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Tässä diplomityössä selvitettiin erään kartonkitehtaan käytössä olevien raaka-aineiden fysikaalisia ja kemiallisia 

eroavaisuuksia. Kartonkitehtaalla käytetään massoja B1 ja B2, sekä massoja C1 ja C2. Kartonkitehtaan tuotannossa 

on havaittu kuivatusosalla ongelmia käytettäessä massoja C1 ja C2.  

 

Diplomityön päätavoitteena oli selvittää, miksi massat C1 ja C2 tarvitsevat pidemmän viipymän kuivatuksessa kuin 

massat B1 ja B2. Diplomityössä selvitettiin myös, voidaanko massojen C1 ja C2 kuivatusta parantaa erilaisilla 

retentioaine-kombinaatioilla. Diplomityö aloitettiin selvittämällä massalaatujen suotautuvuusero, jolla todettiin 

ongelman olemassaolo. Suotautuvuuseron syyn selvittäminen aloitettiin tutkimalla kuitujen morfologiaa, sekä 

massojen kemiallista koostumusta. Tutkimuksen aikana massalaaduille suoritettiin pulpperointikokeita, joiden 

pohjalta tehtiin laboratorioarkkeja. Laboratorioarkeista mitattiin mm. repäisylujuus, palstautumislujuus ja jäykkyys. 

Diplomityön aikana kartonkitehtaalla suoritettiin retentioainekokeet DDJ-laitteella, jolla pyrittiin löytämään 

retentioainekombinaatio, joka parantaisi massalaatujen C1 ja C2 retentiota. 

 

Pulpperointikokeissa huomattiin liotusajan ja hajotuskierroslukumäärän vaikuttavan massojen fleikkipitoisuuteen. 

Fleikkipitoisuudeltaan korkeammat massat saivat pääsääntöisesti heikompia lujuusarvoja kuin pienempiä 

fleikkipitoisuuksia sisältävät massat. Pulpperointikokeissa huomattiin massan B1 fleikkipitoisuuden olevan 

korkeampikuin C1, sekä B2 fleikkipitoisuuden olevan suurempi kuin C2 massan. 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että massat B1 ja C1, sekä B2 ja C2 ovat kuidun pituudelta, leveydeltä sekä kuituseinämän 

paksuudelta melkein samankaltaisia. Fysikaalisia eroja massoilla on kuidun kiharuudessa, sykkyräisyydessä sekä 

fibrillaatioasteessa. Massat C1 ja C2 sisälsivät myös enemmän lyhyempiä kuituja kuin B1 ja B2. Kemiallisilta 

ominaisuuksiltaan massat C1 ja C2 ovat pH: ltaan neutraalisempia ja varaukseltaan korkeampia, mutta 

johtokyvyltään heikompia kuin B1 ja B2 massat. Kemialliselta koostumukseltaan massat olivat melko 

samankaltaiset. Massalaadut erosivat jonkin verran toisistaan ligniin, uuteaineiden ja tuhkan määriltä.  

 

Retentioaineiden DDJ-koeajoissa kartonkitehtaalla löydettiin retentioaine-kombinaatioita, jotka parantaisivat 

massojen C1 ja C2 vedenpoistoa, mutta kyseiset annostukset eivät toimineet DDJ-kokeissa molemmilla 

massalaaduilla. DDJ-kokeissa C1 ja C2 massoille toimineet kemikaaliannostukset paransivat kyseisten massojen 

suotautuvuutta massojen B1 ja B2 lähtötasolle. DDJ-koetuloksissa on huomioitava, että tulokset voivat olla erilaiset 

prosessissa suoritettavissa koeajoissa.  
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kiharuuden, sykkyräisyyden sekä suuremman fibrillaatioasteen yhteisvaikutuksesta. Todennäköisin kemiallinen syy 

massojen C1 ja C2 huonompaan suotautumiseen on massojen suurempi varaus. Saman varauksen omaavat kuidut 

työntävät toisia kuituja poispäin toisistaan luoden ristikuituverkoston. Massat C1 ja C2 sisältävät myös enemmän 

pienempää kuitukokoa, jonka seurauksena kuiduilla on suurempi pinta-ala sitoa vettä itseensä.  
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Abstract 

In this Master’s Thesis the focus was to study chemical and physical differences between two fluting pulps used in 

the core board mill. The mill uses different fluting pulps; B1, B2, C1 and C2. Some problems have appeared when 

using pulps C1 and C2 in the drying sector of the mill. The main objective in this thesis was to investigate why drying 

pulps C1 and C2 consume more time than drying pulps B1 and B2. The use of different retention chemical 

combinations were also tested to improve the drying of pulps C1 and C2.  

 

At the beginning studied differences in freeness between pulps. The differences in the pulps fiber morphology and 

chemical composition were also studied. Pulping experiments were performed to find out how different pulps are 

disintegrated after different soaking time and mixing Laboratory hand sheets were prepared according pulping 

experiments. Tensile strength, tear strength, plybond and stiffness were measured from the hand sheets. Retention 

chemical tests with DDJ-analyzer was conducted in order to find a retention chemical combination, which would 

improve the retention of pulps C1 and C2 in the core board mill. 

 

Results in fiber morphologies were quite similar between B and C pulps in fiber length, width and thickness. The 

differences between pulps were found in fiber kink, curl and fibrillation degree. Pulps C1 and C2 also contained 

shorter fibers than B pulps. There were no big differences in the chemical composition of the pulps but the pH and 

charge of the pulps C1 and C2 were higher and the conductivities were lower in comparison with pulps B1 and B2. 

However, small differences were found in the lignin, extractive and ash contents. 

 

Several retention chemical combinations were tested in the retention chemical experiments. The purpose of these 

experiments was to find out the chemical combination which would improve the retention of pulpsC1 and C2. Some 

combinations improved the retention of C1 or C2 pulps, but there was no combination of chemicals, which would 

work with both pulps. On the other hand, some combinations increased the retention of C1 and C2 pulps to the same 

level with the retention of the B1 and B2 pulps. It should be noted that the test results may be different in the 

production test runs. 

 

The physical reason why C1 and C2 have lower retention can be a result of higher kink, curl and fibrillation degree 

than B1 and B2 pulps have. However, the higher charge of the C1 and C2 pulps caused chemical reason for the lower 

retention of pulps C1 and C2. The pulps C1 and C2 also contain higher amount smaller fibers causing a larger surface 

area to bond the water to itself than pulps B1 and B2. 
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1. JOHDANTO 

Suomessa sijaitsevalla kartonkitehtaalla tehdään hylsykartonkia. Hylsykartongin raaka-

aineena käytetään puolikemiallisia massoja B1, B2, C1 ja C2. Raaka-aineet tuodaan 

tehtaalle massarullina, joiden pulpperointi suoritetaan kartonkitehtaalla.  

Hylsykartongin valmistuksessa on havaittu massojen käyttäytyvän eri tavalla 

kartonkikoneella. Suurin ongelma on halutun vedenpoistonopeuden saavuttaminen 

massoilla C1 ja C2. Heikomman vedenpoiston seurauksena kartonkitehtaan 

kartonkikoneen tuotantonopeutta joudutaan laskemaan, jotta massarainan viipymä 

kuivatusosalla pitenee ja haluttu kuiva-ainepitoisuus lopputuotteessa saavutetaan.  

Työn teoriaosassa käydään yleisellä tasolla läpi eri kartonkilajit ja niiden eroavaisuudet. 

Kartongin valmistuksen teoriassa käsitellään raaka-aineet ja massan valmistus. Massan 

valmistuksessa eritellään kuituominaisuuksien vaikutukset massaan. Työn teoriaosassa 

käsitellään tämän diplomityön ongelmalliset vaiheet: retentio ja vedenpoisto, sekä 

märänpään toiminnan kannalta tärkeimmät mitattavat suureet. 

Diplomityön kokeellisessa osiossa tutkittiin laboratoriossa massojen B1, B2, C1 ja C2 

fysikaaliset ja kemialliset eroavaisuudet. Laboratoriossa käytetyt laitteet 

toimintaperiaatteineen sekä käytetyt standardit esitellään tutkimuksen suorittamisen 

kuvauksessa. Laboratoriossa tutkittiin myös pulpperoinnin vaikutusta laboratorioarkkien 

ominaisuuksiin. Retentioaineiden toimivuutta massoille tutkittiin kartonkitehtaan 

prosessivedelle. Tutkimussuunnitelma tälle työlle on esitetty liitteellä (LIITE1). 
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2. KARTONKI- JA PAPERILAJIT 

Eri kartonki- ja paperilajit valmistetaan yleisesti samanlaisilla konetyypeillä. Yleisin 

tuotettu paperilajityyppi on painopaperit. Painopapereihin luokitellaan 

sanomalehtipaperit, superkalanteroidut paperit (SC) ja päällystetyt aikakausilehtipaperit 

(LWC ja MWC). Tuotantotehokkuuden vuoksi edellä mainittujen paperilaatujen 

valmistuksessa koneiden tuotantonopeudet ovat 1200 – 1600 m/min, sekä 

tuotantokoneiden leveys yli kahdeksan metriä. Painopaperin neliöpaino on 35 – 55 g/m2. 

Yleisimmät standardisoidut neliömassat ovat 42,5 ja 45 g/m2. Samaa tuotantoluokkaa 

painopaperikoneiden kanssa ovat hienopaperituotantokoneet, joilla valmistetaan 

kopiopapereita ja päällystettyä paperia. Hienopaperikoneiden tuotantovauhti on 1000 – 

1300 m/min. Neliöpainoltaan hienopaperi on painopaperiin verrattaessa painavampaa 50 

– 90 g/m2. Kysynnän mukaan tuotettava erikoispaperi on neliöpainoltaan 40 – 250 g/m2. 

Erikoispaperin kysynnän vaihtelun mukaan erikoispaperia tuottavat paperikoneet ovat 

yleisesti leveydeltään pienempiä kuin suuren kysynnän omaavat paperikoneet. 

(Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005) 

Kartonki on neliöpainoltaan paperia painavampi tuote. Kartonkilajien neliöpainot alkavat 

yleisesti 150 g/m2 ylöspäin, tosin kevyempiäkin on. Kartonkilajit luokitellaan yleisesti 

kolmeen ryhmään, mikä on esitetty kuvassa 1. Sisäpakkauskartonkeihin kuuluvat 

taivekartonki, sellukartonki, valkaisematon sellukartonki, valkopintainen 

keräyskuitukartonki ja nestepakkauskartonki. (Kiviranta, 2000) Sisäpakkauskartonkien 

käyttökohteita ovat mm. kotelot, rasiat ja laatikot, jolloin edellytyksenä on hyvä 

puristuslujuus, jotta pakkaukset voidaan pinota päällekkäin. Sisäpakkauskartongeilta 

edellytetään myös hyvää puhkaisulujuutta, jotta pakattu materiaali säilyisi 

koskemattomana. Sisäpakkauskartongeille on tyypillistä monikerroksellisuus. 

(Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s.72)  

Ulkopakkauskartonkeihin luokitellaan lainerit ja aaltokartonki. Ulkopakkauskartonkien 

edellytyksenä on hyvä kulutuksen ja sään kesto. Erikoiskartonkeihin kuuluvat 

hylsykartonki, tapettipaperipohja, kipsikartonki, kirjakansikartonki ja puupahvi. 

