
1 

 

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

KUITUORIENTAATION VAIKUTUS PAPERIN 

AJATTAVUUTEEN JA LAATUUN 

Nea Pitkäkangas 

 

 

 

PROSESSITEKNIIKKA 

Diplomityö 

Elokuu 2022 



2 

 

TIIVISTELMÄ 

Kuituorientaation vaikutus paperin ajattavuuteen ja laatuun 

Nea Pitkäkangas 

Oulun yliopisto, prosessitekniikan tutkinto-ohjelma 

Diplomityö 2022, 62 s. + Liitteet 10 s. 

Työn ohjaaja yliopistolla: Yliopistonlehtori Elisa Koivuranta 

 

Työn tarkoituksena oli selvittää kuituorientaation vaikutusta paperin ajattavuuteen ja 

laatuun. Suurin kuituorientaatioon vaikuttava tekijä on suihkun ja viiran välinen 

nopeusero. Tämän vuoksi kuidut on suuntautuneet pääasiassa konesuuntaan. Tämä 

aiheuttaa sen, että konesuunta ja poikkisuunta eroavat toisistaan merkittävästi. 

Laadullisesti tämä on tärkeää, koska kuitujen suuntautuminen konesuuntaan saa aikaan 

vaaditut paperin jäykkyysominaisuudet kone- ja poikkisuuntaan. Tämä vaikuttaa myös 

paperin ajattavuuteen positiivisesti. 

Työn toisena tavoitteena oli saada Pietarsaaren paperitehtaalle toimivat taivutusjäykkyys 

ja Short Span Compression Test (SCT) mittaukset kuituorientaation avulla. Tätä tutkittiin, 

koska kyseisiä suureita tarvitaan tietyillä paperilaaduilla ja Pietarsaaren paperikoneella ei 

ole ollut mittauslaitteita kyseisille suureille. Aikaisemmin paperinäytteet on lähetty 

Ruotsiin BillerudKorsnäsin Gävlen kartonkitehtaalle tutkittavaksi, koska siellä on 

tarvittavat mittauslaitteet. Ongelmana on tuloksien saatavuus vasta viikon päästä, kun 

paperi on ajettu. Tämä tarkoittaa sitä, että paperikoneen henkilökunta joutuu ajamaan 

sokkona konetta. Pahimmassa tapauksessa kaikki paperirullat joudutaan hylkäämään, 

koska ne eivät täytä asiakkaan laatuvaatimuksia. Tällöin paperi joudutaan ajamaan 

uudelleen mikä vie resursseja, aikaa ja rahaa.  

Paperitehtaan laboratorion olemassa olevaan kuituorientaatiomoduuliin asennettiin SCT 

ja taivutusjäykkyys mittausohjelmat, jotta laskennallisesti pystytään laskemaan halutut 

suureet kuituorientaation kautta. Koska kyseessä ei ole standardinmukainen mittaus, on 

tuloksia verrattava standardinmukaisiin mittauksiin. Gävlen kartonkitehtaan laboratorio 

vertasi paperinäytteitä standardinmukaisilla menetelmillä kuituorientaatiomoduuliin 

saamiin tuloksiin. Taivutusjäykkyys tuloksia ei tarvinnut säätää, koska ne olivat tarpeeksi 
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lähellä standardinmukaisia mittauksia. Sen sijaan SCT:tä piti säätää kertoimen avulla. 

Tämän jälkeen mittaustulokset saatiin tarpeeksi lähellä standardinmukaisia mittauksia.  

Työn tavoite saavutettiin, sillä saimme toimivat mittaukset sekä taivutusjäykkyydelle että 

SCT:lle. Tarvittaessa muita laskennallisia suureita voidaan lisätä 

kuituorientaatiomoduuliin käyttämällä samanlaista testausmenetelmää. Tässä työssä ei 

testattu mikrokrepattuja Clupak-laatuja, joten ne voidaan testata samalla menetelmällä, 

kun muut paperilaadut. 

 

Asiasanat: Kuituorientaatio, Puristuslujuus, Taivutuslujuus, Jäykkyys  
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ABSTRACT 

The effect of fiber orientation on the paper's runnability and quality 

Nea Pitkäkangas 

University of Oulu, Degree Programme of Process Engineering 

Master’s thesis 2022, 62 p. + Appendixes 10 p. 

Supervisor at the university: University lecturer Elisa Koivuranta 

 

The purpose of the work was to find out the effect of fiber orientation on paper's 

runnability and quality. The biggest factor influencing the fiber orientation is the speed 

difference between the jet and the wire. Because of this, the fibers are oriented mainly in 

the machine direction. This causes the machine direction and cross direction to differ 

significantly. Qualitatively, this is important, because the orientation of the fibers in the 

machine direction creates the required stiffness properties of the paper in the machine and 

transverse directions. This also has a positive effect on the runnability of the paper. 

Another goal of the work was to obtain working bending stiffness and Short Span 

Compression Test (SCT) measurements for the Pietarsaari paper mill using fiber 

orientation. This was investigated because the quantities in question are needed for certain 

paper grades and the Pietarsaari paper machine has not had measuring devices for the 

quantities in question. In the past, the paper samples have been sent to Sweden to the 

BillerudKorsnäs Gävle cardboard factory for examination, because the necessary 

measuring equipment is there. The problem is the availability of the results only a week 

later when the paper has been run. This means that the paper machine staff has to operate 

the machine blindly. In the worst case, all paper rolls have to be rejected because they do 

not meet the customer's quality requirements. In this case, the paper has to be run again, 

which takes resources, time, and money. 

In the existing fiber orientation module of the paper mill's laboratory, SCT and bending 

stiffness measurement programs were installed in order to calculate the desired quantities 

through fiber orientation. Since it is not a standard measurement, the results must be 

compared with standard measurements. The Gävle cardboard factory's laboratory 

compared the paper samples with the results obtained in the fiber orientation module 



5 

 

using standard methods. The bending stiffness results did not need to be adjusted because 

they were close enough to standard measurements. Instead, the SCT had to be adjusted 

using a multiplier. After that, the measurement results were close enough to standard 

measurements. 

The goal of the work was achieved, as we obtained valid measurements for both bending 

stiffness and SCT. If necessary, other calculated quantities can be added to the fiber 

orientation module using a similar testing method. Microcreped Clupak grades were not 

tested in this work, so they can be tested using the same method as other paper grades. 

 

Keywords: Fiber orientation, Compressive strength, Bending strength, Stiffness 
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1 JOHDANTO 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuituorientaation vaikutusta paperin laatuun ja 

ajattavuuteen. Tämä aihe valittiin, koska oli tarvetta saada hyödynnettyä jo valmiiksi 

olemassa olevaa kuituorientaatiomoduulia. Kuituorientaatiomoduulista on mahdollista 

saada laskennallisesti määritettyä erilaisia suureita, kuten taivutusjäykkyyttä ja 

puristuslujuutta. Edellä mainittujen ominaisuuksia halutaan mitata Pietarsaaren 

paperitehtaalla, koska suureet ovat kriittisiä eräiden paperilajien osalta. 

Tällä hetkellä taivutusjäykkyyttä ja puristuslujuutta mitataan Ruotsissa Gävlen 

kartonkitehtaalla, jonne näytteet lähetetään tutkittavaksi. Ongelmana on se, että tuloksien 

saapumisessa kestää yleensä viikko, joten Pietarsaaren paperikoneen henkilöstö saa vasta 

jälkikäteen tietää onnistuiko ajo. Mikäli tulokset ylittävät tai alittavat rajat, täytyy paperi 

valmistaa uudelleen, joka vie aikaa, rahaa ja resursseja. 

Jotta näin ei pääsisi käymään, aloitimme kuituorientaation hyödyntämisen 

lujuusominaisuuksien määrittämiseksi. Tavoitteena on saada suuntaa antava tulos, jotta 

prosessia voidaan heti paperin valmistumisen jälkeen saaduista näytteiden tuloksista 

säätää. Tällöin varmistamme, että paperia ei mene turhaan hylkyyn.  

Jotta pystyimme saamaan luotettavia laskennallisia tuloksia, oli niitä vertailtava 

standardoitujen mittauksien kanssa. Ajoin poikkiratanäytteitä tehtaalla käytettävän 

teknisen laadun mittalaitteen, Paper Labin läpi, jossa kuituorientaatiomoduuli sijaitsee. 

Tämän jälkeen samasta poikkiradasta leikattiin näytteitä Ruotsin Gävlen tehtaalle 

analysoitavaksi. Tuloksien saavuttua vertailemme tuloksia, jonka jälkeen tarvittaessa 

säädämme kuituorientaatiomoduulia.  

Kuituorientaatiomoduulin tehtyjen säätöjen jälkeen toistimme kokeet, jotta voimme 

todeta, että tulokset ovat tarpeeksi lähellä Gävlestä saatuja tuloksia. Jotta menetelmää 

voisi käyttää usealla laadulla, testasimme erilaisia paperilaatuja eri neliömassoilla. Tässä 

työssä emme testaa mikrokrepattuja paperilaatuja, koska kuituorientaatio on satunnainen 

näillä paperilajeilla ajotavan takia.  
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2 PAPERIN VALMISTUS 

2.1 Massan valmistus ja esikäsittely 

Massanvalmistusprosessit voidaan jakaa neljään kategoriaan: kemiallinen, 

puolikemiallinen, kemimekaaninen ja mekaaninen massanvalmistus. Kemialliset 

massanvalmistusmenetelmät perustuvat kemikaalien vaikutukseen kuitujen erottamiseen, 

kun taas mekaaniset massanvalmistusmenetelmät perustuvat fyysiseen rasitukseen. 

Mekaanista massaa voidaan valmistaa hiertämällä tai hiomalla puuta, jolloin puun kuidut 

irtoavat toisistaan. Puolikemiallinen ja kemimekaaninen massa valmistetaan käyttämällä 

sekä kemiallisia että mekaanisia vaiheita. Mitä enemmän kemikaaleja on mukana, sitä 

pienempi on saanto ja ligniinipitoisuus, koska kemikaalit hajottavat ja liuottavat puun 

komponentteja, erityisesti ligniiniä ja hemiselluloosaa.Toisaalta kemiallisessa 

massanvalmistuksessa saadaan yksittäisiä kuituja, joista voidaan valmistaa vahvoja 

papereita, koska kuitujen vetysidosta häiritsevä ligniini poistuu suurelta osin. (Biermann 

1993 s. 55, 69, 71)  

Suomessa kemiallista sellua valmistetaan sulfaattimenetelmää käyttäen. Massa voidaan 

valkaista esimerkiksi klooridioksidilla ja hapella, jolloin saadaan jäännösligniinin 

aiheuttama massan tumma väri pois. (Biermann 1993 s.132–133) Tämän jälkeen massa 

voidaan pumpata paperitehtaalle tai siitä voidaan tehdä arkkeja. Integroimattomalla 

tehtaalla sellu toimitetaan sellupaaleina, jotka täytyy hajottaa pulpperissa. Tarvittaessa 

sellu kuidutetaan kuiduttimissa ja lopuksi jauhetaan jauhimissa. (Knowpap 2022) 

2.2 Jauhatus 

Jauhatuksen tarkoituksena on mekaanisesti käsitellä kuituja, jotta saadaan parannettua 

paperin ominaisuuksia. Jauhatuksessa massa menee jauhinterien läpi, jolloin kuidut 

kihartuvat ja katkeavat. Tämä lisää kuitujen välisiä sidoksia ja hienoainesta, jonka 

seurauksena paperista tulee kestävämpää. Useimmat lujuusominaisuudet paranevat 

jauhaessa. Ainostaan repäisylujuus heikkenee jauhatuksen myötä, koska sen lujuus 

perustuu yksittäisten kuitujen ominaisuuksiin. Myös huokoisuus, bulkki ja opasiteetti 

heikkenevät jauhatuksen myötä. Jauhatuksen määrä riippuu paperin halutuista 

ominaisuuksista ja sitä voidaan tehdä eri sakeuksissa. Suursakeusjauhatuksessa eli HC-

jauhatuksessa sakeus on 25–35 % kun matalasakeusjauhatuksessa eli LC-jauhatuksessa 
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sakeus on 2–6 %. HC-jauhatus lisää kuitujen välisiä sidoksia, kun taas LC-jauhatuksella 

on kuituja katkova vaikutus. (Biermann 1993 s. 137; Bristow et al. 1992 s. 70–75) 

2.3 Kemikaalien lisäys 

Kemikaaleista suurin osa annostellaan konekyyppiin. Paperinvalmistuksen 

pääkemikaaleja ovat massatärkkelys, alumiinisulfaatti, paperin hydrofobointiin 

käytettävä hartsiliima, sävytysvärit ja märkälujapaperia tehtäessä märkälujaliima. 

