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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

°C Celsiusaste 

CBN Kuutiohilainen boorinitridi 

HB Brinellin kovuus 

HRC Rockwellin kovuus 

HV Vickersin kovuus 

HVAF High-velocity airfuel (suurnopeusliekkiruiskutus) 

HVIF High-velocity impact fusion 

HVOF High-velocity oxyfuel (suurnopeusliekkiruiskutus) 

K Kelvin 

LVL Viilupalkki (laminated veneer lumber) 

MUF Melamiini-urea-formaldehydi 

PF Fenoli-formaldehydi 

Ra Pinnankarheus, µm 

UF Urea-formaldehydi 
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1 JOHDANTO 

 

 

Lämpölevyjä käytetään vanerin ja LVL:n kuumapuristimissa sekä vanerin 

pinnoituspuristimissa. Lämpölevyt ovat tärkeässä osassa vanerin ja LVL:n 

valmistusprosessia. Etenkin niiden pinnanlaatu vaikuttaa tuotteen laatuun. Tähän mennessä 

lämpölevyt on pinnoitettu tarvittaessa teknisesti kromaamalla. Näin pinnasta on saatu likaa 

hylkivä ja kova. Teknisesti kromattu pinta on hiottu pinnankarheuteen 0,4 Ra tai eri 

kiiltoasteille. Lämpölevyjen pinnoittamisesta teknisesti kromaamalla pyritään kuitenkaan 

eroon sen hankalan saatavuuden ja korkean hinnan vuoksi. Termistä ruiskutusta on mietitty 

teknisen kromauksen korvaajaksi lämpölevyjen pinnoituksessa, koska sitä on käytetty 

muun muassa lentokone- ja paperiteollisuudessa kappaleiden pinnoituksiin 

kovakromauksen sijaan ja koska sillä voidaan pinnoittaa hyvin laajalti eri materiaaleja. 

Teollisuudessa pinnoitetaan suuria pintoja kuten paperiteollisuuden rullia termisellä 

ruiskutuksella. 

 

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Tämän kandidaatintyön tavoite on selvittää, voidaanko lämpölevyjen nykyinen 

pinnoitusmenetelmä, tekninen kromaus, korvata termisesti ruiskuttamalla jokin pinnoite 

lämpölevyyn. Tarkoituksena on selvittää parhaiten lämpölevyjen pinnoitukseen soveltuvat 

termiset ruiskutusprosessit sekä pinnoitemateriaalit. Työssä kartoitetaan termisen 

ruiskutuksen mahdollisuuksia teknisen kromauksen korvaajana lämpölevyjen 

pinnoituksessa. Mahdollisesti tulevaisuudessa termisen ruiskutuksen hintatason laskiessa 

voidaan ympäristöhaittoja sisältävä tekninen kromaus korvata termisellä ruiskutuksella 

valmistettaessa lämpölevyjä. Työssä on kartoitettu myös termisen ruiskutuksen tarjontaa 

Suomessa. 

 

Työ on rajattu käsittelemään vain lämpölevyjen pinnoitukseen parhaiten sopivat termisen 

ruiskutuksen prosessit: plasmaruiskutus, suurnopeusliekkiruiskutus, valokaariruiskutus ja 

detonaatioruiskutus. Koska terminen ruiskutus käsittää niin suuren määrän 

pinnoitusmateriaaleja, käsitellään tässä työssä tarkemmin vain lämpölevyihin soveltuvat 

materiaalit. 
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1.2 Yritysesittely 

Raute Oyj on maailmanlaajuinen teknologia- ja palveluyritys, jonka tärkeimmät 

asiakasteollisuudet ovat vaneri- ja LVL-teollisuus. Raute tarjoaa asiakkaille sekä yksittäisiä 

laitteita, että koko tuotantoprosessin koneita ja laitteita. Rauten pääkonttori ja päätehdas 

sijaitsevat Nastolassa. Muita tuotantolaitoksia Rautella on Suomessa Kajaanissa, 

Kanadassa Vancouverin alueella ja Kiinassa Shanghain alueella. Rautessa työskentelee 

noin 500 henkilöä, joista noin 370 Nastolassa. (Raute, 2012.)   
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2 LÄMPÖLEVY 

 

 

Lämpölevyjä käytetään vanerin valmistuksessa kuumapuristimissa sekä 

pinnoituspuristimissa. Lämpölevyjen tehtävä on tuottaa vanerilevylle riittävä paine ja 

lämpö liimaantumisen onnistumiseksi. Vanerin kuumapuristimissa ja pinnoituspuristimissa 

lämpölevyjä on yleensä useita lämpölevyjä, jopa 60. Lämpölevyjen määrä vaihtelee 

puristintyypeissä. Lämpölevy on 45–60 mm paksu teräslevy, jonka sisällä kiertää kuuma 

vesi, öljy tai höyry. Suomessa lämpölevyt valmistetaan Ruukki Oyj:ltä tilattavista S355 

Multisteel tai S355J0+AR rakenneteräksistä. Lämpölevyt ovat puristimesta riippuen 3-5 

m
2
 pinta-alaltaan. (Määttänen, 2012.) 

 

Vaneri ja LVL valmistetaan viiluista, jotka ladotaan päällekkäin eri tavoin. Viilujen väliin 

levitetään liimaa. Ladottu tuote esipuristetaan, jonka jälkeen se asetetaan lämpölevyjen 

väliin kuumapuristimeen. Kuumapuristimessa lämpölevyjä puristetaan vastakkain 

hydraulisylinterien avulla, jolloin tuotteeseen kohdistuu lämpöä ja painetta. Puristus 

pidetään yllä muutamia minuutteja, jonka aikana lämpö ja paine aktivoi liiman ja liima 

kovettuu. Liimaa usein valuu ja tarttuu ladelmien reunoilta lämpölevyihin ja voi jäädä 

epätasaisuuksiksi lämpölevyihin. Näin epätasaisuudet voivat kopioitua seuraaviin 

puristettaviin tuotteisiin. Lisäksi tuotteet voivat tarttua lämpölevyihin. Tämän vuoksi 

lämpölevyjen likaa hylkivyys parantaa tuotteen laatua. Lämpölevyjen likaa hylkivyys on 

saatu teknisesti kromaamalla lämpölevyjen pinnat. Pinnoituspuristimissa lämpölevyn 

pinnalla voi olla erityisvaatimukset, jotka yleensä täytetään kiinnittämällä pintaan 

manttelilevy. Manttelilevyissä on pinnoitettuun vaneriin haluttu pinnoituskuvio. Jos 

pinnoitetun vanerin pinta halutaan tasaiseksi, tulee lämpölevyn pinta olla huokoseton ja 

virheetön. Kuvassa 1 on esitetty 32 lämpölevyä sisältävä kuumapuristin ja kuvassa 2 

pinnoituspuristin. (Schramm, 2003 ss. 68 – 73; Määttänen, 2012.) 
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Kuva 1. Kuumapuristin, jossa on 32 lämpölevyä (Määttänen, 2012). 

 

 

Kuva 2. Pinnoituspuristin (Määttänen, 2012). 
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2.1 Lämpölevyjen valmistus 

Lämpölevyt valmistetaan lopullista tuotetta 10-15 mm paksummasta rakenneteräslevyistä. 

Levyt leikataan halutun kokoisiksi polttoleikkaamalla. Suuret pinnat koneistetaan jättäen 

viimeistelyvara, sekä lämmityskiertoa ja asennusta varten jyrsitään urat levyjen sivuihin. 

