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Työn tavoitteena oli sinkityslinjan pesuosan toiminnan optimointi. Teoriakatsauksen ja 
haastattelututkimusten avulla työssä selvitettiin, mitkä tekijät pesuosalla tai teräsnauhan 
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vesiä käsittelevän jätevesilaitoksen toimintaan. Laitetestauksen avulla työssä kartoitettiin, 
mikä menetelmä pinnanpuhtauden määrittämiseen soveltuu pesuosalle parhaiten. Kustan-
nusarvioinnilla selvitettiin, millä toimin pesuosan toimintavarmuutta on edullisinta ylläpi-
tää. 

Työn tulosten pohjalta lämpötilalla todettiin olevan pesutuloksen kannalta merkittävin vai-
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set ongelmatilanteissa. Teippitestein määritettävälle pinnanpuhtaudelle katsottiin sopivaksi 
vaihteluväliksi 40–75 %. Työssä todettiin, että pesua edeltävän kylmävalssin valssiöljyn 
vaihto sekä valssilla tuotetun teräsnauhan pinnanpuhtaus vaikuttavat merkittävästi pesuosan 
toimintakykyyn ja pesuosan pyörittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Toimenpiteet pe-
suosalla vaikuttavat lisäksi jätevesilaitoksen käsittelyvaatimuksiin, joskin myös tasaavat 
sen toimintaa. Työssä ehdotettiin ratkaisukeinoja pesuosan toimintavarmuuden varmistami-
seksi jatkossa, sekä tarjottiin työkaluja, joiden avulla tulevissa investointipäätöksissä voi-
daan ottaa huomioon myös pesuosan toiminnan edellytykset.  
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The object of this thesis was the optimization of a steel strip cleaning section in a galvaniz-
ing line. The main factors affecting the cleaning performance in the cleaning section and in 
the preceding stages of the production process were researched through interviews and a 
literature review. The impact of different parameters on the cleaning efficiency and the op-
timal parameter settings were determined by performing actual parameter tests on the 
cleaning section. The effects on both the cleaning efficiency and the performance of the 
subsequent waste water treatment plant were assessed using process data, surface cleanli-
ness and analyses of the cleaning solutions and waste waters as indicators. Methods for the 
optimal measurement of surface cleanliness were tested and compared. The most economi-
cal ways to ensure the proper performance of the cleaning section were examined through 
cost assessment.  

Temperature was found to have a significant effect on the cleaning efficiency, whereas dos-
age of the cleaning chemicals only had a minor effect. Regularly refreshing the cleaning 
solutions was found to be an important and economical maintenance regime for maintain-
ing the cleaning capability. The required range for surface cleanliness using the tape test 
method was determined to be between 40–75 %. The changing of the cold mill rolling oil 
upstream of cleaning and the surface quality produced at the cold mill were found to have a 
major impact on both the performance and the cost-efficiency of the cleaning section. 
Measures in the cleaning section were also found to have an effect on the performance re-
quirements and operation of the waste water treatment plant. A set of proposed solutions 
was put forward in the thesis for securing the performance of the cleaning section, along 
with tools for including the requirements of the cleaning section in future decision making.   
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1 JOHDANTO  
 

Teräs on yksi maailman käytetyimmistä rakennusmateriaaleista. Rakentamisen ohella sitä hyö-

dynnetään autoteollisuudessa, kuluttajaelektroniikassa, pakkausmateriaalina ja lukuisissa muis-

sa sovelluksissa. Vuonna 2013 terästä tuotettiin maailmassa jopa 1,65 miljardia tonnia, josta 

yksinään Euroopan unionin alueella 166 miljoonaa tonnia (Eurofer 2014, 5; Worldsteel Asso-

ciation 2014, 2). Metallien jalostuksella on myös Suomen viennin kannalta suuri merkitys. 

Vuonna 2014 metallien jalostuksen tavaraviennin osuus kattoi yli neljänneksen koko teknolo-

giateollisuuden tavaraviennistä ja noin 12 % koko Suomen tavaraviennistä (Teknologiateolli-

suus 2015, 4). Ala on lisäksi merkittävä työllistäjä. Toimialalla työskenteli Suomessa vuonna 

2014 noin 15 300 henkilöä (Teknologiateollisuus 2015, 5). 

 

Yksi tärkeitä teräksen jalostuksen muotoja on sen suojaus ruostumista vastaan, joka on jo kan-

santaloudellisesti merkittävää rakennusaineena hyödynnetyn teräksen huonon korroosionkestä-

vyyden vuoksi. Käytetyin menetelmä teräksen suojaukseen ruostumista ja korroosiota vastaan 

on sen pinnoittaminen sinkillä (Metallinjalostajat ry. 2014, 70). Korrodoivissa olosuhteissa 

sinkki epäjalompana metallina liukenee, jolloin teräksen rauta pysyy koskemattomana. Yleisin 

ja tärkein sinkitysmenetelmä on kuumasinkitys (Metallinjalostajat ry. 2014, 70). Siinä teräs 

upotetaan sulaan sinkkiin, jolloin sinkkisulan ja teräksen reagoidessa keskenään muodostuu 

teräksen pintaan suojaava sinkkipinnoite. Euroopan unionin alueella tuotetusta teräksestä jopa 

15 % päällystetään kuumakastolla (Eurofer 2014, 7). Pinnoitettu teräsohutlevy onkin kestävä 

rakennusmateriaali, jota voidaan käyttää myös vaativissa olosuhteissa.  

 

Teräsnauhaa kuumasinkitään jatkuvatoimisesti, jolloin esikäsittelyt, sinkitys ja jälkikäsittelyt 

suoritetaan kaikki samassa tuotantolinjassa (Metallinjalostajat ry. 2014, 70). Jatkuvatoimisten 

linjojen yleistyminen maailmalla on kuitenkin herättänyt asiakkaat vaatimaan yhä puhtaampaa 

ja virheettömämpää lopputuotetta. Jotta teräsnauhan pinnanlaadun kasvaviin vaatimuksiin on 

voitu vastata, on sinkityslinjoilla vakiovarusteeksi muodostunut teräsnauhan erillinen pesuosa 

(European Commission 2011, 11). Vaativiin sovelluksiin tuotteita valmistavilla linjoilla kyl-

mävalssatun teräsnauhan pesu onkin nykyään välttämätön vaihe ennen sen metallipinnoitusta 



9 

 

 

 

(European Commission 2011, 11). Pesun tarkoituksena on poistaa teräksen pinnalta edeltävissä 

prosessivaiheissa kertynyt lika, joka voi haitata tasaisen pinnoitekerroksen muodostumista sin-

kityksessä (Losch & Kowallik 2014, 1518).  

 

Teräsnauhan pesuosa on kuitenkin paitsi kallis rakentaa, myös operoida ja ylläpitää (Hesling 

2008, 13). Yksistään pesukemikaalien hankinta ja käytetyn pesuliuoksen käsittely voivat muo-

dostaa jopa toisiksi suurimman menoerän jatkuvatoimisen sinkityslinjan kulurakenteesta (Hes-

ling 2008, 13). Lisäksi pesuosan vääränlaisesta operoinnista voi seurata vakavia pinnoitevauri-

oita lopputuotteeseen (Hesling 2008, 13). Haitalliset pesukemikaalit aiheuttavat toisaalta myös 

ympäristö- ja terveysriskin. Lisäksi pesuun käytetään suuret määrät vettä ja energiaa, joilla 

myös on omat ympäristövaikutuksensa tuotantotavasta riippuen. Pesussa syntyvien jätevesien 

riittävä käsittely ennen vesistöön laskemista on lisäksi lain velvoittama toimenpide, vaikka se 

tuotannon kannalta näyttäytyykin ainoastaan menoeränä. Mikäli tuotantolinjaa joudutaan pe-

suosan tai pesuosan vesien käsittelyn heikon toimintavarmuuden vuoksi seisottamaan, voi pe-

suosan vääränlaisesta operoinnista aiheutua myös suoria tuotantotappioita. Ympäristövaikutus-

ten ja resurssienkäytön kannalta kuluttavinta on kuitenkin tuottaa energiaintensiivisessä sinki-

tysprosessissa sellaista teräsnauhaa, joka joudutaan myymään sekundana tai jopa romuttamaan 

ja ajamaan koko tuotantoprosessin läpi uudestaan.  

 

Kuvassa 1 on havainnollistettu tuotantolaitteiston elinkaaren aikaisen tuoton muodostumisen 

periaatetta, jossa teoreettista maksimituotantoa yhtäältä rajoittavat suunniteltu ja suunnittele-

maton laitteiston seisonta-aika, ja toisaalta käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannuk-

set, yhteiskunnalliset ja ympäristökustannukset sekä pääomakustannukset (SCEMM 1996). 

Mikäli pesusta siis aiheutuu ylimääräisiä käyttökuluja esimerkiksi pesukemikaalien liiallisen 

käytön seurauksena, tai pesuosan tai jätevesilaitoksen häiriöistä ylimääräisiä huoltokustannuk-

sia tai seisonta-aikaa, tai vastaavasti tiukentuvien ympäristösäädösten myötä pesusta muita lisä-

rasitteita, syövät nämä kaikki suuren investoinnin vaatineen sinkityslinjan elinkaaren aikaista 

liikevoittoa ja hyötysuhdetta. Koska pesuosan riittävä toiminta on nykyaikaisilla sinkityslinjoil-

la edellytyksenä laadukkaan tuotteen tuottamiseksi, tulee pesuosan optimaalisen tuloksen olla 

tasapainoisessa suhteessa myös kokonaisprosessikulujen suhteen.  
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Kuva 1. Laitteiston elinkaaren aikaisen tuotonmuodostuksen periaate. (Mukaillen SCEMM 1996)  

 

Nykypäivän vaatimukset tuotannon tehokkuudelle, nopeudelle ja luotettavuudelle eivät kuiten-

kaan käy yksiin tuotantokulujen, energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentämisen 

kanssa (European Commission 2011, 11). Vaatimukset huippuluokan pinnanlaadusta eivät 

myöskään ole yhteensopivia sellaisten säästötoimenpiteiden kanssa, jotka vaarantavat pinnan-

laadun ja tuotteen toiminnallisuuden (Losch & Kowallik 2014, 1518). Terästehtaiden suuri tar-

ve vähentää tuotannosta aiheutuvia kuluja onkin usein johtanut siihen, että pesukapasiteettia on 

monin paikoin vähennetty (Colvin 1993, 17). Tämä taas vaikuttaa varsin haitallisesti pesuko-

konaisuuden pesutehoon ja tuotetun teräksen laatuun (Colvin 1993, 17). Toimintojen supista-

mista voisi kuitenkin välttää jo olemassa olevien pesukokonaisuuksien toiminnan optimoinnilla 

(Colvin 1993, 17).  

 

Koska pesuosa toisaalta on kiinteä osa koko tuotantoketjua, voi kokonaisvaltaisen tarkastelun 

pohjalta olla myös perustellumpaa mukauttaa pesua edeltäviä tai sitä seuraavia prosessivaiheita 

sen sijaan, että vaarannettaisiin pesuosan pesuteho epäoptimaalisilla säästöratkaisuilla. Säästöjä 

voidaan siten saada aikaiseksi, vaikka valittu pesukokonaisuus osoittautuisikin kalliiksi. Pe-

suosan toimintaa voidaan tiettyyn pisteeseen asti tehostaa yksinkertaisilla muutoksilla, kuten 

tehostetulla ylläpidolla ja pesuparametreja säätämällä. Lisätehon saavuttamiseksi tulee kuiten-

kin kuvan 2 mukaisesti joko päivittää käytössä olevia pesukemikaaleja ja pesukokonaisuutta, 
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tai vastaavasti tarkastella pesuun vaikuttavia tekijöitä koko tuotantoprosessin kannalta ja hakea 

ratkaisuja muistakin prosessiosista kuin pesuosalta. Pesun kannalta edullisinta olisikin lian 

välttäminen jo etukäteen. (Losch & Kowallik 2014, 1516) 

 

 
Kuva 2. Prosessiparannusten tehokkuus teollisessa pesussa. (Mukaillen Losch & Kowallik 2014, 1516)  

 

Kustannustehokkuus on kuitenkin olennaista paitsi asiakkaan vaatimuksiin vastaamiseksi, 

myös kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Metallien jalostuksen tuottajahinnat ovat Suomessa olleet 

pääosin laskussa jo useamman vuoden ajan etenkin Aasian suunnan ylikapasiteetin vuoksi 

(Teknologiateollisuus 2015, 6). Suomalaiselle metallien jalostukselle tärkeän Euroopan kasvun 

ei ennakoida lähtevän kunnolla käyntiin vielä tänäkään vuonna (Teknologiateollisuus 2015, 6). 

Kokonaisvaltaiselle prosessioptimoinnille on siten hyvinkin tilausta myös pesuosan toiminnan 

kannalta. Siksi tässä työssä sinkityslinjan yhteydessä toimivaa pesuosaa onkin lähdetty opti-

moimaan koko tuotantoprosessin lähtökohdista. Työssä halutaan selvittää, kuinka pesuosalla 

voidaan muuttuvissakin tuotanto-olosuhteissa päästä riittävään pesutulokseen vaarantamatta 

muun prosessin toimintaa ja välttämällä ylimääräisiä kulueriä.  
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1.1 Työn tavoitteet 
 

Tämän diplomityön tavoitteena on teräsyhtiö SSAB Europen Hämeenlinnan tehtaiden jatkuva-

toimisen sinkityslinja 3:n pesuosan toiminnan optimointi. Koska pesuosa toimii osana laajem-

paa tuotantoketjua, luodaan työssä lisäksi katsaus pesusta syntyviä jätevesiä käsittelevän jäte-

vesilaitoksen toimintaan sekä pesua edeltäviin ja sitä seuraaviin tuotantovaiheisiin. Osana toi-

minnan optimointia halutaan lisäksi kartoittaa pesuosan nykytila ja luoda yleiskatsaus sen toi-

mintaan sekä toiminnan ongelmakohtiin.  

 

Työssä halutaan siten selvittää, mitkä tekijät pesuosalla tai aikaisemmissa prosessivaiheissa 

vaikuttavat pesutehoon alentavasti, kuinka näitä tekijöitä voidaan välttää tai pesutehoa ylläpitää 

niistä huolimatta, ja kuinka pesutehoa tarvittaessa voidaan entisestään kasvattaa. Työssä tavoit-

teena on tutkia sitä, miten pesun lämpötilan vaihtelut, kemikaaliannostelun muutokset ja pesu-

vesien säännöllinen uudistaminen vaikuttavat pesutulokseen. Parametrimuutosten kautta hae-

taan myös sellaisia pesuosan ajoasetuksia, joilla pesuosan toimintavarmuus säilyy muuttuvis-

sakin tuotanto-olosuhteissa. Toisaalta tavoitteena on sellaisten asetusten määrittäminen, joilla 

kemikaalien, veden ja energian kulutus pesuosalla olisi optimaalisella tasolla tuotannon kului-

hin nähden, eli vältettäisiin ylilaadun tuottamista.  

 

Jotta pesutulos voidaan muutostilanteessa varmentaa, tullaan työssä lisäksi selvittämään tuo-

tannon kannalta toimivinta tapaa määrittää pesuun tulevan ja pesusta lähtevän nauhan pinnan-

puhtautta. Työssä halutaan myös määrittää sellainen pinnanpuhtauden vaihteluväli, johon tuo-

tannossa tulisi yltää laadukkaan lopputuotteen aikaansaamiseksi ja pesun toimintavarmuutta 

vaarantamatta. Lisäksi työssä halutaan selvittää, miten usein ja millaisilla analyyseillä pe-

suosan toimintaa tulisi seurata, ja mitä analyysitulokset toisaalta kertovat pesutehosta ja pesun 

huoltotoimenpiteiden tarpeellisuudesta. 

 

Osana kokonaisvaltaista prosessiketjutarkastelua tullaan työssä myös tarkastelemaan sitä, mi-

ten pesuosan parametrimuutokset vaikuttavat yhtäältä pesuosan kemikaalikulutukseen, ja mikä 

vaikutus niillä toisaalta on pesuvesiä käsittelevän jätevesilaitoksen toimintaan. Työssä selvitel-
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lään myös, mikä sinkityslinjan kesäseisokin jälkeisen poikkeuksellinen pesutilanteen on aiheut-

tanut, ja mitä toimia pesuosalla sekä mahdollisesti muissa prosessivaiheissa tulisi tilanteen rat-

kaisemiseksi tehdä. Kustannusarvioinnin muodossa tullaan lisäksi arvioimaan sitä, missä kus-

tannukset olisi poikkeustilanteissa edullisinta synnyttää, ja millä toimin pesuosan toimintavar-

muus olisi edullisinta ylläpitää.  

 

Työssä on siten tavoitteena luoda syväkatsaus pesuosan toimintaan sekä niihin toimiin, asetuk-

siin ja mittauksiin, joilla pesun toimintavarmuus voidaan taata osana koko prosessiketjua. Li-

säksi tavoitteena on tuottaa työkaluja tulevien investointi- ja päätöksentekotilanteiden avuksi. 

Tehtaan kannalta lopullisina tavoitteina ovat pinnanpuhtaudeltaan riittävä teräsnauha, toimiva 

pesuosa niin tuotannon kuin jätevesilaitoksenkin kannalta, minimoidut taloudelliset tappiot pe-

suosan pyörittämisestä, sekä tehokas viestintä muihin prosessivaiheisiin.  

 

1.2 Rakenne ja toteutus 
 

Työn teoriaosuudessa käsitellään pesuvaiheen merkitystä osana tuotantoprosessia. Pesuosan 

merkitystä pohditaan niin aiempien prosessivaiheiden tuottaman lian kuin jatkoprosessien pin-

nanpuhtausvaatimusten sekä pesusta syntyvien jätevesien käsittelyn suhteen. Teorian yhteydes-

sä tarkastellaan lisäksi teräsnauhan pesun kemiallisia ja mekaanisia vaatimuksia sekä yleisim-

piä teollisia pesuteknologioita ja niiden toimintamalleja. Teoriaosuus pohjautuu kirjallisuuskat-

saukseen sekä haastattelututkimuksiin.  

 

Työn pääpaino on kuitenkin käytännön kokeissa. Menetelmäosiossa työn ongelmakenttää kar-

toitetaan pesuosan ja jätevesilaitoksen toimintaan perehtyvällä haastattelututkimuksella. Haas-

tattelututkimuksen ja laitekuvauksen pohjalta työssä esitellään tehtaan pesuosan erityispiirteet 

ja ongelmakohdat. Pinnanpuhtauden mittausmenetelmiä ja vaihteluväliä arvioidaan laitevertai-

lun ja -testauksen avulla. Pesuosalla suoritetaan ajoparametrien ja kemikaaliannostelun muu-

toskokeita, joiden vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään laboratorioanalyysejä pesuvesien ja 

pesusta syntyvien jätevesien ominaisuuksien sekä pinnanpuhtauden selvittämiseksi. Tehtaalla 

kerättyä prosessidataa hyödynnetään pesuosan säätöjen seuraamiseksi, prosessivaikutusten ar-
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vioimiseksi sekä kemikaalikulutuksen muutosten määrittämiseksi. Haastattelututkimusten ja 

laboratorioanalyysien tulosten avulla selvitetään lisäksi muun tuotantoketjun toimintojen vai-

kutuksia pesuosan toimintaan. Lopuksi kerättyjen tulosten pohjalta tehdään kustannusanalyy-

siä, jonka pohjalta arvioidaan pesuosan taloudellista optimointia.  

 

1.3 SSAB Europen Hämeenlinnan tehdas 
 

SSAB Europe valmistaa teräksestä nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteita, ja on yksi viidestä 

emoyhtiönsä SSAB:n divisioonasta. Emoyhtiö SSAB on pohjoismainen ja yhdysvaltalainen 

maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka tuotteita ovat pitkälle kehitetyt lujat teräkset, 

nuorrutusteräkset, nauha-, levy- ja putkituotteet sekä rakentamisen ratkaisut. SSAB on Poh-

joismaiden suurin raakateräksen tuottaja. Yhtiöllä on terästehtaita Suomessa, Ruotsissa ja Yh-

dysvalloissa, ja se työllistää noin 17 300 työntekijää 50 eri maassa. Yhtiön vuosittainen teräk-

sen tuotantokapasiteetti on 8,8 miljoonaa tonnia. (SSAB 2015) 

 

SSAB Europen Hämeenlinnan tehtaan tuotteita ovat jalostetut erikoistuotteet eli kylmävalssa-

tut, kuumasinkityt ja maalipinnoitetut teräsohutlevyt sekä putket. Kylmävalssaus ja sinkitys 

aloitettiin Hämeenlinnassa vuonna 1972 (SSAB 2015). Tehdasta on sittemmin laajennettu ra-

kentamalla pinnoituslinja vuonna 1977, toinen sinkityslinja vuonna 1986 ja kolmas sinkityslin-

ja vuonna 2000 (Ruukki 2014, 17). Tehtaan vuosituotanto on 900 000 tonnia, mistä noin puolet 

menee vientiin (Ruukki 2012). Tehdas työllistää noin 900 työntekijää (SSAB 2015). Vuoteen 

2014 asti Hämeenlinnan tehdas toimi osana Rautaruukki-konsernia. SSAB:n ja Ruukin fuusioi-

tumisen myötä toiminnot ovat siirtyneet osaksi SSAB Europea (SSAB 2015).  

 

Hämeenlinnan tehdas käyttää raaka-aineena pääosin Raahen tehtailla valmistettua kuumavals-

sattua teräsnauhaa, joka toimitetaan tehtaalle rautateitse. Hämeenlinnassa kuumavalssattu nau-

ha jalostetaan edelleen erikoistuotteiksi kylmävalssaamalla, pinnoittamalla kuumasinkityksellä 

ja maalaamalla. Teräksen käsittelyprosesseja Raahen ja Hämeenlinnan tehtailla on havainnol-

listettu kuvassa 3. Hämeenlinnan tehtailta teräs toimitetaan eteenpäin joko arkkeina, pituus-

leikattuina keloina tai kokonaisina keloina. (Ruukki 2014, 17–19) 
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Kuva 3. Raahen ja Hämeenlinnan tehtaiden valssaus- ja pinnoitusprosessit. (Ruukki 2014, 20) 
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2 TERÄSNAUHAN PESU OSANA TUOTANTOPROSESSIA 
 

Kylmävalssatun teräksen pinnanlaatu on nykyaikaisilla jatkuvatoimisilla sinkityslinjoilla muo-

dostunut hyvinkin merkittäväksi tuotannon tekijäksi, ei ainoastaan asiakkaiden ja loppukäyttä-

jien kasvaneiden vaatimusten myötä, vaan myös johtuen huonon pinnanlaadun todennetuista 

vaikutuksista lopputuotteen laatuun (European Commission 2012, 5). Seurauksia huonosta 

pinnanlaadusta sinkityslinjoilla voivat olla sinkkipinnoitteen huono adheesio teräsnauhan pin-

nalle, liiallinen kuonanmuodostus kuumasinkityspadassa tai vastaavasti kasvaneet vaatimukset 

nauhan pesulle tai hehkutukselle (Paavilainen 2015; European Commission 2012, 5). Teräksen 

mekaanisten ominaisuuksien ohella huomiota tulee siis kiinnittää myös pinnanlaatuun, jonka 

yhtenä olennaisena osa-alueena on pinnanpuhtaus. Pinnan riittävän puhtauden määrittää sen 

yhteensopivuus seuraavien prosessivaiheiden kanssa, mutta yleisten laatustandardien puuttues-

sa on ratkaiseva merkitys myös asiakkaan vaatimuksilla (Losch & Kowallik 2014, 1518). Esi-

merkiksi autoteollisuus loppukäyttäjänä vaatii auton ulkoisiin teräsrakenteisiin päätyvältä te-

rästuotteelta hyvinkin korkeaa puhtaustasoa (Story 2015a). Tämä taas asettaa omat haasteensa 

koko tuotantoprosessin kannalta. Pinnanpuhtausvaatimuksia sinkitykselle on tarkasteltu kappa-

leessa 2.2.  

 

Tarve teräsnauhan pesulle ennen sinkitystä riittävän puhtaustason saavuttamiseksi korostuu 

etenkin nykyaikaisimmissa uuden teknologian linjoissa. Niissä nauhan hehkutukseen ennen 

sinkitystä käytetty esilämmitysuuni on avoliekkipolttimiin perustuvan avouunin sijaan suljettu 

säteilyputkiuuni (Paavilainen 2015). Vanhanmallisissa avoliekkiuuneissa nauhan puhdistus pe-

rustuukin usein yksinomaan voimakkaassa kuumennuksessa, pelkistävässä uuniatmosfäärissä 

ja korkeassa vetypitoisuudessa tapahtuviin reaktioihin, joissa nauhan pinnalla oleva öljy- ja 

rasvalika saadaan pitkälti poltettua pois (Paavilainen 2015; Hesling 2008, 14). Tällaisilla lin-

joilla ei kuitenkaan voida vaikuttaa nauhan pinnalla olevan irtoraudan määrään (Hesling 2008, 

14). Tästä syystä ennen kaikkea erityistuotteita valmistettaessa on nykyaikaisilla sinkityslin-

joilla teräsnauhan pesu ennen uuniin päätymistä ja sinkitystä olennainen osa tuotantoprosessia. 

Linjoilla, joilla hehkutusuuni perustuu säteilyputkilämmitykseen, on pesuosa suorastaan vält-

tämätön, sillä säteilyputkiuunin epäsuorassa lämmityksessä ja uuniatmosfäärin pienemmässä 
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vetypitoisuudessa nauha ei puhdistu yhtä tehokkaasti kuin avoliekillä (Paavilainen 2015; Hes-

ling 2008, 14). Lisäksi suljetussa uunissa teräsnauhan epäpuhtauksien muodostama noki sekä 

haihtumattomat komponentit kuten rauta voivat aiheuttaa laitteiston likaantumista ja kerääntyä 

uuniin (Paavilainen 2015). Pesuun tulevan teräsnauhan pinnan likaisuuteen vaikuttavia tekijöi-

tä on käsitelty kappaleessa 2.1. Lisäksi pesuosan integroinnin merkitystä tuotantoprosessin ku-

lu- ja laiterakenteen sekä ennen kaikkea sellaisten ympäristöteknisten seikkojen kuten jäteve-

dentuotannon ja veden kulutuksen kannalta on tarkasteltu kappaleessa 2.3. 

  

2.1 Pesuvaiheeseen tulevan teräsnauhan likaisuuteen vaikuttavat tekijät  
 

Nykyteknologian mukaisen jatkuvatoimisen sinkkipinnoituslinjan pesuosalle saapuvan teräs-

nauhan pinnanpuhtaus riippuu pesua edeltävistä käsittelyvaiheista. Metallipinnoitettavien seos-

tettujen terästen tapauksessa tämä tarkoittaa käytännössä kuumavalssausta, peittausta ja kyl-

mävalssausta. Kuumavalssauksessa valun jälkeistä teräsaihiota muokataan kovissa lämpötilois-

sa teräksen ollessa punahehkuinen, jolloin metallin rakenne hienontuu ja tasoittuu. Kuumavals-

sauksen jäljiltä nauha-aihion pinnassa voi esiintyä erilaisia pinnanlaatuun vaikuttavia tekijöitä 

kuten saumoja, valoskuplia ja naarmuja (Dunbar 1988, 93). Pinnanpuhtauteen, eli epätoivotun 

aineksen määrään teräksen pinnalla vaikuttavat tekijät ovat kuumavalssauksessa kuitenkin vä-

häisiä (Dunbar 1988, 93). Kuumavalssauksessa aloituslämpötilat nousevat niin korkeiksi, että 

esimerkiksi öljyperäiset epäpuhtausjäämät joko haihtuvat teräksen pinnalta tai huuhtoutuvat 

runsaan jäähdytysveden mukana (Story 2015a; Raulf & Persson 2014, 1679). Teräsaihion pin-

taan kuumavalssausta edeltävässä hehkutuksessa muodostuneet raudan oksidit eli hehkutushil-

se lisäksi poistetaan voimakkailla vesisuihkuilla (Metallinjalostajat ry. 2014, 56). Sen sijaan 

raudan oksidit, jotka muodostuvat metallin pintaan sen jäähtyessä kuumavalssauksen korkeista 

lämpötiloista, ovat rakenteeltaan hyvin monimutkaisia yhdisteitä, joita voi olla hankala poistaa 

seuraavissa käsittelyvaiheissa (Story 2015a; Chen & Yuen 2001, 89; Dunbar 1988, 93).  Nau-

han korkea kelauslämpötila valssauksen jälkeen lisääkin oksidi- eli hilsekerroksen paksuutta, 

jolloin myös pidempi peittausaika on tarpeen (Schey 1970).   
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Peittauksessa kuumanauhan hilsekerros poistetaan ennen kylmävalssausta laimennetulla rikki- 

tai suolahapolla. Kuumavalssatun nauhan eri jäähtymisnopeudet nauhan keskialueella ja reu-

noissa voivat kuitenkin johtaa paksuudeltaan epätasaisen oksidikerroksen muodostumiseen, 

jolloin vaarana on nauhan alipeittautuminen. Alipeittautumisen seurauksena ylimääräistä oksi-

dihilsettä voi sekoittua kylmävalssin valssausöljyn joukkoon. Ylipeittautuminen sen sijaan kar-

hentaa teräksen pintaa liiaksi ja lisää irtonaisten metallipartikkelien määrää. Metallipartikkelit 

reagoivat herkästi peittauksen jäljiltä kuivatun nauhan pintaan lisättävän suojaöljyn sekä kyl-

mävalssauksessa käytetyn valssiöljyn vapaiden rasvahappojen kanssa muodostaen termisesti 

erittäin stabiileja metallisaippuoita. Teräksen pinnan ja suojaöljyn välisiin reaktioihin vaikutta-

vat myös nauhan pinnalle jäävä kosteus, käytetyn suojaöljyn laatu ja määrä sekä varastointiaika 

ja -olosuhteet ennen kylmävalssausta. Öljyn hapettumisen, polymeroitumisen ja metallisaippu-

oiden muodostumisen myötä syntyneet hiilijäämät voivat olla vaikeasti poistettavissa levyn 

pinnasta myöhemmissä valmistusvaiheissa. (Schey 1970) 

 

Tärkein yksittäinen pinnanpuhtauteen vaikuttava valmistusvaihe on kuitenkin kylmävalssaus 

(Paavilainen & Peltola 1995, 77; Nylander 28.4.1989). Kylmävalssilla pinnanpuhtaus on seu-

rausta teräsnauhan, työvalssien ja valssausöljyn muodostaman kokonaisuuden keskinäisistä 

vuorovaikutuksista. Olennaisia tekijöitä pinnanpuhtauden kannalta ovat muun muassa:  

- valssituolien reduktiot 

- valssien pinnankarheus 

- lämpötila, kontaktiaika 

- valssausöljyn ja -emulsion ominaisuudet sekä  

- valssattava materiaali 

(Jokinen 2015a; Story 2015a; European Commission 2012, 7–8).   

 

Reduktion eli valssin muokkausasteen vaikutus pinnanpuhtauteen on valssituolikohtainen. On 

esimerkiksi todettu, että suuri reduktio ensimmäisillä valssituoleilla johtaa huonoon pinnan-

puhtauteen kun nauhan ja valssin välinen kontakti on kova ja kuluminen suurta (Jokinen 

2015a; European Commission 2012, 8; Jacobs et al. 2011, 959). Tällöin likaavia partikkeleita 

irtoaa helpommin niin nauhasta kuin valssin työteloista, levittyen pitkin nauhaa. Vastaavasti 
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loppupään valssituoleilla kovempi reduktio johtaa parempaan pinnanpuhtauteen, kun partikke-

leita ei karkaistuneelta pinnalta enää juuri irtoa, mutta ala kasvaa reduktioasteen mukaisesti 

(European Commission 2012, 8; Jacobs et al. 2011, 959). Tällöin likapartikkelit, pääosin irron-

nut rauta, levittyvät suuremmalle kokonaisalalle. 

 

Valssattavan materiaalin paksuudesta riippuen aiheutuu valssituolien reduktioista myös suh-

teellisesti erilainen vaikutus paksuilla kuin ohuilla teräsnauhoilla, jonka seurauksena paksujen 

nauhojen pinnassa voi esiintyä enemmän irtopartikkeleita kylmävalssauksen jäljiltä (Nylander 

28.4.1989). Uuden työtelan suuri pinnankarheus voi lisäksi johtaa jopa kaksinkertaisiin partik-

kelijäämiin nauhan pinnalle pinnankarheudeltaan tasaantuneempaan työtelaan nähden (Story 

2015a). Mitä pidempään työtela on ollut käytössä, sen parempi onkin nauhan pinnanpuhtaus 

(European Commission 2012, 9). Valssauksessa voiteluaineena käytettävän valssiöljyn levit-

tymistä nauhan pinnalle ja sitä kautta parempaa pinnanpuhtautta edistävät lisäksi kromipinnoit-

teiset työtelat, valssiöljystä valmistetun valssausemulsion ja nauhan korkea lämpötila, sekä 

emulsiota valssille ruiskuttavien suuttimien optimaalinen paine (European Commission 2012, 

7–9). Yleisestikin kylmävalssin laitteilla ja niiden asianmukaisella toiminnalla on todennettu 

merkitys pinnanpuhtaudelle (Jokinen 2015a).  

 

Lämpötila ja kontaktiaika valssilla vaikuttavat toisaalta myös valssiöljyn komponenttien ja 

nauhasta tai työteloista irronneiden metallipartikkelien, pääosin raudan, välisiin reaktioihin 

(Story 2015a). Mikäli valssikidan lämpötila nousee liian korkeaksi, on vaarana valssiöljyn yh-

disteiden hajoaminen (European Commission 2012, 7). Valssituolin valssikidassa nauha myös 

kokee hyvin äkillisen lämmönnousun tulonauhan 45–55 °C lämpötilasta jopa 300 °C:een (Jo-

kinen 2015a; Story 2015a). Vaikka nauha viipyykin tässä lämpötilassa vain millisekunnin mur-

to-osan suuresta ajonopeudesta johtuen, voi vaikutus olla yksittäisen öljymolekyylin reak-

tiokinetiikan kannalta merkittävä, etenkin jos sama molekyyli kulkee nauhan pinnassa kaikkien 

valssituolien läpi (Story 2015a).  

 

Valssausöljyn selkärangan muodostavat mineraaliöljyn ohella synteettiset ja luonnolliset ras-

vahappoesterit sekä vapaat rasvahapot, jotka valssausolosuhteissa ovat erityisen reaktioherkkiä. 
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Rautasaippuoiden muodostuminen rasvahappojen ja nauhasta tai työteloista irronneiden rauta-

partikkeleiden välillä on huomattavaa jo nauhan tulolämpötiloissa (Jokinen 2015a; Story 

2015a). Valssikidan korkeat lämpötilat ja paine, samoin kuin valssausemulsion sisältämät kiin-

toaineet kuten metallit ja suolat, edesauttavat valssiöljyn estereiden ja lisäaineiden hajoamista, 

hapettumista ja polymerisoitumista muun muassa vapaiksi rasvahapoiksi ja polymeereiksi (Ny-

lander 4.4.1989). Rauta ja sen oksidit siis paitsi osallistuvat reaktioon vapaiden rasvahappojen 

kanssa, myös katalysoivat valssiöljyn komponenttien hajoamista rasvahapoiksi (Nylander 

4.4.1989). Mahdollisten reaktioiden kirjoa korostaa lisäksi valssausöljyjen sisältämien tyypil-

listen komponenttien suuri määrä: mineraaliöljyn, estereiden ja rasvahappojen ohella öljyissä 

käytetään emulgaattoreita, voiteluominaisuuksia ja esimerkiksi korroosiosuojaa tai pH:n pus-

kurointikykyä parantavia lisäaineita, vaahtoamisenestoaineita, bakterisidejä ja antioksidantteja 

(Jokinen 2015a; Story 2015a).  

 

Myös valssausemulsion tila vaikuttaa pinnanpuhtauteen. Emulsion liiallinen bakteeritoiminta 

aiheuttaa valssiöljyn komponenttien hajoamista (Jokinen 2015a). Peittauksen jälkeinen huono 

huuhtelu kasvattaa lisäksi emulsion kloridipitoisuutta, mikä taas lisää teräsnauhan kor-

roosioriskiä (Jokinen 2015a). Emulsion suuri partikkelikoko sen sijaan edistää raudan poistu-

mista nauhan pinnalta (Jokinen 2015a). Raudan erottaminen emulsiosta magneettierottimin vä-

hentää sen rautapitoisuutta (Jokinen 2015a). Hydrauliikka-, vaihteisto- ja muiden vuotoöljyjen 

määrä muusta prosessilaitteistosta ja esimerkiksi peittauksen suojaöljyn sopimattomuus yhteen 

valssiöljyn kanssa voivat kuitenkin heikentää emulsion valssausominaisuuksia ja liata emulsio-

ta (Jokinen 2015a). Vaihtelut veden ja valssausöljyn muodostaman emulsion stabiliteetissa 

voivat vaikuttaa emulsion öljypitoisuuden heikkoon hallittavuuteen (Story 2015a).  Tästä voi 

seurata nauhan luisumista valssilla tai kitkan kasvamista nauhan ja valssin välillä öljyn huonon 

levittyvyyden vuoksi (Story 2015a). Öljyn vaihtuvuus on myös oleellista emulsion puhtauden 

ylläpitämiseksi (Jokinen 2015a). Koska valssausemulsio sisältää 96–99,5 % vettä, tulee valssa-

uksen jälkeen huolehtia emulsion kuivaamisesta tai pyyhinnästä pois nauhan pinnasta kor-

roosion estämiseksi (Jokinen 2015a). Tällä ei kuitenkaan suoraan voida vaikuttaa nauhan pin-

taan jäävien epäpuhtauksien määrään (Story 2015a). Samoin varastointiajan merkitys korostuu 
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valssauksen jälkeisen korroosion estämiseksi (Jokinen 2015a). Korroosion aiheuttamia vikoja 

ei voida poistaa pesussa (Paavilainen & Peltola 1995, 89). 

 

Kylmävalssauksen jäljiltä pesuosalle saapuvan teräsnauhan pinnalla on siis monimutkainen 

sekoitus rautaa, mahdollisia raudan oksideja, rautasaippuaa, valssausöljyn hajoamistuotteita 

muun muassa mineraaliöljyn jäämien ja eri massaluvun omaavien estereiden muodossa, eri 

vuotoöljyjen jäämiä, vettä, sekä pienet määrät muita metalleja. Valssausöljyn lisäaineista esi-

merkiksi kulumisenestoaineina käytetyt rikki ja fosfori ovat lisäksi saattaneet reagoida valssi-

kidan suurissa lämpötiloissa raudan kanssa (Story 2015a). Määrällisesti eniten nauhan pinnalla 

on kuitenkin valssiöljyä ja sen muodostamia yhdisteitä (Story 2015a). Nauhan pinnassa epä-

puhtauksina esiintyvistä teräksen seoselementeistä arvioidaan jopa yli 95 % olevan rautaa (Sto-

ry 2015a). Tyypillinen arvo teräksen pinnasta määritetyille epäpuhtauksille kylmävalssauksen 

jäljiltä yhdellä puolen teräsnauhaa on noin 400 mg/m2, rautaperäisten epäpuhtauksien määrän 

ollessa noin 120–150 mg/m2 ja öljyperäisten 250–300 mg/m2 (Story 2015a). Vaihteluväli voi 

valssiöljypohjaisille epäpuhtauksille sen sijaan olla jopa 100–1000 mg/m2, ja rautahiukkasille 

50–200 mg/m2 (European Commission 2011, 11). Nauhan ylä- ja alapuolen välillä on kuiten-

kin eroja puhtaudessa, johtuen laitteiston kokoonpanoista ja puolisuudesta (Story 2015a). Tämä 

voi edelleen asettaa omat haasteensa pesulaitteistolle ja riittävän pesutuloksen saavuttamiselle.  

 

2.2 Sinkityksen vaatimukset teräsnauhan puhtaudelle 
 

Yleisesti teräsnauhan huonoon pinnanpuhtauteen yhdistettäviä seurauksia sinkityksessä ovat 

reiät sinkkipinnoitteessa, karhea, epätasainen päällyste, pinnoittumattomat alueet sekä epä-

säännöllinen sinkin kiteytyminen, jotka ovat seurausta lian aiheuttamasta heikentyneestä sinkin 

kostumisesta ja adheesiosta teräksen pinnalla (Paavilainen 2015; Paavilainen & Peltola 1995, 

77–78). Nauhan likaisuudesta johtuvat seuraukset ovat siis varsin paikallisia pinnoitevaurioita, 

koska likakin nauhassa esiintyy ennemmin tahramaisena kuin tasaisena mattona (Paavilainen, 

2015). Sen sijaan tasainen sinkin irtoaminen koko nauhan pituudelta liasta johtuen ei ole to-

dennäköistä (Paavilainen, 2015). Se, paljonko nauhan likaisuus lopulta vaikuttaa huonoon pin-

noittumiseen on kuitenkin kyseenalaista, koska erilaisia pintavirheitä esiintyy varsin laajalla 
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kirjolla (Paavilainen, 2015; Story 2015a). Virheitä sinkkipinnoitteeseen saattavat likapartikke-

lien ohella aiheuttaa esimerkiksi sellaiset pintavauriot kuin teräspinnan naarmut, kolhut, ali-

peittautuminen, hankaumat, painaumat, uunista irtoavat oksidimurut, höyrystynyt sinkki ja uu-

nin vuorausmateriaalit (Paavilainen & Peltola 1995, 77). Toisaalta esilämmitysuunien roolia 

lian poistossa ei voi vähätellä, varsinkaan vanhantyyppisillä sinkityslinjoilla, joilta pesuosa 

puuttuu kokonaan (Story 2015a). Jatkuvatoimisessa linjassa ei nauhan virheettömyyttä voida 

myöskään varmasti todentaa ennen sinkkipataan kastoa pitkän ja monin paikoin suljetun uuni- 

ja käsittelyalueen vuoksi. Pintavirheiden kohdentaminen oikeaan prosessiosaan ei siten ole yk-

siselitteistä ilman esimerkiksi koko käsittelylinjan kattavaa, synkronoitua kameravalvontajär-

jestelmää (Jokinen 2015a).   

