
  

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
Kemiantekniikan osasto 
Paperitekniikan laboratorio 
Kandityö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPERIN JA KARTONGIN PIGMENTTIPÄÄLLYSTYSMENETELMÄT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esa Saukkonen, Tkk N 

       
6.11.2008

 



  

KÄYTETYT LYHENTEET JA SYMBOLIT 
 

LYHENTEET 

 

Al(OH)3 Alumiinihydroksidi 

CaCO3  Kalsiumkarbonaatti 

CaSO4  Kalsiumsulfaatti (kipsi) 

CMC  Karboksyylimetyyliselluloosa 

DST  Dry Surface Treatment 

GCC  Ground Calcium Carbonate (jauhettu kalsiumkarbonaatti) 

LDTA  Long Dwell Time Application 

LWC  Light Weight Coated 

NaOH  Natriumhydroksidi 

PCC  Precipitated Calcium Carbonate (saostettu kalsiumkarbonaatti) 

PVA  Polyvinyylialkoholi 

PVAc  Polyvinyyliasetaatti 

SPS  Special Particle Size 

STDA  Short Dwell Time Application 

ULWC  Ultra Light Weight Coated 

 

SYMBOLIT 

 

α  teräkulma 

Fl  teräpaine 

Fk  kitkavoima terän alla 

N  pinnan normaalivoima 

pk  paine applikointikammiossa 

R  impulssivoima 

U  radan nopeus 

m  massavirtaus 



  

KÄYTETYT LYHENTEET JA SYMBOLIT 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
1 JOHDANTO......................................................................................................... 2 

2 PIGMENTTIPÄÄLLYSTYS ............................................................................... 2 

2.1 PÄÄLLYSTYKSEN TARKOITUS............................................................. 3 

2.2 PÄÄLLYSTYSPASTA ................................................................................ 4 

2.2.1 PIGMENTIT......................................................................................... 4 

2.2.2 SIDEAINEET....................................................................................... 9 

2.2.3 LISÄAINEET..................................................................................... 12 

3 PÄÄLLYSTYSMENETELMÄT ....................................................................... 13 

3.1 TERÄPÄÄLLYSTYS ................................................................................ 14 

3.1.1 SIVELYTELAPÄÄLLYSTYS .......................................................... 17 

3.1.2 LYHYTVIIPYMÄAPPLIKOINTI..................................................... 19 

3.1.3 SUUTINAPPLIKOINTI..................................................................... 20 

3.2 SAUVAPÄÄLLYSTYS............................................................................. 22 

3.3 ILMAHARJAPÄÄLLYSTYS.................................................................... 23 

3.4 FILMINSIIRTOPÄÄLLYSTYS ................................................................ 24 

3.5 KOSKETUKSETTOMAT PÄÄLLYSTYMENETELMÄT ..................... 29 

3.5.1 VERHOPÄÄLLYSTYS..................................................................... 30 

3.5.2 SPRAY-PÄÄLLYSTYS .................................................................... 31 

3.6 VEDETTÖMÄT PÄÄLLYSTYSMENETELMÄT................................... 35 

4 YHTEENVETO.................................................................................................. 36 

5 LÄHDELUETTELO .......................................................................................... 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

1 JOHDANTO 

Päällystys on yksi paperin ja kartongin valmistusprosessin osa-alue, jossa paperin tai 

kartongin pintaan levitetään pinnanmuotoja tasaava pigmenttipäällystekerros. Pig-

menttipäällystyksellä tuotteesta saadaan painojäljeltään ja ulkonäöltään laadukkaam-

pi. Tämä on tärkeää erityisesti paperi- ja kartonkilaaduilla, joiden painettavuusomi-

naisuuksien tulee olla hyvät. 

 

Tässä työssä tarkastellaan erilaisia paperin ja kartongin pigmenttipäällystykseen käy-

tettäviä menetelmiä sekä tehdään yleiskatsaus päällystyspastan koostumukseen ja sii-

nä käytettäviin raaka-aineisiin. 

2 PIGMENTTIPÄÄLLYSTYS 

Paperin pigmenttipäällystyksestä puhuttaessa tarkoitetaan paperin päällystystä, jossa 

pohjapaperin pinta päällystetään päällystyspastalla. Päällystys tapahtuu päällystinyk-

siköllä, joka voi olla osana konelinjaa tai erillisenä yksikkönään. Päällystyksen laatua 

voidaan parantaa päällystämällä paperi useampaan kertaan. Riippuen päällystetyn 

tuotteen loppukäytöstä pigmenttipäällystys suoritetaan yhdestä kolmeen kertaan yh-

delle tai molemmille puolille. [1] 

 

Pigmenttipäällystyksessä levitetään paperin pinnalle tasainen kerros päällystyspastaa. 

Itse päällystys voidaan suorittaa erilaisin menetelmin, jolloin saadut päällystystulok-

set poikkeavat toisistaan. Eri päällystysmenetelmät asettavat myös käytettäville pääl-

lystyspastoille omat vaatimuksensa. Yleisin pigmenttipäällystysmenetelmä on terä-

päällystys eri variaatioina. Teräpäällystyksen lisäksi voidaan käyttää myös filminsiir-

topäällystystä tai kosketuksettomia päällystysmenetelmiä, kuten verho- tai spraypääl-

lystystä. [1, 2] 
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2.1 PÄÄLLYSTYKSEN TARKOITUS 

Pigmenttipäällystyksen ensisijaisena tarkoituksena on täyttää paperin pinnan epäta-

saisuudet yhdellä tai useammalla päällystekerroksella ja parantaa paperin painetta-

vuusominaisuuksia ja ulkonäköä. Paperin pinnan huokoset ja syvennykset täytetään 

pigmenttipäällysteellä osittain tai täydellisesti. Päällysteen vaatimukset riippuvat pa-

perin/kartongin loppukäyttötarkoituksesta. Kuvassa 1 on esitetty pintarakenteen ero 

päällystetyn ja päällystämättömän kartongin välillä. [1] 

 

 
Kuva 1 Ero päällystämättömän ja päällystetyn kartongin pinnan rakenteessa 

[3]. 
 

Alla on lueteltu päällystyksen vaikutuksia paperin ominaisuuksiin [2]:  

- Sileys paranee  paperin ulkonäkö ja ”tuntuma” paranee 
- Pölyävyys vähenee  käsiteltävyys paranee 
- Kiilto paranee 
- Opasiteetti paranee 
- Lujuudet pienenevät (verrattuna saman neliömassan omaavaan päällystämättö-

mään paperiin) 
- Jäykkyys pienenee (verrattuna saman neliömassan omaavaan päällystämättö-

mään paperiin) 
 

Erityisesti painopapereiden kohdalla onnistunut päällystys on tärkeää, sillä päällys-

tyksen vaikutus paperin pinnan painettavuuteen ilmenee muun muassa seuraavista 

seikoista: painovärin tarve vähenee, värin leviäminen vähenee ja painojäljen terävyys 

kasvaa, painojäljen kiilto paranee ja läpipainaminen vähenee. Tulee kuitenkin muis-
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taa, että pohjapaperin laadun sanotaan ratkaisevan noin 80 % lopputuotteen laadusta. 

Laadukas päällystetty lopputuote vaatii siis hyvälaatuisen pohjapaperin ja onnistu-

neen päällystyksen. [1, 2] 

2.2 PÄÄLLYSTYSPASTA 

Pigmenttipäällysteestä, jolla paperi päällystetään, käytetään yleisesti nimitystä pääl-

lystyspasta. Päällystyspasta koostuu useasta eri aineesta; pigmenteistä, sideaineista, 

lisäaineista sekä vedestä. Pastan valmistuksessa mineraalipigmentit, sideaineet sekä 

lisäaineet sekoitetaan toisiinsa vesifaasissa haluttuun kuiva-ainepitoisuuteen ja visko-

siteettiin riippuen käytettävästä päällystysmenetelmästä. Pigmentit ovat pastan tärkein 

komponentti ja yleensä päällystystä suunniteltaessa valitaan sopiva pigmentti, jonka 

ympärille lasketaan resepti pastalle. Lisäksi valmistettavan pastan raaka-

ainekoostumukseen vaikuttavat muun muassa tuotettava paperilaji, paperin painome-

netelmä ja halutut pastan ajettavuusominaisuudet. [1, 2] 

 

Päällystyspastan raaka-aineilla on erilaisia funktionaalisia tehtäviä pastassa. Pigmen-

tin tehtävänä on peittää paperin pinta sekä muodostaa paperin optiset ja absorptio-

ominaisuudet. Sideaineet liimaavat pigmentin pohjaperiin sekä toisiinsa ja niillä vai-

kutetaan pastan reologiaan ja vesiretentioon. Lisäaineilla pyritään parantamaan tietty-

jä pastan ominaisuuksia. [1, 3] 

2.2.1 PIGMENTIT 

Pigmentit ovat valkoisia luonnonmineraaleja, mutta myös täysin synteettisesti valmis-

tettuja pigmenttejä, kuten muovipigmenttejä käytetään päällystyspastoissa. Pigmentit 

ovat yleensä edullisempia kuin kuituperäinen aines, joten useita pigmentteinä käytet-

täviä materiaaleja käytetään myös paperin täyteaineena. Pigmenttien osuus päällys-

tyspastan kuiva-aineesta on noin 75-95 %, joten ne pääasiassa määräävät päällysteen 

ominaisuudet ja laadun. Moninaisten ominaisuuksien aikaansaamiseksi päällystyk-

sessä käytetään tavallisesti usean eri pigmentin yhdistelmää. [3, 4] 
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Pigmentit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: pääpigmentit, lisäpigmentit ja erikois-

pigmentit. Mineraalisia pääpigmenttejä ovat kaoliini, GCC, kipsi ja talkki. Pääpig-

mentti muodostaa yli 50 % pastassa kokonaisuudessaan käytetystä pigmenttimääräs-

tä. Lisäpigmentin määrä on usein alle 25 % kokonaispigmenttimäärästä ja tyypillisiä 

lisäpigmenttejä ovat PCC, titaanidioksidi ja muovipigmentit. Erikoispigmenttejä, ku-

ten alumiinihydroksidia, käytetään esimerkiksi erikoislaatujen valmistuksessa tietty-

jen ominaisuuksien aikaansaamiseksi.  [3, 4, 5] 

