0,4–0,8 % parafiinivahoja. Levyn
tiheys on 575–750 kg/m3 riippuen käytettävista levyn paksuuksista. 40 mm
paksuisen levyn tiheys on noin 700 kg/m3. Seuraavassa taulukossa on esitetty
MDF:n valmistajan antamat tekniset tiedot.

Taulukko 6. MDF-levyn ominaisuudet. (FINSA Iberban 2007)

EN 310
EN 310
EN 317
EN 320
EN 320
EN 318
EN 318
EN 382-1
EN 322

Ominaisuus

Yksikkö

Taivutuslujuus

N/ mm2

Kimmomoduuli
Paksuusturpoama 24 h
Ruuvin pito reunapuoli
Ruuvin pito pintapuoli
Mitan muutos leveys/pituus
Mitan muutos paksuus
Pinnan lujuus
Kosteusprosentti

2

N/ mm
%
N
N
%
%
N
%

Paksuus [mm]
>35/40 >45/60
20

17

2000
8

1800
6

700
1000
0,25
5
1,2
7 +/- 3

HDF-levyä käytetään viilutettavien aihioiden pintakerroksena. Käytettävä levy on
paksuudeltaan 3,0 mm. Taulukossa 7. on esitetty HDF-levyn tärkeimmät
ominaisuudet. Materiaali luokitellaan E1 formaldehydipäästöluokkaan.

Taulukko 7. HDF-levyn ominaisuudet. (Homanit 2008)
Paksuustoleranssi
Tiheys
Taivutuslujuus
Sisäinen lujuus
Kosteus

+/- 0,15 mm
730–1000 kg/m3
40–50 N/mm2
0,7–1,1 N/mm2
~5%

5.1.1 Viilun ominaisuudet
Ovien viiluvaihtoehdot ovat pyökki, tammi ja koivu. Pinnoituslinjalla käytettävät
viilut toimitetaan tehtaalle määrämittaisina rullina ja niiden leveys (133–268 mm)
riippuu pinnoitettavasta profiilista. Valmistajan ilmoittama viilun paksuus on 0,35

25
mm. Viilujen taustalla käytetään ohutta harsoa, jolloin viilut kestävät paremmin
muotoilua ja liiman läpilyönti estyy. Tammi- ja pyökkiviilun taustalla käytetään yhtä
harsokerrosta ja koivuviilulla kahta. Harson tarkoituksena on parantaa erityisesti
viilun lujuutta ja estää liiman läpilyöntiä. Pinnoituksessa rulla asetetaan suoraan
laminointikoneeseen, jolloin viilumatto tai paperi puristetaan laminointirullien avulla
jatkuvana nauhana aihion päälle. Linjan lopussa oleva katkaisuyksikkö katkaisee
viilunauhan oviaihioin pituuteen. Viiluissa on 2110 mm tai 2330 mm pituuksien
välein ohut alumiininauha, jonka katkaisuyksikkö tunnistaa.

5.1.2 Paperin ominaisuudet
Pinnoituksessa käytettävä paperi on melamiinihartsikyllästeistä paperia, jonka
paksuus on 0,1 mm. Paperin näkyvä puoli on käsitelty kiiltäväpintaiseksi ja
liimattava puoli on karheampi mattapinta. Paperi levitetään rullalta pinnoitettavan
kappaleen pintaan.

5.2 Kosteusmittaukset
Viiluja varastoidaan normaalisti suljetussa varastotilassa, jossa ilman kosteutta ja
lämpötilaa voidaan säätää. Ympäristön kosteutta ja lämpötilaa seurataan
koemittauksilla päivittäin. Viilujen kosteus määräytyy varaston kosteuden ja
lämpötilan

mukaan.

käytettävillä

Ovikomponenttien

vesihöyrypuhaltimilla

ja

kosteuteen
lämpötilalla.

vaikutetaan
Valmistajan

tehtaassa
ilmoittama

toimituskosteus MDF-levyille on 7 +/- 3 % ja HDF-levyille noin 5 %. Teoriaosassa
on esitetty sivulla 8. taulukko ympäristön lämpötilan ja kosteuden vaikutusta puun
tasapainokosteuteen.
Suoritetuissa mittauksissa mitattiin viiluvaraston kosteutta ja lämpötilaa sekä
pinnoitettavien

kappaleiden

kosteutta.

Jokaiselle

kolmelle

eri

viilulaadulle

suoritettiin 10 mittausta kahdella eri mittauskerralla. Viilun kosteudet mitattiin
varasto-olosuhteissa

ja

mittauksiin

valittiin

viilurullia

varaston

eri

osista.

Pinnoitettavien MDF-aihioiden kosteutta mitattiin pinnoituslinjalle menevistä
aihioista kolmena eri päivänä. Mittauksiin käytettiin elektronista elektrodeihin
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perustuvaa kosteusmittaria, jolla voitiin suoraan kappaleiden pinnasta määrittää
kosteusprosentti. Viilujen kosteutta määritettiin lisäksi myös toisella tarkemmalla
elektronisella mittalaitteella, jonka tulos perustuu haihdutetun veden painoon.
Mitattavat viilunpalat olivat painoltaan 5–7 g kyseisessä menetelmässä. Varaston
kosteudet ja lämpötilat kerättiin seurantataulukosta.

