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The purpose of this thesis was to explore functionality of new moisturizing system 

in paperboard’s curling control. The aim was to determine energy efficient and 

user friendly settings for the moisturizer. In addition the most important process 

factors affecting the curling of paperboard and their usability in curl control were 

determined. In this work was also explored the effects of moisturizer into essential 

properties of paperboard in order to determine how new product differs from ref-

erence product. 

In the literature part of this work is discussed which factors affect paperboard’s 

curling and how it can be controlled. In addition it is also discussed how asym-

metric dimensional changes affect paperboard’s curling due to moisture changes 

in single fibers and whole structure. In the experimental part of this work the use 

of moisturizer is optimized by machine trials and the effects of different process 

factors to curling were investigated. Examined factors were asymmetric moisten-

ing, drying, bonding and fibre orientation. 

As the result of trials the most important process factors affecting paperboard’s 

curling seem to be asymmetric moistening and drying. Effects of other factors to 

curling were minor or too indistinct, that their dependence cannot be proved. 

Comparing new product with reference product, there were no significant changes 

in paperboard’s surface or strength properties when the surface sizing of bottom 

side was replaced with water spray moistening. 
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1 JOHDANTO 

Muun muassa elintarvike- ja kosmetiikkatuotteiden pakkaamiseen käytetyltä tai-

vekartongilta vaaditaan hyvien ulkonäköominaisuuksien lisäksi myös hyviä toi-

minnallisia ominaisuuksia. Jotta pakkaus olisi edustava, pitää kartongin pinnan 

olla paino-ominaisuuksiltaan hyvä ja pakkauksen rakenteen tulee kestää ulkoista 

rasitusta. Kestävän rakenteensa avulla pakkaus säilyttää edustavan ulkonäkönsä 

kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Tämän takia taivekartongilta usein vaaditaankin 

korkeaa sileyttä, vaaleutta sekä jäykkyyttä. Edellisten ominaisuuksien lisäksi tai-

vekartongilta odotetaan myös hyvää mittapysyvyyttä, jolloin kosteusmuutosten 

aiheuttamat mittamuutokset kartongissa ovat mahdollisimman pieniä. Riittävä 

mittapysyvyys takaa kartongille hyvän jalostettavuuden ja kartongista valmistetul-

le pakkaukselle hyvän ulkoasun.  

Taivekartongin rakenne on usein epäsymmetrinen ja mittapysyvyys vaihtelee eri 

kerrosten välillä, jolloin kartonki käyristyy ilmasto-olosuhteiden vaikutuksesta. 

Lievä kartongin käyristyminen ei ole ongelma, varsinkaan sen tapahtuessa sopi-

vaan suuntaan. Itse asiassa poikkisuuntainen käyristymien selkäkerrosta kohti on 

usein toivottua asiakkaan taholta, mutta mikäli käyryyden voimakkuus ja mahdol-

lisesti myös suunta muuttuvat kosteuden muutosten vaikutuksesta, voi jalostus-

prosesseissa esiintyä ongelmia. Tämän takia on tärkeää pystyä säätämään käyryys 

kartonkikoneella tavoitetasolle siten, että myös kartongin mittapysyvyys olisi riit-

tävän hyvä. Hyvä mittapysyvyys takaa sen, että asiakkaalle jatkojalostukseen toi-

mitettu kartonki on käyryydeltään sopiva, eikä käyryydessä ole tapahtunut epätoi-

vottavia muutoksia varastoinnin ja kuljetuksen aikana. 

Työn tavoitteena oli löytää energiatehokas ja käyttäjäystävällinen ajotapa käyryy-

den hallinnalle, jossa pystyttäisiin myös maksimoimaan kartonkikoneen kuivatus-

kapasiteetti. Työssä tuli selvittää uuden kostutuslaitteen toimivuutta kartongin 

käyristymisen hallinnassa ja löytää sille oikea ajotapa. Lisäksi pyrittiin etsimään 

tärkeimmät kartongin käyryyteen vaikuttavat prosessimuuttujat ja selvittämään 

voidaanko niitä hyödyntää käyryyden hallinnassa. 

Kirjallisuusosassa selvitetään mitkä tekijät vaikuttavat paperin tai kartongin käy-

ristymiseen ja miten käyristymistä pystytään hallitsemaan. Kirjallisuusosassa käsi-
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tellään myös miten kartongin käyristymiseen tarvittavat epäsymmetriset mitta-

muutokset kartongin rakenteessa syntyvät lähtien kosteuden vaikutuksista aina 

yksittäisten kuitujen tasolta koko kartongin rakenteeseen asti. Kokeellisessa osas-

sa selvitetään Inkeroisten Kartonkitehtaan kartonkikoneella ajettujen koeajojen 

avulla toimivaa ajotapaa kostutuslaitteelle ja eri prosessimuuttujien vaikutusta 

käyristymiseen. Koeajojen perusteella päätetään kartongin käyristymisen hallin-

taan käytettävät prosessimuuttujat ja mitkä muuttujat pyritään vakioimaan proses-

sissa. Lopuksi tehdään ehdotelma uudesta ajotavasta käyryyden hallinnan kannal-

ta. 

 

2 PUUKUIDUN KOSTEUSKÄYTTÄYTYMINEN 

Vesimolekyylit voivat kulkeutua kuituihin ilman sisältämästä vesihöyrystä tai 

kuitujen kanssa kosketuksissa olevasta vesiliuoksesta. Vesimolekyylien reaktioi-

hin kuitujen seinämissä vaikuttavat kuidun sisältämien hiilihydraattipohjaisten 

polymeerien rakenne ja kyky muodostaa sidoksia veden kanssa. Puukuidun kom-

ponenteista etenkin selluloosa ja hemiselluloosa omaavat korkean vesiaffiniteetin, 

joka johtuu niiden sisältämien vapaiden hydroksyyliryhmien kyvystä muodostaa 

vetysidoksia vesimolekyylien kanssa. Tämän takia paljon selluloosaa sisältävät 

materiaalit, kuten esimerkiksi kartonki ovat tavallisesti hydrofiilisiä. Hygroskoop-

pisen luonteensa takia puukuidut, kuten myös niistä valmistettu kartonki pyrkivät 

saavuttamaan kosteustasapainon ympäröivän ilman kanssa. Ympäröivän ilman 

kosteuden muuttuessa kartongin kosteus pyrkii seuraamaan muutosta. Tämän seu-

rauksena kartongin kosteus kasvaa ympäröivän ilman kosteuden noustessa ja vas-

taavasti vähenee ilman kosteuden laskiessa. [1,2,3,4] 

 

2.1 Kosteuden sitoutuminen kuituihin 

Kosteuden sitoutumisen ilmasta kuituihin uskotaan tapahtuvan kahden erilaisen 

mekanismin avulla, jotka ovat varsinainen adsorptio ja kapillaarikondensaatio. 

Varsinaisessa adsorptiossa kuitujen ollessa riittävän kosteassa ilmassa vesimole-
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kyylit sitoutuvat kuidun sisältämien komponenttien hydroksyyliryhmiin ve-

tysidoksien avulla. Vesimolekyylien sitoutuminen rakenteeseen saa aikaan kuitu-

jen turpoamisen, minkä seurauksena rakenteen sisäisten molekyylien väliset ve-

tysidokset katkeavat ja kuituihin vapautuu uusia hydroksyyliryhmiä, joihin vesi-

molekyylit voivat liittyä. Vesihöyryn adsorption aikaansaama sellukuidun tur-

poaminen tapahtuu etupäässä kuidun amorfisissa osissa, joissa ketjumolekyylien 

väliset vetysidokset eivät ole yhtä lujia ja järjestäytyneitä kuin kiteisissä osissa. 

Kiteisissä osissa säännöllinen ja kemiallisesti kestävä rakenne estävät veden pää-

syn kiteen sisälle. Tämän takia kiteinen selluloosa pystyy adsorboimaan vesi-

höyryä pelkästään pinnalleen. [1,2,4] 

Kapillaarikondensaatiossa kosteus tiivistyy kuituaineksen sisältämiin pieniin huo-

kosiin. Varsinaiseen adsorptioon verrattuna kuidun seinämiin kapillaarikonden-

saation avulla sitoutuvan veden määrä on huomattavasti pienempi.  Arvellaan, että 

kapillaarikondensaation avulla kuituihin sitoutuu vain noin 2 % sitoutuvasta ve-

destä. Kapillaarikondensaatiota tapahtuu hyvin kapealla ilman suhteellisen kos-

teuden välillä, sillä sitä alkaa esiintyä kuiduissa vasta kun suhteellinen kosteus on 

yli 90 % ja kondensaatio päättyy suhteellisen kosteuden ollessa 99,5 %. Varsinai-

sesta adsorptiosta poiketen kapillaarikondensaatiolla tapahtuva veden sitoutumi-

nen ei aiheuta kuitujen turpoamista eikä myöskään muutoksia kuitujen reologisiin 

ominaisuuksiin. [2] 

 

2.2 Vesihöyryn sorptio ja desorptio 

Adsorptioksi kutsutaan ilmiötä, jossa kaasumainen tai nestemäinen aine kerääntyy 

toisen aineen pinnalle. Vastakkaisilmiötä kutsutaan puolestaan desorptioksi, jossa 

vieras aine poistuu toisen aineen pinnalta. Absorptio on puolestaan ilmiö, jossa 

vieras aine kulkeutuu toisen aineen sisälle, muuttaen samalla absorboivan aineen 

sisäistä rakennetta. Sorptioksi kutsutaan ilmiötä, jossa vieraan aineen keräänty-

mistä tapahtuu sekä absorptio- että adsorptiomekanismeilla tai sellaista ilmiötä, 

jossa ei pystytä selvästi erottamaan kummalla mekanismilla vieraan aineen ke-

rääntyminen toiseen aineeseen tapahtuu. Absorption tai adsorption sijasta sorptio-



 4 

nimitystä ilmiölle käytetäänkin usein mikrohuokoisuutta sisältävien aineiden koh-

dalla. [1] 

Puukuidun vesipitoisuutta tarkasteltaessa havaitaan, että kuidun vesipitoisuuden ja 

ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden välillä vallitsee riippuvuus, jota kuva-

taan sorptioisotermillä. Sorptioisotermillä kuvataan kuidun vesipitoisuutta tietyssä 

lämpötilassa ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden funktiona. Adsorptioiso-

termillä kuvataan tasapainoa adsorption aikana ja vastaavasti desorptioisotermillä 

desorption aikana. Sorptiohystereesi on runsaasti selluloosaa sisältäville aineille 

tyypillinen ilmiö, jossa aineen adsorptio- ja desorptioisotermi eroavat toisistaan. 

