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Tiikkaja, Esa, Application of an optical fibre analyser and a tube flow fractionator to
the estimation of quality potential of TMP. Experimental study
Faculty of Technology, University of Oulu, P.O.Box 4000, FI-90014 University of Oulu, Finland,
Department of Process and Environmental Engineering, University of Oulu, P.O.Box 4300, FI-
90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. C 285, 2007
Oulu, Finland

Abstract
In TMP quality control, on-line control applications are the goal. Reliable, versatile systems are
needed for this task. Various model-based systems have been developed but their performance has
not always been good enough. This study evaluated the applicability of fibre analysers utilising image
analysis techniques for TMP quality control. In addition to the standard measurement results of these
analysers, the values of primary measurements and the fibre images obtained with these analysers
were studied.

Two sets of test samples were used. The first set contained 24 samples from trials at a
Scandinavian TMP plant, and this set made up the the main part of the test material. The other series
was a set of 13 samples obtained from another TMP plant during a short testing period that took place
between normal operation runs. In this set the quality variations were understandably smaller. 

Fibre size analyses were made with an optical analyser that applies image analysis techniques on
single fibres. The effects of fibre length, fibre width, cell wall thickness, coarseness, fines content,
fibre curl and external fibrillation on the quality potential of TMP were evaluated. Both the measured
averages and the values of single fibres were used in the evaluation. A tube flow fractionator was used
to evaluate fibre properties during the fractionation process. The results of the fractionation as well
as the original measurement signals were used in the evaluation. 

Both analysers were set to save images of fibres during the analyses. These images were later
analysed by using standard image analysis procedures, in order to obtain additional information of
the fibres. Correlation analysis and principal component analysis were used as tools to find out
dependencies between fibre properties and pulp quality.

Fibre curl and fibre width were found to be the most promising fibre features for use in TMP
quality evaluation with optical fibre analysers. These variables accounted for more than 70% of the
variations in most of the evaluated TMP quality variables. In the tube flow fractionator results, the
signals of the long fibre fraction were also able to explain over 70% of the variations in drainage,
bonding strength, roughness, and porosity.

The values of the fibre size analyser, together with the measurements and features derived from
the images of the tube flow fractionator, provided significant additional information for quality
estimation.

The most important variables in TMP quality calculation were fibre curl, fibre width, and the tube
flow fractionator signals for the long fibre fraction. Both the on-line analysers using image analysis
for fibre measurements, and the tube flow to fractionate pulp samples before measurement, are able
to provide reliable and relevant information for TMP quality control.

Keywords: image analysis, measurements, optical analyser, thermomechanical pulp





Tiikkaja, Esa, Konenäköä soveltavan kuituanalysaattorin ja virtauskenttä-
fraktionaattorin mittausten yhteydet kuumahierteen paperiteknisiin ominaisuuksiin.
Kokeellinen tutkimus
Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto, PL 4000, 90014 Oulun yliopisto, Prosessi- ja
ympäristötekniikan osasto, Oulun yliopisto, PL 4300, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. C 285, 2007
Oulu

Tiivistelmä
Kuumahierteen laadunvalvonnan tavoitteena on luotettava ja monipuolinen on-line-mittauksiin
perustuva laadunohjaus. Tehtävään on kehitetty mallipohjaisia järjestelmiä, mutta ne eivät ole olleet
aina riittävän suorituskykyisiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin konenäköön perustuvien kuitu-
analysaattoreiden soveltuvuutta kuumahierteen laadunohjauksen tarpeisiin. Sekä analysaattoreiden
tuottamaa valmista mittaustietoa, että niiden kuitukohtaisia mittaustuloksia ja kuvamateriaalia tut-
kittiin.

Tutkimuksessa käsiteltiin kahta erillistä koesarjaa. Ensimmäinen sarja sisälsi 24 koepistettä
erään TMP-laitoksen koeajosta. Nämä näytteet muodostivat pääosan testimateriaalista. Toinen sar-
ja koostui erään toisen tehtaan tuotantomassoista otetuista 13 näytepisteestä. Tässä sarjassa laatu-
muutokset olivat huomattavasti vähäisempiä kuin edellisessä sarjassa.

Kuidunkokoanalyysit tehtiin konenäköä soveltavalla, yksittäisiä kuituja mittaavalla laitteella.
Tutkimuksessa selvitettiin kuidunpituuden, kuidun leveyden, seinämävahvuuden, pituusmassan,
hienoaineen, kuidun kiharuuden ja kuidun ulkoisen fibrillaation vaikutusta kuumahierteen laatuun.
Näytekohtaisten keskiarvojen lisäksi myös kuitukohtaiset tiedot analysoitiin.

Virtauskenttäfraktionaattorilla tutkittiin kuitujen optisia ominaisuuksia lajittelutapahtuman aika-
na. Mittaustuloksista käsiteltiin sekä valmiit jaetulokset että mittaussignaalien jakautumat lajittelu-
tapahtuman ajalta. Molempien laitteiden tallettamia kuitukuvia analysoitiin niiden mahdollisesti
sisältämän mutta vielä hyödyntämättömän informaation selvittämiseksi. Analyysityökaluina käytet-
tiin korrelaatioanalyysiä ja pääkomponenttianalyysiä.

Konenäköön perustuvan kuituanalysaattorin antamista tuloksista kuidun kiharuus ja kuidun
leveys osoittautuivat luotettavimmiksi laatupotentiaalin indikaattoreiksi. Selitysasteet suurimmalle
osalle mitattuja massan lujuus- ja arkkiominaisuuksia olivat yli 70 %. Virtauskenttäfraktionaattorin
tuloksissa pitkäkuituosuutta vastaavat signaalijakeet antoivat samaten yli 70 %:n selitysasteet suo-
tautuvuuden, sidoslujuuden, karheuden ja huokoisuuden arvioinnille.

Kuituanalysaattorin kuidunkokoarvojen ja virtauskenttäfraktionaattorin signaalijakeiden ja -
jakautuma-arvojen sekä kuvapiirteiden avulla lasketut kahden muuttujan mallit toivat useimpien
käsiteltyjen laatumuuttujien estimaattien selitysarvoihin merkittävää parannusta.

Tärkeimmät muuttujat kuumahierteen laatupotentiaalin arvioinnissa olivat kuidun kiharuus ja
kuidun leveys sekä virtauskenttäfraktionaattorin signaalijakeet. Konenäköä soveltava kuituanaly-
saattori ja virtauskenttäfraktionaattori soveltuvat hyvin kuumahierteen laadun valvonta- ja ohjaus-
mallin pohjaksi.

Asiasanat: konenäkö, kuumahierre, mittaustekniikka, optiset anturit
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Kiitokset 

Tämä työ tehtiin osana automaattisten kuitumittauslaitteistojen kehitystyötä. 
Ilman näihin projekteihin tehtyjä panostuksia ei myöskään tämä tutkimus olisi 
nähnyt päivänvaloa. Suuri kiitos tästä mahdollisuudesta Metso Automation Kajaa-
nin liiketoiminnan johtajille ja kehittäjille, erityisesti asiaan lähemmin perehty-
neille johtajille Arvo Rahikkalalle ja Esa Piiraiselle. 

Kiitokset Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan osaston professo-
reille Jouko Niinimäelle ja Kauko Leiviskälle hyödyllisistä kommenteista. 

Tutkimusta olisi ollut huomattavasti vaikeampi toteuttaa ilman kuitu-
tutkimuksiin omistautuneiden tutkijoiden myötävaikutusta. Kiitokset Riitta 
Tuomiselle Metso Paper-yksikön Anjalankosken tutkimuslaitokselle ja Ulf 
Sohlinille Stora Enson Falunin tutkimuslaitokselle laboratoriopalveluista ja 
massanäytteiden toimittamisesta analyyseihin. Marjo Nygårdille Metso 
Automation Kajaanin yksiköstä kiitokset käännöksen ja kieliasun tarkastamisesta. 

Kiitokset TkT Esko Härköselle ja MMT Jari Sirviölle huolella tehdystä 
tarkastuksesta ja rakentavista kommenteista. 

Ja lopuksi, tätä työtä ei olisi tehty ilman vaimoni Pirjon ja poikieni Sakarin ja 
Samulin rohkaisevia kehoituksia, joista heille kiitokset. 

Kajaanissa 10. lokakuuta, 2007 Esa Tiikkaja 
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1 Johdanto 

1.1 Työn taustaa ja tavoite 

Paperitehtaissa tapahtuvassa muutosprosessissa on laadunvalvontahenkilöstön 
määrä pyritty vähentämään minimiin. Toisaalta lisääntyneet tuotantonopeudet 
edellyttävät yhä tasaisempaa paperimassan laatua koneiden häiriöttömän käynnin 
turvaamiseksi. Tämän muutoksen näkyvä seuraus on paperimassan analysoinnin 
vähentyminen tehtaan laboratorioissa ja lisääntynyt automaattisten on-line- 
analysaattoreiden tarve. 

Kuumahierteen laadunhallinnassa on perinteisesti luotettu freeness-määrityk-
seen. Tämän lisäksi ovat käytettävissä olleet oikeastaan vain kuidunpituuden 
keskiarvo ja tikkupitoisuusmittaus. Tuotantotekniikan kehittyessä ja massojen 
tikkupitoisuuksien vähentyessä on varsinaiseen massan laadunohjaukseen käy-
tetty vain freeness- ja kuidunpituusmittausta. Tikkumittaus on jäänyt lähinnä 
epänormaaleja prosessitilanteita indikoivaksi vartijaksi. 

Laadunvalvonnan työkaluja ovat luotettavat on-line-laatumittaukset. On-line-
freenessmittauksen toiminta perustuu monessa tapauksessa laboratoriomittausten 
mukaan kalibroituihin malleihin. Mittauksen ongelmana on ollut laskentamallien 
liiallinen herkkyys prosessi- ja mittausolosuhteiden vaihteluille. 

Kuidunpituusanalysaattorit ovat huomattavasti vakaampia, vaikka niidenkin 
mittaustuloksen edustavuus voi kärsiä, jos mitattujen partikkelien määrä jää 
alhaiseksi. Suurten kuitumäärien mittaaminen voi myös joissakin tapauksissa 
vaatia runsaasti aikaa ja siten heikentää kuidunpituusmittauksen käytön 
mahdollisuuksia massanlaadun säädössä. 

Edellämainittuja laatumittauksia on käytetty myös syöttötietoina malleissa, 
jotka laskevat massan paperiteknisen laatupotentiaalin arkkimäärityksiä vastaa-
vina arvoina. Tähän tavoitteeseen on pyritty useaan otteeseen. Onnistumisista on 
raportoitu näissä projekteissa, mutta yleisemmin sovellettavaa ratkaisua ei ole 
onnistuttu kehittämään. Tutkimuksista huolimatta jokin tekijä on osoittautunut 
liian epäluotettavaksi tai epästabiiliksi menetelmien jatkuvaa hyödyntämistä 
ajatellen. Laatua estimoivat menetelmät vaativat jatkuvaa mallin oikeellisuuden 
seurantaa ja päivitystä. Jos tämä on kovin työlästä, se johtaa helposti mallin 
päivityksistä ja ennenpitkää myös koko laitteiston käytöstä luopumiseen. Malli ei 
voi olla liian herkkä, jotta siihen voitaisiin aina luottaa. Kapean toiminta-alueen 
tarkka, liian tiukaksi viritetty malli voi prosessin tilan muutosten vuoksi muuttua 
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epästabiiliksi tai ajautua kalibrointialueen ulkopuolelle. Toisaalta laajan toiminta-
alueen kattava tai liian hitaasti reagoiva malli ei anna tarvittavaa informaatiota ja 
käy helposti epäherkäksi  

On ilmeistä, että pyrittäessä optimaaliseen ja stabiiliin mekaanisen massan 
laatuun tarvitaan lisää informaatiota massan ja kuitujen ominaisuuksista (Law ym. 
1998). Tätä informaatiota on jo olemassa nykyisten kuituanalysaattoreiden 
mittaustuloksissa. Kuituominaisuudet ilmaistaan useimmiten vain keskiarvotulok-
sina, vaikka ne koostuvat joissakin tapauksissa hyvinkin laajoista jakautumista. 
Jakautumien analyysi voi antaa uutta informaatiota massan laatupotentiaalista. 
Konenäköön perustuvien kuituanalysaattoreiden mittausten lähtökohtana ovat 
kuiduista otetut kuvat. Nämäkin voivat sisältää massan laatupotentiaalista enem-
män informaatiota kuin on toistaiseksi voitu hyödyntää. 

Tämän työn lähtökohtana oli tutkia, voidaanko konenäköön perustuvien 
kuituanalysaattoreiden tuloksista ja jo kuitumittausten yhteydessä saatavasta 
mutta toistaiseksi hyödyntämättömästä informaatiosta saada lisäarvoa tuottavaa 
tietoa kuumahierteen laadunvalvontaan ja on-line-laadunohjaukseen. Informaa-
tion hyödyllisyys pyrittiin selvittämään tutkimalla kuidunkoko- 
ja -muotomittausten ja -jakautumien ja niiden eri osa-alueiden sekä kuitukuvista 
kuva-analyysillä saatavien eri rakennepiirteiden (= pinta-alat, reunaviivat, 
keskiviivat, harmaasävytasot) yhteyksiä kuumahierteen paperitekniseen 
potentiaaliin. 

Koska massan lujuuspotentiaali on kriittinen tekijä mekaanisten massojen 
valmistuksessa, oli tässäkin työssä pääpaino kuumahierteen lujuusanalyysissä. 
Samalla kuitenkin tarkasteltiin myös muiden arkki- ja kuituominaisuuksien 
yhteyksiä. 

1.2 Työhypoteesit 

Edellämainitun informaation hyödyllisyys tulee todistetuksi, jos seuraavat 
hypoteesit voidaan osoittaa oikeiksi:  

1. Nykyisten konenäköön perustuvien kuidunkokoanalysaattoreiden tuottama 
informaatio kuidun morfologisista ominaisuuksista sisältää jo niin paljon tie-
toa, että laitteita voidaan käyttää arvioimaan luotettavasti kuumahierteen 
paperiteknisiä ominaisuuksia, erityisesti massan lujuutta. 

2. Kuituanalysaattorin kuitukohtaisen mittausdatan käyttö tehostaa edellä 
mainittujen ominaisuuksien arviointia. 
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3. Virtauskenttäfraktionaattorin massajakeiden laskentaan käytettävät mittaukset 
sisältävät myös tietoa kuumahierteen laatupotentiaalista. 

4. Analysaattoreiden kuitukuvat sisältävät piirteitä, joita ei ole vielä täysin hyö-
dynnetty ja joiden avulla saadaan tietoa massan paperiteknistä ominaisuuk-
sista, erityisesti sen lujuuspotentiaalista. 

5. Analysattoreiden paperiteknisiin ominaisuuksiin liittyviä mittauksia voidaan 
käyttää jatkuvatoimisten analysaattoreiden mittaamina kuumahierteen 
valmistuksen ohjaukseen. 

Työhypoteesit katsotaan todistetuksi, jos tutkimuksessa todetaan niiden pitävän 
paikkansa yli puoleen käsiteltävistä laatuominaisuuksista ja jos näihin sisältyy 
ainakin repäisylujuus, vetolujuus tai puhkaisulujuus.  
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2 Kuumahierteen kuitujen ominaisuudet ja 
niiden vaikutus paperimassan laatuun 

2.1 Kuidun fysikaaliset ominaisuudet 

Kuusipuusta valmistetun kuumahierteen pääosan muodostavat trakeidit, pitkät ja 
ohuet kuidut, joita on havupuurakenteessa 90-95 %. Pohjoismaisessa kuusessa 
kuitujen pituus on keskimäärin noin 3 mm ja halkaisija sadasosa tästä eli noin 30 
µm (Alen 2000). Loppuosa puumateriaalista on pääosin lyhyitä ydinsädesoluja. 

Kuidut ovat päistään suppenevia onttoja rakenteita, joiden seinämä koostuu 
useasta kerroksesta. Kuitujen pääasiallisia rakenneosasia ovat selluloosamolekyy-
lit, joiden osuus pohjoismaisissa havupuulajeissa on noin 40 %. 30 % kuitu-
materiaalista on hemiselluloosaa ja noin 25 % ligniiniä. Selluloosamolekyyli on 
pitkä, glukoosianhydridiyksiköistä koostuva polymeeri, jossa glukoosiyksiköiden 
lukumäärä eli ns. polymeroitumisaste puurakenteessa on luokkaa 10000. 
Hemiselluloosan polymerointiaste on pienempi, vain noin 100-200. 
Selluloosamolekyylit muodostavat kimppuja, alkeisfibrillejä, joissa molekyylit 
ovat paikoitellen järjestyneet kiteisiksi alueiksi. On laskettu, että kiteisten aluei-
den osuus puukuiduissa on noin 70 % (Sihtola & Makkonen 1977). Pienin havait-
tava kuidun rakenneosanen, mikrofibrilli, koostuu useasta alkeisfibrillistä ja on 
leveydeltään 5-30 nm. 

Samalla tavoin orientoituneet mikrofibrillit muodostavat kuiduissa kerroksia 
(kuvio 1). Kuidun päällimmäisessä kerroksessa, ns. primäärikerroksessa, 
mikrofibrillien orientaatio vaihtelee kerroksen ulommaisten osien satunnaisesta 
suuntauksesta sisempien osien lähes kuidun akselin suhteen poikkisuuntaiseen. 
Toisessa, ns. sekundäärikerroksessa, orientaatio muuttuu säännöllisemmäksi. 
Sekundäärikerros jaetaan kolmeen osaan: S1-, S2- ja S3-kerrokseen. Näistä 
merkittävin on S2-kerros, joka sisältää 75-80 % kuidun materiaalista ja jossa 
mikrofibrillikulma on lähes kuidun akselin suuntainen. Puurakenteessa kuituja 
sitoo toisiinsa ohut välilamelli, joka on pääosin ligniiniä. 

Kuidun seinämän ominaisuuksiin vaikuttavat kuidun kasvupaikka ja -aika. 
Vuotuinen kasvu näkyy puussa vuosirenkaina, jotka koostuvat paksuseinäisten 
kesäpuukuitujen ja ohuempien ja leveämpien kevätpuukuitujen vuorottelusta.  
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Kuidun rakenteessa massan paperiteknisiin ominaisuuksiin vaikuttavia teki-
jöitä ovat (Paavilainen 1993) 

– kuidunpituus, 
– kuidun leveys, 
– kuidun seinämävahvuus, 
– kuidun sekundäärikerroksen fibrillikulmat, 
– selluloosan polymeroitumisaste ja 
– selluloosan kiteisyysaste. 

Kuvio 1. Puukuidun rakenne Alenin mukaan (Alen 2000). 

2.2 Kuidun muokkautuminen kuumahierteen valmistuksessa 

Mekaanisessa massanvalmistuksessa puukuituja toisiinsa sitova liimamainen 
ligniini pehmennetään rakenteeseen tuotavan lämmön avulla. Kuumahierteen 
valmistusprosessissa kuiduttaminen tapahtuu paineellisessa jauhimessa 150–170 
asteen lämpötilassa. Tarvittava kuidutusenergia siirretään kuituihin pyörivän 
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jauhinterän tuottaman kitkan avulla. Jauhimessa kuitupartikkeli kulkee kapene-
vassa teräväliraossa, jossa jo irronneet kuidut, jauhinterien harjat ja niiden 
aiheuttamat painepulssit piiskaavat kuitua. Jauhatusprosessi on nopea. Kuidun 
keskimääräinen viipymäaika käsittelyssä on vain muutaman sekunnin luokkaa 
(Salmen ym. 1999). Prosessin on oletettu tapahtuvan kuvion 2 kaavion mukaisesti 
(Karnis 1994). Jauhimessa hakepartikkelit hajoavat tikkumaisiksi kappaleiksi, 
joista kuidut irtoavat suhteellisen ehjinä. Kuvion polun II mukaisesti kuidut dela-
minoituvat, jolloin kuitulamellit tai niiden osat kiertyvät osittain auki kuituseinä-
mästä. Samalla osa kuiduista katkeaa lyhyemmiksi kuiduiksi ja hienoaineeksi. 

 

Kuvio 2. Kuidutusmekanismi Karnis'n (1994) mukaan. 

Kuvion polku II esittää myös mekaanisen massanvalmistuksen tavoitetilaa: tuot-
taa kuituja, jotka ovat hyvin irronneet toisistaan, joiden kuidunpituus ei ole 
prosessin aikana liikaa lyhentynyt ja joiden seinämärakenne on delaminoitunut ja 
ulkoinen pinta fibrilloitunut. Lisäksi edellytetään, että kuitujen irrotessa toistaan 
kuitujen välisestä materiaalista ja kuituseinämästä irronneesta materiaalista 
muodostuu riittävän sitoutumiskykyistä ja valoasirottavaa hienoainetta (Salmen 
ym. 1999). Näiden vaatimusten taustalla on kuitujen ja massan lujuuden maksi-
mointi. Kuidunpituuden säilyttämisellä tavoitellaan mahdollisimman hyvää re-
päisy- ja vetolujuutta. Seinämän delaminoituminen lisää kuidun taipuisuutta ja 
sitoutumispinta-alaa ja edesauttaa kuitujen välisten sidosten muodostumista. 
Ulkoinen fibrillaatio parantaa kuitujen sitoutumiskykyä. 
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Perustyökalut kuumahierteen jauhatuksen ohjauksessa ovat jauhimen 
kuormituksen ja jauhatussakeuden säädöt, joilla hallitaan jauhatuksen 
energiankulutusta ja intensiteettiä (Leiviskä ym. 1993, Evans ym. 1995). Säätöjen 
avulla asetetaan jauhimen toimintapiste siten, että kuidut irtoavat mahdollisim-
man ehjinä ja kuidun pinta saa tarvittavan jauhatuskäsittelyn. 

Kuitujen irrottaminen puurakenteesta mekaanisilla massanvalmistusproses-
seilla vaurioittaa väistämättä kuitua. Kuidut katkeilevat ja kuidun rakenne murtuu. 
Kuituseinämän lamellit irtoavat toisistaan ja voivat revetä kokonaan irti seinä-
mästä. Kuidun pintarakenne avautuu ja lamelleista repeytyviä suikaleita jää osit-
tain kiinni kuituun muodostaen "makrofibrillaatiota". Osa kuituja sitovasta 
välilamellista jää kuidun pinnalle, osa muodostaa valoasirottavaa hienoainetta. 
Kaikki nämä muutokset vaikuttavat kuidun ja paperimassan ominaisuuksiin. Osa 
muutoksista on paperin laadun kannalta suotuisia ja johtaa varsinkin painopape-
rille haluttuihin painatusominaisuuksiin. Prosessin voimakkaat mekaaniset voimat 
vaurioittavat suurta osaa kuiduista niin, että niiden alkuperäinen lujuus huomatta-
vasti heikkenee. 

Mekaanisten ja kemiallisten massojen lujuus- ja valonsirontaominaisuuksia 
valottaa kaavio kuviossa 3. Kuumahierteen valmistus johtaa hyvään valoasirotta-
vaan massakoostumukseen mutta samalla voimakas mekaaninen käsittely ja 
sidosten huonompi lujuus heikentävät vetolujuutta.  

Kuumahierteen valmistuksessa kuitujen ominaisuudet muuttuvat seuraavasti: 

– kuidut katkeilevat, 
– kuituvauriot lisääntyvät, 
– kuidun sisäinen ja ulkoinen fibrillaatio kasvaa ja 
– hienoaineen osuus kasvaa. 
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Kuvio 3. Muutamien massatyyppien vetolujuus-valonsirontatasot (uudelleen piirretty 
viitteen Höglund & Wilhelmsson 1993 mukaan). Kuviossa olevat lyhenteet tarkoittavat 
seuraavia massoja: GWD = hioke, RMP = hierre, TMP = kuumahierre, 
CTMP = kemikuuma-hierre, UBS = valkaisematon sulfiittimassa, SBK = puolivalkaistu 
sulfaattimassa. 

2.3 Lujuuden muodostumiseen vaikuttavat kuitutekijät 

Massan paperiteknisen potentiaalin arviointi on yleensä perustunut käsiarkeista 
tehtyihin määrityksiin. Yleisimmät lujuusmääritykset ovat vetolujuus ja repäisylu-
juus. Joissakin tapauksissa käytetään myös puhkaisulujuusmääritystä. 
Repäisylujuuden rinnalle on viime aikoina noussut myös murtositkeysmittaus 
(fracture toughness, Levlin 1999). Arkin sidoslujuutta mittaavia määrityksiä ovat 
Scott-bond-lujuus ja arkin tasoa vastaan kohtisuoraan mitattu z-suuntainen lujuus. 
Kuitujen lujuutta määrittämään käytetään zero-span vetolujuutta (Seth 2001). 
Tässä työssä ei kuitenkaan tutkittu kuidunlujuusarvoja. Kärenlampi kollegoineen 
(1996a, 1996b) toteaa, että paperin sitkeys (toughness) on ehkä paperin tärkein 
lujuusominaisuus, koska se kertoo materiaalin kyvystä sietää paperirainassa ole-
via vikoja. 

Useat tutkijat ovat vuosien saatossa perehtyneet kuitujen ja lujuuksien väli-
siin tekijöihin. Yksinkertaisimmillaan paperin lujuutta on selitetty pelkästään 
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kuidun lujuutta mittaavan zero-span-vetolujuuden avulla (mm. Coxin 
malli/Jayaraman & Kortschot 1998). Kuidun lujuus on mukana yhtenä kuituteki-
jänä monessa muussakin mallissa (Clark 1978, Cowan 1995, Hartler 1997). 
Yksittäisten kuitujen lujuuden kehittymiseen vaikuttaa kasvuolosuhteiden lisäksi 
myös se prosessointi, jota kuitu massanvalmistuksen aikana joutuu kestämään. 
Kasvuolosuhteet vaikuttavat kahteen kuidun lujuuden kannalta tärkeään tekijään: 
S2-kerroksen fibrillikulmaan, jonka suureneminen alentaa kuidun lujuutta, ja 
selluloosapitoisuuteen, jonka kasvu lisää sitä. Prosessointi puolestaan aiheuttaa 
kuituvaurioita, joiden lukumäärän ja vaurioasteen kasvu laskee kuidun lujuutta. 
Näiden lisäksi yksittäisen kuidun lujuuteen vaikuttavat seinämän poikkipinta-ala 
ja seinämän rakenteelliset ominaisuudet. (Marklund ym. 1998) 

Lujuutta kuvaavissa malleissa on lähes poikkeuksetta mukana myös 
kuidunpituus. Eräissä uudemmissa malleissa kuidunpituuden aseman on ottanut 
sidospituus (Allan & Neogi-malli/Jayaraman & Kortschot 1998) tai kuidun kuor-
maa kantava osa pituudesta (Kärenlampi 1995). Myös muut kuidunkokoon liitty-
vät tekijät ovat olleet esillä malleissa, joilla on pyritty selittämään kuitutekijöiden 
vaikutusta massan lujuuspotentiaaliin. Varhaisimpana näistä kokotekijöistä on 
tuotu esille kuidun pituusmassa, joka on säilyttänyt merkityksensä yhtenä tär-
keänä selittäjänä useissa uudemmissakin tutkimuksissa (Clarke ym. 1985, Kären-
lampi 1995, Seth 1990,1995, Seth ym. 1997). Rakenteeltaan erilaisilla kuiduilla 
voi kuitenkin olla sama pituusmassa-arvo, mikä vaikeuttaa tämän ominaisuuden 
käyttöä massan laatupotentiaalin arvioinnissa. 

Kuidun poikkileikkausmitat muodostavat seuraavan lujuusmalleissa käytetyn 
kuituominaisuuksien ryhmän. Näitä ovat ovat kuidun leveys, kuidun säde, peri-
metri ja poikkileikkauspinta-ala (Kallmes–Bernier Perez-malli ja Stallhorn-
Karnis-malli / Jayaraman & Kortschot 1998, Kärenlampi 1995). Kuidun poikki-
leikkausmittauksen termejä on selitetty kuviossa 4. Myös Page soveltaa poikki-
leikkausmittoja omassa lujuusmallissaan (1993). 1990-luvulla malleihin otettiin 
mukaan myös kuidun seinämävahvuus. Ruotsissa on tutkittu eri olosuhteissa 
kasvaneita kuusimetsiköitä ja pyritty selvittämään niiden kuituaineksen 
ominaisuuksia (Brolin ym. 1995). Tämän tutkimuksen kannalta oleellisimpiin 
tuloksiin kuului havainto, että viljelymetsiköiden kuidut olivat leveämpiä ja ohut-
seinäisempiä kuin luonnonmetsikön kuidut ja siten taipuisampina johtivat 
suurempaan vetolujuuteen mutta vastaavasti kuidunpituudeltaan lyhyempinä 
huonompaan repäisylujuuteen. 
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Kuvio 4.  Kuidun poikkileikkaustermistöä (Corson 2002). 

Myös kuidun pinnan kemiallisella rakenteella on vaikutuksensa massan 
lujuuteen. Sjöberg kollegoineen (2004) on tutkinut kuidun pintarakenteita ja 
todennut hemiselluloosapitoisuuden vaikuttavan vetolujuuteen mutta vaikutuksen 
repäisylujuuteen vähäiseksi. Aikaisemmissa tutkimuksissa (Molin & Teder, 2002) 
on todettu selluloosa-hemiselluloosasuhteen vaikuttavan sekä veto- että 
repäisylujuuteen mutta ei kuitujen lujuuteen eikä sidoslujuuteen. 

Kanen malli vuodelta 1959 (Jayaraman & Kortschot 1998) pyrkii lujuuden 
määrittämiseen kuidunpituuden ja kuitujen välisen sidosvoiman avulla. Nämä 
kaksi muuttujaa vaikuttavat olevan kuitumateriaalin tärkeimmät tekijät lujuuden 
muodostumisessa ja useat tutkijat ovat päätyneet näihin kuituominaisuuksiin 
lujuuden olemusta etsiessään. Sidosvoimien vaikutus massan lujuuteen on merkit-
tävä, mutta niiden mittaaminen on vaikeaa. Sidosvoimien mittaamisen vaikeus on 
rajoittanut myös em. Pagen mallin käyttöä ja sen arvioimiseksi on yritetty etsiä 
myös laskennallisia ratkaisuja (Görres ym. 1995). Stratton (1993) määrittää 
sidoksen lujuutta yksittäisen sidoksen murtamiseen tarvittavan voiman ja 
sidoksen pinta-alan suhteena. Sidoslujuutta on pyritty määrittämään myös ns. 
Nordman-bond-lujuuden avulla. Tässä menetelmässä sidoslujuus lasketaan 
paperin venyttämiseen käytetyn työn ja sen seurauksena tapahtuneen 
valonsironnan muutoksen suhteena. Menetelmä ei ole kuitenkaan saavuttanut 
yleistä hyväksyntää (Page 2002, Seth 2002).  

Sidosten lujuus riippuu siitä, onko ne saatu aikaan hienoaineen vai kuitujen 
fibrillaation avulla. Strattonin mukaan hienoaineen vaikutus on suurempi kuin 
fibrillaation. Retulainen (1996, 1997) esittää, että sidosvoimat ovat paperin 
lujuudessa heikoin lenkki ja niiden hallinnalla voidaan vaikuttaa painopapereiden 
ominaisuuksiin. 
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Mekaanisilla massoilla kuidun pintaa karakterisoi jauhautuneisuus, jota 
ilmentää kuidun ulkoinen fibrillaatio. Tällä on merkittävä vaikutus kuitujen 
välisiin sidoksiin (Gurnagul & Seth 1997). Jauhatuksessa on todettu kehittyvän 
kahden tyyppistä fibrillaatiota: kuidun S1-kerroksesta purkautuu hiutalemaista ja 
S2-kerroksesta nauhamaista rakennetta (Fernando & Daniel 2004). Kuviossa 5 on 
esimerkkinä kuidun S2-kerroksesta purkautuvaa nauhamaista fibrillaatiota. 

Kuvio 5.  Nauhamaista fibrillaatiota kuidun S2-kerroksesta (Fernando & Daniel 2004). 

Merkittävä tekijä kuitujen välisten sidosten kehittymisessä on kuitujen 
sidoksia muodostavan pinta-alan määrä. Tällä, samoin kuin pinnan varaustilalla, 
on huomattava vaikutus massan lujuusominaisuuksiin. (Ölander 1994, Peng & 
Johansson 1996). Sidospinta-alan määrittämiseen voidaan käyttää kaasuadsorptio-
menetelmää. Valonsironnan mittausta on ehdotettu nopeampana keinona 
sidospinta-alan arviontiin (Bentley ym. 1997, Lehtonen & Dyer 2005). Tämä 
saattaisi olla käyttökelpoinen menetelmä myös mekaanisen massan vetolujuuden 
arviointiin (Miles ym. 1991). 

