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Myllykoski Paper Oy:n hiokkeen laadussa ja prosessivesien ominaisuuksissa ta-
pahtuu vaihtelua ajan suhteen. Tämä käy ilmi useiden vuosien aikana kerätyistä 
laatuseurantatiedoista. Diplomityön tavoitteena oli selvittää hiokkeen ja kierto-
vesien laatuun vaikuttavat tekijät ja kehittää laadunvaihtelua hillitseviä toimenpi-
teitä. 

Työn kirjallisuusosassa pyrittiin löytämään tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa val-
miin hiokkeen laatuun vaihtelua. Lähtökohtaisesti laatuvaihteluita aiheuttavat te-
kijät jaettiin raaka-aine- tai prosessivaihteluksi. 

Työn kokeellisessa osassa selvitettiin eri hioke- ja prosessivesiominaisuuksien 
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Työn tuloksista kävi muun muassa ilmi, että painehiokkeen lujuusominaisuudet 
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There are fluctuations in the quality of mechanical pulp and the composition of 
process waters at Myllykoski Paper groundwood mill. The fluctuation can be no-
ticed in pulp quality measurements collected during the years. The aim of the 
study was both to find out the reasons affecting to the quality of the pulp and the 
process waters, and to develop methods to dampen the variation. 

In the theoretical part the factors affecting to the quality of unbleached pulp were 
studied. The basic idea was that the variation is caused by the heterogeneity of the 
raw material or changes in process equipments. 

In the experimental part data of main magnitudes collected were studied using 
different time periods. The pulp and water properties were first contemplated us-
ing the last period of five years. After that shorter time periods were studied. Con-
templated data were mainly from the DW- data warehouse and PHD- real time 
database. 

The results made evident i.a. that strength properties of PGW have slightly 
dropped during the past five years. The change is caused by the decreased long 
fibre proportion of the pulp and the reduced diameter of used raw material. The 
brightness of unbleached pulp has also decreased because process waters have 
become more contaminated due to a more closed water circulation and a new per-
oxide bleaching plant. 

The proposals for actions in the future are focused on the event when the shower 
water and wood ratio in the grinder drastically changes. This kind of situation can 
arise when the production rate is suddenly changed. The target is i.e. to keep the 
production rate as constant as possible. 
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KIRJALLISUUSOSA 

1. JOHDANTO 

1.1 Työn tausta ja tavoite 

Myllykoski Paper Oy:n Anjalankosken tehdas tuottaa puupitoisia painopapereita. 

Suurin yksittäinen raaka-ainekomponentti Myllykoski Paper Oy:n tuotteissa on 

hioke eli mekaaninen massa. Hiomon tasaista toimintaa voidaan pitää perusedelly-

tyksenä valmistettaessa korkealuokkaisia painopapereita, sillä jokainen hiokkeen 

laatumuutos heijastuu muutoksena paperikoneen ajettavuudessa tai lopputuottees-

sa. Myllykoski Paperin hiokkeen laadussa esiintyy ajansuhteen muutoksia, mikä 

käy ilmi vuosien varrella tehdyistä laadunseurantaraporteista. Vaikka aineistoa on 

runsaasti olemassa, laatuvaihteluiden syitä ei ole tarkasti selvitetty. Diplomityön 

tavoitteena oli pohtia mistä hiomon prosessivaihtelut ja niitä seuraavat laatumuu-

tokset voivat johtua sekä hahmotella vaihteluiden vaimentamismahdollisuuksia. 

1.2 Työn suoritus 

Työ koostuu kirjallisuus- ja kokeellisesta osasta. Kirjallisuusosassa pyrittiin sel-

vittämään tekijät, jotka voivat vaikuttaa mekaanisen massan laatuun. Vaihtelun 

aiheuttajia etsittäessä tarkasteltiin puuraaka-aineesta sekä prosessilaitteista johtu-

via tekijöitä. Lisäksi pyrittiin selvittämään mitä muutokset raaka-aineessa tai pro-

sessissa aiheuttavat massaosaston kiertovesille. 

Kokeellisen osan tarkoitus on perehtyä massan laadussa ja kiertovesissä tapahtu-

neisiin vaihteluihin vuosien varrella tehdyn laatuseurannan avulla. Historiaa tar-

kasteltiin maksimissaan viiden vuoden päähän. 

2 Prosessidynamiikka 

Tavallisesti kaikissa prosesseissa tapahtuu ajansuhteen muutoksia. Näissä muuttu-

vissa prosesseissa tapahtuu nesteiden, kaasujen ja kiintoaineen virtausta, lämmön 

siirtymistä tai kemiallisia reaktioita, joten tällöin puhutaan dynaamisista proses-

seista. Muutoksien hallitsemiseksi on nykyaikaisissa prosesseissa runsaasti erilai-

sia mitta-antureita, jotta prosessin tilaa voidaan seurata reaaliaikaisesti. 
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Dynaamiset ilmiöt voivat olla peräisin joko prosessiin syötetyn raaka-aineen omi-

naisuuksien vaihteluista tai itse prosessissa tapahtuvista muutoksista. Prosessissa 

tapahtuvia muutoksia voivat aiheuttaa esimerkiksi: 

- mekaaniset ilmiöt, kuluminen 

- nesteiden ja kaasujen virtaus ja sekoittuminen (tai erottuminen) 

- lämmön virtaaminen aineen mukana ja siirtyminen lämmönvaihtimissa 

Jotta prosessissa tapahtuvia kemiallisia tai fysikaalisia tapahtumasarjoja voidaan 

kuvata täsmällisesti, on prosessit esitettävä matemaattisia malleja hyväksi käyttä-

en matemaattisessa asussa. Prosessisuureiden muutosmittausten ja matemaattisen 

mallin avulla muodostuu prosessin ohjaus. /1/ 

3 Mekaaninen massa 

Painopapereissa yksi vallitseva komponentti on mekaaninen massa, josta puhutta-

essa tarkoitetaan tavallisesti hioketta tai hierrettä. Niiden valmistusmenetelmät 

eroavat toisistaan lähinnä puuraaka-aineen olomuodon ja laiterakenteiden perus-

teella. Hionnassa puupöllejä painetaan hiomakiveä vasten, kun taas hierteen val-

mistuksessa puuhake jauhetaan kahden pyörivän teräpintaisen jauhinlevyn välissä. 

Kuidutus kuitenkin tapahtuu molemmissa menetelmissä niin, että puuta kasassa 

pitävä sideaine, ligniini, pehmitetään veden, lämmön ja toistuvan mekaanisen rasi-

tuksen avulla. Molemmille kuidutusmenetelmillä lopputuotteena saadaan suu-

risaantoista massaa; saanto jopa 96- 98 %. Muutaman prosentin saantohäviö joh-

tuu kuidutuksen aikana liuenneista puun komponenteista, kuten vesiliukoisista 

uuteaineista. Suuresta saannosta johtuen kuitujen kemiallinen koostumus on lähes 

sama kuin puun. Kuvassa 1 on esitetty hionta- ja hiertoprosessien toimintaperiaa-

te. /2,3/ 
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Kuva 1. Hionta- (vas.) ja hierreprosessien toiminnalliset periaatteet. /2/ 

Mekaanisia massoja valmistettaessa käytettävästä kuidutustavasta johtuen suurin 

osa kuiduista on menettänyt alkuperäisen pituutensa, ja kuitujen pirstaloitumisen 

takia massa sisältää runsaasti hienoainesta. Taulukossa I on esitetty eri mekaani-

sen massan valmistusmenetelmät, niitä vastaavien massojen nimet sekä englan-

ninkieliset lyhenteet. /3/ 

Taulukko I mekaaniset massan valmistusmenetelmät, niitä vastaavien massojen 
nimet sekä englanninkieliset lyhenteet. /4/ 
Prosessi Massa Englanninkielinen lyhenne 
Hionta Hioke GW, (SGW), TGW 
Painehionta Painehioke PGW, PGW-S 
Hierto Hierre RMP 
Kuumahierto Kuumahierre TMP 

Mekaanisen massan raaka-aineena käytetään ensisijaisesti havupuuta. Myös joita-

kin lehtipuita, kuten haapaa, käytetään. Kuitenkin Suomessa pääsääntöinen me-

kaanisen massan raaka-aine on kuusi.  

Tämän työn painopiste on näistä esitetyistä mekaanisen massan valmistusmene-

telmistä hiontaprosessissa, joten hierreprosesseihin ei tämän syvällisemmin pa-

neuduta. 
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4 Puuraaka-aine 

Skandinaviassa merkittävimmät puulajit kemialliselle puunjalostusteollisuudelle 

ovat koivu (Betula pendula), mänty (Pinus silvestris) ja kuusi (Picea abies). Sel-

luteollisuus valmistaa kemiallista massaa kaikista näistä puulajeista, mutta me-

kaanista massaa valmistetaan lähes yksinomaan kuusesta. Männyllä soveltuvuutta 

mekaanisen massan raaka-aineeksi on viime vuosina tutkittu paljon. Nyt kuitenkin 

ollaan tutkimustyössä niin pitkällä, että jo lähitulevaisuudessa ensimmäiset laitok-

set ovat lisäämässä männyn raaka-ainevalikoimaansa. 

Puut ovat monivuotisia, siemeniä tuottavia kasveja ja ne jaetaan useimmiten havu- 

ja lehtipuihin. Eri puulajit eroavat toisistaan kuituominaisuuksien ja kemiallisen 

koostumuksen puolesta. Saman puulajin sisällä voi myös olla runsaasti eroavai-

suuksia johtuen geeniperimästä ja ympäristötekijöistä, joita ovat kaikki ulkoiset 

tekijät kuten maaperän koostumus, ilmasto, maasto sekä sijainti auringon ja tuulen 

suhteen. Myös itse puun sisällä kuituominaisuudet (dimensiot) ja kemiallinen 

koostumus vaihtelevat. Näin ollen puusta ei voida puhua tasalaatuisena materiaa-

lina. /2,5/ 

Raaka-aine on yksi keskeinen tekijä valmistettaessa korkealuokkaisia mekaanisia 

massoja. Hyvä raaka-aine kuituuntuu mekaanisesti alhaisella energiamäärällä, ei 

aiheuta merkittävästi prosessihäiriöitä ja siitä valmistetulla massalla saadaan lop-

putuotteelle hyvät arkkiominaisuudet. Näin ollen mekaanisen massan raaka-

aineeksi ei ole sattumanvaraisesti valittu kuusta, jonka käyttöä kuitupuuna puoltaa 

erityisen hyvä ja tasainen vaaleus, alhainen uuteainepitoisuus sekä korkea keski-

kuitupituus. /6/ 

4.1 Puun rakenne 

Puun rakennekomponentteja ovat hiilihydraatit ja ligniini. Hiilihydraatit (selluloo-

sa ja hemiselluloosa) ovat polysakkarideja, joista puukuidut rakentuvat. Puukuitu-

jen välisenä liima-aineena toimii ligniini, joka pitää puuta kasassa ja antaa sille 

patogeenistä vastustuskykyä. Puu sisältää myös pieniä määriä uuteaineita (<5 %). 

Rakennekomponentit muodostavat solukkoa, josta puun runko rakentuu. Runkoa 

suojaa mekaanisilta vaurioilta ja mikrobien aiheuttamilta tuhoilta kuollut, tumma 
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ulkokuori. Rungon poikkileikkauksesta voidaan havaita samankeskisiä vuosilusto-

ja sekä ytimen ja kuoren välisiä ydinsäteitä ja pihkatiehyitä. Poikkileikkauksesta 

voidaan erottaa myös nuor- eli ydinpuu (<10 lustoa), vanhempi ja joillakin lajeilla 

muuta puuta tummempi sydänpuu sekä lähempänä kuorta sijaitseva pintapuu. 

Kuusella sydänpuu ei värin puolesta eroa muista puun kerroksista. Kuvissa 2 ja 3 

on esitelty puun rakenteen muodostumista erilaisin leikkauksin. /5/ 

  
Kuva 2. Puun rungon tangentiaalinen,  Kuva 3. Puun rungon kerrokset. /7/ 
säteittäinen ja poikkisuuntainen leikka- 
us. /5/ 

Puu kasvattaa joka vuosi uuden vuosirenkaan eli vuosiluston. Vuosikasvu tapah-

tuu pintapuun ja sisäkuoren eli nilan välissä olevan jällen jakautuessa. Kasvu on 

kiivainta keväällä kasvukauden alussa ja hidastuu kesällä. Näin syntynyt kesä- ja 

kevätpuu voidaan erottaa myös poikkileikkauksesta tummempina ja vaaleampina 

renkaina. /8/ 

Puukuidut ovat suuntautuneet joko rungon tai säteen suuntaisesti. Kuitenkin suu-

rin osa kuiduista on rungon suuntaisia, koska silloin ne soveltuvat parhaiten veden 

johtamiseen ja rungon tukemiseen. Vain ydinsäteiden solut ovat säteen suuntaisia, 

koska ne huolehtivat ravinteiden ja nesteiden kuljetuksesta puun poikkisuunnassa. 

/2,5/ 
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4.2 Kuidun rakenne 

Kuitu muodostuu yhdestä ainoasta solusta, kun jälsi jakautuu kahteen tytärsoluun. 

Toinen jää uudeksi jälsikerrokseksi ja toinen jakautuu vielä kerran tai useammin 

kehittyen lopulta uudeksi nilasoluksi tai pysyväksi puuksi. Kuidun eli trakeidin 

pituudella on suora yhteys siitä valmistettavan massan ominaisuuksiin. Kuitupi-

tuus voi vaihdella paljon eri puulajien välillä, mutta myös saman puun sisällä. 

Kuusen kuitupituus on keskimäärin noin 3 mm, ja yleisesti ottaen havupuut ovat 

lehtipuita pidempikuituisia. Kuitu voidaan ajatella muodostuvan putkesta, jossa on 

useita kerroksia (kuva 4). /5,8,9/ 

 
Kuva 4. Puukuidun kerroksittainen rakenne. /2/ 

Välilamelli on suureksi osaksi ligniiniä (jopa 70 %), joka sitoo yksittäiset kuidut 

toisiinsa. Myös primääriseinässä ligniinipitoisuus on verrattain korkea. Kuvasta 5 

nähdään, että sekundääriseinät sisältävät suurimman osan puun selluloosasta, mut-

ta myös ligniinistä, koska ne muodostavat paksuudeltaan suurimman kerroksen. 

Kyhmykerros koostuu amorfisen kerroksen peittämistä kyhmyistä. Sen kemialli-

sesta koostumusta ja muodostumisesta ei tutkijoilla ole vielä varmaa tietoa. Kui-

dun sisällä on soluontelo eli lumen. /2,9/ 
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Kuva 5. Vasemmalla mikroskooppikuva puukuidun välilamellista (M) ja kuituker-
roksista (P, S1, S2, ja S3) ja oikealla puun pääkomponenttien osuus kuidun eri ker-
roksissa. /2/ 

4.3 Puun uuteaineet 

Puu sisältää pieniä määriä selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin lisäksi erilaisia 

uuteaineita. Ne käsittävät valtavan joukon erilaisia yksittäisiä pienmolekyylisiä 

yhdisteitä. Uuteaineet suojaavat puuta mikrobiologisilta vaurioilta ja hyönteistu-

hoilta, toimivat vararavintona sekä antavat kullekin puutyypille ominaisen hajun 

ja värin. /9/ 

Yleensä uuteaineilla tarkoitetaan neutraaleihin, orgaanisiin liuottimiin (mm. di-

etyylieetteri ja dikloorimetaani) uuttuvia yhdisteitä. Pihkasta puhuttaessa tarkoite-

taan polaarittomiin, orgaanisiin liuottimiin liukenevia uuteaineryhmiä, jotka ovat 

enimmäkseen lipidejä ja terpenoideja. Uuteaineet voidaan jakaa rasva- ja vesi-

liukoisiin taulukon II mukaisesti. /9,10/ 

Taulukko II. Liukoisuuden mukaan jaetut uuteainekomponentit. /10/ 
Rasvaliukoiset Vesiliukoiset 

Hartsihapot Fenolit 
Monoterpeenit Lignaanit 
Triglyseridit Flavonoidit 
Steryyliesterit Tanniinit 
Vapaat rasvahapot Sokerit 
Vapaat sterolit Suolat 

Uuteaineisiin kuuluvia fenolisia yhdisteitä ei lueta pihka-aineiden joukkoon. Pih-

ka voidaan jakaa ns. patologiseen ja fysiologiseen pihkaan. Puuta biologisilta vau-
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rioita suojaava patologinen pihka, joka sijaitsee pihkatiehyissä ja pihkarakkulois-

sa, koostuu pääosin hartsihapoista ja monoterpeeneistä. Fysiologinen pihka sisäl-

tää pääosin rasvahappoestereitä. Se on puun vararavintoa ja keskittynyt pääosin 

ydinsäteiden tylppysoluihin./9/ 

 Uuteainepitoisuuteen vaikuttaa mm. puun ikä, kasvupaikka, vuodenaika ja perin-

tötekijät. Lisäksi puun varastointi vaikuttaa kaadetun puun uuteainepitoisuuteen. 

Esimerkiksi kuusen pihkapitoisuus on pohjoisessa huomattavasti korkeampi kuin 

etelässä. Myös saman puun sisällä pihkapitoisuus vaihtelee paljon. Suurimmat 

uuteainepitoisuudet ovat oksankohdissa sekä juuri- ja kantopuissa. Päinvastoin 

kuin männyllä, kuusen pintapuussa uuteainepitoisuus on sydänpuuta hieman kor-

keampi. Myös vuosiluston sisällä on vaihtelua. Kuusen kevätpuussa on enemmän 

uuteaineita kuin kesäpuussa. Vapaat rasvahapot ja triglyseridit, jotka ovat pinta-

puun uuteaineita, ovat puun vararavintoa. Sydänpuun uuteaineet ovat erilaisia 

pihka-aineita, kuten rasva- ja hartsihappoja. Uuteaineet ovat paperin valmistus-

prosessille haitallisia, sillä ne häiritsevät prosessin kemiaa aiheuttamalla erilaisia 

saostumia ja ravitsemalla mikrobiologista kasvua. Pihkapartikkelit voivat adsor-

boitua kuidun pintaan tai ne voidaan kiinnittää kationisella kiinnityskemikaalilla 

kuituun, jolloin kuidun sidospotentiaali toisiin kuituihin alenee. Lisäksi uuteaineet 

(pihka) heikentävät lopputuotteen visuaalista laatua. /5,9,10,11/ 

5 Hiokkeen valmistus 

5.1 Hionta 

Hiokkeen valmistuksen perusajatus syntyi jo yli 150 vuotta sitten; akselin suuntai-

sesti ladottuja puupöllejä painetaan lieriömäistä hiomakiveä vasten. Irronnut kui-

tuaines kuljetetaan hiontavyöhykkeeltä pois suihkuvedellä, joka myös jäähdyttää 

kiven pintaa. /12/ 

5.2 Hiontaprosessit 

Nykyään vallitsevat hiomakonetyypit ovat olleet teollisessa käytössä jo 1920- 

luvulta asti. Ne ovat Voith- ketjuhiomakone (kuva 6) ja Great Northern- tyyppi-

nen hiomakone (kuva 7), joista nykyisin kuitenkin puhutaan usein Tampella- tai 

Valmet-hiomakoneina (nyt Metso Paper) Tampellan aikanaan hankkimien valmis-
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tusoikeuksien ja sitä seuranneen kehitystyön vuoksi. Tampella-hiomakoneissa on 

kaksi taskua vastakkaisin puolin kiveä ja taskuihin ladottavia puupanoksia kuor-

mitetaan vesihydraulisesti ohjatulla männällä ts. anturalla. Voithin ketjuhiomako-

neessa ketjuveto painaa puita hiomakiveä vasten. /12/ 

  
Kuva 6. Voith- ketjuhiomakone. /2/ Kuva 7. Great Northern- tyyppinen hio- 
   makone. /2/ 

Molempia malleja on vuosien varrella hieman muunneltu tavoiteltaessa korkeam-

pia kuidutuslämpötiloja. Kaikki taulukossa I esitetyt hiokelaadut voidaan valmis-

taa kuvien 6 ja 7 perusmalleista johdetuilla hiomakoneilla. Eroja itse hiomako-

neissa on käytännössä vain suihkuvesienlämpötiloissa, hiontatilan paineistuksessa 

ja osin rakenteissa. 

1970-luvun lopussa markkinoille tuli Tampellan tarjoama paineistettu kaksi-

uunihiomakone. Tätä alettiin kutsua PGW-prosessiksi ja siinä hionta tapahtuu 

enintään 3 barin ylipaineessa. Painetta lisäämällä kuidutuslämpötila voidaan nos-

taa jopa 140 ºC:seen, jolloin käytetään viiden barin ylipainetta. Tällaisista hioma-

koneista käytetään nimeä super painehiomakone (PGW-S). Voith vastasi kilpai-

luun kehittämällä kuumahiontatekniikan eli TGW-prosessin, jossa pieni ylipaine 

kiven pinnalla saadaan aikaan n. 20 cm:n vesipatsaalla. Alhaisesta korkeudesta 

johtuen paine on vain suuruusluokkaa 0,02 bar. Tämä kuitenkin mahdollistaa hi-

onnan hieman korkeammassa suihkuveden lämpötilassa sekä estää veden haihtu-

mista kuidutuspinnalta ja puun kuivumisen. Taulukossa III on esitetty eri hioke-

massojen kuidutusolosuhteet. /12,13/ 
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Taulukko III Suihkuveden lämpötila ja hiontapaine eri hiontaprosesseissa. /13/ 
Hioke Paine, [bar] Suihkuvesi, [ºC] 

GW 0 65–75 
TGW 0,02–0,03 70–80 
PGW  2–3 70–95 
PGW-S 4–4,5 95–120 

5.3 Kuituuntumismekanismit 

Hionnassa puu saatetaan jaksottaisen mekaanisen rasituksen alaiseksi, jonka aihe-

uttaa hiomakiven pinnassa olevat hiontarakeet. Kun kivi pyörii, rakeet antavat 

suuren määrän iskuja puukuiduille, jolloin puussa tapahtuu plastisia ja elastisia 

muodonmuutoksia. Kuitujen puristuessa ja vapautuessa puun rakenne väsyy ja 

löyhenee. Tähän käytetty työ muuttuu lämmöksi, joka pehmentää erityisesti puun 

amorfisia osia, ligniiniä ja hemiselluloosaa. Kitka- ja leikkausvoimat irrottavat 

puukuidut ja kuitukimput pehmentyneen puun pinnasta. Saavutettavan lämpötilan 

määrää systeemiin tuotavan energian määrä ja prosessiolosuhteet, kuten jäähdy-

tysveden lämpötila ja määrä sekä paineistus; pääseekö vesi höyrystymään. Mikäli 

puuaines ei ehdi lämmetä hiontavyöhykkeellä riittävästi ennen kuituuntumista, 

massan sidospotentiaali jää olemattomaksi. /14/ 

Mekaanisen massan kuidutusvyöhykkeellä on aina läsnä vettä, josta osa tulee 

puun mukana, mutta suurin osa lisätään suihkuvesien muodossa. Vesi muodostaa 

kiven pinnalle ohuen vesikalvon, jonka vuoksi hiontarakeet eivät suoranaisesti 

kosketa puuta. Näin ollen kitka puun ja kiven pinnan välillä alenee, jolloin puun 

palaminen estyy. Suihkuveden tehtävä on myös jäähdyttää kiveä ja kuljettaa ir-

ronnut kuituaines pois hiontavyöhykkeeltä./15/ 

Itse kuituuntumistapahtuma voidaan nykyisen tiedon mukaan jakaa kolmeen vai-

heeseen /15/: 

1. Hiontarakeet aiheuttavat 30–50 kHz taajuudella värähtelyä puuaineeseen 

riippuen grittitiheydestä ja -koosta sekä kiven kehänopeudesta. Iskujen 

vaikutuksesta puurakenne lämpenee ja heikkenee noin kymmenen kuidun 

paksuiselta kerrokselta. Kuormituksen korkea taajuus ja alhainen amplitu-

di vähentävät ligniinin pehmenemistä. 
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2. Kun puuaines on pehmentynyt ja heikentynyt tarpeeksi, alkavat kuidut ns. 

kampaantua irti puun pinnasta. Irtoaminen alkaa kuidun päistä johtuen hi-

ontapinnan kitkavoimista. 