 

Pigmentin hiukkaskoko, hiukkaskoon jakauma ja hiukkasmuoto vaikuttavat päällys-

teen ominaisuuksiin. Lisäksi pigmentin partikkelikoko ja muototekijä vaikuttavat kiil-

toon, optisiin ominaisuuksiin, sileyteen ja pastan peittokykyyn. Alla on esitetty eräitä 

yleistyksiä pigmentin vaikutuksesta päällystetyn paperin ominaisuuksiin: [1, 4] 

 

Hienojakoinen pigmentti  kiiltävä päällyste, suuri sideaineen tarve 

Levymäinen pigmentti    kiiltävä päällyste, suuri sideaineen tarve, hyvä peittokyky, 
tiivis ja sileä päällyste 

Laaja kokojakauma     huono peittokyky 

 

Pigmentin partikkelikoon kasvaessa paperin kiilto alenee, sileys, painovärin absorp-

tio, opasiteetti ja sideaineen tarve pienenee ja viskositeetti laskee. Päällystemäärän 

lisääminen parantaa myös kiiltoa, koska päällysteen peittokyky paranee. Hyvän pig-

mentin tulee olla inerttiä, tasalaatuista ja ominaispainoltaan kevyttä sekä helppoa liet-

tää korkeaan sakeuteen siten, että riittävät virtausominaisuudet saadaan säilytettyä. 

Taulukossa I on esitetty erilaisten pigmenttien ominaisuuksia ja kuvassa 2 erilaisia 

pigmenttipartikkeleita. [1, 2]  
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Taulukko I Pigmenttien ominaisuuksia. [3, 4] 

Pigmentti Partikkelimuoto Vaaleus 
[%] 

Kovuus 
[Mohs] 

Taitekerroin 

Kalsiumkarbonaatti: 
GCC 

 
 

PCC 

 
kuutiomainen, 
särmiömäinen, 

levymäinen 
useita (yleisim-

min tankomainen)

 
87 - 95 

 
 

96 - 99 

 
2,9 - 4,0 

 
 

2,9 - 4,0 

 
1,49 - 1,69 

 
 

1,49 - 1,69 

Kaoliini 
 

Kalsinoitu kaoliini 

levymäinen kuu-
sikulmio 

agglomeroituneet 
levyt 

85 - 92 
 

93 

2,0 - 2,5 
 

2,0 - 2,5 

1,56 
 

1,56 

Kipsi pyöreähkö 92 - 94 2,0 1,52 - 1,53 
Talkki levymäinen 82 - 86 1,0 1,54 - 1,59 

Titaanidioksidi: 
rutiili 

anataasi 

 
pyöreähkö 

tankomainen 

 
98,0 
98,5 

 
6,0 - 6,5 
5,0 - 6,0 

 
2,61 - 2,90 
2,49 - 2,56 

Al(OH)3 levymäinen 98 - 100 2,5 1,58 
 

 
Kuva 2 Erilaisia pigmenttipartikkeleita; vas.ylhäällä talkki, vas. alhaalla SPS-

kaoliini, oik. ylhäällä GCC, oik. alhaalla PCC. [3] 
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Kalsiumkarbonaatti 
 

Kalsiumkarbonaatti (CaCO3) on päällystyksessä yleisesti käytetty pigmentti, jolla on 

hyvin korkea vaaleus. Kalsiumkarbonaatti esiintyy kolmena kidemuotona; kalsiittina, 

aragoniittina ja vateriittina. Yleisin kidemuoto on kalsiitti, jollaisena kalsiumkarbo-

naatti esiintyy esimerkiksi kalkkikivessä. Aragoniitti esiintyy luonnossa harvemmin 

ja vateriitti ei juuri lainkaan epästabiilisuudestaan johtuen. Päällystyksessä voidaan 

käyttää joko jauhamalla (GCC, ground calcium carbonate) tai saostamalla (PCC, pre-

cipitated calcium carbonate) valmistettua karbonaattia. Jauhettu ja saostettu kalsium-

karbonaatti eroavat toisistaan lähinnä hiukkaskoossa ja -muodossa, PCC on esimer-

kiksi puhtaampaa ja hienojakoisempaa kuin GCC. Saostettua muotoa käytetään pa-

rantamaan lopputuotteen vaaleutta, opasiteettia ja absorptiokykyä. Jauhettu muoto on 

saostettua karkeampi ja sitä käytetäänkin yleisesti esipäällysteessä useampaan kertaan 

päällystetyillä laaduilla, jolloin vältetään esikerroksen liiallinen tiiveys ja siten pääl-

lysteen kupliminen painovärin kuivatuksessa. Kalsiumkarbonaatti hajoaa happamissa 

olosuhteissa, mistä johtuen se vaatiikin neutraalien tai lievästi emäksisten vesikierto-

jen käytön paperikoneella. [1, 3, 6] 

 

Jauhettua kalsiumkarbonaattia voidaan valmistaa jauhamalla joko marmoria, kalkki-

kiveä tai liitua. Kalkkikivestä ja marmorista jauhettu kalsiumkarbonaatti antaa korke-

an vaaleuden ja hyvät virtausominaisuudet pastalle. Liidusta jauhetun CaCO3:n vaa-

leus jää alhaisemmaksi. PCC:tä valmistetaan yleensä murskatusta kalkkikivestä kar-

bonointimenetelmällä ja PCC:n ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa valmistuksen yh-

teydessä prosessin hallintasuureiden avulla, jolloin voidaan saada aikaan haluttuja 

ominaisuuksia (kidemuoto, partikkelikoko jne.).[1, 2, 7] 

 

Kalsiumkarbonaatti on selvästi vaaleampaa kuin toinen yleisesti käytetty pigmentti 

kaoliini. CaCO3 antaa päällystetylle tuotteelle matan pinnan ja lisää päällysteen huo-

koisuutta ja painovärin absorptiota. Tavallisesti kalsiumkarbonaatilla on vähäinen 

vaikutus sileyteen ja opasiteettiin. Sideaineen tarve on jauhetulla kalsiumkarbonaatil-
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la selvästi pienempi kuin kaoliinilla. CaCO3:n ja erityisesti PCC:n käyttö on lisäänty-

nyt päällystyspastoissa lopputuotteiden korkeiden vaaleusvaatimusten takia. [1, 2, 6, 

7] 

 
Kaoliini 

 

Kaoliini on kemiallisesti kidevedellistä alumiinisilikaattia (Al2O3*2 SiO2*2 H2O). 

Kaoliini on hyvä päällystyspigmentti, koska sen partikkelit ovat muodoltaan levymäi-

siä, sillä on vaalea väri ja se voidaan jauhaa pieneen partikkelikokoon. Kaoliinia käy-

tettäessä päällysteelle saadaan hyvä kiilto, kun levymäiset kaoliinipartikkelit orientoi-

tuvat pinnan suuntaisesti. Kaoliinia esiintyy primääristä ja sekundääristä laatua; pri-

määrinen kaoliini esiintyy syntysijoillaan ja sekundäärinen kaoliini on huuhtoutunut 

alkuperäisestä esiintymästään ja laskeutunut muinaisten jokien suihin. Englantilaiset 

kaoliinit ovat primäärisiä kaoliineja ja suurimmat sekundäärisen kaoliinin esiintymät 

ovat Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Englantilainen kaoliini on levymäisempää, siner-

tävämpää ja karkeampaa kuin muut kaoliinit ja sitä käytetään etenkin puupitoisten 

papereiden päällystyksessä. Amerikkalainen kaoliini on hienojakoista, kellertävää, 

sillä on alhainen viskositeetti ja pienempi muototekijä kuin englantilaisella kaoliinil-

la. Hienojakoisen amerikkalaisen kaoliinin käyttökohteena ovat korkealaatuiset taide-

painopaperit ja kartongit. Kuumentamalla kaoliinia 700-1000 °C:een voidaan sen si-

sältämä kidevesi poistaa ja saada aikaan kalsinoitua kaoliinia. Kalsinoidulla kaoliinil-

la on käyttöä päällystyspigmenttinä erikoistarkoituksissa, kun halutaan lisätä päällys-

teen bulkkisuutta, vaaleutta, kiiltoa ja opasiteettia. [3, 8] 

 

Muita pigmenttejä 

 
Talkki on fysikaalisilta ominaisuuksiltaan kaoliinin kaltaista. Kaoliinista sekä muista 

käytetyimmistä pigmenteistä poiketen se on vettä hylkivää. Veden hylkivyytensä 

vuoksi talkkia on vaikea liettää veteen. Päällystyspigmenttinä käyttöä varten talkki on 

jauhettava mikrotalkiksi ja dispergoinnissa on käytettävä erityisiä kostutuskemikaale-

ja, joiden avulla talkki muutetaan hydrofiiliseksi. Yleensä talkki on kaoliinia kar-
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keampaa, mutta muodoltaan levymäisempi. Ominaispinta-alaltaan talkki ja kaoliini 

ovat samaa luokkaa, mutta talkki on pehmeämpi mineraali kuin kaoliini. Talkkia voi-

daan käyttää pastassa pääpigmenttinä pääasiassa syväpainopaperien valmistuksessa. 

