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TIIVISTELMÄ 
 
Prosessiolosuhteita jäljittelevät vesiretentiomittaukset ovat päällystepastan tärkeimpiä 
tutkimuskohteita. Hyvän vesiretention avulla voidaan päällystimellä saavuttaa erin-
omainen ajettavuus ja päällysteen laatu. Tässä työssä tutkitaan erilaisia vesiretentiomit-
tauksia ja haetaan niiden pohjalta uutta tietoa päällystyksen riippuvuussuhteista. 
 
Tämän työn teoriaosassa selvitetään tutkimuksen kannalta tärkeimpiä asioita. Niitä ovat 
käytetyt paperilajit, pohjapapereiden mittaukset, päällystepastojen sideaineet ja reolo-
giamittaukset.  
 
Käytännön osuus oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa tutkittiin useilla päällystepas-
toilla eri pohjapaperien ominaisuuksien ja tärkkelyksen määrän vaikutusta vesiretenti-
oon. Toisessa osassa järjestettiin koeajo Novicoater DWR -mittausta mukaillen. Tarkoi-
tuksena oli testata koejärjestelyn toimivuus Tampereen ammattikorkeakoulun paperila-
boratoriotiloissa. 
 
Tulokset osoittavat pohjapaperien ominaisuuksien vaikuttavan vesiretentioon. Erityises-
ti pohjapaperin karheus, huokoisuus ja formaatio oikeana yhdistelmänä parantaa hieman 
pastan vesiretentiota ja päällystejälkeä. Tärkkelyksen positiivinen vaikutus vesiretenti-
oon ja päällysteen muihin ominaisuuksiin tuli esille tutkimuksessa. Tulokset olivat luo-
tettavia ja järkeviä. 
 
Novicoater-koeajo osoitti, että vastaavat koeajot onnistuvat Tampereen ammattikorkea-
koulun laboratorio-olosuhteissa. Tuloksissa oli heittoa jossain määrin, mutta kehitettä-
vät seikat on selvitelty tässä tutkimuksessa. 
 
Tässä työssä ehdotetaan kokeiden pohjalta uusia sideaine- ja Novicoater DWR -
tutkimuksia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
  Avainsanat                        päällystys, huokoisuus, tärkkelys, vesiretentio               
   



TAMK, University of Applied Sciences 
Department of Paper Technology 
 

  Writer  Mika Kouhia 
  Thesis  Water retention measurements of coating 
  Pages  52 pages 
  Graduation time 05/2009 
  Thesis Supervisor Master of Science Arto Nikkilä 
  Co-operating Company TAMK 
______________________________________________________________________ 
 
ABSTRACT 
 
Dynamic water retention is the most important rheological property of coating color. 
With an adequate water retention value good runnability and excellent quality of coating 
color can be achieved. In this report various water retention measurements will be ana-
lyzed with the aim of gaining new information on coating compositions. 
 
The theory part of this report provides an overview of some of the most central concepts 
for the research project, such as paper grades, base paper testing, binders and rheology 
measurements.  
 
The practical research was conducted in two parts. In the first part the water retention of 
four coating colors was compared to the different base paper testing results. The roles of 
binders, particularly starch, in coating colors were also researched. In the second part a 
test drive was arranged in which the possibilities of simulating Novicoater DWR meas-
urements were tested. 
 
In the results the effects of formation, roughness and porosity on the water retention 
values could be seen. Good water retention was discovered to depend on the right mix-
ture of base paper properties. The results also brought out the beneficial properties of 
starch with regard to water retention and the quality of the coating layer. The results 
seemed to be correct and reliable. 
 
The Novicoater DWR simulation indicated that it is possible to carry out similar kinds 
of measurements in the laboratories of TAMK. There was some variation in the results 
but this report suggests ways in which it would be possible to develop the measure-
ments. 
 
On the basis of the results, further research concerning water retention measurements 
and the study of new binders is suggested. 
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1 Johdanto 
 

Paperin päällystys on prosessi, jonka lopputulokseen vaikuttavat prosessiolosuhteiden 

lisäksi pohjapaperin perusominaisuudet ja päällystyspastan reologiset ominaisuudet. 

Vesiretentio ja viskositeetti ovat pastan reologian kannalta tärkeimmät mitattavat suu-

reet. Vesiretentiota eli päällystyspastan vedenpidätyskykyä voidaan tutkia laboratorio-

välineillä: staattisesti seisovalla pastalla, dynaamisesti prosessiolosuhteita mallintaen ja 

kuiva-ainepitoisuuksia koeajon aikana tutkien. Pohjapaperin ominaisuuksilla karheudel-

la, formaatiolla ja huokoisuudella on vaikutusta pastan käyttäytymiseen. Niiden suoraa 

vaikutusta vesiretentioon on syytä tutkia lisää. 

 

Opinnäytetyön teoriaosassa on keskitytty tutkimusten kannalta olennaisiin seikkoihin, 

joita ovat mm. tutkimuksissa käytettyjen papereiden ominaisuudet, paperin perusmitta-

ukset, päällystepastatesteissä muuttujina toimivat sideaineet sekä erilaiset päällystepas-

tan vesiretentiomittaukset. 

 

Työn kokeellinen osuus on jakautunut kahteen osaan, joista molemmat suoritettiin 

Tampereen ammattikorkeakoulun paperilaboratorioissa kevään 2009 aikana. Mittausten 

ensimmäisessä osuudessa tutkittiin neljää eri päällystyspastaa. Muutoin identtiset pastat 

valmistettiin sisältämään eri määrän sideaineena toimivaa tärkkelystä. Pastoilla suoritet-

tiin reologiamittaukset, joista vesiretentiomittauksissa pohjana käytettiin viittä valittua 

paperia. Kolmesta pohjapaperista päällystettiin arkkisarja tutkituilla pastoilla. Toinen 

kokeellinen osuus oli koeajo koulun Pilot-päällystimellä. Koeajossa tutkittiin vesireten-

tiota, mittaamalla päällystyspastan kuiva-ainepitoisuuden muutoksia, Novicoater-

konseptia mukaillen.  

 

Opinnäytetyössä käsitellään vesiretentiomittauksia eli jo aiemmin paljon tutkittua aihet-

ta. Työn tarkoitus on löytää aiheesta uusia täydentäviä tietoja. Erityisesti tutkimuksissa 

on keskitytty tärkkelyksen rooliin pastojen reologisissa mittauksissa, paperin huokoi-

suuden ja vesiretention riippuvuuteen sekä erilaisten vesiretentiomittausten kehittämi-

seen. 
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Päällystyspastojen oikean reologian merkitys on korostunut nykyään, kun uusia päällys-

tyskemikaaleja tulee markkinoille ja koneiden ajonopeudet nousevat. Jatkuvasti uusiu-

tuvissa olosuhteissa on tärkeää saavuttaa hyvä prosessin ajettavuus ja päällysteen laatu. 

Vesiretentio, jota nykyään tutkitaan pääasiassa dynaamisilla mittauksilla tai prosessiolo-

suhteissa, on tärkeässä roolissa näissä uusissa haasteissa. Täten on olennaista kehittää 

vesiretentiotutkimuksen eri muotoja ja löytää riippuvuuksia eri päällystyksen tekijöiden 

välillä. (Ahtikari, Lehtovuori, McKenzie, Piilola & Rutanen 2006, 1) 

 

2 Paperi- ja kartonkilajit 
 

Tähän lukuun on koottu olennainen tieto tutkimuksissa käytetyistä paperi- ja kartonkila-

jeista. Puuvapaat paperilajit, puupitoiset paperilajit ja kartonkilajit on esitelty yleiskat-

sauksen lisäksi yksityiskohtaisemmin, myös päällystyksen näkökulmasta. Työn mitta-

uksiin valittiin useita päällystämättömiä puuvapaita papereita, yksi puupitoinen päällys-

tämätön paperilaji ja yksi sisäpakkauskartonki.  

 

Papereiden ja kartonkien luokittelujärjestelmiä on olemassa useita erilaissa, eikä yhtä 

oikeaa maailmanlaajuista standardia luokitteluun ole tehty. Paikallisia standardeja on 

kuitenkin mm. Japanissa ja Amerikassa. Yleisesti paperit on helppo luokitella kuitu-

koostumuksen mukaan sellupohjaisiin puuvapaisiin lajeihin, mekaanista massaa sisältä-

viin puupitoisiin lajeihin ja uusiopapereihin, joissa on pääasiassa käytetty kierrätysmas-

soja. Lajittelu voidaan tehdä myös loppukäytön mukaan esimerkiksi seuraavasti: paino-

paperit, pakkauspaperit, teollisuuspaperit. Näihin yläluokkiin lokeroidaan varsinaiset 

paperilajit. Esimerkiksi LWC ja SC kuuluvat puupitoisiin painopapereihin. Kartongit 

luokitellaan samoilla periaatteella sisä- ja ulkopakkauskartongeiksi, graafisiksi karton-

geiksi jne. (Knowpap 10.0 2008) 
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2.1 Puuvapaat paperilajit 
 

Puuvapaat paperilajit, toiselta nimeltään hienopaperit, sisältävät useimmiten ainoastaan 

sellua. Korkea sellupitoisuus yleensä tarkoittaa erinomaista laatua ja korkeita valmis-

tuskustannuksia. Hienopapereihin kuuluu päällystämättömiä ja päällystettyjä lajeja. 

Päällystämättömiä lajeja ovat mm. kopiopaperit. Päällystetyissä hienopaperissa appli-

koidaan paperin pinnalle usein kaksi tai kolme päällystekerrosta. Monikerroksiset pääl-

lystetyt hienopaperit ovat korkealaatuisia painopapereita. (Häggblom-Ahnger & Komu-

lainen 2003, 66–67) 

 

Puuvapaiden paperilajien neliömassat vaihtelevat alle 70 g/m2:sta 200 g/m2:aan riippuen 

rakenteen lisäksi mahdollisten päällystekerrosten paksuudesta. Hienopapereiden perus-

ominaisuuksia ovat korkea vaaleus ja hyvät lujuusominaisuudet. Päällystämisellä pyri-

tään parantamaan painatusominaisuuksia. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 66–

67) 

 

2.1.1 Raaka-aineet 

 

Päällystämättömät hienopaperit koostuvat yleensä valkaistuista lehti- ja havupuuselluis-

ta. Niiden suhteellinen osuus vaihtelee riippuen käyttötarkoituksesta, mutta yleensä ha-

vupuista valmistettavaa pitkäkuituista ns. armeerausmassaa käytetään vain välttämätön 

määrä. Pitkät kuidut parantavat lujuusominaisuuksia, mutta ne ovat kalliita ja huononta-

vat tuotteen formaatiota suuressa määrin käytettynä. Lyhytkuituinen lehtipuusellu on 

useimmiten pääraaka-aineena, koska sillä on helpompi saavuttaa paperille halutut omi-

naisuudet. (Knowpap 10.0 2008) 

 

Päällystetyissä hienopapereissa valkaistun lehti- ja havupuusellun osuudet ovat lähes 

vastaavat kuin päällystämättömissä. Eroina kuitenkin on, että päällystetyissä pohjapape-

reissa saatetaan käyttää pieniä määriä mekaanista massaa eivätkä täyteaineet useinkaan 

ole yhtä laadukkaita kuin päällystämättömissä papereissa. Se johtuu siitä, että pohjapa-

pereiden ei tarvitse olla yhtä vaaleita kuin lopputuotteen, koska päällyste lisää vaaleutta. 

