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Työssä tutkittiin koivun kuorintaa ja sulatusta Metsä-Fibren Äänekosken sellutehtaan kuorimolla. 

Teoriaosassa perehdyttiin puun rakenteeseen sekä kuoren ja puun väliseen sidoslujuuteen vaikuttaviin 

tekijöihin. Kokeellisessa osuudessa puiden sulatusta tutkittiin laboratoriokokeissa. Lisäksi 

kuorintalinjastolla tutkittiin sulatusparametrien vaikutuksia kuorinta tulokseen. Työn tarkoituksena oli 

selvittää koivun rumpukuorintaan vaikuttavia tekijöitä talvella. Lisäksi tavoitteena oli kehittää koivun 

kuorintaa talviaikana riittävän kuorintatuloksen varmistamiseksi. 

 

Koivun sulatusta tutkittiin, koska koivun kuoren irrottamisessa oli havaittu ongelmia talviaikana.  

Talvella puiden kuorintaa vaikeuttaa alhainen ulkoilman lämpötila. Hakkeen sekaan joutuneen kuoren 

oli havaittu nostavan sellutehtaan lopputuotteen uuteainepitoisuuksia. Erityisesti koivun kuoren 

betulinoli on haitallinen lopputuotteen laadulle. 

 

Työssä näytepuita sulatettiin koelaitteistolla ja puihin siirtynyttä lämpöenergiaa mitattiin 

lämpömittarilla. Tavoitteena oli tutkia puiden ominaisuuksien vaikutusta sulatuksessa. 

Kuorintalinjastolla suoritetuissa koeajoissa sulatusparametrien vaikutuksia tutkittiin mittaamalla 

rummusta ulostulevien puiden pintalämpötiloja lämpökameralla. 

 

Yksittäisien puiden sulatuskokeet osoittivat, että puun pinnan kuiva-ainepitoisuudella oli suurin 

vaikutus puiden sulamiseen. Tulokset osoittivat myös, että puun pinta jäähtyy takaisin nopeasti. 

Kuorintalinjastolla suoritetut koeajot osoittivat, että sulatuskuljettimen sulatusveden lämpötilan 

nostolla päästään parhaimpaan kuorintatulokseen. Rummusta ulostulleiden puiden lämpötila korreloi 

vahvasti kuoren lämpötilan ja sulatuskuljettimelta palaavan veden lämpötilan kanssa. Tuloksista 

voidaan todeta, että puuhäviöt laskevat kun rummusta ulostulleiden puiden lämpötila nousee. 

Jokaisessa koeajossa puihin kiinni jääneen kuoren määrä oli hyväksytyllä tasolla. Laskennan avulla 

voitiin osoittaa, että tarvittava sulatusenergian määrä on riippuvainen tehtaalle tulevan puun 

tilavuuspainosta. Laskennan avulla voitiin myös osoittaa, että puumateriaalin järeydellä on merkittävä 

vaikutus tarvittavaan sulatusenergiaan. Tasalaatuinen puumateriaali takaisi parhaan sulatustuloksen ja 

sitä kautta parhaan kuorintatuloksen talviaikana. 
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This study examines birch drum debarking and deiceing in Metsä-Fibre Äänekoski pulp mill. The 

theoretical part focuses on the structure of the wood and the adhesion strength between bark and 

wood. In the experimental part wood deiceing was studied in laboratory experiments. In addition, test 

runs were performed in drum debarking line to find out the impacts of deiceing parameters. The aim 

was to find out the factors affecting the birch drum debarking in winter. In addition, the aim was to 

develop birch debarking in Äänekoski pulp mill according to quality targets in winter. 

 

Birch deiceing was studied because of birch bark removal was the problem in wood room in winter. 

Lowered outside temperature complicates the bark removal in winter. Earlier, it was noticed that the 

bark amount in the wood chips was the reason for increased extractives in pulp. Birch extractive 

betulinol is harmful to the quality of the pulp. 

 

Logs were deiced in laboratory and the amount of heat energy transferred to the logs was measured 

with a thermometer. Aim was to find out differences between the transferred heat energy in the logs. 

In test runs, deiceing parameters affects were monitored with thermal camera measurements. 

 

Laboratory experiments showed that dry matter content of the logs surface had the greatest impact on 

deiceing. Results also showed that the surface temperature of the wood decreases rapidly after 

deiceing. Test runs performed in debarking line showed that the higher temperature of the water in 

deiceing conveyor makes possible the best debarking results. The correlation coefficients showed that 

the temperatures of the drum out coming logs correlates strong between bark temperature and the 

temperature of the deiceing convoyer out coming water. Results showed that the wood losses 

decrease when the temperature of the drum out coming logs increase. Amount of the bark that was 

attached to the logs after debarking was in approved level in each test run. Calculation showed that 

the amount of the energy required for heating the logs dependents on the density of the wood. 

Calculation showed also that size of the incoming logs have significant affect the amount of the 

energy required for heating the logs. Best deiceing result is possible when quality of wood is 

homogenous. It also guarantees the best debarking result in winter. 
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1. Johdanto 

Nykypäivänä tiukentuva kilpailutilanne ja taloudellisen kannattavuuden tavoittelu on asettunut 

huomattavaan rooliin Suomen metsäteollisuudessa. Jotta sellutehtaille saadaan lisää 

kannattavuutta, pyritään kaikki muodostuvat kustannukset minimoimaan parhaalla 

mahdollisella tavalla. Sellutehtaan kustannuksia tarkasteltaessa voidaan huomata, että 

merkittävän suuret kustannukset tulevat raaka-aineiden kautta. Suurin yksittäinen 

kustannustekijä on tehtaalle tuleva puuraaka-aine. Tämä tarkoittaa siis metsäteollisuuden 

tehtaille tuotavaa kaadettua pyöreää puuta.  Jos puuraaka-aine on kaadettu joukkokäsittely 

menetelmällä, tulee puiden mukana myös vaihteleva määrä oksia. 

 

Kun puu saapuu sellutehtaalle, tulee se kuoria ennen muokkaamistaan hakkeeksi. 

Kuorinnassa puusta irrotetaan sellunvalmistuksen kannalta haitallinen kuori. Kustannuksia 

ajatellen paras tulos saavutetaan, kun hakkeen sekaan joutuva kuoren määrä ei ylitä 

jatkoprosessien vaatimuksia. Jos puumateriaali kuoritaan liian puhtaaksi, tarkoittaa se yleensä 

aina suurempia puuhäviöitä. Puuhäviöillä tarkoitetaan kuoren sekaan joutunutta 

puumateriaalia (Hakkila, 1983; Isokangas, 2010). 

 

Jotta raaka-ainetta saadaan säästettyä, tulee se käsitellä tehtaalla mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. Tämä on luonut tilanteen, jossa tehtaalle saapuvan puun kautta 

muodostuvia kustannuksia pyritään minimoimaan kuorintaprosessin ajomallien ja 

teoriatietouteen liittyvien edellytyksien avulla. Etenkin talviolosuhteissa kova pakkanen ja lumi 

aiheuttavat ongelmia puiden kustannustehokkaassa käsittelyssä. Kuorimon läpi virtaavaa 

puuvirtaa tulisi käsitellä hellävaroin, jotta puuhäviöt pysyvät matalana. Hellävaraisen 

kuorinnan varjopuolena on kuitenkin kuorittujen puiden puhtaus. Hakkeen sekaan joutunut 

kuori haittaa jatkoprosesseja ja kuoren haitalliset uuteaineet voivat kulkeutua jopa 

lopputuotteeseen asti. Vaikka uuteainepitoisuudet ovat pieniä, on niillä silti merkittävä 

vaikutus sellunvalmistuksessa lopputuotteeseen. Lopputuotteen osalta puun uuteaineet 

vaikuttavat mm. saostumien muodostumiseen ja näin ollen ongelmiin paperikoneen 

ajettavuuksissa. Erityisesti koivun kuoren valkoisessa osassa sijaitseva betulinoli on vaikea 

poistaa kuorinnan jälkeisissä sellun valmistus prosesseissa.  Jotta kokonaisvaltaisesti 

päästäisiin parhaaseen lopputulokseen, täytyy puiden kuorinta suorittaa tehtaan asettamien 

puhtaustavoitteiden mukaisesti siten, että puuhäviöt pysyvät pieninä ja jatkoprosesseja varten 

asetettu hakkeen puhtausaste saavutetaan. 
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Tämän työn tarkoituksena on tutkia koivun kuorintaa Äänekosken Metsä-Fibren kuorimolla 

talviaikaan. Työn teoriaosiossa käsitellään kirjallisuustiedon pohjalta puuta raaka-aineena sekä 

seikkoja, jotka vaikuttavat jäisen puun kuoriutumiseen. Koska Äänekoskella koivun kuorinta 

ongelmat ilmenevät talvisin, työn aihealue on rajattu koivun kuorintalinjojen 1 ja 2 

sulatusparametrien tutkimiseen. 

 

Käytettäviä tutkimusmenetelmiä pohdittiin varsinaisen ongelman syyn kannalta. Työn 

tapauksessa kuorinnan ongelmakohdaksi nähtiin talven aiheuttama puiden jäätyminen. 

Kylmänä vuodenaikana kuorintaparametreja joudutaan muuttamaan siten, että puihin 

kohdistuva mekaaninen rasitus kasvaa. Kuorintatehon kasvatuksella on kuitenkin havaittu 

olevan suuri vaikutus puiden katkeilulle ja tätä kautta puuhäviöihin (Isokangas, 2010).  

 

Koska puun ja kuoren välinen lämpötila on olennainen tekijä, työn painopiste kohdennetaan 

puiden sulatuksen tutkimiseen. Puiden sulatuksen onnistumista on vaikea mitata prosessista 

suoraan ilman linjaston toiminnan pysäyttämistä. Näin ollen työssä halutaan tutkia, miten 

puiden sulamista voitaisiin mitata keskeyttämättä rumpukuorintaprosessia. Normaalisti 

rumpukuorintaprosessissa ainoat sulamista indikoivat mittausarvot ovat sulatinkuljettimelta 

palaavan veden lämpö, höyrynkulutuksen määrä sulatusvettä lämmitettäessä sekä rummusta 

poistuvan kuoren lämpötila. Rummusta ulostulevien puiden pintalämpötilaa ei yleensä 

tehtailla mitata. 

 

Sulatuksen onnistumista lähdetään tutkimaan lämpökameran avulla. Lämpökameran käyttöä 

tukee sen luotettavuus ja mitatun datan käsitteleminen jälkikäteen. Lämpökameraa käytetään 

hyödyksi rummusta ulostulevien puiden pinnan ja leikkausprofiilien lämpötilojen 

mittaamiseen. Oletuksena on, että tätä kautta sulatuksen onnistumista voitaisiin 

takaisinkytkeä prosessiin ja puiden ominaisuuksiin. Tavoitteena on löytää korrelaatioita ja 

yhteneväisyyksiä sulatusparametrien vaikutuksista puiden sulamiseen ja kuoriutuvuuteen. 

Tilastollisilla menetelmillä arvioidaan sulatusparametrien muutoksien vaikutuksia. Työhön 

sisältyy myös prosessinhoitajien pitämä taulukko, johon kirjataan kuorinnan jälkeiset puut, 

joissa kuori esiintyi lähes kokonaan irtoamattomana. Tällä seurannalla pyritään löytämään 

tekijöitä huonosti kuoriutuneille puille. 
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Lisäksi työ sisältää yksittäisien puiden sulamisen tutkimista laboratoriomittakaavaisilla 

koesulatuksilla. Näissä kokeissa käytetään puun sisälle asennettua lämpöelementtiä. 

Tavoitteena on löytää eroavaisuuksia puiden sulamiselle puun erilaisten ominaisuuksien 

kautta. 
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2. Puu raaka-aineena 

Suomessa metsäteollisuus käytti kuorellista puuta raaka-aineenaan 59,5 miljoonaa kuutiota 

vuonna 2009. Tästä määrästä massateollisuuden käyttöön meni 30,7 miljoonaa kuutiota. 

Suomessa massateollisuuden käyttämät puulajikkeet ovat mänty (10,9 milj. m3), kuusi (7,3 

milj. m3) ja lehtipuu (10,5 milj. m3). Lehtipuuosuus koostuu lähinnä koivusta 

(Metsäntutkimuslaitos, 2010). 

 

Selluteollisuuden käyttämä puu on peräisin harvennushakkuiden myötä saatavasta 

harvennuspuusta, tukkipuun korjuussa syntyvästä latvapuusta sekä sahoilta tulevasta 

hakkeesta. Selluteollisuus valmistaa puusta kemiallisien prosessien avulla paperin- ja 

kartonginvalmistuksessa käytettävää kuitumassaa. Yleensä puu tulee sellutehtaalle 

vapaamittaisena noin 2–7m pituisena. Sellunvalmistukseen käytettävän kuitupuun latvan 

minimi halkaisija on yleensä 6 cm. Seuraavissa osioissa käsitellään puun rakennetta ja 

kemiallista koostumusta. 

2.1 Puun makroskooppinen rakenne 

Puuyksilö koostuu rungosta, oksista, juuristosta ja lehdistä tai havuista. Näiden kaikkien 

tehtävä on edesauttaa puunkasvua. Puun eri osat muodostuvat puusolukoista, joiden 

tehtävinä ovat nesteiden johtaminen ja ravinteiden varastointi. Puusolukot rakentuvat 

soluista, jotka pääasiallisesti ovat orgaanisia polymeerejä kuten ligniini, selluloosa ja 

hemiselluloosa. Puun perusrakenteen määräävät geneettiset tekijät mutta myös ympäristöllä 

on huomattava vaikutus puuyksilön rakenteeseen ja kasvuun (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

2.1.1 Rungon rakenne 

Elävässä puussa rungon tarkoituksena on tukea puuta, kuljettaa vettä ja ravinteita sekä 

varastoida ravintoaineita. Kuvassa 1 on esitettyinä täysikasvuisen puunrungon osat 

poikkileikkauksena.  
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Kuva 1. Poikkileikkaus täysikasvuisen männyn rungosta (Ilvessalo-Pfäffli, 1977). 

 

Ydin on puun ensimmäisien elinvuosien aikana syntynyttä puusolukkoa ja sillä on heikko 

mekaaninen lujuus. Rungon poikkileikkauksessa se näkyy muutaman millimetrin paksuisena 

tummana pisteenä (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Ksyleemi muodostaa pääosan rungosta ja se voidaan jakaa sydän- ja pintapuuksi. Ksyleemi 

muodostuu lähinnä rungonsuuntaisista ja pitkulaisista puusoluista. Kasvukauden ja ilmaston 

vaihtelut vaikuttavat sen rakenteeseen. Suomen olosuhteissa puun kasvunopeus on suurin 

keväällä kasvukauden alkaessa. Tällöin etenkin havupuihin muodostuu kevätpuuta, joka toimii 

johtosolukkona. Kun kasvukausi etenee, alkaa solukkojen kasvu hidastua, jolloin muodostuu 

lähinnä tukisolukkona toimivaa kesäpuuta. Yhden kasvukauden aikana muodostuneet kevät- ja 

kesäpuu muodostavat vuosirenkaan eli luston (Kuva 2). Lehtipuilla kevät- ja kesäpuun eroa ei 

ole havaittavissa visuaalisesti yhtä selkeästi kuin havupuilla. Kasvukauden olosuhteet 

vaikuttavat suuresti luston muodostukseen kuten paksuuteen ja kevät- ja kesäpuu osuuksiin. 

(Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Puuaines voidaan jakaa myös aikuispuuhun ja nuorpuuhun. Nuorpuu on ksyleemin osa, joka 

on noin 10–20 vuosirenkaan levyinen alue ytimen ympärillä. (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 
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Kuva 2. Mäntypuun säteen suuntainen poikkileikkaus (Ilvessalo-Pfäffli, 1977). 

 

Useiden puulajien poikkileikkauksesta voidaan havaita alue ytimen läheisyydessä, mikä on 

muuta puuainesta tummempi. Tätä osaa kutsutaan sydänpuuksi, jonka solut ovat kuolleita 

eivätkä siksi osallistu veden kuljetukseen. Ulkokehä taas muodostuu elävästä pintapuusta, 

jossa ravinteet ja vesi kulkevat sekä varastoituvat mahdollistaen puun kasvamisen 

solunjakautumisen avulla. Pintapuu on yleensä noin 10 vuosirenkaan muodostama alue. 

(Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Puuaineksessa kulkee myös säteen suuntaisia ydinsäteitä, joiden tehtävä on kuljettaa 

ravinteita puun poikkisuunnassa. Havupuilla ydinsäteet ovat yleensä yhden solurivin levyisiä, 

kun taas lehtipuissa on havaittavissa useiden solurivien muodostamia ydinsäde tihentymiä. 

Ydinsäteet voivat ulottua puun ytimestä kuoreen saakka. Ne eivät aina kuitenkaan lähde puun 

ytimestä saakka vaan on olemassa myös sekundäärisiä ydinsäteitä, jotka alkavat puun 

ksyleemistä. Ydinsäteiden koko kasvaa ja lukumäärä vähenee pintapuuta lähestyttäessä. 

Suurin osa ydinsäteiden soluista on eläviä pintapuussa mutta kuolleita sydänpuussa 

(Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Jälsi sijaitsee ksyleemin ulkokehällä ja se on yhden solukerroksen paksuinen seinämä, jossa 

kaikki solut ovat eläviä ja jakautumiskykyisiä. Jälsessä tapahtuvien solunjakautumisien myötä 

tulee uutta puuainesta sekä uutta nilaa. Puu kasvaa siis pituutta latvasta ylöspäin ja paksuutta 
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jälsikerroksen avulla. Nilasta ja ulkokuoresta muodostuu puunkuori. Nila on elävistä soluista 

muodostunut kerros, jonka tarkoituksena on kuljettaa sokereita ja tärkkelystä puun runkoa 

pitkin alaspäin. Ulkokuori eli kaarna on kuolleesta solukosta muodostunut kerros, jonka 

tarkoituksena on suojata puuta. ( Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

2.1.2 Rungon kemiallinen koostumus 

Kemialliselta rakenteeltaan puu on heterogeeninen materiaali. Puun rungon oksien ja juurten 

kemialliset koostumukset eroavat suuresti toisistaan. Vaihtelua esiintyy niin pituus kuin poikki 

suunnassa (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Elävä puu sisältää suuria määriä vettä. Kosteus pitoisuus voi vaihdella 40–50 % välillä puun 

kokonaismassasta. Puun kuiva-aine koostuu lähinnä orgaanisista komponenteista, jotka 

voidaan jakaa rakenteellisiin komponentteihin (selluloosa, hemiselluloosat, ligniini) ja 

uuteaineisiin (suuri joukko pienimolekyylisiä yhdisteitä, jotka voidaan erottaa uuttamalla). 