Painovärin absorptio on yleensä pienempi kuin kaoliinilla. Luonteenomaista talkki-

päällysteelle on hyvä vedenkestävyys. [2, 3] 

 
Kipsi on kemiallisesti kalsiumsulfaattia (CaSO4) ja sen vaaleus on jauhetun kalsium-

karbonaatin tasoa. Optinen kirkaste toimii hyvin kipsin kanssa, koska kipsi itse ei ab-

sorboi UV-valoa. Lisäksi kipsi on tiheydeltään pienempi kuin esimerkiksi kaoliini, 

mikä mahdollistaa paksumman päällystekerroksen samalla neliöpainolla. Kipsi liuke-

nee jonkin verran veteen riippumatta lämpötilasta tai pH:sta ja tästä johtuvat ongel-

mat ovat suurin hidaste kipsin laajemmalle käytölle pigmenttipäällysteissä. [2] 

 
Muita teollisuudessa käytettyjä pigmenttilaatuja ovat mm. kalsinoitu kaoliini, titaani-

dioksidi, erilaiset muovipigmentit sekä titaanidioksidin korvaamiseen käytetty alu-

miinihydroksidi. [3] 

2.2.2 SIDEAINEET 

Sideaineen tärkein tehtävä on pigmentin kiinnittäminen paperiin (A) ja toisiinsa (B) 

sekä täyttää pigmenttien väliset huokoset (C); kuva 3. Sideaineet vaikuttavat myös 

jonkin verran pastan virtausominaisuuksiin (reologia) ja kykyyn pidättää vettä (vesi-

retentio). Pastojen sideainemäärät vaihtelevat sideaineesta ja sovellutuksesta riippuen 

tavallisesti 5-25 % pigmentin määrästä laskettuna. Luonnon sideaineita ovat tärkkelys 

ja proteiinit. Keinotekoisia sideaineita ovat lateksit, CMC ja PVA. [2, 3, 9] 
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Kuva 3  Sideaineen tehtävät päällystekerroksessa. [10] 

 

Sideaineen määrä pastassa määräytyy pääasiassa pigmentin ominaisuuksien mukaan. 

Tämän lisäksi painomenetelmän asettamat vaatimukset vaikuttavat sideaineen mää-

rään ja käytettyyn laatuun. Sideainetta ei tulisi kuitenkaan käyttää ylimäärin, sillä tä-

mä johtaa päällystekerroksen pinnan tiivistymiseen, jolloin päällysteen vaaleus ja 

kiilto heikkenevät. Toisaalta liian pieni sideaineen määrä heikentää paperin pintalu-

juutta ja voi aiheuttaa pölyämistä painokoneilla. Päällystyspastaan voidaan valita yksi 

sideaine tai sideaineiden seos, jolloin voidaan sekoittaa myös synteettisiä ja vesi-

liukoisia sideaineita keskenään. [2, 3, 9] 

 
Lateksit 

 
Lateksit ovat synteettisten polymeerien vesidispersioita, eli pieniä muovipartikkeleita 

vedessä. Lateksien etuja ovat tasalaatuisuus, helppokäyttöisyys ja hyvä sidoslujuus. 

Huonon vedenpidätyskykynsä vuoksi niiden ohella pastassa käytetään muita sideai-

neita, esimerkiksi CMC:tä. Lateksien haittoina ovat heikon vedenpidätyskyvyn lisäksi 

lämpötila- ja pH-riippuvuus, vaahtoavuus sekä herkkyys leikkausvoimille. Yleisimpiä 
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päällystyspastassa sideaineena käytettäviä lateksilaatuja ovat styreeni-butadieeni-, 

akrylaatti- ja polyvinyyliasetaattilateksit. [1, 11] 

 

Styreeni-butadieenilateksi eli SB-lateksi antaa paperille hyvän märkä- ja kuivapinta-

lujuuden, mutta toisaalta päällystekerroksen pinnasta tulee melko tiivis, mikä huo-

nontaa painoväriabsorptiota. Lisäksi SB-lateksit kellastuvat auringonvalossa. Akry-

laattilateksit antavat päällysteelle hyvän vedenkeston ja ne kestävät auringonvaloa 

kellastumatta, jonka takia akrylaattilateksit soveltuvat hyvin pakkauksiin ja ulko-

mainoksiin. Ne ovat kirkkaita ja antavat kalanteroitaessa hyvän kiillon. Käytetyn la-

teksimäärän vähentäminen parantaa päällystetyn paperin optisia ominaisuuksia. Suu-

remmilla lateksiannoksilla taas päällystetyn paperin pinnasta tulee sileämpi päällyste-

pinnan tiiveyden lisääntyessä. Taulukossa II on esitetty eroja SB-, akrylaatti- ja 

PVAc-lateksin välillä. [3, 5] 

 

Taulukko II  Eroja SB-, akrylaatti- ja PVAc-lateksin välillä (’+’=hyvä ominaisuus, 
’-’=huono ominaisuus). [3, 5] 

Ominaisuus SB-lateksi Akrylaattilateksi PVAc 
Sitomislujuus ++ + - 
Huokoisuus - + ++ 

Valonkestävyys - - ++ + 
Vedenkestävyys + + - 

Kovuus - ++ - 
Kuplimisen esto - + ++ 

Haju & maku - + + 
Kustannukset + -- ++ 

 

CMC 

 
Karboksyylimetyyliselluloosa eli CMC on synteettinen selluloosasta ja monokloo-

rietikkahaposta valmistettu vesiliukoinen sideaine. Sillä on monta erilaista käyttötar-

koitusta päällystyspastassa, jossa sitä voidaan käyttää pastojen stabilointiaineena, dis-

pergointiaineena, viskositeetin nostajana ja vesiretention parantajana. CMC parantaa 

myös pastan mekaanista ja kemiallista kestävyyttä sekä päällysteen pintalujuutta. 

Yleensä CMC:tä kuitenkin käytetään lateksipohjaisten pastojen kanssa reologian sää-
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tämiseen, jolloin käytetyt määrät ovat niin pieniä, että niillä ei ole käytännön merki-

tystä esimerkiksi lujuuteen. [2, 3] 

 
PVA 

 
Polyvinyylialkoholi eli PVA on sidosvoimaltaan paras päällystyksessä käytetyistä 

sideaineista. Sitä käyttämällä voidaan pienentää pastassa käytettävää kokonaissi-

deainemäärää, jolloin päällysteen optiset ominaisuudet, kuten vaaleus ja kiilto, sekä 

painoväriabsorptio paranevat. PVA on myös erinomainen optisen kirkasteen kantoai-

ne ja pastan vesiretention parantaja. PVA:n käyttöä rajoittaa sen kallis hinta muihin 

sideaineisiin verrattuna sekä vaikea reologia, joka voi ilmetä äkillisenä viskositeetin 

kasvuna yhdistettäessä PVA-liuosta pigmenttilietteeseen. [2, 3] 

 
Tärkkelys 

 
Tärkkelystä käytetään päällystyspastassa paljolti sen edullisuuden vuoksi. Tärkkelys 

on polysakkaridi, jota voidaan valmistaa esimerkiksi perunasta, maissista tai vehnäs-

tä. Raakatärkkelys on lähinnä korkean viskositeettinsa takia sopimaton päällystyk-

seen, minkä vuoksi sitä on sopivasti modifioitava matalamman viskositeetin aikaan-

saamiseksi. Modifiointi tapahtuu tehtaalla tärkkelyksen keiton yhteydessä. Tärkke-

lyksen sitomiskyky sideaineena on melko heikko ja sitä käytetäänkin yleensä lateksin 

kanssa. Lisäksi vesiliukoisena sideaineena tärkkelys vaatii kovetteen käyttöä pastassa. 

Tärkkelyksen helppokäyttöisyys ja edullinen hinta kuitenkin puoltavat sen käyttöä. 

[1, 3] 

2.2.3 LISÄAINEET 

Pastoissa tarvitaan pigmenttien ja sideaineiden lisäksi myös erilaisia lisäaineita, joi-

den kunkin osuus yleensä on alle 1 %, lisäaineiden yhteismäärän ollessa 1-5 % koko-

naispigmenttimäärästä. Lisäaineilla pyritään vaikuttamaan useisiin eri ominaisuuksiin 

kuten optisten ominaisuuksien tai värisävyn säätöön (optiset kirkasteet, värit), kuiva- 

ja märkälujuuden parantamiseen (glyoksaali, hartsiliimat), vaahtoamisen estämiseen 

(vaahdonesto/vaahtoa hajottavat aineet), pH:n säätöön (NaOH), kalanteroitavuuden 
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parantamiseen (stearaatit) sekä limantorjuntaan (biosidit). Lisäaineet voivat vaikuttaa 

useampaan pastan ominaisuuteen ja vastaavasti yhteen pastan ominaisuuteen voidaan 

pyrkiä vaikuttamaan useammalla lisäaineella. [2, 3] 

