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Tiivistelmä 

Jauhatus on paperinvalmistuksen yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein yksikköprosessi, jolla voidaan vaikuttaa 

paperinvalmistuksessa käytettävien kuitujen ominaisuuksiin. Heikko jauhautuvuus ja jauhatustulos näkyvät pahimmillaan 

paperikoneen heikkona ajettavuutena ja lopputuotteen heikkona laatuna muodostaen taloudellisen riskin. Jauhatukseen vaikuttavat 

tekijät eivät ainoastaan rajoitu itse jauhimiin, vaan tekijät voivat tulla massanvalmistuksen aikaisemmista vaiheista, mahdollisesti 

jopa raaka-aineesta asti. Tästä johtuen mielenkiinto ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat kuitujen jauhautuvuuteen ja jauhatukseen on 

suuri. 

Tässä työssä pyritään selvittämään mitkä tekijät jauhatuksessa ja massanvalmistuksessa aiheuttavat muutoksia jauhatusprosessissa. 
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sellu- ja paperitehdasta, sekä kuidun ja prosessiveden laatua kuvaavia suureita. 

Työn kokeellinen osa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tutkitaan viiveaikamallia ja tilastollista monimuuttuja-
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mukaan voisi olla vaikutusta massan jauhautuvuuteen. Näiden muuttujien pohjalta esitetään mahdollisia jatkotoimenpiteitä. 
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1 JOHDANTO 

Jauhatus on paperinvalmistuksen yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein yksikköprosessi, 

jolla voidaan vaikuttaa paperinvalmistuksessa käytettävien kuitujen ominaisuuksiin. 

Heikko jauhautuvuus ja jauhatustulos näkyvät pahimmillaan paperikoneen heikkona 

ajettavuutena ja lopputuotteen heikkona laatuna muodostaen taloudellisen riskin. 

Jauhatukseen vaikuttavat tekijät eivät ainoastaan rajoitu itse jauhimiin, vaan tekijät 

voivat tulla massanvalmistuksen aikaisemmista vaiheista, mahdollisesti jopa raaka-

aineesta asti. Tästä johtuen mielenkiinto ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat kuitujen 

jauhautuvuuteen ja jauhatukseen on suuri. 

Tässä työssä pyritään selvittämään mitkä tekijät jauhatuksessa ja massanvalmistuksessa 

aiheuttavat muutoksia jauhatusprosessissa. Työn teoriaosa keskittyy pääasiassa 

jauhatuksen teoriaan, ilmiöihin ja vaikutuksiin. 

Työn kokeellinen osa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tutkitaan 

viiveaikamallia ja tilastollista monimuuttuja-analyysiä hyödyntäen, mitkä tekijät 

sellutehtaan kuitulinjalta aina hienopaperikoneiden jauhatukseen asti vaikuttavat 

jauhatuksen energian ominaiskulutukseen. Sellutehtaan kuitulinjalta ja jauhimia 

edeltävistä prosessivaiheista kerätään prosessimittauksia, joiden mittaustulokset 

viiveistetään tilastollisesti tarkasteltavaan muotoon viiveaikamallilla. Viiveistetystä 

datasta luodaan malli monimuuttuja-analyysille, millä pyritään löytämään korrelaatioita 

jauhatuksen energian ominaiskulutukseen. Toisessa osassa tutkitaan jauhinkohtaista 

vaihtelua jauhatuksen lopputulokseen jauhatuskoeajon avulla. Koeajolla oli tarkoitus 

selvittää energian ominaiskulutuksen ja jauhimien terien käyttöiän vaikutusta 

kuituominaisuuksien muutoksiin kahdella rinnan ajettavalla koivujauhimella. 
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2 INTEGROITU SELLU- JA PAPERITEHDAS 

Sellu- ja paperitehdasintegraatilla tarkoitetaan tehdaskokonaisuutta, jossa valmistetaan 

sekä sellua, että paperia. Tällöin tehtaalla voi olla useita sellun- ja 

paperinvalmistuslinjoja. (Nurmesniemi et al. 2007; Sundholm 2007, 12) 

Integroidun sellu- ja paperitehtaan rajapintana voidaan yleensä pitää keskisakeustornia, 

jossa sellutehtaalta valmistunutta massa varastoidaan. Keskisakeustornissa massaa 

varastoidaan 8 – 12 % sakeudessa, ja tornin tilavuus voi olla jopa 10 000 m3. Varastointi 

keskisakeudessa varmistaa suurimman mahdollisen varastointikapasiteetin, sekä 

mahdollistaa tehokkaamman veden vaihdon sellu- ja paperitehtaan välillä. Varastotornit 

mitoitetaan paperitehtaan ja sellutehtaan tuotantomääriin sopiviksi. Tornin alaosassa on 

laimennusvyöhyke, missä massa laimennetaan helpommin pumpattavaan 2 – 5 % 

sakeuteen ja siirretään paperitehtaalle. Laimennusvesi syötetään sekoittimen imuosaan, 

tai syötetään potkuriakselia myöten suoraan sekoittimen korkeimman turbulenssin 

alueelle. (Weise et al. 2000, 145; Käki et al. 2007, 180 – 181, 205) 

Sellu- ja paperitehdasintegraatti mahdollistaa sellun pumppaamisen ns. putkimassana 

sellutehtaalta paperitehtaalle, minkä ansiosta paperitehtaan massankäsittelyssä 

sellupaalien pulpperointi- ja käsittelyjärjestelmä ei ole pakollinen. Kuivattua sellua 

voidaan kuitenkin käyttää putkimassan korvaajana tai lisäksi tarpeen vaatiessa. 

Putkimassa pumpataan sellutehtaalta paperitehtaalle ns. hakuvedellä, jolla on erillinen 

oma vesikiertonsa. Paperitehtaalla massalla suoritetaan veden vaihto paperitehtaan 

omiin vesiin, esimerkiksi rumpusuotimen avulla, ja hakuvesi palautuu takaisin 

kiertoonsa. (KnowPap; Laukkanen 1989, 4; Vahlroos 2005, 12) 

Putkimassan mukana voi tulla liuenneita ja kolloidaalisia aineita paperitehtaalle, jotka 

saattavat häiritä paperikoneen märänpään kemiaa ja prosesseja. Aineet syntyvät sellun 

valmistuksen ja valkaisun yhteydessä. Vedenvaihdosta huolimatta massan mukana tulee 

aina enemmän tai vähemmän sellutehtaan prosessivettä paperitehtaalle. Veden määrä 

on riippuvainen massan tulosakeudesta. Sellun tullessa tehtaalle 10 % sakeudessa sen 

mukana kantautuu 9 m3 vettä jokaista sellutonnia kohden. Vastaavasti 40 % sakeudessa 
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veden määrä on 1,5 m3 sellutonnia kohti. Tulevan veden ja sakeuden välistä 

riippuvuutta on esitetty kuvassa 1. (KnowPap; Laukkanen 1989, 24; Sjöström et al. 

2000) 

 

Kuva 1. Sellutehtaalta paperitehtaalle kulkeutuvan veden ja sakeuden suhde 

(Laukkanen 1989, 24) 
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3 KUIDUN JA PROSESSIVEDEN LAATUA KUVAAVAT 

SUUREET 

3.1 pH 

Lähes kaikki vesifaasissa tapahtuvat kemialliset reaktiot ovat jollakin tapaa riippuvaisia 

pH:n tasosta. pH on vetyionien konsentraatiota kuvaava logaritminen arvo, joka kuvaa 

happamuutta tai emäksisyyttä. Kemikaalien lisäykset voivat aiheuttaa muutoksen 

systeemin pH:ssa. pH:n vaihtelut lisäävät ja nopeuttavat saostumien muodostumista 

systeemeissä, mitkä voivat aiheuttaa erilaisia ajettavuusongelmia paperikoneella. 

Olosuhteiden muuttuessa emäksisemmiksi liuenneiden ja kolloidaalisten aineiden 

liukoisuus kasvaa. pH:lla on myös vaikutusta kuidun turpoamiskykyyn. pH:ta mitataan 

yleisesti eri prosessin vaiheista on-line-mittauksena, mutta luotettavan mittaustuloksen 

aikaansaamiseksi vaaditaan puhtaanapitoa ja säännöllistä kalibrointia. (Holmberg 1999, 

216 - 217) 

3.2 Johtokyky 

Johtokyky antaa karkean kuvauksen vesifaasin elektrolyyttipitoisuudesta. 

Epäorgaanisten liuenneiden aineiden koostumuksen ja konsentraation muutokset 

näkyvät johtokyvyn muutoksena. Johtokyvyn muutokset eivät välttämättä ole täysin 

sidoksissa ajettavuusongelmiin, mutta mittausten avulla pystytään selvittämään veden 

vaihtelun lähteet systeemissä. Kuten pH-mittarit, myös on-line-johtokykymittarit ovat 

herkkiä instrumentteja. (Holmberg 1999, 217) 

3.3 Lämpötila 

Lämpötila on mitatuin suure prosessiteollisuudessa. Lämpötilamittauksia tehdään lähes 

kaikissa valmistusprosessin vaiheissa ja jokaisella mittauksella on oma tehtävänsä 

prosessin osana. Useat reaktiot ovat riippuvaisia lämpötilasta. Esimerkiksi liukoisuus, 

reaktionopeudet, veden poistumisnopeus ja useiden eri kemikaalien vaikutukset 
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riippuvat lämpötilasta. Lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa saostumaongelmia. 

(Holmberg 1999, 219; KnowPulp) 

3.4 Varaustila 

Partikkeleiden erkaantuessaan toisistaan vesifaasissa niille yleensä muodostuu varaustila. 

Varaustila vaikuttaa muun muassa partikkeleiden flokkulaatio-ominaisuuksiin. 

Kemiallisilla massoilla varaustila muodostuu kuidun pinnassa olevista funktionaalisista 

ryhmistä. Anioninen varaus muodostuu ryhmien ionisoituessa. Kationisesti varautuneet 

ionit ylläpitävät varaustasapainoa ja voivat vaihtaa paikkaa keskenään, mistä johtuen 

kuidut toimivat kationin vaihtajina. Kuitujen pintavaraus on riippuvainen 

elektrolyyttipitoisuudesta ja pH:sta. (Holmberg 1999, 217 - 218) 

3.5 Liuenneet orgaaniset aineet 

Liuenneilla orgaanisilla aineilla on useita haitallisia vaikutuksia paperikoneen 

märänpäänkemiaan. Orgaaniset aineet voivat lisätä lima-ongelmia paperikoneella, koska 

limoittumista aiheuttavat mikrobit käyttävät orgaanisia aineita ravintonaan. Negatiivisen 

varauksen omaavat orgaaniset aineet, kuten lignosulfonaatit, häiritsevät kationisia 

lisäaineita, kuten retentioaineita, ja muodostavat suurimman osan niin sanotusta 

anionisesta roskasta. Liuenneita orgaanisten aineiden määrää voidaan arvioida 

kemiallisen hapenkulutuksen avulla. (Rubini 2006) 

3.6 Sameus 

Veden sameus aiheutuu pienistä, silmälle näkymättömistä partikkeleista, jotka voivat 

olla orgaanista tai epäorgaanista alkuperää. Sameusmittausta voidaan käyttää 

epäsuorana menetelmänä retention ja veden suotautuvuuden testaukseen 

paperikoneella ja antamaan tietoa vedessä olevista kolloidaalisista aineista. 

Kolloidaaliset aineet ovat usein anionisesti varautuneita, minkä johdosta ne voivat 

reagoida yleensä käytettyjen kationisten lisäaineiden kanssa, jolloin lisäaineiden halutut 
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vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Prosessiveden sameus korreloi myös hyvin 

kemiallisen hapenkulutuksen kanssa. (Krogerus 1999, 89; Rubini 2006) 
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4 YLEISTÄ JAUHATUKSESTA 

Kemiallisesti valmistettujen massojen jauhatuksella tarkoitetaan kuitujen mekaanista 

käsittelyä ja muokkaamista, jotta kuiduista voidaan valmistaa haluttujen ominaisuuksien 

paperia tai kartonkia. Kaikkia haluttuja ominaisuuksia ei yleensä pystytä toteuttamaan 

samanaikaisesti, joten käytännössä jauhatuksella pyritään saavuttamaan mahdollisimman 

edullinen kompromissiratkaisu. Yksikköprosessina jauhatus on yksi tärkeimmistä 

paperikuitujen esikäsittelyprosesseista paperinvalmistuksessa. Päätavoitteena 

jauhatuksessa on parantaa kuitujen kykyä muodostaa sidoksia keskenään, jotta saataisiin 

valmistettua kestävä, tasainen ja hyvät paino-ominaisuudet omaava tuote. Joissakin 

tapauksissa jauhatuksen tavoitteena voi olla myös pitkien kuitujen katkominen 

pienemmiksi palasiksi, jolloin pyritään parantamaan lopputuotteen absorptiokykyä, 

huokoisuutta ja optisia ominaisuuksia. (Ebeling 1983, 67; Lumiainen 2000, 87) 

Jauhatus voidaan toteuttaa matala-, keski- tai korkeasakeudessa, mutta tässä työssä 

jauhatuksesta puhuttaessa tarkoitetaan kuitenkin matalasakeusjauhatusta. 

4.1 Jauhatuksen perusteet 

Sellukuidut eivät kemiallisen ja fysikaalisen rakenteensa vuoksi sovellu sellaisenaan juuri 

minkään paperilajin valmistukseen. Yleisin jauhatusmenetelmä on käsitellä vesilietteessä 

3 – 5 % sakeudessa olevia kuituja metallisten, uritettujen terien välissä. Jauhimeen 

pumpatut kuitukimput kulkevat terien välissä paikallaan olevan staattorin ja liikkuvan 

roottorin teränreunojen kohtauspaikalle, missä ne saavat voimakkaan iskun ja joutuvat 

puristuksiin. (Ebeling 1983, 67; Lumiainen 2000, 87 - 88) 

Jauhatusprosessin sisällä tapahtuvien ilmiöiden tarkka ymmärtäminen on 

monimutkaista. Myös jauhimen urien, terämuotoilun, terävälin ja pyörimisnopeuden 

vaikutuksia kuituominaisuuksiin on vaikeaa määrittää matemaattisesti, sekä miten 

jauhimen toimintaa tulisi ohjata haluttujen kuitujen rakenteellisten muutosten 

optimoimiseksi. (Koskenhely 2007, 94) 
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Jauhatus voidaan jakaa kahteen päävaiheeseen: valintaan ja käsittelyyn. Kuvassa 2 on 

esitetty tarkemmin jauhatuksen eri vaiheet. Aluksi suurimmaksi osaksi vettä sisältävät 

kuitukimput kerääntyvät roottoriterän särmälle. Roottoriterän särmän lähestyessä 

staattoriterän särmää kuitukimput puristuvat kasaan ja joutuvat voimakkaan mekaanisen 

iskun kohteeksi. Seurauksena suurin osa vedestä poistuu ja osa lyhyistä kimppuja 

muodostamattomista kuiduista irtoaa kuitukimpusta terien uriin. Särmien välissä 

kuitukimppuun kohdistuu mekaanista rasitusta särmien aiheuttamasta puristuksesta ja 

roottorin samanaikaisesta liikkeestä, jonka repivä liike aiheuttaa kuitukimpun sisällä 

kuitujen välistä kitkaa. (Lumiainen 2000, 87 – 88; Koskenhely 2007, 94) 

 

Kuva 2. Jauhatuksen vaiheet. (Lumiainen 2000, 87) 

4.2 Ominaissärmäkuormateoria ja energian ominaiskulutus 

Jauhatusteorioita on kehitetty määrittämään sopivimpia jauhatusjärjestelmiä, sekä 

ohjaamaan ja määrittämään jauhatusolosuhteita. Yleinen ominaisuus 

matalasakeusjauhatusteorioissa on kokonaistehon jakaminen kahteen osaan. 