(Knowpap 10.0 2008) 
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Täyteaineita hienopaperit sisältävät 5–25 %. Niitä käytetään parantamaan mm. vaaleutta 

ja opasiteettia. Tärkeimmät täyteaineet ovat korkean vaaleuden omaavat jauhettu ja sa-

ostettu kalsiumkarbonaatti. Kaoliinia käytetään täyteaineena erityisesti päällystetyissä 

hienopaperilajeissa. Vaaleutta korostetaan myös lisäämällä optisia kirkasteita. Puuva-

pailta papereilta vaaditaan hydrofobisuutta eli veden hylkimisominaisuutta. Hydrofobi-

liimat lisätään hienopaperikoneen massoihin lisäämään lopputuotteen veden kestoa ja 

sen lisäksi hienopaperit lähes aina pintaliimataan tärkkelyksellä. Pintaliimaus parantaa 

paperin jäykkyyttä ja pintalujuutta. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 67) 

. 

Päällystetty hienopaperi on yleensä päällystetty usealla kerroksella, joten eri kerroksien 

päällystepastan koostumuksilla on erilaisia vaatimuksia. Näkyvin päällystekerros on 

luultavasti vaalein ja korkealaatuisin. Päällimmäinen kerros voi koostua esimerkiksi 

kalsiumkarbonaatista, kaoliinista, latekseista, laadukkaista paksuntajista, optisesta kir-

kasteesta, liukasteesta ja muista apuaineista. Päällysteiden raaka-aineiden vaatimukset 

ovat korkeat. (Häggblom-Ahnger 2008) 

 

2.1.2 Valmistusmenetelmät 

 

Hienopaperin valmistus tapahtuu perinteisesti paperikoneella, joka voi osiltaan olla mo-

derni tai vanhanaikainen. Siinä on aina jossakin muodossa massan kierrot, perälaatikko, 

viiraosa, puristin ja kuivatusosa. Vaikka valmistusprosessia ei käydä tässä luvussa ko-

konaan läpi, on tiettyjä erityispiirteitä kuitenkin syytä tuoda esille siitä. 

 

Päällystämätön hienopaperi lähes aina pintaliimataan paperikoneella. Kalanterointi teh-

dään kovanippisellä konekalanterilla tai soft-kalanterilla. Painatusmuoto on joko arkki-

offset, offset, kopiointi tai tulostus, minkä perusteella paperi arkitetaan tai pituusleika-

taan asiakasrulliksi. (Knowpap 10.0 2008) 
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Päällystetyn hienopaperin valmistus lopputuotteeksi on monitasoinen prosessi. Päällys-

tys voidaan toteuttaa on- tai off-line eli suoraan paperikoneen jatkona tai erillisenä pro-

sessina. Superkalanterointi on myös lajille ominainen työvaihe (kuvio 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 1: Päällystetyn hienopaperin valmistuskaavio (Knowpap 10.0 2008) 

 

Paperin päällystys voidaan suorittaa erillisellä päällystimellä tai paperikoneella. Useita 

päällystekerroksia tehtäessä tarvitaan vähintään yksi koneesta erillinen päällystysyksik-

kö. Esipäällystys voidaan tällöin tehdä paperikoneen on-line -päällystimellä. Seuraava 

vaihe, kalanterointi, voidaan tehdä super- tai mattakalanterilla. Päällystysprosessi vaatii 

huolellisen kalanteroinnin, koska se viimeistelee ja tasoittaa päällysteen jäljen. Loppu-

käytöstä riippuen hienopaperi arkitetaan tai pituusleikataan sopivan kokoisiksi rulliksi. 

(Knowpap 10.0 2008) 
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2.1.3 Rakenteelliset ominaisuudet 

 

Tärkeimpiä päällystämättömien hienopapereiden ominaisuuksia ovat vaaleus ja opasi-

teetti, joihin vaikutetaan raaka-ainevalinnoilla. Muihin merkittäviin ominaisuuksiin kuu-

luvat veto-, repäisy- ja pintalujuus. Veto- ja repäisylujuudet saadaan käyttämällä oikeas-

sa suhteessa pitkä ja lyhyt kuituista sellua. Pintalujuutta vahvistetaan pintaliimauksella. 

Jäykkyys ja mittapysyvyys ovat erityisesti arkkipaperin tärkeitä ominaisuuksia. Kopio-

paperin tulee olla vain vähän taipuva ja se ei saa kutistua joutuessa kosketuksiin paino-

värien kanssa. Näihin asioihin vaikutetaan mm. kuituorientaatiolla ja formaatiolla pape-

rikoneen rainanmuodostusosalla. (Knowpap 10.0 2008) 

 

Painettavuuden kannalta, kun painatusmuoto on offset, päällystämättömien hienopape-

reiden tärkeimmät ominaisuudet ovat formaatio, bulkki, karheus ja huokoisuus. Jotta 

painoväri imeytyisi tasaisesti, paperin karheuden ja formaation on oltava tasaisia eikä 

huokoisuus saa olla kovin korkea. Päällystämättömät puuvapaat paperit ovat käyttötar-

koituksen mukaan ominaisuuksiltaan toispuoleisia tai tasapuoleisia. Kopiopaperit pyri-

tään tekemään niin, että ne ovat molemmilta puolilta lähes identtiset. Toispuoleisuuteen 

saatetaan sen sijaan pyrkiä rullista painettavilla offset-papereilla. (Knowpap 10.0 2008) 

 

Päällystetyissä hienopapereissa on tärkeää, että paperilla on hyvä ajettavuus kalanterissa 

ja paperin neliömassa-, kosteus- ja paksuusprofiilit ovat tasaiset. Ajettavuusongelmat 

ilmenevät yleensä katkoina. Paperin profiilin ollessa epätasainen tulee kalanteroinnin 

jäljestä huono. Paperin päällysteen tärkeimmät ominaisuudet ovat vesiretentio, kuiva-

ainepitoisuus, viskositeetti ja reologia. Pohjapapereiden olennaisimmat ominaisuudet 

ovat karheus, huokoisuus, absorptio-ominaisuudet ja formaatio. Suuri karheus ja for-

maatio näkyvät päällysteen epätasaisuutena. Huokoskokojakauman tulee olla pieni, jotta 

päällyste tarttuu paperiin tasaisesti. Paperin veden absorptio ei voi olla liian suuri eikä 

pieni, jotta päällyste tarttuu lujasti paperin pintaan imeytymättä kuitenkaan liian syvälle. 

(Knowpap 10.0 2008) 
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2.2 Puupitoiset paperilajit 
 

Puupitoiset paperilajit sisältävät pääasiassa mekaanisia massoja, joissa ei ole yleensä 

kemikaaleilla tehtyjä valmistusvaiheita. Puupitoiset paperit voivat sisältää pienissä mää-

rin sellua tai uusiomassoja. Puupitoisilla lajeilla paperin vaaleus ja lujuusominaisuudet 

eivät ole niin korostuneita ominaisuuksia kuin hienopapereilla. Puupitoisten lajien suu-

rin hyöty sellupohjaisiin papereihin verrattuna saadaan edullisemmista valmistuskustan-

nuksista ja kohtalaisesta laadusta.  

 

Puupitoisia paperilajeja eli mekaanisia painopapereita on lukuisia päällystettyjä ja pääl-

lystämättömiä. Mekaanisiksi painopapereiksi määritellään superkalanteroidut SC-

paperit, kevyesti päällystetyt LWC-paperit, kaksoispäällystetyt MWC-paperit ja matta-

pintaiset MFC-paperit. Näihin papereihin keskitytään tässä työssä, koska ne ovat pääl-

lystyksen sekä työn tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimmat lajit. Muita mekaanista 

massaa sisältäviä paperilajeja ovat mm. sanomalehtipaperit, MFS-paperit ja eräät eri-

koispaperit.  

 

Uusiomassan käyttö on lisääntynyt mekaanisissa painopapereissa, varsinkin hinnoiltaan 

halvoissa lajeissa kuten sanomalehtipaperissa. Se johtuu siitä, kun paperin tuotannon 

kate laskee alueellisesti, tulee tarve löytää entistä edullisempia raaka-aineita. Uusiomas-

san käytön toinen etu on ympäristöystävällisyys, joka perustuu paperin kierrätykseen. 

 

Puupitoisien paperien grammapainot vaihtelevat lukuisten eri paperilajien myötä valta-

vasti. Ne ovat kuitenkin yleisesti melko matalia eli 30:sta 130:een g/m2. Mekaanisilta 

painopapereilta vaadittavia ominaisuuksia ovat riittävä vaaleus, jäykkyys ja lujuusomi-

naisuudet. Myös kiillon, sileyden ja opasiteetin merkitystä korostetaan. (Knowpap 10.0 

2008) 

 

 

 

 

 

 



 13 (52) 
 

2.2.1 Raaka-aineet 

 

Mekaanisia massoja ovat erilaiset hierteet ja hiokkeet. Massojen valmistukseen käyte-

tään mekaanista jauhantaa tai hiertämistä paineistetussa tilassa. Osassa massoista myös 

lämpöä ja kemikaalikäsittelyjä hyödynnetään valmistusvaiheessa. Varsinaisen kemikaa-

likeiton puuttuessa prosessiketjusta mekaaniset massat sisältävät paljon ligniiniä, joka 

kellastuttaa paperia ajan kuluessa. Mekaanisen massan lujuusominaisuudet ovat hei-

kommat kuin sellun.   

 

SC-paperit (Super Calendered) ovat päällystämättömiä mekaanisia painopapereita.  Ne 

tehdään 70–90-prosenttisesti mekaanisista massoista ja pitkäkuitusellua käytetään pie-

nissä määrin armeeraukseen eli lujuusominaisuuksien nostamiseen. Mekaanisen massan 

suurella määrällä saavutetaan hyvä painettavuus ja kustannussäästöjä. SC-laaduissa täy-

teaineiden määrä on suuri eli n. 30 %, koska se parantaa paperin optisia ominaisuuksia. 

(Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 63) 

 

LWC-paperit (Light Weight Coated) ovat kevyesti päällystettyjä puupitoisia papereita. 

Ne koostuvat 45–80-prosenttisesti mekaanisesta massasta ja 20–55-prosenttisesti pitkä-

kuituisesta armeerausmassasta. LWC-paperin neliömassa on yleensä 40–60 g/m2. Pääl-

lystekerros vaihtelee 4–12 g/m2 välillä per puoli. Täyteaineita ei yleensä LWC-paperissa 

ole yli kymmentä prosenttia. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 65)  

 

MWC-paperi (Medium Weight Coated) on kaksoispäällystetty puupitoinen painopaperi. 