Erikoiskartongeille on tyypillistä erikoistuneet käyttökohteet. (Kiviranta, 2000) 

Suuren neliöpainonsa seurauksena kartonkikoneiden tuotantonopeudet ovat 

paperikoneita hitaammat. Rasiakartongit ovat yleisesti monikerroskartonkeja, joiden 
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neliöpaino on 170 - 450 g/m2 ja tuotantonopeus 300 - 600 m/min. Lainerikartongit ovat 

neliöpainoltaan 100 - 300 g/m2 ja niiden tuotantonopeus 500 - 900 m/min. Tuotteen ja 

tuotannon kannalta tärkeimpiä mitattavia suureita ovat vetolujuus, repäisylujuus, 

jäykkyys, pintalujuus, pölyäminen, vetojäykkyys, venymä, käyristyminen, kosteus ja 

massaradan profiili. Asiakkaan kriteereiden varmistamiseksi tuotteesta mitataan 

formaatio, opasiteetti, vaaleus, värisävy, värin- ja vedenabsorptio, kiilto, sileys ja 

kokoonpuristuvuus. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s. 61) 

 

Kuva 1 Kartonkilajien luokittelu. (eng. retell Gullichsen &Paulapuro, 2000) 
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3. KARTONGIN VALMISTUS 

Kartonkitehtaat voidaan integroida sellutehtaiden välittömään läheisyyteen, jolloin 

kartongin raaka-aine johdetaan suoraan putkia pitkin sellutehtaalta. Integroimattomille 

kartonkitehtaille raaka-aine kuljetetaan paalattuna, jolloin raaka-ainekuljetusten 

hyötykuorma kasvaa, eikä tehtaan tarvitse tällöin sijaita sellutehtaan välittömässä 

läheisyydessä. Integroimattomissa kartonkitehtaissa kartongin valmistusprosessi alkaa 

massapaalien pulpperoinnilla. Pulpperoinnissa massapaalit hajotetaan veteen 

mekaanisesti massaksi. Massa johdetaan lajittamoiden kautta kartonkikoneelle. 

Lajittamon tarkoituksena on poistaa massasta epäpuhtaudet kuten. muovit, kivet ja rauta. 

(”Knowpap”, 2015) 

3.1 Kartongin ja pahvin raaka-aineet 

Paperi-, kartonki- ja massalaatujen eroavaisuuksien perustana on niissä käytetty 

puuraaka-aine. Yleisesti perusraaka-aineet luokitellaan pitkä- ja lyhytkuituisiin 

puulajeihin. Pitkäkuituisiin puulajeihin kuuluvat havupuut kuten esim. mänty ja kuusi. 

Lyhytkuituisiin puulajeihin lukeutuvat esim. koivu ja eukalyptus. (Karlsson, 2006, s.1) 

Massa voidaan tehdä mekaanisesti, jolloin kuidut erotetaan mekaanisen voiman avulla 

toisistaan. Kemiallisen massan valmistuksessa kuitujen erottamiseen käytetään myös 

kemikaaleja. Vähemmän tunnetun puolisellun valmistukseen käytetään niin kemikaaleja 

kuin myös mekaanista voimaa. (Seppälä ym., 2001)  

Kemiallisen massan valmistus alkaa havu- tai lehtipuun kuorinnalla ja hakettamisella, 

jonka jälkeen hake läjitetään. Hake siirretään kuljettimien avulla keittoon, jossa 

keittokemikaalin, korkean lämpötilan ja paineen vaikutuksesta hake hajoaa hallitusti 

massaksi. Kemiallinen massa valmistetaan pääsääntöisesti sulfaattimenetelmällä, jolloin 

keittokemikaaleina ovat natriumsulfidi ja natriumhydroksidi. Sulfaattimenetelmän 

keittoaika on tyypillisesti 4h ja keittolämpötila 170 - 180 astetta. (Laakso & Rintamäki, 

2003, s.24) Keiton jälkeen massa ohjataan pesureille, joilla neutralisoidaan massa. 

Pesusta massa ohjataan valkaisuun. Valkaisussa käytettävillä valkaisukemikaaleilla 

saavutetaan massalle haluttu vaaleus. (Sjöström, 1989, s.147) Massan pesu ja valkaisu 

ovat yleisesti useampivaiheisia. Valkaisun jälkeen massa pumpataan yleensä 

massatorneihin tai suoraan kuivatukseen. (Fardim & Tikka, 1999, s.382) 
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Mekaanisen massan valmistuksessa kuidut irrotetaan mekaanisen voiman avulla esim. 

hiertämällä tai hiomalla. (Ryti, 1974, s.32) Mekaanisen massan valmistuksessa puun 

ligniini jauhaantuu massan joukkoon, jonka seurauksena mekaanista massaa saadaan noin 

kaksinkertainen määrä verrattaessa kemialliseen massaa. Mekaanisen massan valmistus 

aloitetaan hiontaprosessissa puiden kuorinnalla ja määrämittaan sahaamalla. Tämän 

jälkeen kuidut saadaan talteen painamalla puupölkkyjä pyörivää hiomakiveä vasten, 

jolloin kuidutus tapahtuu. (Seppälä ym., 2001, s.57) 

Hierreprosessissa kuorittu puu haketetaan, jonka jälkeen hake ohjataan levyjauhimelle, 

jossa hakkeesta saadaan kuidut irrotettua. Käyttökohteesta riippuen mekaaninen massa 

voidaan valkaista. Mekaanista massa voidaan valmistaa niin havu- kuin lehtipuusta. 

(Laakso & Rintamäki., 2003, s.24) 

Puolikemiallisen massan eli puolisellun valmistuksessa käytetään niin kemikaaleja kuin 

mekaanista voimaa. Puolisellu valmistetaan pääsääntöisesti lehtipuusta kuten esim. 

koivusta. Lehtipuun kuituja suositaan hyvien jäykkyysominaisuuksien takia. Puolisellun 

valmistuksessa keitto tapahtuu 165 – 190 asteessa ja keittoaika on tällöin 10 – 60 

minuuttia. Puolisellun valmistuksessa saanto on noin 77 – 83 %. Puolisellun tärkein 

käyttökohde on aallotuskartonki. (Laakso & Rintamäki., 2003, s.24) 

Esimerkkeinä erilaisista puolisellujen valmistuksesta voidaan käyttää Heinola Flutingin 

ja Powerflute Oy:n valmistusprosesseja. Heinolan puolisellutehtaalla pääraaka-aineena 

on kuorimaton lehtikuitupuu. Puolisellun valmistus alkaa puun märkäkuorinnalla ja 

haketuksella kuorimossa. Haketuksen jälkeen hake ohjataan jatkuvatoimiseen 

putkikeittimeen. Putkikeittimessä hakkeeseen lisätään keittokemikaaliksi 

natriumsulfiittia, sekä natriumkarbonaattia tai natriumhydroksidia. Puolisellun keitto 

kestää 10 - 11 bar paineessa ja 185 - 188 °C asteessa noin 20 minuuttia. Saanto puolisellun 

keitossa on noin 80 %. (”Aluehallintavirasto”, 2013) 

Hakemuodossa oleva keiton jälkeinen massa ohjataan kuidutukseen, jossa hakkeesta 

irrotetaan kuidut. Kuidutuksen jälkeen massa pestään kolmella vastavirtapesurilla. Tämän 

jälkeen pesty massa ohjataan sakeamassatorniin, josta massa annostellaan paperikoneelle 

jauhatuksen kautta. (”Aluehallintavirasto”, 2013) 

Powerflutella puolestaan puolisellun valmistus alkaa lehtikuitupuun kuivakuorinnalla, 

jonka jälkeen kuitupuu haketetaan ja läjitetään hakekasoihin. Ennen keittoa hake kulkee 
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lajittelun läpi, jossa liian suuret hakelastut murskataan ja palautetaan prosessiin. 

Powerfluten puolisellun keitto tapahtuu jatkuvatoimisella kaasufaasikeittimellä. 

Keittimessä käytetään ammoniumbisulfiitti-keittoliuosta. Ennen keittoa massalle 

suoritetaan esihöyrytys 5 minuutin ajan, jonka tarkoituksena on avata hakkeen sidoksia. 

Esihöyrytyksen jälkeen hake siirtyy imeytykseen, jossa keittokemikaalit imeytetään 

hakkeeseen noin 10 minuuttia. Imeytyksen jälkeen puolisellun keitto tapahtuu 10 bar 

paineessa, 170 asteessa 20 minuutin ajan. Keitetty massa ohjataan kuidutuksen kautta 

kolmelle vastavirta painepesurille ja puristinpesurille. Pesun jälkeen puhdas massa 

jauhetaan levyjauhimilla, sekä lajitellaan. Tämän jälkeen massa varastoidaan säiliöihin. 

Ennen paperikonetta massaa jauhetaan kevyesti vielä trimmijauhimilla. (Silvennoinen, 

2017) 

Uusiomassa perustuu ainakin kertaalleen käytetyn kuidun uusiokäyttöön. Uusiomassaa 

saadaan kierrätetystä keräyspaperista. Keräyspaperista saadut kuidut eroavat neitseellisen 

kuidun ominaisuuksista. Kertaalleen käytetty kuitu on lyhentynyt sekä kertaalleen 

prosessin läpi kulkeutumisen johdosta sarveistunut. Tämän seurauksena kierrätyskuidulla 

ei saavuteta samoja lujuusominaisuuksia kuten neitseellisellä kuidulla. Kierrätetystä 

kuitumassasta poistetaan mädäntyneet paperit, kivet ja muut massaan kuulumattomat 

materiaalit. (Seppälä ym., 2001, s.68) 

3.2 Kartongin valmistusprosessi 

Kartongin raaka-aineen valintaan vaikuttaa tehtaan lopputuotteelle asetetut 

ominaisuusvaatimukset. (Anon., 1983, s.4) Hylsykartongin valmistukseen käytetty 

puolisellu tuodaan tehtaalle massapaaleina. Massatehtaalle tuodut puolisellupaalit 

pulpperoidaan eli hajotetaan veden ja mekaanisen voiman avulla pumpattavaan muotoon. 

(Paulapuro & Karlsson, 2000, s.74) Pulpperointi on nopea toimenpide, joka kestää alle 

10 minuuttia. Pulpperoinnin kesto on pyrittävä vakioimaan, jolloin veden ja mekaanisen 

voiman vaikutus massan ominaisuuksiin pysyy samana. Pitempikestoisen pulpperoinnin 

seurauksena massasta liukenee esim. hienoainesta pois, jolloin massan laatu vaihtelee. 

(Seppälä ym., 2000) Kuvassa 2 on kartonkitehtaan prosessikaavio massarullien 

pulpperoinnista. Kuvan 2 vasemmasta reunasta hihnakuljettimelle siirretyt flutingrullat 

halkaistaan ja kuljetetaan hihnakuljettimella pulpperiin, jossa paalin lopullinen hajotus 

tapahtuu. Pulpperoinnin jälkeen massa ohjataan massatorniin. Kartonkitehtaan kaikkien 

vaiheiden prosessikaavio on esitetty liitteellä 2. 
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Kuva 2 Kartonkitehtaan prosessikaavio pulpperoinnista. 