Rikkihappoa annostellaan tarvittaessa konekyypin laimennusvesilinjaan ruskeilla 

laaduilla ja lipeää valkoisilla laaduilla. Näillä säädetään paperikoneen perälaatikon pH 

halutulle tasolle. (Aluehallintovirasto 2017, s. 9) 

2.4 Lyhyt kierto 

Ensimmäiseksi lyhyessä kierrossa massa laimennetaan viirakaivosta tulevalla vedellä. 

Sen jälkeen massa menee konesihtien läpi, josta aksepti jatkaa matkaansa 

pyörrepuhdistukseen. Sen sijaan rejekti poistuu järjestelmästä. Sitten tulee 

pyörrepuhdistus, jossa on enemmän rejektin käsittelyvaiheita kuin konesihdeissä. Tämän 

jälkeen massaseoksesta poistetaan ilma, minkä jälkeen massa syötetään perälaatikkoon. 

(Bristow et al. 1992 s. 193) 

2.4.1 Konesihdit 

Konesihtien tehtävänä on poistaa ja hajottaa kuitukimppuja, pienentää ennen sihtejä 

olevien laitteiden aiheuttamaan painevaihtelua sekä poistaa epäpuhtauksia. Konesihdit 

estävät satunnaisten epäpuhtauksien pääsyn perälaatikkoon, jolloin vältytään 

perälaatikon tukkeutumiselta, ratakatkoilta, virheiltä paperiradassa sekä muilta vaurioilta 

paperikoneella. Yksivaiheinen seulonta ei yleensä erota riittävästi epäpuhtauksia ja sen 

lisäksi syntyy liian suuria kuituhäviöitä rejektiin. Tämän vuoksi käytetään useampaa 

sihtiä, jotka ovat kaskadikytkettyjä. (Bristow et al 1992 s. 86) 

2.4.2 Pyörrepuhdistus 

Seulojen lisäksi massankäsittelyjärjestelmiin sisältyy usein pyörrepuhdistus. Perinteisesti 

pyörrepuhdistusta käytetään poistamaan massasta epäpuhtauksia, kuten hiekkaa ja 

tikkuja. Sitä käytetään myös kuitumateriaalin erottamiseen pinta-alan mukaan. 
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Pyörrepuhdistimet ovat kartioita, joissa kuitususpensio altistuu suurille 

keskipakovoimille ja joissa erottelu tapahtuu ominaispainon mukaan. Massa syötetään 

tangentiaalisesti sisään ja aksepti otetaan ulos keskimmäisessä, ylöspäin suuntautuvassa 

putkessa. Rejekti menee kartion pohjalle. Hyvän puhdistustehon saavuttamiseksi 

pyörrepuhdistimien tulisi olla halkaisijaltaan pieniä, mikä tarkoittaa, että useita 

pyörrepuhdistimia on kytkettävä rinnakkain, jotta ne selviytyvät normaaleista 

massavirroista. Kuitupitoisuuden tulee pyörrepuhdistuksessa olla alle 1 prosentti. 

Suuremmilla pitoisuuksilla syntyy kuituverkkoja, jotka pidättävät erotettavat 

epäpuhtaudet. Seoksen liiallisen paksuuntumisen ja siten tukkeutumisen välttämiseksi 

rejektin ulostulossa, rejektin olisi oltava korkea, vähintään 20 prosenttia. Kuvassa 1 on 

esitetty pyörrepuhdistuksen periaate.  (Bristow et al. 1992, s. 87) 

 

Kuva 1. Pyörrepuhdistuksen periaate (muokattu lähteestä Paulapuro 2008). 

2.4.3 Ilmanpoisto 

Ilmanpoiston tehtävänä on poistaa massasta kaikki ilma ja liuenneet kaasut. Ilmanpoisto 

tapahtuu tyhjiön avulla, jolloin ilmakuplat irtoavat ja poistuvat tyhjiöjärjestelmään. 

Ilmanpoistosäiliössä on ylijuoksu, jonka avulla saadaan vakioitua pinnankorkeus ja 

taattua massan tasainen syöttö syöttöpumpun ja painesihtien kautta perälaatikolle. 

Kuvassa 2 on esitetty ilmapoistolaitteisto. Ilmanpoisto vähentää kuidun flokkautumista ja 

vaahdon syntymistä sekä estää reikien syntymisen paperiin. Se myös lisää 
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vedenpoistonopeutta, koska ilma heikentää perälaatikosta tulevaa suihkua niin, että 

suihkun laatu huononee ja häiritsee sitten vedenpoistoprosessia viiraosassa. (Biermann 

1993 s. 192; Bristow et al. 1992 s. 196) 

 

 

Kuva 2. Ilmanpoistojärjestelmä (muokattu lähteestä Knowpap 2022).  

2.5 Paperikoneen osat 

Paperikoneella on tavoitteena tuottaa vaaditun laatuinen jatkuva paperiraina, joka on 

tasainen kone- ja poikkisunnassa. Paperikone koostuu perälaatikosta ja viiraosasta, 

puristinosasta, kuivausosasta ja rullaimesta. Joskus paperikoneessa on myös kalanteri ja 

päällystysosasta. Rainan kelauksen jälkeen täysleveä konerulla leikataan pienempiin 

rulliin, joiden leveydet ja halkaisijat ovat asiakkaiden tarpeiden mukaiset. Sitten rullat 

kääritään ja valmistellaan lähetystä varten. Kuvassa 3 on esitetty paperikoneen osat. 

(Holik 2006, s. 219) 
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Kuva 3. Paperikoneen osat. Lähde: BillerudKorsnäs  

2.5.1 Perälaatikko 

Perälaatikko on paineistettu laite, joka toimittaa tasaisen massalietteen viiralle 

suunnilleen samalla nopeudella kuin viira. (Biermann 1993, s. 211) Ylä- ja alahuulesta 

koostuvassa perälaatikon suuttimessa sekoitus kiihtyy ja poistuu suuttimen ulostulosta 

tasosuihkun muodossa. Huuliaukko määrittää suihkun alkuperäisen paksuuden. 

Ihanteellinen suihku on täysin tasainen, mikä edellyttää, että siinä ei ole turbulenssia. Kun 

tällainen suihku laskeutuu viiraosaan, kosketus tapahtuu suoraa linjaa pitkin, 

kohtisuorassa konesuuntaan nähden. Todellisuudessa suihkupinnat eivät kuitenkaan 

koskaan ole tasomaisia, vaan heikkenevät vähitellen etäisyyden suuttimen päästä. 

Epäsäännöllinen suihkukosketus viiran kanssa aiheuttaa sitten virtaushäiriöitä ja voi 

vaikuttaa rainan muodostumiseen ja paikalliseen kuidun suuntautumiseen. (Paulapuro 

2008, s. 238) 

2.5.2 Viiraosa 

Perälaatikosta massa syötetään paperikoneen viiraosalle, jossa muodostuu paperiraina. 

BillerudKorsnäsin Pietarsaaren paperikone 1 on ns. tasoviirakone. Tasoviirakone on 

paperikone, jossa on vaakasuora ja liikkuva viira, jolle massa syötetään, muodostaen 

rainan. Viira on pingotettu rintatelan ja imutelan välille ja pyöritetään useiden erilaisten 

vedenpoistoelimien, kuten päästölistojen, yli. Perälaatikosta viiralle tulevasta 

nestevirtauksesta noin 95 % poistuu viiran lävitse ja palaa viirakaivoon, josta vesi pääosin 

käytetään sakeamassan laimentamiseen perälaatikkosakeuteen. Viirakaivosta on jatkuva 

ylijuoksu paperikoneen nollavesijärjestelmään. (Biermann 1993, s. 214; 

Aluehallintovirasto 2017, s. 9)  
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2.5.3 Puristinosa 

Puristinosan tehtävänä on poistaa rainasta mahdollisimman paljon vettä ja samalla 

tiivistää sitä. Puristimella pyritään saavuttamaan riittävän suuri märkälujuus, jotta rainan 

siirto kuivatusosalle onnistuu ilman katkoja. Toisaalta rainan tiivistyminen mahdollistaa 

lujien kuitujen välisten sidosten muodostuminen rainaa kuivattaessa. Rainan tullessa 

viiralta sen kuiva-ainepitoisuus on n. 17–20 %. Puristimen jälkeinen kuiva-ainetaso on 

lajista ja riippuen puristimesta 35–50 %. Puristimella kuiva-ainetason nousu yhdellä 

prosentilla pienentää kuivatusosan höyryn kulutusta noin 3–4 %:a. (Knowpap 2022) 

2.5.4 Kuivatusosa 

Kuivatusosan tehtävänä on poistaa rainasta vettä haihduttamalla. Haihduttamisen tulee 

tapahtua tehokkaasti, taloudellisesti, tasaisesti ja laatua huonontamatta. Nykyään yleisin 

menetelmä paperirainan kuivaamiseksi on ohjata se useiden höyrylämmitteisten 

sylintereiden yli. (Knowpap 2022) Kuivausosassa paperirainan kuivapitoisuus nousee 

90–95 %:iin. (Bristow et al. 1992, s. 253) 

2.5.5 Mikrokreppaus 

Säkkipaperin tapauksessa suuri lujuus ja riittävä venymä vaaditaan kone- ja 

poikkisuunnilta. Nämä erikoisominaisuudet ovat tärkeitä esimerkiksi säkkien täytön 

aikana. Tällaisten pakkausmateriaalien valmistuksessa sovelletaan 1960-luvulla käyttöön 

otettua Clupak-prosessia. Siinä raina puristetaan nipissä, jossa kokoonpuristuva hihna 

kulkee rainan mukana. Hihna deformoituu nipissä ja muoto palautuu puristusnipin 

jälkeen. Tämä johtaa mikrokreppaukseen, jossa on jopa noin 12 % venymä 

konesuunnassa murtumishetkellä. (Holik 2006, s. 321) 

2.5.6 Kalanteri 

Kalanteri on sarja kiinteitä rullia, yleensä terästä tai valurautaa, jotka on asennettu 

vaakasuoraan ja pinottu pystysuoraan. Paperissa ja kartongissa voi olla epätasaisuuksia 

esimerkiksi huopajälkien, ryppyjen, kokkareiden ja fibrillien takia. Konekalanteroinnin 

aikana kuiva paperi kulkee telojen välistä paineen alaisena, jolloin epätasaisuudet 

poistuvat. Tämän seurauksena paperin pinnan sileys ja kiilto paranevat. Nämä 

parannukset tekevät paperista paremmin soveltuvan tulostukseen ja vähentävät 

tulostusongelmia. Myös paperin paksuus tulee tasaisemmaksi, mikä edelleen helpottaa 
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paperin uudelleenrullausta ja leikkaamista. Kalanteroinnin aikana myös paperin 

keskimääräinen paksuus pienenee, mikä vähentää taivutusjäykkyyttä. Kalanterointi 

vähentää viimeistellyissä papereissa ja kartongissa jonkin verran opasiteettia, vaaleutta ja 

jäykkyyttä.  Sekä päällystämätöntä että päällystettyä paperia kalanteroidaan. (Bristow et 

al, s. 275; Biermann 1993, s. 248) 

2.5.7 Pope-rullain 

Pope-rullain on paperikoneen viimeinen yksikkö, joka kerää paperin. Paperi kelataan 

tampuuriraudalle, joka pyörii rumpua vasten. Uusi konerulla kelataan toissijaiseen 

tampuurirautaan ennen valmiin konerullan vaihtamista, jotta rullat voidaan vaihtaa 

"lennossa". Kuvassa 4 on esitetty Pope-rullain. (Biermann 1993, s. 251) 

 

Kuva 4. Pope-rullain (muokattu lähteestä Holik 2006).  