Se muistuttaa raaka-aineiltaan LWC-paperia, mutta sen neliömassa on tavallisesti suuri, 

70–130 g/m2. Päällystemäärä on 12–24 g/m2 per puoli, mikä parantaa tuotteen paina-

tusominaisuuksia ja vaaleutta huomattavasti. Esipäällystyksessä käytetään usein kal-

siumkarbonaattia, joka luo hyvän perustan pintapäällysteelle. (Häggblom-Ahnger & 

Komulainen 2003, 66)  

 

 

 

 



 14 (52) 
 

MFC-paperi (Machine Finished Coated) on koneella viimeistelty päällystetty mekaani-

nen painopaperi. MFC on raaka-aineiltaan samantyyppinen kuin LWC-paperi, mutta se 

on mattakalanteroitu. Sen neliömassa vaihtelee 45 ja 80 g/m2 välillä. MFC-paperin suu-

rin etu on korkea bulkki, joka takaa paremman jäykkyyden. (Häggblom-Ahnger & Ko-

mulainen 2003, 66) 

 

2.2.2 Valmistusmenetelmät 

 

Mekaaniset painopaperit valmistetaan perinteisesti paperikoneella. Tässä luvussa keski-

tytään valmistusprosessien erityispiirteisiin, koska koko paperin valmistusprosessia ei 

ole kaikessa laajuudessaan syytä kuvata tässä opinnäytetyössä. 

 

SC-paperin valmistus on kuvattu kuviossa 2. Tuotantoprosessin suurin erikoisuus on 

superkalanterointi, josta paperilaji onkin saanut nimensä. Se on moninippinen, tehokas 

kalanteri, joka luo paperiin tiiviin, sileän ja kiiltävän pinnan. Kalanteroinnin jälkeen 

paperit pituusleikataan, pakataan ja lähetetään asiakkaalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvio 2: SC-paperin valmistuskaavio (Knowpap 10.0 2008) 
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Kuviossa 3 on esitetty päällystetyn mekaanisen painopaperin tuotantoprosessi. Paperin 

päällystys tapahtuu, joko paperikoneella tai erillisellä päällystyskoneella. Superkalanteri 

viimeistelee paperin rakenteen. MFC-paperikoneessa päällystin ja mattakalanteri on 

koneessa on-line. Kalanteroinnin jälkeen seuraa aina pituusleikkaus ja pakkaus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3: Päällystettyjen mekaanisten painopaperien val-
mistuskaavio (Knowpap 10.0 2008) 

 

2.2.3 Rakenteelliset ominaisuudet 

 

SC-paperille tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä ajettavuus ja painettavuus. Lujuuksien 

tulee olla riittävät ja sileyden erinomainen. Tärkeimmät optisista ominaisuuksista ovat 

vaaleus, kiilto ja opasiteetti. Kun kiilto on hyvä, painojälki on tumma. Opasiteetin eli 

läpinäkymättömyyden merkitys korostuu, kun SC-paperi on ohutta. Paperi ei myöskään 

saa olla toispuoleista, kun halutaan saada tasainen painatustulos. Mekaanisen painopa-

perin korkea bulkki ja jäykkyys takaavat hyvän kokoonpuristuvuuden. (Häggblom-

Ahnger & Komulainen 2003, 63) 
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Päällystetyillä mekaanisilla papereilla pohjapaperilta vaaditaan hyvää lujuutta päällys-

tysprosessia varten. Korkea kiilto, sileys ja vaaleus ovat todella tärkeitä ominaisuuksia 

painettavuuden kannalta. Riittävä taivutusjäykkyys on ajettavuutta parantava ominai-

suus. Päällystetyiltä painopapereilta saadaan päällystämättömiin papereihin verrattuna 

korkeampi vaaleus, suurempi opasiteetti ja parempi painatusjälki. (Knowpap 10.0 2008) 

 

2.3 Pakkauskartongit 
 

Kartongit ovat monikerroksisia, pakkaustarkoitukseen tehtyjä painavia paperilajeja. 

Kartongit voidaan jakaa sisä- ja ulkopakkauskartonkeihin, graafisiin kartonkeihin ja 

erikoiskartonkeihin. Tässä työssä kuitenkin keskitytään sisäpakkauskartonkeihin, koska 

ne olivat yhtenä tutkimuksen kohteena. 

 

Pakkauskartongit sisältävät useimmiten monia eri raaka-aineita, kuten sellua, mekaanis-

ta massaa, hylkymassaa ja uusiomassaa. Sisäpakkauskartongit voidaan jakaa raaka-

aineiden ja rakenteen mukaan seuraaviin lajeihin: taivekartonki (FBB), sellukartonki 

(SBS) ja uusiokuitukartonki (WLC). Ne ovat yleensä päällystettyjä tai pintakäsiteltyjä. 

Pakkausvaatimusten lisäksi pakkauskartongeilta vaaditaan myös hyvää painettavuutta, 

koska painatus on yleensä osa niiden jälkikäsittelyä. (Knowpap 10.0 2008) 

 

Monikerrosrakenteen ansiosta kartongin eri kerrokset voidaan tehdä eri raaka-aineista. 

Kuluttajille näkyvien päällyskerrosten vaatimukset vaaleudelta ja optisilta ominaisuuk-

silta ovat suuret. Sisempien kerrosten tarkoitus on luoda bulkkinen ja jäykkä rakenne, 

joka onkin suurilla neliömassoilla olennaista. Kartongin eri kerrosten lukumäärä on 

yleensä yhdestä neljään. Monikerroksisen kartongin yhden kerroksen neliömassa on 25–

60 g/m2. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 72–74) 
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2.3.1 Raaka-aineet 

 

SBS-kartonki eli sellukartonki koostuu valkaistusta havupuu- ja lehtipuusellusta (kuvio 

4). Niitä on useimmiten saman verran. Se voi olla yksikerroksinen tai monikerroksinen 

kartonki. Nykyään käytetään keskikerroksessa vähän puolimekaanista CTMP-massaa. 

Sellukartonki voi olla useaan kertaan päällystetty tai täysin päällysteetön. (Häggblom-

Ahnger & Komulainen 2003, 72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 4: SBS-kartongin rakenne (Knowpap 10.0 2008) 

 

WLC-kartonki eli uusiokartonki on monikerroskartonki, jonka sisäosat koostuvat suu-

relta osin uusiomassasta, mutta pintakerros on valkaistua sellua (kuvio 5).  Uusiomassa 

kartongin tausta on koostumuksesta johtuen harmaa, mutta sen valkaistun pinnan paina-

tusominaisuudet ovat muiden kartonkien tasolla. WLC-kartongin ulkopinnalla on usein 

monia päällystyskerroksia. Uusiomassakartonkeihin pakatut tuotteet ovat usein pussitet-

tuja, koska sisäosat eivät täytä kaikkia hygieniavaatimuksia. (Häggblom-Ahnger & 

Komulainen 2003, 73) 
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Kuvio 5: WLC-kartongin rakenne (Knowpap 10.0 2008) 

FBB-kartonki eli taivekartonki on monikerroksinen laadukkaaseen pakkaamiseen tar-

koitettu laji.  Sen useasta kerroksesta keskikerroskerros on yleensä 45–60 g/m2 ja ulko-

kerrokset 25–30 g/m2 (kuvio 6). Keskikerros on valmistettu mekaanisesta massasta, jotta 

saadaan tuotteeseen hyvä jäykkyys. Ulkokerrokset on tehty hyvän vaaleuden ja painet-

tavuuden saavuttamiseksi valkaistusta sellusta. Taivekartonki on tavallisesti päällystetty 

pinnalta usealla kerroksella ja taustalta yhdellä päällystekerroksella. (Häggblom-Ahnger 

& Komulainen 2003, 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kuvio 6: FBB-kartongin rakenne (Knowpap 10.0 2008) 
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2.3.2 Valmistusmenetelmät 

 

Erilaisten sisäpakkauskartonkien valmistustavat muistuttavat toisiaan. Niissä lähinnä 

raaka-aineet ja jotkin erityispiirteet vaihtelevat. Tässä luvussa luodaan yleiskuva pak-

kauskartonkien valmistuksesta. 

 

Pakkauskartongin valmistusprosessissa paperikoneessa on normaalisti kolme eri perä-

laatikkoa ja viiraosaa eri kerroksia varten (kuvio 7). Keskikerroksen viiraosa voi olla 

rakenteellisesti erilainen kuin ulkokerrosten, koska keskikerros ei saa olla toispuoleinen. 

Nykyään tietyille kartonkilajeille käytetään monikerrosperälaatikkoa, joka erottelee 

massat ja kerrokset syötettäessä viiraosalle. Käytettäessä erillisiä rainanmuodostusosia 

kartonkikerrokset yhdistetään ennen puristinosaa. Puristinosa on useimmiten pitkänip-

pipuristin. Kuivatusosassa on tyypillisesti kuivatussylintereiden lisäksi jenkkisylinteri, 

joka kuivaa tehokkaasti ja lisää paperiradan kiiltoa. Kuivatuksen jälkeen kartonkirata 

pintaliimataan ja päällystetään on-machine -päällystimellä. Kalanterointi tapahtuu 

useimmiten soft-kalanterilla. Valmiit tambuurit eli konerullat pituusleikataan tai arkite-

taan. (Knowpap 10.0 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 7: Taivekartongin valmistusprosessi (Knowpap 10.0 2008) 
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2.3.3 Rakenteelliset ominaisuudet 

 

Sellukartongin käyttökohteita ovat nestepakkaukset, juomakupit ja lautaset. Tämän ta-

kia niille tärkeitä seikkoja ovat haju-, maku- ja puhtausvaatimukset. Muita vaadittavia 

ominaisuuksia ovat lujuusominaisuudet, opasiteetti ja painettavuus. Kartongin pintaker-

rosten tulee olla mahdollisimman lujat, jotta taivutusjäykkyys on tarpeeksi hyvä jalos-

tusta varten. (Knowpap 10.0 2008) 

 

Uusiokuitukartongin jäykkyys ja lujuusominaisuudet ovat huonompia kuin muiden sa-

man painoisten sisäpakkauskartonkien. Huonomman jäykkyyden takia siitä tarvitsee 

tehdä neliömassaltaan suurempaa kuin esimerkiksi taivekartongista. Uusiokuitukarton-

gin mikrobiologinen puhtaus on melko huono verrattuna neitsytmassoista tehtyihin tuot-

teisiin. Edellä mainituista syistä johtuen WLC-kartonkia käytetään vaatimattomampiin 

tuotteisiin kuin esimerkiksi taivekartonkia. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 

73) 

 

Taivekartongin laatuvaatimukset ovat laajat, koska sitä käytetään elintarvike-, kosme-

tiikka-, alkoholi-, lääke- ja savukepakkauksiin. Siltä vaaditaan korkeaa vaaleutta, hyvät 

lujuudet, riittävää jäykkyyttä, mikrobiologista puhtautta ja korkealaatuisia painatusomi-

naisuuksia. Taivekartonkipakkauksen tarvitsee näyttää todella hyvältä, kestää pinoamis-

ta ja olla hajuton sekä mauton. Lisäksi sen tulee olla tiivis ja ilmaa läpäisemätön. 

(Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 73) 

 

3 Pohjapaperin testaus 
 

Tässä luvussa on esitelty päällystyspastan vesiretention kannalta olennaisimmat pohja-

paperimittaukset. Ne ovat karheus, huokoisuus ja formaatio. Työtä suorittaessa mitattiin 

myös muita pohjapaperien ominaisuuksia, mutta ne käydään vain lyhyesti läpi, koska 

tulokset eivät välttämättä ole suoraan yhdistettävissä vesiretentiomittauksista saatuihin 

arvoihin. 
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Paperin neliömassa ja tiheys on selvitettävä pohjapapereista ennen vesiretentiomittauk-

sia. Kyseiset perussuureet kertovat tarpeellisia asioita pohjapaperin rakenteesta, mutta 

saattavat myös antaa tietoa vesiretentiomittauksille sopivista ajoparametreistä. Esimer-

kiksi mittausajan ollessa pitkä, grammapainoiltaan kevyet paperit saattavat vettyä. Näy-

tepaperin vettyminen pilaa mittaustulokset.  

 

Vesiretentiomittauksia suunniteltaessa olennaisimmat pohjapaperille suoritettavat testit 

ovat karheus, formaatio ja huokoisuus. Ne ovat paperin pinta- ja rakenneominaisuuksia, 

jotka vaikuttavat päällysteen sisältämän veden imeytymiseen paperiin.  

 

Paperin vesiabsorption sekä staattisen ja dynaamisen kontaktikulman mittaukset autta-

vat ymmärtämään pohjapaperin käyttäytymistä, kun se on kosketuksissa veteen.  Veteen 

pohjautuvien tutkimusten tulosten suora vertaileminen vesiretentiotestien tuloksiin on 

kuitenkin vaikeaa. 

 

3.1 Karheus 
 

Paperin karheus tai sileys on perusominaisuus, joka vaikuttaa päällystysjälkeen appli-

kointitavan mukaan vaihdellen. Sileä pohjapaperin antaa yleensä tasaisen ja viimeistel-

lyn päällystysjäljen. Teräpäällystys vaatii erityisesti sileän pohjan, koska terällä appli-

koitaessa päällyste ei seuraa pinnan muotoa vaan peittää huokosen tasaisella kerroksel-

la. Karhealla pohjalla epätasaisen pinnan korkeat kohdat jäävät peittymättä. (Suutari 

2000, 756) 

 

Päällystyksellä pyritään parantamaan paperin ulkoasua ja sileyttä. Kaikissa paperin pai-

natusmuodoissa on edullista, että pinta on riittävän sileä, jotta painoväri imeytyisi tasai-

sesti. Paperin pintaominaisuuksien kannalta vaativin painatusmuoto on syväpaino. Sy-

väpaino vaatii todella sileän pohjan, koska siinä painovärinsiirtomekanismi sitä edellyt-

tää. (Suutari 2000, 757) 
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Bendtsen-karheus määritetään mittaamalla ilmavirtausta paperiarkin ja sen vieressä ole-

van tasaisen pinnan välillä. Kahden pinnan välinen ilmavirtaus todentaa paperin ilma-

huokosten tilavuuden mittauksen aikana. Karheuden yksikkö on ml/min, joka kertoo 

huokosten tilavuuden tietyllä aikavälillä. Bendtsen-mittaus perustuu ISO 8791-2-

standardiin (kuvio 8). (Suutari 2000, 756) 

 

Sileyttä määrittävä PPS-testi (Parker Print-Surf) on kalibroitu eri yksiköille kuin Bendt-

sen eli mikrometreille. Yksikkö kuvaa paperin keskimääräistä pinnankorkeuden vaihte-

lua. PPS-testi perustuu standardiin ISO 8791/4 (kuvio 8). (Suutari 2000, 756) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 8: Oikealta katsoen PPS-mittari ja Bendtsen-mittari 

 

3.2 Huokoisuus 
 

Pohjapaperin huokoisuus vaikuttaa päällysteen käyttäytymiseen päällystimellä. Huokoi-

suuden ollessa korkea, päällysteen imeytymismäärä on myös suuri ja paperin kuivatus 

on vaikeaa. Huokoisuus kuvaa mm. massan jauhatusastetta ja hienoainejakaumaa pape-

rissa. (Suutari 2000, 755) 
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Huokoisuus kuvaa kuinka paljon paperissa on huokosia, käytännössä kuinka paljon il-

maa voi mennä paperin läpi. Huokoisuuden mittaamiseen on monia mittalaitteita, mutta 

tutkimuksissa käytettiin PPS-testiä, joka perustuu TAPPI Test Method 547-standardiin 

(kuvio 8). Huokoisuuden yksikkö on ml/min, joka kuvaa ilmavirran paperista läpitun-

keutuvaa määrää minuutin aikana. (Suutari 2000, 755) 

 

3.3 Formaatio 
 

Formaatio on pienimittakaavaista neliömassavaihtelua. Paperissa on alueita, jotka ovat 

muita tiheämpiä ja imevät siis myös vähemmän päällystettä kuin muut alueet. Ne voivat 

aiheuttaa päällystyksessä laatuongelmia. Formaatiolle on olemassa erilaisia mittauksia 

laboratorio-olosuhteisiin ja on-line -mittauksiin. (Suutari 2000, 755) 

 

Yleisin laboratoriomittaus on betaformaatiomittaus (kuvio 9). Siinä paperi läpäistään 

beta-säteilyllä vähintään neljästäsadasta kohdasta, ja tuloksista mittari laskee, kuinka 

paljon neliömassa vaihtelee. Betaformaatiomittaus sopii laajalle neliömassa-alueelle, 

20–300 g/m2. (Suutari 2000, 755) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 9: Formaatiomittari 
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4 Päällystepastan sideaineet 
 

Tässä luvussa on esitelty opinnäytetyön käytännön mittausten kannalta tärkeimmät si-

deaineet: tärkkelys, SB (Styreeni-butadieeni) -lateksi ja karboksimetyyliselluloosa 

(CMC). Mittauksia varten tehdyissä päällystyspastoissa tärkeimpinä muuttujina toimi-

vat tärkkelyksen ja SB-lateksin määrät. Päällysteiden pigmenttien tai apuaineiden suh-

teellisissa määrissä ei ollut eroja.  

 

Päällystyspastassa on sideaineita yleensä 5–25 %. Niiden pääasiallinen tarkoitus on si-

toa pigmentit toisiinsa ja paperirainaan. Sideaineilla on myös muita vaikutuksia pastan 

koostumukseen. Tärkkelys ja proteiinit ovat luonnollisia sideaineita, kun taas lateksit ja 

CMC ovat keinotekoisia. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 186–189) 

 

Sideaineen muut tehtävät ovat mm. toimia paksuntajina, estää kuplimista, lisätä veden-

kestävyyttä ja kasvattaa valonkestävyyttä. Päällystepastat täytyy suunnitella niin, että 

niissä on sopiva määrä paksuntavia sideaineita, jotta pastan viskositeetti saadaan sopi-

valle tasolle. Paksuntajina toimivat mm. tärkkelys ja CMC. Sideaineiden hinnat ovat 

myös tärkeitä seikkoja, kun suunnitellaan niiden käyttöä. Tärkkelys on edullisin sideai-

ne, mutta sen käytöllä on rajoituksensa. Kuten myös monet muut seikat paperinvalmis-

tuksessa, oikeiden sideaineidenkin valinnat ovat kompromissien tekoa hinnan ja muiden 

vaatimusten välillä. (Häggblom-Ahnger 2008) 

 

Sideaine vaikuttaa huomattavasti päällystyspastan vesiretentioon. Sideaineen vaikutus 

vesiretentioon riippuu sen kyvystä sitoa vettä pastaan. Sideainevalinnoilla pyritään 

myös saamaan päällyste huokoiseksi, koska huokoinen rakenne parantaa paperin paina-

tusominaisuuksia. (Lehtinen 2000, 189) 
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4.1 Tärkkelys 
 

Tärkkelys on luonnon polymeeri, joka koostuu glukoosimonomeereista. Kasveista tuo-

tetaan sitä energialähteeksi. Tärkkelys muistuttaa kemiallisesti selluloosaa, mutta on 

rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan erilainen. Erot ovat glukoosimonomeerien tavassa 

sitoutua toisiinsa. Tärkkelyksellä on useita eri muotoja sen mukaan, mistä kasvista ne 

ovat peräisin. (Bruun 2000, 241–242) 

 

Tärkkelys täytyy keittää ennen käyttöä. Sen voi tehdä eräkeittona tai jatkuvana keittona. 

Eräkeitossa tärkkelys lämmitetään yli 90 celsiusasteen lämpötilaan ja pidetään siinä 20 

minuuttia. Jatkuvassa keitossa lämpötilat ovat välittömästi 120 ja 140 asteen välissä. 

Keittämisen tarkoitus on liuottaa tärkkelys veteen, jotta se saavuttaa sitomisominaisuu-

tensa. (Bruun 2000, 244) 

 

Tärkkelyksen tärkeimpiä käytännön tehtäviä päällystyksessä on pidättää pigmenttejä ja 

säilyttää juoksevuus samana eri lämpötiloissa. Pintaliimauksessa, matalilla kuiva-

ainepitoisuuksilla, tärkkelystä käytetään usein ainoana sideaineena. Päällystyksessä, 

korkeilla kuiva-ainepitoisuuksilla, latekseja käytetään useista syistä tärkkelyksen kans-

sa. Suurin syy on, että tärkkelyksen kuiva-ainepitoisuus on todella matala sen valmis-

tuksen jälkeen, joten se tuo suuren määrän vettä mukanaan pastaan. Toinen syy on tärk-

kelyksen ominaisuus nostaa viskositeettiä ajettavuusalueen yläpuolelle. (Bruun 2000, 

246) 

 

Tärkkelys tuo paperiin jäykkyyttä ja ryhtiä korkean viskositeettinsa vuoksi. Se myös 

alentaa paperin pinnan huokoisuutta, mikä parantaa kiiltoa kalanteroitaessa. Vedenkes-

tävyys ei ole tärkkelyksessä hyvä, joten varsinkin vesipohjaisilla väreillä painettaessa, 

on päällysteessä oltava kovettimia eli vedenkestoa parantavia apuaineita. Tärkkelyspa-

toja käytetään lähinnä offset-painatukseen. Niitä käytetään myös esipäällystykseen ja 

pigmentointiin. (Bruun 2000, 249) 
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4.2 SB-lateksi 
 