Lauhkeilla alueilla rakenteelliset komponentit muodostavat noin 95 % puun soluseinästä. 

Trooppisilla alueilla puut sisältävät usein huomattavia määriä uuteaineita. Rakenteellisista 

komponenteista suuri osa on polysakkarideja eli lähinnä selluloosaa ja hemiselluloosaa. 

Puussa on myös pieniä määriä muita yhdisteitä kuten pektiiniainesta, tärkkelystä, proteiineja, 

uuteaineita ja epäorgaanisia yhdisteitä. Epäorgaanisten yhdisteiden osuus on yleensä 0,1–1 % 

puun kuivapainosta lauhkeilla alueilla. Epäorgaanisten aineiden pääkomponentit ovat kalsium 

(Ca), kalium (K) sekä magnesium (Mg) (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

2.1.3 Kuoren rakenne 

Rakenteeltaan kuori on erittäin heterogeeninen verrattuna varsinaiseen puuainekseen. Eri 

puulajeilla kuoren osuus vaihtelee paljon. Myös saman puulajin kuoren rakenne vaihtelee 

suuresti. Eniten kuoren rakenteeseen vaikuttaa puun ikä ja kasvupaikka. Kuoren rakenne ja 

kemiallinen koostumus voi vaihdella rungon eri korkeuksilla. Puulajista riippuen kuori 

muodostaa noin 10–15 prosenttia puun kokonaispainosta. Kuori on yleisesti haitallista sekä 

mekaanisessa, että kemiallisessa puuteollisuudessa. Kuoren suurin arvo on sen sisältämä 

energia, joka on mahdollista vapauttaa polttamalla (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Jälsi sijaitsee ksyleemin ulkokehällä ja se on yhden solukerroksen paksuinen seinämä, jossa 

kaikki solut ovat eläviä ja jakautumiskykyisiä. Jälsikerroksessa tapahtuvien solunjakautumisien 
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myötä tulee uutta puuainesta sekä uutta nilaa. Puu kasvaa siis pituutta latvasta ylöspäin ja 

paksuutta jälsikerroksen avulla. Nilasta ja ulkokuoresta muodostuu puunkuori. Nila on 

elävistä soluista muodostunut kerros, jonka tarkoituksena on kuljettaa sokereita ja 

tärkkelystä puunrunkoa pitkin alaspäin. Ulkokuori eli kaarna on kuolleesta solukosta 

muodostunut kerros, jonka tarkoituksena on suojata puuta. ( Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Puunkuoreksi luetaan kaikki jälsikerroksen ulkopuolella olevat solukot. Kuvassa 3 on 

havainnollistettuna kuoren rakenne. Kuori voidaan jakaa rakenteen ja ominaisuuksien suhteen 

joko sisäkuoreen eli nilaan ja ulkokuoreen. Nila sisältää kuoren elävät solukot. Nila 

muodostuu siiviläsolukosta, tylppysolukosta ja sklerenkyymisolukosta. Havupuilla 

siiviläsolukko muodostuu ksyleemin trakeideja vastaavista siiviläsoluista ja lehtipuilla 

ksyleemin putkiloja vastaavista siiviläputkista. Siiviläsolukoiden välissä on tylppysoluja, jotka 

ovat järjestäytyneet joko pysty suuntaan riveiksi tai vaakasuoraan nauhamaisiksi 

muodostelmiksi. Ydinsäteelle muodostuu siis jatko näiden nilasäteiden avulla. Tylppysoluissa 

on myös ravintoaineiden lisäksi uuteaineita kuten tanniinia. Sklerenkyymisolukko muodostuu 

kuoren kuiduista eli niinisoluista, joiden tehtävä on tukea kuoren solukkoa (Jääskeläinen & 

Sundqvist, 2007). 

 

Kuva 3. Kuoren rakenne (Fengel & Wegener, 1989). 

 

Tietyssä vaiheessa kuoreen alkaa muodostua nilan tylppysolukosta uusi jakautumiskykyinen 

solukko korkkijälsi eli fellogeeni. Korkkijälsi tuottaa ulospäin korkkisolukkoa eli felleemiä ja 

sisäänpäin korkkikuorta eli fellodermiä, joka on elävää tylppysolukkoa. Peridermiksi kutsutaan 
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korkkijälsiä ja sen tuottamaa korkkisolukkoa. Nuorilla puilla ei ole peridermiä vaan epidermi, 

joka muodostuu yksikerroksisesta solukosta. Koska puunjälsi tuottaa jatkuvasti uutta 

solukkoa, joten myös nuorten puiden epidermin alle muodostuu korkkijälsikerroksia. Yleensä 

puun jälsikerroksen toiminta on huomattavasti aktiivisempaa kuin korkkijälsikerroksen. 

Vanhan puun muodostamaa korkkisolukkoa kutsutaan usein kilpikaarnaksi männyllä. Joskus 

ulkokehällä olevan korkkijälsikerroksen toiminta voi loppua. Mikäli uusi korkkijälsi 

muodostuu syvemmällä kuoressa olevassa nilassa, jää tylppysolukosta väliin nilan solukkoa. 

Puun kasvaessa paksuutta, elävä nilan solukko kuolee ja kaarnaan voi joskus muodostua 

syviäkin halkeamia (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

2.1.4 Kuoren kemiallinen koostumus 

Kuoren kemialliselle koostumukselle on tyypillistä korkea uuteainepitoisuus (30–40 % kuiva-

aineesta). Tämän lisäksi kuoressa on epäorgaanisia yhdisteitä enemmän kuin rungossa. 

Pitoisuus vaihtelee välillä 10–20 %. Kuoren kuituaineksen koostumus on lähestulkoon sama 

kuin puuaineksen. Poikkeuksena ovat korkkisolut ja tylppysolut, jotka sisältävät runsaasti 

uuteaineita. Kuoren kuituaineksesta suurimman osan muodostavat polysakkaridit 

(Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Kuoressa uuteaineet ovat pääosin samoja kuin rungossa. Poikkeavuuksia kuitenkin löytyy. 

Tällaisia ovat mm. taksoli jota esiintyy marjakuusen kuoressa. Kuoressa voi myös olla paljon 

triterpenoideja kuten koivussa betulinoli sekä männyssä serratendioli. Tyypillisiä kuoressa 

olevia uuteaineita ovat myös fenoliset yhdisteet kuten kondensoituneet tanniinit. Koivun 

tuohessa on runsaasti suberiini nimisiä yhdisteitä. Nämä esiintyvät korkkisolukossa 

(Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Kuoren epäorgaanisista yhdisteistä yleisimpiä ovat kalsium sekä kalium. Pääasiassa 

epäorgaaniset yhdisteet ovat oksalaatteina, silikaatteina sekä fosfaatteina. Esimerkiksi 

kalsiumoksalaatti voi esiintyä kiteisenä pitkittäistylppysoluissa (Jääskeläinen & Sundqvist, 

2007). 

2.2 Uuteaineet 

Puun uuteaineilla tarkoitetaan pienimolekyylisiä yhdisteitä, jotka liukenevat puusta uuttamalla 

neutraaleihin orgaanisiin liuottimiin esimerkiksi asetoniin tai veteen (Suomen paperi-
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insinöörien yhdistys, 1977). Puunuuteaineet voivat olla kemiallisilta ominaisuuksiltaan joko 

lipofilisia tai hydrofilisia (Back & Allen, 2000). Hydrofiilinen tarkoittaa aineen kykyä sekoittua 

veteen, kun taas lipofiilinen on vastakohta.   Noin 5 % puun kuiva-aineesta on uuteaineita. 

Elävässä puussa uuteaineiden tarkoitus on varastoida ravinteita ja suojata puuta. Uuteaineet 

antavat puulle myös sen värin, hajun ja maun. Merkittävin osa puun uuteaineista sijaitsee 

kuoreksi luokiteltavissa osissa (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Puun uuteaineet voidaan jaotella tehtäviensä mukaan patologisiin ja fysiologisiin pihkoihin. 

Patologisten pihkojen tehtävä on suojata puuta. Puun fysiologiset pihkat pitävät huolen puun 

ravinnon varastoitumisesta (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Uuteaineet voidaan jakaa kahteen ryhmään koostumuksensa mukaan: neutraaliaineisiin ja 

happoihin. Kuvassa 4 on esitettynä uuteaineiden jakautuminen. 

 

Kuva 4. Puun uuteaineiden jaottelu (Isotalo, 2004). 

 

Neutraaliaineet ovat saippuoitumattomia yhdisteitä, kun taas rasva- ja hartsihapot ovat 

saippuoituvia. Lehtipuiden uuteaineet ovat keskittyneet parenkyymisoluihin eivätkä ne sisällä 

hartsihappoja tai monoterpeenejä. Lehtipuiden uuteaineet koostuvat lähinnä vahoista, 

rasvoista ja steroleista. Havupuilla uuteaineet sijaitsevat pihkatiehyissä ja parenkyymisoluissa, 

joten ne sisältävät suurimmaksi osaksi saippuoituvia hartsi- ja rasvahappoyhdisteitä. Koivun 

uuteaineet sisältävät huomattavasti enemmän neutraaliaineita kuin männyn uuteaineet 

(Jääskeläinen & Sundqvist, 2007; Isotalo, 2004). 
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2.2.1 Terpeenit, terpenoidit ja sterolit 

Terpeeneiksi kutsutaan suurta ryhmää lipofiilisia hiilivety-yhdisteitä, jotka ovat rakentuneet 

isopreeniyksiköistä (C5H8). Terpenoidit ovat terpeenejä, jotka sisältävät happiatomin 

funktionaalisessa ryhmässä (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007; Sjöström, 1992). 

 

Terpeenit voidaan jakaa alaryhmiin niiden sisältämien isopreeni yksiköiden mukaan. 

Havupuissa esiintyvät yleisimmin alemman tason terpeenit ja terpenoidit kuten mono- sekvi- 

ja diterpenoidit. Lehtipuissa taas polyterpeenit ja terpenoidit esiintyvät useimmin. 

Triterpenoidi ja sterolit ovat yleisiä molemmissa puulajeissa. Havupuiden pihka koostuu 

monoterpeeneistä ja diterpenoideista. Monoterpeenit antavat havupuille niiden tuoksun. 

Karboksyyliryhmän sisältävät diterpenoidit ovat havupuiden hartsihappoja (Jääskeläinen & 

Sundqvist, 2007). 

 

Triterpenoidit ovat yleensä puunkuoren vahoissa rasvahappoestereinä. Niitä esiintyy myös 

vapaina triterpenoideina. Tyypillisiä vapaita triterpenoideja ovat männyn kuoren serratendioli 

sekä koivun kuoren betulinoli (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Kuvassa 5 on esitettynä yleisimpien terpeenien, terpenoidien ja sterolien kemialliset 

molekyylikaavat. Pääosin rakenne on syklinen eli rengasrakenteinen. Betulinolia esiintyy vain 

koivun ulkokuoressa antaen puulle sen ominaisen valkoisen värin. Ulkokuori sisältää 

betulinolin lisäksi paljon vahamaisia uuteaineita, joiden tarkoitus on suojata puuta. Tärpätti on 

terpeeni, joka voidaan lukea haihtuvien öljyjen joukkoon. Tärpätin rakenteellinen molekyyli 

kaava on C10H16 (Luentomateriaali, Aalto Yliopisto, 2011). 

 

Kuva 5. Uuteaineiden kemiallisia molekyylikaavoja (Luentomateriaali, Aalto Yliopisto, 2011). 

 

Sterolit ovat paljon samankaltaisia kuin triterpenoidit. Niiden biosynteesi kuitenkin eroaa 

terpenoideista, jonka takia niillä on erilainen rakenne sekä biologinen toiminta. Steroilit ovat 
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hyvin hydrofobisia. Steroileja esiintyy jokaisessa puulajissa. Steroileja esiintyy puussa 

fysiologisena pihkana parenkyymisoluissa. Sellun valmistuksessa steroilit ovatkin vaikeimpia 

aineita niiden voimakkaan hydrofobisuuden takia (Sjöström, 1992; Back & Allen, 2000). 

2.2.2 Rasvat ja vahat 

Puussa olevat rasvat ja vahat sijaitsevat suurimmaksi osaksi parenkyymisolujen fysiologisessa 

pihkassa. Rasvat esiintyvät puissa lähinnä rasvahappoina triglyserideinä. Rasvojen glyserolit 

saippuoituvat eli hydrolysoituvat helposti. Vahat ovat rasvahappoja, jotka ovat esteröityneet 

streroleiden, terpeenialkoholien tai rasva-alkoholien kanssa. Rasvahapot voivat olla 

rakenteeltaan tyydyttyneitä tai tyydyttymättömiä. Havu- ja lehtipuista on pystytty eristämään 

yli 30 erilaista rasvahappoa. Tavallisin tyydyttynyt rasvahappo on palmitiinihappo ja 

tyydyttymättömistä rasvahapoista linolihappo ja öljyhappo. Koivulla yleisin tyydyttymätön 

rasvahappo on linoleenihappo. Koivun yleisimmät tyydyttyneet rasvahapot ovat palmitiini- 

sekä lignoseriinihappo (Suomen paperi-insinöörien yhdistys, 1977; Sjöström, 1992; 

Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

2.2.3 Fenoliset yhdisteet 

Fenolisia yhdisteitä esiintyy paljon sydänpuussa sekä puunkuoressa. Fenoliset yhdisteet ovat 

värillisiä ja niistä muodostuukin puun monet ominaisuudet kuten väri, kestävyys ja 

keitettävyys. Yksi fenolisten yhdisteiden tehtävä on myös suojata puuta mikrobiologisilta 

hyökkäyksiltä. Mänty sisältää erityisen paljon yhtä tärkeintä fenolisten yhdisteiden pääryhmää, 

stilbeeniä. Tällä on vaikutusta puunväriin sekä auringonvalon aiheuttamaan puun 

tummumiseen. Muita fenolisten yhdisteiden pääryhmiä ovat: lignaanit, hydrolysoituvat 

tanniinit, kondensoituneet tanniinit ja flavonoidit (Suomen paperi-insinöörien yhdistys, 1977; 

Sjöström, 1992; Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

2.2.4 Epäorgaaniset yhdisteet 

Epäorgaaniset yhdisteet esiintyvät suurimmaksi osaksi puunkuoressa, neulasissa ja lehdissä. 

Yleisimpiä epäorgaanisia yhdisteitä ovat kalsium, kalium ja magnesium (yli 100 ppm). Muita 

epäorgaanisia yhdisteitä kuten rautaa, natriumia ja fosforia voi esiintyä alle 100 ppm. Sellun 

valmistuksessa epäorgaaniset aineet ovat vaikeasti eroteltavissa prosessista (Sjöström, 1992; 

Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 
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3. Kuoren sidoslujuuteen vaikuttavat tekijät 

Kuoren ja puun väliseen sidoslujuuteen vaikuttaviin tekijöihin voidaan luetella lukuisia 

kemiallisia ja mekaanisia ominaisuuksia. Niiranen (1983) kuvaa puun ja kuoren välistä 

sidoslujuutta termillä kuorintavastus. Kuorintavastuksella tarkoitetaan mekaanista energiaa 

joka rumpukuorinnassa tulisi kohdistaa puihin kuoren irtoamista varten. Kuoren ja puun 

väliseen sidoslujuuteen vaikuttaa kuorenrakenne, puun muoto ja laatu. Kasvavan puun ja 

kuoren välinen sidoslujuus on heikoimmillaan puun nopeimpana kasvukautena alkukesästä. 

Puun lepokautena sidoslujuus on moninkertainen. Kuivuminen lisää puun kuorintavastusta, 

joten tehtaalle saatavan puun tulisi olla mahdollisimman tuoretta. Kuivaa puuta vedellä 

kasteltaessa kuorintavastus kuitenkin pienenee ja kuori irtoaa helpommin puusta (Niiranen, 

1983). 

3.1 Puulajit ja kuoren määrä 

Niin maailmalla kuin Suomessakin puulajien rakenteellisia eroavaisuuksia on selvitetty laajasti. 

Kuten kappaleessa 2. esiteltiin, löytyy eri puulajeilla eroavaisuuksia mm. rungon ja kuoren 

rakenteen välillä. 

 

Kuoren määrään vaikuttaa puulaji, ikä, koko, rungon muodot, latvuksen laatu, puunasema 

metsikössä, kasvupaikka sekä maantieteellinen sijainti. Myös saman lajin yksilöiden välillä on 

eroavaisuuksia. Hyväkasvuisen ja terveen puuyksilön kuori voi olla hyvin ohut kerros 

puunpinnalla, kun taas kitukasvuisella tai biologisia vaurioita kärsineellä puulla kuoren paksuus 

voi olla moninkertainen. Kuvassa 6 esitetään neljän yleisimmän Suomessa esiintyvän puulajin 

kuorenpainoprosentti suhteessa etäisyyteen puunkannonkorkeudelta (Hakkila, 1983). 
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Kuva 6. Kuoren painoprosentti rungon korkeuden funktiona (P. Hakkila, 1983). 

 

Kuoren suhteellinen osuus vaihtelee rungon eri korkeuksilla siten, että jokaisella puulajilla 

tyviosassa kuoriosuus on suuri. Latvaan päin mentäessä, kuoren suhteellinen osuus vähenee 

vakiintuen tiettyyn pisteeseen asti. Tämän pisteen jälkeen, kuoren suhteellinen osuus kasvaa. 

Poikkeuksena tähän on leppä, jonka kuoriosuus tyvessä on alhaisimmillaan. Puun 

kuoripitoisuus voi vaihdella maan kasvuvyöhykkeiden välillä. Männyllä erot ovat vähäisempiä 

mutta kuusella ja koivulla on havaittu, että kuorta on selvästi enemmän Pohjois-Suomen 

puissa. Puuaineen tiheyseroista johtuen, kuoren kuivapaino voi suuresti vaihdella eri 

yksilöiden välillä. Esimerkiksi iäkkäässä männyssä paksu tyvikaarna on muuta kuorta ja 

puuainetta oleellisesti kevyempää (Hakkila, 1983 ja 1999). 