Tällaisilla aineilla desorption tasapainovesipitoisuus on aina korkeampi kuin ad-

sorption. Tämän voi myös havaita kuvasta 1, jossa on esitetty sellukuidulle omi-

nainen sellukuidun sorptioisotermi vesihöyryn eri osapaineissa. Vesihöyryllä suh-

teellinen paine vastaa tavallisissa lämpötiloissa ilman suhteellista kosteutta. [1,2] 
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Kuva 1. Sellukuidun sorptioisotermi vesihöyryn eri osapaineissa. [1] 

Kuvan ylin käyrä kuvaa tilannetta, jossa kuivatetaan kuituainesta, jota ei ole 

aiemmin kuivattu. Kuivatuksen alussa sellukuidun vesipitoisuus alenee voimak-

kaasti. Ilman suhteellisen kosteuden ollessa välillä 25–60 % vesipitoisuus laskee 

lähes lineaarisesti, mutta kuivatuksen lopussa kuidun vesipitoisuus kääntyy jyr-

kästi kohti origoa. Kostutettaessa kertaalleen kuivattua kuituainesta ilman kosteut-

ta lisäämällä seuraa kuidun vesipitoisuus kuvan alinta käyrää. Ilman kosteuden 

noustessa kuidun vesipitoisuus kasvaa, mutta pysyy kuivatus- eli desorptiokäyrää 

alemmalla tasolla.  Ilman suhteellisen kosteuden lähestyessä arvoa 100 %, kerran 

kuivatun kuidun vesipitoisuus kasvaa, mutta ei saavuta läheskään samaa vesipitoi-

suutta kuin kuidulla, jota ei ole aiemmin kuivattu. Kuvan desorptiokäyriä vertai-

lemalla voidaan havaita, että kerran kuivatetun kuidun vesipitoisuus on tietyssä 

ilman kosteudessa alempi kuin kuivaamattomalla kuidulla. Näin ollen kuidun ve-
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sipitoisuus ei riipu pelkästään ympäröivän ilman suhteellisesta kosteudesta, vaan 

myös kuidun kuivatushistorialla on vaikutusta. [1,2] 

Kuten kuvasta 1 voidaan havaita, vaikuttaa vesisorption määrään etupäässä vesi-

höyryn paine, mutta myös lämpötilalla on vaikutusta. Lämpötila kasvattaminen 

vaikuttaa vesihöyryn adsorptioon negatiivisesti. Muutosta on perusteltu Le Châte-

lier'n periaatteella, jonka mukaan tasapainossa oleva systeemi pyrkii toimimaan 

ulkoisen häiriön, kuten esimerkiksi lämpötilan muutoksen alaisena siten, että se 

pyrkii kumoamaan ulkoisen häiriön vaikutuksen. Näin ollen, koska adsorptio on 

lämpöä kehittävä ilmiö, heikkenee adsorptio lämpötilan kohotessa. Vastaavasti 

vesihöyryn desorptioon lämpötilan nosto vaikuttaa positiivisesti. Kuvan 2 va-

semmanpuoleisessa kuvassa on esitetty, miten lämpötila vaikuttaa mäntysellukui-

tujen vesihöyryn adsorptioon ja oikeanpuoleisessa desorptioon. Kuvasta voidaan 

havaita, että lämpötilan vaikutus isotermeihin ei ole yhtä merkittävää kuin vesi-

höyryn paineella. Lämpötilan muutoksen tulee olla merkittävä ennen kuin pysty-

tään havaitsemaan selkeä muutos kuidun kosteuspitoisuudessa. [1,3] 

 
Kuva 2.  Ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan vaikutus mäntysellu-

kuidun adsorptio- ja desorptioisotermiin. [3] 
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2.3 Kosteuden vaikutukset kuituihin 

Puukuidun sitoessa vesimolekyylejä itseensä, tapahtuu muutoksia niin kuidun 

pinta-alassa, tilavuudessa, sisäisessä rakenteessa kuin myös mekaanisissa ja kemi-

allisissa ominaisuuksissa. Vesipitoisuuden kasvaminen saa kuidut turpoamaan, 

jolloin niiden mitat kasvavat. Merkittävin muutos tapahtuu kuidun paksuussuun-

nassa pituussuuntaisen muutoksen ollessa vähäistä. Tarkasteltaessa kosteuden 

aiheuttamia muutoksia kuidun paksuudessa voidaan havaita, että mittamuutos 

seuraa samaa hystereesikäyrää kuin vesipitoisuuskin. Turpoamisen lisäksi kosteu-

den sitoutuminen kuituihin saa aikaan kuitujen jäykkyyden alenemisen, jolloin 

kuiduista tulee taipuisampia. [1,2,4] 

Kuitujen turpoaminen seuraa siitä, että vesimolekyylit tunkeutuvat kuituseinämän 

sisältämien mikrofibrillien väliin ja korvaavat fibrillien välisiä vetysidoksia fibril-

li-vesisidoksilla. Kuituseinämän sisäisen sitoutumisasteen laskiessa sen rakenne 

löystyy ja kuitu turpoaa, kuten voidaan havaita kuvasta 3. Veden poistuessa ra-

kenteesta fibrilli-vesisidokset korvaantuvat taas fibrillien välisillä sidoksilla ja 

mikrofibrillirakenne kutistuu. Kostutus- ja kuivatusvaiheiden toistuessa rakentee-

seen syntyy pysyviä sidoksia, jolloin veden adsorptio kuituihin heikkenee. Veden 

adsorption heiketessä heikkenee myös kuidun turpoamiskyky. Tällaista ilmiötä 

kutsutaan sarveistumiseksi. [3] 
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Kuva 3. Kuituseinämän sisään tunkeutuneiden vesimolekyylien vaikutus 

mikrofibrillirakenteeseen. [3] 

 

3 PAPERIN JA KARTONGIN MITTAPYSYVYYS 

Paperin tai kartongin mittapysyvyydellä eli dimensiostabiliteetilla tarkoitetaan 

niiden kykyä säilyttää mittansa ja muotonsa kosteuden muuttuessa tai altistuessa 

fysikaaliselle rasitukselle. Mittapysyvyyteen vaikuttavat valmistukseen käytettä-

vät raaka-aineet, kuituverkoston syntyessä vallitsevat olosuhteet sekä paperin tai 

kartongin rakenne. Paperin tai kartongin dimensioissa esiintyvät mittamuutokset 

johtuvat pääasiassa niiden sisältämien kuitujen turpoamisesta ja kutistumisesta 

kosteuden vaikutuksesta. Kosteuden aiheuttamat muutokset eivät rajoitu pelkäs-

tään yksittäisiin kuituihin, vaan kuitujen turvotessa ja kuivuessa koko kuituver-

kostoon syntyy jännityksiä ja koko kuituverkoston mitat muuttuvat. [4,5] 

Mittamuutoksen aikaansaama kosteuden muutos kartongissa aiheutuu etupäässä 

ympäröivän ilman kosteuden muutoksesta tai kartongin kastumisesta esimerkiksi 

painatuksessa. Ilmastointiolosuhteiden vaihtelusta aiheutuvaa mittamuutosta kut-
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sutaan kosteusmuodonmuutokseksi ja vastaavasti vapaan veden aiheuttamaa mit-

tamuutosta märkämuodonmuutokseksi. Kartongin kosteuslaajeneminen tapahtuu, 

kun kartonkia ympäröivän ilman suhteellinen kosteus kasvaa. Ilman suhteellisen 

kosteuden noustessa, nousee myös kartongin kosteuspitoisuus ja sen mitat kasva-

vat turpoamisen seurauksena. Vastaavasti ympäröivän ilman suhteellisen kosteu-

den laskiessa kartonki kutistuu kuivuessaan. [4,5,6,7] 

Kosteuden muuttuessa merkittävin muutos tapahtuu kuitujen paksuussuunnassa, 

koska kuidun turpoaminen ja kutistuminen veden vaikutuksesta on huomattavasti 

voimakkaampaa niiden poikki- kuin pituussuunnassa. Kosteuden aiheuttama mit-

tamuutos voi olla poikkisuunnassa jopa 20–30 %, mutta pituussuunnassa vain 1–2 

%. Tämän takia kuitujen orientoitumisella on merkittävä vaikutus siihen, miten 

kartonki käyttäytyy kosteuden muuttuessa. [4,5] 

Kosteuden aiheuttamat mittamuutokset paperissa tai kartongissa voivat olla palau-

tuvia tai palautumattomia. Kuvassa 4 on esitetty kosteuden muutoksen aiheutta-

mat palautumaton ja palautuva muodonmuutos paperilla. Mittamuutokset ovat 

palautuvia, jos kuituverkostoon ei ole kuivatuksen aikana syntynyt jähmettyneitä 

venymiä tai mikäli jähmettyneet venymät eivät ole purkautuneet kosteuden vaiku-

tuksesta. Palautumattomia mittamuutoksia voi tapahtua kuituverkostossa, jos ver-

kosto sisältää jähmettyneitä venymiä ja paperin tai kartongin kosteus nousee riit-

tävän korkeaksi. Tällöin venymät purkautuvat ja mitat muuttuvat palattaessa läh-

tökosteuteen. Huonelämpötilassa ilman suhteellisen kosteuden tulee nousta noin 

70 %:iin, jotta jähmettyneitä venymiä alkaisi purkautua. Paperin tai kartongin 

kosteus on tällöin 8-10 % paperi- tai kartonkilajista riippuen. [8] 
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Kuva 4. Kosteuspitoisuuden noston aiheuttamat palautumaton ja palautuva 

mittamuutos paperilla. Vasemmanpuoleisessa kuvassa paperi on 

kuivattu jännityksen alaisena, jolloin paperin rakenteeseen on synty-

nyt jähmettyneitä venymiä. Paperin kosteuden noustessa noin 11 

%:iin jähmettyneet venymät purkautuvat ja paperin mitat muuttuvat 

palatessa lähtökosteuteen. Oikeanpuoleisessa kuvassa paperin on 

annettu kuivua vapaasti, eikä rakenne sisällä jähmettyneitä venymiä. 