 

Sinkkikylpyyn nauhan pinnalta irtoavan raudan voidaan kuitenkin todeta aiheuttavan sinkkipa-

dan kuonapartikkelien määrän kasvua, jotka sinkkipintaan ja patatelaan tarttuessaan voivat ai-

heuttaa pintavirheitä (Paavilainen 2015). Osa uunialueelle nauhan mukana tulevasta irtoraudas-

ta jää uuniin, osa taas sintraantuu nauhaan kiinni, mutta loppu päätyy sinkkipataan (Paavilainen 

2015). Sinkkipadassa rauta reagoi herkästi sinkin kanssa muodostaen padan pohjaan laskeutu-

vaa pohjakuonaa, jota padasta on vaikea poistaa (Paavilainen 2015). Kuona voi kuitenkin aihe-

uttaa paakkuuntumista pinnoitteeseen (Paavilainen 2015; Dunbar 1988, 95). Pohjakuonan 

muodostumista estetään siten lisäämällä sinkkipataan alumiinia, joka reagoi raudan kanssa sin-

kin sijaan muodostaen padan pinnalle nousevaa pintakuonaa (Paavilainen 2015). Mikäli pinta-

kuonaa ei kaavita padasta riittävän usein, voi se aiheuttaa pintavirheitä joko tarttumalla sinkki-

pinnoitukseen tai uuniteloihin, muodostaen telojen pinnassa ajan mittaan kasvavia patteja, jot-

ka raapivat nauhan pintaa (Paavilainen 2015). Irtorauta, joka on aiemmissa prosessivaiheissa 

hitsautunut nauhan pintaan kiinni eikä siten ole irronnut pesuosalla, voi lisäksi sinkkipadassa 

johtaa nauhan pintaan muodostuviin kuonajonoihin tai -saumoihin (Dunbar 1988, 95).  

 

Sinkkipinnoitteen lajilla on myös merkitystä liansiedon herkkyyden suhteen (Paavilainen 

2015). Pinnoitteet, jotka sisältävät paljon alumiinia, sietävät pääosin huonommin nauhan pin-

nassa tulevaa likaa (Paavilainen 2015). Herkimpiä ovat siten 5 % alumiinia sisältävä Galfan-

pinnoite sekä sinkki-magnesium-alumiinipinnoitteet. Raudan kanssa seostetun Galvanneal-
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pinnoitteen käyttäytyminen lian suhteen sen sijaan on epäselvää seosaineiden monimutkaisen 

vaikutuksen vuoksi (Paavilainen 2015). Yleisesti myös teräslaadulla on vaikutusta sinkkipin-

noitteen laatuun. Korkean teräspitoisuuden teräksillä ongelmia tuottaa kostuminen, kun taas 

seostetummilla teräslaaduilla seosaineiden selektiivinen hapettuminen oksideiksi teräksen pin-

taan tai sen sisälle sinkitystä edeltävässä hehkutuksessa voi vaikuttaa merkittävästikin teräs-

pinnan reaktioihin sulan sinkin kanssa (Paavilainen 2015; Paavilainen & Peltola 1995, 30, 37). 

Näihin voi kuitenkin vaikuttaa lähinnä uuniatmosfäärin hapetuspotentiaalia ja lämpötilaa sää-

tämällä (Paavilainen 2015). 

 

Sinkitystä edeltävässä hehkutusuunissa nauhan pinnassa olevat, likaisuudestakin johtuvat, vä-

rierot ja poikkeamat myös vaikuttavat uunin lämpötiloihin ja näkyvät uunin pyrometrilla muu-

toksina emissiivisyydessä. Musta pinta nauhassa ottaa uunissa voimakkaammin lämpöä kuin 

vaalea, puhdas teräspinta, mikä voi johtaa nauhan ruttaantumiseen kyseiseltä kohtaa. Sinkityk-

sen parametreilla nauhan puhdistumista uunialueella on kuitenkin hankala säädellä, vaikka 

nauhan tulolämpöä tai patalämpöä periaatteessa voisi jonkin verran säätää uunireaktioiden 

edistämiseksi. Uuniatmosfäärin hapetuspotentiaalin ja siten lian reaktioympäristön määrää ve-

sihöyryn ja typpi-vetysuojakaasussa esiintyvän vedyn suhde, mutta tämän jatkuva säätäminen 

kastepistettä tai suojakaasun pitoisuuksia muuttamalla ei ole käytännöllistä. (Paavilainen 2015) 

 

Pinnanpuhtautta voidaan kuitenkin seurata kylmävalssauksessa jo vakiintuneeksi käytännöksi 

muodostuneiden teippitestien avulla: teräsnauhan pintaan painetaan teipinpala, joka siirretään 

valkoiselle testauskortille, josta teipin heijastavuus luetaan tarkoitukseen soveltuvalla laitteella 

(European Commission 1996, 25). Täysin puhdas teippi heijastaa täydellisesti valoa, joten sen 

puhtaus on 100 %. Nauhan pinnasta irronnut tumma lika sen sijaan vähentää takaisinheijastu-

maa, jolloin puhtauslukema laskee, täysin mustan teipin lukeman ollessa 0 %. Kylmävalssilta 

lähtevälle teräsnauhalle vaadittava pohja-arvo teippitestin mukaiselle pinnanpuhtaudelle on 45 

%, joskin vaihteluväli voi olla suuri, välillä 40–70 % (Jokinen 2015a). Pesuosan jälkeisen nau-

han pinnanpuhtauden tulee sen sijaan vaativimpien loppukäyttäjien, kuten autoteollisuuden, 

tyydyttämiseksi olla yli 80 % (Story 2015a). Kvantitatiivisten likapitoisuuksien suhteen pesun 

tavoite öljypitoisuudelle on yhdellä puolen nauhaa yleisesti tasoa 20 mg/m² (European Com-
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mission 2011, 11). Pintaraudan suhteen riittäviksi raja-arvoiksi esitetään lähteestä riippuen 10–

20 mg/m2 (European Commission 2011, 11; Hesling 2008, 12). Käytännön testien perusteella 

on lisäksi todettu, että 15 mg/m² jäännöshiilen pitoisuus on hehkutusta edeltävän nauhan pin-

nassa riittävän alhainen kunnollisen kuumasinkitystuloksen varmistamiseksi (European Com-

mission 2011, 11). 

 

2.3 Pesussa syntyvät jätevedet ja niiden käsittelytarve 
 

Vaikka teräsnauhan pesun integroiminen jatkuvatoimiseen sinkitysprosessiin mahdollistaakin 

asiakastarpeisiin vastaamisen pinnanpuhtauden suhteen ja on sille jopa edellytyksenä etenkin 

erityistuotteiden kohdalla, ei pesuosan pyörittäminen ja pesusta syntyvien jätevesien käsittely 

kuitenkaan ole tuotantolaitoksen kannalta missään nimessä merkityksetön menoerä. Pesuosa on 

paitsi kallis rakentaa, myös käyttää ja huoltaa (Hesling 2008). Pesuliuosten hankinta ja käyte-

tyn pesuliuoksen käsittely voivat sinkityslinjan kulurakenteessa muodostaa jopa toiseksi suu-

rimman kuluerän (Hesling 2008, 13). Mikäli pesuosaa operoidaan väärin, voivat seuraukset 

lisäksi näkyä lopputuotteessa pinnoitevaurioina (Hesling 2008, 13). Ympäristö-, turvallisuus- 

ja terveysnäkökohtiakaan ei tule unohtaa. Veden ja energian tarve pesuosalla voi olla hyvinkin 

suuri, ja pesussa käytettävät kemikaalit monesti terveydelle haitallisia. Veden kulutus jatkuva-

toimisen pinnoituslinjan alkupäässä eli pesuosalla on tyypillisesti 8–10 m3/h (European Com-

mission 2001, 276). Jatkuvatoimisella linjalla pääosin maakaasulla toimiva hehkutusuuni vaatii 

energiaa noin 800–1300 MJ per tuotettu terästonni, muodostaen isoimman yksittäisen erän 

pinnoituslinjan energiankulutuksesta (European Commission 2001, 276). Tämän lisäksi linjalla 

tarvitaan sähköenergiaa 44–140 MJ/t sekä energiaa kuuman veden muodossa 20–44 MJ/t (Eu-

ropean Commission 2001, 276). Tästä kuuman veden kulutus keskittyy ennen kaikkea pe-

suosalle. 

 

Pesussa usein käytettävistä emäksisistä, vahvasti fosfaattipitoisista pesukemikaaleista johtuen 

teräskelojen pinnoituksessa syntyvät jätevedet sisältävät monesti suuria pitoisuuksia fosfaattia 

(Wang & Shammas 2010, 267). Öljyjen ja rasva-aineiden pitoisuudet nousevat vesissä myös 

korkeiksi, johtuen suojaöljyjen, mukaan lukien valssausöljyn, käytön tarpeesta ruostumisen ja 
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kulumisen estämiseksi (Wang & Shammas 2010, 267). Tämä taas voi näkyä jätevedessä esiin-

tyvien erilaisten hiilivetyjen suurena määränä (Wang & Shammas 2010, 267). Öljy-yhdisteisiin 

sitoutuvan lian vuoksi myös vesien kiintoainepitoisuus voi nousta korkeaksi (Wang & Sham-

mas 2010, 267). Paitsi peseytymänä kylmävalssauksen jäljiltä, voi jätevesiin päätyä rautaa ja 

metallihiukkasia myös esimerkiksi kuumasinkitystä seuraavan viimeistelyvalssaimen työvals-

sien huuhteluun käytetystä vedestä, joka sisältää ennen kaikkea sinkkipitoista hankaumapölyä 

ja voiteluöljyä (European Commission 2001, 315). Myös nauhan jäähdytykseen käytetyt vedet 

sisältävät hankaumapölyä, ja kasvattavat siten jäteveden kiintoaineen määrää, mikäli ne käsi-

tellään yhdessä pesuvesien kanssa (European Commission 2001, 315). Kromia jätevesiin voi 

päätyä pinnoituksen jälkeisestä passivoinnista. Raudan, sinkin ja kromin pitoisuudet ovatkin 

kuumasinkityksessä syntyvissä jätevesissä tarkkailun alaisina (Berradi et al. 2014, 360).  

 

Emäksisiin pesuaineisiin perustuvassa alkalipesussa jäteveden päälähteitä ovat pesuvesien 

vaihto ja kuluminen pesuliuostankeista, noin 0–4 l per tonni teräsnauhaa, sekä pesuaineiden 

pesemiseen nauhan pinnasta käytetty huuhteluvesi, noin 0–9 l/t (EPA 2002, 16). Pienempiä 

lähteitä ovat nauhan harjapesusta karkaavat vedet ja esimerkiksi tankkien ja laitteiston puhdis-

tamiseen käytetyt vedet (EPA 2002, 16). Kokonaisjätevesimäärät jatkuvatoimisella pinnoitus-

linjalla voivat vaihdella välillä 2–5000 l/t. Tällaisissa jätevesissä kiintoaineen määrä on luok-

kaa 0,2–25 mg/l ja kemiallinen hapenkulutus (COD) luokkaa 23–750 mg/l (European Commis-

sion 2001, 276).  

 

Pesuosalla syntyvät jätevedet käsitellään useimmiten sinkityslinjojen yhteydessä toimivalla, 

tarkoitukseen soveltuvalla jätevesienkäsittelylaitoksella (Hesling 2008, 15). Vaihtoehtoisesti 

vedet tulee toimittaa laitoksen ulkopuolelle käsiteltäväksi. Suurista öljy-, rasva-, fosfaatti- ja 

metallipitoisuuksista sekä usein vahvasti emäksisestä pH:sta johtuen vesiä ei voi sellaisenaan 

laskea ympäristöön. Rautametallien prosessiteollisuuden parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

(BAT) mukaisesti jatkuvatoimisen sinkityslinjan pesuosalla, viimeistelyvalssaimen työvalssien 

huuhtelussa ja nauhan jäähdytyksessä muodostuvat jätevedet tulisi käsitellä kombinaatiolla, 

jossa selkeytyksen ohella hyödynnetään suodatusta ja suodatuksen lisäksi tai sille vaihtoehtoi-

sena flotaation, saostamisen ja flokkauksen yhdistelmää (European Commission 2001, 315–
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316). Syntyvä jätevesiliete voidaan tiivistää painesuodatuksella (Hesling 2008, 15). Lietettä 

jätevedenkäsittelyn jäljiltä muodostuu noin 0,1–1,5 kg/t tuotettua terästä (European Commissi-

on 2001, 276). Lisäksi erikseen on syytä huolehtia pesuosalla syntyvien kaasujen keräämisestä 

ja käsittelystä esimerkiksi kaasupesurin avulla pesuosan päästöjen vähentämiseksi. Kaasujen 

pesussa syntyvät jätevedet johdetaan edelleen käsittelyyn (European Commission 2001, 291).  

 

Vedenkulutusta ja jätevesien käsittelytarvetta voi kuitenkin pyrkiä jatkuvatoimisella linjalla 

myös minimoimaan. BAT:n mukaista on esimerkiksi teräsnauhan kaskadityyppinen vastavirta-

huuhtelu, jossa nauhan huuhteluun käytettävän huuhteluveden kokonaissyöttöä vähennetään 

kierrättämällä huuhteluvettä peräkkäisissä tankeissa puhtaimmasta huuhtelutankista likaisim-

paan (Gupta et al. 2010, 66–67; European Commission 2001, 268). Toisaalta myös pesuliuok-

sia voidaan kierrättää pienemmän likapitoisuuden pesutankista prosessiketjussa aiemmin sijait-

sevaan tankkiin kaskadimaisessa pesussa (European Commission 2001, 262). Pesuaineliuosten 

kulutusta ja jäteveden syntyä voi pyrkiä hillitsemään myös kontrolloimalla nauhan mukana pe-

sualtaasta poistuvan pesuliuoksen määrää vedenpuristusteloilla ja niiden oikeilla säädöillä, mi-

nimoimalla vaahtoamisen kautta karkaavan pesuliuoksen määrää vaahtoamisenestoaineilla se-

kä välttämällä prosessialueen vuotoja (European Commission 2001, 291; Friesendorf 1997). 

 

Mitä pidempään pesuliuokset kuitenkin saa pysymään pesutehoisina, sitä harvemmin niitä tulee 

uudistaa. Mikäli öljypitoisuudet pesuvesissä nousevat liikaa, laskee pesuteho merkittävästi, jol-

loin pesuvesiä tulee vaihtaa (European Commission 2001, 418). Myös pesuvesien rautapitoi-

suuksien nousu kriittisten raja-arvojen yläpuolelle voidaan yhdistää pinnoitevaurioihin, kun 

pesuveden rautapartikkelit kiinnittyvät takaisin nauhan pintaan ja kulkeutuvat uunialueelle, jät-

täen nauhan pintaan pesuainejäämiä (Hesling 2008, 15). Keinoja pesuliuosten ylläpitoon ovat 

erilaiset painovoimaan perustuvat erottimet kuten öljynerottajat, kaapijat, purkukourut, sentri-

fugit ja hydrosyklonit, membraanitekniikkaan pohjautuvat mikro- ja ultrasuodatuslaitteistot, 

pesuliuostankin yhteyteen sijoitettavat aktiivihiilisuodattimet sekä erityisesti raudanpoistoon 

tähtäävät magneettisuodattimet (Gupta et al. 2010, 66–67; European Commission 2001, 418–

420; Friesendorf 1997). Jo luonnolliseen painovoimaan perustuvilla erotuskeinoilla pesuliuos-

ten elinikää voidaan pidentää jopa kaksin- tai nelinkertaiseksi, kun likatekijät saadaan poistet-
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tua ja toisaalta pesuainepitoisuutta lisäannostelulla ylläpidettyä (European Commission 2001, 

418). Huomattavasti nopeammilla sentrifugi- tai hydrosyklonikäsittelyillä pesuliuosten elinikä 

pitenee jopa 16-kertaiseksi, ja mikro- ja ultrasuodatuslaitteistoilla arviolta 10–20-kertaiseksi 

(European Commission 2001, 418). Öljyisen lian esipoisto kuumalla, 60–80 °C vedellä ennen 

kemiallista pesua voi lisäksi poistaa huomattavan osan öljystä, säästäen siten pesuliuoksia (Eu-

ropean Commission 2001, 418).  

 

Loppuun käytettyjen pesuliuosten käsittelyyn suositellaan niin ikään joko sähköistä emulsion 

hajotusta tai ultrasuodatusta, jotta öljyfraktio saadaan talteen ja edelleen hyödynnettyä, ja vesi-

fraktio asianmukaisesti käsiteltyä (European Commission 2001, 314). Öljynerotuslaitteistojen 

hankinnasta seuraavia osto- ja ylläpitokustannuksia voidaankin kompensoida öljyjakeen hyö-

dyntämisellä esimerkiksi masuunin polttoaineena (European Commission 2001, 287). Pesuliu-

osten puhtaana pysymistä voi toisaalta edistää jo kylmävalssauksessa valssausemulsion rauta-

pitoisuutta tehokkailla magneettierottimilla ja erillisillä sentrifugeilla alentamalla, jolloin myös 

pesuun tuleva nauha on puhtaampaa (Jokinen 2015a; Gupta et al. 2010, 66–67). Koska pesuosa 

uudenmallisilla linjoilla onkin integraalinen osa koko tuotantoketjua, voivat parhaat ratkaisut 

myös pesuosan toiminnan ja jätevesien minimoimisen kannalta löytyä pesuosan sijaan tuotan-

toketjun alku- tai loppupään prosesseja mukauttamalla (Losch & Kowallik 2014, 1516). Joka 

tapauksessa myös pesuosan oikeanlaisella operoinnilla on merkittävä vaikutus jätevesien käsit-

telytarpeeseen. 
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3 TERÄSNAUHAN PESUN TEORIAA  
 

Teräsnauhan pesussa, kuten pesutapahtumassa yleensäkin, vaaditaan energiaa lian poistami-

seksi pestävältä pinnalta. Pesun onnistumiseksi energiaa tarvitaan muun muassa lika-

metallipinnan pintaenergian ja likapartikkeleiden keskinäisen vuorovaikutusenergian ylittämi-

seen sekä lian siirtämiseen pois puhdistettavalta pinnalta. Neljä pesun kannalta tärkeintä para-

metria, joista pesun tarvitsema kokonaisenergia muodostuu, on kuvattuna kuvassa 4 niin kutsu-

tun Sinnerin pesuympyrän muodossa. (Losch & Kowallik 2014, 1522) 

 

 
Kuva 4. Vaadittavat parametrit hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi. (Mukaillen Losch & Kowallik 2014, 1522) 

 

Käytettävien pesumenetelmien tulee siis olla sellaisia, jotka joko yksinään tai yhdistettynä 

muihin menetelmiin takaavat pesutapahtumalle riittävän puhdistumisajan ja -lämpötilan ja 

hyödyntävät koostumukseltaan ja konsentraatioltaan oikeanlaista pesuainetta sekä mekaanista 

liikettä puhdistumisen edistämiseksi. Mikäli jonkin osatekijän osuus pesutapahtumassa piene-

nee, tulee vastaavasti toisen osatekijän osuuden kasvaa, sillä pesutapahtuman vaatima koko-

naisenergia ei muutu (Losch & Kowallik 2014, 1522). Sekä taloudelliset että ympäristö-, ter-

veys- ja turvallisuusnäkökohdat rajoittavat kuitenkin ääriyhdistelmien soveltuvuutta teolliseen 

pesuprosessiin, kun esimerkiksi lämpötilaa tai kemikaalien pitoisuutta ei voida loputtomiin ko-

rottaa vaikkapa pesuajan minimoimiseksi (Losch & Kowallik 2014, 1523). Pesutapahtuma tu-

leekin jakaa tehdasmittakaavassa toteuttamiskelpoisiin osakokonaisuuksiin, joita alla kappa-

leissa 3.1 ja 3.2 on lähestytty pesun kemiallisten ja toisaalta pesun mekaanisten aspektien kaut-
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ta. Kappaleessa 3.3 on sen sijaan esitelty sellaisia kemiallisten ja mekaanisten keinojen yhdis-

telmiä, joilla pesutulos saadaan sinkityksen kannalta riittävälle tasolle. 

 

3.1 Pesun kemialliset aspektit 
 

Teollisen mittakaavan pesussa käytettävät pesuaineet voidaan yleisesti jakaa vesipohjaisiin ja 

liuotinpohjaisiin tuotteisiin (Losch & Kowallik 2014, 1517). Vaikka hiilivetyihin pohjautuvat 

liuotinpesuaineet poistavat tehokkaasti poolittomia aineita, kuten öljyä ja rasvaa, eivät ne tehoa 

hyvin polaarisen lian, kuten epäorgaanisten partikkeleiden tai suolojen poistoon (Losch & Ko-

wallik 2014, 1539). Tästä syystä pinnoitusta edeltävässä teräsnauhojen pesussa, jossa myös 

nauhan pintaraudan poisto on oleellista, on standardiksi käytännössä muodostunut vesipohjais-

ten pesuaineiden käyttö (European Commission 2001, 262). Vesipohjaiset pesuaineet voidaan 

edelleen luokitella niiden pH:n ja pesuominaisuuksien perusteella. Happamien pesuaineiden 

pH vesiliuoksessa on välillä 1–6, neutraalien välillä 7–10 ja emäksisten pesuaineiden välillä 

10–14 (Losch & Kowallik 2014, 1541). Paras pesuteho on emäksisillä eli alkalisilla pesuaineil-

la, mistä syystä niitä teräksen pesussa pääasiallisesti hyödynnetään (Losch & Kowallik 2014, 

1540; European Commission 2001, 262).  

 

Alkalisissa pesuaineissa pesuliuoksen korkeasta pH:sta ja johtokyvystä vastaa varsinainen 

emäskomponentti, tyypillisimmin natrium- tai kaliumhydroksidi (Losch & Kowallik 2014, 

1540). Emäskomponentti muodostaa lisäksi valssiöljyn rasvahappojen ja rasvahappoesterien 

kanssa saippuoita eli rasvahappojen natriumsuoloja (Hesling 2008, 15; Friesendorf 1997). 

Koska saippuat ovat vesiliukoisia, edistää niiden muodostuminen lian poistumista teräsnauhan 

pinnalta (Hesling 2008, 15). Emäs kuitenkin myös kuluu saippuoitumisreaktiossa, samoin kuin 

ilman hiilidioksidin kanssa reagoidessaan (Losch & Kowallik 2014, 1542–43; Friesendorf 

1997). 

 

Metallipintojen pesussa vaatimukset pesuaineelle, sen komponenteille ja pitoisuuksille ovat 

kuitenkin huomattavasti korkeammat kuin esimerkiksi kotitalouksien puhdistusaineilla, johtuen 

siitä, että öljyisen lian tahraamia pesuvesiä prosessissa usein käytetään uudelleen päivien tai 
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viikkojenkin ajan (Rosen & Dahanayke 2000, 114). Pelkkä saippuoiden muodostuminen ei siis 

pesutuloksen kannalta ole riittävää (Losch & Kowallik 2014, 1540). Olennaisia seikkoja pesu-

tehon kannalta ovatkin pesuaineen kyky kostuttaa pintoja tehokkaasti, vähentää öljy-

vesirajapinnan pintajännitystä sekä muodostaa stabiileja emulsioita öljyisen lian kanssa (Rosen 

& Dahanayke 2000, 115). Tästä syystä pesuaineissa tarvitaan pinta-aktiivisia aineita eli tensi-

dejä. Tensidit muodostuvat hydrofiilisestä eli vesihakuisesta, sekä hydrofobisesta, eli vedettö-

mään faasiin kuten öljyyn, ilmaan ja likaan hakeutuvasta päästä. Ne ovat siten liukoisia sekä 

veteen että öljyyn, vähentäen merkittävästi veden pintajännitystä ja mahdollistaen myös poolit-

toman öljy- tai likamateriaalin kostumisen (Losch & Kowallik 2014, 1541, 1543). Tensidit ky-

kenevät syrjäyttämään pestävän pinnan hydrofobista öljylikaa ja vangitsemaan sen tensidimo-

lekyylien muodostamiin, emulsion pohjana toimiviin miselleihin, siten pesten lian pois (Losch 

& Kowallik 2014, 1517). Vesi itsessään ei tähän kykene (Losch & Kowallik 2014, 1517). Va-

rauksensa perusteella tensidit voidaan jakaa anionisiin, kationisiin ja ionittomiin tensideihin, 

joista vähäisimmän vaahtoamisominaisuutensa vuoksi ionittomat tensidit ovat teollisissa sovel-

luksissa suosittuja (Losch & Kowallik 2014, 1543).  

 

Öljyisen lian poistuminen kiinteältä pinnalta etenee seuraavissa vaiheissa: tensidit siirtyvät pes-

tävälle pinnalle, jossa ne adsorboituvat likapinnalle ja kostuttavat likaa sekä ympäröivät öljyn 

ja sen seassa olevat likapartikkelit. Tämän seurauksena tensidien ja lian muodostamat misellit 

irtoavat pestävästä pinnasta ja lika poistuu, siirtyen ja hajaantuen vesifaasiin. Vaikka tensidit 

kykenevät jo ensihyökkäyksellä poistamaan suurimman osan puhdistettavan pinnan liasta, tar-

vitaan hitaampien adsorptio- ja desorptioreaktioiden nopeuttamiseksi myös tehokkaita apuai-

neita. Nämä epäorgaaniset apuaineet vähentävät veden kovuutta toimimalla kelaattoreina, yllä-

pitävät pH:ta, toimivat tensidien ohella lisäemulgaattoreina, pitävät poistetun lian, erityisesti 

partikkelit, dispergoituna liuoksessa ja estävät likaa päätymästä takaisin pestävälle pinnalle 

muodostamalla ionikomplekseja. Korkeassa pH:ssa ne myös osallistuvat rasva-aineiden saip-

puoitumisreaktioihin. Sinkkipinnoitettavan teräksen pesuun soveltuvat emäksiset apuaineet 

koostuvat pääasiassa fosfaateista, silikaattien ja karbonaattien voidessa saostua pestylle pinnal-

le haitaten sinkitystä, ja boraattien ollessa terveys- ja turvallisuusominaisuuksiltaan tarkoituk-

seen epäihanteellisia. (Losch & Kowallik 2014, 1523, 1541–42) 
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Emäksen, tensidien ja apuaineiden ohella pesuaineissa voi lisäksi olla erilaisia kompleksin-

muodostaja-aineita. Näiden tehtävänä on aktivoida metallin pintaa poistamalla oksidikerroksia, 

liuottaa partikkelimaista likaa ja ruostetta sekä estää veden kovuudesta aiheutuvia saostumia 

muodostamalla komplekseja kovuutta aiheuttavien kalsium- ja magnesiumionien ja liuennei-

den metallioksidien kanssa. Fosfaatteja, fosfonaatteja ja glukonaatteja suositaan teollisessa pe-

sussa kompleksinmuodostaja-aineina, koska niiden muodostamien kompleksien stabiilisuus ei 

muodostu ongelmaksi jätevesien käsittelyn yhteydessä, kompleksien hajotessa käsittelyssä hel-

posti. Koska raudan korroosio emäksisissä pesuaineissa ei ole merkittävää, varsinaisia kor-

roosioinhibiittoreita ei alkalipesussa useinkaan tarvita. Pesuvesien saippuoitumisesta ja tensi-

deistä johtuvaa vaahdonmuodostusta voidaan kuitenkin pyrkiä kemiallisesti ehkäisemään erilli-

sillä, ionittomiin tensideihin tai mineraaliöljyyn pohjautuvilla vaahdonestoaineilla. (Losch & 

Kowallik 2014, 1545–46) 

 

Pesutehon kannalta pesuliuosten tärkeimpiä yksittäisiä komponentteja ovat tensidit. Paras pe-

suteho saavutetaan tästä huolimatta tensidien ja apuaineiden välisellä yhteisvaikutuksella 

(Losch & Kowallik 2014, 1523). Optimaalisen pesulämpötilan määrittelevät kuitenkin lämpöti-

lasta vahvasti riippuvaiset ionittomat tensidit (Rosen & Dahanayke 2000, 116). Ionittomien 

tensidien pesuteho on voimakkainta niiden niin kutsutun sakkautumispisteen yläpuolella 

(Losch & Kowallik 2014, 1543–44). Sakkautumislämpötilan ylittyessä kuitenkin myös tensidi-

en liukoisuus pesuliuokseen heikkenee, johtaen niiden erottumiseen pesuliuoksesta (Losch & 

Kowallik 2014, 1543–44). Teollisissa sovelluksissa usein hyödynnetään useamman tensidin 

sekoituksia, jolloin pesuprosessissa on liikkumavaraa lämpötilan suhteen (Olsen 2014). Jatku-

vatoimisilla kuumasinkityslinjoilla alkalipesussa käytettävät pesulämpötilat sijoittuvat tyypilli-

sesti välille 70–95 °C (European Commission 2001, 262).  

 

Pesutehon kannalta tärkeää on myös, ettei pesuliuosten ylläpitotoimien tai liuosten kulumisen 

myötä vesien pesuainepitoisuus pääse laskemaan liian alhaiseksi. Pesuainekomponenttien ajoit-

taisesta täydennyksestä pesuliuoksiin tuleekin huolehtia. Veden kovuudesta aiheutuvia tahroja, 

saostumia, korkeaa suolapitoisuutta sekä näistä seuraavaa pesutehon laskua voi parhaiten vält-

tää ionivaihdetun veden käytöllä vesijohtoveden sijaan (Losch & Kowallik 2014, 1546). Jotta 
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varmistetaan, ettei uuni- ja pata-alueelle päädy pesuainejäämiä, ja ettei toisaalta nauhan pintaan 

jäävät pesuaineet ruostuta nauhaa, on pesutuloksen ja pesun viimeistelyn kannalta oleellista 

myös nauhan huolellinen huuhtelu ja kuivaus. Pesukemian kannalta tärkeintä kuitenkin on, että 

valittu pesuaine on linjassa pestävän kohteen, käytettävän pesulaitteiston, poispestävän lian ja 

pestyn pinnan jatkokäsittelyvaatimusten kanssa. 

 

3.2 Pesun mekaaniset aspektit 
 

Pesutapahtuman kannalta ratkaisevista parametreista pesuaineen koostumusta ja konsentraatio-

ta sekä lämpötilaa voidaan usein säätää helposti pesunkin aikana. Sen sijaan mekaanista liikettä 

ja pesuun käytettävissä olevaa aikaa rajoittavat pitkälti kokoonpanolliset seikat, joita tässä kap-

paleessa kuvataan tarkemmin. Yksinkertaisimmillaan teräsnauhan pesu voi perustua niin kut-

suttuun kastopesuun, jossa metalliosia liotetaan pesuaineliuoksessa (Rosen & Dahanayke 2000, 

114). Kastopesu onkin metallin pesussa laajalti käytetty menetelmä, mutta koska mekaaninen 

aspekti rajoittuu lähinnä lämmön konvektioon, vaatii kastopesu huomattavasti aikaa optimaali-

sen pesutuloksen saavuttamiseksi (Losch & Kowallik 2014, 1528; Rosen & Dahanayke 2000, 

114). Koska jatkuvatoimisilla sinkityslinjoilla nauhan ajonopeus linjalla ei määräydy pesuosan 

vaatimusten mukaan, tarkoittaa kastopesun korkea aikavaatimus käytännössä sellaista allasra-

kennetta, joka suurillakin ajonopeuksilla mahdollistaa nauhan ja pesuliuoksen välisen riittävän 

kontaktin. Riippuen allasrakenteen horisontaalisuudesta tai vertikaalisuudesta, voi pesu vaatia 

tehdashallissa hyvinkin suuren pinta-alan tai korkean rakenteen (Hesling 2008, 15).  

 

Kastopesussa myös teräspinnan syvennykset pääsevät kosketuksiin pesuaineen kanssa, ja öljy-

jen liukeneminen sekä epäorgaanisten partikkelien dispersio on tehokasta. Jotta poistettu lika ei 

palaa nauhan pintaan altaan ulostulossa, on sen tehokas emulgoituminen tärkeää. Emulgoitu-

minen kuitenkin lyhentää pesukylvyn elinaikaa, ellei kylpyä ylläpidetä pesuliuoksen jatkuvalla 

ylijuoksuttamisella tai esimerkiksi pintakaavareilla. Merkittävän haihtumisen vuoksi kastope-

sun energiakustannukset voivat myös nousta korkeiksi. Kastopesun mekaniikkaa voidaan kui-

tenkin lisätä ja haihtumisen aiheuttamia haittapuolia vähentää muun muassa mekaanisilla se-

koittimilla, pesuliuosta kierrättävillä pumpuilla ja venttiiliratkaisuilla, joilla kasvatetaan altaan 
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sisäistä virtausta. Yksi tavallisimmin käytetyistä mekaanisista tehosteista kastopesussa on ult-

raääni, perustuen ultraäänen muodostamien paineaaltojen ja kavitaation synnyttämien ilmakup-

lien kykyyn irrottaa likaa nauhan pinnasta. (Losch & Kowallik 2014, 1528–1529, 1535) 

 

Kastopesulle vaihtoehtoinen menetelmä on suihkupesu, jossa pesuliuosta kierrätetään pumpun 

avulla pesuliuostankista ja suihkutetaan suuttimilla suoraan pestävälle metallipinnalle (Rosen 

& Dahanayke 2000, 114). Suihkun mekaaninen energia lisää pesutehoa, jolloin pesuliuoksen 

lämpötilaan ja pitoisuuteen ei kohdistu yhtä suuria vaatimuksia kuin kastopesussa (Losch & 

Kowallik 2014, 1530). Pestävän pinnan altistuminen pesuaineelle on kuitenkin huomattavasti 

lyhyempi kuin kastopesussa (Rosen & Dahanayke 2000, 117). Kontaktiajan maksimoimiseksi 

suuttimien tuleekin olla oikein kohdistetut tulevaan teräsnauhaan nähden. Rakenteeltaan mo-

nimutkaisen suihkupesulaitteiston investointi- ja ylläpitokulut voivat lisäksi nousta kastopesua 

korkeammiksi (Losch & Kowallik 2014, 1530). Koska kemikaalien ja energian kulutus kuiten-

kin on mekaanisen pesuominaisuuden ansiosta kastopesua vähäisempää, sopii suihkupesu hy-

vin massatuotantoon (Losch & Kowallik 2014, 1530). Erityisesti partikkelimaisen lian, kuten 

rautahiukkasten, pesussa mekaaninen pesuefekti on lisäksi tärkeä (Losch & Kowallik 2014, 

1530). Pääsääntöisesti likaa poistuu suihkupesussa sitä helpommin, mitä kovempaa painetta 

suuttimilla hyödynnetään (Losch & Kowallik 2014, 1530). Sovellukset vaihtelevatkin yksin-

kertaisimmista 3–10 baarin suutinratkaisuista vaativampiin 10–100 baarin pesusovelluksiin ja 

edelleen 100–600 baarin korkeapainepesuun, jossa jo pestävän materiaalin mekaaninen kestä-

vyys voi muodostua haasteeksi (Losch & Kowallik 2014, 1530). Suihkupesun kannalta oikean-

laisten tensidien valinta on tärkeää, sillä suurilla paineilla pesuliuoksen vaahtoaminen voi ve-

den voimakkaan turbulenssin vuoksi olla hyvinkin merkittävää (Losch & Kowallik 2014, 1530; 

Rosen & Dahanayke 2000, 117).  

 

Tehokas mekaaninen pesuefekti voidaan myös saada aikaiseksi yhdistämällä vesipohjaiseen 

pesuun pestävän pinnan harjaus (Losch & Kowallik 2014, 1536). Harjapesulla pesuaineiden jo 

pehmittämä lika ja toisaalta sellainen partikkelimainen lika, joka ei pelkällä nestepesulla irtoa, 

saadaan tehokkaasti poistettua käsiteltävän metallin pinnasta (Losch & Kowallik 2014, 1536). 

Optimaalisen pesutuloksen kannalta pestävän materiaalin tulee kuitenkin olla geometrialtaan 
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sellainen, että harjakset ulottuvat sitä pesemään, ja toisaalta riittävän kestävä, jottei materiaali 

naarmuunnu tai rikkoonnu pesussa (Losch & Kowallik 2014, 1536). Harjaksissa käytettävä 

materiaali ja harjaskuitujen koko vaikuttavat osaltaan lopputulokseen (Hesling 2008, 19). Pes-

tävän pinnan vaurioitumisen kannalta oleellista on myös käytettävän pesuliuoksen ylläpito 

esimerkiksi suodattamalla, jotta liuokseen ei pääse kertymään pintaa vaurioittamaan kykeneviä 

kovia likapartikkeleita (Losch & Kowallik 2014, 1536). Linjanopeudella on harjapesun pesute-

hon kannalta suuri vaikutus, sillä suurilla nopeuksilla pestävän teräspinnan kontakti pesevien 

harjasten kanssa voi jäädä vähäiseksi (Hesling 2008, 16). Harjat vaativat lisäksi säännöllistä 

ylläpitoa kulumisen vuoksi. Harjasten jatkuva kuluminen pesussa on yleensä otettu huomioon 

harjan automaattisen, paineeseen perustuvan korkeudensäädön muodossa (Hesling 2008, 16). 

Harjojen oikea tasapainotus pestävälle pinnalle on olennaista tasaisen pesutuloksen kannalta 

(Hesling 2008, 16). 

 

Elektrolyyttipesussa teräsnauhan pesuun hyödynnetään sähkövirtaa. Siinä nauha upotetaan 

elektrolyyttiliuokseen ja nauhan sekä vastaelektrodina toimivan pesutankin välille johdetaan 

jännite, jonka seurauksena elektrodien pinnalla muodostuu vety- ja happikuplia (Losch & Ko-

wallik 2014, 1536). Muodostuvat kaasukuplat lennättävät nauhan pinnassa olevan lian irti, ja 

lisäksi elektromagneettinen kenttä saa likapartikkelit hylkimään samannapaista pintaa (Losch 

& Kowallik 2014, 1536; Friesendorf 1997). Vaikka elektrolyyttinä toimiva pesuliuos eroaa 

kastopesussa käytettävästä alkalisesta pesuliuoksesta lähinnä ainoastaan korkeamman johtoky-

kynsä suhteen, on sähkövirtaan perustuva rasvanpoisto alkalista rasvanpoistoa tehokkaampaa 

ja katsottu jopa yhdeksi tehokkaimmista tavoista öljyisen lian poistoon kylmävalssatun nauhan 

pinnasta (Friesendorf 1997; Augustsson et al. 1986, 277). Elektrolyyttipesua käytetäänkin laa-

jalti sinkitystä edeltävässä teräsnauhan pesussa (Losch & Kowallik 2014, 1536). Pesu perustuu 

vaihtovirtaan. Elektrodien napaisuutta tulee lisäksi vaihtaa säännöllisesti, jotta lian pintasaos-

tumat nauhan ja vastaelektrodin pinnalle voidaan välttää (Losch & Kowallik 2014, 1536; Hes-

ling 2008, 17). Tehokkuudestaan huolimatta elektrolyyttipesuyksikkö on varsin kallis rakentaa 

ja käyttää, ja vaatii omat turvalaitteistonsa (Losch & Kowallik 2014, 1536). Elektrolyysissä 

vapautuvat vety- ja kaasukuplat voivat nimittäin kerääntyä pesutankin yläosaan ja aiheuttaa 
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räjähdysriskin (Hesling 2008, 17). Poistokaasuista huolehtiminen on turvallisen työympäristön 

varmistamiseksi tärkeää (Hesling 2008, 17). 

 

3.3 Käytössä olevia pesukokoonpanoja  
 

Jotta vaaditut pesuparametrit saadaan teräsnauhan pesussa optimaalisesti kohdilleen ja pesutu-

los riittävälle tasolle, on pesun eri kemialliset ja mekaaniset aspektit yhdistettävä toimivaksi 

kokonaisuudeksi, joka tehdasympäristön puitteissa on toteuttamiskelpoinen. Kappaleessa 3.3.1 

on kuvattu niin kutsuttu perinteinen pesukokoonpano, jollaiseen teräsnauhan pesu jatkuvatoi-

misilla sinkityslinjoilla tyypillisimmin perustuu. Kappaleessa 3.3.2 kuvataan sovellusta, jolla 

tätä peruskokoonpanoa on edelleen pyritty tehostamaan. Alan viimeisintä teknistä kehitystä 

edustava laitteistokokoonpano esitellään kappaleessa 3.3.3.  

 

3.3.1 Perinteinen kokoonpano  
 

Teräsnauhan pesu tyypillisimmillään koostuu seuraavien komponenttien yhdistelmästä, sisältä-

en joko kaikki tai usean näistä: alkalinen rasvanpoisto kasto- tai suihkupesulla, alkalista ras-

vanpoistoa seuraava harjapesu, elektrolyyttipesu ja sitä seuraava harjaus, harjausta hyödyntävä 

nauhan huuhtelu, sekä nauhan kuivaus (European Commission 2001, 260). Kuvassa 5 on esi-

tetty sinkitystä edeltävä perinteinen pesukokoonpano jatkuvatoimisella linjalla.  