Taipuisuus on ominaisuus, johon massanvalmistus vaikuttaa. Myös kuidun 
leveys vaikuttaa taipuisuuteen samoin kuin pituusmassa-arvoonkin, mutta 
pituusmassa ja taipuisuus kehittyvät kuitenkin osittain eri tekijöistä, koska näiden 
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välillä ei ole yksikäsitteistä korrelaatiota (Karnis 1994). Kärenlampi ja Sirviö 
toteavat eräässä tutkimuksessaan (2001) kuidunpituuden, seinämävahvuuden ja 
poikkileikkauksen tiiviyden (compactness) tärkeiksi kuidun ominaisuuksiksi. 
Poikkileikkauksen tiiviys on yhteydessä kuidun taipuisuuteen ja se määritellään 
kuidun poikkileikkauspinta-alan ja perimetrin avulla laskentakaavalla  

Compactness = 4πA/P2. (1) 

Kaavassa A on poikkileikkauspinta-ala ja P on kuidun perimetri.  
Läheisessä yhteydessä taipuisuuteen on myös kuidun romahtaneisuusaste 

(Marklund ym. 1998). Romahtamistaipumusta kuvaamaan on esitetty ns. 
romahtamisindeksiä  

CI = 1 – La/Lao,  (2) 

jossa Lao on lumenin poikkileikkauspinta-ala ennen käsittelyä ja La sen jälkeen 
(Jang ym. 2002). 

Kuumahierteen valmistuksessa suuri osa massan laatupotentiaalista luodaan 
jauhatuksessa. Tässä prosessissa kuidun saama käsittely vaikuttaa suurimpaan 
osaan sen ominaisuuksista ja aiheuttaa myös vaurioita kuidun rakenteeseen. 
Kuviossa 6 on esitetty havainnollisesti näitä muutoksia (Kerekes 2004). 

Kuvio 6. Kuidussa tapahtuvat muodonmuutokset jauhatuksessa (Kerekes 2004). 

Kuitujen dimensioiden, yksittäisten kuitujen lujuuksien, taipuisuuden, 
romahtamistaipumuksen ja sidosten lujuuden ohella massan lujuuspotentiaaliin 
vaikuttavat myös eriasteiset kuituvauriot, joita ilmentävät mm. kuidunkiharuus, 
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"crimpit" ja mikrokompressiot (Marklund ym. 1998). Kuituvauriot ovat seurausta 
kuituihin massanvalmistuksen aikana kohdistuneista mekaanisista voimista: 
hakepalasten puristumisista ja massaan kohdistuvista leikkausvoimista erityisesti 
yli 10 %:n sakeuksissa. Kuituvauriotyyppejä on eritelty kuviossa 7. 

Kuvio 7. Tavallisimpia kuituvauriotyyppejä (Jung 1995). 

Myös Page kolleegoineen on käsitellyt aihetta ja luokitellut kuituvauriot 
seuraavasti (Page ym. 1985): 

Dislocation: paikallinen häiriö mikrofibrillien suuntautumisessa. 

Crimp / node: suurempi vaurio, jossa on tapahtunut taipumista tai puristusta 
ja usein kuituseinämän delaminoitumista. 

Kink: crimp, jossa kuidun akselin suunta vaihtuu äkillisesti. 

Microcompression: alue, jossa dislokaatiota esiintyy runsaasti pitkällä osalla 
kuitua. 
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Kuituvaurioihin johtavien tilanteiden seurauksena kuituseinämän sisäiset 
sidokset vähenevät, mikä ilmenee kuidun lujuuksien heikkenemisenä (Joutsimo & 
Robertsen 2004a, 2005). Toisaalta näiden prosessien seurauksena kuidun 
taipuisuuden, romahtaneisuuden ja hienoainemäärän kasvu vaikuttaa suotuisasti 
kuitujen välisten sidosten lujuuksiin (Seth ym. 1984).  

Edellä käsitellyissä teoreettisissa malleissa kuitujen oletetaan olevan suoria ja 
ehjiä. Esimerkiksi Pagen yhtälössä kuitujen kinkit aiheuttavat virhettä laskentaan. 
Seth ja Page (1996) ovat pohtineet tätä ja todenneet, että kun esimerkiksi massan 
kuivauksessa vetolujuus laskee, yhtenä syynä tähän voi olla suurten kinkkien 
muodostuminen ja siten tehollisen kuidunpituuden aleneminen sidosvoimien 
pysyessä likimain ennallaan. Syynä voi olla myös kuituihin muodostuvat 
passiiviset, alhaisemman vetolujuuden ja elastisuuden alueet, jolloin sidosvoimat 
alenevat noin 30 %, tai yleinen mikrokompressioiden muodostuminen kuituihin, 
joka voi alentaa sidosvoimia jopa 50 %. 

Vaurioita kuvaavia deformaatiomittareita on lueteltu Papricanin raportissa 
vuodelta 1985 (Page ym. 1985). Näistä yleisimmin käytettyjä ovat Kibblewhiten 
kink-indeksi ja Jordan-Pagen kiharuusindeksi. Kuituvauriot eivät kuitenkaan aina 
ole tunnistettavissa kink- tai kiharuusmittauksista. Vauriot voivat esiintyä 
erilaisina laskoksina, kokoonpainuneina alueina, kiertyminä ja mikrokompressio-
alueina (Jung 1995), joiden identifiointi nykyisten laitteiden kink-mittauksilla on 
epävarmaa.  

Massanvalmistusprosessien seurauksena syntyvä hienoaine on massan 
oleellinen komponentti ja pääosa teollisista massoista sisältää runsaasti hieno-
ainetta. Sen on todettu vaikuttavan sitoutumiskykyyn, mutta suurempi vaikutus 
sillä on kuitenkin valonsirontaan (Miles ym. 1991). Kemiallisten massojen 
hienoaineen korkean ominaispinta-alan on todettu antavan arkille hyvät 
lujuusominaisuudet mutta heikentävän sen optisia ominaisuuksia (Luukko 1994). 
Mekaanisten massojen hienoaine sen sijaan parantaa paperin optisia 
ominaisuuksia. Hienoaineen merkitystä on tutkittu jakamalla materiaali fibrilli-
mäiseen ja hiutalemaiseen jakeeseen (Krogerus & Fagerholm 2001). Fibrilli-
mäisen hienoaineen on todettu parantavan merkittävästi massan lujuutta (Luukko 
& Paulapuro 1999). Toisaalta on esitetty, että myös mekaanisen massan 
hienoaineella on lujuutta vahvistava vaikutus optisia ominaisuuksia parantavan 
vaikutuksen lisäksi (Karnis 1995). 

Hienoaineen tarkempi luokittelu on tullut mahdolliseksi kehittyneiden 
optisten analysaattoreiden myötä (Krogerus ym. 2002). Aikaisemmin hienoaineen 
määritys optisilla kuituanalysaattoreilla on perustunut pelkästään kuidunpituuden 
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mittaamiseen. Partikkelit, joiden pituus on korkeintaan 0,20 mm, on luokiteltu 
hienoaineeksi. Nykyisin on alettu käyttää myös kuidun leveyttä erittelemään eri 
tyyppisiä hienoaineita. Standardinmukainen hienoaineen määrän määritys 
perustuu kuitenkin edelleen mekaaniseen, seulalla tapahtuvaan lajitteluun (Anon, 
1982, 1995).  

Kuumahierteen kuidut eivät ole homogeenisia, vaan eri kuituominaisuuksia 
kuvaavat arvot ovat keskiarvoja jakautumista. Joidenkin muuttujien kohdalla 
nämä jakautumat voivat olla hyvinkin laajoja. Kärenlammen mukaan 
kuituominaisuuksien jakautumilla on suuri vaikutus massan laatuun (Kärenlampi 
1995, 1996) ja esimerkkinä hän toteaa, että lujien kuitujen osuuden vaikutus veto-
lujuuteen on pieni, jos kuitujen lujuusjakautuma on laaja. On todettu myös, että 
pienet armeeraussellumäärät eivät paranna vetolujuutta lainkaan. Mittaus-
tekniikan kehittyessä kuidusta saadaan yhä enemmän tietoa. Kuidun poikki-
leikkausmittausten keskiarvot muodostuvat kuitukohtaisista keskiarvoista, mutta 
myös ne ovat tuloksia yksittäisten kuitujen poikkileikkausarvojen jakautumista. 
Näiden jakautumien mittaaminen voi antaa tärkeää uutta tietoa kuidun laatu-
potentiaalista (Jang & Seth 2004). 

Voidaan todeta, että mekaanisen massan valmistuksessa oleellisia massan 
paperiteknisiin ominaisuuksiin vaikuttavia kuituominaisuuksia ovat kuidunpituus, 
pituusmassa, kuidun leveys, seinämävahvuus, kuidun taipuisuus ja romahta-
neisuusaste (Karnis 1994), sekä kuidun lujuus ja suhteellinen sidospinta-ala 
(Kärenlampi 1996). Näillä kaikilla on merkittävä vaikutus massan ominaisuuksiin. 
Kärenlampi toteaa, että jos halutaan muuttaa pelkästään repäisylujuutta tietyssä 
vetolujuudessa ja samalla säilyttää optiset ominaisuudet muuttumattomina, 
ylläolevista kuituominaisuuksista on käytettävissä vain kaksi: kuidunpituus ja 
kuidun lujuus. Muiden muuttujien käyttö vaikuttaa myös paperin optisiin 
ominaisuuksiin. 

Yksittäiset muuttujat vaikuttavat vetolujuuteen seuraavasti: Kuidunpituuden, 
kuidun leveyden, suhteellisen sitoutumispinta-alan ja ominaissidoslujuuden 
kasvattaminen lisää vetolujuutta. Suurempi pituusmassa heikentää sitä. 
Kuidunpituuden ja kuidun lujuuden lisääminen kasvattaa repäisylujuutta kuten 
myös suhteellisen sitoutumispinta-alan lisääminen tiettyyn rajaan saakka. 
Sitkeyden ja repäisylujuuden on todettu olevan lineaarisesti kuidunpituudesta 
riippuvaisia (Kärenlampi 1996). Repäisylujuus ja vetolujuus ovat suoraan 
verrannollisia kuidun lujuuteen. (Hartler 1997). Ominaissidoslujuus tai kuidun 
pituusmassa eivät ole käyttökelpoisia repäisylujuuden ohjausparametreja. 
Optisten ominaisuuksien kohdalla alhaisempi pituusmassa, sekä tarpeettoman 
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sitoutumisen välttäminen, siis suhteellisen sitoutuneen pinta-alan pienentäminen, 
lisäävät valonsirontaa.  

Jauhatuksessa voidaan kuitujen poikkileikkausominaisuuksia jonkin verran 
hallita (Kure & Dahlqvist 1998). Tällöin paksuseinäisimpien kuitujen pinnasta 
kuoriutuu osa pois. Prosessia ei voida kohdistaa ainoastaan paksuseinäisiin 
kuituihin, vaan myös ohuempiseinäiset kevätpuukuidut saavat osansa käsittelystä 
ja osa näistä halkeaa. Oleellinen tulos jauhatuksessa on ulkoinen fibrillaatio, 
sidospinta-alan ja taipuisuuden kasvu. Fibrillaation kehittymisessä tärkeimpinä 
tekijöinä ovat kuitujen väliset leikkausvoimat (Kang ym. 2006). Kaikki nämä 
ilmiöt ovat tarpeellisia. Mekaanisilla massoilla tehdyssä tutkimuksessa on 
huomattu käsittelyssä lisääntyneen sidospinta-alan jäävän käyttämättä, jos 
kuitujen jäykkyys ei anna mahdollisuuksia sidosten muodostamiseen (Cisneros 
ym. 1995). Onkin esitetty, että jauhatuksessa sidospinta-alaan vaikutetaan 
kolmella tavalla (Toven 2002): lisäämällä sisäistä fibrillaatiota parannetaan 
kuidun taipuisuutta, lisäämällä ulkoista fibrillaatiota kasvatetaan sidospinta-alaa 
ja kasvattamalla hienoainesosuutta edesautetaan sitoutumista. Toisaalta 
viimeaikaisissa tutkimuksissa on myös todettu, ettei fibrillaatiolla ja hienoaineen 
määrällä välttämättä olekaan suoraa yhteyttä lujuuteen (Joutsimo & Robertsen 
2004b). Massaa voidaan myös tarkoituksellisesti prosessoida haluttuun kiharuus-
tasoon joko latenssinpoistossa, jossa pyritään pienentämään kiharuutta, tai 
mekaanisella käsittelyllä korkeassa 15–30 % sakeudessa, jolloin tavoitteena on 
kiharuuden lisääminen. Massan jauhatuksessa syntyy myös ei-toivottuja, kuidun 
lujuusominaisuuksia heikentäviä vaurioita.  

Jauhatustuloksina kuidun taipuisuuden kasvu, romahtaneisuuden kasvu sekä 
fibrillaation ja hienoaineen määrän kasvu johtavat parempaan lujuuteen. Kuidun 
kiharuuden, kinkkisyyden ja mikrokompressioiden määrän kasvu lisää venyvyyttä 
(stretch) mutta alentaa massan märkävetolujuutta havupuilla (Gurnagul & Seth 
1997). Kiharuuden lisääminen helpottaa massan vedenpoistoa (Page ym. 1985). 
Korkeampi kiharuus johtaa suurempaan venymään mutta alhaisempaan veto-
lujuuteen (Trepanier 1998, Joutsimo ym. 2005). Sen sijaan repäisylujuus kasvaa 
kiharuuden kasvaessa. Kiharuuden kasvattaminen nostaa myös paperin bulkkia. 
Korkea kiharuuden arvo ja siten parempi repäisylujuus ja venymä ovat 
hyödyllisiä piirteitä erityisesti pehmo- ja pakkauspaperituotannossa (McKinney 
1997).  

Paperin ominaisuuksiin vaikuttavia kuitumuuttujia voidaan havainnollistaa 
yhteysverkolla, joka sitoo yhteen kuidun ominaisuudet, kuituverkoston 
ominaisuudet ja valmiin paperin ominaisuudet. Kuvio 8 esittää erästä tällaista 
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vaikutusverkkoa (Paavilainen 1993). Kuviosta käy ilmi, että samantyyppisten, 
pääasiassa kuitujen sitoutumispotentiaaliin liittyvien tekijöiden oletetaan 
vaikuttavan sekä vetolujuuden että repäisylujuuden kehittymiseen. On ilmeistä, 
että esitettyjen muuttujien vaikutusten voimakkuuksissa on eroja ja vaikutukset 
voivat olla erilaisia vetolujuuteen kuin repäisylujuuteen.  

Edellämainittujen tutkijoiden näkemykset on koottu taulukkoon 1. Suuri osa 
näistä on esitetty kuvion 8 kaaviossa. Käyttämällä samaa esitystapaa ja 
ryhmittelemällä kuitutekijät koko-, muoto-, seinämä- ja pintatekijöihin 
(Heikkurinen ym. 1991) saadaan kuvion 9 mukainen kaavio.  

Kuvio 8. Vaikutusketju: Puukuidun – massakuidun – paperimassan – paperin 
ominaisuudet. (Uudelleen piirretty viitteiden Paavilainen [1993] ja Stoor & Niinimäki 
[1998] mukaan). 

PUUKUIDUN 
OMINAISUUDET 
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KUIDUNPITUUS 
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Taulukko 1. Massan laatupotentiaaliin vaikuttavat kuitutekijät. 
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Cox, x
Kane x x        
Kall x x  x x  x   
Page x x x    x x x x x 
Allan x x x       
Clark x x x  x     
Stall x x x x      
Clark     x     
Levli x x   x x    
Miles        x   
Strat        x x   
Karni x   x  x  x x x   
Luuk        x   
Käre  x  x x   x   
Broli x   x  x  x   
Cow x x x       
Cisn      x    
Jung        x   
Peng        x   
Retul x x x x x   x   
Seth    x x   x   
Curn x   x x x x x x x x x   
Hartl x  x  x   x x x   
McKi       x   
Mark x x x x  x x x x x x   
Kure        x   
Trep       x   
Stor x   x x x x x   
Ferei        x   
Käre x     x  x   
Jang        x   
Krog        x   
Moli        x   
Page  x        
Seth,  x        
Tove      x  x x x   
Fern        x   
Sjöb        x   
Jout   x     x   
Jout       x   
Leht        x   
Kang        x   
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Kuvio 9. Paperin ominaisuuksiin vaikuttavat kuituominaisuudet. Kursiivilla merkityille 
kuituominaisuuksille ei vielä ole toimivaa on-line-käyttöön sovellettavaa määritystä. 
Ryhmittelyssä sovellettu Heikkurisen käyttämää lähestymistapaa (Heikkurinen ym. 
1991). 

Kuumahierteen valmistuksen kannalta oleellisia ovat kohtuullisen nopeat on-
line-mittaukset. Muutamat kuviossa 9 mainituista muuttujista ovat vuosien 
saatossa käyneet riittävän merkittäviksi ja niiden mittaamiseen on kehitelty 
helppokäyttöisiä ja myös on-line-käyttöön soveltuvia analysaattoreita (Karlsson 
& Fransson 1994, 1997, Karlsson 2000, Olson ym. 1995, Tiikkaja 1994, 1999). 
Vaikka kehitys automaattisten on-line-kuituanalysaattoreiden kohdalla on ollut 
viime vuosina nopeaa, ei kuidun karakterisointi näillä analysaattoreilla ole vielä 
riittävän monipuolista. Samalla mittausperiaatteella toimivissa eri valmistajien 
laitteissa voi tulosten välillä olla suuriakin eroja (Särkilahti ym. 2003). 

Laitteiden mittausresoluutio yltää parhaimmillaan mikrometrin tasolle. Tällä 
mittausresoluutiolla voidaan kuituseinämästä jo saada käsitys, mutta tätä tarkem-
massa mittaamisessa on vielä turvauduttava kehittyneempiin mikroskooppi-
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sovelluksiin (Sirviö & Kärenlampi 1996, Jang 1998, Duchesne & Daniel 1999). 
Suurilla optisilla suurennoksilla ongelmaksi tulee kuitenkin fokusointi. Jos 
kuvattava kuitu tai partikkeli ei ole optiikan tarkennuspisteessä, suuren 
mittausresoluution hyöty menetetään (Higgins 1995).  

Osalle kuituominaisuuksista määritys on edelleen hyvin työlästä, eikä on-
line-sovelluksia ole vielä käytettävissä. Kuvion 9 kaaviossa on vasemmalla 
nimetty kursiivilla ne kuitutekijät, joiden automaattiseen mittaamiseen ei ole vielä 
olemassa toimivaa ratkaisua. Perusteellisempi luettelo näistä laboratoriotyötä 
vaativista menetelmistä on viitteessä Heikkurinen ym. 1996. 

Uusiakin ominaisuuksia tarvitaan. Erityisesti kuitujen seinämän ja pinnan 
rakenteen ja kuituverkoston lujuuden määrittämisessä on vielä suuria haasteita 
edessä (Wood & Karnis 1996, Ye & Sundström 1997). Rakenteen luonnehdintaan 
on saatavilla joitakin määrityksiä (Lammi & Heikkurinen 1997), jotka ovat jo 
käytettävissä jokapäiväiseen laadunvalvontaan paperitehtaissa, mutta joista ei ole 
on-line-sovelluksia olemassa. 

Toistaiseksi kuumahierteen laadunvalvonnan ja -ohjauksen käytettävissä 
olevien optisten on-line-analysaattoreiden toiminta perustuu näkyvällä valolla 
otettuihin kaksiulotteisiin, kuiduista tai osasta kuitua otettuihin harmaasävykuviin. 
Laitekehitys antanee jo lähiaikoina mahdollisuuden ulottaa mittaus koko näkyvän 
valon spektrin alueelle ja osittain sen ulkopuolellekin. Tämän tutkimuksen yhtenä 
tavoitteena on ollut näiden kuvien antaman informaation käytettävyyden 
selvittäminen. Oletusarvona oli se, että jo nykyistenkin analysaattoreiden anta-
masta informaatiosta voidaan saada enemmän tietoa kuidun ja massan ominai-
suuksista. Erityisesti kuitujen seinämärakenteen, sisäisen fibrillaation, taipuisuu-
den ja ulkoisen fibrillaation vaikutukset voisivat näkyä jo nykyisten kaupallisten 
analysaattoreiden kuvamateriaalissa. 
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3 Paperiteknisen laatupotentiaalin arviointi 
massa- ja kuituominaisuuksien mittauksista 

Freeness-mittauksen perusteella on arvioitu massan vetolujuutta ja 
kuidunpituuden avulla repäisylujuutta jo useamman vuosikymmenen ajan. 
Ullmannin tutkimuksissa sanomalehtipaperin raaka-aineeksi valmistetun 
hiokkeen vetolujuuden useamman muuttujan mallissa selittäjinä olivat freeneksen 
ja kuidunpituuden ohella märkälujuus ja kuidunpituusjakautuma. Repäisy-
lujuuden mallissa oli muuten samat muuttujat, mutta Schopper-Riegler-määritys 
oli korvannut Canadian Standard Freeness-määrityksen (Ullman 1969). 
Tutkimustyötä massan lujuuden ennustamiseksi muista massa- ja kuitu-
ominaisuuksista on tehty useissa tutkimuksissa, mutta sovellettavat tulokset ovat 
jääneet vähäisiksi.  

Molin on tutkinut kuumahierteen BauerMcNet-jakeiden merkitystä. 
Tutkimuksessaan hän jakoi massan pitkäkuitujakeeseen, keskikuitujakeeseen ja 
hienoaineeseen. Tuloksena hän toteaa, että pitkäkuitujakeen vaikutus riippuu 
kuitujen mukautumiskyvystä. Songin työssä tutkittiin kemiallisia massoja ja 
niiden seoksia. Selittävinä tekijöinä tässä työssä olivat kuidunpituus ja pituus-
massa ja pääpaino oli massan lujuuden määrittämisessä (Song 1989). Heikkosen 
tutkimuksessa mukana olivat myös freeness ja kuidun kiharuus ja kuitu-
määritykset suoritettiin PulpExpert-analysaattorilla mekaanisista massoista 
(Heikkonen 1995). Kajaanin mittalaitelaboratoriossa tutkittiin 1990-luvulla 
alustavasti konenäön ja neuroverkkojen käyttöä lujuuden määrittämiseen paperi-
massasta (Holmström ym. 1996), mutta tässäkin tutkimuksessa teollisuudessa 
sovellettavat tulokset jäivät vähäisiksi. 

Mekaanisen massan valmistuksessa on käytetty suotautuvuus- ja 
kuidunpituusmittausten lisäksi kolmantena mittauksena massan tikkupitoisuuden 
arvoa. Tätä kolmen mittauksen menetelmää on käytetty mm. Sunds-Defibratorin 
kehittämässä PQM-analysaattorissa, jonka ensimmäiset asennukset kuuma-
hierteen ohjaukseen ovat vuodelta 1988 (Nordin ym. 1993). Ajatusmalli oli 
tuolloin, että näillä kolmella mittauksella voitaisiin mekaanisen massan 
valmistusta ohjata siten, että myös massan tärkeät mutta toistaiseksi vain 
laboratoriossa mitattavat arvot, mm. massan lujuus, olisivat hallinnassa. Joissakin 
tapauksissa tämä malli on todettu toimivaksi (Cort ym. 1993). Mekaanisen 
massan valmistus on kuitenkin monimutkainen prosessi eikä edellä mainituilla 
mittauksilla ole aina saatu tilannetta hallintaan. Massan laatu saattoi muuttua 



 34 

lujuuden suhteen jopa heikommaksi, kun säätötoimet kohdistettiin massan 
suotautuvuuden hallintaan (Strand ym. 1991).  

Mekaanisessa massassa lujuusominaisuudet ovat kuitenkin sen kriittisiä 
ominaisuuksia ja siten niiden hallinta on ensiarvoisen tärkeää. On-line-
lujuusmittarin puutetta korvaamaan on kehitetty malleja, jotka estimoivat massan 
lujuutta olemassaolevien on-line-mittausten kuten suotautuvuuden, kuidun-
pituuden ja tikkupitoisuuden pohjalta (Aho 1995, Cluett ym. 1995, Qian & 
Tessier 1995). Sunds-Defibratorin kohdalla tämän ongelman ratkaisuyritykset 
johtivat ns. PQP:n (= Pulp Quality Predictor) kehittämiseen (Dillen 1991, Strand 
ym. 1992). Tässä menetelmässä puristetaan faktorianalyysia ja perinteistä 
regressioanalyysiä käyttäen PQM:llä mitattujen freenessin, pitkäkuituosuuden ja 
keskikuituosuuden sekä tikkupitoisuuden informaatio kahteen faktoriin, joiden 
avulla estimoidaan massan vetolujuus, repäisylujuus, tiheys, valonsironta, 
puhkaisu ja karheus. Menetelmä on kehitetty kaupallisiselle asteelle ja muutamia 
sovelluksia on toiminnassa. (El-Sharkanny 2007, Anon b).  

Uudempia kehitelmiä edustaa menetelmä, jossa Pagen vetolujuusyhtälöön 
perustuen arvioidaan suotautuvuusmittausten avulla massan lujuutta (Scott & 
Shirt 2000). Myös massavirtauksen akustisilla mittauksilla (Björk 1999), massan 
NIR-spektrillä (Bådenlid 2002, Nilsson ym. 2005), IR-spektrianalyysillä ja 
kuidunpituusmittauksella (Söderström 1999) on pyritty estimoimaan massan 
lujuusarvoja. 
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4 Materiaalit ja menetelmät 

4.1 Testimassat 

Tutkimus tehtiin kuumahierremassoilla ja se sisälsi kaksi erillistä koesarjaa. Sarjat 
valittiin koeajoista, joissa Metso Automation Kajaanin tuotelinjan sovellus- ja 
tuotekehitys on ollut yhteistyöpartnerina teollisuuden kanssa. Ensimmäinen sarja 
oli kuumahierteen tutkimukseen liittyvä koesarja StoraEnson Falunin tutkimus-
laitokselta. Tässä sarjassa, jonka tunnuksena jatkossa käytetään lyhennettä T4, oli 
24 tuotantojauhimilta otettua koepistettä. Nämä näytteet muodostivat pääosan 
testimateriaalista ja siten myös tutkimuksen mielenkiintoisimman osan. 

T4-testisarjan massojen jauhatusasteet vaihtelivat välillä 99–251 ml CSF. 
Sarjan laboratoriodata sisälsi runsaasti lujuustietoa. Repäisylujuus, vetolujuus ja 
puhkaisulujuus esitettiin indekseinä, samaten murtotyö. Vetolujuusmittauksista 
olivat lisäksi mukana venymä ja kimmokerroin. Muita lujuusmittauksia olivat 
sidoslujuutta mittaamassa Scott-bond ja poikkisuuntainen lujuus. Arkin rakenne-
tekijöistä T4-data sisälsi arvot tiheydelle, karheudelle, huokoisuudelle ja haja-
heijastuskertoimelle. Massaominaisuusmittauksena oli tässä testisarjassa mukana 
suotautuvuus. Laboratoriomääritykset tehtiin testimassat toimittaneessa laborato-
riossa. 

Toinen sarja muodostui erään suomalaisen paperitehtaan tuotantomassoista ja 
se sisälsi 13 näytepistettä. Sarjan tunnus on L4. Nämä näytteet otettiin 
normaalissa tuotantoajossa toimivalta kuumahierreprosessin rejektilinjalta tehden 
pieniä askelmuutoksia rejektijauhinten jauhatustehoon. Tarkempi kuvaus koe-
ajosta on luettavissa Laitisen raportista. (Laitinen 2004). Massan laatumuutokset 
olivat tässä sarjassa huomattavasti vähäisempiä kuin edellisessä sarjassa. 
Suotautuvuus vaihteli välillä 43–118 ml CSF. Tämä koesarja sisälsi myös 
vähemmän lujuusdataa kuin edellinen T4-sarja. Repäisylujuus, vetolujuus ja 
puhkaisulujuus olivat indekseinä, samaten murtotyö. Lisäksi oli mukana venymä 
ja kimmokerroin. Sidoslujuutta kuvaavia mittauksia ei tämän sarjan massoista 
tehty. Muita mittauksia L4-datassa olivat tiheys, bulkki, opasiteetti ja haja-
heijastuskerroin. Tämän sarjan laboratoriomääritykset tehtiin Oulun yliopiston 
kuitu- ja partikkelitekniikan laboratoriossa. Molempien sarjojen laboratorio-
arvojen vaihtelualueet on esitetty taulukossa 2 ja varsinainen data liitteessä 1. 
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Taulukko 2. Testimassojen laboratorioarvojen alueet. 

T4-sarja L4-sarja Laatuarvo Yksikkö 

Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi 

Freeness ml 99,0 171,92 251,0 43,00 66,27 118,00 

Repäisyindeksi mNm²/g 7,18 7,94 8,56 7,70 8,08 8,56 

Vetoindeksi Nm/g 31,13 36,55 40,82 50,35 53,93 57,01 

Venymä % 1,95 2,17 2,5 2,48 2,63 2,79 

Murtotyöindeksi J/g 0,44 0,54 0,71 0,83 0,96 1,03 

Kimmokerroin kNm/g 3,08 3,71 4,14 6,60 6,93 7,1 

Puhkaisuindeksi kPam2/g 1,65 1,98 2,22 3,14 3,42 3,66 

Scott-Bond  J/m² 93,2 127,52 208,7    

Poikkisuunt.lujuus kPa 280,5 395,23 482,37    

Tiheys kg/m3 397,7 451,99 496,4 450,30 475,55 501,80 

Bulkki cm3/g    1,99 2,11 2,22 

Karheus Bendtsen ml/min 158,4 240,54 387,40    

Huokoisuus Bendtsen ml/min 185,87 493,61 1111,7    

Opasiteetti %     92,06 93,53 94,86 

Hajaheijastuskerroin m²/kg 49,10 54,07 59,62 47,27 51,39 54,36 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää tutkittavien analysaattoreiden kykyä 
massan laadun ja erityisesti massan lujuuspotentiaalin estimoinnissa. Lujuus-
mittaukset muodostivat siten tärkeimmän osan laboratoriomäärityksistä. 

Käytettävissä oli T4-sarjassa 24 koepistettä ja L4-sarjassa 13 koepistettä. 
50 %:n selitysastetta vastaavaan, tilastollisesti 99 % todennäköisyydellä 
luotettavaan korrelaatioon tarvitaan vähintään 11 koepistettä, joten molempien 
koesarjojen pistepäärä oli riittävä.1 

4.2 Analysaattorit 

Tässä työssä käytettiin kahta eri tyyppistä analysaattoria. Kuidunkokomittaukset 
tehtiin kajaaniFiberLab analysaattorilla Kajaanissa Metso Automationin tiloissa. 
Analysaattorin toiminta perustuu yksittäisten kuitujen mittaamiseen kuva-
analyysin avulla. Laite noudattaa TAPPI- ja ISO-standardien vaatimuksia (Anon 
1991, Anon 2000a). Mitattava näyte laimennetaan noin 0,02 g/l sakeuteen ja 
johdetaan mittausalueelle sisämitoiltaan 0,5 × 0,5 mm kokoiseen kapillaariin. 
Analyysin aikana kapillaarivirtaa tarkkaillaan koko ajan polarisoidulla laser-
valolla ja kuituilmaisimen havaitessa kuidun tulevan mittausaluelle otetaan 

                                                        
1 Yhtälön  tn-2 = R √(n-2) / √(1 - R2) mukaan, missä tn-2  on t-jakautuman n-2 taulukkoarvo. (Milton ym. 
1990) 
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kuidusta 2-uloitteiset harmaasävykuvat, toinen kuidunpituusmääritystä ja toinen 
kuidun leveyden, seinämävahvuuden ja fibrillaatioindeksin määritystä varten. 
Kuvista määritetään kuidunkokoarvot MATROX kuva-analyysikirjaston rutiineja 
käyttäen (Anon. 2000b). Fibrillaatioindeksin laskemiseen laite käyttää omaa 
sovellusohjelmaa. Kuvio 10 esittää laitteen mittausjärjestelyä. Laitteiston mittaus-
kykyyn liittyvät arvot on esitetty taulukossa 3. 

 

Kuvio 10. kajaaniFiberLab-analysaattorin kuvausjärjestelyt (Anon. 2006). 

Toinen työssä käytetty analysaattori oli virtauskenttäfraktionaattori, joka on 
vielä prototyyppivaiheessa oleva laite. Fraktionaattori lajittelee putkivirtauksessa 
näytteen partikkelikoon mukaan (Krogerus ym. 2003, Laitinen ym. 2006). 
Laitteen toimintaperiaate on esitetty kuviossa 11. Lajittuneeseen massa-
näytteeseen kohdistetun valonsäteen depolarisaatio- ja absorbanssisignaalit 
mitataan LC-100-sakeusmittausmodulissa 20 ms:n välein, signaalit summataan 
yhteen ja yhdistetyn signaalin piirtämä pinta jaetaan määriteltyjen jakopisteiden 
(= kumuloituneen näytetilavuuden) avulla haluttuun määrään jakeita. 
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Taulukko 3. Fiberlab-kuituanalysaattorin toistettavuus kuumahierteen mittauksessa 
laitevalmistajan mukaan. 

