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JOHDANTO

Sellunvalmistuksen kuitulinjaan kuuluvat puunkäsittely, massan pesu ja valkaisu.
Kuitulinjan ajoa voidaan tehostaa tuottamalla parempaa ja tasalaatuisempaa
keittohaketta. Tämä edellyttää kuitenkin monipuolisia mittauksia ja toimivaa
ohjausjärjestelmää. Kokonaisohjauksella voidaan parantaa kuitulinjan hallintaa.
Keskeinen kuitulinjan prosessi on keitto, jossa hakkeena syötettävästä raaka-aineesta
pyritään poistamaan riittävästi ligniiniä, joka sitoo puukuituja yhteen. Eräkeitto
toteutetaan vaiheittain ja ligniinin liukenemisen lisäksi on tarkasteltava muita keiton
aikana tapahtuvia reaktioita. Puun ominaisuuksien ohella on käsitellään myös muita
keitto-olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Projektin sovelluskohteena on Super Batch
syrjäytyskeitto, johon liittyvät mahdollisuudet ja erityisvaatimukset on myös otettu
tarkasteluun.
Kuitulinjan säädössä pyritään kompensoimaan hakkeen laatuvaihteluja siten, että
tuotteen laadussa päästään haluttuun tulokseen. Samalla pyritään välttämään
saantotappioita. Näiden vaatimusten yhteensovittaminen tapahtuu alkaliannostelun ja
keittovaiheiden säädön avulla. Eräkeiton yhteydessä keitinryhmien ajoitus on myös
keskeisessä asemassa, koska keittämö koostuu useista keittimistä, joiden toiminta
täytyy koordinoida muiden kuitulinjan prosessien kanssa. Ohjauksessa käytetään Htekijää, joka määritetään keiton aika-lämpötila -kaavion perusteella. Säädön avulla
voidaan parantaa sellun laatua, vähentää energiankulutusta ja lisätä tuotantoa
(Leiviskä 1999).
Keiton etenemisen seuranta on olennaista keittoprosessin ohjaamisessa, joten
jatkuvatoimiselle analyysille on hyvin suuri tarve. Analyysien pohjalta voidaan tehdä
päätöksiä keiton lopettamisesta ja toimintaolosuhteiden muuttamisesta. ABB:n
kehittämä Smart Pulping CLA 2000 (Cooking Liquor Analyzer) on kemiallisten
massojen valmistusprosesseille kehitetty analysaattori. Sillä voidaan suorittaa
keittoprosessin analysointi eräkeitossa jatkuvatoimisesti kunkin keittokerran aikana ja
jatkuvatoimisessa keitossa keittimen kierroista. CLA 2000 –analysaattorilla voidaan
mitata alkalipitoisuutta, liuenneen kiinteän aineen kokonaismäärää ja liuennutta
ligniiniä. Mittauksella saadaan edustavaa ja reaaliaikaista tietoa keitosta. jolloin myös
prosessin säätö on helpompaa kuin muilla analysaattoreilla. Näin ollen kuitulinjan
kokonaisohjaus helpottuu.
Jatkuvatoiminen analyysi yhdessä muiden prosessimittausten kanssa muodostaa
pohjan prosessin mallintamiselle. Lingvististen yhtälöiden menetelmän käytöstä on
hyviä kokemuksia vuokeiton mallintamisessa muutuvissa olosuhteissa käyttäen CLA
2000 –analysaattorin mittauksia (Murtovaara et al. 1999, Isokangas & Juuso 2000).
Eräkeittoprosesissa tarvitaan dynaaminen malli prosessin etenemisen ennakoimiseksi.
Tässä voidaan käyttää muiden prosessien yhteydessä kehitettyjä menetelmiä.
Tämä raportti kuuluu keittoprosessien teoria ja mittausselvitysten sarjaan, jossa on
aikaisemmin käsitelty sulfaattisellun vuokeiton menetelmiä ja ohjausta (Ikäheimonen
et al. 2000a) sekä keittolipeän- ja massa-analyysia (Ikäheimonen et al. 2000b).
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Tämä eräkeittoon keskittyvä kirjallisuusselvitys on osa Oulun yliopistossa
suoritettavaa tutkimusta ”Keiton, pesun ja happidelignifioinnin älykäs ohjaus ja
kuitulinjan eri prosessien yhteistoiminnan tarkempi hallinta” (KUHA).
Tutkimushanke perustuu ”Oppivien ja älykkäiden järjestelmien sovellukset”
teknologiaohjelmaan kuuluneiden TOOLMET-USTI ja TOOLMET-2-MODIPRO
projektien tuloksiin. KUHA-projektin tavoitteena on kehittää kappa- ja
saantoennustusmalli eräkeitolle, sekä kehittää ja testata älykkäitä menetelmiä on-line mittausten tehokkaampaan hyödyntämiseen ja sellutehtaan kuitulinjan eri osaprosessien parempaan hallintaan. Tutkimuksen päärahoittaja on TEKES. Teollisuuden
edustuksesta ja rahoituksesta vastaavat UPM-Kymmene Wisaforest Pietarsaari sekä
ABB Industry.
Keittoprosessin teoriaselvitystä ja jatkuvatoimisia mittauksia on tarkoitus käyttää
jatkossa monitasoisen mallintamisen ja simuloinnin pohjana UPM-Kymmenen
Wisaforestin tehtailla Pietarsaaressa.
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2

SULFAATTIKEITTO

Keittoprosessin tarkastelu perustuu eri vaiheiden ja niissä tapahtuvien reaktioiden
erittelyyn, jossa keittonesteellä on keskeinen merkitys. Keiton onnistuminen
edellyttää myös keittonesteen tasaista imeytymistä. Osa reaktioista on tuotannon ja
tuotteen laadun kannalta edullisia, osa taas haitallisia. Puun ominaisuuksilla ja
hakelaadulla on keskeinen merkitys, mutta myös muiden keittoon vaikuttavien
tekijöiden tarkastelulla on merkitystä. Niiden avulla itse asiassa voidaan kompensoida
raaka-aineessa esiintyviä poikkeamia.
2.1

Keit t opr osessi

Sulfaattimenetelmä perustuu vahvasti alkalisen keittonesteen eli natriumhydroksidin
ja natriumsulfidin liuoksen eli valkolipeän käyttöön. Sulfaattikeiton tarkoituksena on
poistaa ainakin osittain puukuituja toisiinsa sitova ligniini, joka on keskittynyt
välilamelliin ja sekundääriseinään. Puuraaka-aineena käytetään pääosin mäntyä,
kuusta ja koivua, havu- ja lehtipuut keitetään erikseen. Keittoon tuleva puuaines on
kuorittu ja haketettu. Prosessissa käytettävät kemikaalit pyritään ottamaan talteen
mahdollisimman taloudellisesti ja pienin häviöin.
Sulfaattiselluloosa valmistetaan sekä erä- että jatkuvatoimisella keitolla. Eräkeitossa
hake syötetään keittimeen, ja sen painon, kuiva-ainepitoisuuden, halutun
kemikaaliannoksen ja keittoliuoksen väkevyyden perusteella keittimeen lisätään
laskettu määrä valkolipeää. Valkolipeän, täyttöhöyryn lauhteen ja hakkeessa olevan
veden lisäksi keittimeen annostellaan pesemöltä saatua mustalipeää sopivan nestepuusuhteen aikaansaamiseksi (3−4 m3/t abs. kuivaa puuta). Keittimen lämpötila
nostetaan suoraviivaisesti tavoitelämpötilaan (160−180°C) ja pidetään tässä
lämpötilassa, kunnes saavutetaan haluttu keittoaste. Lämmitys tapahtuu höyryllä, joka
myöhemmin lauhdutetaan sivutuotteiden, kuten tärpätin talteenottamiseksi.
Keiton saavutettua halutun kypsyysasteen keitin jäähdytetään joko kaasuttamalla tai
pumppaamalla yläosaan kylmää mustalipeää. Lämpötilan laskettua halutulle tasolle
(140−150°C) suoritetaan pusku eli keitin tyhjennetään paineen avulla puskusäiliöön,
ja samalla vapautuva lämpö otetaan talteen puskulämmön talteenottolaitteen avulla.
Puskusäiliöstä sellusulppu johdetaan pesemölle, missä jäteliemi eli mustalipeä
erotetaan vastavirtaperiaatteella mahdollisimman väkevänä ja tarkkaan. Ennen pesua
voidaan suorittaa oksanerotus kypsymättömien osasten erottamiseksi. Tämän jälkeen
massasulppu laimennetaan lajittelua varten, jossa epäpuhtaudet poistetaan erilaisilla
paine- tai keskipaikoislajittimilla. Saatu massa sakeutetaan ja viedään varastosäiliöön
sekä sieltä edelleen valkaistavaksi tai käytetään suoraan paperinvalmistukseen.
Sulfaattiprosessi perustuu keittokemikaalien tehokkaaseen käyttöön ja kierrätykseen.
Kemikaalikiertoa voidaan kuvata oheisen kaavion mukaisesti.
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Kuva 1. Sulfaattisellutehtaan kemikaalikierto (Chemical Pulping 1999)
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Pesu