3. Kuitu irtoaa ja kulkeutuu veden mukana pois hionta-alueelta kiven teräys-

kuvion urissa. Mikäli urat eivät ole riittävän suuret (kulunut kivi), suihku-

vettä on liian vähän tai hionta-alue on pitkä, voivat kuitukimput hajota ja 

yksittäiset kuidut jauhautua. 

Vanhoissa hiomakoneissa kiven kehänopeus oli 20–23 m/s. 1970-luvun alussa 

kehänopeus nostettiin 28–31 m/s, jotta saatiin tuotettua enemmän massaa laitetta 

kohden. Kehänopeuden kasvu kuitenkin lisää hionnan energiankulutusta. /16/ 

5.4 Hiokkeen massaominaisuudet 

Hiokkeella saadaan siitä valmistettaville puupitoisille painopapereille hyvä painet-

tavuus ja opasiteetti. Puupitoisia painopapereita ovat päällystämättömät sanoma-

lehti- ja SC-paperi sekä päällystetyt (LWC, MWC, HWC) aikakausilehtipaperit. 

Koska hiokkeen saanto on hyvin korkea, on sen kemiallinen koostumus lähes sa-

ma kuin puuraaka-aineenkin. Korkea saanto on mekaanisten massojen selvä ta-

loudellinen etu, mutta valmistukseen kuluvaa suurta sähköenergiamäärää voidaan 

pitää niiden suurimpana heikkoutena. Energian ominaiskulutus (EOK) vaihtelee 

tavallisesti välillä 1250- 2500 kWh/t. /4,17/ 

5.4.1 Kuitupituusjakauma 

Massan sisältämä ligniini rajoittaa siitä valmistetun paperin elinikää ja lujuusomi-

naisuuksia. Ligniinin lisäksi massan lujuutta laskee kuidutustavan aiheuttama kui-

tujen katkeilu. Kuidutustavan vuoksi massa sisältää laajan kirjon eripituisia kuitu-

ja; karkeita kuitukimppuja (tikkuja), ehjiä kuituja ja eritavoin pirstaloituneita kui-

tuja sekä hienoainetta. Näiden kuituosuuksien keskinäinen suhde voidaan selvittää 

joko optisesti tai fraktioimalla massa mekaanisesti McNett- tai Clark-tyyppisillä 

laitteilla, jolloin massa seulotaan käyttämällä erisuuruisen avoimen pinta-alan 

omaavia viiroja. Määrityksien tarkat periaatteet on selvitetty standardeissa TAPPI 
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T 233 ja SCAN-M6. Kuvasta 8 nähdään eri tavoilla valmistettujen massojen kui-

tuosuusjakaumat./12,18/ 

 
Kuva 8. Eri massojen kuitujakaumat. GW kivihioke, PGW painehioke, TPM 
kuumahierre, CTMP kemikuumahierre, DIP kierrätyskuitu ja BSK valkaistu ha-
vusellu. Pitkäkuitu on suurempi kuin 30 mesh, keskijae on 30-200 mesh ja hieno-
jae on pienempi kuin 200 mesh. Kaikki ensiömassat on valmistettu kuusesta. /17/ 

Mekaanisilla massoilla alhainen pitkäkuituosuus heikentää massan lujuuspotenti-

aalia. Pitkäkuituosuus korreloi erityisen selvästi repäisylujuuden kanssa. Tämän 

vuoksi massan sekaan on lisättävä havusellua armeerausmassaksi, jotta paperille 

saadaan riittävä lujuus ja ajettavuus paperi-, päällystys sekä painokoneilla. Yleen-

sä mekaanisten massojen kuidut ovat myös jäykkiä ja kokoonpainumattomia, joh-

tuen korkeasta ligniinipitoisuudesta. Hydrofobinen ligniini estää kuituja turpoa-

masta ja tulemasta taipuisiksi, mikä on epäedullista kuitujen välisten sidosten-

muodostumiselle. Toisaalta kuitujen suuri fibrilloituneisuus ja hienoaineen määrä 

antaa massalle runsaasti sidospotentiaalia, mikä näkyy hyvänä vetolujuutena. 

/4,19/ 

5.4.2 Suotautuvuus 

Massan suotautuvuus on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, joilla massan ominai-

suuksia kuvataan. Suotautuvuus, eli kyky luovuttaa vettä, muuttuu massan hie-

nousasteen muuttuessa. Massojen suotautuvuutta kuvataan Schopper Rigler- (ºSR) 
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tai Freeness-luvulla (CSF). Yleensä mekaanisten massojen suotautuvuutta kuvaa-

maan käytetään CSF-lukua. Suotautuvuus muuttuu kuitupituusjakauman ja kui-

tuominaisuuksien mukaan. Kun hienousaste kasvaa, freeness-luku laskee ja suo-

tautuvuusvastus kasvaa. Määritysmenetelmä on kuvattu standardeissa ISO 5267-2 

ja SCAN-M 4:65. /18,20/ 

5.4.3 Tikkupitoisuus 

Massan ominaisuuksia kuvaa myös tikkupitoisuus. Se kertoo kuituuntumattoman 

puuaineksen määrän painoprosentteina näytteestä. Laboratoriomittauksina tehtä-

vät tikkupitoisuusmääritykset perustuvat mekaaniseen erottumiseen; kuituja suu-

remmat kappaleet eivät läpäise ison kokonsa vuoksi tietyn kokoista lajittelupinnan 

rakoa. Yleisesti käytössä olevat mekaaniset menetelmät ovat Sommerville- ja 

Pulmac-tikkumääritykset. Myös optisia määritysmenetelmiä on kehitetty. Tällai-

nen on esimerkiksi Pulp Quality Monitor (PQM)- järjestelmä. /18/ 

5.5 Hiokkeen kuituominaisuudet 

Koska hioke on hyvin heterogeenista, on tietyille kuituominaisuuksille vaikea 

määrittää ehdottoman oikeita arvoja. Yleensä riittääkin, kun voidaan luotettavasti 

havaita ominaisuuksien muutos. Taulukossa IV on esitetty tavallisimmat suureet, 

joilla kuituominaisuuksia kuvataan sekä niitä vastaavat määritysmenetelmät. 
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Taulukko IV. Erilaisia mekaanisen massan kuituominaisuuksia ja niitä vastaavat 
määritysmenetelmät. /18/ 

 

6 Mekaanisen massan laatuvaihtelut 

Mekaanisen massan laadussa tapahtuu vaihtelua niin pitkällä kuin myös lyhyellä 

aikavälillä. Pitkän aikavälin muutoksilla tarkoitetaan vuotuista tai pidempää syk-

liä, jotka usein selittyvät raaka-aineen vuodenaikavaihteluilla tai prosessimuutok-

silla. Lyhyen aikavälin muutokset johtuvat tavallisesti prosessilaitteiden kulumi-

sesta.  Laatuvaihtelut voidaan siis jakaa raaka-aineessa tai itse hiokkeen valmis-

tusprosessissa tapahtuviin muutoksiin. Raaka-ainevaihtelut johtuvat mm. vuoden-

ajasta, puun varastointiajasta ja -tavasta sekä kasvupaikasta. Prosessivaihtelut joh-

tuvat lähinnä prosessin kulumisesta tai sen olosuhteiden muuttumisesta. 

7 Raaka-aineperäinen vaihtelu 

Raaka-aineesta johtuvaa vaihtelua tapahtuu prosessissa jatkuvasti, sillä jo yhdessä 

puussa esiintyy joukko erilaisia kuituominaisuuksia omaavia kuituja riippuen esi-

merkiksi rungon kohdasta, josta puu on sahattu. Nuorpuu- ja aikuispuu- sekä sy-

dänpuu- ja pintapuusuhteista johtuu rungon sisäinen vaihtelu. Myös puun kasvu-

paikka vaikuttaa puun kuituominaisuuksiin ja kemialliseen koostumukseen. Raa-

ka-aineperäistä vaihtelua massan ominaisuuksiin aiheuttaa myös runkojen välillä 
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perintötekijät sekä luston sisällä kevät- ja kesäpuusuhde. Puun anatomisella raken-

teella, kemiallisella koostumuksella sekä kuituominaisuuksilla, kuten kuidun pi-

tuus, poikkipinta-ala, ympärysmitta ja seinämän paksuus, on merkitystä massan ja 

paperin valmistuksessa. Näissä kaikissa esiintyy runsaasti vaihtelua, koska puu on 

hyvin heterogeenistä ja anisotrooppista. /21,22/ 

7.1 Puuaineen ominaisuuksien vaihtelu 

Puuaineen ominaisuudet siis vaihtelevat huomattavasti ja niitä aiheuttavia tekijöitä 

on useita. Eri ominaisuuksien suuruuteen ja vaihteluun vaikuttavat merkittävim-

min puun kasvunopeus ja ikä. 

7.1.1 Kuivatuoretiheys 

Kuivatuoretiheydellä tarkoitetaan kuivan puun massan suhdetta tuoreen puun tila-

vuuteen. Kuivatuoretiheyteen vaikuttavat monet tekijät, kuten kuituseinämän ti-

heys, uuteaineiden määrä sekä kuituseinämien välisten ja soluonteloiden tyhjien 

tilojen osuus. Myös nuor-, oksa ja reaktiopuun osuus ja tiheys vaikuttaa kuiva-

tuoretiheyteen. /6/ 

Kuivatuoretiheys vaihtelee rungon sisällä, johtuen kesäpuuosuudesta ja luston 

leveydestä, eli kasvunopeudesta. Kuivatuoretiheys korreloi positiivisesti kuitusei-

nämän paksuuden kanssa. Kesäpuuosuuden kasvaessa ja luston leveyden pienen-

tyessä kuivatuoretiheys kasvaa, koska havupuilla kesäpuu on 2-3 kertaa kevätpuu-

ta tiheämpää. Säteen suunnassa kuivatuoretiheys kasvaa ytimestä kohti kuorta 

kesäpuuosuuden kasvaessa, lukuun ottamatta aivan ytimen läheisyydessä olevaa 

nuorpuuainetta. Siinä kuivatuoretiheys on korkea johtuen kuitujen pienestä koos-

ta; pienien kuitujen lukumäärä pinta-alayksikössä on suuri, jolloin kuidun seinä-

materiaalin osuus muodostuu korkeaksi kasvattaen kuivatuoretiheyttä. /6,23/ 

Kuivatuoretiheydellä on vaikutusta kuituseinämän paksuudesta riippuviin paperin 

ominaisuuksiin, joita ovat muun muassa lujuudet, sileys ja huokoisuus. Mekaani-

sessa kuidutuksessa puuaineen tiheyden kasvu lisää kuidutusenergian tarvetta. 

Tasainen puuaineen tiheys vähentää kuidutusenergian kuormitusvaihtelua, jolloin 
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massan laatu on tasaisempaa, energian kulutus alenee ja kuidutustapahtuma pysty-

tään hallitsemaan paremmin. /23/ 

7.1.2 Kosteuspitoisuus 

Puu on hygroskooppinen materiaali, eli se kykenee sitomaan ja luovuttamaan vet-

tä. Kosteuspitoisuuden määritykseen voidaan käyttää joko puun kuivamassaa tai 

märkämassaa. Yleensä kosteudella tarkoitetaan kuitenkin puunäytteen sisältämän 

veden massan osuutta näytteen kokonaismassasta (kaava (1)). /23/ 

 Kosteus, % = 100 ×
ssakokonaismaNäytteen 

näytteessä massaVeden  (1) 

Jotta kuidut saataisiin irtoamaan puusta ehjinä, on ligniinin pehmennyttävä. Me-

kaanista massaa valmistaessa pehmeneminen tapahtuu lämmön vaikutuksesta. 

Niinpä puun kosteudella onkin suuri merkitys pyrittäessä valmistamaan mahdolli-

simman pitkäkuituista mekaanista massaa, sillä kosteus johtaa lämpöä puumatrii-

siin. 

Kosteusprofiili puun sisällä ei ole tasainen vaan se muuttuu kuljettaessa ytimestä 

kohti kuorta. Kuusessa sydänpuun kosteuspitoisuus on selvästi alhaisempi (noin 

puolet) kuin pintapuun. Pintapuussa kosteus on noin 60 %, kun sydänpuussa se on 

23–30%. Näin ollen sydänpuuosuus määrää suurelta osin puun kosteustason. Nuo-

rilla puilla ja vanhojen puiden latvaosilla, missä sydänpuuosuus on alhainen, kos-

teuspitoisuus on riippuvainen kesä- ja kevätpuuosuuksista, eli kasvaa luston le-

veyden kasvaessa. Koska sydän- ja kesäpuuosuus alenevat tyveltä latvaa kohti, 

puuaineen kosteuspitoisuus vastaavasti kasvaa. Sydänpuusta saatava massa on 

pintapuumassaa tikkupitoisempaa ja heikompaa johtuen osin korkeammasta kui-

va-ainepitoisuudesta. /6,24/ 

7.1.3 Sydän- ja pintapuu 

Kuusen sydänpuu ei eroa väriltään pintapuusta, eikä sydän- ja pintapuun välisissä 

uuteainepitoisuuksissa ole suuria eroja. Kuitenkin sydänpuun kosteuspitoisuus on 

pintapuuta huomattavasti alhaisempi. Sydänpuu on kuollutta solukkoa eikä se 

enää osallistu nesteiden kuljetukseen, vaan sen trakeidit sulkeutuvat, jolloin puun 
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vedenläpäisykyky huomattavasti laskee. Kuivaa sydänpuuta alkaa muodostumaan 

vasta, kun puu saavuttaa 30–40 vuoden iän. Puun sydänpuuosuuteen vaikuttavat 

puun ikä ja kasvunopeus. Hitaan kasvun vuoksi Pohjois-Suomessa sydänpuuosuus 

on suurempi kuin etelässä. /6,23,24/ 

7.1.4 Kevät- ja kesäpuu 

Jos kuidun poikkileikkauksesta mitattujen soluseinien yhteen laskettu paksuus on 

enemmän kuin puolet soluontelon säteen suuntaisesta läpimitasta, luetaan kuitu 

silloin kesäpuukuiduksi. Kesäpuuosuus ilmoitetaan yleensä prosentteina tarkastel-

tavan puukappaleen tilavuudesta. Kevät- ja kesäpuukuitujen morfologiset erot 

ovat huomattavia, jonka vuoksi useiden kuitu- ja puuaineominaisuuksien vaihtelut 

liittyvät kevät- ja kesäpuuosuuksien vaihteluun. Kesäpuuosuuteen vaikuttavat 

merkittävimmin puun ikä, kasvunopeus ja maantieteellinen sijainti. Puun vanhe-

tessa sen kasvunopeus hidastuu (luston leveys kapenee), jolloin kesäpuuosuus 

kasvaa. Pohjoisen puissa on myös etelän puita korkeampi kesäpuuosuus johtuen 

lyhyemmästä kasvukaudesta. Kesä- ja kevätpuun eroavaisuuksia käsitellään myö-

hemmin lisää kuituominaisuuksien vaihtelun yhteydessä. /6,23/ 

7.1.5 Nuorpuu 

Nuorpuulla tarkoitetaan puun sisintä osaa. Sen raja ei seuraa vuosilustojen rajoja 

vaan ulottuu samanläpimittaisena sylinterinä läpi puun tyvestä latvaan, jonka 

vuoksi nuorpuuosuus on latvassa tyveä suurempi. Latvassa koko puuaines voi olla 

nuorpuuta. Kuidun pituus nuorpuussa on muuta puuta alhaisempi, siinä on vä-

hemmän kesäpuukuituja, fibrillikulma on suurempi sekä kesä- ja kevätpuun raja 

on tavallisesti hyvin epäselvä. Lisäksi nuorpuun selluloosapitoisuus on alhaisempi 

ja ligniinipitoisuus muuta puuta korkeampi. Niinpä nuorpuusta valmistettu me-

kaaninen massa on lujuuksiltaan heikkoa, mutta optiset ja pintaominaisuudet ovat 

hyvät painopapereiden kannalta. Käytettäessä paljon pieniläpimittaista ensihar-

vennus- tai latvakuitupuuta voi hiokkeen lujuustaso selvästi laskea suuren nuor-

puuosuuden vuoksi. /6,23/ 
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7.1.6 Reaktiopuu 

Jos puun runko kasvaa epätavallisessa asennossa (taipunut tai kallistunut) tai on 

jatkuvasti tuulen rasittama, alkaa puussa muodostua epätavallista solukkoa, reak-

tiopuuta. Se pyrkii korjaamaan puun asentoa ja vastustamaan näitä ulkoisia voi-

mia. Myös oksan kohtiin muodostuu reaktiopuuta. Havupuilla reaktiopuuta kutsu-

taan lylyksi, jota muodostuu puristuksen alaisiin kohtiin. Lehtipuun reaktiopuu on 

vetojännityksen alaisiin kohtiin muodostunutta vetopuuta. /9/ 

Reaktiopuu on painavaa, kovaa ja tiivistä johtuen paksuseinäisistä (kuva 9) ja ly-

hyistä trakeideistä. Puusolut ovat poikkileikkaukseltaan lähes pyöreitä ja siinä 

soluvälejä on runsaasti. Lisäksi reaktiopuun selluloosapitoisuus on alhaisempi ja 

ligniinipitoisuus korkeampi verrattaessa normaalipuuhun. Siitä puuttuu myös ko-

konaan sekundääriseinän sisäkerros (S3). Reaktiopuusta on haittaa puun teolliselle 

käytölle, koska sitä on tiiveyden takia hankala työstää. Se myös aiheuttaa sahata-

varaan halkeilua ja vääntyilyä, koska on kuivuessaan hyvin haurasta. On huomat-

tu, että mekaanisen massan valmistuksessa reaktiopuu käytännössä murenee, jol-

loin hiokkeen lujuus on heikko. /25/ 

 
Kuva 9. Puusolujen poikkileikkaukset kuusen kevät- ja kesäpuusta sekä lylystä. 
/22/ 

7.2 Kuituominaisuuksien vaihtelu 

7.2.1 Kuitupituus 

Kuitupituus on tärkeä ominaisuus massan lujuuden kannalta. Erityisesti repäisylu-

juuteen vaikuttava kuitupituus vaihtelee niin puurungon sisällä eri kohdissa kuin 

myös vuosirenkaan sisällä. Lisäksi kuidun mittasuhteet muuttuvat puun rungossa 
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kuljettaessa vertikaalisesti tyvestä kohti latvaa tai horisontaalisesti ytimestä puun 

pinnalle. 

Kuitupituus riippuu jälsisolun pituudesta. Toisaalta jälsisolujen pituus riippuu 

jällen iästä; vanha jälsisolu on pidempi kuin nuori ja näin ollen tuottaa jakautues-

saan pidemmän trakeidin. Tästä johtuen lyhimmät kuidut löytyvät puun ytimestä 

ja puun latvasta. Pisin kuituaines saadaan siten puun pinnasta. Tämän vuoksi sa-

hoilla tukeista sahattu pintapuu on haluttua raaka-ainetta massan valmistukseen. 

Hiomoilla joudutaan kuitenkin käyttämään pyöreää puuta, joten tätä puun hetero-

geenisuuden tarjoamaa etua ei päästä hyödyntämään, kuten haketta käyttävät lai-

tokset tekevät (hiertämöt ja sellutehtaat). Kuvasta 10 nähdään kuidun keskipituus 

puun eri kohdissa. /6/ 

 
Kuva 10. Kuidun keskipituus puun sisällä eri korkeudella tyvestä ja etäisyydellä 
keskipisteestä. /22/ 

Yksi vuosilusto sisältää kevät- ja kesäpuuosan. Kuitupituuksia tutkittaessa on ha-

vaittu, että trakeidin pituus on kesäpuulla kevätpuuta suurempi. Kuitupituus yhden 

luston sisällä saavuttaa maksiminsa aivan kasvukauden loppupuolella, jolloin 

muodostunut kuitu voi olla jopa neljänneksen varhaista kevätpuukuitua pidempi. 

/6/ 
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7.2.2 Kuidun leveys 

Kuidun leveydellä ja kuituseinämän paksuudella on yhteisvaikutus kuidun taipui-

suuteen sekä luhistumistaipumukseen paperin valmistusprosessissa ja sitä kautta 

paperin ominaisuuksiin. Kuidun leveysjakauma on samankaltainen kuin pituusja-

kaumakin; kapeimmat kuidut sijaitsevat puun ytimessä ja leveys kasvaa puun pin-

taa kohden. Leveyden kehittyminen hidastuu kuitenkin melko nopeasti, mikä näh-

dään kuvasta 11. 

 
Kuva 11. Kuituleveyden kehittyminen liikuttaessa ytimestä kohti puun pintaa sä-
teen suuntaisesti. /22/ 

Jälsi voi vanhentuessaan alkaa tuottamaan jopa aikaisempaa kapeampia kuituja. 

Pystysuunnassa liikuttaessa kuidun leveys kasvaa tyvestä kohti latvaa mentäessä 

ja saavuttaa maksiminsa lähellä rungon puoltaväliä. Myös kevät- ja kesäpuu eroa-

vat toisistaan kuidun leveydessä; kevätpuukuitu on yli 1,5 kertaa kesäpuukuitua 

leveämpi. /2,6/ 

7.2.3 Kuituseinämän paksuus 

Kuvasta 12 nähdään puun vuosiluston rakenne, josta voidaan erottaa ohutseinä-

mäinen kevätpuuosa ja paksuseinämäinen kesäpuu. 
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Kuva 12. Ero soluseinämän paksuudessa kevät- ja kesäpuulla. /26/ 

Soluseinämän paksuus riippuu paljon vuotuisista kasvuolosuhteista. On kuitenkin 

havaittu, erityisesti kesäpuulla, että soluseinämän paksuus kasvaa ytimestä pintaa 

kohden. Paksuseinämäiset kesäpuukuidut kestävät kevätpuuta paremmin mekaa-

nisen kuidutuksen ja irtoavat ehjempinä, jolloin ne myös antavat paperille hyvän 

repäisylujuuden. Kuitenkin tietyn neliömassaisessa paperissa paksuseinäisiä, pai-

navampia kuituja on pinta-alayksikköä kohden vähemmän. Tällöin kuitusidosten 

määrä jää alhaiseksi, koska kuitujen välistä sidospinta-alaa on vähän, jolloin voi 

ilmetä paperin pölyävyyttä ja lisäksi painokoneella pinnan irtoamista. Mekaani-

sessa kuidutuksessa hajoavat kevätpuukuidut tuottavat hienoainesta, jolla on edul-

linen vaikutus valonsirontaan, alhaiseen huokoisuuteen ja opasiteettiin. Ohutsei-

nämäinen kuitu lommahtaa ja saa paljon sidospinta-alaa kuidutuksessa, jolloin 

saadaan hyvä veto- ja murtolujuus sekä tiiveys ja sileys. /6,27/  

7.2.4 Kuituseinämän fibrillikulma 

Puhuttaessa kuituseinämän fibrillikulmasta tarkoitetaan kuidun paksuimman ker-

roksen, eli S2-kerroksen fibrillien ja kuidun pituusakselin välistä kulmaa. Fibrilli-

kulmalla on vaikutusta kuidun mukautumiskyvyn ja lujuuden kautta paperin veto-, 

repäisy- ja puristuslujuuteen. On havaittu, että kuidun fibrillikulman kasvaessa 

kuidun lujuusominaisuudet alenevat. Kuitenkin fibrillikulman vaikutus kuidun 

ominaisuuksiin on vähäistä verrattuna kuidun poikkileikkausdimensioiden vaiku-

tukseen. /6,28/ 

Kotimaisten havupuiden rungon sisäisestä fibrillikulman vaihteluista ei ole perus-

teellista tutkimustietoa julkaistu. Ulkomaisilla havupuulajeilla fibrillikulman on 
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pääsääntöisesti todettu alenevan ytimestä pintaa kohti. Myös kevätpuun fibrilli-

kulman on todettu olevan hieman kesäpuun kulmaa suurempi, joten hitaasti kas-

vaneissa puissa fibrillikulma on suuresta kesäpuuosuudesta johtuen keskimääräi-

sesti alhaisempi. Korkeussuunnassa fibrillikulman voidaan olettaa kasvavan, kos-

ka lähellä ydintä olevan lyhytkuituisen ja ohutseinäisen puuaineen osuus kasvaa. 