3.2 Puun tilavuuspaino 

Kuten jo aikaisemmissa kappaleissa viitattiin, on puun tilavuuspaino riippuvainen mm. 

puulajista, iästä, kasvuympäristöstä, varastointiajasta sekä kaatovuodenajasta. Puun 

tilavuuspaino muodostuu kahdesta komponentista: puuaineesta (sisältäen kuoren) ja puun 

sisältämästä vesimäärästä. Kuivatuoretiheydellä kuvataan kuivan puun massan ja tuoreen puun 
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tilavuuden suhdetta. Tuoretiheydellä kuvataan yleensä kaatotuoreen puun tilavuuspainoa 

(Marjomaa & Uurtamo, 1997). 

3.2.1 Rungon sisäinen vaihtelu 

Jälsi eli kambium on puun paksuutta lisäävää kasvusolukkoa. Vanhetessaan jälsi tuottaa 

tiheämpää puuainesta. Jälsikerroksen ikä voi selittää männyllä ja koivulla puunsäteen 

suuntaisen tiheyden vaihtelun. Muita puunrungon sisäistä tiheysvaihtelua selittäviä tekijöitä 

ovat puun koko ja kasvunopeus. Männyllä on havaittu, että puuaineen tiheys kasvaa ytimestä 

pintaan päin. Tuoretiheys ero voi olla jopa 100 kg/m3. Männyn tuoretiheys alenee myös 

pituussunnassa. Tyvestä latvaan päin jälsikerroksen ikä laskee kuin myös tuoretiheys 

pienenee. Koivulla tuoretiheyden muutokset ovat samansuuntaisia, mutta huomattavasti 

pienempiä. Tuoreella koivulla noin ¼ rungon korkeudella tiheys vastaa puun keskimääräistä 

tiheyttä (Marjomaa & Uurtamo, 1997). 

3.2.2 Runkojen välinen vaihtelu 

Männyllä, kuusella ja koivulla tuoretiheys kasvaa iän myötä. On huomattu, että männyllä ja 

kuusella puun kasvunopeuden lisääntyessä tuoretiheys alenee. Tämä johtuu lähinnä 

kevätpuumäärän lisääntymisestä vuosiluston paksuuden kasvaessa. Männyllä 1 mm paksumpi 

vuosilusto alentaa tuoretiheyttä 20–30 kg/m3. Koivulla kasvunopeus ei vaikuta niin oleellisesti 

puun tuoretiheyteen (Marjomaa & Uurtamo, 1997). 

3.2.3 Leimikoiden välinen vaihtelu 

Ympäristötekijät kuten puuston kasvutiheys ja kasvupaikka, vaikuttavat lähinnä puunkasvu 

nopeuteen ja täten puumateriaalin tuoretiheyteen. Männyn tiheys vaihtelee kasvupaikan, 

keskilämpötilan, lämpösumman ja kasvukauden pituuden mukaan. Pienimmät tiheysvaihtelut 

mäntyleimikoiden välillä ovat Keski-Suomessa.  Pohjoisesta etelään päin tultaessa, kuusen 

tiheys alenee.  Tämä on selitettävissä kasvukauden pitenemisellä. Koivulla ei ole havaittu 

sijainnista riippuvia suuria tiheysvaihteluita. Puun sisältämään vesimäärään eli kosteuteen, 

vuodenajalla on huomattu olevan vaikutusta. Kosteus on korkeimmillaan kasvukautta ennen 

kevättalvella tammi-maaliskuussa ja alimmillaan heinä-syyskuussa. Kosteusvaihtelun 

suuruuteen ja tietyn ajankohdan kosteustasoon vaikuttavat säätekijät, lähinnä lämpötila ja 

sademäärä (Marjomaa & Uurtamo, 1997). 
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3.3 Korjuu-, kuljetus- ja varastointimenetelmien vaikutukset 

Puun korjuu-, kuljetus- ja varastointimenetelmillä on vaikutuksia puun kuivumiseen ja täten 

kuoren sidoslujuuteen. Nykyaikaiset korjuumenetelmät ja -laitteet mahdollistavat nopean ja 

tehokkaan korjuun metsien harvennus- sekä päätehakkuissa. Korjuulaitteet kuitenkin monesti 

vaurioittavat puun pintaan tehden kuoreen reikiä tai poistaen osittain kuorta puunpinnalta. 

Puiden kuljetustavasta riippuen, puut voidaan joutua käsittelemään useaan kertaan puiden 

siirtelyyn tarkoitetuilla kourilla tai nostimilla. Jokaisessa nostotapahtumassa puiden pintaan 

kohdistuu mekaanista rasitusta, mikä aiheuttaa kuoren irtoilua.  

 

Etenkin puiden varastointiaikojen pituuksilla on havaittu olevan vaikutusta puun 

tilavuuspainoon. Pinnasta vaurioituneen puun tilavuuspainon aleneminen on huomattavasti 

nopeampaa kuin hellävaroin korjatun puun. Myös varastointipaikalla on suuri merkitys 

tilavuuspainon alenemiseen. Tuulisessa aukiopaikassa tilavuuspainon aleneminen on 

huomattavasti nopeampaa kuin suojaisessa metsäpaikassa. Taulukossa 1 on esitettynä 

hakkuukoneella korjatun ja metsurin korjaaman puun tilavuuspainon aleneminen huhti- ja 

syyskuun välisenä aikana (Marjomaa & Uurtamo, 1997). 

 

Taulukko 1. Puun varastoinnista aiheutuva tilavuuspainon aleneminen (Metsätehon katsaus, 

1992). 

 

 

Puun kuivumisnopeuteen vaikuttavat lämpötila, tuulen nopeus, ilmanpaine ja ilman 

suhteellinen kosteus. Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus vaikuttavat myös puun 

loppukosteuteen (Marjomaa & Uurtamo, 1997). 
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3.4 Puun pintaa vaurioittavat haittaeliöt 

Puun pintaa vaurioittavia haittaeliöitä on sekä elävässä että kaadetussa puussa. Elävässä 

puussa esiintyvät haittaeliöt ovat yleensä loisena eläviä sieniä. Näistä paras esimerkki on 

Suomessa yleisesti esiintyvät käävät. Kaadetuissa puissa mikrobisia ja entsymaattisia hajottajia 

voi esiintyä varsinkin kesä aikana, kun lämpötila- ja kosteusolosuhteet ovat otollisia. 

Yleisimmin puita hajottavat: hyönteiset, sienet ja bakteerit. Erityisesti lahottajasienet ovat 

merkittävimpiä puuta hajottavia entsymaattisia toimijoita. Lahottajasienet pilkkovat ligniiniä ja 

polysakkaridia tuhoten puumateriaalia. Lisäksi puumateriaalia voi tuhota auringosta tuleva UV 

säteily. Tämä fotokemiallinen hajoaminen aiheuttaa puuhun myös ligniinin ja selluloosan 

pilkkoutumista (Aalto Yliopisto, 2011). 

3.5 Lämpötila 

Jäätyneestä puusta kuoren irrotus on huomattavasti hankalampaa kuin sulasta puusta. Jos 

kuoren lujuus on suurempi kuin kuoren ja puunvälinen sidoslujuus, kuori irtoaa kokonaisena 

kuten esimerkiksi sulan kuusen kuorinnassa. Jos kuoren sidoslujuus on pienempi kuten 

männyn korkkimaisessa kuoressa, pirstoutuu kuori pieniksi paloiksi. Varsinkin koivun 

pinnassa oleva tuohi muodostaa lujan kerroksen puunpinnalle. Tämän vuoksi koivun kuoren 

irtoaminen on vaikea saada alulle. Usein jäässä olevassa puussa kuoren ja puun välinen 

sidoslujuus on moninkertainen. Tällöin vain uloin kuorikerros murtuu ja jälsikerrosta on 

vaikea irrottaa (Niiranen, 1983). Kuoren irtoamiseen tarvittavaa voimaa lämpötilan funktiona 

on havainnollistettu kuvissa 7 ja 8. 

 

Kuva 7. Kuorintavastuksen riippuvuus puun- ja kuoren lämpötilasta. Keskieurooppalainen 

kuusi, kuiva-aine 55 % (Springer, 1979). 
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Kuva 8. Höyryn tarve sulatuksessa (Gullichsen & Fogelholm, 1999). 
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4. Lämmönsiirtoilmiö puun pinnalla 

Edellisessä kappaleessa käsiteltiin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa puun ja kuoren väliseen 

sidoslujuuteen. Tässä kappaleessa tarkastellaan miten lämmönsiirtoilmiön avulla voidaan 

selittää puunipun sulatusta sulatuskuljettimella. Yksi merkittävä vaikuttava tekijä jäisen 

puumateriaalin sulattamisessa on tarvittavan energian määrä. Energia täytyy saada 

sitoutumaan puun pintaan siten, että puun ja kuoren välinen sidos saadaan yli -2 asteen. 

Kyseinen lämpötila on määritetty aiemman kappaleen kuvan 8 perusteella. Raaka-aineen 

heterogeenisyydestä johtuen täysin optimaalista sulatustehoa on vaikea löytää. 

4.1 Lämmönjohtavuus 

Lämmönjohtavuus kuvaa materiaalin kykyä johtaa lämpöä tietyn pinta-alan läpi. Metallit 

omaavat yleensä hyvän lämmönjohtavuuden. Niiden hyvä lämmönjohtavuuskyky perustuu 

vapaisiin elektroneihin, joiden liikkuvuus on suuri ja sen vuoksi voivat siirtää nopeasti paljon 

energiaa. Huonoissa lämmönjohtimissa, kuten eristeissä, vapaita elektroneja ei ole ja tällöin 

lämpöenergian johtuminen tapahtuu atomien värähdellessä tasapainoasemansa ympärillä. 

Värähdysliike välittyy atomilta toiselle. 

 

Lämmönjohtavuus on suoraan verrannollinen johtavan kerroksen pinta-alaan ja kerroksien 

välissä olevaan lämpötilaeroon. Lisäksi lämmönjohtavuus on kääntäen verrannollinen 

tarkasteltavan kerroksen paksuuteen. Alla on esitettynä yleinen kaava lämmönjohtavuuden 

laskemiseksi: 

     

                    (1) 

 

 

missä 

dQ  on kerroksen läpi siirtynyt lämpömäärä, 

A pinta-ala, 

l paksuus, 

 lämpötilaero ja 

 verrannollisuuskerroin eli lämmönjohtavuus (W/mK) (Aalto Yliopisto, 2006). 
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Joillekin aineille on määriteltynä keskimääräisiä vakio lämmönjohtavuuksia. Esimerkiksi vedelle 

lamda on 0,6 W/mK.  Hankalin on esitellyt 2010 pitämässään esityksessä ”puuntermisiä 

ominaisuuksia” kuvassa 9 esitetyn puuntiheyden vaikutuksen lämmönjohtavuuteen. 

 

Kuva 9. Lämmönjohtavuuden riippuvuus puun tiheydestä (Hankalin, 2010). 

 

Kuvasta 9 voidaan huomata, että lämmönjohtavuus on suoraan verrannollinen puumateriaalin 

tiheyteen. Eri puumateriaalilla on kuitenkin eroja kulmakertoimissa tarkasteltaessa 

lämmönjohtavuutta tiheyden suhteen. Puun lämmönjohtavuuteen vaikuttaa tiheyden lisäksi 

puun syiden eli kuitujen suunta, lämpötila ja kosteus. Puun syiden suunnassa 

lämmönjohtavuus on havaittu vaihtelevan välillä 0,156–0,419 W/mK, kun taas puun säteen 

suunnassa 0,074–0,214 W/mK (Hankalin, 2010).  Koivulla lämmönjohtavuuden on havaittu 

vaihtelevan välillä 0,177–0,370 W/mK, kun tiheys muuttuu välillä 443–689 kg/m3 (Suleiman 

ym, 1999). 

 

Koska puulla on matala lämmönjohtavuuskerroin, on puunlämmönsiirtokyky paljon 

matalampi kuin esimerkiksi metalleilla. Myös vaihtelevansuuruinen tiheys vaikuttaa puun 

lämpökapasiteettiin. Wood Handbook, Wood as an Engineering Material kirjassa esitetyssä 

taulukossa on listattuna kahden eri koivulajin lämmönjohtavuuksiksi 0,15 ja 0,16 W/mK 

uunikuivattuina eli 100 % kuiva-aineessa. Samoilla lajeilla 12 % kosteudessa 

lämmönjohtavuudeksi on määritetty 0,18 ja 0,19 W/mK. Näissä tutkimuksissa 

lämmönjohtavuuden on havaittu kasvavan kosteuden lisääntyessä (Yu ym, 2010; Glass & 

Zelinka, 2010). 
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4.2 Ominaislämpökapasiteetti 

Ominaislämpökapasiteetilla tarkoitetaan aineen kykyä sitoa energiaa lämpötilaeroa ja massaa 

kohti. Ominaislämpökapasiteetti tarkoittaa energia määrää, minkä aine tarvitsee, jotta sen 

lämpötila muuttuu 1 °C verran. Yleinen kaava ominaislämpökapasiteetin laskemiseen on 

esitetty alla: 

 

                (2) 

 

 

missä 

dE on lämpömäärän muutos, 

m kappaleen massa, 

dT lämpötilan muutos ja 

c ominaislämpökapasiteetti (J/K*kg) (Aalto Yliopisto, 2006).  

 

Kappaleen kyky varastoida lämpöä kutsutaan lämpökapasiteetiksi ja se voidaan laskea 

kappaleella materiaalin massan ja ominaislämpökapasiteetin avulla seuraavalla kaavalla: 

 

                (3) 

 

missä 

c on ominaislämpökapasiteetti, 

m kappaleen massa ja 

C kappaleen lämpökapasiteetti. (Aalto Yliopisto, 2006) 

 

Tutkittaessa puun ominaislämpökapasiteettia, vaikuttaa siihen suuresti puunmateriaalin 

sisältämän veden määrä. Veden ominaislämpökapasiteetti nestemäisessä muodossa on 4,182 

kJ/K*kg, kun taas veden ollessa kiinteässä faasissa eli jäässä sen ominaislämpökapasiteetti on 

2,1 kJ/K*kg. Kuivalle puulle on määritetty ominaislämpökapasiteetiksi 1,5 kJ/K*kg. 
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5. Rumpukuorinta Äänekoskella 

Tässä osiossa käsitellään Äänekosken Metsä-Fibren kuorimon laitteistoa. Äänekosken 

kuorimolla kuorittavien puiden osuus jakautuu 70 % lehtipuuhun ja 30 % havupuuhun. 

Lehtipuu käsittää suurimmaksi osaksi koivun sekä havupuu männyn ja kuusen. Kuorimolla 

kuoritaan myös pieniä määriä haapaa (Äänekosken kuorimon toimintaohje, 2008). 

 

Kuorintalinjoja Äänekosken kuorimolla on kolme. Kuvassa 10 on esitettynä 1 ja 2 

kuorintalinjasto.  Jokaisella kuorintalinjalla on mahdollisuus kuoria havu- ja lehtipuuta. 

Kuorimon linjat 1 ja 2 on uudistettu vuonna 1996. Tuolloin linjoille tuli uudet 

kuorintarummut sekä sulatuskuljettimet. 1 ja 2 linjan yhteinen tuotantokapasiteetti on 300 

kiintokuutiota tunnissa.  Erikoisuutena 1 ja 2 linjoilla on linjan U-muotoisuus ja yhteinen 

hakku. Kuvasta 10 poiketen linja sisältää kaksi 90 asteen mutkaa. 1 ja 2 linjastolla 

sulatuskuljettimet kulkevat rinnakkain aina rumpujen syöttöpäihin asti. Rumpujen 

syöttöpäissä puut kääntyvät 90 astetta ja tippuvat rumpuihin. Rumpujen jälkeen, molemmilla 

linjoilla on oma esipesurullasto, jonka jälkeen puuvirta kääntyy 90 astetta ja yhtenee kaaren 

muotoisilla rullakuljettimilla. Tämän jälkeen puut kulkevat yhteisen pesurullaston kautta 

hakkuun. Linjojen U-muotoisuus asettaa haasteet pitempien puiden kulkemiselle linjastolla, 

koska yli 4 metriset puut aiheuttavat tukoksia rummun jälkeisen rullakuljettimen mutkassa.  

 

 

Kuva 10. Kuorintalinja Äänekosken kuorimolla. 

 

Ennen hakkua linjastolla on metallinilmaisin, joka pysäyttää linjan, jos hihnakuljettimella on 

metallia. Ennen hakkua olevan hihnan päällä on myös Teknosavon toimittama Woodsmart 

puhtausaste mittalaite, joka optisesti määrittää puihin kiinnijääneen kuoren. Linjastolta löytyy 

myös rummusta poistuvaa kuorimäärää mittaava Barksmart optinen mittalaite. Teknosavon 

toimittama Barksmart määrittää hihnalla menevästä kuorivirrasta puupitoisuuden. Mittauksien 
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avulla on mahdollista optimoida kuoren mukana hukkaan menevän puunmäärää. Toisin 

sanoen mittauksilla on mahdollista huomata tilanteet, jolloin puita ylikuoritaan. Näin ollen on 

mahdollista säätää kuorintatehoa. 

 

Kuorimon uudempi puoli eli 3-linja on otettu käyttöön 90-luvulla. 3-linjalla puut kulkevat 

suorassa linjassa sulatuksesta rummun kautta hakkuun. Tässä työssä keskitytään 1 ja 2 

linjoihin, joissa pääasiallisesti kuoritaan koivua. Sulatus-kuljettimille on myös rakennettuna 

paluuveden lämpötilan mittaukseen perustuva sulatussäätö mutta tässä työssä kyseistä säätöä 

ei käytetä (Äänekosken kuorimon toimintaohje, 2008). 

5.1 Katkaisupöytä 

Syksyllä 2011 kuorimon 1 ja 2 kuorintalinjan puolelle valmistui katkaisupöytä pitempien 

rankapuiden katkaisemiseksi. Katkaisupöydän kapasiteetti on 300 km3/h. Pöydän 

investointitarve tuli vastaan, koska 1 ja 2 linjalla haluttiin päästä kuorimaan myös tehtaalle 

tulevaa pitempää rankapuuta. Katkaisupöytä koostuu vastaanottokuljettimesta, 

katkaisupöydänkuljettimesta, pöydän alla pyörivästä roskaraapasta ja sirkkelin terästä. 