2.2

Keit t onest e

Sulfaattikeittoneste koostuu valkolipeästä, hakkeen mukana tulevasta vedestä,
täyttöhöyryn tai pasutusvaiheen lauhteesta sekä neste-puusuhteen säätämiseksi
käytetystä heikosta mustalipeästä. Valkolipeä on vahvasti emäksinen liuos (pH~14),
jonka vaikuttavat yhdisteet ovat natriumhydroksidi NaOH ja natriumsulfidi Na2S,
joista natriumhydroksidi on tärkeämpi. Lisäksi keittoreaktioihin osallistuu pienissä
määrin natriumkarbonaatti Na2CO3. Vahvoina elektrolyytteinä nämä dissosioituvat
vesiliuoksessa. Valkolipeässä vallitsevat seuraavat tasapainot (Chemical Pulping
1999):
NaOH + H2O ! Na+ + OH- + H2O
+

(1)

2-

(2)

Na2S + H2O ! 2Na + S + H2O
2-

-

-

(3)

S + H2O ! HS + OH
-

HS + H2O ! H2S + OH

-

(4)

+

2-

Na2CO3 + H2O ! 2Na + CO3 + H2O
2-

CO3 + H2O !

HCO3-

-

(5)
(6)

+ OH

Vaikuttavan eli aktiivisen alkalin (NaOH + Na2S) määritelmä edellyttää, että reaktiot
(1) ja (2) ovat täydellisiä. Tehollisen alkalin (NaOH + ½ Na2S) määritelmä edellyttää
reaktion (3) olevan täydellinen ja reaktion (4) hyvin vähäinen. Natriumvetysulfidin
muodostus on sekä pH- että lämpötilariippuva, joten rikki esiintyy keiton pääosan
ajan vetysulfidina. (Chemical Pulping 1999 & Suomen Paperi-insinööriyhdistyksen
oppi- ja käsikirja 1983)
Keittoprosessin olosuhteiden kuvaamisessa käytetään seuraavia suureita:
•= Kokonaisalkali, [g/l]: kaikki Na-yhdisteet (NaOH, Na2S, Na2CO3, Na2S2O3)
•= Vaikuttava alkali l. aktiivialkali, [g/l]:
NaOH + Na2S
•= Tehollinen alkali, [g/l]:
NaOH + ½ Na2S

Na 2 S
⋅ 100%
NaOH + Na 2 S
NaOH
⋅ 100%
•= Kaustisoitumisaste, [%]:
NaOH + Na 2 CO 3
Na 2 S
•= Pelkistymisaste, [%]:
⋅ 100%
Na 2 S + Na 2 SO 4

•= Sulfiditeetti, [%]:
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2.3

Keit t onest een im eyt ym inen

Ligniinin liukeneminen hakkeesta on mahdollista vain, jos puuraaka-aine on
läpikotaisin ja tasaisesti imeytetty eli impregnoitu keittoliuoksella. Imeytyksen
tehtävänä on jakaa keittokemikaalit puuaineen ahtaisiin, osittain veden täyttämiin
onkaloihin niin tasaisesti kuin mahdollista. Impregnoituminen jaetaan luonnolliseen
tai pakotettuun penetraatioon ja diffuusioon (Suomen Paperi-insinööriyhdistyksen
oppi- ja käsikirja 1983). Penetraatiossa neste joutuu hakkeen onteloihin paine-eron tai
kapillaarivoimien vaikutuksella. Diffuusiossa keittokemikaalit siirtyvät hakkeeseen ja
reaktiotuotteet siirtyvät hakkeesta väkevyyseron vaikutuksesta.
Käytännössä keittoneste imeytyy hakkeeseen molempien yhteisvaikutuksesta.
Keittoliuoksen imeytymistä voidaan parantaa käsittelemällä haketta höyryllä, jolloin
ilma poistuu siitä. Epätasainen imeytys johtaa epätäydellisiin keittoreaktioihin, joista
aiheutuu lisäenergiantarve kuidutuksessa, massan tikkupitoisuuden suureneminen
sekä vaaleuden huonontuminen. (Chemical Pulping 1999 & Suomen Paperiinsinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja 1983 & Kemiallinen metsäteollisuus I 1999)
2.3.1

Penetraatio

Penetraatio tapahtuu kuitujen pituussuuntaan nopeammin kuin poikkisuuntaan ja
emäksinen keittoliuos penetroituu nopeammin kuin hapan liuos. Alkalisen
keittoliuoksen korkea pH aiheuttaa soluseinämän turpoamisen ja muuttaa
huomattavasti sen rakennetta, mistä on tuloksena, että alkaliset liuokset penetroituvat
puuhun toisella tavalla kuin happamat sulfiittikeittoliuokset. Ennen varsinaisten
ligniinireaktioiden alkamista (n. 140 °C) hakkeen täytyy olla täysin keittoliuoksen
kyllästämä. Penetraation onnistuminen voidaan varmistaa poistamalla hakkeesta ilma
esimerkiksi höyrykäsittelyllä.
Kapillaarien halkaisijalla on suuri vaikutus keittoliuoksen penetroituvuuteen. Puun
tiheyden kasvaessa ontelot kapenevat, mistä seuraa huonompi penetroituvuus. Täten
esimerkiksi pintapuu penetroituu helpommin kuin sydänpuu, ja kevätpuu helpommin
kuin kesäpuu. Myös huokosrakenne ratkaisee. Koivun tiheys on suurempi kuin
männyn, mutta koivu penetroituu nopeammin suurten putkiloidensa ansiosta.
Lehtipuissa pystysuuntainen kuljetus tapahtuu putkiloiden, kun taas poikkisuuntainen
kuljetus ydintrakeidien läpi ja vain pienessä määrässä soluseinämän läpi. Havupuissa
siirtyminen pystysuoraan tapahtuu solujen lumenien ja poikkisuuntainen siirtyminen
soluseinämän huokosten kautta.
Eri puulajien välisten suurten morfologisten erojen vuoksi kemikaalien imeytyminen
vaihtelee. Tästä syystä toisistaan suuresti eroavia puulajeja ei pitäisi keittää yhdessä.
Käytännössä penetroitumiseen kuitenkin vaikuttavat keittolämpötila, paine-ero sekä
keittoon käytetty aika.
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2.3.2

Diffuusio

Kun hake on kyllästetty keittoliuoksella tapahtuvat reaktiot diffuusion ohjaamana.
Ilmiötä voidaan kuvata Fick’in ensimmäisellä lailla, jossa aineen siirtyminen
aikayksikköä kohti (dm/dt) on suoraan verrannollinen konsentraation
muutosnopeuteen matkan suhteen (dc/dx) ja x:n suuntaan pinta-alayksikköä kohti (dy
dz):

dm
dc
= − D dydz
dt
dx

(7)

jossa
D on diffuusiokerroin, cm2/s. Diffuusiokertoimen etumerkki
negatiivinen, koska ainevirta kulkee alemman konsentraation suuntaa.