/6,29/ 

7.3 Vuodenaikavaihtelu 

7.3.1 Kosteus 

Tuoreen havupuun pintapuun kosteus on korkeampi talvella kuin kesällä (kuva 

13). Talvella pintapuu voi myös osin jäätyä ja kesällä kuivua kuljetuksen sekä 

varastoinnin aikana. Jäisestä ja kuivasta puusta saatavan hiokkeen laatu on hei-

kompaa, joka ilmenee merkittävänä lujuuksien laskuna ja pitkäkuituosuuden ale-

nemisena. Lisäksi puun kuivuus ja jäisyys lisäävät kuorintahävikkiä ja huononta-

vat kuorintatulosta. /30/ 

 
Kuva 13. Pintapuun kosteusvaihtelut vuoden aikana. /31/ 

Jos kosteuspitoisuus laskee alle 40 %:n, kuoren adheesio puuainekseen lisääntyy 

nopeasti ja kuorintatulos huonontuu merkittävästi. Prosessissa kuori huonontaa 

selvästi massan vaaleutta, koska valon absorptio on verrannollinen kuoripitoisuu-

teen. Kuivuminen mahdollistaa myös sinistymän muodostumisen, joka laskee 

vaaleustasoa ja nostaa valkaisukustannuksia. Vuodenajoista johtuvaa luontaista 
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vaihtelua esiintyy myös puun uuteainepitoisuuksissa ja vaaleudessa; talvella puun 

uuteainepitoisuus ja vaaleustaso ovat korkeampia kuin kesällä. /6,30,32/ 

Kuvasta 14 nähdään puun jäisyyden ja kuiva-ainepitoisuuden vaikutus massan 

vetolujuuteen. 

  
Kuva 14. Puun jäisyyden (vas.) ja kuiva-ainepitoisuuden vaikutus massan vetolu-
juuteen. Hiokkeen CSF oli 100 ml. Kuiva-ainekuvaajan neljännessä pisteessä kui-
va puu on kostutettu uudelleen. Tuorepuun kosteuspitoisuus on 45 %. /30/ 

Kuva 15 esittää puun jäisyyden ja kuiva-ainepitoisuuden muutoksen vaikutusta 

valmistettavan mekaanisen massan repäisylujuuteen. 

 
Kuva 15. Puun jäisyyden (vas.) ja kuiva-ainepitoisuuden vaikutus massan re-
päisylujuuteen. Hiokkeen CSF oli 100 ml. Kuiva-ainekuvaajan neljännessä pis-
teessä kuiva puu on kostutettu uudelleen. Tuorepuun kosteuspitoisuus on 45 %. 
/30/ 
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Kuvaajista 14 ja 15 huomataan jäisyyden ja kuiva-ainepitoisuuden kasvun nega-

tiivinen vaikutus massan lujuusominaisuuksiin. Ligniinin pehmenemislämpötila 

puuaineessa ollessaan on noin 100–130 ºC, mutta nousee kuiva-ainepitoisuuden 

noustessa. Painehionnassa kuiva-ainepitoisuusmuutosten vaikutus on kuitenkin 

kivihiontaa selvästi pienempi, koska PGW-prosessissa suljetussa hiontakammios-

sa vallitseva paine ja kosteus estävät puun lisäkuivumista. Lisäksi painehionnassa 

käytettävät kivihiontaa kuumemmat suihkuvedet auttavat saavuttamaan ligniinin 

kriittisen pehmenemislämpötilan, vaikka puun kuiva-ainepitoisuus olisikin kor-

kea. /30,32,33/ 

7.3.2 Ei-rakenteelliset hiilihydraatit 

Talvella uuteainepitoisuus puussa on korkeampi kuin kesällä. Erityisesti hiilihyd-

raattien, jotka eivät ole rakennekomponentteja, määrä vaihtelee puussa vuodenai-

kojen mukaan, mikä nähdään kuvasta 16. Nämä hiilihydraatit ovat tärkkelystä ja 

sokereita (glukoosi ja fruktoosi) ja ne toimivat puusolujen energianlähteenä. /34/ 

 
Kuva 16. Sokerin ja tärkkelyksen määrän vaihtelu koivupuun rungossa eri vuo-
denaikoina. /35/ 

Kuvassa 16 ei ole aivan koko vuotta, mutta siitä kuitenkin nähdään, että talveksi 

näiden ei-rakenteellisten hiilihydraattien määrä nousee jyrkästi. Loppukesällä puu 

alkaa kerätä talven varalle tärkkelystä solujen ravinnoksi. Runkoon varastoitunut 

tärkkelys toimii lehtipuilla myös keväällä uuden solukasvun raaka-aineena ennen 

lehtien muodostumista ja yhteyttämisen aloittamista. 
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Kylmän kauden aikana liukoisten sokerien määrä kasvaa, koska kylmän ilman 

vuoksi tärkkelystä hydrolysoituu sokeriksi. Kuvasta 15 poiketen havupuilla tärk-

kelyksen määrä keväällä ennen uuden vuosikasvun alkamista pysyy korkeampana, 

koska ne voivat aloittaa heti tehokkaasti yhteyttämisen kasvukauden alettua. Kui-

tenkin lehtipuissa liukoisten sokerien määrä vuositasolla vaihtelee enemmän kuin 

havupuissa. /34,35/ 

Nämä ei-rakenteelliset vesiliukoiset komponentit eivät suoranaisesti vaikuta val-

mistettavan massan laatuun. Kuidutuksessa ne kuitenkin liukenevat prosessivesiin 

ja ravitsevat mikrobiologista kasvua sekä lisäävät jätevesien COD-kuormaa. 

Vuodenajoista johtuvan vaihtelun tasaamiseksi puun varastoinnilla on tärkeä roo-

li. Varastointiolosuhteet pyritään järjestämään niin, että suotuisia olosuhteita puu-

tavaran huonontumiselle ei ole olemassa. /36/ 

7.4 Kasvupaikkavaihtelu 

Koska Suomi on maantieteellisesti pitkä maa, on kasvuolosuhteissa maan sisällä 

huomattavia eroja. Ensisijaisesti kasvuolosuhteisiin vaikuttavat kasvukauden pi-

tuus ja maaperän ravinteisuus. Suomessa kasvukausi määritellään alkaneeksi sil-

loin, kun vuorokauden keskilämpötila on viitenä päivänä peräkkäin yli +5 °C. 

Eteläisessä Suomessa kasvukausi on noin kaksi kuukautta pidempi kuin Pohjois-

Suomessa. Kasvunopeuden nousu alentaa puun kesäpuuosuutta ja samalla laskee 

myös puuaineen ominaistiheyttä. Hitaasti kasvaneet puut ovat tutkimuksissa osoit-

tautuneet olevan pidempi (kuva 17) ja leveämpi kuituisia kuin nopeasti kasvaneet 

puut. Lisäksi soluseinämän paksuus ohenee kasvunopeuden lisääntyessä. Nopea-

kasvuisempi puu on vaaleampaa johtuen alhaisemmasta kesäpuuosuudesta sekä 

oksa- ja uuteainepitoisuudesta. /9,25,37/ 
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Kuva 17. Kasvunopeuden vaikutus kuidun pituuteen. /26/ 

7.5 Puun varastoinnin vaikutus 

Suomessa kuusihiomopuun varastointi on välttämätöntä ja varastoitavat määrät 

ovat suuria, koska talvella puuta hakataan enemmän kuin sitä tehtailla kuluu. Ke-

sällä ja alkusyksystä taas puun käyttö on hakkuumääriä suurempi, jolloin varastot 

pienenevät. Varastoitaviin määriin ei juuri voida vaikuttaa, sillä määrä muodostuu 

tukki- ja ensiharvennushakkuiden perusteella. Talvella puuta kaadetaan paljon 

johtuen monista syistä. Esimerkiksi tiettyihin leimikoihin ei pääse kuin roudan ja 

jäiden aikana, tuhohyönteisiä ei ole ja talvella puun vaaleustaso on kesää hieman 

parempi. 

Kun puu kaadetaan, sen ominaisuudet alkavat nopeasti muuttua. Etelä-Suomessa 

huomattavia puuainemuutoksia tapahtuu jo tienvarsivarastoinnin aikana. Varas-

toinnin tavoitteena onkin puun säilyttäminen tuoreena ja kosteana. Kosteus estää 

sieniperäiset väriviat ja lahot, mutta ei bakteerien aiheuttamia vaurioita. Lahotta-

jasienillä, jotka kasvavat pintapuun kuituonkaloissa, on taipumus pilkkoa sellu-

loosaa ja hemiselluloosaa, jolloin saatavan massan lujuus heikkenee ja pitkäkui-

tuisin puuaines pilaantuu. /38,39,40/ 

Varastoinnin aikana myös puun uuteainepitoisuus laskee. Erityisesti kasteluvaras-

toinnilla on edullinen vaikutus uuteainekoostumuksen muutoksille. Tällöin varas-

toitujen puiden rasvat hydrolysoituvat osin, jolloin triglyseridiosuus laskee (kuva 

18). Vahojen hydrolyysi ei kuitenkaan ole yhtä nopeaa. /36,41/  
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Kuva 18. Lipofiilisten uuteaineiden määrä ja koostumus tuoreessa ja varastoidussa 
kuusikuitupuussa. /42/ 

Kuvasta 18 huomataan, että varastoinnin aikana rasvaliukoisten uuteaineiden ko-

konaismäärä ei juuri muutu, mutta triglyseridit pilkkoutuvat vapaiksi rasvahapoik-

si. Monista saostumista mitattaessa eri uuteaineiden osuuksia on niistä löydetty 

glyseridejä eniten. Koska tuoreessa puussa triglyseridipitoisuus on varastoitua 

puuta korkeampi, tuoreen puun käytön on todettu lisäävän pihkan aiheuttamia 

prosessiongelmia. /9,43/ 

Varastointitavasta ja -ajasta riippuu kuinka hyvin puun laatu pystytään säilyttä-

mään. Varastointitapoja on useita. Menetelmän valinnan yhteydessä tulee tehdä 

kokonaisvaltainen tarkastelu, jossa huomioidaan varastoinnista aiheutuvat kustan-

nukset sekä paremmasta puun laadun säilymisestä saatava hyöty. /38,39/ 

7.5.1 Vesivarastointi 

Vanhin ja hyvin edullinen puun laadun säilyttämismenetelmä on vesivarastointi. 

Tämä tapa liittyy vahvasti puun uittoon; puut uitetaan tehtaan läheisyyteen ja 

puuniput jätetään veteen odottamaan käyttöä. Jotta uitto ja vesivarastointi ovat 

mahdollisia, puuta täytyy kuivattaa ennen veteen laittoa, jotta se pysyy pinnalla 

tarvittavan ajan. Toisinaan vesivarastoinnissa puuniput kuitenkin uppoavat. Kui-

vatuksessa puu kuivuu helposti liikaa, jolloin sieni-itiöt, sinistäjä- ja lahottajasie-

net, voivat aloittaa toimimisen. Näin ollen puu saattaa olla värivikaista jo ennen 

veteen laittoa, ja muutos jatkuu pinnan yläpuolelle jäävissä puissa. Pitkäaikaisessa 

vesivarastoinnissa kuoren tanniini siirtyy puuhun tummentaen sitä. Tummuminen 
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kiihtyy kesällä vesien lämmetessä, joten vesivarastossa olevat puut tulisi käyttää 

ennen heinäkuuta. Nykyisin tehtaille pääosa puusta tulee rautateitse tai autolla, 

joten vesivarastoinnista aiheutuu ylimääräisiä purkaus- ja kuormauskuluja. Veden 

pinnan yläpuolella olevia puita pitää kastella lahon, kuivumishalkeamien ja väri-

vian estämiseksi, mistä myös aiheutuu kuluja. Niinpä menetelmän käyttö on vä-

hentynyt, koska puuta uitetaan nykyisin melko vähän. /39,41/ 

7.5.2 Kasteluvarastointi 

Kastelu on yleinen puutavaran laadun säilytystapa hiomopuulle. Se on yksinker-

tainen menetelmä; puut puretaan autoista tai junanvaunuista puukentälle kastelun 

alle odottamaan käyttöä. Laadun säilymisen kannalta on tärkeää, että puu saadaan 

kasteluun mahdollisimman nopeasti hakkuusta sekä kastelu aloitetaan riittävän 

aikaisin keväällä, jo huhtikuun lopulla. Kasteluvesi on erittäin tärkeä tekijä. Ve-

simäärä tulee olla oikea ja kasteluveden on oltava mahdollisimman puhdasta ja 

kylmää. Optimaalinen kasteluvesimäärä olisi sama mikä puusta haihtuu, noin 20–

40 mm/vrk. Kun luontainen haihtuminen elokuun lopulla vähenee, kastelu tulee 

lopettaa. Liian pitkäaikainen kastelu tai suuri vesimäärä lisäävät havupuilla tan-

niinivärjäytymisen riskiä lämpimän kasteluveden tavoin. Tanniinivärjäytymä on 

hankala poistaa mekaanisen massan valkaisussa, koska tanniini diffusoituu kuitu-

seinämään. Liian vähäisessä kastelussa puu kuivuu, jolloin sinistäjäsienet voivat 

aloittaa toimintansa ja kuorinta vaikeutuu. Sinistäjäsienen aiheuttama värjäytymä 

on kuitulumenessa ja näin ollen valkaisukemikaalien ulottuvissa. Jos kasteluvettä 

kierrätetään tai se on muuten likaista, on mahdollista, että siinä olevat bakteerit 

aiheuttavat puuainemuutoksia. /36,38,39/ 

Kasteluvarastoa tehdessä on se suunniteltava niin, että puuta voi varastossa tehok-

kaasti kierrättää. Koska talvella hakatun puun laatu säilyy paremmin kastelussa 

kuin keväällä ja alkukesästä nila-aikana hakatuiden puiden, on talvipuu syytä pi-

tää varastoituna, ja ohjata keväällä hakattu puu suoraan käyttöön. Vasta keski-

kesällä tulisi aloittaa varastossa olevan talvipuun vaihto tuoreeseen kasteltavaan 

puuhun. /39,45/ 
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7.5.3 Kylmävarastointi 

Kylmävarastointitekniikkaa on aikanaan käytetty maataloudessa jäiden säilyttämi-

seen kesäksi, mistä menetelmä kopioitiin puun varastointiin. Talvella kaadettu 

tuore kuitupuu peitetään lumella ja sahanpurulla tai kuorikarikkeella, jolloin puu-

tavara säilyy kylmänä ja kosteana, eikä puun laatumuutoksia aiheuttavat sienet ja 

bakteerit pysty aloittamaan toimintaansa. Näin ollen talvella kaadetun puun tuore-

us ja hyvä vaaleus saadaan säilymään loppukesään saakka. /39,46/ 

Kylmävarastoa purettaessa puiden päihin muodostuu värillistä hometta. Koska 

värivika on kuitenkin vain aivan pöllin päässä, se ei vaikuta puun laatuun. Tämä 

nähdään kuvasta 19. Kylmävarastoidun puun on myös huomattu kuoriutuvan hel-

posti. /47/ 

 
Kuva 19. Kylmävarastopuun ylimmässä kerroksessa olleen puun päästä leikattu 
kiekko. /47/  

Puun kylmävarastot tehdään tammi- maaliskuussa ja ne otetaan käyttöön tavalli-

sesti heinä- syyskuussa. Varastot pyritään tekemään mahdollisimman lähelle käyt-

töpaikkaa, jotta ylimääräisiltä siirtokustannuksilta vältyttäisiin. Varastopaikkaa 

valittaessa täytyy huomioida, että lumitykkien käytettävissä on runsaasti vettä 

lumetusta varten. Toisinaan on kerätty ympäristöstä luonnon lunta, mutta siinä 

ongelmaksi muodostuvat lumen mukana tulevat hiekka, kivet ynnä muut epäpuh-

taudet. Ongelmallisinta kylmävarastoinnissa on sen rajallinen käyttöaika. Ennen 

joulukuuta kaadettua puuta ei yleensä riitä varastoitavaksi, ja maaliskuussa kaa-

dettua puuta ei varmuudella ehditä toimittamaan varastoitavaksi ennen lumetuk-

sen kannalta varman talven loppumista. Kuitenkin kylmävarastointi on tällä het-
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kellä ainoa varma tapa saada loppukesällä käyttöön hyvälaatuista talvella kaadet-

tua kuusikuitupuuta. /46,47/ 

8 Prosessilaitteiden aiheuttama vaihtelu 

Tekijöitä, jotka vaikuttavat hiokkeen laatuun, on useita. Valmistettavan hiokkeen 

laatuun vaikuttavat pääasiassa käytettävän kuitupuun laatu, käytettävän hiomaki-

ven ominaisuudet sekä hiontaolosuhteet. Näistä tekijöistä kuitenkin raaka-aine 

sanelee suurelta osin massan ominaisuudet, jolloin prosessitekijöillä on vähem-

män vaikutusta. Seuraavissa kappaleissa perehdytään prosessimuuttujiin, jotka 

vaikuttavat massan ominaisuuksiin. 

9 Hionta 

Hiontaprosessin valinnalla on vaikutusta valmistettavan hiokkeen laatuun. Käy-

tössä olevat hiontamenetelmät (GW, TGW, PGW ja PGW-S) eroavat rakennetta 

lukuun ottamatta toisistaan vain kuidutusolosuhteiden puolesta. Hiontatilan läm-

pötilaa nostetaan suihkuveden lämpötilaa kohottamalla, jonka mahdollistaa hion-

takammion ylipaine. Mitä korkeampi lämpötila sitä pehmeämmäksi ligniini muut-

tuu, jolloin kuitujen irtoaminen tapahtuu todennäköisesti kuitujen välisestä raja-

pinnasta; joko välilamellista tai primäärikerroksesta. Tällöin massan ehjien, pitki-

en kuitujen osuus kasvaa. Suihkuveden lämpötila ei ole säätöparametri, vaan se 

pyritään pitämään vakiona. 

Hiokkeen tärkein laatusuure on massan freeness. Tähän voidaan vaikuttaa muut-

tamalla EOK:ta, joka riippuu puun syöttönopeudesta (tuotanto) kaavan (2) mukai-

sesti, tai kiven terävyyttä. Kuvasta 20 nähdään mitä kunkin säätösuureen muutos 

aiheuttaa massan freeness-tasoon. 

 EOK (kWh/t) = 
(t/h) Tuotanto

×k (kW) hoMoottorite   (2) 

Koska hiomakone ei jatkuvasti toimi moottorin maksimiteholla, on energian omi-

naiskulutuksen kaavassa kerroin k. Kertoimen arvo vaihtelee välillä 0,7-0,9 ja sen 

suuruuteen vaikuttavat freeness-tavoite, kiven terävyys, hiomakoneen säätömalli, 

mekaaninen hiontatehokkuus sekä erähiomakoneissa täyttöaika. /48/ 



 31

 
Kuva 20. Kiven terävyyden ja tuotannon vaikutus hiomakoneen tehoon ja free-
ness-tasoon. /48/ 

Kuitenkaan freeness ei kerro kaikkea massan ominaisuuksista. Esimerkiksi sa-

massa freeness-tasossa olevien massojen kuitupituusjakaumat voivat poiketa suu-

restikin. /18/ 

9.1 Hiomakivi 

Hiomakivellä ja sen pinnan käsittelyllä on suuri vaikutus massan laatuun (lujuus- 

ja vedenpoisto-ominaisuudet), energian ominaiskulutukseen ja hiomakoneen tuo-

tantoon. Nykyisin käytettävät kivet ovat yksinomaan keraamisia kiviä. Eri valmis-

tajien välillä kivirakenteessa on pieniä eroja, mutta perusajatus on sama; keraami-

set kulutussegmentit on ankkuroitu neljällä pultilla teräsvahvisteiseen betonirun-

koon. /48,49/ 

Segmenttien pinnan aktiiviset hiontarakeet (=hiontagritti) ovat joko alumiinioksi-

dia (Al2O3) tai piikarbidia (SiC). Suomessa käytetty raetyyppi on tavallisesti alu-

miinioksidi. Piikarbidirakeet ovat teräväsärmäisempiä ja hauraampia kuin alumii-

nioksidirakeet. Niillä voidaan tuottaa alumiinioksidirakeita pidempikuituista mas-

saa, mutta niiden EOK on noin 10 % korkeampi, jonka vuoksi piikarbidikiviä ei 

Euroopassa juuri käytetä. Hiomaraekoko ilmoitetaan mesh-lukuna, joka kertoo, 

montako lankaa on ollut tuumalla seulottaessa kyseisiä rakeita. Raeluokat vaihte-

levat FEPA-standardien mukaan 46:sta 80 mesh:iin, mitä vastaavat partikkelikoot 

ovat 0,297–0,420 ja 0,149–0,210 mm. Painopapereille tyypillinen raekoko on 54–

80 mesh, mutta taivekartonkien keskikerrokseen käytettävä karkeahko hioke val-
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mistetaan käyttämällä raekokoa 36–54 mesh. Eräissä tutkimuksissa on osoitettu, 

että sekoittamalla pieni osa suurikokoisia (36 mesh) rakeita hiontapinnalle pie-

nempien (80 mesh) joukkoon, voidaan saavuttaa energiasäästöjä massan ominai-

suuksien huonontumatta. /48,49,50/ 

Kiven vaihdossa on suuri työ ja itse kivi on erittäin kallis. Näin ollen itse kiveä ei 

voida pitää säätöparametrinä, sen pinnan käsittelyä kylläkin. Hiomakiven ominai-

suuksista tuotetun massan laatuun vaikuttavat eniten grittikoko, -tiheys ja -

materiaali. Myös kiven hiontasegmentin sideainemateriaali sekä sen huokoisuus ja 

kovuus vaikuttavat hiokkeen ominaisuuksiin. /48/ 

9.2 Kiven käsittely 

Jotta voitaisiin tuottaa korkeatasoista ja tasalaatuista massaa, hiomakivet vaativat 

jatkuvaa huoltoa. Segmentin pinnasta kuluu hiontagrittejä ja niiden välit täyttyvät 

pihkasta, hienoaineesta ja ligniinistä. Tällöin kiven pinta tukkiutuu, ja hiomara-

keiden vaikutus puuaineeseen vähenee, jolloin massan tuotanto ja freeness laske-

vat (kuva 21). 