Tällaisella paperilla mittamuutokset ovat palautuvia. [8] 

 

3.1 Paperin ja kartongin mittamuutokset valmistusprosessissa 

Paperi- tai kartonkikoneella syntyvässä rainassa kuidut ovat orientoituneet pääasi-

assa konesuuntaan päin, minkä seurauksena raina pyrkii kosteuden muuttuessa 

kutistumaan tai turpoamaan enemmän poikki- kuin konesuunnassa. Kuitujen tur-

votessa paperin verkostorakenne pyrkii estämään muutoksen, mutta koska tur-

poamispaine on riittävän suuri, verkosto ei kykene estämään muutosta. Kuitujen 

turvotessa konesuuntaisten kuitujen mittamuutos välittyy kuitujen risteyskohdissa 

myös poikkisuuntaisiin kuituihin ja tämän seurauksena paperiverkostoon syntyy 

muutoksia ja paperin mitat muuttuvat. Näin ollen paperin kosteusmuutokset eivät 

pelkästään johdu sen sisältämien kuitujen mittamuutoksista kosteuden muutosten 

seurauksena, vaan myös siitä että yksittäisten kuitujen mittamuutokset välittyvät 

koko kuituverkoston rakenteeseen. [4,5,8] 

Veden poistuessa paperiraina pyrkii kutistumaan, kun rainan kuiva-ainepitoisuus 

on noussut riittävän korkeaksi. Rainan kutistuminen johtuu kuitujen välisestä ja 
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sisäisestä kutistumisesta. Kuitujen sisäisellä kutistumisella tarkoitetaan itse kuitu-

jen kutistumista kosteuden poistuessa ja kuitujen välisellä kutistumisella kuitujen 

siirtymistä lähemmäksi toisiaan. Kuitujen välinen kutistuma alkaa jo vapaan ve-

den läsnä ollessa, pintajännitysvoimien vetäessä kuituja ja niiden fibrillejä lä-

hemmäksi toisiaan. Kuitujen välisiä sidoksia ei tällöin kuitenkaan vielä pysty 

muodostumaan, vaan vasta kun vapaa vesi on poistunut. Kuitujen sisäistä kutis-

tumista alkaa tapahtua vasta kun rainan kuiva-ainepitoisuus on noussut kuitujen 

kyllästymispisteen yläpuolelle. Kuvassa 5 on esitetty kutistuma ja kutistumisvai-

heiden ajoittuminen rainan kuivatuksessa. [2,4,5] 

 
Kuva 5. Kutistumisvaiheiden ajoittuminen paperin kuivatuksessa. [2] 

 

3.2 Pagen kutistumisteoria 

Yksittäisten kuitujen ja kuituverkoston kuivatuskutistuman keskinäistä riippuvuut-

ta kuvatessa voidaan hyödyntää Pagen kutistumisteoriaa. Kutistumisteorian mu-

kaan kuituverkoston kutistuminen ei voida selittää pelkästään kuitujen poikki-

suuntaisen kutistuman perusteella, koska poikkisuuntainen kutistuminen ei yksi-

nään synnytä voimia, jotka siirtäisivät kuitujen risteämiskohtia. Teorian mukaan 

kuituverkoston kutistuminen vaatii myös kuitujen kutistumisen niiden pituus-

suunnassa. [2,9]. 
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Kutistumisteoria pyrkii selittämään kuituverkoston kutistumisen sillä, että kuivu-

vien kuitujen risteyskohtiin muodostuu sidoksia. Kuitujen kuivumisen edistyessä 

kuidut pyrkivät kutistumaan myös kuitusidosten kohdalla, jolloin poikkisuunnassa 

kutistuva kuitu pakottaa myös siihen risteyskohdassa sitoutuneen kuidun vetäyty-

mään pituussuunnassa. Näin alun perin suorat ja sitoutumattomat kuitujen osat 

vetäytyvät mutkalle ja kuitujen risteyskohtiin syntyy kuvan 6 kaltaisia mikro-

kompressioita. Kuituverkoston kutistumista tapahtuu kuitujen poikkisuuntaisen 

kutistumisen seurauksena, jos kuitujen risteämiskohdissa syntyvä sidokset ovat 

riittävän lujia aiheuttamaan kuitujen pituussuuntaisen mikrokompression. [2,9,10] 

 
Kuva 6. Mikroskooppikuva kuitujen risteyskohtaan syntyneestä mikrokomp-

ressiosta. [10] 

Kuivatuskutistumaan vaikuttavia tekijöitä ovat kuitujen sisäinen kutistuvuus, kui-

tujen pituussuuntainen kokoonpuristuvuus kutistumisvaiheessa sekä kuitujen vä-

listen sidosten määrä ja lujuus. Kutistumaan merkittävästi vaikuttaa myös kuitujen 

fibrillaatio, koska se edistää kuitujen välisten voimien syntymistä ja nopeuttaa 

kuitujen välistä kutistumista vapaan veden ollessa läsnä. Myös paperin hieno- ja 

täyteainepitoisuudella on vaikutusta kutistumaan. Heikon sitoutumiskyvyn omaa-

va täyteaine heikentää kuituverkoston sitoutumista ja pienentää näin kutistumaa. 
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Korkean sitoutumiskyvyn omaavalla kuituperäisellä hienoaineella on puolestaan 

päinvastainen vaikutus. [9,10] 

 

3.3 Kuivatuskutistuman estäminen 

Paperinvalmistuksessa kutistumista pyritään minimoimaan mekaanisen venytyk-

sen avulla. Tällöin rainan ei anneta kuivua vapaasti, vaan sitä pidetään jännityksen 

alaisena. Mekaanisen venytyksen avulla mikrokompressioiden syntymistä pysty-

tään vähentämään, jolloin kuitujen muoto muuttuu suoremmaksi ja kuitujen sitou-

tuminen heikkenee, kuten voidaan havaita kuvasta 7. [2,10] 

 
Kuva 7. Mikroskooppikuvat vapaasti ja jännityksen alla kuivaneista pape-

reista. [10] 

Kyllästymispistettä alemmissa kuiva-ainepitoisuuksissa kuitujen välisiä sidoksia 

ei pysty muodostumaan, eikä merkittävää kutistumista pääse tapahtumaan. Kuten 

kuvasta 8 voidaan havaita, alkaa rainan sisältämien kuitujen merkittävä kutistumi-

nen vasta kuiva-ainepitoisuuden noustessa 50–60 %:iin. Tämän jälkeen kutistu-

minen kiihtyy ja saavuttaa huippunsa 70–85 % kuiva-ainepitoisuudessa. Kuitujen 

kutistuminen jatkuu kunnes kaikki vesi on poistunut rainasta. [4,5,8,11] 



 14 

 
Kuva 8. Paperin kuivatuskutistuma kuiva-ainepitoisuuden funktiona. [11] 

Mikäli kutistumaa halutaan torjua tehokkaasti, kannattaa sitä pyrkiä estämään 

vasta, kun rainan kuiva-ainepitoisuus on noussut kuitujen kyllästymispisteen ylä-

puolelle ja kun kutistuminen on voimakkaimmillaan. Kuvasta 9 voidaan havaita, 

mitä eroa on sillä tehdäänkö kuivatuskutistumaa estävä venytys kuitujen kylläs-

tymispistettä alemmassa vai ylemmässä kuiva-ainepitoisuudessa. [4,5,8,12] 
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Kuva 9. Venytyksessä syntyneen jähmettyneen venymän vaikutus laborato-

rioarkkien kosteuslaajenemaan. Arkkien venytys suoritettiin kahdes-

sa eri kuiva-ainepitoisuudessa. Kosteuslaajeneman määrittämiseksi 

ilman suhteellinen kosteus nostettiin arvosta 20 % arvoon 60 %. [13] 

Monisylinterikuivatuksessa pituussuuntaista kutistumista estetään säätämällä sy-

linteriryhmien välistä nopeuseroa. Poikkisuuntaista kutistumista vähentävät rainan 

tasossa vaikuttavat leikkausvoimat sylinterien välissä yhdessä rainan ja kuivatus-

sylinterien sekä rainan ja kuivatusviirojen välisten kitkavoimien kanssa. Kone-

suunnassa rainaa voidaan pystyä jopa venyttämään kuivatuksen aikana, mutta 

poikkisuunnassa kutistumista ei kyetä kokonaan estämään. Poikkisuunnassa rai-

nan kutistumista pystytään hallitsemaan paremmin radan keskustassa, mutta reu-

noilla kutistuminen voi olla lähellä vapaata kutistumista. Syynä tähän on radan 

keskustan suurempi kontaktipinta sylinterien ja kuivatusviiran kanssa, jolloin kes-

kustassa on enemmän kutistumista rajoittavia kitkavoimia. Reunoilla kutistamista 
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voidaan pyrkiä vähentämään vetämällä rataa tiukemmin kiinni sylintereihin tai 

muuten altistamalla reunat jännityksen alaiseksi. [4,5,8,10,14] 

Koska monisylinterikuivatuksessa radan reunoilla pääsee aina tapahtumaan jonkin 

verran kutistumista, ei poikkisuuntainen kutistumisprofiili ole tasainen, vaan ku-

tistuma kasvaa reunoille päin siirryttäessä. Konesuuntainen kutistuma pysyy radan 

poikkisuunnassa tavallisesti lähes vakiona. Epätasaisella poikkisuuntaisella kutis-

tumaprofiililla on vaikutusta rainan ominaisuuksiin, etenkin kosteuslaajenemaan, 

kuten voidaan havaita kuvasta 10. Monisylinterikuivatuksesta poiketen jenkki-

sylinteriä tai Condebelt-kuivainta käytettäessä rainan poikkisuuntainen kutistuma 

pystytään estämään täydellisesti, eikä tällöin radassa esiinny vaihtelua kuivatusku-

tistumassa. [4,5,8,10,14] 

 

Kuva 10. Kone- ja poikkisuuntainen kosteuslaajenema paperiradan poikki-

suunnassa. Kosteuslaajeneman määrittämiseksi ilman suhteellinen 

kosteus nostettiin arvosta 33 % arvoon 66 %. [8] 