2.5.8 Pituusleikkuri 

Pituusleikkuri on laite, joka vastaanottaa konerullat paperikoneelta ja leikkaa paperin 

pienempiin leveyksiin ja rullaa sen uudelleen pienemmiksi rulliksi, jotka toimitetaan 

asiakkaille. Kuvassa 5 nähdään kuva pituusleikkurista. (Biermann 1993, s. 252) 
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Kuva 5. Pituusleikkuri (muokattu lähteestä Holik 2006). 

2.6 Pietarsaaren paperikone 1 

Pietarsaaren paperikone 1 (PK1) on ainoa BillerudKorsnäsin paperikone Suomessa. 

Tuotanto on 200 000 tonnia vuodessa. Paperitehtaalla valmistetaan valkaistuja ja 

valkaisemattomia säkki-, voima- ja erikoispaperilaatuja erityisesti paperi-, elintarvike-, 

rehu-, rakennus- ja kemianteollisuuden pakkauksiin ja suojaustarpeisiin.  Neliömassa-

alue on 50–160 g/m2. Paperitehdas on osana tehdasintegraattia, johon kuuluu sellutehdas, 

saha, satama, pakkauspaperitehdas sekä voimalaitos. Kuvassa 6 näkyy Pietarsaaren 

tehdasintegraatti. (Aluehallintovirasto, s. 6, 9) 

Kuva 6. Pietarsaaren tehdasintegraatti. 
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3 PAPERIN RAAKA-AINEET 

3.1 Kuitu ja kuituominaisuudet 

Puu koostuu suurelta osin puusoluista eli puukuiduista. Näitä kutsutaan trakeideiksi 

havupuussa ja libriformisiksi soluiksi lehtipuussa. Ne on muotoiltu terävillä päillä ja 

sisäisillä onteloilla, joita kutsutaan lumeniksi. Havupuu koostuu suurelta osin vain 

yhdentyyppisistä soluista, niin sanotuista trakeideista, jotka ovat pitkiä ja vahvoja kuituja. 

Vahvimmat paperit valmistetaan havupuusta valmistetusta massasta. Lehtipuu on 

rakenteeltaan huomattavasti monimutkaista. Se sisältää suuren määrän suhteellisen 

pitkulaisia kuituja, ns. libriformisoluja, on myös leveitä ohutseinäisiä soluja eli 

putkilosoluja ja lyhyitä parenkyymisoluja eli tylppysoluja. Lehtikuitu on huomattavasti 

lyhyempi ja kapeampi kuin havupuukuidut. Kuidut erotetaan toisistaan kemiallisesti tai 

mekaanisesti. (Bristow et al. 1992, s. 35–36)  

3.2 Kuituanatomia 

Jokaisella kuidulla on sisäinen rakenne ja kemiallinen koostumus, joka säätelee sen 

mekaanisia ominaisuuksia. Kuvassa 7 on esitetty kuidun rakenne ja sen osat.  
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ML = Välilamelli  

P = Primääriseinä 

S1 = Ulkokerros sekundääriseinässä 

S2 = Keskikerros sekundääriseinässä 

S3 = Sisäkerros sekundääriseinässä 

L = Lumen  

 

Kuva 7. Kuidun osat (muokattu lähteestä Niskanen 2006). 

Välilamelli, jonka paksuus vaihtelee välillä 0,1–1,0 µm, koostuu 40–60 prosenttia 

ligniinistä. Sellun valmistuksessa välilamelli avautuu enemmän tai vähemmän kokonaan 

keiton aikana, jolloin yksittäiset kuidut vapautuvat. Primääriseinä on noin 0,1–0,3 µm 

paksu. Tässä selluloosafibrillit muodostavat harvan verkoston. Säikeet ovat upotettuina 

ligniinin ja hemiselluloosan matriisimateriaaliin useissa kerroksissa eri suuntiin siten, 

joten syntyy vaikutelma epäjärjestyneestä löysästä verkostosta. (Bristow et al. 1992, s. 

50) 

 

Sekundääriseinä koostuu yleensä kolmesta eri kerroksesta. S1 eli siirtymälamelli, paksu 

keskiosa S2 ja päätelamelli kohti onteloa S3. Kaikki säleet koostuvat useista kerroksista. 

S1 koostuu kerroksista, joissa fibrillit kulkevat vuorotellen S- ja Z-spiraaleina, 

vastaavasti, noin 70° kulmassa kuidun pituussuuntaan nähden. S1:n paksuus on noin 0,1–

0,2 µm. Sekundääriseinän paksuin kohta on S2-kerroksessa, joka muodostaa suurimman 
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osan kuidun lujuudesta. Tässä fibrillit kulkevat rinnakkain toistensa kanssa vasemmalle 

käännettynä Z-spiraalina kuidun ympäri pienellä fibrillikulmalla, 0–30°, kuidun 

pituussuuntaa kohti. (Bristow et al. 1992, s. 50–51) 

 

Havupuukuidun paksuus vaihtelee noin 1 millimetristä kevätpuukuiduissa 5 millimetriin 

kesäpuukuiduissa. S3-kerroksessa fibrillit sijaitsevat S-spiraalissa > 50° kulmassa kuidun 

suuntaan nähden. S3-kerros päättyy usein tertiääriseen lamelliin, jonka suuntautunut 

lumenia kohti. Lumen on kuidun ontto sisus. (Bristow et al. 1992, s. 51) 

3.3 Puun kemiallinen koostumus 

Puu koostuu pääasiallisesti kuiduista. Kuidut ovat pääasiassa selluloosaa, 

hemiselluloosaa ja ligniiniä sekä uuteaineita. Näistä paperinvalmistuksen kannalta tärkein 

komponentti on selluloosa, jonka pitkät molekyyliketjut ja lamellimainen rakenne 

soluseinässä antavat kuidulle lujuutta. Hemiselluloosassa on useita eri komponentteja, 

mikä lisää kuituverkoston sitoutumiskykyä. Ligniini on hydrofobinen luonnon polymeeri, 

joka sitoo kuidut lujasti toisiinsa. Taulukossa 1 nähdään havu- ja lehtipuiden 

keskimääräinen kemiallinen koostumus. (Bristow et al. 1992, s. 53–59) 

Taulukko 1. Havu- ja lehtipuiden keskimääräinen kemiallinen koostumus (muokattu 

lähteestä Bristow et al. 1992). 

 Selluloosa Hemiselluloosa Ligniini Uuteaineet 

Havupuut 42 % 27 % 28 % 3 % 

Lehtipuut 44 % 33 % 20 % 3 % 

3.3.1 Selluloosa 

Selluloosa on puun ja muiden kasvien soluseinän tärkein komponentti. Selluloosa on 

pitkäketjuinen molekyyli, joka koostuu glukoosimonomeereistä. Kaksi 

glukoosimonomeeria muodostavat sellobioosiyksikön. Glukoosimonomeerien välinen 

sidos on kovalenttinen glukosidisidos. Kasvin luontaisessa tilassa selluloosamolekyyliin 

liittyy 9000–10000 tällaista glukoosiyksikköä. Selluloosan hydroksyyliryhmät (-OH) 
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voivat olla vuorovaikutuksessa veden kanssa. Selluloosaketjut on järjestäytynyt 

fibrillimäisten elementtien nippuihin, mikrofibrilleihin, jotka koostuvat vuorottelevista 

kiteisistä alueista ja amorfisista alueista, joilla on vähemmän järjestynyt rakenne. 

Korkean jäykkyyden ja fibrillimäisen rakenteensa ansiosta selluloosa toimii puukuidun 

vahvistuselementtinä. Kuvassa 8 on esitetty selluloosan rakenne. (Bristow et al. 1992, s. 

54) 

 

Kuva 8. Selluloosan rakenne (muokattu lähteestä Stenius 1999). 

3.3.2 Hemiselluloosa 

Kemiallisesti hemiselluloosa on polysakkaridien ryhmä, jota selluloosan lisäksi esiintyy 

kasvisoluissa. Hemiselluloosa koostuu erilaisista monomeereistä, yleensä mannoosista, 

glukoosista, ksyloosista, arabinoosista ja galaktoosista. Koostumus vaihtelee suuresti eri 

puulajien välillä. Kuvassa 9 on esitetty hemiselluloosien monomeerit. (Bristow et al. 

1992, s. 58) 
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Kuva 9. Puun hemiselluloosien monomeerit (muokattu lähteestä TKK 2006a).  

Vaikka selluloosa on lineaarinen polysakkaridi, hemiselluloosalla on usein pieniä 

sivuhaaroja. Hemiselluloosien tehtävänä solussa katsotaan olevan materiaalin 

joustavuuden tarjoaminen. Niiden katsotaan myös toimivan sideaineina selluloosan ja 

ligniinin välillä. Paperissa hemiselluloosalla katsotaan olevan suuri merkitys lujuuden 

kannalta, koska hemiselluloosa edistää sidoksia. (Bristow et al. 1992, s. 58) 

3.3.3 Ligniini 

Ligniini on materiaali, joka pääasiallisesti sitoo puun kuidut keskilamellissa. Suurin osa 

ligniinistä löytyy kuitenkin kuidun seinämän sisältä. Ligniinin rakennuspalikoita ovat 

aromaattisia hiilivetyjä, jotka liittyvät toisiinsa monimutkaiseksi kolmiulotteiseksi 

rakenteeksi. Rakenne vaihtelee lehti- ja havupuiden välillä sekä myös keskilamellin ja 

kuituseinän sisällä olevan ligniinin välillä. Ligniini on pääosin amorfista. Kuvassa 10 on 

esitetty ligniinin prekursorit. (Bristow et al. 1992, s. 58) 

Kuituseinämässä ligniini yhdessä selluloosan kanssa edistää puristuslujuutta. Ligniini on 

vähemmän hydrofiilinen kuin hemiselluloosa ja imee vähemmän vettä alkuperäisessä 

tilassaan. Kemiallisella muuntamisella, esimerkiksi sulfonoinnilla, ligniini voidaan 

kuitenkin saada turpoamaan voimakkaasti. Puu muuttuu defibrilloitavaksi, kun suurin osa 

keskilamellin ligniinistä vapautuu. Massan valkaisuun kuuluu kuidun seinämän sisällä 

olevan jäännösligniinin hajottaminen ja laukaiseminen.  (Bristow et al. 1992, s. 58) 
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          p-kumaryylialkoholi            koniferyylialkoholi             sinapyylialkoholi 

Kuva 10. Ligniinin prekursorit (muokattu lähteestä TTK 2006b). 

3.3.4 Uuteaineet 

Uuteaineet ovat luonteeltaan monimuotoisia yhdisteitä, joiden molekyylipaino on 

pienestä kohtalaiseen suuren ja jotka liukenevat (uuttuvat) orgaanisiin liuottimiin tai 

veteen. Ne antavat puulle väriä, hajua, makua ja toisinaan lahoamiskestävyyttä. Yhden 

puunäytteen uutteissa on satoja yhdisteitä. Uuteaineiden koostumus vaihtelee suuresti 

lajeittain ja sydänpuusta pintapuuhun. Sydänpuussa on monia korkean molekyylipainon 

polyfenoleja ja muita aromaattisia yhdisteitä, joita ei löydy pintapuusta, ja nämä antavat 

monien lajien sydänpuulle, kuten setrille, tumman värin ja lahonkestävyyden. (Biermann 

1993, s. 36–39) 
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4 KUITUORIENTAATIO 

Kuituorientaatio kuvaa suuntaistuneisuutta paperissa. Se on tilastollinen ominaisuus, joka 

ilmoittaa paperin tasossa eri suuntiin olevin kuitujen suhteellisen osuuden. Suurin osa 

kuiduista on konesuunnassa. Yleisin tunnusluku on orientaatiosuhde eli vetolujuussuhde, 

mikä kuvaa paperin lujuuden suhteen kone- ja poikkisuuntaan (MD/CD). Jos tämä suhde 

on 1 niin paperi on samanlainen molempiin suuntiin (isotrooppinen). Yleensä 

vetolujuussuhde on luokkaa 2–4. Lisäksi usein määritetään orientaatiokulma [], joka 

osoittaa kuitujen keskimääräisen poikkeaman konesuunnasta.  Kuvassa 11 on esitetty 

kuitujen suuntautuminen paperissa. (Jortama 2021, s. 34) 

 

Kuva 11. Kuitujen suuntautuminen paperissa (muokattu lähteistä Valmet Corporation 

2015, s. 1).  