 
Kuva 21. Teroitussyklin aikaiset muutokset massan laadussa ja tuotannossa. /49/ 

Kun freeness tai tuotantoaste alittaa tietyn tason on kiven pinta käsiteltävä. Kiven 

teräysmahdollisuuksia ovat perinteinen rullateräys ja uudempi vesiteräys. Rullate-

räys suoritetaan kivelle tavallisesti noin 1-2 kertaa kuukaudessa, mutta vesiteräyk-

siä voidaan tehdä päivittäin. /48,49/ 
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Toisinaan kiven pintakuvion terävyyttä voidaan joutua laskemaan johtuen esimer-

kiksi yllättävästä hiokkeen freeness-tavoitteen muutoksesta (paperin laatumuutos) 

tai kivi on yliteroitettu. Tällöin puhutaan tylsyttämisestä. Tylsytys voidaan tehdä 

hiomakiven segmentillä, tiilellä tai tylsällä tiheällä piikkirullalla. Tiilitylsytys ei 

kuitenkaan ole suositeltavaa sillä sen tekeminen hallitusti on lähes mahdotonta ja 

usein tylsyttäminen laskee massan lujuusominaisuuksia. Suositeltavampaa on me-

netellä niin, että ensin sorvataan vanha pinta pois, jonka päälle tehdään uusi te-

räyskuvio hellävaraisemmin. /48/ 

Kiven käsittelymenetelmien yhteydessä puhutaan usein myös sorvauksesta. Sor-

vauksen tarkoitus on kiven sylinterimäisen muodon ja akselin suuntaisuuden yllä-

pitäminen. Niinpä uusi kivi sorvataan aina ennen käyttöönottoa, jotta akselin asen-

nuksessa mahdollisesti syntynyt epäkeskeisyys saadaan poistettua. Kivi myös 

kuluu tavallisesti epätasaisesti. Toisin sanoen reunat jäävät keskiosaa korkeam-

miksi, koska hiontavyöhykkeen leveys on hieman kiven leveyttä pienempi. Tästä 

syystä sorvaus olisi syytä tehdä vähintään 1-3 kertaa vuodessa, jotta kiven pinta 

pysyy suorana. Sorvaamalla voidaan poistaa myös pieniä pintavaurioita tai palo-

viiruja. Sorvaus tehdään teroituskoneella käyttäen timanttirullaa, jossa on tavalli-

sesti 6-24 piikkiä tuumaa kohden. /48/ 

9.2.1 Rullateräys 

Hionnan aikana grittien särmät pyöristyvät tai gritit voivat irrota sideaineesta. Täl-

löin kiven kuntoon saamiseksi ei vesiteräys enää auta vaan kivi on teroitettava 

uritetulla teräysrullalla, jolloin saadaan paljastettua uusia raesärmiä ja kiven pin-

taan muodostuu spiraalimainen harjakuvio. Tärkeimmät teräysrullan tunnusluvut 

ovat teroitusrullan harjakulma ja -tiheys sekä teroitussyvyys, joiden vaikutus ki-

ven pintaan on esitetty kuvassa 22. /48/ 
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Kuva 22. Teräyskuvion muodostuminen hiomakiven pinnalle katsottuna kiven 
sivusta (vas.) ja päältä. /2/ 

Rullan harjakulma vastaa kiven pintaan tulevaan teroituskuvion urakulmaa. Har-

jakulma ilmoitetaan asteissa rullan akselilinjaan verrattuna. Käytettävissä olevien 

rullien harjakulmat vaihtelevat 5º ja 75º välillä, joista 28º on Suomessa yleisim-

min käytössä. Suuri kulma lisää kuidun viipymäaikaa hiontavyöhykkeellä ja lisää 

näin massan pitkäkuituosuutta ja lujuusominaisuuksia. Laboratoriokokeissa, joissa 

oli selvitetty 45º harjakulman vaikutusta painehiokkeeseen, havaittiin selvä 

alenema tikkupitoisuudessa ja hienoainemäärässä. Pitkäkuituosuus ja sen myötä 

repäisylujuus puolestaan kasvoivat 45º urakulmalla verrattuna perinteiseen 28º:n 

kulmaan. /48,51/ 

Nousukulman ohella erittäin tärkeä tekijä on teroitusrullan harjatiheys, jonka pe-

rusteella teroitusrullat myös luokitellaan. Rullan numero kertoo harjojen lukumää-

rän tuumaa kohden, joten se määrää teräyskuvion kannasten tyven leveyden. Käy-

tettävän teräysrullan harjatiheys riippuu hiomakiven raekoosta sillä kannaksen 

tyveen tulisi jäädä vähintään viisi grittiä. Jos kiven raekoko on esimerkiksi 80 

mesh, suositellaan käyttämään rullaa numero 16. Käytettäessä liian tiheää rullaa 

kannakset jäävät kapeiksi, jolloin ne murtuvat helposti, ja tuotetun massan laatu 

heikkenee. /48,50/ 

Urasyvyydellä vaikutetaan kuitujen ja veden kuljetuskykyyn hiontavyöhykkeellä. 

Se on usein kokemusperäinen ja vaihtelee eri tehtaissa välillä 0,2–1,0 mm. 

Urasyvyys yhdessä käytetyn rullan numeron kanssa määrää teroituskuvion hionta-

alan eli kannasten yhteispinta-alan ja uratilavuuden. Hionta-alan lisäys laskee ki-

ven uratilavuutta sekä massan freeness-tasoa, jolloin myös kapasiteetti laskee. Jos 

uratilavuus on liian alhainen, massasulppu ei enää poistu tehokkaasti hionta-
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vyöhykkeeltä. Tällöin kiven pinnalle muodostuu kuiduista ja vedestä niin paksu 

kalvo, että hiomagritit eivät enää kosketa hiottavaa puumatriisia. Tämä vesiliirron 

kaltainen ilmiö voidaan estää vain kasvattamalla hiomakiven uratilavuutta eli li-

säämällä sen nesteenkuljetuskapasiteettia. /48,51/ 

Vaikka nykyaikaisissa hiomoissa onkin vesiteräysmahdollisuus, se ei kuitenkaan 

poista ajoittaista rullateräystarvetta. Rullateräystapahtumakin voidaan nykyisin 

automatisoida täysin, jolloin teroitus on hyvin hallittu ja vältytään mahdolliselta 

yliteroittumiselta. Automaattinen teroituslaite ei välttämättä ole kokenutta vakio-

teroittajaa parempi, mutta sillä vältetään terääjien väliset vuorokohtaiset erot. Il-

man hyvin hallittua teroitustapahtumaa ei teroitusseuranta ole mielekästä. /48/ 

9.2.2 Vesiteräys 

Kiven perinteinen rullateräys on hyvin hankalasti hallittava toimenpide sekä sitä 

on lähes mahdoton tehdä kerrasta toiseen samalla tavalla. Lisäksi rullateräyksessä 

massan laatu vaihtelee hyvin paljon teräyssyklin aikana. Tasaisen massantuotan-

non edellytys on, että kiven pinnan ominaisuudet saataisiin pysymään mahdolli-

simman tasaisena mahdollisimman pitkään. Kiven pinnan puhdistamiseksi pihkas-

ta ja muista epäpuhtauksista on Valmet kehittänyt korkeapainesuihkuun perustu-

van menetelmän, jossa käytettävä paine on maksimissaan 2400 bar. Vesisuihkua 

oskilloidaan pitkin kiven pintaa, jolloin siitä irtoaa pihkan lisäksi osin myös hion-

tarakeiden välissä olevaa sideainetta sekä huonosti kiinni olevia grittejä. Vesite-

räyskäsittelyn voimakkuutta voidaan säätää paitsi paineella myös käsittelyn aika-

välillä sekä yliajojen lukumäärällä. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole kaikissa 

hiomakoneissa, jolloin kiven terävyyttä hallitaan ainoastaan metallirullalla. Vesi-

teräyksen etu on, että se voidaan tehdä normaalin tuotannon aikana ja sen toistet-

tavuus on hyvä. Myös kiven kulumisnopeus hidastuu vesiteräysmahdollisuuden 

myötä, koska rullateräystarve tuotettua massamäärää kohden alenee. /48/ 

Kiven teräys aiheuttaa aina muutoksen tuotetun massan laadussa. Kuvassa 23 on 

esitetty massan freeness- ja tuotantomuutokset teroitusjakson aikana rulla- ja vesi-

teräyksessä. 
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Kuva 23. Massan freeness- ja tuotantomuutokset teroitusjakson aikana rulla- ja 
vesiteräyksessä. /2/ 

Vesiteräyksessä aiheutetaan pienempi muutos kuin rullateräyksessä, koska uutta 

hiontapintaa ei synny. Näin ollen kriittisten tunnuslukujen, kuten freeness ja EOK, 

tasovaihtelua voidaan hallita paremmin eikä teräyksen jälkeen tapahtuneita laatu-

muutoksia tarvitse kompensoida tuotantonopeudella. Teräyksen yhteydessä me-

kaanisen massan freeness-taso nousee. Freeness korreloi negatiivisesti energian 

ominaiskulutuksen kanssa, joka määrää massan sidospotentiaalin ts. vetolujuuden. 

Kun hiontaprosessi on stabiilimpi, myös massan laadussa esiintyy vähemmän 

vaihtelua. /48/ 

9.3 Lämpötila 

Eri hiontaprosessit eroavat toisistaan käytettävän lämpötilan puolesta. Yleisesti 

tiedetään, että korkeampi prosessilämpötila parantaa hiokkeen lujuusominaisuuk-

sia kuitenkin alentaen massan vaaleutta. Lämpötila vaikuttaa myös keskijakeeseen 

ja hienoaineeseen. Korkeassa lämpötilassa muodostuu suuremman ominaispinnan 

omaavaa ja siten sitoutumiskykyisempää keskijaetta ja hienoainetta. /52/ 

Hiomon vesikierto on osin suljettu, joten sitä on jäähdytettävä, koska kuidutukses-

sa vapautuu lämpöenergiaa. Tavallisesti hiomon suodosvesien lämpö siirretään 

paperikoneen kiertovesiin lämmönvaihtimien avulla. Hiomo ei kuitenkaan ole 

omavarainen veden suhteen, vaan riippuvainen paperikoneen luovuttamasta yli-

määräisestä suodosvedestä. Toisinaan paperikoneen ajovaikeuksien vuoksi sieltä 
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ei ole vettä saatavissa hiomolle, vaan joudutaan ottamaan kemiallisesti puhdistet-

tua (kempu) vettä tai jopa vain mekaanisesti puhdistettua raakavettä. Nämä vedet 

ovat kylmiä, jolloin prosessin lämpötila laskee. Suihkuveden lämpötilan lasku 

muuttaa kuituuntumisolosuhteita alentaen massan pitkäkuituosuutta. Voimakas 

lämpötilagradientti kiven pinnalla voi myös aiheuttaa kivivaurioita. Hiontasakeut-

ta nostamalla, eli vähentämällä suihkuveden määrää, voidaan hiontavyöhykkeen 

lämpötilaa kohottaa ja näin kompensoida suihkuveden alhaisemmasta lämpötilasta 

aiheutunutta kuidutusolosuhteiden muutosta. Lämpötilamuutos vaikuttaa myös 

prosessivesiin liuenneen aineen määrään. Äkillinen lämpötilan lasku voi aiheuttaa 

hallitsemattomia saostumia, koska kiinteän aineen liukoisuus veteen alenee.  

/53,54,55/ 

9.4 Vesiajo 

Vesiajo on tilanne, jossa puupöllien syöttö hiomakoneeseen loppuu. Vesiajoon 

voidaan siirtyä tuotannonrajoituksellisista syistä tai jos puiden saanti hiomoon on 

syystä tai toisesta hetkellisesti estynyt. Tuotannonrajoitustiheyttä lisää pieni pus-

kurikapasiteetti hiomon ja paperikoneen välillä. Puupulatilanteet aiheutuvat yleen-

sä hiomon ja kuorimon vaillinaisesta yhteistoiminnasta tai laiterikoista. Näiden 

seurauksena tasainen tuotanto häiriintyy, jolloin tapahtuu myös prosessimuutos. 

Suihkuvesiä ei kuitenkaan puun loputtua suljeta, jotta kiven lämpötila pysyy tasai-

sena. Koska lämpöä ei vesiajolla kehity, ja suihkuvesi kuitenkin kiertää lämmön-

vaihtimien kautta, kiertoveden lämpötila laskee. Koska kuituainesta ei tule lisää 

vesimäärän pysyessä samana, massan sakeus laskee. Sakeusvaihtelu aiheuttaa 

muutoksen niin lajittelutulokseen kuin myös hiokkeen saostimilta saataviin suo-

dosvesiin. Lajittelutulos muuttuu, kun kivenalusmassan sakeus laskee. Alhaisesta 

syöttösakeudesta johtuen painelajittimessa sihtipinnalle syntyvän kuituverkoston 

muodostuminen hidastuu, jolloin roskien määrä akseptissa lisääntyy sekä ulostu-

levien virtojen freeness alenee. Vastaava ilmiö tapahtuu hiokkeen saostuksessa; 

alhaisen sakeuden vuoksi saostuspinnalle ei muodostu tiivistä kuitukerrosta, jol-

loin suodokset jäävät likaisemmiksi. Toisin sanoen suodosvesien kuiva-

ainepitoisuus kasvaa. /56,57/ 
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10 Lajittelun vaihtelut 

Vaikka lajittelu onkin yksi tärkeimmistä osaprosesseista valmistettaessa korkea-

luokkaisia painopapereita, sen toiminnan oletetaan tässä työssä olevan vakio. La-

jittelutulos riippuu useista ajoparametreistä, joita ovat syötön sakeus, paine, läm-

pötila ja koostumus. Vaihtelut näissä kuitenkin johtuvat yleensä muutoksista 

muissa osaprosesseissa. 

11 Rejektin jauhatus 

Rejektin jauhatuksen tehtävä on lajittelussa erotetun karkean kuituaineksen 

muokkaaminen lopputuotteeseen sopivaksi; poistaa tikut, kehittää huonosti kehit-

tyneiden, pitkien kuitujen ominaispinta-alaa (lujuusominaisuuksia) sekä lisätä 

kuitujen taipuisuutta säilyttäen kuitupituus. Rejektin jauhatus kehittää erityisesti 

jäykkien kesäpuukuitujen ominaisuuksia. /58,59/ 

Rejektin jauhatustarve riippuu annostelumassalle asetetuista vaatimuksista (tikut-

tomuus). Aikakausilehtimassaa valmistettaessa rejektiä joudutaan käsittelemään 

30–50 % hiomakoneiden tuotannosta, joten rejektin jauhatuksen onnistuminen on 

erittäin tärkeä lopputuotteen kannalta. Lujuusominaisuuksiltaan se on päälinjan 

lajittelun akseptimassaa huomattavasti vahvempaa. Rejektimassalla onkin suuri 

merkitys massan lopulliseen lujuuspotentiaaliin, erityisesti repäisylujuuteen. /58/ 

Lajittelussa erottuva rejekti voidaan jauhaa matala- (3-5 %), keski-(10–15 %) tai 

korkeasakeudessa (20–40 %). Suomessa yleisin tapa on korkeasakeus jauhatus, 

sillä se poistaa pienet tikut tehokkaimmin ja säilyttää massan pitkäkuituosuuden. 

Jauhatus voidaan tehdä yhdessä tai kahdessa vaiheessa käyttäen tavallisesti 1-

kiekkojauhimia. Niissä teräparin muodostavat roottori- ja staattoriterä. Perintei-

sesti rejektijauhimet ovat olleet paineettomia, mutta nykyisin rejektiä jauhetaan 

usein myös paineistetuissa jauhimissa. Paineistuksen ansiosta jauhimen kuormitet-

tavuus paranee, kun sen kanssa käytetään paineistettua puskusyklonaa. Ylipaine 

sallii korkeamman lämpötilan, jolloin kuidut ovat taipuisampia. Kun kuitujen tai-

puisuus lisääntyy, voidaan käyttää intensiivisempää jauhatusta kuitupituutta me-

nettämättä, jolloin voidaan saavuttaa energian säästöä. /57/ 
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Yleensä rejektin jauhatuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman korkeaa 

EOK:ta, sillä se antaa hyvän tikkureduktion sekä fibrilloi pitkäkuitujaetta. Usein 

tämä ei ole mahdollista ilman pitkäkuituosuuden alenemista, jonka vuoksi käyte-

tään kaksivaiheista jauhatusta. Tällöin suuri energiamäärä voidaan antaa massalle 

kuituja katkomatta. /57/ 

Rejektinjauhatuskaan ei jatkuvasti tuota tasalaatuista massaa, vaan siinäkin esiin-

tyy vaihtelua. Jauhetun rejektin laatumuutokset voivat johtua muutoksista syöttö-

massassa tai jauhinterien kulumisesta. 

11.1 Energian ominaiskulutus ja jauhatusintensiteetti 

Jauhatuksen tärkeimmät hallintasuureet ovat energian ominaiskulutus (kaava (2)) 

ja jauhatusintensiteetti. Intensiteetti kuvaa energianominaiskulutusta suhteessa 

jauhatusiskujen lukumäärään. Intensiteetti voidaan esittää kaavalla (3). /60/ 

 Intensiteetti = 
n
E    (3) 

missä E energian ominaiskulutus (J/kg) 

 n jauhatusiskujen lukumäärä (-) 

Massan terävälissä kokemien iskujen määrään vaikuttavat mm. prosessiolosuh-

teet, syöttömassan ominaisuudet sekä jauhimen rakenne ja teräominaisuudet. Isku-

jen lukumäärälle on esitetty yhtälö (4). /60/ 

 n = Nωh trr
2

21 +    (4) 

missä N teräpuomia/kaariyksikkö (-) 

 ω pyörimisnopeus (1/s) 

 h vakio, SD-jauhimelle = 1 

 r1 kiekon sisempi säde (m) 

 r2 kiekon ulompi säde (m) 

 t viipymäaika jauhimessa (s) 

Lisäksi massa-alkion nopeus idealisoidussa jauhimessa kohdassa r voidaan liki-

main esittää kaavalla (5). /60/ 
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   (5) 

missä µt massan ja teräaineen välinen kitkakerroin tangentin  
  suunnassa 

 µr massan ja teräaineen välinen kitkakerroin säteen  
  suunnassa 

 a vakio, SD-jauhimelle = 4 

 c sakeus kohdalla r (-) 

 r säde (m) 

Yhdistämällä kaavat (3), (4) ja (5) saadaan jauhatusintensiteetin lausekkeeksi kaa-

va (6). 

 Intensiteetti=
trrhN

E
)(

2

21 +ω
= ( )2

1
2

2

2
rrhN

Ev
−ω

= 
c

r
N r

t

2
1 ω

μ

2μ
         (6) 

Jauhatuksen intensiteetti kasvaa eksponentiaalisesti kehänopeuden noustessa. Sa-

keus ja terätiheys ovat kääntäen verrannollisia ja jauhimen säde on suoraan ver-

rannollinen jauhatusintensiteetin kasvuun. Korkea intensiteetti ei ole massan lu-

juus ominaisuuksien kannalta edullinen, koska se aiheuttaa kuitujen katkeamista, 

jolloin muodostuu huonosti sitoutuvaa ja karkeaa hienoainetta. Tällä tosin on 

edullinen vaikutus valonsirontaan. Alhainen intensiteetti kehittää kesäpuukuitujen 

ominaisuuksia niitä katkomatta. Liian alhainen intensiteetti taas nostaa kohtuut-

tomasti EOK:ta jauhettaessa massa tiettyyn freeness-tasoon. /58,61/ 

Jauhatusprosessin tärkeimmät muuttujat ovat EOK ja syöttösakeus. Rejektin jau-

hatuksessa pyritäänkin usein niin korkeaan EOK:en kuin mahdollista. Korkea 

EOK alhaisella intensiteetillä antaa hyvän tikkureduktion sekä fibrilloi pitkäkuitu-

jaetta kuitenkaan sitä katkomatta. Jauhatussakeus tulisi pystyä pitämään mahdolli-

simman tasaisena, sillä se vaikuttaa jauhautumisen lisäksi myös EOK:n lukuar-

voon, joka lasketaan massavirran ja sakeuden avulla. /58/ 

11.2 Jauhinterät 

Jauhimen terävalinnalla on suuri merkitys valmistettavan rejektimassan laatuun 

sekä tuotantotasoon. Teräpinnan muotoilu vaikuttaakin sekä massan käyttäytymi-
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seen ja jauhautumiseen terävälissä että höyryn poistoon terävälistä. Teräsegment-

tien tärkeimmät suunnitteluparametrit ovat /62/: 

- hampaiden ja urien leveys 
- hampaiden korkeus 
- patojen lukumäärä ja sijoittelu 
- selektiiviurat 
- hammaskulma 

Jauhinterän pinta voidaan jakaa kolmeen erilaiseen vyöhykkeeseen; murskaus-

vyöhyke sekä sisempi ja ulompi jauhatusvyöhyke. Eri vyöhykkeiden suunnittelu-

parametrit eroavat toisistaan. /13/ 

Teräpuomien tiheys määräytyy särmien ja urien leveydestä, jotka ovat perinteises-

ti olleet tärkeimmät suunnitteluparametrit. Uraleveyden kasvaessa massa pysyy 

todennäköisesti urassa eikä joudu teräsärmien väliin muokattavaksi. Tämän estä-

miseksi uran pohjalle on asetettu patoja, jotka pakottavat massan pois urasta. Pa-

tojen vuoksi myös viipymä terävälissä kasvaa. Kun uraleveyttä alennetaan ja sär-

män leveyttä kasvatetaan, EOK nousee. /63/ 

Suurella avoimella pinta-alalla (uraleveys ja särmän korkeus) on taipumus pienen-

tää terärakoa, jolloin viipymä terävälissä alenee ja sen myötä massan laatu. Liian 

alhainen avoin pinta-ala ja suuri patomäärä vaikeuttavat jauhatuksessa muodostu-

van höyryn poistoa. Jos höyry ei pääse poistumaan terävälistä massan kulkusuun-

taan, se voi tehdä takapuskuja, jolloin jauhimen tasainen syöttö häiriintyy. Kuvan 

24 teräsegmenttiin on lisätty höyryn poiston parantamiseksi selektiiviurat, jolloin 

voidaan käyttää kapeampia uria, leveämpiä ja matalampia särmiä sekä enemmän 

patoja ilman ajettavuusongelmia massan laadun parantuessa. /62/ 
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Kuva 24. Hiokerejektin korkeasakeusjauhimen teräsegmentti, jossa selektiiviurat. 
/63/ 

Nykyisin terämateriaalina käytetään terästä, jossa hiilipitoisuus on noin 0,2 % ja 

kromia on 20–30 %. Vahvoista materiaaleista huolimatta terät kuitenkin kuluvat 

ajan mittaan, mikä esiintyy särmien pyöristymisenä. Jauhimen hyvällä säädettä-

vyydellä ja epäpuhtauksien tehokkaalla erottamisella voidaan saavuttaa 1000–

3000 käyttötunnin teräikä. /62/ 

11.2 Jauhimen kuormitus 

Tavoitteena on, että jauhatuksen EOK:ssa ei juuri esiintyisi vaihtelua. Tämä edel-

lyttää, että syöttövirtaus on mahdollisimman tasainen; höyrytakapuskuja tai sa-

keusvaihteluita ei esiinny. Myös terämallilla ja terävälillä voidaan vaikuttaa jau-

himen kuormitukseen. Tuotannon aikana tärkein kuormituksen säätösuure on te-

räväli, jota pienentämällä saadaan massaan kohdistuvaa rasitusta lisättyä ja sen 

myötä EOK kasvaa. Pyörimisnopeutta ei voida säätää, se on vakio. Tuotantoa eli 

syöttöruuvin kierroksiakaan ei tavallisesti voida hiomon rejektin jauhatuksessa 

säädellä, jolloin ainoiksi säätöparametreiksi jäävät sakeus ja teräväli. Sakeutta 

voidaan hallitusti alentaa tai korvata terävälissä haihtuvaa vettä jauhimen kes-

kiövesivirtauksella. 