Potentiaaliseksi kutistumaksi kutsutaan kutistumaa, jonka raina kutistuisi, mikäli 

sen annettaisiin vapaasti kutistua. Estettäessä kuivatuksesta aiheutuvaa kutistumaa 

todellinen kutistuma jää potentiaalista kutistumaa pienemmäksi ja rainaan syntyy 

jähmettynyt venymä. Kuivatuskutistuman minimointi paperi- tai kartonkikoneella 
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on tärkeää tuotteen kannalta siksi, koska esimerkiksi paperin kosteuslaajeneman 

on havaittu laboratoriokokeissa olevan lähes suoraan verrannollinen kuivatusku-

tistumaan, kuten voidaan havaita kuvasta 11. Kokeissa on myös havaittu, että jän-

nityksen alla kuivatun paperin kosteuslaajenema on puolet tai vain neljäsosa va-

paasti kuivaneeseen paperiin verrattuna. Tämän takia paperirainan kutistumisen 

estämistä pidetäänkin tärkeimpänä mittapysyvyyden hallintatekijänä paperin tai 

kartongin valmistusprosessissa. [4,5,8,9] 

 
Kuva 11. Kosteuslaajeneman ja kuivatuskutistuman välinen riippuvuus labora-

torioarkeilla. Kosteuslaajeneman määrittämiseksi ilman suhteellinen 

kosteus nostettiin arvosta 20 % arvoon 60 %. Jännityksen alaisena 

kuivattuja arkkeja kuvaavat punaiset pisteet ja vapaasti kuivattuja 

arkkeja punaiset ympyrät. [13] 
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3.4 Paperin ja kartongin mittamuutokset valmistusprosessin jälkeen 

Viskoelastisen luonteensa vuoksi venytyksestä vapautunut paperi tai kartonki pyr-

kii osittain palautumaan venytystä edeltävään tilaan. Osa venytyksen aikana syn-

tyneestä muutoksesta palautuu heti, osa myöhemmin ja osa jää palautumatta, jol-

loin puhutaan niin sanotusta palautumattomasta muodonmuutoksesta. Rakentee-

seen syntyneet jähmettyneet venymät voivat myöhemmin purkautua, jos paperi tai 

kartonki pääsee kostumaan riittävästi. Puuvapailla papereilla sisäisiä jännityksiä 

alkaa vapautua 23 °C lämpötilassa paperin kosteuden noustessa yli 8 %:in. Paljon 

mekaanista massaa sisältävillä papereilla vastaava kosteus on 10 %. Kyseisessä 

lämpötilassa ilman suhteellinen ilmankosteuden tulee nousta yli 70 %:iin ennen 

kuin paperin sisältämiä jännityksiä alkaa purkautua. Kostutus- ja kuivatusvaihei-

den toistuessa kuidut turpoavat ja kutistuvat, synnyttäen paperin rakenteeseen 

pysyviä sidoksia. Pysyvien sidoksien yleistyessä paperin keskimääräiset dimensiot 

saavuttavat tasapainotilan ja kosteusmuutosten aiheuttamat mittamuutokset piene-

nevät.  [4,5,8] 

Kosteuden muutosten aiheuttamat mittamuutokset ovat haitallisia etenkin sellai-

sissa jalostusprosesseissa, joissa paperin kosteuden vaihteluilta ei voida välttyä. 

Esimerkiksi perinteisissä päällystys- ja painatusprosesseissa käsiteltävä paperi 

pääsee imemään itseensä vettä, minkä seurauksena kuituverkoston sisältämiä si-

doksia pääsee purkautumaan ja paperi kutistuu kuivuessaan. Papereilla huonosta 

mittapysyvyydestä on haittaa etenkin moniväripainatuksessa, jossa paperin mitta-

muutokset aiheuttavat painoyksiköissä värinkohdistusongelmia. Sileäksi ja kiiltä-

väksi kalanteroiduilla papereilla kosteuden aiheuttamat mittamuutokset ovat myös 

haitallisia, koska kuidut pyrkivät kosteuden vaikutuksesta palaamaan lommahta-

neesta nauhamaisesta muodosta takaisin putkimaiseen muotoon. Kuitujen muo-

donmuutos murentaa kuituja peittävää päällystettä ja heikentää sen mikrosileyttä. 

[4,5,15] 
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3.5 Mittapysyvyyteen vaikuttavat tekijät. 

Paperin ja kartongin mittapysyvyyteen voidaan pyrkiä vaikuttamaan muun muassa 

raaka-ainevalinnoilla, massojen käsittelyillä, prosessitekijöillä, pintakäsittelyillä ja 

ilmasto-olosuhteiden hallinnalla. Mittapysyvyyden muokkaamisessa on kuitenkin 

omat rajansa, koska raaka-aineita tai käsittelyjä ei ole kannattavaa muokata pel-

kästään mittapysyvyyttä silmällä pitäen, vaan pitää löytää kompromissi muiden 

ominaisuuksien kanssa. Lisäksi pyrittäessä parantamaan mittapysyvyyttä saate-

taan myös heikentää jotain toista tärkeää paperin tai kartongin ominaisuutta. 

[2,4,5,8,9] 

 

3.5.1 Massaominaisuudet 

Paperin tai kartongin mittapysyvyyteen vaikuttavia massaominaisuuksia ovat kui-

tuaineksen kemiallinen koostumus, kuitujen kuivatushistoria sekä kuitujen dimen-

siot. Etenkin kuitujen hemiselluloosapitoisuudella on vaikutusta kuituverkoston 

mittapysyvyyteen. Hemiselluloosan vaikutus perustuu siihen, että paljon hemisel-

luloosaa sisältävällä kuituaineksella on merkittävästi korkeampi kyky turvota ja 

kutistua verrattuna kuituainekseen, jossa hemiselluloosaa on vähän. Lisäksi kas-

vava hemiselluloosan määrä parantaa myös kuitujen sitoutumiskykyä ja sitä kaut-

ta heikentää paperin tai kartongin mittapysyvyyttä. [4,8,9,10] 

Mekaanisten massojen korkea ligniinipitoisuus vaikuttaa kuituverkoston mitta-

pysyvyyteen kahdella tavalla. Ligniinin alhaisen vesiadsorption takia ligniini ei 

juuri turpoa veden vaikutuksesta ja ligniinin määrän kasvaessa massan vesipitoi-

suus vähenee. Toisekseen kuituihin tarttunut ligniini heikentää verkkomaisen ra-

kenteensa avulla kuitujen turpoamista. Näin ollen ligniinin määrällä on positiivi-

nen vaikutus mekaanisten massojen kosteuslaajenemaan. Mekaanisilla massoilla 

kosteuslaajenema onkin usein pienempi kuin kemiallisilla massoilla. Ligniinin 

tuomaa eroa massojen kosteuslaajenemassa pienentää kuitenkin mekaanisille 

massoille ominainen korkea hienoaineen määrä. Hienoaine omaa korkean vesiad-

sorption sekä korkean turpoamispotentiaalin ja sitä kautta heikentää mitta-

pysyvyyttä. [1,8] 
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Koska ligniinin määrä vaikuttaa kuitujen turpoamiseen, on myös ligniiniä poista-

valla valkaisulla vaikutusta kemiallisten massojen mittapysyvyyteen. Ligniinin 

määrän vähentymisen takia, voisi valkaistulla massalla olettaa olevan heikompi 

mittapysyvyys kuin vastaavalla valkaisemattomalla massalla. Kemiallisilla mas-

soilla ligniinin vaikutuksesta paperin kosteuslaajenemaan on saatu kuitenkin toi-

senlaisia tuloksia. Antonsson et al. ovat tutkimuksissaan havainneet paperin kos-

teuslaajeneman pienenevän ligniinipitoisuuden laskiessa. [1,8,16] 

Kuitujen aikaisemmat kuivatukset ja kierrätyssyklit heikentävät etenkin kemiallis-

ten massojen turpoamis- ja kutistumiskykyä, koska selluloosakuiduilla on tapana 

sarveistua kuivuessaan. Sarveistuminen aiheuttaa kuidun jäykistymisen ja heiken-

tää kuidun sitoutumiskykyä. Kemiallisista massoista poiketen mekaanisilla mas-

soilla ei esiinny sarveistumista. Merkittävimmät sarveistumisen aiheuttamat muu-

tokset tapahtuvat ensimmäisen kierrätyssyklin aikana. Tämän voi myös havaita 

kuvasta 12, jossa merkittävin lasku sellukuitujen kosteuslaajenemassa tapahtuu 

ensimmäisen kuivatussyklin aikana. [3,4,8] 



 21 

 
Kuva 12. Kostutus- ja kuivatussyklien vaikutus kemiallisen massan kosteus-

laajenemaan. Kosteuslaajeneman määrittämiseksi ilman suhteellinen 

kosteus nostettiin arvosta 33 % arvoon 76 %. [8] 

Sarveistumisen takia kierrätyskuiduista tehdyllä paperilla on usein parempi mitta-

pysyvyys kuin neitseellisestä kuidusta tehdyllä paperilla. Mikäli kierrätyskuitua 

joudutaan kuitenkin jauhamaan, saattaa sen kosteuslaajenema nousta neitseellistä 

kuitua suuremmaksi. Näin voi käydä jos kierrätyskuidun vetolujuus halutaan nos-

taa ensiökuidun tasolle, kuten voidaan havaita kuvasta 13. [4,8] 
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Kuva 13. Paali- ja putkisellun kosteuslaajenemat vetoindeksin funktiona. Kos-

teuslaajeneman määrittämiseksi ilman suhteellinen kosteus nostettiin 

arvosta 33 % arvoon 76 %. [8] 

Mittapysyvyyteen vaikuttavat myös massan sisältämien kuitujen dimensiot, kuitu-

seinän paksuus ja mikrofibrillikulma. Courchene et al. ovat tutkimuksissaan ha-

vainneet, että kuitujen mikrofibrillikulman kasvaessa kasvaa myös kuiduista teh-

dyn paperin kosteuslaajenema, kuten voidaan havaita kuvasta 14. [17] 
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Kuva 14. Kemiallisen massan sisältämien kuitujen mikrofibrillikulman (MFA) 

vaikutus massasta tehtyjen arkkien kosteuslaajenemaan. Arkkien 

valmistukseen käytettiin Pinus taeda puulajikkeesta valmistettua 

valkaisematonta ja jauhamatonta sulfaattihavusellua. [17] 