Mittaus 1) Keskiarvo Hajonta CV% TAPPI-toistettavuus (r ) TAPPI r % 

Kuidunpituus TAPPI 1,51 0,016 1,069 0,026 1,695 

Kuidunpituus ISO 1,56 0,016 1,048 0,026 1,640 

Kiharuus 10,30 0,088 0,857 0,141 1,366 

Kuidun leveys 30,53 0,158 0,518 0,253 0,828 

Seinämävahvuus 10,46 0,086 0,820 0,138 1,315 

Poikkipinta-ala 680,90 7,869 1,156 12,585 1,848 

Tilavuusindeksi 1,259 0,033 2,608 0,053 4,192 

Fibrillaatioindeksi 5,463 0,046 0,838 0,074 1,347 
1) Yksittäinen mittaustulos on 3 mittauksen keskiarvo, mittausarvot 6 mittaustuloksen arvoja.  

Mitatun näytteen jakeiden osuudet saadaan ao. jakeen jakopisteiden rajaamina 
pinta-aloina (Laitinen 2002). Depolarisaatiosignaali mittaa eloperäisen, 
selluloosapohjaisen materiaalin runsautta lajittuneessa näytteessä ja kuvaa siten 
kuidunkokojakautumaa. Absorbanssisignaalissa yhdistyy lajittuneen näytteen 
materiaalin absorboiman ja sirottaman valon määrä ja sen avulla saadaan 
informaatiota myös hienoainepartikkeleiden määrästä ja laadusta.  

Fraktionaattorin toistettavuudesta on toistaiseksi vielä vähän mittaustietoa. 
Tässä tutkimuksessakaan ei aiheeseen laajemmin puututtu. Pistokokeen 
luontoisesti verrattiin kahden rinnakkaisen analyysin tulosta. Tulokset tästä 
vertailusta ovat taulukossa 4. 

Taulukko 4. Kahden rinnakkaisen fraktionaattoriajon signaalijakeiden erot. 

Absorbanssi Depolarisaatio  

146011 146012 Ero % 146011 146012 Ero % 

Jae 1 38,00 37,41 0,59 0,8  85,43 85,36 0,07 0,0 

Jae 2 14,70 12,79 1,91 6,9  9,85 9,91 0,06 0,3 

Jae 3 28,52 27,02 1,50 2,7  3,61 3,64 0,04 0,5 

Jae 4 18,77 22,77 4,00 9,6  1,12 1,08 0,03 1,5 

Työssä käytettiin jakoa neljään jakeeseen, jotka vastasivat likimain seula-
analyysin pitkäkuitu-, keskikuitu-, lyhytkuitu- ja hienoainejakeita. Lisäksi 
talletettiin analyysin ajalta molemmat pääsignaalit: absorbanssi- ja depolarisaatio-
signaali. Koska virtauskenttäfraktionaattori nimensä mukaisesti lajittelee annetun 
massanäytteen, signaalien antama informaatio on itse asiassa sama kuin näytteen 
absorbanssin ja depolarisaation jakautuma kuidunpituuden suhteen. Jatko-
käsittelyyn valittiin näistä jakautumista tiettyjen ajankohtien arvot. 
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Kuvio 11. Fraktionattorin toimintaperiaate (Krogerus ym. 2003). 

Fraktionaattorissa oli myös kuvaus mukana. Nämä kuvat olivat 
kajaaniFiberLab-kuviin verratuna laajempia, useamman kuidun käsittäviä kuvia. 
Pitkillä kuiduilla kuvakenttään mahtui vain 1-2 kuitua ja osa kuiduista saattoi 
jatkua kuvakentän ulkopuolelle. Kuvasarjan hienoainekuvat sisälsivät runsaasti 
partikkeleita. Kuvista valittiin jatkokäsittelyyn edellä mainittujen, absorbanssi- ja 
depolarisaatiospektreistä valittujen arvojen ajankohtien kuvat. 

4.3 Analysaattoreiden tuottama data 

4.3.1 Kuitukuvat 

Optisten kuituanalysaattoreiden tulokset perustuvat 2-uloitteisiin kuitukuviin. 
kajaaniFiberLab tuottaa kuvia kahdella kameralla. Molemmat kamerat ottavat 256 
sävyä sisältäviä harmaasävykuvia. Pituuskameran kuvat ovat pituudeltaan 760 ja 
leveydeltään noin 50 pikseliä. Leveyssuuntaan kuvan koko hieman vaihtelee 
laitteen virityksestä riippuen. Pikseliresoluutio oli käytetyssä laitteessa 0,01 mm, 
joten kuvan pituus oli 7,6 mm. Kuviossa 12 on esimerkkinä pituuskameran kuva 
kuumahierteen kuidusta. 
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Kuvio 12. kajaaniFiberlabin pituuskameran kuva kuumahierrekuidusta. Laitteen 
mittaama kuidunpituus oli 2,95 mm ja projektiopituus 2,76 mm. 

Leveyskameran kuvakoko on samoin pituudeltaan 760 pikseliä, mutta 
pikselikerroin on 1-1,5 μm virityksestä riippuen. Tässä työssä käytetyssä 
laitteessa se oli 1,25 μm, joten kuvien pituus oli 0,95 mm. Leveyssuuntaan kuvat 
olivat käytetyssä laitteessa 350 pikselin (0,437 mm) kokoisia. Kuvio 13 esittää 
kuumahierrekuitua kajaaniFiberLab-analysaattorin leveyskameran kuvaamana. 

Kuvio 13. kajaaniFiberLabin leveyskameran kuva kuumahierrekuidusta. Laitteen 
mittaama kuidun leveys 27,46 μm, seinämävahvuus 3,75 μm. 

Leveyskuvasta käytetään kuidun leveyden ja seinämävahvuuden mittaamiseen 
190 pikselin pituinen ja koko kuvan korkuinen kaistale kuvan keskivaiheilta eli 
25 % koko leveyskuvan pituudesta. Käytetyssä laitteessa tämä vastasi 0,238 
mm:n pituista kaistaletta. 

Virtauskenttäfraktionaattorin varsinainen tehtävä on lajitella näyte haluttuihin 
kuidunkokoluokkiin, mutta siihen liitetyn kameran avulla voidaan putkessa 
lajittuneesta näytteestä tallettaa myös kuvia. Fraktionaattorin tallettamat kuvat 
ovat kooltaan 760 x 576 pikseliä. Kuviossa 14 on esimerkkinä kuitukuvia 
lajittuneen kuumahierrenäytteen eri jakeita vastaavilta kohdilta. 

MF5200_4W-332 

MF5200_5L-433 
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Kuvio 14. Fraktionaattorin kuvaesimerkkejä lajittuneesta näytteestä. Ylhäällä 
vasemmalla pitkäkuitujae, oikealla keskikuitujae. Alhaalla vasemmalla lyhytkuitujae ja 
oikealla hienoainejae. 

4.3.2 Analysaattoreiden laskemat arvot 

Kuituanalysaattorissa kuiduista otetuista kuvista poistetaan taustan vaikutus ja 
harmaasävykuvat muokataan binäärikuviksi. Näistä kuvista lasketaan 
MATROXin MIL-valmisohjelmilla kappaleen dimensiot. Käytetyssä 
kajaaniFiberLab-versiossa pituuskameran kuvaa käytetään vain kuidunpituuden ja 
projektiopituuden määrittämiseen. Leveyskuvasta määritetään vastaavasti kuidun 
leveys ja binärisöintitasoa muuttamalla kuidun seinämävahvuus.  

Kuitukohtaisista mittausarvoista lasketaan muutama lisäsuure. Kiharuus-
indeksi lasketaan kuidunpituuden ja sen projektiopituuden avulla. Laskenta-
kaavana käytetään Jordan-Pagen kaavaa (Page ym. 1985),  

Curl = (Lc/Lp – 1) * 100 %. (3) 

F146001-012126 F146001-019020 

F146001-025141 F146001-035108 
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missä Lc on kuidunpituus sen keskiviivaa pitkin ja Lp kuidun projektiopituus eli 
suurin lineaarinen ulottuvuus. Kaavan mukaan täysin suora kuitu saa arvon 0 % ja 
kaksinkerroin taipunut arvon 100 %.  

Kuidun leveyden ja seinämävahvuuden arvoista lasketaan kuidulle 
poikkileikkausalan arvo. Laskennassa oletetaan kuidun poikkileikkauksen olevan 
ympyrämäinen. Tällä oletuksella poikkileikkausalan kaava on muotoa  

CSA = πt(W-t), (4) 

missä t = seinämän paksuus ja W = kuidun leveys. 
Tilavuusindeksi kuvaa kuidun ainemäärää ja se lasketaan edellä mainitun 

poikkileikkauksen pinta-alan ja kuidunpituuden tulona. Kuituanalysaattorin 
varsinaiset mittaustulokset ovat jakautumia, joista lasketaan joukko jakeita ja 
keskiarvoja. Perinteisesti hienoainemäärä on määritetty seula-analyyseissä 200 
meshin seulan läpimenneen jakeen osuutena. Optisissa analysaattoreissa hieno-
aineosuuden määritys perustuu kuidunpituuteen ja yleisesti pidetään hienoaineena 
materiaalia, jonka pituus on 0,20 mm tai vähemmän. Tätä määritelmää käytettiin 
myös tässä työssä hienoaineen osuuden määrittämisessä.  

Virtauskenttäfraktionaattorin mittaustuloksena saadaan lajittuneen näytteen 
absorbanssi- ja depolarisaatioarvot ja näiden perusteella lasketut näytteen 
massajakeiden osuudet. Kuviossa 15 on esitetty yhden kuumahierreanalyysin 
absorbanssi- ja depolarisaatiosignaalit ja jakeiden laskennassa käytetyt rajat. 

4.3.3 Kuituanalysaattorin kuitukohtaisesta datasta lasketut arvot 

Analysaattorit tallettavat analysoidusta näytteestä tietoa, jota voidaan analyysin 
jälkeen tarkastella yksityiskohtaisemmin. kajaaniFiberLabissa talletettu tieto 
sisältää analyysissä mitatun materiaalin kuitukohtaiset mittausarvot.  
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Kuvio 15. Fraktionaattorin absorbanssi- ja depolarisaatiosignaali sekä näiden 
yhdistelmänä laskettu summasignaali (Summasignaalin arvo = Depolarisaatioarvo 
 – Absorbanssiarvo). 

Kuitukohtaisia arvoja käyttäen muodostettiin seitsemän kuitujaetta valitsemalla 
näihin kuvion 16 mukaisesti tiettyjen kokoluokkien kuidut. Kuituanalysaattorin 
normaalissa laskennassa otetaan mukaan kaikki mitatut kuidut ja tulokset ovat 
siten TAPPI-standardin (Anon 1991) mukaisia. ISO-standardissa (Anon 2000a)  

Kuvio 16. kajaaniFiberLab-kuitujakautuman jakeet. 
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jätetään hienoaineen osuus huomiotta ja tulokset ovat siten ilman kuvion 16 
esittämässä pituus-leveyskentässä nro 1:llä merkittyä jaetta. 

Jae nro 4 muodosti varsinaisen kuitujakeen ja se jaettiin edelleen yhdeksään 
pienempään osajakeeseen. Jakeiden pituusrajat perustuivat hierteellä tehtyihin 
BauerMcNett-jakeiden kuidunpituusanalyyseihin (Laamanen (1982). Seula-
jakeiden kuidunpituusjakautumat menevät hyvin voimakkaasti päällekkäin ja 
tarkkoja jaerajoja on vaikea asettaa.  

Taulukko 5. Kuituanalysaattorin mittausdatan jako jakeisiin ja datasta lasketut arvot. 
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TAPPI 0-7,6 0-0,5  × × ×      × ×  

ISO 0,2-7,6 0-0,5  × × × × × × ×  × × 1 

Jae nro 1 0-0,2 ea HA        ×   2 

Jae nro 2 0,2-3 ea 3/0        ×   3 

Jae nro 3 3-7 ea 7/0        ×   3 

Jae nro 4 0,2-3 0-0,05 3/50        ×    

Jae nro 4.1 0,2-0,6 0-0,01  × × × × ×   ×    

Jae nro 4.2 0,6-1,2 0-0,01  × × × × ×   ×    

Jae nro 4.3 1,2-3 0-0,01  × × × × ×   ×   3 

Jae nro 4.4 0,2-0,6 0,01-0,02  × × × × ×   ×    

Jae nro 4.5 0,6-1,2 0,01-0,02  × × × × ×   ×    

Jae nro 4.6 1,2-3 0,01-0,02  × × × × ×   ×    

Jae nro 4.7 0,2-0,6 0,02-0,05  × × × × ×   ×    

Jae nro 4.8 0,6-1,2 0,02-0,05  × × × × ×   ×    

Jae nro 4.9 1,2-3 0,02-0,05  × × × × ×   ×    

Jae nro 5 3-7 0-0,05 7/50        ×    

Jae nro 6 0,2-3 0,05-0,5 3/500        ×    

Jae nro 7 3-7 0,05-0,5 7/500        ×   3 

Huom 1: Hienoaineen määrän vaikutus pituusmassaan arvioitu. 

Huom 2: Hienoainejae. 

Huom 3: Kuitumäärä alhainen. 

ea = ei analysoitu. 

Tässä työssä rajat valittiin siten, että jae 4.9 vastasi likimain leveiden kuitujen 
BauerMcNett R30-jaetta, jae 4.8 R50-jaetta ja jae 4.7 R200-jaetta, jakeet 4.6, 4.5. 
ja 4.4 vastaavia kapeiden kuitujen jakeita ja jakeet 4.3, 4.2 ja 4.1 
vastaavanpituisia ohuiden kuitusäikeiden jakeita. Jakeiden pituus- ja leveysrajat 
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on tarkemmin esitetty taulukossa 5. Jakeiden suhteelliset osuudet laskettiin. 
Jakeen nro 4 osajakeille laskettiin myös niiden sisältämien kuitujen keski-
määräiset kokoarvot. 

4.3.4 Virtauskenttäfraktionaattorin datasta lasketut arvot 

Virtauskenttäfraktionaattorissa talletetut arvot sisältävät lajittuneen näytteen 
absorbanssi- ja depolarisaatiosignaalien arvot 20 ms:n välein. Tiedon talletus ja 
kuvaus alkaa hieman ennen näytteen saapumista ilmaisimille. Talletusjakso kestää 
tyypillisesti noin 60 sekuntia. Analysoitujen näytteiden talletetussa datassa 
varsinainen informaatio oli välillä 5–50 sekuntia ja tälle aikavälille laskettiin 
jakautuma-arvot sekunnin välein nimellisarvon sekä 24 sitä edeltävän ja 25 
seuraavan arvon summina. Jakautuma-arvoon sisältyivät siten mittausarvot noin 
0,5 sekuntia molemmin puolin nimellisarvoa. Tällä menettelyllä saatiin 
laskentaan näytteen molemmasta mittaussignaalista ja näiden yhdistelmä-
signaalista kustakin 46 pistettä. Mittaussignaaleista ja näiden yhdistelmä-
signaalista laskettiin myös määriteltyjä massajakeita vastaavat kumuloituneet 
suhteelliset osuudet. Kuviossa 17 on esitetty erään summasignaalin jako jakeisiin. 

Kuvio 17. Massajakeiden laskenta fraktionaattorin mittaussignaaleista. 

4.3.5 Kuva-analyysi 

Kuva-analyysin tavoitteena oli tutkia kuitukuvien mahdollisesti sisältämien 
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että virtauskenttäfraktionaattorin ottamat, tif-formaatissa talletetut harmaasävy-
kuvat. 

Kuituanalysaattorin kuvista käytettiin tässä analyysissä ainoastaan 
leveyskuvia. Yhdestä kuituanalyysistä on tapauksesta riippuen mahdollista 
tallettaa tuhansia kuitukuvia. FiberLab-ajoissa analyysiparametrit asetettiin siten, 
että kustakin kuituanalyysistä talletettiin yli tuhat leveyskameran kuvaa tasaisesti 
koko analyysin ajalta. Näistä otettiin analyysiin noin sata kuvaa, joista kustakin 
tutkittiin yksi kuitu. Kuvista poistettiin taustan vaikutus, ne binärisöitiin ja niistä 
laskettiin tutkittavien kuitujen pinta-alat sekä reunaviivan ja keskiviivan pituudet 
pikseleinä. Menettely tehtiin useamman kerran hieman proseduureja varioiden ja 
tuloksena saatiin 3 sarjaa pinta-ala-, reunaviiva- ja keskiviiva-arvoja. Näiden eri 
tavoin kynnystettyjen kuvien arvoja on seuraavassa merkitty tunnuksilla K1, K2 
ja K3. 

K1-sarjan arvot perustuvat vakiokynnystykseen. Kynnystysarvona käytettiin 
harmaatasoa 10. K2-sarjan arvoissa kynnystys tehtiin valitsemalla ne kohteen 
pisteet, joiden harmaasävyarvot olivat välillä 50-150. K3-sarjan arvot perustuvat 
K1-kynnystyksellä saatuihin, mutta sisäosiltaan täytettyihin kohteisiin. Liitteessä 
2 on lueteltu menetelmässä käytetyt MATLAB rutiinit ja liitteissä 3 ja 4 
esimerkkinä näiden operaatioiden tuottamat kuvalliset esitykset kuidusta. 

Binäärikuvista laskettiin Sandholmin (2002) DI-työssään kehittelemä 
fibrillaatioindeksi. Määritys perustuu kuvan poikki mitattujen linjojen 
tilanvaihtoihin taustasta kuituun ja takaisin (kuvio 18). Fibrillaatioindeksi 
laskettiin myös harmaasävykuvista FiberLabin CORE-ohjelmiston avulla. Tässä 
menetelmässä kuidusta irronneiden kaistojen ja fibrillikimppujen määrä (ohuet 
kaistat kuviossa 19) lasketaan pinta-alaosuutena koko kuidun pinta-alasta (Anon 
a). Harmaasävykuvien kuitukohteen harmaasävytasot eriteltiin useampaan 
harmaasävytasoon ja myös kohteen keskimääräinen harmaasävytaso laskettiin. 

Virtauskenttäfraktionaattori aloittaa kuitukuvien tallettamisen hieman ennen 
kuin näyte saapuu ilmaisimille. Sen jälkeen kuvia talletetaan tasaisesti seuraavan 
n. 60 sekunnin ajalta 100–150 ms:n välein. Yhdestä ajosta kertyy siten n. 600 
kuvaa. Fraktionaattorissa tapahtuu koko ajan näytteen lajittumista siten, että 
alussa kuvaukseen tulevat karkeat partikkelit ja analyysin loppuvaiheessa 
hienoaine. Analyysissä talletetuista kuvista valittiin aikaväliltä 5–50 s kultakin 
analyysisekunnilta kaksi edustavaa ja häiriötöntä kuvaa jatkokäsittelyyn. Tällä 
otostavalla kustakin analyysistä kertyi 93 analysoitavaa kuvaa. Fraktionaattorin 
ottamista kuvista suoritettiin soveltuvin osin vastaavat operaatiot kuin edellä 
kuituanalysaattorin kuvista. Lopulliseen korrelaatioanalyysiin otettiin näistä 
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kuvista absorbanssi- ja depolarisaatiospektrien pisteiden ajankohtia vastaavien 
kuvaparien kuvapiirteiden keskiarvot. Fibrillaation määritystä CORE-ohjelmalla 
ei näistä kuvista tehty. 

Kuvio 18. Fibrillaatioindeksin määritys Sandholmin mukaan (Sandholm 2002). Kuvan 
esimerkkitapauksessa 26 linjan kohdalla on yhteensä 64 kuidun tai kuidun osan 
ylitystä. Fibrillaatioindeksi on siten 64/26 = 2,46. 

 

Kuvio 19. Fibrillaation määritys CORE-ohjalmassa. Ohuet siniset kaistaleet kuvaavat 
fibrillejä ja rajattu alue kuiturunkoa. 

 

Näitä linjoja ei oteta huomioon, koska ei kuidun ylityksiä 

Vähintään yksi kuidun tai kuidunosan ylitys. Fibrillaatio lasketaan 
näistä. 
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4.4 Matemaattiset työkalut 

Sekä konenäköön perustuvan kuituanalysaattorin että virtauskenttäfraktio-
naattorin mittausdata talletettiin tekstitiedostoina. Näiden tiedostojen käsittelyyn 
käytettiin MS-EXCEL-sovellusta. Kuva-analyysin vaatimat operaatiot toteutettiin 
MATLAB-image analysis-toolboxin tarjoamilla työkaluilla suoraan analysaatto-
reiden tallettamista tif-muotoisista harmaasävykuvista. Myös pääkomponentti-
analyysin laskennat tehtiin MATLAB:in avulla. 

4.4.1 Korrelaatioanalyysi 

Riippuvuuksien selvittämisessä pyrittiin yksinkertaiseen ja selväpiirteiseen 
analyysiin MS-EXCEL-ohjelman Data-analysis -osion tarjoamalla korrelaatio-
analyysillä. Tavoitteena oli löytää ne yksittäiset muuttujat, joiden potentiaali 
kuumahierteen paperiteknisten ominaisuuksien arvionnissa on merkittävin, ei 
niinkään yksilöityjen mallien muodostaminen. Kriteerinä käytettiin muuttujien 
välisiä variansseja (R2) ja selitysasteita (100 * R2) Kumpaakin testiajoa 
tarkasteltiin omana kokonaisuutenaan, koska testisarjojen laboratorioanalyysit ja 
ovat eri laboratorioista peräisin ja fraktionaattoriajot on ajettu eri laitteilla. 

4.4.2 Useamman muuttujan regressio 

Kuituanalysaattorin mittausdatasta suoritettujen lisälaskentojen ja fraktionaattorin 
signaalijakeiden ja -spektrien antamaa lisäinformaatiota arvioitiin kahden 
muuttujan regressiolla. Käytetyssä menetelmässä arvioitiin kuituanalysaattorin 
parhaiden selittäjien rinnalle toiseksi muuttujaksi asetettujen mittausarvojen 
antama parannus laatuestimaattiin. Parannuksen arvioimiseksi laskettiin Fsep-arvo 
seuraavan kaavan mukaisesti. 

Fsep = Fk-m,n-k-1 = ((SSEr – SSEf)/(k – m)) / (SSEf/(n – k – 1)), (5) 

missä m = muuttujien lukumäärä mallissa ennen uuden muuttujan lisäämistä, 
k = muuttujien lukumäärä lisäyksen jälkeen, SSE = sum of squares of residuals, 
estimaatin neliöityjen virheiden summa = Σ (y – yc)2, missä y on mitattu ja yc 

laskettu laatuarvo. 
Alaindeksi r viittaa redusoituun malliin, siis malliin ennen uuden muuttujan 

lisäämistä ja f täydennettyyn malliin. (Milton & Arnold,1990). Jos Fsep-arvo 



 49 

uuden selittävän muuttujan lisäyksen jälkeen on suurempi kuin vastaava F-
jakautuman taulukkoarvo, on muuttujan lisääminen tuonut estimaattiin parannusta. 

4.4.3 Pääkomponenttianalyysi 

Virtauskenttäfraktionaattorin data sisältää spektrimuotoista informaatiota. Yksi 
menetelmä tällaisia tapauksia varten on käyttää pääkomponenttianalyysia (PCA) 
poimimaan oleellinen tieto runsaasta datasta. Tässä yhteydessä käytettiin myös 
osittaisten pienimpien neliösummien (PLS) menetelmää useamman muuttujan 
avulla tapahtuvaan laadun estimointiin (Martens & Naes 1989). Selittävien 
pääkomponenttien lukumäärä rajoitettiin kuitenkin kahteen. 

Käytetty PCA laskenta noudattaa NIPALS-proceduuria ja PLS-menetelmä 
Woldin proseduuria. Tulosten varmentamisessa käytettiin ns. Cross validitation-
menetelmää. Jokainen datapiste toimi vuorollaan testipisteenä, jolla muilla (n-1) 
pisteellä määritetty malli testattiin. Mitattujen arvojen ja testauksen tuloksena 
saatujen estimoitujen arvojen välisistä erotuksista laskettiin summavirhe 

SSE = Σ ( y – y e)2, (6) 

 ja tämän ja mitattujen arvojen y ja näiden keskiarvojen Y välisten erojen 
neliöiden summan  

SST = Σ (y – Y)2 (7) 

avulla laskettiin testin korrelaatiot variansseina: 

R2 = 1 – SSE / SST. (8) 

Lukema korjattiin vastaamaan useamman muuttujan tapausta kaavalla 

Rcorr
2 = 1 – (1 – R2) * (n – 1)/(n – k). (9) 

n on koepisteiden lukumäärä ja k käytettyjen selittävien pääkomponenttien 
lukumäärä (Richmond 1964). 
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5 Tulokset 

5.1 Konenäköön perustuva kuituanalysaattori 

5.1.1 Kuidunkokokeskiarvot 

Kuituanalysaattorin tuloksista laskettiin aritmeettiset, pituuspainotetut ja paino-
painotetut kuidunpituuskeskiarvot sekä TAPPI-standardin että ISO-standardin 
mukaan. T4-sarjan massojen kuidunpituuksien keskiarvot selittivät massojen 
laatuvaihtelut yli 50 %:sesti kimmokerrointa lukuunottamatta. Parhaat, yli 60 %:n 
selitysasteet olivat pituuspainotetun kuidunpituuden ja suotautuvuuden, repäisy-
lujuuden, sidoslujuuden sekä valonsironnan välillä 

Taulukko 6. T4-sarjan massojen kuidunpituuskeskiarvojen (TAPPI-keskiarvot) ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

Aritmeettiset 

keskiarvot 

Pituuspainotetut 

keskiarvot 

Painopainotetut  

keskiarvot 

T4 

Kuidun-

pituus 

Proj. 

pituus 

Kuidun-

pituus 

Proj. 

pituus 

Kuidun- 

pituus 

Proj. 

pituus 

Freeness 0,82 0,87  0,82 0,80  0,81 0,78 

Repäisyindeksi 0,80 0,82  0,80 0,77  0,82 0,76 

Vetoindeksi -0,77 -0,81  -0,74 -0,72  -0,75 -0,69 

Venymä -0,50 -0,54  -0,56 -0,60  -0,48 -0,57 

Murtotyöindeksi -0,69 -0,74  -0,71 -0,72  -0,67 -0,68 

Kimmokerroin -0,55 -0,59  -0,49 -0,43  -0,60 -0,47 

Puhkaisuindeksi -0,75 -0,79  -0,71 -0,68  -0,72 -0,66 

Scott Bond -0,79 -0,83  -0,82 -0,81  -0,84 -0,80 

Z-lujuus -0,78 -0,83  -0,77 -0,74  -0,76 -0,71 

Tiheys -0,78 -0,82  -0,77 -0,76  -0,76 -0,73 

Karheys 0,79 0,83  0,76 0,74  0,76 0,72 

Huokoisuus 0,77 0,82  0,74 0,72  0,73 0,69 

Valonsironta -0,80 -0,84  -0,80 -0,78  -0,80 -0,76 

Projektiopituusarvot käyttäytyivät hyvin samantapaisesti kuin kuidunpituusarvot. 
T4-sarjan massoilla parhaat selitysasteet löytyivät suotautuvuudelle sidos-
lujuudelle ja valonsironnalle. 

Kuidun kiharuuden arvoissa yhdistyvät kuidunpituus ja projektiopituus. 
Merkittävinä korrelaatioina T4-sarjassa nousivat esiin suotautuvuus, poikki-
suuntainen lujuus ja valonsironta, joiden selitysasteet kuidun kiharuuden avulla 
olivat yli 80 %. 70 % rajan ylittivät vetolujuus ja murtotyö, sidoslujuus, tiheys, 
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karheus ja huokoisuus. T4-sarjan massojen kuidunpituuden, projektiopituuden ja 
kiharuuden korrelaatiokertoimet ovat oheisissa taulukoissa 6 ja 7.  

Taulukko 7. T4-sarjan massojen kuidunpituuskeskiarvojen (ISO-keskiarvot) ja 
kiharuuden sekä massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

Aritmeettiset 

keskiarvot 

Pituuspainotetut 

keskiarvot 

Painopainotetut 

keskiarvot 
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Freeness 0,77 0,81 -0,92 0,81 0,79 -0,92 0,83 0,79 -0,85 
Repäisyindeksi 0,75 0,76 -0,73 0,80 0,76 -0,74 0,84 0,77 -0,71 

Vetoindeksi -0,70 -0,74 0,88 -0,73 -0,71 0,87 -0,74 -0,69 0,79 

Venymä -0,56 -0,59 0,66 -0,56 -0,60 0,70 -0,45 -0,57 0,71 

Murtotyöindeksi -0,69 -0,73 0,85 -0,71 -0,71 0,86 -0,65 -0,69 0,82 

Kimmokerroin -0,42 -0,44 0,56 -0,47 -0,42 0,53 -0,58 -0,46 0,42 

Puhkaisuindeksi -0,66 -0,70 0,84 -0,70 -0,67 0,82 -0,73 -0,67 0,73 

Scott Bond -0,77 -0,80 0,84 -0,82 -0,80 0,85 -0,83 -0,80 0,80 

Z-lujuus -0,73 -0,77 0,91 -0,76 -0,74 0,91 -0,78 -0,72 0,83 

Tiheys -0,76 -0,79 0,85 -0,77 -0,75 0,86 -0,77 -0,73 0,81 

Karheus 0,73 0,77 -0,88 0,75 0,73 -0,87 0,76 0,72 -0,80 

Huokoisuus 0,71 0,75 -0,90 0,74 0,71 -0,88 0,75 0,70 -0,80 

Valonsironta -0,75 -0,79 0,90 -0,79 -0,77 0,91 -0,81 -0,77 0,84 

L4-sarjan massoilla kuidunpituuden korrelaatiot massan laatuun jäivät hyvin 
alhaisiksi. Parhaimpia olivat korrelaatiot vetolujuuteen. Myös projektiopituuden 
korrelaatiot massa-arvoihin jäivät vaatimattomiksi. Parhaimpina selittäjinä tulivat 
esille painopainotetut ISO-arvot, mutta näilläkin selitysasteet jäivät 50 %:n alle 
vetolujuusestimaattia lukuunottamatta. Kiharuus selitti vetolujuuden ja bulkin 
vaihtelut vähintään 50 %:sti. Taulukoissa 8 ja 9 ovat L4-massojen kuidunpituus- 
ja kiharuusmittausten korrelaatiot. 
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Taulukko 8. L4-sarjan massojen kuidunpituuskeskiarvojen (TAPPI-keskiarvot) ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

Aritmeettiset  

keskiarvot 

Pituuspainotetut 

keskiarvot 

Painopainotetut 

keskiarvot 

L4 

Kuidun-

pituus 

Proj. 

pituus 

Kuidun-

pituus 

Proj. 

pituus 

Kuidun 

pituus 

Proj. 

pituus 

Freeness 0,20 0,30  0,15 0,14  0,00 -0,06 

Repäisyindeksi 0,20 0,34  0,55 0,62  0,53 0,62 

Vetolindeksi 0,08 -0,10  -0,50 -0,60  -0,63 -0,73 

Venymä 0,24 0,21  0,04 0,06  -0,15 -0,10 

Murtotyöindeksi 0,20 0,09  -0,26 -0,31  -0,47 -0,50 

Kimmokerroin 0,05 -0,11  -0,46 -0,55  -0,61 -0,70 

Puhkaisuindeksi 0,09 -0,03  -0,45 -0,53  -0,59 -0,68 

Tiheys -0,07 -0,21  -0,51 -0,57  -0,53 -0,60 

Bulkki 0,06 0,20  0,51 0,57  0,53 0,60 

Opasiteetti -0,20 -0,19  -0,10 -0,12  0,03 0,00 

Valonsironta -0,30 -0,35  -0,10 -0,06  0,07 0,18 

T4-sarjan massojen kuidun leveyden merkittävimmät yhteydet olivat suotautu-
vuuteen, poikkisuuntaiseen lujuuteen, karheuteen, huokoisuuteen ja valon-
sirontaan, joille kaikille kuidun leveys osoitti yli 80 %:n selitysvoimaa. Myös 
muut vaihtelut venymää ja kimmokerrointa lukuunottamatta kuidun leveys selitti 
yli 70 %:sesti.  

Seinämävahvuuden yhteydet massanlaatusuureisiin olivat samankaltaiset 
kuin kuidun leveyden yhteydet mutta pääosin hieman alhaisemmat. Selitys-
prosentit olivat suurimmaksi osaksi 70 %:n tuntumassa tai sen yli. Repäisy-
lujuudelle ja murtotyölle selitysprosentit olivat alhaisempia mutta ylittivät 60 %. 
Venymälle ja kimmokertoimelle korrelaatioita ei juuri löytynyt. 