4.1 Kuituorientaatioon vaikuttavat tekijät 

Perälaatikko ja viiraosa ohjaavat pääasiassa kuidun suuntausta. Kun massasuihku osuu 

viiraan, kuitujen ja viiran välinen nopeusero aiheuttaa leikkausjännityksiä, jotka 

aiheuttavat kuitujen suuntautumisen konesuuntaan. Tämä vaikutus on pienimillään, kun 

suihkun ja viiran nopeudet ovat samat. Muita merkittäviä tekijöitä ovat perälaatikon ja 
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viiraosan suspensiovirtauksen kiihtyminen ja hidastuminen sekä turbulenssi, jonka 

aiheuttaa rintatelan ravistin. Edellä mainitut syyt johtavat esimerkiksi eroihin rainan 

ominaisuuksissa, kuten vetolujuudessa tai jäykkyydessä kone- ja poikkisuunnassa Se 

vaikuttaa myös kutistumiskäyttäytymiseen rainan kuivumisen aikana ja 

laajenemiskäyttäytymiseen, kun valmis paperiarkki altistuu lämmölle tai kosteudelle. 

(Holik 2006, s. 263).  

Käytännössä voidaan kuitenkin käyttää vain suhteellisen pieniä nopeuseroja, koska 

suuremmat erot aiheuttavat häiriöitä seoksessa ja siten rainan muodostumisen 

heikkenemistä. Lopputuotteessa ei ensisijaisesti kiinnosta kuitujen suuntajakauma, vaan 

valmiin paperin ominaisuuksien anisotropia. Anisotropia tarkoittaa suunnasta riippuvia 

ominaisuuksia. Lopullisiin ominaisuuksiin vaikuttavat suuresti myös rainan 

kireysolosuhteet kuivausosassa. Kuvassa 12 on kuvattu koneen suunnan ja 

poikkisuuntaisen kimmokertoimen suhde suihkun ja viiran nopeuseroon keskellä 

graafisen paperin rainaa koneen nopeudella 450 m/min. (Bristow et al 1992, s. 222–223) 

 

 

Kuva 12. Koneen suunnan ja poikkisuuntaisen kimmokertoimen suhde suihkun ja viiran 

nopeuseroon keskellä graafisen paperin rainaa koneen nopeudella 450 m/min (muokattu 

lähteestä Niskanen 2008). 
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Useimmissa tapauksissa alhainen suuntaindeksi on paras paperin suorituskyvylle, koska 

tämä tekee paperin ominaisuuksista samanlaisia kaikissa tasoissa. Usein vetolujuuden 

MD/CD-suhdetta tai jotain muuta mekaanista ominaisuutta käytetään epäsuorana 

orientaatioindeksin indikaattorina. Suuntauskulma pois koneen suunnasta aiheuttaa 

vinoon käpristymis- tai vääntymisongelmia arkin käyttäytymisessä, kun paperin 

kosteuspitoisuus muuttuu. (Niskanen 2008, s. 38) 

Kuituorientaation vaihtelu arkin paksuuden mukaan on myös olennaista paperin 

suorituskyvyn kannalta. Arkin pinnan ja keskimmäisten kerrosten välinen suuntaero 

vaikuttaa taivutusjäykkyyteen ja pintojen välinen ero (kaksipuolisuus) aiheuttaa 

käpristymistä. Pienellä osalla kuituakselista on myös z-suuntainen orientaatio. Kuvassa 

13 on kuvattu kuidun suuntautuminen laminaarisessa leikkausvirtauksessa.  (Niskanen 

2008, s. 38) 

 

Kuva 13. Kuidun suuntautuminen laminaarisessa leikkausvirtauksessa (muokattu 

lähteestä Niskanen 2008). 

4.2 Kuituorientaation mittaaminen  

Koska työläs arkinhalkaisu tai värjättyjen kuitujen lisääminen paperiin ei yleensä ole 

mahdollista, tarvitaan epäsuoria tekniikoita kuituorientaation mittaamiseen. Tämä 

luonnollisesti johtaa arvioon orientaatioindeksistä ja kulmasta. Jos mitattu signaali 

nähdään ellipsoidisena kohteena, orientaatioindeksi on pää- ja sivuakselien suhde ja 

orientaatiokulma on pääakselin suunta suhteessa konesuuntaan. Orientaatioindeksit 

voivat vaihdella huomattavasti mittausmenetelmien mukaan. Suuntauskulmat ovat 

yleensä lähes yhtä suuret. (Niskanen 2008, s. 38–39) 
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4.2.1 Ultraääni 

Kimmokertoimen mittaus ultraäänellä mahdollistaa nopean kuituorientaation muutosten 

vertailun. Kuituorientaatiomoduulia käytetään näytteiden mittaamiseen. Moduulissa on 

kahdeksan lähetin-vastaanotin paria. Jokainen lähetin lähettää ultraäänipulssin kahdelle 

vierekkäiselle vastaanottimelle ja antaa mitatut arvot 11,25° askelin. Lähettimen ja 

vastaanottimen välinen etäisyys on 120 mm, ja moduuli mittaa ajan, jonka ultraäänipulssi 

tarvitsee kulkeakseen tämän matkan. Mitattujen etenemisaikojen [T] eroja eri kulmissa 

käytetään kuitujen orientaation laskemiseen. Mittaustulokset muunnetaan etenemisajaksi 

[T = km/s.], josta lasketaan kuidun suuntaussuhde, vetojäykkyys (MD/CD), suuntakulma 

ja muut arvot. Kuvassa 14 on esitetty kuituorientaatiomoduulin toimintaperiaate.  

(Nygård 2015, s. 5) 

 

 

Kuva 14. Kuituorientaatiomoduulin toimintaperiaate (muokattu lähteestä Nygård 2015). 

Kuitujen orientaation ultraäänianalyysiä häiritsevät kuivumisjännitykset. Esimerkiksi 

kimmokerroin antaa yliarvion kuitujen orientaatioindeksistä paperirainan reunoilla. 

Suuntakulma voi myös olla vääristynyt. Käytännön syistä dielektrinen permittiivisyyteen 
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tai mikroaaltoon perustuvat menetelmät ovat samankaltaisia menetelmiä kuin ultraäänen 

perustava menetelmä. Dielektriseen permittivyyteen ja mikroaaltoon perustuvat 

menetelmien tulokseen vaikuttaa herkemmin kosteuspitoisuus. Kuvassa 15 on esitetty 

kuituorientaation mittaamiseen ultraäänen avulla käytettävä laitteisto. (Niskanen 2008, s. 

39) 

 

Kuva 15. Kuituorientaation mittaamiseen ultraäänen avulla käytettävä laitteisto 

(muokattu lähteestä Ek et al. 2009). 

4.2.2 Optinen mittaaminen 

Optisen kuidun suuntausmittauksissa käytetään valon läpäisyä tai heijastusta. Esimerkiksi 

kun kapea valonsäde suunnataan paperin läpi, takapuolelle ilmestyy ellipsoidinen täplä, 

joka heijastaa paperin kuitujen anisotropiaa. Koska hyvin pieni alue mitataan kerrallaan, 

signaali on keskiarvotettava voimakkaasti edustavien tulosten saamiseksi. (Niskanen 

2008, s. 39) 

Lineaarisesti polarisoidun valon heijastus ja läpäisy paperilla riippuu polarisaation ja 

kuidun orientaation välisestä kulmasta. Kauko-infrapunavaloa (FIR) tarvitaan 

mittaamiseen. Muussa tapauksessa lähetysintensiteetti on liian alhainen. Valon diffraktio 

– rajoittuu pieniin neliömassaan tai jaettuihin levyihin – ja röntgendiffraktio voivat myös 

paljastaa kuitujen suunnan. Nämä menetelmät ovat hitaita. (Niskanen 2008, s. 39) 

Optisissa mittauksissa voidaan likimäärin mitata paikallista neliömassaa lähetetystä 

intensiteetistä samanaikaisesti kuidun suuntauksen kanssa. Tämä mahdollistaa 
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paikallisen neliömassan korreloinnin paikallisen kuituorientaation kanssa, mikä on 

tärkeää esimerkiksi paperin kutistumista tutkittaessa. (Niskanen 2008, s. 39) 

4.2.3 Kuva-analyysi 

Kuituorientaation jakautumisen tarkka mittaaminen paperissa on mahdollista vain, jos 

edustava osa kuiduista on värjätty tai muutoin tehty erotettaviksi. Kuva-

analyysitekniikoita voidaan sitten käyttää merkkikuitujen suunnan määrittämiseen. 

Kuvassa 16 kuidut on värjätty paperiarkissa mittaamista varten. Toinen mahdollisuus on 

leikata arkki ohuiksi ja läpinäkyviksi kerroksiksi ja määrittää kuitusegmenttien reunojen 

suunta. (Niskanen 2008, s. 38) 

 

 

Kuva 17. Värjätyt kuidut paperiarkissa kuitujen orientaation mittaamista varten 

(muokattu lähteestä Niskanen 2008).  

Kuva-analyysi voi sitten määrittää anisotropian ja suuntakulman automaattisesti. Koko 

paperiarkin parametrit saadaan laskemalla kerrosten keskiarvo. Jopa kuva-

analyysitekniikoilla on ymmärrettävä, että yksikäsitteinen kuituorientaation jakauman 

määrittäminen ei ole mahdollista, koska kuidut eivät ole suoria. Kuitusegmenttien 

orientaatio saattaa olla tärkeämpi paperin ominaisuuksien kannalta kuin kokonaisten 

kuitujen keskimääräinen orientaatio. (Niskanen 2008, s. 38) 
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5 TAIVUTUSJÄYKKYYS 

Taivutusjäykkyys tarkoittaa rakenteen kykyä vastustaa voimien vaikutusta, jotka ovat 

poissa sen aksiaalisesta suunnasta tai tasosuunnasta. Paperissa ja kartongissa tarvittava 

oikea taivutusjäykkyys hyvän ajettavuuden kannalta paperikoneella, painokoneilla ja 

jalostuskoneilla. Painotuotteissa riittävän jäykkiä tuotteita on helppo käsitellä. (Niskanen 

2008, s. 230) 

Kartonkipakkauksissa korkea taivutusjäykkyys antaa jäykkyyttä ja lujuutta. 

Taivekartongissa tarvitaan suurta taivutusjäykkyyttä hyvän ajettavuuden takaamiseksi 

pakkauskoneella. Lyhyesti sanottuna ongelmia voi syntyä, jos paperin taivutusjäykkyys 

on joko liian alhainen tai liian korkea, kun taas kartongin jäykkyyden tulisi olla lähes aina 

mahdollisimman korkea. (Niskanen 2008, s. 230-231) 

Käytännössä taivutusjäykkyyttä ohjataan neliömassalla; suuri neliömassa antaa korkean 

taivutusjäykkyyden. Neliömassa ei kuitenkaan ole rakenteellinen ominaisuus, joka 

määrää taivutusjäykkyyden, se vain heijastaa muutoksia suorissa ohjausmuuttujissa. 