5.2.1 Kosteusmittausten tulokset
Viiluvaraston kosteus- ja lämpötilavaihteluista kerättiin tietoa kolmen kuukauden
ajalta. Päivittäisistä tilastoista laskettiin kyseiselle ajanjaksolle keskiarvo ja
keskihajonta. Ilmankosteuden keskiarvo ajanjaksolta oli 56,2 % ja lämpötilan 19,1
°C. Ilmankosteuden keskihajonta oli 1,6 % ja lämpötilan 1,0 °C. Sivulla 8.
esitetystä taulukosta voidaan määrittää saatujen kosteus- ja lämpötila-arvojen
perusteella varastossa olevan viilun tasapainokosteudeksi noin 10–11 %.
Liitteessä 1. on esitetty kuvaaja varaston kosteus- ja lämpötilavaihteluista.
Viilujen kosteusprosenteiksi varastossa saatiin kahdenkymmenen mittausotoksen
keskiarvoksi pyökille 15,3 %, tammelle 16,4 % ja koivulle 14,8 %. Kaikkien
viilulaatujen keskiarvo oli 15,5 % keskihajonnan ollessa 2,1 %. Viiluille suoritettiin
mittaukset myös elektronisella kosteuden mittauslaitteella, jonka tulos perustuu
haihdutetun veden painoon. Mittaustulokset erosivat melko paljon toisella
mittalaitteella suoritettuihin mittauksiin. Kolmen mittauksen keskiarvo oli pyökille
8,9 %, tammelle 9,4 % ja koivulle 8,3 %. Liitteessä 2. on esitetty tarkat
mittaustulokset sekä keskihajonnat.
Paperilla ja viilulla pinnoitettavien kappaleiden kosteusprosentit saatiin kolmen eri
päivän mittauksista. Mittausotokset tehtiin pinnoituslinjalle menevistä aihioista.
MDF-kappaleiden viidentoista mittauksen keskiarvoksi saatiin 10,5 % ja HDFlevyjen keskiarvoksi 12,8 %. Samassa pinossa olevat kappaleet noudattivat
hyvinkin samanlaista kosteusjakaumaa. Mittauksissa yhdestä pinosta otettiin
enintään kaksi otosta. Liitteessä 2. on esitetty mittausten yksityiskohtaiset tulokset.
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5.3 Puristuspaine ja linjan vetonopeus

Pinnoituslinjalla käytettävä puristuspaine riippuu laminointirullien asetteista.
Asetuksia tehtäessä laminointitelat asetetaan pinnoitettavaa ohiaihioita vasten,
jolloin määritetään oikea paikoitus ja riittävä puristuspaine. Käytettäviä asetteita on
useita ja ne tulee säätää jokaista ajoa varten uudelleen. Erilaiset profiilit
ovikomponentissa vaativat laminointirullilta eri kovuuksia ja muotoja riittävän
puristuspaineen saavuttamiseksi. Pinnoituksessa on olennaista puristuksen
jatkuvuus, joten oviaihiota puristavat laminointirullat tulee asettaa siten, että
kappaleeseen

saavutetaan

yhtäjaksoinen

puristus

koko

linjan

pituudelle.

Olennaista on valita oikeanmuotoiset rullat ja asettaa ne oikeille paikoille. Kuvassa
10.

on

esitetty

esimerkki

laminointirullien

paikoituksesta.

Pinnoituslinjalla

ajonopeudet vaihtelevat 20–25 m/min riippuen pinnoitettavasta profiilista. Pelkässä
höyläyksessä käytetään alhaisempia nopeuksia. Käytettäessä kyseisiä nopeuksia
muodostuu kappaleiden läpimenoajaksi linjalla noin 30 sekuntia.

Kuva 10. Pinnoituskoneen laminointirullat.

5.4 Käytettävä liima ja sen lämpötila
Tällä hetkellä kohdeyrityksessä käytetään polyolefiinipohjaista sulateliimaa ja sille
sopivaa telalevitysmenetelmää. Liima kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja sillä on
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alhainen viskositeetti. Sulateliiman valmistajan antama ohjeellinen lämpötila-alue
pinnoituksessa on 170–190 °C astetta ja dynaaminen viskositeetti on 9000 mPas
(200 °C) ja 13.000 mPas (180 °C). Liiman levitysmääräksi MDF pinnalle
suositellaan 60–100 g/m2. Varsinaisia levitysmääriä ei mittauksissa pystytty
suorittamaan, koska levitystä säädellään manuaalisesti ja määrä todetaan
silmämääräisesti. Liimaa lisätään sulatusyksikköön aina tarvittaessa, jolloin
pidemmän aikavälin seurantaa ei tässä vaiheessa pystytty toteuttamaan.
Pinnoituslinjalla suoritetut lämpötilamittaukset suoritettiin liimanlevitystelan pinnalta
(kuva 11.). Mittausten ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää koneen antamien
lämpötilalukemien

paikkaansapitävyys

ja

käytettävä

liimanlevityslämpötila.

Mittauksissa käytettiin elektronista puikko-anturi mittalaitetta. Mittaukset suoritettiin
kahdessa eri koneen osoittamassa lämpötilassa. Ensimmäiseksi lämpötila
nostettiin koneen mittarin perusteella 160 °C asteeseen, jolloin testimittarilla
kolmen otoksen keskiarvo oli 167 °C. Otosten hajonta oli 1,5 °C astetta.
Varsinaisessa pinnoituksessa koneen osoittama lämpötila nostettiin 180 °C
asteeseen.

Silloin

kolmen

otoksen

keskiarvoksi

saatiin

199

°C

astetta

keskihajonnan ollessa 3,5 °C. 199 °C asteisen liiman viskositeetti on noin 9000
mPas.

Kuva 11. Sulateliiman levitystela.
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5.5 MDF- ja HDF-levyjen pinnanlaatu
Viilutettaville aihioille suoritetaan sivuprofiilin ja toisen päällyspinnan höyläys.
Tarkoituksena on saada työstettyä aihio muotoonsa ja tehdä työvara viilutukselle.
Höyläyksessä kappaleen pinnasta poistetaan ainetta noin 1,0 mm. Paperilla
pinnoitettaville aihioille suoritetaan sivupinnan höyläys ja peiliuran jyrsintä. MDF- ja
HDF-levy koostuu kuiduista, jolloin aihiota höylättäessä pintakerros rikkoutuu ja
muuttuu

karheammaksi.

Pintojen

sileyden

eron

pystyy

huomaamaan

silmämääräisesti ja viimeistään käsin tarkastelemalla.
Viilulla ja paperilla pinnoitettavien MDF- ja HDF-levyjen pinnanlaatua tutkittiin
pinnankarheuden

perusteella.