Poikkipinta-ala lasketaan kuitukohtaisista leveys- ja seinämävahvuusarvoista. 
Selitysprosentit olivat poikkipinta-alan ja massanlaatuarvojen välillä hieman 
alhaisemmat tai samaa luokkaa kuin seinämävahvuuden kohdalla. Vahvimmin 
poikkipinta-ala selitti suotautuvuutta, huokoisuutta ja valonsirontaa. 
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Taulukko 9. L4-sarjan massojen kuidunpituuskeskiarvojen (ISO-keskiarvot) ja 
kiharuuden sekä massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

Aritmeettiset 

keskiarvot 

Pituuspainotetut 

keskiarvot 

Painopainotetut 

keskiarvot 

L4 
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Freeness 0,19 0,24 -0,45  0,17 0,13 -0,34  0,07 -0,05 -0,17 
Repäisyindeksi 0,37 0,45 -0,63  0,57 0,63 -0,60  0,55 0,62 -0,50 

Vetolindeksi -0,22 -0,34 0,82  -0,54 -0,64 0,77  -0,65 -0,74 0,66 

Venymä 0,12 0,11 0,05  0,05 0,04 -0,02  -0,10 -0,08 -0,09 

Murtotyöindeksi -0,05 -0,12 0,49  -0,27 -0,34 0,43  -0,44 -0,50 0,34 

Kimmokerroin -0,22 -0,33 0,69  -0,48 -0,59 0,70  -0,59 -0,71 0,69 

Puhkaisuindeksi -0,19 -0,28 0,61  -0,47 -0,56 0,58  -0,58 -0,68 0,49 

Tiheys -0,32 -0,42 0,70  -0,52 -0,59 0,65  -0,54 -0,60 0,52 

Bulkki 0,31 0,41 -0,71  0,52 0,59 -0,67  0,54 0,60 -0,54 

Opasiteetti -0,11 -0,12 0,05  -0,09 -0,09 0,14  0,00 0,00 0,15 

Valonsironta -0,17 -0,19 0,21  -0,10 -0,02 0,10  0,01 0,17 -0,06 

Tilavuusindeksissä arvoon vaikuttaa poikkileikkausmittojen lisäksi kuidunpituus. 
Selitysasteet asettuivat kuidunpituuden ja poikkipinta-alan selitysasteiden väliin 
lukuunottamatta repäisylujuutta, jonka kohdalla pituuspainotetun tilavuusindeksin 
selitysaste oli suurempi kuin osatekijöiden selitysasteet. Taulukoissa 10 ja 11 on 
yhteenveto T4-sarjan massojen kuitujen poikkileikkausmittojen korrelaatioista. 

L4-sarjan massoilla poikkileikkauskeskiarvojen selitysprosentit jäivät hyvin 
vaatimattomiksi. Yli 50 %:n selitysasteen antavia korrelaatioita löytyi vain paino-
painotetuista keskiarvoista repäisylujuuteen, vetolujuuteen, tiheyteen ja bulkkiin. 
Aritmeettisten ja pituuspainotettujen poikkileikkauskeskiarvojen selitysvoimat 
jäivät kaikki alle 50 %:n. L4-sarjan mittausten poikkileikkausarvojen korrelaatiot 
massanlaatumuuttujiin on esitetty taulukoissa 12 ja 13. 
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Taulukko 10. T4-sarjan massojen kuidun poikkileikkausmittausten aritmeettisten 
keskiarvojen ja pituusmassan ja massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

T4 Kuidun 

leveys 

Seinämä-

vahvuus 

Poikki-pinta-

ala 

Tilavuus-

indeksi. 

Pituus-

massa 

Kuituja/ 

mg 

Freeness 0,95 0,86 0,90 0,86 0,89 -0,95 

Repäisyindeksi 0,83 0,75 0,83 0,84 0,74 -0,85 

Vetoindeksi -0,89 -0,81 -0,88 -0,83 -0,83 0,87 

Venymä -0,55 -0,62 -0,51 -0,45 -0,47 0,59 

Murtotyöindeksi -0,79 -0,78 -0,76 -0,70 -0,72 0,80 

Kimmokerroin -0,64 -0,48 -0,68 -0,66 -0,69 0,64 

Puhkaisulujuus -0,88 -0,81 -0,88 -0,81 -0,80 0,82 

Scott Bond -0,88 -0,86 -0,88 -0,85 -0,77 0,88 

Z-lujuus -0,93 -0,83 -0,88 -0,84 -0,87 0,92 

Tiheys -0,88 -0,82 -0,84 -0,81 -0,75 0,83 

Karheus 0,90 0,82 0,89 0,85 0,83 -0,87 

Huokoisuus 0,93 0,82 0,91 0,86 0,87 -0,89 

Valonsironta -0,95 -0,84 -0,91 -0,86 -0,88 0,94 

Taulukko 11. T4-sarjan massojen kuidun poikkileikkausmittausten pituus- ja 
painopaintotettujen keskiarvojen ja massan laatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

Pituuspainotetut keskiarvot Painopainotetut keskiarvot T4 

Kuidun 

leveys 

Seinä- 

mä- 

vahv. 

Poikki- 

pinta- 

ala 

Tila- 

vuus- 

ind. 

Kuidun 

leveys 

Seinä- 

mä- 

vahv. 

Poikki- 

pinta- 

ala 

Tila-  

vuus- 

ind. 

Freeness 0,92 0,93 0,86 0,85  0,81 0,93 0,70 0,75 

Repäisyindeksi 0,84 0,79 0,78 0,82  0,75 0,76 0,62 0,71 

Vetoindeksi -0,89 -0,87 -0,87 -0,83  -0,83 -0,89 -0,75 -0,75 

Venymä -0,50 -0,59 -0,42 -0,38  -0,37 -0,53 -0,27 -0,21 

Murtotyöindeksi -0,76 -0,80 -0,70 -0,66  -0,66 -0,78 -0,56 -0,53 

Kimmokerroin -0,68 -0,59 -0,73 -0,71  -0,72 -0,69 -0,72 -0,73 

Puhkaisuindeksi -0,87 -0,86 -0,87 -0,81  -0,80 -0,87 -0,76 -0,72 

Scott Bond -0,88 -0,90 -0,83 -0,84  -0,79 -0,88 -0,66 -0,73 

Z-lujuus -0,91 -0,88 -0,85 -0,84  -0,82 -0,86 -0,70 -0,76 

Tiheys -0,85 -0,84 -0,79 -0,79  -0,75 -0,79 -0,63 -0,68 

Karheus 0,90 0,88 0,87 0,85  0,83 0,89 0,75 0,75 

Huokoisuus 0,93 0,89 0,90 0,87  0,87 0,90 0,78 0,78 

Valonsironta -0,94 -0,91 -0,89 -0,87  -0,85 -0,91 -0,73 -0,78 
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Taulukko 12. L4-sarjan massojen kuidun poikkileikkausmittausten aritmeettisten 
keskiarvojen ja pituusmassan ja massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

L4 Kuidun 

leveys 

Seinämä-

vahvuus. 

Poikkipinta-

ala 

Tilavuus- 

indeksi 

Pituus-

massa 

Kuituja/mg 

Freeness 0,56 0,54 0,54 0,34 0,55 -0,54 

Repäisyindeksi 0,27 0,39 0,16 0,49 0,53 -0,60 

Vetolindeksi -0,05 -0,36 -0,02 -0,40 -0,56 0,59 

Venymä 0,54 0,33 0,53 0,39 0,39 -0,40 

Murtotyöindeksi 0,36 0,04 0,37 0,03 -0,07 0,08 

Kimmokerroin 0,10 -0,18 0,13 -0,30 -0,50 0,53 

Puhkaisuindeksi 0,20 -0,10 0,27 -0,17 -0,29 0,33 

Tiheys -0,19 -0,50 -0,17 -0,49 -0,46 0,53 

Bulkki 0,18 0,50 0,17 0,49 0,47 -0,53 

Opasiteetti -0,40 -0,30 -0,39 -0,28 -0,47 0,47 

Valonsironta -0,60 -0,45 -0,53 -0,27 -0,42 0,43 

Taulukko 13. L4-sarjan massojen kuidun poikkileikkausmittausten pituus- ja 
painopainotettujen keskiarvojen ja massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

Pituuspainotetut keskiarvot Painopainotetut keskiarvot L4 
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Freeness 0,66 0,44 0,50 0,22 0,64 0,40 0,46 0,17 
Repäisyindeksi 0,57 0,62 0,50 0,61  0,74 0,74 0,68 0,62 

Vetolindeksi -0,36 -0,63 -0,41 -0,64  -0,58 -0,73 -0,61 -0,74 

Venymä 0,53 0,27 0,44 0,24  0,39 0,23 0,26 0,13 

Murtotyöindeksi 0,18 -0,17 0,08 -0,22  -0,05 -0,26 -0,16 -0,35 

Kimmokerroin -0,21 -0,47 -0,27 -0,53  -0,45 -0,59 -0,45 -0,63 

Puhkaisuindeksi -0,06 -0,35 -0,06 -0,42  -0,26 -0,46 -0,27 -0,52 

Tiheys -0,47 -0,69 -0,47 -0,63  -0,64 -0,75 -0,62 -0,68 

Bulkki 0,47 0,69 0,47 0,64  0,64 0,76 0,62 0,69 

Opasiteetti -0,42 -0,24 -0,32 -0,19  -0,33 -0,21 -0,21 -0,15 

Valonsironta -0,61 -0,29 -0,42 -0,10  -0,53 -0,23 -0,35 -0,03 

5.1.2 Kuitujakeet ja niiden kuidunkokoarvot 

Kuitukohtaiset mittaustulokset luokiteltiin kuvion 16 ja taulukon 5 mukaisiin 
jakeisiin. Jakeiden muodostaminen perustui kuitukohtaisiin pituus- ja leveys-
mittauksiin. Jakeille nro 1–3 oli käytettävissä vain pituusmittaus. Jae nro 1 sisälsi 
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ne kuidut, joiden pituusmittaustulos oli 0,20 mm tai pienempi ja sitä käsiteltiin 
käytetyssä kuituanalysaattorissa hienoaineena. Jakeeseen nro 2 sijoitettiin ne 
kuidut, joiden pituus oli välillä 0,2–3 mm ja jakeeseen nro 3 kuidut, joiden pituus 
oli 3–7 mm ja joista ei syystä tai toisesta saatu leveysmittaustulosta. Jakeet 4–7 
sisälsivät ne kuidut, joista oli käytettävissä sekä pituus- että leveysmittaus. 
Jakeiden suhteelliset osuudet on esitetty taulukossa 14. Jae nro 4 sisälsi pääosan 
materiaalista ja se jaettiin edelleen yhdeksään osajakeeseen, jotka on merkitty 
taulukkoon jakeina 4.1–4.9. 

Taulukko 14. Kuitujakeiden osuudet. 

T4-sarja L4-sarja  

Kuituja keskimäärin Osuus, % Kuituja keskimäärin Osuus, % 

Jae nro 1 633 16,2  365 9,3 

Jae nro 2 51 0,8  20 0,5 

Jae nro 3 1 0,005  1 0,004 

Jae nro 4 3166 78,5  3096 78,8 

Jae nro 4.1 250 6,2  134 3,4 

Jae nro 4.2 53 1,3  47 1,2 

Jae nro 4.3 7 0,2  16 0,4 

Jae nro 4.4 776 19,2  487 12,4 

Jae nro 4.5 298 7,4  267 6,8 

Jae nro 4.6 79 1,9  141 3,6 

Jae nro 4.7 526 13,1  483 12,3 

Jae nro 4.8 555 13,8  684 17,4 

Jae nro 4.9 622 15,4  837 21,3 

Jae nro 5 102 2,5  205 5,2 

Jae nro 6 68 1,7  213 5,5 

Jae nro 7 13 0,3  27 0,7 

Jakeiden osuudet 

T4-sarjan massojen jakeiden suhteellisten osuuksien korrelaatiot massanlaatu-
muuttujiin ovat taulukossa 15. Merkittävimmin massanlaatuun vaikuttivat jakeet 
nro 5 ja nro 6. Jakeen nro 5 kuitujen prosentuaalinen osuus selitti massojen laatu-
vaihtelut venymää, kimmokerrointa ja puhkaisulujuutta lukuunottamatta yli 
50 %:sesti. 
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Taulukko 15. T4-sarjan massojen kuitujakeiden prosentuaalisten osuuksien ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiot. 

T4  Jae 1:  
Hieno-aine 

 Jae 2: 
3/0 

 Jae 3:  
7/0 

 Jae.4: 
3/50 

 Jae 5:  
7/50 

 Jae 6: 
3/500 

 Jae 7: 
7/500 

Freeness -0,07 0,13 -0,07 -0,45 0,81 0,72 0,55 
Repäisyindeksi -0,07 0,18 -0,06 -0,44 0,81 0,63 0,51 
Vetoindeksi 0,13 -0,17 -0,03 0,37 -0,75 -0,70 -0,62 
Venymä -0,26 0,23 -0,11 0,49 -0,58 -0,15 -0,19 
Murtotyöindeksi -0,07 0,03 -0,07 0,48 -0,73 -0,47 -0,45 
Kimmokerroin 0,37 -0,30 -0,16 0,05 -0,49 -0,68 -0,59 
Puhkaisuindeksi 0,18 -0,21 -0,01 0,32 -0,68 -0,75 -0,59 
Scott Bond -0,05 -0,04 0,01 0,52 -0,79 -0,56 -0,51 
Z-lujuus 0,08 -0,17 0,08 0,44 -0,75 -0,72 -0,59 
Tiheys -0,02 -0,03 0,10 0,49 -0,74 -0,65 -0,54 
Karheus -0,12 0,15 0,00 -0,40 0,76 0,74 0,63 
Huokoisuus -0,12 0,20 -0,08 -0,41 0,73 0,78 0,65 
Valonsironta 0,06 -0,18 0,04 0,47 -0,78 -0,74 -0,59 

Jakeen nro 4 osajakeiden osuuksista parhaita massanlaadun selittäjiä olivat jakeet 
nro 4.1 eli 0,2–0,6 mm pitkien ja 0-10 mikrometriä leveiden kuitujen osuus sekä 
nro 4.5 eli 0,6–1,2 mm pitkien ja 10–20 mikrometriä leveiden kuitujen osuus. 
Näillä jakeilla oli yli 70 % selitysvoimaa suotautuvuuteen ja poikkisuuntaiseen 
lujuuteen. Jae nro 4.1 selitti myös hyvin valonsironnan vaihtelut. Jakeiden 4.3 ja 
4.7 osuuksilla ei ollut juurikaan korrelaatioita massan laatuun. Jakeen nro 4 osa-
jakeiden korrelaatiot on esitetty taulukossa 16. 

Taulukko 16. T4-sarjan massojen kuitujakeen nro 4 osajakeiden numeeristen 
osuuksien ja massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

T4  Jae 4.1  Jae 4.2  Jae 4.3  Jae 4.4  Jae 4.5  Jae 4.6  Jae 4.7  Jae 4.8  Jae 4.9 

Freeness -0,87 -0,81 -0,48 -0,76 -0,90 -0,80 0,69 0,76 0,75 

Repäisyindeksi -0,82 -0,69 -0,33 -0,66 -0,72 -0,55 0,42 0,65 0,68 

Vetoindeksi 0,77 0,77 0,54 0,70 0,77 0,78 -0,64 -0,74 -0,67 

Venymä 0,60 0,65 0,34 0,56 0,61 0,48 -0,38 -0,29 -0,59 

Murtotyöindeksi 0,75 0,79 0,49 0,69 0,76 0,69 -0,56 -0,56 -0,69 

Kimmokerroin 0,54 0,38 0,48 0,38 0,40 0,49 -0,49 -0,64 -0,34 

Puhkaisuindeksi 0,75 0,74 0,44 0,68 0,81 0,72 -0,69 -0,76 -0,64 

Scott Bond 0,81 0,82 0,37 0,75 0,83 0,76 -0,56 -0,61 -0,76 

Z-lujuus 0,85 0,78 0,49 0,74 0,84 0,80 -0,66 -0,77 -0,71 

Tiheys 0,82 0,74 0,42 0,77 0,81 0,68 -0,55 -0,69 -0,72 

Karheus -0,77 -0,78 -0,49 -0,73 -0,80 -0,73 0,64 0,74 0,69 

Huokoisuus -0,80 -0,78 -0,54 -0,73 -0,81 -0,77 0,66 0,76 0,67 

Valonsironta 0,90 0,81 0,54 0,75 0,83 0,77 -0,65 -0,77 -0,71 
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L4-sarjan massoilla massajakeiden selitysprosentit jäivät pääosin alhaisiksi (kts. 
taulukko 17). 50 %:n selitysarvon ylitti hienoaineosuus vetolujuudelle ja kimmo-
kertoimelle ja kuitujae nro 4 myös vetolujuudelle.  

Jakeen nro 4 osajakeista parhaat selitysasteet löytyivät jakeelle 4.5, joka 
selitti tiheyttä ja bulkkia 54 %:sti ja vetolujuutta lähes 50 %:sti, sekä jakeelle 4.6, 
jolla oli 50 %:n verran selitysvoimaa suotautuvuusvaihteluihin. L4-massojen 
osajakeiden tulokset ovat taulukossa 18. 

Taulukko 17. L4-sarjan massojen kuitujakeiden prosentuaalisten osuuksien ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

L4  Jae 1: 

Hienoaine 

 Jae 2: 

3/0 

 Jae 3: 

7/0 

 Jae 4: 

3/50 

 Jae 5: 

7/50 

 Jae 6:  

3/500 

 Jae 7: 

7/500 

Freeness -0,14 -0,63 -0,04 -0,04 0,06 0,35 0,05 

Repäisyindeksi 0,44 -0,11 -0,18 -0,58 0,47 -0,20 0,70 

Vetolindeksi -0,78 0,01 0,15 0,76 -0,42 0,38 -0,63 

Venymä -0,27 -0,35 0,05 0,02 -0,02 0,56 -0,28 

Murtotyöindeksi -0,64 -0,24 0,13 0,44 -0,24 0,63 -0,56 

Kimmokerroin -0,76 -0,15 0,16 0,65 -0,34 0,50 -0,63 

Puhkaisuindeksi -0,70 0,08 0,14 0,60 -0,45 0,53 -0,55 

Tiheys -0,56 0,34 0,19 0,60 -0,44 0,26 -0,58 

Bulkki 0,58 -0,34 -0,19 -0,61 0,43 -0,26 0,57 

Opasiteetti 0,25 0,63 0,18 -0,05 -0,06 -0,47 0,28 

Valonsironta 0,40 0,61 -0,08 -0,14 -0,03 -0,48 0,07 

Taulukko 18. L4-sarjan massojen kuitujakeen nro 4 osajakeiden numeeristen 
osuuksien ja massanlaatuarvojen väliset korrelaatikertoimet. 

L4  Jae 4.1  Jae 4.2  Jae 4.3  Jae 4.4  Jae 4.5  Jae 4.6  Jae 4.7  Jae 4.8  Jae 4.9 

Freeness 0,10 -0,49 0,32 -0,45 -0,52 -0,71 0,02 -0,06 0,25 

Repäisyindeksi 0,05 -0,47 0,37 0,02 -0,63 -0,62 -0,19 -0,38 -0,01 

Vetolindeksi 0,14 0,29 -0,22 -0,11 0,70 0,67 -0,02 0,58 0,30 

Venymä 0,17 -0,27 -0,21 -0,48 -0,17 -0,19 0,25 -0,09 0,20 

Murtotyöindeksi 0,19 -0,06 -0,28 -0,44 0,22 0,21 0,16 0,24 0,29 

Kimmokerroin 0,13 0,27 -0,16 -0,36 0,33 0,44 0,23 0,43 0,18 

Puhkaisuindeksi -0,06 0,00 -0,23 -0,16 0,51 0,35 -0,01 0,32 0,26 

Tiheys -0,15 0,22 -0,47 0,03 0,73 0,64 -0,06 0,24 0,00 

Bulkki 0,16 -0,22 0,46 -0,02 -0,73 -0,64 0,06 -0,24 0,00 

Opasiteetti -0,26 0,05 0,04 0,60 0,25 0,25 -0,39 0,02 -0,15 

Valonsironta 0,06 0,48 -0,09 0,64 0,39 0,56 -0,04 0,03 -0,22 
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Jakeiden kuidunkokoarvot 

Kuitujakeen nro 4 osajakeille laskettiin kuidunkokomittauksista keskiarvot. 
Molemmissa testisarjoissa jakeen nro 4.3 kuitumäärä jäi hyvin alhaiseksi (kts. 
taulukko 14), joten näihin tuloksiin on suhtauduttava varauksella. 

T4-sarjan massojen osajakeiden kuidunpituuksilla ei ollut merkittävää 
selitysvoimaa massanlaatuarvojen vaihteluihin. Osajakeen nro 4.4 (0,2–0,6 mm 
pitkät ja 10–20 μm leveät kuidut) kuidun kiharuudella ja leveydellä oli 
kummallakin yli 50 %:n selitysvoima suotautuvuuteen, puhkaisulujuuteen, 
karheuteen ja huokoisuuteen, kuidun leveydellä lisäksi vetolujuuteen, 
poikkisuuntaiseen lujuuteen, tiheyteen ja valonsirontaan (taulukot 19 ja 20). 
Jakeen nro 4.5 kuitujen kiharuus selitti vetolujuutta, karheutta ja huokoisuutta yli 
50 %:sesti, kuidun leveys yli 60 %:sesti. Leveys selitti lisäksi hyvin suotautu-
vuutta, murtotyötä, puhkaisulujuutta, poikkisuuntaista lujuutta, tiheyttä ja valon-
sirontaa. Yli 0,6 mm pitkien ja 20–50 μm leveiden kuitujen jakeissa (jakeissa nro 
4.8 ja 4.9) kuidun kiharuusarvot olivat jakeiden arvoista selitysvoimaisimmat. 
Jakeen nro 4.8 kiharuus selitti yli 60 %:sesti massan suotautuvuuden, veto-
lujuuden, murtotyön, poikkisuuntaisen lujuuden, tiheyden, karheuden, huokoi-
suuden ja valonsironnan vaihtelut. Jakeen nro 4.9 kiharuuden korrelaatiot 
massaominaisuuksiin olivat samansuuntaiset kuin jakeella nro 4.8 mutta hieman 
heikommat. Jakeen nro 4.9 kuidun leveydellä oli yli 50 % selitysvoimaa suotautu-
vuuteen, puhkaisulujuutta lukuunottamatta massan lujuuksiin, huokoisuuteen ja 
valonsirontaan. 

L4-sarjan massoilla jakeiden massanlaatuarvojen ja kuidunpituuksien sekä 
kiharuuksien välille ei löytynyt juuri lainkaan korrelaatiota. Kuidun leveys 
jakeessa nro 4.6 korreloi suotautuvuuteen yli 60 %:sesti ja tiheyteen ja bulkkiin 
yli 50 %:sesti (taulukko23). Seinämävahvuus jakeessa nro 4.5 korreloi puhkaisu-
indeksiin noin 60 %:n voimalla. Jakeen nro 4.9 seinämävahvuus oli hieman 
voimakkaampi selittäjä, siitä löytyi yli 50 %:n korrelaatiot vetolujuuteen, 
tiheyteen ja bulkkiin. 



 61 

Taulukko 19. T4-sarjan massojen kuitujakeen nro 4 osajakeiden pituuspainotetun 
kuidunkiharuuden ja massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

T4  Jae  

4.1 

 Jae  

4.2 

 Jae  

4.3 

 Jae  

4.4 

 Jae  

4.5 

 Jae  

4.6 

 Jae  

4.7 

 Jae  

4.8 

 Jae  

4.9 

Freeness -0,41 -0,23 -0,22 -0,74 -0,64 -0,66 -0,39 -0,83 -0,76 

Repäisyindeksi -0,30 -0,26 -0,21 -0,54 -0,54 -0,53 -0,32 -0,69 -0,64 

Vetoindeksi 0,50 0,07 0,26 0,67 0,73 0,50 0,44 0,78 0,69 

Venymä 0,05 -0,10 0,03 0,35 0,29 0,57 0,46 0,67 0,66 

Murtotyöindeksi 0,31 -0,03 0,15 0,56 0,57 0,58 0,49 0,80 0,74 

Kimmokerroin 0,63 0,15 0,34 0,54 0,70 0,33 0,28 0,45 0,35 

Puhkaisuindeksi 0,50 0,20 0,20 0,72 0,62 0,48 0,47 0,75 0,67 

Scott Bond 0,29 0,16 0,30 0,62 0,52 0,65 0,41 0,70 0,77 

Z-lujuus 0,44 0,19 0,16 0,70 0,68 0,54 0,48 0,83 0,76 

Tiheys 0,34 0,07 0,11 0,60 0,60 0,40 0,58 0,83 0,79 

Karheus -0,51 -0,05 -0,25 -0,71 -0,72 -0,45 -0,51 -0,78 -0,72 

Huokoisuus -0,48 -0,13 -0,25 -0,75 -0,72 -0,49 -0,46 -0,78 -0,71 

Valonsironta 0,39 0,28 0,19 0,71 0,64 0,68 0,40 0,80 0,74 

Taulukko 20.  T4-sarjan massojen kuitujakeen nro 4 osajakeiden pituuspainotetun 
kuidun leveyden ja massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

T4  Jae 

4.1 

 Jae 

4.2 

 Jae 

4.3 

 Jae 

4.4 

 Jae 

4.5 

 Jae 

4.6 

 Jae 

4.7 

 Jae 

4.8 

 Jae  

4.9 

Freeness -0,41 -0,21 -0,05 0,77 0,82 0,62 0,49 0,56 0,71 

Repäisyindeksi -0,20 -0,09 0,19 0,61 0,56 0,33 0,42 0,52 0,74 

Vetoindeksi 0,33 0,25 0,09 -0,72 -0,80 -0,54 -0,37 -0,60 -0,71 

Venymä 0,06 0,16 -0,24 -0,27 -0,64 -0,15 -0,24 -0,26 -0,33 

Murtotyöindeksi 0,21 0,21 -0,09 -0,56 -0,79 -0,40 -0,33 -0,48 -0,57 

Kimmokerroin 0,34 0,30 0,18 -0,50 -0,42 -0,25 -0,34 -0,56 -0,64 

Puhkaisuindeksi 0,28 0,20 0,10 -0,71 -0,72 -0,63 -0,55 -0,55 -0,69 

Scott Bond 0,34 0,15 -0,07 -0,58 -0,67 -0,45 -0,37 -0,54 -0,73 

Z-lujuus 0,30 0,28 0,07 -0,79 -0,80 -0,58 -0,43 -0,56 -0,71 

Tiheys 0,14 0,30 0,06 -0,71 -0,77 -0,45 -0,45 -0,48 -0,62 

Karheus -0,31 -0,23 -0,14 0,74 0,79 0,57 0,45 0,55 0,70 

Huokoisuus -0,39 -0,21 -0,19 0,78 0,79 0,61 0,47 0,57 0,75 

Valonsironta 0,44 0,18 0,03 -0,80 -0,75 -0,59 -0,45 -0,63 -0,79 
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Taulukko 21. L4-sarjan massojen kuitujakeen nro 4 osajakeiden pituuspainotetun 
kuidunpituuden ja massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

L4  Jae 4.1  Jae 4.2  Jae 4.3  Jae 4.4  Jae 4.5  Jae 4.6  Jae 4.7  Jae 4.8  Jae 4.9 
Freeness -0,61 -0,11 -0,39 -0,29 -0,02 0,35 -0,18 -0,32 0,15 
Repäisyindeksi 0,01 -0,12 0,09 -0,44 -0,38 0,35 -0,41 -0,06 0,02 
Vetolindeksi -0,18 0,14 -0,26 0,56 0,30 -0,59 0,48 -0,11 0,22 
Venymä -0,49 -0,23 -0,62 -0,29 0,44 0,15 -0,34 -0,29 0,45 
Murtotyöindeksi -0,43 -0,02 -0,61 0,09 0,40 -0,27 0,06 -0,29 0,40 
Kimmokerroin -0,35 0,18 -0,34 0,39 0,05 -0,63 0,50 -0,27 0,16 
Puhkaisuindeksi -0,20 -0,03 -0,32 0,40 0,50 -0,31 0,26 -0,06 0,31 
Tiheys 0,07 0,17 -0,23 0,42 0,33 -0,35 0,34 0,06 0,13 
Bulkki -0,07 -0,18 0,23 -0,44 -0,31 0,36 -0,35 -0,07 -0,13 
Opasiteetti 0,54 0,09 0,60 0,33 -0,25 -0,21 0,30 0,40 -0,26 
Valonsironta 0,67 0,15 0,50 0,20 0,07 -0,32 0,20 0,26 -0,25 

Taulukko 22. L4-sarjan massojen kuitujakeen nro 4 osajakeiden pituuspainotetun 
kuidunkiharuuden ja massanlaatuarvojen väliseet korrelaatiokertoimet. 

L4  Jae 4.1  Jae 4.2  Jae 4.3  Jae 4.4  Jae 4.5  Jae 4.6  Jae 4.7  Jae 4.8  Jae 4.9 
Freeness -0,35 0,21 -0,05 -0,42 0,31 -0,28 -0,58 -0,40 -0,38 
Repäisyindeksi -0,36 0,16 0,03 -0,26 0,01 -0,41 -0,55 -0,18 -0,41 
Vetolindeksi 0,05 0,01 0,25 0,52 0,05 0,41 0,46 0,30 0,62 
Venymä 0,05 0,32 0,16 0,04 0,56 0,08 -0,26 0,04 -0,12 
Murtotyöindeksi 0,06 0,28 0,18 0,29 0,44 0,31 0,04 0,17 0,26 
Kimmokerroin -0,09 0,34 -0,11 0,42 0,28 0,45 0,18 0,11 0,50 
Puhkaisuindeksi 0,29 -0,06 0,37 0,28 0,06 0,27 0,39 0,15 0,47 
Tiheys 0,37 -0,15 0,17 0,34 -0,20 0,41 0,65 0,22 0,57 
Bulkki -0,36 0,14 -0,16 -0,35 0,20 -0,41 -0,66 -0,22 -0,59 
Opasiteetti 0,32 -0,33 0,26 -0,05 -0,64 0,14 0,23 0,04 0,21 
Valonsironta 0,34 -0,18 0,08 0,23 -0,33 0,12 0,30 0,42 0,16 

Taulukko 23. L4-sarjan massojen kuitujakeen nro 4 osajakeiden pituuspainotetun 
kuidun leveyden ja massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

L4  Jae 4.1  Jae 4.2  Jae 4.3  Jae 4.4  Jae 4.5  Jae 4.6  Jae 4.7  Jae 4.8  Jae 4.9 
Freeness 0,44 0,57 0,30 0,00 0,44 0,79 0,40 -0,09 -0,14 
Repäisyindeksi 0,22 0,08 0,23 0,29 0,24 0,58 0,07 0,21 0,44 
Vetolindeksi 0,13 0,01 0,06 -0,60 0,12 -0,50 0,32 -0,06 -0,24 
Venymä 0,63 0,36 0,32 -0,07 0,55 0,28 0,36 0,06 0,13 
Murtotyöindeksi 0,54 0,30 0,25 -0,41 0,38 -0,07 0,47 -0,02 -0,06 
Kimmokerroin 0,16 0,28 0,11 -0,69 -0,11 -0,24 0,53 -0,26 -0,24 
Puhkaisuindeksi 0,20 0,12 -0,03 -0,22 0,23 -0,45 0,19 0,21 -0,28 
Tiheys -0,10 -0,04 -0,24 -0,30 -0,06 -0,73 -0,13 0,10 -0,22 
Bulkki 0,11 0,03 0,24 0,31 0,06 0,74 0,12 -0,10 0,22 
Opasiteetti -0,52 -0,55 -0,25 0,26 -0,48 -0,42 -0,31 0,27 0,02 
Valonsironta -0,39 -0,71 -0,37 0,15 -0,48 -0,59 -0,31 -0,02 0,13 
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5.1.3 Kuitukuvista lasketut arvot 

Kuituanalysaattorin leveyskameran ottamista kuitukuvista laskettiin kuitujen 
kuvaprojektion ala, reunaviiva ja keskiviiva pikseleinä kolmella hieman toisistaan 
poikkeavalla tavalla. Koodilla K1 merkityt arvot perustuvat vakiokynnystyksellä 
saatuun binäärikuvaan, K2-arvoissa binäärikuva otetaan määritellyn harmaasävy-
tason alueelta ja K3-arvot ovat K1 kynnystysarvoihin perustuvia, mutta sisä-
osiltaan täytettyjen kuitukuvien arvoja. Tuloksina saadut arvot ovat pikseliluku-
määriä. 

Kuvista määritettiin myös kuitualueen keskimääräinen harmaasävytaso ja 
harmaasävyhajonta. Kuvan kuidun rajaaman alueen harmaasävyt luokiteltiin 
myös kymmeneen harmaasävytasoon. Tuloksissa vain viisi vaaleinta luokkaa 
sisälsivät nollasta poikkeavaa informaatiota molemmissa koesarjoissa. Fibrillaatio 
määritettiin kuvista kahdella tapaa. Kuidun binäärikuvista laskettiin poikki-
suuntaan (ts. esillä olevissa kuitukuvissa pystysuuntaan) keskimääräinen 
fibrillaatioindeksi Sandholmin tapaan. Harmaasävykuvista laskettiin fibrillaatio-
indeksi kajaaniFiberLabin CORE -ohjelmalla. 

Kuitukuvista lasketulla kuitujen pinta-ala-, reunaviiva- ja keskiviiva-
informaatiolla ei ollut T4-sarjan massoilla yli 50 %:n yltäviä selitysasteita. 
Parhaat, yli 40 %:n selitysarvot olivat K1-kynnystetyn kuidunkeskiviivan ja 
kimmokertoimen välillä sekä K3-kynnystyksen keskiviivan ja huokoisuuden 
välillä.  