on

Puun tehollinen kapillaaripoikkipinta-ala, ECCSA, tarkoittaa sitä osaa puun
poikkileikkauspinnasta, joka on diffuusion käytettävissä (%). ECCSA puun eri
leikkaussuunnissa riippuu keittoliuoksen pH:sta. Alkalinen keittoliuos turvottaa puuta,
jolloin kapillaaripoikkipinta-ala kasvaa. Tästä syystä diffuusio on sulfaattikeitossa
lähes yhtä tehokasta hakkeen joka suuntaan. Ratkaisevin dimensio on pienin
hakedimensio eli paksuus.
Puun teholliseen kapillaaripoikkipinta-alaan vaikuttavat pH:n lisäksi puulaji ja puun
laatu. Puun tiheyden kasvaessa ECCSA pienenee. Keiton edistyessä puuainetta
liukenee ja ECCSA kasvaa. Happaman puun ja alkalin kohdatessa keittoliuoksen pH
laskee välittömästi. Mikäli pH hakkeen sisällä laskee alle 12,5:n alenee
diffuusionopeus hidastaen myös delignifiointia. Varsinkin paksua haketta käytettäessä
on seurauksena rejektimäärän kasvu.
Myös lämpötila vaikuttaa diffuusionopeuteen. Diffuusiokerroin ei pysy vakiona
keiton aikana vaan kasvaa lämpötilan noustessa 100 °C:sta 170 °C:een. Tällöin
sulfaattikeiton suhteellinen reaktionopeus kasvaa vastaavalla välillä 900-kertaiseksi.
2.4

Ligniinin liuk enem inen

Ligniini sitoo puukuidut toisiinsa, mikä estää veden kulkeutumisen soluseinän lävitse.
Pääosa ligniinistä sijaitsee välilamelleissa ja S2-kerrosksessa, ja sitä on 20−30
prosenttia puun kuivapainosta. Ligniinin tarkkaa rakennetta ei tunneta. (Kemiallinen
metsäteollisuus 1999)
Ligniinin liukenemistapahtuma jakautuu reaktionopeuksiltaan ja selektiivisyydeltään
karkeasti kolmeen vaiheeseen, jotka ovat uutos-, bulkki- ja jäännösdelignifiointivaiheet. Kuvasta 2 nähdään, että siirtymävaiheet (käännepisteet) ovat
havupuilla ja selkeämmät kuin lehtipuilla.
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Kuva 2. Ligniinin liukeneminen männyn ja koivun sulfaattikeitossa H-tekijän
funktiona. (Chemical Pulping 1999)
Uutosvaiheessa, jolloin keittoliuos imeytyy hakkeeseen, reaktionopeus on hidas.
Lämpötilan nostovaiheessa penetraatio on vallitsevana aina 130−140 °C:een asti,
mutta myös diffuusiota tapahtuu. Uutosvaiheessa kemikaalit kuluvat nopeasti
hiilihydraattireaktioihin ja ligniinistä liukenee vain 15−25 prosenttia. Lisäksi alkalia
kuluu muodostuvien happamien yhdisteiden neutralisointiin. Havupuulla kuluu 50
prosenttia syötetystä tehollisen alkalin määrästä näihin reaktioihin. Uuttuvat yhdisteet
ovat pienimolekyylisiä ja poistuvat sellaisinaan. (Kemiallinen metsäteollisuus 1999 &
Uusitalo 1991)
Bulkkidelignifiointi alkaa noin 140 °C:ssa, jolloin ligniinin liukenemisnopeus kasvaa
voimakkaasti ja on suurimmillaan keittolämpötilassa. Ligniinistä poistuu tällöin
70−80 prosenttia. Ligniini pilkkoutuu pienemmiksi osiksi ja liukenee
natriumsuoloina. Bulkkidelignifiointi riippuu keittoliuoksen hydroksidi- ja
vetysulfidi-ioniväkevyyksistä ja lämpötilasta. Toisaalta keittoliemen ligniinipitoisuuden ja hakepaksuuden kasvu hidastavat liukenemista. Bulkkidelignifiointia
jatketaan, kunnes ligniinistä on poistunut noin 90 prosenttia eli kappalukuun 35−40
asti. (Chemical Pulping 1999 & Uusitalo 1991)
Jäännösdelignifiointivaiheessa ligniinin liukenemisnopeus hidastuu ja hiilihydraattien
liukenemisnopeus ylittää ligniinin liukenemisnopeuden. Kun ligniinipitoisuus on alle
2 prosenttia, pienenee saanto huomattavasti ja lujuusominaisuudet huononevat.
Jäännösdelignifiointivaiheessa reaktionopeus on huomattavasti pienempi kuin
bulkkivaiheessa. (Chemical Pulping 1999 & Suomen Paperi-insinööriyhdistyksen
oppi- ja käsikirja 1983)
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Keiton aikana liukenee myös huomattava määrä hiilihydraatteja, vaikka keiton
päätarkoitus onkin ligniinin poistaminen. Liukenemista tapahtuu etenkin
uutosdelignifioinnin aikana. Liukeneminen hidastuu bulkkivaiheen aikana ja kiihtyy
jälleen jäännösvaiheessa. Pääosa liukenevista hiilihydraateista on glukomannaania.
(Chemical Pulping 1999)
2.5

Uut eaineiden r eak t iot

Yleisnimitys uuteaineille on pihka. Keiton aikana helposti haihtuvat terpeenit
erottuvat uuteaineista ja poistuvat hajukaasujen mukana. Terpeenit ovat pääasiassa
hiilivetyjä, ja ne lauhdutetaan ja otetaan talteen raakatärpättinä. Puun hakekasavarastointi vähentää tärpätin saantoa.
Sulfaattikeiton aikana pihkan hapot muodostavat liukoisia rasva- ja hartsihappoja,
jotka liukenevat keittonesteeseen. Havupuun uuteaineet liukenevat helposti, mutta
koivupuulla happojen erilainen koostumus vaikeuttaa liukenemista, ja saattaa
aiheuttaa pihkaongelmia. Koivun uutteen poistoa voidaan tehostaa lisäämällä keittoon
jotakin pinta-aktiivista ainetta, esimerkiksi suopaa. Muodostuva raakasuopa
muutetaan palstoituksessa raakamäntyöljyksi rikki- tai jätehapon avulla.

UUTEAINEET

HAPOT

NEUTRAALIAINE
Vahat
Vapaat alkoholit
Hiilivedyt
Fenoliset yhdisteet

RASVAHAPOT

VAPAAT
RASVAHAPOT

HARTSIHAPOT

RASVAHAPPOJEN
GLYSEROLIESTERIT
eli rasvat

Kuva 3. Puun uuteaineiden koostumus (Kemiallinen metsäteollisuus 1999).
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2.6

Keit t oon vaik ut t avat t ek ij ät

Sulfaattikeiton kulkuun ja lopputulokseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kahteen
pääryhmään: kuituraaka-aineen vaihteluihin sekä varsinaisen keiton muuttujiin.
Raaka-aineen laatuvaihtelut eivät yleensä ole hallittuja, mutta saattavat vaikuttaa
suuresti keittotulokseen. Keittoon vaikuttavat lähinnä puun ominaisuudet ja hakelaatu,
keittoaika ja –lämpötila sekä alkali-puusuhde, neste-puusuhde ja sulfiditeetti.
(Suomen Paperi-insinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja 1983 & Uusitalo 1991)
2.6.1