Pulkkinen et al. ovat tutkineet lehtipuukuitujen kuituseinän paksuuden vaikutusta 

paperin kosteuslaajenemaan. Kuitunäytteinä tutkimuksessa käytettiin viittä kau-

pallista eukalyptussellua ja referensseinä toimineita akasia- ja koivusellua. Tutki-

muksissa havaittiin, että kuituseinän paksuuden kasvaessa kuiduista tehdyn pape-

rin kosteuslaajenema heikkenee, kuten voidaan havaita kuvasta 15. [18] 
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Kuva 15. Lehtipuukuitujen kuituseinän paksuuden vaikutus paperin kosteus-

laajenemaan. Kosteuslaajenema on laskettu geometrisena keskiarvo-

na ja kuituseinän paksuus keskiarvona. Eukalyptus- ja akasianäyttei-

tä kuvaavat timanttisymbolit ja koivunäytettä neliö. [18] 

Antonsson on tutkinut väitöstyössään kuitujen paksuuden vaikutusta paperin kos-

teuslaajenemaan. Kuitujen paksuuden vaikutus kosteuslaajenemaan on esitetty 

kuvassa 16. Tutkimuksessa käytettiin havu- ja lehtipuusulfaattiselluja sekä puoli-

kemiallista koivusulfiittimassaa. Tutkimuksessa havaittiin, että kuidun paksuuden 

kasvaessa kasvoi myös paperin kosteuslaajenema. [19] 
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Kuva 16. Paperin kosteuslaajenema kuidun paksuuden funktiona. Kuituainek-

sena tutkimuksessa käytettiin männystä ja kuusesta valmistettua sul-

faattisellua (SW KL), eukalyptussulfaattiselluja (Euc U ja Euc G), 

koivusulfaattisellua (Birch) sekä puolikemiallista koivusulfiittimas-

saa (NSSC). [19] 

Mittapysyvyyteen vaikuttaa myös paperin valmistukseen käytetyn massan sisäl-

tämien kuitujen pituus. Lyhyillä kuiduilla kosteuslaajenema on havaittu olevan 

suurempi kuin pitkillä kuiduilla. Uesaka ja Qi ovat tutkimuksissaan havainneet 

paperin kosteuslaajeneman kasvavan 20 %, kun paperin valmistukseen käytettä-

vien kuitujen keskipituus laskee arvosta 2.58 mm arvoon 0.68 mm. Massana ko-

keessa käytettiin valkaistua havusulfaattisellua. [8,20] 

Nanri ja Uesaka ovat tutkimuksessaan tutkineet mekaanisista ja kemiallisista mas-

soista valmistettujen arkkien mittapysyvyyksiä. Taulukossa I on esitetty tutkimuk-

sessa käytettyjen kemiallisten ja mekaanisten massojen ominaisuuksia. [21] 
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Taulukko I Mekaanisista ja kemiallista massoista valmistetuista laboratorio-

arkeista määritetyt kosteuslaajenemiskertoimet ja kuivatuskutis-

tumat. Kosteuslaajenema määritettiin sekä vapaasti kuivuneista 

että jännityksen alla kuivuneista arkeista. Kuivatuskutistuma 

määritettiin vain vapaasti kuivuneista arkeista. [21]  

 Keskimääräi-

nen kuidunpi-

tuus, mm 

Kosteuslaajenemiskerroin, - Kuivatus-

kutistuma, % 

 Vapaasti kui-

vunut 

Jännityksessä 

kuivunut 

Kivihioke (SGW) 0.72 0.068 0.086 1.50 

Kuumahierre (TMP) 1.62 0.057 0.074 1.40 

Kemikuumahierre (CTMP) 1.54 0.063 0.087 1.99 

Kemihierre (CMP) 1.33 0.081 0.125 3.06 

Sulfiittisellu (LYS) 2.31 0.048 0.075 2.35 

Jauhettu sulfiittisellu (LYS) 2.10 0.063 0.123 4.60 

Valkaistu sulfaattisellu (BKP) 2.29 0.053 0.092 3.23 

 

Taulukosta I voidaan havaita, että mekaanisten ja kemiallisten massojen kosteus-

laajenemiskertoimien välillä ei ole suurta eroa. Kuivatuskutistumassa sen sijaan 

on eroa massojen välillä. Mekaanisilla massoilla kuivatuskutistuma on selvästi 

pienempi kuin kemiallisilla massoilla. Mekaanisten massojen alempi kutistuma 

selittyy niiden kemiallisia massoja alhaisemmalla turpoamiskyvyllä. Taulukosta 

voidaan myös havaita, että alhainen kuivatuskutistuma ei välttämättä takaa pientä 

kosteuslaajenemaa. Alhaisin kuivatuskutistuma mitattiin kuumahierteellä ja kor-

kein jauhetulla sulfiittimassalla. Verrattaessa eri massojen mittapysyvyyksiä tulee 

niiden jauhatuksen ottaa huomioon, koska jauhatuksella on niin suuri vaikutus, 

että se pystyy peittämään mittapysyvyyserot massojen välillä, kuten voidaan ha-

vaita kuvasta 17. [8,21] 
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Kuva 17. Erilaisista kemiallisista massoista valmistettujen arkkien kosteuslaa-

jenemat jauhatusasteen funktiona. Kosteuslaajeneman määrittä-

miseksi ilman suhteellinen kosteus nostettiin arvosta 33 % arvoon 76 

%. [8] 

Vertailtaessa eri puulajeista valmistettujen massojen turpoamista veden vaikutuk-

sesta on havaittu, että pitkäkuituinen havupuusellu turpoaa vähemmän kuin lyhyt-

kuituinen lehtipuusellu. Syynä ovat erot kuitujen dimensioissa sekä kemiallisessa 

koostumuksessa. Havupuukuidut ovat lehtipuukuituja pidempiä ja paksumpia sekä 

omaavat paksumman kuituseinämän. Lisäksi lehtipuussa on enemmän hemisellu-

loosaa, mutta vastaavasti vähemmän ligniiniä kuin havupuussa. Tutkiessaan havu- 

ja lehtipuumassoista valmistettujen paperien kosteuslaajenemia Antonsson et al. 

ovat kuitenkin havainneet, että lehtipuukuiduista tehdyllä paperilla olisi pienempi 

kosteuslaajenema kuin vastaavalla paperilla, joka on tehty havupuukuiduista. 

[1,4,22] 
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3.5.2 Jauhatus 

Paperin tai kartongin valmistukseen käytettyjen massojen jauhatuksilla on merkit-

tävä vaikutus tuotteen mittapysyvyyteen. Jauhatus tekee kuiduista taipuisampia, 

edistää mikrokompressioiden syntymistä sekä lisää kuitujen pinnalla olevien fib-

rillien määrää, jolloin kuitujen välinen sitoutuminen pintajännitysvoimien avulla 

nopeutuu. Lisäksi jauhatuksessa syntyy korkean sitoutumiskyvyn omaavaa hie-

noainesta, mikä kasvattaa kuituverkoston kosteuslaajenemaa ja sitä kautta heiken-

tää tuotteen mittapysyvyyttä. Kuvasta 18 nähdään, miten valkaisemattomasta sul-

faattisellusta valmistetuista laboratorioarkeista mitattu potentiaalinen kutistuma 

kehittyy massan jauhatusasteen kasvaessa. [2,8,10,23] 

 
Kuva 18. Valkaisemattomasta sulfaattisellusta valmistettujen laboratorioark-

kien potentiaalinen kutistuma jauhatusasteen funktiona. [2] 

Jauhatuksen vaikutus kuitujen kutistumiseen voimistuu kun kuivatuksen annetaan 

tapahtua vapaasti. Jauhamattomista sellukuiduista tehty paperi alkaa kutistua 40–

50 % kuiva-ainepitoisuudessa, kun taas voimakkaasti jauhetuista sellukuiduista 

tehdyllä paperilla kutistuminen alkaa jo 20–30 %:n kuiva-ainepitoisuudessa. Syy-

nä tähän on se, että jauhetut kuidut imevät itseensä enemmän vettä kuin jauhamat-

tomat. Tämän takia jauhetuilla kuiduilla on suurempi osuus vedestä sitoutuneena 

kuitujen sisälle ja vähemmän vettä sitoutuneena kuitujen välille. Kuitujen kuivu-
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essa kuitujen väliin sitoutunut vesi poistuu ensiksi ja koska jauhetuilla kuiduilla 

on sitä vähemmän kuin jauhamattomilla, alkaa kuitujen välinen sitoutuminen jau-

hetuilla kuiduilla alhaisemmassa kuiva-ainepitoisuudessa. [10] 

Jauhatuksen vaikutus kuituverkoston kutistumiseen perustuu vain vähän itse kui-

tujen kutistumiseen, vaan pääasiassa kuitujen sitoutumiskyvyn parantumiseen. 

Sitoutumiskyvyn merkitys paljastuu selvästi jos jauhamattomasta ja jauhetusta 

massasta valmistetaan kummastakin erikseen arkkeja ja arkkien annetaan kuivua 

vapaasti. Siinä missä jauhamattomasta massasta tehdyillä arkeilla tasonsuuntainen 

kutistuminen on vain 1–2 %, saattaa kutistuma olla jauhetusta massasta tehdyillä 

arkeilla jopa 20 %. [9,10] 

Massaa jauhettaessa katkenneista kuiduista, kuidun pinnasta irronneista primääri- 

ja sekundäärikalvon osista sekä kuidusta irtaantuneista mikrofibrillikimpuista 

muodostuu hienoainesta. Hienoaines omaa korkean sitoutumiskyvyn ja se lisää 

kuituverkoston sisältämiä sidoksia asettumalla liima-aineeksi kuitujen välille. 

Näin sellaistenkin kuitujen välille, joiden pinnat olisivat muuten olleet liian kau-

kana toisistaan, muodostuu sidoksia. Hienoaineen oletetaankin lisäävät kuitujen 

välisten sidosten määrää ja sitä kautta voimistavan sisäisten jännitysten välitty-

mistä kuituverkostossa, minkä seurauksena verkoston kosteusmuutokset kasvavat. 