 
Kuva 5. Kaavakuva teräsnauhan tyypillisestä kemialliseen pesuun perustuvasta pesuosasta. (Mukaillen Hesling 

2008, 13) 
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Pelkästään alkalisella kasto- tai suihkupesulla ja sitä seuraavalla harjapesulla voidaan lian pois-

ton suhteen saavuttaa jo noin 60–80 % pesuteho, ja yhdistämällä näihin elektrolyyttipesu sekä 

sitä seuraava harjapesu voidaan pesuteho edelleen nostaa lähelle 100 % (European Commissi-

on 2011, 12). Kasto- ja elektrolyyttipesujen yhdistäminen harjapesuihin on tehokasta ennen 

kaikkea siksi, että näiden pesuvaiheiden jo alustavasti irrottama lika saadaan harjojen mekaani-

sella toiminnalla poistettua entistä tehokkaammin (European Commission 2011, 6). Tyypilliset 

pesulämpötilat ja pesuainepitoisuudet vastaavan pesukokoonpanon ensimmäisessä pesutankis-

sa ovat 80 °C ja 25 g/l alkalista pesuainetta (Hesling 2008, 15). Suihkusuuttimilla, joita harja-

pesun yhteydessä käytännössä hyödynnetään, ovat lämpötilat tyypillisesti välillä 30–60 °C ja 

pesuaineen pitoisuudet välillä 10–30 g/l (Losch & Kowallik 2014, 1530). Koska elektrolyytti-

pesussa pesuaineliuos samalla toimii elektrolyyttinä, tulee johtokyvyn olla muita pesuvaiheita 

korkeampi, emäspitoisuuden ollessa tyypillisesti noin 30 g/l ja lämpötilan 85 °C (Hesling 2008, 

17). Erot pesuainepitoisuuksissa ja vaadittavissa pesulämpötiloissa heijastelevat pesuvaiheiden 

välisiä eroja niiden mekaanisissa pesuominaisuuksissa ja kemiallisissa vaatimuksissa.  

 

Kuvan 5 mukaisessa harjahuuhtelussa suuttimilta nauhan pintaan suihkutetaan pesuaineliuok-

sen sijaan vettä, tyypillisesti 80 °C lämpötilassa (Hesling 2008, 18). Huuhteluosalla tarvittavan 

vesimäärän minimoimiseksi hyödynnetään pääsääntöisesti vastavirtahuuhtelua. Pesuainejäämi-

en tehokkaan huuhtelun varmistamiseksi myös puristintelojen käyttö pesuliuoksen poistami-

seksi ennen sen huuhteluosalle päätymistä on olennaista (Hesling 2008, 18). Loppuhuuhtelussa 

tärkeää on käyttää tuoretta, puhdasta vettä, mistä syystä ionivaihdetun veden ohella myöskään 

tislatun tai käänteisosmoosiveden käyttö ei ole tavatonta (Hesling 2008, 18). Loppuhuuhtelun 

viimeisessä huuhteluvaiheessa käytetyn veden johtokyky ei saisikaan ylittää 10 µS/cm (ISO 

27831-1 2008, 4). Huuhtelun jälkeisellä nauhan huolellisella kuivauksella estetään nauhan ha-

pettuminen, ja kuivaus suoritetaan tyypillisesti ilmakuivaimella kuumalla, epäpuhtauksista va-

paalla ilmalla (Hesling 2008, 18; ISO 27831-1 2008, 4).  
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3.3.2 Modifioitu kokoonpano 
 

Perinteistä pesukokoonpanoa voi monella tavoin pyrkiä tehostamaan. Taloudellisuuden, käytön 

turvallisuuden ja ympäristöseikkojen kannalta olennaista pesun kehittämisessä on energianku-

lutuksen, kemikaalienkäytön ja kuluvien osien, kuten harjojen, synnyttämien kulujen mini-

mointi. Hyödyntämällä mekaanisen energian pesuominaisuuksia, SMS Demag tavoittelee kulu-

tuksen minimointia ja pesutehon maksimointia kuvassa 6 esitetyssä pesukokoonpanossaan eri-

tyisesti ultraääni- ja korkeapainetekniikoita hyödyntämällä (SMS Demag 2007, 7). Kokoon-

panossa pesuosan pohjapiirros säilyy muuten samantyyppisenä kuin perinteisessäkin kokoon-

panossa, mutta harjapesu ja harjahuuhtelu on korvattu korkeapainesuuttimilla ja elektrolyytti-

pesun elektrodijärjestelmä on korvattu ultraäänijärjestelmällä (SMS Demag 2007, 11–12).   

 

 
Kuva 6. SMS Demagin korkeapaine- ja ultraäänipesuun pohjautuva pesukokoonpano (alarivi) mittakaavassa pe-

rinteiseen pesukokoonpanoon nähden (ylärivi). (Mukaillen SMS Demag 2007, 11–12) 
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Korkeapainepesussa pesuaineliuoksen ohella hyödynnetään kuuman nestevirran mekaanista 

energiaa, joka yli 100 baarin paineessa nauhan pintaa vasten törmätessään rikkoo ja huuhtelee 

pinnan likakerroksia pois. Vaahdonmuodostus voi kuitenkin korkeilla paineilla muodostua on-

gelmalliseksi. Korkeapainepumppuun kohdistuu lisäksi suuret vaatimukset. Ultraäänipesussa 

nauhan kemiallista pesua tehostaa ultraäänivärähtelyn synnyttämien paineaaltojen paineen 

vaihtelun aikaansaamat kavitaatiokuplat, joiden äkkinäisestä sortumisesta seuraavat sokkiaallot 

lennättävät lian pois nauhan pinnasta. Koska mekaaninen pesu korkeapainesuuttimien ja ultra-

äänen avulla voidaan toteuttaa ilman suoraa kontaktia nauhan ja pesulaitteen välillä, säästytään 

hankaavalta harjapesulta ja harjojen käytön ja huollon muodostamilta kulueriltä. Ultraääni vaa-

tii lisäksi vähemmän energiaa kuin elektrolyyttipesu eikä muodosta räjähdysvaaran aiheuttavia 

kaasuja. Pesuosan kompakti rakenne mahdollistaa myös tilansäästön. Valmistajan mukaan ky-

seisellä pesukokoonpanolla voidaan saavuttaa keskimäärin 25 % perinteistä kokoonpanoa ly-

hyempi pesuosa ja noin 10 % pienemmät investointikulut. Korkea pesuteho voidaan pesuvaa-

timuksista riippuen saada aikaan myös pienennetyllä pesulämpötilalla ja pesukemikaalien kulu-

tuksella, ja siten vähäisemmällä jätevesimäärällä. Pesukokoonpanolle on haettu patenttia sekä 

Euroopasta että Yhdysvalloista. Käytännön toimivuuden takaa kuitenkin vasta kaupallinen me-

nestys. (SMS Demag 2007, 5–14) 

 

3.3.3 Alan viimeisintä kehitystä edustava kokoonpano  
 

Alan teknologisen kehityksen kärkeä edustava japanilainen laitevalmistaja Hotani panostaa pe-

sukokonaisuudessaan ympäristöystävällisyyteen, taloudellisuuteen ja turvallisuuteen. Näihin se 

pyrkii sähköenergian kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kautta, pesutehon kas-

vattamisen, vähän tilaa vievän laitteiston ja materiaalikustannusten minimoimisen kautta, sekä 

laitteiston helpon kunnossapidon ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän avulla (Hotani 2011, 

3–4). Hotani on mullistanut paitsi pesun tekniikkaa, myös pesuosan rakenteen, mahdollistaen 

siten monitahoisen prosessioptimoinnin. Kuvassa 7 on esitetty Hotanin niin kutsuttuun suih-

kuelektrolyyttipesuun perustuva pesukokonaisuus perinteisen pesujärjestelmän rinnalla. Kuten 

kuvan mittakaavasta käy ilmi, on kokoero laitteistojen välillä merkittävä.  

 



39 

 

 

 

 
Kuva 7. Hotanin suihkuelektrolyyttipesuun perustuva teräsnauhan pesukokonaisuus mittakaavassa teräsnauhan 

perinteisen pesukokonaisuuden kanssa. (Mukaillen Hotani 2011, 3) 

 

Hotanin kokoonpanossa huomattavaa on paitsi kehittynyt harjatekniikka, myös kokonaan uu-

denlainen lähestyminen elektrolyyttipesuun (Hotani 2011, 2). Suihkuelektrolyyttipesussa 

emäksinen pesuaine suihkutetaan nauhan pinnalle elektrolyyttisuuttimista, jotka ionisoivat 

emäksen Na+- ja OH--ioneiksi, joiden tehtävä on heikentää öljyn adheesiota nauhan pinnalla 

(kuva 8) (Hotani 2011, 2). Suihkuelektrolyyttipesuyksikkö on lisäksi sijoitettu ennen harja-

pesua, jolloin ionisuihkun jo alustavasti irrottama lika saadaan tehokkaasti poistettua seuraa-

vassa harjapesuvaiheessa.  

 

 
Kuva 8. Hotanin suihkuelektrolyyttipesulaitteisto ja lähikuva suihkusuuttimista. (Hotani 2011, 2) 

 

Harjapesussa ja harjahuuhtelussa hyödynnetään lisäksi harjaksia, jotka koostuvat yksittäisten 

kuitujen sijaan useista pienemmistä kuiduista, taaten harjaksen pehmeän kontaktin pinnan 
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kanssa ja vähentäen siten pesusta aiheutuvia pintavirheitä (Hotani 2011, 2). Valmistaja lupaa 

myös elektrolyyttipesun energiatehokkuuden ansiosta jopa 80 % säästöjä pesuosan energianku-

lutuksessa ja vastaavasti 80 % vähenemää vuosittaisissa hiilidioksidipäästöissä, puhtaampaa 

kokonaislopputulosta sekä yksittäisen harjan pesutuloksen osalta jopa tuplasti parempaa pesu-

tehoa kuin perinteisellä harjalla (Hotani 2011, 3).   
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4 TERÄSNAUHAN PESU HÄMEENLINNAN TEHTAAN SINKITYS-

LINJA 3:LLA 
 

Teräsnauhan pesun toteutusta SSAB Europen Hämeenlinnan tehtaiden sinkityslinja 3:n yhtey-

dessä on seuraavissa kappaleissa käsitelty paitsi pesun mekaniikan ja kemian kannalta, myös 

vaadittavan pesutuloksen, pesuprosessissa syntyvien ja käsittelyä vaativien jätevesien sekä pe-

suosalla esiintyvien haasteiden kautta. Kappaleessa 4.1 esitellään jatkuvatoimisen sinkityslin-

jan sekä sen pesuosan toimintaa yleisesti. Kappaleessa 4.2 syvennytään pesuosan laitteistoko-

koonpanoon ja yksittäisten pesuvaiheiden tekniseen toteutukseen. Pesuosan toimintaa ohjaavia 

parametreja, pesukemikaaleja ja niiden annostelua sekä pesuosalla tapahtuvia kemiallisia reak-

tioita tarkastellaan kappaleessa 4.3. Pesutuloksen todentamiseen käytettyjä keinoja sinkityslinja 

3:lla käsitellään kappaleessa 4.4. Pesussa syntyvien jätevesien käsittelyyn sinkityslinjan yhtey-

dessä toimivalla jätevedenpuhdistamolla perehdytään kappaleessa 4.5. Lopuksi pesuosalla ja 

jätevesilaitoksella suoritetun haastattelututkimuksen yhteydessä havaittuja pesuosan toiminnan 

ja operoinnin haasteita käsitellään kappaleessa 4.6. 

 

4.1 Sinkityslinja 3:n ja sen pesuosan toiminnankuvaus 
 

SSAB Europen Hämeenlinnan tehtailla toimii kaikkiaan kolme teräsohutlevytuotteiden sinki-

tykseen tarkoitettua linjaa, joista vuonna 2000 valmistunut sinkityslinja 3 on uusin. Jatkuva-

toimisella sinkityslinja 3:lla teräsohutlevyn sinkitys suoritetaan kuumasinkityksenä. Jatkuva-

toimisessa kuumasinkityksessä nauhan pinnanpuhdistus, lämpökäsittely, sinkkipinnoitus, vii-

meistelyvalssaus ja venytysoikaisu suoritetaan samassa valmistuslinjassa jatkuvana prosessina. 

Toisin kuin sinkityslinjoilla 1 ja 2, linjalla 3 teräsnauhan pinnan puhdistus tapahtuu kemialli-

sesti, ja lämpökäsittelyuunina toimii suljettu säteilyputkiuuni. Erillinen pesuosa mahdollistaa 

myös suurta pinnanpuhtautta vaativien erityistuotteiden käsittelyn linjalla. Kuvassa 9 on ha-

vainnollistettu sinkityslinja 3:n jatkuvatoimista sinkitysprosessia. (Ruukki 2013, 1) 
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Kuva 9. Hämeenlinnan tehtaan jatkuvatoimisen sinkityslinja 3:n prosessivaiheet ja prosessilaitteisto. Nuoli kuvaa 

teräsnauhan kulkusuuntaa prosessissa. Numeroiden selitteet:   

1. Aukikelaus, romutusleikkuri, hitsaus  2. Pesuosa  

3. Nauhavaraaja, tasaustelasto   4. Lämmitys, pito, jäähdytys, tasaus  

5. Sinkkipata     6. Galvanneal-uuni, jäähdytys, kuivaus  

7. Pintavalssain, venytysoikaisu  8. Kemiallinen passivointi  

9. Kemiallinen päällystys, kuivaus   10. Nauhavaraaja  

11. Tarkastus, öljyäminen, kelaus    (Mukaillen Ruukki 2013, 1) 

 

Kuvan 9 mukaisesti sinkityslinjan alkupäässä on kaksi aukikelainta ja hitsauskone, jolla edelli-

sen nauhan loppupää ja uuden nauhan alkupää yhdistetään toisiinsa. Hitsausta seuraa nauhan 

kemiallinen puhdistus. Alkalipesussa nauhaa puhdistetaan ruiskuttamalla sen pintaan kuumaa 

lipeäliuosta sekä upottamalla nauha lipeäliuokseen. Alkalipesua seuraavassa harjapesussa 

kuumaa lipeäliuosta ruiskutetaan nauhan pintaan pyörivien harjojen samalla poistaen pinnan 

epäpuhtauksia. Elektrolyyttipesussa nauha ohjataan lipeäliuosta sisältävään upotustankkiin, 

jonka virtaverkoilla sähkövirran vaikutuksesta vapautuvat happi ja vety tehostavat nauhan 

puhdistumista. Elektrolyyttipesua seuraavassa harjahuuhtelussa nauhan huuhtelu suoritetaan 

demineralisoidun veden ja pyörivien harjojen avulla. Lopuksi nauha huuhdellaan kolmivaihei-

sella, kaskadityyppisellä huuhtelulla, jossa nauhan pintaan ruiskutetaan demineralisoitua vettä. 

Puristustelojen kautta nauha johdetaan edelleen kuivaimelle. Pesu- ja kuivausyksikköjä seuraa-

van nauhavaraajan kapasiteetti on 300 m. Nauhavarain mahdollistaa linjan pysähdykset silloin, 

kun uutta ja vanhaa kelaa nauhan alussa hitsataan yhteen. (Ruukki 2013, 1–4) 

 

Linjan keskivaiheilla suoritetaan nauhan lämpökäsittely, sinkitys, sinkkipinnoitteen lämpökä-

sittely, nauhan jäähdytys sekä pintavalssaus. Esilämmitysuunin sijaan nauha menee sinkityslin-
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ja 3:lla nauhavaraimelta suoraan säteilyputkilla lämmitettävään, vertikaaliseen lämpökäsittely-

uuniin, jonka polttoaineena toimii maakaasu. Lämpötila käsittelyssä on tuotteesta riippuen 

700–850 °C. Uunilta nauha etenee pitovyöhykkeen kautta hitaan jäähtymisen vyöhykkeelle ja 

edelleen pikajäähdytysvyöhykkeelle, jossa nauhaa jäähdytetään puhaltamalla sen pinnalle 

jäähdytettyä suojakaasua. Tasausvyöhykkeeltä nauha ohjataan kuuman s-telaston kautta suoja-

torvessa sinkkipataan. Linjassa on sinkityille ja Galfan-pinnoitetuille tuotteille omat pinnoitus-

patansa. Linjan vaihtopatajärjestelmä koostuu kahdesta keraamisesti vuoratusta ja induktiivi-

sesti lämmitettävästä sinkkipadasta sekä niiden siirto- ja nostomekanismeista. Sinkkikerroksen 

paksuutta säädellään suihkuveitsien avulla. Galvannealed-tuotteiden valmistusta varten sinkki-

padan yläpuolella nauhan nousevalla osalla on lisäksi induktiivisesti lämmitettävästä kuumen-

nusosasta sekä sähköllä lämmitettävästä pitovyöhykkeestä muodostuva Galvanneal-uuni. Nau-

han jäähdytys suoritetaan jäähdytyspuhaltimilla ja lopullinen jäähdytys veteen upottamalla. 

Jäähtyneen nauhan jälkivalssaus tapahtuu märkävalssauksena. Nauhan tasomaisuus viimeistel-

lään venytysoikaisukoneella, jossa nauhaa myös venytetään 1–2 % muovattavuuden paranta-

miseksi. Linjan loppuosalla nauhan jälkikäsittelyinä on kemiallinen passivointi, anti-

fingerprint-kemikaalin levitys nauhan pintaan sekä nauhan kuivaus. Loppupäässä nauha kerä-

tään nauhavaraimeen, ja sille suoritetaan pinnanlaadun tarkastus molemmin puolin nauhaa sekä 

pysty- että vaakatasossa. Tuotteen öljyäminen tapahtuu sähköstaattisella öljyämiskoneella. Lo-

puksi nauha kelataan kelaimella. (Ruukki 2013, 1–4)  

 

4.2 Pesuosan laitteistokokoonpano 
 

Sinkityslinja 3:n pesuosan tarkempi laitteistokokoonpano on esitetty kuvassa 10. Pesuosan yk-

sityiskohtainen tekninen rakenne selviää lisäksi liitteenä 1 olevasta pesuosan putkitus- ja inst-

rumentointi- eli PI-kaaviosta. 
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Kuva 10. Sinkityslinja 3:n pesuosan laitteistokokoonpano. (Mukaillen Friesendorf 1997)  
 

Pesuprosessi jakautuu kuuteen mekaaniseen yksikköön, jotka ovat alkalipesu, harjapesu, elekt-

rolyyttinen pesu, harjahuuhtelu, loppuhuuhtelu ja kuivaus. Pesuosan molemmissa päissä on s-

telastot, joilla säädellään nauhan kireyttä prosessissa. Prosessin kolmessa ensimmäisessä vai-

heessa käytetään lämmitettyä emäksistä pesuliuosta, jonka lämpötilaa säädellään kunkin pesu-

vaiheen pesuliuoskiertotankkien lämmönvaihtimien avulla. Yksittäisten kiertotankkien koot 

ilmenevät kuvasta 10. Pesuprosessi toimii kaskadiperiaatteella, eli nesteen päävirtaussuunta on 

prosessin lopusta alkuun päin. Kussakin vaiheessa voidaan siten hyödyntää seuraavan vaiheen 

pesunesteessä jäljellä oleva pesuteho. Kunkin prosessivaiheen alussa ja lopussa on kumiset pu-

ristustelat, joilla estetään likaisen pesuliuoksen ja epäpuhtauksien kulkeutuminen nauhan mu-

kana puhtaammalle puolelle. Pesuliuosten kiertojärjestelmässä on jatkuva kierto liuoksen jääh-

tymisen ja kiteytymisen estämiseksi. Virtausputkissa on niin ikään lämmitys. Pesuprosessin 

kaikki altaat ovat katettuja, jotta nestettä ei haihdu tarpeettomasti ja jotta tehdashallin ilmaan ei 

pääse pesuainehuuruja. Pesuosalla syntyvät kaasut kerätään talteen ja käsitellään linjan jäteve-

denkäsittelylaitoksen yhteydessä toimivalla kaasupesurilla. (Mikkola 19.4.2001) 

 

Pesussa käytettävä pesuaineliuos valmistetaan kunkin pesuvaiheen kiertotankkiin automaatti-

sen multikomponenttiannostelijan avulla yksittäisten pesuainekomponenttien varastokonteista. 
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Kiertotankkeihin pumpataan myös käytetty pesuneste. Käytettävän liuoksen puhtautta säädel-

lään kussakin pesuvaiheessa lisäämällä kiertotankkiin tuoretta pesuliuosta, demineralisoitua 

vettä tai käytettyä pesuliuosta ylijuoksuna seuraavasta vaiheesta. Pesutehonsa menettänyt pesu-

liuos ohjataan jätevesilaitokselle puhdistettavaksi. Vaihtoehtoisesti liuos voidaan ohjata pe-

suosan selkeyttimelle ja palauttaa sieltä tarvittaessa takaisin kiertoon. Harja- ja loppuhuuhte-

lussa käytettävä demineralisoitu vesi palautetaan huuhteluprosessista yhteiseen kiertotankkiin, 

josta sitä on mahdollista annostella pesuvaiheiden kierrätystankkeihin. Pesuosaa säädetään ja 

seurataan valvomosta käsin. (Mikkola 19.4.2001) 

 

Pesun aloittava alkalipesu poistaa nauhasta helpoimmin irtoavan lian ja rautapartikkelit sekä 

pehmentää epäpuhtaudet seuraavissa vaiheissa helpommin irtoaviksi. Upotustankki on pysty-

mallinen, ja nauha kulkee tankin pohjalla olevan taittotelan kautta. Nauhan pintaan ruiskute-

taan pesuliuosta ennen altaaseen kastamista, sekä uudelleen nauhan noustessa altaasta, jotta 

kylvyn pinnalta nauhaan tarttunut lika saadaan käännytettyä takaisin kylpyyn. Nauha kuivataan 

kumisilla puristusteloilla ennen seuraavaa pesuvaihetta. Käytetty pesuliuos palautetaan kastoal-

taan kiertotankkiin, jossa siihen sekoitetaan uutta liuosta tai se ohjataan ylijuoksuna käsiteltä-

väksi. Kiertotankkiin palaava liuos virtaa ketjutyyppisen magneettisuodattimen läpi, jonka teh-

tävä on puhdistaa liuosta erottamalla siitä rautaa ja öljyä. Magneettisuodattimen erottama sakka 

kerätään jätesäiliöihin ja toimitetaan ongelmajätteenä käsittelyyn. (Mikkola 19.4.2001) 

 

Harjapesun harjauskone muodostuu neljästä parista harjaus- ja vastinteloja sekä suutintukeista. 

Alussa ja lopussa on kumiset puristustelat, joilla nauha kuivataan. Kuumaa lipeäliuosta ruisku-

tetaan suutintukeilla harjatelojen ja nauhan muodostamaan kitaan. Nauhan puristusta harjatelo-

ja vasten säädetään kumipäällysteisillä vastinteloilla. Pesuosan pysähtyessä nauhan hitsauksen 

ajaksi harjaustelat liikkuvat irti nauhan pinnasta, jotta vältetään harjojen tarpeeton kuluminen 

ja jälkien syntyminen nauhaan. Harjojen pyörimisnopeus on noin 1000 kierrosta minuutissa. 

Vastintelat pyörivät linjanopeudella. Käytetty pesuliuos käsitellään kuten alkalipesussakin. 

Magneettisuodattimen ohella harjapesussa on myös ritiläsuodatin harjoista irtoavien harjasten 

keräämiseksi. (Mikkola 19.4.2001) 
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Virtaverkoilla varustetun elektrolyyttipesun upotustankki on teräsvahvisteista muovia ja lasi-

kuitua ja taittotelat kumipäällysteisiä. Näin estetään sähkövirran johtuminen rakenteisiin. Nau-

ha kulkee pesuliuokseen upotettujen virtaverkkojen välistä. Elektrolyyttipesun ollessa toimin-

nassa virtaverkkoihin johdetaan tasavirtaa, jota syöttävät kaksi tasasuuntaajaa. Virtaverkko, 

pesuliuos ja puhdistettava nauha muodostavat sähkökemiallisen kennon, ja puhdistavana me-

kanismina toimivat nauhan pinnalla elektrolyysissä syntyvät kaasut. Virtaverkkoja on neljä pa-

ria nauhan molemmin puolin, ja niiden napaisuutta vaihdellaan jatkuvasti liian voimakkaiden 

liukenemis- ja saostumisreaktioiden välttämiseksi. Napaisuuden vaihdolla estetään myös virta-

verkkojen syöpymistä ja lian kertymistä niiden pinnalle. Käytettävä jännite on 30 V ja suurin 

virta 6000 A/puoli. Virrantiheys on 8–12 A/dm2. Riittävän sähkönjohtavuuden takaamiseksi 

elektrolyyttipesussa käytettävän liuoksen konsentraatio on suurempi kuin muissa pesuvaiheis-

sa. Elektrolyyttipesun paluukierrossa ei ole magneettisuodatinta, muutoin käytetty pesuliuos 

käsitellään kuten alkali- ja harjapesuissa. Elektrolyysissä syntyvät kaasut johdetaan hallitusti 

pois säiliöstä. Elektrolyyttipesun virtaverkot ovat kuitenkin olleet kytkettyinä pois päältä alku-

vuodesta 2013 lähtien. Pesu toimiikin nykyään kastopesuna. (Mikkola 19.4.2001) 

 

Harjahuuhtelun toimintaperiaate on sama kuin harjapesussa, mutta nesteenä käytetään de-

mineralisoitua vettä. Harjakoneen alussa on lisäksi kaksi paria puristusteloja, joilla estetään 

pesuliuoksen pääsy nauhan mukana elektrolyyttipesusta huuhteluosalle. Harjahuuhtelun paluu-

kierrossa irtoharjakset kerätään talteen kuten harjapesussakin. Loppuhuuhtelu muodostuu kol-

messa vaiheessa tehtävästä ruiskutuksesta ja kuivauksesta. Demineralisoitua vettä ruiskutetaan 

suutintukeilla nauhan pintaan, jonka jälkeen nauha kuivataan kumisilla puristusteloilla. Veden 

kierto on järjestetty altaan sisällä kaskadityyppiseksi, eli kahdessa ensimmäisessä vaiheessa 

hyödynnetään myöhemmässä vaiheessa käytettyä vettä. Viimeisessä huuhteluvaiheessa käyte-

tään aina tuoretta vettä, jotta nauhan pinnalle jäänyt lian ja kemikaalien muodostama pintafilmi 

saadaan tehokkaasti pestyä pois. Demineralisoitu vesi annostellaan prosessiin suoraan varas-

tosäiliöstä. Huuhtelun jälkeen nauha kuivataan kuumalla, 100 °C ilmalla. Puhallusyksikön pu-

haltimien raot ohjaavat veden nauhan reunoille ja siitä pois. (Mikkola 19.4.2001) 
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4.3 Pesuosan toiminta 
 

Pesuosan saumaton toiminta osana jatkuvatoimista sinkityslinjaa on tuotannon kannalta tärke-

ää. Mikäli pesuosalla ilmenee ongelmia, tulee ne ratkaista linjan käydessä. Jos linja joudutaan 

pysäyttämään, jäädään tuotantotavoitteissa jälkeen ja joudutaan mahdollisesti tuottamaan se-

kundatuotetta. Nauhan seisominen kuivaamattomana pesuosalla voikin johtaa sen ruostumi-

seen. Uunissa seisova nauha voi sen sijaan lämmön vaikutuksesta ruttaantua tai jopa katketa 

kokonaan, jolloin sen pujotus takaisin linjaan on aikaa vievä operaatio. Pesemätöntä nauhaa ei 

kuitenkaan voida linjassa ajaa. Pesuosan ylläpitoon vaaditaan siten paitsi osaavaa operointia 

ohjaamosta käsin ja säännöllisiä huoltotoimenpiteitä huoltokatkojen yhteydessä, myös jatkuva-

toimista tarkkailua linjan mittarien, laboratorioanalyysien ja pinnanpuhtausseurannan avulla. 

Pesutehonsa menettäneet pesuliuokset päätyvät pääasiassa jätevesilaitokselle, jossa niiden vä-

kevyys voi kuitenkin vaikuttaa laitoksen toimintaan ja ajoparametreihin. Mikäli jätevesilaitok-

sen toimintakapasiteetti ei vesien väkevyyden tai suuren määrän vuoksi riitä, tulee vedet pa-

himmassa tapauksessa toimittaa jätteenä suoraan Ekokemille. Ääritilanteiden välttämiseksi pe-

suosan toiminta pesuaineen annostelua myöten on pitkälle automatisoitua. Kappaleessa 4.3.1 

kuvataan tarkemmin pesuosaa ohjaavia parametreja, joiden osaksi myös pesuvesille suoritetta-

vat laboratorioanalyysit voidaan katsoa. Kappaleessa 4.3.2 on kuvattu pesussa käytettäviä pe-

sukemikaaleja ja niiden automaattista annostelua, ja kappaleessa 4.3.3 lisäksi tärkeimpiä kemi-

allisia reaktioita pesuosalla.   

 

4.3.1 Pesuosaa ohjaavat parametrit 
 

Pesuosan toimintaa ohjataan useilla eri parametreilla. Pesuliuosten kunnon tarkkailuun käyte-

tään jatkuvatoimista sähkönjohtavuus- ja lämpötilamittausta. Prosessissa johtokykymittareita 

on alkalipesun, harjapesun, elektrolyyttipesun ja loppuhuuhtelun paluukierroissa, eli pesuliu-

oksen palatessa pesualtaalta kiertotankkiin. Pesunesteiden sähkönjohtavuus riippuu niiden al-

kaliteetista, lämpötilasta ja epäpuhtauksien määrästä. Sähkönjohtavuus kasvaa ioninmuodosta-

jien määrän lisääntyessä ja lämpötilan noustessa. Johtokykymittarien antaman tiedon pohjalta 

linjan automaatiojärjestelmä hoitaa pesukemikaalien ja veden annostelua. (Mikkola 19.4.2001) 
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Liuosten lämmitys ja kierrätys parantaa pesutehoa ja estää pesuainejäämien kiteytymisen put-

kistoihin tai muualle prosessiin. Lämpötilaa säädellään kiertotankkien sisäisillä höyrylämmön-

vaihtimilla ja lämpötilasensoreilla. Loppuhuuhtelun kiertoputkissa on omat höyrylämmönvaih-

timensa.  Elektrolyyttipesun elektrodien välistä virtaa ohjaavien tasasuuntausyksiköiden tuot-

tamaa lämpöenergiaa kompensoidaan lisäksi elektrolyyttialtaan jäähdytykseen käytetyillä vesi-

lämmönvaihtajilla. Lämmityksen kannalta merkitystä on myös tankkien pinnankorkeudella. 

Kun kiertotankkien pinta on alle 60 %, lämmityspaneelit ovat nestepinnan yläpuolella ja höy-

ryn säätöventtiilit ovat kiinni, jolloin liuoksia ei lämmitetä. Vastaavasti kun pinnankorkeus on 

yli 80 %, vesiventtiilit ja tankkien paluuventtiilit sulkeutuvat, jolloin virtaus tankkeihin pysäh-

tyy. Hälytys valvomoon seuraa yli 90 % pinnankorkeudesta. Pinnankorkeutta mitataan paine-

eroanturin avulla. Siirto- ja kiertopumppujen paineiden ohella pesuosalla seurataan lisäksi har-

jaustelojen moottorien virtaa sekä elektrolyyttipesun virtaverkkojen jännitettä, virtaa ja sähkö-

vuota. (ABB 2001, 5–12) 

 

Pesuosan korkean pH:n ja lämpötilan aikaansaamista vaikeista olosuhteista johtuen linjan joh-

tokykymittarit eivät kuitenkaan ole ehdottoman luotettavia, ja lisäksi anturit likaantuvat ajan 

kuluessa. Tästä syystä pesuliuosten kuntoa on tarkkailtava myös laboratoriomittausten perus-

teella. Pesuliuosten määrällinen likaantuminen sekä nauhasta irtoavien epäpuhtauksien jakau-

tuminen pesuprosessin eri osien kesken käy lisäksi ilmi ainoastaan laboratorioanalyyseistä. Pe-

suosan näytteitä analysoidaan tehtaan analyysilaboratoriossa joka toinen viikko, jolloin pesun 

paluukierrosta otetuista pesu- ja huuhteluvesinäytteistä määritetään niiden johtokyky, pH, ko-

konais- ja vapaa alkaliteetti, rautapitoisuus sekä öljy- ja sakkapitoisuus. Alkaliteetti kuvaa liu-

oksen puskurointikykyä happamoitumista vastaan. Kokonaisalkaliteetti tarkoittaa emäksisesti 

käyttäytyvien yhdisteiden kuten hydroksidien, karbonaattien ja fosfaattien yhteismäärää, ja se 

vastaa pesuaineen määrää tuoreessa liuoksessa. Vapaa alkaliteetti taas kertoo hydroksidi-ionien 

ja tiettyjen karbonaattien määrän ja sitä käytetään efektiivisen pesutehon mittarina. Tehdashal-

lin ilman hiilidioksidi ja muut pelkistävät kaasut pyrkivät neutraloimaan vapaata alkaliteettia. 

Pesuliuosten vanhetessa osa vapaasta alkaliteetista siirtyy kokonaisalkaliteettiin, jolloin vapaa 

alkaliteetti pienenee ja kokonaisalkaliteetti kasvaa. Alkaliteetteja seuraamalla voidaan siten 

arvioida pesuliuosten kuntoa ja jäljellä olevaa pesutehoa. Alkaliteettien määritys tapahtuu ta-
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vanomaisella happo-emästitrauksella. Pesuliuosten sisältämä rauta, joka on pääosin liuennutta 

rautaa ja rautahiukkasia, analysoidaan induktiivisesti kytketyllä plasma-atomiemissio-

spektrometrilla. Rikkihapolla keittämällä erotetaan ja määritetään liuoksista öljyisen lian kirkas 

ja sakkamainen osa. Pesuvesistä on aiemmin analysoitu myös kiintoainepitoisuuksia. Pesuvesi-

en alkaliteetit on otettu jatkuvaan seurantaan kesäkuussa 2014. (Mikkola 19.4.2001) 

 

4.3.2 Pesukemikaalit ja niiden annostelu  
 

Pesuosalla käytettävä emäksinen pesuaineliuos valmistetaan demineralisoidusta vedestä, lipe-

ästä, emäksisestä, fosfaattipitoisesta pesuainekomponentista sekä pinta-aktiivisia aineita sisäl-

tävästä lisäaineesta. Demineralisoitu vesi valmistetaan suoraan tehtaalla. Emäselementtinä toi-

mii 50 % natriumhydroksidiliuos. Pesuainetoimittajan toimittama nestemäinen pesuainekon-

sentraatti sisältää 15–30 % fosfaattia. Käyttökonsentraatiossa pesuaineliuoksen fosforipitoisuus 

on noin 1 g/l (Olsen 2014). Ionittomia tensidejä sisältävää pesuainetoimittajan nestemäistä li-

säainetta käytetään pesuliuoksessa noin 1 g/l pitoisuudella (Olsen 2014). Vaahdonestoon käyte-

tään tarvittaessa pesuainetoimittajan vaahdonestoainetta, joka myös sisältää ionittomia tenside-

jä.  

 

Lipeä toimitetaan säiliöautolla tehtaan elvyttämölle, josta se johdetaan putkea pitkin sinkitys-

linja 3:n lipeätankkiin. Pesuainetoimittajan kemikaalit toimitetaan 900 litran kertakäyttökon-

teissa. Alkali-, harja- ja elektrolyyttipesun kiertotankkeihin lipeän, pesuaineen ja lisäaineen an-

nostelee vuoden 2012 alussa asennettu multikomponenttiannostelulaitteisto. Annostelu perus-

tuu johtokykymittaukseen. Laitteisto annostelee lisäksi vaahdonestoainetta vaahtoanturien pe-

rusteella alkalipesuun ja harjapesuun. Pesukemikaalien annostelulaitteisto koostuu automaatio-

prosessin ohjaustietokoneesta, annostelupumpuista, virtauksen säätimistä, venttiileistä, johto-

kykyantureista ja vaahtoantureista. Multikomponenttiannostelijan avulla kutakin yksittäistä 

pesuainekomponenttia voidaan annostella omista varastotankeistaan suoraan pesuosan kierto-

tankkeihin ennalta säädetyissä suhteissa siten, että kuhunkin pesuvaiheeseen saadaan tarvitta-

essa yksilöllinen pesuainekompositio ja -konsentraatio. Pian annostelulaitteiston käyttöönoton 
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jälkeen vuonna 2012 on elektrolyyttipesussa siirrytty käyttämään pesuaineena yksinomaan li-

peää.  (Tamminen 4.4.2012) 

 

Pesuaineiden annostelu johtokyvyn perusteella pohjautuu pesuliuosten sähkönjohtavuuden 

riippuvuuteen niiden alkaliteetista, lämpötilasta ja epäpuhtauksien määrästä. Efektiivisen pesu-

tehon mittarina käytetyn vapaan alkaliteetin tippuessa myös johtokyky tippuu. Kun pesuliuok-

sen johtokyky tippuu annostelulaitteiston asetusarvon alapuolelle, laite annostelee kiertotank-

kiin lisää pesuainetta. Likaisia teräsnauhoja pestäessä ja pesuvesien likaisuuden kasvaessa voi-

daan pesutehoa siten ylläpitää pesuaineen automaattisella lisäsyötöllä. Kun tankkeihin myös 

syötetään automaattisyötöllä vettä pinnankorkeuden tippuessa linjan ajon aikana, täydentää au-

tomaattiannostelija veden syötön seurauksena aiheutuneen johtokyvyn laskun myötä pesuliu-

okseen pesuaineita.  

 

Huomattavaa on, että ennen vuotta 2012 pesuaineena toimi saman pesuainetoimittajan pesu-

ainejauhe, joka sisälsi natriumhydroksidia, natriumkarbonaattia, orgaanisia suoloja, fosfaatteja 

(12 %), kompleksinmuodostajia ja tensidejä (5–15 %) (Mikkola 19.4.2001). Pesuaineliuokset 

valmistettiin jauheesta ja demineralisoidusta vedestä erilliseen pesuaineen varastotankkiin, jos-

ta niitä pumpattiin alkali-, harja- ja elektrolyyttipesun kiertotankkeihin johtokyvyn perusteella. 

Konsentraatti sekoitettiin linjalla massan perusteella. Valmis käyttöliuos sisälsi fosforia 0,8–

1,0 g/l (Mikkola 19.4.2001). Nykyisen nestemäisenä, yksittäiskomponentteina toimitetun pesu-

aineen on kuitenkin sanottu olevan hyvin lähellä alkuperäistä pesuainetta (Tamminen 

4.4.2012). Jauhemaisesta pesuaineesta luopuminen on poistanut useita turvallisuusriskejä liit-

tyen pesuainesäkkien nostoon, jauhemaisen pesuaineen pölyämiseen sitä sekoitettaessa sekä 

pesuainesäkkien ennenaikaisiin repeämisiin (Tamminen 4.4.2012). Vaahdonestoainetta on sit-

temmin myös vaihdettu toisentyyppiseen.    

 

4.3.3 Kemialliset reaktiot pesuosalla  
 

Pesun kannalta tärkeimpiä kemiallisia reaktioita ovat tensidien mahdollistama öljynpoisto pes-

tävältä metallipinnalta sekä emulsioiden muodostus öljyisen lian kanssa, saippuoiden muodos-
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tus emäksen ja öljyisen lian rasvahappokomponenttien kesken sekä ionikompleksien muodos-

tuminen apuaineiden toimesta, jotta pesty lika saadaan myös pidettyä pois pestävältä pinnalta. 

Kokonaispesutehon kannalta tärkeää on paitsi tensidien toiminnan suhteen optimaalisen pesu-

lämpötilan saavuttaminen, myös tensidien ja apuaineiden yhteistoiminta. Pesuprosessin kannal-

ta epätoivottuja reaktioita sen sijaan ovat pesuaineiden kuluminen karbonaatiossa, saippuoitu-

misessa ja lian sitomisessa, sekä vaahdonmuodostus, joka voi edistää pesuaineen karkaamista 

prosessista.  

 

Tensidien pesumekanismia öljynpoistossa on havainnollistettu kuvassa 11. Tensidit siirtyvät ja 

adsorboituvat alkuun pestävälle pinnalle, jossa ne seuraavaksi ympäröivät öljyn ja sen seassa 

olevat likapartikkelit ja muodostavat näiden kanssa misellejä. Miselleissä öljyinen lika saadaan 

emulsioksi vesifaasiin, ja lika poistuu pestävältä pinnalta. Kuvassa 11 sauvamaisen tensidimo-

lekyylin keltainen pää kuvaa sen lipofiilistä päätä ja sininen pää vastaavasti hydrofiilistä päätä. 

 

 
Kuva 11. Tensidien toimintamekanismi öljynpoistossa. (Mukaillen Losch & Kowallik 2014, 1524)  

 

Koska sinkityslinja 3:lla pesuun käytetään lisäaineen ja vaahdonestoaineen sisältämien tensidi-

en sekoitusta, on toimittajan mukaan myös optimaalisessa pesulämpötilassa joustovaraa. Pesu-

kemikaalien lämpötilaväliksi onkin annettu 50–80 °C (Olsen 2014). Yleisesti ionittomien ten-

sidien pesuteho on kuitenkin voimakkainta sakkautumislämpötilan yläpuolella, jolloin toisaalta 

myös tensidien liukoisuus pesuliuokseen alkaa heiketä.  

 

Pesuliuoksen lipeä muodostaa pesussa valssiöljyn rasvahappojen ja rasvahappoesterien kanssa 

vesiliukoisia saippuoita kaavan 1 osoittaman reaktion mukaisesti (Hart et al. 1999, 434): 
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𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)14𝐶𝑂𝑂 − 𝑅 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 →  𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)14𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 +  𝑅 − 𝑂𝐻     (1) 

 

Reaktiossa on havainnollistettu muun muassa palmuöljyssä esiintyvän rasvahappoesterin, gly-

seryylitripalmitaatin, yksittäisen palmitaattihännän reaktio natriumhydroksidin kanssa. Reakti-

ossa muodostuu palmitaatin natriumsuolaa eli saippuaa, sekä glyseryylitripalmitaatin tapauk-

sessa alkoholikomponenttina glyserolia. Vesiliukoinen saippua edistää öljyisen, hydrofobisen 

lian poistumista teräsnauhan pinnalta. Vastaavasti pesuliuoksessa likana esiintyvä rauta voi 

rautahydroksidin muodossa reagoida valssiöljystä peräisin olevien vapaiden rasvahappojen 

karboksyyliryhmien kanssa muodostaen rautasaippuaa ja vettä (Vizintin 2004, 336).  