SB-lateksi eli styreeni-butadieeni on eniten päällystyksessä käytetty sideaine. Lateksit 

valmistetaan keinotekoisesti emulsiopolyrisoimalla. Ne ovat siis synteettisten polymee-

rien vesidispersioita eli muovihiukkasia vedessä. Niiden partikkelikoko on kymmenistä 

satoihin nanometreihin. (Lee 2000, 198) 

 

SB-lateksi koostuu yleensä 60 osasta styreeniä ja 40 osasta lateksia. Butadieeni parantaa 

paperin pinnan joustoa ja styreeni kasvattaa kiiltoa sekä kovuutta. SB-lateksin etuja on 

sen antamat hyvät pintalujuudet, mutta se kellastuu helposti päivänvalossa. SB-lateksit 

sitovat hyvin pigmentit ja niillä on suhteellisen hyvä vedenkestävyys. Lateksit tarvitse-

vat kuitenkin muita sideaineita rinnalleen, koska niiden vedenpidätyskyky on huono, 

mikä vaikuttaa vesiretentioon. Lateksit eivät myöskään kestä nopeita lämpötilan ja pH:n 

muutoksia. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 189) 

 

SB-lateksipastat ovat helposti ajettavia teräpäällystyksessä. Korkean sitomislujuuden 

lisäksi niillä saadaan tiivis päällystekerros. Myös korkea kiilto saavutetaan niillä pääl-

lysteeseen ja painatusjälkeen. SB on markkinahinnaltaan kilpailukykyinen lateksi, joten 

sen suosio on tällä hetkellä korkea. Latekseissa tehdään kuitenkin paljon tutkimustyötä, 

jotta niiden ominaisuuksia voidaan parantaa entisestään. (Lee 2000, 210–214) 

 

4.3 CMC 
 

CMC eli karboksimetyyliselluloosa on keinotekoinen, veteen liukeneva sideaine. Se 

koostuu selluloosasta ja monokloorietikkahaposta. Sen käyttötarkoitus on stabiloida 

pastaa, nostaa viskositeettia, parantaa vesiretentiota ja toimia dispersioaineena. Sitä käy-

tetään hyvin pienissä määrissä ja yleensä lateksien kanssa. CMC myös nostaa pastan 

kestävyyttä ja päällysteen pintalujuuksia. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 188) 
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CMC:n eri käyttötarkoitukset ovat lukuisat. Sen lisäksi että se parantaa pastan reologiaa 

ja vesiretentiota, se toimii hyvin optisten kirkasteiden kantajana ja teräpäällystyksessä 

liukasteena. CMC:tä käytetään päällystyksen lisäksi pintaliimauksessa, mutta tällöin 

aineen viskositeetti on tavallista korkeampi. (Kloow 2000, 265–266) 

 

CMC:n edut ovat sitä tärkeämpiä, mitä suuremmat päällystemäärät ovat kyseessä. Pääl-

lystevirheiden määrät kasvavat yleensä päällystemäärän noustessa. CMC:n ja lateksin 

yhdistelmä mahdollistaa pienemmän sideainemäärän käytön, mikä mahdollistaa huokoi-

semman ja taipuisamman rakenteen, joka vähentää päällystysvirheitä. (Kloow 2000, 

273–274) 

 

5 Päällystepastan reologiamittaukset 
 

Tämän luvun tarkoitus on esitellä päällystyspastan reologiamittauksia. Perusmittaukset 

esitellään myös, mutta työn kannalta mielenkiintoisimmat aihealueet ovat erilaisissa 

vesiretentiomittauksissa. Tällä hetkellä vesiretentiomittausten pääpaino on prosessiolo-

suhteita simuloivissa tutkimuksissa, joita ovat dynaaminen vesiretentio ja Novicoater eli 

kuiva-ainepitoisuuksien muutosten seuranta ajon aikana. 

 

Reologialla tarkoitetaan oppia virtauskäyttäytymisestä mekaanisen rasituksen alaisena 

ja materiaalin muodonmuutoksesta. Viskositeetti ja vesiretentio ovat päällystyspastan 

tärkeimmät ominaisuudet. Viskositeetti ei yleensä kuitenkaan pysy vakiona pastoissa. 

Pastan reologia määräytyy seoksen ominaisuuksista, ja se vaikuttaa pastan ajettavuuteen 

ja käyttäytymiseen prosessissa sekä valmiin päällysteen laatuun ja rakenteeseen. (Hägg-

blom-Ahnger & Komulainen 2003, 184–185) 
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5.1 Reologian perusmittaukset 
 

Kuiva-ainepitoisuus on kiintoaineen, lähinnä pigmenttien, prosentuaalinen osuus pääl-

lystyspastassa. Se on yksi tärkeimmistä pastan ominaisuuksista. Jos kuiva-ainepitoisuus 

on liian korkea tai matala, sen huomaa heti pastan kulutusmäärissä tai päällystysyksikön 

ajettavuudessa. (Suutari 2000, 752) 

 

Viskositeetti on pastan ns. juoksevuus. Sen arvosta voidaan ennustaa päällysteen käyt-

täytymistä päällystystilanteessa. Viskositeetin ollessa liian korkea tai matala, se vaikut-

taa pastan kulutusmääriin ja päällystimen toimintaan. (Suutari 2000, 753) 

 

5.1.1 Kuiva-ainepitoisuus 

 

Perinteinen kuiva-ainepitoisuusmittaus tehdään kuivattamalla pastanäyte uunissa usean 

tunnin ajan. Kuiva-aineen osuus saadaan selville punnitsemalla näyte kuivatusta ennen, 

sen jälkeen ja muuttamalla tulokset prosenttiosuudeksi. Metodi perustuu standardiin 

SCAN-P 39:80. (Suutari 2000, 753) 

  

Erilaisia pikamittareita on kehitetty nopeuttamaan kuiva-ainepitoisuusmittauksia (kuvio 

10). Niillä mittaukset kestävät joitain kymmeniä minuutteja. Pikamittarit perustuvat 

esim. infrapunan tai halogeenilampun kuivatustehoon. Kuivatusaika on automaattinen 

tai säädetään itse halutun mittaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvio 10: Erilaisia kuiva-ainepitoisuuden pikamittareita 
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5.1.2 Brookfield-viskositeetti 

 

Pastan viskositeettiä eli juoksevuutta mitataan useimmiten Brookfield-menetelmällä. 

Brookfield-viskometri mittaa pastan vääntömomenttia pyörivällä kiertimellä, joka upo-

tetaan pastaan (kuvio 11). Kiertimen koko täytyy valita pastan juoksevuuden perusteel-

la, useimmiten kokeilemalla. Myös pyörimisnopeus ja viskositeetin yksikkö tulee valita 

ennen varsinaisia mittauksia. Yleisimmin käytetty yksikkö on mPas. Brookfield-

viskositeetin mittaus perustuu SCAN-P 50:84-standardiin. (Suutari 2000, 753) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 11: Brookfield-viskometri 

5.2 Vesiretentiomittaukset 
 

Vesiretentiolla tarkoitetaan päällystyspastan taipumusta luovuttaa vettä pastan ja pohja-

paperin ollessa kosketuksissa. Kun vesiretentio on hyvä, pastan kuiva-ainepitoisuus on 

vakaa. Jos kuiva-ainepitoisuus kasvaa päällystettäessä, päällystepastan vesi imeytyy 

pohjapaperiin, mikä saattaa aiheuttaa epätasaista sideainejakaumaa päällystetyssä pape-

rissa. (Suutari 2000, 752) 
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Hyvä vesiretentio on äärimmäisen tärkeä asia päällystyspastan hyvän ajettavuuden kan-

nalta. Se stabiloi koko päällystysprosessin, mistä tuloksena saadaan tasainen päällystys-

profiili. Sideaineet ovat pääosassa, kun päällystyspastan vesiretentiota arvioidaan. 

(Kloow 2000, 268) 

 

5.2.1 Staattinen vesiretentio, ÅA GWR 

 

ÅA GWR (Åbo Academy Gravitometric Water Retention) mittaa staattista vesiretentio-

ta (kuvio 12). Staattinen vesiretentiomittaus perustuu liikkumattoman pastan luovutta-

man veden tunkeutumiseen pohjapaperiin. Menetelmä antaa tietoa pastan vesiretentiosta 

simuloimatta kuitenkaan prosessiolosuhteita, joissa pasta on liikkeessä. 

 

Käytännön mittauksissa punnittu pohjapaperi laitetaan mittausalustalle ja viiden mik-

rometrin paksuinen membraanikalvo asetetaan sen päälle. Niiden päälle asetetaan pai-

nekammio, johon ruiskutetaan 10 ml haluttua pastaa. Kammio paineistetaan ja ajanotto 

käynnistetään. Yleensä paine on 0,5 baaria ja mittausaika 90 sekuntia. Ajan umpeudut-

tua pasta kaadetaan varovasti pois ja pohjapaperi punnitaan uudestaan. Punnitustulok-

sista voidaan laskea vesiretentioarvo. Vesiretention yksikkö on g/m2. (TAMK:n paperi-

laboratorion ÅA GWR -käyttöohje) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 12: ÅA GWR -mittari
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5.2.2 Dynaaminen vesiretentio, PDWR 

 

Portable Dynamic Water Retention tunnetaan myös nimellä ACAV DWR (kuvio 13). 

Se on mittari dynaamisen vesiretention testaamiseen. PDWR simuloi oikeita prosessi-

olosuhteita. Mittaukset suoritetaan samalla periaatteella kuin ÅA GWR -mittauksessa 

eli paperi punnitaan ennen varsinaista prosessia ja sen jälkeen. Membraanikalvo sijoite-

taan paperin ja pastan väliin mittausten aikana. Mittauspainetta voidaan säätää välillä 

0,5–2 baaria ja mittausaikaa 1–10 sekuntia. Mittausprosessissa pasta on liikkeessä, joten 

sen viskositeetti ja muuttujat vaikuttavat tuloksiin huomattavasti. 