3 PÄÄLLYSTYSMENETELMÄT 

Paperin päällystäminen tapahtuu päällystysasemalla, joka on tuotantolinjasta riippuen 

joko kiinteästi paperikoneen osana (on-machine) tai erillisenä prosessiyksikkönä (off-

machine). Eri päällystysmenetelmien välinen ero on siinä, miten pasta applikoidaan 

radan pintaan sekä kuinka lopullinen päällystemäärä säädetään. Myös pastassa olevan 

kosteuden penetraatio pohjapaperiin on erilaista eri menetelmillä. Kosteuden penet-

raatiolla päällystyksen yhteydessä tarkoitetaan pastan ja sen sisältämän veden ja side-

aineen tunkeutumista pohjan huokosiin ulkoisen paineen, kapillaaripenetraation ja 

diffuusion vaikutuksesta. Eri päällystysmenetelmissä kosteuden penetraatioon vaikut-

taa paineimpulssin pituus, pastan vesiretentio, nestefaasin viskositeetti, immobilisaa-

tiokerroksen eli tietyn paksuisen jähmettyneen pastakerroksen rakenne sekä pohjapa-

perin absorptio-ominaisuudet. Edellä mainituista syistä aikaansaatu päällystekerrok-

sen pintaprofiili on erilainen eri menetelmillä. Lisäksi päällystettyjen paperilajien laa-

tuvaatimukset ovat käyttötarkoituksen mukaan erilaisia, mitkä asettavat omat suori-

tuskykykriteerit päällystysasemille. Teräpäällystyksellä saadaan aikaan sileä ja tasai-

nen, mutta epätasaisesti peittävä päällystekerros. Filminsiirtopäällystintä käytettäessä 

muodostuu paperin tai kartongin pinnalle tasapaksu pinnanmuotoja seuraava, eli niin 

sanottu contour-päällystekerros. Kosketuksettomien päällystysmenetelmien, spray- ja 

verhopäällystyksen avulla saadaan aikaan ihanteellisesti pinnanmuotoja seuraava con-

tour-päällystekerros. Kuvassa 4 on esitetty eri päällystysmenetelmillä aikaansaatu 

päällystekerroksen profiili. [5, 12, 13, 14] 

 



 14

 
Kuva 4 Päällystekerroksen profiili eri päällystysmenetelmillä [13]. 

3.1 TERÄPÄÄLLYSTYS 

Teräpäällystys on nykyisin yleisin käytössä oleva paperin päällystysmenetelmä ja se 

voidaan suorittaa yhdellä kertaa vain toiselle puolelle paperia. Konenopeus teräpääl-

lystinyksiköllä voi olla yli 1500 m/min ja pastaa voidaan käyttää jopa 65 % kuiva-

ainepitoisuudessa. Teräpäällystys antaa tasaisen, mutta epätasaisesti peittävän pääl-

lystepinnan, kun pinnan epätasaisuudet täyttyvät päällystyspastalla. Teräpäällystys ei 

ole niin kriittinen pohjapaperin vikojen, kuten huonon formaation tai epätasaisen 

huokoisuuden tai karheuden suhteen. Riippuen päällystysasemasta ja terän geometri-

asta voi päällystekerros tasata pohjan epätasaisuudet tai jossain määrin seurata pohja-

paperin muotoja. Teräpäällystystä käytetään yleensä aina useampaan kertaan päällys-

tetyillä laaduilla päällimmäisen päällystekerroksen päällystämiseen. [5, 15, 16] 

 

On olemassa useita erilaisia teräpäällystimiä, joiden toimintaidea on kuitenkin saman-

lainen; ensin päällystyspasta applikoidaan paperin pintaan ja sitten pastakerros kaava-

taan käyttämällä viistettyä tai taipuisaa terää. Teräpäällystimet erottavat toisistaan 

erilaiset pastan applikointitavat. [5] 

 

Viipymäaika pastan applikoinnin ja kaavauksen välillä voi vaihdella eri teräpäällys-

timien välillä. Joillakin teräpäällystimillä viipymäaika voi myös olla säädettävissä. 

Yleisesti voidaan sanoa, mitä pidempi matka pastan applikoinnin ja kaavauksen välil-

lä on, sitä pidempi aika on suodatinkakun muodostumiselle ja pastan kosteuden pe-
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netroitumiselle pohjapaperiin kapillaarivoimien avulla. Tällöin pasta ehtii kiinnitty-

mään ja asettumaan pohjapaperiin ennen teräkaavausta. Pidemmällä viipymäajalla 

päällystekerrokselle saadaan enemmän peittokykyä eikä päällystetylle paperille ta-

pahdu kaavausterän jälkeistä kuitukarhentumaa. Kuvassa 5 on esitetty periaate vii-

pymäajan vaikutuksesta pastan kosteuden sekä itse pastan penetroitumisesta pohjapa-

periin. [5] 

 

 
Kuva 5 Päällystyspastan penetroituminen pohjapaperiin lyhyellä (SDTA) ja 

pitkällä (LDTA) viipymäajalla. [5] 
 

Päällystemäärän säätö teräpäällystyksessä 

 

Teräpäällystyksessä lopullinen päällystemäärä säädetään teräpaineen Fl ja teräkulman 

α avulla. Yleisen teoria mukaan päällysteen kaavinta-alue voidaan jakaa kahteen 

osaan. Jako kaavinta-alueisiin sekä kaavinta-alueella vaikuttavat voimat ovat esitetty 

kuvassa 6. Alueella I terään kohdistuu impulssivoima, joka johtuu poiskaavattavan 

pastan suunnanmuutoksista sen törmätessä terään. Impulssivoima R kasvaa pastan 

kuiva-ainepitoisuuden, applikointikammion paineen pk sekä massavirtauksen m ja 

radan nopeuden U kasvaessa. Alueella II terän kärjen alla vaikuttavat hydrodynaami-
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set voimat, leikkausjännitys ja kitka Fk sekä kuituverkon tuottama tukivoima N. Suu-

rin vaikutus päällystemäärään on voimilla, jotka vaikuttavat terän kärjessä [16]. Pääl-

lystyspastan ominaisuudet, päällystysnopeus ja terän kuormitus määräävät voimien 

suuruudet. [2, 5] 

 
Kuva 6 Kaavintaterään vaikuttavat voimat ja kaavinta-alueet suurkulmapääl-

lystyksessä [5]. 
 

Päällystemäärän säätö voidaan suorittaa joko viistetyn (suurkulma) tai taipuisan 

(pienkulma) kaavintaterän avulla. Yleisesti puhutaan suurkulma- ja pienkulmapääl-

lystyksestä. Suurkulmapäällystyksessä teräkulma on melko suuri, yleensä 25-40°. 

Päällystemäärää, joka on useimmiten välillä 5-16 g/m2, säädetään muuttamalla terä-

painetta. Teräpainetta kasvattamalla päällystemäärä vähenee. Suurkulmapäällystyk-

sessä on mahdollista saavuttaa tasainen päällystekerros, joka tasoittaa pohjapaperin 

epätasaisuudet. [2, 5] 

 

Pienkulmapäällystyksessä teräkulma on tyypillisesti 0-15°. Teräpaineen muutos vai-

kuttaa teräkulmaan ja siten hydrodynaamisiin voimiin terän kärjen alla. Tuloksena 
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kulma terän ja pohjapaperin välillä muuttuu. Päällystemäärä siis kasvaa teräpainetta 

kasvattamalla. Pienkulmapäällystyksessä päällysteen kaavinta-alueen muutos alueesta 

I alueeseen II ei ole määritettävissä, koska taipuneessa terässä ei ole nurkkaa. Terä-

kulmaa ja teräpainetta käytetään päällystemäärän säätöön ja pienkulmapäällystystä 

käytetään korkeilla päällystemäärillä (yli 20 g/m2) ja enemmän pohjapaperia mukai-

levan päällystekerroksen aikaansaamiseksi. Pienkulmaterää käytettäessä sekä terän 

kuluminen, että päällystekerroksen laatu on paremmin hallittavissa, koska kulmaa 

terän ja pohjapaperin välillä voidaan muuttaa joko päällystysaseman teräpalkkia 

kääntämällä tai lisäämällä teräkuormitusta. [2, 5] 

 

Teräpäällystyksellä on tietyt nopeusrajoituksensa, sillä päällystemäärän säätöön jou-

dutaan käyttämään suurta terävoimaa, joka aiheuttaa paljon konesuuntaista rasitusta 

radalle. Teräpäällystettävillä laaduilla tuleekin pohjapaperilla olla hyvä konesuuntai-

nen vetolujuus. Lisäksi suurilla konenopeuksilla terään kohdistuvat impulssivoimat 

kasvaisivat mahdottoman suuriksi hallittua päällystemäärän säätöä varten etenkin 

pienkulmapäällystyksessä, joten taipuisaa terää käytetään yleensä alhaisissa nopeuk-

sissa, kuten kartongin päällystämiseen. [5] 

3.1.1 SIVELYTELAPÄÄLLYSTYS 

Sivelytelapäällystyksessä eli LDTA (long dwell time application) päällystyksessä 

(kuva 7) päällystyspastaa applikoidaan paperiradan pintaan ylimäärin sivelytelan 

avulla. Applikoidun pastan määrää kontrolloidaan sively- ja taustatelan välisellä välil-

lä (normaalisti 0,2…1,0 mm) sekä päällystyspastan kuiva-ainepitoisuudella ja vis-

koottisuudella. Sivelytelan nopeus, jolla on myös vaikutusta applikoidun pastan mää-

rään, on oltava noin 10-20 % radan nopeudesta. Liian alhainen sivelytelan nopeus 

aiheuttaa päällystämättömiä laikkuja ja liian korkeiden nopeuksien käyttäminen antaa 

vanaisen päällystystuloksen. Muita applikoidun pastan määrään vaikuttavia suureita 

ovat telojen (sivelytela ja taustatela) halkaisijat sekä telojen kovuudet. Sivelytelan 

halkaisija on tyypillisesti 30-40 % taustatelan halkaisijasta. [1, 17] 
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Kuva 7  Sivelytelapäällystyksen periaate [18]. 
 

