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mistusajankohdasta sekä keitettävästä raaka-aineesta riippuen. Keittimen sisällä on useita 

eri vyöhykkeitä, joissa tapahtuvat hakemassan esi-imeytys keittolipeään, lämmitys, keitto 

sekä diffuusiopesu. Ligniinin liukenemista voidaan tehostaa modifioimalla keittoa muut-

tamalla alakliprofiilia ja poistamalla liuennutta ligniiniä ja kiintoainetta jo ylemmissä 

keittovaiheissa. Tällöin saavutetaan tasaisemmat keitto-olosuhteet hakemassassa sekä 

parempi keiton selektiivisyys. Keitinkorkeuden jako useampaan vaiheeseen ja vyöhykkee-

seen helpottaa alkaliprofiilin optimointia keittimessä. Lisäksi keittoa voidaan modifioida 

ja ligniinin erotusta edistää lisäämällä keittoon lisäaineita, joilla estetään saannon heikke-

nemistä, vaikka ligniiniä erotetaan enemmän.  
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sen ja keittokemikaalien välillä. Ligniinin erotukseen vaikutetaan ensisijaisesti asettamalla 

keittolämpötila sopivasti. Keitto suoritetaan 180 ºC alapuolella, koska muuten on vaarana 

massan saannon heikkeneminen. Veden höyrynpaine 160 ºC:ssa on noin 6 bar ja 180 

ºC:ssa noin 10 bar. Keittimen paine määräytyy keittolipeän ja hakkeesta haihtuvien 
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kin osittain.  
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1 JOHDANTO 

Merkittävä osa maailman sulfaattiselluloosasta keitetään jatkuvatoimisilla keittimillä. 
Tavallisessa keitintyypissä eli Kamyr-keittimessä hake ja keittolipeä syötetään keitti-
men huipulta ja valmista massaa poistetaan keittimen pohjalta. Keitosta saatava mus-
talipeä poistetaan keittimen keskiosasta. Keittimen yläosassa keittolipeä ja hakemassa 
virtaavat kumpikin alaspäin. Tasolla, jossa mustalipeä poistetaan, nestevirtaukset 
muuttuvat siten, että pesuneste virtaa keittimen sisällä ylöspäin. Keitetty massa jatkaa 
matkaansa alaspäin keittimen pesuvyöhykkeeseen, jossa pesuneste virtaa siihen näh-
den vastavirtaan.  
 
Valkaisukustannukset riippuvat voimakkaasti massan jäännösligniinipitoisuudesta, 
joten ligniininpoistoa on yritetty tehostaa joko keiton aikana tai erillisellä happidelig-
nifiointivaiheella. Ligniinin liukunemista voidaan tehostaa muuttamalla keittimen al-
kaliprofiilia tai poistamalla liuennutta ligniiniä ja kiintoainetta jo ylemmissä keitto-
vyöhykkeissä. Alkaliprofiilin muuttamiseksi on kehitetty useita modifioituja vuokeit-
toratkaisuja, joissa alkaliannoksen syöttö jaetaan keittimen eri osiin. Eri keittovyö-
hykkeiden ajotavoissa on myös eroja virtaussuuntien ja lämpötilojen osalta. Riippuen 
lämmönvaihtimien lukumäärästä sekä niiden asennus- ja ajotavoista, tunnetaan erilai-
sia vuokeitintyyppejä.  
 
Keittimien toiminta ja keiton eteneminen riippuvat voimakkaasti puun ominaisuuk-
sista ja hakkeen laadusta. Keiton ohjauksella pyritään tuottamaan haluttua laatua 
minimikustannuksin. Hakkeen laatuvaihtelun ohella säätöä vaikeuttavat mittauson-
gelmat ja pitkät prosessiviiveet. 
 
Alkaliprofiilin optimoinnilla vaikutetaan keittokemikaalien kulutukseen ja tuotettavan 
massan laatuun. Keittoajan ja -lämpötilan valinta kuuluu tähän optimointitehtävään. 
Keittimen kapasiteetti ja energiankulutus määräytyvät niiden kautta. Delignifioitumi-
nen alkaa jo keittoa edeltävissä imeytys- ja lämmitysvaiheissa ja se jatkuu myös kat-
kaisun ja pesun aikana. Delignifioitumisen etenemistä tarkastellaan yleensä ns. H-
tekijän avulla. Useampia paisuntavirtauksia käyttämällä voidaan edistää varsinaisia 
keittoreaktioita, koska osa liuenneesta ligniinistä ja kiintoaineesta saadaan pois keit-
timestä. Keittoa modifioidaan myös käyttämällä antrakinonia ja polysulfideja.  
 
Pesun tavoitteena on poistaa massasta saippua- ja pihka-aineet sekä palauttaa 
mahdollisimman suuri osa keittokemikaaleja takaisin kierrätettäväksi ja vähentää näin 
prosessihäviöitä. Pesun tarkoituksena on estää keittolipeän ja sellukuitujen mahdolli-
set reaktiot, jotka voivat heikentää massan laatua. Pesu voidaan suorittaa monilla eri 
laiteratkaisuilla. 
 
Raportissa käsitellään sulfaattisellun vuokeiton ja pesun perusteita, prosesseja sekä 
niihin liittyviä tärkeimpiä ohjaus- ja säätömenetelmiä.  
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2 HAKKEEN ESIKÄSITTELY  

Esikäsittelyn tarkoituksena on saada aikaan keittimen syötteeksi sopivaa haketta. 
Hakkeen tulee olla tasalaatuista ja puhdasta ja sen esi-imeytysvaiheen tulee olla olo-
suhteiltaan hallittu.   

2.1 Pasutus höyryllä  

Pasutuksen tarkoituksena on säätää hakemassan lämpötila sopivaksi sekä poistaa ilma 
hakkeen kapillaarihuokosista höyryn avulla. Höyry on usein keittimen mustalipeäpai-
sunnasta peräisin olevaa lipeähöyryä. Jos hake on kylmää, tarvitaan pasutukseen 
lisäksi tuorehöyryä. Ilman poistaminen hakkeesta on tärkeää siksi, että ilma estää 
keittokemikaalien imeytymistä hakkeeseen ja puuaineksen mikrorakenteeseen. Ilman-
poistolla suhteellinen reaktiopinta-ala keittokemikaalien ja puuaineen välillä saadaan 
suuremmaksi ja keittoprosessi tehostuu.  
 
Hakkeen kulku keittimeen alkaa hakesiilosta ja hakemittarista, joka on pyörivä loke-
romittari ja joka antaa tietyn tilavuuden haketta joka kierroksella. Tämän mittarin 
kierrosnopeutta voidaan säätää, joten sen avulla säädetään keittimen tuotantoa. 
Uusissa laiteratkaisuissa hakemittaria ei juuri käytetä. Tilalla on siilon purkausruuvi. 
Esimerkiksi Kvaernerin laitteet eivät sisällä hakemittaria, mutta Ahlströmin laitteisiin 
se kuuluu. Ahlströmin Diamondback-hakesiilo ja Lo-Level-syöttömenetelmä mahdol-
listaa hakkeen pasutuksen höyryllä sekä sen syötön hakemittarin ja haketuutin kautta 
suoraan korkeapainekiikkiin. Kuvassa 1 on esitetty Ahlströmin Lo-Level-syöttölait-
teisto. 
 
Vanhemmissa laiteratkaisuissa hake menee hakemittarilta matalapainekiikkiin ja 
pasutusastiaan ennen haketuuttia ja korkeapainekiikkiä. Matalapainekiikin muodostaa 
pesässään pyörivä roottori. Se pidättää alapuolellaan pasutusastian pasutuspaineen. 
Matalapainekiikistä hake putoaa pasutusastiaan, jossa sitä pasutetaan ja esilämmite-
tään lipeähöyryllä. Pasutus kestää noin 2–3 min ja se tapahtuu 1–1,5 bar:in paineessa, 
joka säädetään poistohöyryputkessa olevalla venttiilillä. Kuvassa 2 on esitetty rinnak-
kain vanhaa tekniikkaa edustava laitteisto, johon kuuluu matalapainekiikki sekä 
pasutusastia sekä modernimpi Ahlströmin Lo-Level -laitteisto, jossa hake siirtyy 
suoraan hakemittarilta haketuuttiin. 

2.2 Hakkeen yhdistäminen täyttölipeään korkeapainekiikissä  

Pasutettu hake kulkee korkeapainekiikin välityksellä jaksoittain keittimen syöttöput-
keen riippuen kiikissä olevan pyörivän lokeron asennosta. Kun lokero on pystysuoras-
sa asennossa, se täyttyy hakkeella. Kun lokero kääntyy vaakasuoraan, lokero ja siinä 
oleva hake siirtyy keittimessä ja syöttöputkessa vallitsevaan paineeseen eli noin 12 
bar:iin. Korkeapainekiikin tarkoituksena on samalla estää paineen purkautuminen 
syöttöputken ja hakkeen syöttökaulan liitoskohdasta. Korkeapainekiikistä hake pum-
pataan täyttölipeän mukana keittimen huipulle, josta se painetaan syöttöruuvilla keit-
timeen. Täyttölipeää kierrätetään takaisin keittimen yläosasta korkeapainekiikkiin. 
Kuvassa 2 korkeapainekiikki sijaitsee haketuutista seuraavana. 
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Kuva 1. Ahlströmin Lo-Level -syöttölaitteisto, jossa hake pasutetaan ja syötetään 

haketuutin kautta korkeapainekiikkiin /2/. 
 
 

 

 
Kuva 2. Hakkeen syöttötapoja korkeapainekiikkiin; perinteinen ja Lo-Level-mene-

telmä /2/. 
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3 SULFAATTIKEITTOMENETELMÄ  

Sulfaattikeitto voidaan tehdä joko erä- tai vuokeittimessä. Eräkeitossa hake ja keitto-
kemikaalit annostellaan keittimeen. Sitten keittimen sisältö esilämmitetään kierrättä-
mällä keittolipeää lämmönvaihtimen läpi takaisin keittimeen. Esilämmityksessä hak-
keesta poistuu ilma ja muut höyrystyvät kaasut. Esilämmitys kestää 1–1.5 tuntia, 
jonka aikana keittokemikaalit samalla imeytyvät hakkeeseen. Keittovaihe kestää noin 
2 tuntia ja se tapahtuu noin 170ºC:ssa. Usein ennen puskua keittolipeä syrjäytetään 
pesunesteellä. Pesu- ja syrjäytysvaiheen jälkeen keitin tyhjennetään puskutankkiin. 
 
Vuokeitossa pasutettu hake ja keittokemikaalit syötetään keittimeen ja ne lämmitetään 
aluksi esilämmitysvyöhykkeessä, jonka lämpötila on 115–120ºC. Seuraavassa 
vyöhykkeessä massa kuumennetaan keittolämpötilaan joko lämmönvaihtimien avulla 
tai höyrysyötöllä. Kuumennusta seuraa keittovaihe ja se kestää 1–2 tuntia. Massan 
viskositeettiarvojen huononeminen on todennäköistä varsinkin 180ºC korkeammissa 
keittolämpötiloissa ja keitto tapahtuu useimmiten puulajista riippuen lämpötilaalueella 
155–175ºC. Keittovaiheen jälkeen keittoreaktiot pysäytetään vastavirtapesuvyöhyk-
keessä kylmemmällä pesunesteellä. Pesuvaiheen jälkeen keitetty massa poistetaan 
keittimestä puskemalla sitä puskutankkiin.  
 
Käytetty keittolipeä poistetaan mustalipeänä Kamyr-keittimessä myötä- ja vastavirta-
vyöhykkeiden välistä pystysuoran keittimen keskiosalta /5/. 

3.1 Sulfaattikeittokemikaalit ja niiden kierrätys 

Keittoprosessiin syötetään aktiivisena kemikaalina valkolipeää (kuva 3). Keiton aika-
na puun sisältämä ligniini liukenee keittolipeään. Keitosta poistettava keittolipeä on 
mustalipeää. Valkolipeä sisältää vaikuttavina keittokemikaaleina natriumhydroksidia 
(NaOH) ja natriumsulfidia (Na2S).  

 
Keitosta lähtevä mustalipeä väkevöidään haihduttamolla ja poltetaan soodakattilassa, 
josta saadaan sula, joka on natriumkarbonaattia (Na2CO3) ja natriumsulfidia (Na2S). 

Sula liuotetaan laihavalkolipeään ja näin saadaan aikaan viherlipeä. Viherlipeä reagoi 
kaustisoinnissa sammutetun kalkin (Ca(OH)2) kanssa muodostaen kalsiumkarbonaat-
tia (CaCO3) ja natriumhydroksidia (NaOH). Näin regeneroitu natriumhydroksidi voi-

daan jälleen käyttää valkolipeänä.  