Jauhatuksen nettoteho, jolla tarkoitetaan energian määrää joka kuluu jauhatuksessa 
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kuitujen ominaisuuksien muokkaamisessa, on jauhatuksen kokonaistehon ja jauhimen 

tyhjäkäyntitehon välinen erotus. Tyhjäkäyntiteho määritetään ajamalla käynnissä olevan 

jauhimen läpi vettä staattorin ja roottorin terävälin ollessa mahdollisimman kapea. 

Kokonaistehon määrittäminen riippuu puolestaan todellisista ajo-olosuhteista, kuten 

kuitujen aiheuttamasta jauhatusvastuksesta ja jauhimen moottorin 

maksimivääntömomentista. (Lumiainen 2000, 91) 

Ominaissärmäkuormateoria (OSK) on hyvin tunnettu ja kaikkein luotettavin teoria 

paperiteollisuudessa. (Gharehkhani et al. 2014) Vuonna 1958 Wultsch ja Flucher 

esittivät termin jauhatusintensiteetti, joka on jauhimen tehollisen kuorman ja 

leikkausnopeuden suhde. Vuonna 1966 Brecht ja Siewert määrittivät 

jauhatusintensiteetin ominaissärmäkuormaksi. Teoria kuvailee kuinka paljon kuituja 

käsitellään ja kuinka intensiivisesti niihin kohdistuu iskuja. (Lumiainen 2000, 92; 

Koskenhely 2007, 115) 

Ominaissärmäkuorma lasketaan yhtälön (1) mukaisesti (Lumiainen 2000, 93): 

 

 𝑂𝑆𝐾 =
𝑃𝑒

𝐿𝑠
,  𝑃𝑒 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑛   (1) 

 

missä 𝑂𝑆𝐾 on ominaissärmäkuorma [Ws/m] 

 𝑃𝑒 on jauhatuksen nettoteho [kW] 

 𝐿𝑠 on leikkausnopeus [km/s] 

 𝑃𝑡 on jauhimen kokonaisteho [kW] 

 𝑃𝑛 on jauhimen tyhjäkäyntiteho [kW] 

Ominaissärmäkuormateorian mukaan kuitujen jauhautuminen tapahtuu vain ja 

ainoastaan teräsärmien välissä. Teorian mukaan jauhimen teräsärmien yhteenlaskettu 

pituus määrittää kuinka paljon jauhinta voidaan kuormittaa. Leikkausnopeus kasvaa, kun 
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jauhimen terät ovat kapeita ja tiheään sijoitettuja. Tällöin jauhimen kuormitusta voidaan 

myös kasvattaa. Toisaalta samaan jauhatusintensiteettiin päästään sellaisilla jauhimilla, 

joissa terät ovat leveämpi ja harvempaan sijoitettuja, mutta jauhimen kuormitus on 

alhaisempi. (Koskenhely 2007, 115) 

Leikkausnopeus lasketaan yhtälön (2) mukaisesti (Lumiainen 2000, 93): 

  

 𝐿𝑠 = 𝐿𝑛 = 𝑍𝑟𝑍𝑠𝑡𝑙𝑛    (2) 

 

missä 𝐿𝑠 on leikkausnopeus [km/s] 

 L on leikkauspituus [km/rev] 

 𝑛 on roottorin pyörimisnopeus [rev/s] 

 𝑍𝑟 on roottorin teräsärmien lukumäärä 

 𝑍𝑠𝑡 on staattorin teräsärmien lukumäärä 

 𝑙 on roottorin ja staattorin teräsärmien kohtaamispituus [km] 

Riittävä jauhatusintensiteetti ja teräleveys vaihtelevat jauhintyypistä riippuen. 

Kartiojauhimilla terävälit ovat leveämpiä ja jauhatusintensiteetit suurempia kuin 

kiekkojauhimilla. Kartiojauhimella jauhettaessa sopiva jauhatusintensiteetti 

sulfaattikeitetylle havupuulle on 2,0 – 6,0 J/m ja sulfaattikeitetylle lehtipuulle 0,4 – 1,5 

J/m. (Lumiainen 2000, 114) 

Energian ominaiskulutus on myös hyvin yleisesti käytetty menetelmä jauhinten 

ohjauksessa. Energian ominaiskulutus kuvailee jauhatuksen määrän ja se lasketaan 

yhtälön (3) mukaisesti. (Koskenhely 2007, 115 – 116) 

 



 

 

18 

 𝐸𝑂𝐾 =
𝑃𝑒

𝐹𝐶
      (3) 

 

missä 𝐸𝑂𝐾 on energian ominaiskulutus [kWh/t] 

 𝑃𝑒 on jauhatuksen nettoteho [kW] 

 𝐹 on massan virtausnopeus [l/min] 

 𝐶 on sakeus [kg/m3] 

4.3 Jauhatuksen energiankulutus 

Matalasakeusjauhatuksen kokonaisenergiatehokkuus on arvioitu alhaiseksi. Energiaa 

menee hukkaan, koska jauhimen roottori pyörii nopeasti, mikä lisää kineettistä energiaa 

jauhinterien urissa. Korkeassa pyörimisnopeudessa energiaa siirtyy fluidin vauhdin 

kiihdyttämiseen teräurissa sisemmältä jauhatusvyöhykkeeltä ulommalle. Ilmiöstä 

aiheutuu myös paine-eroa jauhimen lähtö- ja tulopaineissa. Kuitujen rakenteen 

muokkaamisen näkökulmasta tarkasteltuna jauhimen kuluttama energia massan 

pumppaamiseen on hukkaan heitettyä energiaa, mutta toisaalta jauhimen tekemä työ 

massan siirtämiseen seuraavaan prosessivaiheeseen on pumppauksen kannalta tärkeää. 

Energiataloudellisesta näkökulmasta tulisikin tarkastella kannattaako jauhimen energiaa 

käyttää massan pumppaukseen, vai tulisiko pumppaus suorittaa esimerkiksi 

tarkoitukseen sopivalla pumpulla. Oikeanlaisella jauhimella ja jauhatustavalla pystytään 

paremmin hallitsemaan jauhatuksen taloudellisuutta. (Koskenhely 2007, 129) 

Osa jauhimen energiasta kuluu laakeroinnista aiheutuvaan kitkaan. Lisäksi energiaa 

kuluu hukkaan sähkömoottorista, sillä mikään moottori ei toimi täydellisellä sadan 

prosentin tehokkuudella. Kukaan ei ole pystynyt määrittämään tarkkaan kuinka paljon 

energiaa kuluu jauhinvyöhykkeen läpäisevän massasuspension tehottomaan 

hydrodynamiikkaan, mutta on hyvin mahdollista, että merkittäviä muutoksia ei tapahdu 

massan virratessa jauhimen teräurissa. (Koskenhely 2007. 129 – 130) 
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5 JAUHATUKSEN VAIKUTUKSET KUITUIHIN 

Jauhatuksen tärkeimmät vaikutukset kuituihin ovat (Lumiainen 2000, 89): 

- Kuitujen katkeaminen ja lyhentyminen 

- Hienoaineksen muodostuminen. 

- Sisäinen fibrillaatio 

- Ulkoinen fibrillaatio 

- Kuitujen kihartuminen tai suoristuminen 

- Solmujen, sykkyröiden ja kuituseinämien paikallisten puristumien 

muodostuminen tai niiden poistaminen 

- Kolloidaalisen materiaalin liukeneminen ympäröivään nestefaasiin 

- Hemiselluloosan uudelleen sijoittuminen kuidun ulkopinnalle 

- Pinnan hiertyminen molekyylitasolle hyytelömäisemmän pinnan 

muodostumiseksi. 

Lisäksi kemiallisen sellun jauhatuksen vaikutus kuidun ja paperin ominaisuuksiin voidaan 

nähdä seuraavilla mittauksilla (Lumiainen 2000, 89): 

- Veden poistumisvastuksen kasvulla 

- Vetolujuuden, vetojäykkyyden, puhkaisulujuuden, sidoslujuuden kasvulla 

- Havupuukuiduilla repäisylujuus voi parantua jauhatuksen alussa hieman, 

mutta jauhatuksen pidentyessä repäisylujuus laskee 

- Lehtipuukuiduilla repäisylujuus paranee jauhatuksen alussa merkittävästi, 

mutta jauhatusta jatkettaessa repäisylujuus laskee 

- Huokoisuus, bulkkisuus, absorptiokyky, opasiteetti ja valon sironta laskevat 

- Vaaleus laskee. 

5.1 Kuidun rakenne 

Puukuitu voidaan jakaa kolmeen pääkerrokseen: välilamelliin, primääri, eli P-kerrokseen 

ja sekundääri, eli S-kerroksiin. Tätä rakennetta on havainnollistettu kuvassa 3. 
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Välilamelli on kuituseinämän amorfinen, pääsääntöisesti hemiselluloosasta ja ligniinistä 

koostuva matriisi, joka ympäröi kuidun fibrillejä. Välilamelli erottaa kuidut toisistaan, 

eikä siksi kuulu kuidun varsinaiseen soluseinään. Sen ligniinipitoisuus vaihtelee 55 ja 60 

% välillä puulajista riippuen. Primääriseinä on pääsääntöisesti selluloosasta koostuvien 

mikrofibrillien muodostama karkea verkko, jota peittää ligniini. Seinän ulkokehällä 

mikrofibrillit ovat hajallaan ja sisäkehällä mikrofibrillit kulkevat melkein poikittain kuidun 

pituusakseliin nähden. Kuidun turvotessa primääriseinä irtoaa alla olevista kerroksista 

kasaantuen vöiksi kuidun ympärille. Sekundääriseinä on suurimmaksi osaksi 

mikrofibrilleistä koostuva kerros, joka voidaan erottaa kolmeksi kerrokseksi. S1 on 

ohut ulkokerros ja S3 on ohut sisäkerros. S2-kerros on yleensä kuidun paksuin osa, 

jossa suurin osa kuidun selluloosasta sijaitsee, ja joka tuottaa kuidun mekaaniset 

ominaisuudet. Fibrillit kiertävät spiraalimaisesti kuituakselin ympäri tietyssä kulmassa. 

Myös S1- ja S3-kerroksissa esiintyy vastaavanlaista rakennetta, mutta niiden vaikutus 

kuidun mekaanisiin ominaisuuksiin on huomattavasti vähäisempi kuin S2-kerroksessa. 

(KnowPulp; Sirviö 2008, 61) 
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Kuva 3. Puukuidun eri kerrokset (Sirviö 2008, 63) 

 

Usein uloimmat primääri- ja S1-kerros menetetään sellunkeiton yhteydessä. Kuidun 

alkuperäinen rakenne ja keitossa tapahtuvat muutokset määrittävät kuidun 

mukautuvuuden ja turpoamiskyvyn vesifaasissa. Lopullinen kuidun rakenne ja 

ominaisuudet määräytyvät kuitenkin vasta paperinvalmistusprosessissa. (Sirviö 2008, 

61) 

Havupuusellun kuidun uloimmat kerrokset pysyvät suuremmilta osin sijoillaan 

sellunvalmistusprosessissa. Jauhatusvaiheessa uloimmat kerrokset kuitenkin hajoavat ja 

irtoavat, mikä paljastaa uutta pintaa kuidusta. Paperinvalmistuksen kannalta nämä ilmiöt 

ovat tärkeitä kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että uloimpien kerroksien 

hajoaminen määrittää sisäisen ja ulkoisen fibrillaation tasot. Toinen syy on se, että 

paperin sidosvoimat ovat riippuvaisia paperin valmistuksen veden poiston 
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loppuvaiheissa tapahtuvista paljastuneiden kuitupintojen kosketuksista, joiden 

kemiallinen luonne vaikuttaa sidoksien lujuuteen. Paperitekniset ominaisuudet, kuten 

tiheys, vetolujuus ja opasiteetti, ovat logaritmisesti suoraan riippuvaisia jauhatusajasta, 

kuten myös kuidun primääriseinän irtoaminen. Tästä johtuen voidaan olettaa, että 

näiden paperiteknisten ominaisuuksien kehittyminen liittyy primääriseinän irtoamiseen. 

Primääriseinän poistuessa myös merkittävä osa sekundääriseinästä poistuu kuidusta 

jauhatuksen yhteydessä. (Eklund & Lindström 1991, 51) 

 

5.2 Sisäinen fibrillaatio 

Sisäisellä fibrillaatiolla tarkoitetaan kuidun kuituseinämien delaminoitumista ja 

amorfisten alueiden turpoamista. Jauhatuskäsittelyn seurauksena kuituja ympäröivä vesi 

pääsee kuitujen huokosten kautta tunkeutumaan kuidun sisälle saaden kuidun 

turpoamaan. Sisäisen fibrillaation seurauksena kuiduista tulee mukautuvampia, jolloin 

paperirainan muodostuksessa ja märkäpuristuksessa kuituseinämät menettävät 

muotonsa ja kuidun ontelot voivat painua kasaan. (Koskenhely 2007, 96) 

Kuituseinämän delaminoituminen syntyy jauhimen puristavista ja repivistä iskuista 

kuituihin. Tarvittava voima määräytyy kuidun kyvystä kestää rasitusta, mikä riippuu 

paljon kuidun pituudesta ja jäykkyydestä. Halkaisijaltaan pienillä kuiduilla on suurempi 

vastustuskyky puristavaa rasitusta vastaan ja puolestaan heikompi vastustuskyky 

taivuttavaa rasitusta kohtaan. Korkean kimmokekertoimen ja karkeuden omaavat 

kuidut vaativat myös enemmän voimaa sisäisen fibrillaation aikaansaamiseksi. 