Mittausvälineenä

käytettiin

siirtymäanturiin

perustuvaa neulamenetelmää, joka antaa pinnan Ra-arvon eli aritmeettisen
keskiarvon profiilin korkeussuuntaisista epätasaisuuksista. Kyseistä mittavälinettä
ei ole tarkoitettu suoraan puupintojen mittaukseen, joten mittausten tarkoituksena
oli

tarkastella

käsittelemättömän

ja

höylätyn

pinnan

eroja.

Suoritetuissa

mittauksissa vaikuttavia haittatekijöitä oli paljon, joten mittaustulokset eivät
välttämättä

vastaa

todellisia

kappaleiden

pinnankarheuksia.

Suurimpina

haittatekijöinä olivat laitteen soveltuvuus puupinnoille ja mittalaitteen rajoitettu 5
mm

mittausmatka,

joka

ei

puupinnalla

kerro

koko

totuutta

kappaleen

pinnankarheudesta. Mittalaitteesta aiheutuva virhe oli enintään 5 % lukemasta.
Mittauksiin valittiin kolme eri HDF- ja MDF-kappaletta, joille jokaiselle suoritettiin
viisi mittausta höylätyiltä ja käsittelemättömiltä pinnoilta. Viilutettavista kappaleista
mittaukset suoritettiin ainoastaan pintapuolilta, koska mittalaite ei soveltunut
muotoiltujen reunaprofiilien mittaukseen. Viilutettavien HDF-pintojen mittausten Ra
keskiarvo käsittelemättömiltä pinnoilta oli 2,3 μm ja keskihajonta 0,4 μm.
Höylättyjen HDF-pintojen keskiarvo oli 6,1 μm ja keskihajonta 1,1 μm. MDFkappaleiden pintapuolien keskiarvo oli 3,6 μm ja höylättyjen reunapintojen
keskiarvo 8,5 μm. MDF-kappaleiden pintapuolen keskihajonta oli 0,9 μm ja
reunapintojen 1,0 μm. Liittessä 3. on esitetty pinnankarheuksien mittaustulokset.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Suoritetuissa mittauksissa tarkasteltiin pinnoituslinjan käyttöä monelta eri osaalueelta. Varsinaiset mittaukset kohdistuivat viilun ja aihioiden kosteuksien sekä
liimanlevitystelan lämpötilan määrittämiseen. Myös viilun paksuuksia sekä
komponenttien pinnankarheuksia mitattiin. Tuotannonseurannan tarkoituksena oli
selvittää linjan toimintamalleja. Mittaukset tehtiin suhteellisen lyhyellä aikavälillä,
joten esimerkiksi kosteusmittaukset eivät anna täysin tarkkaa kuvaa pidemmän
aikavälin

vaihteluista.

tarkasteltaessa
teoriaosassa

Mittaustuloksia

parametrien
esitettyihin

ja

pystyttiin

toimintamallien

tietoihin.

kuitenkin

hyödyntämään

oikeellisuutta

Kohdeyrityksessä

verrattuna

suurimmat

haasteet

pinnoituksessa liittyivät viilulla pinnan halkeilun estämiseen ja paperilla kestävän
liimasauman sekä hyvän pinnanlaadun saavuttamiseen. Verrattaessa viilutusta ja
paperilla pinnoitusta haasteet kohdistuvat osittain eri asioihin, joten pinnoituslinjan
toiminnan kannalta optimaalisin ratkaisu ei välttämättä sovellu parhaiten
molemmille pinnoituksille.
Kappaleessa esitellään ratkaisuehdotukset viilutuksen ja paperipinnoituksen
ongelmakohtiin kohdeyrityksessä. Tarkoituksena oli parantaa pinnoitusprosessin
laatua ja sitä kautta parantaa kustannustehokkuutta. Parannusehdotukset
kohdistuivat erityisesti materiaaliin kohdistuviin vaatimuksiin sekä pinnoituskoneen
toiminnan kehittämiseen. Viilulla pinnoitettaessa ei käytettävään liimaan eikä
pinnoitettavien

kappaleiden

pinnanlaatuun

kohdistu

erityisiä

vaatimuksia

vastaavasti kuin paperilla pinnoitettaessa. Seuraavassa lähdetään käsittelemään
aluksi viilutuksen ja pinnoituskoneen toimintaan liittyviä johtopäätöksiä, jonka
jälkeen tarkastellaan paperipinnoitusta.

6.1 Viilutuksen ja pinnoituskoneen toiminnan kehittäminen
Viilut ovat herkkiä ympäröiville olosuhteille ja niiden varastoiminen edellyttää
huolellisuutta

ja

laadunvalvontaa.

lämpötilamittaustuloksia

verrattiin

Suoritetettuja

kirjallisuudessa

varaston
esitettyihin

kosteusarvoihin

ja
sekä
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viiluvalmistajan antamiin suosituksiin. Kolmen kuukauden seurannasta saadut
tulokset olivat hyvin samanlaisia verrattuna optimaalisiin arvoihin.
Viilujen

kosteusmittauksissa

liikuteltavalla

elektrodeihin

perustuvalla

kosteusmittarilla saatiin kosteudeksi oletettuja suurempia arvoja. Varastoolosuhteiden mukaan (kuva 3.) kosteusprosentti viiluilla tuli olla noin 10 %, mutta
kyseisissä mittauksissa viilujen kosteusprosenttien keskiarvo oli 14,8–16,4 %
välillä. Kirjallisuudessa annetut ohjeelliset arvot viilun kosteudelle olivat 7–10 %.
Viiluvalmistajan

vastaava

suositus

oli

9–10

%.

Viiluille

suoritettiin

kosteusmittauksia myös toisella kosteusmittarilla, jonka tulokset perustuivat
kappaleen painoon ennen ja jälkeen kuumennusta, jossa ylimääräinen vesi
haihdutettiin

kappaleesta.

Kyseisellä

mittalaitteella

viilujen

kosteuksien

keskiarvoksi määritettiin 8,3–9,4 %. Molemmilla mittalaitteilla saaduista tuloksista
huomattiin tammiviilujen keräävän eniten kosteutta. Mittalaitteiden luotettavuutta
tarkasteltaessa

voidaan

jälkimmäistä

mittalaitetta

pitää

luotettavampa.