Pulpperoinnin jälkeen massa ohjataan lajitteluun, jossa poistetaan tikut, kuitukimput yms. 

sekä säädetään sakeus halutuksi. (Seppälä ym., 2000) Massan valmistuksen jälkeen 

valmis massaseos pumpataan joko massatorniin tai suoraan perälaatikkoon. Kuvassa 3 on 

prosessikaavio kartonkitehtaan pulpperoinnin jälkeisestä lajittelusta ja saostuksesta. 

Saostuksen jälkeen massa varastoidaan massatorniin. 

 

Kuva 3 Kartonkitehtaan prosessikaavio lajittelusta, saostuksesta ja massatornista. 

 

Massatornista massa johdetaan jauhimille, jossa kuitujen sitoutumiskykyä saadaan 

nostettua. Jauhamaton kuitu on jäykempää kuin jauhettu. Jauhatuksen tavoitteena on 

parantaa kuitujen keskinäisiä sidoksia. (Ryti, 1974, s.40) Jauhetulla kuidulla saadaan 

tämän seurauksena paremmat lujuusominaisuudet niin märälle kuin kuivalle kartongille. 

Jauhaminen vaikuttaa kuidun fibrillaatioon eli uloimman kerroksen haiveentumiseen, 

kuidun suoruuteen, kuitujen katkeiluun, hienoaineen syntymiseen ja kuidun 
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liukenemiseen. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s.113) Kuvassa 4 on 

kartonkitehtaan jauhimet. 

 

Kuva 4 Prosessikaavio kartonkitehtaan jauhimista. 

 

Jauhimien jälkeen massa johdetaan sekoituslaatikon kautta kartonkikoneen 

perälaatikkoon. Perälaatikon tarkoituksena on muodostaa massaraina kartonkikoneella. 

(Anon., 1993, s.48) Perälaatikosta massa siirtyy suuttimien avulla viiralle, jonka 

pyöriessä kuidut suoristuvat radan suuntaisesti. Perälaatikon avulla voidaan myös 

laimentaa massaa, jotta radan profiili olisi oikea ja neliömassa haluttu. (Häggblom-

Ahnger & Komulainen, 2005, s.131) 

 

Perälaatikon jälkeisen viiraosan tehtävänä on pidättää kuidut, mutta päästää massassa 

oleva vesi viiran läpi. Noin 95 % perälaatikon kautta tulevasta vedestä poistuu viiraosalla. 

Viiraosilta poistuva vesi johdetaan taloudellisten ja ympäristösyiden takia takaisin 

perälaatikkoon. Tätä vedenkiertoa kutsutaan lyhyeksi kierroksi. Lyhyen kierron 

tarkoituksena on kalliiden raaka-aineiden talteenotto, jotka veden mukana pääsevät 

viiraosasta läpi. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s.137) 

 

Viiraosan jälkeen massaradan kuiva-ainepitoisuus on noin 15- 20 %. Viiraosan jälkeen 

seuraa puristinosa, jossa massaradasta puristetaan mahdollisemman paljon vettä pois. 

Puristinosan jälkeen massaradan kuiva-ainepitoisuus on noin 40- 55 %. Puristinosassa on 

yleisesti 2-4 telaparia. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s.155) Kuvassa 5 on 

prosessikaavio kartonkitehtaan perälaatikosta, viiraosasta ja puristinosasta. 
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Kuva 5 Prosessikaavio kartonkitehtaan perälaatikosta, viiraosasta ja puristinosasta. 

 

Puristinosan jälkeen massaraina kulkeutuu kuivatukseen. Kuivatuksessa kartonkirata 

kulkee telaradalla erillisessä kuivauskaapissa. Kuivatusosan alussa massarata 

lämmitetään hallitusti noin 85 asteeseen, jolloin veden haihtuminen alkaa. Kuivatuksen 

lämpötilaa nostetaan loppua kohden, jotta kuituihin imeytynyt vesi saadaan pois. (Anon., 

1993, s.112) Kuivatus voidaan suorittaa lämmitetyillä sylintereillä 

monisylinterikuivauksessa, jolloin lämmitetyt kuivaussylinterit poistavat massarainasta 

kosteuden. Toinen mahdollisuus on päällepuhalluskuivattimet, jolloin kuuma ilma 

johdetaan kuivauskaappiin missä massaraina kulkee. Kuivatuksen seurauksena kartongin 

kuiva-ainepitoisuus nousee noin 90 %. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s.163) 

 

Kuivatusosan jälkeen kartonki on valmis ajettavaksi kelaimelle. Kelaimen jälkeen 

kartonkirulla leikataan asiakkaan haluamaan määrämittaan ja suojataan kuljetuksen ajaksi 

käärepaperilla tai muovipäällystyksellä. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s.240) 

Kuvassa 6 on prosessikaavio kartonkitehtaan kuivatuksesta, kalanterista, 

pituusleikkurista, pakkauksesta ja lastauksesta. 

 

Kuva 6 Prosessikaavio kartonkitehtaan kuivatuksesta lastaukseen. 
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3.3 Massan analysointi 

Laboratorioanalyysien tarkoituksena on varmistaa tuotteen laatu, sekä saada tuotannossa 

tapahtuvista prosesseista tarkka tilannekuva. Massan kuvantaminen on perustunut 

aikaisemmin mikroskoopin käyttöön. Tekniikan kehittymisen johdosta massalle voidaan 

suorittaa testejä, joiden avulla voidaan selvittää kuidun ominaisuudet (pituus, paksuus, 

rakenne, taipuisuus ja fibrilloituminen), sekä partikkelikokojakauma nopeasti suurella 

otannalla. Partikkelikokojakauman perusteella selviää mm. massan sisältämän 

hienoaineen määrä. Analysoinnin ja optimoinnin seurauksena tuotteelle saadaan halutut 

ominaisuudet. (Stoor & Niinimäki, 1999) Tuotantoprosessissa ei voida käyttää perinteisiä 

laboratoriolaitteita laadun varmistamiseksi, jonka seurauksena tuotantoon on kehitetty 

automaattisia on-line mittareita. On-line mittareiden hyötynä on reaaliaikaisen datan 

saaminen prosessista. On-line mittareista saatua dataa voidaan käyttää hyväksi 

ongelmatilanteiden paikantamisessa, sekä tuotteen laadun todentamisessa paperin 

ostajalle. (Mäkelä, 2003, s.16) 

 

Tärkeimpänä kuidun ominaisuutena pidetään kuidun pituutta. Pidemmän kuidun 

seurauksena kuitusidoksista saadaan pitävämpiä, jolloin voidaan kasvattaa paperin 

repäisylujuutta. Kuidun pituuden kasvaessa myös kuidun seinämäpaksuus, taipuisuus ja 

luhistumiskyky muuttuvat, jotka vaikuttavat esim. kuidun taipuisuuteen. 

Kuidunseinämän paksuudella ja tiheydellä on vaikutus kuidun pituusmassaan. 

Pituusmassa vaikuttaa kuidun mukautumiskykyyn. Seinämän paksuus ja tiheys 

vastustavat kuidun taipuisuutta sekä kokoon luhistumista. Kuidun lujuus paranee mitä 

enemmän kuitu kykenee luhistumaan kasaan ja taipumaan. Edellä mainittuja 

ominaisuuksia kutsutaan kuidun mukautumiskyvyksi. (Stoor & Niinimäki, 1999) 

Kuvassa 7 on esitetty, miten puukuidun ominaisuudet vaikuttavat paperin 

ominaisuuksiin. 
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Kuva 7 Puukuidun, massakuidun ja kuituverkoston ominaisuuksien vaikutukset. 

(Tiikkaja, 2007) 

 

Massojen kemiallisia ominaisuuksia analysoidaan standardisoiduilla menetelmillä. 

Analyysien avulla voidaan mm. selvittää massojen kemiallisia eroavaisuuksia kuten 

massan pH, johtokyky, varaus sekä massan ligniini, hemiselluloosa yms. eroavaisuudet. 

Kemiallisten ominaisuuksien selvittämisen seurauksena prosessissa tapahtuvia 

kemiallisia reaktioita voidaan ymmärtää sekä ennustaa. Kemiallisella- ja mekaanisella 

massalla sekä puolisellulla on valmistusprosessista johtuen eroavaisuuksia massan 

ominaisuuksissa. Mekaanisen massan kuidut sisältävät huomattavasti enemmän ligniiniä 

kuin kemiallisen massan. Kemiallisen massan valmistuksessa käytettävät kemikaalit 

poistavat ligniinin toisin kuin mekaanisen massan valmistuksen mekaaniset voimat. 

Ligniinillä on kyky jäykistää kuituja, jonka seurauksena mekaanisesti valmistetut kuidut 

yleisesti katkeilevat jauhatuksessa. Ligniiniä sisältävät kuidut ovat myös heikompia 

muodostamaan kuitusidoksia. Hemiselluloosaa sisältävät kuidut jauhautuvat paremmin, 

sekä fibrililoituminen ja turpoaminen on suurempaa, eivätkä kuidut katkeile. (Stoor & 

Niinimäki, 1999) Massan koostumus eroaa valmistusprosessista johtuen. Massan 

sisältämä hienoaines on peräisin kuitujen katkeamisesta, sekä halkeilusta, jotka syntyvät 

voimakkaista leikkausvoimista. Kuitujen katkeaminen on tyypillistä mekaanisilla 

massoilla, mutta katkeilua ja halkeilua voi syntyä myös kuitujen törmätessä toisiinsa. 

Mekaanisilla massoilla hienoaines voidaan luokitella limamaisiin ja jauhomaisiin 

hienoaineisiin. Limamainen hienoaine edistää sidosten syntymistä, mutta samalla 

heikentää optisia ominaisuuksia. Jauhomainen hienoaines heikentää sidosten 

muodostumista. (Stoor & Niinimäki, 1999) 
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3.4 Retentio ja vedenpoisto 

Perälaatikon ja viiraosan käsittävä alue eli ns. märkäpää on merkittävä vedenpoistolle. 

Kyseisen osan tehokkuutta, eli retentiota, mitataan massarataan jääneestä vedestä. Se 

kuvaa viiralle jääneen kiintoaineen suhteellista määrää. Tehokkuuden selvittämiseksi on 

huomioitava perälaatikon sekä viiraosan sakeus. Kokonaisretentio on esitetty kaavassa 1. 

(Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s. 147) Retentiossa tärkeimmät partikkeliin 

vaikuttuvat voimat ovat elektrostaattiset voimat, van der Waalsin voimat, 

hydrodynaamiset voimat ja vuorovaikutusvoimat adsorpoituneiden molekyylien välillä. 

(Rantala, 1991) 

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜 =  
𝑝𝑒𝑟ä𝑙𝑎𝑎𝑡𝑖𝑘𝑜𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑘𝑒𝑢𝑠−𝑣𝑖𝑖𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑘𝑒𝑢𝑠

𝑝𝑒𝑟ä𝑙𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜𝑘𝑜𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑘𝑒𝑢𝑠
∗ 100%  (1) 

Retention määrittämiseen voidaan käyttää myös viiraosan valmistajan ilmoittamaa 

virtausta viiraosan läpi. Retention tarkka määritys on vaikeaa ja sen selvittäminen on 

jokaisella tuotantokoneella tärkeää koneen ajovauhdin optimoinnin takia. Vedenpoiston 

kannalta viiraosan korkea retentio ei välttämättä ole optimaalisin ajotapa. Viiraosan 

jälkeisillä puristin- ja kuivatusosilla voidaan hallitusti poistaa vettä massaradasta siten, 

että tuotannon ajovauhti on optimaalinen. Eri massalaaduilla on soviteltava viira- ja 

puristinosan retentio mahdollisesti erilaiseksi, jotta lopputuotteen kuiva-ainepitoisuus on 

haluttu. Retention edistämiseksi on kehitetty retentioaineita, jotka lisäävät viiralle jäävän 

kiintoaineen määrää. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s.149) 

 

Retentio voidaan luokitella joko kemialliseksi- tai mekaaniseksi. Kemiallinen retentio 

tapahtuu yleisesti perälaatikon jälkeen, jolloin massarata ei ole vielä syntynyt. 