Optimaalinen jauhatus sisäiselle fibrillaatiolle vähäisellä ulkoisella fibrillaatiolla tulisi 

tapahtua voimalla, joka tarvitaan kuitujen rakenteen luhistumiseen. Näistä tekijöistä 

johtuen karkeat kesäpuukuidut voivat vaatia enemmän voimaa tarvittavan rasituksen 

aikaansaamiseksi suhteessa kevätpuukuituihin. (Kerekes & Senger 2006; Koskenhely 

2007, 98) 

Wang (2006) esitti kuinka puristava voima mahdollisesti aiheuttaa kuidun sisäistä 

fibrillaatiota kuvan 4 mukaisesti. Puristuksesta aiheutuva voima rypistää kuitua kohdista 
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B, mikä repii mikrofibrillien välisiä sidoksia. Kuidun tehokkaan turpoamisen ja 

kuituseinämän löysentymisen aikaansaamiseksi kuituun tulee kohdistaa puristavia iskuja 

eri suunnista, jolloin muodostuu useampia rypistymispisteitä. (Wang 2006, 33) 

 

Kuva 4. Sisäisen fibrilloitumisen mekanismi. (Wang 2006, 34) 

 

5.3 Ulkoinen fibrillaatio ja hienoaineksen synty 

Ulkoisella fibrillaatiolla tarkoitetaan jauhatuksen aiheuttamaa kuidun ulkokerrosten 

irtoamista kuitumatriisista ja sekundääriseinän fibrillien paljastumista. Ulkoinen 

fibrillaatio tuo esiin uusia pintoja jotka lisäävät sidosten muodostumisen tapahtumista 

kuivumisen aikana. Lisäksi kuidun turpoaminen veden vaikutuksesta kasvaa ja kuidun 

suotautuvuusvastus kasvaa. (Eklund & Lindström 1991, 47; El-Sharkawy et al. 2008) 

Jauhimen terien aiheuttaman repivän iskun uskotaan olevan todennäköisin tekijä 

ulkoiseen fibrilloitumiseen. Kun kuidut kulkeutuvat teräväleihin terien reunat ja pinnat 

repivät kuituja. Tiettyyn ulkoiseen fibrillaatiotasoon päästäkseen kuituihin tarvitaan 

tietty määrä kuitujen pintaan kohdistuvaa hankausta, mihin tarvitaan tietty määrä 

puristavaa voimaa jaettuna liukumamatkalla. Terien pinnalla oleville kuiduille 

merkityksellinen liukumamatka on kahden yksittäisen kuidun välinen matka. (Kerekes & 

Senger 2006; Koskenhely 2007, 100) 
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Hienoaines on selluloosaa, hemiselluloosaa, ligniiniä ja lisäaineita sisältävää pientä, 

partikkelimaista ainesta. Hienoaineksen aineellinen koostumus on samanlaista kuin 

muissakin kuitujakaumissa. Massassa oleva hienoaines voidaan jakaa primääri- ja 

sekundäärihienoainekseen. Primäärihienoainesta on jo jauhamattomassa massassa ja ne 

tulevat säde- ja parenkyymisoluista. Sekundäärihienoaines syntyy jauhatuksessa. 

Ulkoisesti fibrilloituneen kuidun pinnasta irtoavat lamellaariset ja fibrillaariset osat, sekä 

kolloidaalinen materiaali muodostavat osan hienoaineksesta. Partikkelien koko vaihtelee 

0,3 mm alaspäin. Kemiallisesti valmistetussa massassa primäärisen hienoaineksen määrä 

on yleensä alle 2 %, mutta jauhatuksen jälkeen hienoaineksen yhteenlaskettu määrä voi 

olla jopa 15 %. Pienestä partikkelikoosta johtuen hienoaineksilla on suuri ominaispinta-

ala, jota jauhatus entisestään kasvattaa. Primäärisen hienoaineksen ominaispinta-ala on 4 

– 5 m2/g ja sekundäärisen 10 - 20 m2/g. Vertailun vuoksi todettakoon, että normaalin 

kuidun ominaispinta-ala on 1 m2/g. Tästä johtuen hienoaines parantaa kuitujen välisiä 

sidoksia. Paperia muodostettaessa hienoainesta kertyy kuitujen välisiin rakoihin 

suotautumisvaiheessa täyttäen ne ja luoden samalla lisää sidoksia kuitujen välille. 

(Gharehkhani et al. 2014; Koskenhely 2007, 100; Sirviö 2008, 69 - 71) 

5.4 Kuitujen suoristuminen 

Sellun kemiallisen valmistuksen ja massan valkaisun jälkeen kuidut ovat enemmän tai 

vähemmän kihartuneita. Paikallisia kuituvaurioita syntyy pääasiallisesti, kun keski- tai 

korkeasakeudessa olevaa massaa pumpataan tai sekoitetaan. Seurauksena kuidut 

menevät kieroon, sykkyrälle tai kuituseinämässä tapahtuu paikallisia sijoiltaan menoja, 

mikä lisää mitattavaa kuitujen kihartuneisuutta. Kuitujen kihartuneisuuden arvioinnissa 

käytetään ns. kiharuusindeksiä. Kiharuusindeksi on kuidun koko pituuden ja päästä 

päähän lasketun suoran välinen suhde. Kuitu on kiharaton kiharuusindeksin saadessa 

arvon nolla, mutta käytännössä kuitu on harvoin suora, koska kuitua sisältävä massa käy 

läpi useita mekaanisia ja kemiallisia prosesseja jotka vaikuttavat kiharuuteen. 

Matalasakeusjauhatuksessa kuidut yleensä suoristuvat hieman. Kuidun kiharaa, kuidussa 

olevaa sykkyrää ja kiharuusindeksin laskeminen on esitetty kuvassa 5. (Gharehkhani et 

al. 2014; Koskenhely 2007, 98) 
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Kuva 5. Kuidun kihara, sykkyrä ja kiharuusindeksin laskeminen. (Wathén 2006, 30) 

 

Kuitujen suoristamisella saavutetaan tärkeitä paperiteknisiä ominaisuuksia. Massan 

suotautumisvastus laskee kuitujen suoristuessa. Suorat kuidut parantavat paperin 

lujuusominaisuuksia, koska arkkeihin kohdistuva voima jakautuu laajemmalle alueelle 

kuituverkostossa, lisäävät kimmokerrointa ja vetolujuutta. (Gharehkhani et al. 2014) 

5.5 Kuitujen katkeaminen 

Kuidun katkeaminen on yleensä ei-toivottu jauhatusvaikutus erityisesti 

matalasakeusjauhatuksessa, joka aiheutuu kuituun vaikuttaneesta korkeasta rasituksesta. 

Katkeamisen seurauksena menetetään esimerkiksi havukuiduilta saatavia 

lujuusominaisuuksia. Jauhimen kuormitusta lisättäessä jauhimen teräväli pienenee, 

jolloin kuidut puristuvat kovemmin toisiaan vasten tai pysyvät varmemmin teräsärmän 

reunalla. Kuituihin kohdistuu aksiaalista vetävää voimaa teräsärmien kohdatessa. Kun 

voima kasvaa liian suureksi kuidun kestävyydelle, niin kuitu katkeaa. (Gharehkhani et al. 

2014; Koskenhely 2007. 99) 
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Edellä mainituista asioista johtuen vaikuttavimmat tekijät kuitujen katkeamisessa ovat 

jauhimen kuormitus ja terien kunto. Jauhatuksen intensiteetti tulee valita siten, että 

vakavimmilta kuitukatkeiluilta vältytään, mutta muut jauhatuksella halutut muutokset 

esimerkiksi sisäisessä fibrillaatiossa paranevat tehokkaasti. Energiatehokkuutta voidaan 

myös parantaa käyttämällä terätyypeissä sellaisia materiaaleja jotka vähentävät 

teräsärmien pyöristymistä. Toisaalta teräsärmien ollessa liian teräviä tai 

naarmuuntuneita kuitukatkeilu voi lisääntyä. (Koskenhely 2007, 99; Koskenhely et al. 

2007) 

5.6 Orgaanisten aineiden vapautuminen 

Jauhatuksessa kuiduista vapautuu liuenneita ja kolloidisia materiaaleja kuituja 

ympäröivään vesifaasiin. Valkaistuista kuiduista vapautuvat orgaaniset ainekset ovat 

pääsääntöisesti hiilihydraatteja. Lyhytkuituisesta sellusta vapautuu verrattaessa 

enemmän orgaanisia aineksia, joiden molekyylipaino on suurempi kuin pitkäkuituisesta 

sellusta. Orgaaniset aineet voivat reagoida paperikoneella lisättävien lisäaineiden kanssa 

heikentäen niiden tehokkuutta. Veden suolapitoisuus ja kuidun varaustiheys vaikuttavat 

myös orgaanisten aineiden vapautumiseen. Korkeammissa suolapitoisuuksissa aineiden 

vapautuminen on keskinkertaista, mutta korkean varaustiheyden omaavat massat 

vapauttavat enemmän orgaanisia aineita. (Koskenhely 2007, 101; Sjöström et al. 2000; 

Weise et al. 2000, 175;) 

5.7 Jauhautuneisuuden mittaaminen 

Eräs yleisimmistä käytetyimmistä menetelmistä massankäsittelyn muutoksien 

tarkkailussa on mitata massasuspension veden suotautuvuutta tai suotautuvuusvastusta. 

Niiden on havaittu korreloivan kuitujen fibrilloitumisen ja hienoaineksen määrän kanssa, 

minkä takia niitä käytetään yleisesti jauhautumisen indikaattorina. Jauhatus edistää 

kuitujen turpoamista ja tekee kuiduista taipuisampia. Freeness-testissä kuidut takertuvat 

tiukasti toisiinsa muodostaen verkkomaisen rakenteen veden poistuessa sihdin läpi. 

Lisäksi jauhatuksessa syntynyt hienoaines takertuu yksittäisten kuitujen muodostamiin 
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huokosiin, mikä saa aikaan tiiviin kuitumaton, joka estää ja hidastaa veden 

suotautumista pois massasta. (Gharehkhani et al. 2014) 

Nykykäytäntönä jauhatuksen säädössä käytetään laboratoriosta tai näyteanalysaattorista 

saatua freeness- tai SR-arvoa, jonka mukaan operaattori tekee tarvittaessa muutoksia 

jauhimen tehon käyttöön. Tästä johtuen jauhatuksen muutoksiin ei usein pystytä 

reagoimaan nopeasti. Viime vuosikymmenten aikana on kehitetty myös erilaisia 

suotautumiskykyä mittaavia on-line-mittareita jauhatuksen mittaukseen ja ohjaukseen. 

On-line-mittareiden luotettavuus on kuitenkin erityisesti tässä tapauksessa 

ongelmallista, sillä suotautumisvastuksen kehittyminen on yhdistelmä useita eri 

kuitumuutoksia, jotka voivat vaihdella eri tavoin ominaisenergiankulutusta muuttamalla. 

(Koskenhely 2007, 114) 

CSF, eli Canadian Standard Freeness, on yleisesti käytetty testi massan suotautuvuuden, 

eli freenessin, määrittämiseen. Testiä käytetään erityisesti laboratorioissa. CSF-testissä 

1 litra 0,3 % sakeudessa olevaa massasuspensiota kaadetaan kammioon, jonka pohjassa 

on sihti. Vesi poistuu suspension muodostaman kuitumaton ja sihdin läpi suppiloon, 

jonka pohjassa ja sivussa on aukko. Sivuaukosta poistuneen veden määrä millilitroina 

määrittää massan freeness-arvon. Mitä korkeampi freeness-arvo on, sitä alhaisempi 

suotautumisvastus massasuspensiolla on. (Gharehkhani et al. 2014) 

SR, eli Schopper-Riegler-testi on vanhin suotautuvuuskoe, joka on luonteeltaan hyvin 

samanlainen kuin CSF-testi. Laboratorio-olosuhteissa kokeessa käytetään 1 litra 0,2 % 

sakeudessa olevaa massasuspensiota, joka kaadetaan kammioon, jonka pohjassa olevan 

viiran läpi vesi suotautuu kammion alapuolella olevaan suppiloon. Kuten CSF-

testilaitteistossa, myös SR-kokeen suppilossa on kaksi aukkoa, mutta pohja aukko on 

pienempi sivuaukkoon verrattuna. Mitä nopeammin massa suotautuu viiran läpi, sitä 

enemmän vettä päätyy suppilon sivuaukkoon. SR-luku saa arvon 0 – 100 väliltä, mikä 

määräytyy sivuaukon kautta poistuneen veden määrästä. SR-luku suurenee mitä 

vähemmän vettä poistuu sivuaukosta. Näin ollen SR-luku käyttäytyy käänteisesti CSF-

lukuun verrattuna, eli mitä suurempi SR-luku on, sitä suurempi suotautumisvastus 

massalla on. Jauhatusta ajatellen tämä tarkoittaa, että jauhatuksen edetessä SR-luku 
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kasvaa. SR-lukua käytetään yleisesti alan kirjallisuudessa eri massoja kuvailtaessa. 

(Dienes et al. 2005; Gharehkhani et al. 2014) 

Massan laaduntarkkailun kannalta SR-lukua tai freenessiä ei tulisi käyttää ainoana 

indikaattorina, sillä ne eivät yksistään anna hyvää kuvaa massan laadusta. Sekä CSF- ja 

SR-testi ovat herkkiä veden laadun, kuten pH:n ja elektrolyyttipitoisuuden vaihteluille. 

Lisäksi SR-luku ja freeness ovat molemmat vahvasti riippuvaisempia massan 

hienoaineksen määrästä suhteessa kuitujen turpoamiseen ja fibrilloitumiseen. Tästä 

johtuen ne korreloivat heikosti lujuusominaisuuksiin ja paperikoneen viira- ja 

puristinosan vedenpoistovastukseen. Paperikoneen vedenpoistovastus ei siis aina ole 

jauhatuksen määrän rajoittavana tekijä, vaikka CSF- ja SR-testi antavat näin olettaa. 