3.2 Keittoreaktiot ja H- tekijä 

Tavallisesti valkolipeän sulfiditeetti on 25–40%. Reaktionopeuden ja keitosta saata-
van sellun laadun kannalta alle 15% sulfiditeetti on liian matala. Sulfiditeetti 
määritellään suhdelukuna: 
 
 Sulfiditeetti = 100Na2S/(NaOH + Na2S) (1) 

 
Muita sulfaattikeittoa kuvaavia kemikaalimääreitä ovat aktiivinen alkali ja tehollinen 
alkali. Aktiivinen alkali määritellään seuraavasti: 
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  HAKE      SELLU 
 
     KEITTO 
        & 
     PESU  
           
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HAIHDUTUS          KAUSTISOINTI 
        & 
 POLTTO     
   
 
            H2O 

 Lämpöä             CaCO3  CaO  

   Täydennyskemikaaleja 
   

Kuva 3. Sulfaattikeittokemikaalien kierto /5/. 
 
 
 aktiivinen alkali = NaOH + Na2S (2) 

    
Natriumsulfidi kuitenkin hydrolysoituu edelleen vesiliuoksessa seuraavasti: 
 
 Na2S + H2O  NaOH + NaSH  (3) 

 
Tästä syystä puolet NaOH:n ainemäärästä vaikuttaa Na2S:nä keittoreaktioissa. Kemi-

kaaliväkevyyttä, joka vaikuttaa keittoreaktioihin, kuvaa paremmin tehollinen alkali, 
joka on: 
 
  tehollinen alkali = NaOH + ½ Na2S                     (4) 

 
Kemikaalimäärät ilmoitetaan joko Na2O:na tai NaOH:na. Tämän vuoksi todelliset 

kemikaalimäärät täytyy muuttaa molekyylipainojen avulla referenssikemikaalin 
määriksi. 
 

VIHERLIPEÄ
 
Na2CO3 

Na2S

VALKOLIPEÄ 
 
NaOH 
Na2S 

MUSTALIPEÄ 
- Ligniiniä 
- Hydrolyysisuoloja 
- Sulfonaatiotuotteita
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Keittoreaktioiden tuloksena puuaineksen ligniini liukenee osittain keittolipeään keiton 
aikana. Noin 80% ligniinistä, 50% hemiselluloosista ja 10% selluloosasta liukenee 
keitossa puuaineksesta keittolipeään. Keittoreaktioiden eteneminen riippuu teholli-
sestä tai aktiivisesta alkalista ja lämpötilasta. Ligniinin liukenemisnopeus kaksinker-
taistuu lämpötila-alueella 155–175ºC, kun lämpötilaa nostetaan 10ºC.  
 
Keiton aikana poistettavan ligniinin määrää voidaan pitää vakiona, vaikka lämpötila ja 
alkaliväkevyydet muuttuvat. Tässä yhteydessä keiton etenemistä kuvataan ns. H-teki-
jällä. Se on pinta-ala, joka muodostuu piirrettäessä reaktionopeus keittoajan funktiona. 
Keittämällä massa tiettyyn H-tekijään saadaan periaatteessa samanlaista sellua. 
Pehmeillä puulajeilla keitto päätetään vaiheessa, jossa selluun jää ligniiniä noin 4–5%, 
kovilla puulajeilla keitetyn sellun ligniinipitoisuus on noin 3%. Mikäli ligniiniä ero-
tetaan keittämällä enemmän, vaarana on massan lujuuden ja viskositeettiarvojen 
huononeminen. Kuva 4 esittää tyypillistä H-tekijän muodostumista eri delignifiointi-
vaiheissa. Ligniiniä poistuu keiton ohella myös imeytys-, lämmitys- ja pesuvaiheissa 
ja H-tekijä muodostuu niiden kaikkien vaikutuksesta.  
 
 
DELIGNIFIOINTI-   
NOPEUS     Lämmitys      Keitto         Katkaisu 
 
         
   Imeytys H- TEKIJÄ          Pesu   
     
 
 
          AIKA 

Kuva 4. H- tekijän muodostuminen sellun keiton eri vaiheissa /5/. 
  
 
H-tekijän asteikko on laadittu niin, että suhteellinen reaktionopeus on yksi 100ºC läm-
pötilassa. Kun keittoa ja ligniininpoistumista on tapahtunut yhden tunnin ajan 100ºC 
lämpötilassa H-tekijäksi saadaan myös ykkönen. Kuvan 4 perusteella tällä asteikolla 
sulfaattikeitot päätetään koivupuuta keitettäessä H-tekijäalueella 400–600 ja mänty-
puulla H-tekijäalueella 600–800. Tällöin koivumassan jäännösligniinipitoisuus noin 
3% ja mäntymassan 4–5%. Kuvassa 5 on esitetty männyn ja koivun jäännösligniini-
pitoisuus H-tekijän funktiona puolilogaritmisella asteikolla.  
 
Keitossa noin 90% puun liukenevista ainesosista liukenee keittoliemeen ja ne 
poistetaan keittimestä mustalipeän mukana. Mustalipeästä saadaan erotetuksi 
myöhemmin sulfaattikeiton sivutuotteina muun muassa mäntyöljyä. Keitossa puuai-
neesta haihtuu samalla tärpätin aineosia ja ne voidaan ottaa talteen lauhduttamalla 
keittimen poistohöyryä.  
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Kuva 5. Ligniininpoistuminen H-tekijän funktiona /5/. 
 

3.3 Delignifiointinopeus 

Sulfaattikeitossa lämpötila on pääasiallinen säätösuure, jolla vaikutetaan delignifioin-
tinopeuteen /11/. Lämpötilan tulee ylittää 100°C, jotta delignifiointinopeus olisi 
merkittävä H-tekijän laskennassa. Delignifiointinopeutta voidaan kuvata yhtälöllä 
 
  dL/dt  = -kCL        (5) 
 
jossa  L  on ligniinipitoisuus hakkeessa, 
  C  on tehollisen alkalin konsentraatio hakkeessa,  
  k on lämpötilariippuva reaktionopeusvakio ja 
  t on keittoaika. 
 
Reaktionopeusvakiota k voidaan kuvata puolestaan Arrheniuksen yhtälöllä 
 

  k = k0eB-E/(RT)      (6) 

 
jossa  E  on aktivoitumisenergia, 
  R on yleinen kaasuvakio, 
  T on absoluuttinen lämpötila ja 
  k0 ja B ovat vakioita.  
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H-tekijää kuvataan suhteellisen reaktionopeuden ja keittoajan integraalilla 
 

  ∫=
t

t

r
dtkH

0

         (7) 

 
jossa  t0 on aloitushetki H-tekijän laskennalle, 

t on aika, jossa H-tekijä lasketaan ja 
kr on suhteellinen reaktionopeus: 

 

kr = eC-D/T        (8) 

 
jossa  T on absoluuttinen lämpötila, 
  C ja D ovat puulajista riippuvia vakioita. 
 

3.4 Prosessisuureiden vaikutukset sulfaattikeitossa  

Tavoitteena keitossa on aikaansaada sellaista sellua, jonka jäännösligniinipitoisuus on 
haluttu, ja se, että keittoa seuraavissa massan pesu-, seulonta- ja valkaisuvaiheissa 
massahäviöt jäävät pieniksi. Lisäksi keitossa tavoitellaan mahdollisimman hyviä sel-
lun lujuusominaisuuksia. Myös koko kuitulinjan kemikaali- ja energiakustannukset 
pyritään minimoimaan. Taulukossa 1 on lueteltu sulfaattikeitossa vaikuttavia asioita. 
 
 
Taulukko 1. Sulfaattikeittoon keskeisesti vaikuttavia tekijöitä /5/. 
 

3.4.1 Hakelaadun ja hakkeen esikäsittelyn vaikutus  

Keittoon syötettävä hake pyritään pitämään mahdollisimman tasalaatuisena. Hake ei 
saa sisältää liikaa epäpuhtauksia ja hakekoon on oltava tasainen. Hakkeen kosteus ei 
saa vaihdella liikaa. Haketta tulisi myös esikäsitellä hallitusti niin, että se on viipynyt 
esilämmityksessä ja esi-imeytyksessä tietyn ajan ennen keittoa. Tällöin hakkeen läm-
pötila ja keittoliemen imeytyminen puuainekseen on riittävän tasainen ennen keitto-
vaiheita. 

HAKE - puulaji (mänty, koivu) 
 - laatu (kokojakauma, puhtaus) 
 - kosteus 
 - esikäsittely (pasutus, esi-imeytysaika, lämpötila-asetus) 

KEITTOLIPEÄ - sulfiditeetti 
KEITON SÄÄTÖ - kemikaaliväkevyys (aktiivinen tai tehollinen alkali) 

 - kemikaali-puusuhde 
 - lämpötilaprofiili keittimen sisällä 
 - keittoaika-lämpötilakuvaaja (H-tekijä) 

KEITON SÄÄTÖ- - kappa tavoite (ligniinin poistoaste keitossa) 
PARAMETRIT - jäännösalkali 
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Pieni hakkeen palakoko mahdollistaa tehokkaammat keittoreaktiot, mutta rajoituksena 
on tällöin muun muassa hakettamon energiankulutuksen kasvaminen. Mikäli toisaalta 
hienoaines on sekoittuneena muuhun suuremman palakoon hakkeeseen ja hienoaineen 
osuus on hakkeessa suuri, hienoaines kuluttaa keittokemikaaleja, mutta ei lisää saan-
toa, koska hienoaineksesta peräisin olevat massakuidut erottuvat myöhemmin massan 
seulonnassa. Keittimen keittokiertojen virtaukset saattavat estyä hakkeen hienoja-
keesta.  
 
Eräs tapa hallita palakoon vaihtelusta johtuvia saantohäviöitä on keittää erikokoinen 
hake eri keittimissä. Hakkeen seulonnalla voidaan vaikuttaa palakokoon, joka on eräs 
optimoitava prosessisuure.  

3.4.2 Keittokemikaalien ja sulfiditeetin vaikutus 

Sulfaattikeitossa pehmeiden puulajien keitto on nopeampaa kuin kovien. Massan 
saanto ja lujuus ovat myös parempia pehmeillä puulajeilla. Natriumsulfidi parantaa 
keittoreaktioita merkittävästi 15% sulfiditeettiin saakka. Sulfiditeetin tulee olla 
vähintään 15% ja noin 25% sulfiditeetti on jo sopiva. 
 
Alkaliannostus sulfaattikeitossa on pehmeillä puulajeilla 12–14% tehollisena alkalina 
laskettuna kuivaa puumäärää kohti. Kovilla puulajeilla tehollista alkalia käytetään 8–
10% kuivaa puumäärää kohti. Tehollisen alkalipitoisuuden kasvattaminen toisaalta 
nopeuttaa keittoreaktioita ja toisaalta pienentää massan saantoa. Saanto pienenee, 
koska suurempi alkaliannostus liuottaa voimakkaammin kuitujen hemiselluloosaa 
keiton aikana. Kuvassa 6 on esitetty tehollisen alkaliannoksen vaikutus H-tekijään. 
Kuvasta havaitaan, että ligniinin liukeneminen tehostuu alkaliannoksen kasvaessa, 
koska tietty kappataso saavutetaan pienemmällä H-tekijällä. Kuva 7 puolestaan kuvaa 
saannon vaihtelua eri alkaliannoksilla ja kappaluvuilla. Kuvasta 7 havaitaan, että 
saanto hieman pienentyy, kun alkaliannosta lisätään. 
 

 
Kuva 6. Tehollisen alkalin vaikutus H-tekijään eri kappaluvuissa /5/. 
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Kuva 7. Massan saannon riippuvuus alkaliannoksesta ja kappaluvusta /5/. 

 

3.4.3 Keittolämpötilan vaikutus  

Yleistäen voidaan sanoa, että ligniinin liukenemisnopeus kasvaa kaksinkertaiseksi, 

kun keittolämpötila kasvaa 160→170ºC. Lämpötilaa ei kuitenkaan kannata nostaa ra-
jattomasti, sillä massan saanto ja lujuusominaisuudet alkavat todennäköisesti heiken-
tyä yli 180ºC lämpötiloissa.  
 
Keiton lämpötila vaikuttaa myös keittolipeän sisältämän veden höyrynpaineeseen ja 
tätä kautta keittimen paineeseen. Veden höyrynpaine 160ºC lämpötilassa on noin 6 bar 
ja 180ºC:ssa jo noin 10 bar.  

3.4.4 Neste-puusuhteen vaikutus 

Keittolipeän tulee imeytyä hakkeeseen riittävästi, jotta kaikki hakepinnat ovat koske-
tuksessa nestefaasiin. Myös suuren osan hakkeen kapillaarihuokosista tulee olla kos-
ketuksessa nestefaasiin. Neste-puusuhteen laskennassa hakkeen sisältämä vesi laske-
taan nesteen osuuteen. Neste-puusuhde vaihtelee tyypillisesti 3–5. Sen kasvattaminen 
pienentää alkalipitoisuutta keitossa ja tätä kautta myös reaktionopeutta. 
 
Neste-puusuhde asetetaan usein poistamalla mustalipeää keittimestä sopivasti. 
Nestemäärän osuutta keittimessä ei tule toisaalta kasvattaa liikaa, koska tällöin mus-
talipeän haihdutusta on lisättävä haihduttamolla.  
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3.5 Keittimen ohjaussuureet  

Sulfaattimenetelmässä ja muissa kemiallisissa massan valmistusmenetelmissä sellu 
keitetään tiettyyn tavoitekappaan. Kappaluku on suoraan verrannollinen valmiin sel-
lun jäännösligniinipitoisuuteen. Koska muun muassa hakelaatu vaihtelee jonkin ver-
ran, tavoitekappaan ei aina päästä. Usein keittolipeästä otetaan näyte keiton aikana, 
jonka avulla keiton etenemistä voidaan seurata ja tehdä tarkistukset loppukeittoa 
varten. Näin suurempi osuus keitoista saadaan tavoitekappoihin.  
  