Tämän jälkeen porataan lämmityskiertokanavat syväporauksella. Syväporattuihin sivuihin 

jyrsitään tulppausurat sekä päätyihin porataan lämmönkierron liitäntäreiät. Tämän jälkeen 

kanavat puhdistetaan huolellisesti. Tulppausuriin hitsataan latat, jotta lämmönkierrosta 

saadaan yhtenäinen. Lämmönkiertokanavien tiiveys tarkastetaan koeponnistamalla ne 

veden tai höyryn avulla. Pinnat vimeistelyjyrsitään pinnanlaadun arvoon Ra 3,2. Tämän 

jälkeen lämpölevyihin porataan tarvittavat kierrereiät ja levyt merkitään yksilöllisesti. 

Lopuksi lämpölevyt nauhahiotaan tarvittavaan pinnanlaatuun Ra 0,4 ja pinnoitetaan 

teknisesti kromaamalla. Pinnoituspuristimien lämpölevyt voidaan kromauksen jälkeen 

vielä hioa mattapinnan aikaansaamiseksi, sekä myös kiillottaa eri kiiltoasteelle. 

(Määttänen, 2012.) 

 

2.2 Lämpölevyltä vaadittavat ominaisuudet 

Lämpölevyjen sisällä lämmityskanavissa kiertää kuuma vesi, höyry tai öljy, joka lämmittää 

lämpölevyn pinnan 150–170 °C. Pinnoitteen tulee kestää vähintään tätä lämpötilaa. 

Vanereita puristetaan 1-2 MPa paineella, pinnoituspuristimissa jopa 2,5 MPa. Pinnoitteen 

tulee olla kolhuja ja hankaavaa kulutusta kestävä, koska vanerilevyt liukuvat lämpölevyjen 

pinnalla. Viiluissa olevat kovat oksien kohdat aiheuttavat lämpölevyyn paikallisesti 

suurempia pintapaineita, minkä vuoksi pinnoitteelta vaaditaan kovuutta. 

Pinnoituspuristimissa lämpölevyjen pinnanlaatu ja kiiltoaste ovat tärkeässä osassa, koska 

epätasaisuudet lämpölevyn pinnassa jäävät näkyviin valmiin vanerituotteen pinnoitteeseen. 

Kromattu pinta on tuonut lämpölevyille huoltovapautta ja hyvän korroosionkeston. 

(Määttänen, 2012.) 

 

Vanerin liimauksessa käytetään UF-, PF- ja MUF-liimoja. Vanerin kuumapuristuksessa 

liimaa voi valua lämpölevylle aiheuttaen lämpölevyn likaantumisen. Tärkein lämpölevyn 

pinnoitteen ominaisuus on likaa hylkivyys, joka on tähän asti saavutettu 

kovakromipinnoitteella. Lämpölevyjen avautuma (väli lämpölevyjen välissä puristimen 

aukiasennossa) on luokkaa 100–125 mm, joten lämpölevyjen puhdistus on hankalaa. 

(Määttänen, 2012.) 
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3 TERMINEN RUISKUTUS 

 

 

Terminen ruiskutus on ainetta lisäävä pinnoitusmenetelmä, jolla voidaan pinnoittaa 

kappaleita ei-metallisilla ja metallisilla pinnoitteilla. Pinnoitepaksuudet ovat yleensä 

luokkaa 0,1-1 mm. Prosessi perustuu keskitettyyn lämmönlähteeseen, jolla sulatetaan 

pinnoitemateriaalia. Lisäksi partikkeleille annetaan kineettistä energiaa kohti 

pinnoitettavaa pintaa. Kuumat partikkelit, "pisarat", jähmettyvät osuessaan kappaleen 

pintaan muodostaen pinnoitekerroksen. Yleensä lämpöenergia tuotetaan polttamalla happi-

polttoaine-seosta tai lämmittämällä teollisia kaasuja valokaaren avulla. Kineettinen energia 

tuotetaan yleensä suuntaamalla prosessikaasut suuttimen läpi, jolloin pinnoitemateriaali 

samalla lämmittyy ja kuljettuu haluttuun pintaan. Tämä prosessi aikaansaadaan laitteella, 

jota kutsutaan ruiskuksi. Termisen ruiskutuksen periaate on esitetty kuvassa 3. (Davis, 

2004 s. 54) 

 

 

Kuva 3. Terminen ruiskutus (Davis, 2004 s. 43). (Powder injection = jauheen ruiskutus, 

material feed = materiaalin syöttö, thermal spray source = termisen ruiskutuksen energia-

lähde, molten particles = sulaneet partikkelit, jet/spray pattern = suihku/ruiskutuskuvio, 

deposit/coating = pinnoituskerros) 
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Sulat pinnoitepartikkelit kiihdytetään termisessä ruiskutuksessa suuriin nopeuksiin (50 - 

1000 m/s). Nopeutensa ansiosta partikkelit tarttuvat haluttuun pintaan. Nestemäiset pisarat 

kasaantuvat muodostaen jatkuvan jähmettyneen kerroksen. Koska yksittäisten pisaroiden 

jäähtymisnopeus on erittäen suuri (>10
6
 K/s), muodostuu pinnoitteesta hyvin 

hienorakeinen, monikiteinen pinnoite. Pinnoitteessa on yleensä hieman huokoisuutta. 

Pinnoitemateriaali voidaan tuoda ruiskuun kaasun avulla, nesteenä tai kiinteänä aineena. 

Yleisesti käytetään jauhetta, lankaa tai tankoa. Pinnoitemateriaali voi olla käytännössä mitä 

tahansa, mikä lämmitettäessä sulaa eikä hajoa. Yleisimpiä ovat metallit, metalliseokset, 

keraamit, keraami-metalli-komposiitit, polymeerit ja nanomateriaalit. (Davis, 2004 s. 3 ja 

43) 

 

Termistä ruiskutuksen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat (Vuoristo, 2007): 

 koneenosien kunnostus 

 kulumiskestävyyden parantaminen 

 painon pienentäminen parantamalla kevyen perusaineen pintaominaisuuksia 

 korroosionesto 

 pintaominaisuuksien parantaminen 

 lämmön- tai sähkönjohtokyvyn parantaminen 

 sähköneristys 

 kitkakertoimen pienentäminen tai suurentaminen 

 bioinertti tai bioaktiivinen pinnoite 

 likaantumisen estäminen 

 koristeellinen pinnoite. 

 

Terminen ruiskutus -pinnoitus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisenä 

suoritetaan ruiskutettavan pinnan esivalmistelu. Esivalmistelussa pinta pudistetaan rasvasta 

ja liasta, sekä yleensä raepuhalletaan tarvittavan karheuden saamiseksi. Toinen vaihe on 

pinnan ruiskutus, jossa pintaan voidaan ensin ruiskuttaa niinsanottu ankkurointikerros, 

jonka jälkeen ruiskutetaan itse pinnoitekerros. Kolmannessa vaiheessa suoritetaan 

tarvittavat jälkikäsittelyt, mikäli niitä tarvitaan. Jälkikäsittelyjä voi olla esim. pinnan 

koneistus, tiivistyskäsittely tai sulautuskäsittely. Jälkikäsittelyjä ei kuitenkaan aina tarvita. 

(Vuoristo, 2004) 
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Termistä ruiskutusta käytetään teollisuudessa pienien kappaleiden lisäksi myös hyvin 

suurten pintojen pinnoittamiseen. Esimerkiksi paperikoneen teloja, jotka voivat olla pinta-

alaltaan yli 50 m
2
, on pinnoitettu termisesti ruiskuttamalla. Jotta suurten pintojen terminen 

ruiskutus olisi kustannustehokasta, tulee ruiskutusprosessin olla hyvin hallittu ja häiriötön. 