Todellisuudessa rajoittavana laatutekijänä voi olla esimerkiksi repäisylujuus. (Hiltunen 

1999, 51) 
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6 ERI MASSOJEN JAUHATUS 

Koivu- ja mäntypuusellun kemiallisissa koostumuksissa on pääkomponenttien osalta 

pieniä eroja. Selluloosapitoisuus molemmissa massoissa on noin 40 %. Koivulla 

hemiselluloosapitoisuus vaihtelee 30 – 35 % välillä ja on hieman suurempi kuin 

männyllä, jonka hemiselluloosapitoisuus vaihtelee 25 – 30 % välillä. Mäntysellun 

ligniinipitoisuus on 25 – 30 % luokkaa, joka on hieman suurempi kuin koivusellun 

ligniinipitoisuus. Kemiallisen sellun valmistusprosessi määrää kuitenkin jauhettavan 

massan kemiallisen koostumuksen, joka voi vaikuttaa massan jauhettavuuteen. 

Esimerkiksi alhainen keittosaanto nopeuttaa massan jauhautuvuutta, mutta keittokapan 

laskiessa jauhautuvuus hidastuu. Massan hemiselluloosapitoisuuden noustessa massan 

jauhatuksen energiamäärä laskee ja lisää kuidun joustavuutta, mutta samalla alentaa 

lopputuotteen repäisylujuutta ja bulkkia. (Alén 2000, 29; Stora Enso 2005; Vahlroos 

2005, 28) 

6.1 Lehtipuusellun jauhatus 

Lehtipuukuidut ovat kooltaan lyhyitä ja ohuempia kuin havupuukuidut. Kuidun pituus 

vaihtelee 1,0 – 2,0 mm välillä ja paksuus on keskimäärin 0,025 mm. Lehtipuusellun 

jauhatuksen tavoitteena on parantaa lopputuotteen optisia- ja 

painettavuusominaisuuksia heikentämättä liikaa lujuusominaisuuksia. Lyhytkuituista 

lehtipuusellua jauhetaan yleensä suhteellisen varovaisesti. Suuremmilla kuormituksilla 

saattaa tapahtua staattorin ja roottorin välisiä teräkosketuksia johtuen lehtipuusellun 

heikosta kuormituksen kantokyvystä. Lyhyet kuidut jauhautuvat helpommin ja vaativat 

vähemmän energiaa pitkiin kuituihin verrattuna. (Jokisalo & Salomäki 1983, 433; 

KnowPap; Levlin 1983, 29;) 

6.2 Havupuusellun jauhatus 

Pohjoismaisen havupuun kuitupituus vaihtelee 2,0 – 4,0 mm välillä ja kuitujen paksuus 

on keskimäärin yhden prosentin luokkaa kuidun pituudesta. Tästä johtuen 

havumassojen jauhatukseen vaaditaan enemmän energiaa kuin lehtipuumassoilla. Lisäksi 
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havupuumassoille on luonteenomaista hyvät lujuusominaisuudet. Vetolujuuden 

kehittymisellä on yhteys jauhatuksen rajuuden kanssa. Mitä rajumpi jauhatus, sitä 

nopeammin vetolujuus kehittyy. Lisäksi myös repäisylujuuden ja vetolujuuden suhde on 

hyvä havumassoilla. Repäisylujuuden kehittymisen kannalta havumassoilla tulisi suosia 

varovaisempaa jauhatustapaa, sillä repäisylujuuden maksimi saavutetaan jo jauhatuksen 

aikaisessa vaiheessa, jonka jälkeen repäisylujuus laskee. Opasiteetti on havumassoilla 

alhaisempi verrattuna lehtipuumassoihin ja se laskee jauhatuksen edetessä. (Levlin 

1982a, 10 - 11; Levlin 1982b, 6; Levlin 1983, 28; Lumiainen 2000, 118 - 120) 

Havupuusellun yhteydessä puhutaan usein myös lujite- eli armeerausmassasta. 

Armeerausmassa on kuitukomponentti, jota lisätään massaseokseen ensisijaisesti 

tuomaan riittävät lujuusominaisuudet paperille. Armeerausmassa-termiä käytetään 

hienopaperimassoista puhuttaessa, koska hienopaperit sisältävät suurimmaksi osaksi 

lyhytkuituista massaa. Armeerausmassan tehtävänä on riittävien lujuusominaisuuksien 

lisäksi paperinvalmistusprosessin ajettavuuden varmistaminen parantamalla muun 

muassa massaseoksen alkuperäismärkälujuutta, mikä vähentää katkoja paperikoneen 

puristinosalla. Sopiva jauhatus parantaa alkuperäismärkälujuutta parantamalla 

armeerausmassan vedenpoistumisominaisuuksia. (Levlin 1982b, 1, 4, 6) 

6.3 Kuivatun sellun jauhatus 

Massan kuivauksen seurauksena kuiduissa tapahtuu palauttamattomia muutoksia. 

Muutokset alkavat tapahtua suuremmissa määrin kuin massan kuiva-ainepitoisuus 

saavuttaa 60 – 70 % tason ja ne näkyvät massan fysikaalisissa ominaisuuksissa. 

Kuivatuksessa kuidun amorfiseen osaan syntyy vetysidoksia, jotka eivät rikkoonnu 

helposti vettymisen ja jauhatuksen yhteydessä. Tästä johtuen kuivattu kuitu ei turpoa 

yhtä hyvin, on kovempi ja hauraampi kuin kuivaamaton kuitu, mistä johtuen 

hienoainesta syntyy enemmän jauhatuksessa. Koska kuivatut kuidut turpoavat 

heikommin, niiden vedenpoistumiskyky on huomattavasti parempi kuin 

kuivaamattomilla kuiduilla. Toisaalta turpoamattomuus näkyy vetolujuuden 

menetyksenä. Hemiselluloosapitoisuuden kasvaessa myös palautumattomien 

kuitumuutosten osuus kasvaa, joka ilmenee märän kuidukon ominaispinnassa, -
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tilavuudessa ja kuitujen notkeudessa. Lisäksi kuitupintojen muovautuvuus kuitupintojen 

kosketuskohdissa vähenee. Kuivattu massa jauhautuu selvästi hitaammin 

kuivaamattomaan verraten, mikä näkyy niin lujuusominaisuuksien kuin SR-luvun 

kehityksessä. Valkaistuilla massoilla jauhatusenergian tarve voi olla jopa puolet 

suurempi. (Ebeling 1983, 92 – 94; Levlin 1982, 14; Wang 2006, 6) 
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7 JAUHATUKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Useat eri muuttujat vaikuttavat siihen kuinka jauhin muuttaa kuitujen rakennetta. Osa 

muuttujista on ennalta määritettyjä jauhettavan kuitulajin mukaan. Joihinkin muuttujiin, 

kuten jauhatussakeuteen ja paine-eroon jauhimen välillä, voidaan vaikuttaa tiettyyn 

pisteeseen asti. Paperikoneen kiertovesijärjestelmä puolestaan määrittelee 

jauhatuksessa vallitsevan pH:n ja lämpötilan. Jauhintyyppi, jauhinterät, terägeometria, -

materiaali, -kunto, pyörimisnopeus ja -suunta ovat laiteparametreina passiivisia 

prosessimuuttujia, joita tulee erityisesti tarkastella jauhinta valittaessa. Virtaus jauhimien 

läpi riippuu paperikoneen vaatimuksista, minkä takia siihen ei voida vapaasti vaikuttaa, 

ellei jauhatussysteemissä ole takaisinpalautusta. Jauhatuksen ohjauksen kannalta tärkein 

säädettävä parametri on jauhimen terävälin säätö, millä voidaan säätää jauhimen tehoa 

ja sitä kautta energian ominaiskulutusta. Kuvassa 6 on esitettynä jauhatustulokseen 

vaikuttavia tekijöitä. (Lumiainen 2000, 90; Koskenhely 2007, 126) 

 

Kuva 6. Jauhatustulokseen vaikuttavat tekijät (Lumiainen 2000, 90) 
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7.1 Sakeus 

Matalasakeusjauhimia ajetaan yleensä 3 – 5 % sakeudessa. Pitkäkuitujen jauhatussakeus 

vaihtelee 3,5 – 4,5 %, kun taas lyhytkuitujen jauhatussakeus on hieman korkeampi, 4,5 – 

5,0 %. Sakeuden ollessa alle 3 % riski pitkäkuitujen katkeilulle kasvaa. Tästä johtuen 

sakeuden vaihtelu pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. (Koskenhely 2007, 

127) 

Kuituflokkulaatio, massan sakeus ja teräkuviointi yhdessä vaikuttavat suspension 

käyttäytymiseen teräurien välissä. Jauhatussakeuden nosto hidastaa pyörrevirtauksia 

jauhinterien urissa ja kasvattaa kuitujen flokkuloitumisen todennäköisyyttä. Leveämmin 

uritetut terät toimivat paremmin korkeammassa sakeudessa. Kapeammin uritetut terät 

voivat tukkeutua korkeammassa sakeudessa, tai jos kuidut ovat pitkiä. (Koskenhely 

2007, 126 – 127; Lumiainen 2000, 106) 

7.2 Jauhatuksen intensiteetti ja määrä 

Jauhatusintensiteetin nostaminen tekee jauhatuksesta rajumpaa. Intensiteettiä nostetaan 

kaventamalla teräväliä jauhimen tehoa korottamalla. Sopivan jauhatusintensiteetin 

valinnan tulee perustua optimointiin, missä jauhettavalla massalaji, jauhimessa 

käytettävät terät ja jauhatuksella haettavat tavoitteet ja ominaisuudet ovat keskeisessä 

roolissa. Jauhatusintensiteetin rajoja määritettäessä tulee myös tarkastella jauhatuksen 

tehokkuutta. Jauhimen liiallisesta kuormittamisesta seuraa kuitujen katkeilua, mistä 

johtuen kaksi tai kolme jauhinta voidaan kytkeä sarjaan tarvittavan jauhatustuloksen 

aikaansaamiseksi. Sarjassa olevien jauhimien intensiteettejä tulee säätää erikseen, sillä jo 

jauhatuksen saaneet kuidut eivät välttämättä kestä yhtä rajua jauhatusta toistamiseen. 

Energian ominaiskuormitus eli jauhatuksen määrä vaikuttaa kuitujen turpoamiseen ja 

mukautuvuuteen, mikä näkyy esimerkiksi paperiarkin tiiviydessä ja vetolujuudessa. 

Käytännössä energian ominaiskulutuksen kasvaessa tarvitaan usein myös lisää jauhimia, 

koska yhden jauhimen kuormituksella on rajansa. (Koskenhely 2007, 127 - 128) 
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7.3 Massavirtaus 

Jauhatuksen luonteeseen vaikuttavista tekijöistä merkittävin vaikutus on 

massavirtauksella jauhimen läpi. Jauhinterien iskut kuituihin vähenevät ja jauhinterien 

välistä etäisyyttä tulee pienentää saman jauhatustuloksen aikaansaamiseksi suuremmilla 

virtausmäärillä. Teräväliä ohjataan yleensä ominaisenergian kulutuksen mukaan ja vaikka 

iskujen määrän ja terävälin muutokset eivät täysin kompensoi toisiaan, tapahtuu 

massassa muutoksia. Korkeammilla virtauksilla kuiduilla on taipumusta katkeilla, koska 

teräväli on erittäin kapea. (Nystedt et al. 2000) 

7.4 Jauhinterät 

Jauhinterät vaihtelevat terien ja urien leveyden, terien korkeuden ja staattorin ja 

roottorin välisen leikkauskulman mukaan. Pienen leikkauskulman terät aiheuttavat 

melua ja katkovat herkemmin kuituja. Lyhytkuitumassoilla käytetään yleensä teriä, 

joiden leikkauskulma on noin 20 astetta. Pitkäkuitumassoilla leikkauskulma on noin 35 

astetta. Näillä kulmilla teriä voidaan pyörittää joko pumppaavaan tai ei-pumppaavaan 

suuntaan. Erityisesti lyhytkuituisen massan jauhatuksessa on viimeisimpinä 

vuosikymmeninä alettu siirtymään jauhinterissä pienempiin terä- ja uraleveyksiin, jotka 

lisäävät leikkauspituutta ja mahdollistavat jauhimen kuormittamisen siten, että 

intensiteetin laskennassa käytetty ominaissärmäkuorma pysyy erittäin alhaisena. 

Tämänkaltaisilla terillä pystytään usein myös laskemaan jauhatuksen energian tarvetta. 

(Koskenhely 2007, 129; Virtanen 2015) 

Kuidun turpoaminen, ulkoinen fibrillaatio, kuitujen katkeaminen tai suoristuminen ovat 

hyvin riippuvaisia jauhinterien eri ominaisuuksista. Suuren leikkausnopeuden omaavat 

terät tuottavat suuremman leikkausvaikutuksen, enemmän kuitujen turpoamista ja 

ulkoista fibrillaatiota, jotka näkyvät suotautumisvastuksen kasvuna jauhatuksessa. 

Jauhimilla joissa on leveät terät ja hitaammat leikkausnopeudet saavutetaan paremmin 

kuitujen suoristumista, vähemmän turpoamista ja ulkoista fibrillaatiota ja näin ollen 

alhaisempi suotautumisvastus. (El-Sharkawy et al. 2008)  
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7.5 pH 

Jauhatuksen aikainen pH riippuu pääsääntöisesti paperitehtaan kiertoveden ja 

raakaveden laadusta. pH vaikuttaa veden imeytymiskykyyn kuitujen sisälle. Happamat 

olosuhteet vaikeuttavat veden pääsyä kuitujen sisälle, mikä lisää kuitujen katkeiluja ja 

hienoaineksen muodostumista. Olosuhteiden ollessa emäksiset kuidut muuttuvat 

liukkaiksi, mikä vaikeuttaa kuitujen pysymistä särmien reunoilla heikentäen jauhatuksen 

vaikutusta kuidun rakenteeseen. (Lumiainen 2000, 115; Koskenhely 2007, 127) 

7.6 Elektrolyytit 

Jauhetun massan korkeat suolapitoisuudet ovat Pohjoismaissa harvinaisia. Tämä selittyy 

raakaveden alhaisella elektrolyyttipitoisuudella ja sillä, että äärimmäisen suljetut 

vesikierrot ovat harvinaisia. Nämä tekijät vaikuttavat kuitupinnan sähköiseen 

kaksoiskerrokseen, mistä johtuen elektrolyytit voivat vaikuttaa kuitujen turpoamiseen, 

orgaanisen aineksen vapautumiseen ja paperin vetolujuuteen. (Koskenhely 2007, 127) 

7.7 Lisäaineet 

Kuitujen flokkulaatioon vaikuttavien kemikaalien käytön on havaittu vaikuttavan 

merkittävästi jauhatustulokseen. Joidenkin kemikaalien, kuten tärkin, anionisten tai 

kationisten pitkäketjupolymeerien, annostelu ennen jauhatusta on havaittu sisältävän 

riskin, että aikaisemmin asetettu jauhatusintensiteetti ei riitä kuitujen tarvittavaan 

käsittelyyn lisääntyneen kuituflokkulaation seurauksena. (Koskenhely 2007, 127) 
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8 KOKEELLINEN OSA 

Kokeellisen osan tavoitteena oli löytää syitä jauhatuksen vaihteluun Stora Enson 

Veitsiluodon tehtaiden PK2 ja PK3 hienopaperikonelinjoilla. Linjoilla oli aikaisemmin 

havaittu selittämättömiä syitä jauhatuksen energian ominaiskulutuksen määrän ja 

jauhetun massan SR-luvun muutoksessa. Eräissä tapauksissa sellutehtaalta tulevaa 

massaa ei ole pystytty jauhamaan lähes lainkaan, koska jo vähäisellä jauhatuksella 

massan SR-luku on noussut korkeaksi. 