Hyvä höyrynpoisto terävälistä on myös jauhimen kuormituksen kannalta erittäin 

tärkeätä. Jos muodostuva höyry ei pääse poistumaan tehokkaasti massan kul-

kusuuntaan, vaan jää terärakoon, se pyrkii "avaamaan" teräväliä ja näin lisää akse-
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lin suuntaista kuormitusta. Tällöin koko jauhimen kuormitus muuttuu epästabii-

liksi, jolloin jauhetun massan laatuvaihtelut lisääntyvät. /62/ 

12 Kiertovedet 

Paperitehtaan kiertovedet sisältävät aina liuennutta ja kolloidista ainesta (LK-

aineet). Pääosin se on peräisin massan valmistuksessa ja peroksidivalkaisussa 

liuenneesta puuaineesta. Liukenemisen määrään vaikuttavat prosessiolosuhteet, 

kuten lämpötila ja pH, valkaisuaste sekä puun laatu. Kun liuenneen aineen määrä 

kasvaa, myös prosessin varaustila (anionisuus) kasvaa. Viimevuosina suuntaus on 

ollut yhä vähävetisempiin prosesseihin, yhdessä paperin valmistuksen pH:n nou-

sun kanssa (neutraaliprosessi). Tämä on pyrkinyt kohottamaan kiertovesien läm-

pötilaa ja epäpuhtauksien konsentroitumista niihin, minkä seurauksena myös 

anionisuuden hallinta on noussut tärkeään rooliin. 

Kiertoveden laatua kuvataan usein COD-pitoisuudella, joka kertoo kuinka paljon 

happea kuluu veteen liuenneen ja sekoittuneen orgaanisen aineksen kemialliseen 

hapettamiseen. Kiertoveden COD-pitoisuus riippuu erityisesti kiertovesien sulke-

misasteesta. Kuvasta 25 nähdään lämpötilan vaikutus eri puulajeista veteen liuke-

nevan aineksen määrään. 

 
Kuva 25. Eri puulajeista liukenevia orgaanisen aineen määriä lämpötilan funktio-
na. /64/ 

Puuaineen liukenevuus lisääntyy esimerkiksi suihkuveden lämpötilan noston yh-

teydessä. Toisaalta, jos prosessiin joudutaan ottamaan kylmää lisävettä, liuennut 

aines ei pysy enää liukoisena, vaan saostuu. /53/ 
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Nestefaasin pH:n siirtyessä emäksiselle alueelle lisääntyy puun ainesosasten liu-

koisuus jyrkästi, mikä huomataan kuvasta 26. Erityisesti hemiselluloosien ja pek-

tiinien liukoisuus kasvaa korkeissa pH-lukemissa. /65/ 

 
Kuva 26. Kuusen liukoisuus pH:n funktiona. /66/ 

Kuvasta 26 käy ilmi, että emäksisen kemikaaliannoksen kasvattaminen lisää puu-

aineen liukenemista. Tavoiteltaessa huippuvaaleuksia joudutaan käyttämään suu-

rempia kemikaaliannoksia (lipeä ja vetyperoksidi), jolloin prosessivesiin liuen-

neen orgaanisen aineen määrä kasvaa (kuva 27). Paperin lajinvaihdossa tapahtu-

vasta valkaisuasteen muutoksesta seuraa myös muutos kiertovesien COD-arvoon. 

/67/ 
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Kuva 27. Peroksidivalkaisun loppuvaaleuden vaikutus valkaisusuodoksen or-
gaanisen hiilen määrään. Valkaisuolosuhteet: valkaisusakeus 10 %, lämpötila 60 
°C, viipymäaika 120 min ja silikaattiannos 1,5 %. /67/ 

COD-vaihteluita prosessivesiin aiheuttavat suihkuvesien lämpötila- ja massan 

vaaleustavoitemuutosten ohella myös hieman valkaisun sakeusvaihtelut. Korkeas-
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sa sakeudessa puuaineen liukeneminen on vähäisempää olettaen, että kemikaali-

konsentraatio on vakio. /68/ 

Raaka-aineella, erityisesti sen kaatoajankohdalla, on myös vaikutus puusta proses-

sivesiin liukenevan orgaanisen aineen määrään. Kesällä kaadetusta puusta vapau-

tuu vähemmän vesiliukoisia sokereita prosessivesiin kuin talvikaatoisesta. Sokerit 

nostavat kiertovesien COD:sta. Varastoinnin aikana taas osa triglyserideistä hyd-

rolysoituu vapaiksi rasvahapoiksi, jolloin puun uuteainekoostumus muuttuu. Tä-

mä voi aiheuttaa muutoksen kiertovesien LK-aineiden laatuun. 

13 Yhteenveto kirjallisuusosasta 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin mekaanisen massan valmistusta, erityi-

sesti hiokkeen valmistusta. Päätavoite oli etsiä tekijöitä, jotka voivat mahdollisesti 

aiheuttaa hiokkeenvalmistusprosessiin vaihteluita. Prosessissa tapahtuva vaihtelu 

jaettiin raaka-aine- ja prosessiperäiseen vaihteluun. Myös prosessissa kiertävissä 

vesissä tapahtuvia vaihteluita tarkasteltiin. 

Pääosin vaihtelut aiheutuvat raaka-aineen koostumuksessa ja ominaisuuksissa 

tapahtuvista muutoksista, joihin vaikuttavat puun kasvupaikka ja -nopeus, vuo-

denaika sekä puun varastointiaika ja -tapa. Lisäksi tulee muistaa, että puu on mo-

nimutkainen ja heterogeeninen raaka-aine. Yhden puun sisällä esiintyy runsaasti 

vaihtelua kuituominaisuuksissa ja koostumuksessa riippuen mistä kohtaa runkoa 

näytekappale on sahattu. Toisin sanoen latvapuun koostumus ja kuituominaisuu-

det eroavat suuresti tyvipuun ominaisuuksista. Kuituominaisuudet puun sisällä 

muuttuvat myös säteen suunnassa; vanhempi jälsi jakautuessaan tuottaa nuorta 

pidemmän ja leveämmän kuidun. 

Hiokkeen valmistusprosessi ei ole stabiili systeemi, vaan pikemminkin prosessi on 

dynaamisessa tasapainotilassa. Hiokkeen laadulliset ominaisuudet muuttuvat ajan 

myötä johtuen prosessin kuidutusolosuhteiden muuttumisesta, joilla tarkoitetaan 

kuidutuslämpötilaa ja -sakeutta sekä hiomakiven pinnan kuntoa. Kuituuntumiseen 

vaikuttavien tekijöiden muuttuminen voi olla luonnollista kulumista, kuten hio-

makiven pinnan tai rejektijauhimen terien kuluminen. Äkilliset olosuhdemuutok-

set, kuten lämpötilan lasku, ovat haitallisia massan laadulle. Lisäksi ne voivat vau-
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rioittaa hiomakiveä tai aiheuttaa hallitsemattomia saostumia. Hiokkeen laatuvaih-

teluita aiheuttavat myös tuotantomäärän muutokset. Tasalaatuisen hiokkeen kan-

nalta puupula- ja tuotannon rajoitustilanteet ovat aina haitallisia. Puupulatilanteet 

ilmenevät useimmiten Tampella-tyyppisissä hiomoissa, joissa "puumakasiini" on 

pieni suhteessa puun kulutukseen. 

Prosessivesissä tapahtuvissa muutoksien käsittelyssä keskityttiin lähinnä vesiin 

liuenneen ja dispergoituneen aineen määrään vaikuttaviin tekijöihin. Olennaisesti 

puuaineksen liukoisuuteen vaikuttavat prosessin lämpötila ja pH. Korkeampia 

massanvalmistuslämpötiloja tavoitellessa prosessivesiin liukenevan aineen määrä 

kasvaa lisäten veden orgaanista kuormaa. Muita tekijöitä, jotka vaikuttavat mas-

sanvalmistuksessa tapahtuvaan puun liukenemismäärään, ovat valkaisutapa ja -

aste. 
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KOKEELLINEN OSA 

14 Kokeellisen osan tausta ja tavoite 

Hiomon vaihteluita ryhdyttiin selvittämään, koska haluttiin tietää mitkä tekijät 

voivat aiheuttaa hiomon eri osaprosesseissa vaihtelua sekä kuinka hiokkeen ja 

prosessivesien ominaisuudet ovat vuosien aikana muuttuneet. Tärkein tutkittava 

kohde oli hioke ja sen laadussa tapahtuvat muutokset. Toisin sanoen työn tavoite 

oli selvittää mistä erilaiset laatuvaihtelut johtuvat ja kuinka niitä voitaisiin vai-

mentaa. Tapahtuneille laatumuutoksille pyrittiin löytämään selitys ja eri muuttuji-

en välille mahdollinen yhteys, jotta tietämys prosessin kokonaiskuvasta kasvaisi. 

Mittausaineisto oli suurelta osin DW-tietovarastosta. DW-tietovarasto on rapor-

tointijärjestelmästä, johon on koottu tehdaslaboratorion tekemiä päivä- ja vuoro-

kohtaisia laatumittaustuloksia usean vuoden ajalta. Liitteessä I on esitetty käytetyt 

mittaukset ja niiden standardit. TDC-automaatiojärjestelmä on kerännyt automaat-

timittareiden mittausaineistoa Honeywell:in PHD-reaaliaikatietokantaan. Tätä 

aineistoa voidaan analysoida muun muassa KCL-WEDGE-ohjelmiston avulla. 

Mittaushistoriasta valittiin tarkasteltavaksi erityisesti lujuuteen ja vaaleuteen vai-

kuttavia laatusuureita.  

Mittausaineiston tarkastelu aloitettiin viisivuotisena jaksona, jotta nähtiin hionta-

prosessin ja hiokkeen laadun kehittyminen pitkällä aikavälillä. Lisäksi uuden, tuo-

tantovuosien 2005 ja 2006 vaihteessa käynnistyneen peroksidivalkaisulaitoksen 

vaikutukset haluttiin selvittää. Myös muita merkittäviä tuotantoteknisiä muutoksia 

on tapahtunut vuosien 2005 ja 2006 aikana, joiden vaikutuksia haluttiin tarkastel-

la. Työn loppua kohden siirryttiin analysoimaan yhä lyhyempien aikajaksojen 

aikana tapahtuvaa laatuvaihtelua. 

15 Myllykoski Paper Oy 

Myllykoski Paper Oy sijaitsee kymijoen varrella Anjalankoskella. Se on perustet-

tu vuonna 1995, mutta yhtiön hiokkeen ja paperin tuotanto paikkakunnalla alkoi 

jo vuonna 1892, jolloin se toimi nimellä Myllykoski Träsliperi Aktiebolag. Myl-

lykoski Paper Oy:n omistus on jakautunut niin, että emoyhtiö Myllykoski Oyj 

omistaa 65 %:a ja M-Real 35 %:a osakkeista. Myllykoski Paper Oy omistaa 50 
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%:a Kotkassa sijaitsevasta sulfaattisellutehtaasta, Sunila Oy:stä, joka toimittaa 

tehtaan tarvitseman sellun. 

Myllykoski Paper Oy on kolmen paperikoneen tehdas. Kukin kone valmistaa 

puupitoisia painopapereita. Paperikone 4 valmistaa päällystettyä MWC-offset 

paperia neliömassa-alueella 60–90 g/m2. Vuotuinen tuotantokapasiteetti on 200 

000 tonnia. Paperikoneet 6 ja 7 valmistavat vuodessa yhteensä 300 000 tonnia 

päällystämätöntä, superkalanteroitua (SC) aikakausilehtipaperia. 

Kaikkien koneiden raaka-aineesta suurimman komponentin muodostaa mekaani-

nen massa, jota tuotetaan Myllykoski Paper Oy:n hiomolla. Hiomo on osa päällys-

tämättömän paperin tulosyksikköä. 

15.1 Myllykosken hiomo 

Massanvalmistuslaitos käsittää ns. neljä hiomoa, sillä vanha Voithin valmistama 

GW-hiomo on jaettu kolmeen osaan, sen mukaan mille saostimille niiden massa 

ajetaan. Eri saostimilta massa menee eri paperikoneille, jolloin koneiden erilaiset 

tarpeet voidaan paremmin huomioida massanvalmistusprosessin aikana. Voith-

hiomakoneita on kaikkiaan 24, ne on jaoteltu eri hiomoiksi: 

- Puuhiomo 1 (PH1) koneet 1-4 
- Puuhiomo 2 (PH2) koneet 5-16 
- Puuhiomo 3 (PH3) koneet 17-24 

Lisäksi on painehiomo (PGW-70), josta käytetään lyhennettä PH4. Painehiomossa 

on kaikkiaan 10 Tampella-mallista kaksiuunista hiomakonetta. Kuvassa 28 on 

esitetty puuhiomon 1-3 osaprosessit ja virtaukset niiden välillä. Kuvasta 29 näh-

dään painehiomon massanpuskusykloonan jälkeiset osaprosessit. 
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Kuva 28. Puuhiomon osaprosessit ja massan kulku niiden välillä. 

 
Kuva 29. Painehiomon massanpuskusykloonan jälkeiset osaprosessit. 

Kuvasta 28 nähdään, että PH1 ja PH3 massat yhdistetään päälinjan painelajittelun 

jälkeen, joten ne sekoittuvat täysin. Niissä erottavaksi tekijäksi kuitenkin muodos-

tuu se, kumpaan saostukseen puuhiomon rejektin lajittelun aksepti pumpataan. 

Puuhiomon yhteisestä rejektin käsittelystä tuleva rejektinlajittelun aksepti voidaan 

ohjata minkä tahansa puuhiomon saostukseen, mutta tavallisesti se pumpataan 

joko PH1:n tai PH3: saostimelle. Päivittäin laboratorioon viedään analysoitavaksi 

vain näytteet, jotka on otettu PH2:n, PH3:n ja PH4:n saostimien pudotusputkista. 
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PH2 hioketta käyttää yksinomaan paperikone 4 ja PH1, PH3 sekä PH4 hiokkeet 

menevät paperikoneille 6 ja 7 SC-paperin raaka-aineeksi. Kuitenkin PH3 hioketta 

on mahdollista pumpata myös PK4:lle. 

Koko hiomo käsittää yhteensä 34 hiomakiveä. Näillä saatu maksimikapasiteetti on 

noin 850 tonnia kuusihioketta vuorokaudessa, josta painehiomon osuus on 500 

tonnia vuorokaudessa. Puuhiomolla kapasiteetit ovat: 

- PH1 80 m-t/d 
- PH2 150 m-t/d 
- PH3 150 m-t/d 

Kaikki hiomakoneet on suunniteltu käyttämään yhden metrin mittaisia pöllejä, 

joten hiomoilla on yhteinen puun katkaisu ja kuorinta. 

15.1.1 PH1-3 lajittelu 

Puuhiomolla kivenalusmassa kokee kolme erityyppistä lajittelua ennen kuin se on 

valmista saostettavaksi. Ensimmäiseksi massa virtaa kanaalia pitkin täryseuloille, 

missä suurimmat jakeet, kuten suuret tikut ja päreet, erottuvat. Täryseulojen ak-

septit menevät kunkin hiomon omaan kaksivaiheiseen painelajitteluun. Näiden 

aksepti lajitellaan vielä pyörrepuhdistimilla. PH1 ja PH3 painelajittelun akseptit 

lajitellaan yhteisellä pyörrepuhdistamolla. PH1-3 pyörrepuhdistuslaitos (pp-laitos) 

on Enso-Gutzeit konepajaryhmän vuonna 1970 toimittama Bauer-Cleaner–laitos. 

Se muodostuu neljästä portaasta, joista viimeinen on kuiduntalteenottoporras. PH2 

painelajittelun aksepti lajitellaan omalla viisiportaisella Enso Twincleaner 133-

pyörrepuhdistuslaitoksella. Myös tässä viimeinen porras on kuiduntalteenottopor-

ras. PH1-3 päälinjojen lajittelu ja niiden väliset virtaukset on esitetty liitteessä I. 

15.1.2 PH4 lajittelu 

Myllykoski Paperin painehiomon lajittelu edustaa alansa uusinta tekniikkaa. Mas-

sa-altaasta hioke virtaa sälemurskaimen läpi massasykloonaan, jossa paineen alai-

nen kuuma massa paisutetaan normaali-ilmanpaineeseen. Päälinjan lajittelun muo-

dostavat kaksi Valmetin valmistamaa ja rinnan kytkettyä MuST-

monivaihelajitinta. Täydellä tuotannolla molemmat lajittelevat viiden paine-

hiomakoneen tuotannon. 
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15.1.3 PH1-3 Rejektin käsittely 

Puuhiomon rejektin käsittelyyn kuuluvat rejektin esisaostin, kolme ruuvipuristin-

ta, kaksi korkeasakeusrejektijauhinta, painelajittelu ja neljäportainen pp-laitos. 

Rejektin esisaostimella (imusaostin) pienennetään varsinaisille saostimille tulevaa 

tilavuusvirtaa. Lisäksi se poistaa ruuvipuristimessa vedenpoistoa häiritsevää hie-

noainetta. Esisaostetun massan varsinainen saostus tehdään kolmella rinnankytke-

tyllä ruuvipuristimella. Tarvittaessa puuhiomolta on myös mahdollista pumpata 

esisaostettua rejektiä painehiomon rejektin käsittelyyn. Saostettu massa jauhetaan 

kahdella atmosfäärisellä Enso-jauhimella. Jauhimia ajetaan tavallisesti rinnan, 

mutta tarvittaessa niitä voidaan ajaa myös sarjassa. Jauhatuksen jälkeen massa 

laimennetaan ja lajitellaan kaksivaiheisessa painelajittelussa ja vielä neljäportai-

sessa pp-laitoksessa.  

15.1.4 PH4 Rejektin käsittely 

Painehiomon rejektin käsittelyn muodostavat rejektin esisaostimet, kaarisihdit ja 

rumpusaostin, jotka toimivat rinnan. Karkein rejekti, kuten MuST-lajittimen esire-

jekti, esisaostetaan rumpusaostimella ja enemmän hienoainetta sisältävät jakeet 

kaarisihdeillä. Varsinainen rejektin jauhatus suoritetaan neljällä HC-jauhimella, 

joille kullekin on oma ruuvipuristin. Kaksi jauhimista on atmosfäärisiä Enso-

jauhimia, joita ajetaan tavallisesti sarjassa. Lisäksi on kaksi paineistettua jauhinta; 

Sunds-Defibrator RGP 254- ja Valmet RGP 256- jauhimet. Painehiomon rejektin 

käsittely on esitetty liitteessä III. 

16 Raaka-aine 

Puuraaka-aineen Myllykoski Paperille toimittaa Metsäliitto Osuuskunta. Raaka-

aine on siten suurelta osin peräisin yksityisiltä metsänomistajilta. Pääosa puusta 

on ensimmäisestä tai toisesta harvennushakkuusta, joten puun läpimitta on melko 

tasainen läpi vuoden. Kuusikuitupuuta Myllykoski Paper käyttää noin 730 000 m3 

vuodessa. Myllykoskella puun vastaanotosta ja mittauksesta vastaa Metsäliitto 

Osuuskunnan Myllykosken Tehdasmittausyksikkö. Raaka-aineen laatuvaatimuk-

set ovat Myllykoskella olleet aina tiukat. Toimitettavan puun laatua tarkkaillaan 
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satunnaisilla otannoilla, joilla määritetään vajaalaatuisen eli raakin osuus. Syitä, 

joiden perusteella puu voidaan määritellä vajaalaatuiseksi, ovat: 

- Alhainen tuoretiheys 
- Läpimitan ala- tai ylimitta 
- Pituusalamitta 
- Katkontatarkkuus 
- Lahot 
- Oksan tyngät, poikaoksat tai haaraumat 
- Rungon lenkous 
- Korjuuvauriot 
- Vieraat puulajit 
- Vieraat aineet (muovi, kivet ym.) 

17 Laatuvaihtelut 

Hiokkeen laadussa tapahtuvien muutosten hallinta hiomolla on erittäin tärkeää. 

Laatuvaihtelut hiokkeessa näkyvät aina jossakin muodossa paperikoneella, ja sen 

myötä lopputuotteessa. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan valkaisemattoman 

hiokkeen laadullisia vaihteluita. Näytteet on otettu kunkin hiomon hiokesaostimen 

pudotusputkesta ja niiden laatuarvot on mitattu Myllykoski Paper Oy:n omassa 

märkälaboratoriossa. Myös tiettyjä prosessivesissä esiintyviä vaihteluita tarkastel-

laan. Vesinäytteet on analysoitu Myllykoski Paperin vesilaboratoriossa. 

Hiokeen laatua kuvaavia suureita on käytössä useita. Myös Myllykoskella mita-

taan massasta ja siitä valmistettavista näytearkeista lähes kaikki standardien mu-

kaiset mittaukset. Koska useiden mittauksien välillä on voimakas korrelaatio, 

kaikkia hiokkeen laatua kuvaavia suureita ei yksittäin käsitellä. 

18 Laatuvaihtelut aikavälillä 2002–2006 

Työ rajattiin käsittelemään viimeisen viiden vuoden aikana kerättyä laatumittaus-

dataa. Näin ollen pitkän aikavälin tarkastelu alkaa vuodesta 2002 ja päättyy vuo-

teen 2006, jolloin voidaan vertailla viittä kokonaista vuotta. Vuoden 2006 alussa 

käynnistyi peroksidivalkaisulaitos 2 (PVL2), jonka mahdolliset vaikutukset jäte-

vesien COD-kuormaan ja valmiin, keskisakeuteen saostetun hiokkeen laatuun 

pitäisi näkyä tällä viiden vuoden aikavälillä. 
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18.1 Freeness ja vaaleus 

Hiokkeen tärkein laadunhallintasuure on freeness-luku. Muita tärkeitä suureita 

ovat hiokkeen huokoisuus ja bulkki, joilla on keskenään vahva positiivinen korre-

laatio. Nämä suureet ovat yleensä hiokemassoilla painopapereita ajatellen kuuma-

hierteitä paremmat. Toisin sanoen samassa freeness-arvossa TMP massan bulkki 

on alhaisempi ja huokoisuus korkeampi verrattuna painehiokkeeseen. 

Kuvassa 30 on esitetty kunkin hiomon lopputuotteen vaaleus sekä freeness-luku. 

Aineistona on käytetty päivittäisiä laboratoriomittauksia, joista on laskettuja vuo-

sikeskiarvot.  

 
Kuva 30. Puuhiomon 2 ja 3 sekä painehiomon (PH4) valmiin hiokkeen vaaleuden 
ja Freeness-luvun vaihtelut viimeisen viiden vuoden ajalta. Lukuarvot ovat päivit-
täisistä laboratoriomittauksista laskettuja vuosikeskiarvoja. Taulukkoon on lasket-
tu kunkin hiokkeen ISO-vaaleuden ja freeness-luvun vuotuisen keskiarvon 95 %:n 
luottamusväli käyttäen otantana kuukausikeskiarvoja. 

Vuosien välillä hiokkeen vaaleudessa ja suotautuvuudessa ei ole suuria eroavai-

suuksia. Kuvasta 30 huomataan, että kun painehiomon suihkuveden lämpötila on 

70 ºC, vaaleushäviötä kivihiokkeeseen nähden ei tapahdu. 

Puuhioke 2 ja painehioke ovat tasalaatuisimpia vaaleuden ja freeness-arvon suh-

teen, sillä niiden keskiarvojen luottamusvälit ovat pienimpiä. Kuitenkaan ero ki-
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vihiokkeeseen 3 ei ole suuri. Vaikka vaaleuksien luottamusvälit ovat pienenty-

neet, vaaleusvaihtelut eivät ole vähentyneet. Valkaisemattoman hiokkeen talviajan 

vaaleushuippua ei vuonna 2006 saavutettu (PVL2), jonka vuoksi vuotuinen keski-

hajonta oli pienempi. 

Freeness-tavoite on viiden vuoden tarkkailujakson aikana vaihdellut eri hiomoilla 

välillä 40–50 ml. Nykyään kaikilla hiomoilla on yhteinen Csf-tavoite, 45 ml, mikä 

on ollut käytössä vuoden 2005 alusta.  

PH3:n hiokkeen freeness-taso on vuoden 2006 aikana laskenut tavoitearvoonsa. 