Valkaisemattomilla massoilla tavoitekappa on jokin verran korkeampi kuin valkaista-
villa massoilla. Toisin sanoen valkaistavaa massaa keitetään hieman enemmän. Tähän 
on syynä saantomaksimien erilaiset sijainnit kappa-akselilla. Kuva 8 esittää saantoku-
vaajia kappaluvun funktiona ja siihen on piirretty massan kokonaissaanto, saanto 
seulonnan jälkeen eli valkaisemattoman massan saanto sekä valkaistun massan saanto. 
Kuvasta nähdään, että valkaistavan massan tavoitekapan pitää olla noin 30 ja valkai-
semattoman noin 40. Kuva 8 pätee havupuille.   
 
 
MASSAN    KOKONAISSAANTO 
SAANTO %     
         Seulontahäviö 
    48         
     VALKAISEMATON MASSA  
     
 
    46    
     VALKAISTU MASSA Valkaisuhäviö 
      
    42         
 
 

20                  30                    40                               KAPPA
     

Kuva 8. Saannon riippuvuus kappaluvusta havupuilla. Kokonaissaanto, valkaisemat-
toman ja valkaistun massan saannot /5/. 
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4 VUOKEITTOMENETELMÄT 

Vuokeitossa keittimeen syötetään jatkuvasti haketta ja keittolipeää ja toisesta päästä 
poistetaan valmista selluloosaa. Pääosa maailman sulfaattiselluloosasta tuotetaan Ka-
myr-keittimissä. Yhden keittimen tuotanto on noin 1000–1300 t/d. Suurimmat keitti-
met tuottavat ovat yli 2000 t/d. 

4.1 Hydraulinen Kamyr-keitin  

Hydraulisen Kamyr-keittimen periaate voidaan kuvata imeytys-, keitto- ja pesuvyö-
hykkeiden avulla, Kuva 9. Hake tuodaan keittimen yläosaan täyttölipeän avulla ja 
sihtilieriössä pyörivä yläruuvi pakottaa hakkeen kulkeutumaan varsinaiseen keitinti-
laan. Sitten hake kulkeutuu alaspäin imeytysvyöhykkeessä noin puoli tuntia ja saa-
vuttaa tämän jälkeen keittovyöhykkeen. Keittovyöhykkeessä lämpötila nostetaan 
keittolämpötilaan. Lämmitys tapahtuu lämmönvaihtimilla kierrättämällä keittolipeää 
niiden läpi. 
 
Keittovyöhykkeitä on hydraulisessa Kamyr-keittimessä kaksi. Molemmissa keitto-
vyöhykkeissä on sihtivyöhykkeet, joiden sihtilevyt on varustettu rei’ityksellä. Ensim-
mäisen keittovyöhykkeen lämpötila asetetaan yläkiertopumpun ja siihen liittyvän 
lämmönvaihtimen avulla. Varsinainen keittolämpötila asetetaan toiseen keittovyöhyk-
keeseen alakiertopumpun ja lämmönvaihtimen avulla.  
 
Seuraavana on niin sanottu katkaisukierto, jonka tarkoituksena on keittoreaktioiden 
pysäyttäminen ja mustalipeän syrjäyttäminen pois keittimestä. Katkaisukiertoon liit-
tyy sihtivyöhyke, jonka imusihti toimii toisena keittimestä poistettavan mustalipeän 
sihtinä. Toinen poistosihti on välittömästi sen yläpuolella. Ylemmästä sihdistä tämä 
ns. paisuntalipeä johdetaan paisuntasäiliöön. Alemman sihdin eli alapaisunnan kautta 
keittolipeää kierrätetään takaisin keittimeen katkaisukierron kautta.  
 
Keittolipeän kierrätys tapahtuu kustakin sihtivyöhykkeestä vastaavan kiertopumpun, 
lämmönvaihtimen ja keskenään sisäkkäin asetettujen keskusputkien kautta takaisin 
samalle sihtitasolle. Kierrätetty keittolipeä purkautuu keittimen sisällä samalla 
korkeudella. Keittimen sisällä nestevirtaukset muuttavat suuntansa vastavirtaan mas-
san kulkusuuntaan nähden eli alhaalta ylöspäin paisunnan ja mustalipeän poiston 
kohdalla.  
 
Katkaisuvaiheen jälkeen tapahtuu keitetyn massan pesu. Pesu tapahtuu pesuvyöhyk-
keessä keittimen alaosassa vastavirtaperiaatteella. Massa liikkuu keittimessä alaspäin 
ja pesuneste ylöspäin. Suodos poistuu keittomustalipeän mukana pesuvyöhykkeen 
yläosasta paisuntasihtien kautta. Pesuvyöhykkeeseen liittyy pesukierto, jossa pesu-
vyöhykkeen alaosassa sijaitsevan pesusihdin kautta pesunestettä kierrätetään läm-
mönvaihtimen kautta omaan keskusputkeensa keittimen sisällä ja jonka purkauskohta 

on välittömästi pesusihtien tasolla keittimessä. Pesuneste lämmitetään noin 130ºC:een, 
koska näin saadaan aikaan parempi pesuteho pesuvyöhykkeessä. Pesuvaihe kestää 2–
4 tuntia. 
 
Keittimeen saapuvia pesuvirtoja on usein kaksi – ylempi ja alempi. Ylempi pesunes-
tevirtaus kompensoi puskusta ja paisunnasta aiheutuvia painehäviöitä keittimen sisällä 
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sekä pesee massaa vastavirtaan syöttökohdan yläpuolella. Alemman virtauksen 
tarkoituksena on jäähdyttää ja pestä massaa vastavirtaan. Massan lämpötila alennetaan 
pesunesteellä alle 100ºC (93ºC), jolloin keittoreaktiot pysähtyvät ennen kuin se pois-
tuu keittimestä. 
 
Pesty massa pusketaan keittimen pohjalta puskusäiliöön ja massassa olevaa suodosta 
kierrätetään takaisin keittimen pesunesteeksi. Pesunestettä syötetään keittimeen sen 
pohjaosasta. 
 
Massaan vaikuttava paine alenee puskun yhteydessä voimakkaasti, joka aiheuttaa 
kuitujen välisten sidosten löystymistä ja kuitukimput irtoavat toisistaan. Paine alenee 
puskulinjan venttiilien ja syöttimien kohdilla noin 10 bar:sta vaiheittain lähemmäksi 
ilmakehän painetta.  
 
 
   Hake & keittolipeä     Hakevirta   Keittolipeävirta 
   
 
 
        IMEYTYSVYÖHYKE 
 
   Yläkeitto-    YLEMPI KEITTO- 
   kierto      VYÖHYKE 
 
 
   Alakeitto-    ALEMPI KEITTO- 
   ja katkaisu-   Paisunta VYÖHYKE 
   kierto 
    
   Pesu- 
   kierto     VASTAVIRTAPESU- 
         VYÖHYKE 
 
 Pesuneste 
        
 
        Pusku 
 

 
Kuva 9. Hydraulinen Kamyr-keitin /1/. 

 

4.2 Höyryfaasikeitto  

Keittimeen syötettyä haketta voidaan kuumentaa vesihöyryllä lähelle haluttua keiton 
aloituslämpötilaa. Höyrysyöttö tehdään keittimen huipun kautta. Tässä menetelmässä 
hakepinta sijaitsee korkeammalla kuin nestepinta vuokeittimen sisällä. Höyryfaasi-
keittimet ovat tästä syystä hieman korkeampia kuin keittimet, joissa esikuumennus ta-
pahtuu pelkästään keittolipeää kuumentamalla ja kierrättämällä keittimen yläkierros-
sa. Höyryfaasikeitto soveltuu parhaiten pienen ominaispainon ja tiheyden omaaville 
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puulajeille, koska tällöin onnistutaan parhaiten säätämään hake- ja nestepinta keske-
nään keittimen yläosassa. Kyseisten pintojen säätö edellyttää, että keittimen yläosan 
halkaisija on tavallista kapeampi, koska tällöin myös hakkeen pinnankorkeus saadaan 
mitattua tarkimmin /4/. 
 
Yleistäen voidaan sanoa, että mikäli keittimen paine alittaa veden höyrynpaineen val-
litsevassa lämpötilassa, alkaa keittimeen muodostua höyryä, joka kulkeutuu keittimen 
huippua kohti. Tyypillisesti Kamyr-keittimen lämpötila keittimen huipulla on noin 

120°C, jossa lämpötilassa veden höyrynpaine on noin 2 bar /5/. Mikäli keitto 
suoritetaan sallimalla höyryfaasin muodostuminen keittimen huipulle, muodostuva 
höyry sisältää hakkeesta ja puusta haihtuvia orgaanisia komponentteja sekä vesihöy-
ryä ja höyrystynyttä keittolipeää. Höyrystä voidaan erottaa lauhduttamalla tärpätin 
aineosia, varsinkin mikäli kyseessä on havupuukeitto. Tärpätin saanto on yleensä 
eräkeittimessä vuokeitintä parempi. 

4.3 Kaksiastiakeitto 

Keitto voidaan tehdä myös kahdessa reaktorissa. Kaksiastiakeitossa hake viedään 
imeytystorniin ennen varsinaista keitintä. Imeytystornissa keittolipeä imeytetään hak-
keeseen ja puussa oleva ligniini alkaa jo reagoida keittolipeän kanssa. Imeytystornin 
käytöllä voidaan tehostaa hakkeen imeytystä keittokemikaaleihin. Kuvassa 10 on 
esitetty periaatekuva kaksiastiakeitosta.  
 
 
    Hakeannostus     Imeytystorni      Keitin  
 Hake 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Täyttölipeä 
 
 
 
 
     Täyttölipeä 
          Massa  
 

Kuva 10. Periaatekuva kaksiastiakeitosta /3/. 
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4.4 Tehostettu ligniininpoisto  

Koska valkaisukustannukset riippuvat voimakkaasti valkaistavan massan jäännöslig-
niinipitoisuudesta ja kappaluvusta, ligniininpoistoa on tehostettu joko keiton aikana 
tai erillisellä happidelignifiointivaiheella.  
 
Tehostettu ligniininpoisto keittimessä edellyttää, että kappahajontaa voidaan pienen-
tää keittimen eri vyöhykkeissä, jolla voidaan samalla ymmärtää keiton selektiivisyy-
den parantamista. Keittimen laiteratkaisu ja laitteistolla aikaansaadut vastavirtavaiheet 
imeytys-, keitto-, ja pesuvyöhykkeillä edistävät kappahajonnan pienentämistä. Vasta-
virtavaiheilla aikaansaadaan tasaisemmat ja nopeammat reaktio-olosuhteet verrattuna 
myötävirtavaiheisiin. Ilmiötä voidaan selittää sekoituksen tehostumisella massan ja 
keittokemikaalien välillä, josta on samalla seurauksena alkalin diffuusion nopeutumi-
nen puuainekseen sekä ligniinin nopeampi diffuusio puuaineksesta keittolipeään. 
Myötävirtavaiheissa sekoitus on heikkoa, sillä keittolipeä kulkee passiivisesti massan 
mukana tai sen nopeusero massaan nähden on pieni.   
 
Modifioidussa vuokeitossa on neljä perusääntöä /3/: 
 

1. Alkalipitoisuuden [OH-] oltava imeytysvaiheessa matalahko ja sen pi-
toisuutta kasvatetaan keiton loppua kohti. 

2. Rikkivedyn [HS-] pitoisuuden tulee olla mahdollisimman korkea 
imeytysvaiheessa ja bulkkivaiheen alussa. 

3. Liuenneen ligniinin sekä natriumionin pitoisuuksien keittolipeässä tu-
lee olla matalat varsinkin keiton loppuvaiheessa jäännösdelignifioin-
nissa. 

4. Keiton lämpötilat tulee pitää suhteellisen matalina bulkkivaiheen 
alussa ja lopussa. 

 

4.4.1 Modifioitu vuokeitto (MCC) 

Modifioidussa vuokeitossa (modified continuous cooking, MCC) keittimessä on 
myötävirtavaiheen lisäksi vastavirtavaihe (kuva 11). Perinteiseen vuokeittoon verrat-
tuna alkalikonsentraatio on alussa matalampi nimenomaan myötävirtavaiheessa. 
Seuraavassa vastavirtavaiheessa alkalikonsentraatio kasvaa perinteistä keittoa hieman 
suuremmaksi. MCC-keittoon lisätään alkalia kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen alka-
liannostus tehdään imeytykseen, toinen siirtokiertoon ja kolmas vastavirtavaiheen 
loppuosaan paisunnan alapuolelle. Imetyksen alkaliannostus on 65% kokonaisalka-
lista, siirtokierron 15% ja vastavirtavaiheen 20%. Paisuntakohta on sijoitettu MCC-
keitossa myötä- ja vastavirtavaiheiden väliin eli lähemmäksi keittimen huippua. Pe-
rinteisessä keittimessä paisuntakohta sijaitsee kahden peräkkäisen myötävirtavaiheen 
alapuolella (kuva 9).  
 