 

Fosfaatti toimii pesussa sekä apuaineena että kompleksinmuodostajana. Fosfaatin kykyä muo-

dostaa metalli-ionikomplekseja pesuliuoksessa on havainnollistettu kuvassa 12, jossa fosfaatti 

sitoo veden kovuustekijöitä, kalsium- ja magnesiumioneja, palauttaen tensidien pesutehoa. 

Koska sinkityslinja 3:n pesuosalla käytetään pesuliuosten valmistukseen demineralisoitua vet-

tä, ei veden kovuus ole pesussa ongelma. Tällöin fosfaattien tärkein tehtävä on vastaavien ioni-

kompleksien muodostaminen nauhan pinnasta pesussa irronneen raudan kanssa. 

 

 
Kuva 12. Apuaineiden kompleksinmuodostus vesiliuoksessa. (Mukaillen Rp 2013)  

 

Pesutehon ja pesuaineannostelun kannalta olennaista on tensidien ja apuaineiden välinen vahva 

synergia. Kuvassa 13 tätä synergiaa kuvataan tilanteessa, jossa metallilevyn pintaa pestään 

valssiöljystä tensidipitoisuudella 3 g/l ja apuainepitoisuudella 20 g/l lämpötilassa 20 °C.  
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Kuva 13. Tensidien ja apuaineiden välinen synergia teräslevyn pesussa. (Mukaillen Losch & Kowallik 2014, 

1524)     

 

Reaktiokaavoilla 2 ja 3 kuvataan pesuaineiden kulumista pesussa pesuemäksen karbonaation 

kautta. Siinä tehdashallin ilman hiilidioksidi ja muut pelkistävät kaasut pyrkivät neutraloimaan 

vapaata alkaliteettia, siten laskien efektiivistä pesutehoa. Natriumhydroksidin ja hiilidioksidin 

välisissä karbonaatioreaktioissa muodostuu natriumkarbonaattia ja natriumbikarbonaattia, jotka 

myös laskevat pesuliuoksen pH:ta (Friesendorf 1997). Vapaata alkaliteettiä syö sinkityslinja 

3:n pesuprosessissa voimakkaimmin kuitenkin saippuoituminen (Olsen 2014). Vastaavasti 

myös tensidit kuluvat reaktioissaan lian kanssa (Olsen 2014). 

 

2 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2  →  𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂      (2) 

 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 →  2 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 +  𝐻2𝑂    (3) 

 

Saippuoiden muodostus pesutapahtumassa, vaikka tehostaa ja nopeuttaa lian peseytymistä, 

edistää myös epätoivottua vaahdonmuodostusta. Mekaanista vaahtoamista sen sijaan aiheuttaa 

etenkin suihkupesussa käytetty kova paine ja paineen aikaansaama turbulenssi, ja siksi suihku-

pesua hyödyntävään pesukokonaisuuteen tuleekin valita kenties pesuteholtaan pitkäketjuisia 

tensidejä heikompia mutta vaahdonmuodostukseltaan vähäisempiä lyhytketjuisia tensidejä (Ol-

sen 2014). Lämpötilalla on myös vaikutusta vaahdonmuodostukseen. Ionittomilla tensideillä 
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on suurempi taipumus vaahtoamiseen alhaisilla lämpötiloilla, kun taas sakkautumispisteensä 

yläpuolella ne toimivat vaahdonestoaineen tapaan (Losch & Kowallik 2014, 1532, 1543–44). 

Saippuoista peräisin oleva vaahto on rakenteeltaan kuitenkin raskaampaa ja hankalammin käsi-

teltävää kuin tensideistä peräisin oleva vaahto (Olsen 2014). Tämäntyyppisessä pesuprosessis-

sa saippuat ovatkin merkittävin vaahtoamista aiheuttava tekijä (Olsen 2014). Sinkityslinja 3:n 

pesuprosessissa vaahtoa torjutaan kemiallisesti ionittomiin tensideihin pohjautuvalla vaah-

donestoaineella. Vaahdonestoaineen kompositiolla voi kuitenkin olla myös epäsuotuisia vaiku-

tuksia prosessilaitteiston ylläpidon kannalta, kuten jäljempänä kappaleessa 4.6 käy ilmi.  

 

Koska valssiöljy on yksi ehdottomasti monimutkaisimmista sinkitysprosessissa käytettävistä 

kemikaaleista, ja sen reaktio-olosuhteet koko prosessiketjun mittaan ovat hyvin moninaiset, on 

lähes mahdotonta tarkkaan sanoa, millaisia reaktioyhdisteitä se kaikkineen kykenee muodos-

tamaan (Story 2015a). Pesutapahtuman ja teräslevyn puhdistumisen kannalta olennaisimmat 

reaktiot on kuitenkin esitelty tämän kappaleen yhteydessä. Pesuvesien korkean fosfaattipitoi-

suuden vuoksi niiden tehokas saostaminen jätevedenkäsittelyn yhteydessä on lisäksi tärkeää, 

jotta minimoidaan fosfaattien ympäristövaikutukset luonnonvesien rehevöittäjänä.  

 

4.4 Pesutuloksen todentaminen 
 

Yleisesti hyvänä pesutuloksena voidaan tuotannon kannalta pitää sellaista metallipintaa, johon 

sinkkipinnoite tasaisesti ja vaivatta tarttuu ja siinä myös jatkokäsittelyn ja -käytön yhteydessä 

pysyy. Pesutulosta tulisi kuitenkin arvioida jo pesutapahtuman yhteydessä sen sijaan, että suo-

ritetaan ainoastaan lopputuotteen laadullista arviointia, mikä voi toisaalta tapahtua pitkälläkin 

viiveellä esimerkiksi asiakasreklamaatioiden muodossa. Pesutuloksen todentaminen onkin tär-

keää paitsi asiakkaan laatuvaatimuksien täyttämiseksi, myös yleisesti laadunvalvonnan mittari-

na ja erilaisten prosessimodifikaatioiden etujen ja haittojen arvioinnissa (European 

Commission 1996, 1). Poikkeamat pesutuloksen normaalitasosta auttavat havaitsemaan ongel-

mat ja aloittamaan korjaavat toimenpiteet. Pesutulokseen vaikuttavia tekijöitä voidaan toisaalta 

myös pyrkiä kohdentamaan oikeaan prosessiosaan, kun tuotettua pinnanpuhtautta seurataan 

tuotantoketjun eri vaiheissa.  
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Sinkityslinja 3:lla pesutuloksen ja pinnanpuhtauden todentamiseen käytetään kappaleen 2.2 

yhteydessä esiteltyä teippitestiä, jossa kirkas teipinpala painetaan teräksen pintaan ja sijoitetaan 

valkotaustaiselle testikortille, josta teräksen likaisuuden aste voidaan määrittää teipin heijas-

tuskyky mittaamalla. Teippitesti on vakiintunut käytäntö teräksen likaisuuden määrittämiseen 

erityisesti kylmävalssauksessa (European Commission 1996, 25). Sinkityslinjalla näytteet teip-

pitesteihin otetaan hitsauksen aikana ennen pesua sekä pesun jälkeen ennen nauhavaraajaa. 

Näyte tulee ottaa nauhan leveyssuunnassa reunan ja keskustan puolivälistä. Näytettä ei tulisi 

ottaa erityisen likaisesta tai vastaavasti erityisen puhtaasta kohdasta. 

 

Näytteenotto sinkityslinja 3:lla ei kuitenkaan ole ollut säännöllistä vaan ennemminkin jaksot-

taista. Teippitestien heijastuskykyä ei myöskään ole aina kvantifioitu reflektometrilla, jolloin 

määrällisen arvion sijaan likaisuutta on pyritty arvioimaan yksinomaan visuaalisen vaikutel-

man perusteella. Myöskään suoritettujen testien ja niistä saatujen tulosten dokumentointi ei ole 

ollut kattavaa, jolloin käyttökelpoista vertailutietoa linjan tuottamasta pinnanpuhtaudesta nor-

maalitoiminnassa ei juuri ole. Linjalla ei myöskään ole määritelty sellaisia raja-arvoja, joiden 

välille tuotannossa tulisi pesun suhteen tähdätä.  

 

Teippitesti menetelmänä kärsii lisäksi heikkouksista. Nauhan pinnassa esiintyvistä epäpuhta-

uksista teippi kykenee irrottamaan vain noin 70–75 % (Story 2015a). Mikäli teippi painetaan 

samaan kohtaan kolmeen kertaan, on edustavuus silti enimmillään 80 % (Jokinen 2015a). Jos 

teipin painamiseen käytetty paine vaihtelee, myös pinnasta irtoavan lian määrä vaihtelee (Story 

2015a). Teräksen karheus aiheuttaa myös vaihtelua näytteenottoon (Story 2015a). Lisäksi nau-

han pää on valssauksen jäljiltä tyypillisesti nauhan keskiosaa likaisempi. Teipin heijastusky-

kyyn reflektometrilla vaikuttavat esimerkiksi ilmakuplat, roskat, sormenjäljet ja rypyt tai las-

kokset teipissä. Reflektometri lukee likana toisaalta myös testauskortin tekstimerkinnät, ja lait-

teen leveä lukualue voi haitata mittauksen kohdistamista teippipinnalle. Kaiken kaikkiaan teip-

pitesti edustaa hyvin pientä paikallisotosta teräsnauhasta, joten vertailtavuus samastakin kelasta 

otettujen teippitestien välillä voi olla kyseenalaista. Kyseessä on myös offline-testi, joka voi-

daan ottaa vain linjan hetkellisesti seistessä. Tästä huolimatta teippitesti on kuitenkin edullinen 

ja nopea keino saada tietoa nauhan yleislikaisuudesta (Story 2015a). 
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Linjalla ei myöskään suoriteta sellaista pesutuloksen kvantitatiivista määritystä, jolla nauhan 

pinnassa esiintyvien likatekijöiden todelliset pitoisuudet saataisiin selville. Pesutuloksen vertai-

lu teoreettisiin raja-arvoihin on siten haastavaa. Likapitoisuuksia voitaisiin analysoida teräksen 

pinnasta liuotinpohjaisilla pyyhkäisytesteillä, joissa pyyhkäisynäytteen sisältämät öljy- ja rau-

tafraktiot uutettaisiin erilleen ja analysoitaisiin laboratoriossa. Jatkuvatoimiseksi määritykseksi 

pyyhkäisytesti on kuitenkin hyvin työläs.   

 

4.5 Pesussa syntyvät jätevedet ja niiden käsittely 
 

Alkalipesusta, harjapesusta ja elektrolyyttipesusta päätyy sinkityslinja 3:n jätevedenkäsittely-

laitokselle ylijuoksuna käytettyä pesuliuosta, joka on vahvasti emäksistä ja fosfaattipitoista se-

kä sisältää suurissa määrin öljyä, rasvaa, metalleja, saippuoita ja käytettyjä tensidejä. Huuhte-

luosalta jätevedenkäsittelyyn päätyy lisäksi ylijuoksuna käytettyä huuhteluvettä, joka sisältää 

pesuainejäämiä, metalleja ja pieniä määriä öljyä. Pesuosan alkupäästä saapuvat käytetyt pesu-

liuokset kerätään linjan yhteydessä toimivalla jätevedenkäsittelylaitoksella omaan öljypitoisten 

vesien vastaanottosäiliöönsä. Huuhtelupuolen vedet kerätään vastaavasti metallisten huuhtelu-

vesien vastaanottosäiliöön. Vastaanottosäiliöt on kuitenkin yhdistetty pohjastaan yhdysputkel-

la, joten niiden väliset pitoisuuserot pääsevät ajan myötä tasaantumaan. Pesuvesiä tulee pe-

suosalta aina tuotantolinjan ollessa käynnissä. Pesuosalla kerätyt alkalihöyryt käsitellään lisäk-

si jätevesilaitoksen yhteydessä toimivalla kaasupesurilla. Kaasupesurin käyttämä vesi johde-

taan ajoittain jätevesilaitokselle käsiteltäväksi.  

 

Jätevesilaitoksen alkuperäisten mitoitusarvojen perusteella laitokselle on arvioitu päätyvän al-

kalipesun, harjapesun ja elektrolyyttipesun kierrosta vesiä noin 2 m3/h sekä huuhteluvesien 

kierrosta noin 3 m3/h. Kaasupesurilta vesiä on arvioitu syntyvän vain noin 1 m3/kk. Jätevesilai-

tosta mitoitettaessa on lisäksi arvioitu, että nauhan kemiallisesta pesusta syntyvien jätevesien 

keskimääräinen natriumhydroksidipitoisuus on 5–10 %, fosforipitoisuus 500–1400 mg/l ja öl-

jymäärä 5 kg/h. Vastaavasti huuhteluvesien ja jäähdytysvesien mukana on laitokselle käsiteltä-

väksi arvioitu päätyvän 1 kg/h natriumhydroksidia, 0,4 kg/h tensidejä sekä 0,03–0,07 kg/h me-

talleja. (Korpi 2000, 49) 
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Pesuvesien ja kaasupesurin vesien ohella jätevesilaitoksella käsitellään myös muita linjalla 

syntyviä jätevesiä. Laitokselle käsittelyyn päätyvät jälkivalssauksessa käytetty saippuapohjai-

nen vesiemulsio, sinkityslinjojen yhteydessä toimivan analyysilaboratorion jätevedet, nauhan 

jäähdytykseen suljetussa kierrossa käytetty demineralisoitu vesi sekä pesuosan pumppujen 

jäähdytysvedet. Ajoittain käsittelyyn ohjataan myös jätevesilaitoksen suotopuristimen suodin-

kankaiden pesuun käytettyä suolahappoa. Laitoksen alkuperäisten mitoitusarvojen perusteella 

suurimmat käsiteltävät vesierät pesuvesien ohella ovat odotusarvoisesti olleet jälkivalssaukses-

ta (3–7 m3/h) ja jäähdytyksestä (0–4 m3/h) syntyvät vedet. (Korpi 2000, 47–49) 

 

Jätevesilaitos toimii automaattisesti läpivirtausperiaatteella. Käsittely koostuu:  

- hapotuksesta, jossa öljy- ja vesiemulsiot hajotetaan rikkihapolla 

- flotaatiosta, jossa ilmakuplien avulla erotetaan öljy- ja kiintoainekerros nesteen pinnalta 

- neutraloinnista, jossa käsiteltävän veden pH säädetään sopivaksi metallien ja fosforin 

saostamiseen. Fosforin saostamista tehostetaan lisäksi saostuskemikaalilla.  

- flokkauksesta, jossa saostuneet metallihydroksidi- ja fosforipartikkelit kootaan poly-

meerin avulla suuremmiksi flokeiksi  

- lamelliselkeytyksestä, jossa flokkien muodostama liete laskeutetaan pohjaan ja erottu-

nut kirkas vesi johdetaan jatkokäsittelyyn 

- loppusuodatuksesta, jossa aktiivihiili- ja ioninvaihtosuodattimilla poistetaan loput kiin-

toainepartikkelit ja öljyjäämät 

Loppusuodatuksesta vesi johdetaan vielä loppumittauksen ja näytteenoton kautta tehtaan las-

keutusaltaille, joilta kaikki tehtaan eri jätevesilaitoksilla käsitellyt vedet lasketaan ympäröivään 

vesistöön, Vanajaveteen. Lamelliselkeyttimeltä pumpattu pohjaliete sekä flotaatiossa eroteltu 

öljyinen pintaliete käsitellään lisäksi kammiosuotopuristimilla kuiva-ainepitoisuuden kasvat-

tamiseksi. Suotopuristinsakka ohjataan ongelmajätteenä Ekokemille käsittelyyn. 

 

4.6 Pesuosan haasteita  
 

Tässä kappaleessa esitetyt huomiot pesuosan toimintaa koskevista haasteista pohjautuvat sinki-

tyslinja 3:n pesuosalla ja jätevesilaitoksella suoritettuun käyttäjähaastatteluun ajalla 13.10.–
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31.10.2014 sekä tehtaalla tuona aikana tai jo sitä ennen ilmenneisiin pesuosan toimintaan vai-

kuttaviin poikkeamiin. Käyttäjähaastattelun kohteena ovat olleet pesuosan ja jätevesilaitoksen 

operaattorit. Pääongelmaksi pesuosalla nousi jo tarkkailujaksoa edeltävänä ajanjaksona sinki-

tyslinjan kesän huoltoseisokkia (14.7.–24.7.2014) seurannut pesutuloksen selkeä heikentymi-

nen ja etenkin pesuliuosten rautapitoisuuksien merkittävä kasvu seisokkia edeltävään tilantee-

seen nähden. Uuden tilanteen epäiltiin pääosin johtuvan sinkityslinjaa edeltävän tandemvals-

saimen valssiöljyn vaihdoksesta. Pesutulokseen näytti lisäksi vaikuttavan alhainen pesulämpö-

tila, joka oli pääosin seurausta alkalipesun kiertotankin lämpötilan säätöventtiilin rikkoutumi-

sesta.  

 

Käyttäjähaastattelun perusteella valssiöljyn vaihdolla voidaan kuitenkin todeta ennenkin olleen 

vaikutusta pesuosan toimintaan. Erään tandemvalssin valssiöljykokeilun myötä kerrotaan pe-

suosan suutintukkien tukkiutuneen saippualla, hankaloittaen siten pesuosan toimintaa. Uuden 

pesutilanteen aiheuttamat haasteet eivät toisaalta vaikuta ainoastaan pesuosan toimintaan, vaan 

kun pesuliuosten likaantuessa niiden vaihtotarve on hyvin suurta, on myös käytetyt pesuliuok-

set vastaanottava jätevesilaitos ongelmissa suurien vesimäärien ja väkevien vesien kanssa. Ke-

säseisokin jäljiltä on pesuosan pesuvedet täytynyt jo kahteen ylimääräiseen otteeseen tyhjätä 

kokonaan ja toimittaa kalliilla käsiteltäväksi Ekokemille, jotta nauhan riittävä peseytyminen on 

voitu varmistaa ja jätevesilaitoksen toimintakyky pitää yllä. Mikäli jätevesilaitokselle johde-

taan liian väkeviä vesiä käsittelyyn, voi koko laitoksen käsittelykyky tulla vastaan, jolloin pa-

himmassa tapauksessa Ekokemille tulee toimittaa koko jätevesilaitoksen vedet. Pesuosaa ei 

siten voi ajaa ottamatta huomioon myös jätevesilaitosta. 

 

Kesäseisokin jäljiltä mielenkiinto on kohdistunut lisäksi elektrolyyttipesun virtaverkkoihin pe-

sutehon lisääjänä ja toisaalta pesuliuosten ylläpitoon etenkin magneettisuodattimien avulla. 

Elektrolyyttipesun virtaverkot ovat olleet kytkettyinä pois päältä alkuvuodesta 2013 lähtien, 

koska ne aikanaan ovat aiheuttaneet naarmuuntumista nauhan pintaan ja oikosulkuja pesuosalla 

nauhan osuessa niihin. Virtaverkot ovat siten paitsi haitanneet pesuosan toimintaa, myös vai-

kuttaneet heikentävästi tuotetun nauhan pinnanlaatuun. Pesualtaassa virtaverkkojen ja nauhan 

väliin jäävä tila on hyvin pieni, jolloin nauhan vähäinenkin heilunta linjan käydessä johtaa hel-
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posti kontaktiin nauhan ja vastaelektrodin välillä. Elektrodien pinnalle lisäksi kerääntyy ajan 

mittaan paksu likakerros, joka entisestään lisää nauhakontaktin ja oikosulun riskiä. Virtaverk-

kojen vaikutuksesta pesutulokseen ei kuitenkaan ole niiden käytön ajalta tai poiskytkemisen 

jäljiltä seurantadataa. Nykyisellään ei myöskään ole halukkuutta lähteä selvittämään niiden 

vaikutusta pesutulokseen. Virtaverkkojen ollessa pois kytkettyinä toisaalta myös johtokyky-

vaatimukset elektrolyyttipesun pesuliuokselle ovat vähäisemmät, koska pesuliuoksen ei tarvitse 

toimia elektrolyyttinä. Siten myös asetusarvot elektrolyyttipesun pesuaineannostelulle ovat ai-

empaa alhaisemmat. Pesuun ei myöskään lisätä muita kemikaaleja kuin lipeää.  

 

Alkali- ja harjapesujen yhteyteen sijoitettujen magneettisuodattimien toiminta pesuliuosten yl-

läpidossa ei myöskään ole ollut täysin ongelmatonta. Suodattimien toimintakyky on ajoittain 

ollut kyseenalaista rikkoutumisten vuoksi, ja esimerkiksi keväällä 2014 vain toinen suodatti-

mista on ollut täysipainoisesti käytössä. Vain osa pesualtaista palaavasta vedestä kiertää mag-

neettisuodattimien kautta takaisin kiertotankkeihin. Suodattimien kautta kulkevan virtauksen 

määrällinen säätö suodattimien ylijuoksutusputkilla on kuitenkin varsin hankalaa, veden tulvi-

essa herkästi yli. Säädettävän ylijuoksutusputken ja säätöventtiilin välillä on lisäksi näköeste, 

joten magneettisuodattimen pinnantason ja ylijuoksutusputkesta poistuvan virtauksen yhtäai-

kainen tarkkailu on haastavaa. Ketjutyyppisen magneettisuodattimen magneettitankoja myös 

vaihdetaan ainoastaan, jos tangot katkeavat laitteen sisälle, huolimatta siitä, että osassa tankoja 

magneettikarvojen peittämä pinta on jo hyvin kulunut. Kahdella eri suodattimella muodostuvat 

suodatusjätteet lisäksi kirjataan samoin, joten ei ole tarkkaa tietoa siitä, kummalla suodattimel-

la jätemäärän mukaisesti on parempi erotuskyky. 

 

Pesuliuosten ylläpito pesuvesiä osittain viemäriin juoksuttamalla ja uusimalla on aiemmin ollut 

pesuosalla käytäntönä, kun vesilaitosmiehen vakanssilla on voinut keskittyä yksinomaan pe-

suosan ja jätevesilaitoksen operointiin. Pesuvesiä on siten kyetty jatkuvasti juoksuttamaan ja 

tankkeja täydentämään käsitäytöllä, luotettavan automaattiohjauksen puuttuessa. Sittemmin 

yleisvuorottajan vakanssiin siirtymisen myötä painopiste on työtehtäviin kuuluvien tauotusten 

myötä siirtynyt osittain pois pesuosalta ja jätevesilaitokselta, jolloin kiertotankkien jatkuva 

täydentäminen paikan päällä ei ole mahdollista. Vesien vähäinen vaihtuvuus näkyy kuitenkin 
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myös jätevesilaitoksen toiminnassa. Aiemmin pesuosalta on tullut isoja määriä laimeita vesiä, 

kun nykyisellään pesuosalta tulee pienempiä määriä varsin väkeviä vesiä. Vesimäärien vähe-

neminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että jätevesilaitosta kyetään ajamaan vain muutama päivä 

kerrallaan kunnes käsiteltävät vedet loppuvat, jolloin laitos tulee aina pysäyttää siksi, kunnes 

tulotankit jälleen täyttyvät. Jätevesilaitoksen toiminta ei siten nykyisillä vesimäärillä ole erityi-

sen tasaista.  

 

Uuden pesutilanteen myötä pesuliuosten vaihtotarve on kuitenkin moninkertaistunut, ja pesu-

vesien säännöllistä osittaista uusimista on tullut harkita uudelleen pesuliuosten ylläpitokeinona. 

Huomattavaa on, että kiertotankkien täydellisiä tyhjäyksiä on linjan alkuaikoina suoritettu 3–4 

kertaa vuodessa, kun niitä sittemmin on tyhjennetty vain kaksi kertaa vuodessa kesäseisokin ja 

talvihuollon yhteydessä. Pesuliuosten ylläpidossa ei nykyisellään myöskään hyödynnetä pe-

suosan automaattiohjauksella toimivaa selkeytintä, jossa pesuliuoksesta selkeyttimen pohjaan 

erottuvat kiintoainepartikkelit saataisiin aikalaskurin ohjaamana pumpattua jätevesilaitokselle 

käsiteltäväksi ja selkeytynyt pesuliuos tarvittaessa johdettua takaisin kiertotankkeihin jatko-

käyttöä varten. Selkeytin mahdollistaisi myös öljyjen tehokkaan saippuoitumisen ja pesutehon 

parantumisen tätä kautta. Vaikka automatiikka lisäksi on olemassa huuhteluvesien hyödyntä-

miseksi aiemmissa pesuvaiheissa ja pesuliuosten kierrättämiseksi seuraavasta pesuvaiheesta 

edelliseen, on kaskadivirtauksen ylläpito käytännössä ongelmallista pumppujen paineiden las-

kiessa pesuvaiheesta toiseen siirryttäessä. Varsinainen kaskadivirtaus toimii siten ainoastaan 

loppuhuuhtelussa, ja muissa pesuvaiheissa lähinnä ylijuoksutuksena.    

 

Mitä pesukemikaaleihin tulee, on aiemmin käytössä ollut jauhemainen pesuainekonsentraatti 

tuottanut pesuainevaihdoksen yhteydessä otettujen pinnanpuhtaustestien perusteella parempaa 

pinnanpuhtautta kuin nykyinen nestemäinen pesuaine (Tamminen 4.4.2012). Pesuaineiden on 

kuitenkin sanottu olevan hyvin samankaltaisia, ja uuden pesuaineen annostelun on lisäksi ker-

rottu pohjautuvan suoraan aiemman pesuaineen annosteluun (Olsen 2014). Voikin kyseenalais-

taa, mikä nykyisten nestemäisinä toimitettavien pesuainekomponenttien todellinen pitoisuus 

aiempaan tuotteeseen nähden on, tai toisaalta onko silloinen sekoitussuhde kenties ollut toimi-

vampi, tuotteen säilyvyys parempi, tai ainesosat muutoin pestävään likaan nähden sopivampia. 
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Pesuosan alkuaikoina vuonna 2000 on lisäksi pesuosalla käytetyt johtokykyasetukset ja pesu-

lämpötilat olleet nykyistä selvästi korkeammat (Mikkola 19.4.2001). Tällöin kuitenkin myös 

tuotettu pinnanpuhtaus on ollut huippuluokkaa (Mikkola 19.4.2001). Jauhemaisen pesuaineen 

käytöstä aiheutuneet kulut kuuluvat toisaalta olleen selvästi korkeammat kuin nykyisellä pesu-

aineella.  

 

Palaaminen jauhemaiseen pesuaineeseen ei kuitenkaan työturvallisuussyistä ole vaihtoehto. 

Koska nykyiset pesukemikaalit on otettu käyttöön vasta vuonna 2012, ei niiden vaihtaminen 

myöskään ole tällä hetkellä realistinen vaihtoehto. Jätevesilaitoksella on lisäksi ikäviä koke-

muksia pesukemikaalikokeiluista, joissa pesuaineiden suurta fosfaattipitoisuutta on pyritty 

korvaamaan glukonaatilla. Glukonaatti on jätevesilaitoksella johtanut merkittävään mikrobi-

kasvuun ja siten haitannut käsittelyä. Koska valmistaja toisaalta ei liikesalaisuuden nimissä ole 

halukas paljastamaan pesuaineen todellisia vaikuttavien aineiden pitoisuuksia ja ominaisuuk-

sia, on pesuaineannostelun optimointi teoreettisesti vaadittaviin pitoisuuksiin perustuen haas-

teellista. Käytännössä ainoa vaihtoehto annostelun optimointiin onkin annostelukokeiden suo-

rittaminen pesuosalla ja muutosten seuraaminen niiden pohjalta. Elektrolyyttitankin lipeään 

pohjautuva pesuainekokeilu on kuitenkin toteutettu kemikaalivalmistajan suositusten vastaises-

ti, ennen kaikkea kustannussyistä. Aloitteita on lisäksi esitetty pelkkään lipeään siirtymisestä 

myös alkali- ja harjapesussa ja pelkkään demineralisoituun veteen siirtymisestä elektrolyytti-

pesussa, sekä kustannussyistä että nauhan huuhtelun tehostamiseksi ja jätevesien käsittelyn 

helpottamiseksi. Se, onko tämänhetkisessä pesutilanteessa kuitenkaan varaa tällaisiin säästö-

toimiin pesuaineannostelun suhteen, jää tämän työn selvitettäväksi.  

 

Pesuaineannostelussa omat haasteensa asettaa myös annostelua säätävien johtokykymittarien 

likaantuminen sekä ajoittainen rikkoontuminen. Etenkin aiemmin käytössä ollut vaahdonesto-

aine aiheutti pesuosalla johtokykyanturien ja muun laitteiston voimakasta likaantumista muo-

dostamalla vahamaisen kerroksen anturien päälle. Johtokykyantureita tulisikin säännöllisesti 

putsata. Aiempi vaahdonestoaine myös muodosti pesuosalla jopa nyrkin kokoisia vahapalloja, 

jotka kerääntyivät kiertotankkien pohjalle ja kykenivät myös tukkimaan pesuosan putkia. Ny-

kyinen vaahdonestoaine ei kuitenkaan sisällä samaan tapaan orgaanisia vaha-aineita, ja ongel-
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ma näyttäisikin olevan pääosin ratkaistu (Olsen 2014). Johtokykymittarien lukemat pesuosan 

valvomon valvomokuvakkeissa eivät kuitenkaan vastaa täysin linjan mittarien lukemia, mikä 

voi aiheuttaa hämmennystä pesuosan etäohjauksessa. Valvomokuvakkeet eivät muutenkaan ole 

kaikilta osin ajankohtaisia pesuosalla vuosien mittaan tehtyjen muutosten vuoksi. Anturit myös 

menevät ajoittain epäkuntoon, pesuaineen annostelulaitteistoa myöten. Vaahdonestoaineen an-

nostelua säätelevien vaahtoanturien korkeudensäädön kanssa on lisäksi havaittu ongelmia, jol-

loin vaarana on vaahdonestoaineen automaattinen yliannostelu.  

 

Koska pesuosan laitteisto on jatkuvassa käytössä ja kovassa kulutuksessa, on pesuosalla käy-

tännössä jatkuva huoltotarve. Paitsi monenlaisia mekaanisia vikoja, voi pesuosalla esiintyä 

myös inhimillisiä erehdyksiä. Erityisesti loppuhuuhteluosalla huuhteluvettä kierrättävien kier-

topumppujen kanssa on ollut paljon vaikeuksia. Jatkuvasti sammuvia pumppuja yritetään pitää 

käynnissä syöttämällä loppuhuuhteluun kuutiokaupalla demineralisoitua vettä, joka käytännös-

sä päätyy ylijuoksuna jätevesilaitokselle käsiteltäväksi. Syyksi on epäilty vikaa loppuhuuhtelu-

altaiden pinnanmittausantureissa tai niiden asemoinnissa, mutta huoltotoimenpiteistä huolimat-

ta ongelmaa ei ole saatu kuriin. Jatkuvassa pyörimisliikkeessä olevat harjat ja telat sekä niitä 

pyörittävät moottorit myös vioittuvat ajoittain, vaatien korjausta tai vaihtoa. Irtoharjakset, te-

loista irtoavat kuminpalat ja harjankappaleet voivat lisäksi tukkia pesualtaiden poistoputkia ja 

aiheuttaa tukoksia. Mikäli pesuvaiheita erottavat kuivaustelat päästävät tavaraa lävitseen, voi 

pesualtaiden välille lisäksi aiheutua vuotoja. Vastaavasti loppuhuuhtelun kuivaustelojen pettä-

essä pääsee pesuosalta eteenpäin märkää, ruostumisaltista nauhaa. Erilaiset putkitukokset ja 

vuodot esimerkiksi altaiden hanoissa, putkissa, suutintukkiparien tiivisteissä ja altaiden välillä 

eivät ole pesuosalla tavattomia. Säätöventtiilit voivat myös rikkoutua, tai toimivat ainoastaan 

käsikäytöllä automaatin sijaan. Koska pesuosalla käsitellään vahvasti syövyttäviä, haitallisia 

kemikaaleja, on laitteiston vioittuminen aina myös työturvallisuusriski. Tästä esimerkkinä on 

pesuosan käsitäyttöisen lipeäsäiliön ajoittain epäluotettava pinnanmittauslaitteisto, jonka seu-

rauksena lipeää voi käsitäytössä tulvia säiliöstä yli. Vastaavasti inhimillisten erehdysten seura-

uksena pesuosan annostelulaitteistolle on saatettu syöttää väärää pesuainekomponenttia kontti-

en sekaannuttua, tai esimerkiksi koko pesuaineen toimitus tehtaalle on viivästynyt.   
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5 KÄYTETYT TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN TE-

KEMINEN 
 

Pesuosan toiminnan optimointia on työssä lähdetty toteuttamaan teoriakatsauksen ja pesuosalla 

sovellettujen käytäntöjen tarkastelun ohella ennen kaikkea myös käytännön kokeiden kautta. 

Pesuosan toiminnan kannalta olennaisimmiksi katsottujen parametrien muutoskokeita ja muu-

tosten seurantaa kuvataan lämpötilan, pesuvesien jatkuvan uudistamisen ja pesukemikaalien 

annostelun osalta kappaleissa 5.2.1–5.2.3. Uuden pesutilanteen ja pesuosan likaisuuteen vai-

kuttavien tekijöiden määrittämiseen sovellettuja menetelmiä on kuvattu kappaleessa 5.2.4. 

Keinoja, joilla tarkkaillaan pesuosalla suoritettujen muutosten vaikutusta jätevesilaitoksen toi-

mintaan, on kuvattu kappaleessa 5.2.5. Jotta pesuosan ajoparametrien muutostilanteessa pin-

nanpuhtaudessa ja pesutuloksessa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia voitaisiin luotettavasti 

arvioida, on kappaleen 5.1.1 yhteydessä kartoitettu nykyisten teippitestien ohelle vaihtoehtoisia 

menetelmiä pinnanpuhtauden todentamiseen. Kartoituksen perusteella valitun pinnanpuhtaus-

menetelmän testausta kuvataan kappaleen 5.1.2 yhteydessä. 

 

5.1 Pinnanpuhtauden todentaminen 
 

Koska sinkityslinja 3:lla ei säännönmukaisesti ole pinnanpuhtaustestauksia pesun yhteydessä 

suoritettu, ja koska pesuolosuhteet kesäseisokin jäljiltä ovat olleet poikkeukselliset, on työssä 

katsottu tarpeelliseksi ennen pesuosalle suunniteltuihin pesukemikaalien annostelukokeisiin 

siirtymistä varmentua linjalla käytettävistä pinnanpuhtausmenetelmistä ja pinnanpuhtauden 

lähtötasosta sen hetkisessä pesutilanteessa. Laadunvalvonnan kannalta on myös haluttu selvit-

tää, voisiko pinnanpuhtauden todentamiseen saada lisäarvoa muilla menetelmillä kuin teippi-

testillä. Koska ongelmaksi pesuosalla on kesäseisokin jäljiltä noussut etenkin pesuvesien rau-

tapitoisuus, on vaihtoehtoisia pinnanpuhtausmenetelmiä lähdetty kartoittamaan myös yksittäis-

ten likatekijöiden kautta teippitestien tuottaman yleislikaisuusmäärityksen sijaan. Teippitestien 

tulosten vertaamisen muihin määritysmenetelmiin on arveltu myös tuottavan lisätietoa teippi-

testin luotettavuudesta ja soveltuvuudesta linjalle. Menetelmien vertailun myötä linjalle on ha-
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luttu lisäksi määrittää se pinnanpuhtauden taso, jolle pesutuloksen tulisi normaalitoiminnassa 

yltää.  

 

5.1.1 Vaihtoehtoisten pinnanpuhtausmenetelmien kartoitus  
 

Teräsnauhan pinnanpuhtauden määrittämiseen on tässä työssä tarkasteltu ainoastaan sellaisia 

menetelmiä, joissa mittaus kyetään toteuttamaan suoraan linjalla ilman näytepalojen leikkaa-

mista teräsnauhasta, joko linjan käydessä tai nauhavaraajan sallimien linjapysähdysten puitteis-

sa. Myös vaatimukset erityiselle laboratorio-osaamiselle on haluttu minimoida laboratorion 

kuormituksen välttämiseksi ja tulosten nopean ja helpon hyödynnettävyyden varmistamiseksi. 

Pinnanpuhtausmenetelmien kartoitus on tehty laitevertailun kautta. Tarkoitukseen soveltuvia 

menetelmiä on haettu laitevalmistajien Internet-sivujen kautta, ja mittalaitteiden tarkempia 

ominaisuuksia on tiedusteltu joko puhelimitse tai sähköpostitse suoraan laitevalmistajilta. 

Osasta laitteista on järjestetty tehtaalle laite-esittelyt sekä esitetty tarjouspyynnöt. Laitekartoi-

tus on esitetty taulukossa 1. Kartoituksen pohjalta jatkotestaukseen on valittu sellainen mene-

telmä, jonka on katsottu mahdollisesti voivan tuoda lisäarvoa tehtaalla jo suoritettavaan pin-

nanpuhtaustestaukseen.  

 
Taulukko 1. Teräsnauhan pinnanpuhtauden määritykseen soveltuvien mittalaitteiden vertailua.  

Mittalaite/ 
määritettävä 

lika 

Valmistaja ja 
tuotenimi/ 

suomalainen 
toimittaja 

Toiminta-
periaate Hinta-arvio Etuja Haittoja 

Käsikäyttöinen 
XRF-
analysaattori/ 
rauta 

Bruker,  
S1 Titan/ 
Sintrol 
 
Olympus, 
DELTA/ 
GWM Engi-
neering 
 
Thermo Scien-
tific, Niton/  
Holger Hart-
mann Oy 
 

Röntgenfluore-
senssispektrosko-
piaan perustuva 
alkuaineanalyysi. 
Laitteen tuottama 
röntgensäteily 
virittää näytteen 
atomien elektronit 
ja viritys purkau-
tuu alkuaineelle 
ominaisena fluo-
resenssisäteilynä, 
joka tunnistetaan 
mittalaitteen de-
tektorilla. (Kalk-
kinen 2014a) 

Kalibroin-
neista riip-
puen 25 000 
– 28 000 € 
(Kalkkinen 
2014b) 
 
Perusmetal-
lien kalib-
roinnilla 
23 500 € 
(Myllymäki 
2014) 

Käsikäyttöinen, 
helppokäyttöinen, 
nopea mittaus 
muutamista se-
kunneista minuut-
teihin, myös muu-
hun alkuaineana-
lyysiin soveltuva, 
muita mahdollisia 
käyttökohteita 
tehtaalla passi-
vointi- ja antifin-
gerprint-kalvojen 
mittauksessa 
(Kalkkinen 2014a) 
 

Vaatii tehtaalle 
säteilyturva-
osaamista, mit-
tausmenetelmä 
matriisiriippu-
vainen, vaatii 
referenssimitta-
uksen, ei suoraa 
kvantitatiivista 
tulosta, pinta-
rautaa ei voida 
mitata suoraan 
teräksen pinnal-
ta, kallis 
(Kalkkinen 
2014a)  
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Pintakontami-
naation       
testaussarja/ 
rauta 

Elcometer, 
138-2/ 
YTM-
Industrial Oy 
 

Näytteenottotas-
kut teräksen pin-
nasta otettavaa 
vesiuuttonäytettä 
varten ja testilius-
kat pH:n, kloridi-
pitoisuuden ja 
rautapitoisuuden 
asteikkopohjai-
seen määrittämi-
seen vesinäyttees-
tä  
(Elcometer 2010) 

670 €  
(40–100 
näytteen-
ottoa ja  
mittausta) 
(Hämäläinen 
2014) 

Laboratoriotestejä 
kenttäolosuhteissa, 
nopea, halpa 
 

Vesiuuttonäyt-
teen valmista-
minen teräksen 
pinnalla (noin 
10 min) liian 
pitkäkestoinen 
jatkuvatoimi-
selle linjalle, 
ainoastaan vesi-
liukoisten Fe2+-
ionien määri-
tykseen (Elco-
meter 2010) 

Kannettava 
öljykalvon 
paksuus-
mittari/                
öljy 

Amepa 
GmbH,  
OFIS 2.0/ 
Saksa 
 
Kurabo Indus-
tries Ltd., 
NR-2100/ 
Japani 
 

Infrapunaspektro- 
skopinen mittaus 
perustuu valon 
absorptioon öljy-
kerroksesta. Öljy-
kerroksen paksuus 
on suoraan ver-
rannollinen valon 
ekstinktioon. Öl-
jyistä pintaa va-
laistaan infra-
punavalonlähteel-
lä. Öljykerroksen 
läpäistyään valo 
heijastuu takaisin 
näytepinnasta ja 
se kerätään mitta-
laitteen optisella 
yksiköllä.  
(Amepa GmbH 
2007) 

26 000 €  
(Block 
2014) 
 
Yli 
3 000 000 
jeniä, eli 
23 000 €  
(Su 2014)  

Nopea, mittaus 
suoraan teräsnau-
han pinnalta muu-
tamissa sekunneis-
sa, helppokäyttöi-
nen, ei vaadi refe-
renssimittausta, 
antaa suoraan 
kvantitatiivisen 
tuloksen, kalib-
rointi kylmävals-
satulle teräkselle 
valmiina, mahdol-
lista lisäkäyttöä 
kylmävalssaukses-
sa ja muiden pin-
noitekerroksien 
määrityksessä 
(Kurabo Ltd. 
2011; Amepa 
GmbH 2007) 

Ei suomalaista 
toimittajaa, 
teräksen karhe-
us voi vaikuttaa 
mittaukseen, 
kallis yksin-
omaan pinnan-
puhtauden öljy-
komponentin 
määritykseen 
(Kurabo Ltd. 
2011) 

Linjaan asen-
nettava öljy-
kalvoanaly-
saattori/      
öljy 

Thermo Fisher 
Scientific, 
Prosis/  
Tecaflow 
 
Amepa 
GmbH,  
OFM 100/ 
Saksa 

Online-öljykalvon 
mittaus suoraan 
linjassa perustuu 
infrapunaan ja 
valon absorboi-
tumiseen kuten 
kannettavallakin 
laitteella.  
 