Mekaanisessa retentiossa partikkelit tarttuvat massarataan kokonsa puolesta, jolloin 

kuidun pituudella on huomattava merkitys. Pitempi kuitu tarttuu paremmin massarataan 

kuin lyhyt kuitu. (Liimatainen, 2009, s.13) Retention hallintaan on kehitetty 

ohjauslaitteisto, joka mittaa viiraveden kokonaissakeutta. Viiraveden sakeus mitataan 

viiraosan ja perälaatikon kierrosta, jota kutsutaan lyhyeksi kierroksi. Lyhyellä kierrolla 

voidaan säätää sakeus- ja retentio optimitasolle, jolloin massaradan formaatio eli 

neliömassan muutokset pysyvät optimaalisina. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, 

s.147) 
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3.5 Märänpään vaikutus kartongin ominaisuuksiin 

Paperi-, kartonki ja sellutehtailla märkäpääksi kutsutaan massatornista lähtevää ja 

puristinosalle päättyvää aluetta. Kyseisen alueen osaprosessien yhdistävä tekijä on veden 

läsnäolo nestemäisessä olomuodossa. Tärkeimpänä osa-alueena tuotannon kannalta on 

perälaatikko, viiraosa ja puristinosa. Märkäpään kemia on oleellinen hallittava alue 

tuotannon kannalta. Märkäpään kemiaa ei säädetä mekaanisilla laitteilla vaan hallinta 

perustuu kemialliseen ja fysikaaliseen toimintaan. Märkäpään kemialla pystytään 

vaikuttamaan hallitusti massaradan vedenpoistoon, retentioon, massarainan 

toispuolisuuteen, formaatioon, lopputuotteen vanhenemiseen sekä lujuuksiin. 

Märkäpäässä tapahtuvat muutokset ovat mahdollisesti nopeita, jonka vuoksi käytetään 

on-line seurantaa, sekä laboratoriotestien säännöllistä seurantaa suositaan. Märkäpäässä 

seurataan erityisesti kemiallisia suureita sekä sakeutta. (Häggblom-Ahnger & 

Komulainen, 2005, s.147) 

 

Märkäpään olosuhteet, kuten esim. lämpötila vaikuttavat kemiallisten reaktioiden 

nopeutumiseen, joten lämpötilan on suotuisaa pysyä vakiona. Lämpötilan seurantaa 

toteutetaan märkäpäähän tulevissa massavirroissa mm. suihkuvedessä ja tuorevedessä, 

sekä erityisesti massasulpussa. Lämpötilan nousun seurauksena on mahdollista, että 

saostumia pääsee syntymään, jolloin esim. viiraosan toimintakyky heikkenee. 

(Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s.147) 

 

Kartonki-, paperi- ja sellukoneiden tuotannon kannalta oleellisen tärkeää ovat märkäpään 

pH ja johtokyky. Koneet luokitellaan pH:n mukaan happamiin (pH 4,5–6,5), 

neutraaleihin (pH 6,6–7,4), sekä emäksisiin (pH 7,5–8,5). (Häggblom-Ahnger & 

Komulainen, 2005, s.148) Märkäpään pH:n seuranta on tärkeää, jotta tuotanto-

olosuhteiden muutosten seurauksena ei prosessilaitteistoihin pääse kasvamaan 

bakteerikantoja, jotka huonontavat massan laatua. pH-olosuhteiden myötä märkäpäähän 

liukenee ioneita, jotka vaikuttavat johtokykyyn ja varaukseen. Johtokyvyn ja varauksen 

seurantaan on kehitetty titrausmenetelmiä kuten esim. zeta-potentiaalititraus varauksen 

selvittämiseksi. Varauksen tärkeyden seurauksena on kehitelty on-line 

seurantamenetelmiä, jotka ohjaavat koneen olosuhteita kemiallisesti. Häiriötilan 

huomioimisen jälkeen koneeseen syötetään automaattisesti oikeaa kemikaalia, jotta 

tavoiteltu varaustila saavutetaan. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s.152)  
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4. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

4.1 Materiaalit ja menetelmät 

Materiaalit ja menetelmät kappaleessa esitetään diplomityössä laboratoriokokeissa 

käytetyt materiaalit, laitteet ja menetelmät. 

4.1.1 Käytetyt materiaalit 

Tutkimuksessa käytettiin kartonkitehtaalla käytössä olevia massalaatuja. Massalaatujen 

neliöpainot on esitetty taulukossa 1. Taulukosta nähdään massalaatujen B1 ja C1 olevan 

neliöpainoltaan samat, sekä B2 ja C2 olevan neliöpainoltaan suurempia, muttei täysin 

vertailukelpoisia neliöpainon suhteen. Massoille suoritettiin standardin SFS-EN ISO 

5263-1 mukainen hajotus ennen kokeita. 

Taulukko 1 Massalaadut. 

 

Suotautumiskokeissa käytetyt retentiokemikaalit 

EXPN 55D on kartonkikoneille suunniteltu kationinen vedenpoistoa tehostava 

akryyliamidipolymeeri. Kemikaali on suunniteltu toimimaan niin kierrätys- kuin 

neitseelliselle kuidulle. EXPN 55D parantaa vedenpoistonopeutta, massaradan kuivausta 

puristinosan jälkeen, vähentää höyryn kulutusta ja parantaa tuotteen säilymistä. 

Kemikaali annostellaan yleisesti märkäpäässä 0,3 - 0,7 kg/t annostuksella. 

 

Fennosil 495 on anioninen silika-mikropartikkeli, jota voidaan käyttää yhdessä yhden tai 

useamman kationisen tai anionisen flokkulantin kanssa. Kemikaali on tarkoitettu 

parantamaan retentiota ja vedenpoistoa. Kemikaalilla saavutetaan suurempi 

tuotantonopeus paremman vedenpoiston seurauksena. Kemikaali tyypillisesti 

annostellaan painesihdin jälkeen 1 - 5 kg/t annostuksella. 

 

Massalaatu Neliöpaino (g/m²)

B1 120

B2 150

C1 120

C2 160
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Fennopol k3400P on polyakryyliamidipohjainen kationinen polyelektrolyytti, jonka 

tarkoituksena on parantaa retentiota yhdessä flokkulanttien ja lisäaineiden kanssa. 

Yleensä Fennopol k3400P annostellaan painesihdin jälkeen ennen perälaatikkoa 0,1 - 0,5 

kg/t annostuksella. 

4.1.2 Kuituanalyysit 

Fraktioiva kuituanalysaattori 

Työssä kuitujen kokojakaumaa sekä morfologiaan tutkittiin Metso Fracon 

fraktionaattorilla. Fraktionaattorin putkivirtauksessa etenevä massanäyte jakautuu 

fysikaalisten ominaisuuksien seurauksena viiteen eri kokoluokkaan, jotka voidaan kerätä 

erillisiin keräysastioihin, jolloin saatujen näytteiden massajakauma voidaan selvittää. 

Kuidun pituus on merkittävin tekijä näytteen jakautumisessa eri fraktioihin. (Laitinen, 

2014) Putkivirtauksen keskellä virtaaman nopeus on suurempi kuin reunoilla. 

Suuremman pinta-alan omaavat kuidut pysyvät nopeassa putkivirtauksessa mukana toisin 

kuin hienoaines, joka pienen ominaispinta-alansa seurauksena siirtyy hitaamman 

putkivirtaaman alueelle. Tällöin erikokoiset partikkelit saavuttavat fraktionaattorin kuva-

analyysia varten tarkoitetun pisteen eri aikaan. (Anon., 2014) Massanäyte syötettiin 0,3 

% massasakeudessa. Massaosuudet saatiin selville suodattamalla ja punnitsemalla 

keräysastioihin jakautuneet kuidut. Kuvassa 8 on esitetty fraktionaattori. 
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Kuva 8 Metson fraktionaattori. 

 

Kuvassa 9 on esitetty Metso fraktionaattorin toimintaperiaate. Laservalon polarisaation 

avulla muoviputkessa kulkeva kuitu tunnistetaan, jonka jälkeen CCD-kamera ottaa 

havaitusta kuidusta kuvan. (Mörseburg ym., 1999) 

 

Kuva 9 Metso Fraktionaattorin toimintaperiaate. (Tiikkaja, 2007) 
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Kajaani FiberLab 

Kuituanalyyseissä käytettiin myös Kajaani FiberLab laitteistoa. FiberLabin kuva-

analyysin avulla pystytään selvittämään kuitujen morfologia. Laite on tarkoitettu 

käsittelemään suuria määriä yksittäisiä kuituja nopeasti. Kuiduista otetut kuvat 

analysoidaan automaattisesti, jonka seurauksena kuidun ominaisuudet kuten esim. pituus, 

paksuus, leveys, kuituseinämän paksuus, kaarevuus, fibrilloituvuus sekä kuidun 

poikkipinta-ala selviävät. FiberLab kuituanalysaattori laskee kuidun ominaisuuksien 

keskiarvot ja ilmoittaa ne pituus-, leveys- ja massajakauman suhteen. Analysointi 

perustuu kuva-analyysin esim. kuidun pituuden määrittämisessä valon polarisaation 

muutoksiin, vastaavasti leveyden mittaaminen tapahtuu kuidusta otettujen kuvien 

poikkileikkauksista. (Mörseburg ym., 1999) Kuvassa 10 on Oulun yliopiston Kajaani 

FiberLab kuituanalysaattori. 

 
Kuva 10 Kajaani FiberLab kuituanalysaattori. 

 

Kuvassa 11 on esitetty Kajaani FiberLab kuituanalysaattorin kuvausmenetelmä. 

Kuvausmenetelmä perustuu laservalon polarisaatioon. Kuidun tunnistamisen jälkeen 

ensimmäinen CCD-kamera ottaa kuvan koko kuidusta, jonka jälkeen toinen kamera 

tarkentaa ensimmäistä kuvaa. (Mörseburg ym., 1999) Massanäyte syötettiin 

kuituanalysaattoriin 0,3 % sakeudessa. 
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Kuva 11 Kajaani FiberLab kuvausmenetelmä. (Anon., 2006) 

 

Freeness 

Massojen suotautuvuuden eroavaisuuksien määrittämiseen käytettiin standardisoitua 

freeness -testauslaitteistoa. Laitteella tutkitaan massanäytteestä suotautuvan veden 

määrää. Suotautumiseen vaikuttavat kuidun fysikaaliset ominaisuudet esim. pituus, 

leveys, käyryys jne. kuten myös kuidun kemialliset ominaisuudet kuten esim. massan 

koostumus. Fysikaaliset ominaisuudet estävät veden vapaata poistumista fyysisesti, kun 

kemialliset eroavaisuudet kuten massan varaus vaikuttaa massan kykyyn sitoa vettä 

itseensä. (Ämmälä, 2001) 

4.1.3 Kemialliset analyysit 

Kemiallisella analyysilla pyrittiin selvittämään massojen kemiallisia eroavaisuuksia. 