Käytännön näkökulmasta neliömassa on myös huono säätömuuttuja, koska tavoitteena on 

pikemminkin pienentää neliömassaa ja samalla pitää taivutusjäykkyys vakiona. 

(Niskanen 2008, s. 231) 

Taivutusjäykkyys liittyy minkä tahansa materiaalin yhtenäisen näytteen 

kimmokertoimeen ja paksuuteen seuraavan kaavan avulla: (Levlin et al. 1999, s. 152) 

𝑆 =
𝐸𝐼

𝑏
=  

𝐸ℎ3

12
                  (1) 

missä S  on jäykkyys 

 E  kimmokerroin  

 I näytteen hitausmomentti 

 h näytteen  

 b näytteen leveys  

 

 

 



32 

 

Paperin ja kartongin taivutusjäykkyyden mittaamiseen on useita menetelmiä. Niissä 

käytetään staattista menetelmää, jossa mitataan tietyn taipuman aiheuttamiseen tarvittava 

voima, tai dynaamista menetelmää, joka tunnetaan myös nimellä resonanssimenetelmä. 

Erilaisten staattisten menetelmien yleiset periaatteet on kuvattu ISO 5628:ssa. (Levlin et 

al. 1999, s. 152) 

5.1 Staattiset mittausmenetelmät 

Paperinauhan taivutusjäykkyys leveysyksikköä b kohti voidaan saada, jos tunnemme 

taivutusmomentin ja kaarevuuden (1/R), jossa R on kaarevuussäde. (Bristow 1992, s. 

358) 

(2) 

 

 

 

missä  b leveys 

 M momentti 

 R kaarevuussäde 

 

 

Paperin ja kartongin taivutusjäykkyyden mittaamiseen on useita menetelmiä. Yleisin 

käytännön paperin ja kartongin testaustekniikka on kaksipistemenetelmä. Kolmen pisteen 

menetelmää käytetään vähän. Nelipistemenetelmää käytetään vain paksuille levyille ja 

jalostetuille tuotteille, kuten aaltopahville. Kuvassa 17 on esitetty kaksi-, kolme- ja 

nelipistemenetelmät. Monet standardit määrittelevät taivutuskestävyyden 2-

pistemenetelmän mukaan, mukaan lukien SCAN-P 29, TAPPI 556. Koekappaleen leveys 

on yleensä 38 mm. Kartongeille vapaa pituus 50 mm ja taipuma 15° tai 7,5°. Paperien 

vapaa pituus on usein pienennettävä 10 mm:iin, jotta voima pysyy mitattavissa olevalla 

tasolla. (Levlin et al. 1999, s. 152–153) 

 

Tulos ilmaistaan tavallisesti voimana millinewtoneina (mN), joka tarvitaan määritellyn 

taipuman aikaansaamiseksi testikappaleeseen. Joskus se ilmaistaan taivutusmomenttina, 

eli taivutusvastuksena kerrottuna taivutetun näytteen vapaalla pituudella. Kummassakin 
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tapauksessa testitulokseen sisältyy parametreina myös koekappaleen mitat ja taipuma-

aste. Vaikka kuormitusmuoto 2-pistemenetelmässä ei ole fysikaalisesti ihanteellinen, 

järjestelyllä voidaan tyydyttävästi arvioida taivutusjäykkyys, mikäli testikappale on 

materiaalin paksuuteen nähden pitkä ja taipuma on riittävän pieni. (Levlin et al. 1999, s. 

153) 

 

 

Kuva 17. Kaksi-, kolme- ja nelipistemenetelmät (muokattu lähteestä Levlin et al. 1999). 
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5.2 Resonanssimenetelmä 

Resonanssimenetelmän periaate on, että materiaalin luonnollinen värähtelytaajuus 

vapaan värähtelyn aikana riippuu taivutusjäykkyydestä, vapaasti värähtelevän näytteen 

pituudesta ja materiaalin painosta. Resonanssimenetelmässä, ISO 5629, paperinauha on 

kiinnitetty toisesta päästä ja pakotettu värähtelemään vakiotaajuudella, kuten kuva 18 

osoittaa. Paperinnauhan vapaan pään pituus vaihtelee, kunnes se menee resonanssiin tällä 

taajuudella ja tämä pituus mitataan. Taivutusjäykkyys voidaan laskea materiaalin 

resonanssipituudesta, taajuudesta ja neliömassasta seuraavan kaavan mukaan: (Levlin 

(1999, s. 154–155) 

𝑆 = 20 (
𝐿

100
)

4 𝑤

100
                       (3) 

missä S taivutusjäykkyys (mNm) 

 L nauhan resonanssipituus (mm) 

 w neliömassa (g/m2)  

 

 

 

Kuva 18.  Kuva resonanssimenetelmästä (muokattu lähteestä Levlin et al. 1999). 
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5.3 Droop-menetelmä 

Painopaperien taivutusjäykkyystestauksen suurin ongelma on tulosten erittäin suuri 

keskihajonta. Resonanssimenetelmässä tuloksen variaatiokerroin on paperilla 10–20 %, 

mutta kartongilla vain noin 3 %. Suuri variaatiokerroin voi jopa kätkeä merkittäviä eroja 

taivutusjäykkyydessä. (Levlin et al. 1999, s. 192) 

Yksi mahdollisuus pienentää tulosten keskihajontaa on testata paperin jäykkyyttä 

mittaamalla näytteen taivutus, joka syntyy itse näytteen painosta. Tästä mittauksesta on 

saatavilla monia esimerkkejä. Roikkumistestissä 100 mm pitkä paperinauha pääsee 

taipumaan vapaasti omasta painostaan. Tulos saadaan visuaalisesti tai optisella anturilla. 

Mittauksen aikana liuska pidetään kahden pleksilevyn välissä, jotta ilman liike ei vaikuta 

tulokseen. Nauhan pituus voi vaihdella paperin tai kartongin neliömassan mukaan. 

Kuvassa 19 on esitetty kuva yllä esitetystä roikkumismenetelmästä. (Levlin et al. 1999, 

s. 192) 

Näytteen todellinen jäykkyys voidaan laskea tietokoneohjelmalla. Tämän menetelmän 

tärkein etu on tuloksen pieni keskihajonta. Poikkeama on noin puolet 

resonanssimenetelmästä. Myös mahdollinen nauhan pituuden virhe, jolla on erittäin 

dramaattinen vaikutus lopputulokseen resonanssipohjaisessa testauksessa, puuttuu. 

Samat puutteet kuin muissakin mittausmenetelmissä ovat edelleen olemassa. Menetelmä 

ei mittaa nauhan jäykkyyttä nauhan koko pituudelta vaan pääasiassa puristusalueen 

läheltä. Näyte myös hiipii mittauksen aikana ja tulos riippuu ajasta, jonka jälkeen lukema 

otetaan. Mittaustulos on myös yhtä huono erittäin käpristyneillä näytteillä kuin muillakin 

mittausmenetelmillä. (Levlin et al. 1999, s. 192)  

 

 

 

 

Kuva 19. Droop-menetelmässä käytettävä laitteisto (muokattu lähteestä Levlin et al. 

1999). 
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6 PURISTUSLUJUUS 

Puristuslujuus on yksi kartongin tärkeimmistä ominaisuuksista. Aaltopahvissa lainerin 

puristuslujuudet ja aallotus ohjaavat laatikon puristuslujuutta. Kartonkipakkauksessa 

puolet sen puristuslujuudesta tulee levyn taivutusjäykkyydestä ja toinen puoli muodostaa 

reunasuuntaisesta puristuslujuudesta. Puristuslujuus on tyypillisesti noin kolmasosa 

vetolujuudesta. Puristus- ja vetolujuuden välinen suhde on merkittävä voimakkaassa 

taivutuksessa. Taivutettaessa paperi tai kartonki taipuu ensin puristetulta puolelta. Tätä 

hyödynnetään muuntamisessa, koska puristuksesta johtuva murtuminen estää toista 

puolta murtamasta jännitystä. Näin materiaalin katkeaminen kahtia taivutettaessa estyy ja 

kartonkia voidaan helposti taivuttaa ja taivuttaa pakkauksia varten. (Niskanen 2006, s. 

241) 

Puristuslujuus on suurin puristusvoima, jonka koekappale sietää murtumatta. Paperilla tai 

kartongilla puristuslujuus määritellään yleensä voimana leveysyksikköä kohti. Tämä ei 

ole aineellinen ominaisuus, koska se riippuu neliömassasta. Puristusmurtojännitys olisi 

periaatteessa materiaaliominaisuus, mutta ongelmana on, että paperin tai kartongin 

paksuus ei ole tarkkaan määritelty suure. Jos esimerkiksi kartonkia kalanteroidaan 

enemmän, puristusmurtojännitys kasvaa, vaikka näytteen murtamiseen tarvittava voima 

ei muutu (tai se voi pienentyä). Näistä syistä puristusindeksiä käytetään usein paperin ja 

kartongin puristuslujuutta kuvaavana materiaaliparametrina. Se ei riipu neliömassasta, jos 

paperin tai kartongin rakenne ei muutu. (Niskanen 2006, s. 241) 

Puristuslujuus (C) on suurin voima puristuksessa paperin nauhan leveyttä kohden. 

(Bristow et al. 1992, s. 345) 

𝐶 =
𝐹𝑐
𝑏

  (N/m)                 (4) 

Fc  suurin puristusvoima (N) 

b  leveys (m) 

 

Puristusindeksi (C*) määritellään analogisesti veto-ominaisuuksien ja puristuslujuuden 

kanssa jaettuna neliömassalla. (Bristow et al. 1992 s. X) 
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𝐶∗ =
𝐶
𝑤  (Nm/kg)                  (5) 

C puristuslujuus (N/m) 

w neliömassa (kg/m2) 

 

6.1 Short Span Compression Test 

Short Span Compression Test (SCT) (ISO 9895) eroaa muista puristustesteistä joissakin 

asioissa. Testikappale on kiinnitetty molemmista päistä ja puristusjänne on hyvin lyhyt. 

Kiinnitysjärjestely estää testikappaletta taipumasta ja vääntymisen puristuksen aikana. 

Huomaa, että muissa puristustesteissä, kuten RCT-testissä testikappale murtuu 

puristuksen ja vääntymisen yhdistelmän vuoksi. Vääntymisen vaikutus on selvempi, kun 

näytteen neliömassa on pienempi. SCT-menetelmä mittaa siksi materiaalin todellisen 

puristuslujuuden. SCT:n testiliuska on yleensä 15 mm leveä ja puristimien välinen vapaa 

jänneväli on 0,7 mm, kuten kuvasta X näkyy. Puristimet liikkuvat toisiaan kohti, kunnes 

testiliuska murtuu. SCT-arvo on suurin puristusvoima koekappaleen leveysyksikköä 

kohti ilmaistuna kN/m. SCT-testi soveltuu yhtä hyvin sekä koneen poikkisuuntaisiin että 

konesuuntatesteihin. Kuvassa 20 on esitetty SCT-testauslaitteisto. (Levlin et al. 1999, s. 

221-222) 

 

 

Kuva 20. SCT-testauslaitteisto (muokattu lähteestä Levlin et al. 1999). 
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6.2 Ring Crush Test & Concora Liner Test 

Ring Crush Test (RCT) -testissä paperin tai kartongin leikattu liuska muotoillaan lyhyen 

sylinterin muotoiseksi työntämällä se näytteenpitimen rengasmaiseen uraan kuvan 21 

osoittamalla tavalla. Sylinteriä kuormitetaan aksiaalisesti, kunnes testikappale murtuu. 

Liuskan pituus on 152 mm ja kokonaiskorkeus 12,7 mm. Puolet korkeudesta on urassa 

testin aikana. RCT:n arvo on maksimikuorma jaettuna reunan pituudella, jolloin 

yksiköksi tulee kN/m. RCT ei sovellu ohuille alle noin 0,15 mm:n paperille tai 

kartongille, koska ne taipuvat puristuksen aikana. Paksut kartongit halkeilevat, kun ne 

muodostuvat renkaaksi. 