Elektrodeihin perustuva mittalaite on herkempi ympäristön häiriöille ja viilun
taustalla oleva harso saattoi vaikuttaa kosteuslukemiin. Mittalaitteella saatiin
kuitenkin selvitettyä viilujen kosteushajontaa, joka oli prosenteissa noin 11–15 %.
Kyseinen kosteushajonta tarkoittaa noin 1–2 % kosteusvaihtelua eri viilulaaduilla,
kun oletettu viilun kosteus on 10 %. Tehtyjen mittausten perusteella varastossa
olevien viilujen kosteus on lähellä optimikosteutta. Mittausotosten lukumäärä ja
niiden välinen aika oli kuitenkin melko rajattu, joten viilujen oikean kosteuden ja
optimaalisten varasto-olosuhteiden varmistamiseksi on kosteusmittauksia tehtävä
viiluille tasaisin väliajoin varaston eri osista luotettavalla menetelmällä.
MDF-aihioille suoritetuissa kosteusmittauksissa saatiin keskiarvoksi 10,5 % ja
HDF-pinnoille

12,8

%.

Mittaukset

suoritettiin

elektrodeihin

perustuvalla

mittalaitteella. Mittaustuloksia voidaan pitää melko luotettavana, koska samoista
aihiopinoista suoritetuissa mittauksissa kappaleiden kosteudeksi saatiin hyvin
samanlaisia arvoja toisin kuin viilunkosteuksia mitattaessa, jolloin hajonta oli eri
viilurullien välillä oli melko suurta. Aihioiden optimaalinen kosteusprosentti
liimauksen kannalta on noin 8–12%, joten tulokset eivät merkittävästi eroa
optimaalisiin tuloksiin verrattuna. Aihioiden kosteusprosentin seuranta on myös
tärkeää toteuttaa säännöllisesti, koska tehdashallin olosuhteet saattavat vaihdella
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esimerkiksi eri vuodenaikoina. Liimauksen kannalta aihioiden kosteus tulisi olla
mahdollisimman lähellä optimaalisia arvoja, jotta vältytään kutistumisjännityksiltä
ja viilupinnan halkeilulta. Viiluvalmistajan haastattelussa tuli esille, että viilurulla
tulisi ottaa esille muutamaa tuntia ennen pinnoitusta, koska suoraan varastosta
otettuna sen lämpötila on alhaisempi kuin ympäristön. Näin viilu ennättää
tasaantumaan ympäröiviin olosuhteisiin ja halkeilun todennäköisyys on pienempi.
Toimenpiteen tärkeys korostuu erityisesti tammiviilulla, joka on kaikista herkin
halkeilulle ominaisuuksiensa takia.
Viiluille suoritetuissa paksuusmittauksissa selvitettiin valmistajan ilmoittaman
paksuuden

paikkaansapitävyys.

Mittauksissa

ei

esiintynyt

suuria

paksuusvaihteluja ja yksikään mittausotos ei ollut alle valmistajan ilmoittaman 0,35
mm viilunpaksuuden. Viilujen paksuudeksi saatiin 30 mittausotoksen keskiarvon
perusteella 0,38 mm. Tuotannossa tulee kuitenkin seurata säännöllisesti
käytettävien viilujen paksuuksia, jotta pinnoituksen laatu pysyy korkeana.

6.1.1 Pinnoituskoneeseen kohdistuvat toimenpiteet
Laminointipyörien paikoituksella, muodolla ja kovuudella on merkittävä vaikutus
viilutuksen onnistumiseen sekä asetteen teon kestoon. Erityisesti tammiviilulla
voidaan huomata sen herkkyys laminointipyörien muodolle, koska viilutettavissa
profiileissa oleva pieni pyöristys pakottaa viilun taipumaan hyvin jyrkästi profiilien
reunakohdissa. Kohdeyrityksessä tehtyjen havaintojen perusteella halkeilu on
kaikkien

suurinta

juuri

näissä

kohdissa.

Halkeilua

tapahtuu

heti

pinnoitusvaiheessa, kun viilu ei kestä muotoilua sekä myöhemmin, jolloin
halkeiluun vaikuttaa liimasaumassa olevat jännitykset. Puulajin ominaisuuksia
tarkasteltaessa voidaan todeta tammiviilun herkkyys halkeilulle kun taas pyökki ja
koivu muotoutuvat paremmin kappaleen pintaan. Tutkimusosassa tehtyjen
havaintojen perusteella voidaan halkeilua ja murtumia rajoittaa laminointipyörien
muodolla

ja

reunaprofiileja

paikoituksella.
painettiin

Tarkasteluhetkellä

muodoltaan

terävillä

viilutettavien
laminointipyörillä,

aihioiden
joiden

kosketuspinta-ala viilun pintaan on hyvin pieni. Tällöin viiluun ei kohdistu painetta
profiilin reunan kaikissa kohdissa ja paineen epätasainen jakautuminen pinnassa
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saattaa altistaa halkeamille. Profiilia jäljittelevillä laminointirullilla paine jakautuu
tasaisemmin viilun pintaan ja estää ylimääräisen elämisen puristuksen aikana.
Kyseisiä rullia käytettäessä pystyttäisiin vähentämään myös asetteentekoaikoja,
koska yhdellä rullalla paine kohdistuisi suuremmalle pinta-alalle. Rullien
kumiseoksen kovuutta kasvatettaisiin linjalla vaiheittain. Seuraavassa kuvassa on
esitetty reunaprofiilin ja sitä painavan rullan muoto.

Kuva 14. Viilutettava reunaprofiili ja sitä vastaava laminointirulla.
Profiilin muodolla on siis merkittävä vaikutus halkeilun esiintymiseen viilussa.
Erityisesti profiilin pinnan ja reunan rajalla oleva pieni pyöristyssäde (kuva 14.)
asettaa haasteita pinnoitukselle ja on yleisin kohta, jossa halkeilua esiintyy.
Kyseisen kohdan uudelleen muotoilulla vähennettäisiin viiluun kohdistuvaa
taivutusta.