Analyysien avulla saatiin selville massoissa olevan hemiselluloosan, ligniinin, tuhkan ja 

uuteaineiden massaosuudet. Standardilla T 212 om-02 massanäytteestä saatiin erotettua 

hemiselluloosa, jolloin hemiselluloosan massaosuus voitiin laskea. Ligniinin 

massaosuuden selvittämiseksi massanäytteen hiilihydraatit hydrolysoitiin, sekä liuotettiin 

rikkihapolla standardin T222 om-02 mukaisesti, jonka jälkeen liuenneen ligniinin määrä 

saatiin nesteen kuivatuksen jälkeen.  

 

Massanäytteissä olevat uuteaineet liuotettiin standardin T 280 pm-99 mukaisesti 

asetoniin. Standardin T211 om-02 mukaisesti massanäytteitä kuumennettiin, jonka 
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seurauksena massasta jäi jäljelle tuhka. Massoille saatiin selvitettyä edellä mainittujen 

standardien suorittamisen jälkeen massojen kemialliset koostumukset. Massojen 

kemiallisen koostumuksen määrittämisen lisäksi massanäytteistä mitattiin pH ja 

johtokyky Accumet model 20 ph/conductivitymeter –laitteella, sekä varaus Mettler Toledo 

T5 –laitteella. Kuvassa 12 on laboratorioanalyyseissä käytetty pH ja johtokykymittari, 

sekä kuvassa 13 titraattori, jolla suoritettiin varauksen määritys. Varauksen määritys 

tehtiin konduktometrisellä titrauksella (Katz ym., 1984) ja (Rattaz ym., 2011) käyttämää 

menetelmää mukaillen. Varaustitrauksen tarkoituksena oli selvittää happoryhmien määrä 

massanäytteestä. Varaustitrausnäytteessä tuli olla 0,5 g (abs) kuitua, 10 ml 0,01M NaCl, 

sekä 100 g vettä. Näytteen pH säädettiin pH 3: een 0,1M HCl liuoksella. Valmisteltu 

näyte titrattiin 0,1M NaOH liuoksella. Kuvassa 14 on massanäytteen B1 

varaustitrauskäyrä.  

 

Kuva 12 Accumet model 20 ph ja johtokykymittari.  
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Kuva 13 Mettler Toledo T5 -titraattori. 

 

Kuva 14 Konduktiometrinen titrauskäyrästä. 

 

Titrauskäyrän laskevalle ja nousevalle osalle interpoloitiin suorat kulmakertoimet sen 

vakion selvittämiseksi. Laskevan ja nousevan osan väliin jäävältä alueelta laskettiin 

johtokyvyn keskiarvo. Varaustitrauksista tehtiin rinnakkaisnäytteet ja arvot tulosten 

käsittelyssä ovat keskiarvoja. Varauksen laskemiseen käytettiin olla olevaa yhtälöä. 

(Kaava 2)  

𝑁 =  
𝑉1−𝑉0 

𝑚
 x C𝑁𝑎𝑂𝐻   (2) 

missä, N on karboksyyliryhmien määrä (mmol/g) 

y = -306,89x + 893,09

y = 0,8036x + 567,88

y = 252,7x + 14,948

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Jo
h

to
ky

ky
 (
μ

S/
cm

)

V NaOH (ml)



27 

V0 =│
(b0 – keskiosan keskiarvo 

k1
│, 𝑉1 =│ 

 (keskiosan keskiarvo− b0)

k2
 │ 

b0 ja b1 ovat trendiviivan vakio 

k1 ja k2 ovat trendiviivan kulmakerroin 

CNaOH on Natriumhydroksidin konsentraatio (mol/l) 

m on massanäytteen kuivapaino (g) 

4.1.4 Kuitujen visualisointi 

Kuidun rakenteet kuvattiin Leica MZ FLIII – stereovalomikroskoopilla sekä Zeiss Ultra 

plus kenttäpyyhkäisyeletronimikroskoopilla (Field Emission Scanning Electron 

Microscope) (FESEM). Elektronimikroskoopilla pystytään kuvaamaan näytteiden 

nanorakenteita. FESEM -näytteet suodatettiin 0,2 µm huokoskoon 

polykarbonaattikalvolle, joka jäädytettiin nopeasti nestetypellä ja pakastekuivattiin 

vakuumissa yön yli. Kalvoista leikattiin n.10 mm halkaisijalta oleva näyte, joka liimattiin 

näytenapeille. FESEM -näytteet päällystettiin platinalla näytepinnan johtavuuden 

varmistamiseksi. 

4.1.5 Pulpperointikokeet 

Standardisoidulla T275 sp-02 menetelmällä tutkittiin liotusajan vaikutusta massan 

pulpperointiin taulukon 2. mukaisesti.  

Taulukko 2 Liotusajan vaikutus pulpperointiin. 

 
 

Hajotuskierroslukumäärän vaikutus pulpperointiin tutkittiin taulukon 3. mukaisesti. 

Taulukko 3 Pulpperoinnissa käytetyt hajotuskierroslukumäärät. 

 
 

Hajotuskierrokset (lkm) Liotusaika (min)

30 000 0

30 000 5

30 000 10

30 000 30

Hajotuskierrokset (lkm) Liotusaika (min)

10 000 30

20 000 30

30 000 30
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Taulukoiden 2. ja 3. pohjalta päädyttiin tekemään laboratorioarkkeja taulukon 4. 

mukaisesti. 

Taulukko 4 Arkkien valmistuksessa käytetyt pulpperointiolosuhteet. 

 

Taulukon 4 mukaisesti pulpperoiduista massoista tehtiin 9 arkkia jokaisesta 

massalaadusta. Tehdyistä arkeista mitattiin suotautumisaika, joka mitattiin arkkimuotin 

pohjaventtiilin avaamisesta veden poistumiseen arkkimuotista. Lisäksi mitattiin 

vetolujuus, repäisy, jäykkyys ja palsautumislujuus. Kuvassa 15 on somerville-testeihin 

käytetty laite. 

 

Kuva 15 Lorentzen & Wettre somerville fraktionaattori. 

4.1.6 Mittauslaitteisto laboratorioarkkien testauksessa 

Laboratorioarkkien ominaisuuksien testauksessa tehtiin yhdeksän rinnakkaistestiä, josta 

laskettiin keskiarvo. Laboratorioarkkien repäisylujuuden testauksessa käytettiin 

Lorentzen & Wettre Tearing Tester –laitetta (Kuva 16). Vetolujuuden testaukseen 

Liotusaika (min) Hajotuskierrokset (lkm)

10 30 000

30 30 000

30 20 000

240 30 000
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käytettiin Lorentzen & Wettre Tensile strength tester –laitetta (Kuva 17). 

Palsautumislujuuden mittaus suoritettiin kartonkitehtaalla.  

 

Kuva 16 Lorentzen & Wettre repäisylujuuden testauslaite. 

 

 

Kuva 17 Lorentzen & Wettre vetoluujuuden testauslaite. 

4.1.7 Retentioaineiden testaus kartonkitehtaan prosessivedellä 

Kartonkitehtaalla suoritettavien koeajojen tarkoituksena oli selvittää prosessiveden 

vaikutus massojen suotautumiseen. Kartonkitehtaalla suoritetuissa DDJ-kokeissa 

käytettiin B1, B2, C1 ja C2 massoja, jotka hajotettiin kartonkitehtaan prosessiveteen. 

DDJ-kokeiden tarkoituksena oli määrittää massojen suotautumisen lähtötaso 

prosessivedellä, sekä testata suotautumista edistäviä retentiokemikaaleja. 

Retentiokemikaalien annostukseen on käytetty Kemiran antamia yleisiä annostusmääriä, 
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sekä yleisimpiä retentiokemikaalikombinaatioita, jotka on esitetty taulukossa 5. DDJ-

kokeissa keskityttiin etsimään erityisesti C1 ja C2 massojen suotautumista edistävää 

annostusmäärää. 

Taulukko 5 Käytetyt retentiokemikaalikombinaatiot. 

 
 

DDJ-kokeet tehtiin 0,5 % sakeudessa ja 1000 g näytekoossa. Koeajon alussa massaa 

sekoitettiin 1 min ajan, jonka jälkeen tehtyjen kemikaalilisäysten sekoitusaika oli 1 min. 

Suotautuvuus mitattiin 15 sekunnin ajalta, jolloin sekoitin oli päällä. Viimeisen 

kemikaalilisäyksen jälkeen massaa sekoitettiin 1 min ajan ennen suotautumisen 

määritystä.  

Kemikaali 1 Kemikaali 2 Kemikaali 3

Fennosil 495 Fennopol 
EXPN 55D Fennosil 495
EXPN 55D Fennosil 495 Fennopol 
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5. TULOKSET JA NIIDEN ESITTELY 

5.1 Kuituanalyysit 

Metso Fracon fraktioiva kuituanalysaattori 

Taulukossa 6 on esitetty fluting-massojen fraktionaattorilla saatujen fraktioiden 

massaosuudet (%).  

Taulukko 6 Fraktioiden massaosuudet. 

 
 

Taulukossa 6 esitetyissä tiedoista nähdään B1 sisältävän vähemmän hienoainesta, kuin 

C1. B2 sisältää vähemmän hienoainesta kuin C2, mutta B1 ja C1 sisältävät enemmän 

hienoainesta kuin C2. Massalaatu C2 FR1 massaosuus on suurempi kuin muilla 

massalaaduilla ja C1 sisältää vähiten kyseistä fraktiota. FR1 kuuluvat pitkät kuidut ja 

kuitukimput. Massat C1 ja C2 sisältävät enemmän fraktion 3 kuituja. Fraktio 3 kuuluvat 

lyhyet kuidut. 

 

Taulukossa 7 nähdään eri fraktioille mitatut kuitupituudet. Fraktioiden kuitupituudet 

olivat pääsääntöisesti lähellä toisiaan. C2 näytteen FR1 kuidun pituus oli muita 

massalaatuja lyhyempi ja C1 sisälsi pisintä kuitua. Sellun jauhatuksella on vaikutus 

kuitujen katkeiluun ja keskikuitupituuden lyhentymiseen. (Häggblom-Ahnger & 

Komulainen, 2005, s.113) On mahdollista, että massalaatuja C1 ja C2 valmistavan 

tehtaan käytössä oleva keittokemikaali turvottaa kuituja vähemmän tai jauhatus vaikuttaa 

kuidun pituuteen. Massalaaduilla B1 ja B2 FR 2 kuidun pituus on suurempi kuin 

massalaaduilla C1 ja C2. 

Massalaatu FR1 (%) FR2 (%) FR3 (%) Hienoaines (%)

B1 12,41 81,93 4,14 1,52

B2 13,07 82,45 3,82 0,66

C1 11,71 79,01 7,57 1,71

C2 20,77 72,79 5,15 1,29
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Taulukko 7 Fluting-massojen fraktioiden keskimääräiset kuitupituudet. 