Myös pinnoitemateriaalin valinta vaikuttaa kustannuksiin, jonka vuoksi materiaali tulee 

valita aina käyttötarkoitukseen sopivaksi. (Eronen, V et al., 2007.) 

 

Termisen ruiskutuksen lisäainevalikoima on valtava. Käytännössä kaikki materiaalit, jotka 

kuumennettaessa muodostavat riittävän suuren sula-alueen eivätkä hajoa, soveltuvat 

termiseen ruiskutukseen. Materiaalien soveltuvuuden, pinnoitteiden ominaisuuksien ja 

vähäisen työkappaleeseen kohdistuvan lämmöntuonnin vuoksi termistä ruiskutusta voidaan 

pitää kaikista pinnoitusteknologioista monipuolisimpana. (Vuoristo, 2007.) 

 

3.1 Termiset ruiskutusmenetelmät 

Termiset ruiskutusmenetelmät voidaan jaotella monella eri tavalla. Pinnoiteaineen 

sulattamiseen käytettävän energian tuontitavan mukaisesti ne voidaan jaotella liike-

energiaan, säde-energiaan, sulan energiaan, kaasun palamiseen ja sähköiseen 

kaasupurkaukseen perustuvaan ruiskutukseen. Nämä jakautuvat moniin 

prosessisovellutuksiin, joista mainittakoon yleisimmät; liekkiruiskutus, 

suurnopeusliekkiruiskutus, valokaariruiskutus, plasmaruiskutus, laserruiskutus, 

sularuiskutus ja detonaatioruiskutus. Lisäksi on pääasiassa liike-energiaa käyttävä 

kylmäruiskutus. Termisten ruiskutusmenetelmien jaottelu on esitetty kuvassa 4. (Vuoristo, 

2004.) 

 

Termiset ruiskutusmenetelmät voidaan jaotella myös kahteen selkeään ryhmään: 

kylmäpinnoitukseen ja kuumapinnoitukseen. Kylmäpinnoituksessa pyritään pitämään 

työkappaleen lämpötila 200 
°
C alapuolella, jottei perusaineessa tapahdu mitta- tai 

rakennemuutoksia. (Vuoristo, 2004.) 
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Kuva 4. Termisten ruiskutusmenetelmien jako pinnoiteaineen sulattamiseen käytettävän 

energian tuontitavan perusteella (mukaillen Vuoristo, 2004). 
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Eri ruiskutusmenetelmillä on eri prosessilämpötila, käytettävät materiaalit ja 

ruiskutusnopeudet. Prosessin valinta vaikuttaa pinnoitteen huokoisuuteen, 

kiinnipysyvyyteen, kovuuteen ja sulkeumiin. Lisäksi on otettava huomioon pinnoitettava 

materiaali, pinnoitusmateriaali sekä esi- ja jälkikäsittelyt. Näitä asioita käsitellään 

myöhemmin tässä työssä. Eri termisiä ruiskutusprosesseja on vertailtu taulukossa 1. 

(Davis, 2004 ss. 44 – 45.) 

 

Taulukko 1. Eri termisten ruiskutusprosessien vertailu (Vuoristo, 2004) 

 

 

3.1.1 Plasmaruiskutus 

Plasmaruiskutuksella pinnoitetaan yleisesti jauhemaisia pinnoitemateriaaleja käyttämällä 

plasmaliekistä saatavaa energiaa. Plasmaliekki aikaansaadaan plasmapistoolissa. 

Pistoolissa volframikatodin ja kuparianodin välillä palaa valokaari, jonka avulla argon- tai 

typpipohjainen kaasu saavuttaa plasmatilan. Kuuma plasmakaasu purkautuu suurella 

nopeudella plasmaruiskupistoolin suuttimen läpi kuumentaen ja sulattaen liekkiin syötetyn 

lisäaineen. Sulapisarat kuljettuvat kaasuvirtauksen mukana pinnoitettavan kappaleen 

pintaan. Läpileikkauskuva plasmaruiskusta, jossa on ulkopuolinen pinnoitusjauheen syöttö, 

on esitetty kuvassa 5. Plasmaruiskuja valmistetaan myös sisäisellä ja koaksiaalisella 

jauheensyötöllä. Plasmaruiskutuksesta on myös muutamia erikoismenetelmiä, kuten 

suurenergiaplasmaruiskutus ja tyhjiöplasmaruiskutus, joita ei käydä tässä työssä 

tarkemmin läpi. (Vuoristo, 2004.) 
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Kuva 5. Plasmaruiskun läpileikkauskuva (Davis, 2004 s. 66). (Powder suspended in carrier 

gas = jauhe kantokaasussa, nozzle = suutin, electrode = elektrodi, spray stream = ruisku-

virta, sprayed material = ruiskutettu materiaali, plasma flame = plasmaliekki, arc = 

valokaari, electrode holder = elektrodin pidin, prepared base material = esivalmisteltu 

perusmateriaali, powder feed on-off switch = jauheensyötön on-off-kytkin, emergency off 

switch = hätäseis-kytkin, plasma gas = plasmakaasu, direct-current power plus coolant = 

tasavirtakaapelit ja jäähdytysletkut) 

 

Plasmaruiskutuksella valmistetaan pääsääntöisesti kylmäpinnoitteita. Plasmaruiskutus 

voidaan mekanisoida/robotisoida tai tehdä käsivaraisesti. Menetelmän etuina on korkean 

lämpötilan ansiosta hyvin laaja pinnoitemateriaalivalikoima sekä hyvät 

pinnoiteominaisuudet. Lisäksi plasmaruiskutus on hyvin tehokas ja taloudellinen 

menetelmä, varsinkin keraamisten pinnoitteiden valmistuksessa. Plasmaruiskutetulle 

pinnoitteelle on ominaista hyvä kiinnittyvyys työkappaleeseen ja vähäinen huokoisuus. 

Plasmaruiskutettu pinnoite sisältää kuitenkin aina oksideja. Plasmaruiskutuksen huonoja 

puolia ovat mm. suuret laitteistoinvestointikustannukset sekä joidenkin pinnoitteiden 

ominaisuudet muilla menetelmillä valmistettuna (esimerkiksi kovametallit 

suurnopeusliekkiruiskutuksella valmistettuna). Plasmaruiskutus on melko laajalti käytössä 

teollisuudessa. (Davis, 2004 s. 69; Vuoristo, 2004.) 
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3.1.2 Suurnopeusliekkiruiskutus 

HVOF-ruiskutus (high-velocity oxyfuel) eli suurnopeusliekkiruiskutus perustuu 

lisäainepartikkeleiden ruiskutukseen suurella nopeudella (200 – 1200 m/s) pinnoitettavan 

kappaleen pintaan. Periaate on sama kuin rakettimoottorissa. Ruiskutuspistoolin 

polttokammiossa poltetaan polttokaasua tai -nestettä ja happea korkeassa paineessa. Nopea 

kaasuvirtaus aikaansaadaan ruiskutuspistoolin suuttimen avulla. Ruiskun palamistila on 

vesijäähdytetty, ja ruiskuissa voidaan käyttää eräänlaista de Laval -suutinta. Suuren 

paineen ja palamislämpötilan johdosta kaasut poistuvat suuttimesta hyvin suurella 

nopeudella. Palamiskaasuina käytetään vetyä, propyleeniä, propaania, asetyleeniä tai 

eteeniä sisältäviä kaasuja. Polttoaineena voidaan käyttää myös nestemäistä kerosiinia. 