Applikointinipissä vaikuttavan ulkoisen paineen johdosta pasta tunkeutuu pohjapape-

riin painepenetraation vaikutuksesta ja matka, millä paine vaikuttaa on noin 20-30 

mm (1000 m/min nopeudessa 1,8 ms). Pastan applikoinnin ja teräkaavauksen välinen 

matka on sivelytelapäällystyksessä suhteellisen pitkä (noin 0,5 m), jonka aikana 

(1000 m/min nopeudessa 30 ms) pasta ehtii tunkeutua lujasti pohjarainaan kapillaari-

penetraation vaikutuksesta, eikä kuitujen turpoamista eli niin sanottua kuitukarhen-

tumaa tapahdu pastan kaavauksen jälkeen. Sivelytelapäällystyksessä päästäänkin sile-

ään päällystystulokseen myös korkeilla päällystemäärillä. Sivelytelapäällystystä käy-

tetään yleensä päällimmäiselle päällystyskerrokselle korkealaatuisia papereita tai kar-

tonkeja päällystettäessä, kun päällystysnopeuden ei tarvitse olla korkea. Käyttökoh-

teita voivat olla esimerkiksi yhteen tai useampaan kertaan päällystetty puupitoinen 

painopaperi, hienopaperin esipäällystys tai kartongin pintapäällystys. Menetelmän 

konenopeuden nostamisen rajoittavina tekijöinä ovat muun muassa filmin hallitsema-

ton halkeaminen applikointinipin jälkeen ja korkeilla konenopeuksilla tapahtuva pas-

tan roiskuminen [16]. Yhdellä päällystyskerralla saavutettava päällystemäärä voi olla 

5-15 g/m2, pastan kuiva-ainepitoisuuden ollessa 55-68 %. Sivelytelapäällystys voi-

daan suorittaa päällystysnopeuden ollessa alle 1200 m/min, mutta kevyesti päällyste-

tyillä paperilaaduilla konenopeus voi olla jopa 1500 m/min. [1, 5] 
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3.1.2 LYHYTVIIPYMÄAPPLIKOINTI 

SDTA (short dwell time application) eli lyhytviipymäapplikointi tarkoittaa teräpääl-

lystintä, jossa väli pastan applikoinnin ja teräkaavinnan välillä on lyhyt, noin 30 mm. 

Tällöin myös kosteuden painepenetraatio on vähäistä, koska painepulssi vaikuttaa 

vain hyvin lyhyellä matkalla ainoastaan terän alla (1000 m/min nopeudessa 0,3 ms). 

Päällystyspasta tuodaan applikointikammioon juuri ennen kaavinterää. Jotta korkeilla 

nopeuksilla päällystettäessä aiheutuvista ongelmista, kuten teräviiruista, päästäisiin 

eroon, on pastan ilmanpoiston oltava tehokasta ettei applikointikammioon päässeet 

ilmakuplat aiheuttaisi pyörteitä pastaan. Uusissa SDTA päällystyskoneissa on tätä 

tyyppiongelmaa pyritty ratkaisemaan applikointikammioon asennettavan rei’itetyn 

patoterän avulla, joka estää ilman pääsyn applikointialueelle ja samalla tasaa appli-

kointikammion sisäisiä pastavirtauksia vähentäen juovien syntyä ja päällysteen lai-

kullisuutta. Kuvassa 8 on esitetty tyypillinen SDTA päällystysasema ja patoterän teh-

tävä applikointikammiossa. SDTA päällystimiä käytetään esimerkiksi hyvää ajetta-

vuutta vaativien kerran päällystettyjen laatujen, kuten LWC-paperin päällystykseen. 

Muita käyttökohteita voivat olla esimerkiksi kaksoispäällystetyn puupitoisen paperin 

esipäällystys tai sanomalehden pintakäsittely. Menetelmää ei juuri käytetä kartonkien 

päällystämiseen. [5, 17] 
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Kuva 8 SDTA päällystyksen periaate ja lähikuva patoterän toiminnasta kaa-

vinta-alueen pastavirtausten tasaamiseksi [5]. 
 

Hyvä ajettavuus SDTA päällystimellä johtuu pääasiassa alhaisesta pastan applikointi-

paineesta ja lyhyt viipymäaika aiheuttaa vain vähän kuituverkon kastumista ja tur-

poamista ennen teräkaavinta. Kuitenkin, lyhyen viipymäajan johdosta suodinkakun 

muodostumiselle ei ole aikaa ja terän kärjen aiheuttama painepulssi pakottaa osan 

päällystyspastasta tunkeutumaan pohjapaperiin. Tämä ilmiö voi tuoda mukanaan laa-

tuongelmia. Lisäksi paperin kuitujen turpoaminen tapahtuu osittain vasta terän jäl-

keen, mikä karhentaa terällä silotettua pintaa. SDTA päällystyksessä päällystemäärää 

voidaan vaihdella välillä 5-11 g/m2, pastan kuiva-ainepitoisuuden ollessa 59-64 %. 

Yli 11 g/m2 päällystemäärillä SDTA päällystys ei ole päällystyslaadun kannalta paras 

mahdollinen päällystysmenetelmä johtuen paineimpulssin aiheuttamasta kosteuden 

tunkeutumisesta rainaan ja siten terän jälkeisestä kuitukarhentumisesta [15]. SDTA 

päällystys mahdollistaa suuremmat konenopeudet kuin sivelytelapäällystys, jopa 

1600 m/min asti. [5, 13, 17] 

3.1.3 SUUTINAPPLIKOINTI 

Suutinapplikoinnissa päällystyspasta applikoidaan paperin pinnalle erityisen appli-

kointisuuttimen avulla. Suutinapplikoinnilla on suuri nopeuspotentiaali yhdistettynä 
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hyvään laatuun. Painepulssi ja paperin kuituverkon kastuminen on vähäisempää kuin 

sivelytela- tai SDTA päällystyksessä. Etenkin alhaisten grammapainojen paperilajeil-

la tämä mahdollistaa paremman ajettavuuden. [5, 17] 

 

Suutinapplikointiin voidaan lisätä esikaavintaterä suuttimen yhteyteen, joka tasoittaa 

pastan applikointialueen virtauksia. Esikaavintaterä yhdistettynä pidemmällä viipy-

mäajalla kuin SDTA päällystyksessä parantaa pigmenttipartikkelien orientaatiota en-

nen varsinaista teräkaavinta, jolloin päällystekerrokselle saadaan parempi tasaisuus ja 

sileys. Ongelmana on ilmapussien synty ja siten rainan vekkautuminen, kun joudu-

taan käyttämään kahta kontaktipistettä samaa taustatelaa vasten. Kuvassa 9 on esitetty 

suutinapplikointi esikaavintaterän avulla ja periaate pigmenttien orientoitumisesta. [5] 

 

 
Kuva 9 Suutinapplikointi esikaavintaterän avulla ja periaate pigmenttien orien-

toitumisesta [5] 
 

Eräs suutinapplikoinnin teollisessa käytössä oleva sovellus on jet-applikointi. Jet-

applikoinnissa päällystyspasta applikoidaan pohjapaperin pinnalle erikoisvalmisteisen 

suuttimen avulla, jolloin suuttimen kohdalla ei tapahdu pastan ylijuoksua. Jet-

applikointi on hyvin monikäyttöinen sillä suuttimen geometriaa, pastan virtausta sekä 

törmäyskulmaa (20-50º), suuaukon rakoa (0,7-1,2 mm) ja suuttimen etäisyyttä radasta 

(5-25 mm) voidaan muuttaa riippuen päällystyksen laatuvaatimuksista. Jet-
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applikoinnin ongelmakohdat ovat päällystyspastan ilmapitoisuuden aiheuttamat on-

gelmat ja suihkusuuttimen mahdolliset tukkeutumat. [5, 16, 17] 

 

Suutinapplikointi voidaan toteuttaa myös säädettävällä viipymäajalla, jolloin pasta 

applikoidaan radan pintaan ensimmäistä taustatelaa vasten ja kaavataan haluttuun 

päällystemäärään toista taustatelaa vasten. Tällaista kaksoisvastatela-asemaa käyte-

tään etenkin hyvää peittokykyä vaativien kartonkilaatujen päällystämiseen. Kuvassa 

10 on esitetty jet-applikoinnin periaate sekä suutinapplikointi kahta taustatelaa käyt-

täen. [5] 

 

 
Kuva 10 Jet-applikoinnin periaate (vas.) sekä säädettävällä viipymäajalla tapah-

tuva suutinapplikointi (oik.). [5]. 
 

Suutinapplikointi mahdollistaa hyvin laajan päällystemääräalueen käytön ja yhdellä 

kertaa saavutettava päällystemäärä voi olla välillä 5-25 g/m2, pastan kuiva-

ainepitoisuuden ollessa jopa 75 %. Konenopeus voidaan nostaa kevyesti päällystettä-

villä paperilajeilla aina 2000 m/min asti. [13] 

3.2 SAUVAPÄÄLLYSTYS 

Sauvapäällystyksessä käytetään sauvaa terän tilalla pastan kaavinnassa. Menetelmä 

on ollut käytössä jo pitkään kartongin sekä erikoislaatujen, kuten lämpöherkän ja itse-

jäljentävän paperin päällystyksessä. Etuna teräpäällystykseen nähden on sauvan pyö-

rimisen (vastakkaiseen suuntaan rataa vasten) ja pienemmän pohjapaperiin kohdistu-

van paineimpulssin johdosta pienten likapartikkelien tai suurempien pigmenttiagglo-
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meraattien siirtyminen kaavauksessa pastan paluuvirtaukseen, kun ne teräkaavaukses-

sa aiheuttaisivat teräviirua joutuessaan terän alle. Tyypillinen sauvapäällystyksellä 

yhdellä kertaa saavutettava päällystemäärä on 7-11 g/m2, pastan kuiva-

ainepitoisuuden ollessa 50-60 % [13, 17] 

 

Sauvapäällystyksellä saavutetaan enemmän pohjan muotoja seuraava eli niin sanottu 

contour-päällystekerros kuin teräpäällystyksessä. Tästä on etua kun halutaan enem-

män peittokykyä kuin sileyttä päällystekerrokselle. [17] 

3.3 ILMAHARJAPÄÄLLYSTYS 

Ilmaharjapäällystystä on käytetty paljon kartongin päällystämisessä ja eräissä erikois-

tarkoituksissa, kun ylimääräinen pasta joudutaan kaavaamaan hellävaraisesti. Pastan 

applikointi voidaan suorittaa joko sivelytelan tai suuttimen avulla. Ilmaharjakaavaus 

antaa päällystekerrokselle erittäin hyvän pohjan pinnanmuotoja mukailevan raken-

teen, jonka peittokyky on hyvä. Pienet likapartikkelit pastan seassa eivät haittaa yksi-

kön toimintaa. Ilmaharjapäällystyksessä (kuva 11) päällystemäärän säätäminen tapah-

tuu ilmasuihkun avulla. Yleensä käytetään kahta suutinosaa katkojen vähentämiseksi. 