Puun ominaisuudet ja hakelaatu

Kaikki tunnetut puulajit voidaan kuiduttaa sulfaattikeitossa, koska ligniinin
liukenemisen estäviä sivureaktioita ei tapahdu keiton aikana. Erilaisia puita, kuten
havu- ja lehtipuita tai pienen ja suuren tiheyden omaavia puita, voidaan myös keittää
yhdessä, mutta sitä tulisi kuitenkin välttää keittoprosessin ja sellun laadun hankalan
valvonnan vuoksi. (Suomen Paperi-insinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja 1983)
Tärkeimmät kuitupuut ovat mänty ja kuusi sekä raudus- ja hieskoivu. Näistä mänty on
yleisimmin käytetty. Lehtipuun keittäminen on nopeampaa kuin havupuun, koska se
sisältää vähemmän ligniiniä ja koska ligniini on helpommin saatavissa pois.
Havupuun pitkät kuidut puolestaan parantavat saatavan paperin lujuutta.
(Sulfaattikeitto 1991)
Myös samaa puulajia keitettäessä saattavat puuraaka-aineiden erot heijastua
keittotuloksen eroina. Kevät- ja kesäpuupitoisuuksien suhde vaikuttaa sekä saantoon
että laatuun. Kesäpuulla on suurempi saanto, ja sen kuidut säilyttävät putkimaisen
muotonsa paremmin kuin kevätpuu. Ydinpuu kuituuntuu huonommin kuin pintapuu.
Kuoripuu aiheuttaa keitossa massan värimuutoksia, pesu ja lajittelu vaikeutuvat,
valkaisussa tarvitaan enemmän kemikaaleja ja saadaan epäpuhdasta massaa.
Kuoripitoinen puu kuluttaa myös enemmän alkalia kuin normaali hake. Nuori puu
antaa matalamman saannon, ja lahommasta puusta tulee huonompaa massaa.
(Sulfaattikeitto 1991 & Uusitalo 1991)
Jo tehtaalle tulevassa puussa voi olla lahonneita osia tai lahoaminen voi johtua
pitkästä varastoinnista hakekasassa. Tämä on ollut suurin yksittäinen syy, miksi
takaisinkytkentäsäädöt ovat olleet kykenemättömiä jatkuvaan kappatavoitteen
ylläpitämiseen. Lahopuu kuluttaa enemmän alkalia kuin normaali hake, ja tämä
kulutuksen kasvu voi aiheuttaa massan tuotannon pienenemisen alkalirajoitteisella
tehtaalla. Tällöin normaalihake kärsii alkalin puutteesta, jolloin syntyy enemmän
lajittelurejektiä ja akseptimassa kuluttaa valkaisussa enemmän kemikaaleja. Lisäksi
lahopuu kasvattaa mustalipeän kiintoainemäärää hiilihydraattien liukenemisen
lisääntyessä. Lahopuun keittäminen heikentää myös sellun kokonaislaatua. (Hatton
1984)
Kuitupuuhun jää karsinnan yhteydessä aina osa oksista, rungon sisäiset oksat.
Oksakohdat eroavat runkopuusta siten, että oksapuun selluloosapitoisuus on pienempi
ja ligniini- sekä uuteainepitoisuudet suurempia. Oksapuu imeytyy keitossa runkopuuta
huonommin, kuluttaa runsaasti keittokemikaaleja ja jää siitä huolimatta
13

kuituuntumatta. Yleisin tapa on palauttaa oksajae uudelleen keittoon. (Suomen
Paperi-insinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja 1983 & Uusitalo 1991)
Hakedimensioiden kasvu hidastaa delignifioitumista. Hakkeen dimensioista paksuus
on delignifioitumisen, sellusaannon ja lajittelurejektien määrän kannalta kriittisin
tekijä. Hakkeen pituuden vaikutus ei ole yhtä selvä, mutta leveydellä ei
sulfaattikeitossa ole juuri lainkaan merkitystä. Hakkeen dimensioilla on kuitenkin
optimirajansa. Ihannepituus on 13−27 mm ja paksuus 2−5 mm. Liian pieni hake
tukkii sihtejä ja liian pitkä heikentää keittimen täyttöastetta sekä aiheuttaa tikkuja
selluun etenkin eräkeitossa. Liian isosta hakkeesta saadaan selluun tikkuja, koska
keittonesteen heikon imeytymisen vuoksi lastu ei ole kypsynyt keitossa. Alle 2 mm:n
paksun hakkeen lujuus heikkenee, eikä se pysy ehjänä kuljetuksessa.
Pakkautumistiheys pienenee, kun hakkeen keskimääräisen pituuden suhde
keskimääräiseen paksuuteen kasvaa. Tiheyden vaihdellessa suotautumisvastus ja siten
myös lämmön ja keittokemikaalien siirtyminen on keittimessä epätasaista.
(Akhtaruzzaman 1979 & Suomen paperi-insinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja 1983)
2.6.2

Alkali-puusuhde

Massa keitetään tiettyyn ligniinipitoisuuteen eli kappalukuun. Alkaliannos ja
alkaliväkevyys keiton aikana ovat tärkeimmät sulfaattikeittoon vaikuttavat kemialliset
tekijät (Suomen Paperi-insinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja 1983). Alkaliannoksen
määrä puumäärää kohti vaikuttaa pääasiassa delignifioitumisasteeseen sekä sellun
saantoon ja laatuun. Alkaliväkevyys on tärkeä tekijä säädettäessä hakkeiden tasaista
penetroitumista ja delignifioitumisnopeutta. Alkali ilmaistaan joko vaikuttavana
alkalina tai tehollisena alkalina painoprosentteina abs. kuivasta puusta.
Alkali-puusuhde tarkoittaa alkalin määrää suhteessa puun kuivapainoon.
Sulfaattikeittoon annostettu kemikaalimäärä vaihtelee puulajin, keitto-olosuhteiden,
halutun delignifioitumisasteen ja muiden olosuhteiden mukaan. Alkali-puusuhde
vaihtelee välillä 11−17 prosenttia keitettäessä tavallisia sellulaatuja. Keitto tapahtuu
nopeammin suuremmilla alkalimäärillä ja tuotanto kasvaa, mutta samalla myös
kierrätettävien kemikaalien määrä lisääntyy. Pieni ylimäärä on kuitenkin tarpeen
keiton lopettamiseksi kohtuullisessa ajassa. Jos alkalia ei lisätä riittävästi, pH alenee
keiton lopussa alhaiselle tasolle, jolloin ligniiniperäistä ainetta kiinnittyy takaisin
kuituihin. Tällöin sellun ligniinipitoisuus voi jopa nousta ja kiinnittynyt ligniini on
valkaisussa erittäin vaikeasti poistettavissa. Jäännösalkalilla on vaikutuksensa myös
sellun vaaleuteen.
Alkalisissa oloissa liukenee ligniinin ohella myös huomattava määrä hiilihydraatteja
ja erityisesti hemiselluloosaa. Näin ollen annostellun ylimääräalkalin ei tule olla liian
paljon yli delignifioitumiselle vaadittavan määrän.
Sulfaattikeiton reaktioiden kannalta on oleellisinta se tehollinen alkaliväkevyys, joka
vallitsee hakepalan sisällä. Keittolipeän ja hakepalan sisäisen alkaliväkevyyden
yhtäpitävyys riippuu imeytyksen onnistumisesta. Oheisessa kuvassa nähdään
väkevyyksien kehittyminen eräkeitossa ja siitä voidaan havaita, että keittolipeän ja
hakepalan sisäinen alkaliväkevyys ovat yhtäläiset vasta tunnin kuluttua keiton
aloittamisesta.
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Kuva 4. Alkaliväkevyydet keittolipeässä ja hakkeessa sulfaattikeiton eri vaiheissa.
Pitoisuusarvot on laskettu prosentteina keittoliuoksen alkuperäisestä tehollisen alkalin
määrästä. (Suomen paperi-insinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja 1983)
Leena Paavilainen on tutkinut keittotekijöiden (tehollinen alkali ja sulfiditeetti)
vaikutusta massan delignifioitumiseen ja paperiteknisen potentiaalin kehittymiseen
sulfaattikeitossa. Tulokset osoittivat, että alkaliannoksen alentamisella 24 prosentiista
18 prosenttiin NaOH:a pystytään parantamaan massan saantoa ja vetolujuutta
enenemän kuin sulfiditeettitason nostolla 30 prosentista 40 prosenttiin. Samalla
kuitenkin keittoaika piteni ja repäisylujuus sekä valonsirontakyky alenivat.
Alkaliannoksesta aiheutuvat lujuuserot voidaan selittää kuidun taipuisuudella, kun
taas korkean sulfiditeettitason positiivinen vaikutus repäisylujuuteen perustuu kuidun
lujuuden säilymiseen paremmin keitossa. Paavilaisen mukaan on kuitenkin syytä
huomioida, että keittotekijöiden vaikutus sellukuidun ja siitä tehtävän paperin
ominaisuuksiin on merkittävästi vähäisempi kuin raaka-aineesta aiheutuvat vaihtelut.
(Paavilainen 1989)
2.6.3