Kumpikaan fibrillaatiomittaustapa ei tuonut esiin merkittäviä korrelaatioita. 
CORE-fibrillaatio selitti kimmokertoimen vaihteluja 33 %:sesti. Samaa luokkaa 
olivat selitysasteet Sandholm-fibrillaation ja kimmokertoimen sekä fibrillaatio-
hajonnan ja puhkaisuindeksin välillä.  

Harmaasävyjen ja harmaasävytasojen selitysasteet jäivät myös vaatimatto-
miksi, parhaat lukemat ylsivät hieman yli 30 %:n. Harmaasävytaso nro 1 selitti 
kimmokertoimen vaihteluja 38 %:n voimalla ja huokoisuusvaihteluja 34 %:n 
verran. 

L4-sarjan mittauksissa ainoastaan kuitujen pinta-ala-arvot antoivat yli 50 %:n 
selitysarvoa vastaavia korrelaatiota. Massan opasiteettivaihteluita K1- ja K2-
kynnystyksellä saadut pinta-ala-arvot selittivät yli 70 %:sesti (R = –0,85 ja –0,88) 
ja K3-pinta-ala-arvo yli 50 %:sesti (R = –0,76). 
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5.2 Virtauskenttäfraktionaattori 

5.2.1 Signaalijakeet 

Virtauskenttäfraktionaattori suunniteltiin jakamaan massanäyte putkivirtauksessa 
jakeisiin ja siten korvaamaan esimerkiksi BauerMcNett-fraktionaattorin käyttöä 
rutiininomaisessa massanlaadun tarkkailussa. Menetelmässä analysoitava massa-
näyte jaetaan myös konkreettisesti haluttuihin jakeisiin, mutta käytettävät massa-
määrät eivät riitä käsiarkkien tekoon.  

Näytteen jakaminen perustuu putkivirtauksessa tapahtuvaan lajittumiseen ja 
tätä tapahtumaa seurataan mittaamalla optisesti näytteeseen johdetun valonsäteen 
absorboitumista ja siinä tapahtuvaa depolarisaatiota. Nämä tiedot saadaan jatku-
vana signaalina koko näytteen lajittumistapahtuman ajalta. Tässä työssä kiinnos-
tuksen kohteena olivat kyseenäolevien signaalien informaation soveltuminen 
massanlaadun estimointiin, ei niinkään varsinaisen lajittelutapahtuman tutkiminen. 

Tutkimuksessa käytetty virtauskenttäfraktionaattori oli parametroitu 
jakamaan näyte neljään jakeeseen, jotka vastasivat näytteen pitkäkuitu-, 
keskikuitu-, lyhytkuitu- ja hienoaineosuuksia. Jako näihin jakeisiin perustui 
näytevirtauksen mittaamiseen. Fraktionaattorin läpi menneen näytteen määrää 
seurattiin ja asetetut tavoitetilavuudet toimivat näytejakeiden jakopisteinä. Jako-
pisteet valittiin aikaisempien tutkimusten kokemuksiin perustuen (Laitinen, 2002 ) 
ja ne olivat taulukossa 24 esitetyn mukaiset. Fraktionaattorin jakeiden ja 
BauerMcNett-jakeiden välisiä vastaavuuksia ei tässä käsitelty.  

Taulukko 24. Fraktionaattorijakeiden jakopisteet. 

Jae Tilavuusalue. l Aika-alue, s 

Pitkäkuitujae 16,10–17,55 2,0–17,6 

Keskikuitujae 17,55–18,05 17,6–23,0 

Lyhytkuitujae 18,05–18,50 23,0–27,9 

Hienoaine 18,50–20,50 27,9–49,4 

Koko mittauksen ajalta talletetuista absorbanssi- ja depolarisaatiosignaaleista 
laskettiin näytejakeita vastaavat signaalisummien suhteelliset osuudet käyttäen 
edellämainittuja virtauksen tilavuusarvoja jakopisteinä. Myös molempien 
signaalien summa-arvoista laskettiin vastaavat jakeet. 

T4-sarjan massoilla absorbanssisignaalin jakeista vain pitkäkuitujaetta 
vastaava jae nro 1 korreloi merkittävästi massan laatuarvojen kanssa. Parhaat 
korrelaatiot tarjosivat yli 80 %:n selitysasteita puhkaisulujuuteen ja poikki-
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suuntaiseen lujuuteen sekä suotautuvuuteen, karheuteen, huokoisuuteen ja valon-
sirontaan.  

Depolarisaatiosignaalissa kolmella ensimmäisellä jakeella oli yli 80 % 
selitysvoimaa massanlaatumuuttujiin. (taulukko 25). Kuitenkin ainoastaan 
depolarisaatiojakeen nro 1 selitysvoima suotautuvuuteen ja murtotyöhön ylitti 
absorbanssijakeen nro 1 lukemat. 

Absorbanssi- ja depolarisaatiosignaalien summasignaalista lasketulla summa-
jakeella nro 1 oli kuitenkin parhaat arvot jokaisessa yli 50 %:n selitysvoiman 
ylittäneessä korrelaatiossa (taulukko 26). 

L4-sarjan massojen signaalijakeiden korrelaatiot ovat taulukoissa 27 ja 28. 
Selitysasteet olivat heikommat kuin T4 sarjan massoilla. Absorbanssisignaalin 
jakeista pitkäkuituosuutta vastaava absorbanssijae nro 1 selitti kuitenkin yli 
70 %:sesti suotautuvuuden ja valonsironnan vaihtelut. Absorbanssijakeella nro 2 
oli yli 80 %:n selitysvoima vetolujuuteen ja yli 70 %:n selitysvoima kimmo-
kertoimeen. Lyhytkuitujaetta vastaavan absorbanssijae nro 3:n arvot korreloivat 
yli 70 %:sesti tiheyteen ja bulkkiin. 

Depolarisaatiojakeilla oli yli 50 %:n selitysvoiman ylittäviä korrelaatioita 
vain suotautuvuuteen ja valonsirontaan eivätkä summasignaalinkaan jakeiden 
selitysasteet yltäneet absorbanssijakeiden tasolle. 

Taulukko 25. T4-sarjan massojen virtauskenttäfraktionaattorin signaalijakeiden ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

T4 Absorb. 

jae 1 

Absorb. 

jae 2 

Absorb. 

jae 3 

Absorb. 

jae 4 

Depol. 

jae 1 

Depol. 

jae 2 

Depol. 

jae 3 

Depol. 

jae 4 

Freeness 0,92 0,37 -0,27 -0,60 0,92 -0,90 -0,88 -0,62 

Repäisyindeksi 0,81 0,29 -0,34 -0,46 0,78 -0,81 -0,77 -0,39 

Vetoindeksi -0,88 -0,41 0,25 0,61 -0,87 0,82 0,86 0,60 

Venymä -0,44 0,08 0,06 0,14 -0,51 0,49 0,48 0,36 

Murtotyöindeksi -0,73 -0,18 0,18 0,41 -0,76 0,73 0,74 0,52 

Kimmokerroin -0,60 -0,56 0,25 0,57 -0,56 0,48 0,58 0,48 

Puhkaisuindeksi -0,90 -0,51 0,27 0,69 -0,88 0,82 0,89 0,65 

Scott Bond -0,77 -0,27 0,20 0,49 -0,76 0,74 0,75 0,48 

Z-lujuus -0,92 -0,36 0,33 0,58 -0,90 0,89 0,90 0,55 

Tiheys -0,86 -0,29 0,40 0,47 -0,84 0,85 0,85 0,43 

Karheus 0,92 0,44 -0,32 -0,63 0,91 -0,87 -0,91 -0,61 

Huokoisuus 0,95 0,48 -0,32 -0,67 0,93 -0,89 -0,93 -0,63 

Valonsironta -0,90 -0,36 0,30 0,57 -0,89 0,87 0,86 0,57 
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Taulukko 26. T4-sarjan massojen virtauskenttäfraktionaattorin summasignaalin 
jakeiden ja massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

T4 Summajae 1 Summajae 2 Summajae 3 Summajae 4 
Freeness 0,93 0,20 -0,47 -0,64 
Repäisyindeksi 0,82 0,14 -0,51 -0,51 
Vetoindeksi -0,88 -0,26 0,45 0,65 
Venymä -0,49 0,18 0,20 0,19 
Murtotyöindeksi -0,77 -0,04 0,36 0,46 
Kimmokerroin -0,57 -0,48 0,35 0,58 
Puhkaisuindeksi -0,91 -0,37 0,47 0,73 
Scott Bond -0,79 -0,14 0,38 0,54 
Z-lujuus -0,94 -0,20 0,53 0,62 
Tiheys -0,88 -0,13 0,58 0,51 
Karheus 0,92 0,28 -0,51 -0,67 
Huokoisuus 0,95 0,32 -0,52 -0,71 
Valonsironta -0,90 -0,21 0,49 0,62 

Taulukko 27. L4-sarjan massojen virtauskenttäfraktionaattorin signaalijakeiden ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

L4 Absorb. 
jae 1 

Absorb.
jae 2 

Absorb.
jae 3 

Absorb.
jae 4 

Depol. 
jae 1 

Depol. 
jae 2 

Depol. 
jae 3 

Depol. 
jae 4 

Freeness 0,87 -0,08 -0,56 -0,73 0,76 -0,74 -0,79 -0,52 
Repäisyindeksi 0,19 -0,72 -0,76 0,07 0,25 -0,39 -0,18 0,07 
Vetolindeksi 0,10 0,91 0,89 -0,40 0,06 0,12 -0,09 -0,39 
Venymä 0,49 0,20 -0,05 -0,50 0,34 -0,33 -0,41 -0,19 
Murtotyöindeksi 0,45 0,69 0,45 -0,63 0,32 -0,18 -0,39 -0,43 
Kimmokerroin 0,34 0,86 0,60 -0,58 0,29 -0,07 -0,29 -0,63 
Puhkaisuindeksi 0,24 0,79 0,65 -0,48 0,12 0,03 -0,26 -0,27 
Tiheys -0,14 0,76 0,85 -0,13 -0,23 0,36 0,11 -0,03 
Bulkki 0,14 -0,77 -0,85 0,14 0,22 -0,36 -0,10 0,04 
Opasiteetti -0,59 -0,04 0,24 0,53 -0,53 0,55 0,51 0,30 
Valonsironta -0,84 -0,15 0,37 0,78 -0,68 0,65 0,75 0,46 

Taulukko 28. L4-sarjan massojen virtauskenttäfraktionaattorin summasignaalin 
jakeiden ja massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

L4 Summajae 1 Summajae 2 Summajae 3 Summajae 4 
Freeness 0,87 -0,47 -0,79 -0,77 
Repäisyindeksi 0,24 -0,75 -0,71 0,01 
Vetolindeksi 0,06 0,73 0,68 -0,35 
Venymä 0,49 -0,05 -0,25 -0,52 
Murtotyöindeksi 0,42 0,40 0,17 -0,61 
Kimmokerroin 0,30 0,59 0,37 -0,54 
Puhkaisuindeksi 0,20 0,59 0,42 -0,43 
Tiheys -0,19 0,76 0,72 -0,08 
Bulkki 0,18 -0,76 -0,72 0,09 
Opasiteetti -0,60 0,28 0,43 0,56 
Valonsironta -0,83 0,26 0,62 0,80 
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5.2.2 Signaalijakautumat 

Absorbanssi-, depolarisaatio- ja summasignaaleista laskettiin jakautumat, joissa 
kullekin mittausjakson sekunnille muodostettiin jakautuma-arvo ko. sekunnin ja 
sitä edeltävien 24 ja sitä seuraavien 25 mittausarvon summana. 

T4-sarjan massojen absorbanssijakautuman korrelaatiot massanlaatu-
muuttujiin jäivät alhaisiksi. Parhaimmat korrelaatiot löytyivät jakautuman alku-
osan arvoilla. (6.–11. sekunnin kohdilta), mikä vastaa kuitujakautumassa 
pisimpien kuitujen aluetta. Yli 50 %:n selitysasteeseen ylsivät tällä alueella 
suotautuvuuden, vetolujuuden, puhkaisulujuuden ja poikkisuuntaisen lujuuden 
sekä tiheyden, karheuden, huokoisuuden ja valonsironnan estimaatit. 

T4-sarjan massojen depolarisaatiojakautuman korrelaatiokuvio oli samanlai-
nen. Parhaat laatuarvojen estimaattien selitysarvot keskittyivät 7. sekunnin koh-
dalle. Tällä jakautuma-arvolla selittyivät yli 70 %:sesti puhkaisulujuuden ja poik-
kisuuntaisen lujuuden ja karheuden sekä yli 80 %:sesti huokoisuuden vaihtelut.  

Summasignaalin jakautuma-arvojen korrelaatiot olivat hyvin samantapaiset 
mutta pääosin hieman alhaisemmat kuin depolarisaatiojakautuman arvojen 
korrelaatiot. T4-sarjan signaalijakautumien 5.-14. sekunnin arvojen ja massan-
laatuarvojen väliset korrelaatiot ovat taulukoissa 29, 30 ja 31. 

L4-sarjan massojen absorbanssijakautuman korrelaatiot hajaantuivat 
laajemmalle jakautuma-alueelle kuin T4-sarjan massoilla. Jakautuman pitkäkuitu-
osuutta kuvaavista arvoista 5.–7. sekunnin arvot selittivät suotautuvuusvaihteluja 
yli 80 %:sesti ja valonsirontavaihteluja yli 60 %:sesti (taulukko 32). Keskikuitu-
alueella 20. sekunnin arvot korreloivat kimmokertoimen kanssa yli 70 %:sesti ja 
23. sekunnin arvot vetolujuuteen 67 %:sesti (taulukko 33). Jakautuman hienoaine-
alueella 35. sekunnin arvot antoivat suotautuvuudelle ja valonsironnalle lähes 
70 %:n selitysarvot. 

L4-massojen depolarisaatiojakautuman pitkäkuitualueen tulokset ovat 
taulukossa 34. Pitkäkuitualueen 5. sekunnin arvoilla oli suotautuvuuteen hyvä 
lähes 70 %:n ja valonsirontaan yli 50 %:n selitysaste kuten absorbanssi-
jakatumankin arvoilla. Jakautuman keskikuitualueella 16. sekunnin arvoilla oli yli 
50 %:n selitysvoimaisia korrelaatioita massan lujuusarvoihin ja hienoainealueella 
35. sekunnin arvoilla samaten yli 50 %:n selitysvoimaisia korrelaatioita suotautu-
vuuteen ja valonsirontaan ja 40. sekunnin arvoilla kimmokertoimeen. 

L4-massoilla summasignaalijakautuman arvot antoivat samanlaisia 
korrelaatioarvoja kuin absorbanssijakautuman arvot. 
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Taulukko 29. T4-sarjan massojen absorbanssijakautuman 5.-14. sekunnin arvojen ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

T4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Freeness -0,64 -0,72 -0,80 -0,76 -0,69 -0,76 -0,72 -0,52 -0,11 -0,28 

Repäisyindeksi -0,36 -0,66 -0,66 -0,66 -0,64 -0,59 -0,57 -0,38 -0,22 -0,01 

Vetoindeksi 0,54 0,74 0,78 0,68 0,67 0,63 0,80 0,57 0,10 0,25 

Venymä 0,17 0,20 0,28 0,41 0,27 0,28 0,56 0,40 -0,24 0,32 

Murtotyöindeksi 0,40 0,54 0,60 0,63 0,54 0,51 0,76 0,55 -0,05 0,32 

Kimmokerroin 0,41 0,47 0,53 0,22 0,36 0,30 0,41 0,33 -0,08 -0,06 

Puhkaisuindeksi 0,48 0,73 0,82 0,73 0,70 0,76 0,76 0,58 0,39 0,29 

Scott Bond 0,40 0,60 0,61 0,61 0,62 0,58 0,63 0,41 0,01 0,08 

Z-lujuus 0,57 0,75 0,80 0,75 0,74 0,71 0,78 0,55 0,15 0,30 

Tiheys 0,42 0,65 0,76 0,72 0,73 0,67 0,71 0,56 0,17 0,30 

Karheus -0,56 -0,76 -0,85 -0,74 -0,75 -0,73 -0,80 -0,61 -0,20 -0,27 

Huokoisuus -0,62 -0,81 -0,88 -0,78 -0,80 -0,76 -0,80 -0,58 -0,22 -0,28 

Valonsironta 0,64 0,71 0,76 0,75 0,74 0,71 0,70 0,52 0,11 0,24 

Taulukko 30. T4-sarjan massojen depolarisaatiojakautuman 5.–14. sekunnin arvojen ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

T4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Freeness 0,60 0,74 0,82 0,74 0,70 0,77 0,60 0,37 -0,02 0,12 

Repäisyindeksi 0,30 0,62 0,70 0,66 0,63 0,63 0,48 0,25 0,12 -0,05 

Vetoindeksi -0,51 -0,78 -0,82 -0,63 -0,70 -0,58 -0,72 -0,43 0,00 -0,04 

Venymä -0,13 -0,30 -0,33 -0,42 -0,33 -0,37 -0,54 -0,43 0,30 -0,25 

Murtotyöindeksi -0,36 -0,62 -0,65 -0,61 -0,59 -0,53 -0,71 -0,47 0,14 -0,16 

Kimmokerroin -0,41 -0,47 -0,59 -0,15 -0,34 -0,28 -0,27 -0,22 0,10 0,22 

Puhkaisuindeksi -0,46 -0,74 -0,86 -0,71 -0,71 -0,73 -0,69 -0,47 -0,21 -0,10 

Scott Bond -0,35 -0,57 -0,67 -0,62 -0,62 -0,64 -0,54 -0,31 0,17 0,03 

Z-lujuus -0,52 -0,75 -0,84 -0,72 -0,77 -0,70 -0,72 -0,43 -0,03 -0,13 

Tiheys -0,39 -0,64 -0,83 -0,69 -0,74 -0,68 -0,67 -0,47 -0,06 -0,13 

Karheus 0,54 0,79 0,89 0,69 0,77 0,68 0,72 0,46 0,09 0,03 

Huokoisuus 0,60 0,83 0,90 0,73 0,81 0,70 0,71 0,39 0,10 0,06 

Valonsironta -0,59 -0,71 -0,76 -0,72 -0,74 -0,72 -0,58 -0,35 0,05 -0,11 
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Taulukko 31. T4-sarjan massojen summajakautuman 5.–14. sekunnin arvojen ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

T4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Freeness 0,62 0,74 0,81 0,75 0,70 0,78 0,66 0,44 0,03 0,19 

Repäisyindeksi 0,33 0,64 0,69 0,66 0,64 0,63 0,53 0,31 0,16 -0,03 

Vetoindeksi -0,53 -0,77 -0,81 -0,65 -0,70 -0,61 -0,76 -0,50 -0,04 -0,13 

Venymä -0,15 -0,26 -0,31 -0,42 -0,31 -0,34 -0,55 -0,43 0,28 -0,29 

Murtotyöindeksi -0,38 -0,59 -0,63 -0,62 -0,58 -0,53 -0,74 -0,51 0,11 -0,23 

Kimmokerroin -0,42 -0,47 -0,57 -0,18 -0,35 -0,29 -0,33 -0,27 0,09 0,17 

Puhkaisuindeksi -0,47 -0,74 -0,85 -0,72 -0,71 -0,75 -0,73 -0,53 -0,28 -0,18 

Scott Bond -0,38 -0,59 -0,65 -0,62 -0,63 -0,62 -0,58 -0,36 0,10 -0,01 

Z-lujuus -0,54 -0,76 -0,83 -0,74 -0,76 -0,72 -0,75 -0,49 -0,08 -0,20 

Tiheys -0,40 -0,65 -0,80 -0,70 -0,74 -0,69 -0,69 -0,52 -0,11 -0,20 

Karheus 0,55 0,79 0,88 0,72 0,77 0,72 0,76 0,53 0,13 0,12 

Huokoisuus 0,61 0,83 0,90 0,76 0,81 0,74 0,75 0,47 0,15 0,15 

Valonsironta -0,62 -0,72 -0,76 -0,74 -0,75 -0,73 -0,63 -0,43 -0,01 -0,17 

Taulukko 32. L4-sarjan massojen absorbanssijakautuman 5.–14. sekunnin arvojen ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

L4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Freeness -0,91 -0,93 -0,91 -0,78 -0,73 -0,69 -0,58 -0,47 -0,49 -0,60 

Repäisyindeksi -0,46 -0,41 -0,37 -0,12 -0,01 -0,04 0,11 0,23 0,34 0,22 

Vetolindeksi 0,17 0,15 0,15 -0,08 -0,24 -0,24 -0,31 -0,52 -0,53 -0,46 

Venymä -0,46 -0,53 -0,46 -0,36 -0,52 -0,46 -0,20 -0,29 -0,33 -0,24 

Murtotyöindeksi -0,27 -0,32 -0,28 -0,37 -0,57 -0,51 -0,40 -0,57 -0,61 -0,50 

Kimmokerroin -0,11 -0,11 -0,13 -0,36 -0,45 -0,40 -0,57 -0,70 -0,73 -0,62 

Puhkaisuindeksi 0,09 0,00 -0,02 -0,20 -0,39 -0,38 -0,35 -0,54 -0,55 -0,49 

Tiheys 0,43 0,42 0,38 0,13 -0,07 -0,07 -0,09 -0,31 -0,31 -0,21 

Bulkki -0,43 -0,42 -0,38 -0,13 0,07 0,08 0,10 0,32 0,32 0,22 

Opasiteetti 0,62 0,64 0,62 0,49 0,49 0,53 0,32 0,25 0,27 0,31 

Valonsironta 0,81 0,82 0,81 0,78 0,72 0,73 0,63 0,58 0,57 0,68 
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Taulukko 33. L4-sarjan massojen absorbanssijakautuman keskialueen arvojen ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

L4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Freeness -0,39 -0,29 -0,26 -0,21 -0,15 0,06 -0,04 0,06 0,06 0,11 

Repäisyindeksi 0,36 0,54 0,47 0,59 0,51 0,64 0,57 0,68 0,72 0,70 

Vetolindeksi -0,48 -0,68 -0,64 -0,68 -0,65 -0,78 -0,71 -0,77 -0,82 -0,80 

Venymä -0,10 -0,18 -0,09 -0,14 -0,13 -0,06 0,04 -0,01 -0,09 0,04 

Murtotyöindeksi -0,42 -0,58 -0,49 -0,55 -0,53 -0,54 -0,45 -0,50 -0,58 -0,48 

Kimmokerroin -0,67 -0,78 -0,75 -0,77 -0,74 -0,84 -0,79 -0,77 -0,82 -0,80 

Puhkaisuindeksi -0,50 -0,68 -0,60 -0,66 -0,65 -0,60 -0,57 -0,66 -0,71 -0,64 

Tiheys -0,30 -0,53 -0,45 -0,55 -0,53 -0,63 -0,56 -0,66 -0,72 -0,69 

Bulkki 0,31 0,54 0,46 0,56 0,54 0,64 0,57 0,67 0,73 0,70 

Opasiteetti 0,12 0,16 0,10 0,10 0,06 -0,03 -0,05 -0,06 0,01 -0,10 

Valonsironta 0,48 0,44 0,42 0,37 0,30 0,14 0,21 0,14 0,17 0,09 

Taulukko 34. L4-sarjan massojen depolarisaatiojakautuman 5.–14. sekunnin arvojen ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

L4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Freeness 0,90 0,92 0,89 0,76 0,70 0,59 0,35 0,14 0,31 0,51 

Repäisyindeksi 0,48 0,41 0,40 0,16 0,00 0,14 -0,19 -0,31 -0,32 -0,13 

Vetolindeksi -0,14 -0,16 -0,18 0,01 0,22 0,15 0,37 0,62 0,49 0,51 

Venymä 0,57 0,53 0,48 0,37 0,51 0,43 0,06 0,15 0,17 0,26 

Murtotyöindeksi 0,36 0,31 0,26 0,32 0,56 0,43 0,34 0,52 0,48 0,53 

Kimmokerroin 0,10 0,10 0,07 0,24 0,46 0,24 0,58 0,71 0,68 0,59 

Puhkaisuindeksi -0,02 0,00 -0,02 0,16 0,37 0,31 0,33 0,55 0,39 0,46 

Tiheys -0,40 -0,42 -0,41 -0,16 0,08 0,06 0,20 0,48 0,28 0,28 

Bulkki 0,40 0,42 0,41 0,16 -0,08 -0,06 -0,20 -0,49 -0,29 -0,29 

Opasiteetti -0,67 -0,65 -0,66 -0,48 -0,49 -0,48 -0,12 0,00 -0,09 -0,28 

Valonsironta -0,82 -0,81 -0,79 -0,75 -0,70 -0,61 -0,38 -0,30 -0,37 -0,62 

5.2.3 Kuitukuvista lasketut arvot 

Virtauskenttäfraktionaattorin ottamista kuvista laskettiin kuidunkokoarvot: 
kuitujen pinta-ala, kuitujen reunaviiva ja keskiviiva pikseleinä kolmella tavalla. 
Menettely oli sama kuin kuituanalysaattorin kuvien tapauksessa. Lasketut 
kuidunkokoarvot suhteutettiin edelleen kuvan K3-pinta-alan 30. sekunnin arvoon. 
Tällä menettelyllä pyrittiin poistamaan satunnaisten sakeusvaihtelujen vaikutus. 
Harmaasävyarvot laskettiin samoin kuin edellä kuituanalysaattorin tapauksessa. 
Fibrillaatiota arvioitiin vain Sandholm-indeksillä, koska fraktionaattorikuvien 
käsittelyyn ei ollut soveltuvaa CORE-versiota käytettävissä. 
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T4-sarjan massoilla löytyi vain vähän varteenotetettavaa 
korrelaatioriippuvuutta kuvadatan jakautuma-arvojen ja massanlaatuarvojen 
välille. Harmaasävyjen jakautuma-arvot 31. sekunnin kohdalla ylsivät 
parhaimmillaan yli 70 %:n selitysasteisiin suotautuvuuden ja valonsironnan 
suhteen. Lujuuksiin löytyi myös yli 50 %:n selitysasteita (taulukko 35). 
Vallitsevan harmaasävyn parhaat, hieman yli 30 %:n selitysasteet esiintyivät 
jakautuman 10. sekunnin arvoilla. 

Taulukko 35. T4-sarjan massojen harmaasävyjakautuman 25.–34. sekunnin arvojen ja 
massanlaatuarvojen väliset korrelaatiokertoimet. 

T4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Freeness -0,03 -0,18 0,11 0,64 0,83 0,74 0,85 0,80 0,77 0,70 

Repäisyindeksi -0,02 -0,24 0,05 0,56 0,69 0,58 0,71 0,65 0,61 0,62 

Vetoindeksi 0,12 0,31 0,03 -0,42 -0,69 -0,59 -0,78 -0,74 -0,72 -0,56 

Venymä -0,26 0,07 -0,18 -0,28 -0,27 -0,15 -0,32 -0,24 -0,28 -0,16 

Murtotyöindeksi -0,08 0,19 -0,08 -0,39 -0,53 -0,40 -0,60 -0,53 -0,55 -0,39 

Kimmokerroin 0,16 0,36 0,09 -0,33 -0,60 -0,64 -0,80 -0,74 -0,60 -0,55 

Puhkaisuindeksi 0,19 0,33 0,09 -0,42 -0,70 -0,58 -0,76 -0,74 -0,75 -0,59 

Scott Bond -0,05 0,19 -0,18 -0,56 -0,70 -0,54 -0,69 -0,64 -0,61 -0,52 

Z-lujuus 0,08 0,27 -0,07 -0,52 -0,72 -0,63 -0,78 -0,73 -0,73 -0,58 

Tiheys 0,04 0,18 -0,10 -0,50 -0,63 -0,51 -0,68 -0,58 -0,56 -0,39 

Karheus -0,13 -0,25 -0,02 0,46 0,69 0,60 0,77 0,73 0,69 0,53 

Huokoisuus -0,16 -0,24 -0,01 0,52 0,75 0,69 0,81 0,77 0,73 0,56 

Valonsironta -0,01 0,16 -0,17 -0,64 -0,82 -0,74 -0,84 -0,77 -0,72 -0,67 

L4-sarjan massojen harmaasävyarvojen 40. ja 42. sekunnin arvoilla oli yli 60 %:n 
selitysvoima massan suotautuvuuteen ja valonsirontaan. Muihin laatuarvoihin 
korrelaatiot jäivät alhaisiksi. Harmaatasojen 24. sekunnin arvot korreloivat yli 
50 %:sesti veto- ja puhkaisulujuuteen ja 9. sekunnin arvot yli 60 %:sesti veny-
mään.  

31. sekunnin fibrillaatioarvoilla saatiin T4-sarjassa yli 50 %:n selitysasteet 
suotautuvuuden, puhkaisulujuuden, huokoisuuden ja valonsironnan suhteen. L4-
sarjassa jakautuma-arvojen korrelaatiokertoimet olivat suurimmaksi osaksi hyvin 
alhaisia. Vain 9.sekunnin fibrillaatiohajonnan arvo selitti venymää ja opasiteettia 
yli 50 %:sesti. Myös 46. sekunnin fibrillaatiokeskiarvo korreloi yli 50 %:sesti 
opasiteettiin. 

Kuitukuvien kuvapiirteiden kokoinformaatio ei sisältänyt merkittäviä 
yhteyksiä massan laatuun kummassakaan koesarjassa. T4-sarjan massojen kuitu-
kuvien kokoinformaatiossa harmaasävyalueen kynnystyksellä saadut, K3-pinta-
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alan 30. sekunnin arvoon suhteutetut K2-reunaviivan ja -keskiviivan 30.sekunnin 
jakautuma-arvot korreloivat suotautuvuuden ja valonsironnan kanssa yli 50 %:n 
selitysvoimalla. Muilta osin kuvapiirteiden jakautuma-arvojen korrelaatiot jäivät 
hyvin alhaisiksi. 

L4-sarjan massoilla kuvapiirteiden kokojakautumassa 9. sekunnin arvot 
korreloivat yli 60 %:n selitysvoimalla venymään ja opasiteettiin ja K2-
kynnystyksellä lasketut 37. sekunnin arvot samaten n. 60 %:n selitysvoimalla 
suotautuvuuteen ja yli 50 %:n selitysvoimalla valonsirontaan. Muut jakautuma-
arvot antoivat alhaisempia korrelaatioita. 

5.2.4 Pääkomponenttianalyysi 

Fraktionaattorisiganaalien jakautumien ja niistä laskettujen jakeiden sekä kuvista 
laskettujen kuvapiirteiden vaikutusta massan laatuun arvioitiin myös pää-
komponenttianalyysin avulla. Laskennat tehtiin sekä PCA- että PLS-proseduurin 
mukaan. Analyysissä käytettiin "Cross Validitation"-menettelyä, jossa jokainen 
ryhmän mittaus toimi vuorollaan testimittauksena muiden mittausten avulla 
laskettujen kahden pääkomponentin mallin antamille tuloksille. 

Ensivaiheessa menetelmällä tutkittiin kahdeksan signaalijakeen vaikutusta 
yhtenä kokonaisuutena paperimassan laatuun. Tulokset olivat pääkomponentti-
analyysin parhaita. Molemmat laskentamenetelmät antoivat likimain samat 
tulokset. Jakeet selittivät T4-sarjan massojen veto-, puhkaisu- ja poikkisuuntaista 
lujuutta sekä suotautuvuutta, tiheyttä ja valonsirontaa yli 70 %:sesti. Karheuden ja 
huokoisuuden estimaattien selityskyky oli yli 80 %. T4-sarjan massojen pää-
komponenttianalyysin tulokset ovat taulukossa 36. 

T4-massojen absorbanssi-, depolarisaatio- ja summajakautumien pää-
komponenttianalyysin tulokset olivat samantapaiset kuin jakeillakin mutta selitys-
asteiltaan hieman alhaisempia. Summasignaalin jakautuma-arvojen selitysvoima 
oli erityisesti PLS-menetelmällä lasketuilla estimaateilla hieman korkeampi kuin 
absorbanssi- tai depolarisaatiojakautumilla. Tulokset signaalijakautumien pää-
komponenttianalyysien tuloksista ovat myös taulukossa 36.  

L4-datan pääkomponenttianalyysin tuloksissa (taulukossa 37) fraktionaattori-
jakeiden avulla lasketun vetolujuusestimaatin selitysvoima ylsi yli 80 %:n Tämän 
lisäksi nousivat esille vain suotautuvuus ja kimmokerroin. 

Signaalijakautumat osoittivat yli 50 %:n korrelaatioita vain suotautuvuuteen 
ja valonsirontaan. Absorbanssi- ja summajakautumat olivat hieman vahvempia 



 73 

kuin depolarisaatiojakautuma. L4-sarjan massojen signaalijakautumien tulokset 
ovat taulukossa 37. 

Taulukko 36. T4-sarjan massojen fraktionaattorin signaalijakeiden ja -jakautumien 
korrelaatiot (R2) 2 pääkomponentin mukaan laskettuna. 