Ensimmäisenä MCC-keittomenetelmä otettiin käyttöön Suomessa 1985. Sittemmin 
sen käyttö on laajentunut.  
 
Liuenneen ligniinin konsentraatio on MCC-keitossa perinteistä matalampi vastavirta-
vaiheen johdosta. Myös valmiin massan kappaluku on MCC-menetelmää käytettäessä 
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perinteistä alhaisempi. MCC-massan viskositeetti on perinteistä korkeampi ja MCC-
massan kappaluku saadaan 5–6 yksikköä perinteistä pienemmäksi ilman, että massan 
ominaisuudet tai saanto heikkenevät. MCC-massa soveltuu happidelignifiointiin pe-
rinteistä massaa paremmin korkeamman viskositeetin vuoksi. Myös valkaisukemi-
kaaleja voidaan säästää, koska MCC-massan ligniinipitoisuus saadaan matalaksi. Ku-
vassa 12 on esitetty alkali- ja ligniiniprofiilit MCC- ja perinteiselle keitolle 
 
 
 
 
     Hake & 1. alkaliannos           Hakevirta   
            Keittolipeävirta  
 
   
 
     2. alkaliannos 
        Paisunta 
 
 
        VASTAVIRTAKEITTO- 
     3. alkaliannos      VYÖHYKE 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  Pesuneste   
 
 
        Pusku 
 
 

Kuva 11. MCC- keittimen virtauskaavio /6/. 
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 Keitinkorkeus 
          Perinteinen 
          
          MCC 
          
     MCC -paisuntataso  
 
     Perinteinen paisuntataso  
 
 
 
 
 
 
 
   Alkalipitoisuus   Ligniinipitoisuus 

 
Kuva 12. Alkali- ja ligniiniprofiilit perinteisessä ja MCC-keittimessä /3/. 

 

4.4.2 Jatkettu modifoitu vuokeitto (EMCC) 

Jatketussa modifioidussa vuokeitossa (extended modified continuous cooking, 
EMCC) keitto käsittää MCC-keiton tavoin vastavirtavaiheen (kuva 13). Erona MCC-
keittoon on, että EMCC-keitto tapahtuu matalammassa lämpötilassa ja se kestää 
kauemmin. Lisäksi EMCC:ssä  lisätään alkalia myös pesukierron kautta. EMCC-kei-
tossa 75% alkalista syötetään keittovyöhykkeisiin ja 25% pesukierron kautta pesu-
vyöhykkeeseen. Alkalia lisätään EMCC:ssä neljästä kohdasta.   
 
MCC-keitto suoritetaan lämpötilassa noin 170°C ja EMCC-keitto puolestaan noin 
160°C:ssä. MCC-keitto kestää tavallisesti 2–3 tuntia ja EMCC-keitto puolestaan noin 
5 tuntia. EMCC-massan lujuusominaisuudet ovat vähintäänkin yhtä hyvät kuin MCC-
massan. Myös saanto on EMCC-massalla yhtä hyvä. Perinteiseen keittoon verrattuna 
EMCC-massan ominaisuudet ovat pehmeillä puulajeilla samaa luokkaa kappaluvussa 
20 kuin perinteisen massan ominaisuudet kappaluvussa 30 /7/. 
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   Hake & 1. alkaliannos 
 
 
 
  
   2. alkaliannos 
          Paisunta 
 
        VASTAVIRTAKEITTO- 
   3. alkaliannos      VYÖHYKE 
 
 
 
        VASTAVIRTAPESU- 
  4. alkaliannos      VYÖHYKE 
 
      
   Pesuneste 
         Pusku 
  

 
Kuva 13. EMCC-keiton periaate /6/. 

4.4.3 Isoterminen vuokeitto 

Isotermisessä vuokeitossa (ITC) EMCC-keittoa on muutettu siten, että pesuvaihe ta-
pahtuu samassa lämpötilassa kuin keitto. ITC-menetelmässä keittimessä vallitsee 
periaatteessa vakio lämpötila. Tavallinen ITC-menetelmässä käytetty lämpötila on n. 
160°C. Lämpötila on hieman EMCC-keittoa alempi. ITC-keitossa on EMCC-keittoon 
verrattuna yksi keittolipeäkierto enemmän (kuva 14). Tämän ITC-kierron virtaus on 
suhteellisen voimakas ja sen tarkoituksena on tasata lämpötilat keittimessä sekä 
parantaa kemikaalien ja hakkeen reagoimista. ITC-keitto sisältää viidennen alkali-
lisäyksen, jota EMCC-keitossa ei käytetä.  
 
ITC-keitto soveltuu erityisesti massoille, joita valkaistaan kloorittomilla tai vähäkloo-
risilla menetelmillä /8/. Kuvassa 15 on esitetty ITC-massan lujuutta kuvaava käyrä 
kappaluvun funktiona sekä vastavaat lujuuskäyrät perinteiselle ja MCC-massalle. 
ITC-massan lujuus ja viskositeetti ovat suhteellisen korkeat, vaikka kappaluku on 18–
20 /8/. 

4.4.4 Lo-Solids -keitto 

Keitossa liukeneva ligniini ja kiintoaine aiheuttavat massan laadun heikkenemistä ja 
vaikeuttavat myöhempiä prosessivaiheita. Massan viskositeetti laskee, repäisylujuus 
heikkenee, alkalia kuluu keitossa enemmän ja massaa on vaikeampi valkaista. Lo-
Solids-keitossa liukenevaa ligniiniä ja kiintoainetta pyritään poistamaan paisuntavir-
tojen kautta heti, kun keittolipeään muodostuu reagoinutta kiintoainetta. Paisuntavir-
toja voi olla useita eri keitinkorkeuksilla. Kuhunkin paisuntaan liittyy pesunesteen 
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syöttö sekä alkalilisäys keittimeen. Paisunta voidaan sijoittaa joko samalle tai ylem-
mälle sihtitasolle alkalilisäyksen ja pesunesteen syöttöön verrattuna riippuen nesteen 
virtaussuunnasta keittimen sisällä. Kuvassa 16 on esitetty virtauskaavio Lo-Solids-
keittimelle, jossa paisunta on sijoitettu pesunesteen syöttöä ylemmälle ja alkalilisäystä 
alemmalle sihtitasolle.  
 
 
  Hake & 1. alkaliannos 
 
            
 
 
 
 
        Paisunta 
 
 
 
 
  ITC- kierto 
 
  5. alkaliannos 
 
 
 
 
 
 
 
   Pesuneste    Pusku 
 

Kuva 14. ITC-keiton periaate /6/. 



 

 

  

20

 
 
 24 
 Tear at tensile        80  kNm/kg           * ITC 

       + MCC 
       # Conv. Kraft 
 

 22            * 
           
 
             *          * 

              
           +         +                +   
             *        

20       +   
           #     #            
           #                                        # 
         
 

    10                            15             20     25   
         Kappa no. 
 

Kuva 15. ITC-, MCC- ja perinteisen (conv. kraft) massan repäisylujuudet kappaluvun 
funktiona /8/. 

 
 
                                                                           .......................................... Bound liquor 
                                                                           White liquor (1) 
                    Impregnation      
                                                                ..............................................Free liquor 
                                                                                                                         
                     UCC                                   Extraction (1) 
 
                                 
                                                                                           
                     LCC                                                  White liquor (2) 
                                                                                          Filtrate (1) 
                                                                                           
                                 
                                Main                                                 Extraction (2)       
                                                                                           
 
 

Kuva 16. Lo-Solids- keiton periaate. Impregnation = Imeytysvyöhyke, UCC ja LCC 
= Ylä- ja alakeittokierto, Main = Pääkeittovyöhyke /9/. 

 
Lo-Solids-menetelmällä suuri osa reagoineesta kiintoaineesta saadaan nopeasti pois 
keittimestä. Näin kiintoaineen pitoisuus saadaan suhteellisen matalaksi keiton neste-
faasissa. Matala nestefaasin kiintoainepitoisuus puolestaan edesauttaa varsinaisia 
keittoreaktioita. Menetelmällä on voitu parantaa massan repäisylujuutta 5–15%. 
Lisäksi massan viskositeetti on saatu paremmaksi. Joissakin tapauksissa myös keittol-
ämpötilaa ja alkalikulutusta on voitu pienentää. Kuvassa 17 on esitetty Lo-Solids- ja 
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EMCC-keittojen keittolipeän ligniinipitoisuudet eri keittokierroissa ja paisunnoissa. 
Kuvasta havaitaan, että Lo-Solids-keitossa saavutetaan pienemmät ligniinipitoisuudet 
kaikissa keittimen virtauksissa. 
 
 

           100  Dissolved lignin, g/l                                                                             EMCC 
                                                                                                               Lo-Solids 
            80 
 
            60 
 
            40 
 
            20 
 
              0  
   UCC         LCC Upper and lower extraction  Main     Blowline 

 
Kuva 17. Ligniinipitoisuus keittolipeässä mitattuna kustakin keittokierrosta, ylä- ja 

alapaisunnasta, pääkeittovyöhykkeestä sekä puskusta. EMCC- ja Lo-Solids-keittojen 
vertailu /9/. 

 

4.4.5 Keiton alkaliprofiilin optimointi, EAPC–keitto 

Kun keitinkorkeus on jaettu useisiin vyöhykkeisiin ja niihin liittyviin keittolipeäkier-
toihin, keittoa voidaan parantaa optimoimalla alkalipitoisuusprofiili keittimessä. Al-
kaliprofiilin optimoinnilla ei lisätä keittokemikaalien kulutusta, vaan vaikutetaan al-
kalikonsentraatioihin keittovyöhykkeissä. Hyötynä on se, että keitto tapahtuu mata-
lammassa lämpötilassa ja tästä on usein seurauksena massan lujuuden paraneminen. 
Matalampi lämpötila merkitsee samalla energiansäästöä. 
 
Tätä keittomenetelmää soveltavasta vuokeitosta käytetään lyhennystä EAPC (En-
hanced Alkali Profile Cooking). Kuva 18 esittää EAPC-keiton toimintaperiaatetta 
/10/. Aluksi hake syötetään EAPC:ssä täyttömustalipeän kanssa keittimen huipulle. 
Täyttömustalipeä syrjäytetään yläpaisunnan kautta pääasiassa haihduttamolle. Esi-
imeytysvaihe tehdään vastavirtaan alhaalta ylös virtaavan keittolipeän avulla. Keitto-
vaiheita on kaksi: ensin keitetään myötävirtaan sitten vastavirtaan. Myötävirtavaiheen 
loppuosalta keittolipeää poistetaan alapaisunnan kautta käytettäväksi hakkeen täyttö-
mustalipeänä, joten se ei mene suoraan haihduttamolle. Myötävirtakeittoa seuraa 
vastavirtakeitto. Korkea alkaliväkevyys keiton loppuvaiheessa aikaansaadaan syöttä-
mällä valkolipeää keittoon vastavirtavaiheen ja keittimen alaosan kautta. Näin vasta-
virtakeittovaiheen alkalikonsentraatio saadaan suhteellisen korkeaksi. Keitetty massa 
pestään keittimen pohjaosassa ja pusketaan puskutankkiin.  



 

 

  

22

  
 
           
              
                             Hake & täyttömustalipeä 
    
 
 
 
        Mustalipeä haihduttamolle 
                                                                                                                

          
                             ESI-IMEYTYS 

                                                     VASTAVIRTAAN  
 
 
 
                                                     KEITTO 
                                                     MYÖTÄVIRTAAN 
 
 
 Alkali- 
 annostus                                        KEITTO 

                                                    VASTAVIRTAAN 
 
                                                     PESU 
                                                                                                            VASTAVIRTAAN  
                                                           
  Pesuneste                       Massa                                      
 
  

Kuva 18. Periaatepiirros EAPC–keitosta /10/. 
 

4.4.6 Keiton modifiointi antrakinonilla ja polysulfidilla 

Antrakinoni yksin tai yhdessä polysulfidin kanssa lisättynä keittoon lisää saantoa 0,5 
–3%. Käytettävät lisäykset ovat pieniä, noin 0,1% antrakinonia ja noin 2% polysul-
fidia kuivaa puumäärää kohti. Näillä annoksilla yhtäaikaa käytettynä saadaan noin 
2,5% saantolisä kuivaa puumäärää kohti. Modifioidun massan lujuusominaisuudet 
ovat vielä samalla tasolla kappaluvussa 20 kuin konventionaalisen massan lujuudet 
kappaluvussa 30. 
 
Keiton modifiointi saannon kasvattamiseksi lisäaineilla on perusteltua, mikäli raaka-
aineen hinta on korkea. Lisäaineiden käytön ratkaisee se, mikä vaihtoehto antaa tuo-
tannolle parhaan tuloksen. 
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4.5 Sahajauhon ja hienoaineen keitto 

Hakkeen hienoainesta ja sahajauhoa ei voida keittää eräkeittimessä, koska keittolipeän 
kierrätys vaikeutuu hienoaineen vuoksi /5/. Hienoaines keitetään vuokeittimissä. Ta-
vanomaiseen vuokeittimeen voidaan annostella noin 10% sahajauhoa suuremman 
palakoon omaavan hakkeen joukkoon. Sahajauhosta keitettyä massaa voidaan lisätä 
tavallisen massan joukkoon täyteaineen tavoin riippuen massalta tai siitä valmistetta-
valta paperilta vaadittavista lujuusominaisuuksista.  
 