Lisäksi kosteusmuutosten kasvuun vaikuttaa myös hienoaineen korkea vesireten-

tio. Kuvasta 19 nähdään hienoaineen määrän vaikutusta paperin kosteuslaajene-

maan. Kosteuslaajenema kasvaa sekä vapaasti että jännityksen alla kuivaneilla 

arkeilla hienoaineen määrän noustessa. Muutos on selvä etenkin vapaasti kuiva-

neilla arkeilla. [2,13,23] 
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Kuva 19. Eri hienoainepitoisuuden omaavien laboratorioarkkien kosteuslaaje-

nemat tiheyden funktiona. Kosteuslaajeneman määrittämiseksi ilman 

suhteellinen kosteus nostettiin arvosta 30 % arvoon 60 %. [13] 

Massan jauhatuksen vaikutus paperin kosteuslaajenemaan perustuu myös sen kui-

tuja suoristavaan vaikutukseen. Kuitujen suoristuessa paperin mittapysyvyyttä 

heikentävien kinkkien lukumäärä vähenee. Kinkkien vaikutus perustuu siihen, että 

niiden kohdalla normaalisti kosteuslaajenemaa rajoittava kuitujen mikrofibrillira-

kenne on häiriintynyt. Tämä mahdollistaa kuitujen suuremman kuivatuskutistu-

man ja kosteuslaajeneman. Salmén et al. ovat tutkimuksessaan havainneet, että 

kuitujen käyryydellä on vaikutusta paperin kosteuslaajenemaan. Kuten kuvasta 20 

voidaan havaita, on kuitujen käyryyden vaikutus kosteuslaajenemaan selvästi näh-

tävissä vapaasti kuivaneilla arkeilla. Jännityksen alla kuivaneilla arkeilla kuitujen 

käyryyden vaikutus häviää. Myös Antonsson on havainnut väitöstyössään, että 

kuitujen muototekijä, joka on riippuvainen kuitujen käyryydestä, vaikuttaa pape-

rin kosteuslaajenemaan. Paperilla joka on tehty kuiduista, joilla muototekijä on 



 31 

pienempi, on myös pienempi kosteuslaajenema kuin paperilla, joka on tehty suu-

remman muototekijän omaavista kuiduista. [19,23] 

 
Kuva 20. Kuitujen käyryysindeksin vaikutus paperin kosteuslaajenemakertoi-

meen. [23] 

 

3.5.3 Täyte- ja lisäaineet 

Paperin tai kartongin sisältämät epäorgaaniset täyteaineet eivät absorboi itseensä 

vettä, eivätkä myöskään muodosta sidoksia orgaanisen kuituaineksen kanssa. Tä-

män takia täyteaineen määrän kasvattaminen vähentää kuituverkoston sidosten 

määrää ja sitä kautta heikentää sisäisten jännitysten välittymistä rakenteessa. Näin 

ollen täyteaineen määrän kasvattamisella on positiivinen vaikutus paperin tai kar-

tongin mittapysyvyyteen. [8] 

Lyne, Å. L. et al. ovat tutkineet täyteaineen vaikutuksia paperin kosteuslaajene-

maan. Täyteaineina kokeissa käytettiin kaoliinia ja kalsiumkarbonaattia. Kokeissa 

havaittiin, että isotrooppisilla arkeilla täyteainepitoisuuden nostaminen 0 %:sta 40 

%:iin alensi kosteuslaajenemaa jopa 20 %. Arkeilla, joissa kuidut olivat orientoi-

tuneet voimakkaammin konesuuntaan, poikkisuuntainen kosteuslaajenema laski 

kasvatettaessa täyteainepitoisuutta, mutta konesuuntaiseen kosteuslaajenemaan 
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täyteaineen lisäyksellä ei ollut vaikutusta. Tarkasteltaessa kosteuslaajenemaa kui-

vatuskutistuman funktiona, havaittiin että täyteainetta sisältävällä arkilla kosteus-

laajenema oli aina pienempi kuin arkeilla, joissa ei ollut täyteainetta. Lyne, Å. L. 

et al. olettavat kosteuslaajenevan laskemisen syyksi sen, että sitoutumisaste laskee 

arkissa täyteainepitoisuuden kasvaessa, koska täyteainepartikkelit estävät kuitu-

kuitu-sidosten syntymisen. [24] 

Massaan annosteltavat lisäaineet voivat aineen tyypistä riippuen joko heikentää tai 

parantaa paperin tai kartongin mittapysyvyyttä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, 

että kuitujen sitoutumista parantavat lisäaineet heikentävät mittapysyvyyttä ja 

vastaavasti aineet, jotka heikentävät sitoutumista vaikuttavat positiivisesti mitta-

pysyvyyteen. Hetkellisesti mittapysyvyyttä parantavat myös lisäaineet, jotka suo-

jaavat kuitujen välisiä sidoksia vedeltä. Mittapysyvyyttä heikentäviä lisäaineita 

ovat kuivalujaliimat, kuten esimerkiksi kationinen tärkkelys. Tärkkelyksen vaiku-

tus perustuu sen kykyyn muodostaa vetysidoksia selluloosakuidun tavoin, lisäten 

näin kuituverkoston sitoutuneisuutta. Tärkkelyksellä on siis samanlainen vaikutus 

kuitujen sitoutumiseen kuin massan jauhatuksella. Koska jauhatuksesta poiketen 

tärkkelyksen lisäys ei edistä kuitujen lommahtamista tai kuitujen muodonmuutos-

ta, jää sitoutumisen lisäys kuitenkin pienemmäksi kuin jauhatuksella. Tällöin 

myös kuitujen mittapysyvyys säilyy parempana. Paperin tai kartongin mitta-

pysyvyyttä voidaankin pyrkiä parantamaan korvaamalla osa kuitujen jauhatukses-

ta lujuutta parantavien kemikaalien annostuksella. [4,5,8] 

Hydrofobiliimat estävät veden imeytymistä kuituihin ja voivat hidastaa kosteus-

laajenemaa. Tällöin vaikka itse kosteuslaajenemaa ei pystytä estämään, pystytään 

kuitenkin kosteuslaajeneman dynaamista muutosta hidastamaan. Esimerkiksi pa-

perin painatusta edeltävä hydrofobiliimaus hidastaa kosteuden imeytymistä kui-

tuihin ja mittamuutokset tapahtuvat vasta sen jälkeen kun paperi on kulkenut pai-

nokoneen läpi. Vainikka mainitsee diplomityössään, että hydrofobiliimoina käy-

tettyjen alkyyliketeenidimeerivahan (AKD) ja hartsiliiman on tutkimuksissa ha-

vaittu parantavan paperin mittapysyvyyttä. [8,25] 

Myös märkälujaliimoilla on havaittu olevan positiivista vaikutusta mittapysyvyy-

teen. Märkälujaliimat sitoutuvat kuituihin kiinni ja muodostavat kuitujen ympäril-

le suurimolekyylisiä verkkomaisia rakenteita, jolloin kuitujen turpoaminen estyy. 
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Märkälujaliimat pyrkivät myös estämään kuitujen välisiä vetysidoksia aukene-

masta veden vaikutuksesta. Edellä mainittujen mekanismien takia märkälujaliima-

tun paperin kosteusmuutos kastuessaan on pienempi kuin liimaamattomalla. Eten-

kin formaldehydipohjaisten märkälujaliimojen on havaittu parantavan paperin 

mittapysyvyyttä. Niiden käytön esteenä on kuitenkin ollut niistä vapautuva for-

maldehydi, jonka on todettu olevan haitallista terveydelle. Caulfield on havainnut 

tutkimuksissaan, että monifunktionaalisten karboksyylihappojen, kuten sitruuna- 

ja butaanitetrakarboksyylihapon (BTCA) lisäämisellä massaan voidaan parantaa 

paperin mittapysyvyyttä. [5,26,27] 

 

3.5.4 Kuituorientaatio 

Kuitujen poikkisuuntaisen kutistuman voimakkuuden takia kuitujen orientoitumi-

sella on suuri vaikutus paperin kutistumiseen ja mittapysyvyyteen. Orientoitu-

neessa paperissa suuri osa kuiduista on suuntautunut konesuunnan myötäisesti, 

minkä seurauksena kuitujen kuivuessa paperi kutistuu enemmän poikki- kuin ko-

nesuunnassa. Tämä voidaan myös havaita kuvasta 21, jossa on esitetty orientoitu-

neista ja isotrooppisista arkeista määritettyjä kutistumia kuiva-ainepitoisuuden 

funktiona. Kuvassa orientointuneilla arkeilla kuitujen suuntautuminen konesuun-

taan voimistuu roomalaisen luvun kasvaessa. Arkkien valmistukseen käytettiin 

SR-lukuun 30 jauhettua valkaistua mäntysulfaattisellua. [9] 
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Kuva 21. Vapaasti kuivatettujen arkien kutistumat kuiva-ainepitoisuuden 

funktiona. [9] 

Kuvasta nähdään, että kuitujen orientoituessa voimakkaammin konesuuntaan, 

kasvaa poikkisuuntainen kutistuma ja konesuuntainen kutistuma vastaavasti pie-

nenee. Poikkisuunnassa kutistumamuutos on merkittävästi suurempia kuin kone-

suunnassa, minkä takia pienempi kutistuma ja sitä kautta parempi mittapysyvyys 

paperille saadaan, kun kuidut ovat heikosti orientoituneita konesuuntaan. Paperi- 

ja kartonkikoneella kuitujen isotrooppinen kuituorientaatio on käytännössä mah-

dotonta, koska kuidut suuntautuvat konesuuntaan jo perälaatikon kiihtyvässä huu-

livirtauksessa. [5,28] 

Kuitujen orientoitumisen voimakkuuteen vaikuttavat viiran sekä siihen muodos-

tuneen kuitumaton ja suotautuvan sulpun välinen konesuuntainen nopeusero ja se 

kuinka vapaasti kuidut voivat kääntyä nopeuseron vaikutuksesta. Kuitujen sitou-

tuminen flokeiksi heikentää orientoivien voimien vaikutusta, jolloin esimerkiksi 

perälaatikkosakeuden nosto pienentää orientaation voimakkuutta. Kuituorientaati-

on voimakkuuteen vaikuttavat myös virtaavan sulpun kiihtyminen ja hidastumi-

nen perälaatikossa ja viiraosalla sekä niissä esiintyvät turbulenttiset virtaukset. 

