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Kuka?
• Janne Kousa, Engineering Manager
• Rautella v. 2005 lähtien
• Mukana AM- tekniikan tuomisesta Rautelle
v. 2015 alkaen
• Master Thesis v. 2019 varaosien 3Dtulostamisen mahdollisuuksista PKyrityksessä
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Lisäarvoa metsävaroille
• Raute on maailman johtavia teknologia- ja
palvelutoimittajia
› puutuotetoimialalla
› globaalisti.
• Luomme lisäarvoa metsävaroille rautaisella
yhdistelmällä:
› asiantunteva henkilöstö ja
› kestävä ja resurssitehokas teknologia.
• Autamme asiakkaitamme menestymään
› tänään ja tulevaisuudessa.
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Plywood technology for all wood species
Log handling

Drying

In the Raute log handling lines logs
are made suitable for productive and
profitable veneer production. We
use the best available debarkers and
log scanners in the market to
supplement our own log handling
products.

Raute supplies two types of dryers: Roller dryers and screen dryers. The type and
the length of the dryer is based on the raw material and capacity needs. In the
grading line after the dryer, veneers are sorted based on moisture content, visual
quality and strength.

Peeling
Raute’s peeling lines cover the whole spectrum of
peeling needs. The start line is our spindleless
LitePeel, followed by the Pro and the fully automatic
Smart peeling lines.

Panel lay-up
Layup lines vary from traditional manual roller layup
lines to fully automatic ones. Glue application is
done either by rollers, liquid extruder or curtain
coater based on customer preference and glue type.

SMART MILL TECHNOLOGIES
• Machine automation
• Machine vision
• Measuring and grading
• Real-time data for
maximized performance
and quality

Pressing
Raute’s presses are vertical presses where the press platen size varies anywhere
from 5x5 ft to 7x13 ft. They can have up to 50 openings based on the desired
capacity.

Composing
With Raute’s composers it is possible to compose either green
(wet) or dry veneers. Raute also supplies the only combi line
in the world where it is possible to compose both green and
dry veneers.

Scarf-jointing
Raute’s specialty in the scarf-jointing lines is the wedge
type veneer scarfing press. There is only one cylinder in the
press compared to the traditional style of having up to six
cylinders per press.

Patching
Raute’s automatic patching line can contain from one to four patching levels and
depending on the veneer size from one to two patching heads per level. The
maximum number of patching levels are four which equals the capacity of 14-16
manual patching stations.

Panel repairing
Raute’s automatic panel repairing line can
contain from one to six repairing cells and
one cell is able to handle from one to two
different repairing tools. Typical
automatic repairing line includes six
repairing tools which equals the capacity
of 15-20 manual operators.

Overlaying
Raute’s overlaying presses are typically
multi opening lines but also single
opening short cycle presses are available.

Other panel processing
Sawing lines, sanding lines, packing lines
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AM- historia Rautella lyhyesti
• Ensimmäinen tulostuspilotti 2015 VTT:n
kanssa osana Fimecc- projektia –
tarkoituksena demonstroida 3D- tulostusta
• Toinen pilotti tulostettiin samaan aikaan
LUT:n laboratoriossa mutta se ei
osoittautunut tuotantokelpoiseksi osaksi
• Metallikappaleiden
käyttö tuotantolinjoissa
alkanut 2016
• Ensimmäiset muoviosat
tulostettu 2017
demokäyttöön
• Oma FDM- tulostin
hankittu 2018
T&K- käyttöön
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AM- status Rautella
• Useita mekaniikkasuunnittelijoita
koulutettu AM:n perusteisiin (DfAM)
• Noin puolet valmistetuista kappaleista ovat
1:1 samoja kuin koneistetut kappaleet
• Osa kappaleista on suunniteltu AMtekniikkaa ajatellen, tämä työ tulee
jatkumaan ja lisääntymään
• Materiaalitekniikan tietämys lisääntynyt
AM:n myötä, sekä metallien että erityisesti
muovien osalta
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Tuotekehityskappaleita
• Useita prototyyppejä tehty
tutkimuskäyttöön, myös tutkimuslaitosten
kanssa
• Pääosa kappaleista metallia, RST sekä MS1
• Tuotekehityksen omaa tulostinta
hyödynnetty ensimmäisten demomallien
tekoon
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Tuotekehityskappaleita (metalli ja PA11- muovi)
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Tuotanto-osia
• Pilottien jälkeen ensimmäiset osat asennettu tuotantokoneeseen 2016
• Osina mm. liimasuutin, voiteluainesuutin, erilaiset tukikappaleet, runkokappaleet
• Tällä hetkellä 45 kpl nimikkellä olevia tulosteita joita käytetään toimituksissa
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Tuotanto-osia
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Tuotanto-osia, muovisia asennustyökaluja
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Numeroja tuotanto-osista
• N. 500 osaa asennettu tuotantolinjoihin
(11/2019)
• N. 40 erilaista osaa asennettuna
tuotantolinjoihin
• Varaosina myyty n. 50 kpl osia
loppuasiakkalle
• Karkea jako metalli/muovi tällä hetkellä
80/20% käytetyissä osissa
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Viimeisin tuotekehitystesti metallista
• Monimutkainen koneistettu kappale, vastaava tulostettiin ensimmäisenä pilottina v. 2015,
paino yli 2 kg /kpl, halkaisija 130 mm
• Optimoitiin “kevyesti” tulostettavuuden sekä kustannuksien takia (DfAM)
• Muokattiin geometriaa muutamilta osin testaustarkoituksessa koska AM ei aseta rajoituksia
muotoilulle
• Tulostus MS1, lämpökäsittely sekä viimeistelykoneistus
• Asennettu 08/2019 asiakkaan linjaan ja kerätään käyttökokemuksia parasta aikaa
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Metallin korvaaminen komposiitilla
• Valittu koneistettu kappale joka voi soveltua valmistettavaksi myös muovista tai
komposiittimeteriaalista lujuusominaisuuksien puolesta
• Alkuperäinen tehty alumiinista, ja sisältää erikseen asennettavia osia
• Osat muokattu yhdeksi kappaleeksi sekä tehty hyvin kevyt optimointi, yksi testikappale tehty
omalla FDM- tulostimella
• Valmiin kappaleen tulostus sekä muovista että komposiitista (hiilikuituvahvistettu) sekä
inserttien lisäys kierteille
• Testaus tulossa tuotantolinjassa myöhemmin syksyllä 2019
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Tulevaisuuden näkymät
• Uudet materiaalit korvaamaan perinteisiä
• Varaosien 3D- tulostamisen konseptit
• Osaamisen lisääminen omassa
suunnittelussa
• Teknisten muovien mahdollisuudet,
kevyemmät mutta lujat materiaalit
monimutkaisissa kappaleissa
• Oman tuotannon työkalujen kehittäminen
jatkuu
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Kiitos!
Kysymyksiä?

www.raute.com