Sahajauhon reagoiminen keitossa on nopeampaa kuin tavallisen hakkeen, joten suuret 
sahajauho- ja hienoainesmäärät kannattaa keittää omassa keittimessään. Sahajauho-
keitossa retentioaika on noin kolmannes tavanomaisesta. Ensimmäisiä sahajauho- ja 
hienoaineskeittimiä toivat markkinoille Esco, Pandia, Sunds Defibrator sekä 
myöhemmin M&D.  
 
Impco. Keittimen täyttö hakkeella tapahtuu pasutuksen jälkeen suoraan keittimeen 
ilman täyttömustalipeäkiertoa. Keittimen yläosassa hake imeytetään keittolipeään n. 
20 min, jota seuraa ylempi keittovyöhyke. Tällä kohdalla kuumennettu keittolipeä 
vapautuu keittimen sisällä. Keittolipeää kierrätetään vähintään kahdesti yläkeittovyö-
hykkeen kautta ennenkuin hakemassa kulkeutuu alempaan keittovyöhykkeeseen. 
Alakeittovyöhykkeessä keittoa ei enää lämmitetä lisää. Keittimen pohjalta poistetaan 
reagoinutta keittolipeää. Keitetty massa jäähdytetään pohjalle syötettävän pesunesteen 
avulla ja pusketaan puskutankkiin. Impco-keitin soveltuu yksinkertaisen rakenteensa 
vuoksi sahajauhon ja hienoaineksen keittoon Kamyr-keitintä paremmin. Impco-keit-
timen käyttöä rajoittaa sen vaatima suuri vapaa tila korkeussuunnassa. Suunnittelu-
korkeutta kasvattavat keittimen yläpuolelle sijoitettavat hakkeen pasutus- ja annoste-
lulaitteet.     
 
Bauer M&D. Tätä vuokeitintyyppiä käytetään pääasiassa sahajauhokeittoon, vaikka 
se soveltuu tavanomaiseenkin sulfaattikeittoon. M&D-keitintä käytetään myös 
semikemiallisen massan keittoon. M&D-keitin koostuu yhdestä tai kahdesta noin 240 
cm halkaisijaltaan olevasta putkesta. Putket on asennettu viistosti maan pintaan ver-
rattuna. Putken sisällä on kuljetin, joka siirtää massaa putken sisällä. Massaa kuljete-
taan yhden kerran putken yläosasta pohjaosan kautta jälleen yläosaan, jonka jälkeen 
massa poistetaan putkesta. M&D-keitinten käyttöä rajoittaa niiden pienehkö kapasi-
teetti. Keittimiä olisi oltava ainakin kolme, jotta kapasiteetti olisi riittävä tavanomai-
sessa keitossa. Sahajauhokeittoon yksikin M&D-keitin voi olla riittävä.     
 
Esco. Keitin muistuttaa laitteistoltaan M&D-keitintä. Esco-keittimessä putket on 
asennettu vaakasuoraan asentoon ja putkia on kolme päällekkäin. Putkissa on ruuvi-
kuljettimet. Esco-keitintä käytetään sahajauhon, hienoaineen ja semikemiallisen mas-
san keittoon. Haketta ja keittokemikaaleja syötetään ylimpään putkeen päädyn kautta. 
Putket yhtyvät toisesta päästään seuraavaan. Keitetty massa poistetaan alimman put-
ken päädystä.  
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5 VUOKEITON OHJAUS  

Keittoprosessi on yksi tärkeimpiä prosesseja kemiallisessa massanvalmistuksessa. 
Keiton onnistuminen vaikuttaa seuraaviin kuitulinjan vaiheisiin merkittävästi. Keite-
tyn massan kappaluku on tyypillisin tunnusluku kuvattaessa keiton onnistumista. 
Keitossa pyritään nykyisin mahdollisimman pieniin jäännösligniinimääriin, koska 
esimerkiksi valkaisukemikaalien käyttöä voidaan tällöin vähentää. Keitetyltä massalta 
vaaditaan pienehkön ligniinipitoisuuden ohella riittäviä lujuusominaisuuksia. Keiton 
ohjauksella pyritään tuottamaan haluttua laatua minimikustannuksin. Massan laatua 
heikentävät häiriöt pyritään kompensoimaan keiton ohjauksen avulla. Tavoitteena on 
keittää kaikki hakepalat samalla tavalla ja tuottaa massaa, jonka keittohistoria on 
samanlainen.  

5.1 Säätöongelma 

Vuokeiton säädössä kohdataan seuraavat kolme ongelmaa /11/: 
 
1. Hakelaadun vaihtelu. Hakelaatu vaihtelee ainakin vuorokauden aikajänteellä. 

Hakkeen palakoko ja puuaineen ikä muuttuvat. Hakkeen kosteus vaihtelee. 
Nämä häiriöt johtavat häiriöihin hakkeen määrälaskennassa sekä hakeannos-
tuksessa. Samalla keittimen kemikaaliannostus häiriintyy, koska se määritel-
lään hakemäärän ja hakkeen kosteuden perusteella.  

 
2. Mittausongelmat. Massan kappalukua ei voida mitata keiton aikana, vaan 

vasta keittimestä poistetusta massasta. Keiton etenemistä joudutaan 
seuraamaan epäsuorilla mittauksilla keittolipeästä. Tavallisimpia mittauksia 
ovat keittolipeän johtokyky, kiintoainepitoisuus, ligniinipitoisuus ja lämpötila.  

 
3. Pitkät prosessiviiveet. Keittimen ajoa monimutkaistavat viiveet, jotka ulottuvat 

työvuorosta seuraavaan. Operaattorin vaihtuessa säädön ja automaation tulee 
ottaa huomioon edellisen operaattorin keittoon tekemät muutokset. Kappa-
säätö on myös hankalaa prosessiviiveen vuoksi. Kappa mitataan puskulinjasta 
ja massan keitto tapahtuu jopa tunteja aiemmin keittovyöhykkeissä.  

 
Keittoprosessi on monimuuttujasysteemi, jossa prosessisuureet vaikuttavat keskenään. 
Esimerkiksi keittoaika eräkeitossa tai massan viipymäaika vuokeittimen keittovyö-
hykkeessä vaikuttavat H-tekijään, kemikaalikulutukseen, keittolipeän kiintoainepitoi-
suuteen ja keitetyn massan ominaisuuksiin. Keittolämpötilan nosto kasvattaa reaktio-
nopeutta, lisää kemikaalikulutusta aikayksikössä ja pyrkii kasvattamaan keittolipeän 
kiintoainepitoisuutta.  
 
Keitto-ohjelma perustetaan tyypillisesti H-tekijään, joka kuvaa puuaineksen ligniinin 
reagoimista keittolipeässä ja liukenemista siihen. Kappaleessa 3.2 esitettiin H-tekijän 
muodostuminen keiton aikana. H-tekijä lasketaan kertomalla reaktionopeus keitto-
ajalla. Mikäli massaa keitetään samaan H-tekijään, niin periaatteessa tuloksena on ta-
salaatuinen massa.  
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5.2 Säätötoiminnot 

Vuokeiton ohjauksella on muun muassa seuraavia vaatimuksia /13, 14/: 
 
•= minimoida kappahajonta valmiissa massassa, 
•= tehdä tuotanto- ja laatumuutokset niin, että massahäviöt jäävät pieniksi, 
•= saada toteutunut kappa pysymään riittävän lähellä tavoitekappaa, 
•= maksimoida saanto eli käyttää puuainesta tehokkaasti, 
•= maksimoida tuotanto, jos keitin on tuotantoa rajoittava tekijä, 
•= minimoida keitosta kemikaalikiertoon ja regenerointiin menevä kemikaalikuorma 

ja  
•= minimoida keittokemikaalien kulutus. 
 
Säätötoiminnot, joilla keittoon vaikutetaan voidaan jakaa kolmeen eri tasoon. Ylim-
mällä tasolla operaattori asettaa tuotannon ja tavoitekappa-arvot kullekin massalaa-
dulle. Keskitason säätöjä ovat hakepinnan säätö, ylä- ja alakeittovyöhykkeen lämpö-
tilasäädöt, pesunestevirtauksen säätö ja alkali-puusuhteen säätö. Alimmalla tasolla 
ovat toimilaitteisiin liittyvät säädöt: hakeruuvin kierrosnopeus, puskuvirtaus, täyttö-
mustalipeävirtaus, lämmönvaihtimien ulostulojen lämpötilat, paisuntavirtaus ja 
valkolipeäsyöttövirtaus.  
 
Keskitason ja alatason säätöjen toteuttaminen riippuu viime kädessä käytetystä pro-
sessivaihtoehdosta ja ne ohitetaan tässä yhteydessä. Jatkossa keskitytään kapan oh-
jaukseen sekä tuotannon ja laadunmuutosten hallintaan. 

5.3 Kapan ohjaus 

Operaattori asettaa keitolle tavoitekapan. Kappa säädetään keittimen lämpötilan 
(käytännössä sen lämpötilaprofiilin) avulla. Vuokeitossahan tuotantonopeus määrää 
käytettävissä olevan reaktioajan. Periaatteessa lämpötilasäätö palautuu H-tekijälas-
kentaan, joka vuokeitossa tapahtuu kuitenkin eri tavalla kuin eräkeitossa (Kuva 19 
/11/). Kuva 20 esittää H-tekijä- ja lämpötilasäädön toteuttamista kaksiastiaisessa höy-
ryfaasikeittimessä /11/. 
 
Kappasäätöä varten on kehitetty useammanlaisia mallipohjaisia, adaptiivisia 
säätöstrategioita. Kuva 21 esittää erästä vaihtoehtoa. Ohjauksen suorituskyky riippuu 
siitä, minkälaisella viiveellä takaisinkytkentätieto toteutuneesta kapasta saadaan. 
Kappa määritetään massan puskulinjasta noin kerran tunnissa tai nykyään analysaatto-
rilla useamminkin. Kappamittaus voidaan tehdä automaattisesti on-line esimerkiksi 
UV-absorbanssimenetelmällä. Näyteväli saadaan tällöin suhteellisen lyhyeksi, noin 6 
minuutiksi /15/. Koska UV-analysaattori mittaa useaa pistettä, niin puskusta mittaus 
tehdään tavallisesti kuitenkin vain noin kerran puolessa tunnissa.  
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Kuva 19. H-tekijälaskennan periaate /11/. 
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Kuva 20. Lämpötilasäätö keittovyöhykkeessä /11/. 
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Kuva 21. Mallipohjaisen kappasäädön periaate /11/. 
 

5.4 Muutostilanteiden hallinta 

Keittimen tuotantovauhti muutetaan asettamalla hakeruuvin kierrosnopeus, alkalivir-
taus, pusku sekä keittovyöhykkeen lämpötila tuotantoa vastaavaksi. Tuotantoa kasva-
tettaessa keittovyöhykkeen lämpötilaa joudutaan myös nostamaan, koska retentioaika 
keittovyöhykkeellä lyhenee. Ellei lämpötilaa nosteta, massan kappaluku kasvaa.  
 
Tuotannon nosto voidaan tehdä kahdella tavalla joko ennakoivalla tai välittömällä 
menetelmällä. Ennakoivassa menetelmässä keittovyöhykkeen lämpötila nostetaan 
etukäteen sen verran, että kappaluku säilytetään suuremmalla tuotannolla. Tämä to-
imenpide edellyttää valmiita malleja sille, paljonko lämpötilaa on milloinkin nostetta-
va. Kun lämpötilaa on nostettu, asetetaan hakepinnan korkeus suurempaa tuotantoa 
vastaavaksi. Tällöin tuotetaan prosessiviiveen vuoksi jonkun verran sellaista massaa, 
jonka kappaluku on haluttua pienempi. Välittömässä menetelmässä keittimen mate-
riaali- ja lämpötaseet muutetaan samanaikaisesti siten, että epäkuranttia massaa muo-
dostuu mahdollisimman vähän. 
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Laadun muutos tavoitekappaa muuttamalla esimerkiksi silloin, kun massan valkaisu-
tarve muuttuu, tehdään samoilla operaatioilla kuin tuotannon muutos. Kun tavoite-
kappa halutaan nostaa, se voidaan tehdä kasvattamalla tuotantoa puuttumatta 
kuitenkaan keittolämpötiloihin. Tällöin lyhyempi retentioaika merkitsee suurempaa 
kappaa. Kappaa voidaan puolestaan alentaa pienentämällä tuotantoa ja pitämällä 
keittolämpötila vakiona. Myös kemikaaliväkevyyttä voidaan nostaa kapan pienentä-
miseksi ainakin periaatteessa. 
 