Jakeet Abs.jakautuma Depol.jakautuma Summajakautuma T4 

PCA PLS PCA PLS PCA PLS PCA PLS 

CSF 0,77 0,77  0,66 0,68  0,69 0,70  0,62 0,74 

Repäisyindeksi 0,57 0,59  0,55 0,37  0,54 0,57  0,48 0,53 

Vetoindeksi 0,71 0,72  0,60 0,45  0,54 0,60  0,57 0,56 

Venymä 0,00 N  0,22 0,32  0,08 0,15  0,03 0,20 

Murtotyöindeksi 0,43 0,44  0,45 0,42  0,42 0,46  0,32 0,35 

Kimmokerroin 0,21 0,12  0,13 N  N N  0,16 N 

Puhkaisuindeksi 0,77 0,77  0,69 0,75  0,60 0,65  0,70 0,79 

Scott Bond 0,46 0,46  0,46 0,37  0,45 0,51  0,43 0,50 

Z-lujuus 0,78 0,79  0,65 0,64  0,67 0,70  0,60 0,72 

Tiheys 0,72 0,71  0,50 0,55  0,53 0,60  0,43 0,60 

Karheus 0,81 0,81  0,66 0,67  0,62 0,66  0,62 0,70 

Huokoisuus 0,87 0,87  0,73 0,75  0,69 0,72  0,70 0,79 

Valonsironta 0,73 0,74  0,62 0,55  0,64 0,68  0,55 0,68 

N = Negatiivinen tulos            

T4-sarjan massojen harmaasävyjakautumista ei löytynyt yli 50 %:n selitysvoimaa 
massanlaatumuuttujiin. Harmaasävykeskiarvojen parhaat tulokset saatiin 
suotautuvuudelle ja valonsironnalle mutta selitysasteet jäivät alle 40 %:n. Paras 
selitysvoima oli kolmannella harmaasävytasolla. Sen avulla saatiin 
suotautuvuudelle 40 %:n ja puhkaisulujuudelle 38 %:n selitysasteet. L4-sarjan 
massojen harmaasävyjen pääkomponenttianalyysissä ei löytynyt lainkaan 
korrelaatioita massanlaatuun. 
T4-sarjan massojen fibrillaatiojakautumalla saatiin lähes. 40 %:n selitysaste 
puhkaisulujuuteen. Yli 30 %:n tason nousivat lisäksi suotautuvuus, kimmokerroin 
ja huokoisuus. Kuvakohtaisista fibrillaatioindeksin keskihajonnoista laskettu 
jakautuma antoi usealle massanlaatumuuttujalle PLS-analyysissä yli 30 %:n 
selitysasteita. 
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Taulukko 37. L4-sarjan massojen fraktionaattorin signaalijakeiden ja -jakautumien 
korrelaatiot (R2) 2 pääkomponentin mukaan laskettuna. 

Jakeet Abs.jakautuma Depol.jakautuma Summajakautuma L4 

PCA PLS PCA PLS PCA PLS PCA PLS 

CSF 0,51 0,63  0,72 0,68  0,37 0,48  0,69 0,68 

Repäisyindeksi 0,42 0,01  0,29 N  0,00 0,03  0,30 0,02 

Vetoindeksi 0,85 0,65  0,24 0,16  N 0,22  0,17 N 

Venymä N N  N 0,24  N 0,02  N N 

Murtotyöindeksi 0,27 0,26  N N  N 0,29  N N 

Kimmokerroin 0,66 0,56  0,29 0,25  0,22 0,39  0,26 0,12 

Puhkaisuindeksi 0,48 0,43  0,17 N  N N  0,14 N 

Tiheys 0,60 0,31  0,27 N  N 0,04  0,26 N 

Bulkki 0,60 0,30  0,28 N  N 0,04  0,27 N 

Opasiteetti 0,00 N  0,05 0,17  N N  0,03 0,22 

Valonsironta 0,32 N  0,51 0,63  0,22 0,35  0,47 0,72 

T4-sarjan massojen fibrillaatiojakautumalla saatiin lähes 40 %:n selitysaste 
puhkaisulujuuteen. Yli 30 %:n tason nousivat lisäksi suotautuvuus, kimmokerroin 
ja huokoisuus. Kuvakohtaisista fibrillaatioindeksin keskihajonnoista laskettu 
jakautuma antoi usealle massanlaatumuuttujalle PLS-analyysissä yli 30 %:n 
selitysasteita. L4-sarjan massojen fibrillaatiojakautuman arvot eivät korreloineet 
lainkaan massanlaatuarvoihin. 

T4-sarjan massojen pääkomponenttianalyysissä kuidunkokoarvoillakaan ei 
löytynyt merkittäviä korrelaatioita laatuun. Yli 50 %:n selitysvoimaa ei ollut 
yhdelläkään kolmella eri kynnystyksellä määritetyistä kuvapiirteistä. 30 %:n raja 
ylittyi vain puhkaisulujuuden, huokoisuuden ja valonsironnan suhteen. Erityisesti 
nousivat esiin K2-kynnystyksen avulla lasketut jakautumat, joista paras tulos, 
41 %:n selitysvoima, saatiin keskiviivan arvoilla puhkaisulujuuteen. 

L4-sarjan massojen kohdalla pääkomponenttianalyysi antoi selvän 
indikaation, että kuvapiirrejakautumat eivät korreloi massanlaadun kanssa. Vain 
muutaman muuttujan selitysaste nousi yli 30 %:n, parhaimpana 41 %:lla veto-
lujuuden ja K1-pinta-alojen välinen korrelaatio. 

5.3 Toisen muuttujan antama lisäinformaatio 

Kuituanalysaattorin avulla saatuja parhaita yhteyksiä perustana käyttäen 
analysoitiin muiden kuidunkokoarvojen, kuitujakeiden, fraktionaattorin 
signaalijakeiden ja -jakautumien sekä kuvapiirteiden lisäämisen vaikutusta laadun 
estimoinnissa. Menetelmänä käytettiin kahden muuttujan regressiota.  
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Analyysi eteni siten, että regression ensimmäiseksi muuttujaksi valittiin 
kutakin laatusuuretta laskettaessa siihen parhaiten korreloinut kuituanalysaattorin 
pituuspainotettu kuidunpituus, leveys tai kiharuus. Toisena riippumattomana 
muuttujana testattiin muut mittaukset ja laskentatulokset. Toisen muuttujan 
antaman lisäinformaation merkitystä tarkasteltiin F-jakautumaan nojaavalla 
Fsep-muuttujalla, jonka raja-arvot 99 %:n todennäköisyystaulukosta yhden lisä-
selittäjän tapauksessa ovat T4-sarjan massoille Fsep = F1,21 = 8,02 ja L4-sarjan 
massoille Fsep = F1,10 = 10,04. Jos laskennassa saatu Fsep-arvo ylitti taulukkoarvon, 
oli estimaatin lisääntynyt selitysvoima tilastollisesti luotettava. 

5.3.1 Toinen kuituanalysaattorin kuidunkokoarvo 

T4-sarjan massoilla todettiin, että kahden kuituanalysaattorin mittausarvon 
käyttäminen paransi korrelaatioita merkittävästi vain suotautuvuuden ja 
poikkisuuntaisen lujuuden estimaatin kohdalla (taulukko 38). Suotauvuuden 
laskennassa kuidun kiharuus paransi toisena muuttujana kuidun leveyden ohella 
estimaatin selityskykyä 5 prosenttiyksikköä 90 %:iin. Kuidun leveys nosti myös 
poikkisuuntaisen lujuuden estimaatin selitysastetta 4 prosenttiyksikköä. 

L4-sarjan massoilla ei yksikään kuituanalysaattorin mittausarvon lisääminen 
toiseksi selittäjäksi nostanut esimaattien korrelaatioita merkittävästi. Paras 
korrelaatio saatiin vetolujuudelle kuidun kiharuuden ja tilavuusindeksin avulla 
(R2 = 0,68), mutta toisen muuttujan lisääminen ei kuitenkaan parantanut tilannetta 
riittävän luotettavasti. 

5.3.2 Kuituanalysaattorin kuitujakeet ja niiden kuidunkokoarvot 

Kuitujakeiden ottaminen mukaan massanlaatua selittäviin malleihin sen sijaan 
paransi usean laatuarvon kohdalla jo selkeästi enemmän estimaatin selitysvoimaa. 

Jakeen nro 4.5 osuudella oli parantava vaikutus T4-sarjan massojen 
suotautuvuuden ja jakeen nro 4.6 osuudella sidoslujuuden sekä jakeen nro 4.8 
osuudella poikkisuuntaisen lujuuden korrelaatioon. Suotautuvuuden selitysarvo 
nousi muuttujaparilla kuidun leveys – jakeen nro 4.5 osuus 85 %:sta 91 %:iin ja 
poikkisuuntaisen lujuuden estimaatin selitysarvo 82 %:sta 87 %:iin. Suurin 
muutos saatiin sidoslujuuden estimaatille, jonka selitysarvo nousi 77 %:sta 
85 %:iin. Tulokset ovat taulukossa 39. Muiden jakeiden käyttö lisämuuttujana ei 
nostanut mallin luotettavuutta niin paljon, että F-testin raja olisi ylitetty. 
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Taulukko 38. T4-sarjan massojen kahden kuidunkokomittauksen avulla laskettujen 
massanlaatuestimaattien korrelaatiot varianssiarvoina. 

T4 Paras kuituanaly-

saattorimuuttuja 

R2  Paras lisämuuttuja  R2 adj. Fsep 

Freeness Kuidun leveys 0,85 Kuidun kiharuus 0,90 11,95 

Repäisyindeksi Kuidun leveys 0,70    

Vetoindeksi Kuidun leveys 0,79    

Venymä Kuidun kiharuus 0,49    

Murtotyöindeksi Kuidun kiharuus 0,74    

Kimmokerroin Kuidun leveys 0,46    

Puhkaisuindeksi Kuidun leveys 0,76    

Scott Bond Kuidun leveys 0,77    

Z-lujuus Kuidun kiharuus 0,82 Kuidun leveys 0,86 8,51 

Tiheys Kuidun kiharuus 0,74    

Karheus Kuidun leveys 0,81    

Huokoisuus Kuidun leveys 0,86    

Valonsironta Kuidun leveys 0,89    

Huom: taulukon tyhjissä paikoissa yhdenkään toisen selittävän muuttujan lisääminen ei tuonut 

merkittävää parannusta korrelaation 

Taulukko 39. T4-sarjan massojen kuidunkokomittausten ja kuitujakeiden osuuksien 
avulla lasketut massanlaatuestimaattien korrelaatiot varianssiarvoina. 

T4 Paras kuituanaly-

saattorimuuttuja 

R2 Paras lisämuuttuja R2 adj. Fsep 

Freeness Kuidun leveys 0,85 Jae nro 4.5 0,91 18,4 

Repäisyindeksi Kuidun leveys 0,70    

Vetoindeksi Kuidun leveys 0,79    

Venymä Kuidun kiharuus 0,49    

Murtotyöindeksi Kuidun kiharuus 0,74    

Kimmokerroin Kuidun leveys 0,46    

Puhkaisuindeksi Kuidun leveys 0,76    

Scott Bond Kuidun leveys 0,77 Jae nro 4.6 0,85 12,64 

Z-lujuus Kuidun kiharuus 0,82 Jae nro 4.8 0,87 8,88 

Tiheys Kuidun kiharuus 0,78    

Karheus Kuidun leveys 0,81    

Huokoisuus Kuidun leveys 0,86    

Valonsironta Kuidun leveys 0,89    
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Ottamalla toiseksi selittäväksi muuttujaksi kuitujakeista mitattuja arvoja saatiin 
useaan esimaattiin vielä lisää parannusta. Korrelaatiot nousivat valonsironnan 
estimaatille selitysasteina 93 %:iin ja suotautuvuudelle ja poikkisuuntaiselle 
lujuudelle lähes 90 %:iin. Näitä koskevat tulokset ovat taulukossa 40. 

L4-sarjan arvoilla vetolujuusestimaatti parani hieman ottamalla 
riippumattomiksi muuttujiksi kuidun kiharuuden lisäksi kuitujae nro 4:n osuus 
(R2 = 0,74), mutta lisäys ei ollut riittävä ylittääkseen F-testin rajan. Myös jakeen 
nro 4.5 kuidunpituus yhdessä kuidun kiharuuden kanssa kohotti vetolujuus-
estimaatin selitysasteen 71 %:iin, mutta tämäkään muutos ei ollut riittävän 
merkittävä. Sensijaan kuitujakeen ominaisuus toisena muuttujana kohotti murto-
työindeksin ja puhkaisuindeksin estimaatteja merkittävästi (taulukko 41). 

Taulukko 40. T4-sarjan massojen kuidunkokomittausten ja kuitujakeiden kuitu-
mittausten avulla laskettujen massanlaatuestimaattien korrelaatiot variansseina. 

T4 Paras kuituanaly-

saattorimuuttuja 

R2  Paras lisämuuttuja  R2 adj. Fsep 

Freeness Kuidun leveys 0,85 Jakeen 4.8 kiharuus 0,89 8,71 

Repäisyindeksi Kuidun leveys 0,70    

Vetoindeksi Kuidun leveys 0,79    

Venymä Kuidun kiharuus 0,49 Jakeen 4.4 kuidun leveys 0,60 8,50 

Murtotyöindeksi Kuidun kiharuus 0,74    

Kimmokerroin Kuidun leveys 0,46 Jakeen 4.4 seinämävahv. 0,66 15,04 

Puhkaisuindeksi Kuidun leveys 0,76    

Scott Bond Kuidun leveys 0,77    

Z-lujuus Kuidun kiharuus 0,82 Jakeen 4.6 proj.pituus 0,89 16,40 

Tiheys Kuidun kiharuus 0,74 Jakeen 4.6 proj.pituus 0,83 13,27 

Karheus Kuidun leveys 0,81    

Huokoisuus Kuidun leveys 0,86    

Valonsironta Kuidun leveys 0,89 Jakeen 4.6 kiharuus 0,93 12,14 
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Taulukko 41. L4-sarjan massojen kuidunkokomittausten ja kuitujakeiden kuitu-
mittausten avulla laskettujen massanlaatuestimaattien korrelaatiot variansseina. 

L4 Paras kuituanaly-

saattorimuuttuja 

R2  Paras lisämuuttuja  R2 adj. Fsep 

Freeness Kuidun leveys 0,43    

Repäisyindeksi Kuidun kiharuus 0,35    

Vetoindeksi Kuidun kiharuus 0,59    

Venymä Kuidun leveys 0,28    

Murtotyöindeksi Kuidun kiharuus 0,18 Jakeen 4.1 kuidun leveys 0,54 11,49 

Kimmokerroin Kuidun kiharuus 0,49    

Puhkaisuindeksi Kuidun kiharuus 0,34 Jakeen 4.5 kuidunpituus 0,63 11,51 

Tiheys Kuidun kiharuus 0,43    

Bulkki Kuidun kiharuus 0,44    

Opasiteetti Kuidun leveys 0,17    

Valonsironta Kuidun leveys 0,38    

5.3.3 Kuituanalysaattorin kuitukuvien kuvapiirteet 

Kuituanalysaattorin kuvapiirteiden lisääminen kuituanalysaattorin mittaustulosten 
rinnalle toiseksi selittäjäksi toi T4-sarjan massoilla parannusta vain sidoslujuuden 
ja poikkisuuntaisen lujuuden korrelaatioon. CORE-fibrillaation lisääminen 
toiseksi muuttujaksi kuidun kiharuuden rinnalle paransi poikkisuuntaisen 
lujuuden vaihteluiden selitysastetta 82 %:sta 87 %:iin. Sidoslujuusestimaatin 
selitysastetta fibrillaation lisääminen kuidun leveyden rinnalle paransi 77 %:sta 
83 %:iin. 

L4-massoilla kuvapiirteiden käyttö toisena riippumattomana muuttujana 
paransi yhdessä kuidun kiharuuden kanssa merkittävästi vetoindeksin ja kimmo-
kertoimen sekä kuidun leveyden kanssa opasiteetin estimaattien selitysvoimaa 
(taulukko 42). 

5.3.4 Virtauskenttäfraktionaattorin signaalijakeet 

Fraktionaattorin signaalijakeiden ottaminen malliin toiseksi selittäjäksi 
kuituanalysaattorin mittausten rinnalle paransi T4-sarjan massojen 
suotautuvuuden, puhkaisulujuuden, poikkisuuntaisen lujuuden, karheuden ja 
huokoisuuden estimaattien korrelaatioita selkeästi. Poikkisuuntaisen lujuuden ja 
huokoisuuden estimaattien selitysvoima ylitti 90 %:n rajan. Tulokset näiltä osin 
ovat taulukossa 43. 
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Taulukko 42. L4-sarjan massojen kuidunkokomittausten ja kuituanalysaattorin 
kuvapiirteiden avulla laskettujen massanlaatuestimaattien korrelaatiot variansseina. 

L4 Paras kuituanaly-

saattorimuuttuja 

R2  Paras lisämuuttuja  R2 adj. Fsep 

Freeness Kuidun leveys 0,43    

Repäisyindeksi Kuidun kiharuus 0,35    

Vetoindeksi Kuidun kiharuus 0,59 Harmaasävy(v) 0,78 12.83 

Venymä Kuidun leveys 0,28    

Murtotyöindeksi Kuidun kiharuus 0,18    

Kimmokerroin Kuidun kiharuus 0,49 Harmaataso 5 0,75 14,22 

Puhkaisuindeksi Kuidun kiharuus 0,34    

Tiheys Kuidun kiharuus 0,43    

Bulkki Kuidun kiharuus 0,44    

Opasiteetti Kuidun leveys 0,17 K2-kuidun pinta-ala 0,83 47,69 

Valonsironta Kuidun leveys 0,38    

L4-massoilla parannus oli merkittävä usean laatuarvon kohdalla. Parhaimpana 
tuloksena oli suotautuvuuden estimointi kuidun leveyden ja summajae 1:n avulla. 
Absorbanssijakeiden mukaanotto paransi vetolujuuden, kimmokertoimen, 
tiheyden ja bulkin sekä valonsironnan estimaatteja. Tulokset ovat taulukossa 44. 

5.3.5 Virtauskenttäfraktionaattorin signaalijakautumat 

Yksittäisten depolarisaatiosignaalijakautuman arvojen mukaanotto kuidunkoko-
mittausten rinnalle toiseksi riippumattomaksi muuttujaksi paransi T4-sarjan 
massojen suotautuvuuden, poikkisuuntaisen lujuuden ja huokoisuuden 
estimaatteja samaan tapaan kuin signaalijakeidenkin käyttö. Tämän lisäksi 
paranivat kimmokertoimen, tiheyden ja karheuden estimaattien selitysasteet 
(taulukko 45). Depolarisaatiojakautuman pitkäkuitualueen arvot olivat tässä 
tapauksessa selitysvoimaisimmat.  

L4-sarjan massoilla signaalijakautumien arvojen käyttö kuidun leveyden 
rinnalla kohotti merkittävästi vain suotautuvuuden, kimmokertoimen ja 
valonsironnan estimaattien selitysvoimaa. L4-sarjan tulokset ovat taulukossa 46. 
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Taulukko 43. T4-sarjan massojen kuidunkokomittausten ja fraktionaattorijakeiden 
avulla laskettujen massanlaatuestimaattien korrelaatiot variansseina. 

T4 Paras kuituanaly-

saattorimuuttuja 

R2 Paras lisämuuttuja  R2 adj. Fsep 

Freeness Kuidun leveys 0,85 Depolarisaatiojae 1 0,89 8,99 

Repäisyindeksi Kuidun leveys 0,70    

Vetoindeksi Kuidun leveys 0,79    

Venymä Kuidun kiharuus 0,49    

Murtotyöindeksi Kuidun kiharuus 0,74    

Kimmokerroin Kuidun leveys 0,46    

Puhkaisuindeksi Kuidun leveys 0,76 Summajae 1 0,82 8,86 

Scott Bond Kuidun leveys 0,77    

Z-lujuus Kuidun kiharuus 0,82 Summajae 1 0,91 25,23 

Tiheys Kuidun kiharuus 0,74    

Karheus Kuidun leveys 0,81 Summajae 1 0,86 9,95 

Huokoisuus Kuidun leveys 0,86 Absorbanssijae 1 0,92 18,13 

Valonsironta Kuidun leveys 0,89    

Taulukko 44. L4-sarjan massojen kuidunkokomittausten fraktionaattorin signaali-
jakeiden avulla laskettujen massanlaatuestimaattien korrelaatiot variansseina. 

L4 Paras kuituanaly-

saattorimuuttuja 

R2  Paras lisämuuttuja  R2 adj. Fsep 

Freeness Kuidun leveys 0,43 Summajae 1 0,88 45,57 

Repäisyindeksi Kuidun kiharuus 0,35    

Vetoindeksi Kuidun kiharuus 0,59 Absorbanssijae 2 0,79 13,43 

Venymä Kuidun leveys 0,28    

Murtotyöindeksi Kuidun kiharuus 0,18    

Kimmokerroin Kuidun kiharuus 0,49 Depolarisaatiojae 4 0,75 14,89 

Puhkaisuindeksi Kuidun kiharuus 0,34    

Tiheys Kuidun kiharuus 0,43 Absorbanssijae 3 0,66 10,37 

Bulkki Kuidun kiharuus 0,44 Absorbanssijae 3 0,67 10,30 

Opasiteetti Kuidun leveys 0,17    

Valonsironta Kuidun leveys 0,38 Summajae 4 0,79 25,27 
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Taulukko 45. T4-sarjan massojen kuidunkokomittausten ja fraktionaattorin signaali-
jakautumien avulla laskettujen massanlaatuestimaattien korrelaatiot variansseina. 

T4 Paras kuituanaly-

saattorimuuttuja 

R2 Paras lisämuuttuja  R2 adj. Fsep 

Freeness Kuidun leveys 0,85 21.s.summa 0,89 8,49 

Repäisyindeksi Kuidun leveys 0,70    

Vetoindeksi Kuidun leveys 0,79    

Venymä Kuidun kiharuus 0,49    

Murtotyöindeksi Kuidun kiharuus 0,74    

Kimmokerroin Kuidun leveys 0,46 8.s.depolarisaatio 0,65 14,22 

Puhkaisuindeksi Kuidun leveys 0,76    

Scott Bond Kuidun leveys. 0,77    

Z-lujuus Kuidun kiharuus 0,82 30.s.summa 0,88 13,82 

Tiheys Kuidun kiharuus 0,74 7.s. depolarisaatio 0,81 10,68 

Karheus Kuidun leveys 0,81 7.s. depolarisaatio 0,86 10,55 

Huokoisuus Kuidun leveys 0,86 7.s. depolarisaatio 0,91 14,27 

Valonsironta Kuidun leveys 0,89    

Taulukko 46. L4-sarjan massojen kuidunkokomittausten ja fraktionaattorin signaali-
jakautumien avulla laskettujen massanlaatuestimaattien korrelaatiot variansseina. 

L4 Paras kuituanaly-

saattorimuuttuja 

R2  Paras lisämuuttuja  R2 adj. Fsep 

Freeness Kuidun leveys 0,43 6.s. summa 0,90 60,77 

Repäisyindeksi Kuidun kiharuus 0,35    

Vetoindeksi Kuidun kiharuus 0,59    

Venymä Kuidun leveys 0,28    

Murtotyöindeksi Kuidun kiharuus 0,18    

Kimmokerroin Kuidun kiharuus 0,49 36.s. depolarisaatio 0,77 17,11 

Puhkaisuindeksi Kuidun kiharuus 0,34    

Tiheys Kuidun kiharuus 0,43    

Bulkki Kuidun kiharuus 0,44    

Opasiteetti Kuidun leveys 0,17    

Valonsironta Kuidun leveys 0,38 37.s. summa 0,80 27,00 

5.3.6 Virtauskenttäfraktionaattorin kuitukuvien kuvapiirteet 

Fraktionaattorikuvista laskettujen kuvapiirteiden ottaminen toiseksi selittäväksi 
muuttujaksi toi myös parannusta T4-sarjan korrelaatioihin. Harmaasävypiirteet 
osoittautuivat selitysvoimaisimmiksi kuvapiirteiksi. Niiden käyttö toisena 
muuttujana kuidunkokomittausten rinnalla nosti vetolujuutta, karheutta ja 
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huokoisuutta lukuunottamatta kaikkien estimaattien selitysvoimaa. Fibrillaatio-
jakautumien arvoilla voitiin lisäksi kohottaa vetolujuuden ja karheuden 
estimaatteja. Kuidunkokoon liittyvät kuvapiirteet eivät parantaneet estimaatteja. 
Tulokset selitysvoimaisimpien kuidunkuvapiirteiden käytöstä lisämuuttujana ovat 
taulukossa 47. 

L4-sarjassa fraktionaattorin kuvapiirteistä harmaasävyjakautumien arvoilla 
oli merkitystä murtotyön, puhkaisulujuuden, opasiteetin ja valonsironnan 
estimaattien, fibrillaatiohajonnan arvoilla kimmokertoimen sekä kuidunkoko-
piirteiden jakautuman arvoilla suotautuvuuden ja venymän estimaattien 
parantamisessa. L4-sarjan tulokset ovat taulukossa 47. 

Taulukko 47. T4-sarjan massojen kuidunkokomittausten ja fraktionaattorikuvien 
kuvapiirteiden avulla laskettujen massanlaatuestimaattien korrelaatiot variansseina. 

T4 Paras kuituanaly-

saattorimuuttuja 

R2 Paras lisämuuttuja  R2 adj. Fsep 

Freeness Kuidun leveys 0,85 36.s.harmaasävyhajonta 0,92 20,84 

Repäisyindeksi Kuidun leveys 0,70 15.s. harmaasävyhajonta 0,81 15,61 

Vetoindeksi Kuidun leveys 0,79 46.s. fibrillaatiohajonta 0,85 11,75 

Venymä Kuidun kiharuus 0,49 46.s.vall.harmaasävy 0,66 13,84 

Murtotyöindeksi Kuidun kiharuus 0,74 46.s.vall.harmaasävy 0,83 13,92 

Kimmokerroin Kuidun leveys 0,46 28.s.harmaataso 5 0,66 15,07 

Puhkaisuindeksi Kuidun leveys 0,76 43.s. harmaasävy 0,84 12,78 

Scott Bond Kuidun leveys 0,77 39.s.harmaataso 5 0,88 21,03 

Z-lujuus Kuidun kiharuus 0,82 25.s.harmaasävy 0,89 14,18 

Tiheys Kuidun kiharuus 0,74 20.s.harmaasävy 0,82 11,66 

Karheus Kuidun leveys 0,81 46.s. fibrillaatiohajonta 0,86 11,57 

Huokoisuus Kuidun leveys 0,86    

Valonsironta Kuidun leveys 0,89 50.s. harmaasävyhajonta 0,92 10,64 
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Taulukko 48. L4-sarjan massojen kuidunkokomittausten ja fraktionaattorikuvien 
kuvapiirteiden avulla laskettujen massanlaatuestimaattien korrelaatiot variansseina. 

L4 Paras yksittäinen 

kuitumittaus 

R2  Paras lisämuuttuja  R2 adj. Fsep 

Freeness Kuidun leveys 0,43 39.s. K2 reunaviiva 0,82 26,95 

Repäisyindeksi Kuidun kiharuus 0,35   

Vetoindeksi Kuidun kiharuus 0,59   

Venymä Kuidun leveys 0,28 9.s. K3 pinta-ala 0,69 18,22 

Murtotyöindeksi Kuidun kiharuus 0,18 48.s. harmaataso 2 0,74 28,14 

Kimmokerroin Kuidun kiharuus 0,49 8.s. fibrillaatiohajonta 0,77 16,27 

Puhkaisuindeksi Kuidun kiharuus 0,34 48.s. harmaataso 2 0,79 26,90 

Tiheys Kuidun kiharuus 0,43   

Bulkki Kuidun kiharuus 0,44   

Opasiteetti Kuidun leveys 0,17 46.s. harmaasävyhajonta 0,59 13,90 

Valonsironta Kuidun leveys 0,38 42.s. harmaataso 2 0,71 15,43 
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6 Tulosten tarkastelua  

6.1 Kuituanalysaattorimittausten tulokset 

6.1.1 Kuidunkokokeskiarvot 

T4-sarja käsittää 24 koepistettä ja L4-sarja 13 koepistettä. Selitysasteiden 
merkittävyysrajat testisarjoille selitysasteina (R2 * 100) ovat siten 1 %:n 
riskitasolla T4-sarjalle 25 % ja L4-sarjalle 45 % (Richmond 1964). Tulosten 
käsittelyssä on kuitenkin alle 50 %:n tulokset jätetty vähemmälle huomiolle. 

Optisen kuituanalysaattorin antamista tuloksista kuidunpituus, kuidun 
kiharuus ja kuidun leveys osoittautuivat T4-sarjan massoilla parhaiksi laadun 
indikaattoreiksi. Kuidunpituuden suhteen tämä oli odotettavissakin aikaisemman, 
pääosin laboratoriomäärityksiin ja FS200-analysaattorin tuloksiin perustuvan 
tiedon nojalla.  

Taulukko 49. T4-sarjan massojen TAPPI- ja ISO-kuidunpituuskeskiarvojen avulla 
laskettujen massanlaatuestimaattien selitysasteet. 

Kuidunpituuskeskiarvo (TAPPI) Kuidunpituuskeskiarvo (ISO) T4 

Aritmeetti-

nen 

Pituus-

painotettu 

Paino-

painotettu 

Aritmeetti-

nen 

Pituus-

painotettu 

Paino-

painotettu 

Freeness ++ ++ ++ + ++ ++ 

Repäisyindeksi ++ ++ ++ + ++ +++ 

Vetoindeksi + + +  + + 

Venymä       

Murtotyöindeksi  +     

Kimmokerroin       

Puhkaisuindeksi +  +   + 

Scott Bond ++ ++ +++ + ++ ++ 

Z-lujuus ++ + + + + ++ 

Tiheys ++ + + + + ++ 

Karheys ++ + + + + + 

Huokoisuus ++ + + + + + 

Valonsironta ++ ++ ++ + ++ ++ 

Selitysvoima: + R2 > 50 %, ++ R2 > 60 %,+++ R2 > 70 %,++++ R2 > 80 %. Tyhjissä paikossa selitysvoima 

alle 50 %. 
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Taulukko 50. T4-sarjan massojen kuidunpituuskeskiarvojen ja kiharuuden avulla 
laskettujen massanlaatuestimaattien selitysasteet (>50%) (ISO-keskiarvot). 

Kuidunpituus Projektiopituus Kiharuus T4 
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Freeness + ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ +++ 
Repäisyindeksi + ++ +++ + + + + +  

Vetoindeksi  + + + +  +++ +++ ++ 

Venymä          

Murtotyöindeksi    + +  +++ +++ ++ 

Kimmokerroin          

Puhkaisuindeksi   +    +++ ++ + 

Scott Bond + ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

Z-lujuus + + ++ ++ + + ++++ ++++ ++ 

Tiheys + + ++ ++ + + +++ +++ ++ 

Karheus + + + + + + +++ +++ ++ 

Huokoisuus + + + + +  ++++ +++ ++ 

Valonsironta + ++ ++ + + ++ ++++ ++++ +++ 

Selitysasteet jäivät kuitenkin noin 60 %:n tuntumaan. Lukema on alhaisempi kuin 
mitä aikaisemmat tutkimukset antoivat aihetta olettaa. Verrattaessa TAPPI- ja 
ISO-standardien mukaisia kuidunpituuskeskiarvojen avulla saatuja tuloksia 
havaittiin TAPPI-standardin mukaan laskettujen arvojen antavan hieman 
parempia selitysasteita (taulukko 49). Erot olivat kuitenkin vähäisiä.  

Mittaustiedosta lasketuilla kuidunpituuden pituuspainotetuilla keskiarvoilla 
selitysasteet olivat hieman korkeampia kuin aritmeettisilla keskiarvoilla. Kuidun-
pituuden painopainotettujen keskiarvojen korrelaatiot massanlaatuominaisuuksiin 
olivat edelleen vielä hieman korkeammat kuin pituuspainotettujen keskiarvojen 
korrelaatiot (taulukko 50). Projektiopituuden korrelaatioissa vastaavaa ilmiötä ei 
ollut havaittavissa. 