Polttoaineella voidaan vaikuttaa pinnoitteen laatuun ja ominaisuuteen. Tämän vuoksi 

kaasujen puhtauteen tulee kiinnittää huomiota. Käytettäessä polttoaineena kerosiinia, tulee 

ottaa huomioon polttoaineen alueelliset laatuvaihtelut. HVOF-ruiskut voidaan jakaa 

suurnopeus- ja hypernopeusruiskuihin niiden tuottaman kaasun virtausnopeuden 

perusteella. HVOF-ruiskun periaatekuva on esitetty kuvassa 6. Lisäaine syötetään jauheena 

ruiskun suuttimeen kaasun avulla. Palokaasut kantavat lisäinejauheen suurella nopeudella 

pinnoitettavan kappaleen pintaan. Periaatekuva HVOF-ruiskusta ja sen toiminnasta on 

esitetty kuvassa 6. (Davis, 2004 ss. 56 – 57; Kroemmer, W et al., 2007.) 

 

Suurnopeusliekkiruiskutuksesta on myös muutama variaatio. Laitteista riippuen happi 

voidaan korvata paineilmalla. Tällöin menetelmää kutsutaan HVAF-ruiskutukseksi (A=air; 

ilma). Käyttämällä paineilmaa hapen sijasta voidaan säästää käyttökustannuksissa. Jos 

ennen kappaleeseen iskeytymistä jauhepartikkelien lämpötila on juuri alle 

sulamislämpötilan ja partikkelien iskeytymisenergia nostaa lämpötilan sulamislämpötilaan 

asti, kutsutaan menetelmää nimellä HVIF (IF = impact fusion; iskeytymisenergian 

aiheuttama sulaminen). (Vuoristo, 2004.) 
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Kuva 6. HVOF-ruisku (Davis, 2004 s. 57). (Powder injector = jauheen suihkutus, nozzle 

exit = suuttimen ulostulo, supersonic flow shock diamonds = kaasujen supersoninen 

virtaus, water in = veden sisäänmeno, water out = veden ulostulo, combustor = 

palokammio, oxygen = happi, fuel = polttoaine) 

 

HVOF-menetelmää käytetään eniten valmistettaessa kovametallipinnoitteita (esim. WC-Co 

ja Cr3C2-NiCr). HVOF-ruiskutuksella valmistetut pinnoitteet ovat tiiviitä ja niillä on hyvä 

tartuntalujuus teräsalustaan. HVOF-menetelmällä saadaan aikaan myös tiiviitä 

keraamipinnoitteita suuren partikkelien iskeytymisnopeuden ansiosta. Esimerkiksi todella 

tiiviitä alumiinioksidi- (Al2O3) ja kromioksidipinnoitteita (Cr2O3) on onnistuttu 

ruiskuttamaan kulumis- ja korroosionsuojapinnoitteiksi. Keraamien ruiskutus HVOF-

menetelmällä vaatii tiettyjä toimenpiteitä, kuten todella hienojakoisen jauheen käyttöä. 

(Varis, T et al., 2007; Korpiola, K et al., 2000 ss. 10 – 11.)  

 

3.1.3 Valokaariruiskutus 

Valokaariruiskutuksessa pinnoitteen sulattamiseen käytetään nimensä mukaisesti 

valokaarta. Pinnoitemateriaali syötetään ruiskuun lankana. Tasavirtateholähteeseen 

kytketyt langat syötetään ruiskussa toisiaan vasten, jolloin lankojen kohdatessa niiden 

välille syttyy valokaari. Valokaari sulattaa lankaa, ja sulat pisarat kuljetetaan 

paineilmavirtauksen avulla työkappaleen pintaan. Valokaariruiskutusmateriaalin tulee olla 

sähköä johtavaa, jotta menetelmä toimisi. Valokaariruiskutuksen toimintaperiaate on 

esitetty kuvassa 7. (Vuoristo, 2004.) 
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Kuva 7. Valokaariruiskutuksen periaate (Davis, 2004 s. 60). (Air cap = ilmarako, electric 

arc = valokaari, atomizing gas = kaasusuihku, shroud gas or additional atomizing gas = 

suojakaasu tai lisäkaasu, wire = lisäainelanka, atomizing zone = atomisointialue) 

 

Valokaariruiskutuksella valmistetaan vain kylmäpinnoitteita. Sitä käytetään 

korroosiosuojauksen ja kulutusta kestävän suojauksen valmistamiseen suurille pinnoille 

sekä korkean lämpötilan eroosiota ja korroosiota kestävien pinnoitteiden valmistamiseen. 

Valokaariruiskutuksella voidaan pinnoittaa tehokkaasti suuria pintoja sen suuren 

sulatustehon ansiosta. Esimerkiksi 500 A virralla voidaan sulattaa ruostumatonta 

teräslankaa 23,6 kg/h. Saatavissa on erilaisia täytelankoja pinnoitukseen, jotka puolestaan 

ovat monipuolistaneet menetelmää. Valokaariruiskutetulle pinnoitteelle on ominaista hyvin 

huokoinen rakenne. Oksideja muodostuu paljon, tosin niiden määrää voidaan vähentää 

käyttämällä inerttiä kaasua. Valokaariruiskutus edustaa tähän mennessä kolmesta 

läpikäydystä ruiskutusmenetelmästä halvinta. Valokaariruiskutetun pinnan tartuntalujuus 

on hyvä, tosin huomattavasti heikompi kuin plasma- ja HVOF-ruiskutetun pinnan. 

(Vuoristo, 2004; Davis, 2004 s. 62.) 

 

3.1.4 Detonaatioruiskutus 

Detonaatioruiskutus on ensimmäinen suurnopeuspinnoitusmenetelmä ja perustuu, kuten 

HVOF, jauhepartikkelien nopeaan "ampumiseen" työkappaleen pintaan. Toisesta päästä 
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suljetussa putkessa räjäytetään syklittäisesti polttoaineen ja hapen seosta, ja räjähdyksistä 

vapautuva energia kuumentaa jauhepartikkeleita ja antaa niille liike-energiaa. Inerttiä 

kaasua, kuten typpeä, käytetään ennakkosytytyksen välttämiseksi. Räjähdyssyklien 

taajuudet ovat luokkaa 1-15 Hz. Yhdessä räjähdyssyklissä tapahtuu seuraavaa (Pawlowski, 

2008 ss. 82 – 83; Vuoristo, 2004): 

 hapen ja polttoaineen syöttö räjähdyskammioon 

 jauheen ja typen syöttö 

 hapen ja polttoaineen sytytys, jauhepartikkeleiden kiihdytys 

 kammion huuhtelu typellä. 

 

Detonaatioruiskutusta on käytetty pitkään kovametallipinnoitteiden valmistuksessa, koska 

sillä valmistetut kovametallipinnoitteet ovat olleet tiiviitä ja mekaanisilta 

ominaisuuksiltaan erinomaisia. Koska detonaatioruiskutuksessa jauhepartikkelit siirtyvät 

työkappaleen pintaan sykleittäin, ei pinnoitusnopeus ole yhtä suuri kuin esim. HVOF-

prosessissa. Kuvassa 8 on esitetty detonaatioruiskutuksen periaate. (Pawlowski, 2008; 

Vuoristo, 2004.) 