Tällöin toista suutinta voidaan puhdistaa ajon aikana. Sumukammion avulla kerätään 

ilmaharjakaavinnan erottama päällystesumu, sekä erotetaan pastahiukkaset ilmasta. 

Pastahukka on kuitenkin suurempi kuin muissa päällystysmenetelmissä. Ilmaharja-

päällystyksessä käytetään konenopeuksia 300-400 m/min pastan kuiva-

ainepitoisuuden ollessa korkeintaan 48 %, yleisimmin 43-48 %. Yhdellä päällystys-

kerralla saavutettava päällystemäärä on 10-25 g/m2 riippuen pastan kuiva-

ainepitoisuudesta. Ilmaharjapäällystyksen alhainen maksiminopeus, noin 400 m/min, 

sekä muihin päällystysmenetelmiin verrattuna alhainen pastan kuiva-ainepitoisuus 

ovat usein rajoittavina tekijöinä ilmaharjapäällystyksen käytössä nykyaikaisissa tuo-

tantolaitoksissa. [13, 17, 18] 
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Kuva 11  Ilmaharjapäällystysyksikkö suutinapplikoinnilla [18]. 

3.4 FILMINSIIRTOPÄÄLLYSTYS 

Filminsiirtolaitteet ovat kehittyneet pintaliimauksesta pigmentointiin ja edelleen 

myös pigmenttipäällystykseen. Filminsiirtopäällystyksessä eli filmipäällystyksessä 

päällystekerros muodostetaan filminsiirtotelan pinnalle ja siirretään paperin pintaan 

halkaisemalla kerros kahden telan muodostamassa paineen alaisessa nipissä. Toisin 

kuin teräpäällystyksessä, filmipäällystyksessä on mahdollista päällystää paperin mo-

lemmat puolet samanaikaisesti viemällä paperirata kahden applikointitelan nipin läpi. 

Filmipäällystys rasittaa rataa vähemmän kuin teräpäällystys, jolloin kosteus ei penet-

roidu pohjapaperiin niin rajusti ja katkoherkkyys koneella on alhaisempi. Lisäksi fil-

mipäällystyksen etu on hyvä päällysteen peittävyys jo pienellä päällystemäärällä. 

Menetelmän käyttökohteita voivat olla erilaisten paperi- ja kartonkilaatujen päällys-

täminen (tai pigmentointi) päällystemäärän ollessa pieni sekä esimerkiksi hienopape-

rin esipäällystys. Applikointitelojen pintamateriaalina käytetään yleisesti kumia tai 

polyuretaania. Yhdelle puolelle tapahtuvan filmipäällystyksen periaate on esitetty ku-

vassa 12 [1, 12, 13] 
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Kuva 12 Filminsiirtopäällystyksen periaate. [19] 
 

Filmin halkeaminen on filminsiirron kriittisin vaihe ja hyvin nopea tapahtuma, sillä 

päällyste on paineenalaisessa kosketuksessa pohjapaperiin vain 1-4 millisekunnin 

ajan. Kosketusaika riippuu konenopeudesta, telojen halkaisijasta sekä pintamateriaa-

lista ja kovuudesta. Päällyste jakautuu nippitapahtuman aikana kahteen fysikaalisilta 

ominaisuuksiltaan erilaiseen kerrokseen: korkeamman kuiva-ainepitoisuuden omaa-

vaan jähmettyneeseen (immobilisaatiokerrokseen) ja lähempänä applikointitelaa ole-

vaan ei-jähmettyneeseen kerrokseen. Pastafilmin halkeaminen tapahtuu ei-

jähmettyneestä pastakerroksesta pisteessä, jossa pastafilmin adheesio applikointitelan 

pintaan on suurempi kuin nesteen koossa pitävät koheesiovoimat. Tyypillisesti 70-80 

% päällysteestä siirtyy paperin pinnalle ja 20-30 % jää applikointitelan pinnalle. Ko-

neen nopeuden lisäksi päällystekerroksen halkeamiseen vaikuttavat päällysteen im-

mobilisaatio ja reologia sekä radan kireys ja irtoamisgeometria. Filminsiirtonipin pi-

tuus ja käytetty viivakuorma määräävät nippipaineen, joka päällysteen viipymäajan 

aikana aiheuttaa nesteen penetroitumista pohjapaperin huokosiin. Pohjapaperin huo-

koisuuden tulisikin olla alhainen, jotta filminsiirtopäällystyksellä saataisiin tasainen 

ja hyvälaatuinen päällystekerros [16]. Filminsiirron nippitapahtuman periaate on esi-

tetty kuvassa 13. [12] 
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Kuva 13  Filminsiirron nippitapahtuman periaate [12]. 
 
Filmipäällystyksen ongelmakohtia ovat suurilla konenopeuksilla tapahtuva päällys-

teen sumuaminen päällystefilmin haljetessa applikointitelan ja paperin eroamiskoh-

dassa nipin jälkeen sekä appelsiinikuvion syntyminen päällystekerroksen pinnalle fil-

min epätasaisen halkeamisen seurauksena lähinnä yli 10 g/m2 päällystemäärillä ja al-

haisilla pastan kuiva-ainepitoisuuksilla. Muita mahdollisia menetelmän ongelmakoh-

tia ovat päällysteen kuivuminen applikointitelalle, ja radan hallitsematon irtoaminen 

applikointitelalta filminsiirtonipin jättöpuolella etenkin yhdenaikaisessa molemmin-

puolisessa päällystyksessä. Kuvassa 14 on esitetty filminsiirtotapahtuman alueet, jois-

sa tyypillisiä ongelmia ilmenee. Alueella I tapahtuu pastan sisältämän kosteuden pe-

netroitumista pohjapaperiin ja pastakerros jakautuu jähmettyneeseen ja ei-

jähmettyneeseen kerrokseen. Alueella II pastafilmi halkeaa riippuen pastan reologi-

sista ominaisuuksista sekä pintajännityksestä. Pastan relaksaatioalue, eli alue III vai-

kuttaa päällystekerroksen tasaisuuden muodostumiseen. [12, 20] 

 



 27

 
Kuva 14 Filminsiirtotapahtuman aikana syntyviä ongelmia filminsiirron eri vai-

heissa [20]. 
 

Päällystemäärän säätö filmipäällystyksessä 

 

Filmin muodostamiseen applikointitelan pinnalle ja samalla myös päällystemäärän 

säätöön käytetään yleensä terää tai uritettua tai sileää sauvaa. Lisäksi filmi voidaan 

muodostaa applikointitelan pinnalle telaparin avulla. Yleisimmät ongelmat filmin 

muodostamisessa ovat päällystyspastan pisarointi, profiiliviat, juovat ja viirut. [12] 

 

Päällysteen applikointi terän avulla sekä päällystemäärän säädön periaate on verratta-

vissa perinteiseen teräpäällystysmenetelmään, jossa ylimääräinen pasta kaavitaan pois 

telan pinnalta käyttämällä joko viistettyä (suurkulma) tai taipuisaa (pienkulma) terää. 

Applikointi tapahtuu kahden terän eli kaksoiskuormituksen avulla kavitoinnin estämi-

seksi. Päällystemäärät kaksoiskuormitetulla terällä ovat tyypillisesti 2-8 g/m2 per puo-

li. Teräapplikoinnin ongelmina ovat terän poikkisuuntaisesta taipumisesta johtuva 

juovikkuus sekä terän nopea kuluminen suurilla konenopeuksilla. Tämän vuoksi terä-

applikointi soveltuu filmipäällystyksessä vain alhaisille konenopeuksille 200-600 
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m/min, jotta terän kestoikä olisi riittävän pitkä. Päällysteen applikointi filmipäällys-

tyksessä terän avulla onkin katoavaa teknologiaa nopeusrajoituksensa vuoksi. [1, 12] 

 

Päällysteen annostelu sileällä sauvalla perustuu hydrodynaamisen tilan hallintaan 

sauvan ja telan muodostamassa nipissä. Sileää sauvaa käytettäessä voidaan suurilla-

kin konenopeuksilla käyttää suuren kuiva-ainepitoisuuden omaavia pastoja laajalla 

päällystemääräalueella, koska applikointitelaan kohdistuvaa painetta voidaan helposti 

säätää. Tärkeimmät vaikuttavat tekijät muodostuvan filmin paksuuteen ovat koneno-

peus, pastan kuiva-ainepitoisuus ja viskositeetti. Käytetyn sauvan halkaisija on yleen-

sä väliltä 25-60 mm, jolloin saavutettu päällystemäärä yhdellä päällystyskerralla on 7-

10 g/m2 pastan kuiva-ainepitoisuuden ollessa pastareseptistä riippuen 45-70 %. Sileän 

sauvan pääasiallinen käyttöalue on pigmenttipäällystys suurilla konenopeuksilla, aina 

2000 m/min asti. Sileän sauvan erittäin vähäinen kuluminen sekä juovien ja viirujen 

pienempi määrä verrattuna muihin applikointitapoihin on menetelmän suurimmat 

edut. [1, 12, 13] 

 

Urasauvaa käytettäessä applikointitelan pinnalle siirtyvän pastan määrä riippuu urien 

ja telan pinnan väliin jäävästä vapaasta tilasta, eli mitä suurempi urien halkaisija, sitä 

suurempi päällystemäärä. Urien eli sauvan pinnalla olevien lankojen halkaisijat ovat 

yleensä välillä 0,2-0,5 mm ja sauvan halkaisija 10-35 mm. Käytettäessä uritettua sau-

vaa tulee kiinnittää erityistä huomiota pigmenttivalintoihin, koska urien kuluminen 

aiheuttaa epästabiilin filmin muodostumisen ja siten profiilivikoja lopputuotteeseen. 