Tällaisille kartongeille Concora Liner Test (CLT) on hyödyllinen. Olosuhteet ovat samat 

kuin RCT-testissä, paitsi että testiliuskaa pidetään reunallaan suorassa linjassa, kuten 

kuva 21 osoittaa. Testi ei ole kovin yleinen, eikä sillä ole virallisen testimenetelmän 

statusta. RCT- ja CLT-arvojen mittauksessa voidaan tehdä paperin tai kartongin 

poikkisuuntaan (CD) tai konesuuntaan (MD). Valmiissa laatikoissa lastaus tapahtuu 

yleensä kartongin poikkisuuntaan. Puristuslujuus tässä suunnassa on siksi tärkeämpi kuin 

konesuunnassa. (Levlin et al. 1999, s. 219–220) 

 

Kuva 21. Vasemmalla RCT-testauslaitteisto ja oikealla CLT-testauslaitteisto (muokattu 

lähteestä Levlin et al. 1999). 

6.3 Corrugated Crush Test 

Corrugated Crush Test (CCT) (TAPPI T 824) mittaa laboratoriossa poimutetun nauhan 

reunapuristuslujuutta. Se käsittää paperi- tai kartonkiliuskan, joka kuumennettujen 

aallotustelojen välissä. Poimutettu liuska asetetaan erityiseen kiinnikkeeseen ja 

kuormitetaan reunasuunnassa murtumiseen asti, kuten kuvasta 22 näkyy. 
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Aallottamattoman testiliuskan mitat ovat 152 mm x 12,7 mm. Kuten RCT-testissä, puolet 

korkeudesta on näytteen pidikkeessä puristuksen aikana. CCT-arvo on maksimikuorma 

jaettuna reunan (aallottamattoman) kokonaispituudella kN/m. Aallotettuja testiliuskoja 

käsitellään yleensä vähintään 30 minuuttia ennen puristamista, mutta ne voidaan testata 

myös välittömästi aallotuksen jälkeen. Ilmastointi vaikuttaa testitulokseen. Korkeammat 

arvot saadaan testattaessa liuskoja kuumina. (Levlin et al. 1999, s. 220) 

 

 

 

 

Kuva 22. CCT-testauslaitteisto (muokattu lähteestä Levlin et al. 1999). 
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7 LUJUUSOMINAISUUKSIEN MÄÄRITTÄMINEN 

ULTRAÄÄNEN AVULLA 

Nykyään paperin lujuusominaisuuksien mittaamisessa voidaan hyödyntää äänen nopeutta 

mittaavia laitteita. Mittauksissa käytetään ultraääntä. Fysiikassa poikittaisen aallon 

etenemisnopeus (c) on massa yksikköpituus (µ) ja materiaalin jännityksen tai jäykkyyden 

(S) funktio täydellisesti taipuisalle nauhalle. 

𝑐 = (
𝑆

µ
)

1
2

                    (6) 

Ultraäänitekniikka on myös kätevä mittaamaan arkin anisotropiaa. Se voi mitata MD/CD-

suhteen, suuntakulman tai vetojäykkyysindeksin CD-profiilin. Näitä tietoja voidaan sitten 

käyttää ennustamaan arkin käpristymistä, kosteuslaajenemista ja vastaavia 

ominaisuuksia. Tuhoamattomana tekniikkana ultraäänitestaus voidaan suorittaa myös 

online-mittauksena, vaikka se tehdään yleensä koneen ulkopuolella laboratoriossa. 

(Levlin et al. s. 155) 

 

Kuituorientaation ja paperin muiden ominaisuuksien välinen suhde selittyy sillä, että 

kuidun lujuus on parempi pituussuunnassa kuin kuidun poikkisuunnassa. Kosteusvenymä 

on vahvempaa kuidun poikkisuunnassa kuin pituussuunnassa. Esimerkiksi vetolujuus, 

taivutusjäykkyys ja puristuslujuus saavuttavat maksimiarvonsa siinä suunnassa, johon 

suurin osa kuiduista on suunnattu. Jotkut muut ominaisuudet, kuten repäisylujuus ja 

kosteusvenymä, saavuttavat korkeimmat arvonsa kohtisuoraan kuitujen suuntaan. 

(Valmet Corporation 2015, s. 3 

Samalla on muistettava, että kuituorientaatio ei ole ainoa ratkaiseva tekijä edellä 

mainituille paperin ominaisuuksille: näihin ominaisuuksiin vaikuttavat myös massan 

tyyppi, täyteaineen määrä ja tyyppi sekä paperirainan kireys kuivauksen aikana. Jotkut 

paperin ominaisuudet korreloivat suhteellisen hyvin orientaatiokulman tai kuidun 

orientaatioindeksin kanssa, ja ne voidaan laskea orientaatiotuloksista. Kun paperin 

ominaisuuksia lasketaan kuituorientaatiotuloksista, tulosten luotettavuus on aina 

varmistettava vertaamalla laskettuja tuloksia mitattuihin tuloksiin. (Valmet Corporation 

2015, s. 3) 
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Materiaalin kimmokerroin ja tiheys määräävät ääniaaltojen etenemisen materiaalissa 

seuraavasti: 

Sv2 = c E/ρ = c E*                   (7) 

missä  v  äänipulssien nopeus, m/s 

 c  dimensioton vakio 

 E kimmokerroin, Pa 

 ρ tiheys, kg/m3 

 E* vetojäykkyysindeksi, Nm/kg 

 

 

Äänen nopeus antaa siis materiaalin vetojäykkyysindeksin mittaussuunnassa. Koska 

monet paperin ja kartongin ominaisuudet liittyvät läheisesti toisiinsa, 

vetojäykkyysindeksi voi ennustaa tiettyjä muita lujuusominaisuuksia, kuten 

taivutusjäykkyyttä, vetolujuutta ja puristuslujuutta. Yleensä empiirinen suhde mitatun 

vetojäykkyysindeksin ja tietyn lujuusominaisuuden välillä on tarpeen ennen kuin tämä 

lähestymistapa on mahdollista. (Levlin et al. s. 155) 

 

Taivutusvastus voidaan siten laskea seuraavalla kaavalla: 

 

𝑆𝑏 =  
𝑄 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑤

12
                     (8) 

missä  Sb on taivutusvastus 

Q ominaiskimmokerroin (Q =E/ρ, E on kimmokerroin, ρ on 

tiheys) 

d paperin paksuus 

w paperin neliömassa.  

 

(Levlin et al. s. 191) 
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8 KOKEELLINEN OSUUS 

Kokeellisen osuuden tavoitteena oli saada toimivat taivutusjäykkyys- ja SCT-mittaukset 

Valmetin PaperLab - analysaattoriin käyttäen siinä olevaa kuituorientaatiomoduulia. 

Valmet PaperLab on modulaarinen ja skaalautuva automatisoitu testausjärjestelmä 

paperille ja kartongille. Kuvassa 23 on esitetty Valmetin Paper Lab - analysaattori. 

 

Kuva 23. Valmetin Paper Lab.  

Kuituorientaatiomoduulista on mahdollista saada laskennallisesti erilaisia paperin 

ominaisuuksia, kuten taivutusjäykkyys ja repäisylujuus. Valitsimme SCT:n ja 

taivutusjäykkyys mittaukset, koska paperitehtaalla ei ole näihin mittalaitteita ja 

mittaukset ovat jollain lajeilla asiakasvaatimuksena.  Paper Labin otettiin käyttöön halutut 

suureet, jonka jälkeen mittaukset pystyttiin aloittamaan.  
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8.1 Sovellettu mittausmenetelmä 

SCT:n ja taivutusvastuksen laskemiseen käytetään kuituorientaatiota. Kuituorientaation 

mittaus on osana Valmetin Paper Lab paperin ja kartongin mittauslaitteistoa. 

Kuituorientaatiomoduuli mittaa näytteen kuitujen suuntautuneisuutta ultraäänen avulla 

ilman, että näyte vahingoittuu. Kuituorientaatiomoduulissa mitta-antureita on kuusitoista, 

jotka ovat sijoitettu pyöreän mittapään ympyräkehälle kahdeksaksi pariksi. Jokaisessa 

anturiparissa on lähetin ja vastaanotin, jotka sijaitsevat mittapään vastakkaisella puolella.  

Lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys on 120 mm, ja moduuli mittaa ajan, jonka 

ultraäänipulssi tarvitsee kulkeakseen tämän matkan. Erot mitatussa etenemisajassa [T] eri 

kulmia sovelletaan kuitujen suunnan laskemiseen. Mitatut tulokset muunnetaan 

kulkuajaksi [T = km/s.], josta voidaan laskea muun muassa kuituorientaatiosuhde, 

suuntakulma, kimmokerroin, taivutusjäykkyys ja lyhyen välin puristusvoima kone- ja 

poikkisuuntaan. Kuvassa 24 Valmetin Paper Labin kuituorientaatiomoduuli. (Nygård 

2015, s. 5) 

 

Kuva 24. Valmetin Paper Labin kuituorientaatiomoduuli. 
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8.1.1 Mittausten suorittaminen 

Konerullasta leikattiin koko konerulla levyinen poikkirata näyte, joka rullattiin kelalle. 

Tämän jälkeen näyte vietiin laboratorioon, jossa lämpötila oli 23 °C ± 1 °C ja suhteellinen 

kosteus 50 % ± 2 %. Laboratoriossa näyte levitettiin ja laitettiin ilmastoitumaan 

ilmastuskaappiin 10 minuutiksi mikäli neliömassa oli alle 100 g/m2 ja 20 minuutiksi 

mikäli neliömassa oli 100 g/m2 tai yli.  

Tämän jälkeen näyte syötettiin Valmet Paper Labin, joka suoritti automaattisesti 

mittaukset. Taivutusjäykkyyden määrittämiseen tarvittiin kuituorientaatiomoduulin 

lisäksi paksuus- ja neliömassamoduulit ja SCT:n määrittämiseen neliömassamoduulit. 

Molemmat moduulit löytyivät jo valmiiksi paperitehtaan Paper Labista. Koska 

neliömassamoduuli tuhoaa näytettä, ei rinnakkaisia mittauksia voitu tehdä. Samasta 

näytteestä, joka oli ajettu Paper Labin läpi, leikattiin 10 arkkia koko näytteen leveydeltä, 

jotka lähetettiin Gävlen laboratorioon testattavaksi.  

Kun tulokset saatiin Gävlen kartonkitehtaan laboratoriosta, vertailtiin tuloksia Paper 

Labin tuloksiin. Mikäli tulokset poikkesivat toisistaan laskettiin niille kerroin, jonka 

avulla tulokset saatiin samoiksi. Tämän jälkeen uudet näytteiden kohdalla toimittiin 

samalla tavalla, kuten yllä ja Paper Labista saatuja tuloksia verrattiin uudelleen Gävlen 

laboratorion saamiin tuloksiin.  

8.2 Vertailumittauksien menetelmät 

Gävlen kartonkitehtaan laboratoriossa on käytettävissä standardoidut menetelmät sekä 

SCT:lle että taivutusjäykkyydelle. Alla olevia menetelmiä käytettiin vertailemaan Paper 

Labista saatuja tuloksia.  

8.2.1 SCT 

Periaate 

Menetelmä perustuu standardeihin SCAN P 46 ja ISO 9895. 15 mm leveä näyte 

puristetaan kahteen puristimeen 0,7 mm:n etäisyydellä toisistaan ja puristetaan 

murtumaan. Kun puristimia siirretään toisiaan kohti, raon leveys pienenee ja näytteissä 

esiintyy puristusjännitystä, mikä johtaa testiliuskan murtumiseen. Maksimivoima 
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mitataan ja puristuslujuus lasketaan. Laitteena käytetään L&W Compression Strength 

Tester STFI. Giljotiinia käytetään näytteiden leikkaamiseen oikean kokoisiksi. 

Näytteen esikäsittely 

Näytteitä ilmastoidaan vähintään 10 minuuttia ilmastusseinässä tai vaihtoehtoisesti 

näytteitä ilmastetaan tunti ilmastointikaapissa tai neljä tuntia laboratorion olosuhteissa 

(23°C ja 50 % suhteellinen kosteus). Näytteisiin merkitään konesuunta kevyesti 

lyijykynällä.  