Neste-puusuhde

Sulfaattikeitossa on kaksi päätekijää: haketettu puu ja keittoliemi. Keiton nestemäärä
on puun veden, lauhteen, valkolipeän ja mustalipeän summa. Neste-puusuhde on
absoluuttisen kuivan puuntonnin tarvitsema nestemäärä (tonnia tai kuutiometriä), ja se
vaihtelee normaalisti välillä 3:1 ja 4:1. Lämpötaloudelle on eduksi alhainen
nestemäärä, mutta liian pieni keittonestemäärä aiheuttaa huonomman kierron
keittimessä sekä tyhjennysvaikeuksia. (Sulfaattikeitto 1991)
Syrjäytyskeitossa keitin on koko keiton ajan hydraulisesti täynnä, joten nestepuusuhde on konventionaalista eräkeittoa korkeampi, noin 4,5−5:1. Korkea suhde on
imeytyksen kannalta edullinen. Toinen tärkeä asia on lämmityksen tasaisuus. Pieni
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neste-puusuhde aiheuttaisi epätasaisuutta keittimen lämpötilaprofiilissa lämmin- ja
kuumalipeätäytöissä. Syrjäytyseräkeitossa kuumien lipeiden lämpösisältö otetaan
tehokkaasti talteen seuraaviin keittoihin, jolloin neste-puusuhteen pienentämisessä ei
energian käytön kannalta ole hyötyä. (Sulfaattikeitto 1991)
Eräkeitossa valkolipeän tarve on normaalisti huomattavasti pienempi kuin se tilavuus,
joka tarvitaan hakkeiden täydelliseen peittämiseen. Siten tavanomainen tapa on laskea
valkolipeän tarve sen väkevyydestä, vaadittava neste-puusuhde ja oletettu keittimen
puutäyttö. Tarvittava nestevajaus halutun neste-puusuhteen saamiseksi täytetään
lisäämällä pesemöltä saatavaa laihamustalipeää. Jotta saavutettaisiin mahdollisimman
tasainen kemikaalien jakautuminen hakkeisiin, tulee valko- ja mustalipeää lisätä
yhtäaikaa ja lähes niiden lopullisessa suhteessa. (Suomen paperi-insinööriyhdistyksen
oppi- ja käsikirja 1983)
2.6.4

Sulfiditeetti

Natriumsulfidin osuutta vaikuttavassa alkalissa (natriumhydroksidin ja –sulfidin
summa) kutsutaan sulfiditeetiksi (%). Sulfiditeetti on normaalisti 25−35 prosenttia.
Tehtaan sulfiditeetti määräytyy tietylle tasolle puulajin, alkaliannostuksen,
keittolämpötilan, käytetyn korvauskemikaalin, rikkihäviöiden ja kemikaalien
talteenoton toteutuksen mukaan. Ylärajaan vaikuttavat myös korroosio- ja
hajuhaittojen lisääntyminen. (Suomen paperi-insinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja
1983)
Keiton aikana sulfiditeetti kasvaa, sillä keitossa kuluu suurin osa
natriumhydroksidista, mutta sulfidista vain 20−30 prosenttia. Sulfiditeetin noustessa
delignifiointinopeus kasvaa varsinkin matalissa lämpötiloissa. Matala sulfiditeetti
aiheuttaa hitaamman keiton, pienemmän saannon ja huonomman lujuuden. (Suomen
paperi-insinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja 1983)
Super Batch –keitossa on pystytty valkolipeän sulfiditeettitasoa nostamatta luomaan
sellaiset olosuhteet, että keittoreaktioiden alkaessa hakkeen sisällä olevan
keittoliuoksen sulfiditeettitaso on lähellä optimisulfiditeettia. Oikealla tavalla
suoritetut lämmin- ja kuumamustalipeäkäsittelyt nostavat sulfiditeettia hakepalan
sisällä, nopeuttavat delignifiointia ja pienentävät hiilihydraattien liukenemista.
(Sulfaattikeitto 1991)
2.6.5

Keittoaika- ja -lämpötila

Eräkeitolle annetaan tietty kappatavoite. Keitto alkaa ylösajosta, jonka aikana
keittimen sisältö lämmitetään toivottuun loppulämpötilaan. Kun tämä lämpötila on
saavutettu, pidetään se vakiona tietyn ajan, paineajan, minkä jälkeen keittimen paine
lasketaan tyhjennyspaineeseen. Aika-lämpötilayhteys määräytyy keittoa varten
vahvistetun keittokäyrän mukaan. Se voi vaihdella riippuen siitä, millainen
kuidutusaste halutaan saada. (Sulfaattikeitto 1991)
Keittoaika- ja lämpötila vaikuttavat yhdessä siten, että korkeampi loppulämpötila
edellyttää lyhyempää keittoaikaa ja matalampi pidempää keittoaikaa. Keittoaika
lyhenee myös, jos keiton alussa lämpötila nostetaan nopeasti loppulämpötilaan. Tämä
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voidaan tehdä siinä tapauksessa, että hakkeen koko on oikea ja keittoneste on hyvin
imeytynyt siihen. Jos haketta ei esi-imeytetä, vaaditaan jokaiselle puulajille tietty
enimmäisnostonopeus, jotta keittoneste ehtisi riittävästi penetroitua hakkeeseen.
Kriittisin on nostonopeus, jolla keittimen sisältö saatetaan 140°C:n lämpötilaan. Jos
nostonopeus on liian suuri, tapahtuu delignifioitumista vain hakkeen pintakerroksissa,
alkalin väkevyys pienenee, ennen kuin se saavuttaa hakkeen sisäosan, ei-toivotut
ligniinin kondensaatioreaktiot tulevat mahdollisiksi ja kuituuntuminen on
epätäydellistä. Liian nopea lämmitys johtaa eräkeitossa epätasaiseen
lämpötilajakaumaan keittimen sisällä. Keittoliuoksen kiertonopeus pienenee
merkittävästi lämpötilan nousun funktiona, joten sillä ei voida poistaa
lämpötilajakautumia. Tällöin esiintyy delignifioitumisasteiden vaihteluja keittimen eri
osissa. (Sulfaattikeitto 1991 & Suomen paperi-insinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja
1983)
Super Batch –keitossa tarvittava nostoaika on huomattavasti lyhyempi kuin
konventionaalisessa eräkeitossa, koska lämpötila kuumalipeätäyttöjen jälkeen on
hyvin lähellä keittolämpötilaa. Tästä syystä lämpötilan nosto voidaan suorittaa myös
suoralla höyryllä. Keittolämpötilan nostamisesta ei aiheudu haittoja johtuen
tehokkaasta imeytyksestä, nopeammasta ja tasaisemmasta keittymisestä sekä
imeytysmustalipeän rikin hiilihydraattien suojelevasta vaikutuksesta. Keittolämpötila
voidaan Super Batch –keitossa nostaa yli 180°C:een ilman haitallisia vaikutuksia
saantoon tai massan lujuuksiin. (Sulfaattikeitto 1991)
2.7

H- t ek ij ä

Keittoa ohjataan yleensä ns. H-tekijän avulla. Se voidaan määrittää keiton aikalämpötilakaavion perusteella. Kaaviosta muodostetaan pinta-ala, josta lasketaan
suhteellinen reaktionopeus olettaen, että 100 °C:ssa reaktionopeus on 1. Suhteellinen
nopeus-aikakäyrä keiton kulkua varten on esitetty alla olevassa kuvassa. Ligniinin
erottumisen nopeus muuttuu valkolipeän alkaliteetin ja sulfiditeetin mukana. Kun
valkolipeässä on vakiokoostumus, tietty H-tekijä tuottaa aina saman
ligniinipitoisuuden ja saannon riippumatta siitä, onko tekijä saavutettu pitkällä
keittoajalla ja matalissa lämpötiloissa vai päinvastoin. (Kemiallinen metsäteollisuus I
1999 & Sulfaattikeitto 1991)
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1

2
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4

5

(b)
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Kuva 5. H-tekijän kaavio, ajan ja suhteellisen nopeuden yhteys a) 170 asteesta, b) 160
asteesta (Sulfaattikeitto 1991).
Delignifioitumisreaktiolla on ensimmäisen asteen homogeenisen reaktion olennaiset
tuntomerkit, vaikka reaktio todellisuudessa onkin heterogeeninen. Toisin sanoen
ligniinin liukenemisnopeus on koko ajan verrannollinen puussa vielä sillä hetkellä
olevan liukenemattoman ligniinin määrään. Jäljellä olevan ligniinin väkevyys
vaikeasti poistettavan ja keiton lopussa liukenematta jääneen ligniinin suhteen
korjataan tavallisesti seuraavan yhtälön avulla:

dL
= k ( L − LD )
dt
missä

L
LD
k

(2)

on liukenematta jäävä ligniini aikana t
on vaikeasti liukeneva ligniini
on reaktionopeusvakio.
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Arvoon k vaikuttaa lämpötila Arrheniuksen yhtälön mukaisesti:

ln k = B −
missä

A
,
T

(3)

T
on absoluuttinen lämpötila, K,
A ja B ovat vakioita.