Kun keittimeen syötettävä puulaji muuttuu esimerkiksi männystä koivuksi, ideaalita-
pauksessa keittimen prosessiolosuhteita muutetaan sitä mukaa, kun koivumassa koh-
taa eri vyöhykkeet keittimen sisällä. Tällainen keittimen ajo vaatii kaikkein täydel-
lisimpiä prosessimalleja ja keittoreseptejä ja asettaa automaatiolle suurimmat vaati-
mukset. Esimerkki tällaisesta muutoksesta on kuvassa 22 /11/. 
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Kuva 22. Puulajin muutoksen periaatekaavio /11/. 
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6 MASSAN PESU  

Massan sisältämä keitosta peräisin olevaa keittolipeä erotetaan siitä pesemällä. Pesun 
tarkoituksena on palauttaa mahdollisimman suuri osa keittokemikaaleista takaisin 
kemikaalikierron kautta keittoon ja vähentää näin kemikaalikustannuksia. Toisaalta 
pesussa erotetaan myös liuenneet orgaaniset aineet (ligniini ja osa hemiselluloosista) 
jotka edelleen poltetaan soodakattilassa, jolloin saadaan käytännössä kaikki selluteh-
taan tarvitsema lämpöenergia ja myös merkittävä osa sähköenergiaa. Pesun tarkoituk-
sena on myös pysäyttää keittolipeän ja sellukuitujen mahdolliset reaktiot, jotka voivat 
heikentää massan laatua ja poistaa massasta saippua- ja pihka-aineet. Pesu voidaan 
tehdä monilla eri laiteratkaisuilla, joihin palataan myöhemmin. 
 
Sellun pesu suoritetaan pääasiassa liuotus-sakeutuspesuna, vakiosakeuspesuna tai dif-
fuusiopesuna. Pesutoimintoja suoritetaan eripuolilla sellutehdasta. Usein ensimmäinen 
pesuvaihe tehdään keittämöllä keittoreaktioiden pysäyttämiseksi joko syrjäytyspesuna 
eräkeittimessä tai diffuusiopesuna vuokeittimen pesuvyöhykkessä. Seuraavat pesuvai-
heet tapahtuvat varsinaisessa pesussa ja mahdollisessa happidelignifioinnissa. Pesu-
toimintoja suoritetaan vielä näiden jälkeen valkaisimolla valkaisuvaiheiden välillä, 
jolloin tavoitteena on erottaa valkaisussa liukenevat aineet massan joukosta. 
 
Nykyisissä tehtaissa pyritään sulkemaan vesikiertoja niin pitkälle kuin mahdollisista. 
Tämä johtaa tehdas- ja tuotekohtaiseen pesuvaiheiden, -laitteistojen ja niiden välisten 
kytkentöjen optimointiin. Suljetuissa tehtaissa myös prosessimittausten ja säätöjen 
tarve ja niille asetetut vaatimukset korostuvat. Sama koskee myös prosessista kerätyn 
tiedon hyödyntämistä prosessivalvonnassa ja mallintamisessa. 
 
Pesussa käytetään useita eri tyyppisiä laitteistoja, jotka perustuvat erilaisiin menetel-
miin. Niiden toimintaa voidaan kuitenkin tarkastella muutamien suhteellisen yksin-
kertaisten laskettujen suureiden avulla. 

6.1 Pesuteho ja sen laskeminen 

Massan pesun tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä on esitetty Taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Massan pesutehoon vaikuttavia tekijöitä /12/. 

Massakuidun laaturakenne - keittoprosessi 
- massan kovuus 
- massan freeness 

Pesunesteen syöttötapa - lämpötila 
- syötön jaon laajuus ja jakauma massan pinnalle 
- pesurityyppi 

Massakerrosformaatio pesussa - pesurin täyttöaste 
- allassakeus rumpupesurissa 
- rummun pyörimisnopeus pesurialtaassa 

Laitoksen käyttöparametrit - laimennustekijä 
- massan lämpötila 
- massan ilmasisältö 
- nestefaasin kiintoaine (liquid solids level) 
- seulontatapa 
- likaantuminen eri prosessiosissa 

6.1.1 Syrjäytyssuhde 

Yksittäisen pesuvaiheen pesutehoa voidaan kuvata syrjäytyssuhteella, joka ilmaisee 
paljonko liuennutta kiintoainetta poistetaan massasta pesunesteen mukana. Syrjäytys-
suhde voidaan esittää yhtälöllä: 

  
CwCv

CsCv
DR

−

−
=         (9) 

missä   DR on syrjäytyssuhde, 
 Cv liuenneen kiintoaineen pitoisuus pestävässä massassa, g/l, 
 Cw liuenneen kiintoaineen pitoisuus pesunesteessä, g/l ja 
 Cs liuenneen kiintoaineen pitoisuus pesuvaiheesta lähtevässä massassa, g/l. 

Mikäli pesuvaiheen pesunesteenä käytetään puhdasta vettä, niin Cw = 0. 

6.1.2 Sakeutustekijä 

Jotta liuenneen kiintoaineen pesuteho ja hyötysuhde voidaan laskea, on vielä 
määriteltävä sakeutustekijä yhtälöllä: 

  ,
Win

WoutWin
TF

−
=                  (10) 

missä TF on sakeutustekijä,  
    Win pesuvaiheeseen saapuvan massan nestesisältö, % ja 
 Wout pesuvaiheesta lähtevän massan nestesisältö, %. 
 
Nestesisällöt lasketaan esimerkiksi yksiköissä kg nestettä /kg massaa. 
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6.1.3 Pesuteho–pesun hyötysuhde  

Kokonaispesutehoa voidaan kuvata liuenneen kiintoaineen poiston hyötysuhteella 
yhtälöllä: 

  hyötysuhde = ( TF + ( 1 - TF ) · DR )               (11) 

 
missä TF on sakeutustekijä ja DR syrjäytyssuhde. 
 
Toinen tapa ilmaista pesun hyötysuhde on Nordén–luku /13/, joka määritellään sakeu-
dessa 10% yhtälöllä 

  
)log(

)log(

10

Z

DFz

YX

YX

L

L

E inout

outin

out

in

+

−

−
⋅

= ,                 (12) 

missä E10 on Nordén-luku sakeudessa 10%, (-), 

 Lin pesuvaiheeseen massan mukana saapuva nestetilavuus, dm3/kg , 

 Lout pesuvaiheesta massan mukana lähtevä nestetilavuus, dm3/kg, 

Xin pestävän komponentin kesiarvokonsentraatio pesuvaiheeseen saapuvan 

massan nestefaasissa, g/dm3, 
 Xout pestävän komponentin keskiarvokonsentraatio pesuvaiheesta lähtevän 

massan nestefaasissa, g/dm3, 
 Yin pestävän komponentin konsentraatio pesuvaiheeseen saapuvassa pesu-

nesteessä, g/dm3, 
Yout pestävän komponentin konsentraatio pesuvaiheesta lähtevässä pesunes-

teessä, g/dm3, 
DF laimennustekijä, määräytyy käytetyn pesuveden tilavuuden mukaan 

m3/1000 kg absoluuttisen kuivaa sellua eli m3/BMDT ja 

Z vakio = 9 m3/BDMT, referenssisakeudessa 10%. 

 
Edellämainittu Nordén–luku lausutaan joskus myös referenssisakeudessa 12%. Täl-
löin vakio Z on erilainen yhtälössä 11. 
 
Laimennustekijä, DF, on eräs optimoitava prosessisuure. Se ilmaisee, paljonko pesus-
sa käytetään puhdasta vettä absoluuttisen kuivaa massatonnia kohti. Laimennusteki-
jästä voi myös päätellä kemikaalikiertoon pesuvaiheiden kautta lisättävän veden 
määrä. Mikäli vettä lisätään liian vähän, niin pesuteho laskee – toisaalta, mikäli vettä 
lisätään liikaa, tulevat haihduttamon kapasiteetti ja kustannukset rajoittaviksi teki-
jöiksi. 
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6.2 Yksittäinen pesuvaihe  

Kuva 23 esittää kaavamaisesti yksittäistä massan pesuvaihetta, kun massan sakeus ei 
muutu. Laimennuksessa Lin < Lout ja sakeutuksessa Lin > Lout. Käytetyt symbolit 

vastaavat yhtälöä 11. 
           
          Yin 

 
 
   Lin          Lout 

 
   Xin          Xout  

 
 
 
 
 
          Yout 
 

Kuva 23. Massan pesuvaiheen tapahtumia, kun massan sakeutta ei muuteta. 

6.3 Diffuusionopeuserot massan nestefaasissa 

COD-kiintoaineen diffuusio massan kuiturakenteesta on hitaampaa kuin Na-yhdistei-
den. Tästä syystä pesussa tarvitaan pidempiä retentioaikoja, kun massasta halutaan 
poistaa tehokkaasti kiintoainetta ja ligniiniä. Lisäksi pesulämpötilalla ja pH:lla on 
merkitystä ligniinin diffuusionopeuteen sekä COD:hen. Ligniinin diffuusionopeus 
kasvaa lineaarisesti lämpötilavälillä 20–70°C. Yli 80°C lämpötilassa ligniinin diffuu-
sionopeus kasvaa jyrkästi siten, että se on erään tutkimuksen mukaan 5,5-kertainen 
90°C:ssa 50°C lämpötilaan verrattuna. Varsinkin yli 7 pH:ssa ligniinin diffuusiono-
peuden on havaittu kasvavan pH:n kohotessa. Lyhyellä pesu- ja retentioajalla voidaan 
pestä tehokkaasti lähinnä keitosta peräisin olevaa massan jäännösalkalia, toisin sanoen 
Na-yhdisteitä /11/.  
 
Valkaisimolla massassa lienee useita muitakin komponentteja, joiden diffuusionopeu-
det poikkeavat toisistaan. Asian tekee monimutkaiseksi sekin, että on olemassa erilai-
sia valkaisutekniikoita ja valkaisukemikaaleja. Valkaisuvaiheiden välillä tehtävissä 
pesuvaiheissa on tarkoituksena pestä jäännösligniiniä sekä valkaisukemikaaleja pois 
massasta.  

6.4 Ligniinin peseytymiseen vaikuttavat tekijät  

Massassa oleva mustalipeä sisältää kolmea pääkomponenttia: epäorgaanista ainetta 
noin 23–29%, ligniiniä noin 35–46% ja jäljelle jäävä osa on suurimmaksi osaksi lig-
niinistä peräisin olevia orgaanisia happoja ja hiilihydraattijäännöksiä. 90% mustali-
peän väristä on peräisin ligniinistä.  
 

Pesunesteeseen Y siirtyy
pestävää komponenttia
massan nestefaasista X. 
 Lin ≈ Lout  

  Yin < Yout 

Xin > Xout
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Kunkin komponentin peseytyvyyteen vaikuttavat seuraavat seikat /8, s. 37–45/: 
käytettävä pesulaitteisto, pesunestemäärä, syrjäyttävän nesteen nopeus, pH, lämpötila 
sekä pesunesteen Na- ja ligniinikonsentraatiot. Laitteistolla vaikutetaan massakerros-
formaatioon sekä massan syöttö- ja poistosakeuteen. Pesua saattaa häiritä vaahdon-
muodostuminen ja massan sisältämä ilma.  

6.4.1 Ligniinin sitoutumismuodot 

Ligniini on sinänsä veteen liukenematon, mutta keitossa kemikaaleilla vaikutetaan 
siihen niin, että se liukenee osittain keittolipeään. Keiton jälkeen kuidussa oleva lig-
niini jakautuu kahteen ryhmään: pelkillä pesutoiminnoilla pestävissä olevaan lignii-
niin ja valkaisukemikaaleja ennen pesuvaiheita vaativaan ligniiniin. Valkaisimolla 
ligniinistä tehdään menetelmästä riippuen vesiliukoista klooridioksidilla tai otsonilla.  
 
Valkaisimolla erotettava ligniini koostuu kolmesta tyypistä: (1) verkottunut ligniini, 
(2) hiilihydraatteihin sitoutunut ligniini ja (3) keitossa kuituihin kondensoitunut lig-
niini. Pelkillä pesutoimilla pestävissä oleva ligniini koostuu myös kolmesta tyypistä: 
(4) kuiduista diffuntoituva ligniini, (5) kuituseinään adsorboitunut ligniini sekä (6) 
liuennut ligniini kuitujen välissä. Kuva 24 esittää valkaisemattoman massan jäännös-
ligniinin eri muotoja ja sitoutumista massassa. 
 
 
Pesun jälkeen kolme ensimmäistä ligniiniryhmää muodostavat 45–75% massassa 
olevasta ligniinistä. Kuituseinän mikrorakenteeseen tarttunutta ligniiniä (ryhmä 5) on 
pesun jälkeen 20–50% ja liuennutta ligniiniä (ryhmä 6) vain noin 5%.  
 
Liukenevan, nopeasti diffuntoituvan ligniinin (ryhmä 5) määrä riippuu pH:sta. Alle 11 
pH:ssa ligniinin liukoisuus huononee, koska se alkaa adsorboitua takaisin massaan. 
Vaikka pesua jatkettaisiin pitkäänkin, adsorboitunutta ligniiniä ei saada poistettua, 
mikäli pH ei ole riittävän korkea. 
 