Kulumista voidaan ehkäistä pudottamalla sauvapainetta tai vaihtamalla applikointite-

lan pinnoitemateriaali pehmeämmäksi. Suurihalkaisijaisen urasauvan käyttökohde on 

päällystys korkeissa kuiva-ainepitoisuuksissa hitailla koneilla kun pyritään suuriin 

päällystemääriin, 6-15 g/m2. Pienihalkaisijaista urasauvaa käytetään tyypillisesti pin-

taliimauksen ohella vain pigmentointiin. Kuvassa 15 on esitetty esimerkit applikointi-

tapahtumasta applikointitelan pinnalle. [1, 12, 13] 
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Kuva 15 Pastan applikointi applikointitelan pinnalle terän avulla (vas.) ja sau-

van avulla (oik.). [12] 

3.5 KOSKETUKSETTOMAT PÄÄLLYSTYMENETELMÄT 

Kosketuksettomissa päällystysmenetelmissä, kuten verho- ja spraypäällystyksessä 

pastan applikointi ja lopullisen päällystemäärän säätö tapahtuvat samassa vaiheessa, 

joten päällystystapahtuma ei aiheuta niin suurta rasitusta radalle kuin perinteiset pääl-

lystysmenetelmät. Tällöin rainan konesuuntainen vetolujuus voi olla alhaisempi, joka 

mahdollistaa kierrätyskuidun käytön, täyteainemäärien lisäämisen sekä kalliin armee-

rausmassan käytön vähentämisen pohjarainan raaka-aineena. Koska pastan applikoin-

ti ja päällystemäärän säätö tapahtuvat samassa vaiheessa ei ylimääräisen pastan kier-

rätykselle ole tarvetta ollenkaan, tai pastan uudelleenkäyttö on vähäistä, jolloin kus-

tannukset vähenevät. [14, 15] 

 

Kosketuksettomien päällystysmenetelmien haittapuolena ovat päällysteen karheus 

sekä huokoisuus. Lisäksi pohjapaperin formaatiolla on suurempi merkitys onnistu-

neeseen päällystystulokseen kuin muilla päällystysmenetelmillä. Toisaalta kosketuk-

settomien menetelmien avulla päästään eroon teräjuovista ja -viiruista sekä filminhal-

keamisen tuomista ongelmista. [15] 
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3.5.1 VERHOPÄÄLLYSTYS 

Verhopäällystys soveltuu hyvää peittokykyä vaativien tuotteiden päällystykseen ja se 

on suhteellisen uusi päällystysmenetelmä paperin ja kartongin pigmenttipäällystyk-

sessä. Verhopäällystyksellä saavutetaan ihanteellinen pinnanmukainen päällystys al-

haisella penetraatiopaineella ilman filmin halkeamista ja pohjapaperia koskettavaa 

terää tai sauvaa [21]. Verhopäällystyksessä (kuva 16) vapaasti putoava pastafilmi le-

vitetään paperin pinnalle. Kun verho osuu pohjapaperin pintaan, sen nopeus hidastuu, 

se taipuu ja alkaa venyä. Päällystyspastan ominaisuudet täytyy valita huomioiden ver-

hon dynaaminen kuormitus törmäyskohdassa. Dynaaminen kuormitus määräytyy 

pääasiassa päällystysnopeudesta, pastan viskositeetista ja tarvittavasta pastafilmin 

venymisestä. Liian suuri dynaaminen kuormitus pastan ominaisuuksiin nähden voi 

aiheuttaa verhon katkeilua sekä muita päällystysongelmia. [14, 21] 

 

 
Kuva 16  Verhopäällystyksen periaate [21]. 

 

Päällystemäärän säätö tapahtuu muuttamalla pastafilmin virtausta päällystyssuulak-

keen läpi, radan nopeudella sekä jossain määrin päällysteverhon korkeudella. Verho-

päällystyksessä joudutaan vielä käyttämään melko matalia pastan kuiva-

ainepitoisuuksia (noin 50 %), joten pohjapaperin tulee olla vain vähän kosteutta ab-

sorboivaa. Joillain laaduilla voidaan joutua käyttämään esikalanterointia ennen ver-
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hopäällystintä pinnan sulkemiseksi, jotta kosteuden absorptio pohjapaperiin vähenisi. 

[13, 14] 

 

Suurin ongelma verhopäällystyksessä on ilman aiheuttamat ongelmat. Pastan sisältä-

mät ilmakuplat aiheuttavat ”skippausta” eli päällystämättömiä laikkuja päällysteker-

rokseen ja paperin rajapinnan mukana tuleva ilma pyrkii estämään pastaverhon kiin-

nittymistä pohjaan aiheuttaen juovia ja viiruja päällystystulokseen. Ongelmat tulevat 

esiin etenkin suurilla konenopeuksilla ja päällystemäärän ollessa pieni. Tehokas il-

manpoisto pastasta sekä päällystystapahtumaa ympäröivien ilmavirtausten estäminen 

on tärkeä tekijä, jotta verhopäällystystä voitaisiin käyttää. Menetelmälle pakolliset 

pastan alhainen viskositeetti sekä pintajännite lisäävät vaahtoamista sekä pastan ilma- 

ja kaasupitoisuutta, ja siten asettaa haasteita ilmanpoistolle. [14, 21] 

 

Verhopäällystys soveltuu monen erilaisen paperi- ja kartonkilaadun päällystämiseen, 

päällystemäärän ollessa välillä 6-30 g/m2. Menetelmä on ollut jo käytössä erikoispa-

pereiden (termo-, itsejäljentävät paperit, inkjet) päällystyksessä, mutta tulevaisuuden 

alueena pidetään LWC -sekä ULWC-paperilaatujen verhopäällystystä korkeilla kone-

nopeuksilla. Verhopäällystyksen laaja toiminta-alue päällystemäärän ja konenopeu-

den (300-1600 m/min) suhteen voisi kuitenkin mahdollistaa myös muiden paperilaa-

tujen sekä kartonkien päällystämiseen. Samanaikainen paperin molemminpuolinen 

päällystys ei ole verhopäällystyksessä mahdollista. Verhopäällystyksen yhtenä kehi-

tysmahdollisuutena pidetään useamman päällystekerroksen samanaikaista päällystä-

mistä, eli multilayer-päällystystä. [14, 21] 

3.5.2 SPRAY-PÄÄLLYSTYS 

Spraypäällystyksessä on tavoitteena saavuttaa tasainen päällystekerros paperille ilman 

jälkeenpäin tapahtuvaa pastan kaavintaa sumuttamalla pastaa pisaroina paperin pin-

taan. Spraypäällystys voidaan suorittaa radan molemmille puolille yhtä aikaa, jolloin 

voidaan saavuttaa 5-8 g/m2 päällystekerros per puoli. Pastasäästöt spraymenetelmässä 

ovat huomattavat, sillä suuttimilta lähtevästä pastasumusta vain 2-3 % joudutaan oh-

jaamaan uudelleenkäyttöön. Päällystysaseman vieressä on keräyssäiliö, johon kootaan 
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päällystysasemalta imetty ylimääräinen pastasumu ja ohjataan se uudelleenkäyttöön. 

[15, 22] 

 

Pastasuuttimien täytyy tuottaa tarpeeksi energiaa, jotta pasta pisaroituisi ja iskeytyisi 

riittävällä voimalla paperin pintaan siten, että pisarat leviävät tasaisesti paperin pin-

nalle. Pastasuuttimien tehtävä on saada aikaan tasainen sumupisaraviuhka ja siirtää 

pastapisarat paperin reunoille saakka. Tämä tapahtuu suuttimessa olevan korkean 

paineen (~100 bar) avulla, jolloin pastan paine-energia muutetaan liike-energiaksi 

suuttimen suulla. Kun suuttimesta korkeassa paineessa lähtevä pastafilmi kohtaa suut-

timen jälkeen ilmakehän, pastan nopeus pienenee ja pasta pisaroituu pisaraviuhkaksi 

(kuva 17) Rayleigh’n aaltoteorian mukaan, joka on esitetty kuvassa 18. [15, 23] 

 

 
Kuva 17 Spraypäällystyksen suihkut (vas.) sekä pisaroituminen suuttimen suul-

la (oik.). [23] 
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Kuva 18 Pastan pisaroitumin Rayleigh’n aaltoteorian mukaan [15]. 
 