Tähän riippuvuuteen perustuen Vroom kehitti H-tekijäkäsitteen. Olettamalla
reaktionopeudeksi 1 lämpötilassa 100°C saadaan suhteelliset nopeudet selville
kaikissa muissa lämpötiloissa sijoittamalla empiiriset tiedot Arrheniuksen yhtälöön.
Vakio A saadaan:
A=

missä

J
E 133980 mol
=
= 16115
R
8,314 J
mol

(4)

on aktivoitumisenergia (kokemusperäinen), J/mol,
on yleinen kaasuvakio, J/mol.

E
R

Vakio B saadaan puolestaan yhtälöstä:
B=

E
− ln k = 43,2.
RT

(5)

H-tekijä määritellään suhteellisen reaktionopeuden ja sen tunteina ilmaistun
vaikutusajan tulona:
t

H= e

A
(B− )
T

dt

(6)

0

H = K ⋅T

K =e
missä

(7)

43, 2 −16225 / k

(8)

k on lämpötila, K,
K on keskimääräinen reaktioaika,
T on vaikutusaika, h.

Nousuaika jaetaan 10 minuutin jaksoihin, joista määritetään keskimääräinen
reaktionopeus. Ne lasketaan yhteen ja kerrotaan vaikutusajalla (10 min/60 min).
Keiton H-tekijä on keiton reaktionopeus kerrottuna vaikutusajalla (keittoaika min/ 60
min):

H = H nousu + H keitto .

(9)
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Alaskaasutus
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[ °C]
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[ bar]
Y.P.

180
160

120

100
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PAI NE

20
1

2

3

4
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[ h]

Kuva 6. Sulfaattikeiton eräkeiton keittokaavio (Kemiallinen metsäteollisuus I 1999)
H-tekijäkäsitteen käyttö on osoittautunut huomattavan arvokkaaksi ennustettaessa
keiton päättämishetkeä keitoille, joissa nostoajat ja maksimilämpötilat ovat erilaiset.
Se ei kuitenkaan ota huomioon kemikaaliannostuksen muuttumista ja olettaa
annoksen suhteessa puun vaatimaan kemikaalimäärään vakioksi. (Suomen paperiinsinööriyhdistyksen oppi- ja käsikirja 1983)
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3
3.1

SUPER BATCH SYRJÄYTYSERÄKEI TTO
Keit t opr osessi

Modifioidut eräkeittomenetelmät, kuten RDH, Super Batch ja Enerbatch, perustuvat
pääosin
hakkeen
esi-imeytykseen
edellisten
keittojen
mustalipeällä.
Syrjäytyseräkeiton periaatteen mukaisesti aikaisemman keiton erilämpöisiä
mustalipeitä kierrätetään keittimessä ennen varsinaista keittoa. Pasutuksen korvaa
imeytys mustalipeällä. Korkea neste-puusuhde tasoittaa kemikaalien väkevyyseroja
keittimen eri osissa, jolloin keitinkiertojen tasaisuus paranee. Ensin hake esiimeytetään lämpimällä noin 90-95 °C:lla mustalipeällä, jolloin saadaan edellisten
keittojen jäännösalkali käytettyä hyväksi ja nostettua hakkeen sulfiditeettia keiton
alussa. Tehokas kuumamustalipeäkäsittely poistaa puolet ligniinistä jo ennen
valkolipeäkäsittelyä. Kylmäpurkutekniikka mahdollistaa massan lujuusominaisuuksien säilymisen tyhjennysvaiheessa. (Chemical Pulping 1999, Kemiallinen
Metsäteollisuus I 1999 & Kinos 1999)

Kuva 7. Syrjäytyseräkeiton vaiheet. (Kemiallinen metsäteollisuus I 1999)
Keitin on muodoltaan kapea ja sen pohja on kartiomainen. Keittimen huippu
muotoillaan usein puolipyöreäksi keiton aikana vallitsevan paineen vuoksi. Pohjan
muodolla varmistetaan, että keittimen tyhjennys eli pusku onnistuu. Keiton
sulfiditeetti aiheuttaa korroosiota keittimeen ja puskusäiliöön, jonka vuoksi ne
valmistetaan compound-teräksestä. Puskusäiliön tehtävänä on ottaa vastaan keitosta
tuleva massa.
Hake syötetään keittimeen höyryä apuna käyttäen. Lämmin mustalipeä pumpataan
keittimen alaosasta sisään, jolloin se syrjäyttää siellä olevan ilman. Poistoventtiili
suljetaan ja pumppausta jatketaan, jolloin keittimen paine kasvaa. Alhainen lämpötila
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ja korkeahko paine mahdollistavat vähäisen jäännösalkalin imeytymisen tasaisesti,
koska reaktioita hakepalasten pinnalla ei juuri tapahdu. Imeytysvaiheen aikana
lämpötila nousee keittimessä 80−100 °C:een. (Kemiallinen metsäteollisuus I 1999 &
Kahelin 1995)
Lämmin mustalipeä syrjäytetään kuumamustalipeällä kuuma- ja valkolipeätäytön
aikana. Keittimestä ulostuleva lipeä jaetaan kahteen osaan lämpötilan mukaan: alle
105 °C pumpataan lämminlipeäsäiliöön ja yli 105 °C kylmempään
kuumalipeäakkuun. Imeytysvaihe loppuu 140 °C:een, jolloin aloitetaan valkolipeätäyttö alkalisuhteen mukaisesti. Lämpötila nousee täytön jälkeen lähelle
keittolämpötilaa (160−165 °C). Syrjäytynyt kuumalipeä pumpataan kuumempaan
kuumalipeäsäiliöön seuraavan keiton kuumalipeäksi. (Kemiallinen metsäteollisuus I
1999)
Keitto toteutetaan ennalta määrätyn keittokaavion mukaisesti. Keittoliemi
syrjäytetään pesemön suodoksella eli syrjäytyslipeällä. Tästä keittoliemi siirtyy
syrjäytyssihtien kautta ensin kuumempaan akkuun ja lämpötilan laskettua 155−160
°C:seen kylmempään akkuun. Loput liemestä, jonka lämpötila on alle 90 °C, ajetaan
lämminlipeäsäiliöön. Syrjäytyksen lopulla massan lämpötila on noin 90 °C. Keitin
voidaan tyhjentää joko paineilmalla tai keskipakopumpulla. Taulukossa 1 nähdään
tyypillisiä kestoja keiton eri vaiheille. (Kemiallinen metsäteollisuus I 1999)
Taulukko 1. Keiton (300 m3) vaiheiden kestot (Kemiallinen metsäteollisuus I 1999)

Haketäyttö
Lämminlipeätäyttö
Kuumalipeätäyttö
Nosto
Keitto
Syrjäytys
Purku
Odotusaika