Pyöristyssäteen

kasvattaminen

ongelmakohdassa

olisi

riittävä

toimenpide rajoittamaan halkeilua.
Tarkasteluhetkellä kappaleiden pintaa painettiin laminointirullilla, joiden leveys on
pienempi kuin itse kappaleen. Tällöin puristuspaine jakautuu epätasaisesti
pinnalle.

Ongelma

korostuu

erityisesti

paperilla

pinnoitettaessa,

koska

laminointirulla, joka ei paina kappaletta koko leveydeltä saattaa jättää jälkensä
paperin pintaan. Puristuksen ja pinnanlaadun kannalta tulisi laminointirullan leveys
olla vähintään yhtä suuri kuin pinnoitettavan kappaleen. Puristuspaineen
epätasainen jakautuminen vaikuttaa myös liimasauman muodostumiseen ja sitä
kautta sen lujuuteen. Kuljetinrullien paikoituksella vaikutetaan pinnoitettavan
kappaleen tasaiseen liikkumiseen pinnoituslinjalla. Väärä paikoitus aiheuttaa
kappaleen liikkeeseen heilahduksia ja mutkia, jolloin laminointirullien puristuspaine
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vaihtelee ja viilu ei painaudu tasaisesti kappaleen pintaan (reunan murtuminen).
Linjaa

käytettäessä

on

varmistuttava

kuljetinrullien

riittävän

tarkasta

paikoituksesta.
Kostutuksella vaikutetaan viilun muotoutumiseen kappaleen pintaan. Kostea viilu
muotoutuu paremmin, mutta samalla liimaa imeytyy kosteaan puuhun usein liikaa,
jolloin saumaan ei jää riittävästi sidosaineita. Myöhemmin kostutettu kohta viilussa
on myös altis halkeilulle, koska viilun kuivuessa syntyy liimasauman ja pinnan
välille jännityksiä. Usein halkeilua esiintyy vasta myöhemmin, jolloin viilun
kosteusprosentti on alhaisempi kuin liimausvaiheessa. Onkin erittäin tärkeää pitää
syötettävän veden määrä mahdollisimman alhaisena, jotta sen aiheuttamat
vaikutukset liimasaumassa olisivat mahdollisimman pieniä. Veden lämpötilaan
tulee myös kiinnittää huomiota, jotta syötettävä vesi ei jäähdyttäisi liimaa liikaa.
Polyuretaaniliimaa käytettäessä on huomioitava sen herkkyys kosteudelle, koska
uretaani- että polyesterisidokset hydrolysoituvat herkästi. Ennen sarjatuotannon
aloittamista tulisi varmistua sen soveltuvuudesta kostutukselle viilutuksessa.

6.1.2 Käytettävä liima
Käytettävälle liimalle suoritettiin lämpötilamittaukset levitystelalta. Tarkoituksena oli
selvittää

pinnoituskoneen

mittarien

paikkaansapitävyys

ja

lämpötila,

jota

pinnoituksessa käytetään. Liimavalmistajan suositus käytettävälle liimalle on 170190 °C astetta, mutta mittauksissa käytettävälle liimalle mitattiin keskiarvoksi 199
°C. Lämpötilan nosto kasvattaa viskositeettia, joka vaikuttaa liimasauman
muodostumiseen. Liiman levityslämpötilaa tulisikin tarkastella tasaisin väliajoin,
jolloin tiedetään koneen ilmoittaman lämpötilan paikkaansapitävyys ja pysytään
valmistajan antamien ohjeellisien arvojen sisällä. Liimasauman laadun kannalta
tulisi noudattaa valmistajan antamia suosituksia. Myös Liimanlevitysmääriä tulee
seurata säännöllisesti ja tarkkailla liimankulutusta verrattuna pinnoitettuihin
aihioiden lukumääriin.
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6.2 Paperipinnoituksen kehittäminen
Pinnoitettaessa paperilla on kiinnitettävä erityistä huomiota liiman valintaan.
Sulateliimaa (EVA, polyolefiini) tarkasteltaessa voitiin huomata sen aiheuttavan
paperipintaan appelsiinikuviota, joka näkyy erityisesti valoa vasten tarkasteltaessa.
Pinnanlaatua saatiin hieman parannettua liiman levitysmäärää ja viskositeettia
alentamalla. Polyuretaaniliimalla liimatuissa kappaleissa pinnanlaatu oli parempi ja
appelsiinikuvio ei ollut voimakkaasti näkyvissä. PUR-liimalla levitysmenetelmänä
käytetään rakosuutinta, jolloin liima levittyy tasaisemmin. Liimasauman kestävyytta
tarkasteltaessa huomattiin PUR-liiman herkkyys aueta sauman päistä, kun paperi
on liimattu paperia vasten huulloksen kohdalla. EVA-liimalla vastaavaa ongelmaa
ei esiintynyt. Edellä mainitut havainnot tehtiin suoritettujen liimaustestien
perusteella.
Pinnanlaadun
verrattuna

kannalta

sulateliimoihin.

PUR-liimalla
Tällä

päästään

hetkellä

parempaan

käytettävä

pinnanlaatuun

liimanlevitysjärjestelmä

soveltuu sulateliimoille ja PUR-liimaa käytettäessa liimaus tapahtuisi rakosuutin
levitysyksiköllä. Levitysmenetelmänä suutin on parempi, koska telalevitys on
herkempi epäpuhtauksille, jotka saattavat siirtyä pinnoitteeseen ja näkyä pinnan
epätasaisuuksina. Rakosuuttimella voidaan liimata myös sulateliimalla, mutta
silloin järjestelmä vaatii erillisen sulatusyksikön. Myös liimakustannukset nousisivat
vaikka levitysmäärät (noin 60 g/m2) ovat pienempiä. PUR-liiman suhteellinen hinta
verrattuna

sulateliimoihin

on

korkeampi.