L4-sarjan massojen kuidunpituusarvot eivät korreloineet juuri lainkaan 
massan laatuarvojen kanssa (taulukko 51). Ainoastaan projektiopituudella oli yli 
50 %:n selitysvoima vetolujuuden ja kimmokertoimen suhteen. Ilmeisesti L4-
sarjassa massojen kuidunpituuden vaihtelu ei ollut riittävän suurta luotettavan 
tiedon saamiseksi. T4-sarjassa kuidunpituuksien vaihtelualue oli 0,23 mm kun se 
L4 sarjassa oli vain 0,17 mm. 
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Molemmissa sarjoissa kiharuusindeksi antoi kuidunpituutta paremmat 
tulokset. T4-sarjan massoilla yhteydet massan lujuuksiin olivat hyviä. Venymää ja 
kimmokerrointa lukuunottamatta selitysasteet olivat 70–80 %:n tuntumassa. 
Myös arkin rakenneominaisuudet selittyivät hyvin. Kiharuuden aritmeettiset ja 
pituuspainotetut keskiarvot antoivat samantasoiset korrelaatiot massan laatuun, 
painopainotettujen arvojen korrelaatiot olivat pääosin alhaisemmat. L4-sarjan 
massoilla aritmeettisilla kiharuuden keskiarvoilla löytyi kohtalainen yhteys 
vetolujuuteen ja bulkkiin. Muilta osin korrelaatiot olivat alhaiset 

Taulukko 51. L4-sarjan massojen kuidunpituuskeskiarvojen ja kiharuuden avulla 
laskettujen massanlaatuestimaattien selitysasteet (>50%) (ISO-keskiarvot). 

Kuidunpituus Projektiopituus Kiharuus L4 
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Freeness          
Repäisyindeksi          
Vetoindeksi      + ++ +  
Venymä          
Murtotyöindeksi          
Kimmokerroin      +    
Puhkaisuindeksi          
Tiheys          
Bulkki       +   
Opasiteetti          
Valonsironta          

Kuidun poikkileikkausmittauksista merkittävimpään asemaan nousi kuidun 
leveys. Se oli tässä tutkimuksessa T4-massojen laadun voimakkain selittäjä. Sekä 
aritmeettiset että painotetut keskiarvot toimivat likimain yhtä voimakkaina 
laatuindikaattoreina. Tämä oli odotettavissakin, koska leveysmittauksesta hieno-
aine suljetaan pois ja siten pituus- ja painopainotuksen vaikutus on vähäisempi. 
Seinämävahvuusmittaus, poikkipinta-ala ja tilavuusindeksi korreloivat laatu-
arvoihin samantapaisesti, mutta hieman heikommin kuin kuidun leveys. Näiden 
muuttujien ja kuidun leveyden välillä olikin T4-sarjan datassa yli 90 %:n ja L4-
sarjan datassakin noin 80 %:n keskinäiset riippuvuudet. Vertailun tuloksia on 
taulukoissa 52 ja 53.  
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L4-sarjan tulokset olivat kuitenkin vaatimattomia verrattaessa niitä T4-sarjan 
tuloksiin. Parhaat, n. 55 %:n selitysasteeseen yltäneet korrelaatiot saatiin paino-
painotetuilla kuidun poikkileikkausarvoilla.  

Taulukko 52. T4-sarjan massojen kuidun poikkileikkausmittausten avulla laskettujen 
massanlaatuestimaattien selitysasteet (>50%). 

Kuidun leveyskeskiarvo Seinämävahvuuskeskiarvo T4 

Aritmeet-

tinen 

Pituus-

painotettu 

Paino-

painotettu 

Aritmeet-

tinen 

Pituus-

painotettu 

Paino-

painotettu 

Freeness +++++ ++++ ++ +++ ++++ ++++ 
Repäisyindeksi +++ +++ + + ++ + 
Vetoindeksi +++ +++ ++ ++ +++ +++ 
Venymä       
Murtotyöindeksi ++ +  ++ ++ ++ 
Kimmokerroin   +    
Puhkaisulujuus +++ +++ ++ ++ +++ +++ 
Scott Bond +++ +++ ++ +++ ++++ +++ 
Z-lujuus ++++ ++++ ++ ++ +++ +++ 
Tiheys +++ +++ + ++ +++ ++ 
Karheus ++++ ++++ ++ ++ +++ ++++ 
Huokoisuus ++++ ++++ +++ ++ +++ ++++ 
Valonsironta +++++ ++++ +++ +++ ++++ ++++ 

Repäisylujuus 

T4-sarjan massojen testeissä pituuspainotetun kuidunpituuden selitysaste 
repäisylujuudelle oli 64 %. Kuidun leveys antoi parhaimman, n. 70 %:n ja 
kiharuus n. 55 %:n selitysasteen repäisylujuudelle (kuviot 20, 21 ja 22). Kuidun 
leveyden TAPPI-toistettavuus on parempi kuin 0,26 μm, mikä vastaa lasketun 
regressiomallin mukaan noin 0,08 mNm2/g muutosta repäisylujuudessa. Vastaavat 
lukemat kuidunpituudelle ovat 0,03 mm ja 0,11 mNm2/g sekä kiharuudelle 
0,15 % ja 0,04 mNm2/g. 
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Taulukko 53. T4-sarjan massojen kuidun poikkileikkausalan ja tilavuusindeksin sekä 
pituusmassan avulla laskettujen massanlaatuestimaattien selitysasteet (>50%). 

Poikkileikkausala Tilavuusindeksi T4 
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Pituus-

massa 

 Kuituja/mg 

Freeness ++++ +++  +++ +++ + ++++ +++++ 
Repäisyindeksi ++ ++  +++ ++ + + +++ 
Vetoindeksi +++ +++ + ++ ++ + ++ +++ 
Venymä         
Murtotyöindeksi +      + ++ 
Kimmokerroin  + +  + +   
Puhkaisuindeksi +++ +++ + ++ ++ + ++ ++ 
Scott Bond +++ ++  +++ +++ + + +++ 
Z-lujuus +++ +++  +++ +++ + +++ ++++ 
Tiheys +++ ++  ++ ++  + ++ 
Karheus +++ +++ + +++ +++ + ++ +++ 
Huokoisuus ++++ ++++ ++ +++ +++ ++ +++ ++++ 
Valonsironta ++++ +++ + +++ ++ ++ +++ ++++ 

L4-sarjan massojen kuituanalysaattorin tulosten selitysvoima repäisylujuuteen oli 
vähäinen. Vaikka korrelaatiot olivat huonot, ovat pistekuviot kuvioissa 20, 21 ja 
22 samansuuntaiset kuin T4-sarjan massoilla. Parhaiten L4-sarjan massojen 
repäisylujuutta selitti pituuspainotettu kuidun leveys, mutta seinämävahvuus oli 
kuitenkin likimain yhtä voimakas selittäjä. 

Kuidunpituuden ja leveyden kasvaessa myös repäisylujuus kasvoi. 
Sitävastoin kiharuuden kasvu heikensi repäisylujuutta, mikä poikkeaa edellä 
esitettyjen tutkimusten tuloksista (Joutsimo ym. 2005). On mahdollista, että 
kiharuuden kasvu tässä tapauksessa indikoi ennemminkin kuituvaurioiden määrän 
kasvua. 
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Kuvio 20. Repäisylujuus vs. kuidunpituus. 

Kuvio 21. Repäisylujuus vs. kuidun leveys. 

 

Kuvio 22. Repäisylujuus vs. kuidun kiharuus. 

 

Repäisyindeksi [mNm2/g] 

Kuidunpituus [mm] 
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Vetolujuus 

Vetolujuuden vaihteluita selitti pituuspainotettu kuidunpituus vain noin 53 %:sesti. 
Paras selitysvoima vetolujuudellekin löytyi kuidun leveyden avulla (R2 = 0,79, 
kuvio 24). Myös kuidun kiharuus korreloi varsin hyvin vetolujuuteen (R2 = 0,76, 
kuvio 25). Pienin havaittava muutos vetolujuudessa oli kuidun leveysmallin 
mukaan 0,7, kuidunpituusmallin mukaan 0,8, sekä kiharuusmallin mukaan 0,4 
Nm/g. 

L4-sarjan kuitumittauksista vain kuidun kiharuuden selitysvoima 
vetolujuuteen nousi 50 %:n paremmalle puolelle (R2 = 0,59, kuvio 25). Samalla 
tavoin kuin edellä repäisylujuuden kohdalla, kiharuuden vaikutus vetolujuuteen 
oli molemmissa testisarjoissa päinvastainen kuin aikaisemmissa tutkimuksissa on 
todettu. 

Testisarjojen välillä vetolujuuden kasvu korreloi kuidunpituuden ja leveyden 
kasvun kanssa. Kuitenkin sarjojen sisällä ja erityisesti T4-sarjassa kuidun 
leveyden ja kuidunpituuden kasvaessa vetolujuus laski ts. prosessissa tapahtuvissa 
muutoksissa leveämmillä ja pitemmillä kuiduilla näyttää olevan huonommat 
edellytykset lujien sidosten aikaansaamiseen. Leveämmät kuidut johtavat siis 
huonompaan vetolujuuteen. Kaiken lisäksi tässä tutkimuksessa havaittu vaikutus 
on voimakas. Tämä, samoin kuin kiharuuden kasvun vetolujuutta nostava 
vaikutus on ymmärrettävissä, jos oletetaan, että kuumahierteen kuiduilla 
leveämmät kuidut ovat myös jäykempiä ja vaikeammin kihartuvia. Tätä oletusta 
tukee näiden muuttujien välinen voimakas korrelaatio (R2 = 0,78) ja kuidun 
massaa kuvaava lukema kuituja/mg, jolla oli myös hyvä yhteys (R2 = 0,76) 
vetolujuuteen. Ohuemmissa ja lyhemmissä kuiduissa on vähemmän massaa ja 
siten kuituja/mg-arvo on suurempi ja myös vetolujuus parempi.  
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Kuvio 23. Vetolujuus vs. kuidunpituus. 

Kuvio 24. Vetolujuus vs. kuidun leveys. 

Kuvio 25. Vetolujuus vs. kuidun kiharuus. 
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Puhkaisulujuus 

Puhkaisulujuusvaihteluiden paras selittäjä T4-sarjan tuloksissa löytyi kuidun 
leveysmittauksesta (R2 = 0,76). Kuidun kiharuuden korrelaatio oli hieman tätä 
alhaisempi (R2 = 0,68). Kuidunpituuden selitysvoima jäi alle 50 %:n. L4-sarjan 
massoilla ei kuidunkokokeskiarvoista löytynyt lainkaan puhkaisulujuutta hyvin 
selittäviä tekijöitä. 

Sidoslujuus 

T4-sarjassa Scott-bond korreloi kohtalaisen voimakkaasti kuidun leveyteen 
(R2 = 0,77). Myös kuidun kiharuuden selitysvoima oli vahvasti yli 70 %. 
Kuidunpituuden selitysaste jäi 68 %:iin. Sidoslujuuden voimakkaina selittäjinä 
seinämävahvuus ja kuidun leveys kertovat kuidun taipuisuudesta ja sen myötä 
sidospinta-alan kehittymisestä kuiduissa. Tulos tukee edellä vetolujuuden 
yhteydessä esitettyä ajatusta, että kuumahierteen leveät kuidut ovat jäykkiä ja 
heikosti kehittyneitä. 

Poikkisuuntainen lujuus 

Parhaimmat poikkisuuntaisen lujuuden vaihtelujen selittäjät olivat edellä 
esitettyjen lujuusominaisuuksien tapaan kuidun leveys ja kuidun kiharuus 
(R2 = 0,82). Kuidunpituus jäi myös tässä alhaisemmaksi (R2 = 0,58). 
Kuidunkokoarvojen vaikutukset sidosvoimiin olivat samansuuntaiset kuin veto- ja 
puhkaisulujuuteen. Järeät kuumahierteen kuidut sitoutuivat huonommin, kun taas 
taipuisat kuidut, joiden kiharuusindeksi oli korkea, onnistuivat muodostamaan 
lujempia sidoksia.  

Arkkiominaisuudet 

Tiheysvaihteluiden paras selittäjä T4-sarjassa oli kuidun kiharuus (R2 = 0,74). 
Lähes samaan ylsi kuidun leveys (R2 = 0,73). Kuidunpituuden selitysvoima oli 
vain 59 %. L4-sarjassa kuitumittausten selitysasteet tiheyden suhteen liikkuivat 
alle 50 %:n lukemissa, parhaana näistä kolmesta muuttujasta kuidun kiharuus 
43 %:n selitysvoimalla. 

Kuidun leveyden ja kiharuuden korrelaatiot karheuden suhteen olivat hyvät 
(R2 = 0,81, R2 = 0,77). Täälläkin kuidunpituus jäi kolmanneksi (R2 = 0,57). 
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Huokoisuusvaihtelujen kohdalla tilanne oli samanlainen. Paras selittäjä 
kuitumittausten kohdalla oli tässäkin kuidun leveys (R2 = 0,86) ja toisena kuidun 
kiharuus arvolla R2 = 0,78.  

Kuvio 26. Puhkaisulujuus vs. kuidunpituus. 

Kuvio 27. Puhkaisulujuus vs. kuidun leveys. 

Kuvio 28. Puhkaisulujuus vs. kuidun kiharuus. 
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Kuvio 29. Sidoslujuus vs. kuidunpituus. 

 

Kuvio 30. Sidoslujuus vs. kuidun leveys. 

 

Kuvio 31. Sidoslujuus vs. kiharuus. 
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Kuvio 32. Poikkisuuntainen lujuus vs. kuidunpituus. 

 

Kuvio 33. Poikkisuuntainen lujuus vs. kuidun leveys. 

 

Kuvio 34. Poikkisuuntainen lujuus vs. kiharuus. 
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Myös valonsirontaan parhaat yhteydet löytyivät kuidun leveydestä (R2 = 0,89) 
ja kiharuudesta (R2 = 0,83). L4-sarjan massoilla ei kuitumittauksista kuitenkaan 
löytynyt merkittäviä valonsirontaa selittäviä tekijöitä. Parhaana näistä kolmesta 
kuitumittauksesta oli kuidun leveys arvolla R2 = 0,38.  

Tutkituista kuituanalysaattorin kuidunkokomittauksista kuidun leveys ja 
kuidun kiharuus osoittautuivat olevan selitysvoimaisimpia. Kuidunpituus ei 
yltänyt aivan yhtä hyviin tuloksiin. Kuitujen lukumäärä massayksikköä kohden ja 
pituusmassa kuvaavat yhtenä tekijänä yksittäisten kuitujen lujuutta (kts taulukot 
10 ja 12). Näiden on-line-mittaus on kuitenkin toistaiseksi ratkaisematta. 
Kuidunpituus on suoraan mukana pituusmassan määrittämisessä ja sidoksissa 
massayksikköä kohden laskettujen kuitujen määrään ja siten myös tärkeä 
lujuustekijä. Pitemmät kuidut ovat yleensä myös järeämpiä mutta tarjoavat myös 
kuituverkostolle useampia sitoutumispaikkoja ja siten vaikuttavat lisäävästi 
massan lujuuksiin. 

Tuloksista on pääteltävissä, että kuumahierrekuitu on sitä jäykempi mitä 
leveämpi se on. Kuidun leveys kertoo silloin paljon myös kuitujen taipuisuudesta. 
Leveämmät kuidut johtivat sarjojen sisällä alhaisempaan veto- puhkaisu- ja 
sidoslujuuksiin. Näinollen leveämpien kuitujen teoreettisesti suurempi pinta-ala ei 
kuitenkaan ollut käytettävissä sidosten muodostamiseen. Tämäkin puhuu 
leveämpien kuitujen suuremman jäykkyyden puolesta. Mittauksissa ohuimpana 
näkyvä materiaali saattoi huomattavalta osin olla voimakkaasti käsiteltyä, irti 
repeytynyttä seinämälamellia, koska sekä leveyden pieneneminen että 
painoyksikköä kohti laskettujen partikkelien määrän kasvaminen paransivat 
todella merkittävästi veto-, puhkaisu- ja sidoslujuuksia. Tällöin kuidun leveydellä 
on yksittäisten kuitujen lujutta lisäävä vaikutus, mutta se heikentää verkoston 
sitoutuneisuutta.  

Seinämävahvuus näyttäisi vaikuttaneen samalla tavalla kuin kuidun leveys, 
joskin sen selitysvoima oli hieman alhaisempi. Seinämävahvuuden mittaus on 
teknisesti optisten analysaattoreiden suorituskyvyn rajamailla. Resoluutio riittää 
juuri ja juuri mielekkään arvon tuottamiseen. Käytettävissä olleen kuva-
materiaalin tarkkuus ei kuitenkaan ollut riittävän hyvä seinämärakenteen 
muutosten selkeään havaitsemiseen Kuidun seinämästä osittain irtiolevien 
fibrillien ja lamellien dimensiot ovat korkeintaan muutaman mikrometrin luokkaa, 
joten optiikalta vaaditaan hyvää suorituskykyä näiden mittaamiseen. Kuuma-
hierteen valmistuksessa kuitu joutuu suurten voimien alaiseen käsittelyyn ja on 
ilmeistä, että muutoksia tapahtuu myös kuidun seinämässä. Kuitujen seinämä-
rakenteen parempaan kuvaamiseen on siten vahvoja perusteita. 
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Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kuidun kiharuus lisää kasvaessaan 
vetolujuutta. Myös tämä muuttuja toimii repäisylujuuden kohdalla vastakkaiseen 
suuntaan. Nämä vaikutukset ovat ristiriidassa aiempien tutkimusten kanssa, mutta 
näyttö tässä tutkimuksessa oli vahva. Kuidun kihartuneisuus kertoo tässä 
tapauksessa joustavammasta kuidusta tai ainakin kuiduista, joilla on paremmat 
mahdollisuudet muodostaa sidoksia. Toisaalta kihartumisen vaikutus repäisy-
lujuutta alentavasti voi olla tulosta kuidun saaman käsittelyn voimakkuudesta, 
kuituvaurioista, jotka ilmenevät kiharuutena. 

Nämä testit vahvistavat, että konenäköön perustuvan kuituanalysaattorin 
mittauksista kuidunpituus, kuidun leveys ja kuidun kiharuus antavat merkittävää 
tietoa kuumahierteen laatupotentiaalista. Kahdeksasta mitatusta massan 
lujuusominaisuudesta kuuden estimaatin selitysvoima on yli 70 %. Erityisesti 
massan veto-, puhkaisu- ja sidoslujuuksien vaihtelut ovat näiden mittausten avulla 
arvioitavissa. Tulokset todistavat työhypoteesin ensimmäisen kohdan väittämän 
oikeaksi.  

6.1.2 Kuitujakeet ja niiden kuidunkokoarvot 

Kuitujakeiden avulla saadut tulokset eivät yltäneet samalle tasolle kuin 
kuituanalysaattorin keskiarvotulokset (kts. taulukko 54). Parhaat estimaatit saatiin 
suotautuvuudelle, jossa kuitujakeiden osuuksien avulla saavutettiin samantasoiset 
ja L4-massoilla jopa paremmat estimaatit kuin kuitumittauksilla. Muista 
laatuarvoista vain valonsironnan ja poikkisuuntaisen lujuuden estimaatit ylsivät 
yli 70 %:n selitysasteisiin, mutta nämäkin jäivät alhaisemmiksi kuin kuitu-
analysaattorin tulosten avulla saadut estimaatit. 

Kuitujakeiden kuidunkokomittausten avulla lasketuille massanlaatu-
estimaateille saatiin hyvin samantapaiset korrelaatiot kuin kuitujakeiden avulla 
lasketuille estimaateillekin. L4-massojen tapauksessa selitysarvot olivat useassa 
tapauksessa paremmat kuin kuituanalysaattorin tulosten tai kuitujakeiden avulla 
laskettujen estimaattien selitysarvot. 

Saatujen tulosten valossa kuituanalysaattorin mittaukset muodostavat 
vahvimman perustan massanlaatupotentiaalin estimoimiseksi. Kuitukohtaisten 
arvojen kautta laskettujen, kuitujen kokoon perustuvien jakeiden osuuksien ja 
näiden jakeiden kuidunkokoarvojen avulla lasketut estimaatit eivät muutamaa 
poikkeusta lukuunottamatta yltäneet selitysvoimassaan kuituanalysaattorin 
mittausten avulla laskettujen estimaattien tasolle. 



 99 

Taulukko 54. Kuituanalysaattorin ja kuitukohtaisista arvoista laskettujen tulosten 
vertailua. Parhaat korrelaatiot. 

T4-sarja L4-sarja  

Kuitu-

analy-

saattori 

Jakeet Jakeiden 

omin. 

Kuva-

piirteet 

Kuitu-

analy-

saattori 

Jakeet Jakeiden 

omin. 

Kuva-

piirteet 

Freeness ++++ ++++ +++   + ++  

Repäisyindeksi +++ ++ +  +    

Vetoindeksi +++ ++ ++  ++ ++   

Venymä         

Murtotyö +++ ++ ++      

Kimmokerroin     + +   

Puhkaisuindeksi +++ ++ +      

Scott Bond +++ ++ +  - - - - 

Z-lujuus ++++ +++ +++  - - - - 

Tiheys +++ ++ ++  + + +  

Bulkki - - -  + + +  

Karheus ++++ ++ ++  - - - - 

Huokoisuus ++++ ++ ++  - - - - 

Opasiteetti - - -     +++ 

Valonsironta ++++ ++++ ++    +  

Selitysvoima: + R2 > 50 %, ++ R2 > 60 %,+++ R2 > 70 %,++++ R2 > 80 % +++++ R2 > 90 %. Tyhjissä 

paikossa selitysvoima alle 50 % tai ei tilastollisesti luotettavaa paranemista, – = ei määritystä. 

6.1.3 Kuitukuvista lasketut kuvapiirteet 

Kuitukuvista lasketuista kuvapiirteistä ei saatu vakuuttavia tuloksia. Ainoastaan 
L4-massojen opasiteetin estimoinnissa päästiin kuvapiirteillä parempaan 
tulokseen kuin kuituanalysaattorin mittaamilla arvoilla tai kuitukohtaisista 
arvoista lasketuilla jakeilla.  

6.2 Virtauskenttäfraktionaattorin tulokset 

6.2.1 Signaalijakeet ja -jakautumat 

T4-massoilla kuituanalysaattorin mittausarvot olivat selvästi voimakkaimmat 
muuttujat massanlaadun estimoinnissa. Fraktionaattorin signaalijakeilla 
ja -jakautumilla lasketut estimaatit ylsivät kuitenkin muutamien laatuarvojen 
kohdalla samantasoisiin selitysarvoihin. L4-sarjan massoilla fraktionaattorin 
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avulla saatiin kuituanalysaattoria paremmat estimaatit lähes kaikille laatu-
muuttujille. Tulokset osoittavat, että fraktionaattorin mittaussignaalit sisältävät 
myös massanlaatuinformaatiota. 

6.2.2 Kuitukuvista lasketut kuvapiirteet 

Fraktionaattorikuvista lasketut kuvapiirteet eivät antaneet T4-massoilla sen 
enempää laatuinformaatiota kuin kuituanalysaattorikuvistakaan lasketut kuva-
piirteet. Sensijaan L4-massoilla, joilla parhaat estimaatit saatiin fraktionaattorin 
mittaussignaalien avulla, myös kuvapiirteistä lasketut estimaatit antoivat 
muutamissa tapauksissa kohtuullisia korrelaatioita. Ne eivät kuitenkaan yltäneet 
kuituanalysaattorin avulla saatujen estimaattien selitysarvoihin. 

6.2.3 Pääkomponenttianalyysi 

T4-sarjan tuloksissa pääkomponenttianalyysin tulokset tukivat fraktionaattorin 
yksittäisten signaalijakeiden ja -jakautuma-arvojen merkitystä massanlaadun 
arvioinnissa. Molempien testisarjojen massojen tulokset taulukoissa 55 ja 56 ovat 
hyvin samantapaiset kuin edellä yksittäisten jae- ja jakautuma-arvojen tulokset. 
Kuvapiirteiden osalta tulokset ovat myös samantapaisia kuin yksittäisten jakeiden 
korrelaatioanalyysin tulokset. Näiden tulosten perusteella on ilmeistä, että 
pelkästään fraktionaattorin kuitukuvien kuvapiirteistä ei saada irti riittävästi 
informaatiota massan laatuominaisuuksien estimointiin. 
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Taulukko 55. T4-sarjan massojen korrelaatioanalyysin ja pääkomponenttianalyysin 
tulosten vertailua. 

Korrelaatioanalyysi Pääkomponenttianalyysi 
Fraktionaattori Fraktionaattori 

T4 

Kuitu-

analy-

saattori 

 

Jakeet Jakau-

tumat 

Kuva-

piirteet 

Jakeet Jakau-

tumat 

Kuva-

piirteet 

Freeness ++++  +++ ++  +++ +++  
Repäisyindeksi +++  + +  + +  
Vetoindeksi +++  + ++  +++ ++  
Venymä         
Murtotyö +++  + +     
Kimmokerroin         
Puhkaisuindeksi +++  +++ +++  +++ +++ + 
Scott Bond +++  +    +  
Z-lujuus ++++  +++ +++  +++ +++  
Tiheys +++  +++ ++  +++ ++  
Karheus ++++  +++ +++  ++++ +++  
Huokoisuus ++++  ++++ ++++  ++ ++  
Valonsironta ++++  ++ +  +++ ++  

Taulukko 56. L4-sarjan massojen korrelaatioanalyysin ja pääkomponenttianalyysin 
tulosten vertailua. 

Korrelaatioanalyysi Pääkomponenttianalyysi 
Fraktionaattori Fraktionaattori 

L4 

Kuitu-

analy-

saattori 

 

Jakeet Jakau-

tumat 

Kuva-

piirteet 

Jakeet Jakau-

tumat 

Kuva-

piirteet 

Freeness +  +++ ++++ ++ ++ +++  
Repäisyindeksi ++  + + ++    
Vetoindeksi   ++++ ++ + ++++   
Venymä    +     
Murtotyö         
Kimmokerroin +  +++ +++ ++ ++   
Puhkaisuindeksi   ++ +     
Tiheys +  +++ ++  ++   
Bulkki +  +++ ++  ++ +  
Opasiteetti     + ++   
Valonsironta   +++ ++ + +++ +++  
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6.3 Massanlaadun estimointi kahden mittausarvon avulla 

6.3.1 Toisen kuidunkokoarvon lisäinformaatio 

Kuituanalysaattorin mittaukset antoivat yhden muuttujan korrelaatioanalyysissä 
selitysvoimaisimmat massanlaadun estimaatit. Toisen kuidunkokomuuttujan 
lisääminen estimaattiin näkyy T4-sarjassa selitysvoiman kasvuna suotautu-
vuudessa ja poikkisuuntaisessa lujuudessa (taulukko 57). L4-sarjassa vaikutus on 
vähäinen. Kuviossa 35 on molempien testisarjojen suotautuvuutta estimoitu 
kuidun kiharuuden ja leveyden avulla. Molemmilla sarjoille on laskettu oma malli. 

 

Kuvio 35. Suotautuvuus kahden kuidunkokomittauksen avulla estimoituna. 
T4-sarja: Suotautuvuus = -62 – 22,33 * Kiharuus + 20,67 * Leveys ja 
L4-sarja: Suotautuvuus = -794 – 12,13* Kiharuus + 32,94 * Leveys. 

6.3.2 Kuituanalysaattorin kuitujakeiden ja niiden kuidunkokoarvojen 
lisäinformaatio 

Optisen kuituanalysaattorin tuottama kuitukohtainen mittaustieto antaa 
mahdollisuuden tarkastella sen eri komponenttien vaikutusta massan laatuun. 
Massaosuudet jaettiin useaan eri kokoluokkaan ja niiden osuuksien ja ominai-
suuksien vaikutuksia massan laatuun tutkittiin. Jakeiden osuuksien mukaan-
ottaminen ei kuitenkaan lisännyt merkittävästi mallien selitysvoimaa. 

Suotautuvuus [ml CSF] 

0

100
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200

Laskettu suotautuvuus 
0 250 300100 150 50 200 

T4-sarja 
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Taulukko 57. T4-sarjan massojen kuidunkokomittausten sekä lisämuuttujien avulla 
laskettujen massanlaatuestimaattien selitysasteiden vertailua. 

1.muuttuja 2. muuttuja 

Kuituanalysaattori 

2. muuttuja 

Fraktionaattori 

T4 

Kuidun-

kokoarv. 

 

Kuidun-

kokoarv. 

Kuitu-jae Jae- 

omin. 

Kuva-

piirt. 

Sign. 

jae 

Sign. 

jakaut 

Kuva-

piirt. 
Freeness ++++  +++++ +++++ ++++  ++++ ++++ +++++ 
Repäisyindeksi +++        ++++ 
Vetoindeksi +++        ++++ 
Venymä     ++    ++ 
Murtotyöindeksi +++        ++++ 
Kimmokerroin     ++   ++ ++ 
Puhkaisuindeksi +++      ++++  ++++ 
Scott Bond +++   ++++  ++++   ++++ 
Z-lujuus ++++  ++++ ++++ ++++ ++++ +++++ ++++ ++++ 
Tiheys +++   ++++    ++++ ++++ 
Karheus ++++      ++++ ++++ ++++ 
Huokoisuus ++++      +++++ +++++  
Valonsironta ++++   +++++     +++++ 
Paras estimaatti vahvennettu. 

Kuitujakeista parhaiten selitysastetta nostivat T4-sarjassa jakeen nro 4.5 osuus 
(suotautuvuus), jakeen nro 4.6 osuus (sidoslujuus, kuvio 36) ja jakeen nro 4.8 
osuus (poikkisuuntainen lujuus). L4 sarjassa jakeiden osuuksilla ei ollut 
merkittävää vaikutusta estimaattien korrelaatioihin.  

Hienoaineen osuus ei tullut esille merkittävänä laatuestimaattina. 
Käytettävissä oleva analysaattori ei ehkä ollut riittävän herkkä kuumahierteen 
hienoaineen mittaamiseen. Mitattu hienoaineosuus korreloi kuitenkin voimak-
kaasti juuri kuitujae nro 4:n kanssa. 

Kuitujakeen nro 4 osajakeiden kuituominaisuuksista jakeen nro 4.4 
poikkileikkausmitat ja kiharuus sekä jakeen nro 4.6 projektiopituus ja jakeen nro 
4.8 kiharuus olivat T4-sarjan massoilla parhaiten esillä selitysvoimaa nostavina 
muuttujina. Esimerkkinä jaeominaisuuksien vaikutuksesta on kuviossa 37 kuidun 
kiharuuden ja jakeen nro 4.6 projektiopituuden avulla estimoidut poikki-
suuntaisen lujuuden arvot. L4-sarjan massoilla parhaiksi lisäyksiksi osoittautuivat 
jakeen nro 4.1 kuidun leveys ja jakeen nro 4.5 kuidunpituus. 
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Kuvio 36. Sidoslujuus kuidun leveyden ja jakeen 4.6 osuuden avulla estimoituna. Malli 
T4: Scott Bond = 1117 – 37,6 * Kuidun leveys – 50,1 * Jakeen 4.6 osuus. 

Taulukko 58. L4-sarjan massojen kuidunkokomittausten sekä lisämuuttujien avulla 
laskettujen massanlaatuestimaattien selitysasteiden vertailua. 

1.muuttuja 2. muuttuja 

Kuituanalysaattori 

2. muuttuja 

Fraktionaattori 

L4 

Kuidun-

kokoarv. 

Kuidun-

kokoarv. 

Kuitu-

jae 

Jae- 

omin. 

Kuva-

piirt. 

Sign. 

jae 
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Puhkaisuindeksi    ++    +++ 
Tiheys      ++   
Bulkki      ++   
Opasiteetti     ++++   + 
Valonsironta      +++ ++++ +++ 
Paras estimaatti vahvennettu. 

Kuitujakeilla ja niiden kuidunkokomittauksilla voitiin parantaa T4-massojen 
lujuusestimaattia kolmessa tapauksessa kahdeksasta lujuusmittauksesta ja L4-
sarjassa kahdessa tapauksessa kuudesta lujuusmittauksesta. Eniten seurattavien 
lujuusominaisuuksien, repäisy- veto- tai puhkaisulujuuksien arvoja ei kuitu-
jakeiden tai niiden kuituominaisuuksien avulla saatu kuitenkaan merkittävästi 
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parannetuksi, joten näiden tulosten perusteella työhypoteesin toista kohtaa ei 
voitu täysin vahvistaa. 

Kuvio 37. Poikkisuuntainen lujuus kuidun kiharuuden ja 4.6 jakeen projektiopituuden 
avulla estimoituna. Malli T4: Z-lujuus = - 1356 + 70,6 * Kiharuus + 447,5 * Jakeen 4.6 
projektiopituus. 

6.3.3 Kuituanalysaattorin kuvapiirteiden lisäinformaatio 

T4-sarjan massojen kuvapiirteistä lasketut lukemat osoittivat vain hyvin heikkoja 
yhteyksiä kuumahierteen laatuun. Parhaimmat selitysasteet jäivät 40 %:n 
tuntumaan. Toisena muuttujana kuidunkokomittausten ohella kuitukuvien 
kuvapiirteistä löytyi lisäarvoa vain sidoslujuuden ja poikkisuuntaisen lujuuden 
estimoinnissa, joissa kuidun CORE-fibrillaation mukaanottaminen nosti 
sidosvoimaestimaatin selitysvoiman 83 %:iin ja poikkisuuntaisen lujuuden 
estimaatin selitysvoiman 87 %:iin. Näissä lukemissa on lisäystä 5–6 prosentti-
yksikköä parhaan yksittäisen kuitumittaukseen estimaatin selitysvoimaan 
verrattuna. 