Jokaisesta näytteestä leikataan kone- ja poikkisuuntainen nauha. Nauhojen leikkamiseen 

käytetään niille tarkoitettua giljotiinia. Liuskojen tulee olla 15,0 ± 0,1 mm leveitä ja noin 

20 cm pitkiä, jotta ne pystyvät suorittamaan 3 mittausta/testiliuska. Vaihtoehtoisesti 

voidaan leikata kolme testiliuskaa kone- ja poikkisuunnassa, jolloin liuskojen tulee olla 

15,0 ± 0,1 mm leveitä ja vähintään 8 cm pitkiä. Liuskoja on käsiteltävä vain mitattavan 

alueen ulkopuolella olevista reunoista, koska sormista tuleva kosteus vaikuttaa 

negatiivisesti mittaustulokseen. 

Mittauksen suorittaminen 

Tietokone aktivoidaan ja siihen syötetään ohjelma puristuslujuus konesuunnalle. Näyte 

asetetaan pitkittäin mittariin yhdestä reunasta alkaen. Nauha asetetaan varovasti 

pidikkeiden väliin, jotta näyte ei kierry tai taitu. Näyte on tultava vähintään 5 mm 

pidikkeiden ulkopuolelle, jotta mittaus onnistuu kunnolla. Mittaus suoritetaan painamalla 

laitteen käynnistyspainiketta. Jos saatu tulos näyttää realistiselta tulos hyväksytään 

painamalla laitteessa YES-nappia. Tämän jälkeen näytettä siirretään vähintään 6 cm, 

jonka jälkeen mittaus suoritetaan uudelleen. Mittaus toistetaan kolme kertaa. Tämän 

jälkeen laitteeseen vaihdetaan ohjelma puristuslujuus poikkisuunnalle ja toistetaan yllä 

olevat kohdat. Tietokone antaa automaattisesti tulokset yksikössä kN/m. (Jansson 2020, 

s. 1–2) 
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8.2.2 Taivutusvastus 

Periaate 

Menetelmä perustuu standardeihin ISO 2493 ja SCAN-P 29:95. Suorakaiteen muotoinen 

näytenauha, jonka leveys on 38 mm, kiinnitetään toisesta päästä ja taivutetaan tiettyyn 

kulmaan (15°). Nauhan vapaa pää on kosketuksessa voima-anturin kanssa. Mitattu voima 

on verrannollinen paperin tai kartongin jäykkyyteen. Laitteena käytetään L&W Bending 

resistance testeriä. Giljotiinin avulla leikataan näyte sopivan kokoiseksi.  

Näytteen esikäsittely 

Näytteitä ilmastoidaan vähintään 10 minuuttia ilmastusseinässä tai vaihtoehtoisesti 

näytteitä ilmastetaan tunti ilmastointikaapissa tai neljä tuntia laboratorion olosuhteissa 

(23°C ja 50 % suhteellinen kosteus). Jos testattava paperi on märkälujaa tai 

märkävahvistettua laatua ja tuoretta (alle 2 viikkoa valmistuksesta), sitä tulee kovettaa 

uunissa 105°C:ssa 15 minuuttia ennen ilmastointia. Kaikki laadut ilmastoidaan. Näytteitä 

ilmastoidaan vähintään 10 minuuttia ilmastusseinässä tai neljä tuntia laboratorion 

olosuhteissa (23°C ja 50 % suhteellinen kosteus).  

Näytteisiin merkitään konesuunta kevyesti lyijykynällä. Kaksi testikappaletta leikataan 

(leveys 38,0 mm ja pituus 80 mm) paperin konesuunnassa ja kaksi kappaletta sen 

poikkisuunnassa näytettä kohti. Giljotiinia käytetään näytteiden leikkaamiseen. 

Testikappaleissa ei ole näkyviä vikoja, jotka voivat vaikuttaa testitulokseen esimerkiksi 

vekki. Jos näin on, testikappale hylätään ja korvataan uudella. Näytekappaleet merkitään 

tunnistamista varten, jos on tarkoitus mitata useita näytteitä. 

Mittauksen suorittaminen 

Ennen mittausta on varmistettava, että ohjaustoiminto ei ole käytössä. 

Kiinnityspituudeksi valitaan 50 mm tai 10 mm. Tietokone aktivoidaan ja ohjelmaksi 

valitaan taivutusvoima konesuunnassa. Näyte asetetaan puristimeen takarajoitinta vasten 

ja lepäämään etureunan alla olevalla tuella. Tämän jälkeen painetaan laitteen 

käynnistyspainiketta. On tarkistettava, että tietokone mittaa arvon.  Testikappaletta 

käännetään niin, että vastakkainenkin puoli testataan. Mittaukset toistetaan 
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poikkisuunnassa. Laite laskee automattisesti taivutusvastuksen yksikössä mN. (Jansson 

2019, s. 1-5) 

Koska Gävlen tulokset ovat yksikössä mN ja Paper Lab puolestaan laskee tulokset mNm, 

käytetään seuraavia kertoimia A tai B kiinnityspituuden mukaan muuntamaan yksikkö 

mNm. 

Kiinnityspituudella 50 mm: Sb = Fb · 0,0837 (mNm) (A) 

Kiinnityspituudella 10 mm: Sb = Fb · 0,00335 (mNm) (B) 

Fb = Taivutusvastus (mN) 
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9 TULOKSET  

9.1 Laji 551090 

Laji 551090 on valkaistua UG paperia ja sen neliömassa on 90 g/m2. Paperia käytetään 

yleensä säkkien pintakerroksiin tai erilaisten kääreiden valmistukseen. Kuvassa 25 on 

esitetty kuvaajan muodossa kyseisen lajin taivutusjäykkyystulokset. Kuvissa nähdään 

sekä Pietarsaaressa tehtyjen tulokset että Gävlen vertailumittaukset. Pietarsaaressa saadut 

tulokset olivat tarpeeksi lähellä toisiaan, joten kertoimia ei tarvittu. Tulokset löytyvät 

myös taulukkomuodossa liitteissä.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 25. Lajin 551090 taivutusjäykkyystulokset. 
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9.2 Laji 551070 

Laji 551070 on valkaistua UG paperia ja sen neliömassa on 70 g/m2. Paperia käytetään 

yleensä säkkien pintakerroksiin tai erilaisten kääreiden valmistukseen. Kuvassa 26 on 

esitetty kuvaajan muodossa kyseisen lajin taivutusjäykkyystulokset. Kuvissa nähdään 

sekä Pietarsaaressa tehtyjen tulokset että Gävlen vertailumittaukset. Pietarsaaressa saadut 

tulokset olivat tarpeeksi lähellä toisiaan, joten kertoimia ei tarvittu. Tulokset löytyvät 

myös taulukkomuodossa liitteissä. 

 

 

Kuva 26. Lajin 551070 taivutusjäykkyystulokset.  
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9.3 Laji 571073 

Laji 571073 on valkaistua UG paperia ja sen neliömassa on 73 g/m2. Paperia käytetään 

riisikääreisiin. Kuvassa 27 on esitetty kuvaajan muodossa kyseisen lajin 

taivutusjäykkyystulokset. Kuvissa nähdään sekä Pietarsaaressa tehtyjen tulokset että 

Gävlen vertailumittaukset. Pietarsaaressa saadut tulokset olivat tarpeeksi lähellä toisiaan, 

joten kertoimia ei tarvittu. Tulokset löytyvät myös taulukkomuodossa liitteissä.  

 

 

 

Kuva 27. Lajin 571073 taivutusjäykkyystulokset. 
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9.4 Laji 710080 

Laji 710080 on valkaistua MF paperia ja sen neliömassa on 80 g/m2. Paperia käytetään 

pääasiassa sokeripussien ja kantokassien valmistukseen. Kuvassa 28 on esitetty kuvaajan 

muodossa kyseisen lajin taivutusjäykkyystulokset. Kuvissa nähdään sekä Pietarsaaressa 

tehtyjen tulokset että Gävlen vertailumittaukset. Pietarsaaressa saadut tulokset olivat 

tarpeeksi lähellä toisiaan, joten kertoimia ei tarvittu. Tulokset löytyvät myös 

taulukkomuodossa liitteissä. 

 

 

Kuva 28. Lajin 710080 taivutusjäykkyystulokset. 
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9.5 Laji 701100 

Laji 701100 on valkaistua MF paperia. Paperia käytetään erilaisten kääreiden ja säkkien 

valmistukseen. Kuvassa 29 on esitetty kuvaajan muodossa kyseisen lajin 

taivutusjäykkyystulokset. Kuvissa nähdään sekä Pietarsaaressa tehtyjen tulokset että 

Gävlen vertailumittaukset. Pietarsaaressa saadut tulokset olivat tarpeeksi lähellä toisiaan, 

joten kertoimia ei tarvittu. Tulokset löytyvät myös taulukkomuodossa liitteissä. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kuva 29. Lajin 701100 taivutusjäykkyystulokset.  
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9.6 Laji 741075 

Laji 741075 on valkaistua MF paperia, jonka neliömassa on 75 g/m2. Paperia käytetään 

isoihin sokeripusseihin ja kantokasseihin. Kuvassa 30 on esitetty kuvaajan muodossa 

kyseisen lajin taivutusjäykkyystulokset. Kuvissa nähdään sekä Pietarsaaressa tehtyjen 

tulokset että Gävlen vertailumittaukset. Pietarsaaressa saadut tulokset olivat tarpeeksi 

lähellä toisiaan, joten kertoimia ei tarvittu. Tulokset löytyvät myös taulukkomuodossa 

liitteissä. 

 

 

Kuva 30. Lajin 741075 taivutusjäykkyystulokset.  
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9.7 Laji 724120 

Laji 724120 on valkaistua MF paperia. Paperia käytetään erilaisiin pusseihin, kääreisiin 

sekä teippeihin. Kuvassa 31 on esitetty kuvaajan muodossa kyseisen lajin 

taivutusjäykkyystulokset. Kuvissa nähdään sekä Pietarsaaressa tehtyjen tulokset että 

Gävlen vertailumittaukset. Pietarsaaressa saadut tulokset olivat tarpeeksi lähellä toisiaan, 

joten kertoimia ei tarvittu. Tulokset löytyvät myös taulukkomuodossa liitteissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 31. Lajin 724120 taivutusjäykkyystulokset.  
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9.8 Laji 205050 

Laji 205050 on valkaisematonta UG paperia ja sen neliömassa on 50 g/m2. Paperista 

tehdään laminaatteja, joita käytetään hedelmä- ja vihanneslaatikoiden vuoraukseen. Alla 

on esitetty kuvaajan muodossa kyseisen lajin SCT-tulokset toisella testauskerralla. 

Kuvassa 32 nähdään sekä Pietarsaaressa tehtyjen tulokset että Gävlen vertailumittaukset. 

Pietarsaaressa saadut tulokset olivat tarpeeksi lähellä toisella testauskerralla, kun 

kertoimet oli laitettu kuituorientaatiomoduuliin. Tulokset löytyvät myös 

taulukkomuodossa liitteissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 32. Lajin 205050 SCT-tulokset. 
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9.9 Laji 211090 

Laji 211090 on valkaisematonta UG paperia ja sen neliömassa 90 g/m2. Paperia käytetään 

yleensä erilaisten kääreiden ja säkkien valmistukseen. Kuvassa 33 on esitetty kuvaajan 

muodossa kyseisen lajin SCT-tulokset toisella testauskerralla. Kuvissa nähdään sekä 

Pietarsaaressa tehtyjen tulokset että Gävlen vertailumittaukset. Pietarsaaressa saadut 

tulokset olivat tarpeeksi lähellä toisella testauskerralla, kun kertoimet oli laitettu 

kuituorientaatiomoduuliin. Tulokset löytyvät myös taulukkomuodossa liitteissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 33. Lajin 211090 SCT-tulokset. 
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9.10 Laji 211070 

Laji 211070 on valkaisematon UG paperi ja sen neliömassa on 70 g/m2. Paperia käytetään 

erilaisiin säkkeihin ja kääreisiin. Kuvassa 34 on esitetty kuvaajan muodossa kyseisen lajin 

SCT-tulokset toisella testauskerralla. Kuvissa nähdään sekä Pietarsaaressa tehtyjen 

tulokset että Gävlen vertailumittaukset. Pietarsaaressa saadut tulokset olivat tarpeeksi 

lähellä toisella testauskerralla, kun kertoimet oli laitettu kuituorientaatiomoduuliin. 