 

PDWR on helpompi ja nopeampi tapa mitata vesiretentiota kuin ÅA GWR. Menetel-

mässä on enemmän säätövaraa erilaisille mittauksille esimerkiksi, kun käytetään useita 

erilaisia pohjapapereita. Aiempien tutkimusten mukaan dynaamisen vesiretention tulok-

sista on saatu huomattavasti suurempi hyöty kuin vanhemmista tutkimustavoista ja sitä 

myötä PDWR on yleistynyt käytettäväksi yhä useammissa päällystyspastatutkimuksis-

sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 13: PDWR-mittari 

 

 



 32 (52) 
 

5.2.3 Novicoater DWR 

 

Novicoater DWR on tapa mitata dynaamista vesiretentiota. Siinä vesiretentiota arvioi-

daan pastan kuiva-ainepitoisuuden muutoksena. Mittaukset suoritetaan yleensä koe-

ajoissa teräpäällystimellä melko pienessä ajonopeudessa (kuvio 14). Mittaukset suorite-

taan viiden minuutin sykleissä, joiden aikana otetaan pastanäyte yhden minuutin välein 

terän alta pastakierrosta. Yleensä pastaa on kierrossa noin litra. Jos pastan kuiva-

ainepitoisuus nousee merkittävästi koeajosyklin aikana, on vesiretentio huono. Se mer-

kitsee sitä, että paljon vettä imeytyy pastasta pohjapaperiin. (Ahtikari ym. 2006, 5) 

 

Novicoater DWR -tuloksia verrataan muihin vesiretentiotesteihin ja yleensä korrelaatio 

on huomattava. Novicoater tuo erilaisen näkökulman vesiretention mittaukseen ja sen 

yksikkö eli kuiva-ainepitoisuuden prosentuaalinen muutos auttaa hahmottamaan vesire-

tentiota eri näkökulmasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päällystepasta Näyte otetaan 
kierrossa 1 minuutin välein 

Viiden minuutin koeajo 

Kuvio 14: Novicoater-periaate (Ahtikari ym. 2006, 5) 
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6 Kokeellinen osuus 
 

Kokeellinen osuus suoritettiin kahdessa osassa. Ajallisesti ensimmäinen osa oli Novico-

ater-koeajo ja toinen osa oli tutkimus arkkipäällystyksessä. Molemmissa tarkoituksena 

oli tutkia eri päällystyksen vesiretentiomittauksia. Ensin järjestettiin koeajot TAMK:in 

paperilaboratorioiden Pilot-päällystimellä. Kaikki tarpeelliset mittaukset suoritettiin 

seuraavina päivinä. Ajallisesti pidempi toinen osa sisälsi mm. pohjapaperin testausta, 

pastojen suunnittelua ja valmistamista, pastojen reologiatutkimusta, arkkipäällystystä 

sekä päällystettyjen papereiden ominaisuuksien mittaamista. Tässä luvussa selvitetään 

tutkimuksen tavoitteet ja kulku. 

 

6.1 Tavoitteet 
 

Vesiretentiotutkimuksen tavoite oli tutkia kaikkia vesiretention mittausmenetelmiä. 

Menetelmistä tarkoituksena oli löytää uusia näkökulmia ja mahdollisesti kehittää niitä 

tulosten kautta. Novicoater-koeajossa testattiin mahdollisuuksia tehdä vastaavia koeajo-

ja Tampereen ammattikorkeakoulun paperilaboratorioiden laitteistolla. 

 

Tärkeimpiä tutkimuskohteita olivat pohjapapereiden ominaisuuksien vaikutus vesireten-

tioon. Mitattuja ominaisuuksia olivat: karheus, huokoisuus, formaatio, veden absorptio 

ja kontaktikulmat.  

 

Tutkimuskohteena oli myös valmistettujen pastojen sideaineiden merkitys vesiretenti-

oon. Pastojen sideaineissa muuttujana toimi tärkkelyksen ja SB-lateksin suhde. Tavoit-

teena oli löytää lisätietoa tärkkelyksen merkityksestä päällystyksessä. 

 

Työssä tutkittiin visuaalisesti eri pastojen applikointijälkeä arkkipäällystyksen jälkeen. 

Tavoitteena oli arvioida päällysteen laatua ja sideaineiden merkitystä sen kannalta. 
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6.2 Suoritustavat 
 

Tutkimus arkkipäällystyksessä oli moniosainen suunnittelun ja mittausten sarja. Se al-

koi viiden pohjapaperin valinnasta. Pohjapaperit olivat: kolme puuvapaata lajia, yksi 

puupitoinen SC-paperi ja yksi taivekartonki (taulukko 1). Pohjapapereista mitattiin: ne-

liömassa, paksuus, tiheys, formaatio, karheus, huokoisuus, veden absorptio, staattinen 

kontaktikulma ja dynaaminen kontaktikulma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1: Käytettyjen pohjapapereiden perustiedot 

Paperin lyh. Selite Nimi Muoto
FU1 Puuvapaa UPM OFFICE COPY/PRINT 90 GSM arkki

C Puupitoinen UPM RAUMA SCA 56 GSM arkki
B Taivekartonki TAKO BOARD FBB rulla

WFU2 Puuvapaa GALOF/ Kopiopaperi 100 GSM arkki
FU3 Puuvapaa TARRANTAUSTA rulla

W
S
FB

W

 

Tutkimuksen seuraava vaihe oli neljän päällystyspastan suunnittelu. Pastojen rakenteen 

muuttujaksi valittiin sideaineiden määrä. Tärkkelyksen ja SB-lateksin suhdetta vaihdet-

tiin, kun muiden aineiden suhteelliset määrät ja kuiva-ainepitoisuus pysyivät samana 

(taulukko 2). Kuiva-ainepitoisuus oli 65 prosenttia, ja pigmenteiksi valittiin 30 osaa 

kaoliinia ja 70 osaa kalsiumkarbonaattia. Pastat valmistettiin laboratoriossa annettujen 

työohjeiden mukaisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2: Pastojen muuttujat 

Muuttujat Pasta1 Pasta2 Pasta3 Pasta4
4 6 8 9

ärkkelys 8 6 4 0
C 0 0 0 1

ovetin 0,8 0,6 0,4 0,1

SB
T
CM
K
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Arkkipäällystystutkimus jatkui päällystyspastojen reologiamittauksilla. Pastoista mitat-

tiin kuiva-ainepitoisuus, viskositeetti, staattinen vesiretentio ja dynaaminen vesiretentio. 

Vesiretentiomittausten tulokset olivat tärkeässä roolissa, kun tuloksia arvioitiin. 

 

Viimeisessä vaiheessa pastoilla päällystettiin kolme valittua paperilajia, jotka olivat SC-

paperi, taivekartonki ja tarrantaustapaperi. Päällystys tehtiin arkkipäällystyksenä, appli-

kointilastalla, teräpäällystystä mukaillen. Paine yritettiin pitää mahdollisimman vakaa-

na. Paperit kalanteroitiin kahdesti ennen mittauksia. Päällystetyille arkeille suoritetut 

mittaukset olivat: visuaaliset tutkimukset mikroskoopilla sekä skannerilla, neliömassa, 

paksuus, tiheys, karheus ja huokoisuus.  

 

Novicoater-tutkimuksessa järjestettiin Tampereen ammattikorkeakoulun paperilaborato-

riossa Pilot-päällystimellä koeajo. Päällystepasta oli valmistettu ennen koeajoa ja poh-

japaperiksi valittiin puupitoinen paperilaji. Tutkimuksessa valittiin kolme ajoa eri pääl-

lystimen asetuksilla. Ajoissa nopeus pysyi vakiona, mutta teräpaine ja teräkulma vaihte-

livat. Jokainen ajo kesti viisi minuuttia ja näytteitä päällystyskaukalon ylijuoksusta otet-

tiin minuutin välein. Otetuista näytteistä mitattiin kuiva-ainepitoisuudet pikamittareilla 

ja tätä kautta tutkittiin vesiretentiota Novicoater-periaatetta mukaillen. Kuiva-aine-

pitoisuudet määritettiin myös uunikuivatuksella ensimmäiselle ja viimeiselle näytteelle 

jokaisesta ajosta. ÅA GWR -mittaukset suoritettiin ajojen ensimmäiselle ja viimeiselle 

pastanäytteelle, jotta saatiin verrannaistuloksia kuiva-ainepitoisuusmittausten tuloksille. 

Myös viskositeetit määritettiin pastoille. Pohjapaperille tehtiin perusmittaukset koeajon 

jälkeen, mutta päällystysjälkeä ei tutkittu. 

 

7 Mittaustulokset 
 

Tässä luvussa esitetään mittausten olennaisimmat tulokset ja analysoidaan niitä asetettu-

jen tavoitteiden pohjalta. Kaksiosainen tutkimus on selvyyden vuoksi jaettu kahteen 

alalukuun. Tulokset on esitetty graafisesti aina, kun se on tarpeellista selvemmän tul-

kinnan kannalta.  
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7.1 Vesiretentiotutkimus arkkipäällystyksessä 
 

Tutkimuksessa päällystyspastojen tavoiteltu kuiva-ainepitoisuus oli 65 %, joka myös 

noin yhden prosentin tarkkuudella saavutettiin. Viskositeettimittauksissa pastojen jäyk-

kyydet nousivat huomattavasti, kun tärkkelyksen suhteellinen määrä nousi. Tärkkelyk-

sen rooli paksuntajana ilmeni selvästi korkeana viskositeettina.  

 

Staattinen vesiretentio mitattiin todella alhaisella 30 sekunnin mittausajalla, koska ohut 

SC-paperi vettyi pitkillä mittausajoilla ja tuloksista haluttiin saada keskenään vertailu-

kelpoiset. ÅA GWR -tuloksista voidaan tulkita, että tärkkelyksen määrän kasvattaminen 

parantaa vesiretentiota (kuvio 15). Pastassa 1 on selvästi alhaisin eli paras vesiretentio, 

koska sinä pääsideaineena on tärkkelys. Tulokset ovat lineaariset, mutta eri pohjapape-

reilla mitattuna vesiretentioissa on selviä eroja. Ne johtuvat pohjapapereiden ominai-

suuksista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 15: Staattisen vesiretention tulokset eri pastoille (g/m2) 

ÅA GWR -tulokset
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PDWR-mittaukset tehtiin 5 sekunnin ja 1 baarin asetuksilla. Dynaamisessa vesiretenti-

ossa on havaittavissa samat seikat kuin staattisessakin (kuvio 16). Tärkkelyksen käyttö 

parantaa vesiretentiota lineaarisesti käytetyn määrän mukaan. Erilaisista pohjapapereista 

syntyvät erot vaikuttavat hyvin selviltä, koska pastan vesiretentiot vaihtelevat paperin 

mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 16: Dynaamisen vesiretention tulokset eri pastoille (g/m2) 

PDWR-tulokset

Pohjapaperimittauksia vertaillessa taivekartonki tulee huomioida erilailla sen rakenteen 

ollessa poikkeava kevyemmistä papereista (taulukko 3). Taivekartonki on bulkkisem-

paa, joten paksun rakenteen vuoksi ilma ei läpäise sitä helposti. Sen korkea karheus ja 

formaatio yhdistettynä matalaan huokoisuuteen korostavat pastan vesiretention mata-

luutta mittausten perusteella. Kun käytetään pastassa maksimimäärä tärkkelystä, dy-

naaminen vesiretentio ei ole niin hyvä kartongissa kuin papereissa. Se johtunee taive-

kartongin suuresta formaatiosta, jonka takia jäykkä tärkkelyspasta joutuu luovuttamaan 

enemmän vettä asettuakseen kartongin pinnalle. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 3: Pohjapaperitestien tulokset 
Neliömassa

g/m²

Tiheys
kg/m³

Bendtsen karheus
ml/min

PPS Karheus
Mikronit

Betaformaatio
Form. Indeksi

Huokoisuus
ml/min

FBB 185,3 660 779 8,6 9,6 143
SCA 55,7 1209 8 1,2 2,4 17

WFU1 (Office) 89,1 792 212 5,3 4,7 675
WFU2 (Galof) 99,5 848 223 6,1 6,8 708

WFU3 (Tarrant.) 64,4 712 1541 9,3 6,0 626
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Dynaamisen vesiretention antaessa staattista vesiretentiota luotettavamman kuvan pääl-

lysteen käytöksestä prosessissa keskitytään tuloksissa vertailemaan pohjapaperin omi-

naisuuksia siihen. 