Kuljettimia pyörittävät invertterikäyttöiset sähkömoottorit vaihdelaatikon välityksellä. 

Kuljettimien nopeudet on portaattomasti säädettävissä joka automaatio- tai käsiohjauksella. 

Sirkkelin terät ovat vaihdettavia ja sirkkeliä pyörittää sähkömoottori. Sirkkeli on lisäksi 

varustettuna momentin mittauksella.  Tämä estää terän rungon vaurioitumisen, kun terä 

joutuu suuren rasituksen alle esimerkiksi tilanteessa, jossa puunipun mukana tulee kiviä. Myös 

terien leikkausvoimaa ja vaihtotarvetta voidaan arvioida momenttimittauksen perusteella. 

Katkaisupöydällä on kuorimalinjaston kapasiteettivaihtelua tasaava vaikutus. 

Sulatuskuljettimille syötettävä puuvirta voidaan pitää tasaisena, jos puiden lastaus 

katkaisulaitoksen syöttöpöydälle onnistuu hyvin. Eli käytännössä syöttöpöydälle tuotavat 

puuniput ovat tasaisena patjana. Näin ollen puut tippuvat kiramomonttuun tasaisena virtana ja 

katkaisupöydän kuljetin nostaa puita jatkuvatoimisesti katkaisun kautta sulatuskuljettimille. 

5.2 Sulatuskuljettimet 

Sulatuskuljettimen tarkoituksena on taata tasainen puuvirta syötettäessä puita rumpuun 

samalla puhdistaen ja sulattaen puita lämpimän veden avulla. Sulatuskuljetin koostuu ketjuista, 

joiden väliin on hitsattu metallisia kolia, joiden mukana puut liikkuvat kuljettimella. 

Äänekosken kuorimolla ketjut saavat pyörimisvoimansa hydrailukäyttöisen pumpun avulla. 
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Sulatuskuljettimen ketjujen pyörintänopeus on säädettävissä inverterillä. Lämmitetty 

kiertovesi suihkutetaan puiden päälle kuljettimen katossa olevien suuttimien kautta. 

Kesäaikaan veden käytöllä on lähinnä puhdistava vaikutus. Talvella, kun puut ovat jäätyneitä, 

kuumalla vedellä pyritään lämmittämään puun pinta. Hydraulipumpun tuottaman paineen 

avulla säädetään sulatuskuljettimen nopeus. 1 ja 2 linjoilla sulatusvesi on jaettu kahteen 

osioon. Kolmasosa vedestä voidaan lämmittää keittimellä höyryn avulla. Kuuma höyry 

pusketaan suuttimien kautta keittimessä veden sekaan. Keitin on lauhteen kannalta huono 

ratkaisu, koska kaikki lauhde menee sulatusveden sekaan. Loput sulatusvedestä johdetaan 

keittimen ohi ja sulatuskuljettimen puiden syöttöpäähän. Tällä tavoin sulatuksen vaikutusta 

voidaan siirtää enemmän sulatuskuljettimen loppupäähän, eli juuri ennen, kuin puut tippuvat 

rumpuun. Sulatusveden jaon tarkoituksena on, että puiden päällä tuleva lumi ja jää sulatetaan 

viileämmällä kiertovedellä ja loppupäässä tapahtuu varsinainen puunpinnan sulaminen. Näin 

voidaan säästää energiaa ja kohdentaa sulatusveden teho optimaalisemmin. 

Sulatuskuljettimien alkupäässä on myös kaikumittaukseen perustuva puupatjan paksuuden 

mittaus (Äänekosken kuorimon toimintaohje, 2008). 

5.3 Kuorimarummut 

Jotta puuta voidaan käyttää nykyaikaisessa sellutehtaassa raaka-aineena, tulee siitä poistaa 

kuori. Nousseet tuotantomäärät ja suuri paperin ja sellun kulutus ovat luoneet tarpeen suuri 

mittakaavaiselle kuorinnalle. Nykypäivänä käytetyin menetelmä kuoren poistoon on 

rumpukuorinta. Rumpukuorinnassa puiden pintaan kohdistuu mekaanista rasitusta, joka 

aiheuttaa kuoren irtoamisen. Rumpu koostuu 4–6 m halkaisijaltaan olevasta 40–60m pitkästä 

metallivaipasta. Pyörivässä liikkeessä olevan rummun sisällä puiden pintaan kohdistuu iskuja ja 

hankaus voimia. Nämä voimat irrottavat kuoren puun pinnasta. Irronnut kuori poistetaan 

joko rummun kehällä olevien aukkojen kautta tai rummun ulostulo päästä puiden mukana 

(Niiranen, 1986). 

5.4 Hakku 

Rumpukuorinnan jälkeen puut kuljetetaan joko hihna- tai rullakuljettimilla yleensä 

pesurullaston kautta haketukseen. Pesurullaston tehtävänä on poistaa puun pinnalle jäänyt 

irtonainen kuorisilppu ja muu epäpuhtaus. Hakun tehtävänä on lastuttaa kokonainen 

kuorittupuu optimaaliseen lastukokoon keittoprosessia varten. Tavoitteena on saada 

tasakokoista lastua mahdollisimman suuri massaosuus syötettävästä puuvirrasta. Näin ollen 
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lastujen vaatima keittokemikaalien liukeneminen olisi tasaista. Heterogeeninen lastujae 

aiheuttaa keitto-olosuhteissa saannon menetystä sekä massan ominaisuuksien heikkenemistä. 

Haketuksesta tulevaan lastukokokoon voidaan vielä vaikuttaa seulonnalla. Seulonnan jälkeen 

ylisuuri- ja alisuurijae voidaan uudelleen käsitellä ja syöttää keittoprosessiin halutussa 

suhteessa (Äänekosken kuorimon toimintaohje, 2008). 

 

Lastukokoon voidaan vaikuttaa monilla hakun teknisillä ominaisuuksilla sekä eri 

hakkutyypeillä. Haluttuun lastukokoon vaikuttaa myös hakun terien kuluneisuus, puulaatu 

sekä vuoden aika (puun jäätyneisyys). Hakelaatua voidaan seurata SCAN standartin 

mukaisella rako-reikäseulonta menetelmällä tai konenäköön perustuvilla laitteilla. Näytteet 

voidaan ottaa joko automaattisella näytteenottimella hihnakuljettimelta tai käsin 

hihnakuljettimen hakevirrasta. Hakenäytteiden perusteella voidaan arvioida hakelaatua ja 

hakun terien kuluneisuutta. Äänekosken kuorimolla hakekokoa analysoidaan automaattisella 

robottihakeanalysaattorilla. Hakenäytteet otetaan käsin hakun jälkeiseltä ruuvikuljettimelta 

(Niiranen, 1986). 
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6. Tutkimusmenetelmät 

6.1 Lämpökamera 

Lämpökamera on nykypäivänä laajalti käytetty työkalu teollisuudessa. Lämpökameraa 

käytetään hyödyksi mm. ennalta ehkäisevässä kunnossapidossa sekä talojen lämpövuotojen 

havaitsemisessa. Perinteiseen kosketusta vaativaan mittaukseen verrattuna lämpökamera 

mittaustekniikan eduiksi voidaan lukea mittauksen nopeus, kohteen koskemattomuus ja 

erittäin kuumienkin tai vaikeasti luokseen päästävien kappaleiden mittaus. Lämpökameralla on 

helppoa havaita esimerkiksi kulumisesta tai huonosta voitelusta aiheutunut lämpötilan nousu 

laakeripesässä. Näin voidaan havaita ja ennalta ehkäistä mm. yllättävistä laitevioista johtuvia 

tuotannon seisauksia (Opetushallitus, 1998). 

6.1.1 Mittaustekniikka 

Mittaustekniikka lämpökameroissa perustuu kohteen pinnan lähettämään infrapunasäteilyn 

mittaamiseen. Infrapunasäteily johtuu atomien ja molekyylien värähtelystä kappaleessa. 

Jokainen yli absoluuttisen nollapisteen oleva kappale lähettää lämpösäteilyä. Lämpösäteily on 

yksi lämmön siirtymistavoista. Silmällä nähtävän valon aallonpituus alue on 400–700 nm 

(Uusitupa, 2006).   Infrapunan aallonpituusalue on silmillä nähtävää näkyvää valoa korkeampi 

1–12 um.  Infrapunan aallonpituus alue voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: lähi-infrapuna 1–

3 um (NIR), keskiaalto 3–5 um (MW) ja pitkäaalto 8–12 um (LW). Näistä kahta jälkimmäistä 

kutsutaan lämpösäteilyksi (Infradex, 2005). Kuvassa 11 on esitetty lämpökameran mittaama 

aallonpituus alue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Sähkömagneettinen spektri (Sintrol Oy, 2003). 
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Lämpökamerat voidaan jakaa kahteen ryhmään: infrapunakamerat ja lämpökamerat. 

Infrapunakameran erona on, että se mittaa vain lähi eli lyhytaaltoista infrapunasäteilyä, kun 

taas lämpökamera mittaa infrapunasäteilyä koko infrapunasäteilyalueelta. Näin ollen 

lämpökamera ottaa paremmin huomioon mitattavan kohteen lähettämän oman lämpösäteilyn 

(Opetushallitus, 1998; Infradex, 2005). 

6.1.2 Emissiivisyys 

Jokaisella kappaleella on erilainen ominaisuus lähettää lämpösäteilyä. Emissiivisyydellä 

tarkoitetaan kappaleen kykyä luovuttaa lämpösäteilyä tietyssä lämpötilassa verrattuna 

samassa lämpötilassa olevaan mustaan kappaleeseen. Lämpökamera mittaa kappaleen 

kokonaissäteilyä.  Kappaleesta lähtevä kokonaissäteily muodostuu kuvan 12 mukaisesti 

kolmesta eri säteilystä (Inkinen & Tuohi, 2006). 

 

Kuva 12. Lämpökameran mittaama kokonaissäteily (Paloniitty, 2005). 

 

Emissiivisyytenä käytetään asteikkoa 0–1. Jotta lämpökameran havaitsemasta säteilystä 

saadaan selville kappaleen itsensä lähettämä lämpösäteily, täytyy pintaa verrata ideaalisen 

säteilijän säteilytehoon. Ideaalinen säteilijä, ns. mustapinta, lähettää vain lämpösäteilyä ja sen 

emissiivisyys on 1. Jotta lämpökameran mittaama arvo vastaa todellista lämpötilaa, täytyy 

emissiivisyyskerroin valita kuvattavan pintamateriaalin mukaan. Joillekin aineille löytyy 

valmiiksi määritettyjä keskimääräisiä emissiivisyys arvoja. Kiiltäville metalleille emissiivisyys 

arvot ovat lähellä nollaa, kun taas mattapinnoille esim. muovi ja puu emissiivisyys arvot ovat 

lähellä arvoa yksi. Mittauksen luotettavuus heikkenee oleellisesti, kun mitattavan kappaleen 

emissiivisyys on alle 0,5 (Inkinen & Tuohi, 2006). 
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6.1.3 Mittauksessa huomioitavat asiat 

Lämpökameroiden tyypillinen mittaustarkkuus on 2 %. Jotta lämpökameralla otetuista kuvista 

saadaan luotettavia ja vertailukelpoisia tulee emissiivisyyskertoimen määrityksen lisäksi ottaa 

huomioon seuraavat asiat: 

– ympäristön lämpötila 

– suuret lämpötila erot ±30 °C 

– kameran näkökentän laajuus 

 

Mittausetäisyys on yksi tekijä, joka vaikuttaa kameran näkökentän laajuuteen. Esimerkiksi 

lämpökameran erottelukyvyn ollessa 160 x 120 kuvapistettä, yhden pisteen kattama alue 

viiden metrin päässä on 13 mm x 13 mm. Jos mittausetäisyys kasvatetaan 20 metriin, on 

yhden pisteen kattama alue 51 mm x 51 mm. Jotta lämpökameralla saadaan tarkkoja ja 

luotettavia tuloksia on mittaus syydä tehdä mahdollisimman läheltä kohdetta (Hietanen, 

2009). Suuret lämpötilaerot voivat myös vääristää mitattavan kappaleen lähettämän 

lämpösäteilyn määrää. Esimerkiksi, jos mitataan vierekkäin lämmintä ja kylmää kappaletta, voi 

lämpimämmän kappaleen lämpösäteilyä heijastua viileämmän kappaleen kautta, näin ollen 

vääristäen viileämmästä kappaleesta mitattua lämpötilaa. Sama asia voi tapahtua jos 

ympäristön lämpötila muuttuu radikaalisti mittauksen aikana. Esimerkiksi noussut ympäristön 

lämpötila voi vääristää itse mitattavan kohteen lämpötilaa. 

6.1.4 Lämpökamerakuvien analysointi 

Lämpökamerakuvia voidaan analysoida PC ohjelmistolla jälkikäteen. Työssä käytetyn 

lämpökameran mukana tuli ohjelmisto (FLIR Tools Software), joka sisälsi laajat ominaisuudet 

lämpökamerakuvien muokkaamiseen. Otetuista lämpökamerakuvista pystyi mm. muuttamaan 

emissiivisyyskerrointa, taustan lämpötilaa ja kuvanottoetäisyyttä.  Lämpökamerakuvasta pystyi 

poimimaan yksittäisiä lämpötiloja sekä minimi- ja maksimiarvoja. Puiden pintalämpötiloja 

analysoitaessa hyödyllisimmäksi työkaluksi osoittautua lineaarinen viivatyökalu, jolla pystyttiin 

määrittämään tietyltä suoralta minimi, maksimi ja keskimääräinen lämpötila. 

Lämpökamerakuvan mittausarvot oli mahdollista siirtää Excel taulukkolaskentaohjelmaan. 
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6.2 Kuiva-ainemääritys 

Näytepuukiekkojen ja kuoren kuiva-ainemääritykseen käytettiin SCAN-CM 39:94 standardia 

hyväksi. Standardi on tarkoitettu hakkeen kuiva-ainepitoisuuden määritykseen mekaanisen- ja 

kemiallisenmassan valmistuksessa. Standardissa puun kuiva-aine määritetään vakiopainoon 

kuivatettuna 105±2 °C:ssa. Alla kaava jolla kuiva-aine määritettiin kiekoista ja kuoresta: 

 

                          (4) 

 

missä 

X  on näytteen kuiva-aine prosentteina, 

a on näyteastian ja näytteen paino ennen kuivausta (g), 

b on näyteastian ja näytteen paino kuivauksen jälkeen (g), 

c on tyhjän näyteastian paino (g). 
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7. Kokeellinen työ 

Aluksi 1 ja 2 kuorintalinjastolle suoritettiin mekaaninen sulatuskuljettimen sulatusvesi 

suuttimien uudistus. Itse koeosuus jaottui kahteen osa-alueeseen: yksittäisen puun 

sulatuskokeet sekä kuorintalinjastolla suoritetut koeajot.  Lisäksi tutkimuksessa käytettiin 

hyödyksi visuaalista kuoriutuvuuden seurantaa tehtaan käyttöhenkilöiden toimesta. 

7.1 Sulatussuuttimien muuttaminen 

Jotta jokainen puu pääsisi kosketuksiin sulatusveden kanssa, tulee vesi saada levitettyä puiden 

päälle tasaisesti. Jos veden levitys on epätäydellistä, voi osa puista jäädä kokonaan ilman 

lämmintä vettä. Tästä voi aiheutua merkittävää kuoren irtoamislujuuden vaihtelua. Jotta 

päästään mahdollisimman homogeeniseen sulatustulokseen täytyy varmistaa, että veden 

levitys suuttimien avulla on riittävä ja vettä menee tasaisesti koko kuljettimen matkalla. 

Sulatuskuljettimella puihin kohdistuu myös ilmanvälityksellä sulatusenergiaa. Mutta koska 

viipymäajat sulatuskuljettimilla ovat lyhyitä, on vedellä sulatus tehokkainta. 

 

Lähtötilanne 1–2 kuorintalinjan sulatinkuljettimilla oli se, että suuttimia ei ollut paikoilla 

ollenkaan. Suuttimet oli otettu pois edellistalven tukkeutumisongelmien vuoksi. Oli havaittu, 

että suuttimien ollessa paikoillaan, vesimäärät hiipuivat ja osa putkilinjoista meni täysin 

tukkoon kuorisilpusta. Aikaisempana talvena oli havaittu myös, että kuorisaostimen pohjalla 

olevassa sihdissä oli ollut reikiä, ja kiertoveteen päässyttä kuorisilppua oli luultavasti tullut sitä 

kautta. Kuorisaostuskuljettimen nykykunto tarkastettiin ja todettiin, että reikiä tai repeämiä 

kuljettimella ei ollut. Suuttimien takaisinlaitolle ei siis ollut estettä. Tukkeumaongelmien 

johdosta nousi kuitenkin ajatus, suuttimien muokkaamisesta siten, että ne eivät olisi niin 

arkoja tukkeutumiselle. Uudet, vanhoista suuttimista muokatut versiot, kehitettiin yhdessä 

kuorimon mekaanisen kunnossapidon toimesta ja valmistettiin tehdasalueen verstaalla. 

Uusien suuttimien kriteereinä olivat sulatuskuljettimen sisämittojen ja arvioidun 

keskimääräisen puunipun mukaan laskettu veden levityskulma (65 astetta), suuttimen 

sisärakenteen avonaisuus sekä suuttimen matala syvyys. Suuttimet eivät saa ulottua liian 

syvälle kuljettimen tunneliin, jotta alta menevä puunippu ei osu suuttimien reunaan. Kuvassa 

13 ja 14 on esitettyinä uudet ja vanhat suuttimet sekä suuttimien suihkun leveys. 
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Kuva 13. Vanha suutin vasemmalla ja uusi suutin oikealla. 

 

Kuva 14. Suuttimien testausta palovesilinjaston vedellä. Vasemmalla alkuperäinen suutin: 

levityskulma 64°. Oikealla uusi avarrettu suutin: levityskulma 62°. 

 

Sulatuskuljettimen suuttimien laiton jälkeen havaittiin muutamia ongelmia kylmän ja 

kuumanpuolen vesijaon suhteen. Sulatuskuljettimella olevien väliventtiilien avulla vesivirtaus 

määrät saatiin kuitenkin asetettua halutun suuruisiksi ja parin viikon ajojakson jälkeen 

todettiin että suuttimet olivat pysyneet auki. Suuttimet ja linjat jätettiin tähän malliin ennen 

sulatuskoeajojen aloitusta. 