Yhden puo-
len mittaus 
kaikkine 
tarvikkei-
neen noin 
100 000 € 
(Lankes 
2014) 

Jatkuvatoiminen 
mittaus, reaaliai-
kainen reagointi 
mahdollista, kvan-
titatiivinen tulos 
suoraan, robusti 
menetelmä, mah-
dollista määrittää 
myös muita pin-
noitekerroksia 
(Lankes 2014) 

Vaatii kiinteän 
asennuksen 
linjaan, mitta-
pää ei siedä 
suurta nauhan 
heiluntaa, kallis 
pinnanpuhtau-
den öljykom-
ponentin määri-
tykseen 
(Lankes 2014) 

 

5.1.2 Vaihtoehtoisten pinnanpuhtausmenetelmien testaus  
 

Pinnanpuhtausmenetelmien kartoituksen pohjalta (taulukko 1) jatkotestaukseen valittiin Bruke-

rin käsikäyttöinen XRF-analysaattori S1 Titan 600, joka oli tehtaalla koekäytössä ajanjaksolla 
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17.–28.11.2014. Pesuosan tämänhetkisen toiminnan kannalta tärkeäksi katsottiin rautalian 

määritysmenetelmän testaus. Elcometerin tarjoama testaussarja ei olisi soveltunut pesuvesien 

rautaoksidi- ja -hydroksidiyhdisteiden kolmiarvoisen raudan määrittämiseen, eikä näytteenot-

toon vaadittava aika sopinut jatkuvatoimiselle linjalle, joten se karsiutui jatkotestauksesta. 

XRF-analysaattorilla ei kuitenkaan ole mahdollista analysoida pintarautaa suoraan teräsnauhas-

ta teräksen suuren rautapitoisuuden vuoksi. Tästä syystä mittalaitteen testaus suoritettiin teippi-

testinäytteiden avulla. XRF-mittausta kyettiin siten vertaamaan suoraan reflektometrimittauk-

siin. Vertailussa hyödynnettiin ajanjaksolla 14.8.–18.11.2014 kerättyjä pinnanpuhtaustestejä, 

jotka edustivat vaihtelevia puhtausasteita hyvin likaisesta teräsnauhasta hyvin puhtaaseen nau-

haan. Siten päästiin arvioimaan XRF-analysaattorin erottelukykyä koko likaspektrillä sekä pa-

rantamaan testausmenetelmän tilastollista varmuutta.  

 

Viidestä eri näytekelasta otettiin lisäksi ajalla 17.–18.11.2014 vertailtavaksi pyyhkäisynäytteet, 

joiden näytteenottoala vastasi yhteensä kymmenen teippitestin alaa. Pyyhkäisynäytteissä teräk-

sen pintaa pyyhittiin dikloorimetaaniin kostutetulla vanulla ennen ja jälkeen pesun. Näytteistä 

uutettiin dikloorimetaanilla erilleen öljyinen fraktio, jonka massa määritettiin liuottimen haih-

duttua. Näytteiden rautafraktio uutettiin kuumaan suolahappoon, ja suodatetun suolahappoliu-

oksen rautapitoisuus analysoitiin ICP-OES:lla kvantitatiivisten pinnanpuhtaustuloksien tuotta-

miseksi. Uuttoliuoksen tunnetun tilavuuden ja tiedetyn näytteenottoalan perusteella tulokset 

muunnettiin yksikköön mg/m2. XRF-analysaattorin ja reflektometrin kykyä erottaa rautaista 

likaa teippitesteistä verrattiin lisäksi puhtaasta rautajauheesta valmistettuihin, tunnetun rauta-

määrän sisältäviin standardikortteihin. Pesuvesinäytteillä ja pyyhkäisynäytteistä uutetuilla suo-

lahapponäytteillä testattiin lisäksi XRF-analysaattorin kykyä erottaa rautaa nestemäisistä näyt-

teistä erilaisia kokeellisia sädetysasetuksia käyttäen.  

 

Yksittäiset mittaukset XRF-analysaattorilla perustuivat näytteen 5 sekunnin mittaiseen säde-

tykseen teippitestimatriisiin kohdennetulla mittausohjelmalla. Mittausajan kerrottiin olevan 

riittävä raudan virittämiseen ja fluoresointiin. Mittausten tulokset tulkittiin analysaattorin tuot-

tamasta raakaspektristä, jossa laitteen vastaanottama pulssimäärä raudalle ominaisen tunnistus-

piikin energia-alueella kuvastaa näytteessä havaittua rautamäärää. Raakaspektrien perusteella 
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määritetyistä tuloksista oli tarpeen vähentää nollanäytteen, eli puhtaan teipin, antama pulssilu-

kema. Laitteen mitta-aukon halkaisija oli 5 mm, joten yhdestä näytteestä tuli ottaa useita toisto-

ja pitkin teipin alaa. Tulosten tulkinnassa hyödynnettiin samaa analogiaa kuin laboratoriopro-

tokollan mukaisesti reflektometrillakin, jossa yhdeltä näyteteipiltä otetusta noin kymmenestä 

toistosta likaisimman tulos on merkitsevä. Täten näytteen likaisin tulos määrittää sen pinnan-

puhtauden. 

 

Tuloksia tarkasteltiin ajan, teräslaadun ja teräsnauhan nopeuden suhteen sen selvittämiseksi, 

mikä vaikutus näillä tekijöillä mahdollisesti on vertailtavien menetelmien ilmoittamiin pinnan-

puhtaustuloksiin. Korrelaatioanalyysillä haettiin lisäksi riippuvuuksia reflektometrin ja XRF-

analysaattorin tulosten välillä. Tuloksia rinnastettiin myös pesuvesinäytteiden analyysitulok-

siin. Nestemäisten XRF-näytteiden tuloksia verrattiin samoista näytteistä ICP-OES:lla määri-

tettyihin rautapitoisuuksiin. Koko työn tarkastelujaksolla otettujen teippitestien tuloksia seurat-

tiin lisäksi reflektometrilla. Tulokset on työssä tulkittu likaisuutena, eli reflektometrin antama 

puhtauslukema on vähennetty puhtaan teipin tuloksesta 100 %.   

 

5.2 Pesuprosessin optimoiminen 
 

Teräsnauhan pesun teorian perusteella pesun kannalta tärkeimmät tekijät ovat riittävä puhdis-

tumisaika, -lämpötila, oikeanlainen pesuaine sekä mekaaninen liike. Pesutulosta optimoitaessa 

ei teräsnauhan viipymäaikaa pesuosalla ole kuitenkaan prosessiteknisesti mahdollista muuttaa. 

Mekaanista pesuvaikutusta rajoittaa laitekokoonpano, eikä se ole muunnettavissa ilman laite-

muutoksia tai lisäasennuksia. Prosessissa voidaankin yksinkertaisilla asetuksilla vaikuttaa ai-

noastaan pesulämpötilaan ja pesuaineen pitoisuuteen. Pesuliuosten ylläpitokeinot rajoittuvat 

toisaalta tarkasteltavassa kokoonpanossa lähinnä pesuvesien säännölliseen uudistamiseen ja 

magneettisuodatinten tehostamiseen. Näiden tekijöiden säätöjä pesuprosessin sisällä sekä vai-

kutuksia muussa prosessiketjussa onkin kuvattu seuraavissa kappaleissa. Optimointi tässä yh-

teydessä tarkoittaa ennen kaikkea sellaisten ajoasetusten määrittämistä, joilla prosessia voidaan 

ajaa pesutuloksen vaarantumatta muuttuvissakin olosuhteissa.  
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5.2.1 Pesuvesien lämpötilan säätö 
 

Lämpötilan vaikutusta pesutulokseen päästiin testaamaan, kun kesän huoltoseisokin jäljiltä pe-

suosan lämpötilan säädössä ilmeni ongelmia. Ajalla 8.8.–21.8.2014 alkalikastoaltaan ajon ai-

kaiset pesulämpötilat kävivät alimmillaan 34 °C:ssa, pysytellen kyseisenä ajanjaksona pääsään-

töisesti 40 °C tienoilla. Vastaavasti elektrolyyttikastoaltaan pesulämpötilat ajalla 31.7.–

22.9.2014 vaihtelivat välillä 40–54 °C. Alkalipesun ja elektrolyyttipesun lämpötilakäyrät al-

kusyksystä 2014 on esitetty liitteessä 2. Harjapesusta ei ole prosessilämpötietoja saatavilla. 

Harjahuuhtelussa huuhteluveden lämpötila on koko tarkastelujakson ajan ja myös huol-

toseisokkia edeltävällä ajalla pysynyt keskimäärin 65 °C:ssa. Loppuhuuhtelun kahden viimei-

sen altaan vesien lämpötila on samoin noudattanut 60–70 °C vaihteluväliä. Ensimmäisen lop-

puhuuhtelualtaan vesien lämpötila on koko tarkastelujaksolla ollut välillä 40–50 °C.  

 

Pesuosan lämpötilan säätöongelmat osoittautuivat myöhemmin johtuvan alkalipesun rikki 

menneestä lämmönvaihtimesta. Korjaustoimenpiteiden seurauksena alkalikastoaltaan lämpöti-

lat lähtivät nousuun 22.8.2014 eteenpäin, tasoittuen välille 52–62 °C (liite 2). Alkalikastoaltaan 

pesulämpötilat ovat sittemmin asettuneet välille 60–67 °C, kun alkalikiertotankin lämpötilan 

asetusarvoa on marraskuun aikana nostettu alkusyksyn 57 °C:sta 65 °C:een. Elektrolyyttikasto-

altaan pesulämpötilat ovat lähteneet nousuun 23.9.2014 lähtien, kun kiertotankin asetusarvo on 

nostettu 65 °C:een. Lämpötilat ovat sittemmin asettuneet välille 54–60 °C (liite 2). Huol-

toseisokkia edeltävällä ajanjaksolla kiertotankkien lämpötilat ovat alkali- ja elektrolyyttipesuis-

sa olleet välillä 45–55 °C.  

 

Lämpötila-asetusten vaikutuksia pesutulokseen on tarkasteltu sekä teippitesteihin pohjautuvan 

pinnanpuhtausseurannan avulla että laboratoriossa suoritettujen pesuvesianalyysien avulla. Pe-

suvesien analyysit toimivat suorana indikaattorina pesuvesien tilasta, ja myös epäsuorana indi-

kaattorina nauhojen puhdistumisesta pesussa. Normaalisti joka toinen viikko suoritettavien pe-

suvesianalyysien analyysiväliä on tihennetty työn tarkastelujaksolla viikoittaiseksi 26.6.2014 

alkaen. Pesuvesinäytteet otetaan alkalin ja elektrolyytin kastoaltaista, harjapesun harjauskoneil-

ta sekä loppuhuuhtelun ensimmäisestä huuhtelualtaasta takaisin kiertotankkiin palaavasta pe-
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suvedestä. Näyte edustaa siten juuri pesusta palaavaa pesuvettä. Harjahuuhtelun paluukiertoyh-

teen puuttuessa harjahuuhtelun näyte otetaan sen kiertotankin päätyventtiilistä. Kaikille viidelle 

pesuvesinäytteelle suoritetaan kappaleessa 4.3.1 kuvatut analyysit. Teippitestinäytteitä on lin-

jalla otettu aikavälillä 14.8.2014–16.2.2015. Teippitestit edustavat kuitenkin satunnaisotoksia 

tuotannon sallimien näytteenottomahdollisuuksien mukaan. Koko tarkastelujaksolta ei siten ole 

säännöllisesti otettuja teippitestinäytteitä.  

 

5.2.2 Pesuvesien uudistamiskokeilut  
 

Koska pesuvesien rautapitoisuudet lähtivät huoltoseisokin jälkeen 14.8.2014 eteenpäin jyrk-

kään nousuun, katsottiin pesuosalla tarpeen suorittaa pesuliuosten täydellinen vaihto 8.9. ja 

24.9.2014 pesutuloksen takaamiseksi. Tässä yhteydessä pesuosa tyhjennettiin kokonaisuudes-

saan, tankit pestiin ja pesuliuokset toimitettiin Ekokemin käsiteltäväksi. Jotta ylimääräisiltä 

täystyhjennyksiltä vastaisuudessa vältyttäisiin, ryhdyttiin pesuosalla suorittamaan kiertotankki-

en osittaista tyhjäystä ja pesuvesien uudistamista 26.9.2014 alkaen. Kiertotankkien osittainen 

tyhjäys toteutetaan jätevesilaitoksen vastaanottokyvyn niin salliessa laskemalla käsiventtiilistä 

aamuvuorossa alkalipesun kiertotankin pinnankorkeutta arviolta 20 %, iltavuorossa harjapesun 

ja harjahuuhtelun kiertotankeista arviolta 20 %, yövuorossa elektrolyyttipesun kiertotankista 

arviolta 20 % sekä loppuhuuhtelualtaista joka vuorossa noin 40–50 %. Altaat täytetään jälleen 

ohjekorkeudelle demineralisoidulla vedellä, ja automaattiannostelulaitteisto pitää huolen pesu-

kemikaalien täydennyksistä. Vesiä lasketaan kiertotankkien päätyventtiileistä, josta ne päätyvät 

pohjakaivoa pitkin jätevesilaitokselle.  

 

Pesuvesien kierrätyskokeilua on jatkettu 26.9.2014 alkaen koko työn tarkastelujakson ajan. 

Tankkien pinnankorkeuskuvaajien perusteella joulukuussa 2014 ja tammikuussa 2015 tankkien 

tyhjäys näyttää kuitenkin jääneen hyvin vähäiseksi (liite 3). Liitteen 3 pinnankorkeuskuvaajissa 

kiertotankkien normaali pinnanlasku ajon aikana näkyy pinnankorkeuden maltillisena laskuna. 

Vesien osittaiset tyhjäykset näkyvät kuvaajissa äkillisinä alenemina, joita seuraa nopea pinnan-

korkeuden nousu tankkien täytön myötä. Vesien vähäisen uusimisen vaikutuksia voidaan seu-

rata 22.1.2015 suoritetun talvihuollon jälkeisellä ajanjaksolla. Talvihuollossa pesuvedet on ta-
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vanomaiseen tapaan tyhjennetty Ekokemille ja laitteisto pesty sekä uudet pesuliuokset valmis-

tettu. Talvihuollon yhteydessä on pesuosalla lisäksi ollut meneillään pesukemikaalien annoste-

lukokeet (kappale 5.2.3). Samoin kylmävalssilta on poikkeuksellisten säätöjen vuoksi ollut 

odotettavissa tavallista likaisempaa teräsnauhaa. Näiden tekijöiden vaikutusta pesutulokseen on 

arvioitu teippitestien ja pesuvesianalyysien avulla samoin kuin lämpötilan muutoksen vaiku-

tuksia (kappale 5.2.1). Pesuvesien kierrätyksen suhteen on seurattu erityisesti vesien alkaliteet-

tien muutoksia sekä rauta- ja öljy- ja sakkapitoisuuksia.  

 

Pesuvesien säännöllisestä uudistamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia on työssä lisäksi tarkas-

teltu pesuvesien täystyhjäyksiin nähden. Säännöllisestä vesien vaihdosta vuositasolla syntyviä 

pesukemikaalikustannuksia on siten vertailtu täystyhjäyksien yhteydessä syntyviin pesukemi-

kaalikuluihin, vesien Ekokem-toimituksesta aiheutuviin käsittelykuluihin sekä pesuosan tyhjä-

yksestä seuraavan linjan seisokin aiheuttamiin tuotantotappioihin. Valssiöljyn vaihdon seura-

uksena pesuosalla aiheutuneita lisäkustannuksia on lisäksi verrattu öljyn vaihdolla saavutettuun 

vuosittaiseen säästöön valssilla. Kustannusarvioinneissa ei ole otettu huomioon jäteveden kä-

sittelystä aiheutuvia kuluja tai vastaavasti säästöjä eikä demineralisoidun veden ja energian 

kustannuksia, koska nämä voidaan laskea osaksi normaaleja prosessikustannuksia. Laskennas-

sa ei myöskään ole otettu huomioon valssiöljyn vaihdoksesta aiheutuneita mahdollisia lisäkus-

tannuksia sinkityksen muissa prosessiosissa tai muilla sinkityslinjoilla. Tarkastelu perustuu ti-

lanteeseen, jossa elektrolyyttipesuun syötetään pelkästään lipeää ja alkali- ja harjapesuihin 

kaikkia pesuainekomponentteja.   

 

5.2.3 Pesukemikaalien annostelukokeilut 
 

Pesun optimointia on työssä uuden pesutilanteen sanelemana haettu ennen kaikkea vakioidun 

pesutuloksen ja ajoparametrien kautta sen sijaan, että pesuaineiden kulutusta olisi yksinomaan 

lähdetty minimoimaan. Pesuainetoimittajan suosituksesta katsottiinkin aiheelliseksi lisätä myös 

elektrolyyttipesuun pesuainetta ja tensidejä, jotta elektrolyyttipesussa olisi likaa sitovia pesu-

ainekomponentteja ja jotta toisaalta virtaverkkojen käyttämätöntä pesutehoa voitaisiin kom-

pensoida. Pesuaineen kokonaiskulutuksen hillitsemiseksi uudessa annostelutilanteessa muutet-
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tiin lisäksi automaattiannostelijan kerta-annostusta kaikissa pesutankeissa lipeän ja pesuaineen 

osalta pienemmäksi. Pesuainetoimittajan ehdotuksen mukaisissa uusissa annostelumäärissä 

kemikaalien annostelusuhteet kuitenkin muuttuivat siten, että lipeän suhteellinen osuus pieneni 

pesuainetoimittajan kemikaalien eduksi. Uusien annosmäärien mukainen annostelu aloitettiin 

pesuosalla 9.12.2014. Samassa yhteydessä automaattiannostelijan odotusajat johtokyvyn ta-

saantumiselle säädettiin pesujen kesken yhtenäisiksi siten, ettei yliannostelun vaaraa lyhyen 

odotusajan vuoksi ole. 

 

Koska elektrolyyttipesun kiertotankki on tilavuudeltaan pesuosan suurin (30 m3), katsottiin li-

säksi tarpeelliseksi jouduttaa pesuainevaikutusta syöttämällä tankkiin alkuannos pesuainetta ja 

tensidejä. Lisätyn pesutehon näkyminen pesussa yksinomaan automaattiannostelijan ajoittai-

seen parin litran pesuainelisäykseen perustuen olisi muuten varsin hidasta. Tankkiin annostel-

tiin siten 12.12.2014 yhteensä 100 l pesuainetta ja 4 l tensidejä. 

 

Annostelun johtokykyasetukset olivat annostelukokeita aloitettaessa alkalipesussa 50 mS/cm, 

harjapesussa 45 mS/cm sekä elektrolyyttipesussa 41 mS/cm, heijastaen kovan pesutehon vaa-

timusta prosessin alkupäässä ja likaisuuden vähenemisen myötä laskevaa pesutehon vaatimusta 

prosessin loppupäässä. Koska lipeän ja pesuaineen seos kuitenkin nostaa pesuliuoksen johto-

kykyä hitaammin kuin pelkkä lipeä, jolloin johtokyky helpommin päätyy annostelun alarajalle, 

katsottiin elektrolyyttipesussa tarpeelliseksi laskea uuden annostelun myötä johtokyvyn ase-

tusarvoja. Annostelutahtia ja kemikaalikulutusta haluttiin siten hillitä pesuosan suurimmassa 

kiertotankissa. Koska elektrolyyttipesuun päätyvä nauha ei ole enää yhtä likainen kuin pe-

suosan alkupäässä, katsottiin muutos myös pesutehon kannalta perustelluksi. Elektrolyyttipe-

sun johtokyvyn asetusarvoa laskettiin siten 41 mS/cm:stä 40 mS/cm:iin 18.12.2014.  

 

Pesuosan talvihuollon yhteydessä 22.1.2015 elektrolyyttipesun pesuainekokeilua päätettiin jat-

kaa aiemman koejakson aikaisten epävarmuustekijöiden karsimiseksi. Tässä yhteydessä tyh-

jään kiertotankkiin tuli lisäksi määrittää pesuaineiden alkuannos. Myös alkali- ja harjapesujen 

alkuannosta päivitettiin vastaamaan uusia kerta-annostelun mukaisia pesuainesuhteita. Kaikki-

en pesujen alkuannosten sekoitussuhteet muutettiin siten vastaamaan paremmin kerta-
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annostelun mukaisia uusia sekoitussuhteita, joissa lipeän suhteellinen osuus on aiempaa pie-

nempi. Alkuannokset määritettiin lisäksi sellaisiksi, että johtokykyjen mukainen täysi pesuteho 

saavutettaisiin suoraan yhdellä annostelulla. Talvihuollon yhteydessä myös laskettiin elektro-

lyyttipesun johtokyvyn asetusrajaa entisestään 40 mS/cm:stä 30 mS/cm:iin. Pesuaineen sen 

hetkisen varastotilanteen niukkuuden vuoksi johtokyvyn asetusarvoja laskettiin hetkellisesti 

myös alkali- ja harjapesuissa, jotta tuoreisiin pesuvesiin ei turhaan pumpattaisi pesuainetta. 

Ajalla 23.1.–30.1.2015 alkalipesun johtokykyasetus oli siten 45 mS/cm tavallisen 50 mS/cm 

sijaan, ja harjapesun asetus 40 mS/cm tavallisen 45 mS/cm sijaan. 

 

Annostelussa suoritettujen muutosten vaikutusta pesutulokseen seurattiin linjalla otettujen 

teippitestien ja pesuvesien laboratorioanalyysien avulla. Annostelukokeiden tulosten tulkintaan 

vaikuttaa se, että joulu-tammikuussa pesuvesien uusiminen kiertotankeissa oli jäänyt hyvin vä-

häiseksi. Toisaalta häiriötekijöitä tarkastelujaksolla aiheutti etenkin kylmävalssilla joulun jäljil-

tä sattunut valssausemulsion pH-säädön pettäminen, jonka seurauksena sinkityslinjalle tuli al-

kuvuodesta 2015 poikkeuksellisen likaista nauhaa. Koko tarkastelujaksolta ei myöskään ole 

täysin kattavaa pinnanpuhtausdataa. Näistä syistä elektrolyyttipesun pesuainekokeilua jatke-

taan pesuosalla toistaiseksi.  

 

Prosessidatan avulla on työn tarkastelujaksolla myös seurattu pesun kemikaalikulutusta ja an-

nostelumuutosten vaikutusta siihen. Koska pesuaineen ekonomista tehokkuutta arvioidaan sen 

pohjalta, paljonko pesun kulut ovat per tuotettu terästonni, on kemikaalikulutus esitetty linjalla 

tuotettujen terästonnien suhteen. Koska pesuainekomponentit toimitetaan tehtaalle nestemäisi-

nä, on kulutusta käsitelty litramääräisesti. Tuloksia ei siten voida vertailla vuoden 2000 kulu-

tusmääriin, jolloin käytössä olleen jauhemaisen pesuainekonsentraatin kulutusta on arvioitu 

grammamääräisesti. Kemikaalikulutuksen tarkastelussa on vähennetty kiertotankkien tyhjen-

tämisestä pesuosan täystyhjäysten ja tiedettyjen huoltokatkojen yhteydessä aiheutuneet kemi-

kaalikulutuspiikit, jotta pesuosalla suoritettujen muutosten vaikutusta kemikaalikulutukseen 

voidaan selkeämmin arvioida normaaliajon kannalta.  
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5.2.4 Pesuvesien likaisuuteen vaikuttavien tekijöiden tarkastelu 
 

Uuden pesutilanteen myötä tarpeelliseksi tuli tarkastella, mikä poikkeuksellisen korkeat rauta-

pitoisuudet pesuvesissä aiheuttaa. Tilanteen aiheuttajaksi oli epäilty ennen kaikkea valssiöljyn 

vaihdosta, joten työhön haastateltiin sekä valssiöljyn toimittajaa että tehtaan kylmävalssauksen 

tuotekehityspuolta. Haastatteluilla kartoitettiin valssiöljyn koostumuksessa ja valssin toimin-

nassa esiintyviä seikkoja, jotka voisivat aiheuttaa vastaavia vaikutuksia pesuosalla. Valssiöljyn 

toimittaja suoritti lisäksi pesuosan magneettisuodattimien ajonopeuden optimointikokeita suo-

dattimien toimintatehon varmistamiseksi. Kokeiden tulokset selvitettiin haastattelemalla. 

 

Valssiöljyn toimittajan suunnalta oli lisäksi esitetty, että pesuosalla oleva rauta olisi sellaisessa 

muodossa, ettei sitä magneettisuodattimilla kyetä pesuvesistä poistamaan. Harjapesun ja harja-

huuhtelun pesuvesinäytteistä sekä harjapesun yhteydessä toimivan magneettisuodattimen erot-

tamasta sakkanäytteestä valmisteltiin siten rautanäytteet kehityslaboratorion pyyhkäisyelektro-

nimikroskoopilla (SEM) analysoitavaksi, jotta raudan olomuodossa näytteiden välillä mahdol-

lisesti esiintyviä eroja voitaisiin tutkia. Näytteistä uutettiin asetonilla rautafraktiot erilleen, joita 

analysoitiin kuivattuina rautajauheina SEM:lla kultapäällystyksellä kuparitaustaa vasten. Rau-

tajauhenäytteiden magneettisuutta tutkittiin myös magneettisauvan avulla, ja näytteiden visuaa-

lista olemusta arvioitiin silmämääräisesti.  

 

5.2.5 Pesuparametrien muutoksen vaikutus jätevesilaitokselle tuleviin vesiin 
 

Pesuosalla suoritettujen käytännön kokeiden vaikutuksia jätevesilaitokselle tuleviin vesiin ja 

laitoksen toimintakykyyn on työssä arvioitu laboratorioanalyysien, prosessidatan ja jätevesilai-

toksen operaattorien haastattelututkimuksen avulla. Jätevesilaitoksella käsiteltyjen vesien mää-

rää kuvaavassa prosessimittarissa oli kuitenkin tarkastelujaksolla toimintahäiriö, joten muutos-

ta käsiteltyjen vesien määrässä voidaan työssä arvioida vain laskennallisesti. Prosessidatan pe-

rusteella on kuitenkin seurattu käsiteltyjen vesien johtokyvyn muutoksia. Jätevesilaitokselle 

käsittelyyn tulevan veden väkevyyttä ja pitoisuuksia on myös analysoitu laboratoriossa ajalla 

27.6.–4.8.2014 ennen ja jälkeen huoltoseisokin sekä pesuaineen annostelukokeiden yhteydessä 
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9.12.2014–20.1.2015. Käsittelyyn tulevista vesistä on määritetty pH, johtokyky sekä öljy- ja 

rasvapitoisuudet. Öljy- ja rasvapitoisuus on analysoitu näytteistä öljyinen fraktio tetraklooriety-

leeniin uuttamalla ja infrapunaspektroskopisesti määrittämällä. Öljyiksi analyysissä lasketaan 

poolittomat hiilivedyt kuten mineraaliöljy, ja rasvoiksi polaariset hiilivedyt, mukaan lukien 

saippuat ja tensidit.  

 

Pesuaineen annostelukokeiden yhteydessä vesistä on lisäksi analysoitu niiden fosforipitoisuuk-

sia pikatestimenetelmällä. Jätevesilaitoksella käsiteltävien vesien fosfaattien poistoon käytettä-

vää saostuskemikaalia annostellaan laitoksella automaattisesti johtokyvyn perusteella, jonka on 

aiemmin laboratoriokokeilla todettu korreloivan vesien fosforipitoisuuden kanssa. Tässä työssä 

määritettyjä fosforipitoisuuksia on verrattu vuoden 2013 kevään ja kesän aikana jätevesilaitok-

selle tulevasta vedestä analyysilaboratoriossa määritettyihin fosforipitoisuuksiin ja johtokykyi-

hin sen selvittämiseksi, onko fosfaattipitoisen pesuaineen lisäys elektrolyyttipesuun vaikuttanut 

annosteluperusteisiin.  
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6 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
 

Kappaleessa 5 kuvattujen koejärjestelyjen tuottamia tuloksia tarkastellaan tässä kappaleessa 

prosessikuvauksen ja prosessin optimoinnin näkökulmasta. Työssä on paitsi tuotettu lisätietoa 

itse pesuprosessin toiminnasta ja sen ongelmakohdista, myös siitä, millä asetuksilla pesuosaa 

on hyvä ajaa, ja millaista optimointitarvetta tuotantoketjun aiemmissa osissa voi pesun toimin-

nan kannalta olla. Kokonaistavoitteena on välttää sekundalaadun tuottaminen ja taata jatkuvan 

sinkitysprosessin toiminta ilman ylimääräisiä häiriöitä ja menoeriä, kuitenkin välttäen pe-

suosalla turhaa kemikaalien, veden ja energian kulutusta. Koska pinnanpuhtaus toimii indikaat-

torina tuotetulle laadulle, on sen menetelmäntestauksen ja seurannan tuloksia sekä pinnanpuh-

taudelle asetettuja vaatimuksia kuvattu alkuun kappaleessa 6.1. Pesuprosessin optimointia on 

kappaleessa 6.2 tarkasteltu parametrien, pesuosalla vallitsevien lainalaisuuksien, jätevedenkä-

sittelyyn aiheutuvan vaikutuksen, kokonaisprosessikehityksen sekä kustannusarvioinnin kautta.  

 

6.1 Pinnanpuhtaus 
 

Kappaleessa 6.1.1 käsitellään XRF-analysaattorin koekäytön tuloksia sekä arvioidaan analy-

saattorin soveltuvuutta tehtaan pinnanpuhtausmenetelmäksi. Tulosten yhteydessä esitetään li-

säksi kehitysehdotuksia jatkossa suoritettavaan pinnanpuhtauden seurantaan. Kappaleessa 6.1.2 

esitetään reflektometripohjaisen pinnanpuhtausseurannan tuloksia työn tarkastelujaksolta sekä 

määritetään sellainen pinnanpuhtauden vaihteluväli, johon pesuosalla olisi pesutuloksen osalta 

määrä yltää.  

 

6.1.1 Pinnanpuhtaustestaus  
 

XRF-analysaattorin ja reflektometrin välisiä eroja samoilla teippitestinäytteillä on havainnollis-

tettu kuvassa 14. Tulokset on esitetty puhtauslukemien sijaan kelojen likaisuutena.  
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Kuva 14. Testikeloista otettujen teippitestien tuloksia XRF-analysaattorilla ja reflektometrilla määritettynä. 
 

Kuvan 14 perusteella voidaan päätellä, että etenkin pesuun tulevan nauhan ajoittain suuretkin 

XRF-analysaattorilla havaitut pintarautapiikit jäävät reflektometrilla huomaamatta. Reflekto-

metri kuvaakin yleislikaisuutta eikä yksinomaan rautalikaa, mikä toisaalta saattaa rautapiikkien 

tapauksessa tarkoittaa rautalian vaikutuksen peittymistä muun lian alle. Pesusta lähtevän nau-

han puhtaus näyttäisi sen sijaan olevan sekä reflektometrin että XRF-analysaattorin tulosten 

suhteen melko yhtäläistä. Raudan poistuminen pesussa näyttäisi siis etenkin XRF-

analysaattorin kuvaamien rautapiikkien tapauksessa olevan tehokasta, mikäli yksittäisiin teippi-

testeihin on luottaminen. Yleisesti pesuun tulevien ja pesusta lähtevien nauhojen puhtaustaso 

on kuitenkin tarkastelujaksolla hyvin vaihtelevaa. Kummankin menetelmän mukaisesti pesusta 

lähtevän nauhan pinnanpuhtaus näyttäisi kuitenkin tasaantuvan pesuolojen tasaantuessa, joskin 

pesuun tulevan nauhan puhtaudessa on myös ajoittaista paranemista.  
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Reflektometri kuitenkin tuottaa tuloksia rajallisella asteikolla. Sen kykyä erotella kaikkein li-

kaisimpia nauhoja voikin kyseenalaistaa XRF-analysaattorin tuottamien rautapiikkien rinnalla. 

Toisaalta myöskään täysin puhtaaseen tulokseen ei mittalaitteiden mukaan pesussa päästä, mi-

kä osaltaan kuvastaa pesun rajoja. Vaikka nauha siis kuvan 14 perusteella tulisi pesuun melko 

puhtaana, ei se välttämättä lähde sieltä juuri sen puhtaampana. Täysin puhdasta nauhaa ei tuo-

tannon kuluoptimoinnin kannalta kuitenkaan ole edes tarkoituksenmukaista tavoitella.  

 

XRF-analysaattorin ja reflektometrin tuottamien pinnanpuhtaustulosten välillä on tilastollisesti 

merkittävää korrelaatiota sekä näytteissä ennen pesua (korrelaatiokerroin r = 0,71; 1-suuntaisen 

testin p-arvo = 0,000) että näytteissä pesun jälkeen (r = 0,74; 1-suuntaisen testin p-arvo = 

0,000). Korrelaatio on kuitenkin suurempi mitattaessa pelkästään rautajauheesta valmistettua 

seitsemää standarditeippinäytettä (r = 0,95; 1-suuntaisen testin p-arvo = 0,000). Tämä viittaa 

siihen, että teippitestien öljymatriisi osaltaan vaikuttaa mittaustuloksiin, ja että toisaalta mitat-

tavat pitoisuudet teippitesteissä voivat olla hyvinkin pieniä. Varsinaisista näyteteipeistä mitatut 

XRF-analysaattorin tuottamat spektripiikit ovatkin huomattavasti epämääräisemmän muotoisia 

kuin puhtaasta rauta-teippimatriisista mitattaessa. Korrelaatioista voi silti päätellä, että rauta on 

teippitestien likaisuustulosten kannalta hyvin merkittävä, joskaan ei ainoa määräävä tekijä.  

 

Verrattaessa XRF-analysaattorin ja reflektometrin tuottamia tuloksia pesuvesien laboratorio-

analyysien tuloksiin, havaitaan lisäksi seuraavanlaisia korrelaatioita: 

- käänteinen korrelaatio alkalipesun rautapitoisuuden ja XRF-analysaattorin pesunjäl-

keisten tulosten välillä (r = -0,63; 1-suuntaisen testin p-arvo = 0,024) 

- suora korrelaatio harjapesun rautapitoisuuden ja pesuun tulevan nauhan XRF-

analysaattorin tulosten välillä (r= 0,62; 1-suuntaisen testin p-arvo = 0,028) 

- käänteinen korrelaatio alkalipesun rautapitoisuuden ja reflektometrin pesunjälkeisten 

tulosten välillä (r = -0,77; 1-suuntaisen testin p-arvo = 0,005) 

- käänteinen korrelaatio elektrolyyttipesun rautapitoisuuden ja reflektometrin pesunjäl-

keisten tulosten välillä (r = -0,75; 1-suuntaisen testin p-arvo = 0,007) 

- suora korrelaatio harjapesun rautapitoisuuden ja pesuun tulevan nauhan reflektometritu-

losten välillä (r = 0,72; 1-suuntaisen testin p-arvo = 0,010) 
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Korrelaatiot kuvastavat yhtäältä sitä, että pesussa irtoaa tehokkaasti rautaa ja että rauta on teip-

pitesteissä merkittävä likaisuutta aiheuttava tekijä, mutta toisaalta myös sitä, että nauhan pin-

nan epäpuhtaudet siirtyvät pesussa pesuvesien likaisuudeksi. Korrelaatiokertoimien perusteella 

voisi kuitenkin päätellä, että nauhan puhdistumista pesussa kuvaa paremmin reflektometri kuin 

XRF-analysaattori.  

 

Teippitestien tulosten luokittelu ajonopeuden ja teräslaadun mukaan ei kuitenkaan anna selkeää 

kuvaa näiden kahden tekijän vaikutuksesta pinnanpuhtauteen, johtuen tulosten suuresta vaihte-

lusta luokkien sisällä sekä otoskoon pienuudesta, jota rajoittavat näytteiden vajavaiset merkin-

nät teräslaadun ja ajonopeuden suhteen. Sen sijaan pesuvesinäytteiden rautapitoisuuksia XRF-

analysaattorilla tulkittaessa havaitaan selvä korrelaatio pesuvesien ICP-OES:lla määritettyihin 

rautapitoisuuksiin nähden (r = 0,99; 1-suuntaisen testin p-arvo = 0,001) (liite 4). Tämän perus-

teella XRF-analysaattorilla voisi olla käyttöä pesuvesien rautapitoisuuden pika-analysoinnissa, 

jolla voitaisiin säästää aikaa ja laboratorion työvoimaa pitkällisen ICP-OES-analyysin sijasta. 

Vastaavaa korrelaatiota ei kuitenkaan esiinny pyyhkäisynäytteistä uutettujen rautanäytteiden 

kohdalla, johtuen mitä luultavimmin liuosten pienistä rautapitoisuuksista.  

 

Verrattaessa yksittäisten teippitestien tuloksia samoilta testikeloilta otettujen, alaltaan kym-

mentä teippitestiä vastaavien pyyhkäisynäytteiden rautapitoisuuksiin, ei tilastollisesti merkittä-

vää korrelaatiota ole enää havaittavissa (kuva 15). Vaikka otos on pieni, voi kuvan 15 perus-

teella kyseenalaistaa, kuinka hyvin teippitestit lopulta edustavat nauhan todellista likaisuutta.  
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Kuva 15. Pyyhkäisynäytteiden rautapitoisuuksien ja teippitestien reflektometri- ja XRF-tulosten vertailua.  

 

Pyyhkäisynäytteiden perusteella pesussa poistuu rautaa noin 79–91 %, kun taas XRF-

analysaattorin mukainen puhdistuminen samoilla keloilla on vain noin 45–70 %. Reflektomet-

rin kuvaama puhdistuminen on vastaavasti luokkaa 53–64 %. Pyyhkäisynäytteiden perusteella 

pesuun tulevan nauhan rautapitoisuus ajoittain ylittää kylmävalssilta lähtevälle nauhalle erin-

omaisen tuloksen saavuttamiseksi asetetun raja-arvon 100 mg/m2 (Pathak et al. 2000, 532). 

Vastaavasti pesusta lähtevän nauhan rautapitoisuus ajoittain ylittää teoriakappaleen 2.2 yhtey-

dessä esitetyn 10 mg/m2 raja-arvon, joskin pysyttelee alle 20 mg/m2 raja-arvon. Öljyn puhdis-

tumisen arvioiminen näytteiden perusteella on sen sijaan epävarmaa, mutta öljymäärät nauhan 

pinnassa pesun jälkeen näyttäisivät ylittävän kappaleessa 2.2 esitetyn 20 mg/m² raja-arvon mo-

ninkertaisesti. Lisäksi pesuun tulevien nauhojen öljymäärä ylittää kylmävalssilta tuleville nau-

hoille optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi annetun raja-arvon 100 mg/m2 (Pathak et al. 

2000, 532). Huomattavaa kuitenkin on, että reflektometritulosten perusteella kyseiset testikelat 

edustavat varsin tasalaatuista ja jopa melko puhtaaksi luokiteltavaa otosta, kun taas XRF-

analysaattorin ja pyyhkäisynäytteiden perusteella vaihtelua on selvästi enemmän. Pesun jälkei-

set tulokset näyttävät kuitenkin vastaavan eri testimenetelmillä paremmin toisiaan kuin pesua 

edeltävät tulokset, mikä voisi viitata siihen, että teippitestin edustavuus ja kyky irrottaa nauhan 

pinnasta likaa paranevat likakerroksen pienentyessä.  
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Tulosten tulkinnassa epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin ennen kaikkea jo näytteenottotapa, ku-

ten kappaleessa 4.4 on teippitestistä ja sen heikkouksista kerrottu. Yksittäisen teippitestin tu-

loksen yleistäminen koskemaan koko nauhaa on siten kyseenalaista, kun vaihtelua on samasta 

kelasta otettujen teippitestienkin välillä. Tämä näkyy etenkin pyyhkäisynäytteiden tuloksiin 

verrattaessa. Erityisesti pienemmillä otoksilla myös otoskoko vaikuttaa tulosten tulkinnan luo-

tettavuuteen. Pyyhkäisynäytteiden öljytulosten analysoinnissa epävarmuutta on aiheutunut li-

säksi analyysivaa’an epävakaasta toiminnasta. Pyyhkäisynäytteiden rautatuloksiin voi vaikut-

taa rautasaippuoiden muodossa olevan raudan mahdollinen uuttuminen öljyfraktion sekaan. 

XRF-analysaattorin tuloksiin sen sijaan voi vaikuttaa se, että teippitesteissä testiteippi ulottuu 

molemmille puolin testikorttia, ja vaikka se mittauksia varten on kortin takapuolelta poistettu, 

on epäpuhtauksia silti taustalle voinut jäädä. Mittalaitteiden kohdentaminen testiteipille on li-

säksi ajoittain haastavaa, ja tulos on siten riippuvainen riittävien toistojen määrästä. Hyvin pie-

nillä pitoisuuksilla XRF-analysaattori tuottaa myös melko monitulkintaisia spektripiikkejä.   

 

Koska XRF-analysaattorilla teräsnauhan pinnanpuhtautta ei kuitenkaan voida määrittää suo-

raan teräsnauhan pinnasta, vaan on hyödynnettävä testausalustana teippitestejä, kärsii se sa-

moista heikkouksista kuin teippitestimenetelmä. Koska laite lisäksi on kallis, voi väärin käytet-

tynä aiheuttaa säteilyriskin, on matriisiriippuvainen ja vaatii siten huolellista kalibrointia, vaatii 

useita mittaustoistoja ja tulosten erillistä hakemista spektrien kautta, ei se ole käytännöllinen 

pikamittalaite tehtaalla suoritettavaan pinnanpuhtauden todentamiseen. Sinkityksen kannalta 

haitallista on lisäksi sekä öljy- että rautalika, jolloin yleislikaisuutta kuvaava, yleisesti käytössä 

oleva, helppo ja edullinen teippitesti reflektometrimittauksineen soveltuu tarkoitukseen pa-

remmin. XRF-analysaattori ei siten tuo mittaukseen investointihintansa verran lisäarvoa, vaik-

ka pintarauta onkin työn tarkastelujaksolla ollut huolenaiheena. Teippitestien edustavuuden 

parantamiseksi ja mittausvirheitä aiheuttavien tekijöiden minimoimiseksi voisi kehitysehdo-

tuksena kuitenkin olla käsikäyttöiseen, automatisoituun näytteenottajaan siirtyminen. Näyt-

teenottaja painaa testiteipin teräsnauhan pintaan vakiopaineella ja kiinnittää sen testausalustalle 

ilman ryppyjä, kuplia ja muita häiriötekijöitä, sekä mittaa heijastavuuden suoraan näytteenoton 

yhteydessä (PA Innovations 2010). Dataa tallettavan laitteen avulla myös tulosten säännöllinen 
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dokumentointi helpottuisi, jolloin vertailutuloksia olisi jatkossa muutostilanteiden yhteydessä 

mahdollista esittää.  