 
      
        1 
          3  Valkaisimolla poistettava ligniini  
        2      
 
  
          4    
        5   Pelkillä pesuilla poistuva ligniini  
 
          6  
 
 
 

Kuva 24. Valkaisemattomassa massassa olevan jäännösligniinin hypoteettiset muo-
dot: (1) verkottunut ligniini, (2) hiilihydraatteihin sitoutunut ligniini, (3) kuituihin 

kondensoitunut ligniini, (4) kuiduista diffuntoituva ligniini, (5) kuituseinään adsor-
boitunut ligniini ja (6) liuennut ligniini kuitujen välissä /8, s. 39/. 
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6.4.2 Pesun fysikaaliset tekijät 

Massaa pestään vakiosakeuspesuna, liuotus-sakeutuspesuna tai diffuusiopesuna. Pesut 
voidaan suorittaa laimennusta, sekoitusta, sakeutusta tai syrjäytystä apuna käyttäen. 
Käytettäviä pesulaitteistoja ovat esim: Hi-heat- eli keitinpesu, paine- ja imusuodatin, 
puristin ja diffusöörit.  
 
Mekaaninen rasitus. Mekaanisella työllä voidaan edesauttaa ligniininpoistoa, koska se 
hajottaa kuitukimppuja kuiduiksi ja siirtää nestettä kuitujen välissä. Samalla väke-
vyyserot pienenevät massassa. Myös kuitujen sisällä aineensiirto tehostuu mekaanisen 
työ lisääntyessä. Mekaanista työtä ja rasitusta kohdistuu massaan puskussa, pump-
pauksessa, sekoituksessa, virtausturbulenssissa ja erilaisissa värähtelyissä.  
 
Liuotus. Liuotus on pesuoperaationa hyvin tehokas. Se tasoittaa pitoisuuseroja mas-
sassa sekä kuidun sisällä. Liuotuksessa kuidut irtoavat toisistaan ja neste voi huuhtoa 
kuitujen pintoja. Liuotuksessa massan sakeus pienenee. 
 
Sakeutus. Laimennettua massaa sakeutetaan suodattamalla. Massan loppusakeus 
määrää suoraan, paljonko natriumia ja orgaanista ainetta jää massaan. Lämpötilan 
kasvattaminen parantaa suodatuskapasiteettia, koska se alentaa suodoksen viskosi-
teettia.  
 
Syrjäytys. Syrjäytyksessä massan sakeus säilyy vakiona, ellei samalla tapahdu liuo-
tusta tai sakeutusta. Massan nestefaasin volyymi säilyy syrjäytyksessä periaatteessa 
samana ja pesuneste korvaa massan pidättämää nestettä. Syrjäytyksessä tapahtuu 
samalla dispersiota ja diffuusiota. Lämpötila vaikuttaa suuresti dispersioon. 
 
Diffuusio. Diffuusiota esiintyy aina, kun nesteiden pitoisuudet eroavat toisistaan 
kuidun ulko- ja sisäpuolella. Diffuusiota edistää suuri pitoisuusero, korkea lämpötila, 
sekoitus ja pieni molekyylikoko. Lyhytaikaisessa pesussa diffuusiolle ei ole paljon ai-
kaa, joten mekaanisella työllä on suurempi merkitys kuin diffuusiolla.  
 
Flotaatio. Flotaation tarkoituksena on erottaa suopa ja pihka pesunesteestä. Jos pesun 
aikana erotetaan vaahtoa, niin suovan ja varsinkin pihkan väkevyydet pienevät 
nestekierrossa. Suovan poistaminen helpottaa pesuoperaatioita merkittävästi. 

6.4.3 Pesun muut tekijät 

Elektrolyytit. Ligniinin ja hiilihydraattien liukenemistuotteiden pesua edistää pesu-
nesteen ionipitoisuuden lasku. Suuri ionikonsentraatio pienentää kuitujen turpoamista 
ja ligniinin liukeneminen heikkenee. Kahdenarvoiset ionit vaikuttavat ligniinin liukoi-
suuteen enemmän kuin yhdenarvoiset. Ionikonsentraatiolla ei ole kuitenkaan 
merkitystä pesussa, mikäli pH on yli 12. 
 
Lämpötila. Lämpötilan kasvattaminen pesussa edistää ligniininpoistoa. Lämpötilan 
nosto kasvattaa aineensiirtokerrointa. Lämpötiloissa 30–45°C ligniinin diffuusio ei 
juuri muutu. Lämpötilavälillä 50–90°C diffuusio ja massan pesu nopeutuvat 
nelinkertaiseksi yli kuuden minuutin retentioajoilla.   
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pH. Mäntysulfaatin ligniiniyhdisteet alkavat saostua pH:ssa 12 ja noin puolet on 
saostunut pH:ssa 8.5. Kun pH laskee alle 11, alkaa ligniinin liukoisuus huonontua ja 
osa ligniinistä adsorboituu massaan. Alle 10 pH:ssa ligniiniä ei saada poistetuksi enää 
suurellakaan pesunestemäärällä. 
 
Massan pH:n kasvattaminen lisää kuitujen turpoamista ja huokostilavuutta. Osittain 
siksi ligniini peseytyy korkeassa pH:ssa nopeasti. Lisäksi ligniinin uuttaminen edistyy 
korkeassa pH:ssa. 
 
Kappa. Mikäli kappa on korkea, on massassa kuitukimppuja, jotka vaikeuttavat pesua, 
koska ne estävät pesunesteen liikkumista massassa. Korkeilla massan kappaluvuilla 
nopeasti peseytyvän ligniinin määrä on suuri. Ligniinin uuttamisnopeus on suurin 
kappalukualueella 60–70. Samoin vedellä tapahtuva pesu on tehokasta tällä kappalu-
kualueella.  
 
Vaahdonmuodostus. Pesuissa esiintyvä vaahto johtuu ilman tai muiden kaasujen, 
kuten nesteen sekoituksessa käytettävän höyryn määrästä. Massan ilmamäärän 
lisääntyminen alentaa pesurin kapasiteettia. Ilmamäärä tulee pitää vähäisenä, jotta pe-
suri toimisi tyydyttävästi. Vaahdon stabiilisuus riippuu muun muassa natriumin ja 
saippuan pitoisuudesta, lämpötilasta ja nesteen viskositeetista. Vaahto lisää massan 
suodatuksen vastusta ja häiritsee siten pesua. 
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7 PESULAITTEISTOT 

Pesemöllä massan pesu tapahtuu useammassa peräkkäisessä pesuvaiheessa. Pesunes-
teenä käytetään usein vettä, jonka pitoisuus pestävän komponentin suhteen kussakin 
pesuvaiheessa on pienempi kuin massan pidättämässä nesteessä. Pesun ajava voima 
on pitoisuusero pesunesteen ja massan pidättämän nesteen välillä. Pesemöillä käytet-
tyjä pesulaitteistoja ovat rumpupesurit, diffusööripesurit ja horisontaaliset nauhape-
surit.  
 
Massa pestään usein vastavirtaperiaatteella eli massa ja pesuneste liikkuvat toisiaan 
vastaan. Suodosta siirretään keräysaltaista aiempaan pesuvaiheeseen, jossa suodoksen 
pitoisuus on pestävän komponentin pitoisuutta pienempi. Rumpupesureissa laimeaa 
suodosta kierrätetään takaisin samaan pesuvaiheeseen ja väkevää suodosta siirretään 
viereiseen vaiheeseen massan kulkusuuntaa vastaan.  
 
Esimerkiksi alipainerumpupesemöllä rumpuja on tyypillisesti kytketty sarjaan useita 
ja pestävää massaa syötetään vastavirtaan pesunesteen ja suodoksen kulkusuuntaan 
nähden. Puhdas pesuneste syötetään pesulaitteiston loppupäästä. Kustakin pesuvai-
heesta suodosta pumpataan seuraavaan, kunnes se on kulkenut kaikkien pesuvaihei-
den läpi. Kaikki pesuvaiheet läpikäynyttä suodosta nimitetään heikkomustalipeäksi ja 
siitä osa pumpataan edelleen keittimelle. Muu jäljelle jäänyt osa heikkomustalipeästä 
kuljetetaan suoraan haihduttamolle.  
 
Keittimelle viety heikkomustalipeä käytetään osittain valkolipeään yhdistettynä keit-
tolipeänä. Muu osa keittimellä käytettävästä heikkomustalipeästä käytetään keittimen 
diffuusiopesuun. Lopulta nämäkin heikkomustalipeäjakeet kulkeutuvat keittimen 
paisunnan kautta mustalipeänä haihduttamolle.  
 
Rumpupesuvaiheet läpikäynyt pesty massa kuljetetaan puolestaan seuraavaksi pese-
möltä kohti valkaisimoa. Usein seuraavana prosessivaiheena on massan happideligni-
fiointi. 

7.1 Alipainerumpupesu 

Keitetty massa tuodaan pesuriin keittimen puskusäiliön ja mahdollisen oksajakeen 
poistovaiheen kautta. Rumpupesurin sylinterin muodostaa huokoinen kangasmate-
riaali, joka läpäisee nestefaasin, mutta pidättää massan kankaan ulkopuolella. Rum-
mun sisällä oleva alipaine aiheuttaa massassa olevan nesteen kulkeutumisen kankaan 
läpi rummun sisäpuolelle. Pesurummun alaosa on upotettu pestävään massaan. Kun 
rumpu pyörii, massa imeytyy kiinni rummun pintaan ja kulkeutuu rummun vastak-
kaiselle puolelle. Kuva 25 esittää tyypillisen rumpupesemön toimintaa ja virtauksia. 
 
Pesuvaiheessa käytettävä pesuneste tuodaan rummun ulkopuolelle rummun laskevalle 
puolelle, josta se kulkeutuu massakerroksen ja suodinkankaan läpi pesten samalla 
massakerrosta. Pesusuodos poistetaan rummun sisältä keräysputkiston kautta suodos-
altaaseen. Suodosaltaassa suodos on jaettu tiheyserojen perusteella erilailla kiintoai-
netta sisältäviin luokkiin. Vähiten kiintoainetta sisältävää suodosjaetta kierrätetään ta-
kaisin saman pesuvaiheen pesunesteeksi tällä kerralla rummun nousevalle puolelle. 
Ensimmäisestä pesuvaiheesta suodos usein palautetaan keittimen puskusäiliön ala-
osaan, jossa se sekoitetaan massaan. Mikäli rumpupesuvaiheita on useita, niin suo-
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dosta palautetaan kustakin vaiheesta edellisen pesuvaiheen pesunesteeksi. Pesunes-
tettä kuljetetaan vastavirtaan pestävän massan kulkusuuntaan verrattuna.  
  

 

 
Kuva 25. Rumpupesemön periaatepiirros /5/. 

7.2 Diffuusiopesu 

Kamyr-keittimen pohjaosassa massaa pestään diffuusiopesuna vastavirtaan massan 
kulkusuuntaan nähden. Keittimessä pesu voidaan tehdä korkeahkossa lämpötilassa, 
joka myös edesauttaa pesutapahtumaa. Diffuusiopesun voidaan sanoa olevan tehokas 
tapa pestä massaa. Puolentoista tunnin diffuusiopesu keittimessä tehtynä on pesute-
holtaan noin kaksinkertainen yhteen alipainerumpuvaiheeseen verrattuna. Kuva 26 
esittää tyypillistä diffuusiopesua Kamyr-keittimen pohjaosalla. 
 

 
 

Kuva 26. Diffuusiopesu Kamyr-keittimen pohjalla /5/. 
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7.3 Pesu nauhapesurilla 

Nauhapesuri (Kuva 27) on toimintaperiaatteeltaan samantapainen kuin paperikonei-
den rainanmuodostusyksiköt käsittäen perälaatikon ja siihen liittyvän nauhaviiraosan. 
Pestävä massa ja pesuneste syötetään laitteeseen vastakkaisten päätyjen kautta. Pesu 
tehdään vastavirtaan massan kulkusuuntaan nähden. Massaa syötetään nauhan päälle 
ja muodostuneen massakerroksen päälle syötetään pesunesteeksi kulloinkin seuraavan 
pesuvaiheen suodosta. Suodos imetään rei’itetyn nauhan läpi nauhan alapuolelle ja 
pumpataan pesunesteeksi edelliseen pesuvaiheeseen. Pesuvaiheita on useita ja 
kuhunkin liittyy suodoksen keräysallas. Laitteisto on koteloitu huuvalla.  
 
 

Kuva 27. Horisontaalinen nauhapesuri massalle /5/. 
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8 MASSAN PESU VALKAISIMOLLA 

Valkaisimon pesuissa massasta poistetaan sitä värjääviä aineosia siinä määrin, että 
massaa voidaan käyttää valkoisen paperin, kuten painopaperin valmistukseen. Massaa 
värjää siinä oleva ligniini sekä eräät muut aineet. Värjääviä aineosia käsitellään siten, 
että niistä tulee veteen liukenevia ja ne voidaan poistaa pesemällä. Samalla pyritään 
pitämään kuitujen hajoamisreaktiot vähäisinä, jotta saanto ei heikkenisi.  

8.1 Kloorivalkaisuvaiheet 

Perinteisessä kloorivalkaisussa /15/, kloorikaasua syötetään massa-vesisuspensioon. 
Alkuainekloori ei toimi massan valkaisureaktioissa suoraan, vaan se sitoutuu lignii-
niin ja tekee siitä vesiliukoisen ja näin ollen myös pestävissä olevan komponentin.  
 