Syitä jauhatuksen vaihteluun haettiin monimuuttuja-analyysin ja jauhatuskoeajon kautta. 

Monimuuttuja-analyysin avulla pyrittiin selvittämään mitkä sellutehtaan kuitulinjan 

prosessitapahtumat vaikuttavat massan jauhautuvuuteen hienopaperikonelinjoilla. 

Monimuuttuja-analyysiä varten rakennettiin viiveaikamalli, johon kerättiin 

prosessimittauksia sellutehtaan kuitulinjalta ja paperikoneiden jauhatukseen asti. 

Viiveaikamallin avulla mittaukset kompensoitiin tilastollista analyysiä varten. Tämän 

jälkeen luotiin malli, joka pyrki selittämään ja ennustamaan jauhatuksen energian 

ominaiskulutuksen muutoksia kerättyjen prosessimittausten avulla. Mallista listattiin 

energian ominaiskulutukseen merkittävimmin positiivisesti ja negatiivisesti korreloivia 

muuttujia, joiden joukosta kartoitettiin sellaisia muuttujia joilla voitaisiin tunnetun 

teorian valossa mahdollisesti vaikuttaa kuitujen jauhautuvuuteen haluttuun suuntaan. 

Tehdasmittakaavan jauhatuskoeajojen avulla pyrittiin selvittämään energian 

ominaiskulutuksen ja jauhimien terien käyttöiän vaikutusta kuituominaisuuksien 

muutoksiin. Koeajossa ajettiin rinnakkain olevia jauhimia ja tutkittiin kuinka 

kuituominaisuudet kehittyvät eri energian ominaiskulutuksen tasoissa. Jauhetun massan 

mittausten analysointi tapahtui automaattisesti linjojen yhteisellä Metso Pulp Expert -

laitteistolla. 
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9 INTEGRAATIN TOIMINTA 

Tässä kappaleessa esitellään diplomityössä tarkasteltavaa ympäristöä. Työ rajoittuu 

sellutehtaan hakekasojen ja hienopaperikoneiden jauhinlinjojen väliin. 

9.1 Sellutehtaan kuitulinja 

Veitsiluodon tehtailla on jatkuvatoiminen sellutehdas, joka valmistaa pääsääntöisesti 

valkaistua lyhytkuituista koivusellua ja valkaistua pitkäkuituista mäntysellua 

paperikoneiden 2 ja 3 käyttöön. Tehtaan kapasiteetti on 375 000 tonnia vuodessa. 

Sellutehtaan kuitulinja on esitettynä kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Sellutehtaan kuitulinja 

 

Sekä koivu- että mäntyhaketta on kolmessa kasassa, joista haketta syötetään 

imeytystornin kautta keittimeen. Havukeiton yhteydessä mäntyhakkeen lisäksi keittoon 

ajetaan myös yleensä sahahaketta. Keittämö toimii ns. swingi-keitto-periaatteella, eli 

keittämön lajinvaihdot tapahtuvat liukuvasti. Keittimen jälkeen massa siirtyy kahden 

rinnan olevan painediffusöörin kautta pesudiffusöörille. Diffusöörien jälkeen 

ruskeamassa siirretään lajittamolle, jonka jälkeen massa happivalkaistaan happivaiheessa. 

Happivaihetta seuraa diffusööri, jonka jälkeen massaa pumpataan lajista riippuen 

männyn tai koivun ruskeamassatorniin. 

Valkaisua ajetaan myös jatkuvatoimisena. Nykyisin tehtaalla käytettävä ECF-valkaisu 

tapahtuu viidessä vaiheessa ja valkaisusekvenssinä käytetään DODPD. Valkaistua 
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massaa varastoidaan kolmessa keskisakeustornissa, joista kahteen varastoidaan koivua 

ja yhteen havua. Lisäksi on pienempi sekamassatorni, johon massaa voidaan ajaa 

ongelmatilanteissa, mistä sitä voidaan pumpata takaisin valkaisuun ja sitä kautta 

keskisakeustorneihin. Lajinvaihto suoritetaan myös liukuvasti, minkä seurauksena 

lajinvaihdon aikana koivua tai mäntyä ajautuu toisen lajin säiliöihin. 

9.2 Paperikonelinja 2 

Paperikonelinja 2 valmistaa hienopaperia ja sen vuotuinen kapasiteetti on 285 000 

tonnia vuodessa. Päätuotteena on tulostuspaperi, mutta tarvittaessa voidaan ajaa myös 

tiettyjä PK3:n tuotteita. 

Massa pumpataan sellutehtaan valkaistujen massojen torneista hakuveden avulla 

paperitehtaan koivu- tai mäntysuotimelle, joissa hakuvettä suodatetaan pois massasta 

sen siirtyessä paperitehtaan vesiin. Koivumassa siirtyy suotimelta PK2 

koivumassasäiliöön, josta se edelleen pumpataan PK2 koivumassakyyppiin. Tarvittaessa 

koivumassaa voidaan ottaa tai antaa PK3:n koivumassasäiliöstä. 

Koivumassakyypistä massa pumpataan kahden sarjassa olevan kartiojauhimen läpi. 

Jauhimet ovat samanmalliset ja molemmissa käytetään samantyyppisiä jauhinteriä. Säätö 

tapahtuu säätämällä jauhimien kokonaisenergian ominaiskulutusta ja jauhimia ajetaan 

yleensä 50:50 energian ominaiskulutussuhteella. Jauhimien ohjauksen apuna käytetään 

SR-lukua, jonka arvon mukaan operaattori tekee muutoksia jauhimien energian 

ominaiskulutuksiin. 

Mäntysuotimelta massa siirtyy PK2 mäntymassasäiliöön, josta se pumpataan kahden 

kartiojauhimien läpi sekoitussäiliöön. Myös mäntyjauhimet ovat sarjassa, mutta ovat 

malliltaan uudemmat ja suuremmat kuin koivulinjan jauhimet. Molemmissa 

mäntyjauhimissa terät ovat samantyyppiset ja ohjaus tapahtuu samalla tavalla kuin 

koivujauhatuslinjalla. 
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9.3 Paperikonelinja 3 

Paperikonelinja valmistaa myös hienopaperia ja sen vuotuinen kapasiteetti on myös 

285 000 tonnia vuodessa. Päätuotteisiin kuuluvat kirjekuoret, vihkopaperit ja 

tulostuspaperit. 

Kuten PK2:lla, myös PK3:lla massa pumpataan valkaistujen massojen torneista 

paperitehtaalle. Vastaanotto tapahtuu koivupuristimella tai PK3 mäntysuotimella. 

Koivupuristimen läpi tulee enemmän massaa suhteessa PK2 koivusuotimeen. 

Koivupuristimelta massa siirtyy PK3 koivumassasäiliöön, josta se voidaan siirtää 

eteenpäin PK3 koivun annostelusäiliöön tai tarvittaessa PK2 koivumassasäiliöön. 

PK3:lla koivua jauhetaan kahdella rinnan olevalla jauhimella. Jauhimet ovat 

samanmalliset kuin PK2 mäntyjauhimet. Jauhimia ajetaan energian ominaiskulutusta 

säätämällä ja ohjaavina tekijöinä jauhatuksessa on SR-luvun lisäksi paperin huokoisuus 

popella. Molemmissa jauhimissa on erittäin korkean leikkauspituuden ja matalan 

intensiteetin terät. Kun tarvittava koivumassan määrä on alhainen, ajetaan toisen 

jauhimen läpi suurin osa massasta, kun taas toisesta linjasta ajetaan jauhamatta läpi 

pienellä virtauksella. Kun koivumassan tarve on puolestaan suuri, pyritään molempien 

jauhimien läpi ajamaan yleensä samanlaisia virtausmääriä.  

Mäntymassa siirtyy PK3 mäntysuotimelta PK3 mäntymassasäiliöön, josta se pumpataan 

kahden sarjassa olevan kartiojauhimen läpi sekoitussäiliöön. Jauhimet ovat samanlaiset 

kuin PK2 mänty- ja PK3 koivujauhimet. Terät ovat samantyyppiset PK2 mäntyjauhimien 

kanssa ja jauhimien ohjaus tapahtuu myös kuin PK2:lla. 

9.4 Paalimassa 

Paalimassaa voidaan ajaa sellutehtaalta tulevan massan lisäksi tai korvaamiseksi. 

Lyhytkuituiset paalimassat pulpperoidaan PK2:n ja PK3:n yhteiseen paalikoivukyyppiin, 

josta se pumpataan kuiduttimen läpi PK2 koivumassakyyppiin tai PK3 koivun 

annostelusäiliöön. Lyhytkuituinen paalimassa on yleensä kuivattua koivusellua, mutta 

joskus käytetään myös kuivattua eukalyptussellua. Erikoistilanteissa paalikoivukyyppiin 
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voidaan joutua ajamaan hylkyä, jolloin hylkyä kulkeutuu koivumassan mukana 

koivujauhatuksen läpi. 

Kuivattu havusellu puolestaan pulpperoidaan hajotusosastolla, josta se pumpataan 

suoraan valkaistun massan tornilta paperitehtaalle menevään havulinjaan. 

9.5 Massanäytteet ja mittaukset 

Jauhatuksen jälkeistä massaa analysoidaan Metso Pulp Expert-laitteistolla, joka on 

automaattinen, modulaarisesti laajennettava on-line analysaattori. Pulp Expert ottaa 

automaattisesti näytteitä jauhinlinjoista, sekä paperikoneiden konesäiliöistä ja 

hylkylinjoista. Laitteisto tuo näytteen yhdestä näytteenottolinjasta kerrallaan ja analysoi 

sen noin 15 minuutissa. Vaihtoehtoisesti laitteistolla voi analysoida myös käsin otettuja 

näytteitä. (Metso Automation 2011) 

Laitteisto muodostaa otetusta massasta arkkeja, joiden valmistuksen yhteydessä kone 

analysoi massan SR-luvun. Kuivasta arkista laitteisto laskee massan sakeuden. Yhden 

näytteenoton yhteydessä laitteisto valmistaa ja analysoi useamman arkin. Modulaarisilla 

laajennuksilla laitteistolla voi analysoida myös muitakin ominaisuuksia. (Metso 

Automation 2011) PK2 ja PK3 linjoilla Pulp Expert analysoi edellä mainittujen sakeuden 

ja SR-luvun lisäksi myös massan pH:n, johtokyvyn, vaaleuden ja HD-

kuitukameralaajennuksella kuituominaisuuksia kuten fibrilloituneisuutta, kuitujakaumia, 

lajipuhtautta, hienoaineksia, kinkkejä ja curleja. 

Näytteenottosekvenssi vaihtelee riippuen siitä ovatko molemmat paperikoneet ajolla. 

Jos molemmat koneet ovat ajolla, niin näytteitä tulee molemmilta koneilta keskittyen 

kuitenkin jauhinlinjoihin. Tällöin hylkylinjoista ja konesäiliöistä näytteitä tulee noin 

neljän tunnin välein, kun taas jauhinlinjoilla näytteenottoväli on keskimäärin 

puolitoistatuntia. Jos toinen paperikoneista seisoo, näytteitä tulee vain toiselta linjalta. 

Tällöin näytteitä saadaan jauhatuslinjoista 30 – 60 minuutin välein riippuen onko 

näytteenottosekvenssin kyseisessä vaiheessa näytteitä konesäiliöstä ja hylkylinjasta. 
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10 MONIMUUTTUJA-ANALYYSI 

Monimuuttuja-analyysin avulla pyrittiin selvittämään mitkä prosessitekijät sellutehtaalla 

voivat vaikuttaa muutoksiin jauhatuksessa. Mäntymassan osalta tavoitteena oli saavuttaa 

jauhatuksen näkökulmasta tasalaatuinen massa ja korkeammat lujuusominaisuudet. 

Koivumassan osalta tavoitteena oli saavuttaa jauhatuksen näkökulmasta tasalaatuinen 

massa, jota pystytään jauhamaan ja omaa hyvät vedenpoisto-ominaisuudet. Analyysiä 

varten sellutehtaalta ja paperitehtaalta kerättiin mittauksia Savcorin Wedge-

ohjelmistotyökaluun, ja jonka viiveaikamalliin mittaukset kiinnitettiin mittausten 

viiveistämiseksi. Viiveistetyt mittaukset kerättiin SIMCA-ohjelmaan, jolla monimuuttuja-

analyysin malli luotiin. Mallin avulla haettiin tärkeimmät muuttujat, jotka vaikuttavat 

energian ominaiskulutukseen jauhatuksessa. 

10.1 Wedge-ohjelmistotyökalu 

Savcorin Wedge on prosessivaihteluiden analysointiin ja prosessidatan hallintaan 

tarkoitettu ohjelmistotyökalu. Wedgen avulla pystytään seuraamaan ja analysoimaan 

prosessin muutoksia järjestelmällisesti, sekä etsimään häiriöitä ja selvittämään niiden 

syitä. Lisäksi Wedgen avulla voidaan tiivistää suuret prosessidatamäärät päätöksentekoa 

helpottavammaksi informaatioksi, sekä yhdistelemään ja tarkastelemaan asioita eri 

näkökulmista kuvaajien avulla. (Savcor 2013, 1) 

Wedgeen voidaan tehdä sivuja, joihin kerätään esimerkiksi tiettyä prosessialuetta 

koskevia mittauksia. Mittauksia voidaan tarkastella eri aikavälillä, -tasossa ja myös 

lajikohtaisesti. Aikavälillä määritetään tarkasteltavien mittausten aikajakso. Aikatasolla 

määritetään kuinka tiheästi tarkasteltavalla aikavälillä haetaan mittauksia. Mittausten 

hakuväli voidaan valita sekunnin ja tunnin välillä. Jos prosessista saadaan mittaustuloksia 

useammin kuin mitä aikatasossa on määritetty hakuväliksi, niin tällöin mittaustulokset 

tulevat kyseisen hakuvälin keskiarvona. Kuvassa 8 on havainnollistettu aikatason 

valinnan vaikutusta erään online-mittauksen trendiin. Lajivalinnalla voidaan rajata 

tarkastelu koskemaan vain tiettyjä paperilajeja joita on ajettu valitulla aikavälillä. 
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Kuva 8. Eräs on-line-mittaus 10 sekunnin, 10 minuutin ja yhden tunnin aikatasoissa 

eräällä kolmen päivän tarkastelujaksolla. 