 

 

Kuva 8. Detonaatioruiskutuksen periaate (Davis, 2004 s. 57). (Spark plug = sytytystulppa, 

workpiece = työkappale, powder = lisäainejauhe, nitrogen gas = typpikaasu, acetylene gas 

= asetyleenikaasu, oxygen gas = happikaasu, barrel = ruiskun piippu) 
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3.2 Pinnoitteet ja niiden ominaisuudet 

Termisen ruiskutuksen pinnoitemateriaalilta vaaditaan, että sitä voidaan tuottaa kiinteänä 

lankana, täytelankana, puikkona, ydintäytelankana tai jauheena. Pinnoitemateriaali ei saa 

hajota kulkiessaan liekin läpi eikä sublimoitua valokaaressa. Lisäksi sen on täytettävä sille 

asetetut vaatimukset käyttökohteen mukaan. Pinnoitemateriaaliksi voidaan valita metalleja 

ja metalliseoksia, metallikeraameja, kovia faaseja sisältäviä materiaaleja, oksidikeraameja, 

muoveja sekä useita eri yhdistelmämateriaaleja. (SFS-EN 14616, 2005.) 

 

Termisen ruiskutuksen pinnoitemateriaalit voidaan jakaa materiaalin kemiallisen 

koostumuksen, morfologian, partikkelikoon ja ruiskutusprosessin mukaan. Ne voidaan 

jakaa myös lankoihin sekä kylmäpinnoitettaviin jauheisiin ja sulautuspinnoitettaviin 

jauheisiin. Seuraavassa on jaoteltu materiaalit jauhemaisiin ja lankamaisiin lisäaineisiin 

(Davis, 2004 ss. 142 – 146; Kutz & Myer, 2005 ss. 410 – 411): 

 kuluvat pinnoitteet 

 puhtaat metallit, seokset ja kerametallit 

 kovametallit (karbidit) 

 keraamit 

 itsesulautuvat seokset 

 polymeerit 

 langat. 

 

Pinnoitemateriaalin kemiallinen koostumus yleensä määrää pinnoitteen käyttötarkoituksen. 

Yleensä pinnoitemateriaalit ovat räätälöity tiettyä teknistä käyttötarkoitusta varten. Kun 

lähdetään valitsemaan pinnoitemateriaalia, on ensimmäisenä löydettävä 

käyttötarkoitukseen sopiva materiaali sen kemiallisen koostumuksen perusteella. Tämän 

jälkeen on tutkittava, soveltuuko se ruiskutettavaksi halutulla ruiskutusprosessilla. 

Esimerkiksi voidaanko pinnoitemateriaalia valmistaa tankona tai jauheena. Myös 

materiaalin partikkelikoko voi vaikuttaa materiaalin valintaan. Termisen ruiskutuksen 

jauhemaisia lisäaineita on listattu ominaisuuksineen ja käyttökohteineen taulukossa 2. 

(Davis, 2004 ss. 142 – 146.) 
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Taulukko 2. Termisen ruiskutuksen jauhemaisia lisäaineita, niiden ominaisuuksia ja 

käyttökohteita (Vuoristo, 2004). 

 

 

Kuluvia pinnoitteita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan hyvin pieniä välyksiä. Kuluvien 

pinnoitteiden avulla voidaan valmistaa nollavälyksisiä liikkuvia osia. Esimerkiksi 

kaasuturbiinimoottorin lapojen päässä käytetään kuluvia pinnoitteita. Ne ovat kovien ja 

pehmeiden aineiden seoksia kuten nikkeli-grafiitti, nikkeli-kromi, alumiini-silikoni-

grafiitti, nikkeli-bentoniitti ja alumiini-bentoniitti. (Kutz & Myer, 2005 s. 410; Davis, 2004 

s. 52.) 

 

Puhtailla metalleilla, seoksilla ja kerametalleilla kasvatetaan pinnan paksuutta, suojataan 

korroosiolta, hapettumiselta ja abraasiokulumiselta sekä lisätään tai vähennetään 

sähkönjohtavuutta. Materiaaleja ovat mm. kupari, ruostumaton teräs, pronssi, alumiini, 

molybdeeni, nikkeli-alumiini, Inconel-superseokset sekä metallioksidiseokset kuten 

alumiinioksidi ja nikkeli-kromi. Niissä on yhdistetty hyvä kulumisen kestävyys ja 

lämmönjohtavuus. (Kutz & Myer, 2005 s. 410; Davis, 2004 s. 52.) 

 

Kovametalleista yleisimmät ovat volframikarbidi-kobaltti (WC-Co), volframikarbidi-

kobaltti-kromi (WC-CoCr), kromikarbidi-nikkelikromi (Cr3C2-NiCr) ja titaanikarbidi-

nikkeli (TiC-Ni). Kovametallit ovat hyvin kovia ja kulutuksen kestäviä. Ne sisältävät 
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karbideja tai itsesulavia seoksia. Kovametallit ovat hyvin suosittuja kulutuksen kestoa 

lisääviä pinnoitteita. Esimerkiksi paperiteollisuus ja lentokoneteollisuus käyttää niitä 

kovakromauksen korvaajana. Niitä voidaan hioa hyvin pieniin pinnankarheuksiin, jopa alle 

0,05 µm Ra. (Kutz & Myer, 2005 s. 410; Davis, 2004 s. 52; Ahmaniemi, S et al., 2004.) 

 

Keraamisilla pinnoitteilla voidaan suojata hapettumiselta ja abrasiiviselta kulumiselta, 

parantaa liukumisominaisuuksia, lämmön- tai sähköneristävyyttä sekä suojata korroosiolta 

korkeissa lämpötiloissa. Keraamiset lisäaineet ovat yleensä joko kulutusta kestävää 

oksidikeramiikkaa (Al2O3, Al2O3-TiO2, Cr2O3, TiO2) tai sirkoniumpohjaisia keraamisia 

materiaaleja (ZrO2-Y2O3, ZrO2-MgO), jotka omaavat korkean sulamispisteen. 

Keraamijauheet on yleensä ruiskutettu plasmaruiskutuksella, jolloin pinnoitteet ovat olleet 

suhteellisen huokoisia. Myös HVOF-menetelmällä on onnistuttu ruiskuttamaan 

keraamipinnoitteita rajoituksin. (Kutz & Myer, 2005 s. 410; Davis, 2004 s. 52; Korpiola, K 

et al., 2000.) 

 

Itsesulautuvilla seoksilla saadaan aikaan hyvin tiiviitä huokosittomia pinnoitteita. Niillä 

voidaan suojata abraasiokulumista, kavitaatiota ja hankauskulumista sekä korroosiota 

vastaan. Itsesulautuvat seokset ovat yleensä nikkelikromi- tai kobolttipohjaisia seoksia. 

Esimerkkejä itsesulautuvista seoksista ovat NiCrBSi, NiCrCuMoBSi ja CoCrNiWBSi. 

(Kutz & Myer, 2005 ss. 410 – 411; Davis, 2004 s. 52.) 

 

Polymeerit voidaan määritellä niiden kemiallisen koostumuksen, molekyylipainon, 

partikkelikoon ja sulamis- sekä jähmettymisominaisuuksien mukaan. Termisesti 

ruiskutettavat polymeerit ovat termoplastisia, ja yleisimpiä ovat polyeteeni, polypropeeni 

ja polyamidi. Polymeeripinnoitteilla saatavia ominaisuuksia ovat mm. parantuneet 

kitkaominaisuudet, tarttumattomuus, pinnan tiiveys tai kemikaalien kestävyys. (Kutz & 

Myer, 2005 s. 411; Davis, 2004 s. 53.) 