Kuitenkin mittaushajonta on ollut aikaisempaa vuotta suurempi, mikä kasvattaa 

keskiarvon luottamusväliä. Huhtikuun lopulla 2006 puuhiomon rejektin lajittelun 

aksepti on alettu ajamaan PH1:n saostukseen PH3-saostuksen sijasta. Syy ajota-

pamuutokseen oli, että jauhettu rejekti vääristi PH3:n näytteenottoa, koska sen 

ominaisuudet poikkeavat suuresti päälinjan akseptin massa- ja kuituominaisuuk-

sista. Nyt PH1-3 rejektimassan vaikutus ei näy valmishiokenäytteissä. 

PH3:n vaaleus on laskenut yhden yksikön vuonna 2006. Syynä tähän voi olla 

vuoden 2006 alussa asennettu PH1-3 hiekkuri, joka sulki huomattavasti puu-

hiomon lajittelua. Hiekkuriin ohjataan PH1-3 ja PH2 päälinjan pyörrepuhdistus-

laitosten kuiduntalteenottoportaiden rejektit. Aiemmin nämä virrat menivät kanaa-

liin. Uuden hiekkurin kuoripitoinen aksepti päätyy lopulta ajomallista riippuen 

joko PH1 tai PH3 hiokkeen sekaan lajitellun rejektin mukana alentaen massan 

lopullista vaaleutta. Kuitenkin vuoden 2006 huhtikuun lopusta PH1-3 rejekti on 

pumpattu PH1 saotukseen. Hiekkurin asennus ei siis yksin selitä PH3 vaaleuden 

alenemaa, mutta vaikuttaa osin vuotuiseen keskiarvoon. 

Puuhiokkeen 3 vaaleusmuutokseen voi myös vaikuttaa PVL2-projektin myötä 

vähentynyt puskurikapasiteetti hiomon ja SC-paperikoneiden välillä ja siitä seu-

rannut lisääntynyt tuotannonrajoitustarve. Kun tuotantoa joudutaan rajoittamaan, 

tehdään se tavallisesti hiomakoneilla 1-4. Tällöin hiomakoneet 17–24 jäävät tuo-

tannolle, jossa pöllit ovat huomattavasti järeämpiä. Kun kuiva-ainepitoisuus (ts. 

sydänpuuosuus) nousee, hiokkeen vaaleus hieman laskee. Tämä kehitys näkyy 
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erityisesti atmosfäärisessä kivihiokkeessa. Hiokkeen pH:ssa tai lämpötilassa ei 

tarkastellulla aikavälillä ole tapahtunut mainittavaa tasomuutosta. 

18.2 Massakoostumus 

Massan koostumus riippuu suuresti siitä, mihin freeness-tasoon se on saatettu. 

Kuvassa 31 on esitetty kunkin hiomon kuitupituusjakaumat vuosilta 2002–2006. 
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Kuva 31. Puuhiomon 2 ja 3 sekä painehiomon (PH4) valmiin hiokkeen kuitupi-
tuusjakaumien vaihtelut viimeisen viiden vuoden ajalta. Laboratoriomittauksien 
lukuarvot ovat kuukausikeskiarvoista laskettuja vuosikeskiarvoja. 

Kuvasta huomataan, että erityisesti painehiomolla pitkäkuitu- (>30 mesh) ja hie-

nojakeiden (<200 mesh) osuudet ovat vähentyneet samalla kun keskijakeen (30–

200 mesh) osuus hiokkeessa on kasvanut. Syynä tähän on vuosina 2005 ja 2006 

tehdyt sihtikorimuutokset. Vuonna 2005 päälinjan MuST-lajittimissa koeajettiin 

erilaisia sihtikoreja. Näistä saatujen tulosten perusteella korien rakokoko ja profiili 

optimoitiin niin, että akseptimassoille saatiin mahdollisimman alhainen tikkupitoi-

suus. Alkuvuodesta 2006 muutettiin painehiomon rejektin lajittelua. 0-lajittimen 

lajittelupinta-ala kaksinkertaistettiin, jolloin reikäkokoa voitiin pienentää. Kun 0-

sihdin akseptin puhtaustaso nousi, voitiin 1 ja 2 lajittimien rakokokoa pienentää. 3 

lajittimen profiilia kasvatettiin kapasiteetin lisäämiseksi, mutta syöttösakeutta 

nostettiin puhtaustason säilyttämiseksi. 

Kivihiokkeissa 2 ja 3 erot vuosien välillä ovat hyvin vähäisiä. Kivihiokkeessa 3 

rejektin ajotapamuutos näkyy selvän pitkäkuitujakeen osuuden alenemana. PH2:n 
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ja PH3:n kuitujakaumien välisiä pieniä eroavaisuuksia voidaan selittää eriävillä 

teräystavoilla. 

18.3 Lujuus- ja huokoisuusvaihtelut 

Hiokkeen lujuudella on suuri taloudellinen merkitys, sillä se vaikuttaa tarvittavan 

armeeraussellun määrään. Vaativissa painotuotteissa, kuten Myllykoski Paper 

Oy:n valmistamissa painopapereissa, hiokkeen lujuuspotentiaali ei riitä takaamaan 

paperin ajettavuutta paperi- ja painokoneilla johtuen korkeasta täyteainepitoisuu-

desta. Tämän vuoksi myös armeeraussellua on käytettävä. Mekaanisen massan 

valmistuksessa haetaan lujuutta yhdessä mahdollisimman hyvien optisten ominai-

suuksien ja painettavuuden kanssa. 

18.3.1 Vetoindeksi vs. huokoisuus 

Kuvassa 32 on esitetty vetoindeksien ja huokoisuuden kehittyminen viimeisen 

viiden vuoden aikana. Päivämittauksista lasketuissa vuosikeskiarvoissa ei ole ta-

pahtunut suuria muutoksia. 
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Kuva 32. Puuhiomon 2 ja 3 sekä painehiomon (PH4) valmiiden, valkaisemattomi-
en hiokkeiden vetoindeksien kehittyminen viiden viimeisen vuoden aikana suh-
teessa huokoisuuteen. Lukuarvot ovat päivittäisistä laboratoriomittauksista lasket-
tuja vuosikeskiarvoja. Taulukkoon on laskettu kunkin hiokkeen vetoindeksin ja 
huokoisuuden vuotuisen keskiarvon 95 %:n luottamusväli käyttäen otantana kuu-
kausikeskiarvoja. 

Vetoindeksiä kasvatettaessa huokoisuus alenee, joten näillä on toisiinsa nähden 

edullinen vaikutus. Painehiokkeen huokoisuus on kivihioketta alhaisempi, koska 

korkeassa lämpötilassa muodostuva keski- ja hienojae on sitoutumiskykyisempää. 

PH3:n vetoindeksi on laskenut muita selvemmin johtuen alentuneesta keskikuitu-

pituudesta rejektimassan ajotapamuutoksen vuoksi. Kuvasta 32 huomataan myös, 

että painehiokkeen vetolujuus on vuoden 2004 jälkeen selvästi alentunut, vaikka 

samaan aikaan massan freeness-keskiarvo on alentunut. Syynä lujuuden heikke-

nemiseen on muuttunut kuitupituusjakauma. 

18.3.2 Repäisyindeksi vs. huokoisuus 

Tavoiteltaessa massan alhaista huokoisuutta menetetään pitkäkuituosuutta, koska 

massaa joudutaan jauhamaan enemmän (alhainen freeness). Tämä näkyy erityises-

ti massan heikentyneenä repäisylujuutena. Kuvassa 33 on repäisyindeksin ja huo-
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koisuuden kehittyminen viimeisen viiden vuoden aikana. Arvot ovat päivittäisten 

mittausten vuosikeskiarvoja. 

 
Kuva 33. Puuhiomon 2 ja 3 sekä painehiomon (PH4) valmiiden, valkaisemattomi-
en hiokkeiden repäisyindeksien kehittyminen viiden viimeisen vuoden aikana 
suhteessa huokoisuuteen. Arvot ovat päivittäisistä mittauksista laskettuja vuosi-
keskiarvoja. Taulukkoon on laskettu kunkin hiokkeen repäisyindeksin ja huokoi-
suuden vuotuisen keskiarvon 95 %:n luottamusväli käyttäen otantana kuukausi-
keskiarvoja. 

Hiokkeiden repäisyindeksien vuosittainen vaihtelu on luottamusvälien perusteella 

ollut vähäistä. Kuitenkin painehiokkeen repäisyindeksi on heikentynyt koko tark-

kailujakson ajan. Vuonna 2002 painehiokkeen repäisyindeksi oli yli 10 %:a suu-

rempi kuin vuonna 2006. Repäisyindeksin heikkenemistä voitiin olettaa jo kuvan 

31 perusteella, josta nähtiin fraktion >30 mesh massaosuuden selvä alenema.  

Hiokkeiden repäisyindeksit näyttäisivät seuraavan kuituraaka-aineen keskimää-

räistä läpimittaa. Vuonna 2004 keskimääräinen läpimitta oli suurempi kuin 2003, 

mutta on sen jälkeen alentunut vuosittain. Erityisesti painehiokkeen repäisyindek-

si on heikentynyt. Liitteessä IV on esitetty tehtaalle toimitetun puun läpimittaja-

kaumat vuosina 2002–2006. 
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Kun verrataan vuosia 2002–2006, huomataan eri hiokkeiden huokoisuusmuutos-

ten seuraavan toisiaan. Näin ollen vuosien väliset erot selittyvät todennäköisesti 

raaka-aineessa tapahtuneella vaihtelulla. Kuitenkin vuonna 2006 kivihiokkeen 3 

huokoisuus on muista poiketen noussut selvästi, vaikka kaikkien hiokkeiden free-

ness-tasot ovat laskeneet. Syynä tähän voi olla alkuvuonna 2006 käynnistynyt 

peroksidilaitos, jonka myötä puskurikapasiteetti hiomon ja SC-paperikoneiden 

välillä väheni olennaisesti. Kun puuhiomon tuotantoa joudutaan rajoittamaan, 

tehdään se tavallisesti hiomakoneilla 1-4. Tällöin koneet 17–24 jäävät tuotannolle, 

ja niissä raaka-aineen keskimääräin halkaisija on selvästi suurempi kuin hiomako-

neissa 1-16. Käytännössä on havaittu, että pöllit lajittuvat ränneissä siten, että suu-

rimmat puut päätyvät puurännien perälle ja PH3 hiomakoneet (17–24) ovat kah-

den pitkän puurännin neljä viimeistä konetta.. Suurissa puissa sydänpuuosuus on 

korkeampi, jolloin kuituuntuminenkin eroaa ensiharvennuspuusta. Toisaalta suuri-

läpimittaisissa puissa on suurempi keskikuitupituus ja kuituseinämän paksuus, 

mikä pitäisi näkyä korkeampana repäisylujuutena. Vuoden 2006 aikana PH1-3 

rejektimassa alettiin pumpata PH1:n saostukseen PH3:n sijasta. Tämä ajotapa-

muutos heijastuu kivihiokkeeseen 3 alentuneena repäisyindeksin vuosikeskiarvo-

na. 

19 Tuotantovuosien 2005 ja 2006 vertailu 

Vuosien 2005 ja 2006 vertailu on hyvin perusteltua, sillä nämä vuodet eroavat 

suuresti toisistaan prosessissa tehtyjen muutosten vuoksi. Tehtaan vedenkulutusta 

on pyritty pienentämään vuoden 2006 aikana vähentämällä vesijakeiden poistoa. 

Lisäksi uusi PVL2 on aiheuttanut muutoksia niin prosessilaitteistoon kuin myös 

valmiin valkaisemattoman hiokkeen laatuun. Vuoden 2006 alussa puuhiomolle 

asennettiin myös PH1-3 hiekkuri, joka paransi huomattavasti puuhiomon materi-

aalitaloutta. Näitä vuosia vertaillessa tulee muistaa, että vuonna 2005 oli touko-

kuusta heinäkuun alkuun paperiteollisuudessa työsulku. Näin ollen vuoden 2005 

alkukesältä ei ole olemassa mittausaineistoa. 
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19.1 Massan koostumus 

Kaikissa hiokkeissa hienoaineen osuus on kasvanut vuoden 2006 aikana. Tämä 

nähdään kuvasta 34, jossa on esitetty kivihiokkeiden 2 ja 3 sekä painehiokkeen 

kuitupituusjakaumat kahdelta viimeiseltä vuodelta. 
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Kuva 34. Kivihiokkeiden 1 ja 2 sekä painehiokkeen (PH4) kuitupituusjakaumat 
vuosilta 2005 ja 2006. Tulokset on laskettu kuukausikeskiarvoista. 

Kuvasta nähdään, että erityisesti PH3:n hiokkeen hienoaineosuus on kasvanut 

samalla, kun pitkäkuituosuus on selvästi vähentynyt. Muutos selittyy rejektimas-

san annostelun siirtymisellä PH1-saostimelle. PH2:n ja PH4:n hiokkeissa hieno-

ainepitoisuuden nousu johtuu siitä, että niiden keskimääräiset freeness-tasot ovat 

laskeneet. Osin painehiokkeen kuitupituusjakauman muutokseen on vaikuttanut 

MuST-lajittimien sihtikorimuutokset vuonna 2005 ja vuoden 2006 aikana tapah-

tunut profiilin kuluminen. Vuonna 2006 MuST-lajittimissa on 1A-akseptin virtaus 

ollut keskimäärin 14 % pienempi kuin vuonna 2005. Molempina vuosina keski-

määräinen tuotanto on ollut lähes sama huomioiden vuoden 2005 työsulku. 

MuST-lajittimien rejektisuhteita ei juuri ole muutettu. 

Rejektimassan ajotapamuutoksen vuoksi PH3:n freeness-vaihtelut ovat myös sel-

västi vähentyneet. Tämä nähdään kuvasta 35, jossa on esitetty kunkin hiokkeen 

freeness-kehitys viimeisen kahden vuoden ajalta. 
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Kuva 35. Kivihiokkeiden 1 ja 2 sekä painehiokkeen (PH4) freeness-kehitys vuo-
silta 2005 ja 2006. Mittauspisteet ovat kuukausikeskiarvoja. 

Kuvasta huomataan, että kaikkien hiomoiden freeness-vaihtelut ovat vähentyneet 

vuoden 2006 aikana. Vähäisintä vaihtelu on kuitenkin ollut kivihiokkeessa 2. 

Muiden hiokkeiden suurempi vaihtelu selittyy pienillä lajittelussa tehdyillä sihti-

korimuutoksilla. 

Verrattaessa puuhiomoita 2 ja 3 huomataan, että vuonna 2006 PH3:n hiokkeessa 

oli hienoaineosuus korkeampi kuin PH2:n hiokkeessa, vaikka PH3:n freeness oli 

keskimääräisesti korkeampi. Eroavaisuus selittyy osin puuhiomoiden teräyskäy-

täntöjen perusteella; PH2:lla kivet terätään käyttäen rullaa 10, kun PH3:lla käyte-

tään rullaa numero 8. Suuremman teräysrullan numeron vuoksi hiomakiven pin-

nalle muodostuu tuumaa kohden enemmän uria, jolloin aktiivinen hiontapinta-ala 

pienenee ja sen myötä massan hienoaineosuus. 

PH3:lla käytettävän prosessivedenveden, PH1 nollaveden, kiintoainepitoisuus on 

vuonna 2006 lähes kolminkertaistunut. Syynä tähän on vesikiertojen sulkeminen 

ja hiokkeen pesun tehostuminen uuden peroksidilaitoksen myötä. Samaan aikaan 

PH2 0-veden kiintoainepitoisuus on pysynyt lähes muuttumattomana ollen kui-

tenkin korkealla tasolla koko aikavälin 2005–2006. Loppuvuodesta 2006 PH2 0-

veden kiintoainepitoisuus laski selvästi johtuen PVL1 suodosvesien palautuksissa 

tehdyistä muutoksista. Vuoden 2006 vuoromestarin raporteista käy ilmi, että tuo-

tantoa on rajoitettu hiomakoneilla 1-4 lähes päivittäin ja 1-kiekon sektorikankais-

sa on myös ollut vaurioita. Nämä kaikki tekijät ovat varmasti vaikuttaneet proses-
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sivesien laatuun ja valkaisemattoman hiokkeen hienoaineosuuden nousuun. Koska 

prosessi on suljetumpi, hienoainetta ei poistu vesien mukana vaan sitä kumuloituu 

kiertovesiin. Vesistä se palautuu hiokkeen sekaan suihku- ja laimennusvesien mu-

kana. 

19.2 Lujuusominaisuudet 

Työssä haluttiin selvittää, kuinka PVL2:n käynnistyminen, PH1-3 hiekkurin käyt-

töönotto, PH1-3 rejektin ajotapamuutokset sekä prosessin sulkeminen ovat mah-

dollisesti vaikuttaneet hiokkeiden lujuusominaisuuksiin. Kuvassa 36 on esitetty 

kunkin hiokkeen vetoindeksin vaihtelut viimeisen kahden vuoden ajalta. 
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Kuva 36. Kivihiokkeiden 1 ja 2 sekä painehiokkeen (PH4) vetoindeksien vaihtelut 
vuosilta 2005 ja 2006. Mittauspisteet ovat viikkokeskiarvoja. 

Vetolujuus nousee tavallisesti freeness-tason laskiessa, koska kuituaineksen fibril-

loituneisuus kasvaa. Samalla kuitenkin menetetään kuitupituutta, jolloin re-

päisylujuus alenee. Tämä kehitys havaitaan selvästi verrattaessa kuvien 36 ja 37 

puuhiokkeessa 3 tapahtuneita muutoksia. 
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Kuva 37. Kivihiokkeiden 1 ja 2 sekä painehiokkeen (PH4) repäisyindeksien vaih-
telut vuosilta 2005 ja 2006. Mittauspisteet ovat viikkokeskiarvoja. 

Kuvista 37 ja 38 huomataan kuinka kuitupituus ja repäisylujuus seuraavat vahvas-

ti toisiaan. Kun Puuhiokkeelle 3 laskettiin kuitupituuden ja repäisylujuuden väli-

nen korrelaatiokerroin MS Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, saatiin lukuarvoksi 

0,9. 
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Kuva 38. Kivihiokkeiden 1 ja 2 sekä painehiokkeen (PH4) keskimääräinen kuitu-
pituus (FS-200) vuosilta 2005 ja 2006. Mittauspisteet ovat viikkokeskiarvoja. 

Kuvista 36–38 huomataan, että lujuusominaisuudet riippuvat kuitupituudesta. 

PH3:n kuitupituus on vuonna 2006 viikolla 16 tippunut merkittävästi. Muutos on 

suora seuraus PH1-3 rejektin ajotapamuutoksesta, jolloin rejektimassa alettiin 

pumpata PH1-kiekkosaostimelle. Painehiokkeen ja kivihiokkeen 2 lujuustaso ei 

ole merkittävästi muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana. 
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PH4:n keskikuitupituuteen ja sitä kautta lujuusominaisuuksiin aiheuttaa vaihtelua 

myös PH1-3:n rejekti, sillä toisinaan osa puuhiomon rejektistä käsitellään paine-

hiomon rejektinkäsittelyssä. Tällöin painehiokkeen lujuusominaisuudet vääristy-

vät, kun rejektimassaa on suhteessa päälinjan akseptiin enemmän. Puuhiomolta 

tulevan rejektin kokonaisvaikutus painehiokkeen ominaisuuksiin on kuitenkin 

todellisuudessa melko vähäinen, sillä keskimääräisesti PH1-3 rejektin osuus pai-

nehiokkeessa on noin 3 %, jos painehiomon tuotantotaso on 500 t/d. 

19.3 Optiset ominaisuudet 

PVL2:n käynnistyminen vaikutti myös valkaisemattoman hiokkeen vaaleus-

tasoon. Kuvassa 39 on esitetty viimeisen kahden vuoden aikana päivittäin mitattu-

jen vaaleuksien viikkokeskiarvot. 
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Kuva 39. Puuhiomoiden 1 ja 2 sekä painehiokkeen (PH4) vaaleusvaihtelut vuosil-
ta 2005 ja 2006. Mittauspisteet ovat viikkokeskiarvoja. 

PVL2:n käynnistyttyä hiokkeiden vaaleustaso laski hieman. Syynä voidaan pitää 

likaisempia prosessivesiä. Myös vaaleusvaihtelut ovat kasvaneet, sillä prosessin 

sulkemisastetta on vuoden 2006 aikana muuteltu paljon. Kuitenkin vaaleusero 

kesän ja talven välillä on tasoittunut. 

19.4 Prosessivedet 

Jätevesilaitoksella oli kesällä 2006 vaikeuksia kohonneiden lämpötilojen takia, 

jonka seurauksena hiomon 0-vesikiertoja jouduttiin sulkemaan. Kun hiokkeiden 

lämpötilat kohosivat liikaa, jouduttiin vesikiertoja taas avaamaan. Ajettiinpa jopa 
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raakavettä suoraan hiomakoneiden 5-16 suihkuvesiin, jotta hiokkeen lämpötila 

saatiin laskemaan. Ottaen huomioon myös uuden peroksidivalkaisulaitoksen han-

kalan käynnistymisen, voidaan todeta hiomon vesien olleen jatkuvassa muutosti-

lassa. 

19.4.1 COD-kuormien vaihtelu 

Oletuksena oli, että peroksidivalkaisulaitoksen käynnistyttyä kiertovesien kemial-

linen hapenkulutus nousee liuenneen ainemäärän kasvaessa. Kuvassa 40 on esitet-

ty hiomolla käytettävien vesijakeiden COD-kuormat sekä tehtaan veden käyttö 

tehtaalta tulevan jätevesivirtaaman mukaan kahden viimeisen vuoden ajalta. 
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Kuva 40. Hiomon vesijakeiden COD-kuormat sekä tehtaalta tulevan jäteveden 
kokonaisvirtaama vuosina 2005–2006. Mittauspisteet ovat päivittäisistä mittaustu-
loksista laskettuja kuukausikeskiarvoja. 

Tarkasteltaessa kahden viimeisen vuoden aikana kiertovesistä mitattuja COD-

tasoja huomataan selvä poikkeama vuoden 2006 alussa. Tällöin COD-kuormat ja 

niiden vaihtelut kaikissa hiomon kiertovesissä kasvoivat verrattuna aikaisempaan. 

Vuoden 2006 aikana kiertovesien orgaanisen aineen määrää on kuitenkin saatu 

alennettua PVL2:n startista huolimatta. Vesien kemiallinen hapenkulutus lähti 

laskuun, kun veden käyttö tehtaalla kasvoi. Syynä tähän olivat ongelmat PK7:llä 

superkirkassuodoksen kanssa, jotka johtivat lisääntyneeseen kemiallisesti puhdis-
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tetun veden käyttötarpeeseen. Tällöin hiomollekin tuli enemmän paperikoneen 0-

vettä. 

Vuoden 2006 alussa COD-tasot kohosivat puuhiomon 0-vesissä enemmän kuin 

painehiomon 0-vedessä, koska PVL1:n suodosvesiä 1 ja 2 ajettiin suoraan PH2 0-

vesisäiliöön. Tämä ajotapa jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. 

Kirkasvesikanaalissa havaittiin reikä vuonna 2006. Tästä reiästä kirkasvesi (tiivis-

te-, jäähdytys- ym. -vedet) pääsi jätevesikanaaliin. Tämä ei vaikuttanut hiomon 

vesiin, mutta näkyy lisääntyneenä jätevesivirtauksena. Reikä paikattiin lokakuussa 

2006, jonka jälkeen jätevesivirtaus väheni selvästi.   

Veden kulutusta on siis merkittävästi vähennetty sulkemalla tehtaan sisäisiä vesi-

kiertoja. Samaan aikaan hiomon vesien COD-kuormat ovat alentuneet, koska 

COD-tasapainoa on tietoisesti pyritty siirtämään paperikoneiden suuntaan niiden 

ajettavuuden parantamiseksi. Tasapainon siirto on tehty kytkemällä valkaisulai-

toksen suodosvesivirtoja eteenpäin paperikoneille. Vuonna 2005 ollut paperiteol-

lisuuden työsulku näkyy vedenkäytössä syvänä piikkinä. 