 

Useamman mittauksen yhtäaikainen tarkastelu on myös mahdollista. Eri 

prosessimittauksia voidaan piirtää samaan tai erillisiin kuvaajiin, jolloin pystytään 

esimerkiksi etsimään syy-seuraus-suhteita ongelmatilanteissa. Wedgessä on myös 

sisäänrakennettuja analyysi-työkaluja, joiden avulla mittauksia voidaan analysoida tietyllä 

aikavälillä ja tietyssä aikatasossa. 

Wedgessä on mahdollista myös itse luoda laskennallisia mittauksia, joissa olemassa 

olevaa prosesseista saatavaa mittausarvoja voidaan hyödyntää sellaisen mittauksen 

luomiseen jota ei muuten mitattaisi prosessista. Laskennallisella mittauksella voidaan 

myös tehdä yksikkömuunnoksia, kuten esimerkiksi virtausmittaus litraa sekunnissa 

voidaan muuttaa pitemmälle aikavälille hyödyllisempään m3 tunnissa muotoon. 

Laskennallisten mittausten muodostaminen perustuu Matlab-syntaksiin ja Matlab–

funktioihin. 

10.2 Viiveaikamalli 

Monimuuttuja-analyysin onnistumista varten prosessivaiheiden viiveitä tulee 

kompensoida, jotta datalle voidaan suorittaa tilastollinen analyysi. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että eri prosessivaiheiden mittausdata on siirrettävä kulloinkin voimassa 

olevalla viiveellä paperikoneen tarkastelupisteeseen. Jokaisella tuotantolaitoksella on 

erilaiset viiveet eri koneille ja sellulaaduille. Tässä työssä viiveaikamalli luotiin Savcorin 

Wedge-ohjelman avulla. (Harinen 2015) 

Sellutehtaan viiveaikamallin haasteena on viivästyksen tarkkuus, sillä tehtaalla 

tapahtuvan vaihtoajon seurauksena lajinvaihtorajat on pystyttävä mallintamaan 
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mahdollisimman tarkasti, jotta eri puulajit eivät menisi sekaisin. Mallia rakennettaessa 

mallin tarkastukseen pystyttiin käyttämään sellutehtaalta saatavia eri kuitumittauksia, 

joilla pystyttiin todentamaan viivästyksen toimivan riittävällä tarkkuudella. On kuitenkin 

tiedostettava, että useiden eri prosessivaiheiden jälkeen massan todellista viivettä ei 

pystytä tarkentamaan täysin tarkasti. Tästä johtuen monimuuttuja-analyysissä valittiin 

aikatasoksi yksi tunti, jolloin viiveaikamallin tarkkuus on riittävä. (Harinen 2015) 

Viiveaikamalli on rakennettu Wedgessä tarjolla olevilla viivekomponenteilla. Näistä 

tässä työssä yleisimmin käytettyjä peruskomponentteja ovat säiliöviive, putkiviive ja 

laskennallinen viive. Säiliöviivettä käytetään prosesseissa oleviin säiliöihin, joiden 

pinnankorkeus vaihtelee. Se perustuu säiliön kokonaistilavuuteen ja 

pinnankorkeustietoon, joiden avulla saadaan säiliön materiaalimäärä, joka jaetaan 

virtaustiedolla. Putkiviivettä käytetään silloin, kun tuotantonopeus ei ole vakio, eli 

myöskään viive ei ole vakio. Komponentin avulla pystytään viivästyttämään mittauksia 

vakiotilavuuden ja dynaamisesti muuttuvan virtaustiedon mukaan. Laskennallisella 

viiveellä liitetään tiettyyn prosessivaiheeseen kuuluvat mittaukset samaan viiveryhmään, 

jolloin kaikilla kyseiseen viiveryhmään liitetyillä mittauksilla on sama viive. (Harinen 

2015; Savcor 2013, 59 - 62) 

Yleensä viivästyksessä massan ajatellaan liikkuvan ”first in first out”-

tulppavirtausperiaatteella. Säiliöissä käytetään kuitenkin yleensä sekoittimia, jotka 

sotkevat tätä periaatetta. Tätä voidaan mallintaa säiliöviiveen sekoitusparametrilla. 

Käytännössä säiliöiden viivästys on siis tulppaviiveen ja sekoitusviiveen yhdistelmä. 

Tästä johtuen torniviiveessä asetetaan arvioitu sekoitustilavuuden osuus kyseisessä 

tornissa, jonka ylittävä määrä on tulppavirtausta. Loppuosa on täydellistä sekoitusta. Jos 

tornin pinnankorkeus on alhaisempi kuin sekoitustilavuudelle määritetty arvo, niin 

viivekomponentti alentaa sekoitustilavuuden aiheuttamaa viivettä. (Harinen 2015; 

Savcor 2013, 61 – 62) 

Edellä mainittua tulppavirtauksesta poikkeavaa käyttäytymistä havaittiin valkaistujen 

massatornien viivästyksessä. Tämän huomattiin aiheutuvan säiliön virtausolosuhteiden 

ja pinnan korkeuden voimakkaan vaihtelun seurauksena, mikä puolestaan aiheutui 

vaihtoajosta johtuen. Vaihtoajossa valkaisu vaihtaa lajia säiliötilanteen mukaan. Kun 
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tornin pinta on alhaalla, niin suoritetaan lajinvaihto ja lähdetään täyttämään kyseistä 

tornia. Havumassasäiliön täyttö kestää n. 1 päivän ajan ja purkaminen n. 2 päivää. Kun 

säiliö on täytetty, ajetaan sellutehtaalla koivua ja täytetään koivutorneja. Massatorneihin 

tulevan massan syöttö tapahtuu massasäiliössä 35 % pinnanmittauskorkeudessa. Kun 

pinta on tuloputken alapuolella, toimii säiliö ”first in first out”-periaatteen mukaisesti. 

Kun pinta nousee syöttökohdan yläpuolelle, jää ensimmäisenä tullut massa kaikista 

ylimmäiseksi säiliössä, jolloin säiliön syöttöaukon yläpuolinen osa toimiikin ”first in last 

out”-periaatteella. Wedgen viivekomponenteissa ei ole sellaista komponenttia joka 

toimisi ”first in last out”-periaatteen mukaisesti, mutta käytännössä vaikuttaa kuitenkin 

siltä, että syöttöaukon yläpuolinen alue on tehokkaasti sekoittunutta, jonka takia 

valkaistujenmassojen tornit rakennettiin säiliökomponentilla, joka sekoittaa tehokkaasti. 

Taulukossa 1 ja kuvassa 9 on esitetty valkaistujen massatornien viivekäyttäytymistä eri 

tilanteissa. (Harinen 2015) 

Taulukko 1. Valkaistujen massatornien viivekäyttäytyminen. (Harinen 2015) 

Vaiheet Viive 

1. Säiliöön ajetaan 

valkaistua massaa 

säiliön pinnan ollessa 

alle 35 %. 

Massa kanavoi nopeasti säiliön läpi ”first in first out”-

periaatteella n. 30 min viiveellä. 

2. Säiliöön ajetaan 

valkaistua massaa 

säiliön pinnan ollessa 

yli 35 %. 

Massa kanavoi nopeasti säiliön läpi ”first in first out”-

periaatteella n. 40 min viiveellä. Osa massasta kumuloituu 

säiliöön ”first in last out”-periaatteen mukaisesti ja säiliön 

yläosassa tapahtuu eriasteista sekoittumista. 

3. Säiliöön ei ajeta 

massaa. 

Ensimmäinen 35 % säiliöstä purkautuu ”first in first out”-

periaatteen mukaisesti ja loput ”first in last out”-

periaatteen mukaisesti, sekä hyvin sekoittuneena. 
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Kuva 9. Valkaistujen massatornien viivekäyttäytyminen. (Harinen 2015) 

 

Wedgessä varastotornin viivettä mallinnettiin kahdella rinnakkaisella 

viiveaikakomponentilla. Säiliö viive edustaa säiliön pohjassa tapahtuvaa FIFO viivettä ja 

toinen laskennallinen komponentti mallintaa säiliön FILA-osuutta. 1. Vaiheessa 

varastosäiliön viive lasketaan käyttäen sisään tulevaa virtausta ja varastotorninpintaa. 

Vaiheessa 2. Viive lasketaan samoin, mutta pinta on rajoitettu 35 %, koska säiliö 

kanavoi. Vaiheessa 3. Lasketaan viive toteutuneesta ulos tulleesta virtauksesta ja säiliön 

pinnasta iteratiivisesti. Sisään- ja ulostulevia virtauksia käytetään päättelemään mitä 

viivettä luetaan ulostuloon. (Harinen 2015) 

Sellutehtaan keittimen prosessivaihe viivästettiin käyttämällä putkiviivettä ja hakeruuvin 

tilavuusvirtausta. 

10.3 Mittausten valinta ja liittäminen viiveaikamalliin 

Monimuuttuja-analyysiä varten haettiin mahdollisimman monipuolisesti mittauksia eri 

prosessin vaiheista sellutehtaan hakekasojen ja paperikoneiden jauhimien välillä. Suurin 

osa valituista mittauksista oli suoraan prosesseista tehtäviä mittauksia, mutta tämän 

lisäksi mukaan lisättiin sellaisia laskennallisia mittauksia, joiden arveltiin tuovan lisäarvoa 

analyysille tai jotka muuttivat analyysin kannalta prosessista saatavan mittauksen 

yksikkömuodon käytännöllisemmäksi. Mittaukset kuvailevat prosessiolosuhteita tai 

massan laatua kemiallisesti tai fysikaalisesti, erilaisia määriä ja mittausten välisiä suhteita. 
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Aluksi mittaukset kerättiin ja ryhmiteltiin eri prosessivaiheiden alueilta kokonaisuuksien 

hahmottamiseksi. Sellutehtaan osalta erilaisia ryhmiä syntyi 35 kappaletta. 

Paperitehtaalla jokaiselle linjalle muodostettiin vain yksi ryhmä, koska viiveet massan 

siirtyessä sellutehtaan keskisakeustornista paperitehtaan jauhimille ovat suhteellisen 

lyhyitä. Tämän jälkeen mittausten toimivuutta ja luotettavuutta tarkasteltiin vuoden 

2014 tammikuusta alkaen tarkastelupäivään, jonka jälkeen toimimattomat tai 

epäluotettavat mittaukset poistettiin ryhmistä. Mittausten siivoamisen jälkeen jäljelle jäi 

yhteensä 380 eri mittausta, jotka päätettiin ottaa mukaan analyysiin. Taulukossa 2 on 

eritelty mittausryhmät ja mittausryhmän alueelta analyysiin otettujen mittausten 

lukumäärä. 
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Taulukko 2. Mittausryhmät ja mittausten lukumäärä mittausryhmässä 

Mittausryhmä Mittausten lukumäärä 

Hakesyöttö 13 

Hakesiilo 4 

Imeytin 12 

Keitin yläosa 18 

Keittovyöhyke 15 

Keittimen hi-heat / pusku 25 

Painediffusööri 1 14 

Painediffusööri 2 12 

Pesudiffusööri 10 

Pesudiffusöörin massasäiliö 3 

Lajittamon massatorni 3 

Lajittamo 4 

Kaksoissuodin 7 

Happivaiheen massasäiliö 7 

Happivaihe 28 

Diffusööri 10 

Happivaiheen pesupuristin (PP) 11 

Ruskeamassatorni mänty 1 

Ruskeamassatorni koivu 1 

D0-torni 8 

D0-pesupuristin 5 

Välihappivaiheen happireaktori 1 10 

Välihappivaiheen happireaktori 2 4 

E1-torni 7 

E1-suodin 2 

D1-torni 5 

D1-pesupuristin 5 

E2/Ep-torni 5 

E2/Ep-suodin 2 

D2-torni 6 

D2-pesupuristin 10 

Mäntytorni ja havusyöttö paperitehtaalle 5 

Koivutornit ja koivusyöttö paperitehtaalle 4 

Hakuvesi 6 

Paalikyyppitoiminnot 8 

PK2 Mäntyjauhatus 20 

PK2 Koivujauhatus 21 

PK3 Mäntyjauhatus 24 

PK3 Koivujauhatuslinja 1 13 

PK3 Koivujauhatuslinja 2 12 
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10.4 PK2 Mäntymassa-analyysi 

10.4.1 Mallin luominen 

Aluksi data viiveistettiin viiveaikamallissa 1 tunnin aikatasossa noin viidentoista 

kuukauden aikavälillä. Tämän jälkeen datasta poistettiin sellaiset ajanjaksot, jolloin 

sellutehtaalla tai paperikoneella on ollut pitempi seisokki. Tämän jälkeen data vietiin 

SIMCA:an, missä datan siivoamista jatkettiin. Ensin datasta poistettiin sellaiset 

mittaukset, jotka eivät vaikuta kyseiseen analyysiin. Seuraavaksi datasta poistettiin 

sellaiset ajanjaksot, jolloin massan lajipuhtaus ei ole ollut riittävä. Lajipuhtaus 

määritettiin sellutehtaan keittimen puskumassan lajipuhtaustiedolla. Tämän jälkeen 

datasta siivottiin pois sellaiset ajanjaksot jolloin analyysin kannalta tärkeän mittauksen 

on tiedetty antaneen väärää mittaustietoa esimerkiksi laitevian vuoksi. Datan siivouksen 

jälkeen analyysiin jäi 249 muuttujaa ja 6912 havaintopistettä, joiden mukaan 

monimuuttuja-analyysin malli tehtiin. 

Analyysi päätettiin tehdä prosessinhallintajärjestelmästä saatavan mäntyjauhinten 

kokonais EOK-mittauksen mukaan, jonka yksikkö muutettiin laskennallisella muuttujalla 

kWs/kg:sta kWh/t:iin. Keskustelujen pohjalta mallia voidaan pitää luotettavana analyysiä 

varten, jos sen selityskyvyn ja ennustuskyvyn arvot ovat yli 0,500. (Eskola 2015) 

Analysoitavan mallin selityskyvyksi saatiin 0,598 ja ennustuskyvyksi saatiin 0,595, joten 

mallia voitiin pitää suhteellisen luotettavana analyysiä varten. 