 

Kuvassa 15 on esitettynä rummusta ulostulleiden alle 5 °C puiden määrä ennen ja jälkeen 

suuttimien asennuksen sulatuskuljettimen loppuosaan. Mittauspäivät eivät ole peräkkäisiä 

mutta päivät valittiin siten, että ulkolämpötila oli lähes sama. Ulkolämpötila mittauspäivänä, 

ennen kuin suuttimet olivat paikoillaan, oli -4,6 °C. Kun suuttimet olivat paikoillaan, 

mittauspäivän ulkolämpötila oli -4,0 °C. Mittaus suoritettiin lämpökameralla jatkuva-aikaisesti 

30 minuutin ajan. Kuorintalinjan ajoparametrit olivat samat molemmissa kokeissa. 
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Kuva 15. Rummusta ulostulleiden alle 5 °C puiden määrä 30 minuutin aikana. 

 

Kuvasta 15 huomataan, että suuttimien laiton jälkeen rummusta ulostulevien kylmien puiden 

määrä laski merkittävästi. Prosentuaalinen muutos on 82,5 %. Koejakson perusteella 

suuttimien laitolla sulatuskuljettimelle oli merkittävä vaikutus puiden tehokkaampaan 

sulamiseen. Tätä johtopäätöstä myös vahvistaa keskimääräisesti 2 asteen verran alentunut 

sulatuskuljettimelta palaavan veden lämpötila. 

7.2 Yksittäisen puun sulatuskokeet 

Yksittäisen puun sulatuksella haluttiin tutkia, miten puiden erilaiset ominaisuudet vaikuttavat 

puun pinnan sulamiseen. Kiinnostavimmat tekijät olivat puun kuiva-ainepitoisuus, kuoren 

paksuus ja puun järeys. Aluksi yksittäisen puun sulatuskoejärjestelyt oli tarkoitus suorittaa 

lämpimällä vedellä, sekä ilmalla (lämpökaappi). Lämpökaappi sulatus kuitenkin havaittiin liian 

hitaaksi ja epäkäytännölliseksi tavaksi tutkia sulamista. Näin ollen sulatus päätettiin suorittaa 

lämpimän veden avulla. 

7.2.1 Kokeiden suoritus 

Kokeet toteutettiin päivinä, jolloin pakkasta oli noin -4 °C. Koska ulkoilmanlämpötila ei ollut 

käynyt vielä nollan yläpuolella, oletuksena oli että puut olivat jäässä koko syvyydeltään. 

Koepuita haettiin kahtena eri päivänä puukasoilta. Koepuut haettiin varastointikasojen 

reunoilta. Näytepuiksi valittiin ominaisuuksiltaan yksilöitä, joissa ulkoisesti oli eroavaisuuksia 

kuoren paksuuden ja puun järeyden suhteen. Kriteerit olivat että puun kuoren paksuuksissa, 

halkaisijoissa sekä varastointiajoissa ja tätä kautta kuiva-aineissa olisi eroavaisuuksia. 

Näytepalat sahattiin joko 3 m tai 6 m pituisen koivupuun keskikohdasta. Näytepuiden pituus 
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oli 50 cm. Samassa myös puusta leikattiin keskeltä 2–3cm näytekiekko. Näytekiekosta 

määritettiin kuiva-ainepitoisuudet sydänpuun, ulkopuun ja kuoren osalta. Kiekot analysoitiin 

samaisena päivänä, kun näytteet oli haettu, jottei kuivumista ehtinyt tapahtua. 

 

Puut pinottiin ulos kasaan, josta jokainen puu otettiin analysoitavaksi kerrallaan. Aluksi 

mitattiin näytepuun halkaisija, pituus ja kuoren paksuus. Jos puun pinnalle oli kiinnittynyt tai 

jäätynyt lunta, pyrittiin se poistamaan mahdollisimman tarkasti. Tämän jälkeen puu nostettiin 

ruuvipenkkiin kiinni. Puuhun porattiin akkukäyttöisellä 10 mm paksulla poralla 10 mm 

etäisyydeltä ulkokuoren reunasta 10 cm syvä reikä. Reiän porauksen jälkeen koloon 

puhallettiin paineilmaa. Näin varmistettiin, ettei reiän pohjalle jäänyt puunpurua. 

 

Reiän porauksen ja puhdistuksen jälkeen mitattiin pipetillä 3 ml -40 °C pakkasen kestävää 

lasinpesunestettä (vesi ja etanoli). Pipetti upotettiin reikään ja tyhjennettiin reiän pohjalle. 

Nesteen lämpötila oli 17,7 °C. Nesteen ajateltiin parantavan lämmönsiirtoa puun sisällä ja 

myös tasaavan lämpöolosuhteita, joita lämpöanturi laitettiin mittaamaan. Nesteen lisäyksen 

jälkeen reiän pohjalle asetettiin kalibroitu lämpötila-anturi (COMARK N9003 Thermometer). 

Koska anturinjohto oli ohutta hyvin taipuisaa, laitettiin anturi 1 mm paksun ja 10 cm pitkän 

rautalangan ympärille. Näin anturi saatiin asetettua reiän pohjalle. Reikä tukittiin koeputkiin 

tarkoitetulla kumitulpalla. Näin varmistettiin, ettei lämpöä pääse siirtymään ilman välityksellä 

koloon. Anturin asennuksen jälkeen, puu kuljetettiin pystyasennossaan sulatuspaikalle, jotta 

neste pysyi reiän pohjalla vakaana. 

 

Kuvassa 16 on esitettynä sulatuslaitteisto. Sulatuslaitteisto koostui 52 cm korkeasta saavista, 

saavin päällä olevasta telineestä, pohjalla olevasta puuta pystyssä pitävästä pidikkeestä sekä 

palovesiletkusta. Palovesiletku oli asetettu saavin sisälle siten, että suutin oli auki. 

Palovesiletkukelan venttiiliä aukaisemalla, saavi saatiin täyttymään vedellä. Kun pinta ylettyi 

reunaan asti, alkoi vesi valua saavin reunojen yli. Näin muodostettiin jatkuva-aikainen veden 

virtaus saavin sisällä ja sen seurauksena sulatusteho saavin sisällä oli vakio. Paloletkuun tullut 

vesi oli kartonkitehtaalta tulevaa kirkassuodosta.  On-line mittaus näytti kirkassuodosveden 

lämmöksi noin 30 °C, mutta todellinen veden lämpö vaihteli välillä 40–42 °C lämpökameran 

mukaan mitattuna 0,95 emissiivisyydellä. Silmämääräisesti katsottuna kirkassuodos oli erittäin 

puhdasta. 
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Puu upotettiin saaviin pystysuunnassa siten, että veden aiheuttama noste painoi puun päätä 

kehikkoa vasten. Puun alareunaa tuki happoteräksestä valmistettu 15 cm korkea putki. Näin 

ollen puu ei päässyt saavissa kääntymään sivuttain eikä se myöskään päässyt nousemaan pois 

vesitilasta. Puun yläosa jäi 1 cm veden pinnan yläpuolelle. Puuta ei voinut upottaa kokonaan 

vesipinnan alapuolelle, koska reiän päässä oleva kumikorkki olisi voinut irrota, jolloin 

sulatusvesi olisi päässyt lämpöanturin kanssa samaan tilaan. 

 

 

Kuva 16. Sulatuslaitteisto. 

 

Jokainen näytepuu tutkittiin saavissa erikseen. Anturin näyttämä lämpötila kirjattiin ylös 

ennen kuin puu upotettiin saaviin. Heti kun puu oli saatu upotettua, käynnistettiin ajanotto ja 

lämpötilan seuraaminen. Koska lämpöanturissa ei ollut automaattista datankeruutoimintoa, 

täytyi seuranta tehdä käsin paperille. Lämpötila kirjattiin ylös yhden minuutin välein. Näin 

pystyttiin seuraamaan puuhun siirtyvän lämpöenergian kehitystä. Mittaus suoritettiin minuutin 

välein aina 15 minuuttiin asti. Tämän jälkeen lämpötila kirjattiin ylös vielä 20 minuutin ja 25 

minuutin kohdalla. Jokaista näytepuuta sulatettiin 25 minuuttia. 

 

Sulatuksen jälkeen puu nostettiin pois saavista ja sahattiin välittömästä poikki 10 cm kohdalta 

reiän porauspäästä katsottuna. Katkaisusyvyydessä mitattiin poralla tehdyn reiän todellinen 

etäisyys puun ulkopinnasta 10 cm syvyydessä. Näin haluttiin varmistua, missä kohtaa anturi 

puun sisällä todellisuudessa oli. Tämän jälkeen jäljelle jäänyt suurempi puukappale sahattiin 

vielä kahteen osaan ja poikkileikkauksesta otettiin lämpökamerakuva. Lämpökamerana 

käytettiin FLIR i7-merkkistä käsikäyttöistä lämpökameraa. Kameran oli ensisijaisesti 

suunniteltu kunnossapidon työkaluksi. Riittävän suuren resoluution ja emissiivisyys 

ominaisuuksien johdosta kamera soveltui hyvin myös puiden kuvaamiseen. 
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Lämpökamerakuvan perusteella voitiin analysoida sulatuksen todellista tehoa koko puun 

halkaisijan suhteen. 

7.2.2 Tulokset 

Kuvassa 17 on esitettynä puiden lämpötilamuutokset aikavälillä 0–25 minuuttia. Arvo on 

mitattu 1 minuutin välein. Termoelementti oli puun sisällä suljetussa tilassa nesteeseen 

upotettuna. Mitatut arvot ovat siis puun sisällä olevan nesteen lämpötiloja. Näytepuun 

selitteen vieressä oleva arvo ilmoittaa reiän etäisyyden 10 cm syvyydellä puun ulkopinnasta. 

 

Kuva 17. Puiden sisälämpötilat. 

 

Kuvasta 17 huomataan, että lämpötilanmuutoserot ovat merkittäviä jo kymmenen minuutin 

kohdalla. Kuvasta voidaan huomata, että näytteillä, joilla reiän etäisyys on 3–5 mm reunasta, 

on voimakkain lämpötilan nousu. Lämpötila nousee huomattavasti maltillisemmin näytteillä, 

joiden reiän etäisyys reunasta on yli 5 mm, mikä on loogista. Etäisyyden kasvaessa 

lämmönsiirtoon kuluu kauemmin aikaa. Huomion arvoisia ovat kuitenkin näytepuut 2, 4 ja 7. 

Kaikilla näytteillä etäisyys puun reunasta on 10 mm. Näytepuu 2:lla lämpötila nousee 

huomattavasti nopeammin kuin näytepuilla 4 ja 7. Viidentoista minuutin kuluttua näytepuilla 4 

ja 7 on 66 % lämpötila ero. 

 

Kuvassa 18 on esitettynä näytepuiden kuiva-aineet kuoresta, pintapuusta sekä sisäpuusta. 

Kuvasta voidaan huomata, että erot kuiva-aine erot näytteiden välillä ovat suuria. Etenkin 

näytepuulla 5 kuiva-aineet ovat joka puunosassa noin 10 prosenttiyksikköä korkeammat. 
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Tämä tarkoittaa, että kyseinen puu on sisältänyt vähemmän vettä. Näytteissä eri syvyyksillä 

kuiva-ainevaihtelu on vähäistä näytteillä 4–7. 

 

 

Kuva 18. Näytepuiden kuiva-aineet sisäpuusta, ulkopuusta ja kuoresta. 

 

Kuvissa 19 ja 20 on esitettyinä näytepuiden halkaisijat sekä kuoren paksuudet. Kuvasta 19 

huomataan, että näytepuiden halkaisijoissa ja järeyksissä on eroja. Paksuin näytepuu on 195 

mm ja ohuin 106 mm. Kuvasta 20 huomataan, että kuoren paksuus vaihtelee näytepuilla 

suuresti. Näytepuulla 4 kuori on paksuinta, ollen 10 mm, kun taas ohuin kuori on näytepuulla 

2. 

 

 

Kuva 19. Näytepuiden halkaisija.           Kuva 20. Näytepuiden kuorenpaksuus. 

 

Puiden lämmönjohtavuusominaisuuksia vertailtaessa, voidaan hyödyksi käyttää kappaleessa 

4.1 esiteltyä kaavaa. Kaavasta voidaan ratkaista . Tunnettujen muuttujien avulla voidaan 

ratkaista lämmönjohtavuuskerroin. Laskennassa pinta-alana käytetään 3 ml nesteen viemää 

pinta-alaa puuhun poratun reiän reunoilla jaettuna kahdella. 

 



42 

 

Kuvassa 21 on esitetty lasketut lämmönjohtavuudet näytepuille. Liitteessä 6 on esitetty 

laskentataulukko. Laskennassa on huomioitu väliaineen lämmittämiseen kuluva energiamäärä.  

Laskennassa on huomioitu myös reiän etäisyys reunasta ja mitatun pinnan ja kuoren kuiva-

aineen keskiarvo. Itse puumateriaalin lämmittämiseen kuluvaa energiaa ei ole laskennassa 

huomioitu, vain puun sisältämän veden lämmittämiseen kuluva energia. 

 

 

Kuva 21. Näytepuille lasketut lämmönjohtavuudet. 

 

Kuvasta 21 huomataan, että lämmönjohtavuuksissa on huomattavia eroja näytepuiden välillä. 

Korkein lämmönjohtavuus on puulla numero 3 ja pienin lämmönjohtavuus on puulla numero 

6. Erot korkeimman ja pienimmän lämmönjohtavuus arvon välillä ovat erittäin suuret. 

Korkeimman arvon saavuttanut näyte johtaa seitsemän kertaa paremmin lämpöä kuin näyte, 

jonka lämmönjohtavuus arvo on heikoin. Verrattaessa esimerkiksi näytteitä 3 ja 6 voidaan 

todeta, että samalla teholla puuta sulatettaessa, näytteessä 3 lämpöenergiaa siirtyy puuhun 

samassa ajassa paljon enemmän kuin näytteessä 6. Dimensioiltaan kuoren ja puun halkaisija 

ovat näytteillä samat. Näytteitä 1 ja 5 yhdistää korkeampi kuiva-aineen määrä kuoressa ja 

pintapuussa. Pintapuun kuiva-aineen vaihtelun suora verrannollisuus lämmönjohtavuuteen ei 

kuitenkaan toteudu näytteellä 6, jolla kuiva-aine on matala ja lämmönjohtavuus myös 

alhainen. Eniten lämmönjohtavuudet näyttäisivät korreloivan puuhun poratun etäisyyden 

suhteen. 

 

Mitatuille lämpötiloille ja puun ominaisuuksille luotiin korrelaatiokertoimet scatterplot 

kuvaajien avulla. Korrelaatiokertoimet muodostettiin puun sisällä olevalle lämpötilalle eri 
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muuttujien suhteen. Lämpötilana käytettiin lämpökameralla mitattuja arvoja 1 cm etäisyydellä 

puun reunasta 10 cm syvyydessä sulatuksen jälkeen. Liitteessä 8 on esitetty 

korrelaatiokertoimiin käytetty data. Taulukossa 2 on esitettynä saadut korrelaatiokertoimet. 

 

Taulukko 2. Korrelaatiokertoimet 1 cm syvyydessä mitatun lämpötilan suhteen. 

  Korrelaatiokerroin (r) 

Kuiva-aine pinta 0,73 

Kuiva-aine sisä 0,21 

Kuiva-aine kuori 0,20 

Puun halkaisija 0,08 

Kuoren paksuus 0,05 

 

Taulukosta huomataan, että puun sisältä mitatut lämpötilat 20 minuutin kohdalla korreloivat 

parhaiten pintapuun kuiva-aineen kanssa. Muiden muuttujien suhteen korrelaatio on erittäin 

heikko tai sitä ei ole laisinkaan. Kuvassa 22 on esitettynä kuiva-aineen ja lämpötilan 

scatterplot kuvaaja havainnollistamaan muuttujan vaikutuksen suuntaa. 

 

Kuva 22. Lämpötilan ja pintapuun kuiva-aineen scatterplot kuvaaja. 

 

Kuvasta 22 voidaan huomata, että korkeampi pintapuun kuiva-aine nostaa puun lämpötilaa. Eli 

voidaan olettaa, että mitä kuivempi puunpinta on, sitä nopeampaa puun lämpötila lähtee 

nousemaan. Tämä osoittaa sen, että kun puun pinnalla on vähempi sulatettavaa vettä, niin 

lämpötila lähtee nousemaan nopeampaa vakio sulatusolosuhteissa. Korrelaatiokerroin 

lämpötilan ja kuiva-aineen suhteen on kohtalainen ollen 0,73. Analysoitavia näytepuita tulisi 

olla enemmän luotettavan johtopäätöksen tekemiseksi. 
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7.3 Sulatetun puun takaisinjäähtymiskokeet 

Sulatuksen jälkeistä ilmiötä, takaisinjäähtymistä, haluttiin myös tutkia. Erään laitetoimittajan 

mukaan puiden takaisinjäätymistä voi esiintyä talviolosuhteissa. Sulatuksen jälkeistä puun 

pinnan lämpötilamuutosta tutkittiin saavissa tehtyjen sulatuksien avulla. Kokeissa haluttiin 

tutkia puun eri ominaisuuksien vaikutusta pintalämpötilan muutokseen takaisinjäähtymisessä. 

7.3.1 Kokeiden suoritus 

Kokeessa käytettiin 50 cm pituisia puukentältä sahattuja näytepuita. Puut käsiteltiin samoin 

kuin 7.2 esitellyissä kokeissa.  Ulkolämpötila koepäivänä oli noin -3 °C. Aluksi näytepuu 

nostettiin kuorimorakennuksen ulkopuolelta halliin dimensioiden mittausta varten. Tämän 

jälkeen puu vietiin rummun vieressä olevan sulatuslaitteiston vierelle. Näytepuu upotettiin 

kokonaisuudessaan vedenpinnan alapuolelle ja ajanotto käynnistettiin. Jokaista näyte puuta 

sulatettiin 10 minuutin ajan. Sulatusasetukset olivat samat kuin aiemmin eli saavissa oli jatkuva 

lämpimän 40–42 °C kartonkitehtaalta tulevan kirkassuodosveden virtaus. 10 minuutin 

sulatuksen jälkeen puu nostettiin saavista pois ja asetettiin betonilattialle mittaustason alle. 