Tulokset löytyvät myös taulukkomuodossa liitteissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 34. Lajin 211070 SCT-tulokset.  
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10 TULOSTEN TARKASTELU 

Taivutusjäykkyyden tuloksia ei tarvinnut säätää, koska ne olivat jo tarpeeksi lähellä 

manuaalisia mittauksia. Sen sijaan SCT:tä piti säätää kertoimien avulla, koska siinä oli 

suuria heittoja ensimmäisellä testauskerralla. Kalibroinnin ja kertoimien asettamisen 

jälkeen tulokset olivat hyvin lähellä manuaalisia mittauksia. Kalibroinnista ja kertoimien 

laskemisesta ja syöttämisestä vastasi automaatiohuoltoteknikko. Näin ollen saimme 

suuntaa antavat tulokset sekä taivutusjäykkyydestä että SCT:stä. Taivutusjäykkyyden ja 

SCT tuloksiin vaikuttaa pääasiassa neliömassa. Mitä suurempi neliömassa sitä suurempi 

taivutusjäykkyys ja puristuslujuus.  

On otettava huomioon, että paperinäytteet lähetettiin Ruotsiin testattavaksi, joten paperit 

ovat saattaneet hieman kärsiä kuljetuksen aikana. Lisäksi ultraääneen perustavat 

mittaukset ovat laskennallisia, joten ne eivät ole standardien mukaisia. Paperinäytteiden 

lähettäminen Ruotsiin jatkuu, jotta saadaan täysin oikea tulos asiakkaalle.  On kuitenkin 

tärkeää, että saimme toimivat suuntaa antavat mittaukset, koska se oli tämän työn tavoite. 

Nyt paperikoneen henkilöstö pystyy säätämään konetta ultraääneen perustuvan 

mittauksen avulla eikä tarvitse odottaa viikkoa, jotta tiedetään täyttääkö paperi 

laatuominaisuudet. Tällä tavoin säästetään rahaa, aikaa ja resursseja.  
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Kuituorientaatio ei itsessään ole paperin kannalta tärkein seurattava suure, mutta sen 

avulla voidaan seurata kuinka kuidut ovat suuntautuneet. Kuitujen suuntautuminen 

vaikuttaa paperin eri ominaisuuksiin. Kuituorientaation avulla voidaan kuitenkin mitata 

erilaisia suureita, kuten taivutusvastusta ja SCT:tä, jotka voivat olla asiakkaille kriittisiä 

suureita. 

Tavoitteena oli saada toimivat taivutusjäykkyys ja SCT tulokset ultraäänen perustuvalla 

mittauksella kuituorientaatiomoduulin avulla ja ne onnistuttiin saamaan. Tämän 

seurauksena voimme todeta, että jatkossakin voidaan hyödyntää ultraäänen perustuvia 

mittauksia ja tarvittaessa lisätä muita mahdollisia mittauksia, kuten RCT ja CCT 

mittaukset.  

On kuitenkin otettava huomioon, että ultraääneen perustuvat taivutusvastus ja SCT 

tulokset eivät ole standardin mukaisia, joten säännöllinen vertailu standardin mukaisten 

mittauksia kanssa on hyvä tehdä. Tällä tavoin voimme säätää kuituorientaatiomoduulia 

siten, että tulokset ovat mahdollisimman lähellä standardoitujen menetelmien tuloksia.  

Emme tässä työssä testanneet ns. Clupak-laatuja, koska siinä kuidut suuntautuvat 

satunnaisesti, jotta saadaan poikkisuuntaan hyvät lujuusominaisuudet. Mikrokreppauksen 

avulla saadaan myös konesuutaan hyvät lujuusominaisuudet. Kuituorientaatio vaihtelee 

paljon edellä mainittujen syiden takia.  

Kuitenkin saatujen taivutusvastus ja SCT mittauksien tulokset ovat näyttäneet lupaavilta, 

ja niissä ei ole ollut paljon heittoa. Mikäli mittaukset haluttaisiin käyttöön myös Clupak-

laaduille, tulisi tuloksia verratta standardoitujen mittauksien kanssa. Tällöin voidaan 

tarvittaessa säätää laitetta siten, että tulokset ovat mahdollisimman lähellä standardoitujen 

mittausmenetelmien tuloksia.  
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12 YHTEENVETO 

Työn aiheena oli kuituorientaation vaikutus ajattavuuteen ja laatuun. Työn aluksi 

käsittelin paperin valmistusta ja siihen liittyviä prosesseja. Tämän jälkeen siirryin paperin 

raaka-aineiden pariin eli kuitujen ja kuituominaisuuksien pariin. Näiden kappaleiden 

jälkeen lukijalla on käsitys, kuinka paperia valmistetaan ja mitä kuidut ja 

kuituominaisuudet ovat. Tämän jälkeen siirryin yhteen työn tärkeimmistä kappaleista, 

joka käsitteli kuituorientaatiota. Kuituorientaatio kertoo kuitujen suuntautumisen 

paperissa. Suurin osa kuiduista on konesuuntaan, koska suihkulla ja viiralla on nopeusero 

paperia ajattaessa pois lukien Clupak-laadut.  

Tämän jälkeen käsittelin taivutusvastusta ja puristuslujuutta, koska tämän työn 

tavoitteena oli saada taivutusjäykkyys ja SCT mittaukset hyödyntämällä olemassa olevaa 

kuituorientaatiomoduulia. Kuituorientaation avulla pystytään laskennallisesti 

määrittämään erilaisia lujuusominaisuuksia, kuten taivutusvastusta. Edellä mainitulla 

suureilla oli tarvetta, koska asiakas vaati niitä, mutta paperitehtaalla ei ollut kyseisiä 

mittauslaitteita. Ratkaisuna on ollut näytteiden lähettäminen Ruotsiin Gävlen 

kartonkitehtaalle analysoitavaksi. Ongelmana on ollut se, että tuloksien saaminen on 

kestänyt viikon, jolloin paperin valmistukseen ei voi miten voi vaikuttaa jälkikäteen. 

Tämä on voinut pahimmassa tapauksessa johtaa kaikkien paperirullien hylkäämiseen. 

Kokeellisessa osuudessa ajoin poikkiratanäytteitä Paper Labin läpi, jossa 

kuituorientaatiomoduuli laski neliömassamoduulin ja paksuusmoduulin avulla 

taivutusvastusta ja SCT:tä. Samoista poikkiratanäytteistä lähetin Ruotsiin Gävlen 

kartonkitehtaan laboratorioon arkkeja testattavaksi. Näin pystyimme vertailemaan 

laskennallisia tuloksia standardoituihin mittauksiin. Taivutusvastuksen tulokset olivat 

niin lähellä standardoituja mittauksia, että niitä ei tarvinnut korreloida mitenkään. Sen 

sijaan SCT:n tulokset heittivät erittäin paljon, jonka vuoksi asennettiin SCT mittaukseen 

kerroin. Kertoimen lisäyksen jälkeen tulokset olivat tarpeeksi lähellä standardoituja 

tuloksia. Koska kyseessä on laskennallinen mittaus, oikeiden tuloksien saamiseksi 

näytteet tulee edelleen lähettää Ruotsiin analysoitavaksi. Mutta tärkeintä on, että saimme 

suuntaa antavat mittaukset, joten paperikoneen henkilökunta ei tarvitse ajaa enää konetta 

sokkona.  

 



61 

 

LÄHDELUETTELO 

Aluehallintovirasto, 2017. Ympäristölupa. BillerudKorsnäs Finland Oy:n Pietarsaaren 

paperitehtaan toiminnan olennainen muuttaminen ja ympäristöluvan lupamääräysten 

tarkistaminen, Pietarsaari. Saatavilla: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1181703 [viitattu] 

6.8.2022 

Biermann, C. J., 1993. Essentials of Pulping and Papermaking. San Diego: Academic 

Press Inc., 472 s. ISBN 0-12-097360-X 

Bristow, J. A., Fellers, C., Mohlin, U-B., Norman, B., Rigdahl, M. & Ödberg, L., 1992. 

Pappersteknik. Tukholma: Kungliga Tekniska Högskolan, 496 s. ISBN 91-7170-076-5  

Ek, M., Gellerstedt, G. & Henriksson, G. (toim.), 2009, Pulp and Paper Chemistry and 

Technology, Volume 4, Paper Products Physics and Technology. Berlin: De Gruyter, 346 

s. ISBN 978-3-11-021345-4 

Holik, H. (toim.), 2006. Handbook of Paper and Board. Weinheim: Wiley-VCH, 505 s. 

ISBN 3-527-30997-7 

Jansson, S., 2019. Böjkraft (böjstyvhet) hos papper och kartong. Työohje. 

BillerudKorsnäs Gävlen kartonkitehtaan kartonkilaboratorio. 

Jansson, S., 2020. SCT – Stukstryka hos kartong. Työohje. BillerudKornäs Gävlen 

kartonkitehtaan kartonkilaboratorio. 

Jortama, T. (koonnut), 2021. Kuitutuotteiden valmistus. Luentomoniste. 

KnowPap – Paperinvalmistuksen oppimisympäristö, 2022. Paperin ja kartongin 

valmistus. Porvoo: Prowlegde Oy. Saatavissa: https://www.knowpap.com/ [viitattu] 

20.7.2022  

Levlin, J-E. & Söderhjelm, L. (toim.), 1999. Papermaking Science and Technology, 

Volume 17, Pulp and Paper Testing. Helsinki: Fapet Oy, 287 s. ISBN 952-5216-17-9 



62 

 

Niskanen, K. (toim.), 2008. Papermaking Science and Technology, Volume 16, Paper 

Physics. Toinen painos. Helsinki: Puu ja Paperi Oy, 360 s. ISBN 978-952-5216-29-5 

Nygård, M., 2015. Valmet Paper Lab – Tensile Stiffness Orientation module, Service 

manual. Kajaani: Valmet Corporation, 19 s.  

 

Paulapuro, H. (toim.), 2008. Papermaking Science and Technology, Volume 8, 

Papermaking Part 1, Stock Preparation and Wet End. Toinen painos. Helsinki: Puu ja 

Paperi Oy, 516 s. ISBN 978-952-5216-25-7 

Stenius, P. (toim.), 1999. Papermaking Science and Technology, Volume 3, Forest 

Products Chemistry. Helsinki: Fapet Oy, 350 s. ISBN 952-5216-03-9 

Teknillinen korkeakoulu (TKK), 2006a. Puun hemiselluloosien rakenne ja ominaisuudet. 

Saatavissa: http://puukemia.tkk.fi/fi/opinnot/kurssit/19-1000/luennot/L8.pdf [viitattu] 

16.4.2022 

Teknillinen korkeakoulu (TKK), 2006b. Ligniinin biosynteesi, rakenne ja ominaisuudet. 

Saatavissa: http://puukemia.tkk.fi/fi/opinnot/kurssit/19-1000/luennot/L9.pdf [viitattu] 

29.4.2022  

Valmet Corporation, 2015. Valmet Paper Lab - Tensile Stiffness Orientation module. 

Kajaani: Valmet Corporation, 6 s.



 

 

LIITTEET  

Laji 551090 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laji 551070 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laji 571073 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laji 710080 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laji 701100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laji 741075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laji 724120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laji 205050 

 

 

 



 

 

Laji 211090 

 

 

 

 

 



 

 

Laji 211070 

 

 