Valkaisu tehdään vaiheittain. Eri vaiheiden välillä suoritetaan massan pesu. Usein en-
simmäisessä vaiheessa massa-vesisuspensio kloorataan kloorivaiheessa (C) pH:ssa 
noin 2, jolloin ligniinistä saadaan vesiliukoinen. Tämän jälkeen toisessa vaiheessa on 
usein pesuvaihe tai uutto (extraction, E), jossa liukoista ligniiniä erotetaan massasta. 
Kolmas vaihe on joko klooridioksidi (D) tai hypokroriittivaihe (H), jossa varsinainen 
kuitujen valkaisu tapahtuu. Seuraavana vaiheena voi olla tapauksesta riippuen 
klooridioksidi- tai peroksidivaihe (P). Valkaisusekvenssi osoitetaan tavallisesti pelk-
kinä kirjainyhdistelminä, esim. C-E-H-P. 

8.2 Klooriton ja vähäkloorinen valkaisu  

Kloorittomasta valkaisusta käytetään lyhennettä TCF. Se tehdään yleensä useammassa 
vaiheessa esimerkiksi otsonilla ja peroksidilla. Kunkin vaiheen välillä massaa pestään 
rumpupesurissa. Klooriton tai vähäkloorinen valkaisu on nykyisin vallitseva prosessi. 
Varsinainen massan valkaisu tapahtuu peroksidivaiheissa ja otsonivaiheiden tarkoi-
tuksena on saada ligniinistä vesiliukoinen. Otsonivaiheissa pH on 3–5 ja lämpötila 
60–85°C. Peroksidivaiheissa pH on 10.5–11.0 ja lämpötila 90–105°C. 
 
Vähäkloorisesta valkaisumenetelmästä, jossa klooria käytetään jonkun verran 
klooridioksidina, käytetään lyhennettä ECF. Tässä menetelmässä kloorin käyttöä on 
vähennetty konventionaaliseen kloorivalkaisuun verrattuna. Verrattuna TFC-valkai-
suun ECF–valkaisussa TCF-otsonivaihe on usein korvattu klooridioksidivaiheella. 
Puhuttaessa kloorin ympäristövaikutuksista on määrän lisäksi ratkaisevaa, missä 
muodossa kloori on. Klooridioksidi on valkaisuihmisten mukaan ympäristöystäväl-
listä TOC-päästöjä tarkasteltaessa. 
 
Pesuvaiheet sijaitsevat TCF-valkaisussa otsoni- ja peroksidivaiheiden välillä ja ECF-
valkaisussa klooridioksidi- ja peroksidivaiheiden välillä. Pesujen tarkoituksena on 
poistaa ligniiniä ja ottaa talteen valkaisukemikaaleja. 

8.3 Fraktioiva pesu TCF- ja ECF-valkaisussa  

Valkaisussa käytettäviä pesusuodoksia voidaan jakaa kahteen tai kolmeen fraktioon 
/16, 17, 18/. Fraktiot eristetään toisistaan pesun jälkeen ja käytetään toisistaan riippu-
mattomasti. Fraktioivalla pesulla saavutetaan pienemmät COD- ja kiintoainepitoisuu-



 

 

  

40

det sekä Ca-, Mn- ja Mg-arvot valkaistavassa massassa verrattuna pesuun, jossa suo-
dosta ei jaeta. Tästä syystä valkaisukemikaaleja kuluu vähemmän, samoin kuin 
happo- ja emäskemikaaleja. Kuva 28 esittää fraktioivaa pesuvaihetta rumpupesurissa. 
Laskennallisesti pesuvaiheita on 1.5.    
 
TCF-valkaisussa fraktioivalla pesulla on saavutettu 38% kiintoainepitoisuusero pe-
susta poistetuissa suodosfraktioissa. Pesunaikainen kiintoainepitoisuusero fraktioiden 
välillä oli 15%. ECF-valkaisussa kloridipitoisuusero oli 15–18 prosentin fraktioiden 
välillä.  
 
Fraktioivalla pesulla voidaan samalla vähentää muun muassa kalsiumoksalaatin 
jäämistä ja kertymistä valkaisun kemikaalikiertoon. Myös valkaisimolaitteiden kor-
roosiota on voitu pienentää fraktioivalla pesulla. 
 

 
 

Kuva 28. Fraktioiva rumpupesu kahteen eri suodokseen. 

8.4 pH-mittaus 

pH-mittauksella on korostunut rooli valkaisussa, koska pH säätelee varsinkin kloorin 
reaktioita ja tätä kautta sitä, onko kloori alkuaineena vai muodostaako se hypokloori-
happoa. pH:lla on myös vaikutusta pesutoimintoihin, sillä esimerkiksi ligniinin liuke-
neminen estyy alle 10 pH:ssa. 
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8.5 COD –mittaus 

Koska orgaaninen kiintoaine korreloi voimakkaasti COD-määritykseen, niin COD-
määrityksellä voidaan päätellä valkaistun massan eli valmiin massan pesujen ja lignii-
ninpoiston tehokkuutta. Määrityksen heikko puoli on suurehko määritykseen kuluva 
aika. COD-määrityksellä on merkitystä myös jätevedenkäsittelyssä.   
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9 PESEMÖN OHJAUS 

Pesemön automaation ja säädön päätehtävät ovat: 
 
•= pitää haihduttamolle menevä suodostilavuus pienenä, ts. ei syötetä puhdasta pesu-

nestettä pesemölle liikaa, 
•= pestä massa tehokkaasti niin, että valkaisukemikaaleja kuluu minimimäärä eli 

jäännösalkalipitoisuus pestyssä massassa oltava riittävän pieni ja 
•= pitää pesusuodoksen mukana kulkeutuvat kuituhäviöt pieninä. 
 
Pesuihin liittyviä mittauksia ovat: 
 
•= kiintoaine 
•= ligniini, 
•= johtokyky, 
•= pH ja 
•= COD <> orgaaninen kiintoaine 
 
Seuraavassa esitetään pesun säätöön liittyvät asiat alipainerumpupesureissa. Massan 
ominaisuuksien huomioiminen ja häiriöiden kompensointi rumpupesussa edellyttää 
massa-analyysiä ennen pesua. Analyysi on tarpeen, jotta esim. sakeus- ja 
kappahäiriöihin voidaan seuraavassa pesussa vaikuttaa. Pesuun tulevasta massasta 
määritetään kappa esimerkiksi UV-absorbanssilla ja sakeus.  
 
Rumpupesuun saapuvan pesunesteen virtaussäädöllä voidaan vaikuttaa massan 
sakeuteen sekä rumpupesuvaiheissa käytettäviin prosessisuureisiin kuten rumpualtaan 
pinnankorkeuteen, rummun pyörimisnopeuteen ja suodosaltaan pinnankorkeuteen. 
Saapuvan massan sakeushäiriö tai nopea muutos tuotantovauhdissa kompensoidaan 
myötäkytkennällä ja laimennustekijän säädöllä muuttamalla rumpupesemöön saapu-
vaa pesunestevirtausta. Kappa- tai kiintoainehäiriön kompensoimiseksi riittää yleensä 
normaali takaisinkytkentä pestyn massan kiintoainemittauksesta pesunesteen virtaus-
säätöön. Kuva 29 esittää kolmevaiheista rumpupesemöä ja siihen liittyviä säätöpiirejä. 
 
Prosessista aiheutuva viive on erään tutkimuksen /14/ mukaan kaksivaiheisessa rum-
pupesurissa kolme ja kolmevaiheisessa kuusi kertaa yksivaiheista pesua suurempi. 
Viiveet ovat rumpupesuissa suuria siksi, että pesuneste kiertää osittain samassa vai-
heessa, eikä sitä kokonaisuudessaan siirretä suodoksena vaiheesta toiseen.  
 
Rumpupesusysteemeissä ja niiden säädössä vaikutetaan ensisijaisesti saapuvaan pesu-
nestevirtaukseen. Koska suodosaltaiden pinnankorkeudet on säädetty, ne asettuvat itse 
kulloiseenkin tilanteeseen. Sen sijaan rumpualtaan sakeus säädetään rummun 
pyörimisnopeuden mukaan, mikäli halutaan muodostaa tietyn paksuinen massakerros 
pyörivän rummun pinnalle. Rumpualtaan sakeuteen vaikutetaan asettamalla kierrätet-
tävän suodoksen määrä rumpupesujen välillä sopivasti. Tämä tehdään virtaussääti-
millä. 
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Kuva 29. Kolmevaiheinen rumpupesemö säätöpiireineen /14/. 
 
 
Pesemölle syötettävän puhtaan pesunesteen määrällä on merkitystä haihduttamolla 
tarvittavaan haihdutuskapasiteettiin. Suuri pesunestemäärä merkitsee suurta haihdu-
tusenergian kulutusta sekä sellukuitujen joutumista suodoksen mukaan. Toisaalta liian 
pieni pesunesteen käyttö aiheuttaa keittokemikaalien jäämisen liiaksi massaan. Tämän 
seurauksena massakuidut voivat vahingoittua myöhemmin sekä keittokemikaaleja 
häviää niiden kierrätyksestä. Pesunesteen määrä on siis optimoitava näiden rajoitusten 
mukaan. Pesemön säädössä pidetään pesusuodoksen eli heikkomustalipeän kiintoai-
nepitoisuus haluttuna mittaamalla kiintoainepitoisuus ja säätämällä pesemölle saapu-
vaa pesunesteen syöttöä tämän perusteella. Pesuun syötettävä pesuneste suhteutetaan 
pestävän massan määrään. 
 
Pesemöltä lähtevän massan loppusakeus säädetään sen mukaan, mikä on valkaisimon 
tai valkaisua edeltävän happidelignifioinnin sakeusvaatimus.  
 
Pestyyn massaan jäänyt keittokemikaalimäärä voidaan mitata johtokykymittauksella 
massan nestefaasista tai suoraan massasta. Se kuvaa samalla, kuinka pesu on onnistu-
nut. Pesua säädetään siten, että kemikaalihäviöt saadaan vähäisiksi. Kuitenkin johto-
kykymittauksen päätarkoitus on antaa kuva kemikaalikierrosta poistuvasta kemikaa-
limäärästä ja pesun toiminnasta. 
 
 



 

 

  

44

10 YHTEENVETO 

Raportissa käsiteltiin sulfaattisellun vuokeiton menetelmiä sekä keittoon liittyviä 
tärkeimpiä ohjaus- ja säätömenetelmiä. Tavallisessa keitintyypissä eli Kamyr-keitti-
messä hake ja keittolipeä syötetään keittimen huipulta ja valmista massaa poistetaan 
keittimen pohjalta. Keitosta saatava mustalipeä poistetaan keittimen keskiosalta. 
Keitin käsittää useita keittolipeän lämmityskiertoja lämmönvaihtimien kautta, jotka 
jakavat keittimen keitto- ja pesuvyöhykkeisiin. Keittimen yläosassa keittolipeä ja 
hakemassa virtaavat kumpikin alaspäin. Korkeustaso, jossa mustalipeä poistetaan  
muuttuvat nestevirtaukset siten, että pesuneste virtaa keittimen sisällä ylöspäin. 
Keitetty massa jatkaa matkaansa alaspäin keittimen pesuvyöhykkeeseen, jossa pesu-
neste virtaa siihen nähden vastavirtaan. Riippuen lämmönvaihtimien lukumäärästä 
sekä niiden asennus- ja ajotavoista, tunnetaan erilaisia vuokeitintyyppejä.  
 
Keiton ohjauksella pyritään tuottamaan haluttua laatua minimikustannuksin. Tavalli-
sesti säätö perustuu kappalukuun, joka ilmaisee massan ligniinipitoisuuden. Säädössä 
käytetään H-tekijämallilla: H-tekijä saadaan kertomalla ligniininpoiston reaktionopeus 
reaktioajalla. Reaktionopeus kasvaa kaksinkertaiseksi, kun lämpötila kasvaa 160–170 
ºC. Reaktionopeus riippuu myös käytettävästä alkaliannoksesta. Ligniinin erotukseen 
vaikutetaan ensisijaisesti asettamalla keittolämpötila sopivasti. Keitto suoritetaan 
180ºC alapuolella, koska muuten on vaarana massan saannon heikkeneminen. Veden 
höyrynpaine 160ºC:ssa on noin 6 bar ja 180ºC:ssa noin 10 bar. Keittimen paine 
määräytyy keittolipeän ja hakkeesta haihtuvien orgaanisten jakeiden höyrynpaineiden 
perusteella ja veden höyrynpaine selittää sitä ainakin osittain.  
 

Keittämöltä keitetty ja usein myös diffuusiopesun läpikäynyt massa menee pesemölle. 
Pesemöllä massan nestefaasista poistetaan keittokemikaaleja, saippua- ja pihka-aineita 
sekä liuennutta ligniiniä ja kiintoainetta. Pesemön suodos toimitetaan osittain takaisin 
keittämölle ja osittain suoraan haihduttamolle. Pesty massa menee nykyisin happide-
lignifiointiin ennen valkaisuvaiheita.  
 
Raportissa tarkastellaan myös pesun perusteita ja käytettyjä laitteita sekä pesemön 
ohjausta. 
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