10.4.2 Merkittävimmät muuttujat 

SIMCA:n analyysistä ajettiin lista merkittävimmistä muuttujista, jotka vaikuttavat 

analysoitavan EOK-mittauksen muutoksiin. Muuttujien vaikutus EOK:n muutoksiin voi 

olla joko positiivinen tai negatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että positiivisesti 

vaikuttavien muuttujien arvojen muutos korreloi samansuuntaisesti EOK:n muutoksiin, 

kun taas negatiivisesti vaikuttavien muuttujien arvojen muutos on käänteinen EOK:n 

muutoksiin. Yksittäisen muuttujan vaikutus voi olla erittäin pieni, mutta merkittävien 

muuttujien joukosta voidaan etsiä yhtäläisyyksiä, jotka voivat muodostaa 

kokonaisuuksia, mitkä vaikuttavat EOK:n muutoksiin. Tarkasteltavaksi valittiin 30 

merkittävintä positiivista ja negatiivista muuttujaa, jotka ovat listattuna taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Mäntymassan merkittävimmät positiiviset ja negatiiviset muuttujat 

Positiiviset muuttujat Negatiiviset muuttujat 

Välihappivaih. massan pH loppuvaiheessa Puskukapan kappaeron lab. tarkastus 1 

D0-pesupuristimen syöttösakeus Havutornin lehtikuitupitoisuus 

Happivaiheen PP:n suodoksen lämpötila Keittimen pohjakaavarin nopeus 

Kuidun pituus mäntytornin jälkeen Peretikkahappo valkaisun lopussa 

Happivaiheen happireaktorin lämpötila Valkolipeä pesukiertoon 

Massan lämpötila pesudiffusöörin jälkeen Kaksoissuotimen pudotusputken pinta 

Lipeän lämpötila painediffusööri 1:lle Hapen kokonaismäärä välihappivaiheessa 

Keiton paisuntalipeän tiheys Happikapan lehtikuitupitoisuus 

Keittimen lämpötila Happikapan korjauskerroin 1 

Kuidun pituus D2-vaiheen jälkeen Painediffusööri 1 laskunopeus 

Happivaiheen PP:n syötön COD Klooridioksidin kok. määrä valkaisussa 

D1-pesupuristimen syöttösakeus Hakesiilon lämpötila 

PK2 mäntysellun PEX sakeus Puskukapan korjauskerroin lab. arvoilla 1 

Massan lämpötila happivaih. reaktoriin Hapen kulutus välihappivaiheessa 

Massan lämpötila välihappivaih. reaktoriin Puskukapan kappaeron lab. tarkastus 2 

Massan lämpötila painediffusööreille Happivaiheen syöttökapan lehtipitoisuus 

Painediffusööri 1 suodoslipeän lämpötila Valkaisun jäännösalkali 

Imeytystornin paine 1 Pesudiffusöörin pinta 

Kaksoissuodattimen suodoksen johtokyky Klooridioksidi D2-vaiheeseen 

Massan syöttösakeus valkaisimolle Klooridioksidi D0-vaiheeseen 

Puskutuotanto D2 PP:n jälkeisen pumppaussäiliön pinta 

Painediffusööri 1 suodoksen johtokyky Imeytystornin lämpötila 

Imeytystornin paine 2 D1-tornin pH 

Diffusöörin suodoksen johtokyky Massan pH diffusööriin 

Painediffusööri 2 pesulipeän lämpötila Loppuvaaleuden lehtipitoisuus 

Painediffusööri 1 lähtöpaine Painediffusööri 1 pohjasuodoksen virtaus 

Puskuputken paine Laboratoriokorjattu puskukappa 

Happivaiheen PP suodoksen johtokyky Painediffusööri 2 pesulipeän määrä 

Keittimen alapään paine Happikapan korjauskerroin 2 

Painediffusööri 1 suodoksen määrä PK2 mäntyjauhin 1 teränvaihtoväli 

 

10.4.3 Analysointi 

Merkittävimpien muuttujien pohjalta lähdettiin miettimään muuttujia ja kokonaisuuksia, 

joiden muutoksella voisi olla merkitystä massan jauhatuksen tasalaatuisuuteen ja 

lujuusominaisuuksien parantamiseen. Merkittävimpien muuttujien joukossa oli paljon 

pesuihin liittyviä mittauksia, kuten suodoksien johtokyvyt ja paisuntalipeän tiheys, jotka 

korreloivat positiivisesti EOK:n kanssa. EOK:n tarve kasvaa, kun pesuissa on ongelmia. 
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Keiton ja ruskean massan puolen lämpötiloilla on positiivinen korrelaatio EOK:n 

kanssa. Korkeampi lämpötila voi johtaa hemiselluloosan määrän laskuun, mikä selittäisi 

korrelaation jauhatuksen energiatarpeen kanssa. Lämpötilojen lähemmässä 

tarkastelussa havaittiin, että ne vaihtelevat jonkin verran. Keiton vaihteluväli oli 8 

astetta, pesudiffusööriltä lähtevällä massalla 12 astetta, jonka trendi EOK:n kanssa 

analyysin aikajaksolla on esillä kuvassa 10, ja happireaktorin 7 astetta. Lämpötilan 

vaihtelulla voi näin ollen vaikuttaa heikentävästi mäntymassan tasalaatuisuuteen. 

Lämpötila tässä vaiheessa voi vaikuttaa myös kuidun vaurioitumiseen ruskean massan 

puolella, mikä heikentää massan lujuutta. 

 

Kuva 10. Koivun EOK (musta) ja pesudiffusööriltä lähtevän massan lämpötilan 

(punainen) trendit 

 

Välihappivaiheen massan pH nousee listalla korkeimmaksi positiiviseksi muuttujaksi. 

Liitteessä 1 on esitetty korrelaatiomatriisit, joista nähdään välihappivaiheen pH:n 

korreloivan hyvin happireaktoriin syötettävän massan lämpötilan kanssa, joka myös on 

positiivisesti korreloivien muuttujien listalla. Lämpötilan havaittiin vaihtelevan 

tarkastelujakson aikana 10 astetta, mikä voi vaikuttaa massan tasalaatuisuuteen. 

Kuidun pituus mäntytornin jälkeen korreloi positiivisesti EOK:n kanssa. Jos kuidun 

pituutta kasvatetaan, myös EOK:n tarve jauhatuksessa kasvaa. 
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10.4.4 Johtopäätökset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 

Keittämön pesujen onnistumisen merkitys on tärkeimpiä tekijöitä sellun valmistuksen 

seuraavissa vaiheissa ja sitä myöten myös paperikoneen jauhatuksessa. Pesujen 

onnistumisen kannalta on tärkeää että keittimen ajettavuus on hyvällä tasolla. Keittoon 

menevälle puuraaka-aineelle ei ole laatumittauksia, vaan ainoastaan virtaus- ja 

suhdemittauksia, minkä johdosta raaka-aine voi vaihdella paljonkin ja aiheuttaa vaihtelua 

niin keitossa kuin keiton pesuissa. Vaihtoehtona voisi olla raaka-aineen vaihtelun 

vähentäminen ja laadun tasaaminen, mikä voisi tapahtua keittämöä edeltävällä 

seulonnalla. 

Lämpötilojen hallinta ruskean massan puolella ja valkaisussa ovat todennäköisesti 

merkittävässä osassa massan tasalaatuisuuden kanssa. Jos lämpötilojen vaihtelu saadaan 

vähenemään, niin pystytään myös todennäköisemmin valmistamaan tasalaatuisempaa 

massaa. 

Kuidun pituuden kasvattamisen myötä massan energiantarve jauhatuksessa kasvaa ja 

lujuusominaisuudet paranevat. Vaihtoehtona voisi olla lisätä sahahakkeen määrää raaka-

ainevirrassa. 

10.5 PK2 Koivumassa-analyysi 

10.5.1 Mallin luominen 

Data viiveistettiin viiveaikamallissa 1 tunnin aikatasossa noin kuudentoista kuukauden 

aikavälillä. Analyysiä varten datasta poistettiin Wedgessä jaksot, joissa paperitehdas tai 

sellutehdas on ollut seisokissa. Tämän jälkeen data vietiin SIMCA:an, jossa datan 

muuttujat siivottiin ja data lajiteltiin puskupuulajitiedon mukaan riittävään 

lajipuhtauteen. Seuraavaksi poistettiin sellaisia ajojaksoja, joissa sellutehtaan tai 

jauhimien toiminta on poikennut syystä tai toisesta normaalista ajomallista. Siivouksen 

jälkeen analyysiin jäi 209 muuttujaa ja 7189 havaintopistettä, joiden mukaan 

monimuuttuja-analyysin malli tehtiin. 
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Analyysi päätettiin tehdä ”EOK PEX-sakeudella”- laskennallisen mittauksen mukaan. 

Kyseinen laskennallinen mittaus laskee EOK:n jauhimien ottamista tehoista, joista on 

vähennetty jauhimien tyhjäkäyntitehot, jauhimien läpi menevistä virtausmittauksista ja 

PEX:n analysoiman massan sakeuden mukaan. Analysoitavan mallin selityskyvyksi saatiin 

0,74 ja ennustuskyvyksi 0,74, joten mallia voidaan pitää luotettavana analyysia varten. 

10.5.2 Merkittävimmät muuttujat 

SIMCA:n analyysista ajettiin lista merkittävimmistä mittauksista, jotka vaikuttavat valitun 

EOK-mittauksen muutoksiin. Tarkasteltavaksi valittiin 30 merkittävintä positiivista ja 

negatiivista muuttujaa, jotka ovat esitettyinä taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Koivumassan merkittävimmät positiiviset ja negatiiviset muuttujat 

Positiiviset muuttujat Negatiiviset muuttujat 

Massan lämpötila ennen happivaihetta Hapen kulutus valkaisussa 

Keittimen huipun lämpötila Keittimen korjattu puskukappa 

Keittimen lämpötila Lajikohtainen puskukapan korjauskerroin 

Puskun laskettu sakeus Kokonaishappimäärä välihappivaiheessa 

Imeytystornin paine 1 Valkolipeä pesukiertoon 

Imeytystornin paine 2 NaOH välihappivaih. reaktori 1:ssä 

Koivun sakeus ruskeamassatorniin D1-tornin pH 

Lipeän määrä imeyttimen pohjalle Laboratoriokorjattu happikappa 

Alkalin määrä E2-vaiheessa NaOH kokonaismäärä valkaisussa 

Keittimen syötön kiertolipeän paine Happikappa 

Massan LT välihappivaih. sekoittimeen E1-vaiheen vaaleus 

PK2 koivujauhin 1 teränvaihtoväli 2 PK2 koivujauhin 1 teränvaihtoväli 1 

D0-vaiheen pH Vaaleus D1-vaiheen jälkeen 

Vetyperoksidi E2-vaiheeseen PK2 jauhatuksen online-sakeus 

Imeytystornin pakkauskierron määrä Happivaiheen syöttökappa 

Massan lämpötila välihappivaih. reaktoriin PK2 koivujauhin 2 teränvaihtoväli 1 

E1-tornin lämpötila Keiton puskukappa 

Keiton toteutuneen H-tekijän keskiarvo Kaksoissuotimen suihkuveden määrä 

Lipeävirtaus keiton pohjasuuttimille Kuidun pituus D2-vaiheen jälkeen 

Massan LT välihappivaih. reaktori 1 jälkeen Peretikkahappo valkaisun lopussa 

Massan LT välihappivaih. reaktori 2 jälkeen Happivaiheen syöttökapan korjauskerroin 

Massan LT välihappivaih. reaktori 2:een Välihappivaiheen johtokyky 

Painediffusööri 1 suodoslipeän lämpötila Painediffusööri 1 sihdin laskunopeus 

Massan lämpötila happivaiheen reaktorista Keittimen pohjakaavarin nopeus 

Keittimen alapään paine Painediffusööri 2 sihdin nousuaika 

Happivaiheen PP suodoksen lämpötila D1-pesupuristimen suihkuvesimäärä 

Vetyperoksidi valkaisuun Kuidun pituus koivutornin jälkeen 

Imeytystornin syötön kierron paine Pesuvesivirtaus E1-suotimelle 

Keitinpohjan paine-ero 1 Koivun hienoaines valkaisun lopussa 

Neste/puu-suhteen tavoite keitossa E1-tornin alapään laimennus 

 

10.5.3 Analysointi 

Koivumassan merkittävimpien muuttujien pohjalta lähdettiin miettimään muuttujia ja 

kokonaisuuksia, joiden muutoksella voisi olla merkitystä massan tasalaatuisuuteen, 

jauhautuvuuteen ja vedenpoisto-ominaisuuksiin. Kappamittaukset puskussa ja 
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happivaiheessa ja happivaiheen jälkeen esiintyvät negatiivisten muuttujien puolella. Tämä 

tarkoittaisi että jos keittoa ja happivaihetta ajettaisiin alempaan kappaan, niin se voisi 

kasvattaa jauhatuksen EOK-tarvetta ja näin ollen parantaa jauhautuvuutta. Teoriassa 

alhaisemmat kapat merkitsisivät alhaisempaa massan hemiselluloosapitoisuutta, mikä 

antaisi massalle bulkkisuutta ja parantaisi vedenpoisto-ominaisuuksia. Tätä teoriaa tukee 

osittain myös kuvassa 11 esitetty trendi, joka kuvaa koivun EOK:n ja puskukapan 

trendejä analyysissä käytetyllä tarkastelujaksolla. Kuvassa on esitetty EOK:n ja 

puskukapan trendit samassa kuvaajassa. 

 

 

Kuva 11. Koivun EOK (musta) ja puskukapan (punainen) trendit 

 

Keittoon liittyviä muuttujat esiintyvät myös vahvasti muuttujien listauksissa. Listalla 

esiintyy niin lämpötila- ja painemittauksia, kuin myös H-tekijän laskennallinen mittaus. 

Keiton "rajuuden" kasvattamisella voisi myös vähentää hemiselluloosan määrää 

massassa ja näin ollen saavuttaa parempi jauhautuvuus. 

Useita imeytystornin mittauksia löytyy positiivisten muuttujien puolelta. Jos 

imeytykseen ajetaan enemmän vaikuttavaa alkalia, on mahdollista että sen seurauksena 

keitossa poistuu enemmän hemiselluloosaa, mikä näkyisi myös jauhatuksen 

energiantarpeen kasvuna. 

Välihappivaiheen mittauksista lämpötilat ovat positiivisten muuttujien puolella, kun taas 

hapen kulutus valkaisussa on negatiivisten puolella. Lähemmin tarkasteltaessa 
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huomattiin, että noin neljäsosa tarkastelujaksosta on ajettu korkeammilla happi- ja 

NaOH-annoksilla, koska riittävän korkeaa lämpötilaa ei ole pystytty saavuttamaan. 