 

6.1.2 Pinnanpuhtauden seuranta ja sallitun vaihteluvälin määrittäminen  
 

Teippitesteihin pohjautuvan pinnanpuhtauden seurannan tuloksia työn tarkastelujaksolla on 

esitelty kuvassa 16. Reflektometrilla määritetyt pinnanpuhtauden tulokset on esitetty puhtaus-

lukemien sijaan kelojen likaisuutena.  

 

 
Kuva 16. Teippitestien reflektometritulokset pinnan likaisuudelle sekä prosentuaalinen puhdistuminen pesussa. 

 

Kuvasta 16 voidaan havaita, että pesuun tulevan ja pesusta lähtevän nauhan pinnanpuhtaus on 

tarkastelujaksolla vaihdellut merkittävästi. Vastaavasti nauhojen puhdistuminen pesussa on 

ollut hyvin vaihtelevaa. Kesän huoltoseisokin jälkeisen pesutilanteen vakavuutta kuvastaa se, 
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että nauhojen puhdistuneisuus on ajoittain ollut jopa negatiivista, eli nauha on lähtenyt pesusta 

likaisempana kuin mitä se on sinne tullut. Vaikka vaihtelu pinnanpuhtaustasoissa tarkastelujak-

son loppupuolella edelleen on suurta, näyttäisi, että trendi on kuitenkin valssilta puhtaampana 

tulevien kelojen ja ennen kaikkea pesusta puhtaampana lähtevien nauhojen suuntaan. Kuvan 16 

perusteella voi kuitenkin arvioida, että vaikka valssilta tulevan nauhan puhtaudella on suuri 

merkitys nauhan puhdistumisen kannalta, vaikuttavat puhdistumiseen myös pesuolosuhteet. 

Vaikka nauha siten tulisi pesuun hyvin likaisena, saattaa se lähteä pesusta varsin puhtaana.  

 

Kuvan 17 perusteella myös kuukausittaiset keskiarvot teippitestien tuloksista osoittavat laske-

via trendejä sekä pesuun tulevien että pesusta lähtevien nauhojen likaisuuden suhteen. Kylmä-

valssin emulsio-ongelmat joulukuussa 2014 näyttäisivät pinnan likaisuuksien perusteella näky-

vän pesuosalla kelavaraston aiheuttaman viiveen vuoksi tammikuussa 2015. Kuvasta käy kui-

tenkin myös ilmi näytteenoton epäsäännöllisyys ja pieni otoskoko työn tarkastelujaksolla.  

 

 
Kuva 17. Teräsnauhan pinnan likaisuudelle ennen pesua ja pesun jälkeen lasketut kuukausittaiset keskiarvot ref-

lektometrituloksista. Näytteenottokuukauden perässä suluissa on esitetty otoskoko.   
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Verrattaessa kuvien 16 ja 17 mukaisia pinnanpuhtauden tasoja kappaleessa 2.2 esitettyyn kyl-

mävalssatun teräsnauhan pinnanpuhtauden pohja-arvoon 45 %, ylletään tämän aineiston perus-

teella raja-arvoon vain hieman yli puolessa näytteistä. Valssilta tulevien nauhojen pinnanpuh-

taudessa on siis vielä kehittämisen varaa. Tarkimpien asiakkaiden vaatimaan pestyn nauhan 80 

% pinnanpuhtauteen ylletään pesuosalla myös keskimäärin vain joka toisen näytteen kohdalla.  

 

Kvantitatiiviseen teräsnauhan pinnan lika-analyysiin pohjautuvaa vaihteluväliä pinnanpuhtau-

delle ei kuitenkaan tämän työn aineiston pohjalta voida määrittää, koska pyyhkäisynäytteiden 

tulosten ja teippitestien tulosten välillä ei ole selvää korrelaatiota. Pesuun tulevan nauhan kriit-

tistä likaisuutta ja pinnanpuhtauden sallittua vaihteluväliä voidaan kuitenkin arvioida pesuvesi-

en likaisuuden kautta, kappaleessa 6.1.1 esitetyn harjapesun pesuvesinäytteiden rautapitoisuu-

den ja pesuun tulevan nauhan likaisuuden välisen korrelaation kautta. Vuonna 2000 käytössä 

olleet raja-arvot nykyisen toimittajan silloisilla pesukemikaaleilla ovat harjapesun pesuliuok-

selle rautapitoisuuden suhteen olleet < 1000 mg/l, minkä ylittyessä pesutehon on sanottu teori-

assa alkavan oleellisesti heiketä (Mikkola 19.4.2001). Pesuun tulevan nauhan likaisuuden ja 

harjapesun pesuvesien rautapitoisuuden riippuvuutta on havainnollistettu kuvassa 18. Kuvan 

perusteella voidaan määrittää, että mikäli pesuun tulevan nauhan pinnanpuhtaus laskee reflek-

tometrilla alle 38 %:iin, ylittyvät harjapesun suositusarvot rautapitoisuuden suhteen. Jotta pe-

suvedet kuitenkin säilyisivät pesukykyisinä ja niiden suhteen olisi vielä joustovaraa, olisi pe-

suun tulevan nauhan pinnanpuhtauden käytännössä hyvä olla vähintään 40 %.  

 

 
Kuva 18. Pesuun tulevan nauhan likaisuuden ja harjapesun pesuvesien rautapitoisuuksien lineaarinen regressio. 
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Pesusta lähtevän nauhan likaisuudelle pätevät sen sijaan käänteiset korrelaatiot pesuvesien li-

kapitoisuuksiin nähden, joten vastaavaa määritystä ei voida lähtevän nauhan puhtaustasolle 

tehdä. Sellainen pinnanpuhtauden taso, johon toimivilla pesuasetuksilla tulisi kuitenkin työssä 

esitetyn aineiston perusteella yltää (kuvat 14, 16 ja 17), ja joka silti jättää liikkumavaraa pe-

suun vaikuttavien erilaisten muuttujien suhteen, on 75 %. Koska linjalla ei toistaiseksi tuoteta 

sellaisia tuotteita, joille pinnanpuhtauden vaatimus olisi yli 80 %, on 75 %:n tavoite pesun kus-

tannusten kannalta joustavampi. Pinnanpuhtauden sallituksi vaihteluväliksi muodostuisi siten 

40–75 %, jolloin pesussa tulisi prosentuaalisesti poistaa 58 % liasta. Kuvan 17 keskiarvojen 

perusteella pesuun tulevat nauhat ylittävät annetun pinnanpuhtauden pohja-arvon, joskin syys-

kuussa 2014 ja tammi-helmikuussa 2015 yksittäisiä alituksia kuvan 16 perusteella on. Pesun 

lämpötilasäätöjen jäljiltä syyskuun 2014 jälkeen myös pesusta lähtevän nauhan pinnanpuhtau-

dessa ylletään keskiarvojen perusteella tavoitearvoon 75 % (kuva 17), joskin tammi-

helmikuussa 2015 pesutulos yksittäisten näytteiden osalta jääkin tavoitteesta (kuva 16).  

 

Luokiteltaessa kuitenkin pinnanpuhtaustuloksia tuotettujen teräslajien mukaisesti, havaitaan 

vahvasti seostetuilla teräksillä heikompi pesun jälkeinen pinnanpuhtaus kuin keskimäärin muil-

la teräslajeilla (liite 5). Kyseisillä teräksillä on tehtaalla syksyn 2014 mittaan havaittu vakavia 

sinkitysongelmia. Tuloksiin voi kuitenkin vaikuttaa kyseistä teräslajia edustavien näytteiden 

varsin pieni otanta. Tulosta voi lisäksi selittää seosterästen suuri lujuus, joka kylmävalssilla 

vaatii kovia valssausvoimia. Kovat reduktiot valssilla edesauttavat pintaraudan muodostumista, 

mutta voivat mahdollisesti edesauttaa myös valssiöljyn moninaisia reaktioita nauhan pinnassa, 

jolloin epäpuhtaudet voivat pesussa olla vaikeammin puhdistettavissa. Syksyn 2014 mittaan 

havaittu sinkkipinnoitteen laajamittainen irtoaminen vahvasti seostettujen terästen pinnalta viit-

taa kuitenkin ennemmin seosaineiden selektiiviseen hapettumiseen nauhan pinnalle uuniolo-

suhteissa ja siitä seuraavaan heikentyneeseen sinkin adheesioon, kuin nauhan likaisuuden tyy-

pillisesti aiheuttamaan paikoittaiseen pinnoitteen irtoamiseen.  

 

Teippitestien osalta tuloksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat pitkälti samoja, joita jo kappaleen 

6.1.1 yhteydessä on käsitelty. Lisäksi otannan satunnaisuus ja toisaalta suuri vaihtelevuus tar-

kastelujaksolla vaikeuttavat yksiselitteisten johtopäätösten tekemistä tulosten pohjalta.   
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6.2 Pesuprosessin optimoiminen 
  

Pesuprosessin optimoiminen on kokonaisvaltainen hanke, johon voivat vaikuttaa pesun sisäis-

ten muutosten ohella myös sinkitysprosessin yläjuoksussa tapahtuvat muutokset. Yhtälailla pe-

suosalla tapahtuvilla muutoksilla voi kuitenkin olla vaikutuksensa pesua seuraaviin prosessi-

vaiheisiin. Työn tulosten yhteydessä onkin käsitelty kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutus-

ta sekä sitä, mitä tulevissa päätöksentekotilanteissa tulisi tämän suhteen ottaa huomioon, ja 

missä kohdin tuotantoprosessia kulujen kenties on edullisinta syntyä ja millä tavoin niiden syn-

tymistä voidaan kokonaan välttää. Pesuosan sisäisen toiminnan kannalta oleellisia lämpötilan, 

pesuvesien uudistamisen ja kemikaaliannostelun vaikutuksia pesuprosessiin tarkastellaan kap-

paleissa 6.2.1–6.2.3. Tulosten pohjalta johdettuja optimaalisia ajoparametreja käydään lisäksi 

läpi kunkin kappaleen yhteydessä. Pesuosalla suoritettujen toimenpiteiden vaikutuksia kemi-

kaalikulutukseen tarkastellaan kappaleessa 6.2.4. Pesuvesien likaisuuteen vaikuttavia tekijöitä 

muun tuotantoprosessin osalta sekä mahdollisia keinoja näiden hallitsemiseen esitetään kappa-

leessa 6.2.5. Pesuosan muutosten vaikutuksia jätevesilaitoksen toimintaan tarkastellaan kappa-

leessa 6.2.6. Lopuksi pesuosan epäoptimaalisesta toiminnasta aiheutuvia kustannusvaikutuksia 

koko tuotantoprosessin viitekehyksessä on arvioitu kappaleessa 6.2.7.  

 

6.2.1 Lämpötilan vaikutus pesutulokseen 
 

Lämpötilan vaikutusta pesutulokseen voidaan arvioida pinnanpuhtaudessa tapahtuvien muutos-

ten sekä pesuvesien likaantumisen ja pesutehon muutosten kautta. Kuvista 16 ja 17 voidaan 

havaita, että pesulämpötilojen ollessa alhaisia elo- ja syyskuussa 2014 on myös pesutulos pin-

nanpuhtauden suhteen määriteltynä ollut ajoittain hyvinkin heikko. Pesuun tulevien nauhojen 

likaisuus ei yksinään riitä selittämään heikkoa pesutulosta. Pestyn nauhan pinnanpuhtaudessa 

tapahtunut keskimääräinen muutos siirryttäessä elokuusta syyskuuhun on jopa 27 prosenttiyk-

sikköä (kuva 17). Suurin merkitys on oletettavasti alkalipesun rikkinäisen lämmönvaihtimen 

korjauksella ja tästä seuranneella pesulämpötilojen selvällä nousulla (liite 2). Siirryttäessä 

syyskuusta lokakuuhun, jolloin myös elektrolyyttipesun lämpötilat ovat lähteneet nousuun, on 

kuvan 17 perusteella saavutettu paranema pestyn nauhan pinnanpuhtaudessa 9 prosenttiyksik-



86 

 

 

 

köä syyskuuhun nähden. Lokakuun tuloksiin voi toisaalta vaikuttaa myös pesuvesien uudista-

miskokeilut. Lisäksi otoskoot etenkin elokuussa ovat hyvin pieniä, joten yksiselitteisiä johto-

päätöksiä ei voi aineiston pohjalta vetää. Lämpötilalla vaikuttaisi kuitenkin olevan merkittävä 

vaikutus pesutulokseen, mikä toisaalta on jo pesun teorian kannalta odotettavissa. Kuvan 17 

perusteella pesussa lisäksi ylletään kappaleen 6.1.2 yhteydessä määriteltyihin pesunjälkeisiin 

pinnanpuhtaustasoihin syyskuun jälkeen, kun pesulämpötilat on saatu kohdilleen, huolimatta 

vaihteluista pesuun tulevan nauhan pinnanpuhtaudessa ja pesuvesien likapitoisuuksissa.  

 

Tarkasteltaessa pesuvesien öljy- ja sakka- sekä rautapitoisuuksia, havaitaan etenkin raudan pi-

toisuuksissa kesäseisokin jäljiltä tapahtunut selkeä muutos (kuvat 19 ja 20). Öljy- ja sakkapi-

toisuudet ovat pesuvesissä seisokin jälkeen jopa alhaisemmalla tasolla kuin ennen seisokkia. 

Pesuvesien rautapitoisuudet sen sijaan nousevat elokuun 2014 puolessavälissä moninkertaiselle 

tasolle seisokkia edeltäviin pitoisuuksiin nähden (kuva 20). Koska kylmävalssilla ajetut kelat 

saapuvat kelavarastosta sinkityslinjalle ajettaviksi joidenkin viikkojen viiveellä, voisi elokuun 

puoliväli siten vastata ajanhetkeä, jolloin uudella valssiöljyllä valssatut kelat ovat pääosin pää-

tyneet sinkityslinjalle ajoon.  
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Kuva 19. Pesuvesien öljy- ja sakkapitoisuudet suhteessa pesuosalla tehtyihin toimenpiteisiin. 
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Kuva 20. Pesuvesien rautapitoisuudet suhteessa pesuosalla tehtyihin toimenpiteisiin. 

 

Pesuvesien likapitoisuudet näyttävät kuvien 19 ja 20 perusteella kuitenkin lähtevän lämpötilan 

nousun myötä laskuun, vaikka niiden oletusarvoisesti tulisi kasvaa parantuneen pesutehon 

myötä. Vesiä on kuitenkin ajopäiväkirjojen mukaan laskettu kiertotankeista jo 26.–27.8.2014. 

Pesuvesien suuri vaihtuvuus voi siten selittää niiden suhteellisen puhtaana pysymisen ennen 

8.9.2014 suoritettua pesuvesien täystyhjäystä.  

 

Kemikaalitoimittajan antamat suositusarvot, joiden ylityttyä pesuteho teoriassa voi alkaa oleel-

lisesti heiketä, ovat alkalipesun öljypitoisuudelle 5–7 g/l ja rautapitoisuudelle 0,6–0,8 g/l (Ol-

sen 2015). Elektrolyyttipesussa, sillä oletuksella että virtaverkot ovat käytössä, ovat raja-arvot 

vastaavasti 2–3 g/l ja 0,2–0,3 g/l (Olsen 2015). Harjapesun raja-arvot vuodelta 2000 ovat öljyl-

le 8 g/l ja raudalle 1 g/l (Mikkola 19.4.2001). Lämpötilan muutosten tarkastelujaksolla pesu-

vesien likapitoisuudet ovat kuitenkin joko ylittäneet tai lähennelleet näitä suositusarvoja lähes 
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kaikissa pesuvaiheissa (kuvat 19 ja 20). Vesien likaisuus on siten selvästi vaikuttanut pesusta 

lähtevän nauhan puhtauteen.  

 

Vesien likaisuus ilmenee myös kuvista 21, 22 ja 23, joissa pesuvaiheiden pesutehoa kuvaava 

vapaa alkaliteetti ja pesuaineen kulumista kuvaava kokonaisalkaliteetti esitetään pesuvesien 

johtokyvyn rinnalla. Kuviin 21, 22 ja 23 on lisäksi merkattu kokonaisalkaliteetin teoreettinen 

yläraja, jonka ylittyessä vesien pesutehon voidaan katsoa olevan loppuun kulutettu. Pesuosan 

kemikaalitoimittajan mukaan kokonaisalkaliteetti ei saisi ylittää vapaata alkaliteettia enempää 

kuin 1,8–1,9-kertaisesti, jotta saippuoiden muodostuminen pesussa edelleen on mahdollista 

(Olsen 2015). Kuvista 21 ja 23 kuitenkin nähdään, että alkali- ja harjapesujen kokonaisalkali-

teetit ovat elokuun 2014 lopulla käyneet lähellä teoreettista ylärajaa. Vertailuaineistoa ei kui-

tenkaan pinnanpuhtaustestien muodossa tältä ajanhetkeltä ole. Lisäksi pesulämpötilan vaikutus 

alkaliteetteihin on oletettavasti vähäinen, joskin lämpötila vaikuttaa pesuliuosten johtokykyyn. 

Sen sijaan suurempi vaikutus alkaliteetteihin on varmasti korkean pesulämpötilan myötä irtoa-

valla lialla ja sen pitoisuuksilla pesussa.  

 

Kuva 21. Alkalipesun pesuvesien vapaa- ja kokonaisalkaliteetti suhteessa johtokykyyn. 
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Kuva 22. Elektrolyyttipesun pesuvesien vapaa- ja kokonaisalkaliteetti suhteessa johtokykyyn. 
 

Kuva 23. Harjapesun pesuvesien vapaa- ja kokonaisalkaliteetti suhteessa johtokykyyn. 
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Elokuun 2014 pinnanpuhtausnäytteiden perusteella voi kuitenkin päätellä, että liian alhainen 

pesulämpötila edistää lähinnä lian leviämistä nauhan pinnalle ennemmin kuin sen peseytymistä 

pois (kuva 16). Mikäli lämpötila on liian alhainen tensidien aktivoitumiselle, eivät ne kykene 

laskemaan öljyisen lian pintajännitystä ja poistamaan likaa nauhan pinnalta. Vastaavasti vals-

siöljyn sisältämät rasva-aineet eivät liukene veteen, jonka lämpötila on niiden sulamispistettä 

alhaisempi. Pesukemikaalien toimittaja onkin suositellut sopivaksi lämpötilaväliksi 50–80 °C, 

ja syksyn pesutilanteen myötä tarkemmin väliä 60–70 °C. Teoreettisesti pesulämpötilan tulisi 

lisäksi olla riittävä, kun se kykenee nesteyttämään kylmävalssatun teräksen pinnalla esiintyvän 

rasvalian (Colvin 1993, 19). Yli 54 °C lämpötila edistää kylmävalssatun nauhan pinnassa tyy-

pillisesti esiintyvän lian ja valssiöljyn eläinpohjaisten rasvojen nesteytymistä (Colvin 1993, 

13). Koska nauhan lämmittämiseen ja rasvojen sulattamiseen pesussa on käytettävissä hyvin 

lyhyt aika, ja nauhan kontakti pesuliuoksen kanssa on hyvin pikainen linjan suuresta ajonopeu-

desta johtuen, ovat käytännön pesulämpötilat kuitenkin tätäkin korkeampia (Colvin 1993, 13).  

 

Ottaen huomioon sekä kemikaalitoimittajan suositukset että teoreettisen vaatimuksen pesuläm-

pötilalle, voi pesuosan riittäväksi lämpötilaksi todeta siten 60 °C. Koska efektiivinen pesuläm-

pötila kastoaltaissa kuitenkin on joitain asteita alhaisempi kuin vesien lämpötilaa ylläpitävässä 

kiertotankissa (liite 2), tulee kiertotankin asetusarvo lämpötilalle olla korkeampi kuin vaadittu 

pesulämpötila. Kiertotankkien nykyiset 65 °C:n asetusarvot ovat siten pesun kannalta toimivia. 

Nykyisillä lämpötila-asetuksilla on pysytty keskimäärin hyvin pestyn nauhan pinnanpuhtaudel-

le edellä asetetussa tavoitteessa (kuva 16), tammikuun poikkeuksellista pesutilannetta lukuun 

ottamatta. Koko tarkastelujaksolla pesuosan toimintaan vaikuttaa kuitenkin muitakin muuttujia 

kuin lämpötila.  

 

Epävarmuustekijöitä tulosten tulkintaan aiheuttaa teippitestien osalta etenkin elokuun hyvin 

pieni otanta, sekä kappaleessa 6.1.1 todetut teippitestin heikkoudet. Lisämuuttujana on vesien 

osittainen tyhjäys kiertotankeista, joka säännöllisenä toimenpiteenä on pesuosalla aloitettu 

26.9.2014. Pesuvesien analyysituloksiin voi lisäksi vaikuttaa se, millä hetkellä näyte on otettu 

erityisesti vesien uudistamisen tai kemikaaliannostelun suhteen. Laboratorioanalyysien tulok-

siin epävarmuutta ja vaihtelua voi myös aiheutua inhimillisistä virheistä ja tulkintaeroista.   
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6.2.2 Pesuvesien uudistamisen vaikutus pesutulokseen 
 

Pesusta lähtevän nauhan pinnanpuhtaus syyskuun 2014 lopusta joulukuun alkuun, jolloin pe-

suvesiä kaikkein tehokkaimmin on pesuosalla uusittu, on kuvan 16 perusteella selvästi nousu-

johteinen. Pinnan likaisuus pesusta lähtevillä nauhoilla näyttäisi siis vähenevän siitäkin huoli-

matta, että pesuun tulevien nauhojen likaisuus vaihtelee. Syyskuun ja marraskuun välillä on 

pinnanpuhtaus keskimäärin parantunut 9 prosenttiyksikköä (kuva 17). Tällä tarkastelujaksolla 

on toisaalta myös alkali- ja elektrolyyttipesujen lämpötiloissa tapahtunut muutoksia, joten osa 

pesuvaikutuksesta voi olla myös kohonneen pesulämpötilan aikaansaamaa.  

 

Pesuvesien säännöllisen uudistamisen vaikutus pesuvesien likaisuuteen näkyy kuitenkin selke-

ästi kuvien 19 ja 20 öljy- ja rautapitoisuuksissa. Syyskuussa pesuosan ylimääräisten täystyhjä-

ysten jäljiltä sekä öljyn että raudan pitoisuudet lähtevät pesuvesissä selvään nousuun, mutta 

vesien säännöllisen uudistamisen myötä pitoisuuksien kasvu myös taittuu nopeasti. Mikäli ve-

siä ei vaihdettaisi, likapitoisuudet vesissä jatkaisivat kasvuaan, kunnes vesien pesuteho ei enää 

riittäisi ja vedet tulisi jälleen vaihtaa kokonaisuudessaan. Vastaavanlainen likapitoisuuksien 

nousu on havaittavissa tilanteessa ennen kesän huoltoseisokkia, jolloin pesuosaa on ajettu ajoit-

tain hyvinkin likaisilla vesillä (kuva 19).  

 

Vesien vaihdosta huolimatta alkalipesun öljypitoisuudet ylittävät tarkastelujaksolla annetut ra-

ja-arvot vesien likapitoisuuksille (kuva 19). Sen sijaan harjapesussa öljyn ja etenkin raudan pi-

toisuudet on saatu kuriin ja raja-arvojen sisälle vesien vaihdolla (kuvat 19 ja 20). Myös elektro-

lyyttipesun likapitoisuudet ovat vesien vaihdon myötä pysyneet hyväksyttävällä tasolla. Joulu-

kuussa, jolloin vesien vaihto on jäänyt vähemmälle, lähtevät pitoisuudet kaikissa pesuvaiheissa 

jälleen raja-arvojen kannalta huolestuttavaan nousuun (kuvat 19 ja 20). Ennen kaikkea pitoi-

suudet ovat nousussa myös huuhteluvaiheissa, mikä pahimmillaan voi vaarantaa tehokkaan 

huuhtelun. Vesien vähäisen vaihdon ohella oma vaikutuksensa pesuvesien likaantumiseen voi 

myös olla muuttuneella pesuaineannostelulla, jonka ansiosta lika mahdollisesti irtoaa nauhasta 

helpommin. Tammikuuhun 2015 tultaessa pesuvesien likaisuus alkaa kuitenkin vaikuttaa pe-

susta lähtevän nauhan pinnanpuhtauteen jo selvästi (kuva 17).  
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Vesien säännöllinen vaihtaminen näkyy myös pesuvesien alkaliteeteissa. Alkalipesun (kuva 

21), elektrolyyttipesun (kuva 22) ja harjapesun (kuva 23) kokonaisalkaliteetit ovat tarkastelu-

jaksolla kasvaneet varsin maltillisesti suhteessa vapaaseen alkaliteettiin, etenkin verrattaessa 

elo-syyskuun ajanjaksoon, jolloin vedet olivat ajoittain hyvinkin likaisia, mutta vesiä ei sään-

nöllisesti vielä vaihdettu. Pesutehon voi siis sanoa alkaliteettien perusteella säilyneen tarkaste-

lujaksolla hyvällä tasolla, etenkin verrattaessa tammikuuhun 2015, jolloin vesien vaihto on jää-

nyt vähäiseksi ja vesien likapitoisuudet ovat lähteneet nousuun. Tammikuussa harjapesun (ku-

va 23) kokonaisalkaliteetti kohoaakin yli annetun ylärajan, jonka jälkeen pesuvesien pesuteho 

teoriassa on loppuun kulutettu. Vaikka tammikuussa pesuun myös tulee valssin poikkeusolojen 

vuoksi likaista nauhaa, ja pesukemikaalien annostelua on muutettu, voi aineiston perusteella 

spekuloida, että pesuvesien säännöllisellä vaihtamisella tilanne olisi pysynyt paremmin hallin-

nassa. Joka tapauksessa kuvien 21, 22 ja 23 perusteella vesien säännöllinen uudistaminen ei 

vaikuta alentavasti vesien vapaaseen alkaliteettiin, jota automaattiannostelija pitää yllä vesien 

uusimisesta huolimatta.  

 

Koska vesien kemiallista pesutehoa ja sen kulumista parhaiten kuvaavat alkaliteetit, voisi jat-

kossa vesien täystyhjäystä pesuosalla harkita suoritettavan vapaan ja kokonaisalkaliteetin suh-

teellisten pitoisuuksien mukaan, sen sijaan että vedet uusittaisiin ennalta määrättyinä ajankoh-

tina kahdesti vuodessa. Erityisesti kokonaisalkaliteetin selkeä, nopea nousu vapaaseen alkali-

teettiin nähden kertoo vesien vaihtotarpeesta (Olsen 2014). Tällöin tarpeen on kuitenkin mää-

rittää sellainen kokonaisalkaliteetin yläraja, jolla vesien vaihto on mielekästä. Teollisuuden 

koulutuksissa raja-arvona kokonaisalkaliteetin ja vapaan alkaliteetin suhteille käytetään arvoa 

1,4 (Hesling 2008, 16). Tämän mukaisesti pesuosan vedet olisivat kuitenkin pesukykyisiä käy-

tännössä ainoastaan täystyhjäyksien yhteydessä. Sellaisilla ajanjaksoilla, joilla pesuosalla on 

ylletty edellä määritettyyn pestyn nauhan 75 % pinnanpuhtauteen, ovat alkaliteettien suhteet 

kuitenkin enimmillään olleet 1,7 (kuvat 21, 22 ja 23). Voisi siten arvioida, että mikäli alkali-

teettien suhdeluku kasvaa tätä korkeammaksi, alkavat vaikutukset näkyä pestyn nauhan pin-

nanpuhtaudessa. Tuotannon käytännön järjestelyjen kannalta voi tietenkin pohtia, onko pe-

suosan huollon järjestäminen käytännöllisempää ennalta määrättyjen huoltopäivien kuin labo-

ratoriokokeiden tulosten perusteella. Pesutankkien tyhjennyksen on kuitenkin sanottu olevan 
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tarpeellista jopa joka neljän viikon välein (Hesling 2008, 16) tai vastaavasti 6–13 viikon välein 

(Friesendorf 1997). Mikäli vesiä siis pesuosan alkuaikoina on vaihdettu 3–4 kertaa vuodessa ja 

nykyisellään vain kahdesti vuoteen, on pesuvesien voimakas likaantuminen täysin odotettavis-

sa.  

 

Vesiä on pesuosalla uusittu alkujaan kiertotankkien päätyventtiileistä. Vaikka öljy onkin emul-

goituneena pesuvesien nestefaasiin, laskeutuu rautalika pääosin tankkien pohjalle. Tehokkain 

tapa poistaa rautaa olisi siten kiertotankkien pohjaventtiileistä, joista vedet kuitenkin laskevat 

pesuosan lattiasyvennyksiin ja vasta tätä kautta keräilykaivoihin. Työturvallisuuden kannalta 

paras tapa olisi lisäksi vesien jatkuva vähäinen juoksutus venttiileistä, jolloin alkalihöyryt ja 

mahdolliset roiskeet eivät aiheuttaisi välitöntä vaaraa vesien laskun yhteydessä. Kiertotankkien 

täyttö ei kuitenkaan onnistu luotettavasti valvomosta käsin, ja vesien jatkuvasta täytöstä pe-

suosalla huolehtiminen on nykyisellä yleisvuorottajan vakanssilla mahdotonta. Pohjalle kerään-

tyvän raudan poistamiseksi tehokkainta olisi lisäksi vesien kertatyhjäys täysin aukinaisella 

venttiilillä, jotta syntynyt voimakas virtaus kuljettaa mukanaan mahdollisimman paljon tankki-

en pohjalle kerääntyvää sakkaa. Suoraan kastoaltaista vesiä ei myöskään kannata laskea, jottei 

vaaranneta linjan ajonaikaista pesua. Yksinkertaisten laskeutuskokeiden perusteella näyteastian 

pohjalle näyttäisi lisäksi kerääntyvän enemmän pohjasakkaa kiertotankeista laskettaessa kuin 

kastoaltaista laskettaessa. Vesi myös kiertää kastoaltailta joka tapauksessa takaisin kiertotank-

keihin, ja myös puhdistuu palatessaan osin magneettisuodattimilla.  

 

Ohjeen mukaisesti vesiä on kustakin pesuosan kiertotankista määrä laskea 20 % vuorokaudessa 

ja loppuhuuhtelusta lisäksi 40–50 % joka vuoro. Laskettua vesimäärää ei kuitenkaan pesuosalla 

voi suoraan kontrolloida. Koska toimenpide tapahtuu yksinkertaisesti venttiiliä avaamalla il-

man virtausmittareita, ei vesien lasku ole hallittua. Tämä näkyy myös selvänä vaihteluna las-

kettujen vesien määrässä liitteen 3 pinnankorkeuskuvaajissa. Mikäli haluttaisiin tarkkaan sää-

dellä, paljonko vesiä pesuosalla kerralla uusitaan, tulisi tyhjennyksen siis joko olla automati-

soitua tai poistuvan virtauksen mittauksen muutoin reaaliaikaista. Jätevesilaitoksen vastaanot-

tokyky voi toisaalta myös rajoittaa laskettavia määriä. Kyseisellä tarkastelujaksolla lasketut 

vesimäärät ja toimenpiteen tiheys vaikuttaisivat kuitenkin pitävän pesuvesien likapitoisuudet 
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raja-arvojen alla. Rautapitoisuuksien vähentämisen kannalta tärkeintä on toisaalta päästä eroon 

pohjasakasta, mikä ei välttämättä vaadi tilavuudeltaan suurta virtausta, vaan lähinnä tarpeeksi 

voimakkaan virtauksen. Pesuvesien öljystä pääsee kuitenkin eroon vain nestefaasia uusimalla.  

 

Mikäli pesuvesien likapitoisuudet jatkossakin pysyttelevät tasolla, joka uhkaa pesutehoa ja las-

kee pesutulosta, tulisi vesien säännöllistä uudistamista jatkaa. On esimerkiksi esitetty, että pe-

suliuosten likapitoisuuksien pitämiseen tasaisella tasolla riittäisi jatkuva 100–300 l/h ylijuoksu-

tus (Friesendorf 1997). Prosentuaalisesti tämä tarkoittaisi vuorokaudessa harjapesun ja harja-

huuhtelun kiertotankkien tilavuudesta 24–72 %:n, alkalipesun kiertotankista 12–36 %:n ja vas-

taavasti elektrolyyttipesun kiertotankista 8–24 %:n vaihtuvuutta. Tämä vastaa kuitenkin pai-

koin selvästi suurempia vesimääriä kuin mitä nykyisen ohjeistuksen mukaan lasketaan. Opti-

mointimielessä voidaankin todeta, että haluttu vaikutus voidaan saavuttaa jo selvästi pienem-

mällä uudistustarpeella.  

 

Kemikaalikulujen minimoimiseksi kiertotankkien vesiä voisi kuitenkin harkita kierrätettävän 

pesuosan selkeytyssäiliön kautta, jolloin säiliön pohjalle kerääntyvä sakka voitaisiin ohjata jä-

tevesilaitokselle käsiteltäväksi ja selkeytynyt pesuliuos takaisin kiertotankkeihin. Tällä toimen-

piteellä voitaisiin vähentää paitsi pesukemikaalien kulutusta, myös pesuosalle syötettävän ve-

den ja veden lämmitykseen kuluvan energian tarvetta. Automatiikka selkeytykseen on jo ole-

massa.  

 

Suorien johtopäätösten tekeminen työssä esitetyn datan perusteella ei kuitenkaan ole täysin 

mahdollista, sillä vesien kierrätyksen tarkastelujaksolla esimerkiksi myös alkali- ja elektrolyyt-

tipesun lämpötiloissa on tapahtunut muutosta. Kappaleen yhteydessä esitetyt johtopäätökset 

ovatkin ennemmin suuntaa-antavia kuin ehdottomia lainalaisuuksia. Myöskään pinnanpuhtaut-

ta todentavia teippitestejä ei ole koko tarkastelujakson ajalta tasaisesti, eikä otoskoko ole yksi-

selitteisen kattava. Teippitestit edustavat siten edelleenkin lähinnä yksittäistapauksia kuin to-

dellista kokonaiskuvaa. Pesuvesien analyysituloksiin voi lisäksi vaikuttaa se, millä ajanhetkellä 

näytteet on otettu suhteessa kiertotankkien vesien uudistamiseen. Ajanjaksolla 20.11.–

9.12.2014 ei myöskään ole otettu lainkaan pesuvesinäytteitä.  
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6.2.3 Kemikaaliannostelun vaikutus pesutulokseen 
 

Pesuun tulevan nauhan pinnanpuhtaus on kuvien 16 ja 17 perusteella ollut kemikaaliannostelun 

tarkastelujaksolla hyvin vaihtelevaa. Etenkin alkuvuodesta 2015 pesuun tulevien nauhojen 

puhtaudessa on tapahtunut selvä käännös huonompaan, johtuen mitä luultavimmin kylmävals-

silla joulun aikaan sattuneista emulsio-ongelmista. Kylmävalssilla tapahtuvat muutokset näky-

vät sinkityslinjalla viiveellä kelojen välivarastoinnin vuoksi. Pesusta lähtevän nauhan pinnan-

puhtaus on kuitenkin ollut joulu- ja helmikuussa raja-arvojen kannalta keskimäärin tyydyttä-

vää. Tammikuussa pesutulos on sen sijaan laskenut selvästi, huolimatta pesuvesien täydellises-

tä uusimisesta talvihuollon yhteydessä 22.1.2015. Pesutulokseen on vaikuttanut kylmävalssilta 

tulevat likaiset nauhat, kommunikaatiokatkoksista johtuva vähäinen vesien uusiminen ja johto-

kyvyn asetusarvojen laskeminen pesussa ajanjaksolla 23.–30.1.2015 pesuaineen säästämiseksi. 

Tarkastelujaksolla on siten vaikuttanut monta eri tekijää, minkä vuoksi yksiselitteisten johto-

päätösten muodostaminen kemikaaliannostelun vaikutuksesta pesutulokseen on haasteellista.  

 

Numeraalisesti tarkasteltuna on pestyn nauhan pinnanpuhtaus parantunut marraskuulta joulu-

kuulle siirryttäessä keskimäärin kahdella prosenttiyksiköllä (kuva 17). Koska annostelukokeet 

on aloitettu pesuosalla 9.12.2014 alkaen, ja joulukuun ensimmäinen pinnanpuhtausnäyte otettu 

8.12.2014, kuvaavat joulukuun pinnan likaisuuksien keskiarvot kuvassa 17 käytännössä annos-

telukokeiden ajankohtaa. Pesuvesien säännöllinen uudistaminen on kyseisellä tarkastelujaksol-

la ollut vähäistä, joskaan sen vaikutusta pesutulokseen ei täysin voi sulkea pois (liite 3). Joulu-

kuussa kylmävalssilta on toisaalta pesuun tullut keskimääräistä puhtaampaa nauhaa (kuva 17). 

Joulukuusta tammikuuhun siirryttäessä on keskimääräinen pinnanpuhtaus kuitenkin laskenut 

jopa 5 prosenttiyksikköä (kuva 17). Pesuolojen jälleen tasaannuttua on pesutulos helmikuulle 

tultaessa noussut 4,5 prosenttiyksiköllä, huolimatta tulonauhan likaisuudesta (kuva 17).  

 

Pesuvesien likapitoisuuksissa ilmenee tarkastelujaksolla myös selvää muutosta. Alkalipesun 

öljy- ja rautapitoisuudet pysyttelevät raja-arvojen kannalta varsin korkealla tasolla, samalla kun 

harja- ja elektrolyyttipesujen likapitoisuudet lähtevät tarkastelujaksolla selvään nousuun, ylittä-

en monin paikoin pesuvesille annetut öljyn ja raudan raja-arvot (kuvat 19 ja 20). Likapitoi-
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suuksien nousulla onkin selvä yhteys tarkastelujakson heikkoon pesutulokseen. Pesuvesien vä-

häinen vaihtuminen voi selittää etenkin harjapesun vesien likaisuutta, sillä pienessä kiertotan-

kissa muutokset näkyvät nopeasti. Sen sijaan elektrolyyttipesussa, jossa myös vesien likaantu-

misen muutokset ovat harjapesua maltillisempia, ei vesien vaihtamatta jättäminen oletettavasti 

vaikuta yhtä selvästi pitoisuuksien nousuun kiertotankin suuresta tilavuudesta johtuen.  

 

Pesuainekomponenttien kerta-annostelun muutoksesta on kuitenkin aineiston perusteella vai-

kea päätellä mitään, sillä alkalipesussa näyttäisi likaa irtoavan jopa heikommin kuin ennen, kun 

taas harja- ja elektrolyyttipesussa lian määrä lisääntyy (kuvat 19 ja 20). Koska öljyn tulisi kui-

tenkin pääasiallisesti irrota alkalipesussa, kuvastaa alkalipesun laskeva öljypitoisuus käytän-

nössä tippuvaa pesutehoa (Olsen 2015). Elektrolyyttipesun likapitoisuuksien nousua voi sen 

sijaan selittää pesuainekonsentraatin ja lisäaineen lisäys kyseiseen pesuvaiheeseen, tai vastaa-

vasti pesuun tavallista likaisempana tulevat nauhat.  

 

Merkille pantavaa on kuitenkin myös harjahuuhtelun öljy- ja rautapitoisuuksien kasvu tarkaste-

lujaksolla (kuvat 19 ja 20). Myös loppuhuuhtelun rautapitoisuudet ovat joulu-helmikuussa kor-

keammalla tasolla kuin esimerkiksi loka-marraskuussa (kuva 20). Etenkin harjahuuhtelussa 

nousussa olevat pitoisuudet voivat selittyä elektrolyyttipesun pesuainelisäyksellä, kun olete-

taan, että lika irtoaa harjahuuhtelun harjoilla pesuainelisäyksen ansiosta helpommin. Mikäli 

elektrolyyttipesun pesuainelisäys kuitenkin aiheuttaa kohonneita likapitoisuuksia huuhteluvai-

heissa, voi se olla tehokkaan huuhtelun kannalta haitallista. Likapitoisuuksien nousua huuhte-

luvaiheissa voi toisaalta myös selittää vesien vähäinen säännöllinen uudistaminen tarkastelu-

jaksolla, joskin loppuhuuhteluun syötetään vettä tasaisesti vesien johtokyvyn perusteella puh-

taan huuhteluveden takaamiseksi sekä loppuhuuhtelun kiertopumppujen ylläpitämiseksi. Koska 

loppuhuuhtelusta vedet päätyvät harjahuuhtelun kiertotankkiin, josta edelleen on jatkuva juok-

sutus viemäriin, on huuhteluvesien vaihtuvuus normaalioloissakin suurta.  