[5,28] 
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Tärkein kuituorientaation voimakkuuden säätösuure paperi- tai kartonkikoneella 

on perälaatikon suihku-viiranopeusero. Nopeuseron ollessa 0 ajetaan perälaatik-

koa niin sanotulla tasaperällä, jolloin kuituorientaatio on minimissään. Formaation 

kannalta aivan tasaperällä ei kannata ajaa, koska pieni nopeusero (5-30 m/min) 

tarvitaan, jotta kuituflokit hajoaisivat suotautuneen kerroksen ja sulpun rajapin-

nassa. Toinen syy miksi kannattaa välttää tasaperällä ajamista, on se että tasape-

rällä ajettaessa kuituorientaatiokulman muutokset ovat hyvin herkkiä pienillekin 

hetkellisille nopeuden muutoksille. Kuvassa 22 on esitetty suihkusuhteen vaikutus 

kuitujen orientaatiokulmaan hybridiformeria käyttävällä koneella. [5,28] 

 
Kuva 22. Suihkusuhteen vaikutus kuitujen orientoitumiseen eräällä hybridi-

formeria käyttävällä koneella. [28] 

 

3.5.5 Mekaaninen venytys 

Paperi- tai kartonkikoneella tuotteen mittapysyvyyttä pyritään parantamaan pie-

nentämällä rainan kuivatuskutistumaa. Kutistumaa pystytään pienentämään venyt-

tämällä rainaa kuivatuksen aikana. Tällöin pystytään estämään kutistuma, joka 

tapahtuisi, jos rata saisi vapaasti kutistua. Kutistuman hallintaa koneen kuivatus-
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osalla helpottaa se, että rainan kutistumistaipumus olisi mahdollisimman pieni. 

[29] 

Konesuunnassa radan kutistumista estävät ryhmien väliset vedot, kiristykset va-

paissa väleissä sekä kuivatusviiran aikaansaama pintapaine. Poikkisuunnassa ku-

tistumista vähentävät rainan tasossa vaikuttavat leikkausvoimat sylinterien välissä 

yhdessä kuivatusviiran pintapaineen kanssa. Poikkisuuntaista kutistumista voi-

daan vähentää myös tukemalla rataa alipaineen avulla. Konesuunnassa rainaa voi-

daan pystyä jopa venyttämään kuivatuksen aikana, mutta poikkisuunnassa kutis-

tumista tapahtuu aina. [4,5,10,30] 

Fahey ja Chilson ovat tutkineet mekaanisen venytyksen vaikutuksia paperin mit-

tapysyvyyteen. Tutkimuksessa havaittiin, että laboratorioarkeilla kuivatuskutistu-

man estäminen vähensi paperin kosteuslaajenemaa kuitulajista ja massan jauha-

tuksesta riippuen 65–85 %, kun paperit altistettiin kosteusmuutoksille. Vielä suu-

rempi kosteuslaajeneman alenema havaittiin arkeilla, joita venytettiin 3 % ennen 

arkkien kuivausta. Tutkimuksessa suoritettiin kokeita myös paperikoneella. Pape-

rikoneelle asennettiin venytysteloja puristin- sekä kuivatusosalle ja tutkittiin telo-

jen aikaansaaman venytyksen vaikutusta paperin kosteusmuutoksiin. Kokeissa 

saatujen tulosten perusteella pelkästään kuivatusosalle asennettujen venytystelojen 

avulla saatiin paperin poikkisuuntaista mittapysyvyyttä parannettua 40 %. Asen-

tamalla venytysteloja myös puristinosalle, saatiin mittapysyvyyttä parannettua 55 

%. Tehokkaimmin venytystelojen havaittiin toimivan kuivatusosan loppupäässä, 

kun paperin kuiva-ainepitoisuus on noussut yli 65 %:iin. Venytystelojen käytöllä 

ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta paperin lujuusominaisuuksiin. [31] 

 

3.5.6 Märkäpuristus 

Märkäpuristuksessa paperista tai kartongista saadaan poistettua vettä ilman, että 

vedenpoistosta seuraisi merkittävää kutistumista rainassa. Tämän takia raina in-

tensiivisellä puristuksella korkeaan kiintoainepitoisuuteen voidaan periaatteessa 

parantaa paperin tai kartongin mittapysyvyyttä. Tällöin vältetään poikkisuuntainen 

kutistuma, joka tapahtuisi, mikäli raina märkäpuristettaisiin alempaan kiintoai-
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nepitoisuuteen ja raina kuivattaisiin samaan kiintoainepitoisuuteen monisylinteri-

kuivatuksella. Kuvassa 23 on esitetty alhaiseen ja korkeaan tiheyteen märkäpuris-

tetuista arkeista määritettyjä kosteuslaajenemia kuivatuskutistuman funktiona. 

[8,23] 

 
Kuva 23.  Laboratorioarkeista määritetyt kosteuslaajenemakertoimet kuivatus-

kutistuman funktiona. Arkin valmistettiin jauhamattomasta ja jauhe-

tusta havusulfaattisellusta (kiinteät ja avoimet symbolit) ja märkäpu-

ristettiin kahteen eri tiheyteen. [23] 

Kuvasta havaitaan, että arkkien tiheyden kasvaessa kuivatuskutistuma pienenee, 

mutta vastaavasti kosteuslaajenema suurenee, kun arkkien annetaan kuivaa va-

paasti. Kuivatessa arkit jännityksen alaisena, tiheyden nostolla ei havaittu olevan 

olennaista vaikutusta arkkien kosteuslaajenemaan tai kuivatuskutistumaan. Kos-

teuslaajeneman kasvaminen tiheyden kasvaessa selittyy sillä, että arkin tiheyden 

kasvaessa märkäpuristuksen vaikutuksesta, kuitujen välille syntyy enemmän si-

doksia ja sisäisten jännitysten välittyminen kuituverkostossa tehostuu. Tiheyden 



 38 

kasvaminen lisää arkin kosteuslaajenemaa myös siksi, koska tiheyden kasvaessa 

yksittäisille kuiduille jää vähemmän tilaa turvota verkoston sisällä, jolloin kuitu-

jen turpoaminen välittyy tehokkaammin koko kuituverkostoon. [8,23] 

 

3.5.7 Kalanterointi 

Kalanteroinnin aiheuttamalla tiheydennousulla ei yleensä ole vaikutusta paperin 

tai kartongin kosteuslaajenemaan, mutta on olemassa myös poikkeuksia. Esimer-

kiksi paperin superkalanterointi korkeassa kosteudessa mahdollistaa uusien sidos-

ten syntymisen kuituverkostoon ja sitä kautta heikentää paperin mittapysyvyyttä. 

Myös paperin voimakkaalla kalanteroinnilla käytettäessä kovia teloja on havaittu 

olevan vaikutusta mittapysyvyyteen. Voimakkaan kalanteroinnin seurauksena 

paperiin rakenteeseen syntyy vaurioita ja paperin kosteuslaajenema pienenee. [8] 

 

3.5.8 Pintaliimaus ja pigmenttipäällystys 

Perinteisissä paperin ja kartongin pintaliimaus- ja pigmenttipäällystysprosesseissa 

päällystettävä rata kastuu imiessään itseensä vettä liima- tai päällysteliuoksesta. 

Kostumisen seurauksena kuitujen välille muodostuneita sidoksia katkeilee ja kos-

tutusta edeltävässä kuivatuksessa saatu jähmettynyt venymä pyrkii purkautumaan. 

Jähmettyneen venymän purkautuessa rata pyrkii kutistumaan aiempaa enemmän, 

mutta jälkikuivatusryhmillä tapahtuvalla mekaanisella venytyksen avulla kutistu-

mista pystytään estämään. [8,9,32] 

Lipponen et al. ovat tutkineen pintaliimatärkkelyksen vaikutusta pintaliimaamat-

tomien ja kalanteroimattomien hienopaperiarkkien mekaanisiin ominaisuuksiin. 

Kokeissa havaittiin, että 1 %:n tärkkelysliuoksella pintaliimatut arkit kutistuivat 

selvästi enemmän kuin puhtaalla vedellä käsitellyt arkit, kuten voidaan havaita 

kuvasta 24. [32] 
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Kuva 24. Arkeista mitatut kuivatuskutistumat poikki- ja konesuunnassa kostu-

tusmäärän funktiona. Tärkkelys annosteltiin paperin pinnalle 1 %:n 

liuoksena. [32] 

Kuvasta 24 voidaan havaita myös, että paperiin imeytyvän veden määrällä on vai-

kutusta arkin kuivatuskutistumaan. Paperiin imeytyvän vesimäärän kasvaessa 

kasvaa myös arkin kuivatuskutistuma niin vapaassa, kuin myös jännityksen alai-

sessa kuivatuksessa. Kuivatuskutistuman kasvu selittyy sillä, että vesimäärän kas-

vaessa yhä useammat kuitujen väliset sidokset hajoavat ja aikaisemmassa kuiva-

tuksessa syntyneet jähmettyneet venymät purkautuvat tehokkaammin. Voidaankin 

olettaa, että ne tekijät, jotka lisäävät veden imeytymistä rainaan pintaliimauksessa 

tai päällystyksessä, lisäävät myös rainan potentiaalista kuivatuskutistumaa ja sitä 

kautta heikentävät mittapysyvyyttä. [9] 

Pigmenttipäällystyksellä tai pintaliimauksella voidaan myös parantaa päällystettä-

vän kartongin mittapysyvyyttä, jos niiden avulla pinnan hydrofiilisyyttä saadaan 

vähennettyä. Pinnan hydrofiilisyyden laskiessa veden imeytyminen kartonkiin 

hidastuu, jolloin kostutusta vaativissa jalostusprosesseissa voidaan selvitä pie-

nemmillä kosteusmuutoksilla. Pintojen ollessa hydrofobisempia heikkenevät 

myös ilman kosteudesta johtuvat mittamuutokset kartongissa. Mikäli päällystys 

tai pintaliimaus suoritetaan vain toiselle puolelle tai päällystekerroksissa on eroa 

puolten välillä, tulee kartongin rakenteesta toispuoleinen. Tällöin pinta- ja selkä-
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puoli reagoivat erilaisesti kosteuden vaihteluihin ja kosteuden aiheuttamat mitta-

muutokset ovat puolilla eri suuret. [4,5,8] 