L4-sarjan massoilla yksittäisten kuitumittausten selitysasteet osoittavat 
vetolujuutta lukuunottamatta alle 50 %:n arvoja. Kuvapiirteiden ottaminen 
toiseksi muuttujaksi nosti selitysasteita merkittävästi. Käyttämällä K2-
kynnystyksellä saatuja kuidunpinta-aloja toisena muuttujana kuidun leveyden 
ohella päästiin opasiteetin estimaatin selitysasteessa 83 %:iin ja vallitsevan 
harmaatason arvoja kiharuuden ohella vetolujuuden estimaatin selitysasteessa 
78 %:iin (kuvio 38). Kimmokertoimen selitysaste kohosi harmaataso nro 5:n 
arvoja käyttämällä 75 %:iin.  
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Kuvio 38. Vetolujuuden estimointi kuidun kiharuuden ja kuitukuvan vallitsevan 
harmaasävyn avulla. Malli T4: Vetoindeksi = -25,3 + 2,92 * Kiharuus + 0,18 * Vallitseva 
harmaasävy. Malli L4: Vetoindeksi = -30,8 + 4,14 * Kiharuus + 0,27 * Vallitseva 
harmaasävy. 

On oletettavaa, että käytettävissä olevalla mittausresoluutiolla ei kuva-
piirteistä voitu havaita tarpeeksi hyvin mahdollisia systemaattisia muutoksia 
häiriökohinan seasta. Kuvaresoluution riittämättömyyden lisäksi todennäköisiä 
häiriöiden lähteitä olivat joidenkin kuitujen asema ulkona kuvafokuksesta ja 
kuidun liikkeestä johtuva epäterävyys. 

Kaiken kaikkiaan kuitukuvista lasketuilla kuvapiirteillä saatiin merkittävää 
parannusta vain kahden T4-sarjan ja samaten kahden L4-sarjan lujuusmuuttujan 
estimaatin selitysvoimaan, joista toinen oli tosin tärkeä vetolujuusestimaatti. 
Tulos ei kuitenkaan riitä vakuuttamaan, että kuituanalysaattorin kuitukuvien 
kuvapiirteiden käytöllä saataisiin merkittävää parannusta laatuarvojen estimoin-
tiin. 

6.3.4 Virtauskenttäfraktionaattorin signaalijakeiden lisäinformaatio 

Pitkäkuitujaetta vastaava absorbanssijae nro 1 yksittäisenä laadun kuvaajana ylsi 
T4 sarjan massoilla parhaimmillaan yli 90 %:n selitysasteeseen. Depolarisaatio-
jakeiden selitysvoima oli hieman alhaisempi mutta kuitenkin usealla laatu-
muuttujalla yli 80 %. Summasignaalijae nro 1 oli korkein selitysvoimaltaan. Se 
yksistään antoi selitysvoimaisimman estimaatin poikkisuuntaiselle lujuudelle 
(R2 = 0,88). Jakeiden avulla laskettujen estimaattien korrelaatiot olivat vain 
hieman kuituanalysaattorin vastaavia alhaisempia. 

T4-massoilla vain pitkäkuitujaetta vastaavat jakeet paransivat estimaattien 
selitysvoimaa. Summajakeen nro 1 käyttö toisena muuttujana kuidun leveyden 
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ohella paransi puhkaisulujuuden, poikkisuuntaisen lujuuden ja karheuden 
estimaatin selitysvoimaa. Depolarisaatiojakeen nro 1 käyttö toisena muuttujana 
kohotti suotautuvuuden estimaatin selitysvoimaa ja absorbanssijae nro 1 
huokoisuusestimaatin selitysvoimaa. 

L4-sarjan massoilla signaalijakeiden käytöllä päästiin usean muuttujan 
estimoinnissa yli 50 %:n selitysasteisiin. Absorbanssijae nro 2:n käyttö toisena 
muuttujana kuidun kiharuuden rinnalla paransi vetolujuuden selitysastetta 
merkittävästi. Se jäi kuitenkin alhaisemmaksi kuin pelkästään absorbanssijae nro 
2:n avulla lasketun vetolujuusestimaatin selitysvoima. Yhdistelmä kuidun kiha-
ruus – absorbanssijae nro 3 nosti tiheyden ja bulkin selitysastetta. Depolarisaatio-
jae nro 4 yhdessä kiharuuden kanssa kohotti kimmokertoimen estimaatin 
selitysarvoa. 

Signaalijakeiden yli 70 %:n selitysvoima usean massanlaatuestimaatin koh-
dalla osoittaa, että yhdessä konenäköön perustuvan kuituanalysaattorin kanssa 
virtauskenttäfraktionaattori antaa mahdollisuuksia kuumahierteen laatu-
ominaisuuksien parempaan arviointiin. Kuitenkin niillä oli lisämuuttujana merkit-
tävä vaikutus vain kahden T4-sarjan ja myös vain kahden L4-sarjan lujuusarvon 
estimaatin selitysasteisiin. 

6.3.5 Virtauskenttäfraktionaattorin signaalijakautumien 
lisäinformaatio 

Mittaussignaalien jakautumainformaatiolla oli merkittäviä korrelaatioita massan 
laatuarvojen estimoinnissa. T4-sarjan depolarisaatio- ja summajakautuman 
yksittäisistä pisteistä 7. sekunnin arvoilla oli 60–70 %:n selitysasteet usean 
massalaatuestimaatin kanssa. L4-massojen jakautumainformaatio selitti lähinnä 
suotautuvuus- ja valonsirontavaihteluja. 

Parhaat estimaatit kuitumittauksen ohella toisena muuttujana saatiin 
depolarisaatio- ja summajakautumien avulla. Depolarisaatiojakautuman 8. sekun-
nin arvon käyttö toisena muuttujana kuidun leveyden rinnalla kohotti T4-masso-
jen kimmokertoimen estimaatin selitysasteetta n 20  prosenttiyksikköä ja 7. 
sekunnin arvot tiheyden, karheuden ja huokoisuuden selitysarvoja n. 
5 prosenttiyksikköä. Summajakautuman 21. sekunnin arvot toisena muuttujana 
nostivat suotautuvuusestimaatin ja 30. sekunnin arvot poikkisuuntaisen lujuuden 
estimaatin selitysarvoa. 

L4-sarjan massoilla suotautuvuuden estimaatin selitysvoima nousi 90 %:iin 
kuidun leveyden ja summajakautuman 6. sekunnin arvon avulla. Valonsironta-
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estimaatin selitysvoima kuidun leveyden ja 37. sekunnin summa-arvon avulla 
nousi 80 %:iin. Näiden lisäksi depolarisaatiojakautuman 36. sekunnin arvo yh-
dessä kuidun kiharuuden kanssa nosti murtotyön ja kimmokertoimen estimaatin 
selitysarvoa merkittävästi. 

Kaiken kaikkiaan voitiin fraktionaattorin signaalijakautuman arvoilla toisena 
muuttujana kuituanalysaattorin mittausten rinnalla kohottaa T4-testisarjassa kah-
den lujuusarvon ja L4-sarjassa vetolujuuden estimaatin selitysvoimaa. Signaali-
jakeet ja -jakautumat toisena muuttujana yhdessä kuituanalysaattorin mittausten 
kanssa paransivat kuitenkin seitsemän laatumuuttujan selitysvoimaa T4-sarjassa 
ja kuuden muuttujan selitysvoimaa L4-sarjassa. Molemmissa sarjoissa näihin 
sisältyi yksi päälujuusmäärityksistä, joten näiltä osin työhypoteesin kolmas 
väittämä on perusteltu. 

6.3.6 Virtauskenttäfraktionaattorin kuvapiirteiden lisäinformaatio 

T4-sarjan massoilla fraktionaattorikuvien käsittelyssä tuotetuista kuvapiirteistä 
löytyi parhaimmillaan yli 70 %:n selitysasteita lähinnä harmaasävyn ja 
fibrillaatioindeksin jakautumista. L4-sarjassa löytyi harmaasävyarvoista 50–
60 %:n selitysarvoja repäisylujuuteen, kimmokertoimeen suotautuvuuteen, 
opasiteettiin ja valonsirontaan.  

Toisena muuttujana kuidunkuvapiirteet antoivat merkittävää parannusta usean 
muuttujan estimaateille. T4-sarjassa harmaasävyjakautuman hienoaineosuuden 
arvot yhdessä kuidunkokoarvojen kanssa kohottivat kymmenen laatuestimaatin 
selitysvoimaa, parhaimmillaan yli 90 %:iin. Fibrillaatioarvojen avulla voitiin 
parantaa lisäksi kahden laatumuuttujan estimaatin selitysastetta. 

L4-sarjan massoilla parhaat tulokset saatiin myös harmaasävyihin ja K2- ja 
K3-kynnystyksiin liittyvillä kuvapiirteillä. Paras tulos saavutettiin suotautuvuu-
den estimoinnissa, jossa selitysvoima nousi 82 %:iin. Korkeimmat estimaatit 
saavutettiin neljässä tapauksessa harmaasävyarvoilla, kahdessa tapauksessa 
kuidunkokopiirteillä ja yhdessä tapauksessa fibrillaatioarvojen avulla. 

T4-massojen lujuusarvojen estimoinnissa kaikkien kahdeksan lujuus-
ominaisuuden ja neljän muun laatuarvon estimaattia voitiin parantaa 
fraktionaattorikuvien kuvapiirteillä. L4-massojen lujuusestimaatit paranivat 
neljässä tapauksessa kuudesta ja näihin sisältyi yksi päälujuusmääritys. T4-sarjan 
tulokset osoittavat siten työhypoteesin neljännen kohdan oletuksen perustelluksi. 
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6.4 Konenäköön perustuvan kuituanalysaattorin ja 
virtauskenttäfraktionaattorin käyttö kuumahierteen 
laatupotentiaalin ennustamiseen 

Oletuksena oli työn alkuvaiheessa, että sekä konenäköön perustuvan kuitu-
analysaattorin että virtauskenttäfraktionaattorin mittaamasta tietotulvasta olisi 
löydettävissä lisäinformaatiota massan lujuuspotentiaalin tarkempaan arviointiin. 
Tätä varten suoritettiin lisälaskentoja ja kuvainformaatiota yksinkertaistettiin 
numeeriseen muotoon. 

Kuumahierteen valmistuksessa massojen laatu pyritään pitämään 
mahdollisimman tasaisena ja tämän seurauksena erot kuitujen rakennepiirteissä 
ovat hyvin vähäiset. Tällaisissa tapauksissa nousee esiin tilanteita, joissa tiedon 
hankintaan liittyvät häiriöt ja epätarkkuudet voivat muodostaa merkittävän osan 
havaitusta vaihtelusta. 

Kuidun massa (muodossa kuituja/mg) osoittautui voimakkaaksi kuumahier-
teen lujuuksien ja muidenkin arkkiominaisuuksien selittäjäksi. On-line-sovelluk-
sissa todellisen pituusmassan määrittäminen on vielä hankalaa. Kuidun massan ja 
muiden kokotekijöiden välillä oli kuitenkin merkittävä yhteys ja siten näillä on-
line-analysaattoreilla mitattavilla arvoilla voidaan korvata suuri osa pituusmassan 
tuomasta informaatiosta. 

Oleellista onkin pyrkiä mittauksiin, jotka todella kuvastavat prosessissa 
tapahtuvia muutoksia ja jotka voidaan automatisoida ja ovat joko in-line- tai on-
line-versioina prosessien toiminnasta vastaavien käytettävissä. Tässä tutkimuk-
sessa käytetyistä massanlaadun mittareista kuidunpituudet, leveydet ja kiharuudet 
sekä kuidunkokojakeiden osuudet ovat vakiintuneet massanvalmistuksen mittaus-
ten on-line-kalustoon. Sen sijaan kuidunkokojakeiden kuidunkoko-ominaisuuk-
sien laskenta ei vielä ole saavuttanut mainittavaa suosiota.  

Fraktionaattorilla saatavista mittauksista signaalijakeet ovat helposti saata-
villa on-line-mittauksina operaattoreiden käyttöön, samaten mittasignaalien 
jakautumien arvot. Kuitukuvien kuvapiirteiden saamisessa on kuitenkin vielä 
vaikeuksia lähinnä niiden vaatiman laskentatyön suuruuden vuoksi, eikä näitä ole 
tarjolla on-line-käyttösovelluksissa. 

On-line-käyttöön soveltuvat siten tässä tutkimuksessa käsitellyistä mittauk-
sista kuituanalysaattorin kuidunpituus-, kuidun leveys- ja kiharuusmittaukset sekä 
kuidunkokojakeiden osuudet. Fraktionaattorin mittauksista on-line-käyttöön ovat 
sovellettavissa signaalijakeiden ja -jakautumien arvot.  
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Kuvio 39. Repäisylujuuden estimointi kuidun kiharuuden ja fraktionaattorin summajae 
1:n avulla. Malli T4: Repäisyindeksi = 4,17 – 0,05 * Kiharuus + 0,086 * Summajae 1. 
Malli L4: Repäisyindeksi = 13,2 – 0,37 * Kiharuus + 0,012 * Summajae 1. 

Kuidunkokomittausten ohella käytettynä fraktionaattorin summajae nro 1 ja 
absorbanssijae nro 1 (pitkien kuitujen osuus) paransivat repäisylujuusestimaattia 
T4-sarjan tuloksissa ja ovat siten varteenotettavia mittauksia sovellettavaksi on-
line-käyttöön (kuvio 39), joskaan tässä tutkimuksessa fraktionaattorimittauksen 
lisääminen kuidunpituusmittauksen oheen ei merkittävästi parantanut estimaatin 
selitysvoimaa. 

Vetolujuuden vahvimmaksi yksittäiseksi selittäjäksi nousi T4-sarjassa kuidun 
leveys ja L4-sarjassa kuidun kiharuus. Näiden ohella voidaan fraktionaattorin 
signaalijakautuman arvoja käyttää on-line-käyttöön soveltuvan mallin rakentami-
sessa (kuvio 40).  

Kuvio 40. Vetolujuuden estimointi kuidun kiharuuden ja fraktionaattorin 
absorbanssijakeen 2 arvon avulla. Malli T4: Vetoindeksi = - 2,1 + 2,6 * Kiharuus – 0,2 * 
Absorbanssijae 2. Malli L4: Vetoindeksi = 16,6 + 0,24 * Kiharuus + 2,2 * Absorbanssijae 
2. 
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Puhkaisulujuutta kuvasi T4-sarjassa varsin hyvin kombinaatio kuidun leveys 
– summajae 1. Vastaavaa yhteyttä ei löytynyt L4-sarjan massojan tapauksessa. 
Parhaaksi muuttujapariksi nousi tässä tapauksessa kiharuus – depolarisaatio-
jakautuman 16. sekunnin arvo, mutta tämänkään yhdistelmän selitysarvo ei ylittä-
nyt 50 %. 

 

Kuvio 41. Puhkaisulujuuden estimointi kuidun leveyden ja summajae 1:n avulla. Malli 
T4: Puhkaisuindeksi = 5,2 – 0,04 * Kuidun leveys – 0,04 * Summajae 1. Malli L4: 
Puhkaisuindeksi = 4,6 – 0,05 * Kuidun leveys + 0,01 * Summajae 1. 

Sidoslujuuden estimoinnissa parhaaksi lisämuuttujaksi kuidun leveyden rin-
nalle nousi jakeen nro 4.6 osuus. Jae edustaa 1,2–3 mm pituisia ja 10–20 mm 
levyisiä kuituja. Tällä yhdistelmällä päästiin 85 %:n selitysasteeseen (kuvio 36). 

Poikkisuuntaisen lujuuden estimoinnissa summajae nro 1:n arvo yhdessä kui-
dun kiharuuden kanssa nosti T4-sarjassa estimaatin selitysasteen 91 %:iin (kuvio 
42). 

T4-sarjassa löytyi yhden kuidunkokoarvon avulla viidelle lujuusarvolle 
kahdeksasta 70 %:n selitysarvon ylittävä estimaatti ja yhdelle lujuusarvolle 
80 %:n selitysarvon ylittävä estimaatti. Ottamalla toiseksi muuttujaksi fraktio-
naattorin signaalijae tai jakautuma-arvo voitiin seitsemälle lujuusmuuttujalle 
laskea yli 60 %:n selitysarvon estimaatit ja kahdelle näistä yli 80 %:n selitysarvon 
estimaatit. L4-sarjassa tulokset olivat hieman heikompia. Yli 70 %:n selitysarvot 
saatiin kuitumittausten ja fraktionaattorimittausten avulla vain kahdelle kuudesta 
lujuusmuuttujan estimaatista. 
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Kuvio 42. Poikkisuuntaisen lujuuden estimointi kiharuuden ja summajakeen 1 avulla. 
Malli T4: Poikkisuuntainen lujuus = 591 + 26,8 * Kiharuus + 11,7* Summajae 1. 

 
Konenäköä soveltava kuituanalysaattori yhdessä virtauskenttäfraktionaattorin 

kanssa tai siihen yhdistettynä soveltuu tämän tutkimuksen valossa hyvin kuuma-
hierteen laadun valvonta- ja ohjausmallin pohjaksi. Kuumahierteen paperitekni-
nen laatupotentiaali voidaan laitteiston on-line-käyttöön soveltuvilla mittauksilla 
suurelta osalta määrittää. Työhypoteesin viidennen kohdan olettamus voidaan 
siten todeta oikeaksi. 

 

Poikkisuuntainen lujuus [kPa] 

Laskettu poikkisuuntainen lujuus 
250 450 500400 300 350 

T4-sarja 
L4-sarja 

250 

350

500 

400

450

300



 113 

7 Yhteenveto 

Tutkimuksessa pyrittiin konenäköön perustuvan kuituanalysaattorin ja virtaus-
kenttäfraktionaattorin avulla etsimään ne tekijät, joilla kuumahierteen laatu-
potentiaalia parhaiten arvioitaisiin. Testimateriaalina käytettiin massoja kahdesta 
kuumahierrekoeajosta. Massoista analysoitiin tavanomaiset kuidunkokoarvot ja 
kuidunpituusanalysaattorin kuitukohtaisista tuloksista laskettiin usean partikkeli-
jakeen osuudet sekä koko- ja muoto-ominaisuudet. Virtauskenttäfraktionaattorin 
pääsignaalit talletettiin ja niistä laskettiin massajakeita vastaavat arvot. Molem-
milla laitteilla talletettiin kuitukuvia ja näistä kuvista laskettiin kuiduille tunnus-
luvut. Mitattujen ja laskettujen tulosten ja laboratorioarkeista tehtyjen laatuarvo-
jen väliset korrelaatiot laskettiin. 

Tulokset osoittavat, että konenäköön perustuvan kuidunkokoanalysaattorin 
mittaustuloksista kuidun leveys ja kuidun kiharuus ja kuitujen massaan liittyvä 
lukema kuituja/mg kuvasivat kuumahierteen laatupotentiaalia paremmin kuin 
kuidunpituus. Vaikka uusimmissa ISO-standardeissa keskiarvotulokset edellyte-
tään laskettaviksi ilman hienoainetta, on tämän tutkimuksen tulosten valossa 
hienoaineen mukaanottaminen kuitenkin perusteltua. Pituuspainotetut keskiarvot 
antoivat hieman parempia tuloksia kuin painopainotetut keskiarvot. Saadut yli 
70 %:n selitysasteet 11 massanlaatumittauksen suhteen todistavat, että kone-
näköön perustuvia kuidunkokoanalysaattoreita voidaan käyttää kuumahierteen 
laatuominaisuuksien arviointiin ja siten työhypoteesin ensimmäisen kohdan 
olettamus on oikea 

Kuituanalysaattorin kuitukohtaisten arvojen tuoma lisäinformaatio laatu-
potentiaalin estimoinnissa jäi vaatimattomaksi. Työhypoteesin toisen kohdan 
olettamusta siitä, että kuituanalysaattorin tuottaman kuitukohtaisen mittausdatan 
tarkemmalla analyysillä saataisiin merkittävää vahvistusta laatuominaisuuksien 
arviointiin, ei voitu näyttää toteen. 

Virtauskenttäfraktionaattori mittaa kuitunäytteen ominaisuudet kuidun koon 
funktiona. Mittaussignaalijakeiden ja -jakautuma-arvojen hyvä selityskyky usei-
den massanlaatuarvojen suhteen kohotti usean laatuestimaatin selitysarvoa. Tällä 
perusteella työhypoteesin kolmannen kohdan väittämä on katsottava oikeaksi. 

Kuva-aineiston käsittelyllä saatujen kuitupiirteiden informaatioarvo jäi kuitu-
analysaattorin kuitukuvien osalta hyvin vähäiseksi. Oli oletettavissa, että 
yksittäisten kuitujen optisesti mitattavissa ominaisuuksissa olisi kuumahierteen 
laadun kannalta tärkeitä tekijöitä. Tässä tutkimuksessa käytettävissä ollut kuitu-
analysaattori ei vielä tarjonnut niin selkeitä kuitukuvia, että niistä olisi paljastunut 
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oleellisia kuumahierteen laatua kuvaavia kuitupiirteitä. Kuvaresoluution 
parantaminen ja erityisesti kuitujen liikkeestä ja paikasta johtuvan epäterävyyden 
poistaminen ovat nähdäkseni niitä keinoja, joilla kuitujen rakenteen ominaisuuk-
sia voitaisiin saada paremmin esille.  

Fraktionaattorin kuvamateriaali oli hieman parempaa ja sen avulla lasketuilla 
kuvapiirteillä voitiin parantaa useiden laatuestimaattien selitysvoimaa. Oletus, 
että konenäköä soveltavien laitteiden kuitukuvia tarkemmin analysoimalla voitai-
siin oleellisesti lisätä laatupotentiaaliestimaattien selitysvoimaa ja täten työ-
hypoteesin nro 4 tuli näin todistetuksi. 

Perimmäisenä tavoitteena oli tutkia, voidaanko yhdistelmää kuituanalysaat-
tori – fraktionaattori soveltaa kuumahierteen laadunvalvonnan tarpeisiin. Laittei-
den on-line-mittauksilla saavutettiin pääosa parhaista laatuestimaateista ja siten 
tutkimus tukee voimakkaasti laiteyhdistelmän käyttöä kuumahierteen laadun 
valvonnassa ja ohjauksessa ja vahvistaa siten työhypoteesi nro 5:n väittämän. 

Kaiken kaikkian tutkimuksen tulokset vahvistivat työhypoteesit 1, 3, 4 ja 5, 
sensijaan hypoteesille nro 2 ei löytynyt riittävän vahvoja perusteita sen 
hyväksymiseksi. 
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Liite 1 Laboratoriodata 

Taulukko 59. T4-massojen laboratoriomääritykset. 

Määritys KP 1 KP 2 KP 3 KP 4 KP 5 KP 6 KP 7 KP 8 

Freeness 143 170 234 251 198 175 144 176 

Repäisyind. 7,624 8,457 8,564 8,444 8,201 7,988 7,727 8,043 

Vetoind. 37,781 34,435 31,133 31,824 34,460 38,345 40,820 38,195 

Venymä 2,233 2,144 2,189 2,037 2,027 2,079 2,490 2,213 

Murtotyöind. 0,579 0,503 0,466 0,437 0,474 0,542 0,714 0,582 

Kimmokerroin 3,787 3,472 3,082 3,231 3,540 3,894 3,935 3,822 

Puhkaisuind. 2,119 1,943 1,648 1,667 1,847 2,121 1,992 2,069 

Scott-bond 147,2 114,9 93,2 98,9 105,4 128,5 132,5 123,9 

z-lujuus 414,5 382,2 280,5 310,7 326,4 424,9 452,5 402,7 

Tiheys 482,0 445,2 397,7 425,4 410,5 473,5 480,0 465,0 

Sileys B 184,1 265,4 387,4 347,6 283,6 195,6 167,6 182,6 

Huokoisuus B 288,7 523,8 1111,7 855,1 701,7 381,3 299,0 395,4 

Hajaheijastus 55,54 53,12 49,10 50,94 52,43 52,90 55,36 52,30 

KP = koepiste         

Taulukko 60. T4-massojen laboratoriomääritykset, jatk. 

Määritys KP 9 KP 10 KP 11 KP 12 KP 13 KP 14 KP 15 KP 16 

Freeness 228 194 153 116 99 138 161 176 

Repäisyind. 7,986 8,183 7,995 7,518 7,177 7,605 7,875 8,352 

Vetoind. 32,688 36,776 38,034 39,638 40,461 37,582 35,811 36,392 

Venymä 2,085 2,282 2,159 2,205 2,397 2,226 2,095 2,103 

Murtotyöind. 0,460 0,578 0,561 0,597 0,669 0,577 0,509 0,519 

Kimmokerroin 3,266 3,625 3,861 3,959 3,857 3,810 3,626 3,667 

Puhkaisuind. 1,834 2,007 2,125 2,220 2,213 2,199 2,017 1,875 

Scott-bond 102,4 120,9 156,0 150,1 208,7 133,6 118,1 103,0 

z-lujuus 331,9 381,9 432,9 482,4 480,4 444,9 387,4 384,6 

Tiheys 421,4 451,7 461,2 496,4 480,2 480,6 448,3 433,7 

Sileys B 347,2 235,3 208,8 158,4 168,1 185,7 241,6 262,6 

Huokoisuus B 893,6 508,5 331,3 214,5 185,9 292,3 415,6 511,2 

Hajaheijastus 51,55 52,80 55,72 57,87 59,62 55,46 54,96 54,21 
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Taulukko 61. T4-massojen laboratoriomääritykset, jatk. 

Määritys KP 17 KP 18 KP 19 KP 20 KP 21 KP 22 KP 23 KP 24 
Freeness 167 132 203 218 208 161 137 144 
Repäisyind. 8,108 7,823 8,137 8,251 7,817 7,851 7,531 7,400 
Vetoind. 36,707 38,516 33,720 34,864 33,942 36,522 39,335 39,281 
Venymä 2,108 2,185 2,104 2,099 1,954 2,107 2,294 2,189 
Murtotyöind. 0,527 0,573 0,473 0,484 0,443 0,523 0,621 0,588 
Kimmokerroin 3,741 3,825 3,988 4,144 3,482 3,680 3,886 3,940 
Puhkaisuind. 1,984 2,054 1,716 1,808 1,925 2,013 2,110 2,026 
Scott-bond 112,2 149,2 104,2 112,2 104,7 137,2 159,2 144,2 
z-lujuus 393,4 433,6 311,2 333,4 357,6 401,5 452,4 481,7 
Tiheys 441,6 467,7 405,6 434,3 437,8 451,7 464,6 491,8 
Sileys B 239,1 202,7 327,7 287,5 291,4 229,3 196,3 177,4 
Huokoisuus B 442,7 296,7 845,2 766,9 640,3 392,0 276,8 276,4 
Hajaheijastus 54,42 56,08 52,44 51,04 51,88 54,63 56,92 56,44 

Taulukko 62. L4-massojen laboratoriomääritykset, 1. ajo. 

Määritys KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 
Freeness 55 54 59 65 47 43 52 
Repäisyindeksi 8,03 8,00 8,37 8,38 7,94 7,73 8,40 
Vetoindeksi 53,99 54,05 51,50 50,35 55,58 54,80 52,58 
Venymä 2,67 2,75 2,63 2,48 2,61 2,60 2,51 
Murtotyöindeksi 0,985 0,992 0,909 0,828 0,963 0,950 0,880 
Kimmokerroin 7,030 6,769 6,733 6,600 6,952 6,944 6,889 
Puhkaisuindeksi 3,36 3,56 3,34 3,15 3,45 3,49 3,14 
Tiheys 477,1 491,4 457,2 450,3 477,3 501,8 454,1 
Bulkki 2,10 2,04 2,19 2,22 2,10 1,99 2,20 
Opasiteetti 93,06 93,13 94,27 94,29 93,76 93,69 93,93 
Hajaheijastus 52,66 52,02 52,89 52,47 54,36 52,74 52,77 

Taulukko 63. L4-massojen laboratoriomääritykset, 2. ajo. 

Määritys KP8 KP9 KP10 KP11 KP12 KP13 
Freeness 118 93,5 92 74 59 50 
Repäisyindeksi 8,56 7,92 8,25 7,81 7,93 7,70 
Vetoindeksi 52,86 53,82 53,63 56,20 57,01 54,74 
Venymä 2,79 2,71 2,63 2,66 2,67 2,51 
Murtotyöindeksi 1,006 0,989 0,959 1,014 1,030 0,923 
Kimmokerroin 6,865 7,077 6,985 7,136 7,110 6,959 
Puhkaisuindeksi 3,39 3,40 3,47 3,53 3,66 3,53 
Tiheys 452,8 463,8 469,4 492,6 498,8 495,5 
Bulkki 2,21 2,16 2,13 2,03 2,00 2,02 
Opasiteetti 92,46 92,06 93,34 93,53 93,51 94,86 
Hajaheijastus 47,27 47,81 48,99 49,42 50,84 53,8 
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Liite 2 MATLAB-operaatiot kuvadatan 
muodostamisessa 

MATLAB-operaatiot kursivoitu. 
KUVAMATRIISIT lihavoitu. 
Data-arvot ovat kuvien pikselien lukumääriä. 
 
 
Taustan poisto:    KUVA= TAUSTAKUVA – HARMAASÄVYKUVA 
Kynnystys:  BIN =  {Kuvan pikseli=1 jos KUVAn pikselin harmaasävy  
    > 10,  muuten = 0} 
Siivous: BIN =  bwmorph(BIN,'majority') 
Kuitu: KFI =  {Kuvan pikseli = HARMAASÄVYKUVAn  
   pikseli, jos pikseli on objektin alueella,  
   muuten = 0} 
Pinta-ala: K1A =  {Kuvan pikseli = BIN-kuvan pikseli, jos pikseli on   
   objektin alueella, muuten=0} 
Reunaviiva: K1R =  edge(K1A,'sobel') 
Keskiviiva: K1L =  bwmorph(K1A,'skel',Inf) 
Seinämän ala: K2A =  roicolor(FI I, 50,150) 
Reunaviiva K2R =  edge(K2A,'sobel') 
Keskiviiva: K2L =  bwmorph(K2A,'skel',Inf) 
Täytetyn ala: K3A =  bwfill(K1A,'holes',8) 
Reunaviiva K3R =  edge(K1A,'sobel') 
Keskiviiva: K3L =  bwmorph(K1A,'skel',Inf) 
  
Harmaatasot KUVA= gray2ind(KFI ,11) 
  KUVA= ind2RGB(KUVA,VÄRIKARTTA) 
 
Harmaasävyn keskiarvot ovat KFI kuvan objektin pikseleiden harmaasävyjen 
keskiarvoja. 
 
Fibrillaatioindeksin keskiarvot on laskettu Sandholmin diplomityössä (2002) 
esitetyllä tavalla poikkisuuntaan kuvasta K3A. 
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Liite 3 Esimerkki optisen kuituanalysaattorin 
kuvamateriaalista. 

 

Kuvio 43. Leveyskameran kuva. 

Kuvio 44. Kuidun harmaasävykuva. 

146101 1098 KF

146101_1098_HS 
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Kuvio 45. Kuidun harmaasävytasot. 

Kuvio 46. K1-kynnystetty kuva. 

146101_1098_KVÄ 

146101 1098 K1A 
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Kuvio 47. K2-kynnystetty kuva. 

 

Kuvio 48. K3-kynnystetty kuva. 

 
 
 
 
 
 
 

146101 1098 K2A 

146101_1098_K3A 
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Kuvio 49. K1-reunaviivakuva. 

 
 

Kuvio 50. K2-reunaviivakuva. 

 
 

 
 
 
 

146101_1098_K1R 

146101_1098_K2R 
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Kuvio 51. K3-reunaviivakuva. 

 
 

Kuvio 52. K1-keskiviivakuva. 

 
 
 
 
 
 
 

146101 1098 K3R 

146101 1098 K1L 
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Kuvio 53. K2-keskiviivakuva. 

 
 

Kuvio 54. K3-keskiviivakuva. 

 
 
 
 
 

146101_1098_K3L 

146_1098_K2L 
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Liite 4 Esimerkki virtauskenttäfraktionaattorin 
kuvamateriaalista. 

 

Kuvio 55. Fraktionaattorin harmaasävykuva. 

 
 

Kuvio 56. Fraktionaattorin kuitukuva. 

 
 
 
 

146101 1506

146101 15065
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Kuvio 57. Kuitukuvan harmaasävytasot. 

 
 

Kuvio 58. K1-kynnystetty kuva. 

 
 
 
 
 
 
 

146101 15065

146101 15065
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Kuvio 59. K2-kynnystetty kuva. 

 
 

Kuvio 60. K3-kynnystetty kuva. 

 
 
 
 
 
 
 

146101 15065

146101 15065



 133 

 

Kuvio 61. K1-reunaviivakuva. 

 
 

Kuvio 62. K2- reunaviivakuva. 

 
 
 
 
 
 
 

146101 15065

146101 15065
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Kuvio 63. K3-reunaviivakuva. 

 
 

Kuvio 64. K1-keskiviivakuva. 

 
 
 
 
 
 
 

146101 15065

146101 15065
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Kuvio 65. K2-keskiviivakuva. 

 
 

Kuvio 66. K3-keskiviivakuva. 

 
 
 

 
 

146101 15065

146101 15065
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