 

Annostelumuutoksista huolimatta alkalipesun vapaa alkaliteetti on tarkastelujaksolla pysytellyt 

entisellä tasollaan (kuva 21). Harjapesussa vapaa alkaliteetti sen sijaan lähtee tammikuussa 

nousuun, mikä voi selittyä elektrolyyttipesusta ylijuoksuna tulevalla pesuaineliuoksella (kuva 
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23). Tällöin elektrolyyttipesun pesuainelisäys näkyisi siis myös harjapesun lisääntyneenä pesu-

tehona. Elektrolyyttipesun vapaa alkaliteetti lähtee tarkastelujaksolla kuitenkin laskuun aiem-

paan tasoon nähden (kuva 22). Tätä selittää elektrolyyttipesun johtokyvyn asetusarvon laske-

minen, sekä toisaalta lipeän suhteellisen osuuden pienentyminen pesussa, jolloin myös sen nos-

tava vaikutus vapaaseen alkaliteettiin on vähäisempi. Korkea alkaliteetti ei kuitenkaan itses-

sään indikoi korkealaatuista pesuainetta, sillä esimerkiksi alkaliteettia tehokkaasti nostava lipeä 

on yksin käytettynä melko heikko pesuaine (Colvin 1993, 20). Tästä syystä ei myöskään olisi 

järkevää siirtyä käyttämään pesuosalla pelkkää lipeää. Tensidien ja apuaineiden korkea hinta 

on siten perusteltavissa niiden huomattavalla vaikutuksella pesutehoon (Colvin 1993, 20).  

 

Tammikuun lopulla myös alkali- ja harjapesujen vapaat alkaliteetit lähtevät hetkelliseen las-

kuun, kun johtokykyjen asetusarvoja on ajalla 23.–30.1.2015 väliaikaisesti laskettu. Pesuvesien 

kokonaisalkaliteetit lähestyvät kuitenkin joulu-tammikuussa teoreettista ylärajaa, mikä kertoo 

pesutehon heikkenemisestä pesussa (kuvat 21, 22 ja 23). Etenkin harjapesussa suositeltu koko-

naisalkaliteetin yläraja ylittyy, eli pesuteho on käytännössä vaarantunut. Alkali-, harja- ja elekt-

rolyyttipesujen öljypitoisuuksien ja kokonaisalkaliteettien välillä on myös suora korrelaatio (r 

= 0,75–0,88; 1-suuntaisen testin p-arvo = 0,000). Pesuvesien kasvavat öljypitoisuudet korotta-

vat siis myös kokonaisalkaliteettia ja siten heikentävät suhteellista pesutehoa.  

 

Huuhteluvaiheiden alkaliteettien seuraaminen ei pesutehon kannalta ole merkityksellistä. 

Huuhteluvesien johtokyky vastaa käytännössä niiden kokonaisalkaliteettia, sillä molemmat 

reagoivat yhtäläisesti vesien likatekijöihin. Ainoat vapaata alkaliteettia nostavat tekijät ovat 

aiemmista pesuvaiheista kantautuneet pesuainejäämät. Alkaliteettien perusteella voi kuitenkin 

arvioida huuhteluvesien puhtautta. Joulu-tammikuussa sekä harja- että loppuhuuhtelun koko-

naisalkaliteetit ovatkin tavallista korkeammalla tasolla. Pesuvesien poikkeuksellinen likaisuus 

on siis näkynyt myös huuhteluvaiheessa (liite 6). Mikäli pesun muita analyysituloksia kuiten-

kin tarkkaillaan ja vesien pesutehoa pidetään yllä, ei huuhteluvesien alkaliteetteja ole jatkossa 

tarpeen määrittää. Sen sijaan alkali-, harja- ja elektrolyyttipesujen alkaliteettien seuranta vii-

koittaisella tasolla joka toisen viikon sijaan voi osoittautua hyödylliseksi pesutehon muutosten 

ennakoinnin suhteen. Automaattititraattorilla suoritettava analyysi ei sido paljon työvoimaa. 
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Tärkeimpiä pesuvesien kuntoa määritteleviä analyysejä alkaliteettien ohella ovat lisäksi rauta- 

ja öljy- ja sakkapitoisuuden määrittäminen, joita tulisi jatkaa vähintään kahden viikon välein. 

Tulosten tulkinnan kannalta informatiivista voisi lisäksi olla öljy- ja sakkatuloksissa kirkkaan 

öljyisen ja samean sakkamaisen osan tilavuuksien kirjaaminen toisistaan erillisinä. Kiintoaine-

analyysi kertoo myös pesuvesien kunnosta. Sen uudelleen käyttöönottoa on suositeltu kemi-

kaalitoimittajan taholta (Olsen 2014). Pesuvesien pH:n mittaus ei juuri kerro muusta kuin pe-

suaineliuosten tasaisella tasolla pysyttelevästä emäksisyydestä ja vastaavasti huuhteluvesien 

sen hetkisestä poikkeavuudesta veden neutraaliin pH-arvoon. Vesien johtokyky kertoo lähinnä 

automaattiannostelijan oikea-aikaisesta annostelusta alkaliteetteihin verrattuna.    

 

Kemikaaliannostelun kannalta huomattavaa kuitenkin on, ettei automaattiannostelijan eikä lin-

jan mittarien mittaamien johtokykyjen ja pesuvesien laboratoriossa määritettyjen vapaiden al-

kaliteettien välillä ole selkeää riippuvuutta (liite 7). Laboratoriossa määritetyt johtokyvyt sen 

sijaan korreloivat melko hyvin alkali- ja harjapesun vapaiden alkaliteettien kanssa (liite 7). Joh-

tokykymittareiden reagointi alkaliteettien muutoksiin ei siten ole kovin tarkkaa eikä nopeaa. 

Sama ilmiö on havaittu jo vuonna 2000 (Mikkola 19.4.2001). Automatiikan on kuitenkin todet-

tu pystyvän huolehtimaan liuoksille asetetuista ohjearvoista hyväksyttävällä tarkkuudella 

(Mikkola 19.4.2001). Tulosten tarkkuuteen voi vaikuttaa alkaliteettien titrausta edeltävien näy-

telaimennosten teon yhteydessä aiheutuvat epätarkkuudet. Merkittävämpi tekijä on kuitenkin 

johtokykyantureiden likaantuminen linjalla, mikä heikentää mittareiden reagointikykyä (Mik-

kola 19.4.2001). Mittareiden säännöllinen puhdistaminen on siten hyvin tärkeää.  

 

Vaatimattomista muutoksista pinnanpuhtaudessa kyseisellä tarkastelujaksolla voisi kuitenkin 

päätellä, ettei kemikaalien annostelun muutoksilla ole merkittävää vaikutusta pesutulokseen, 

etenkään verrattuna pesuvesien lämpötilan säätöön ja pesuliuosten ylläpitoon. Elektrolyytti-

pesuun ei siten nykyisellään ole välttämätöntä syöttää muita pesukemikaaleja kuin lipeää, var-

sinkaan kun pestyn nauhan pinnanpuhtauden tavoitteisiin ylletään jo lämpötilan säädöillä ja 

pesuvesien ylläpidolla. Koska elektrolyyttipesun pesuainelisäys kuitenkin vaikuttaisi tuovan 

lisäpesutehoa edeltävään harjapesuun ja edistävän lian irtoamista muissakin pesuvaiheissa, 

voidaan elektrolyyttipesun lisäannostelua hyödyntää tarpeen vaatiessa pesutehon lisäreservinä. 
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Kemikaaliannosteluun suhteen on pesuliuosten optimoinnilla saavutetun hyödyn sanottu kui-

tenkin olevan kyseenalainen, tensidien lisäyksiä lukuun ottamatta (Lamberigts & Bordignon 

1994, 474). Pinta-aktiivisten aineiden määrä tulisikin pesussa pitää niin suurena, että ne voivat 

tehokkaasti erottaa ja dispergoida öljyjäämät, mutta samalla riittävän matalana, jotta vältetään 

vaahtoamisesta johtuvat ongelmat (Lamberigts & Bordignon 1994, 474). Analyysilaboratorios-

sa nykyisin käytössä olevilla menetelmillä tensidien pitoisuuden analysointi pesuliuoksesta ei 

kuitenkaan onnistu. Lisäaineen todellinen tensidipitoisuus ei myöskään ole tiedossa. Yksinker-

taistetuilla kokeilla ideaalisissa olosuhteissa on kuitenkin havaittu, että tietyn raja-arvon ylittä-

vät pesuainepitoisuudet eivät enää merkittävästi lisää pesutehoa kylmävalssattua terästä pestes-

sä (Colvin 1993, 20). Laboratoriokokeilla tai puhtailla pesuvesillä suoritetut kokeet eivät kui-

tenkaan edusta todellisia tuotannon oloja, joissa likaisten pesuvesien vaatimat pitoisuudet ovat 

ideaalioloja korkeampia. Mikäli pesuainekomponenttien optimaalista konsentraatiota haluttai-

siin siten määrittää, tulisi linjaolosuhteissa pyrkiä suorittamaan kontrolloituja kokeita. 

 

Virhelähteet aineiston suhteen ovat pitkälti samoja kuin kappaleissa 6.2.1–6.2.2 esitetyt virhe-

lähteet. Aikaväliltä 20.11.–9.12.2014 ei myöskään ole lainkaan pesuvesien analyysituloksia, 

joten aukoton vertailu aiempiin tuloksiin ei ole tältä osin mahdollista. Pesuosalla vaikuttavien 

muuttujien suhteen kemikaaliannostelun tarkastelujakso ei myöskään ole vertailukelpoinen 

edeltävään loka-marraskuun jaksoon, koska pesuvesien uudistamistiheys on tällöin tippunut 

selvästi. Yksiselitteisesti ei myöskään voida sanoa elektrolyytin pesuainelisäysten edistävän 

raudan ja öljyn irtoamista pesussa, kun tarkastelujaksolla vaikuttaa monta eri muuttujaa. Elekt-

rolyyttipesun pesuainekokeilua onkin pesuosalla jatkettu toistaiseksi.  

 

6.2.4 Muutokset kemikaalikulutuksessa 
 

Yksittäisten pesuainekomponenttien kulutuksessa tapahtuneet muutokset pesuosalla vuodesta 

2014 alkuvuoteen 2015 on esitetty alla kuvissa 24–27. Heinäkuussa 2014 kemikaalien kulutus 

on muita kuukausia pienempää linjan kahden viikon huoltoseisokista johtuen.  
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Kuva 24. Lipeän kulutus pesuosalla pesuvaiheittain ja kokonaisuudessaan. 

 

 
Kuva 25. Pesuainekonsentraatin kulutus pesuosalla pesuvaiheittain ja kokonaisuudessaan. 
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Kuva 26. Lisäaineen kulutus pesuosalla pesuvaiheittain ja kokonaisuudessaan. 

 

 
Kuva 27. Vaahdonestoaineen kulutus pesuosalla pesuvaiheittain ja kokonaisuudessaan. 
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Kuvien 24–26 perusteella lipeän, pesuainekonsentraatin ja lisäaineen kulutus on pesuosalla ol-

lut koko työn tarkastelujakson ajan pääosin nousussa. Vaatimukset pesuteholle ovat mitä ilmei-

simmin valssiöljyn vaihdon jäljiltä siis kasvaneet. Etenkin loka- ja marraskuun 2014 välisenä 

aikana kulutuksen kasvua selittää myös pesuvesien säännöllinen uudistaminen. Joulukuun 

2014 ja tammikuun 2015 aikana lipeän kulutus näyttäisi kuitenkin lähtevän laskuun, johtuen 

kemikaaliannostelun muutoksista, joissa lipeän suhteellista osuutta annostelussa on vähennetty 

(kuva 24). Kemikaalikulutukseen voi toisaalta kemikaaliannostelun, vesien ylläpitotoimien ja 

kylmävalssatun nauhan puhtaustason ohella vaikuttaa myös tuotettujen nauhojen pinta-ala, jo-

ka vaikuttaa siihen, paljonko nauhan mukana kulkeutuu pesuliuosta seuraaviin pesuvaiheisiin.  

 

Pesuainekomponenttien kokonaiskulutus on kuitenkin joulu-, tammi- ja helmikuussa kasvussa 

ennen kaikkea elektrolyyttipesun pesuainelisäysten vuoksi. Huolimatta kiertotankin suuresta 

tilavuudesta, on elektrolyyttipesun pesuainekonsentraatin ja lisäaineen kulutus pesuvaiheista 

pienintä. Toisaalta kiertotankin suuri koko tarkoittaa suhteellisesti pienempää ajonaikaista pe-

suliuoksen poistumaa ja siten täyttötarvetta. Myöskään pesutehon vaatimuksen ei tulisi elektro-

lyyttipesussa olla enää yhtä korkea kuin edeltävissä pesuvaiheissa. Yksittäisistä pesuvaiheista 

pesuainekomponenttien kulutus on suurinta harjapesussa, jossa toisaalta vesien vaihtuvuuskin 

on pinnankorkeuden muutosten perusteella suurta (liite 3). Nauhan mukana poistuva pesuliuos, 

pesuosan valumakouruun päätyvät roiskeet, vuodot, ylijuoksut, haihtuminen sekä magneet-

tisuodattimelta ylijuoksutetut vedet vaikuttavatkin pienen kiertotankin nestetilavuuteen nopeas-

ti. Helmikuussa 2014 ennen kyseisen vuoden talvihuoltoa, touko-kesäkuussa 2014 ennen ke-

säseisokkia, ja uudelleen tammikuussa 2015 ennen talvihuoltoa pesuainekomponenttien kulu-

tus on kuitenkin suurinta alkalipesussa harjapesun sijaan (kuvat 24–26). Ennen huoltoseisokke-

ja vesiä on tyypillisesti ajettu hyvin likaisina. Kemikaalikulutuksen perusteella vaikuttaisi kui-

tenkin siltä, että mikäli pesuvedet pääsevät hyvin likaisiksi, kasvaa alkalipesun pesuainetarve 

selvästi pesutehon ollessa koetuksella. Tämän seurauksena myös kemikaalien kokonaiskulutus 

pesuosalla kasvaa. Likaiset vedet siis kuluttavat paljon pesukemikaaleja. Toisaalta likainen 

kylpy myös syö vastasyötettyjen kemikaalien pesutehon (Olsen 2014).  
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Lisäykset kemikaalikulutuksessa eivät myöskään näytä kasvavan samassa suhteessa pesusta 

lähtevän nauhan pinnanpuhtauden kanssa. Erityisesti tammikuussa 2015, jolloin pesukemikaa-

lien kulutus on ollut suurta, on myös pesusta lähtevä nauha ollut keskimääräisesti ympäröiviä 

kuukausia likaisempaa (kuva 17). Tähän kuitenkin vaikuttaa pesuvesien ja pesuun tulevien 

nauhojen poikkeuksellinen likaisuus ja pesuvesien vähäinen uusiminen. Vaikka pesuvesien 

säännöllinen uusiminen siis lisää kemikaalikulutusta, sillä varmistetaan pesutehon säilyminen 

ja estetään pesukemikaalien päätöntä syöttöä hyvin likaisiin pesuvesiin. Vesien säännöllistä 

uudistamista tulisikin tästä syystä jatkaa.  

 

Vaahdonestoaineen kulutus näyttäisi sen sijaan työn tarkastelujaksolla olevan selvässä laskussa 

(kuva 27). Kulutuksen väheneminen selittyy kuitenkin pääosin sillä, että linjalla on siirrytty 

käyttämään uutta vaahdonestoainetta, joka on aikaisempaa tehokkaampaa ja vaatii siten lähes 

puolet pienempää annostelua. Alkuvuodesta 2015 vaahdonestoaineen kulutus lähtee kuitenkin 

nousuun, johtuen vesien poikkeuksellisesta likaisuudesta, joka edistää myös vaahtoamista (ku-

va 27). Vaahdonestoaineen osalta suurin kulutus on ollut kesän huoltoseisokin jäljiltä erityises-

ti alkalipesussa, mikä voi osaltaan selittyä uuden valssiöljyn koostumuksen muutoksilla. Uuden 

valssiöljyn suuri rasvahappo- ja esteripitoisuus voikin pesuosalla näkyä enenevänä saippuoiden 

muodostumisena. Saippuat taas aiheuttavat vaahtoamista. Prosessidatan perusteella harjapesun 

vaahdonestoaineen ja pesuaineen määrän välillä on lisäksi suora korrelaatio (r = 0,92; 1-

suuntaisen testin p-arvo = 0,000), joten mitä enemmän pesuun tulee syöttää pesuaineita, sitä 

enemmän saippuoita muodostuu, ja sitä suurempaa vaahdonestoaineen tarve on.  

 

Kylmävalssilta likaisena lähtevä nauha ei kuitenkaan vaikuta ainoastaan sinkityslinja 3:n toi-

mintaan. Linjoilla 1 ja 2, joilla ei ole omaa pesuosaa, haitallista on etenkin rautalika, joka ei 

avoliekkiuunissa pala öljyn tapaan pois. Mikäli sinkkipataan päätyy rautaa, tulee sinne myös 

lisätä alumiinia sitomaan rautaa ja ehkäisemään raudan ja sinkin välistä reaktiota. Sinkityslin-

jojen 1 ja 2 patojen alumiinipitoisuudet ovatkin olleet nousussa valssiöljyn vaihtamisen jäljiltä 

(liite 9 sinkityslinja 2:n osalta). Nauhojen likaisuus ei siten ole ongelma ainoastaan sinkityslin-

ja 3:lla, vaan koko tehtaan mittakaavassa.  
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6.2.5 Pesuvesien likaisuuteen vaikuttavien tekijöiden hallinta 
 

Pesuvesien äkillisen likaantumisen syyksi kesäseisokin jäljiltä on epäilty pääosin valssiöljyn 

vaihtoa sinkityslinjoja edeltävällä kylmävalssaimella. Pesuosalla tilanne on ilmennyt ennen 

kaikkea pesuvesien rautapitoisuuden merkittävänä kasvuna seisokkia edeltävään tilanteeseen 

nähden (kuva 20). Sen sijaan öljy- ja sakkapitoisuudet, jotka kuvaavat ennen kaikkea saippu-

oiksi reagoitumattoman mineraaliöljyn ja öljyisen lian sakkamaisen osan pitoisuuksia, ovat ko-

konaisuudessaan jopa alemmalla tasolla kuin ennen seisokkia.  

 

Koska pinnanpuhtausseurantaa ei ennen valssiöljyn vaihdosta kuitenkaan ole tehty, on vaikea 

sanoa, tulevatko uudella valssiöljyllä valssatut nauhat todella pesuun likaisempina kuin ennen. 

Esimerkiksi valssausemulsioiden rautapitoisuudet ovat heinä-elokuun käyttöönottovaihetta lu-

kuun ottamatta olleet jopa laskussa aiempaan nähden (liite 8). Valssiöljyn toimittajan mukaan 

kylmävalssauksesta lähtevien nauhojen rautapitoisuus ei olisikaan vaihdoksen myötä muuttu-

nut (Story 2015a). Edellä esiteltyjen tulosten perusteella uusi pesutilanne tuskin on kuitenkaan 

aiheutunut liian tehokkaasta pesusta ja sen seurauksena kasvaneista likapitoisuuksista. Sinki-

tyslinjoilla 1 ja 2 sinkityspatojen alumiinipitoisuuden kasvun perusteella patoihin päätyvän 

raudan määrän voisi lisäksi päätellä olevan kasvussa (liite 9). Koska sinkityslinja 3:n pesuosal-

la toimivien magneettisuodattimien konteittain kirjatuissa jätemäärissä ei myöskään näyttäisi 

olevan muutosta, ei pesuvesien likaantumisen voi olettaa suoraan johtuvan magneettisuodatti-

mien toimimattomuudesta (liite 10). Huomionarvoista tosin on, että toinen magneettisuodatti-

mista on kevään 2014 aikana ollut pitkiä jaksoja poissa käytöstä, jolloin syksyn 2014 aikana 

kahdella magneettisuodattimella tuotetun jätemäärän tulisi kenties olla liitteessä 10 tilastoitua 

suurempi.   

  

Ero voi toisaalta johtua myös lian koostumuksen muutoksista. Valssiöljyn toimittajan puolelta 

on muun muassa epäilty, että pesuosalla oleva rauta olisi nykyään sellaisessa muodossa, ettei 

sitä magneettisuodattimilla kyetä poistamaan. Tämän selvittämiseksi harjapesun pesusta palaa-

van pesuvesinäytteen sekä harjapesun magneettisuodattimen erottaman sakan rautafraktioiden 

välistä eroavaisuutta tutkittiin SEM:lla. Oletusarvoisesti pintarauta kylmävalssilla esiintyy pää-
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asiassa alkuainerautana eikä raudan oksideina, joko siksi, että se on jo reagoinut valssiöljyn 

lisäaineiden rikin ja fosforin kanssa, tai koska öljykerros estää oksidien muodostumista (Story 

2015b). Pesuosalla raudan sen sijaan oletetaan hapettuvan emäksisissä pesuliuoksissa. Sekä 

SEM-analyysin tulosten (liite 11) että näytteiden hyvin tumman värin perusteella molempien 

fraktioiden pääteltiin kuitenkin sisältävän pääosin alkuainerautaa ja raudan oksideista ennen 

kaikkea magneettista magnetiittia. Selkeitä eroja näytteiden välillä ei havaittu. Molemmat näyt-

teet todettiin lisäksi magneettisiksi. Toisaalta myös raudan paramagneettisen oksidin, hematii-

tin, kuten myös rautasaippuoiden tulisi poistua magneettisuodattimella (Olsen 2015).  

 

Pesuvesiin liuennutta rautaa ei magneettisuodattimilla kuitenkaan kyettäisi poistamaan. Liu-

koista rautaa myös oletetaan pesuvesissä olevan, kenties paljonkin (Story 2015b). Liukoisten 

epäpuhtauksien tulisi kuitenkin poistua nauhan pinnasta viimeistään pesun huuhteluvaiheessa, 

eivätkä ne siten vaikuttaisi heikentävästi pesusta lähtevän nauhan pinnanpuhtauteen tai sinki-

tysprosessiin. Liukoinen rauta vaikuttaa kuitenkin pesuvesien analyysituloksiin.  

 

Raudan heikkoa poistumista pesuvesistä voivat kuitenkin selittää muutokset valssiöljyn koos-

tumuksessa. Uusi valssiöljy sisältää hyvin vähäisiä pitoisuuksia mineraaliöljyä (Story 2015a). 

Mineraaliöljyä on kyseiseen valssiöljyyn lisätty lähinnä lisäaineiden liukoisuuden parantami-

seksi, muutoin pitoisuuden on sanottu lähentelevän jopa nollaa (Story 2015a). Öljyssä on sen 

sijaan suosittu synteettisiä estereitä niiden voiteluominaisuuksien vuoksi (Story 2015a). Pe-

suosalla esterit muodostavat kuitenkin pääasiassa saippuoita, mikä on nauhan peseytymisen 

kannalta hyvä asia, mutta minkä seurauksena pesuvesien öljypitoisuus laskee hyvin alhaiseksi. 

Magneettisuodattimilla raudan poistoon vaaditaan öljyä kantaja-aineeksi, jotta suodattimen 

kaavari kykenee poistamaan magneettiteloille erottunutta sakkaa (Olsen 2014). Vähäinen öljy- 

tai rasvamäärä voi siis selittää pesuvesien rautapitoisuuden merkittävän kasvun valssiöljyn 

vaihdoksen jälkeen, kun vesien öljyfraktio ei enää edistä raudan poistumista magneettisuodat-

timilla. Pesuvesien vaahto ei esimerkiksi korvaa öljyä kantaja-aineena (Olsen 2014). Pesun 

kannalta viskositeetiltaan alhainen mineraaliöljy myös peseytyy helposti pois, kun taas rasva-

ainesten liukeneminen vaatii enemmän aikaa (Losch & Kowallik 2014, 1521). Rasva-aineet 

voivat lisäksi edistää pesun vaahtoamista (Losch & Kowallik 2014, 1521). 
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Valssiöljyn koostumusta ja valssin asetuksia on toisaalta myös hienosäädetty pitkin syksyä 

2014 ja alkuvuodesta 2015. Samasta valssiöljystä onkin valssille tullut ajoon jo muutama eri 

erä, joissa öljyn koostumusta on asteittain muutettu. Öljyn koostumukseen tehtyjä muutoksia 

ovat muun muassa synteettisten esterien osuuden nosto entisestään, pH-puskurin, tahriintu-

misenestoaineen ja korroosionestoaineen lisäykset ja valssausemulsioiden pH:n säätö (Story 

2015a; Story 2015b). Valssilla on lisäksi säädetty muun muassa valssituolien reduktioita ja 

lämpötiloja (Jokinen 2015a).  

 

Pinnanpuhtausseurannan mukaan pesuosalle on kuitenkin ajoittain päätynyt tavallista likai-

sempaa nauhaa (kuva 17). Etenkin alkuvuoden 2015 heikko pinnanpuhtaus selittyy lisäaineiden 

käytön lopettamisella valssilla joulun aikaan. Tämän seurauksena valssausemulsioiden pH:t 

olivat päässeet laskemaan, mistä syystä emulsioiden öljypitoisuus ja nauhan pinnalle jäävän 

suojaöljykerroksen paksuus vähenivät (Jokinen 2015a). Lomakauden takia tilanteeseen ei kyet-

ty puuttumaan heti, minkä vuoksi se pääsi eskaloitumaan (Jokinen 2015a). Koska kelojen va-

rastointiaika kylmävalssauksen jäljiltä oli lisäksi lomakaudella suuri, pääsi vähäisen suojaöljy-

kerroksen vuoksi kelojen pintaan muodostumaan ruostetta. Kelojen tuolloisesta maltillisesta 

valssausnopeudesta johtuen niiden lämpötila jäi myös tavallista alhaisemmaksi, eikä emulsion 

jäljiltä pinnalle jäänyt kosteus päässyt haihtumaan tehokkaasti ennen varastointia (Jokinen 

2015a). Alkuvuodesta 2015 valssilla on myös ollut ongelmia suurten vuotoöljyjen määrän 

kanssa (Jokinen 2015a). Pinnanpuhtaus vaikuttaisi kuitenkin kylmävalssin pinnanpuhtausseu-

rannan perusteella olevan jatkuvasti paranemaan päin (Story 2015b). Joka tapauksessa voidaan 

todeta, että valssauksessa on paljon erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat pinnanpuhtauteen ja 

pesun vaatimuksiin. Valssilla emulsiojärjestelmään tehdyt muutokset näkyvät lisäksi aina vii-

veellä sinkityslinjoilla, johtuen paitsi emulsiojärjestelmän suuresta koosta ja asteittaisesta vaih-

tuvuudesta, myös kelojen varastoinnista ennen niiden ajoa sinkityslinjoilla.  

 

Pesuosan magneettisuodattimien toimintaa on myös pyritty tehostamaan. Valssiöljyn toimitta-

jan suorittamien nopeudensäätökokeiden perusteella magneettisuodattimien syklin pituutta op-

timoimalla voitaisiin raudan kilomääräistä poistumista suodattimilla tehostaa nykyisestä jopa 

nelinkertaisesti (Story 2015b). Alkalipesun magneettisuodattimen toimintaa tulisi lisäksi tehos-
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taa magneettiteloja pyyhkivää kaavaria laskemalla (Story 2015b). Olennaista raudanpoiston 

kannalta on myös, että suodattimet pysyvät jatkuvassa toiminnassa. Toimittajan selvitysten 

mukaisesti magneettisuodattimella poistuvasta raudasta noin 75 % on alkuainemuodossa ja 

noin 25 % raudan oksideina (Story 2015b). Raudan oksidien tulisi siis myös poistua suodatti-

milla.  

 

Mikäli vesien säännöllistä uudistamista ei oteta huomioon, on magneettisuodatin kuitenkin pe-

suosalla toistaiseksi ainoa keino päästä eroon pesuvesien raudasta. Rautaisen lian päätymistä 

takaisin nauhan pinnalle estävät toisaalta myös pesuaineen sisältämät fosfaatit, jotka sitovat 

pesuvesien rautaa. Niiden tärkeyttä uudessa pesutilanteessa ei tulekaan vähätellä. Koska esi-

merkiksi ultra- tai mikrosuodatuslaitteistot, sentrifugit ja staattiset separaattorit erottavat pesu-

vesistä pääosin öljyä, voisi niiden käyttöönotto pesuosalla nykyisellään jopa pahentaa tilannet-

ta. Pesukemikaalien kulutusta vesien osittaisen uusimisen yhteydessä voisi kuitenkin hillitä 

ottamalla pesuosan selkeytyssäiliö uudelleen käyttöön. Sekä alkali-, harja- että elektrolyyttipe-

sun kiertotankeista saa pumpattua pesuliuoksia suoraan selkeytyssäiliöön, ja selkeytetty pesu-

liuos voidaan vaivatta pumpata takaisin alkali- ja harjapesujen kiertotankkeihin. Venttiilien 

säädöillä saadaan selkeytyssäiliöstä pumpattua pesuliuosta myös elektrolyyttipesuun. Jotta pe-

suvesiä ei ongelmatilanteessa myöskään tarvitsisi toimittaa Ekokemille käsiteltäväksi, voisi 

varotoimenpiteenä ottaa esimerkiksi pesuosalla aiemmin käytössä olleen jauhemaisen pesuai-

neen sekoitussäiliön varasäiliöksi. Tarpeen tullen varasäiliöön ja selkeytyssäiliöön voitaisiin 

siten mahduttaa pesuosan vesiä, joita jätevesilaitokselle ei suoraan voida ajaa. Säiliöistä vesiä 

voitaisiin ohjata jätevesilaitokselle käsiteltäväksi hiljalleen, laitoksen vastaanottokyvyn mukai-

sesti, väkevien vesien vaarantamatta laitoksen toimintaa.  

 

On myös ehdotettu, että kylmävalssin valssausemulsion raudanpoistoa tehostettaisiin valssille 

asennettavan sentrifugin avulla (Jokinen 2015a). Viimeisellä valssaustuolilla käytettävän emul-

sion rautapitoisuudet ovat kuitenkin melko alhaiset (liite 8, emulsio 2), ja oletusarvoisesti 

emulsiosta nauhan pintaan jää vain muutama milligramma rautaa neliömetrille (Story 2015b). 

Emulsion vaikutus pinnanpuhtauteen voi siten olla varsin vähäinen, mikäli otetaan huomioon, 

että työvalssien välissä pintarautaa nauhaan muodostuu arviolta 120–150 mg/m2 (Story 2015b). 
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Emulsion pyyhintä valssilta lähtevän nauhan pinnasta on kuitenkin optimaalista vain valssatta-

essa alle 800 m/min nopeuksilla (Jokinen 2015b). Mikäli emulsiota jää liiallisesti nauhan pin-

taan valssauksen jäljiltä, voi tällä kuitenkin olla selkeä vaikutus nauhan pinnanlaatuun. Tässä 

voisikin siis kenties olla kehittämisen varaa.   

 

Mikäli mitään edellä mainituista keinoista ei kuitenkaan koeta toteuttamisen arvoiseksi tai toi-

mivaksi, tulee pesuosan toiminnan ja pesutuloksen varmistamiseksi harkita valssiöljyn vaihtoa. 

Jotta vastaavanlainen tilanne pesuosalla voitaisiin jatkossa valssiöljyn muutosten yhteydessä 

välttää tai vastaavasti tilanteen ratkeamista nopeuttaa, on lisäksi ehdotettu, että pesukemikaalit 

ja valssiöljy hankittaisiin molemmat samalta kemikaalitoimittajalta (Jokinen 2015a). Tällöin 

tilanteesta sekä prosessin ylä- että alajuoksulla olisi vastuussa yksi ja sama toimittaja, jolla olisi 

paitsi selkeä käsitys toimittamiensa kemikaalien sisällöstä ja mahdollisesti reaktiotuotteista, 

myös vapaudet ja vastuu ratkaista tilanne viipymättä kussakin prosessiosassa. Toisen toimitta-

jan vastuualueelle astumista ei tarvitsisi vältellä, ja myös kommunikaatio kulkisi esteettä pro-

sessiosalta toiselle.   

 

6.2.6 Pesuosan parametrien vaikutus jätevesilaitoksen toimintaan 
 

Koska valtaosa sinkityslinja 3:n yhteydessä toimivalla jätevesilaitoksella käsitellyistä jätevesis-

tä on lähtöisin pesuosalta, on pesuosalla tapahtuvilla muutoksilla myös vaikutus jätevesilaitok-

sen toimintaan. Jätevesilaitoksen vastaanottokapasiteetti ei riitä koko pesuosan vesille. Yksi-

nään kiertotankkien teoreettinen tilavuus (70 m3) ylittää jätevesilaitoksen tulotankkien koko-

naistilavuuden (45 m3). Tulotankkien tyhjäksi ajamiseen kuluu lisäksi useampi tunti. Vaikka 

jätevesilaitos on mitoitettu 16 m3/h virtaukselle, on riittävän käsittelyn kannalta käytännön 

maksimi 4–5 m3/h laitoksen operaattorien käyttäjähaastattelun perusteella. Vastaavasti alle 2 

m3/h virtauksella laitosta ei kannata ajaa. Normaalisti jätevesilaitosta ajetaan 2–3 m3/h virtauk-

sella. Käsiteltävien vesien johtokyky vaikuttaa kuitenkin siihen, miten suurella virtauksella ve-

siä voi laitokselle ajaa. Johtokyvyn ollessa pieni, 1–2 mS/cm, voi laitosta ajaa lähes maksimi-

virtauksella. Käsittelyn kannalta 10 mS/cm johtokyky on jo korkea, ja 20 mS/cm merkitsee 

käytännössä rajaa, jonka jälkeen jätevesilaitoksen toiminta on vaarassa. Suurilla johtokyvyillä 
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muun muassa flotaattorin toiminta vaikeutuu ja flokin muodostus on poikkeavaa. Jätevesilai-

toksella käsiteltävien vesien johtokyky on keskimäärin noin 3 mS/cm. Jätevesien käsittelyn 

kannalta tärkeää on siis sekä tulevien vesien määrä että niiden johtokyky.  

 

Keskivirtauksella 2,5 m3/h jätevesilaitos käsittelisi siis vuorokaudessa noin 60 m3 jätevettä. 

Mikäli pesuvesien säännöllisen uudistamisen yhteydessä vesiä teoreettisesti lasketaan kustakin 

kiertotankista 20 %, ja kun tankkien pinnankorkeus normaalisti pidetään välillä 75–80 %, tar-

koittaa tämä vuorokaudessa noin 11 m3 lisää käsiteltävää jätevesilaitokselle. Loppuhuuhtelusta 

vesiä päätyy laitokselle lisäksi joka vuorossa. Vesien säännöllisestä uudistamisesta voidaankin 

teoreettisesti arvioida jätevesilaitokselle päätyvän vuorokaudessa noin 15 m3 lisää vettä käsitel-

täväksi. Käytännössä tämä luku on kuitenkin selvästi pienempi. Tämän suuruisella lisäyksellä 

keskivirtaus ei silti nousisi paljoa yli 3 m3/h.  

 

Koska pesuainepitoisten vesien johtokyky pesuvesien laboratorioanalyysien perusteella vaihte-

lee välillä 28–55 mS/cm, tulee tapahtua huomattavaa vesien laimenemista, jotta vesiä voidaan 

jätevesilaitoksella käsitellä. Toisaalta jo huuhteluvedet, joiden johtokyky on käytännössä alle 1 

mS/cm, laimentavat tehokkaasti pesuvaiheista tulevaa vesimäärää. Pesuosalta tulevien vesien 

lämpötilalla ei käsittelyn kannalta tulisi olla merkitystä, sillä pesuosan 50–60 °C vedet ehtivät 

ennen käsittelyyn päätymistään jäähtyä viemärikaivoissa ja jätevesilaitoksen tulotankeissa 30–

32 °C lämpötilaan. Jätevesilaitoksen reaktioiden kannalta pesuosan lämpötilasäädöillä ei siten 

tulisi olla suurempaa merkitystä. 

 

Jätevesilaitokselle tulevan veden laboratorioanalyysien perusteella voidaan todeta, että käsitte-

lyyn tulevien vesien pH:ssa ja johtokyvyssä on havaittavissa enemmän vaihtelua näytteissä ke-

säseisokin jälkeen kuin ennen seisokkia (liite 12). Otoskoko ajalta ennen kesäseisokkia on kui-

tenkin hyvin pieni. Laitoksella käsiteltävät vedet ovat lisäksi jätevesilähteestä riippuen hyvin 

vaihtelevia, joten myös tulosten vaihtelua voi selittää näytteenottohetki. Myös pesuosalta pää-

tyy kuivaustelojen valumakourun kautta jätevesilaitokselle vähemmän vesiä esimerkiksi sil-

loin, kun linjalla ajetaan hyvin paksua nauhaa alhaisilla prosessinopeuksilla. Tarkasteluajanjak-
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solla käsiteltävien vesien pH vaihtelee välillä 8–12 (liite 12). Vastaavasti pesuainepitoisten pe-

suvesien pH on pääosin 13 ja huuhteluvesien pH lähellä neutraalia.  

 

Käsittelyyn tulevien vesien öljy- ja rasvapitoisuuksien suhteen muutos on kuitenkin merkittä-

vä. Heti huoltoseisokin jälkeen jätevesilaitoksella käsiteltävien vesien öljy- ja rasvapitoisuudet 

ovat hyvin alhaisia. Joulukuussa 2014 ja tammikuussa 2015 analysoitujen näytteiden öljy- ja 

rasvapitoisuudet sen sijaan ovat moninkertaiset verrattuna muuhun tarkastelujaksoon (liite 12). 

Pelkkää öljypitoisuutta kuvaavissa tuloksissa ero ei ole yhtä merkittävä (liite 12). Uuden vals-

siöljyn koostumus, jossa synteettisten esterien osuus on aiempaan valssiöljyyn nähden koholla, 

voi siten näkyä jätevesilaitokselle tulevien vesien kohonneena rasvapitoisuutena. Rasva-

analyysiin sisältyvät myös esterien muodostamat saippuat. Jätevedessä oleva öljy ja rasva kui-

tenkin huonontavat jätevedenpuhdistamoiden toimintaa. Jo pienetkin mineraaliöljyjäämät hait-

taavat kemiallista puhdistusta (Korpi 2000, 13). Puhdistuksessa öljy huonontaa flokkien las-

keutumisominaisuuksia ja aiheuttaa vaahtoamista (Korpi 2000, 13). Pohjavesissä ja vesistöissä 

mineraaliöljyt myös aiheuttavat pitkäaikaisia haju- ja makuhaittoja (Korpi 2000, 13). Vaikka 

kohonneet öljy- ja rasvapitoisuudet siten ovat jätevesilaitoksen toiminnan kannalta epäsuotui-

sia, voi mineraaliöljyn suhteellisen osuuden pieneneminen toisaalta myös helpottaa käsittelyä.  

 

Pesuvesien tammikuinen poikkeuksellinen likaisuus näkyy siten öljy- ja rasvapitoisuuksien 

perusteella myös jätevesilaitoksella (liite 12). Joulukuun alussa käsittelyyn tulevien vesien öl-

jy- ja rasvapitoisuudet ovat kuitenkin olleet jopa erityisen korkeita, tulevien vesien öljyprosen-

tin ollessa niinkin korkea kuin 2,5 %. Näin korkea öljypitoisuus ei kuitenkaan selity yksinään 

pesuvesien öljypitoisuuksilla, joten öljypiikin täytyy olla osin muualta kuin pesuosalta lähtöi-

sin. Pesuosa ei siten ole ainoa jätevesilaitosta kuormittava lähde.  

 

Prosessidatan perusteella jätevesilaitokselle käsittelyyn tulevien vesien johtokyvyissä näkyy 

selvästi pesuosan täystyhjennykset ja ajanjaksot, jolloin pesuvedet ovat olleet hyvin likaisia 

(liite 12). Lokakuussa 2014, jolloin pesuvesiä on säännöllisesti uudistettu, näyttäisivät jätevesi-

laitokselle tulevan veden johtokyvyt olevan koholla, korkeimmillaan luokkaa 12–13 mS/cm 

(liite 12). Jätevesilaitos on kuitenkin kyennyt käsittelemään lisäveden ongelmitta korkeista joh-
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tokyvyistä huolimatta. Vaikka vaikutus käsiteltävien vesien absoluuttiseen määrään on epäsel-

vä, näkyvät vesien osittaiset vaihdot ja täystyhjäykset selvästi jätevesilaitokselle tulevien vesi-

en väkevyydessä.  

 

Muutokset pesuosalla näkyvät myös ennen kaikkea jätevesilaitoksen käsittelykemikaalien ku-

lutuksessa sekä käsittelyssä syntyvien jätteiden määrässä (liite 13). Mitä enemmän vesiä päätyy 

käsittelyyn, sitä enemmän pääasiassa myös käsittelykemikaaleja kuluu, ja sitä enemmän suoto-

puristimilla syntyy selkeytyksestä peräisin olevaa kemikaalisakkajätettä ja flotaattorilta peräi-

sin olevaa öljyjätettä Ekokemille toimitettavaksi. Vedenkäsittelyssä flokkien muodostuksessa 

olennaista polymeeriä ja vesien hapotuksen jälkeisessä neutraloinnissa käytettävää lipeää an-

nostellaankin käytännössä suoraan vesimäärän mukaan. Rikkihapon annostelu hapotuksessa 

riippuu käsittelyyn tulevan veden pH:sta, kuitenkin niin, että vahvasti emäksisillä pesuaineliu-

oksilla happoa kuluu enemmän. Fosfaatin saostuskemikaalia annostellaan sen sijaan tulevan 

veden johtokyvyn perusteella. Mitä väkevämpiä vesiä laitoksella siis ajetaan, sitä enemmän 

saostuskemikaalia kuluu. Käsittelykemikaalien kulutus on jätevesilaitoksella korkeimmillaan 

loka-marraskuussa 2014, jolloin pesuvesiä on säännöllisesti vaihdettu, ja lähtee taas laskuun 

tammikuuhun 2015 tultaessa, kun vesien vaihto on ollut vähäistä (liite 13). Vaikka pesuvesien 

säännöllinen uudistaminen siis kasvattaa jätevesilaitoksella käsiteltävän veden johtokykyä ja 

määriä, ja siten käsittelykemikaalien kulutusta, voidaan laitosta toisaalta myös ajaa ilman py-

sähdyksiä, kun vedet eivät tulotankeissa lopu kesken. Jätevesilaitoksen tasaisen toiminnan 

kannalta laitoksen alas- ja ylösajovaiheita tulisikin välttää.   