Mittaustasoon oli kiinnitetty lämpökamera ja videokamera. Puu asetettiin lämpökameran alle 

siten, että lämpökameralla voitiin mitata puun pituussuunnassa keskeltä yhtä pistettä. 

Videokamera kuvasi lämpökameran näyttöä. Puun pinnan kuvaus aloitettiin heti kun puu oli 

saatu asetettua oikein lämpökameran alle. Lämpötilaa kuvattiin yhtäjaksoisesti 20 minuutin 

ajan. Videokuvat analysoitiin tietokoneella kokeiden jälkeen. Tämä helpotti suuresti tuloksien 

kirjaamista. 

7.3.2 Tulokset 

Kuvassa 23. on esitettynä puiden sulatuksen jälkeinen lämpötilan muutos 5 sekunnin 

aikavälillä. Lämpötila on mitattu puun kuoren päältä. Muutaman näytteen kohdalla näkyy 

lämpökameran tekemä automaattinen kalibrointi, joka oikaisee mitattavaa tasoa noin 270 

sekunnin kohdalla. Kuvasta huomataan, että lämpötilan lasku on erittäin nopeaa jo 360 

sekunnin aikavälillä. Itse lämpötilan laskunopeuksien voidaan huomata olevan suhteellisen 

tasaisia mutta lähtö lämpötiloissa on eroa. Tässä on hyvä huomioida myös lämpötilan 

mittaamisen aloituksissa tapahtuva viive-ero. Mittauksen aloituksessa voi olla eroa 10–20 

sekuntia johtuen puun asettelusta mittausalustalle. Vaikka mittauksen aloitus viipymää 

huomioitaisiin, niin kaaviosta voidaan todeta, että joillakin puilla takaisinjäähtyminen alkaa 
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huomattavasti korkeammasta lämpötilasta ja jyrkemmällä muutoksella. Teoriassa 

lähtölämpötila puun pinnalla tulisi olla sulatusveden lämpötila eli 40 °C. 

 

 

Kuva 23. Puun takaisinjäähtyminen aikavälillä 0–360 sekuntia. 

 

Kuvassa 24 on esitettynä samat näytepuut kuin aiemmin kuvassa 23. Aikaväli kuvassa 24 on 

pitempi ollen 0–20 minuuttia. Kuvasta 24 voidaan huomata, että pitemmällä aikavälillä 

puidenlämpötila tasoittuu alle kymmeneen asteeseen. Tuloksista voidaan siis päätellä, että 

takaisinjäähtymisilmiö puun saapuessa rumpuun käynnistyy välittömästi. 

 



46 

 

 

Kuva 24. Puun takaisinjäähtyminen 20 minuutin aikana. 

 

Kuvissa 25 ja 26 on esitettyinä takaisinjäähtyneiden puiden mitatut dimensiot ja kuiva-aineet. 

Dimensioiden mittaus on suoritettu ennen puiden sulatusta. 

 

 

Kuva 25. Jäähtyneiden näytepuiden dimensiot. 
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Kuva 26. Jäähtyneiden näytepuiden kuiva-aineet. 

 

Kuvista 25 ja 26 voidaan huomata näytepuiden kuiva-aineissa ja dimensioissa eroavaisuuksia. 

Erityisesti kuoren kuiva-aineet vaihtelevat suuresti. Huomioitavaa on myös, että kaikissa 

näytteissä kuori on kuivempaa kuin muu puuaines. Kuvaajia vertailemalla ei voida kuitenkaan 

suoraan sanoa, millä tekijöillä on vaikutusta puun pinnan jäähtymisnopeuteen.  

 

Mitatuille arvoille luotiin korrelaatiokertoimet scatterplot kuvaajien avulla. 

Korrelaatiokertoimet muodostettiin puun pinnalla olevalle lämpötilalle 3 minuutin kohdalla 

eri muuttujien suhteen. Korrelaatio kertoimissa käytetty data on esitetty liitteessä 8. 

Taulukossa 3 on esitetty korrelaatiokertoimet. 

 

Taulukko 3. Korrelaatiokertoimet 3 minuutin kohdalla mitatun lämpötilan suhteen. 

  Korrelaatiokerroin (r) 

Kuiva-aine pinta -0,07 

Kuiva-aine sisä -0,60 

Kuiva-aine kuori -0,39 

Puun halkaisija 0,14 

Kuoren paksuus -0,33 

 

Taulukosta 3 huomataan, että vahvin korrelaatio muodostuu sisäpuun kuiva-aineen suhteen. 

Muiden muuttujien suhteen korrelaatio on alhainen. Kuvassa 27 on esitettynä lämpötilan ja 

sisäpuun kuiva-aineen scatterplot kuvaaja havainnollistamaan muuttujan vaikutuksen suuntaa. 
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Kuva 27. Lämpötilan ja sisäpuun kuiva-aineen scatterplot kuvaaja. 

 

Kuvasta 27 voidaan huomata, että korkeampi sisäpuun kuiva-aine laskee 3 minuutin kohdalla 

mitattua puun pinta lämpötilaa. Tuloksien perusteella näyttäisi siltä että, mitä kuivempi 

sisäpuu on, sitä nopeampaa puun lämpötila lähtee alenemaan. Tuloksista voidaan kuitenkin 

huomata, että kaikkien näytepuiden lämpötila tasaantuu noin kahdeksaan asteeseen. 

Näytepuiden lämpötilan laskunopeuksien eroa selittää parhaiten puun ja 

kuorimorakennuksen sisäilman lämpötila ero. Kokeiden perusteella voidaan todeta, että 

kyseisillä sulatusolosuhteilla puiden pintalämpötila ei laske alle 0 °C. Jotta takaisinjäähtymistä 

voitaisiin paremmin tutkia tulisi samat kokeet suorittaa päivänä jolloin ulkoilman lämpötila on 

reilusti pakkasen puolella. 

7.4 Sulatusparametrikokeet 

Ennen varsinaisten kokeiden suoritusta, 1–2 kuorintalinjastolla suoritettiin muutamat nolla-

koeajot, jotta päästäisiin käsitykseen minkälaisia asioita sulatusparametrien osalta on 

mahdollista kokeilla. Nämä kokeet suoritettiin lähinnä katkaisupöydän ajoparametrien, 

sulatuskuljettimien nopeuksien ja sulatuskuljettimien vesijaon osalta. Kokeissa huomioitiin 

myös rummun kierrosnopeus sekä portin asento. Tutkimuksellista arvoa näille koeajoille ei 

voida osoittaa, koska muutoksia tehtiin osittain päällekkäin sekä kokeiden kestot olivat 

lyhyitä. Näiden kokeiden perusteella saatiin kuitenkin arvokasta käytännön tietoutta 

linjastosta. Näiden koeajojen aikana huomattiin mm. ongelmat sulatusveden lisäyksessä. 

Sulatuskuljettimien alaosassa olevat taittopään sulatusvesi kourut alkoivat kaataa sulatusvettä 

yli kun linjaston yhteisveden virtaus määrä ylitti 160 l/s. 

 



49 

 

Varsinaisten kokeiden tavoitteena oli muuttaa kuorintaprosessissa vain sulatukseen 

vaikuttavia tekijöitä. Kuorintateho ja puiden viipymäaika rummussa haluttiin pitää vakiona. Jos 

raaka-ainevaihteluita ei oteta huomioon, vain sulatusparametrien muutoksilla oli vaikutuksia 

kuoriutuvuuteen. Liitteessä 1. on esitettynä ajoparametrit joilla kuorintalinjastoa ajettiin eri 

koeajoissa. 

 

Jokaisen koejakson alussa parametrien muutoksen jälkeen odotettiin yhden tunnin ajan ennen 

kuin kuorintalinjan rummusta ulostulevien puiden lämpökamerakuvaus aloitettiin. Rummusta 

ulostulevia puita kuvattiin kahden tunnin ajan epäsäännöllisin väliajoin. Puut kuvattiin ykkös 

rummun jälkeisen ketjukuljettimen päällä ennen ensimmäistä pesurullastoa. Kuvaus etäisyys 

oli noin 8 metriä ja kuvaus suoritettiin linjaston yläpuolella olevalta kävelysillalta. Koska 1–2 

kuorintalinjalta ei löydy kuoren lämpötilan on-line mittausta, otettiin 1–2 rumpujen 

kokoavalta kuorihihnalta 3–9 kpl lämpökamerakuvia joka koejaksolta. Näin ollen voitiin myös 

seurata kuoren lämpötilan muutoksia. Ennen hakkua hihnakuljettimella olevista puista 

sahattiin jokaisessa kokeessa näytekiekkoja. Kiekot kuvattiin lämpökameralla. 

Lämpökamerakuvauksen jälkeen, kiekot vietiin kuiva-ainemääritykseen. Kiekkojen sahauksen 

ajaksi linjasto jouduttiin pysäyttämään noin 4 minuutin ajaksi. Rummut kuitenkin pyörivät 

portti yläasennossa kyseisen pysäytyksen ajan. Yhden pysäytyksen aikana leikattiin kahdesta 

puusta näytekiekot. Yhteensä näytekiekkoja otettiin 4 kpl jokaisessa koeajossa. Kuvissa 28 ja 

29 on havainnollistettuna lämpökamerakuvausta. 

 

Kuva 28. Puiden pintalämpötilojen määritystä lämpökamerakuvasta. 
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Kuva 29. Lämpökamerakuva kuorihihnalta. 

 

Koeajojen pituus pidettiin kahden tunnin mittaisena, jotta yhden koeajopäivän aikana raaka-

ainevaihtelun vaikutukset voitiin minimoida. Suurin osa koeajoissa kuorituista puista oli 

junakuljetuksella saapunutta yli 6 metristä rankapuuta tai autokuljetuksella tullutta 3 metrin 

pituista puuta. 15.3 koepäivänä junalla tullut puu oli lähtöisin Venäjältä. Näistä suurin osa oli 6 

metristä rankapuuta, joka täytyi ajaa katkaisupöydän kautta. Koeajojen 11 ja 12 välillä haluttiin 

vertailla lyhyemmän ja pitemmän rankapuun vaikutuksia sulamiseen. Koeajojen 13 ja 14 välillä 

vertailtiin suomalaisen ja venäläisen puuraaka-aineen eroja sulamisen kannalta. 

 

Yleisesti ottaen koeajojaksojen aikana molemmat kuorintalinjat pyörivät tasaisesti annetuilla 

ajoparametreilla. Häiriötilanteita oli kuitenkin muutamia. Eniten häiriöitä aiheuttaneet tekijät 

olivat kuoripuolen kuljettimien tukokset, ruuhkat 90-asteen mutkassa rummun jälkeen, sekä 

puiden läpipääsy sulatuskuljettimen taittopään raoista ajettaessa puita katkaisupöydän kautta. 

Kuoripuolen häiriötilanteessa linja jouduttiin pysäyttämään kokonaan. Kun tukos oli 

poistettu, voitiin kuorintalinjasto laittaa ryhmäkäynnistyksellä takaisin ajolle, jolloin 

automatiikka hoiti jokaisen kuljettimen ja laitteen käynnistyksen. Näiden häiriötekijöiden 

vaikutuksia koeajojen tuloksiin on vaikea arvioida. 

 

Puiden lämpökamerakuvaus olisi ollut paras suorittaa ennen puiden rumpuun tippumista. 

Näin olisi saatu parhaiten analysoitua miten puunippu on sulanut kuljettimella. Tämä ei 

kuitenkaan käytännön syistä johtuen ollut mahdollista. 1–2 sulatuskuljettimilla löytyi kyllä 

näköaukko, josta nipun tippumista rumpuun voitiin seurata. Sulatuskuljettimille tuleva 



51 

 

lämminvesi kuitenkin muodostaa todella paljon höyryä sulatustunneliin ja sulatuskuljettimen 

yläosaan. Vesihöyry vääristi lämpökamerakuvauksen tuloksia, joten lämpökamerakuvaaminen 

oli mahdotonta. Sulatuskuljettimilla olevat höyrynpoistajat eivät ole tarpeeksi tehokkaita, 

jotta höyrystynyt kosteus saataisiin poistumaan tehokkaasti. Toisaalta liian suuri höyrynpoisto 

ei ole puihin kohdistuvan energian kannalta järkevää. 

7.4.1 Puiden lämpötilajakaumat 

Kuvissa 30–39 on esitettynä koeajojaksoilta puiden keskimääräiset lämpötilajakaumat. 

Koeajoissa tutkittiin sulatusparametrien vaikutuksia rummusta ulostulevien puiden 

lämpötiloihin. Liitteessä 1 on esitettyinä 1–2 kuorintalinjaston ajoparametrit koeajossa. 

Kuvista voidaan tarkastella puiden keskimääräisiä lämpötiloja sekä arvioida todennäköisyyttä, 

jolloin puiden pintalämpötila olisi riittävä kuoren irtoamiselle. Puiden lämpötilajakaumaa 

arvioidaan myös puunpuhtaus ja puuhäviön kannalta. Eri koeajoissa kuvattujen puiden määrä 

vaihtelee välillä 108–398 kpl. 

 

Kuva 30. Rummusta ulostulleiden puiden lämpötila koeajon 1 aikana. 
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Kuva 31. Rummusta ulostulleiden puiden lämpötila koeajon 2 aikana. 

 

Kuva 32. Rummusta ulostulleiden puiden lämpötila koeajon 3 aikana. 



53 

 

 

Kuva 33. Rummusta ulostulleiden puiden lämpötila koeajon 4 aikana. 

Kuva 34. Rummusta ulostulleiden puiden lämpötila koeajon 5 aikana. 
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Kuva 35. Rummusta ulostulleiden puiden lämpötila koeajon 6 aikana. 

 

Kuva 36. Rummusta ulostulleiden puiden lämpötila koeajon 7 aikana. 
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Kuva 37. Rummusta ulostulleiden puiden lämpötila koeajon 8 aikana. 

 

 Kuva 38. Rummusta ulostulleiden puiden lämpötila koeajon 9 aikana. 
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Kuva 39. Rummusta ulostulleiden puiden lämpötila koeajon 10 aikana. 

 

Kuvassa 40 on esitettyinä koeajojaksojen puiden keskimääräiset lämpötilat. Korkeimpaan 

keskimääräiseen lämpötilaan päästiin koeajoissa 6 ja 13, jolloin keskimäärin puiden lämpötila 

on 23 °C. 

 

Kuva 40. Koeajoissa rummusta ulostulleiden puiden lämpötilojen keskiarvot. 



57 

 

7.4.2 Kuoren lämpötilat 

Kuvassa 41 on esitettynä koeajojen aikaiset mitatut kuorenlämpötilat. Kokeiden aikana 

mittaus suoritettiin 3-9 kertaa koeajoa kohden. Mittauskerrat ovat ajallisesti etenevässä 

järjestyksessä, eli vasemmassa reunassa olevat arvot kuvaavat koeajon aloitushetkeä. 

Selitteessä olevat lämpötila-arvot ovat jokaisen koeajon keskimääräisiä kuoren lämpötiloja. 

 

 

Kuva 41. Kuoren lämpötilat koeajojen aikana. 

 

Kuvasta 41 huomataan, että korkeimpaan kuoren lämpötilaan päästiin koeajon 6 aikana. 

Matalimmat kuoren lämpötilat olivat koeajon 3 ja 12 aikana. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, 

että kuoren lämpötilat pysyivät koeajojen aikana tasaisina. Poikkeuksena on koeajo 6, jossa 

kuoren lämpötila nousi alku vaiheen 24 °C:tä 27 °C:een. Kuoren lämpötilan nousu 4, 5 ja 6 

koeajojen aikana olikin odotettavaa, sillä sulatuskuljettimen loppupään vedenlämpötilaa 

nostettiin 60 °C:tä 80 °C:een. Kuoren lämpötilojen perusteella voidaan sanoa, että jokaisessa 

koeajossa kuoren lämpötilat ovat olleet riittävät kuoren irtoamiselle. Toisaalta rummussa 

ollessaan puiden ja kuoren lämpötila voi muuttua mekaanisien hankausvoimien johdosta. 
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7.4.3 Paluuvesi, puiden lämpötila, pintapuhtaus 

Kuvissa 42–55 on esitettyinä mitatut puiden lämpötilat, sulatuskuljettimelta tulevan 

paluuveden lämpötilat ja woodsmartin mittaama jäljelle jääneen kuoren määrä (pintapuhtaus). 

Aika-akseli lähtee koeajon aloitushetkestä, eli siitä ajanhetkestä, kun muutokset 

sulatusparametreihin tehtiin. Puiden lämpötilamittauksen pituus on koeajossa 10 75 minuuttia 

ja koeajossa 12 60 minuuttia, koska linjasto jouduttiin pysäyttämään mekaanisen ongelman tai 

tukoksen takia pitemmäksi aikaa. Sinisellä värillä oleva rummusta ulostulleiden puiden 

lämpötila käyrä lähtee siis kokeen aloitus hetkestä 60 minuutin kuluttua. 

 

 

Kuva 42. Koeajo 1. 

 

Kuva 43. Koeajo 2. 
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Kuva 44. Koeajo 3. 

 

Kuva 45. Koeajo 4. 

 

Kuva 46. Koeajo 5. 
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Kuva 47. Koeajo 6. 

 

Kuva 48. Koeajo 7. 

 

Kuva 49. Koeajo 8. 
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Kuva 50. Koeajo 9. 

 

Kuva 51. Koeajo 10. 

 

Kuva 52. Koeajo 11. 
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Kuva 53. Koeajo 12. 

 

Kuva 54. Koeajo 13. 

 

Kuva 55. Koeajo 14. 
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Tarkasteltaessa lämpötiloja, huomataan, että eri ajoparametrien vaikutusta puihin jäljelle 

jääneeseen kuorimäärään on vaikea vertailla. Puiden pintaan jäänyt kuori määrä vaihtelee 

jokaisessa koeajossa välillä 0,2–0,8 %. Koeajossa 13 voidaan kuitenkin todeta, että puiden 

mukana tuleva kuoren määrä on muita koeajoja korkeampi. Kyseisessä koeajossa ainut 

muuttuva tekijä oli puuraaka-aine, joka oli suomalaista. Puumateriaali saattoi olla kyseisenä 

ajanjaksona kuivempaa, ja kuivuus on voinut vaikuttaa kuoriutuvuuteen. 