Havu
30 min
25 min
30 min
45 min
30 min
40 min
17 min
10 min

Lehti
30 min
25 min
30 min
15 min
45 min
50 min
17 min
20 min

Syrjäytyskeittämöiden etuina voidaan pitää sitä, että hakkeen laatuvaatimukset ovat
suhteellisen pienet. Huonostakin raaka-aineesta saadaan hyvänlaatuista massaa,
jolloin säästetään raaka-ainekustannuksissa. Lisäksi syrjäytyseräkeittämöissä
tapahtuva mahdollinen käyttöhäiriö pysäyttää tavallisesti vain yhden keittimen, ei
koko linjaa. Myös kapasiteetin laajennus on mahdollista pienin lisäinvestoinnein, ja
äkillinen laadun ja kapasiteetin muutos on helppoa. Havu- ja lehtipuusellua voidaan
tarvittaessa tuottaa samanaikaisesti tai samaa puulajia voidaan keittää eri
ligniinipitoisuuksiin. (Sulfaattikeitto 1991)
Syrjäytystekniikkaan perustuvalla Super Batch eräkeitolla voidaan tuottaa laajalla
kappalukualueella olevaa massaa. Energiansäästö voidaan maksimoida tai se voidaan
asettaa tehtaan haluamalle tasolle. Käytettäessä samoja laitteistoja ja prosessillisia
periaatteita keittämö voidaan räätälöidä tehtaan tarpeiden mukaan. (Sulfaattikeitto
1991)
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3.2

Keit t oprosessin ulk opuoliset k iert oj ärj est elm ät

Super Batch keitossa tarvitaan keittoprosessin ulkopuolisia kiertojärjestelmiä
(Kemiallinen metsäteollisuus I 1999). Termisessä loppusyrjäytyksessä keittimestä
poistuva keittolämpötilassa oleva mustalipeä varastoidaan paineistettuun säiliöön,
kuumamustalipeäakkuun. Super Batch –keittomenetelmä sisältää kaksi paineellista
säiliötä syrjäytetyn mustalipeän varastointia ja jatkokäsittelyä varten. Näistä
ensimmäiseen, kuumamustalipeäakku I:een varastoidaan heti syrjäytyksen alussa
ulostuleva niin lämpötilaltaan kuin kuiva-ainepitoisuudeltaankin tasalaatuinen
mustalipeäjae. Kuumamustalipeäakku I:stä mustalipeä käytetään seuraavien keittojen
kuumamustalipeätäyttöihin.
Se jae mustalipeää, mitä ei tarvita seuraavissa keitoissa, johdetaan kuumamustalipeäakku II:een, mikä on myös paineistettu säiliö. Tästä akusta tämä lämpötilaltaan ja
kuiva-ainepitoisuudeltaan epähomogeeninen jae poistuu lämminlipeäsäilöön
valkolipeälämmönvaihdinten kautta. Tällöin saadaan osa mustalipeän sisältämästä
lämmöstä siirrettyä kaustistamosta saapuvaan valkolipeään ja seuraaviin keittoihin.
Kaksiakkujärjestelmän ansiosta keitoissa käytetty kuumamustalipeä on erittäin
tasalaatuista keitosta toiseen. Syrjäytyksessä kuumamustalipeäakku II:n virtaus
lämminlipeäsäiliöön on muista eräkeittämön virtauksista poiketen jatkuva. Virtaus
ylläpidetään ylipaineen avulla, ja ennen lämminlipeäsäiliöön tuloa se jäähdytetään
alle 100 °C:seen. Lämminlipeäsäiliössä suoritetaan mäntysuovan erotus, ja osa
mustalipeää johdetaan kuitusuotimien läpi haihduttamolle.
Modifioitujen eräkeittojen kiertojärjestelmät vaikuttavat keiton lopputulokseen ja
mustalipeän käsiteltävyyteen. Konventionaaliseen keittoon verrattaessa massan
laadun väitetään olevan etenkin lujuusominaisuuksien suhteen parempi, ja
vuokeittoon verrattuna ero energiankulutuksessa on hyvin marginaalinen.
Keittokiertojen vaikutus massan kappalukuun ja viskositeettiin on melko suuri.
Pelkästään loppusyrjäytystä käyttävien keittometodien vaikutuksen massan laatuun
ilmenevät massan puskussa. Koska keitin jäähtyy nopeasti vaihetta nopeuttamalla, on
mahdollista nostaa myös tuotantoa.
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4

JATKUVATOI MI NEN MI TTAUS ERÄKEI TOSSA

Raaka-aineesta aiheutuvia tekijöitä ei voida täysin ennakoida, joten ne yritetään
tunnistaa keiton etenemisestä. Jatkuvatoiminen analysointi on erittäin hyvä työkalu
poikkeamien toteamiseksi.
4.1

CLA 2000 –analysaat t or i

Smart Pulping CLA 2000 (Cooking Liquor Analyzer) on kemiallisten massojen
valmistusprosesseille kehitetty analysaattori (CLA 2000 1997). Analysointi voidaan
suorittaa eräkeitossa jatkuvatoimisesti kunkin keittokerran aikana tai
jatkuvatoimisessa keitossa keittimen kierroista. Kuvaamalla orgaanisten ja
epäorgaanisten aineiden käyttäytymistä prosessissa, voidaan keittoprosessia
havainnollistaa ja ohjata tehokkaasti.
CLA 2000 –analysaattorilla voidaan mitata keiton muuttujia, kuten alkalipitoisuutta,
liuenneen kiinteän aineen kokonaismäärää ja liuennutta ligniiniä. Mittaus tapahtuu
jatkuvatoimisesti, jolloin saadaan edustavaa ja reaaliaikaista tietoa keitosta. Tästä
syystä myös prosessin säätö on helpompaa kuin muilla analysaattoreilla.
CLA 2000 asennetaan lähelle prosessilinjoja, jolloin vältytään pitkien liitäntälinjojen
aiheuttamilta kustannuksilta ja ongelmilta. Primäärinäyte otetaan suoraan prosessiputkistosta tai prosessipumpun ohitusputkesta. Näytteenottimen moitteeton toiminta
taataan erityisellä suodinratkaisulla ja vesihuuhtelulla. Kymmenen minuutin
mittausjaksosta laite käyttää 9 minuuttia mittaukseen ja yhden minuutin
näytteenottoputken huuhteluun. Näin saavutetaan hyvä edustavuus mittauksille. Sekä
mittaus että huuhteluajat voidaan asettaa etukäteen jokaiseen tilanteeseen sopivaksi,
yleensä kuitenkin alle 10 minuutiksi.
CLA 2000 –analysaattori koostuu kolmesta pääyksiköstä: mittauslaitteistosta,
prosessiliitännöistä ja näytteenottolinjoista sekä mittaustietojen käsittelyjärjestelmästä. Mittauslaitteistoon kuuluvat näytteenotto- ja anturiyksiköt. Mittaustietojen käsittelyjärjestelmä koostuu mittaustietojen käsittely-yksiköstä, käyttäjän
PC:stä, kenttäväylästä sekä DCS-yhteydestä.
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Kuva 8. CLA 2000 –järjestelmä eräkeitolle. (CLA 2000 1997)
CLA 2000:lla seuratut kemialliset prosessimuuttujat vaihtelevat keittotavasta
riippuen. Sulfaattikeitossa mitataan pääasiallisesti jäännöskemikaalipitoisuutta sekä
liuenneen
ligniinin
pitoisuutta.
Mittaustietoa
käytetään
reaaliaikaisesti
takaisinkytkennän avulla parantamaan halutun keittotekijän tasoa, jolloin prosessi on
mahdollista keskeyttää juuri oikeaan aikaan silloin, kun haluttu keittoaste on
saavutettu.
CLA 2000:lla voidaan mitata keiton alkalipitoisuutta, liuenneen kokonaiskiintoaineen
määrää (TDS) ja liuennutta ligniiniä. Alkalin ja keitossa liuenneen kokonaiskiintoaineen analyysi kuvaa todellista alkalikuormaa ja ottaa huomioon lastujen ja
keittonesteen laadun. Oheisessa kuvassa nähdään sulfaattikeiton edistyminen
eräkeitossa.
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Kuva 9. Sulfaattieräkeiton edistyminen CLA 2000:lla. (CLA 2000 1997)
Keiton edistyessä kaikki kolme mittausta antavat tietoa todellisen keiton reaktioiden
edistymisestä laskennallisen keittotekijän estimaatin funktiona. Tällöin on tarvittaessa
mahdollista korjata lopullista keittolämpötilaa. CLA 2000:lla on myös kehittyneen
säätöjärjestelmän ansioista mahdollista paremmin säätää keiton kappalukua.
Usean keittimen muodostamassa kokonaisuudessa mittaukset sijoitetaan keittosekvenssien kannalta sopiviin paikkoihin siten, että saatavat tiedot ovat keiton
etenemisen kannalta mahdollisimman informatiivisia. Tässä tarvitaan keittoprosessille
dynaaminen malli keiton etenemisen ennustamiseksi. Mallin kehittämisessä voidaan
luonnollisesti käyttää tieheämpää mittaustietoa.
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4.2