Korkea NaOH käyttö näkyy myös D1-vaiheen pH:ssa, mikä voi selittää osaltaan sen 

nousua negatiivisten muuttujien listalla. 

Koivujauhimien teränvaihtovälimuuttujat kertovat ajasta, jonka terät ovat olleet 

jauhimissa. Negatiivisten puolella olevat laskennalliset muuttujat on rakennettu siten, 

että terät saavat korkeimman mittausarvon kun ne on juuri otettu ajoon ja pienimmät 

mittausarvot kun niiden vaihto lähestyy. Positiivisten puolella oleva teränvaihto toimii 

näiden vastakohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että tuoreilla terillä jauhatuksen energiantarve 

on vähäisempi kuin vanhoilla terillä. 

10.5.4 Johtopäätökset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 

Analyysi tukee kappatasojen tarkistamista. Alhaisemmalla kappatasolla voidaan 

saavuttaa parempi koivun jauhautuvuus, mutta toisaalta kappatasojen laskeminen 

vaikuttaa negatiivisesti sellutehtaan tuotantoon, sillä saanto pienenee kappaluvun laskun 

myötä. Diplomityön aikana on aloitettu koeajo, missä kappatasoa on viety hieman 

alaspäin niin puskussa, kuin happivaiheessa. Pidempijaksoisen koeajon jälkeen voidaan 

nähdä hyödyt ja haitat. 

Imeytyksen vaikutusta jauhatuksen energiantarpeeseen olisi myös testattavissa 

muuttamalla alkalijakoa nykyisestä. Nykyisessä tilanteessa alkalia annostellaan 75 % 

imeytykseen ja 25 % keittoon. Koeajossa valkolipeä voitaisiin ajaa kokonaisuudessaan 

imeytykseen ja katsoa sen vaikutuksia läpi linjan. Kyseinen koeajo olisi kytkettävissä 

myös meneillään olevaan kappakoeajoon, jolloin voitaisiin ajaa koepisteet niin 

matalammassa, kuin korkeammassa kappatasossa. 

Välihappivaiheen lämpötila vaihteluväli oli 8 astetta tarkastelujakson aikana johtuen 

ongelmista saavuttaa korkeampaa lämpötilaa. Lämpötilan positiivinen korrelointi 

jauhatuksen energiantarpeen kanssa voi mahdollisesti kertoa hemiselluloosan 

vähentymisestä korkeammassa lämpötilassa ja näin ollen näkyä parempana 

jauhautuvuutena ja parempina vedenpoisto-ominaisuuksina. 
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Jauhinterien osalta on syytä miettiä mikä on jauhinterille optimaalinen teränvaihtoväli. 

Yleensä tapana on ajaa jauhinterillä niin pitkään, kunnes jauhimen läpäisy heikkenee 

oleellisesti. Teriä voitaisiin vaihtaa säännöllisin väliajoin, kun käytössä olevasta 

jauhinterän käyttöiästä on saatu tarpeeksi kokemusta. Tätä kautta voidaan saavuttaa 

tasalaatuisuutta jauhatuksen osalta. 

 



 

 

57 

11 JAUHATUSKOEAJO 

Jauhinkohtaista vaihtelua jauhatuksen lopputulokseen tutkittiin jauhatuskoeajon avulla. 

Koeajon tarkoituksena oli selvittää energian ominaiskulutuksen ja jauhimien terien 

käyttöiän vaikutusta kuituominaisuuksien muutoksiin. Tätä tutkittiin PK3:n kahdella 

rinnan ajettavalla koivujauhimella. Toiselle jauhimista oli lähiaikoina vaihdettu uudet 

jauhinterät, kun taas toisessa jauhimessa terät olivat olleet käytössä jo pitkän aikaa. 

11.1 Koeajon tausta 

Koe toteutettiin neljässä vaiheessa neljän vuorokauden mittaisella ajanjaksolla 

tehdasmittakaavassa. Kokeessa massaa ajettiin samassa virtaussuhteessa kahden rinnan 

olevan koivujauhimen läpi samassa tavoitesakeudessa. Jauhimien mallit ja terät olivat 

samanlaiset, mutta koivujauhin 1:n roottorin pyörimissuunta oli ei-pumppaava, kun taas 

koivujauhin 2 pyöri pumppaavaan suuntaan. Koivujauhin 1:n terät oli vaihdettu noin 

kaksi kuukautta ennen koeajon toteutusta, kun taas koivujauhin 2:n teriä ei ollut 

vaihdettu pitkään aikaan. 

Kokeen eri vaiheissa jauhimien EOK:een tehtiin askelmaiset muutokset, jonka jälkeen 

EOK pidettiin asetetussa arvossa aina seuraavaan vaiheeseen asti. Taulukossa 5 on 

kuvattu eri vaiheissa käytetyt jauhinkohtaiset EOK arvot. Koeajon alussa koivujauhin 

1:n EOK asetettiin 45 kWh/t ja koivujauhin 2:n 10 kWh/t:iin. Seuraavissa vaiheissa 

koivujauhin 1:n EOK:ta laskettiin ja puolestaan koivujauhin 2:n EOK:ta nostettiin. 

Taulukko 5. Koeajon eri vaiheiden EOK-asetusarvot 

  Koivujauhin 1 EOK [kWh/t] Koivujauhin 2 EOK [kWh/t] 

Vaihe 1 45 10 

Vaihe 2 30 20 

Vaihe 3 20 30 

Vaihe 4 10 45 
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Koeajon aikana jauhamattomasta koivumassasta haettiin näytteitä, jotka analysoitiin 

myöhemmin PEX:llä ns. kannunäytteinä. Jauhetusta massasta PEX otti normaalin 

mittausrutiinin mukaisesti näytteitä noin 1,5 tunnin välein. 

11.2 Koeajon suoritus 

Koeajon aikana tapahtui useita poikkeamia normaalista tuotannosta. Näiden 

poikkeamien aikana saadut mittaustulokset hylättiin, jotta koeajosta saataisiin 

mahdollisimman luotettavaa tietoa. Lisäksi koeajon viimeinen vaihe jouduttiin 

keskeyttämään aikaisemmin tuotannollisesta tilanteesta johtuen. Näistä, sekä PEX:n 

näytteenottosekvenssistä johtuen jokaisesta vaiheesta ei saatu samaa määrää näytteitä. 

Taulukossa 6 on kuvattu koeajon eri vaiheista otetut näytemäärät. 

Taulukko 6. Koeajon eri vaiheiden näytemäärät 

  
Koivujauhin 1 näytemäärät 

[kpl] 
Koivujauhin 2 näytemäärät 

[kpl] 
Kannunäytteet 

[kpl] 

Vaihe 1 7 7 2 

Vaihe 2 8 8 2 

Vaihe 3 8 8 1 

Vaihe 4 2 2 2 
 

11.3 Koeajon keskeisimmät tulokset 

Koeajon keskeisimmät tulokset ovat esitettyinä liitteessä 2. Tuloksissa on esitetty 

näytteiden keskiarvot ja hajonnat eri EOK:n arvoilla. Jauhamattoman massan tulokset 

ovat näkyvillä EOK:n arvossa 0. 

Tuloksista nähdään, että vaiheen 2 tulokset poikkeavat selvästi muiden vaiheiden 

tuloksista. Esimerkiksi SR-luvun kehittyminen on yleensä hyvin suoraviivaista suhteessa 

käytettyyn EOK:een, mutta vaiheen 2 kohdalla arvot selvästi poikkeavat tästä. Yksi 

mahdollinen selittävä tekijä voi olla lajipuhtaudessa. Sellutehtaan lajinvaihdon yhteydessä 

pitkäkuituista mäntymassaa voi päätyä koivumassan sekaan. Lajipuhtauden keskiarvo 

koeajojakson ajalta oli 89 %, mutta PEX:n mukaan eräiden näytteiden mäntypitoisuus 

oli jopa yli 30 %. 
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Tuloksista nähdään myös, että SR-luku ja kuitujen fibrilloituneisuus kehittyvät suhteessa 

EOK:hon paremmin koivujauhin 2:lla kuin koivujauhin 1:llä. SR-luvun voi selittää 

pölymäisen hienoaineksen kehitys, joka on selvästi suurempaa koivujauhin 2:lla EOK:n 

kasvaessa. Muiden kuituominaisuuksien kohdalla jauhimissa ei näy suuria eroja. 

Toisaalta näytemäärät ovat suhteellisen pienet ja vaatisivat pitemmän koeajojakson, 

jotta parempi kuva kuituominaisuuksien kehittymisestä saataisiin muodostettua. 

Kannunäytteiden hienoainesarvot ovat myös erikoiset. Näytteiden mukaan hienoainesta 

olisi enemmän ennen jauhatusta kuin jauhatuksen jälkeen. Yleisen oletuksen mukaan 

hienoaineksen tulisi lisääntyä jauhatuksessa eikä vähentyä. Kaksi mahdollista selitystä 

tälle on, että joko hienoaines sitoutuu kuituihin jauhatuksen jälkeen paremmin, tai 

sitten kannunäytteiden analysointi ei toimi oikein hienoainesten osalta. 

11.4 Johtopäätökset 

Koeajon tulokset ovat ristiriitaiset. Oletuksena oli, että koivujauhin 1 tuottaisi 

paremmat kuituominaisuudet verrattuna koivujauhin 2:een, johtuen tuoreemmista 

teristä ja ei-pumppaavasta pyörimissuunnasta. Tämä herättää kysymyksen ovatko 

jauhimien terien lähtötiedot oikeat? 

Koeajon aikana tapahtuneet poikkeamat normaalista tuotannosta vaikuttivat siihen, että 

näytemäärät jäivät vähäisiksi ja vaiheen 2 tulokset erosivat merkittävästi muista 

vaiheista. Tästä johtuen koeajon tuloksia ei voida pitää täysin luotettavina. Näin ollen 

suoraa vastausta terien käyttöiän vaikutuksista jauhatukseen ei saada tällä koeajolla, 

vaan vaaditaan useampi tai pidempi koeajojakso asian varmistamiseksi. 
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12 YHTEENVETO 

Tässä työssä oli tarkoituksena selvittää jauhatuksen vaihteluun vaikuttavia tekijöitä 

sellu- ja paperitehdasintegraatissa. Monimuuttuja-analyysin avulla kyettiin löytämään 

useita muuttujia sekä mänty-, että koivumassoilta, joilla voisi teorian puolesta olla 

vaikutusta energian ominaiskulutukseen hienopaperikoneiden jauhatuksessa. Monen 

muuttujan kohdalla EOK:n kasvun on uskottu johtuvan hemiselluloosan vähentymisestä 

massassa, joka saadaan aikaiseksi rajummilla prosessiolosuhteilla sellunvalmistuksessa. 

Monimuuttuja-analyysin mallia luodessa datasta siivottiin häiriötekijöitä. 

Häiriötekijöiden vaikutusta massan jauhautuvuuteen ei arvioitu työssä, mutta niiden 

vaikutus voi olla merkittäväkin. Sellunvalmistuksessa tapahtuneet merkittävät 

poikkeamat voivat aiheuttaa kuituihin sellaisia muutoksia, joihin ei voida varautua 

jauhatuksessa. 

Tehdasmittakaavan jauhatuskoeajon tulokset osoittautuivat ristiriitaisiksi, sillä ne 

poikkesivat vahvasti teoriasta. Kuituominaisuudet kehittyivät paremmin pumppaavalla 

jauhimella, jonka terät olivat lähes loppuun ajetut, verrattuna ei-pumppaavaan 

jauhimeen uusilla terillä. Lisäksi tehdasmittakaavassa suoritetussa koeajossa tapahtui 

useita poikkeamia tuotannossa, minkä seurauksena näytemäärät jäivät vähäisiksi. Näistä 

tekijöistä johtuen koeajot kannattaisi toteuttaa uudelleen ja mahdollisesti pitemmässä 

mittakaavassa. 
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LIITE 1 (1) 

 

Liite 1. Mikä vaikuttaa välihappivaiheen mäntymassan pH:n muutoksiin? 

 

Taulukko 1.  Korrelaatiomatriisi eräistä välihappivaiheen muuttujista männylle 

 suodatettuna analyysijaksolta (14,5 kk) 

 
  Välihappivai-

heen massan 

pH 

NaOH 

välihappivai-

heeseen 

Hapen 

kulutus 

valkaisussa 

Massan LT 

happireakto-

riin 

Kappa-

redukti-

o 

Välihappivai-

heen massan 

pH 

1 0,75 0,75 0,97 0,66 

NaOH 

välihappivai-

heeseen 

0,75 1 0,95 0,77 0,61 

Hapen kulutus 

valkaisussa 

0,75 0,95 1 0,75 0,58 

Massan LT 

happireakto-

riin 

0,97 0,77 0,75 1 0,71 

Kappareduktio 0,66 0,61 0,58 0,71 1 

 

 

Taulukko 2.  Korrelaatiomatriisi eräistä välihappivaiheen muuttujista männylle 

 suodatettuna analyysijakson loppupuolelta (6,5 kk) 

 
  Välihappivai-

heen massan 

pH 

NaOH 

välihappivai-

heeseen 

Hapen 

kulutus 

valkaisussa 

Massan LT 

happireakto-

riin 

Kappa-

redukti-

o 

Välihappivai-

heen massan 

pH 

1 0,64 0,64 0,90 0,50 

NaOH 

välihappivai-

heeseen 

0,64 1 0,97 0,70 0,39 

Hapen kulutus 

valkaisussa 

0,64 0,97 1 0,72 0,42 

Massan LT 

happireakto-

riin 

0,90 0,70 0,72 1 0,66 

Kappareduktio 0,50 0,39 0,42 0,66 1 



LIITE 2 (1) 

 

 
Liite 2. Jauhinkoeajon keskeisimmät tulokset 

 

Kuva 1. SR-luvun kehitys 

 

Kuva 2. Fibrilloituneisuuden kehitys

13,93±1,45 

17,71±0,16 
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LIITE 2 (2) 

 

 

 

Kuva 3. Kuitujen kiharuuden kehitys 

 

Kuva 4. Kinkkien määrän kehitys 

10,71±2,00 

7,72±0,07 
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LIITE 2 (3) 

 

 

Kuva 5. Kuituleveyden kehitys 

 

Kuva 6. Pölymäisen hienoaineksen kehitys 

14,24±0,37 
14,05±0,03 
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LIITE 2 (4) 

 

 

Kuva 7. Lamellimaisen hienoaineksen kehitys 

12,54±1,96 
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