 

Kuvista 45–47 voidaan kuitenkin huomata sulatusveden loppupään lämpötilanlisäyksen 

vaikutukset. Kyseisissä koeajoissa kuoren määrä pysyy tasolla 0,2 %. Myös paluuveden 

lämpötila kasvaa nostettaessa loppupään sulatusveden lämpötilaa. Paluuveden lämpötila 

nousee koeajojen 4–6 välillä 35 °C:sta 45 °C:een. Koeajoissa 11 ja 12 ei huomata 

eroavaisuuksia puiden syöttö tapojen välillä. 

7.4.4 Kuiva-aineet 

Kuvassa 56 on esitettyinä näytekiekoista mitatut kuiva-aineiden keskiarvot. Kuiva-aine 

vaihtelua näytekiekkojen keskiarvojen välillä esiintyi jopa 10 prosenttiyksikköä. Kuten 

aikaisemmin on todettu, kuiva-aine vaihtelulla on merkitys kuoren irtoamiselle sekä puun 

katkeamiselle rummussa ja näin ollen myös puuhäviöihin. Koeajon 13 ja 14 aikana kuiva-

aineita ei määritetty. 

 

Kuva 56. Näytekiekoista mitatut kuiva-aineiden keskiarvot. 
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7.4.5 Puuhäviöt 

Kuvissa 57–70 on esitettyinä mitatut puuhäviöt koeajoittain. Kuvissa olevat arvot ovat 

mittarin hetkellisiä arvoja. Kuvaajiin on lisättyinä trendi osoittamaan puuhäviöiden suuntaa 

koeajon aikana. Kuvaajissa aloitusaika on se ajanhetki, kun muutokset sulatusparametreihin 

tehtiin. Kuvaajiin on lisättynä punaisella viivalla aika, josta eteenpäin puiden 

lämpökamerakuvaus aloitettiin. 

 

Kuva 57. Puuhäviöt koeajossa 1. 

 

 

Kuva 58. Puuhäviöt koeajossa 2. 
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Kuva 59. Puuhäviöt koeajossa 3. 

  

Kuva 60. Puuhäviöt koeajossa 4. 

 

Kuva 61. Puuhäviöt koeajossa 5. 
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Kuva 62. Puuhäviöt koeajossa 6. 

 

Kuva 63. Puuhäviöt koeajossa 7. 

 

Kuva 64. Puuhäviöt koeajossa 8. 
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Kuva 65. Puuhäviöt koeajossa 9. 

 

Kuva 66. Puuhäviöt koeajossa 10. 

 

Kuva 67. Puuhäviöt koeajossa 11. 
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Kuva 68. Puuhäviöt koeajossa 12. 

 

Kuva 69. Puuhäviöt koeajossa 13. 

 

Kuva 70. Puuhäviöt koeajossa 14. 
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Puuhäviötuloksissa voidaan havaita suurta vaihtelua niin koeajojen sisällä kuin koeajojen 

välillä. Matalimpaan puuhäviöön päästiin koeajon 6 aikana. Lämpöenergian siirtämisellä 

sulatuskuljettimen alkupäähän ei ole suurta vaikutusta puuhäviöön koeajoissa 1–3. Koeajojen 

4–6 aikana puuhäviöt kuitenkin laskevat, kun sulatusveden lämpötilaa nostetaan 

sulatuskuljettimen loppupäässä. Ero on noin 0,5 prosenttiyksikköä. Sulatuskuljettimen 

nopeuden laskulla näyttäisi myös olevan alentava vaikutus puuhäviöihin, ei kuitenkaan niin 

merkittävä kuin sulatusveden lämpötilan nostolla. Sulatuskuljettimen vauhdin lisääminen 

aiheuttaa ongelmia puiden lastauksessa. Kun kuljettimen vauhti asetetaan maksimiin eli 0,1 

m/s, lastaajat eivät ehdi pitämään sulatuskuljettimen puuvirtaa tasaisena. Jossain vaiheessa 

tilanne voi olla se, että sulatuskuljettimella puunippujenvälit kasvavat, mikä aiheuttaa myös 

kapasiteettivaihtelua rummuissa. Kapasiteetinvaihtelu ei ole eduksi tasaisen 

kuoriutumistuloksen saavuttamiseksi. 

 

Koeajoissa 11 ja 12 puuhäviöt ovat korkeimmat. Katkaistulla rankapuulla puuhäviö on 

korkeimmillaan koeajossa 12. Suomalaisella puulla koeajossa 13 päästään alhaisempaan 

puuhäviöön kuin venäläisellä rankapuulla koeajossa 14. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin 

syytä ottaa huomioon mahdolliset kapasiteettivaihtelut linjastolla esimerkiksi tilanteessa, jossa 

lyhyempiä puita syötetään ohi katkaisupöydän. Tässä tilanteessa rumpuun menevä puuvirta 

voi vaihdella riippuen puiden lastauksen tasaisuudesta. 

7.4.6 Korrelaatiokertoimet 

Mitatuille arvoille muodostettiin korrelaatiokertoimet scatterplot kuvaajien avulla. 

Taulukossa 4 on esitettynä muodostetut korrelaatiokertoimet. Korrelaatiokertoimet ovat 

muodostettu liitteessä 7 esitetyn taulukon arvoista. 

 

Taulukko 4. Korrelaatiokertoimet rummusta ulostulleiden puiden lämpötilan suhteen. 

  Korrelaatiokerroin (r) 

Kuiva-aine -0,55 

Paluuveden lämpötila 0,78 

Kuoren lämpötila 0,96 

Puuhäviö -0,65 

Pintapuhtaus 0,37 
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Korrelaatiokertoimista voidaan huomata, että parhaiten rummusta ulostulleiden puiden 

lämpötila korreloi paluuveden lämpötilan ja kuoren lämpötilan kanssa. Puuhäviöiden suhteen 

puiden lämpötila korreloi kohtalaisesti, ollen -0,65. Kyseisen korrelaation mukaan korkeampi 

puiden lämpötila alentaa puuhäviöitä. Puihin kiinni jääneen kuoren määrän kanssa rummusta 

ulostulleiden puiden lämpötila korreloi heikoiten, ollen vain 0,37. Koeajoissa puihin kiinni 

jääneen kuoren määrissä ei ollut suuria eroja. Toisin sanoen siis, rummusta ulostulevat puut 

olivat lähes yhtä puhtaita riippumatta niiden lämpötilasta. Tämä voi osittain johtua siitä, että 

kuorintaolosuhteet olivat puun pintaa mekaanisesti tarpeeksi vaurioittavia, jolloin jopa 

sulamaton kuori on voinut irrota. Puhtaus- ja puuhäviötuloksia arvioitaessa on kuitenkin syytä 

pitää mielessä mahdolliset raaka-aineen heterogeenisyydestä ja kuiva-aine muutoksista 

johtuvat vaihtelut. Alla on esitettyinä scatterplot kuvat puiden lämpötiloista paluuveden ja 

puuhäviöiden suhteen. 

 

 

Kuva 71.  Scatterplot kuvaajat kuoren lämpötilasta ja puuhäviöistä puiden lämpötilan 

funktiona. 

 

Kuvasta 71 huomataan, että muuttujien vaikutukset ovat järkevän suuntaisia. Kuoren 

lämpötilan noustessa, rummusta ulostulleiden puiden lämpötila nousee. Kun puiden lämpötila 

nousee, alenevat myös puuhäviöt. Tämä on sinällään yllättävä havainto, koska mekaaninen 

kuorintateho on jokaisessa koeajossa sama. Puuhäviöihin ja myös puiden lämpötilaan 

vaikuttaa kuitenkin tilavuuspainon muutokset. Kuiva-aineen kanssa rummusta ulostulleiden 

puiden lämpötilan korrelaatio on -0,55. Eli kun puumateriaali on kuivempaa on rummusta 

ulostulevien puiden pintalämpötila matalampi. Tämä havainto on päinvastainen mitä 

yksittäisen puun sulatuskokeet osoittivat. Koeajojen kuiva-aine tuloksien ja puiden 

lämpötilojen korrelaation paikkaansa pitävyyteen täytyykin suhtautua varauksella, koska 

jokaisessa koeajossa sulatusparametrit olivat muuttuva tekijä. 
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7.5 Puihin jääneen kuoren on-line mittaus ja visualiset havainnot 

Kuorinnan jälkeistä puidenpinnalle jääneen kuoren mittauksen luotettavuutta sekä 

kuoriutuvuuteen vaikuttavia tekijöitä arvioitiin visuaalisten näköhavaintojen perusteella. 

Kuorimon prosessinhoitajat seurasivat hakkuun menevää puuvirtaa 2,5 kuukauden ajan 

tiiviimmin valvomon näyttöjen avulla. Näyttöjen avulla pystyttiin havaitsemaan puut, jotka 

olivat kokonaan tai lähes kokonaan kuorenpeitossa. Kun prosessinhoitaja havaitsi puun, joka 

oli lähes kokonaan kuorenpeitossa, kirjasi hän sen ylös seurantataulukkoon. 

 

Liitteissä 3–5 on esitettyinä visuaalisiin näköhavaintoihin perustuva seuranta sekä Woodsmart 

mittarin mittaama puiden pinnalle jääneen kuoren määrä. Aikaisemmin oli todettu, että 

Woodsmartin mittaamat arvot saattoivat osoittaa väärin, jos optisen mittalaitteen lasia ei ole 

puhdistettu. Mittalaitteen lasin puhdistus suoritetaan kahden viikon välein linjan 

seisakkipäivänä. 

 

Liitteessä olevia kaavioita katsottaessa huomataan, että helmikuussa havainnot sekä optinen 

mittaus näyttävät kulkevan samassa suunnassa. Voidaan sanoa, että alkukuun puolella 

näköhavaintojen perusteella puiden pinnalla on ollut enemmän kuorta. Myös Woodsmartin 

mittaamat tasot ovat korkeammat. Maaliskuussa, kuun loppua kohden mentäessä, puiden 

pinnalle jääneen kuoren määrä lähtee mittauksen mukaan nousuun. Myös kuoripäällisten 

puiden näköhavaintojen määrä tihenee. Huhtikuun alku on tasaista mittauksen mukaan. 

Huhtikuun alussa kuoripäällisten puiden näköhavaintoja on myös vähän. 

 

Tuloksiin täytyy kuitenkin suhtautua varauksella, koska prosessinhoitajien muista kiireistä 

johtuen, seuranta ei ole aukotonta. Vaihtelua aiheuttaa myös eri työvuorojen aktiivisuus. 

Voidaan kuitenkin sanoa, että seuranta antaa tietoa päivistä jolloin puihin kiinni jäänyttä 

kuorta on normaalia enempi. Arvokasta tietoa on myös prosessinhoitajilta saatu 

käytännöntieto tilanteista jolloin puiden on huomattu kuoriutuvan heikosti. Paljon mutkia 

sisältävän, ohut rankaisen kotimaisen koivun kuorinta on havaittu olevan vaikeinta. 

7.6 Laskettu sulatusveden tarve 

Teoria osan kuvan 8 perusteella energian tarve -2 °C lämpötilassa on 50 MJ kiintokuutiota 

puuainesta kohden. Tällä alueella kuoren ja puun välinen sidoslujuus olisi noin 60 Newtonia 
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per neliösenttimetri. Kuoren ja puun välinen sidoslujuus kasvaa radikaalisti lämpötilan 

laskiessa, kaksinkertaistuen jo noin -10 °C asteessa. 

 

Sidoslujuuden kasvua voidaan kemiallisestikin perustella sillä, että vesi muodostaa 

kiteytyessään vahvoja vetysidoksia. Puun ja kuoren sisältämillä uuteaineilla voi olla myös 

vaikutuksia puun ja kuoren väliseen jäätymispisteeseen joko sitä alentavasti tai nostattavasti. 

Näiden aineiden merkityksien vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida puumateriaalin 

heterogeenisyyden takia. Näiden tietojen pohjalta laskettiin kuinka paljon koivun sulaksi 

saaminen todellisuudessa tarvitsee sulatusenergiaa. 

 

Kuvassa 72 on esitettynä sulatusveden tarve litroina kiintokuutiometriä kohden koivulla eri 

tilavuuspainoilla 5 °C lämpötilaan, kun sulatusveden lämpö alenee 30 °C. Oletuksena on, että 

puun pintaosasta sulatetaan 20 % puumateriaalia, mikä vastaa riittävää sulatussyvyyttä kuoren 

paksuutta ajatellen. 

 

Kuva 72. Sulatusveden tarve litroina kiintokuutiometriä kohden koivulla eri tilavuuspainoilla 5 

°C lämpötilaan, kun sulatusveden lämpö alenee 30 °C. 

 

Kuvasta huomataan, että 20 % pinnansulatukseen vaadittava vesimäärä on suoraan 

verrannollinen puun tilavuuspainoon. Kun puun tilavuuspaino kaksinkertaistuu, 

kaksinkertaistuu myös sulatukseen tarvittavan veden määrä. Jotta vesimäärä olisi riittävä 

esimerkiksi -20 °C pakkasella kuorintalinjastolla, jonka kapasiteetti on 300 km3/h, on 

tarvittava veden määrä 700 kg/m3 tilavuusapainolla olevalle puulle noin 190 m3/h. Jos 

sulatusveden lämpötilan aleneminen puolittuu 30 °C:stä 15 °C:hen, kaksinkertaistuu riittävään 
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sulatukseen tarvittava vesimäärä. Kaaviosta huomataan myös, että suurin osa lämpöenergiasta 

kuluu faasin muutoksessa. Kun puumateriaalin lämpötila on alle 0 astetta, tarvittava vesimäärä 

moninkertaistuu. Kuvassa 72 esitetyn sulatusveden tarpeen riippuvuus puuntilavuuspainoon 

selittyy puuaineksen mukana tulevan veden määrällä. Kun puun tilavuuspaino on korkea, tulee 

puun mukana paljon vettä, jonka sulatus vaatii runsaasti energiaa. Kun tilavuus paino on 

alhainen, tulee puiden mukana vähemmän vettä ja näin ollen sulatukseen vaadittavan energian 

määrä on alhaisempi. Jotta sulatuksen dynamiikkaa voidaan hahmottaa tarkemmin, tulee 

huomioon ottaa myös tulevan puumateriaalin järeys ja lämmönsiirtonopeus. 

 

Erityisesti puumateriaalin järeydellä on eksponentiaalinen vaikutus sulatettavan 

puumateriaalin osuuteen. Tilavuusyksikköä kohden halkaisijalta 15 cm olevan puunipun 

sulatusta vaatiman kuoriaineksen määrä on vähemmän mitä halkaisijaltaan 6 cm olevan 

puumateriaalin. Kuvassa 73 on havainnollistettu sulatustilanne, jossa sulatettavan kuoren 

osuus muuttuu järeyden puoliintuessa. 

 

 

 

 

 

Kuva 73. Kuva sulatusosuuden kasvusta puunjäreyden muuttuessa. 

 

Kuvassa 74 on esitettynä, miten puumateriaalin järeys vaikuttaa sulatettavan kuoren 

tilavuuteen. Laskennassa on huomioitu, että kuoren paksuus lisääntyy, kun halkaisija kasvaa. 

Kuoren paksuuden muutos on laskettu siten, että kuoren paksuus kasvaa lineaarisesti, kun 

puun halkaisija kasvaa. Oletuksena on, että kuorenpaksuus keskimäärin 4 cm halkaisijalla 

olevalla puulla on 2 mm ja 40 cm halkaisijalla olevalla puulla 8 mm. Kyseiset arvot ovat 

keskimääräinen oletus puun kuoren paksuuden muutoksesta kun järeys muuttuu 

Metsäntutkimuslaitoksen raporttien pohjalta. 
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Kuva 74. Sulatettavan kuoren tilavuus kiintokuutiota kohden puun halkaisijan funktiona. 

  

Kuvasta 74 huomataan, että sulatettavan materiaalin määrä kasvaa eksponentiaalisesti, kun 

järeys pienenee. Jos raaka-aineen järeys muuttuu 15 cm läpimitasta 5 cm läpimittaan, on 

sulatusenergian muutos suoraan verrannollinen vaaditun sulatettavan tilavuuden muutokseen, 

ollen näin 66,5 % korkeampi. Sulatusenergian tarpeen muutos on erittäin merkittävä 

ajateltuna tilannetta, jossa sisään tulevan puunmateriaalin järeys muuttuu merkittävästi. Kuva 

74 havainnollistaa parhaiten teoriaosassa kuvassa 6 esitetyn lepän tapausta, jossa kuoren 

tilavuuspaino lisääntyy lähes lineaarisesti puun järeyden muuttuessa. Jos laskentaa saisi 

tarkasti mukaan koivun prosenttuaalisen kuorenmäärän muutoksen erilaisilla halkaisijoilla, 

voitaisiin todeta, että sulatettavan kuoren tilavuus ja täten sulatusenergian määrä muuttuisi 

kuvan 6 mukaisesti. Eli koivun tapauksessa tyvi- ja latvaosan puumateriaali tarvitsisi enempi 

sulatusenergiaa kuin rungon keskiosa. 
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8. Johtopäätökset 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että talviaikana koivun kuorintaan vaikuttaa lukuisat puun 

rakenteelliset ja kemialliset ominaisuudet. Jo kesäaikaan tehtaalle saapuvan puumateriaalin 

heterogeenisyys aiheuttaa vaihtelua kuorintatuloksissa samoilla kuorinta-asetuksilla. Yksi 

avainasemassa oleva kuoriutumiseen vaikuttava tekijä, on puun tilavuuspaino. Tilavuuspainon 

muutokset vaikuttavat olennaisesti myös puiden sulatukseen talviaikana. Jotta 

sulatusolosuhteet saataisiin pidettyä optimaalisella tasolla, tulisi sulatustehoa säätää tulevan 

puumateriaalin ja ulkolämpötilan mukaan. Käytännössä tämä on kuitenkin lähes mahdotonta 

toteuttaa, koska tehtailla käsiteltävät puu määrät ovat erittäin suuria ja tulevan puumateriaalin 

tilavuuspainoa ei mitata jatkuva-aikaisesti. Myös puun järeydellä on merkittävä vaikutus 

sulatuksessa. Puun järeys vaikuttaa puiden mukana tulevan kuoren suhteelliseen määrään ja 

näin ollen myös tarvittavan sulatusenergian määrään. 