Mit t aam inen CLA 2000 –analysaat t or illa

Keiton etenemisen jatkuvatoimisessa analyysissä sadaan varsin hyvä kokonaiskuva
seuraamalla alkalin kulumista, ligniinin liukenemista ja liuenneen kiintoaineen
määrän muuttumista.
4.2.1

Alkalimittaus

Mittalaitteen tärkeimmät osat ovat anturit. CLA 2000:ssa on kiinnitetty erityistä
huomiota
juuri
antureiden
tekniikkaan,
jotta
toimiminen
vaikeissa
prosessiolosuhteissa olisi mahdollista. Alkalimittaus perustuu keittonesteen
johtokyvyn mittaukseen. Mittauksessa käytetään hyväksi ns. kaksoisanturiperiaatetta,
joka tarkoittaa sitä, että johtokyky mitataan kahdesta pisteestä, prosessin lämpötilassa
ennen lämmönvaihdinta ja tasaantuneessa lämpötilassa sen jälkeen. Molempiin
antureihin kuuluu erilliset lämpötilan mittaukset, joilla saadaan näytteen todellinen
lämpötila. Jokainen johtokykyanturi puolestaan perustuu neljään elektrodimittaukseen, joilla eliminoidaan likaantumisen vaikutukset.
Kaksoisanturitekniikka parantaa lämpötilan kompensaatiota, joka on olennainen osa
johtokykymittausta. CLA 2000:ssa lämpötilan kompensointi ei perustu kokeellisiin
mittauskäyriin jokaiselle mittauspisteelle, vaan lämpötilan vaikutuksen mittaus on
jatkuvaa.

Kuva 10. Alkalimittaus. (CLA 2000 1997)
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4.2.2

Liuenneen ligniinin mittaus

Liuenneen ligniinin mittaus perustuu UV-valon absorptioon. Mitattu UV-absorptio on
verrannollinen liuenneen ligniinin pitoisuuteen keittonesteessä. Mitta-anturi käyttää
lyhyttä optista reittiä, jolloin UV-absorption mittaus prosessiolosuhteissa on
mahdollista. Valonlähteenä käytetään Xenon-salamaa antamaan pitkäikäistä ja
korkeatehoista
valoa,
joka
suodatetaan
ja
tasapainotetaan
erillisessä
referenssikanavassa.

Kuva 11. Liuenneen ligniinin mittaus. (CLA 2000 1997)

4.2.3

Liuenneen kokonaiskiintoaineen määrän mittaus

Liuenneen kokonaiskiintoaineen määrän mittaus perustuu näkyvään valoon ja sen
taitekertoimen käyttöön CCD-solussa. Valonlähteenä käytetään valoa emittoivaa
diodia. Taitekertoimen muutos puhtaan veden ja näytteen välillä on verrannollinen
liuenneen kokonaiskiintoaineen määrään. Vaikeasta toimintaympäristöstä ja laajasta
mittausalueesta johtuen valoa taittavana prismana käytetään safiiriprismaa.
Kiillotetulla safiiripinnalla ja erityisillä virtausjärjestelyillä voidaan estää
prismapinnan likaantuminen.
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Kuva 12. Liuenneen kokonaiskiintoaineen määrän mittaus. (CLA 2000 1997)
CLA 2000 –analysaattorin avulla voidaan merkittävästi parantaa massan laadun
muuttujien käsittelyä. Näytteenotto analysaattorissa tapahtuu hajautetusti, joten keiton
edistymistä voidaan seurata monitorin piirtämältä kuvaajalta keiton alusta alkaen.
Näytteenottolinjat ovat lyhyitä, joten asennus- ja ylläpitokustannukset ovat pieniä.
CLA 2000:lla mittauksessa ei tarvita apuaineina kemikaaleja, joten se on
yksinkertainen ylläpitää ja huoltaa.
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5

ERÄKEI TON MALLI NNUS

Jatkuvaa sulfaattikeittoa on mallinnettu CLA 2000 –analysaattorin mittausten pohjalta
useilla eri menetelmillä: regressionanalyysi, neuroverkot, sumeat järjestelmät,
neurosumeat menetelmät ja lingvistiset yhtälöt (Haataja et al. 1997, Murtovaara et al.
1999, Isokangas & Juuso 2000). Vertailun perusteella osoittautui, että kaikista näistä
menetelmistä lingvistiset yhtälöt soveltuvat parhaiten käytännön sovelluksiin, koska
ne voidaan virittää erilaisiin ja muutuviin prosessiolosuhteisin.
Sama mallinnustekniikka soveltuu myös eräprosesseille, mutta eräkeitossa tarvitaan
dynaaminen malli prosessin etenemisen ennakoimiseksi. Lingvististen yhtälöiden
pohjalta kehitetyistä dynaamisista malleista on saatu hyviä tuloksia aurinkoenergian
keräyskentän simuloinnissa ja säädössä (Juuso et al. 2000), meesauunin simuloinnissa
ja säädössä (Juuso 1999) ja leijukerrosrakeistimen simuloinnissa (Mäki & Juuso
2000). Kaikissa näissä sovelluksissa simulointimallissa siirrytään asteittaisesti
mallista toiseen toimintaolosuhteiden muuttuessa.
Jatkuvatoiminen analysointi tarjoaa hyvän pohjan mallien kehittämiselle myös
eräkeittosovelluksessa. Keittoprosessin teoriaselvitystä ja jatkuvatoimisia mittauksia
on tarkoitus käyttää jatkossa monitasoisen mallintamisen ja simuloinnin pohjana
UPM Kymmene Wisaforestin tehtailla Pietarsaaressa.
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6

YHTEENVETO

Tässä raportissa tarkasteltiin sulfaattikeiton teoriaa ja esitetään keiton tavoitteen
kannalta keskeiset hyödylliset ja haitalliset reaktiot. Puun ominaisuudet ja hakkeen
laatu vaikuttaa keskeisesti keiton etenemiseen, energiankulutukseen sekä tuotettavan
sellun saantoon ja laatuun. Prosessin vaihejaon ja eri tekijöiden merkityksen pohjalta
voidaan hahmotella prosessin toimintaolosuhteiden muuttamisessa käytettävissä
olevia menettelyjä. Projektissa tarkastelun kohteena olevan Super Batch
syrjäytyskeiton avulla päästään tasaiseen laatuun keittolipeä kierron stabiloitumisen
myötä. Samalla korostuu jatkuvatoimisen analysoinnin ja mallien merkitys prosessin
tasaisten toimintaolosuhteiden ylläpitämisessä.
Jatkuvatoiminen analyysi on keiton etenemisen seuraamisessa välttämätöntä. Sen
pohjalta voidaan tehdä päätöksiä keiton lopettamisesta ja toimintaolosuhteiden
muuttamisesta. CLA 2000 –analysaattorilla
voidaan analysoida eräkeitossa
jatkuvatoimisesti kunkin keittokerran aikana. Mittaukset voidaan jaksottaa myös
useammalle keittimelle. Jatkuvatoiminen analyysi yhdessä muiden prosessimittausten
kanssa muodostaa pohjan prosessin mallintamiselle. Lingvististen yhtälöiden
menetelmän käytöstä on hyviä kokemuksia vuokeiton mallintamisessa muutuvissa
olosuhteissa.
Eräkeittoprosessissa tarvittavan dynaamisen mallin kehittämisessä
voidaan käyttää muiden prosessien yhteydessä kehitettyjä menetelmiä.
Keittoprosessin teoriaselvitystä ja jatkuvatoimisia mittauksia on tarkoitus käyttää
jatkossa monitasoisen mallintamisen ja simuloinnin pohjana.
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