Myllykoski Paperissa on viimeisen vuoden aikana kasvatettu tietoisesti paperiko-

neiden hylkykapasiteettia materiaalitalouden parantamiseksi. Hylyn mukana si-

toutuu myös suuria vesimääriä. Näin ollen vesien viipymäajat hylkysäiliöissä ovat 

kasvaneet, mikä lisää myös vesiin liukenevan orgaanisen aineen sekä epäpuhtauk-

sien määrää. 

Peroksidilaitoksen käyttöönoton jälkeen COD-tasot ovat kohonneet kaikissa hio-

mon vesijakeissa verrattuna vuoteen 2005. Nykyisellään tehtaan vedenkäyttö on 

vain 600 m3/d suurempi kuin vuonna 2005, joten COD-tasot pysynevät kuvan 40 

mukaisella tasolla. 

19.4.2 Kiintoainevaihtelut 

Kiintoainepitoisuuden vaihteluita aiheuttavat prosessin sulkemisasteen muutokset, 

mutta myös saostinviirojen kunto sekä epätasainen tuotanto. Kun kiintoainepitoi-

suus vesissä kohoaa, seuraa usein muutoksia myös vesien COD-kuormissa ja ve-

den varaustilassa. Muita seurauksia kohonneesta kiertoveden kiintoainepitoisuu-
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desta ovat suihkuputkien tukkeutumiset sekä kasvavat materiaalihäviöt, jos vesi-

jae poistetaan prosessista. 

Peroksidivalkaisulaitoksen myötä hiomon ja paperikone 6:n välille tuli kaksi uutta 

suotonauhapuristinta, mutta hiomon ja paperikone 7:n väliin vain pesupuristin. 

Näissä osa hiokkeen hienoaineesta poistuu suodosvesien mukana. Suodosvesistä 

osa palautetaan taas takaisin hiomon 0-vesikyyppiin, josta otetaan kunkin hiomon 

(1-4) 0-vesisäiliöihin vesivarmistus. Samaan aikaan kanaaliin menevien vesien 

määrää on runsaasti vähennetty. Näin ollen hiomon 0-vesien kiintoainepitoisuudet 

ovat muuttuneet (kuva 41). 
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Kuva 41. Puuhiomoiden 1 ja 2 sekä painehiomon (PH4) 0-vesien kiintoainevaih-
telut vuosilta 2005 ja 2006. Mittauspisteet ovat päivittäismittausten kuukausikes-
kiarvoja. Vuoden 2005 työtaistelu näkyy kuvassa puuttuvina pisteinä. 

Viime vuonna huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana on hiomon 0-vesikyypin 

kiintoainepitoisuus kohonnut merkittävästi. Hiomon 0-vesikyyppiin ohjattavat 

vesijakeet ovat: 

- PK6 kirkassuodos 
- PK7 kirkassuodos 
-PVL1 suodosvesi1 (10/2006 alkaen) 
-PVL2 suodosvesi1 
-PVL2 suodosvesi2 

DW-raportoinnin mukaan paperikoneilta tulevissa kirkassuodoksissa ei ole tuona 

aikana tapahtunut muutoksia. Vanhoista vuororaporteista käy kuitenkin ilmi, että 

tälle ajanjaksolle ajoittuu runsaasti ajovaikeuksia PVL2:lla, mm. pesu- ja val-
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kaisupuristimien viirojen katkeamisia ja repeytymiä sekä sakeuksien hallintaon-

gelmia. Näin ollen suodosvesiin on päässyt paljon kuitua. PVL2:n ajovaikeuksista 

johtuen massaa ei ole kyetty tehokkaasti valkaisemaan, jolloin puuainesta ei ole 

liuennut normaalisti. PVL2:n ongelmien vuoksi myös hiomon tuotanto on joudut-

tu rajoittamaan. Näistä syistä johtuen liuenneen aineen määrä hiomon vesissä on 

tuona aikana alentunut, kun samaan aikaan kiintoainepitoisuus on ollut hyvin kor-

kea. 

20 Vuodenaikavaihtelut 

20.1 Puun tuoretiheys 

Kaikista tehtaalle tulevista puukuormista mitataan autovaa'alla sekä pino- ja tila-

vuusmittauksin puun tuoretiheys. Tämä onkin raaka-aineen tärkein kuituuntu-

misominaisuuksiin vaikuttava tekijä, joka mitataan mitta-asemalla. Osa kuormista 

valitaan satunnaisesti otantaan, joilla tarkkaillan mittalaitteiden paikkansapitä-

vyyttä ja vajaalaadun määrää. 

Myllykoski Paperin massalaboratorio myös mittaa hiomopuiden päistä sahatuista 

näytekiekoista kosteuden. Mittaustieto perustuu kuuden kiekon keskiarvoon. 

Näytteitä ei kuitenkaan oteta systemaattisesti eikä yhdenmukaisesti, joten mitta-

ushajonta on erittäin suuri. Tästä syystä päätettiin käyttää mitta-aseman kosteus-

seurantatietoa. 

Tuoretiheydellä tarkkaillaan puun kosteutta. Tiheyteen vaikuttavat myös puun 

kuituominaisuudet sekä kesä- ja sydänpuuosuus. Sydänpuun kosteus on selvästi 

pintapuun kosteutta alhaisempi, noin puolet siitä, joten sydänpuuosuus määrittelee 

puun kokonaiskosteuden. Hiomopuu on kuitenkin pääosin peräisin ensimmäisestä 

tai toisesta harvennushakkuusta, joten niissä sydänpuuosuus on hyvin alhainen. 

Näin ollen tuoretiheyden vaihteluista puhuttaessa tarkoitetaan puun kosteusvaihte-

luita. 

Kuvasta 42 huomataan, että puun kosteus vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Kos-

teusvaihteluita aiheuttaa pääosin puiden kuivuminen välivarastointien ja kuljetuk-
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sen aikana, mutta myös tuoreen puun kosteus on kesällä talvea alhaisempi. Puun 

alhainen kosteus vaikuttaa negatiivisesti moniin massa- ja kuituominaisuuksiin. 

 
Kuva 42. Myllykoski Paperille toimitettavan puun tuoretiheysarvot vuodelta 2006. 
Mittaukset on suorittanut Metsäliitto Oy:n Myllykosken Tehdasmittausyksikkö. 
Y-akselilla on tuoretiheys [kg/m3] ja x-akselilla viikko/vuosi. 

Puun kosteuden alenemisen aiheuttamia vaikutuksia ovat tikkupitoisuuden nousu, 

hienoainemäärän nousu sekä lujuuksien heikkeneminen. Selviä yhteyksiä hiok-

keen laadun ja puun kosteuden välille ei varmuudella voitu todeta. Kuvassa 43 on 

esitetty kivihiokkeen 2 sironnan vaihtelut vuoden 2006 aikana.  
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Kuva 43. Kivihiokkeen 2 sirontavaihtelut vuonna 2006. Mittaustulokset ovat päi-
vittäisten laboratoriomittausten viikkokeskiarvoja. 

Vertailtaessa kuvia 42 ja 43 huomataan, että sironnalla näyttäisi olevan yhteys 

kosteuteen. Puun kosteuden alentuessa massan hienoaineosuus (>200 mesh) kas-

vaa. Sitoutumattoman hienoaineen määrän noustessa lisääntyy myös valoa sirot-

tavien rajapintojen määrä. Kuitenkin sironnan vuotuinen vaihtelu on melko vä-

häistä. 
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Kosteusvaihtelun vaikutuksia etsittiin kivihiokkeesta 2, koska se on ainoa, jossa ei 

ole tehty muutoksia ajomallien tai lajittelun suhteen vuonna 2006. Tikkupitoisuus 

mittauksia ei ollut saatavilla ja lujuudet eivät selvästi korreloineet kosteusvaihte-

luiden kanssa. Lisäksi tiedetään, että kivihiokkeen ominaisuuksiin kosteusvaihte-

lut vaikuttavat painehioketta selvemmin. 

20.2 Huokoisuus 

Huokoisuuden ja tiheyden välillä on vahva negatiivinen korrelaatio. Kun kivi-

hiokkeelle 2 laskettiin tiheyden ja huokoisuuden välinen korrelaatiokerroin MS 

Excel-taulukkolaskentaohjelmalla vuosina 2002–2006 mitatusta aineistosta, saa-

tiin tulokseksi -0,8. Tiheys taas on bulkin käänteisluku. Sekä korkea bulkki, että 

alhainen huokoisuus ovat tavoiteltavia paperiteknisiä ominaisuuksia, mutta keske-

nään ristiriidassa. 

Työhön ryhdyttäessä oli olettamus, että hiokkeen huokoisuus vaihtelee vuodenai-

kojen mukaan. Huokoisuusvaihtelun ajateltiin johtuvan muutoksista puun tuoreti-

heydessä. Kuvassa 44 on esitetty painehiokkeen huokoisuusvaihtelut vuosilta 

2002–2006 yhdessä freeness-vaihteluiden kanssa. 

 
Kuva 44. Kivihiokkeen 2 freeness ja huokoisuus vaihtelut vuosilta 2002–2006. 
Trendiviivat ovat 6. asteen polynomifunktioita. 

Kuvan perusteella voidaan todeta, että suoranaista vuodenaikavaihtelua hiokkeen 

huokoisuudessa ei ole. Sen sijaan huokoisuus seuraa hiokkeen freeness-tasoa. Mi-
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käli tavoitellaan vakiohuokoisuutta, tulisi freeness-vaihtelut kyetä hallitsemaan 

mahdollisimman tehokkaasti. 

20.3 Massan vaaleus 

Hiokkeen vaaleus ennen valkaisua määrittää tarvittavan kemikaaliannoksen, jotta 

saavutetaan haluttu vaaleustaso. Huippuvaaleuksia tavoiteltaessa on tärkeää, että 

hiokkeen alkuvaaleus on mahdollisimman korkea, sillä viimeisten vaaleusyksi-

köiden saavuttaminen on kaikkein kalleinta. Kuvassa 45 on esitetty valkaisemat-

toman kivihiokkeen 2 vaaleusvaihtelut vuosilta 2005–2006. 
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Kuva 45. Puuhiomoiden 1 ja 2 sekä painehiokkeen (PH4) vaaleusvaihtelut vuosil-
ta 2005 ja 2006. Mittauspisteet ovat viikkokeskiarvoja. PH2-trendiviiva on 6. as-
teen polynomifunktio. 

Tekijöitä, jotka vaikuttavat hiokkeen vaaleusvaihteluihin, ovat vuodenajat, kierto-

vesien lämpötilat, hiontaolosuhteet ja erityisesti raaka-aine. Kuvasta 36 huoma-

taan selvästi puun varastoinnin ja vuodenaikojen vaikutukset hiokkeen vaaleuteen. 

Vasta alkukeväällä, kun varastot on saatu täyteen, talvikaatoista puuta aletaan 

saada myös prosessiin. Tämä näkyy valkaisemattomassa hiokkeessa hienoisena 

vaaleuden nousuna. Alkusyksyllä käytetään pitkään kasteluvarastoissa ollutta puu-

ta. Varastoinnin aikana puu on tummunut (tanniinivärjäytymä), minkä vuoksi 

hiokkeen vaaleustasokin tuohon vuodenaikaan laskee. Vuonna 2005 alkusyksyllä 

hiokkeen vaaleus oli erityisen alhainen johtuen työsulusta, jonka vuoksi puuta 

jouduttiin varastoimaan pitkään. Pitkä pakkasjakso helmi-maaliskuussa 2005 ta-
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kasi, että puuta oli runsaasti tarjolla. Koska puuta ei maassa jalostettu eikä sitä 

kyetty varastoimaan asianmukaisesti, puun laatu kärsi. 

Raaka-aineesta johtuvaa vuodenaikojen välistä vaihtelua pyritään Myllykoskella 

tasoittamaan kylmävarastoidulla puulla. Pakkaspuuvarastot avataan alkusyksyllä, 

josta saadaan hyvin vaaleuden säilyttänyttä raaka-ainetta. Tätä sekoittamalla kas-

teluvarastoidun ja tuorepuun kanssa suoraan prosessiin voidaan alkusyksyn vaa-

leusnotkahdusta vaimentaa. 

20.4 Prosessin kiertovedet 

Kirjallisuusosan perusteella oli oletus, että kiertovesien COD-tasoon vaikuttaa 

puuraaka-aineen liukoisten sokerien määrässä vuodenaikojen mukaan tapahtuva 

vaihtelu. Liukoiset sokerit ovat peräisin puun vararavinnoksi tarkoitetun tärkke-

lyksen pilkkoutumisesta glukoosiyksiköiksi. Kuvassa 46 on esitetty PH4 0-veden 

COD-vaihtelut kahden vuoden ajalta. 
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Kuva 46. Painehiomon 0-veden COD-tason vaihtelut vuosina 2003–2004. Mitta-
uspisteet ovat viikkokeskiarvoja. Trendiviiva on 6. asteen polynomifunktio. 

Kuvasta 45 havaitaan, että kiertovesien COD-taso alkaa kohota alkusyksyn aika-

na, jolloin pakkaspuuvarastot otetaan käyttöön ja pysyy korkeana niin kauan kuin 

talvikaatoista puuta riittää eli aina loppukevääseen. Ilmiön havaitsemiseksi valit-

tiin kuvaan 45 painehiomon 0-veden COD-vaihtelut vuosina 2003–2004, koska 

tälle aikavälille ei ajoitu merkittäviä prosessi- tai ajotapamuutoksia. 
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21 Yksittäisessä hiomakoneessa tapahtuva vaihtelu 

Yksittäisten hiomakoneiden tai panosten välisten laatuerojen todentaminen mas-

sasta on hyvin vaikeaa. Jos jokaisen hiomakoneen tuottamaa massaa haluttaisiin 

tarkastella, näytteitä olisi niin valtavasti, että niitä ei kyettäisi laboratoriossa ana-

lysoimaan. Niinpä reaaliaikaisen laadun seuranta on mahdollista vain erilaisia 

online-mittareita käytettäessä. Nämä mittarit ovat yleensä kalliita ja herkkiä esi-

merkiksi isoille tikuille, mikä rajoittaa niiden määrää ja sijaintia. Hiokkeen laatua 

voidaan seurata reaaliaikaisesti käyttäen epäsuoria tunnuslukuja. Tärkein tällainen 

on EOK, jolla on vahva negatiivinen korrelaatio freeness-luvun kanssa. 

21.1 Puuhiomo 

Puuhiomolla (PH1-3) yksittäisen hiomakoneen tuottaman massan ominaisuuksien 

seuraamiseksi ei ole mitään online-mittareita, eikä kivenalusmassoja seurata labo-

ratoriomittauksin. Reaaliaikainen laadunseuranta perustuu ainoastaan EOK:en, 

joka on laskennallinen lukuarvo. Sen arvo muodostuu hiomamoottorin ottamasta 

tehosta suhteessa hiomakoneen tuotantoon, joka lasketaan syöttöketjun nopeudes-

ta. Uunin pinta-alasta (1,2 m2) ja ketjujen kulkemasta matkasta aikayksikköä koh-

den saadaan puutilavuus irtokuutioina, jotka muutetaan kiintokuutioiksi käyttäen 

tiiveyskerrointa 0,78. Kuitenkin PH1:n tiiveyskertoimena käytetään lukuarvoa 

0,8. Puumatriisin kiintokuutiotilavuus saadaan muutettua tonneiksi vakiotiheydel-

lä 0,345 t/m3. Samalla akselilla toimivien hiomakoneiden ottama moottoriteho 

saadaan yhdysakselilla olevalta mittalaitteelta, jonka mittaus perustuu akselin 

vääntymään. 

EOK ei varmuudella kerro totuutta massan laadusta, sillä epätarkkuutta lukuar-

voon aiheuttavat esimerkiksi puiden kokoerot ja huono katkontatarkkuus, ketjujen 

luistaminen sekä mahdolliset pystypesät. EOK:n hallintaan käytettäviä keinoja 

ovat puun syöttönopeuden tai suihkuvesien virtauksien muuttaminen tai hiomaki-

ven pinnan käsittely.  

Puuhiomoiden laatua seurataan siten hyvin kokonaisvaltaisesti. Online-

mittaustietoa massojen freeness-tasoista saadaan kunkin hiomon kaksivaiheisen 
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painelajittelun jälkeisestä akseptista, joten niiden perusteella ei yksittäisen hioma-

koneen tilaa voida arvioida. 

21.2 Painehiomo 

Myllykosken painehiomolla käytössä oleva kuormitussäätötapa on nopeussäätö. 

Nopeussäädöllä tarkoittaa, että anturan nopeus (m/h) vakioidaan. Puuladelma tii-

vistyy hiontaerän loppua kohden, joten vakionopeuden ylläpitämiseksi anturan 

ohjauspainetta on kasvatettava. Hiottavan puupanoksen tiivistymisestä aiheutuu 

pieni mittakaavaista tuotantovaihtelua hiontaerän alun ja lopun välillä. 

Myös painehiomon tuotannonmittaus, ja sen myötä EOK, perustuu laskentaan. 

Ainoa mittaukseen perustuva tieto on anturan kulkema matka aikayksikössä kor-

keapainehionnan aikana. Anturaa ohjataan korkea- ja matalapaineisella vedellä. 

Matalapaineohjausta käytetään anturan nostoon ja uuden panoksen tiivistämiseen. 

Kun uusi panos on annosteltu, antura alkaa tiivistää tätä matalapaineohjattuna. 

Saavutettuaan 10 bar:n ohjauspaineen, siirtyy anturan kuormitus korkeapaineelle, 

jolloin alkaa myös tuotannonlaskenta. Kun antura saavuttaa alarajan, korkeapai-

nehionta päättyy, ja tuotettu massamäärä lasketaan tonneina käyttäen samoja lu-

kuarvoja kuin puuhiomon laskennassakin. 

Tuotannon laskennallista vaihtelua aiheuttavat painehiomolla puiden suuri pituus- 

ja läpimittajakauma. Vesihydrauliikkapiirissä esiintyvät paineiskut voivat aiheut-

taa korkeapainehionnan liian aikaisen käynnistymisen, jolloin laskentaan tulee 

virhettä. Korkeapainehionta voi myös kytkeytyä liian aikaisin, jos puut ovat ristis-

sä tai pitkittäin kiveen nähden. Koska puupanos ei ole tiivis, laskenta antaa hio-

tuksi massamääräksi todellista suuremman arvon. 

Painehiomolla yksittäisten hiomakoneiden massan laatua seurataan myös labora-

torionäyttein. Kunkin hiomakoneen kivenalusmassasta mitataan sakeus ja freeness 

noin kahdesti tai kolmesti viikossa keräilynäytteestä. Tällä laboratoriomittauksella 

seurataan hiomakiven kuntoa, jota ylläpidetään päivittäin tehtävillä vesiteräyksil-

lä. Kun kivenalus-freeness laskee alle 70 ml:n, sorvataan kiven pinta piikkirullalla 

(12 piikkiä/tuuma). Sorvauksien ajankohdat näkyvät selvästi kuvassa 47. Paine-

hiomolla ei käytetä uritettua teräysrullaa.  
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Kuva 47. Painehiomakone 1:n kivenalusmassan freeness-vaihtelut. Pystyviivoin 
on merkitty teräysajankohdat. Aineisto perustuu laboratoriomittauksiin. Suureen 
arvot ovat aikaväliltä 12.7.2006–30.3.2007. 

Kuvasta nähdään, että sorvaus aiheuttaa suuren muutoksen kivenalusmassaan. 

Suuri freeness-vaihtelu sorvauksien välillä ei voi olla heijastumatta lajitellun mas-

san laatuun. 

22 Muut lyhyen aikavälin vaihtelut 

22.1 Hiomon vesiajo 

Hiomon vesiajotilanteessa tapahtuva tuotantonopeuden (t/h) muutos aiheuttaa aina 

vaihtelua niin hiokkeen laatuun kuin myös kiertovesien ominaisuuksiin. Tuotan-

non rajoituksesta seuraa aina mm. sakeusvaihtelua, mikä vaikuttaa lajittelutulok-

seen. Kuvasta 48 nähdään, mitä epätasainen tuotanto aiheuttaa prosessin pH-

tasolle. 
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Kuva 48. Puuhiokkeiden 1 ja 3 pH:n vaihtelut PH1-3 pyörrepuhdistuslaitoksella 
suhteessa puuhiomoiden 1 ja 3 tuotantonopeuksiin. Kuvassa mittausaikaväli on 10 
minuuttia. 

Kun tuotanto laskee, puusta veteen liukenevien rasva- ja hartsihappojen määrä 

myös laskee, jolloin prosessin pH-taso nousee. Tämä ilmiö huomataan selvästi 

kuvasta 42. Kun pH nousee, puun liukoisuus veteen kasvaa. 

Kiertovesien varaustila ja COD-taso muuttavat siis suhteessa tuotantonopeuteen.  

Kun tuotanto vähenee, anionisen aineksen muodostuminen myös vähenee, jolloin 

veden anionisuus vähenee. Painehiomon kirkassuodoksen varaustilan ja tuotanto-

nopeuden välinen yhteys nähdään kuvassa 49. 
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Kuva 49. Painehiomon kirkassuodoksen varaustilan muutos suhteessa tuotantono-
peuteen. Kuvassa mittausaikaväli on 10 minuuttia. 

Varaustilan vaihtelut eivät sinällään aiheuta hiomolla ongelmia, mutta paperiko-

neella varaustilan hallinta on ehdottoman tärkeää koneen ajettavuuden kannalta. 

Kolloidinen järjestelmä on sitä stabiilimpi mitä kauempana nollavarauksesta ol-

laan. 

22.2 Tukkipuun käyttö 

27.9.–1.10 välisenä aikana vuonna 2004 Myllykoski Paper joutui kuitupuun hei-

kon saannin vuoksi käyttämään raaka-aineena pikkutukkia. Seuranta-aikana puuta 

käytettiin 3200 k-m3, josta 30 % oli tukkia ja 70 % kuitupuuta; joko tuoretta tai 

kenttävarastosta. Tukkien läpimitta vaihteli välillä 16–40 cm. Kuitenkin suurin 

osa oli läpimitaltaan 25–27 cm. Vuonna 2004 mitta-asemalla tehtyjen otantojen 

perusteella tehtaalle toimitetun kuitupuun keskiläpimitta oli 13,5 cm ja läpimital-

taan suurempien kuin 26 cm osuus oli noin 3 % (Liite IV, 3(5)). Tukkien läpimitta 

ajon aikana oli siis selvästi keskimääräistä suurempi. Liitteen V taulukossa I on 

esitetty seuranta-aikana kerätyt hiokkeiden laatuarvot. Kuvassa 50 nähdään tuk-

kiajon aikaiset muutokset hiokkeen laadussa verrattuna vuoden 2004 keskiarvoi-

hin. 



 78

 
Kuva 50. Tukkiajon vaikutus kivihiokkeiden 1 ja 2 sekä painehiokkeen (PH4) 
ominaisuuksiin. Tulokset on ilmoitettu prosentuaalisena muutoksena vuoden 2004 
laatumittausten keskiarvon suhteen  

Koska koeajanjakson ja vuotuisten keskiarvotulosten freeness-luvut poikkeavat 

hieman toisistaan, kaikki tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kuitenkaan 

ero ei ole kovin merkittävä. 

Tiedetään, että tukin keskikuitupituus on suurempi kuin nuoremmissa kuitupuissa, 

mutta kuitupuiden kosteusprofiili ytimestä pintaan on tasaisempi, koska niissä ei 

ole alkanut muodostua kuivaa sydänpuuta. Tuloksista huomataan, että kivihioke 

on painehioketta herkempi sydänpuuosuuden (alhaisempi kosteus) nousulle. Tämä 

näkyy kivihiokkeen alentuneena kuitupituutena, jolloin myös lujuusominaisuudet 

kärsivät. Tukkiajon vaikutus kuitupituuteen on selvin kivihiokkeen 3 (PH3) koh-

dalla, koska järein pölli ohjautuu sinne. Paineen alaisena tapahtuvassa kuidutuk-

sessa tukin suurempi keskikuitupituus pystytään hyödyntämään, jolloin massalle-

kin saadaan korkea pitkäkuitusaanto (BMcN +30) ja sen myötä hyvä lujuustaso. 