 

Puun kasvukaudella voi olla vaikutuksia puun uuteainepitoisuuksiin. Puu varastoi talvikaudeksi 

ravinteita rungon ja juuriston sisään, joten uuteaine pitoisuuksissa on vaihtelua. Betulinolin 

määrään puun kasvukauden aiheuttamat vaihtelut eivät kuitenkaan luultavasti vaikuta. Puun 

ulkokuorenrakenne pysyy niin lepo kuin kasvukauden aikana samanlaisena, joten on 

oletettavaa, että betulinolipitoisuudetkin ovat samansuuruisia. Tämän ilmiön varmistamiseksi 

tulisi kuitenkin tehdä lisäselvityksiä. 

 

Yksittäisten puiden sulatuskokeiden korrelaatiokertoimista nähdään, että pintapuun kuiva-

aine korreloi vahvasti puihin siirtyneen lämpöenergian suhteen. Tuloksien perusteella puu 

lämpeni nopeammin, kun puun pinnan kuiva-aine oli korkeampi. Enemmän vettä sisältävä 

puuaines tarvitsee siis enemmän sulatusenergiaa tai sulatusaikaa. 

  

Takaisinjäähtymistuloksista voidaan todeta, että näytepuiden pintalämpötila tasoittui +8 

asteeseen. Sulatuksen jälkeen pinnan viileneminen on kuitenkin erittäin nopeaa. Jo kolmen 

minuutin jälkeen puun pinta on viilentynyt tasolleen, josta se ei enää merkittävästi laske. 

Toisin sanoen kovien pakkasien aikaan riittämätön sulatus voi aiheuttaa pintapuun 

takaisinjäätymisen erittäin nopeasti. Jos kuoren irtoaminen ei ehdi alkaa ennen 

takaisinjäähtymisilmiötä, voi tuloksena olla täysin kuoripäällinen puu ellei kuorintaolosuhteita 

muuteta mekaanisesti enemmän puun pintaa vaurioittavaan suuntaan. Työn tuloksien 
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perusteella vain sisäpuulla on vaikutusta puun pinnan lämpötilaan. Tuloksien perusteella puu 

jäähtyy nopeammin kun sisäpuun kuiva-aine laskee. 

 

Linjaston suuttimien asentamisen ja rakenteen muutoksen jälkeen rummusta ulostulevien 

puiden keskimääräistä lämpötilaa saatiin nostettua sekä palaavan sulatusveden lämpötilaa 

laskettua. Tämä osoittaa, että suuttimilla on merkitystä tasaisemman sulatustuloksen aikaan 

saamiseksi. Suuttimet pysyivät myös käytännössä paremmin puhtaina kevään koeajojen 

aikana.  

 

Koeajojen tulokset osoittavat, että puuhäviöissä ja pintapuhtauksissa tapahtuu suurta 

vaihtelua riippuen joko saapuvan puumateriaalin ominaisuuksista tai sulatusolosuhteista. 

Tulokset osoittavat, että rummusta ulostulevien puiden lämpötilaan vaikuttaa eniten 

sulatuskuljettimen loppuosan sulatusveden lämpötilan nosto. Jo kymmenen asteen lämpötilan 

nostolla saadaan aikaan rummusta ulostulleiden puiden lämpötilaan muutaman asteen 

muutos. Myös kuoren lämpötilalla oli positiivinen korrelaatio sulatusveden lämpötilaan. 

Tuloksista voidaan todeta, että puuhäviöt laskevat kun rummusta ulostulleiden puiden 

lämpötila nousee. Pintapuhtauden kannalta sulatusveden lämpötilan nosto mahdollistaa 

tasaisemman kuorintatuloksen. 

 

Puuhäviöihin vaikutti myös puumateriaalin alkuperä. Tuloksien perusteella Venäjältä lähtöisin 

oleva puumateriaali aiheuttaa ongelmia kuoriutuvuuden ja puuhäviöiden osalta. Puuhäviöiden 

taso oli jopa kaksinkertainen Venäjältä tulleessa puumateriaalissa. Yksi vaikuttava tekijä voi 

olla mahdollisesti pitempi varastointiaika ja näin ollen kuiva-aineen alenemisen johdosta 

suurempi kuoren ja puun välinen sidoslujuus. Kuiva-ainemittausta ei kuitenkaan suoritettu 

kyseisille koeajoille, joten tarkkaa päätelmää kuiva-aineen vaikutuksesta ei voi tehdä. 

 

Tuloksien perusteella näyttäisi, että puiden syöttötavalla ei ole vaikutusta puuhäviöihin tai 

puihin kiinni jääneen kuoren määrään. Myös lämpökameran käyttömahdollisuuksia sulatuksen 

onnistumiseen tulisi kehittää. Tällä hetkellä paras sulatuksen onnistumista indikoiva suure 

talviaikana on rummusta poistuvan kuoren lämpötila. Järkevin tapa talviaikana olisi seurata 

paluuveden ja kuoren lämpötilan suhdetta syötettävään puumäärään. Näiden tekijöiden avulla 

voitaisiin laskea todellinen puumateriaaliin sitoutunut energiamäärä. Kun tiedetään puihin 

sitoutunut energiamäärä, voidaan sulatusparametreja muuttaa halutun tason yllä pitämiseksi. 

Näin voidaan varmistua, että syötettävä puu saa riittävän sulatuksen ennen rumpukuorinnan 
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aloitusta. Myös tasalaatuinen puumateriaali edesauttaisi tasaisen sulatustuloksen aikaan 

saamista. Tätä kautta päästäisiin myös parhaaseen kuorintatulokseen talviaikana. 
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10. Parannusehdotukset 

Tuloksien perusteella sulatuskuljettimen vauhdin alentaminen ei lisää merkittävästi rummusta 

ulostulevien puiden lämpötilaa. Korkeimmat rummusta ulostulleiden puiden lämpötilat 

esiintyvät kun sulatuskuljettimen loppuosan sulatusveden lämpötilaa nostetaan 60 °C:een. 

Tästä ylöspäin tapahtuvat lämpötilan nostamiset eivät merkittävästi nosta puiden lämpötilaa. 

Kuoren lämpötilaan sulatusveden lämpötilan nostolla aina 80 asteeseen asti kuitenkin on 

vaikutusta. Tuloksien perusteella riittävään pintapuhtauteen päästään jo nykyisillä ajomalleilla 

mutta 10 °C lämpötilan nostolla puuhäviöiden vaihtelu alenee. Tuloksien mukaan lämpötilan 

nosto alentaa puuhäviöitä ja puihin kiinni jääneen kuoren määrässä päästään tasaisesti 

hyväksytylle tasolle. Onnistuneen sulatuksen johdosta tulee myös mahdolliseksi rummun 

kuorintatehon alentaminen (rummunkierrokset ja portin asento). Yksi merkittävä uudistus 

olisi myös lisätä 1–2 linjastolle jatkuva-aikainen kuoren lämpötilanmittaus. Kyseisen 

mittauksen kautta voitaisiin havaita tilanteita, jolloin kuoren lämpötila lähtee alenemaan ja 

näin ollen riittämätön sulatusteho voidaan havaita. 

 

Tärkeintä erityisesti talviaikana on, että sulatuskuljettimella on suuttimet paikoillaan. Jos talvi-

aikana tukosongelmia esiintyy, eli sulatusvesi linjaston paine nousee ja virtaus laskee, täytyisi 

suuttimet käyttää irti ja puhdistaa linjasto joko mekaanisesti tai paloveden paineen avulla. 

Linjaston puhdistamista paloveden avulla helpottaisi jos jokaiselle suuttimelle olisi oma 

venttiili. Linjan tukkoisuutta tulisi tarkkailla aina kahden viikon välein linjaston seisakkien 

aikana. Jatkuva aikaisen linjaston huuhtelun varmistamiseksi olisi sulatuskuljettimen 

sulatusvesilinjan kylmän ja kuuman puolen väliin hyvä vaihtaa automaattisesti ohjattu venttiili. 

Venttiilin ohjaus tulisi laittaa siten, että molemmat sekä kuuman ja kylmän puolen venttiilit 

aukeaisivat yhtä aikaa jolloin sulatusveden virtaus huuhtelisi koko linjaston. Kyseinen ratkaisu 

on jo käytössä 3–kuorintalinjalla. 

 

Riittävän sulatusveden paluuveden talteenoton kannalta sulatuskuljettimen taittopään 

vesikourua kannattaisi uudistaa. Kourun uudistus tulisi tehdä siten, että yhdelle 

sulatuskuljettimelle nostettava vesimäärää voitaisiin ajoittain nostaa 100 l/s. Tämän virtauksen 

edellytyksen vaihtoehdot olisivat joko taittopään kourun radikaali nostaminen tai sulattimelta 

tulevan veden ohjaaminen keräilyyn esimerkiksi puolivälistä nykyistä sulatinta. 

Sulatuskuljettimien pohjaan tulisi siis rakentaa kouru, josta vesi pääsee virtaamaan jo 

aikaisemmin pois. Näin ollen esimerkiksi kuuman pään virtaus noin 45 l/s saataisiin johdettua 
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pois jo aikaisemmassa vaiheessa ja kyseinen kapasiteetti olisi käytössä edelleen sulattimen 

taittopäässä.  

 

Nämä parannus ehdotukset olisivat edellytys talviaikana linjaston kapasiteetin korkealla 

tasolla pitämiseen, ilman hakkeen kuoripitoisuuden nousua talviaikana. Nykyisellä mallilla 

puita joudutaan kuorimaan talviaikaan liian tehokkaasti ja tästä on seurauksena korkeammat 

puuhäviöt kuukausina jolloin keskilämpötila on 0 °C alapuolella. 
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Liitteet 

Liite 1. Sulatuskoeajojen ajoparametrit. 

              Sulatus veden määrä l/s       

Koeajo Kellon aika Päivä Ulkolämpö 
Syöttöpöydän 
nopeus % 

Katkaisupöydän 
nopeus % 

Sulatus 
kuljettimen 
nopeus m/s Alku Loppu 

Sulatusveden 
lämpötila 
loppupäähän 
°C 

Rummunkierrokset 
rpm 

Portin 
asento % 

4 
9:30-11:30 14.3. -4 30-40 65 0,08 30 45 60 5 42 

5 12:30-
14:30 14.3. 

-4 
30-40 65 0,08 

30 45 70 
5 42 

6 16:15-
18:15 14.3. 

-4 
30-40 65 0,08 

30 45 80 
5 42 

1 
8:30-10:30 13.3. -4 30-40 65 0,08 30 45 50 5 42 

2 12:30-
14:30 13.3. 

-4 
30-40 65 0,08 40 35 50 5 42 

3 15:30-
17:30 13.3. 

-4 
30-40 65 0,08 50 25 50 5 42 

7 
9:45-11:45 15.3. -4 30-40 65 0,07 30 45 50 5 42 

8 14:45-
16:45 15.3. 

-4 
30-40 65 

0,06 30 45 50 
5 42 

9 
8:00-10:00 16.3. -4 30-40 65 0,09 30 45 50 5 42 

10 11:00-
12:15 16.3. 

-4 
30-40 65 

0,098 30 45 50 
5 42 

11 
11:00-
13:00 3.4. -4 30-40 65 0,08 

30 45 50 
5 42 

12 
15:00-
16:00 3.4. -4 30-40 65 0,08 

30 45 50 
5 42 

13 
16:00-
18:00 21.3. -4 30-40 65 0,08 

30 45 50 
5 42 

14 
10:00-
12:00 22.3. -4 30-40 65 0,08 

30 45 50 
5 42 
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Liite 2. Sulatuskoeajojen kuoren lämpötilat. 

 

  Koe 1 Koe 2 Koe 3 Koe 4 Koe 5 Koe 6 Koe 7 Koe 8 Koe 9 Koe 10 Koe 11 Koe 12 Koe 13 Koe 14 

Kuva 1 15,34 19,1 17,7 23,69 22,39 23,97 15,31 16,16 14,05 16,82 15,02 15,31 22 19,6 

Kuva 2 18,57 18,87 17,92 23,55 23,53 24,02 15,14 15,91 14,24 16,68 15,13 15,04 22,1 20,1 

Kuva 3 19,95 18,08 18,27 21,94 23,09 24,23 15,19 16,36 14,16   15,15 15,59 22,2 19,8 

Kuva 4     15,37 22,19 22,31 26,84 19,45 16,06 15,44   16 15,41     

Kuva 5     15,36   22,78 26,32 19,48 17,13 15,64   15,87 15,29     

Kuva 6     15,34   22,84 26,61 19,12 16,91 15,57   16,13 15,29     

Kuva 7     14,88     27,05                 

Kuva 8           26,88                 

Kuva 9           26,54                 

Ka 17,95 18,7 16,4 22,8 22,8 25,8 17,3 16,4 14,9 16,8 15,6 15,3 22,1 19,8 
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Liite 3. Helmikuun kuoripäällisten puiden näköhavainnot ja pintapuhtaus mittarin mittaama taso. X-akselilla aikaväli molemmissa kuvissa 1.2.–29.2. 
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Liite 4. Maaliskuun kuoripäällisten puiden näköhavainnot ja pintapuhtaus mittarin mittaama taso. X-akselilla aikaväli molemmissa kuvissa 1.3.–31.3. 
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Liite 5. Huhtikuun kuoripäällisten puiden näköhavainnot ja pintapuhtaus mittarin mittaama taso. X-akselilla aikaväli molemmissa kuvissa 1.4.–24.4. 
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Liite 6. Näytepuiden lämmönjohtavuuden laskenta pohja. 

Näyte puun numero 1 2 3 4 5 6 7   

Lämpötila alussa 2,2 0,3 0,6 0 6,4 1,5 -0,2 °C 

Lämpötila lopussa 15,4 12 8,7 6,5 23 16,6 6,8 °C 

Lämpötilan muutos 13,2 11,7 8,1 6,5 16,6 15,1 7 °C 

Seinän paksuus 0,005 0,01 0,014 0,01 0,005 0,003 0,01 m 

Pinta-ala 0,000636173 0,000636 0,000636 0,0006362 0,000636 0,000636 0,000636 m2 

Q 4,60E-05 4,08E-05 2,83E-05 2,27E-05 5,79E-05 5,27E-05 2,44E-05 kWh 

Q 4,60E-02 4,08E-02 2,83E-02 2,27E-02 5,79E-02 5,27E-02 2,44E-02 Wh 

Lämmönjohtavuus 0,034182649 0,083969 0,140034 0,082571 0,032989 0,01955 0,085223 W/mK 

Kuiva-aine pinta 57,5 51,96375 58,74525 59,917921 70,87576 53,33333 57,10594 % 

Kuiva-aine kuori 64,56692913 64,13793 48,30508 60,209424 64,94253 47,47475 55,38462 % 

Sulatettavan neliön tilavuus 0,0000019 3,8E-06 5,32E-06 0,0000038 1,9E-06 1,14E-06 3,8E-06 m3 

Kuiva-aine (ka, kuori ja pinta) 61,03346457 58,05084 53,52517 60,063672 67,90915 50,40404 56,24528 % 

Vettä neliössä kuutioina 7,40364E-07 1,59E-06 2,47E-06 1,518E-06 6,1E-07 5,65E-07 1,66E-06 m3 

Vettä kiloina 0,000740364 0,001594 0,002472 0,0015176 0,00061 0,000565 0,001663 kg 
Puussa olevan veden lämmittämiseen kulunut energia 

0,011363603 0,021686 0,023287 0,01147 0,011769 0,009927 0,013533 Wh 

Q tot 5,74E-02 6,25E-02 5,15E-02 3,41E-02 6,97E-02 6,26E-02 3,80E-02 Wh 
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Liite 7. Sulatusparametrikoeajojen tiedot. 

 

  Kuiva-aine ka Paluuvesi 
Puiden 

lämpötila Kuoren lämpötila Puuhäviö Pintapuhtaus 

Koe1 61,18 31,92 16,92 18 1,74 0,32 

Koe2 55,84 29,72 17,45 18,7 2,09 0,29 

Koe3 57,70 27,00 16,44 16,4 3,09 0,15 

Koe4 51,19 36,64 21,50 22,8 1,29 0,20 

Koe5 54,23 41,63 21,29 22,8 1,80 0,20 

Koe6 52,40 44,73 23,08 25,8 1,79 0,24 

Koe7 59,93 30,02 16,55 17,3 1,94 0,25 

Koe8 56,86 31,01 16,02 16,4 1,83 0,37 

Koe9 55,34 30,70 14,35 14,9 2,78 0,22 

Koe10 55,50 30,05 14,81 16,8 3,23 0,21 

Koe11 55,13 29,42 14,58 15,6 3,17 0,18 

Koe12 56,39 30,47 14,41 15,3 4,51 0,24 

Koe13   32,63 22,81 22,1 2,20 0,73 

Koe14   32,00 16,75 19,8 2,64 0,41 
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Liite 8. Korrelaatiokertoimien data yksittäisen puun sulatuskokeissa. 

  
Kuiva-
aine 

Kuiva-
aine 

Kuiva-
aine Halkaisija Kuoren paksuus Lämpötila 

Näyte Pinta Sisä Kuori Halkaisija mm Kuori mm 
20 min 1 cm 
syvyydessä 

1 57,5 57,2 64,6 153 7 15,2 

2 52 51,2 64,1 106 3 17,8 

3 58,7 49,4 48,3 123 4 23,7 

4 59,9 53,9 60,2 195 10 22,2 

5 70,9 66,4 64,9 135 5 24,9 

6 53,3 54,9 47,4 131 5 12,9 

7 57,1 55,4 55,4 155 6 15,4 
 

Liite 9. Korrelaatiokertoimien data puun takaisinjäähtymiskokeissa. 

 

  Kuiva-aine Kuiva-aine Kuiva-aine Halkaisija Kuoren paksuus Lämpötila 

Näyte Pinta  Sisä 
Kuiva-aine 
Kuori Halkaisija mm Kuori mm 

pinnalla 3 
minuuttia 

1 52,9 52,6 60,8 158 4 10,9 

2 56,8 50,3 66 175 9 11,3 

3 57,6 50 63,5 195 6 13,9 

4 53 49,4 51,5 115 3 17,4 

5 57 53,3 57,3 92 5 11,1 

6 55,7 56,2 57 132 6 8,6 

7 52,2 49,3 60,2 93 4 9,8 
 

 