 

Termisesti ruiskutettavat langat ovat pääosin puhtaita metalleja ja seoksia. Tärkeimpiä ovat 

alumiini ja alumiiniseokset, sinkki ja sinkkiseokset, hiili- ja niukkaseosteiset teräkset, 

ruostumattomat- ja haponkestävät teräkset, kupari ja kupariseokset sekä nikkeli ja 

nikkeliseokset. Lankoja valmistetaan myös täytelankoina, joissa voi olla kovapartikkeleita 

tai muita lisäaineita. On myös keraamilankoja, jotka sisältävät alumiini-, kromi- tai 
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zirkoniumoksideja. Lankoja käytetään yleensä teräsrakenteiden korroosiosuojaamiseen, 

osien korjausruiskutukseen tai lisäämään kulutuksen kestoa. (Kutz & Myer, 2005 s. 411; 

Vuoristo, 2004.) 

 

3.3 Laitteistot ja parametrit 

Terminen ruiskutus -prosessiin vaikuttaa useat prosessiparametrit. Näitä parametreja 

optimoimalla voidaan saada haluttu pinnoite. Huomioitavat asiat pinnoitusprosessin 

toiminnassa ovat (Davis, 2004 s.120): 

 levityskuvio 

 pinnoitteen muodostuminen 

 ruiskutusprosessi ja sille ominaiset parametrit 

 perusaineen ja pinnoitteen lämpötila 

 ruiskun ja kappaleen välinen liike 

 pinnoituksen tehokkuus 

 

Termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden ymmärtämiselle on olennaista levityskuvion 

muodostuminen ja siihen liittyvät seikat. Terminen ruiskutus on materiaalista ja 

laitteistosta riippumatta aina sulaneiden tai puolisulaneiden partikkeleiden kulkemista 

kaasuvirtauksessa ja törmäämistä kappaleeseen. Levityskuvion muodostumiseen 

vaikuttavat näiden partikkeleiden koko, lämpötila, sulaminen ja kuljetus. Levityskuvio on 

aina ympyräkaaren tai ovaalin muotoinen, minkä vuoksi pinnoitepaksuus ei ole sama 

levityskuvion koko alalla. Eri määriä huokoisuutta ja hapettumista on eri kohdissa 

levityskuviota. Levityskuvion poikkileikkaus on esitetty kuvassa 9. (Davis, 2004 ss.120 – 

121.) 
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Kuva 9. Levityskuvion poikkileikkaus (Davis, 2004 s. 121). (Pattern center = 

ruiskutuskuvion keskikohta, particle directions = partikkelien liikesuunnat, fringe = reuna, 

entrainment = huokoistuminen) 

 

Pinnoite muodostuu yleensä useasta ruiskutuspyyhkäisystä, jolloin pinnoitteessa esiintyy 

eri määriä huokoisuutta, sulamattomia partikkeleita, oksideja ja epäpuhtauksia. Kuinka ja 

millaiseksi pinnoite muodostuu kappaleen pintaan, on riippuvainen pinnoitettavan 

kappaleen muodosta ja pinnoiteaineen morfologiasta. (Davis, 2004 ss. 121 – 122.) 

 

Eri ruiskutusprosesseilla on erilaiset säädeltävät parametrit, joiden avulla vaikutetaan 

lämmöntuontienergiaan ja siten partikkeleiden lämpötilaan, nopeuteen, kuljetukseen ja 

muodostuvan pinnoitteen lämpötilaan. Partikkeleiden ja muodostuvan pinnoitteen 

lämpötilan hallinta on tärkeää, koska lämpötila vaikuttaa oksidien muodostumiseen ja 

jännityksiin pinnoitteessa. Liian suurilla lämpötiloilla voidaan pilata pinnoitteen 

fysikaaliset ominaisuudet. Ruiskun ja kappaleen väliseen liikkeeseen ja asemaan tulee 

myös ottaa huomiota. Pinnoitettava pinta tulee olla kohtisuorassa ruiskutusvirtausta 

vastaan. Ruiskun ja pinnan välinen liike on pysyttävä tasaisena, jotta pinnoite muodostuu 

yhtä paksuksi kaikkialle pinnassa. Ruiskutusetäisyys ja ruiskutusnopeus ovat otettava myös 
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huomioon. Nämä kaikkia asiat; ruiskun ja kappaleen välinen liike, ruiskutusetäisyys, 

ruiskutuskulma, ruiskutusnopeus, prosessille ominaiset parametrit ja kappaleen geometria 

vaikuttavat pinnoitustehokkuuteen, hyötysuhteeseen ja laatuun. (Davis, 2004 ss. 122 – 

126.) 

 

Termisen ruiskutuksen laitteisto koostuu ruiskusta, lisäaineen syöttölaitteesta, kaasun 

paine- ja virtauksenhallintalaitteista ja energian säätölaitteesta. Lisäksi on apulaitteita, 

kuten jäähdytyslaitteet, kappaleenkäsittelijät kuten pyörityspöydät ja -rullastot sekä ruiskun 

käsittelylaitteet kuten robotit ja tasomanipulaattorit. (Davis, 2004 ss. 85 – 97.) 

 

3.4 Esikäsittelyt 

Termisesti ruiskutettava pinta on oltava hyvin valmisteltu ennen varsinaista pinnoitusta. 

Pieniä kappaleita ruiskutettaessa esikäsittelyt voivat viedä suurenkin osan koko prosessiin 

menevästä ajasta, joten esikäsittelyt on tehtävä huolellisesti. Pahimmassa tapauksessa 

pinnoite ei tartu ollenkaan tai tarttuu huonosti ruiskutettavaan pintaan. Standardissa SFS-

EN 13507 määritellään, että ruiskutettavan pinnan tulee olla raepuhallettavissa ja siitä on 

poistettava kaikki öljy, rasva, oksidit ja muut epäpuhtaudet. Lisäksi pinnankarheuden tulee 

olla riittävän hyvän adheesion saavuttamiseksi. (Davis, 2004 s. 110; SFS-EN 13507, 2010.) 

 

Ensimmäinen vaihe esikäsittelyssä on pinnan huolellinen puhdistus liasta ja rasvasta, 

mahdollisesta maalista, ruosteesta ja kosteudesta. Tämä voidaan suorittaa 

höyrypuhdistuksella, käyttämällä liuotinta ja/tai pyyhkimällä manuaalisesti. Hankalia 

paikkoja tai huokoisia materiaaleja voidaan puhdistaa myös ultraäänipuhdistuksella ja 

kuumentamalla kappaletta. Maalit ja vanhat pinnoitteet voidaan poistaa esim. 

raepuhalluksella. (Davis, 2004 s. 110.) 

 

Toinen pinnoituksen onnistumisen kannalta tärkeä vaihe esikäsittelyssä on pinnan 

karhennus, joka tehdään yleensä pinnan puhdistuksen jälkeen. Karhennuksella on suuri 

vaikutus tartuntalujuuteen. Karhennus voidaan suorittaa reapuhaltamalla tai koneistamalla. 

Riittävä tartuntalujuus voidaan myös aikaansaada kiinnittämällä pintaan sitova pinnoite. 

Raepuhallus yleensä suoritetaan teräs- tai alumiinirakeella, murskatulla piikivellä, kuonalla 

tai granaatilla, piihiekalla tai piikarbidilla. Koneistus yleensä suoritetaan paksuja 

pinnoituksia varten ja usein koneistuksen lisäksi myös pinta raepuhalletaan. Sitova 
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pinnoiteaine on kätevä tapa lisätä pinnoitteen kiinnittyvyyttä, varsinkin suurille pinnoille. 

Käytettyjä sidosaineita ovat esim. molybdeeni tai eri nikkeliseokset. (Davis, 2004 ss. 110 – 

116.) 