 

Jätevesilaitoksen käsittelykemikaalien annosteluun vaikuttaa kuitenkin myös pesukemikaalien 

muuttunut syöttö. Saostuskemikaalin annostelu jätevesilaitoksella perustuu käsittelyyn tulevan 

veden johtokykyyn, sillä sen on aikanaan todettu laboratorioanalyyseissa korreloivan vesien 

fosforipitoisuuden kanssa. Kun fosfaattipitoisia pesuaineita työn koejaksolla kuitenkin on syö-

tetty myös elektrolyyttipesuun, ja annostelun suhteita muutettu muissakin pesuvaiheissa, ei 

korrelaatiota jätevesilaitokselle tulevan veden johtokyvyn ja fosforipitoisuuden välillä enää ha-

vaita (liite 14). Annosteluperuste on siten nykyisessä pesutilanteessa väärä. Liitteessä 14 esitel-

tyjen laskutoimitusten perusteella nykyisellä annosteluperusteella syötetyn saostuskemikaalin 
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määrä on ajoittain jopa alhaisempi kuin sen tulisi teoreettisen reaktiotarpeen mukaisesti olla. 

Annostelua johtokyvyn perusteella tulisikin harkita uudelleen.  

 

Toisaalta, mikäli elektrolyyttipesussa luovutaan pesu- ja lisäaineen annostelusta ja siirrytään 

takaisin pelkkään lipeään, tulisi uusilla analyyseilla varmistaa, palautuuko annosteluperuste 

entiselleen. Vastaavasti tilannetta voidaan pyrkiä kompensoimaan korotetulla saostuskemikaa-

lin syötöllä. Rautasuolaan perustuvan saostuskemikaalin liika annostelu kuitenkin lisää raudan 

määrää vesissä ja siten myös syntyvien flokkien ja sakan määrää, kemikaalikulutusta sekä jät-

teiden määrää. Saostamatta jääneet fosfaatit ovat silti haitallisempia ympäristövaikutuksiltaan, 

ja niiden pitoisuudet tulee saada vesistöön laskettavissa käsitellyissä jätevesissä pysymään alle 

määritettyjen raja-arvojen. Yllättävää kuitenkin on, että joulukuussa 2014 ja tammikuussa 2015 

analysoiduissa näytteissä fosforipitoisuus vaikuttaisi olevan pienempi kuin vuoden 2013 ke-

väällä ja kesällä otetuissa näytteissä (liite 14). Näytteenottohetki vaikuttaa toisaalta suuresti 

siihen, millaisia vesiä jätevesilaitoksella kulloinkin on käsittelyssä.  

 

6.2.7 Kustannusvaikutusten arviointia 
 

Tarkasteltaessa pesuvesien täystyhjäyksistä aiheutuneita tuottotappioita, lisäkemikaalikustan-

nuksia sekä rahti- ja käsittelykuluja, on jo yhdestä vesien täystyhjäyksestä aiheutuvat kulut 50 

% suuremmat kuin vesien säännöllisestä uudistamisesta vuositasolla seuraavat lisäkemikaali-

kulut. Mikäli pesuvesien säännöllisellä vaihdolla siten voidaan välttää yksikin ylimääräinen 

vesien täystyhjäys, on se kannattavaa. Pesuvesien säännöllisellä uudistamisella toisaalta myös 

varmistetaan pesuosan toimintavarmuus. Vesien säännöllistä uudistamista puoltaa myös se, 

että kemikaalikulutus kasvaa paitsi vesiä vaihdettaessa, myös hyvin likaisilla pesuvesillä ope-

roitaessa.  

 

Tilanteessa, jossa pesuvesiä ei ole alkusyksyn 2014 mittaan säännöllisesti uusittu, on pesuvesiä 

jouduttu kokonaisuudessaan vaihtamaan jo kahteen ylimääräiseen otteeseen kesä- ja talvihuol-

tojen lisäksi. Mikäli siis oletetaan, että uuden valssiöljyn myötä vesiä tulisi vuoden mittaan 

vaihtaa esimerkiksi kolmeen ylimääräiseen otteeseen, kasvaisivat täystyhjäyksistä aiheutuvat 
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kulut jopa 360 % suuremmiksi kuin mitä pesuvesien säännöllisestä uudistamisesta aiheutuvat 

lisäkemikaalikustannukset vuositasolla olisivat. Kun hintaluokkana lisäksi on kymmeniä ja sa-

toja tuhansia euroja, on kyseessä merkittävän luokan kuluerät. Toisin päin ilmaistuna, tulee 80 

% edullisemmaksi tuotannon kannalta vaihtaa pesuvesiä vuoden aikana pieniä määriä säännöl-

lisesti, kuin tyhjentää muutamaan otteeseen kaikki pesutankit kerralla vesien likaannuttua ja 

samalla seisottaa tuotantolinjaa. Laskelmissa ei toisaalta ole otettu huomioon vesien vaihdosta 

aiheutuvia lisäkustannuksia jätevesilaitoksella, mikä voi osaltaan muuttaa tilannetta. Jo al-

kusyksyn kahdesta ylimääräisestä pesuvesien täystyhjäyksestä aiheutuneet kulut ovat kuitenkin 

yli 200 % suuremmat kuin vesien säännöllisestä vaihdosta vuoden mittaan syntyvät kemikaali-

kulut.  

 

Valssiöljyn vaihdosta syntyneet vuosisäästöt valssilla ovat lisäksi vain alle 40 % niistä ylimää-

räisistä kuluista, joita pesuosalla on vaihdoksen myötä aiheutunut ylimääräisten täystyhjäysten 

ja vesien osittaisen säännöllisen uudistamisen myötä. Valssiöljyn vaihdoksesta aiheutuneet ko-

konaiskulut ovat siten huomattavasti suuremmat kuin sen vaihtamisella aikaansaadut säästöt. 

Suhteellinen etu, joka valssilla öljyn vaihdon myötä saavutetaan, on siten kyseenalainen koko 

tuotantoketjun mittakaavassa. Valssilla suoritettavia kokeiluja ei tulisikaan perustaa yksin-

omaan valssilla saavutettaviin rahallisiin säästöihin, vaan myös vaihdoksesta aiheutuviin mah-

dollisiin lisäkustannuksiin tuotantoketjun muissa prosessiosissa. 

 

Jo yhdenkin pesuvesien ylimääräisen täystyhjäyksen välttäminen riittäisi myös investointipe-

rusteeksi pesuosalle hankittavalle lisäsäiliölle putkituksineen. Lisäsäiliöön voitaisiin tyhjennys-

tilanteessa ajaa pesuvesistä se osa, joka ei mahdu pesuosan selkeytyssäiliöön ja jota ei jätevesi-

laitoksella kyetä vastaanottamaan. Säiliöstä voitaisiin siten ajaa pesuvesiä hallitusti jätevesilai-

tokselle, sen käsittelykapasiteetin sallimissa rajoissa, ilman vesien toimittamista Ekokemille. 

Pesuosan täystyhjäyksiä on kuitenkin perusteltu sillä, että primääritavoitteena on ennen kaik-

kea pitää tuotantolinja käynnissä ja nauha puhtaana kuin välttää jätevesien käsittelystä aiheutu-

via ylimääräisiä kuluja täystyhjäysten muodossa. Edullisemmaksi tulisi kuitenkin pitää linja 

ajossa investoimalla pesuosan lisäsäiliöön kuin toimittamalla pesuvedet joka kerta talon ulko-

puolelle käsittelyyn.   
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tulososion perusteella XRF-analysaattorilla ei todettu olevan investointihintansa verran lisäar-

voa pinnanpuhtauden määrittämisessä. Heikkouksistaan huolimatta perinteinen teippitestime-

netelmä sopii tarkoitukseen riittävän hyvin. Menetelmän luotettavuutta voitaisiin edelleen pa-

rantaa ottamalla käyttöön automaattinen näytteenottaja. Pinnanpuhtauden sallituksi vaihteluvä-

liksi määritettiin työssä pesuun tulevien nauhojen suhteen 40 %, ja pesusta lähtevien nauhojen 

suhteen 75 %. Näillä raja-arvoilla vältetään pesuliuosten liiallista likaantumista ja varmistetaan 

riittävän puhdas nauha jatkoprosesseihin. Pesusta lähtevien nauhojen pinnanpuhtauden tavoit-

teeseen ylletään nykyisillä asetuksilla keskimäärin hyvin. Valssilta pesuun tulevien nauhojen 

pinnanpuhtaudessa on kuitenkin vielä kehittämisen varaa. Säännöllinen näytteenotto ja tulosten 

dokumentointi on kuitenkin jatkossa tärkeää, jotta pesuosan haasteista voidaan viestiä myös 

muihin prosessiosiin ja todentaa mahdollisten muutostilanteiden vaikutus pinnanpuhtauteen.  

 

Lämpötilalla todettiin olevan selkein merkitys pesutehon kannalta. Pesutuloksen kannalta tär-

keää oli myös alkalipesun lämmönvaihtimen korjaustarpeen havaitseminen. Jatkossa pesualtai-

den lämpötiloja olisi syytä pitää vähintään 60 °C:ssa, mikä kiertotankkien lämpötila-asetusten 

kannalta käytännössä merkitsee 65 °C asetusarvoa. Työssä esitetty lämpötilataso on todettu 

optimointimielessä riittäväksi tuotetun pinnanpuhtauden suhteen. Pesulämpötilan nostamisella 

voi kuitenkin myös tiettyyn pisteeseen asti pyrkiä lisäämään pesutehoa, mikäli tälle on tarvetta. 

Vuonna 2000 pesussa onkin käytetty 70–80 °C lämpötiloja, pesusta lähtevän nauhan pinnan-

puhtauden keskiarvon ollessa jopa 92 % (Mikkola 19.4.2001). Tällöin kuitenkin myös pesu-

aineannostelun johtokykyasetukset ovat olleet nykyistä huomattavasti korkeammat (Mikkola 

19.4.2001). Muilla vastaavilla linjoilla pesuosaa lisäksi ajetaan 70–75 °C lämpötiloilla (Story 

2015a). Lämpötilan suhteellista pesuvaikutusta kasvattamalla voitaisiin siten mahdollisesti 

säästää myös kemikaalikuluissa. Tällöin myös pesuosan ympäristövaikutuksia voitaisiin teori-

assa minimoida, mikäli lämmitykseen kuluva energia voitaisiin tuottaa uusiutuvasti. Huuhtelu-

vesien lämpötiloja ei pesuosalla kannata energiansäästösyistä alentaa, sillä huuhtelu on todiste-

tusti huomattavasti tehokkaampaa kuumalla kuin kylmällä vedellä (Colvin 1993, 19). Huuhtelu 

on lisäksi ratkaisevassa roolissa lopputuotteen pinnanpuhtauden kannalta.  



116 

 

 

 

Pesuvesien säännöllisellä uusimisella on selvä positiivinen vaikutus pesutehoon ja pesuvesien 

puhtaana pysymiseen. Se on myös taloudellisesti kannattavampaa kuin pesuvesien liiallisesta 

likaantumisesta aiheutuvat pesuosan ylimääräiset täystyhjäykset. Pesuvesien säännöllistä uu-

simista onkin syytä jatkaa, jotta pesuvesien rauta- ja öljypitoisuudet saadaan pidettyä annettu-

jen raja-arvojen sisällä. Näin vältetään myös pesukemikaalien ylimääräinen syöttö hyvin likais-

ten vesien tapauksessa. Vesien lasku tulisi suorittaa kiertotankkien pohjaventtiilistä, mahdolli-

sesti virtausmittarin avulla, jotta vettä kyetään laskemaan kontrolloidusti. Kemikaalikulutusta 

voi kuitenkin pyrkiä minimoimaan hyödyntämällä pesuosan selkeytyssäiliötä pesuvesien yllä-

pidossa. Pesuvesien täystyhjäyksestä aiheutuvia ylimääräisiä toimituskuluja voidaan myös on-

gelmatilanteissa pyrkiä välttämään investoimalla pesuosan varasäiliöön tai pesuaineen sekoi-

tussäiliön uudelleenputkituksiin. Vuosihuoltojen yhteydessä pesuosa on silti syytä tyhjentää ja 

pestä kokonaisuudessaan, jotta lika ei pääse holvautumaan laitteistoihin ja putkistoihin. Vesien 

täystyhjäystä olisi jatkossa syytä harkita suoritettavan pesuvesien kokonaisalkaliteetin ja va-

paan alkaliteetin suhteen perusteella. Työn tulosten perusteella suhdeluvun 1,7 ylittyessä laskee 

pesusta lähtevän nauhan pinnanpuhtaus keskimäärin alle määritellyn tavoitearvon. Tämän suh-

deluvun pohjalta voi toisaalta myös rytmittää vesien säännöllistä osittaista uudistamista. 

 

Pesuvesien säännöllinen uudistaminen näkyy kuitenkin jätevesilaitoksella käsiteltävien vesien 

kohonneina johtokykyinä ja kasvaneina käsittelymäärinä. Suuremmat tulomäärät toisaalta aut-

tavat tasaamaan jätevesilaitoksen toimintaa ja vähentämään laitoksen ylös- ja alasajovaiheita. 

Lasketut vedet eivät myöskään ole liian väkeviä laitoksella käsiteltäväksi, joskin lisäävät käsit-

telykemikaalien kulutusta ja käsittelystä syntyvän jätteen määrää. Viranomaismääräysten tiu-

kentuminen tai jopa tehtaalle hakeilla oleva uusi ympäristölupa voivat kuitenkin mahdollisesti 

vaikuttaa siihen, millaisia vesimääriä pesuosalta on jätevesilaitokselle kannattavaa ajaa, sekä 

siihen, kuinka kustannustehokasta pesuvesien osittainen uudistaminen lopulta tulee olemaan. 

 

Pesukemikaalien annostelulla ei sen sijaan työssä havaittu olevan suurta merkitystä nauhan 

pinnanpuhtauden ja pesutehon kannalta. Riittävän lämpötilan ohella olennaista on kuitenkin 

pesuvesien vapaan alkaliteetin ylläpito kokonaisalkaliteettiin nähden. Koska tavoitepinnanpuh-

tauteen päästään pesuosalla jo lämpötilan säädöillä ja vesien säännöllisellä uudistamisella, oli-
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sikin elektrolyyttipesun pesuainekokeilu syytä lopettaa, ainakin mikäli kokeilua ei kyetä jat-

kossakaan häiriöttömästi suorittamaan. Mikäli saostuskemikaalin annosteluperiaatetta ei jäte-

vesilaitoksella saada tällä toimenpiteellä korjautumaan, tulisi lisäksi harkita alkuperäisiin kerta-

annostelumääriin palaamista myös alkali- ja harjapesuissa. Koska lipeä toisaalta on tehokas 

rasva-aineiden poistossa saippuoitumisreaktioiden kautta, ja nykyisen valssiöljyn rasvahappo-

pitoisuus on korkea, on myös pesutehon kannalta perusteltua palata aiempaan kerta-

annosteluun, jossa lipeän suhteellinen osuus oli nykyistä suurempi. Kohonneet pesuainemäärät 

elektrolyyttipesussa voivat myös asettaa koventuneita vaatimuksia huuhteluvaiheen tehokkuu-

delle. Pesuaine- ja likajäämien tehokas huuhtelu on kuitenkin olennaista hyvän pinnanlaadun ja 

sinkitystuloksen kannalta. Vaikka elektrolyyttipesun pesuainesyötöllä siis saavutettaisiin lisä-

pesutehoa, voi pesulämpötilan kohottaminen olla tähän tehokkaampi keino. Pesukemikaalien 

kulutuksessa ei kuitenkaan kannata liiaksi ruveta säästelemään, jotta vesissä on jotain, mikä 

tehokkaasti irrottaa ja sitoo likaa. Pelkkään lipeään ei siis muissa pesuvaiheissa kannata siirtyä.  

 

Jatkossakin pesuvesistä on syytä analysoida rauta- ja öljypitoisuuksia vähintään joka toinen 

viikko. Alkali-, harja- ja elektrolyyttipesun alkaliteettejä tulisi mahdollisuuksien mukaan seura-

ta joka viikko, jotta vesien pesutehoa voidaan niiden uudistamisen kannalta säännöllisesti arvi-

oida. Vesien johtokykyä on syytä seurata alkaliteettien muutoksia selittävänä tekijänä. Kiinto-

aineanalyysi voi kuitenkin työläytensä vuoksi osoittautua tarpeettomaksi. pH ei normaalitilan-

teessa anna erityisen olennaista informaatiota pesuvesien tilasta.     

 

Pesuvesien likaantumisen kannalta suurin vaikutus vaikutti olevan uuden valssiöljyn vähäisellä 

mineraaliöljypitoisuudella. Jotta etenkin korkeat rautapitoisuudet saadaan pidettyä kurissa, tu-

lee vesien säännöllistä ylläpitoa muodossa tai toisessa jatkaa, magneettisuodatinten toimintaa 

tehostaa ja toimintakykyä ylläpitää, sekä kehittää valssilta lähtevien teräsnauhojen pinnanpuh-

tautta esimerkiksi öljyn koostumusta ja valssin asetuksia optimoimalla, emulsion pyyhintää 

tehostamalla ja emulsion puhtautta parantamalla. Mikäli pesuosan magneettisuodattimet saa-

daan toimimaan optimaalisesti, voisi niiden tehokkaan toiminnan kautta jopa päästä minimoi-

maan pesuliuosten vaihtotarvetta. Valssiöljyn vaihdosta syntyneet säästöt todettiin kuitenkin 
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selvästi pienemmiksi kuin pesuosalla uuden pesutilanteen myötä aiheutuneet ylimääräiset kus-

tannukset.  

 

Valssiöljyn vaihto näkyy toisaalta myös jätevesilaitoksella käsiteltävän veden kohonneina ras-

vapitoisuuksina. Tämä taas voi haitata vedenpuhdistusta. Mineraaliöljyn suhteellisen osuuden 

pieneneminen voi kuitenkin myös helpottaa vedenpuhdistusta. Koska uuden valssiöljyn myötä 

ongelmia on ilmennyt myös muilla sinkityslinjoilla etenkin sinkkipadan kemikaalikulutuksen 

kautta tarkasteltuna, olisi ratkaisua tilanteeseen syytä hakea jo tuotantoketjun alkupäästä. Mi-

käli valssattujen nauhojen pinnanpuhtaus ei valssilla jo tehtyjen toimenpiteiden myötä riittä-

västi parane, saattaakin tehokkain ratkaisu ongelmaan olla valssiöljyn vaihto.  

 

Valssiöljyissä rasva-aineiden osuus on kuitenkin jo viimeisen 20 vuoden ajan tasaisesti noussut 

aiemmasta noin 40–50 %:sta nykyiseen 80–90 %:iin (Raulf & Persson 2014, 1672). Vastaavas-

ti mineraaliöljyn pitoisuus on öljyissä pudonnut hyvinkin vähäiseksi (Story 2015a) (Raulf & 

Persson 2014, 1674). Syynä tähän ovat estereiden ylivertaiset voiteluominaisuudet, jotka kyl-

mävalssin toiminnan kannalta ovat ratkaisevassa osassa (Raulf & Persson 2014, 1672). Kovan 

suorituskyvyn öljyissä ei mineraaliöljyä usein ole lainkaan (Raulf & Persson 2014, 1674). Voi 

siten olla, että pesuosan tilanne ei valssiöljyä vaihtamalla merkittävästi parane. Öljyn vaihta-

minen on lisäksi aina pitkällinen operaatio, jonka viimeistelyyn vaaditaan paljon kehitystyötä. 

Vaihdosta voi toisaalta seurata myös muita yllättäviä kuluja ja vaikutuksia, kuten työssä on ha-

vaittu.  

 

Mikäli nauhoja likaavan emulsion koostumus kuitenkin tunnetaan, on mahdollista sopeuttaa 

myös pesuainejärjestelmää lian mukaan (Losch & Kowallik 2014, 1521) Tähän perustuukin 

ehdotus yhteiseen toimittajaan siirtymisestä sekä valssiöljyn että pesukemikaalien suhteen. 

Koska kylmävalssin voiteluominaisuudet ovat kuitenkin koko tehtaan tuotantokapasiteetin 

kannalta olennaisemmassa roolissa kuin sen yhden sinkityslinjan pesuosan toiminta, on toden-

näköistä, että uudenkin toimittajan tapauksessa vaihtopaineet kohdistuvat ennemmin pesuke-

mikaaleihin kuin valssiöljyn kompositioon. Vaikka uudet nestemäiset pesukemikaalit on otettu 

tehtaalla vastikään käyttöön, eikä halukkuutta pesukemikaalien vaihtoon nykyisellään ole, 
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edustavat tehtaalla käytettävät pesukemikaalit etenkin korkean fosfaattipitoisuutensa vuoksi jo 

aikansa elänyttä kehityssuuntaa (Olsen 2015). Pesuaineiden vaihdosta ja etenkin fosfaattien 

korvaamisesta muilla lisäaineilla voi kuitenkin aiheutua epätoivottuja vaikutuksia jätevesilai-

toksella. Mikäli toisaalta osoittautuu, ettei fosfaatteja kyetä jätevesilaitoksella tehokkaasti pois-

tamaan nykyisellä saostuskemikaalin annostelulla, voivat viranomaismääräykset joka tapauk-

sessa ajaa pesua kohti vähäfosfaattisempia pesuaineita. Tällaisiin haasteisiin voikin jätevesilai-

toksen toiminnan kannalta olla syytä varautua.  

 

Koska SSAB:n Ruotsin tehtailla ollaan Ruukki-fuusion myötä ajamassa alas sinkityn ohutle-

vyn tuotantokapasiteettia, ovat tuotantopaineet etenkin vahvasti seostettujen terästen osalta 

Hämeenlinnassa selvästi kasvamassa (Paavilainen 2015). Vaikka aineisto oli pieni, työssä kui-

tenkin havaittiin, että näiden lujien seosterästen pinnanpuhtaus pesusta lähtevillä nauhoilla on 

heikompi kuin muilla teräslaaduilla. Tämän epäiltiin johtuvan kovien valssausvoimien aiheut-

tamista reaktioista teräksen pinnalla. Vaikka sinkkipinnoitteen irtoaminen kyseisillä teräslaa-

duilla ei mitä todennäköisimmin huonosta pesutuloksesta johdukaan, aiheutuu kasvavasta tuo-

tannosta paineita paitsi itse sinkitykseen, myös mahdollisesti pesuosalle. Voikin spekuloida, 

että pesuvesien likapitoisuudet tulisivat seostettujen terästen myötä kasvamaan, mikäli etenkin 

pintaraudan määrä kovilla valssausvoimilla kasvaa. Tähän voikin pesuosalla olla syytä varau-

tua jo etukäteen, esimerkiksi pesuvesien ylläpitotoimia jatkamalla ja kehittämällä. Ruotsin teh-

tailla toisaalta valmistetaan myös tuotteita autoteollisuuden tarpeisiin. SSAB:lla kuuluukin 

Ruotsin tehtailla olevan korkeat, 80 % vaatimukset pesunjälkeisen nauhan pinnanpuhtaudelle 

(Story 2015a). Mikäli tuotannon supistaminen Ruotsissa ja vastaavasti lisääminen Suomessa 

kuitenkin tarkoittaa myös kasvavia pinnanpuhtausvaatimuksia Hämeenlinnan tehtaalla, voi tä-

mä tarkoittaa lisähaasteita pesuosan pesutehon kannalta.  

 

Näistä syistä onkin aihetta tarkastella myös sellaisia keinoja pesuosan pesutehon kasvattami-

seksi, jotka eivät yksinkertaisilla parametrimuutoksilla tai ylläpidolla onnistu. Pesukemikaalien 

vaihtoa sekä magneettisuodattimen ja selkeytyssäiliön tehostettua käyttöä on jo edellä käsitelty. 

Koska elektrolyyttipesun virtaverkkojen hyödyntäminen pesussa kuitenkin aiheuttaa oikosul-

kuja ja pintavirheitä, ja koska virtaverkkojen käytöstä poistamisen vaikutus on mitä ilmeisim-
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min ollut melko huomaamaton, ei niiden uudelleen käyttöönotto ole suositeltava vaihtoehto. 

Elektrolyyttipesu onkin hyvin kallis pesumenetelmä laitteistoineen ja käyttökuluineen, eikä sitä 

siksi käytetä kuin sovelluksissa, joissa vaaditaan äärimmäisen puhtaita pintoja (Losch & Ko-

wallik 2014, 1536). Toisaalta virtaverkkojen käytöstä on luovuttu myös muilla vastaavilla te-

rästehtailla, eikä kaikilla linjoilla alun perinkään ole elektrolyyttipesua (Olsen 2015). Elektro-

lyyttipesun suhteellisen hyödyn tuotetun pinnanlaadun suhteen voidaan siten arvioida kyseisen 

pesuosan tapauksessa olevan melko vähäinen.    

 

Muita mahdollisia keinoja tehostaa pesutehoa voisi kuitenkin olla ultraäänen yhdistäminen kas-

topesujen yhteyteen, joskin laitteiston asentaminen jo olemassa olevaan kokoonpanoon voi olla 

haasteellista. Esimerkiksi kappaleen 3.3.3 yhteydessä esitellyt Hotanin harjat voisivat lisäksi 

tuotelupauksensa mukaisesti parantaa pestyn nauhan pinnanpuhtautta. Lisäksi monisäikeisillä, 

tasaisesti kuluvilla harjaksilla voisi kenties välttää pesuosan putkistojen ja altaiden tukkiutumi-

nen nykyisenkaltaisista irtoharjaksista. Harjojen vaihto voisi kuitenkin vaatia muokkaustoi-

menpiteitä jo olemassa oleviin harjauskoneisiin. Vaikka nykyisen laitekokoonpanon ja tehtaan 

arkkitehtuurin kannalta kenties haastavaa, voi yksi tehokas keino lisäksi olla esipesuvaiheen 

lisääminen linjalle. Jopa pelkkään kuumavesipesuun pohjautuvalla esipesuvaiheella voidaan 

huomattavasti vähentää varsinaisiin pesuvaiheisiin päätyvän lian määrää (Losch & Kowallik 

2014, 1528). Ylimääräisestä vaiheesta aiheutuvia kustannuksia kompensoivat pesuliuosten pi-

dentynyt käyttöikä, pienempi kemikaalikulutus ja parantunut pinnanlaatu (Losch & Kowallik 

2014, 1528).  

 

Kokonaisprosessikehityksen ja muun tuotantoketjun kannalta valssin pinnanpuhtaudella olisi 

pesuosan toimintaan varmasti ratkaisevin merkitys. Koska pinnanlaatua heikentävien tekijöi-

den kohdentaminen oikeaan prosessiosaan voi kuitenkin olla haastavaa, ja koska esimerkiksi 

valssaukseen tulevan nauhan pinnanlaatuun vaikuttavat myös edeltävät prosessivaiheet, on ko-

ko tuotantoketjun osalta myös ehdotettu kohdennetun kameravalvonnan käyttöönottoa (Jokinen 

2015a). Kun pinnanlaatua heikentävät tekijät voitaisiin kohdentaa tarkasti oikeisiin prosessio-

siin, olisi niiden tehokas ratkaiseminen mahdollista.  
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Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että pesuosa on jatkuvan haasteen ja muutoksen edes-

sä. Yhtäällä vaikuttavat muutokset valssilla ja linjan tuotantotarpeissa, toisaalla kehityssuunnat 

kemikaalitoimittajien ja viranomaisten toiminnassa. Kun muutokset valssilla myös näkyvät pe-

suosalla jopa parin kuukauden viiveellä, on oikea-aikainen kommunikointi muihin prosessio-

siin pesuosalta tärkeää. Tämä voidaan varmistaa paitsi pesuosan säännöllisellä tarkkailulla ja 

valvonnalla, myös riittäviä, koko prosessiketjun kannalta perusteltuja investointipäätöksiä te-

kemällä.   

 

Kaiken kaikkiaan työssä valituilla tutkimusmenetelmillä on kuitenkin saatu tuotettua paljon 

työn kannalta oleellista tietoa kyseisestä pesuprosessista ja sitä ympäröivistä toiminnoista. 

Vaikka näytteenotossa on ajoittaisia katkoksia ja muuttuvia tekijöitä pesuosalla on paljon, eikä 

aukottomia johtopäätöksiä siten voida kaikilta osin tehdä, on työssä silti luotu kattava yleiskat-

saus pesuosan toiminnan edellytyksiin, lainalaisuuksiin ja kehityskohteisiin. Työn tulokset is-

tuvat lisäksi hyvin työssä esitettyyn teoriaan. Tällä työllä on siten tuotettu paljon tietoa ja työ-

kaluja päätöksenteon ja jatkotoimenpiteiden tueksi, paitsi pesuosalla, myös laajemman proses-

siketjun osalta.  
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Liite 1. Pesuosan PI-kaaviot 
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Liite 2. Pesulämpötilat alkali- ja elektrolyyttipesuissa 

Alkalipesun lämpötila 
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Liite 3. Pesuosan kiertotankkien pinnankorkeuskuvaajat 

Alkalipesun kiertotankin pinnankorkeus ajanjaksoilla 25.9.–25.10.2014 ja 1.12.2014–21.1.2015 
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Elektrolyyttikiertotankin pinnankorkeus ajanjaksoilla 25.9.–25.10.2014 ja 1.12.2014–21.1.2015 

(jatkuu)  
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Harjapesun kiertotankin pinnankorkeus ajanjaksoilla 25.9.–25.10.2014 ja 1.12.2014–21.1.2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 4. Pesuvesien XRF-analyysit  

  

 

Kuvaajassa on esitetty XRF-analysaattorin lukemat pesuvesien rautapiikeille eri säteilytysase-

tuksilla verrattuna pesuvesien ICP-OES:lla määritettyihin rautapitoisuuksiin.  

 

 
Pesuvesinäytteiden rautapitoisuus XRF-analysaattorilla ja ICP-OES:lla määritettynä.  

 

Korrelaatioanalyysi testituloksille 

  XRF 10 ml 10 s XRF 20 ml 10 s ICP-OES [Fe] 
XRF 10 ml 10 s 1 

  XRF 20 ml 10 s 0.997613875 1 
 ICP-OES [Fe] 0.990107297 0.984337 1 

 

Otoksesta määritetyn korrelaatiokertoimen r = 0,99 1-suuntaisen testin p-arvo = 0,000 

 

ICP-OES:lla määritettyjen rautapitoisuuksien ja XRF-analysaattorin havaitsemien rautapulssien 

välillä on testattujen näytteiden tapauksessa siten suora korrelaatio. Näytetilavuudella 10 ml ja 

säteilytysajalla 10 s korrelaatio on parempi kuin näytetilavuudella 20 ml ja säteilytysajalla 10 s. 
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Liite 5. Teräsnauhan likaisuus teräslajeittain  

  

 

Kuvaajassa on esitetty teräsnauhan likaisuuslukemat ennen ja jälkeen pesua reflektometrilla 

määritettynä sekä nauhan prosentuaalinen puhdistuminen pesussa teräslajeittain jaoteltuna. Ku-

vaajassa teräslajin perässä suluilla on merkitty otoksen koko kullakin teräslajilla.  

 

 
Teräsnauhan likaisuus teräslajeittain.  
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Liite 6. Huuhteluvesien alkaliteetit 

  

 

 
Harjahuuhtelun alkaliteetit suhteessa johtokykyyn.  

 

 
Loppuhuuhtelun alkaliteetit suhteessa johtokykyyn.  
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Liite 7. Pesuvaiheiden johtokyvyn ja vapaan alkaliteetin lineaariset regressiot 

(jatkuu)  

 

 
Alkalipesun johtokyvyn ja vapaan alkaliteetin lineaarinen regressio.  

 

 
Elektrolyyttipesun johtokyvyn ja vapaan alkaliteetin lineaarinen regressio.  
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Harjapesun johtokyvyn ja vapaan alkaliteetin lineaarinen regressio.  
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Liite 8. Valssausemulsioiden rautapitoisuudet 

  

 

 
Nelituolisen kylmävalssin valssaustuoleilla 1, 2 ja 3 käytettävän valssausemulsio 1:n rautapitoi-

suus ICP-OES:lla määritettynä. 

 

   
Nelituolisen kylmävalssin valssaustuolilla 4 käytettävän valssausemulsio 2:n rautapitoisuus 

ICP-OES:lla määritettynä. 
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Liite 9. Sinkkipadan rauta- ja alumiinipitoisuudet sinkityslinjalla 2 

  

 

 

 
Sinkityslinja 2:n sinkkipadan rauta- ja alumiinipitoisuudet ICP-OES:lla määritettynä.
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Liite 10. Pesuosan magneettisuodattimien jätemäärät 

  

 

 

 
Pesuosan magneettisuodattimien tuottamat jätemäärät konteittain.
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Liite 11. Pesuvesien rautasakan SEM-analyysit 

(jatkuu)  

 

SEM-kuvat pesuvesien pohjasakkanäytteille:  

 

 
Näyte 1. Harjapesun pesuvesinäytteen pohjalle kerääntyvää rautasakkaa.  

 

 
Näyte 2. Harjapesun magneettisuodattimen erottamaa rautasakkaa.



(Liite 11 jatkoa) 

(jatkuu)  

 

 

 
Näyte 3. Harjahuuhtelun vesinäytteen pohjalle kerääntyvää rautasakkaa. 

 

Alla on esitetty näytteiden SEM-analyysien tulokset näytteistä tunnistettujen alkuaineiden pro-

sentuaalisten osuuksien suhteen. Taulukossa on lisäksi ilmaistu näytteissä esiintyvän raudan ja 

hapen suhde, joka kertoo raudan yhdistemuodosta.   

 
 
Näyte 1 

       
 

Piste 1 Piste 2 Piste 3 Piste 4 Piste 5 Piste 6 Piste 7 
Alkuaine  Atomic Atomic Atomic Atomic Atomic Atomic Atomic 

 
% % % % % % % 

O   41.77 30.67 38.44 44.63 41.75 39.81 28.68 
Na  12.81 5.99 12.87 15.17 7.89 12.7 9.99 
Si  0.43 0.3 0.35 0.45 0.35 0.36 0.21 
P   0.76 0.00* 0.15 -0.73* 0.58 0.38 0.69 
K   1.19 1.56 1.29 1.36 1.4 1.56 2.02 
Mn  0.18 0.19 0.15 0.18 0.23 0.21 0.21 
Fe  42.85 61.29 46.76 38.94 47.79 44.98 58.19 

        Fe/O 1.025856 1.99837 1.216441 0.872507 1.144671 1.129867 2.02894 



(Liite 11 jatkoa) 

  

        
        Näyte 2 

       
 

Piste 1 Piste 2 Piste 3 Piste 4 
   Alkuaine  Atomic Atomic Atomic Atomic 
   

 
% % % % 

   O   45.43 24.03 18.19 35.47 
   Na  4.09 1.65 1.09 6.92 
   Si  0.49 0.31 0.23 0.38 
   K   0.33 0.36 0.22 0.36 
   Mn  0.22 0.25 0.23 0.2 
   Fe  50.01 73.4 80.04 56.67 
   

        Fe/O 1.100814 3.054515 4.40022 1.597688 
   

        
        
        Näyte 3 

       
 

Piste 1 Piste 2 Piste 3 
    Alkuaine Atomic Atomic Atomic 
    

 
% % % 

    O   18.04 63.06 29.07 
    Na  0.04* 0.92 0.07* 
    Si  0.26 0.28 0.18 
    P   -0.42* 0.63 0.32 
    K   -0.01* 0.2 0.2 
    Mn  0.17 0.11 0.31 
    Fe  81.9 34.81 69.92 
    

        Fe/O 4.539911 0.552014 2.405229 
    

         

Näytteiden rauta-happisuhteiden perusteella voidaan päätellä, että näytteissä on raudan okside-

ja. Korkeiden rautaprosenttien perusteella näytteiden rauta ei kuitenkaan ole täysin oksidimuo-

dossa. SEM-analyysin tulosten perusteella ei tarkkaa oksidimuotoa voida määrittää, sillä näyt-

teissä esiintyvä natriumhydroksidi vääristää tulkintaa. Näytteiden hyvin tumman värin perus-

teella voidaan kuitenkin päätellä, että rauta on näytteissä pääosin joko alkuainerautana tai mag-

netiittina (Fe3O4). Raudan oksideista magnetiitti on väriltään mustaa, hematiitti (Fe2O3) punais-

ta tai keltaista, ja raudan hydroksidit eli ruoste lähinnä keltaista. Näytteen 3 pisteessä 1 esiintyy 

lisäksi reagoimaton rautalastu. SEM-kuvissa oksidit esiintyvät yleisesti melko pyöreinä muo-

toina, kuten näytteen 1 pisteessä 1.  

 



Liite 12. Jätevesilaitokselle tulevan veden analyysit 

(jatkuu)  

 

 

 
Jätevesilaitokselle tulevan veden johtokyky ja pH laboratorio-olosuhteissa mitattuna.  

 

 
Jätevesilaitokselle tulevan veden öljy- ja rasvapitoisuus laboratorio-olosuhteissa määritettynä. 
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Jätevesilaitokselle tulevan veden johtokyky prosessidatan perusteella 

 



Liite 13. Jätevesilaitoksen kemikaalikulutus  

 

 

 
Jätevesilaitoksen vedenkäsittelykemikaalien kulutus.  

 

 
Jätevesilaitoksen suotopuristimilla syntynyt jätemäärä jätekonteittain. 
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Liite 14. Jätevesilaitokselle tulevan veden fosforipitoisuuksien analyysit 

(jatkuu) 

 

 

 
Jätevesilaitokselle tulevan veden fosforipitoisuuden ja johtokyvyn lineaarinen regressio kevään 

ja kesän 2013 näytteillä.  

 

 
Jätevesilaitokselle tulevan veden fosforipitoisuuden ja johtokyvyn lineaarinen regressio loppu-

vuoden 2014 ja alkuvuoden 2015 näytteistä.   
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Teollisuuden pesuaineiden sisältämä fosfori (P) esiintyy tavallisesti polyfosfaatteina, jotka jäte-

vedessä hydrolysoituvat nopeasti ortofosfaateiksi. Ortofosfaatin saostamiseen tarvitaan noin 1,5 

moolia rautaa (Fe3+) per mooli fosforia. 1 g liukoista fosforia vaatii siten noin 23 g eli 16 ml 

rautasuolaa. (Niemelä 1989, 20–25) 

 

Saostuskemikaalia kuluttavat myös kilpailevat sivureaktiot. Etenkin hydroksidi-ionit kilpailevat 

fosfaatti-ioninen kanssa saostuksessa käytettävästä metalli-ionista. Siksi saostuskemikaalin an-

nostuksen tulee käytännössä olla teoreettista annostusta suurempaa. (Niemelä 1985, 1–14) 

 

Jätevesilaitoksen saostuskemikaalin annostelu noudattelee laitoksen prosessidatan perusteella 

yhtälöä y = 0,7517*x -0,0188, jossa x kuvastaa käsittelyyn tulevien vesien johtokykyä.  

 

Näiden tietojen pohjalta on alla esitetyissä taulukoissa laskettu jätevesilaitokselle tulevien vesi-

en fosforipitoisuuksien perusteella jätevesien teoreettinen saostuskemikaalin eli rautasuolan 

tarve sekä johtokykyyn perustuvan annostelun mukainen yli- tai aliannostelu teoreettiseen tar-

peeseen nähden. Saostuskemikaalin aliannostelu on merkattu keltaisella värillä.  

 

Käsittelyyn tuleva vesi 2013 
  

    Päivämäärä Johtokyky (mS/cm) Fosforipitoisuus 
(g/m3) 

Teoreettinen rautasuo-
lan tarve (l/m3) 

19.3.2013 18.56 617.50 9.88 
26.3.2013 9.11 326.30 5.22 
3.4.2013 13.85 461.50 7.38 
9.4.2013 6.46 163.80 2.62 
12.8.2013 9.64 251.30 4.02 
14.8.2013 10.49 270.00 4.32 
19.8.2013 3.23 61.25 0.98 
21.8.2013 2.65 86.25 1.38 

    Päivämäärä Saostuskemikaalia annosteltu 
johtokyvyn perusteella (l/m3) 

Annosteltu 
ylimäärin (l/m3) Annosteltu ylimäärin (%) 

19.3.2013 13.93 4.05 29.09 
26.3.2013 6.83 1.61 23.55 
3.4.2013 10.39 3.01 28.95 
9.4.2013 4.84 2.22 45.82 
12.8.2013 7.23 3.21 44.37 
14.8.2013 7.87 3.55 45.08 
19.8.2013 2.41 1.43 59.32 
21.8.2013 1.97 0.59 30.06 
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Käsittelyyn tuleva vesi 2014–2015 
  

    Päivämäärä Johtokyky (mS/cm) Fosforipitoisuus 
(g/m3) 

Teoreettinen rautasuo-
lan tarve (l/m3) 

9.12.2014 3.86 82.25 1.32 
12.12.2014 4.46 79.75 1.28 
15.12.2014 6.74 103.00 1.65 
18.12.2014 3.58 87.50 1.40 
5.1.2015 2.91 75.05 1.20 
9.1.2015 3.30 89.00 1.42 
12.1.2015 3.11 117.00 1.87 
15.1.2015 4.14 127.50 2.04 
20.1.2015 2.30 200.00 3.20 

    Päivämäärä Saostuskemikaalia annosteltu 
johtokyvyn perusteella (l/m3) 

Annosteltu 
ylimäärin (l/m3) Annosteltu ylimäärin (%) 

9.12.2014 2.88 1.57 54.35 
12.12.2014 3.33 2.06 61.73 
15.12.2014 5.05 3.40 67.35 
18.12.2014 2.67 1.27 47.61 
5.1.2015 2.17 0.97 44.63 
9.1.2015 2.46 1.04 42.16 
12.1.2015 2.32 0.45 19.28 
15.1.2015 3.09 1.05 34.05 
20.1.2015 1.71 -1.49 -87.12 

 

Johtokyvyn mukainen annosteluperuste ei siis päde loppuvuodesta 2014 ja alkuvuodesta 2015 

analysoiduilla vesinäytteillä.  
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