Varsinaisen

käytön

kannalta

polyuretaaniliima asettaa myös haasteita ja on herkempi ulkoisille tekijöille.
Esimerkiksi

viskositeetti

kasvaa

säilytyksessä

ajan

kuluessa

ja

johtaa

varastoitaessa pinnan kovettumiseen liima-astiassa.
MDF-kappaleiden

pinnanlaadulla

paperipinnoitteen

sileyteen.

vaikutetaan

liimasauman

Pinnankarheusmittauksissa

lujuuteen

ja

MDF-kappaleiden

höylättyjen reunapintojen karheudeksi saatiin 8,5 μm ja käsittelemättömien
pintojen karheudeksi 3,6 μm. Mittausten perusteella reunapinnan pinnankarheus
on näin ollen noin 2,5 kertainen verrattuna käsittelemättömään pintaan. Kuvassa
15. on esitetty auki revitty paperipinnoite, josta ilmenee liiman vaikutus MDFkappaleen pinta- ja reunapuolella. Kuvasta huomataan, että liima on imeytynyt
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selvästi paremmin kappaleen pinnalle kuin höylättyyn reunahuullokseen. Liiman
epätasaiseen imeytymiseen on todennäköisesti syynä pintojen erilainen karheus.
Lujan ja kestävän liimasauman saavuttamiseksi tulisi pintojen olla mahdollisimman
sileitä. Erityisesti reunahuulloksen pinnanlaatuun tulee kiinnittää huomiota, jotta
saavutetaan riittävän luja ja kestävä liimasauma. Höyläyksessä pinnanlaatuun
vaikutetaan linjan syöttönopeuksilla sekä terien asetteilla ja pyörimisnopeuksilla.

Kuva 15. Auki revitty paperipinnoite.
Mikäli kappaleen pinnalla on suuria määriä epäpuhtauksia, vaikuttaa se myös
heikentävästi liimasauman lujuuteen ja paperin pinnan sileyteen. Ennen aihioiden
pinnoitusta on siis varmistuttava, että kappaleiden pinnalla ei ole suuria määriä
epäpuhtauksia. Erityisesti pinnoitettavien aihiopinojen päällimmäiset kappaleet
ovat alttiina tehdashallin pölylle ja muille epäpuhtauksille.
Paperipinnoituksessa hyvän laadun perusedellytyksinä on siis pinnoitettavien
MDF-kappaleiden puhtaus ja hyvä pinnanlaatu, liiman soveltuvuus ja riittävän
alhainen levitysmäärä (viskositeetti) sekä laminointirullien muoto ja käytettävä
puristuspaine. Sarjatuotannossa riittävän laadun takaamiseksi tulisi suorittaa
koeajoja erilaisilla paramatreillä, jotta varmistutaan käytettävien menetelmien
oikeellisuudesta ja liimasauman lujuudesta pidemmällä aikavälillä. Edellä tuli ilmi
PUR-liiman paremmat vaikutukset pinnanlaatuun (levittyy tasaisemmin, ei
appelsiinikuviota). Liiman valinnassa on kuitenkin otettava huomioon siitä
aiheutuvat kustannukset ja hyödyt/haitat tuotannossa ja laadussa. Sulateliimoilla
päästään tiettyyn laatutasoon alhaisemmilla kustannuksilla. Levitysmenetelmänä
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tela on arka epäpuhtauksille ja aiheuttaa appelsiinpintaa. Toisaalta määrittämällä
optimaaliset levitysmäärät sekä sopiva viskositeetti (liiman lämpötila) voidaan
laatua parantaa. Riippuen paperilla pinnoitettavien kappaleiden tuotantomääristä
on valinta eri liiman ja levitysmenetelmän suoritettava resurssien ja halutun
laatutason

perusteella.

Lisäksi

PUR-liimaa

käytettäessä

tulisi

varmistua

menetelmän tuomista taloudellisista hyödyistä, koska liiman vaihtaminen vaatii
llisäinvestointeja pinnoituslinjalle. Optimaalisessa liimausmenetelmässä tulee
huomioida myös vaikutukset tuottavuuteen sekä vaatimukset sen käytössä. PURliimaa käytettäessä tulisi myös varmistua sen ominaisuuksista viilutuksessa.
Teoriaosassa esitettyjen tietojen perusteella PUR-liima on levityshetkellä herkkä
kosteudelle, jolloin on tiedettävä viilun kostutuksen vaikutuset käytettävään
liimaan.

6.3 Pinnoituslinjan toiminnan tehostaminen
Pinnoituslinjan toimintaa tehostetaan erityisesti asetteiden tekoaikoja lyhentämällä
sekä suunnittelemalla pinnoitettavien kappaleiden tuotantomääriä ja ajoaikoja.
Mitä pienempiä eriä pinnoitetaan, sitä useammin joudutaan vaihtamaan asetteita
ja tekemään koeajoja. Edellä tuli jo esille laminointipyörien ominaisuuksien
vaikutus

asetteentekoaikojen

lyhenemiseen.

Laminointipyörien

selkeällä

ja

tarkoituksenmukaisella paikoituksella vähennettäisiin ylimääräistä rullien säätöä
linjalla, jolloin myös asetteen tekoon kuluva aika lyhenisi. Oikeilla asetteilla
vaikutetaan tuottavuuden lisäksi myös pinnoituksen laatuun, koska toimiva asete
vähentää

virhekappaleiden

määrää

ja

saanto

paranee.

Nykyisellään

pinnoituslinjan toiminta ei ole täysin tehokasta, koska paperilla pinnoitus rajoittuu
ainoastaan aihioiden höyläykseen, joka vie noin kolmasosan koko linjan
käyttöajasta. Linjan alkupäässä oleva höylä täyttää paikkansa silloin, kun höylän
ajomäärät eivät rajoita itse pinnoituskoneen käyttöä ja pinnoitettavat kappaleet
kulkevat höylän läpi. Pidemmän aikavälin tuotannonseuralla voidaan määrittää
höylän käyttöaste kullekin tuotteelle, jolloin pystytään määrittämään sen
tarpeellisuus osana linjaa.
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7 YHTEENVETO
Työn aiheena oli puuovien pinnoittaminen ohuilla viiluilla ja liimattavalla
paperikalvolla. Teoriaosassa painopiste oli käsitellä viilun teknisiä ominaisuuksia ja
valmistusta sekä selvittää liimaukseen liittyviä tekijöitä. Käytettävällä liimalla ja
liimausmenetelmällä on tärkeä merkitys pinnoituksen laadun ja kestävyyden
kannalta.