 

Kajaani FiberLab kuituanalyysit 

 

Fiberlab-laitteiston avulla selvitettiin massojen fysikaaliset ominaisuudet kuten kuidun 

pituus, leveys, kuituseinämän paksuus, taitoksisuus ja käyryys. Kuvassa 18 on esitetty 

massalaatujen keskimääräiset pituuspainotetut kuidun pituudet. Kuidun pituus riippuu 

sekä käytetystä puuraaka-aineesta että massan valmistusprosessista.  

 
Kuva 18 Eri massalaatujen kuitupituudet. 

 

Massalaatujen kuitujen pituuksissa ei ole nähtävissä suuria eroavaisuuksia massalaatujen 

B1 ja C1 välillä. Massalaatujen B2 ja C2 välillä ero on suurempi. Suuremman neliöpainon 

omaavat massat sisältävät pitempää kuitua kuin kevyemmän neliöpainon massat. 

Pitempikuituisella massalla pitäisi saavuttaa paremmat lujuusarvot. Kuvassa 19 on 

esitetty massalaatujen kuitujen leveydet.  

Massalaatu FR 1 (mm) FR 2 (mm) FR 3 (mm)

B1 1,190 0,785 0,075

B2 1,190 0,850 0,075

C1 1,220 0,725 0,075

C2 1,025 0,745 0,075
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Kuva 19 Eri massalaatujen kuituleveydet. 

 

Massalaatujen kuitujen leveyksissä on nähtävissä eroavaisuuksia massalaatujen B1 ja C1 

välillä. Massalaadut B2 ja C2 on käytännössä samat. Suuremman neliöpainon omaavat 

massat sisältävät enemmän leveämpää kuitua kuin kevyemmän neliöpainon massat. 

Keittokemikaali voi vaikuttaa kuidun turpoamiseen, joka selittäisi syyn. Toisaalta B2 ja 

C2 ovat kuidun leveydeltä melkein samat, vaikka eri keittokemikaali turvottaa kuitua eri 

tavoilla. 

 

Massalaatujen kuituseinämien paksuuksissa (kuva 20) havaittiin myös eroavaisuuksia 

massalaatujen välillä. Suuremman neliöpainon omaavat massat sisältävät 

kuituseinämältään paksumpaa kuitua kuin kevyemmän neliöpainon massat. Massalaatu 

C2 on kuituseinän paksuudeltaan ohuempi kuin B2, kuten C1 on ohuempi kuin B1. 

Kuituseinämän paksuudessa on suurempia eroavaisuuksia tehtaiden välillä kuin kuidun 

pituudessa ja leveydessä. On mahdollista, että kuituseinämän eroavaisuudet johtuvat 

pidemmästä jauhatuksesta tai eri keittokemikaalin aiheuttamassa kuidun erilaisesta 

turpoamisesta. 
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Kuva 20 Kuituseinämän paksuus eri massalaaduilla. 

 

Kuvasta 21 nähdään massojen sykkyräisyyttä kuvaavat arvot. Massojen C1 ja C2 kuidut 

ovat huomattavasti sykkyräisempiä (kink-arvo) kuin massojen B1 ja B2. Massojen C1 ja 

C2 suuri sykkyräisyys voi olla osasyy massojen heikompaan suotautumiseen. 

Sykkyräisemmän massan kuidut tekevät todennäköisesti tiheämmän vettä pidättävän 

massarainan. Kuidun sykkyräisyys voi olla peräisin tehokkaammasta jauhatuksesta tai 

kuitujen kiertymisestä keitossa. Massoja C1 ja C2 valmistavan tehtaan prosessissa massaa 

jauhetaan trimmijauhimilla ennen perälaatikkoa, mutta vastaavaa jauhatusta ei tehdä B1 

ja B2 valmistavalla tehtaalla.  

 

 
Kuva 21 Massalaatujen kuidun sykkyräisyyttä kuvaava kink-arvo. 
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Kuvassa 22 on esitetty kuitujen kiharuus (curl-%). Kuitujen kiharuuteen vaikuttaa mm. 

jauhatussakeus. Matalassa sakeudessa tehty jauhatus tuottaa suorempaa kuitua. 

(Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2005, s.113) Keitossa käytettävä kemikaali ja 

keittoaika voivat mahdollisesti pehmentää kuituja niin paljon, että ne läpäisevät 

jauhatuksen ilman, että kuituun syntyy sykkyräisyyttä tai kiharuutta.  

 

 
Kuva 22 Massalaatujen kuidun kiharuutta kuvaava curl-%. 

 

Taulukossa 8 on esitetty eri massalaatujen sisältämien kuitujen fibrillaatioaste. Kuidun 

jauhatus vaikuttaa kuidun sisäiseen kuin myös ulkoiseen fibrillaatioon. Massalaatujen C1 

ja C2 kuitujen fibrillaatio on suurempaa kuin massojen B1 ja B2. Fibrilloituneempia 

kuituja sisältävät massalaadut sitovat todennäköisesti massarainan kuidut tiukemmin 

toisiinsa, jolloin vedenpoisto vaikeutuu. 

Taulukko 8 Massalaatujen fibrillaatioaste. 

 
 

Freeness 

 

Kuvassa 23 on esitetty eri massalaatujen freeness eli veden suotautuvuutta kuvaava arvo. 

Suotautuvuuteen vaikuttaa niin kuidun fysikaaliset kuin kemialliset eroavaisuudet. 

Massalaatu Fibrillaatio (%)

B1 3,37

B2 3,42

C1 4,24

C2 3,89
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Kuva 23 Massalaatujen suotautuvuus. 

 

Kuvasta 23 nähdään massoista C1 ja C2 suotautuvan vähemmän vettä pois kuin massoista 

B1 ja B2. Neliöpainoiltaan suurempi massa C2 suotautuu paremmin kuin C1, 

samankaltaisesti neliöpainoltaan suurempi B2 suotautuu paremmin kuin B1. Kuvan 23 

tulokset ovat samankaltaiset kuin kartonkitehtaan tuotanto-ongelma eli massoja C1 ja C2 

ajettaessa tuotantonopeutta joudutaan laskemaan, jotta kartonki saavuttaa halutun kuiva-

ainepitoisuuden. Aiemmin esitetyistä tuloksista (taulukko 6 ja 7) käy ilmi, että massat C1 

ja C2 sisältävät hienoainesta ja lyhyempää kuitua enemmän kuin B1 ja B2. Pienen 

partikkelikoon seurauksena massalla on enemmän pinta-alaa, joka imee vettä enemmän 

puoleensa.  

5.2 Kemialliset analyysit 

Taulukosta 9 nähdään eri massalaatujen kemiallinen koostumus. Uuteaineen 

prosenttiosuus kasvaa neliöpainon kasvun mukana. C1 ja C2 sisältävät uuteaineita 

enemmän kuin B1 ja B2. Uuteaineisiin lukeutuu mm. pihka, joka voi heikentää 

suotautumista. Suuremman neliöpainon massat sisältävät enemmän ligniiniä. 

Massalaaduista C2 sisältää eniten ligniiniä. Ligniinin määrään vaikuttaa mm. 

keittokemikaali ja keittoaika. Ligniinillä on kyky jäykistää kuitua, jonka seurauksena 

jauhatus voi rikkoa helpommin ligniinisiä kuituja. Aiemmin esitetyissä tuloksissa (kuva 

21 ja 22) C2:n sykkyräisyys ja kiharuus ovat suurimmat kaikista massalaaduista. 

Hemiselluloosaa on eniten B1 ja vähiten C1 massoissa. Hemiselluloosan määrä vaikuttaa 

jauhatukseen. Massat C1 ja C2 sisältävät vähemmän tuhkaa kuin B1 ja B2. Eniten 

selluloosaa on C1 massassa ja muut massat ovat selluloosan suhteen samankaltaiset.  
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Taulukko 9 Massalaatujen koostumus. 

Massalaatu 
Uuteaine 

(%) 

Ligniini 

(%) 

Hemiselluloosa 

(%) 

Tuhka 

(%) 

Selluloosa 

(%) 

B1 0,24 16,19 14,24 1,53 67,78 

B2 0,40 16,64 13,74 1,70 67,55 

C1 0,47 16,18 12,70 0,68 69,84 

C2 0,58 17,52 14,00 0,56 67,35 

 

Taulukossa 10 on esitetty massalaatujen pH, johtokyky ja varaus. Massoilla C1 ja C2 pH 

on neutraalimpi kuin massoilla B1 ja B2. Varaus on korkeampi massoilla C1 ja C2. 

Varauksella on suuri vaikutus massan kykyyn pidättää vettä massarainassa. Pienemmän 

varauksen omaavat massat B1 ja B2 todennäköisesti asettuvat helpommin viiraosalle, 

jolloin vedenpoisto onnistuu helpommin. Vastaavasti massalaatujen C1 ja C2 johtokyky 

on selvästi alhaisempi kuin B1 ja B2 massoilla.  

Taulukko 10 Massalaatujen pH, johtokyky ja varaus. 

Massalaatu pH 
Johtokyky 
(µS/cm) 

Varaus 
(mmol/g) 

B1 5,85 202 0,209 

B2 5,76 200 0,211 

C1 7,00 165 0,349 

C2 6,14 144 0,351 

 

5.3 Kuitujen visualisointi 

Kuvassa 24 on esitetty Metso Fracon fraktioiva kuituanalysaattorin 1. fraktiosta (FR1) 

otetut mikroskooppikuvat mikroskoopin 0,8 kertaisella suurennuksella. Mittajanan pituus 

0,5 mm. Kuvasta 24 nähdään näytteiden sisältävän enimmäkseen kuitukimppuja ja 

flokkeja.  
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Kuva 24 Mikroskooppikuvat massojen Fraconin fraktiosta 1 (FR1). 

 

Kuvassa 25 on Metso Fracon fraktioiva kuituanalysaattorin 2. fraktiosta (FR2) otetut 

mikroskooppikuvat 2,5 kertaisella suurennuksella. 2. fraktioon kuuluvat pitkät kuidut. 

Mittajanan pituus 0,5 mm. Kuvasta nähdään C1 ja C2 kuitujen olevan pinnaltaan 

rikkoutuneempia kuin B1 ja B2 kuidut. 

 

Kuva 25 Mikroskooppikuvat massojen Fraconin fraktiosta 2 (FR2). 

 

Kuvassa 26 on esitetty Metso Fracon fraktioiva kuituanalysaattorin 3. fraktiosta otetut 

mikroskooppikuvat 5,0 kertaisella suurennuksella. Kuituanalysaattorin 3. fraktioon 
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kuuluvat massanäytteen lyhyet kuidut. Mittajanan pituus 0,5 mm. Kuvasta nähdään B1 

kuidun olevan suorempi ja ehjempi kuin C1 ja C2 kuidut.  

 

Kuva 26 Mikroskooppikuvat massojen Fraconin fraktiosta 3 (FR3). 

 

Kuvassa 27 on esitetty Metso Fracon fraktioiva kuituanalysaattorin 3. fraktiosta otetut 

FESEM kuvat. Kuvan mittajana on 10 µm. Kuituanalysaattorin 3. fraktioon kuuluvat 

massanäytteiden lyhyet kuidut.  

 

Kuva 27 FESEM kuvat massojen Fracon fraktiosta 3 (FR3). 