Pastasumuttimen suunnittelu on tärkeää, sillä pastan täytyy pisaroitua hyvin ja tar-

peeksi pieniksi pisaroiksi (halkaisija noin 40-50 µm) hyvän peittävyyden saavuttami-

seksi. Koska pastapisarat leviävät paperin pinnalle vain siihen törmäämisen yhteydes-

sä, on pisaroiden koolla ja nopeudella hyvin suuri merkitys päällystekerroksen laa-

tuun. Liian suuret pastapisarat aiheuttavat karhean ja epätasaisen päällystekerroksen. 

Suuret pastapisarat peittävät alleen isomman alueen, mutta voivat jättää alueita myös 

kokonaan ilman päällystettä. Liian pienien pastapisaroiden ongelmana voi taas olla 

liian alhainen pisaran törmäysvoima pohjapaperiin, jolloin kunnollista pisaran leviä-

mistä ei tapahdu. Mallinnuksen mukaan tarvitaan noin 281 miljoona pisaraa neliö-

metrille jos halutaan 9 g/m2 päällystekerros, kun sumutettavan pastan pisarakoko on 

välillä 20-90 µm [15]. Kuvassa 19 on esitetty pastapisaroiden koon vaikutus päällys-

tekerroksen peittokykyyn. [15] 
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Kuva 19 Pastapisaroiden koon vaikutus päällystekerroksen peittokykyyn. [13] 
 

Spraypäällystys asettaa käytettävällä päällystyspastalle erityisiä vaatimuksia, kuten 

alhainen viskositeetti (50-100 mPas) ja vesiretentio, että tarpeeksi pienten pasta-

pisaroiden muodostuminen olisi mahdollista. Alhaisen vesiretention vuoksi päällys-

tettävän pohjapaperin tulisi olla jokseenkin hydrofobinen, jotta pastapisara ehtisi pa-

perirataan törmäämisen yhteydessä levitä paperin pinnalle ennen pastan jähmettymis-

tä. Spraypäällystystä käytettäessä paperin esikalanteroinnilla ei ole samanlaista vaiku-

tusta nesteen absorboitumiseen vähentämiseksi kuin verhopäällystyksessä [15]. Pas-

tasumuttimien käyttöikä riippuu pastan kuiva-ainepitoisuudesta, suutinpaineesta sekä 

käytettävästä pigmenttilaadusta. Pastassa ei voida käyttää levymäisiä pigmenttejä ku-

ten kaoliinia tai talkkia, koska ne kuluttavat liikaa pastasumuttimien suulakkeita. 

Käytettävä pastan kuiva-ainepitoisuuden tulee myös olla nykytekniikalla suhteellisen 

alhainen, alle 60 %. Suhteellisen alhaisen pastan kuiva-ainepitoisuuden vuoksi pääl-

lystekerrokselle on vaarana pastan sideaineen vaellus pohjapaperiin, joka johtaa huo-

noon päällystekerroksen pintalujuuteen. Spraypäällystyksellä on huikea nopeuspoten-

tiaali ja menetelmä mahdollistaa koeajojen perusteella jopa yli 2000 m/min koneno-

peudet. Spraypäällystys sopii parhaiten alhaisilla päällystemäärillä sekä paperien, että 

kartonkien esi- ja pintapäällystykseen. [13, 15] 
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3.6 VEDETTÖMÄT PÄÄLLYSTYSMENETELMÄT 

Vedettömät paperin pigmenttipäällystysmenetelmät ovat tulevaisuudessa mahdollinen 

korvaaja perinteisille päällystysmenetelmille, joissa tapahtuu paperiradan kastumista 

päällystyspastan sisältämän kosteuden johdosta. Lisäksi vedettömät paperin pigment-

tipäällystysmenetelmät tarjoavat mahdollisuuden vähentää radan jälleenkastumisen 

aiheuttamia ratakatkoja päällystimellä, yksinkertaistavat pastan esikäsittelyä sekä tar-

vitsevat vähemmän tilaa ja energiaa kuin nykyiset päällystysmenetelmät, kun paperin 

kuivatusta päällystyksen jälkeen ei tarvita. [16, 24] 

 

Vedettömiä paperin päällystysmenetelmiä on ollut käytössä jonkin verran lähinnä pa-

perista jalostettujen erikoistuotteiden valmistuksessa, mutta pigmenttipäällystykseen 

täysin soveltuvaa menetelmää ei ole vielä kehitetty. Mahdollisia vaihtoehtoja perin-

teisten päällystysmenetelmien korvaajaksi voisivat olla esimerkiksi jauhepäällystys 

tai modifioidut vedelliset menetelmät kuten korkean kuiva-ainepitoisuuden päällys-

teet ja vaahdotetut päällysteet. Jauhepäällystys on osoittanut täysin vedettömien me-

netelmien osalta suurinta potentiaalia käyttökelpoisuudessa pigmenttipäällystykseen 

DST (Dry Surface Treatment) tekniikan muodossa. [16, 24] 

 

DST menetelmässä sähköisesti varattu kuiva pigmenttipäällystyspulveri kiinnitetään 

paperin pintaan sähköstaattisin voimin. Tämän jälkeen paperirata ohjataan lämmitty-

jen telojen muodostaman nipin läpi, jolloin pigmentin lopullinen kiinnittyminen pape-

rin pintaan ja pinnan tasoittuminen tapahtuu. Laboratoriokokeiden mukaan [11] DST 

tekniikalla voidaan saada aikaan pigmenttipäällystekerros, jonka ominaisuudet vas-

taavat perinteisin päällystysmenetelmin saatuja ominaisuuksia. Sekä DST menetelmä, 

että muut vedettömät pigmenttipäällystysmenetelmät vaativat jatkotutkimuksia ja ke-

hitystyötä, jotta tyypilliset ongelmat kuten pigmentin kiinnittäminen pohjapaperiin ja 

päällystäminen perinteisten menetelmien konenopeuksissa saataisiin ratkaistua ja me-

netelmiä voitaisiin hyödyntää suuremmassa mittakaavassa. [16, 24] 
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4 YHTEENVETO 

Pigmenttipäällystyksen tarkoituksena on parantaa päällystettävän tuotteen, paperin tai 

kartongin, pintaprofiilia täyttämällä pinnan epätasaisuudet yhdellä tai useammalla 

päällystekerroksella, säilyttäen samalla riittävät jäykkyys- ja lujuusominaisuudet tuot-

teen loppukäyttötarkoitus huomioiden. Pintaprofiilin tasoittumisen vaikutuksesta 

päällystetyn tuotteen painettavuus, ulkonäkö sekä käsiteltävyys paranevat. Tämä on 

tärkeä ominaisuus etenkin painopapereilla sekä pakkauspapereilla ja -kartongeilla. 

 

Pigmenttipäällysteestä, jolla paperi päällystetään, käytetään nimitystä päällystyspasta. 

Päällystyspasta koostuu mineraalipigmenttien, sideaineiden ja lisäaineiden seoksesta. 

Suurin osa päällystyspastan kuiva-aineesta on pigmenttejä, joten ne pääasiassa mää-

räävät päällysteen ominaisuudet ja laadun. Käytetyimmät päällystyspigmentit ovat 

GCC, kaoliini ja talkki. Erilaiset päällystysmenetelmät asettavat käytettäville päällys-

tyspastoille omat vaatimuksensa esimerkiksi kuiva-ainepitoisuuden, viskositeetin ja 

käytettävien raaka-aineiden suhteen. 

 

Eri päällystysmenetelmien välinen ero on siinä, miten pasta applikoidaan radan pin-

taan sekä kuinka lopullinen päällystemäärä säädetään. Yleisin pigmenttipäällystys-

menetelmä on teräpäällystys eri variaatioina. Teräpäällystyksen lisäksi voidaan käyt-

tää myös filminsiirtopäällystystä tai kosketuksettomia päällystysmenetelmiä, kuten 

verho- tai spraypäällystystä. Erilaisin menetelmin päällystettäessä myös aikaansaadut 

päällystekerroksen pintaprofiilit poikkeavat toisistaan. Teräpäällystyksellä saadaan 

aikaan sileä ja tasainen, mutta epätasaisesti peittävä päällystekerros. Filminsiirto-, 

verho- ja spraypäällystyksellä päällystekerroksesta tulee enemmän tasapaksu ja pape-

rin pinnanmuotoja seuraava. 

 

Paperin päällystysmenetelmien osalta yleinen kehitys kulkee kohti yhä suurempia 

konenopeuksia lopputuotteen laadusta kuitenkaan tinkimättä. Kosketuksettomat pääl-

lystysmenetelmät etenkin spraypäällystyksen osalta ovat osoittaneet potentiaalia ko-

nenopeuden nostamisen suhteen. Lisäksi kosketuksettomissa päällystysmenetelmissä 

päällystystapahtuma ei aiheuta niin suurta rasitusta radalle kuin perinteiset päällys-
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tysmenetelmät, jolloin paperiradan konesuuntainen vetolujuus voi olla alhaisempi. 

Tuotettavan paperin tai kartongin laatuvaatimukset kuitenkin sanelevat hyvin pitkälti 

vaatimukset myös käytettävälle päällystysmenetelmälle. Siksi tiettyyn käyttötarkoi-

tukseen parhaiten soveltuva päällystysmenetelmä on usein päätettävä tapauskohtai-

sesti. 

 

Tulevaisuuden mielenkiintoinen tutkimuskohde voi olla kokonaan vedettömien pig-

menttipäällystysmenetelmien kehittäminen, joiden avulla voidaan saavuttaa kustan-

nussäästöjä energian- ja tilantarpeen sekä päällystimellä tapahtuvan radan jälleenkas-

tumisen aiheuttamien ratakatkojen vähentyessä. 
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