Myös

pinnoitettavien

materiaalin

asettamat

vaatimukset

sekä

käytettävän pinnoituskoneen ominaisuudet tulee huomioida pinnoitusprosessissa.
Teollisuudessa

pinnoitus

on

pääsääntöisesti

sarjatuotantoa,

jolloin

edellä

mainittujen tekijöiden vaikutus pinnoituksessa tulee huomioida hyvän laadun ja
kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.
Tutkimusosassa tarkasteltiin ovikomponenttien pinnoituksen laatuun ja prosessin
kustannustehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Mittauksia suoritettiin pinnoituksessa
käytettäville

materiaaleille

ominaisuuksia.

Myös

sekä

selvitettiin

pinnoituslinjalla

liiman

käytettäviä

ja

pinnoituskoneen

toimintamalleja

sekä

pinnoitettujen kappaleiden tuotantomääriä tarkasteltiin. Mittauksissa tarkasteltiin
muun muassa viilujen ja pinnoitettavien MDF- ja HDF-levyjen kosteutta sekä
teknisiä ominaisuuksia (profiilin muoto ja pinnankarheus, viilun paksuus).
Käytettävälle

liimalle

suoritettiin

lämpötilamittaukset

sekä

tarkasteltiin

pinnoituslinjan ajonopeutta ja laminointipyörien ominaisuuksia.
Tärkeimmät työssä tehdyt havainnot, joilla on vaikutusta pinnoituksen laatuun
liittyvät

erityisesti

käytettävään

liimausmenetelmään

ja

pinnoituskoneen

toimintaan. Viilujen sekä pinnoitettavien ovikomponenttien kosteudella ja teknisillä
ominaisuuksilla on myös suuri merkitys saatavaan laatuun ja tuotteiden
ominaisuuksiin. Seuraavassa taulukossa 8. on esitetty tiivistetysti mittauksissa
tehdyt

tärkeimmät

havainnot,

joilla

voidaan

vaikuttaa

kohdeyrityksen

pinnoituslinjan toiminnan ja tuotteiden laadun parantamiseen. Kehityskohteet on
jaoteltu sarakkeisiin sen mukaan vaikutetaanko viilutuksen vai paperipinnoituksen
tai molempien parantamiseen.
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Taulukko 8. Pinnoituksen laatuun ja kustannustehokkuuteen vaikuttavat
merkittävimmät tekijät.
VIILUTUS
PAPERIPINNOITUS
Käytettävä liima ja levitysmenetelmä
Laminointipyörien muoto ja paine
Profiiliin muotoilu
MDF- ja HDF-levyjen pinnanlaatu
Esikostutuksen määrä
MDF- ja HDF-levyjen kosteus
Viilun kosteus ja varastointi
Pinnoituslinjan toimivuus ja tuotantomäärät
Tehdashallin kosteus ja lämpötila

Käytettävällä

liimalla

paperipinnoituksen
perusteella

ja

laadun

levitysmenetelmällä
parantamiseen.

polyuretaaniliimaa

pinnanlaatua

parannettua.

Työssä

käytettäessä
PUR-liimalla

vaikutetaan
tehtyjen

saadaan
käytetään

erityisesti
havaintojen

paperipinnoituksen
levitysmenetelmänä

rakosuutinta, jolloin liima levittyy tasaisesti ja sulateliimalle (telalevitys) ominainen
appelsiinikuvio ei ole niin voimakkaasti näkyvissä. Viilutuksessa PUR-liimalla
saavutetaan parempi liimasauman lujuus. Tällä hetkellä viilutuksessa käytetään
esikostutusta, joten liimausmenetelmää vaihdettaessa tulisi ensin selvitettää
vaikuttaako kostutus haitallisesti liiman ominaisuuksiin. Sulateliimaa käytettäessa
tulee

myös

noudattaa

valmistajan

antamia

lämpötila-arvoja,

jotta

liiman

viskositeetti ei kasva liian suureksi.
Laminointipyörien muodolla ja puristuspaineella vaikutetaan viilutuksessa halkeilun
ja

paperipinnoituksessa

Laminointipyörien

muodot

pintaan
tulisi

syntyvien
myötäillä

jälkien

ehkäisemiseen.

pinnoitettavaa

kappaletta

mahdollisimman tarkasti ja puristuksen tulisi kohdistua mahdollisimman laajalla
alueelle, jotta vältytään rullien aiheuttamilta vioilta ja saavutetaan riittävä
puristuspaine kappaleen pinnalla. Asemoinnin lisäksi puristuspaineeseen voidaan
vaikuttaa rullien kovuudella. Linjan alussa tulisi käyttää pehmeäseoksisempaa
kumilaatua ja pinnoituksen edetessä rullien kovuutta kasvatetaan.
Pinnoitettavien

kappaleiden

profiilin

muodoilla

on

vaikutusta

viilun

muotoutumiseen kappaleen pintaan. Pienet pyöristyssäteet ovikomponenttien
reunoilla aiheuttavat erityisesti tammiviiluun halkeamia. Profiilien hienovaraisella
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uudelleenmuotoilulla vähennettäisiin halkeilua ongelmakohdissa ja käytettäville
laminointirullille ei kohdistuisi niin suuria vaatimuksia riittävän puristuspinta-alan
saavuttamiseksi. Pyöristyssäteen kasvattamisella profiilin kriittisissä kohdissa
vaikutettaisiin halkeilun esiintymiseen.
MDF- ja HDF-kappaleiden pinnankarheuksilla vaikutetaan liimasauman lujuuteen.
Mitä karheampi pinta on, sitä enemmän se vaatii liimaa, jolloin myös liimasauman
lujuus

heikkenee.