 

Verrattaessa SC-paperin ominaisuuksia eri vesiretentioihin on selviä eroja nähtävissä 

(taulukko 3). SC-paperissa dynaaminen vesiretentio vaikuttaa olevan muita paperilajeja 

huonompi johtuen sen matalasta karheudesta, formaatiosta ja huokoisuudesta. SC-

paperilla on sen sijaan muihin papereihin verrattaessa sitä parempi staattinen vesireten-

tio, mitä vähemmän tärkkelystä käytetään.  

 

Kopiopapereiden dynaamisissa vesiretentioissa on eroja riippuen tärkkelyksen määrästä 

(kuvio 16). Galof-kopiopaperilla on UPM Officeen nähden parempi vesiretentio, kun 

tärkkelystä on paljon. Sen hieman UMP Officea korkeampi karheus, formaatio ja huo-

koisuus vaikuttavat tulokseen positiivisesti (taulukko 3).  

 

Tarrantaustapaperilla on selvästi vertailussa paperilajeista paras dynaaminen vesireten-

tio (kuvio 16). Se on pohjapapereista kaikkein karhein, mutta sen formaatio ja huokoi-

suus ovat matalia verrattuna karheuteen (taulukko 3). Kun etsitään tarrantaustapaperin 

yhtäläisyyksiä taivekartonkiin, huomataan molempien olevan hyvin karheita pohjia ja 

huokoisuuden olevan kummassakin pieni. Korkean huokoisuuden tiedetään huononta-

van vesiretentiota, mutta merkille pantavaa on myös tarrantaustapaperin suhteellisen 

matala formaatio. Tarrantaustapaperin ominaisuuksien yhdistelmä toimii hyvin ainakin 

tärkkelyksen ollessa sideaineena.  

 

Tutkimuksen perusteella tärkkelyspitoiset pastat vaativat karhean pohjapaperin suhteel-

lisen pienellä huokoisuudella ja formaatiolla saavuttaakseen parhaan mahdollisen dy-

naamisen vesiretention. Pastan korkea viskositeetti vaatii paperilta karheutta asettuak-

seen ja pastan vesipenetraatio paperiin lisääntyy formaation tai huokoisuuden ollessa 

korkeat. 
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Pohjapaperien vesiabsorptiolla ei vaikuta olevan suoraa yhteyttä pastan vesiretentioon 

(kuvio 17). Vesiabsorptio riippuu hyvin paljon paperin neliömassasta ja pintakäsittelys-

tä, koska ohuemmat, pintakäsittelemättömät paperit vettyvät helposti. Tutkimuksessa 

pintaliimatut kopiopaperit ja kartonki ovat vedenkestävämpiä kuin tarrantausta ja SC-

paperi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 17: Vesiabsorption tulokset (%) 

Staattinen kontaktikulma kuvaa sitä, kun paperille asetetaan vesipisara, kuinka suuri 

kulma muodostuu paperin ja pisaran välille. Mitä suurempi arvo on, sitä parempi veden 

pintakestävyys paperilla on. Dynaaminen kontaktikulma taas kuvaa sitä, kun vesipisara 

tipautetaan paperille, kuinka nopeasti pisara imeytyy paperiin ja kontaktikulma pienenee 

olemattomiin. Tulokset molemmista mittauksista ovat samansuuntaiset kuin vesiabsorp-

tiokokeissa, joten niitä ei ole syytä kaikessa laajuudessaan raportoida tässä työssä. Yh-

teenvetona voidaan todeta, että SC-paperin ja tarrantaustan vedenkestävyydet ovat huo-

nommat kuin pintaliimatuilla kopiopapereilla ja taivekartongilla.  
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Arkkipäällystykseen valitut paperit olivat taivekartonki, SC-paperi ja tarrantaustapaperi. 

Päällystys tehtiin käsivaralla mahdollisimman vakaissa koeolosuhteissa. Päällystys pie-

nentää huokoisuutta ja lisää sileyttä paperiin. Pastan tärkkelysmäärän noustessa päällys-

tekerros paksunee (taulukko 4). Se johtuu päällysteen korkeasta jäykkyydestä. Kevy-

emmän kerroksen applikointi vaatii enemmän painetta, kun applikoidaan tärkkelyspas-

talla, kuin juoksevimmilla päällysteillä. 

 

Tulosten mukaan tärkkelyspastalla saadaan sileämpi päällyste, jos pohjapaperi on kar-

hea (taulukko 4). SC-paperi toimii esimerkkinä, koska sen sileyden vuoksi tärkkelyspas-

talla (pasta 1) applikointijälki oli viiruinen ja epätasainen. Tärkkelyksen määrää pastas-

sa lisäämällä saadaan tulosten mukaan päällystetystä paperista hyvin pienihuokoinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 4: Päällystettyjen ja kalanteroitujen arkkien mittaustulokset 

Päällystemäärät g/m² FBB SCA WFU3 Huokoisuus ml/min FBB SCA WFU3
Pasta 1 16,9 18,2 25,8 Pasta 1 13,1 7,0 11,4
Pasta 2 13,8 6,9 8,7 Pasta 2 17,3 8,6 22,7
Pasta 3 11,0 5,3 11,7 Pasta 3 21,2 9,6 28,2
Pasta 4 9,2 4,3 8,8 Pasta 4 26,8 12,0 39,3

Bendtsen karheus ml/min FBB SCA WFU3 PPS Sileys mikronit FBB SCA WFU3
Pasta 1 99 28 86 Pasta 1 3,2 1,5 2,9
Pasta 2 120 2 146 Pasta 2 3,8 1,3 3,5
Pasta 3 134 1 145 Pasta 3 4,2 1,2 3,5
Pasta 4 199 3 162 Pasta 4 4,4 1,2 3,6

 

Tärkkelyksen käytössä on selviä etuja edullisen hinnan lisäksi. Sen ajettavuus ei kuiten-

kaan ole helposti optimoitavissa. Tärkkelys täytyy modifioida prosessia varten, jotta 

korkea viskositeetti ja heikko sitomiskyky saadaan muokattua toimivaksi kokonaisuu-

deksi. 
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Visuaalisessa taivekartongin päällysteen arvioinnista nähdään, että päällystekerros on 

paksumpi tärkkelyspastalla numero 1 (kuvio 18). Päällyste vaikuttaa myös sileämmältä, 

mitä enemmän pastassa on tärkkelystä. Lateksipastalla numero 4, ohuemmasta päällys-

teestäkin johtuen, kuidut näkyvät selvemmin. Applikointituntuma oli hyvä tärkkelyspas-

toissa, mutta applikointi vaatii enemmän painetta, jotta päästäisiin alempiin päällyste-

määriin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 18: Taivekartongin päällysteen pintakuvat (Pasta 1 vas. ylh., pasta 2 oik. 
ylh., pasta 3 vas. alh., pasta 4 oik. alh.) 
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SC-paperin päällystysjälkeä arvioidessa päällystemäärän huomaa selvästi laskevan la-

teksin määrän noustessa (kuvio 19). Mekaaninen pohjapaperi paistaa neljännen pastan 

läpi. Päällystejälki on viiruinen ja epätasainen tärkkelyspastalla (pasta 1) applikoitaessa. 

SC-paperi valittiin päällystettäväksi kokeilumielessä, vaikka sen korkea sileys ei sovellu 

päällystykseen hyvin. SC-paperi toimi kuitenkin hyvänä kontrastina karheille päällystet-

täville papereille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 19: SC-paperin päällysteen pintakuvat (Pasta 1 vas. ylh., pasta 2 oik. ylh., pas-
ta 3 vas. alh., pasta 4 oik. alh.) 
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Tarrantaustapaperissa oli hyvä päällystekerros kaikilla pastoilla (kuvio 20). Luonnolli-

sesti paksuin ja tasaisin päällystekerros kuitenkin saavutettiin tärkkelyksen avulla. Ap-

plikointi oli helppoa tärkkelyspastoja paperille levitettäessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 20: Tarrantaustapaperin päällysteen pintakuvat (Pasta 1 vas. ylh., pasta 2 oik. 
ylh., pasta 3 vas. alh., pasta 4 oik. alh.) 
 

Visuaalisesta tarkastelusta oli vaikea löytää yhteyttä vesiretentioon applikoinnin jäljen 

kautta. Pastan reologia suurelta osin vaikuttaa applikointitapahtuman sujuvuuteen ja 

päällystysjälkeen, mutta tämän tutkimuksen pohjalta ei voida tehdä johtopäätöksiä vesi-

retention ja applikoinnin suorasta riippuvuussuhteesta. 
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7.2 Vesiretentiotutkimus Novicoater-koeajossa 
 

Tutkimukset suoritettiin kolmella eri pikamittarilla ja uunikuivatuksella. Luvussa on 

käytetty lyhenteitä esitetyissä kuvioissa (taulukko 5). Viskositeetti mitattiin Brookfield-

mittarin perusasetuksilla ja staattinen vesiretentio ÅA GWR -mittarilla, 90 sekunnin ja 

0,5 baarin asetuksilla. 

 

 Taulukko 5: Lyhenteiden selitykset 

 Lyhenne Mittarin tyyppi Muuta tietoa
1 Halogeeni KAP - pikamittari 150 astetta
2 IR KAP - pikamittari 130 astetta
3 Halogeeni KAP - pikamittari 150 astetta
K Uunikuivatus 2 h, 115 astetta
isk. Viskositeetti Brookfield
VR Staattinen vesiretentio ÅA GWR

 T
 T
 T
 U
 V
 S

 

Pohjapaperin neliömassa on 71 g/m2. Ominaisuuksiltaan se on melko tavallinen päällys-

tykseen sopiva puupitoinen paperi (taulukko 6). Se on melko karhea, mutta huokoisuus 

on kuitenkin kohtuullisen matalalla tasolla. Paperin ominaisuuksissa ei ole erityispiirtei-

tä, jotka suoraan vaikuttaisivat pastan käyttäytymiseen päällystimellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 6: Pohjapaperin testien mittaustulokset 

Tulokset (Päällystetty puoli) Yksikkö
Neliömassa 71 g/m²

Paksuus 101 μm
Tiheys 704 kg/m³

Bendtsen karheus 607 ml/min
PPS karheus 7,0 micronit

PPS huokoisuus 406 ml/min
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Ensimmäisen ajon tuloksista nähdään, että kuiva-ainepitoisuus on vaihdellut eri ajan-

kohtina ja suoraa trendiä ei ole havaittavissa (kuvio 21). Uunikuivatus on mitattu vain 

ajon alku ja loppuhetkestä, joten se on lähinnä suuntaa-antava arvo. Vesiretentio on sitä 

parempi, mitä vähemmän kuiva-ainepitoisuus nousee ajan funktiona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 21: Ensimmäisen ajon kuiva-ainepitoisuudet välillä 0–5 minuuttia 

Ajon 1 tuloksista nähdään, että staattinen vesiretentio on melko hyvä (taulukko 7). Se 

selittää osittain kuiva-ainepitoisuuden vähäisen nousun. Arvojen heittely saattaa johtua 

normaaleista prosessiolosuhteiden muutoksista tai mittausvirheestä. Viskositeetti laskee 

viidessä minuutissa huomattavasti eli pasta muuttuu juoksevammaksi. Viskositeetin 

muutokset ovat normaali reaktio, kun päällyste on liikkeessä prosessissa.  