 

Esikäsittelyyn kuuluu myös pinnoitettavan kappaleen suojaus. Kohdat, joita ei haluta 

pinnoittaa, voidaan suojata metallisilla maskeilla, suojaavilla teipeillä tai maalattavilla 

suojilla. HVOF-ruiskutuksen suuren partikkelinopeuden vuoksi teipit eivät riitä 

suojaamaan kappaletta, joten HVOF-ruiskutettavat kappaleet on hyvä suojata maskeilla. 

Jos pinnalle halutaan ruiskuttaa tietty kuvio, voidaan pinnoite ruiskuttaa maskin läpi. 

Tällöin maskissa oleva kuvio pinnoittuu kappaleeseen. (Pawlowski, 2008 ss. 64 – 65; 

Davis, 2004 ss.117.) 

 

Ennen kappaleen pinnoituksen siirtymistä tuotantoon on hyvä suorittaa koepinnoitus, jotta 

voidaan varmistua pinnoitteen tarttumisesta ja laadusta. Varsinkin jos pinnoitetaan suuria 

pintoja tai useita kappaleita, koepinnoitus on tärkeää. Koepinnoituksesta on hyvä tehdä 

kovuusmittaukset vetokokeet. Eri pinnoitekerroksien tiiveyttä ja oksidipitoisuutta on myös 

hyvä tutkia koekappaleesta. (Simelius, 2004.) 

 

3.5 Jälkikäsittelyt 

Riippuen käytetystä ruiskutusprosessista, pinnoitemateriaalista ja pinnoitetun kappaleen 

käyttötarkoituksesta, termisesti ruiskutetut pinnoitteet ovat monesti käytettävissä ilman 

erityisiä jälkikäsittelyjä. Kuitenkin pinnoitettu pinta voidaan joutua jälkikäsittelemään 

esim. riittävän tiiveyden tai halutun pinnanlaadun aikaansaamiseksi. Jälkikäsittelyt voidaan 

jakaa kolmeen eri luokkaan seuraavalla tavalla (Pawlowski, 2008 s. 115; Vuoristo, 2004): 

 lämpökäsittelyt (sulautuskäsittelyt) 

 tiivistyskäsittelyt 

 viimeistelyt koneistamalla. 

  

Erilaisia lämpökäsittelyjä voidaan tehdä sähkömagneettisesti, uunissa, kaasuleikin avulla 

tai paineen ja lämmön avulla. Sulautuskäsittely voidaan tehdä esimerkiksi ensin 

ruiskuttamalla liekkiruiskutuksella jauhepinnoite kappaleeseen ja sitten sulauttamalla 

pinnoite korkeassa lämpötilassa. Sulautus voidaan tehdä myös laserin tai mikroaaltojen 
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avulla. Lämpökäsittelyillä voidaan saada pinnoitteesta tiiviimpiä ja kovempia. (Pawlowski, 

2008 ss. 115 – 153; Vuoristo, 2004.) 

  

Tiivistyskäsittelyjä käytetään jäännöshuokoisuuden tiivistämiseen. Tiivistyskäsittelyssä 

ruiskutetun kappaleen pintaan levitetään nestemäinen tiivistysaine, joka kapillaari-ilmiön 

avulla tunkeutuu huokoisiin ja tiivistää ne. Tiivistyksen apuna voidaan käyttää myös 

lämpöä. Tiivistystapoja ovat tiivistys ilmanpaineessa, matalapaineessa, korkeapaineessa ja 

näiden eri yhdistelmät. Tiivistysaineet voidaan jaotella epäorgaanisiin ja orgaanisiin 

tiivistysaineisiin. Tiivistäminen voidaan tehdä mm. parantamaan korroosionkestävyyttä, 

helpottamaan työstöä, kovan nestepaineen vuoksi tai toimimaan voiteluaineena. 

(Pawlowski, 2008 ss. 152 – 154.) 

 

Moniin teollisiin sovelluksiin joudutaan pinnoite lastuamaan tai hiomaan haluttuun 

pinnanlaatuun. Tällöin on otettava huomioon pinnoitteen työstettävyyden 

poikkeavaisuudet. Pinnoitteen suuri kovuus tai todella ohut pinnoite voi rajoittaa hyvin 

paljon työstettävyyttä. Haluttu pinnankarheus tai dimensioiden toleranssit määräävät 

pinnoiteaineen lisäksi käytettävän työstömenetelmän. Yleisesti termisesti ruiskutettuja 

pintoja hiotaan, kiillotetaan tai työstetään läppäämällä. Usein hionta on pyöröhiontaa 

timantti-, keraami- tai CBN-laikalla. Läppäyksessä pintaa työstetään öljyyn tai rasvaan 

sekoitetuilla hionta-aineilla. Tällöin kappaleeseen ei jää hionta-prosessista usein syntyviä 

jälkiä. (Pawlowski, 2008 ss. 158 – 159; Vuoristo, 2004.) 

 

3.6 Termisen ruiskutus Suomessa 

Suomessa toimii termisen ruiskutuksen alueella ainakin 15 yritystä. Yritykset toimivat 

lentokone-, paperi- ja sekatuotantokonepajateollisuudessa. Termisen ruiskutuksen 

tutkimuksen saralla toimii yritysten lisäksi Tampereen teknillinen yliopisto sekä valtion 

teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Muihin pohjoismaihin verrattuna Suomessa on laajin 

toiminta termisen ruiskutuksen saralla. Termistä ruiskutusta alihankintana Suomessa 

tekevät muun muassa (Vuoristo, 2010): 

 Virtasen Moottori Oy 

 Kuopion Konepaja Oy 

 Fincoat Oy 

 TTT Technology Oy.  
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4 LÄMPÖLEVYJEN TERMINEN RUISKUTUS 

 

 

Lämpölevyjen terminen ruiskutus asettaa laitteistolle tiettyjä vaatimuksia. Koska kyseessä 

on melko suuri tasomainen pinta, vaatii ruiskun liikuttelu mekanisointia. 

Pinnanlaatuvaatimuksen vuoksi lämpölevyn pinta tulee jälkikäsitellä hiomalla. Jotta 

vältyttäisiin turhilta jälkikoneistuksilta, tulee pinnoitekerros olla mahdollisimman tasainen. 

Prosessi tulee olla mahdollisimman hallittu ja keskeytymätön, jotta ruiskutusjälki pysyy 

riittävän tasaisena. 

 

Pinnoitteen valinnassa tulee ottaa huomioon hyvä kiinnittyvyys lämpölevyn pintaan. 

Pinnoitteelta vaaditut ominaisuudet; kovuus, likaantumattomuus ja korroosionkesto tulee 

säilyä vielä noin 200 °C:ssa. Pinnoitteen huokoisuus tulee olla mahdollisimman vähäinen. 

Pinnoite tulee olla hiottavissa vähintään pinnankarheuteen 0.4 Ra, pinnoituspuristimien 

lämpölevyihin kiillotettavissa eri kiiltoasteisiin. 

 

Edellä mainittujen vaatimusten täyttämisen lisäksi lämpölevyjen terminen ruiskutus tulee 

olla hyvin saatavilla ja kustannusten olla korkeintaan teknisen kromauksen tasolla. Koska 

lämpölevyjä valmistetaan keskimäärin 100 kpl vuodessa, on pinnoitteen kustannuksella 

suuri merkitys. Teknisen kromauksen tuomat ominaisuudet lämpölevyjen pinnoille ovat 

tällä hetkellä niin hyvät, ettei niitä tarvitse parantaa, varsinkaan kustannuksia lisäämällä. 