Paperilla

pinnoitettavissa

profiileissa

reunapinnat

ovat

huomattavasti karheampia, jolloin erityisesti niiden pinnanlaatuun tulee kiinnittää
huomiota. Kappaleiden pinnanlaatuun voidaan vaikuttaa erityisesti höyläyksessä
käytettävillä syöttö- ja leikkuunopeuksilla. Ennen varsinaista pinnoituksen
aloittamista tulee koekappaleita ajettaessa varmistua höylän asetteista ja
saatavasta pinnanlaadusta.
Esikostutuksen tarkoituksena on kostuttaa viilua, jotta se muotoutuisi paremmin
pinnoitettavan kappaleen pintaan. Kostutuksen määrää tulee tarkkailla jatkuvasti ja
pitää syötettävän veden määrä mahdollisimman alhaisena, koska liimauksessa
viilun kosteus ei saisi merkittävästi lisääntyä, jotta vältytään kuivumisen
synnyttämiltä jännityksiltä. Liimojen kuivuessa ja kovettuessa niiden tilavuus
pienenee ja niissä syntyy kutistumisjännityksiä, jotka saattavat aiheuttaa
saumassa muutoksia jo lyhyellä aikavälillä. Liian kosteat tai kuivat viilut aiheuttavat
usein halkeilua. Kostutuksessa käytettävän veden lämpötilaan tulee myös
kiinnittää huomiota. Kylmä vesi alentaa sulateliiman lämpötilaa, jolloin sen
liimausominaisuudet heikkenevät.
Viilurullien

kosteudella

ja

varastointiolosuhteilla

vaikutetaan

materiaalin

soveltuvuuteen pinnoituksessa. Viilu ei saa varastosta otettaessa olla liian kosteaa
tai kuivaa, jotta pinnoituksen laatu ei alenisi. Viiluvalmistajalle tehdyn haastattelun
perusteella selvisi, että viilurulla tulee ottaa muutamaa tuntia ennen pinnoitusta
pois varastosta, jotta viilurullan lämpötila ei olisi liian alhainen. Toimenpide
korostuu erityisesti tammella viilutettaessa, koska ominaisuuksiensa vuoksi se on
erityisen herkkä halkeilulle.
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Pinnoituslinjan toimivuus on ensisijaisen tärkeä tekijä, jotta pinnoituksen laatu ei
kärsi ja virhekappaleiden osuus pysyy mahdollisimman pienenä. Asetteiden
huolellinen teko sekä linjan suoruuden säännöllinen tarkastaminen ovat
toimenpiteitä, joilla vaikutetaan linjalta tulevien ovikomponenttien laatuun.
Liimasauman

lujuuden

ja

halkeilun

esiintyvyyden

minimoimiseksi

tulee

tehdashallin kosteus- ja lämpötilaolosuhteet olla optimaaliset. Väärä tehdashallin
kosteus vaikuttaa myös pinnoitettaviin kappaleisiin, jolloin liimausprosessi ei
välttämättä onnistu halutulla tavalla. Tehdashallin olosuhteita tuleekin tarkastella
säännöllisesti, jotta vältytään sen aiheuttamilta ongelmilta.
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LIITE 2. Viilujen ja aihioiden kosteusmittausten tulokset (KA=keskiarvo ja
KH=keskihajonta).
Viilujen kosteusmittaukset [%].

Aihioiden kosteusmittaukset [%].

Kosteusmittari 1.
Pyökki Tammi Koivu
1
14,8
16,1
12,9
2
14,1
20,3
13,7
3
14,9
17,6
13,8
4
14,3
18,4
14,6
5
18,1
17,0
20,1
6
16,7
12,9
15,2
7
16,4
16,8
16,1
8
15,4
20,0
15,5
9
17,7
21,1
18,0
10
13,3
15,6
13,4
1
12,5
16,8
14,5
2
16,6
12,0
13,5
3
16,2
12,4
15,6
4
17,4
14,9
14,7
5
16,1
15,8
14,3
6
14,5
16,5
14,0
7
15,6
18,2
14,0
8
12,4
16,6
13,1
9
13,3
13,5
14,4
10
15,4
15,6
13,8
KA
15,3
16,4
14,8
KH
1,7
2,5
1,7

Kosteusmittari 1.
MDF
HDF
1
7,1
12,4
2
6,8
16,0
3
7,0
14,1
4
11,2
12,8
5
12,1
13,6
1
10,9
11,4
2
11,4
12,5
3
11,2
11,6
4
12,0
11,8
5
11,8
13,1
1
10,1
13,3
2
11,3
12,8
3
12,0
12,6
4
10,2
13,1
5
12,4
11,4
KA 10,5
12,8
KH
1,9
1,2

Kosteusmittari 2.
Pyökki Tammi Koivu
1
8,0
9,8
8,5
2
9,4
8,9
7,8
3
9,2
9,5
8,6
KA
8,9
9,4
8,3
KH
0,8
0,5
0,4

LIITE 3. Pinnoitettavien kappaleiden pinnankarheus- ja viilujen paksuusmittausten
tulokset. (KA=keskiarvo ja KH=keskihajonta).
Pinnankarheusmittaukset [μm].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KA
KH

Viiluprofiili HDF
Pinta
Pinta
höylätty
2,2
6,4
1,8
7,4
2,7
4,7
1,7
6,1
2,7
5,0
2,9
7,6
2,5
4,8
2,3
5,2
2,0
5,5
2,4
6,2
2,6
5,2
2,1
5,3
2,5
7,9
2,3
7,0
1,8
6,3
2,3
6,1
0,4
1,1

Paperiprofiili MDF
Reuna
Pinta
höylätty
3,8
8,7
3,1
8,2
3,6
9,7
4,0
7,8
3,8
8,9
3,1
7,9
2,3
10,1
2,2
7,1
2,4
8,5
2,6
9,7
4,7
9,6
3,5
7,1
4,8
7,7
4,3
8,2
4,4
9,1
3,6
8,5
0,9
1,0

Viilujen paksuusmittaukset [mm].
Pyökki Tammi Koivu
1
0,43
0,38
0,38
2
0,45
0,37
0,37
3
0,35
0,36
0,38
4
0,40
0,35
0,39
5
0,39
0,35
0,37
6
0,41
0,41
0,37
7
0,35
0,36
0,39
8
0,36
0,37
0,36
9
0,40
0,36
0,38
10 0,38
0,38
0,36
KA 0,39
0,37
0,38
Kaikkien KA 0,38 mm.