 

Kuvassa 28 on esitetty Metso Fracon fraktioiva kuituanalysaattorin 4. fraktiosta otetut 

FESEM kuvat. Kuvan mittajana on 10 µm. Kuituanalysaattorin 4. fraktioon kuuluvat 
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massanäytteiden hienoaines. B1 4. fraktion kuvasta nähdään erittäin vähän hienoainesta 

verrattaessa muihin massalaatuihin. 

 

 

Kuva 28 FESEM kuvat massojen Fraconin fraktiosta 4 (FR4). 

5.4 Pulpperointikokeet 

Kuvassa 29 on esitetty fleikkipitoisuuden määrä liotusajan funktiona. Liotusajan 

vaikutusta arvioitiin 0 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min ja 240 min koepisteillä.  

 

Kuva 29 Liotusajan vaikutus pulpperoidun massan fleikkipitoisuuteen. 

 

Kuvasta 29 nähdään neliöpainon vaikuttavan fleikkien määrään. B2 sisältää enemmän 

fleikkejä kuin C2, kuten myös B1 sisältää enemmän kuin C1. Liotusajan kasvaessa 
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pulpperoidun massan fleikkipitoisuus pienenee. Taulukossa 11 on esitetty 

laboratoriohajottimen kierroslukumäärien vaikutus fleikkipitoisuuteen. Hajottimen 

kierroslukumäärien vertailussa liotusaika oli 30 min. 

Taulukko 11 Hajotuskierroslukumäärän vaikutus pulpperoidun massan 

fleikkipitoisuuteen (%), liotusaika 30 min. 

 

 

Taulukosta 11 nähdään hajotuskierrosten vaikuttavan fleikkipitoisuuteen. 

Hajotuskierrosluvun kasvaessa fleikkipitoisuus pienenee. Massalaadut B1 ja B2 sisältävät 

enemmän fleikkejä kuin massalaadut C1 ja C2. 

5.5 Mittaustulokset laboratorioarkeista 

Taulukossa 12 on esitetty massalaatujen suotautumisajat laboratorioarkkien 

valmistuksessa.  

Taulukko 12 Laboratorioarkkien suotautumisaika. 

 

 

Taulukosta 12 nähdään massalaatujen B1 ja B2 suotautuvan nopeammin kuin C1 ja C2. 

Massat B1 ja B2 ovat myös fleikkipitoisuudeltaan suurempia kuin C1 ja C2. 

10 000 20 000 30 000 

B1 40,09 % 10,41 % 1,39 %

B2 46,59 % 19,96 % 7,50 %

C1 14,26 % 1,04 % 0,25 %

C2 40,73 % 16,98 % 4,73 %

Massalaatu 
Hajotuskierrokset (lkm)

Massalaatu Liotusaika (min) Hajotuskierrokset (lkm) Suotautumisaika (s) Fleikkipitoisuus (%)

B1 10 30000 7 3,04

30 30000 7 1,39

30 20000 8 10,41

240 30000 7 0

B2 10 30000 7 12,66

30 30000 7 7,5

30 20000 7 19,96

240 30000 8 0

C1 10 30000 16 0,29

30 30000 19 0,25

30 20000 15 1,04

240 30000 20 0

C2 10 30000 11 5,35

30 30000 12 4,73

30 20000 11 16,98

240 30000 12 0
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Suotautumisajat on mitattu sekuntikellolla, joten tulokset ovat suuntaa antavia. Taulukon 

12 tulokset ovat samankaltaiset kuin kuvan 23. 

 

Kuvassa 30 on esitetty pulpperointikokeissa tehtyjen massojen laboratorioarkkien 

vetolujuusindeksien vertailu. Kuvasta nähdään fleikkipitoisuuden vaikuttavan 

vetolujuuteen. Fleikkipitoisuuden kasvaessa vetolujuus heikkenee.  

 
Kuva 30 Fleikkipitoisuuden vaikutus vetolujuuksiin. 

 

Taulukossa 13 on esitetty liotusajan ja hajotuskierroslukumäärän vaikutus 

repäisylujuuteen. Kuidun lujuuksiin vaikuttaa mm. kuidun pituus. 

Taulukko 13 Laboratorioarkkien repäisylujuudet. 

 

Massalaatu Liotusaika (min) Hajotuskierrokset (lkm) Repäisy (mN) Fleikkipitoisuus (%)

B1 10 30000 1509 3,04

30 30000 796 1,39

30 20000 630 10,41

240 30000 793 0

B2 10 30000 651 12,66

30 30000 644 7,5

30 20000 606 19,96

240 30000 746 0

C1 10 30000 831 0,29

30 30000 829 0,25

30 20000 787 1,04

240 30000 864 0

C2 10 30000 610 5,35

30 30000 601 4,73

30 20000 530 16,98

240 30000 624 0
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Taulukosta 13 nähdään 30 min liotusajalla ja 20 000 hajotuskierroslukumäärällä eri 

massalaatujen arkkien repäisylujuuden olevan heikompi kuin muilla liotusajoilla ja 

hajotuskierroslukumäärillä. Massoilla B2, C1 ja C2 paras repäisylujuus saatiin 240 min 

liotusajalla ja 30 000 hajotuskierrosmäärällä. Massan B1 paras repäisylujuus saatiin 10 

min liotusajalla ja 30 000 hajotuskierrosmäärällä. Repäisylujuuden heikkouteen vaikuttaa 

suurempi fleikkipitoisuus arkeissa. Pitempikestoisella liotusajalla ja suuremmilla 

hajotuskierrosten lukumäärällä saadaan poistettua massalaatujen fleikkipitoisuutta. 

Taulukosta 13 nähdään B1 sisältävän enemmän fleikkiä kuin C1, sekä B2 sisältävän 

enemmän kuin C2. 

  

Kuvassa 31 on esitetty massalaatujen jäykkyystulokset. Kuvasta 31 nähdään 

fleikkipitoisuuden vaikutus laboratorioarkkien jäykkyyteen. Pienemmällä 

fleikkipitoisuudella arkki saa paremmat jäykkyystulokset. Laboratorioarkkien 

lujuusominaisuuksia on lisää Liitteessä 3.  

 

Kuva 31 Fleikin vaikutus eri massalaatujen jäykkyyteen. 

 

Taulukossa 14 on esitetty kartonkitehtaan laboratoriossa mitatut palstautumislujuudet. 

Taulukosta nähdään fleikkipitoisuuden vaikuttavan loogisesti palstautumislujuuteen 

massalaaduilla B1, C1 ja C2. Massalaaduilla B1, C1 ja C2 palstautumislujuus kasvaa 

fleikkipitoisuuden pienentyessä. Massa B2 fleikkipitoisin laboratorioarkki saa 

testisarjansa toiseksi suurimman palstautumislujuusarvon. Laboratorioarkeista mitatut 

lujuusominaisuudet on esitetty liitteessä 3. 
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Taulukko 14 Laboratorioarkkien palstautumislujuudet. 

 

Taulukosta 14 nähdään massalla C1 olevan selvästi parempi lujuuspotenttiaali kuin 

muilla massoilla. Kuvassa 32 on esitetty palstautumislujuuden verrannollisuus 

fleikkipitoisuuteen kuvaajana. 

 
Kuva 32 Fleikkipitoisuuden vaikutus palstautumislujuuteen. 

5.6 Retentioaineiden testaus tehtaan prosessivedellä 

Taulukossa 15 on esitetty DDJ-laitteella suoritettu suotautumisen lähtötason määritys. 

Lähtötason määrityksessä massaa sekoitettiin 1 min ajan ennen 15 s suotautumista. 

Taulukosta 15 nähdään eri massalaatujen suotautumiskyky prosessivedellä. 

Massalaatu Liotusaika (min) Hajotuskierrokset (lkm) Palstautumislujuus (J/m²) Fleikkipitoisuus (%)

B1 10 30000 194 3,04

30 30000 211 1,39

30 20000 120 10,41

240 30000 221 0

B2 10 30000 142 12,66

30 30000 148 7,5

30 20000 162 19,96

240 30000 181 0

C1 10 30000 257 0,29

30 30000 290 0,25

30 20000 246 1,04

240 30000 300 0

C2 10 30000 186 5,35

30 30000 205 4,73

30 20000 158 16,98

240 30000 199 0



45 

Taulukko 15 Suotautumisen lähtötilanne. 

 

 

Taulukosta 15 nähdään massojen B1 ja B2 suotautuvan paremmin kuin massat C1 ja C2. 

Taulukon 15 tulokset ovat samankaltaiset kuin laboratoriossa suoritetut 

suotautumistulokset puhtaalla vedellä (Kuva 23).  

5.6.1 Retentioaineiden annostus 

Tehtaalla suoritetuissa retentioaineiden testauksessa keskityttiin löytämään C1 ja C2 

massojen retentiota parantavaa kemikaaliannostusta. Taulukossa 16 ja 18 on esitetty 

parhaiten toimineet kemikaalikombinaatiot sekä annostukset ja suotautuneen veden 

määrä. 

Taulukko 16 Massalle C2 toimiva retentioaineiden annostus. 

 

 

Taulukosta 16 nähdään massan C2 retentiota eniten parantaneet retentioaineiden 

kombinaatio. Massalle C2 parhaiten toimiva retentioaineannostelu ei toiminut DDJ-

kokeessa massalle C1, sillä suotautuvan veden määrä pieneni. On mahdollista, että 

retentioaine sitoi C1 hienoaineen suunnitellusti, mutta samalla tukki DDJ-laitteen. 

Samankaltainen reaktio on mahdollista kartonkikoneen viiraosalla, mikäli 

kemikaaliannostusta nostetaan liian nopeasti. Retentioaineiden kombinaatio voi 

mahdollisesti toimia molemmilla C1 ja C2 massoilla kartonkikoneella, mikäli 

kemikaalien annostus tehdään maltillisesti, sillä retentioaineiden toimintamekanismin 

mukaisesti suotautuvuus aluksi laskee hienoaineen sitoutumisen seurauksena, mutta 

paranee ajan funktiona. Fennosil 495 1 kg/t ja Fennopol k3400P 0,3 kg/t annostuksella 

massojen B1 ja B2 retentiot paranevat lähtötilanteesta. Taulukosta 17 nähdään 

retentioaineiden kombinaatioiden merkitys prosentuaalisesti massojen suotautumiseen. 

Massalaatu Suotautunut vesi (g)

B1 695,34

B2 730,71

C1 665,28

C2 692,06

Fennosil 495 (kg/t) Fennopol k3400P (kg/t) C1 (g) C2 (g) B1 (g) B2 (g)

1 0,1 548,3 750,7 750,1 689,1

1 0,3 428,8 751,8 747,3 750,2

Lähtötilanne 665,3 692,1 695,3 730,7



46 

Taulukko 17 Retentioaineiden prosentiaalinen merkitys suotautumiseen. 

 

 

Taulukosta 18 nähdään massalle C1 parhaiten toimiva retentioaineiden kombinaatio. 

Kyseinen annostelu parantaa myös massan B1 retentiota, mutta pienensi DDJ-kokeessa 

C2 ja B2 massojen suotautuvan veden määrää. On mahdollista, että C2 massalle kävi 

DDJ-kokeessa samankaltaisesti kuin C1 massalle taulukon 16 kokeessa. Taulukossa 19 

on esitetty massalle C1 parhaiten toimineen retentioaine kombinaation prosentuaalinen 

vaikutus massoille. 