Huokoisuudessa tapahtuivat suurimmat muutokset, mutta tulokset ovat hyvin risti-

riitaisia. Kivihiokkeessa 3 huokoisuus aleni selvästi, kun kuitupituuskin aleni. 
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Kuitenkaan hienoaineosuudessa ei juuri muutosta havaittu. Painehiokkeen huo-

koisuus aleni, kun arkin sitoutuneisuus kasvoi. Vaaleusmuutosta ei hiokkeissa 

ajon aikana havaittu. 

Tukkipuun käytöstä saatujen tulosten heikkous on, että tukkipuun osuus käytetys-

tä puumäärästä oli vain kolmasosa ja ajon kesto oli erittäin lyhyt. Lyhyestä käyt-

töajasta johtuen kutakin mittaustulosta ajon ajalta edustaa vain kahden mittauksen 

keskiarvo. Kaikista ominaisuuksista ei myöskään ollut ajon ajalta mittaustietoa. 

Erityisen hyödyllisiä tulosten tulkittavuuden kannalta olisivat olleet hiomapuun 

kosteus ja hiokkeen tikkupitoisuus. Sydänpuuosuudestakaan ei ollut tietoa ole-

massa. 

Vaikka puun läpimitta voi vaihdella, se ei sinällään ennusta saatavan massan omi-

naisuuksia. Ennemminkin massa- ja kuituominaisuudet riippuvat puun iästä ja 

kasvunopeudesta. 

22.3 Valkaisuasteen muutos 

Valkaisuastetta muutetaan paperikoneilla ajettavien lajien mukaan. Kun pyritään 

korkeampaan vaaleuteen, nostetaan sekä peroksidi että lipeä annostusta. Tavalli-

sesti valkaisua ohjataan vakio peroksidi-lipeäsuhteella. Kuvassa 51 on esitetty 

valkaisukemikaaliannostelun vaikutus prosessivesiin. 
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Kuva 51. Peroksidivalkaisulaitos 2:lla tehdyn valkaisuasteen muutoksen vaikutus 
painehiomon 0-veden varaustilaan, kun painehiomon tuotantonopeus samalla ai-
kavälillä ei juuri muutu. Kuvassa mittausaikaväli on 10 minuuttia. 

Kuvasta huomataan, että valkaisutavoitteen muutos aiheuttaa muutoksen myös 

prosessivesien varaustilaan. Kun valkaisutavoitetta ts. peroksidi- ja lipeäannosta 

alennetaan, vesien negatiivinen varaus tietyllä viiveellä vähenee. Kuvassa 51 viive 

on noin viisi tuntia. Valkaisukemikaaliannosta jälleen nostettaessa anioninen 

kuorma vesissä kasvaa, kun liuenneen puuaineen määrä nousee. Kuvan tulkitta-

vuuteen aiheuttavat epävarmuutta viipymäajat valkaisutornissa ja suodosvesisäili-

öissä sekä suodosveden laimeneminen ensin hiomon 0-vesikyypissä ja vielä pai-

nehiomon 0-vesissä. Hiomon 0-vesikyypissä ei ole jatkuvatoimista varaustilamit-

tausta. 

21.4 Freeness-vaihtelu 

Joulukuussa 2006 Myllykoski Paperin hiomolle hankittiin Metso Automationin 

valmistama Kajaani MAP-laitteisto, joka mittaa painelajiteltujen massojen free-

ness-arvoja online-mittauksena. Laitteisto käyttää Kajaani interface ohjelmistoa, 

josta data muutetaan PHD-reaaliaikatietokantaan. Tästä mittaustiedosta nähdään 

kunkin hiomon yhdistelmämassojen freeness-vaihtelut, joihin vaikuttavat ensisi-
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jaisesti tuotantoaste ja hiomakivien pinnan kunto. Taulukossa V on hiomoiden 

tuotanto- ja freeness-mittausten tilastotiedot kahden kuukauden ajanjaksolta. 

Taulukko V. Painehiomon MuST1 ja MuST2 akseptien sekä kivihiokkeiden 1-3 
painelajittelun akseptien tuotanto- ja freeness-mittausten tilastotiedot. Mittausai-
kaväli oli kaksi kuukautta (1.3–1.5.2007). Joukosta on poistettu selvästi virheelli-
set mittausarvot. 

 

Eri hiokkeiden freeness-vaihteluita vertailtaessa, huomattiin, että kivihiokkeen 1 

laatu vaihteli eniten. Massan epätasaisuus johtuu usein toistuvista tuotannon rajoi-

tuksista. Painehiomolla MuST-lajittimien välillä ei ollut suuria eroavaisuuksia 

akseptien tasalaatuisuudessa. Kuitenkin MuST1-lajittimen akseptin hajonta ja 

vaihteluväli olivat hieman pienemmät kahden kuukauden tarkasteluajanjaksolla. 

MuST2:n suurempi hajonta selittyy rullateräysten lukumäärällä. Tarkasteluajan-

jaksolla neljä MuST2-lajittimelle hioketta valmistavista koneista terättiin, kun 

samaan aikaan MuST1-lajittimen hiomakoneista terättiin vain yksi. Painehiokkeen 

ja kivihiokkeen 2 mittaushajonnat olivat pienimmät. Kivihiokkeen 3 freeness-

mittauksen hajontaa kasvattaa raaka-aineen suuri läpimittavaihtelu. 

Ketjuhiomolla puun syöttönopeudelle ei ole olemassa vakioarvoa, eli vakiotuotan-

totasoa, toisin kuin painehiomolla. Koska yksittäisen hiomakoneen tuotantonope-

utta voidaan käyttää massan laadun säätösuureena, kasvaa yhdistelmämassan laa-

dun hajonta. Kuvassa 52 on esitetty viikon mittainen puuhiomon 3 tuotantojakso, 

jonka aikana ei ole tehty rullateräyksiä ja tuotantonopeus on vaihdellut vähän.  
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Kuva 52. Viikon mittainen (4.3.–11.3.2007) puuhiomon 3 tuotantojakso ja sen 
aikana Kajaani MAP-laitteiston mittaamat freeness-vaihtelut painelajittelun ak-
septista. Jakson aikana ei ole tehty rullateräyksiä ja tuotantonopeus on vaihdellut 
vähän. 

Kuvasta nähdään kuinka yhdistelmähiokkeen (kivihioke 3) freeness-taso vaihtelee 

35–55 ml välillä tasaisesta tuotantonopeudesta huolimatta. Pienet tuotanto-

tasovaihtelut johtuvat yksittäisten hiomakoneiden syöttönopeuksissa tehdyistä 

muutoksista. 

22 Yhteenveto kokeellisesta osasta 

Kokeellisen osan tavoite oli tarkastella hiokkeen laadussa sekä prosessivesissä 

tapahtuvia vaihteluita ja selvittää niiden syntyperä. Vaihteluiden syitä selvitettiin 

käyttäen hyväksi tehdaslaboratorion mittaustuloksia, automaattimittareiden ke-

räämää prosessitietoa sekä arkistoituja vuororaportteja. 

Hiomon vaihteluiden selvittäminen jakautui eri osioihin tarkasteluajanjakson pi-

tuuden perusteella. Aluksi tarkasteltiin hiokkeen ominaisuuksia viimeisen viiden 

kokonaisen kalenterivuoden ajalta. Tämän jälkeen siirryttiin viimeisen kahden 

vuoden perusteellisempaan tarkasteluun, koska nämä vuodet eroavat toisistaan 

prosessissa ja ajotavoissa tapahtuneiden muutosten perusteella. Lisäksi pyrittiin 

selvittämään hiokkeen laadussa ja prosessissa tapahtuvia vuodenaikavaihteluita. 

Loppua kohden siirryttiin aina lyhyempään tarkasteluaikaväliin. 
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Pitkän aikavälin tarkastelussa selvitettiin kuinka massan vaaleus, freeness, huo-

koisuus ja lujuusominaisuudet ovat kehittyneet vuosina 2002–2006. Lyhyenajan 

vaaleusvaihtelut ovat lisääntyneet, mutta vaaleuserot vuodenaikojen välillä ovat 

pienentyneet. Tämä selittyy sillä, että PVL2:n ja hiontaprosessin sulkemisen myö-

tä talvisin ei enää saavuteta yhtä korkeita lähtövaaleuksia. Kivihiokkeiden lu-

juusominaisuudet eivät juuri ole viimeisen viiden vuoden aikana muuttuneet lu-

kuun ottamatta kivihiokkeen 3 lujuuksien alenemista vuonna 2006. Ne alenivat 

samalla, kun rejektimassan ajomalli muuttui. Myös painehiokkeen lujuudet ovat 

hienoisesti heikentyneet vuoden 2004 jälkeen johtuen pitkäkuitujakeen osuuden 

vähenemisestä. Myös raaka-aineen keskimääräinen läpimitta on alentunut vuosi-

tuhannen alkuvuosista lähtien. 

Vuosia 2005 ja 2006 vertailtaessa haluttiin selvittää millaisia muutoksia hiokkeen 

laatuun ja prosessivesiin aiheutti vuoden 2006 alussa käynnistynyt peroksidival-

kaisulaitos. Muut muutokset, jotka ajoittuivat myös tarkastellulle aikavälille, oli-

vat PH1-3 rejektimassan pumppauslinjamuutos, 2006 käyttöönotettu PH1-3 hiek-

kuri sekä prosessivesikiertojen tehokkaampi sulkeminen. 

PVL2:n käynnistymisen vuoksi hiomon kiertovesien liuenneen ja kiinteän or-

gaanisen aineen kuorma sekä sen vaihtelut ovat kasvaneet. Kiertovesiin liukene-

van puuaineen määrä riippuu vesien lämpötilasta, valkaisun kemikaaliannoksesta 

ja hiomon tuotannosta. Vesikiertojen sulkeminen on myös vaikuttanut kohottavas-

ti vesien COD-tasoihin. Likaisemmista prosessivesistä johtuen valkaisemattoman 

hiokkeen vaaleus on alentunut. 

Painehiokkeen lujuusominaisuudet ovat viime vuosina heikentyneet. Erityisesti 

hiokkeen vetolujuus on alentunut, vaikka sen freeness-taso on samaan aikaan las-

kenut. Lujuuden heikkeneminen selittyy muutoksella massan kuitupituusjakau-

massa, jossa pitkäkuituosuus (>30 mesh) on selvästi alentunut samalla kun keski-

jakeen (30–200 mesh) osuus on vähentynyt. Myös likaisemmat kiertovedet vai-

kuttavat varmasti osaltaan massan alentuneeseen lujuustasoon. 

27.9.–1.10.2004 välisenä aikana Myllykoski Paperin raaka-aine oli osaksi pikku-

tukkia, joita jouduttiin käyttämään huonon kuitupuun saannin vuoksia. Tukkiajoa 
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tarkasteltiin osana tätä työtä, jotta nähtäisiin puun halkaisijan vaikutus massan 

laatuun. Tulokset osoittivat, että painehiokkeen lujuusominaisuudet eivät tukki-

puun käytön aikana heikentyneet toisin kuin kivihiokkeen. Ilmeisesti kivihioke on 

painehioketta herkempi laatumuutoksille, jos raaka-aineessa tapahtuu kosteus-

vaihtelua. Eroa kivihiokkeiden 2 ja 3 välille aiheutti se, että järein puuaines lajit-

tuu puurännissä kivihiokkeen 3 raaka-aineeksi. Tukkiajosta saatiin vain vähän 

mittaustuloksia, sillä ajon kesto oli hyvin lyhyt. Tukin osuus käytetystä puusta oli 

vain 30 %. 

Yleensä haitallisimmat hiokkeen ja prosessivesien laatuvaihtelut aiheutuvat tuo-

tannonrajoittamisesta tai puupulasta johtuvasta vesiajosta. Tällöin muuttuvat sa-

maan aikaan prosessivesien varaustila, pH ja kiintoainepitoisuus sekä hiokkeen 

lajittelutulos johtuen sakeuden laskusta. Erityisesti painehiomolla vesiajotilanteet 

ovat yleisiä johtuen pienestä puumakasiinista suhteessa puun kulutukseen sekä 

alhaisesta puskurikapasiteetista painehiomon ja SC-paperikoneiden välillä. Hallit-

tu tuotannonrajoitus on painehiomolla paljon vaikeampi tehdä kuin puuhiomolla, 

sillä yhden painehiomakoneen kapasiteetti on huomattavan suuri. Ideaalitilantees-

sa painehiomo toimisi aina maksimituotannolla, ja tuotantotason säätö tehtäisiin 

ketjuhiomakoneilla. Tämän ajofilosofian käyttöönotto edellyttäisi kuitenkin uusia 

hiokkeen pumppauslinjoja, jotta painehioketta voitaisiin pumpata sekä paperikone 

4:lle että paperikoneille 6 ja 7. 

23 Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 

Jatkotoimenpiteitä pohdittaessa lähtökohtana oli hiokkeen laadussa ja prosessi-

vesien ominaisuuksissa tapahtuvan vaihtelun vähentämiseksi käytettävien keino-

jen löytäminen. Materiaalista aiheutuvaan vaihteluun vaikuttaminen on selvästi 

vaikeampaa kuin prosessilaitteiden aiheuttamien vaihteluiden hallinta. 

Materiaalista aiheutuvan vaihtelun vaimentamiseksi kastelu-, tuore- ja pakkaspuu-

ta sekoittamalla vähennetään jo nykyisinkin vuodenajoista ja varastoinnista aiheu-

tuvaa vaaleusvaihtelua. Markkinoilla olevan kuusikuitupuun määrä lähitulevai-

suudessa on arvoitus. Näillä näkymin tarjonta ei ainakaan ole nousemassa, joten 
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laatuvaatimuskriteerejä voidaan mahdollisesti joutua laskemaan. Näin ollen raaka-

aineperäinen vaihtelu tulee mahdollisesti kasvamaan. 

Sahauspöydällä tapahtuvan raaka-aineen katkonnan tarkkuutta parantamalla voi-

taisiin vähentää hiomakoneisiin tulevien vino- pystypesien määrää, ja sitä kautta 

laadun heikkenemistä. Parantunut sahaustarkkuus vähentäisi myös hiomoon kel-

paamattoman nutikkapuun määrää. Eräs varteenotettava keino sahaustarkkuuden 

parantamiseksi olisi siirtyminen määrämittanippuihin. Tällöin jokaisessa sahatta-

vassa puunipussa olisi vain yhtä tiettyä rungon pituutta. Tämä kuitenkin asettaisi 

uusia haasteita koko puun korjuuketjulle, mutta todennäköisesti parantaisi puiden 

asettumista sahauspöydällä. 

Puuhiomolla 1-3 yksittäisen hiomakoneen tuottaman massan laatua ei tarkkailla 

kivenalusnäyttein eikä online-mittauksin. Hiomakiven tarkkailu perustuu ainoas-

taan EOK-lukuun, jonka laskenta sisältää paljon likiarvoihin perustuvia muunto-

kertoimia. Lisäksi eri hiomakoneiden EOK:n laskennassa käytetään eriäviä luku-

arvoja. EOK:n laskennassa käytettävien lukuarvojen todenmukaisuus oli syytä 

tarkistaa ja pyrkiä käyttämään kaikille hiomakoneille yhtenäisiä laskenta-arvoja. 

Näin hiomon tuotannonlaskentakin voisi tarkentua. Myös kivenalusmassasta olisi 

hyödyllistä kerätä näytteitä, joista määritettäisiin sakeus ja freeness-luku. Näyt-

teenoton yhteydessä kirjattaisiin sen hetkinen EOK-lukema ylös. Kun mittaustie-

toa olisi riittävästi, voitaisiin myöhemmin muodostaa EOK-luvun avulla hyvä 

estimaatti kivenalusmassan freeness-luvulle. Jotta seuranta olisi mielekästä, suih-

kuvesien virtaus ja suihkuputkien suuntaus tulisi vakioida. Lisäksi tulisi varmis-

taa, että eri operaattorien välillä ei ole eroavaisuuksia teräyskäytännöissä. 

Eräät asiantuntijat ovat ilmoittaneet, että puuhiomossa 1-3 on runsaasti käyttämä-

töntä kapasiteettia. Tosin puuhiomon lajittelu ei nykyisillä hiokkeen laatuarvoilla 

kestäisi merkittävästi suurempaa tuotantoa. Näin ollen hiomon nykyisten lajittelun 

pullonkaulojen puitteissa tulisi asettaa puuhiomon kullekin hiomakoneelle tietty 

vakiotuotantotaso. Kun hiomakoneen tuotantotaso ja kuidutukseen vaadittava 

energia olisivat ennalta päätettyjä, yhden hiomakoneen tuottaman massan laadun-

tarkkailu yksinkertaistuisi. Tällöin voitaisiin jo olemassa olevien mittaustietoläh-

teiden perusteella kehittää ns. kivikartta (kuva 53).  
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Kuva 53. Esimerkki puuhiomon kiviseurannan perustaksi. 

Pallon sijainti kartalla olisi operaattorille selvä signaali kiven kunnosta. Todennä-

köisesti kivikartta poistaisi myös kiven käsittelytarpeen tulkinnanvaraa. Jos kivi 

on liian terävä, sen pinta sorvataan ja uusi teräyskuvio tehdään hellävaraisemmin. 

Tiilen käyttöä ei suositella, sillä tiilitylsytystä ei voida tehdä hallitusti.  Vakiotuo-

tantotason asettamisen myötä poistuisi myös käytäntö, jossa tylsää kiveä ei terätä 

vaan sitä kompensoidaan toisella yliterävällä kivellä. Tämä käytäntö suurentaa 

varmasti massan laadun kokonaishajontaa. Vakiotuotantotason ja kivikartan myö-

tä painopiste hiokkeen laadunhallinnassa kohdentuisi yhdistelmämassan sijasta 

yksittäisen hiomakoneen tilan reaaliaikaiseen tarkasteluun. Hiokkeen valmistuk-

sessa kokonaislaadunhallinta edellyttää yhden laiteyksikön toiminnanhallintaa. 

Selvää on, että mielekkäin kehityskohde Myllykosken hiomolla on painehiomo. 

Siellä hioketonni pystytään tekemään puuhiomoa huomattavasti kustannustehok-

kaammin. Painehiokkeen pitkäkuitujakeen osuus on vuosien mittaan vähentynyt, 

jolloin myös lujuustaso on heikentynyt. Nyt lähitulevaisuudessa onkin tulossa 

teräyskoejakso, jossa muutamia kiviä terätään urarullalla nykyisen piikkirullauk-

sen sijaan. Alustavasti on suunniteltu, että käytetään rullanumeroa 10 harjakul-

malla 28˚. Kuitenkin harjakulma 45˚ kannattaisi ottaa myös mukaan koeajoon, 

sillä sen on havaittu lisäävän pitkäkuituosuutta ja vähentävän tikkupitoisuutta. 

Myös painehiomolla operaattorien väliset teräyskäytännöt tulisi yhtenäistää esi-

merkiksi koulutuksella. Laitetoimittajilla on myös tarjolla laitteita, joilla rullaterä-

ys voidaan toteuttaa kerrasta toiseen täysin samalla tavalla. 
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Painehiomon ongelma on usein toistuvat vesiajot. Puskurikapasiteetin kasvattami-

nen rakentamalla ristiinpumppausmahdollisuus olisi tehokkain keino tuotannonra-

joitusten hallintaan. Jos ristiinpumppauslinjat rakennettaisiin vielä kuvan 54 mu-

kaisesti, voitaisiin kullekin koneelle annostella kivi- ja painehioketta täsmälleen 

halutuissa suhteissa, eivätkä erityyppiset mekaaniset massat sekoittuisi varastosäi-

liöissä hallitsemattomasti. 

 
Kuva 54. Ehdotus, miltä hiokkeen pumppauslinjat voisivat näyttää tulevaisuudes-
sa. 

Jos puskurikapasiteettia olisi enemmän, painehiomo voisi paremmin toimia jatku-

vasti maksimikapasiteetilla ja tuotantotasoa säädeltäisiin puuhiomon hiomakonei-

den lukumäärällä. Tällöin tuotannonrajoitus voitaisiin tehdä nykyistä hallitummin. 

Lisäksi hiomoiden huollettavuus paranisi. Nykyisellään PK4 on täysin riippuvai-

nen puuhiomosta, joka jo suuresta laitemäärästä johtuen on herkkä erilaisille on-

gelmille. 

Eräs prosessinhallintajärjestelmiä kehittävä yritys on myös esittänyt oman ratkai-

sumallin tuotannonrajoituksen tekemiseksi hallitusti. Järjestelmä ennustaa mas-

santarvetta laskemalla hiokkeen kulutuksen perustuen paperikoneen tulevaan tuo-

tantoon. Tulevan tuotantotason joutuu kuitenkin asettamaan inhimillinen operaat-

tori. Järjestelmä ei siis kykene toimimaan reaaliajassa ilman ihmisen toimintaa. 

Painehiomon vesiajoja aiheuttavat myös puupulatilanteet. Aina puupula ei johdu 

mekaanisesta laiteviasta vaan inhimillisestä toiminnasta. Tällaiset tilanteet tulisi 

ensisijaisesti korjata tehostamalla hiomon ja kuorimon välistä yhteistoimintaa. 

Painehiomon puumakasiini on melko pieni suhteessa puunkulutukseen, joten pai-
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nehiomolle olisi saatava välittömästi puuta kun kuljetinhihna kuorimon ja hiomon 

välillä käynnistyy. Äärivaihtoehto puunsaannin tasaamiseksi on puubunkkeri, joka 

on käytännössä hiomon hallinnassa oleva pieni puuvarasto. 
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KÄYTETYT MÄÄRITYSMENETELMÄT 

Massaominaisuudet 

Bauer McNett-kuitupituusjakauma p-% SCAN-M6:69 

Canadian Standard Freeness ml SCAN-C21:65 

FS-300 kuidunpituus mm KCL N:o 225:89 

Huokoisuus, Bendsen ml/min SCAN-P 60:87 

Vetoindeksi Nm/g ISO 1924-2 

Repäisyindeksi Nm2/kg SCAN-P11:64 

Vaaleus % ISO 2470 

Sironta m2/kg ISO 9416 

Tiheys kg/m3 SCAN-P7:63 

 

Raakavesiarkit valmistettiin standardien SCAN-C 26:76 ja SCAN-M5:76 mukaan. 

Vesiominaisuudet 

COD mg/l SFS-5504 

Kiintoaine mg/l SFS-EN872 

Varaustila µekv/l SCAN-W 12:04 
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     Liite V, 1(1) 

Taulukko I. Kivihiokkeista 1 ja 2 sekä painehiokkeesta (PH4) tukkiajon aikana 
mitatut laatuarvot verrattuna vuoden 2004 keskiarvoihin. 
  Tukkipuun ajo 27.9.–1.10. 2004 Vuoden 2004 keskiarvo 

  PH2 PH3 PH4 PH2 PH3 PH4 

CSF, ml 41 42 50 42 47 46 

Kuitupituus, mm 0.67 0.65 0.9 0.71 0.71 0.85 

Huokoisuus, ml/min 80 62 53 76 78 62 

Tiheys, kg/m3 455 493 465 467 485 463 

Vetoindeksi, Nm/g 35.2 37 43.6 36.4 38 42.3 
Repäisyindeksi, 
Nm2/kg 3.5 3.6 4.7 3.5 3.7 4.3 

Bauer McNett>30, % 8.3 10.6 18.9 8.9 10.1 16.1 

Bauer McNett<200, % 35.5 39.9 31.0 39.8 40.2 33.9 

Vaaleus 65.2 64.1 65.5 65.2 64.9 65.3 
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