 

 

 

 

 

 

Taulukko 7: Ensimmäisen ajon tärkeimmät tulokset taulukoituna 

KAP Visk. ÅAGWR UK
T1/% T2/% T3/% Br/mPas g/m² %

0 Min 54,94 55,05 54,39 256,7 106,2 54,29
in 54,46 55,03 54,46 242,7 104,8 54,765 M
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Suurin suhteellinen eli prosentuaalinen muutos lähtöarvoon verrattuna tapahtuu viskosi-

teetissa (kuvio 22). Vesiretention tulisi pysyä vakiona, mutta prosessiolosuhteet ja mit-

taustarkkuus vaikuttavat sen stabiiliuteen. Mittari 3 (T3) on teoriassa pikamittareista 

tarkin ja luotettavin, joten uunikuivatuksen kanssa tulokset viittaavat hyvään vesireten-

tioon kyseisissä prosessiolosuhteissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvio 22: Ensimmäisen ajon suhteelliset muutokset (%) ajon aikana 

 

Toisen ajon tuloksista nähdään, että IR-mittaria (T2) lukuun ottamatta muutokset ovat 

todella pieniä (kuvio 23). Tulokset viittaavat jälleen hyvään pastan vesiretentioon, jos 

T2:een suhtaudutaan varauksella, kun sen tiedetään olevan vanhin ja epävakain mittari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvio 23: Toisen ajon kuiva-ainepitoisuudet välillä 0–5 minuuttia 
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Viskositeetti nousee toisessa ajossa lievästi (taulukko 8). Staattinen vesiretentio huono-

nee selvästi, mikä voidaan tulkita mittaustarkkuudesta tai prosessiolosuhteissa pastan 

reologian pienistä muutoksista johtuvaksi. Luotettavin pikamittari T3 ja uunikuivatus 

viittaavat tuloksissa kuiva-ainepitoisuuden kasvuun, mikä on Novicoater-idean oikean 

toteutumisen mukaista. Pastan vesiretentio on tulosten mukaan hyvä. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 8: Toisen ajon tärkeimmät tulokset taulukoituna 

KAP Visk. ÅAGWR UK
T1/% T2/% T3/% Br/mPas g/m² %

0 Min 54,95 55,49 54,16 212,0 101,2 54,18
in 54,95 54,83 54,51 216,7 106,4 54,395 M

 

Suhteellinen muutos selventää tuloksia (kuvio 24). Viskositeetilla ja staattisella vesire-

tentiolla on selvä nousu. Molemmat arvot ovat kuitenkin selvästi alempia kuin ensim-

mäisessä ajossa, joten nousu johtuu luultavasti prosessin tasoittumisesta. Uunikuivatus 

ja pikamittari 3 (T3) näyttävät, mittausten onnistumisen kannalta positiivista lievää kui-

va-ainepitoisuuden kasvua. 

 

Kuvio 24: Toisen ajon suhteelliset muutokset (%) ajon aikana 
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Toisessa ja kolmannessa ajossa muiden mittareiden tulokset ovat melko tasaisia paitsi 

IR-pikamittarin (kuvio 25). Heittoja tuloksissa on jonkin verran, eivätkä ne ole lineaari-

sia. Uunikuivatustulos viittaa lievään kuiva-ainepitoisuuden nousuun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 25: Kolmannen ajon kuiva-ainepitoisuudet välillä 0–5 minuuttia 

 

Kolmannessa ajossa muutokset ovat hyvin pieniä ja ne viittaavat kuten aiemmin hyvään 

vesiretentioon ja loivaan kuiva-ainepitoisuuden nousuun (taulukko 9). Viskositeetissa ja 

staattisessa vesiretentiossa muutokset ovat pieniä, joten prosessiolosuhteet ovat vakaat. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 9: Kolmannen ajon tärkeimmät tulokset taulukoituna 

KAP Visk. ÅAGWR UK
T1/% T2/% T3/% Br/mPas g/m² %

0 Min 55,10 55,19 54,43 232,0 100,3 54,94
in 54,90 55,24 54,46 228,0 103,1 54,985 M
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Suhteellisen muutoksen tuloksissa, kuiva-ainepitoisuuden pikamittari 3 ja uunikuivatus 

antavat jälleen positiivisen arvon, mikä on hyvä asia tutkimuksen tavoitteiden kannalta 

(kuvio 26). Viskositeetti ja vesiretentio ovat suurimmat muuttujat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 26: Kolmannen ajon suhteelliset muutokset (%) ajon aikana 

Tulosten heittelystä huolimatta kuiva-ainepitoisuuksien nouseva suuntaus on nähtävillä 

tuloksista (kuvio 27). Mittareiden luotettavuudella on eri painoarvot tekniikan, asiantun-

tijoiden mielipiteiden ja käytännön kokeilujen kautta. Varovaisen arvion mukaan Pilot-

koeajo onnistui simuloimaan Novicoater-ideaa. Vaikka tuloksissa oli heittoja, kokonais-

tulos viittaa hyvään pastan vesiretentioon ja pieneen prosentuaaliseen kuiva-aine-

pitoisuuden nousuun. Käytännön mittauksissa on kuitenkin vielä mahdollisuuksia pa-

rantaa mm. näytteenottomenetelmää ja mittausten lukumäärää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 27: Kuiva-ainepitoisuuden kokonaiskehitys ajojen aikana 

Kuiva-ainepitoisuus ajojen aikana
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8 Virhearvio 
 

Vesiretentiotutkimus arkkipäällystyksessä onnistui mittausten kannalta hyvin. Toistoja 

mittauksissa oli riittävästi ja keskihajonta tarkistettiin jokaisesta tulossarjasta. Kuitenkin 

mahdollisuus mittavirheisiin on olemassa varsinkin vesiretentiomittauksissa, joissa me-

netelmä perustuu punnitukseen. Mittauksia tehdessä varmistettiin kuitenkin, että saman-

suuntaisia tuloksia oli vähintään kolme. Mahdollisuus pieniin mittavirheisiin ei kuiten-

kaan kumoa tosiasiaa, että tulokset vaikuttivat järkeviltä aiempien tutkimusten ja teorian 

valossa. Pohjapaperimittaukset tehtiin standardeja noudattaen.  

 

Novicoater DWR -ideaa simuloiva koeajo oli kokeilu, joka onnistui resursseihin nähden 

hyvin. Parannettavaa kuitenkin jäi, jotta tuloksista saataisiin todella luotettavia. Näytteet 

tulee seuraavassa vastaavassa koeajossa ottaa läheltä terää, mieluusti terän alta. Käytän-

nön syistä ne otettiin tässä tutkimuksessa teräkammion ylijuoksusta ja se todennäköises-

ti vaikutti tuloksiin heikentävästi. Aikaa on syytä varata mittauksille suuri määrä, koska 

kuiva-ainepitoisuusmittaukset vaativat paljon aikaa pikamittareillakin mitattaessa. Usei-

ta toistoja tarvitaan, jotta saadaan tuloksiin tarpeeksi jakaumaa. Aikaresurssien vähyy-

den vuoksi tutkimus tehtiin pienellä määrällä mittaustoistoja. Kuitenkin suuntaa-

antavana tutkimuksena tuloksista voidaan todeta, että vesiretention määritys Tampereen 

ammattikorkeakoulun paperilaboratorioiden Pilot-päällystimellä on mahdollista ja osa 

kehitettävistä seikoista on nyt selvitetty. Novicoater DWR on toimintamalli, joka on jo 

ennestään tutkittu ja kehitetty. Se voi nyt tuoda lisää variaatiota paperilaboratorion laa-

jaan mittalaitteistoon. 
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9 Yhteenveto 
 

Vesiretentiomittaukset ovat päällyspastojen tärkeimpiä tutkimuskeinoja. Samaan aikaan 

kun uusia päällystyspigmenttejä, apuaineita ja erityisesti sideaineita kuten keittämätön 

tärkkelys tulee markkinoille, täytyy olla keinot kemikaalien käytön optimointiin. Dy-

naamisen vesiretention riippuvuussuhteista eri kemikaaleihin tarvitaan tällöin kaikki 

mahdollinen tieto. 

 

Päällystyspastan vesiretentio on riippuvainen pohjapaperin ominaisuuksista. Tulosten 

mukaan paras dynaaminen vesiretentio saavutetaan, kun karheuden, formaation ja huo-

koisuuden suhde on oikea. Suhteellisen korkea karheus, matala formaatio ja pieni huo-

koisuus tuottivat parhaat tulokset vesiretentiomittauksissa, etenkin kun tärkkelystä käy-

tettiin sideaineena. 

 

Tärkkelyksestä, jota yleisesti pidetään halpana ja melko huonosti sitovana sideaineena, 

löytyi tutkimuksessa paljon hyviä ominaisuuksia. Erityisesti tärkkelyksen positiivinen 

vaikutus vesiretentioon ja päällysteen sileyteen oli merkille pantavaa. Tärkkelyksen 

modifiointi päällystyskohdetta varten on tärkeää, jotta sen heikkoudet saadaan minimoi-

tua. 

 

Novicoater-koeajon järjestäminen onnistui melko hyvin. Tulosten perusteella Pilot-

päällystimellä tai vastaavalla laitteella voidaan järjestää samantapaisia koeajoja myös 

TAMK:in paperilaboratoriossa. Tutkimustavan kehitettävät asiat ovat nyt pääosin kar-

toitettu.  

 

Uusien sideaineiden tutkimus olisi hyvä jatkotoimenpide tälle tutkimukselle. Markki-

noille tulleet, ilman keittämistä prosessoitavat, tärkkelykset ovat mielenkiintoinen koh-

de, jonka eroavaisuudet perinteiseen tärkkelykseen on hyvä selvittää.  

 

Novicoater DWR -tutkimusta olisi hyvä jatkaa. Riittävä aika tutkimukselle ja näyt-

teenottopaikan uudelleen määrittäminen voisi tuoda hyviä tuloksia uudessa Novicoater 

DWR -tutkimuksessa. 
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