Taulukko 18 Massalle C1 toimiva retentioaineiden annostus. 

 

Taulukko 19 Retentioaineiden prosentiaalinen merkitys suotautumiseen. 

 

 

 

Fennosil 495 (kg/t) Fennopol k3400P (kg/t) C1 (%) C2 (%) B1 (%) B2 (%)

1 0,1 -17,6 8,5 7,9 -5,7

1 0,3 -35,5 8,6 7,5 2,7

EXPN 55D 

(kg/t)

Fennosil 495 

(kg/t)

Fennopol 

k3400P (kg/t)
C1 (g) C2 (g) B1 (g) B2 (g)

0,3 5 0,2 740,2 393,0 746,8 689,5

Lähtötilanne 665,3 692,1 695,3 730,7

EXPN 55D 

(kg/t)

Fennosil 495 

(kg/t)

Fennopol 

k3400P (kg/t)
C1 (%) C2 (%) B1 (%) B2 (%)

0,3 5 0,2 11,3 -43,2 7,4 -5,6
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YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli selvittää massojen B1, B2, C1 ja C2 fysikaaliset ja kemialliset 

eroavaisuudet. Tutkimuksesta kävi ilmi, että massat B1 ja C1, sekä B2 ja C2 ovat kuidun 

pituudelta, leveydeltä, sekä kuituseinämän paksuudelta melkein samankaltaisia. 

Fysikaalisia eroja massoilla on kuitenkin kuidun sykkyräisyydessä, kiharuudessa ja 

fibrillaatioasteessa. Massat C1 ja C2 ovat huomattavasti sykkyräisempiä ja kiharampia 

sekä fibrillaatioaste on hieman suurempi. Mahdollinen syy massojen C1 ja C2 kuitujen 

ominaisuuksiin voi olla keittokemikaali.  

Kemiallisilta ominaisuuksiltaan massat C1 ja C2 ovat pH: ltaan ja varaukseltaan 

korkeampia, mutta johtokyvyltään heikompia kuin B1 ja B2 massat. Massan 

korkeammalla varauksella on suuri merkitys veden suotautumiseen. Korkeampi varaus 

lisää veden sitoutumista massaan. Heikommin varautunut kuitu asettautuu viiraosalle 

paremmin, eikä työnnä muita saman varauksisia kuituja niin voimakkaasti eri suuntiin. 

Heikommin varautunut kuituverkosto todennäköisesti asettuu samansuuntaisesti 

viiraosalle, jolloin niin voimakasta ristikuituverkostoa ei synny. Tämän seurauksena vesi 

pääsee paremmin suotautumaan pois. On mahdollista, että C1 ja C2 massojen 

suotautuminen voi parantua pelkästään varaustilan laskulla. Varaustilaan voidaan 

vaikuttaa esim. retentiokemikaaleilla ja suoloilla. 

Massat C1 ja C2 sisältävät enemmän lyhempiä kuituja sekä hienoainesta kuin B1 ja B2 

massat. Suurempi lyhyen kuidun ja hienoaineen määrä tarkoittaa suurempaa pinta-alaa, 

joka sitoo itseensä enemmän vettä. Massojen C1 ja C2 uuteaineen määrä on myös 

suurempi kuin B1 ja B2 massoilla. Uuteaineisiin lukeutuu mm. pihka, joka hidastaa 

retentiota.  

Massojen B1, B2 ja C1, C2 suotautuvuuksien eroavaisuus on todennäköisemmin peräisin 

eriävästä keittotavasta tai kuitujen eri jauhatuksesta. Massoja B1 ja B2 valmistavan 

tehtaan prosessissa käytössä oleva eri keittokemikaali voi turvottaa kuituja eri tavalla kuin 

massoja C1 ja C2 valmistavan tehtaan keittokemikaali. Massojen B1 ja B2 keiton 

yhteydessä syntyy myös rasvahappoja, jotka auttavat massan peseytymisessä. Massojen 

C1 ja C2 keitossa ei vastaavia rasvahappoja synny, jonka seurauksena massa on 

”likaisempaa” ja varaus siten korkeampi.  
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Laboratoriossa suoritetuissa pulpperointikokeissa huomattiin liotusajan ja 

hajotuskierroslukumäärän vaikuttavan massojen fleikkipitoisuuden määrään. Liotusajan 

kasvaessa massan fleikkipitoisuus pieneni, kuten kävi myös hajotuskierroslukumäärää 

kasvatettaessa. Laboratorioarkkien suotautuvuuskokeista nähdään fleikkipitoisempien 

B1 ja B2 massojen suotautuvan paremmin kuin C1 ja C2. Tehdyistä laboratorioarkkien 

lujuusmittauksista selvisi fleikkipitoisuuden vaikuttavan arkkien lujuuksiin. 

Pääsääntöisesti pienempi fleikkipitoisuus paransi lujuusarvoja. 

Kartonkitehtaalla suoritetuissa retentioainekokeissa ei löytynyt retentioaineiden 

kombinaatiota, joka toimisi DDJ-kokeissa molemmilla C1 ja C2 massoilla. Suoritetuissa 

retentioainekokeissa löytyi kuitenkin retentioaineiden kombinaatiot, joilla saatiin 

parannettua massojen C1 ja C2 suotautumista erikseen. Toimineella 

kemikaaliannostuksella saavutettiin massojen B1 ja B2 alkuperäinen suotautuvuustaso. 

DDJ-kokeesta saadut tulokset eivät välttämättä ole yhdenvertaisia, mikäli kartonkitehtaan 

kartonkikoneella suoritettaisiin retentioaineiden koeajot prosessissa. On mahdollista, että 

hitaalla kemikaaliannostuksen nostolla viira- ja puristinosan retentiota saadaan nostettua 

C1 ja C1 massoilla. Todennäköisesti kartonkikoneen retentio laskee aluksi, mutta paranee 

ajan funktiona. 
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0,82
10,31

111,9
17,26

4,513
4,4

2,25
5,58

695,4

240
30000

31,38
11,32

1,01
17,98

199,2
31,42

5,118
6,18

3,199
11,32

755,7

C
1

10
30000

37,45
7,76

1,31
22,24

326,6
31,16

5,57
4,482

3,817
7,76

841,1

30
30000

38,24
8,62

1,35
18,79

346,8
28,41

5,863
6,19

3,898
8,62

845,6

30
20000

32,41
6,03

1,18
10,86

249,9
16,09

5,199
5,19

3,304
6,03

817,9

240
30000

37,63
8

1,29
15,69

321,4
23,23

5,635
5,86

3,836
8

843,6

C
2

10
30000

25,27
9,77

0,94
15,04

152,2
23,99

4,798
5,38

2,576
9,78

795

30
30000

26,65
6,28

0,93
14,11

157,5
21,69

5,042
6,58

2,716
6,28

798,5

30
20000

21,26
11,09

0,79
19,56

105
28,7

4,529
5,38

2,167
11,09

777,3

240
30000

29,03
5,16

1,02
10,27

189,8
15,88

5,165
5,98

2,96
5,16

814,3



 

Liite 4 (1) 

Taulukko 17 Koeajoissa suoritetut retentioaineidenkombinaatiot 

Fennosil 
495 (ml) 

[mg/g] 
(kg/t) 

Fennopol 
k3400P 

(ml) 
[mg/g] 
(kg/t)     

C1 C2 B1 B2 

1 1 1 0,1 x x 548,34 750,69 750,12 689,1 

1 1 2 0,2 x x 332,87 748,02     

1 1 3 0,3 x x 428,81 751,83 747,3 750,2 

2 2 1 0,1 x x 304,67 746,69     

2 2 2 0,2 x x 524,56 666,72     

2 2 3 0,3 x x 443,37 691,07     

3 5 1 0,1 x x 348,29 673,89     

3 5 2 0,2 x x 276,83 686,74     

3 5 3 0,3 x x 383,83 667,1     

EXPN 55D 
(ml) 

[mg/g] 
(kg/t) 

Fennosil 
495 (ml) 

[mg/g] 
(kg/t)     

C1 C2 B1 B2 

3 0,3 1 1 x x 335,39 315,9     

3 0,3 2 2 x x 403,54 672,9     

3 0,3 3 5 x x 379,16 686,63     

5 0,5 1 1 x x 679,3 678,13     

5 0,5 2 2 x x 324,97 231,98     

5 0,5 3 5 x x 360,13 436,86     

7 0,7 1 1 x x 400,35 243,23     

7 0,7 2 2 x x 390,7 197,1     

7 0,7 3 5 x x 453,2 241,42     

EXPN 55D 
(ml) 

[mg/g] 
(kg/t) 

Fennosil 
495 (ml) 

[mg/g] 
(kg/t) 

Fennopol 
k3400P 

(ml) 
[mg/g] 
(kg/t) 

C1 C2 B1 B2 

3 0,3 1 1 1 0,1 631,14 678,7     

3 0,3 1 1 2 0,2 341,77 667,67     

3 0,3 1 1 3 0,3 682,85 331,51     

5 0,5 1 1 1 0,1 673,37 670,41     

5 0,5 1 1 2 0,2 686,03 234,34     

5 0,5 1 1 3 0,3 673,59 264,23     

7 0,7 1 1 1 0,1 191,68 237,76     

7 0,7 1 1 2 0,2 667,66 208,68     

7 0,7 1 1 3 0,3 611,77 661,41     

 

 

 

 



 

Liite 4 (2) 

Taulukko 22 Koeajoissa suoritetut retentioaine kombinaatiot 

EXPN 55D 
(ml) 

[mg/g] 
(kg/t) 

Fennosil 
495 (ml) 

[mg/g] 
(kg/t) 

Fennopol 
k3400P 

(ml) 
[mg/g] 
(kg/t) 

C1 C2 B1 B2 

3 0,3 2 2 1 0,1 461,27 583,98     

3 0,3 2 2 2 0,2 675,18 413,72     

3 0,3 2 2 3 0,3 663,44 672,71     

5 0,5 2 2 1 0,1 673,3 205,75     

5 0,5 2 2 2 0,2 193,58 359,06     

5 0,5 2 2 3 0,3 180,62 208,38     

7 0,7 2 2 1 0,1 303,26 672,32     

7 0,7 2 2 2 0,2 192,71 384,93     

7 0,7 2 2 3 0,3 665,97 626,11     

EXPN 55D 
(ml) 

[mg/g] 
(kg/t) 

Fennosil 
495 (ml) 

[mg/g] 
(kg/t) 

Fennopol 
k3400P 

(ml) 
[mg/g] 
(kg/t) 

C1 C2 B1 B2 

3 0,3 3 5 1 0,1 288,83 449,2     

3 0,3 3 5 2 0,2 740,16 393,01 746,81 689,5 

3 0,3 3 5 3 0,3 734,31 397,8     

5 0,5 3 5 1 0,1 253,21 293,83     

5 0,5 3 5 2 0,2 219,74 295,04     

5 0,5 3 5 3 0,3 218,87 407,48     

7 0,7 3 5 1 0,1 194,01 538,6     

7 0,7 3 5 2 0,2 216,89 173,22     

7 0,7 3 5 3 0,3 198,29 149,04     

 

 

 

 

 



 

 