 

4.1 Soveltuvat pinnoitemateriaalit 

Teknisen kromauksen vaihtoehtoja teollisiin sovelluksiin on globaalisti etsitty 

kromausprosessissa syntyvien ympäristöhaittojen vuoksi. Termisesti ruiskutettavat 

kovametallit, kuten kromikarbidia tai volframikarbidia sisältävät kovametallit, ovat 

osoittautuneet hyväksi vaihtoehdoksi tekniselle kromaukselle eroosiokorroosio-

olosuhteissa (Espallargas, N et al., 2007). HVOF-ruiskutetuilla volframikarbidi-

kobalttikromi-pinnoitteella (WC-CoCr) on tutkittu olevan ylivoimaiset ominaisuudet 

abrasiivista kulumista vastaan verrattuna tekniseen kromaukseen (Wank, A et al., 2006). 

Paperiteollisuudessa on käytetty WC-CoCr sekä Cr3C2-NiCr -pinnoitteita suojaamaan 

kalanterin teloja kulumiselta ja korroosiolta sekä parantamaan puhtaanapysyvyyttä. Nämä 
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kovametallipinnoitteet voidaan hioa alhaiseen pinnankarheuteen, jopa alle 0,05 µm Ra, 

minkä vuoksi ne sopivat hyvin lämpölevyjen pinnoitemateriaaliksi (Zimmermann, 2012). 

 

Oksidikeraamipinnoitteiden pintaominaisuuksien, kuten kulutuksenkeston ja 

likaantumattomuuden perusteella ne soveltuisivat hyvin lämpölevyn pinnoitteeksi. 

Keraamit ovat lämpöä eristäviä, ja siten voivat haitata lämpölevyn toimintaa vanerin 

puristuksessa. Oksidikeraameista parhaimmat ominaisuudet ovat kromilla, joka on myös 

muita huomattavasti kalliimpaa ruiskuttaa. Kermaamipinnoitteiden hionta riittävään 

pinnankarheuteen voi osoittautua suureksi osaksi kustannuksia (Korpiola, K et al., 2000 ss. 

66 – 67).  

 

Muita mahdollisia pinnoitemateriaaleja lämpölevyjen pinnoitteeksi ovat 

molybdeenipohjaiset seokset, joita käytetään mm. liukupinnoissa ja männänrenkaissa. Ei-

rautametalleilla ja niiden seoksilla kuten Stelliiteillä ja Triballoyllä saadaan aikaan hyvät 

likaantumattomuusominaisuudet, joten ne sopivat myös hyvin lämpölevyjen vaatimuksiin. 

 

4.2 Soveltuvat prosessit 

Kovametalleja ruiskutetaan yleisesti HVOF-prosessilla. Myös detonaatio- ja 

plasmaruiskutuksella voidaan pinnoittaa kovametalleja, kuitenkin HVOF-prosessilla 

saavutetaan tiiviimpiä ja kulutusta kestävämpiä pinnoitteita. Käyttämällä uutta 

sovellutusta, HVAF-prosessia, saadaan kovametallien pinnoituksesta halvempaa (Niemi, 

2012). HVAF-prosessille on ominaista matala prosessilämpötila, jonka vuoksi 

pinnoitteeseen muodostuu vähemmän oksideja kuin HVOF-prosessilla. 

 

Keraamipinnoitteiden ruiskutus suoritetaan yleisesti plasmaruiskutuksella. HVOF-

ruiskutetut keraamipinnoitteet ovat kuitenkin laadukkaampia ja ruiskutus voidaan suorittaa 

ilman tartuntakerrosta. HVOF-ruiskutetut keraamipinnoitteet ovat plasmaruiskutettuihin 

verrattuna paljon kalliimpia valmistaa. Lisäksi HVOF-ruiskutetut keraamipinnoitteet ovat 

erikoistapauksia ja vaativat erityistä osaamista pinnoitteiden onnistumiseen. 

 

4.3 Esi- ja jälkikäsittelyt 

Lämpölevyjen termistä ruiskutusta varten ei tarvitse pintoja viimeistellä niin pieneen 

pinnankarheuteen kuin teknistä kromausta varten. Tässä säästytään kustannuksilta, kun 
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hionta ennen pinnoitusta jätetään väliin. Viimeistelyjyrsitty lämpölevy tulee puhdistaa 

hyvin koneistusöljyistä ja liasta ennen termistä ruiskutusta. Lisäksi pinta tulee raepuhaltaa 

hyvän pinnoitteen tartunnan aikaansaamiseksi. Lämpölevyistä tarvitaan pinnoittaa vain 

vaneria koskettavat suuret pinnat, joten kierrereiät ja lämmityskierron reiät on hyvä suojata 

maskeilla. 

 

Jälkikäsittelynä lämpölevyille tulee suorittaa hionta haluttuun pinnankarheuteen. 

Kuumapuristimissa vaadittava pinnankarheus on 0.4 µm Ra ja pinnoituspuristimissa pinta 

kiillotetaan. Tarvittaessa pintojen "non-stick"-ominaisuutta voidaan parantaa 

jälkikäsittelemällä pinta erilaisilla polymeereillä. Lisäämällä pintaan fluoropolymeerejä 

(PTFE, PFA, PEF), kovamuoveja, polyolefiineja (PP ja PE), erilaisia vahoja tai 

silikooneja, voidaan pinnasta saada hyvin likaahylkivä (Sorsa, 2012). Tällainen 

jälkikäsittely kuitenkin nostaa pinnoitteen kustannuksia. Tarvittava likaahylkivyys 

saavutetaan luultavasti pelkällä pinnan vahauksella. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että terminen ruiskutus sopii hyvin 

lämpölevyjen pinnoitusmenetelmäksi. Termistä ruiskutusta tekniseen kromaukseen 

verrattaessa voidaan todeta, että termisellä ruiskutuksella voidaan valmistaa kulumis-, 

korroosio-, kitka- ja lujuusominaisuuksiltaan jopa parempia pinnoitteita. Nämä 

ominaisuudet kuitenkin vaihtelevat hyvin paljon eri ruiskutusprosessista, 

pinnoitemateriaalista ja jälkikäsittelyistä riippuen. 

 

Koska tämä työ sisältää vain kirjallisuustutkimusta, on termisen ruiskutuksen kustannuksia 

lämpölevyjen pinnoituksessa mahdotonta verrata teknisen kromauksen kustannuksiin. 

Kustannuksiin vaikuttaa monta hankalasti laskettavaa tekijää, kuten jälkikäsittelyjen tarve 

ja saavutettava pinnoitteen laatu, minkä vuoksi kustannusten määrittäminen vaatii 

koepinnoituksia ja testejä sisältävän jatkotutkimuksen. Täysin lämpölevyjen pinnoitusta 

vastaavia tutkimuksia ei löydetty, joten kaikkia tässä työssä lämpölevyjen 

pinnoitemateriaaleiksi ehdotettuja materiaaleja ei voida ilman käytännön testejä hyväksyä. 

Myös tämän vuoksi termisen ruiskutuksen hyväksyminen lämpölevyjen 

pinnoitusmenetelmäksi vaatii jatkotutkimusta. 

 

Lopuksi voidaan todeta, että terminen ruiskutus on paljon kehittyvä teollisuuden ala. Jo nyt 

Suomessa on useampia termisen ruiskutuksen tarjoajia kuin teknisen kromauksen tarjoajia. 

Lisääntyvä tutkimus termisen ruiskutuksen saralla voi tuoda esiin uusia 

pinnoitusmateriaaleja ja ruiskutusprosesseja.  
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