 

3.5.9 Varastointi 

Asiakkaille toimitettavat rullat ja arkkipalletit pakataan kosteudelta suojaavaan 

materiaaliin. Rullilla pakkausmateriaalina yleisesti käytetään polyeteenillä lami-

noitua tai päällystettyä kartonkipohjaista käärettä ja palleteilla muovista kiriste-

kalvoa. Pakkauksen tehtävänä on suojata tuotetta mekaanisilta ja ilmastollisilta 

rasituksilta. Kosteussuojatun pakkauksen sisällä olevalla paperilla tai kartongilla 

on tietty tasapainokosteus, joka riippuu kuituosuudesta, kuitulajista ja valmistus-

prosessissa vallinneista ilmasto-olosuhteista. Edellä mainituista etenkin kuitu-

osuudella on merkittävä vaikutus tasapainokosteuteen. Esimerkiksi täydestä kui-

dusta tehdyllä paperilla tasapainokosteus voi olla jopa 10 %, kun taas suhteessa 

vähemmän kuituja sisältävällä päällystetyllä hienopaperilla vastaava kosteus voi 

olla vain 5 %. [5,33] 

Kartongin mittapysyvyyden kannalta on tärkeää, että sen kosteus pysyisi vakiona 

tuotannosta aina asiakkaalle saakka. Kartongin kosteudella on tapana hakeutua 

tasapainotilaan ympäröivän ilman kanssa. Ilman ollessa kosteampaa kartonki ottaa 

kosteutta itseensä ja vastaavasti ilman ollessa paperia kuivempaa, luovuttaa kar-

tonki kosteutta ympäröivään ilmaan. Kosteuden vaihtelun seurauksena kartongin 

dimensiot muuttuvat ja se saattaa menettää suoran, tasomaisen olomuotonsa. Tä-

män takia ilman suhteellisen kosteuden vaihtelut kartongin käsittelytiloissa tulisi 

minimoida. [4,5,33] 

Kartongin kosteusmuutosten välttämiseksi ilman höyrynpaineen tulisi olla mah-

dollisimman yhtäläiset kosteussuojatun paketin sisällä sekä käsittelytiloissa. Pak-

kauksessa vallitsevaa höyrynpainetta voidaan muokata muuttamalla pakkausta 

ympäröivän ilman lämpötilaa. Minimoitaessa kartongin kosteusmuutokset tulee 

kosteussuoja avata oikeassa lämpötilassa ja ennen avaamista lämpötilan tulee an-

taa tasoittua pakkauksen sisällä. Kuvassa 25 on esitetty, mitä vaikutuksia lämpöti-

lan valinnalla on paperiarkkien kosteusmuutoksiin avattaessa pakkauksen kos-

teussuoja. [4,10,33] 



 41 

 
Kuva 25. Lämpötilan vaikutus arkkien kosteusmuutokseen poistettaessa ark-

keja suojaava kosteussuoja. Vasemmanpuoleisessa kuvassa liian al-

haisen lämpötilan valinnan takia arkit imevät itseensä kosteutta ym-

päröivästä ilmasta, minkä seurauksena arkeissa esiintyy aaltoilevaa 

käyristymistä. Oikeanpuoleisessa kuvassa tasapinotilaa korkeamman 

lämpötilan valinta aiheuttaa arkin kuivumisen ja siitä seuraavan ark-

kien kutistumisen reunoilta. [33] 

Vasemman puoleisessa kuvassa arkkipinon reunat aaltoilevat, koska pinoa ympä-

röivä kostea ilma vaikuttaa epätasaisesti arkin reuna- ja sisäosiin. Reunojen kastu-

essa aiemmin pinon reunoilla ja sisäosissa tapahtuu turpoamista eri aikaan, jolloin 

reunojen ja sisäosien väliin jää pysyvä kosteusero. Kosteusero aikaansaa mitta-

eron arkin reunojen ja sisäosien välille, jolloin arkin reunat jäävät löysiksi ja aal-

toileviksi. Oikeanpuoleisessa kuvassa pinon reunat ovat jännittyneet, koska tasa-

painotilaa kuivempi ilma saa pinon kuivumaan epätasaisesti. Tällöin reunat kui-

vuvat aiemmin ja jäävät lyhyemmiksi kuin arkin sisäosat. [2] 

Arkkipinon epätasaiseen kosteuskäyttäytymiseen vaikuttavat myös kosteusmuu-

toksia vastustavat voimat. Reunoilla turpoamista tai kutistumista voi tapahtua ver-

rattain vapaasti, mutta sisäosissa kosteusmuutoksia estävät pinon oma paino ja 

sisäosien muuttumaton mitta. Näin ollen reunoilta sisäänpäin mentäessä mittojen 

muuttumiseen vaikuttavat jännitykset vapautuvat, jolloin mittamuutokset ovat 

voimakkaampia reunoilla kuin sisäosissa. [2] 
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3.6 Mittapysyvyyden parantaminen 

Edellisen kappaleen perusteella voidaan todeta, että paperin tai kartongin mitta-

pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita. Mittapysyvyyden kannalta merkittä-

vimpiä raaka-ainetekijöitä ovat massan jauhatus, käytettävät massalajit, massojen 

kuivatushistoriat sekä massan täyteainepitoisuus. Paperi- tai kartonkikoneella mit-

tapysyvyyttä voidaan hallita muokkaamalla kuitujen orientoitumista rainassa sekä 

estämällä rainan kutistumista kuivatusosalla. Tarkkailtaessa mittapysyvyyteen 

vaikuttavia tekijöitä voidaan havaita, että mittapysyvyyttä heikentävät ne tekijät, 

jotka parantavat kuituverkoston sitoutumista. Koska kuituverkoston sitoutunei-

suudella on myös positiivinen vaikutus verkoston lujuusominaisuuksiin, voidaan 

mittapysyvyyttä parantaessa joutua tekemään kompromissi mittapysyvyys- ja lu-

juusominaisuuksien kanssa. [1,2,3,4,8,9] 

Fellers et al. ovat mainitsevat mittapysyvyyttä parantaviksi toimiksi seuraavat 

tekijät: [7] 

 Jauha massaa niin vähän kuin on mahdollista 

 Käytä mineraaliperäisiä täyteaineita polymeerien sijasta 

 Käytä paalisellua putkisellun sijaan 

Monikerroskartongilla mittapysyvyyttä voidaan parantaa korvaamalla rungon ke-

miallinen massa heikommin sitoutuvalla mekaanisella massalla. Tällöin tulee kui-

tenkin kiinnittää huomiota runkomassan jauhatukseen, koska mekaanisilla mas-

soilla jauhatus lisää hienoaineen osuutta massassa. Hienoaineen määrän kasvaessa 

massan mittapysyvyys heikkenee merkittävästi, koska hienoaines omaa korkean 

vesiadsorption ja turpoamistaipumuksen sekä toimii kuitujen välisenä liima-

aineena, parantaen näin kuituverkoston sitoutuneisuutta. [8] 
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4 PAPERIN JA KARTONGIN KÄYRISTYMINEN 

4.1 Käyristyminen ilmiönä ja sen syyt 

Kosteuden vaihtelun seurauksena paperin tai kartongin dimensioissa tapahtuu 

usein muutoksia. Mittamuutosten tapahtuessa epäsymmetrisesti paperin tai kar-

tongin rakenteessa on seurauksena käyristyminen. Käyristymisellä tarkoitetaan 

paperin tai kartongin poikkeamista tasaisesta muodosta. Käyristymisen ollessa 

voimakasta voidaan se havaita jo paperi- tai kartonkiradasta, mutta yleensä käyris-

tyminen havaitaan vasta radasta leikatuista arkeista. Tämän takia käyristyminen 

usein aiheuttaa ongelmia vasta sen jälkeen, kun paperi tai kartonki on arkitettu.  

Käyristyessään paperi- tai kartonkiarkki pyrkii muodostamaan kaarevan pinnan 

tietyn akselin ympärille. Akseli voi olla kone- tai poikkisuunnassa tai niiden välis-

sä, jos kyseessä on diagonaalinen käyristyminen. Tyypillisesti käyristymistä esiin-

tyy kun alun perin tasainen arkki kokee muutoksen kosteus- tai lämpötilaolosuh-

teissa. Käyristyminen on hyvin monimutkainen ja kiusallinen vika, jonka poista-

minen saattaa osoittautua hyvinkin haastavaksi. Käyristymisen takana saattaa piil-

lä monia eri tekijöitä, mutta perimmäinen syy on aina se, että kovera puoli on jos-

tain syystä lyhyempi kuin kupera puoli. [2,4,34,35,36,37] 

Ketoja mainitsee paperin tai kartongin käyristymiselle kolme syytä: [8] 

 Käyristyminen vakiokosteudessa, tuotantoprosessin aiheuttama käyristy-

minen 

 Käyristyminen kosteuspitoisuuden muuttuessa, rakenteen toispuoleisuuden 

aiheuttama käyristyminen 

 Käyristyminen toispuoleisen käsittelyn seurauksena, toispuoleisen käsitte-

lyn aiheuttama käyristyminen 

Käyristymistä tavataan melkein kaikilla paperi- tai kartonkilajeilla, mutta eniten 

ongelmia se aiheuttaa paino- ja kopiopapereilla sekä pakkauskartongeilla. Käyris-

tyneet arkit voivat aiheuttaa kuljetus- ja käsittelyongelmia jalostuskoneilla. Vää-

rään suuntaan tai voimakkaasti käyristyneet arkit ovat hankalia syöttää koneeseen, 

koska kohonneet reunat voivat ottaa kiinni laitteiden osiin ja aiheuttaa näin tukok-
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sia. Etenkin diagonaalinen käyryys on haitallista, koska diagonaalisesti käyristy-

neellä arkilla yksittäinen nurkka voi poiketa merkittävästi arkin keskiosan tasosta, 

eikä arkkia pystytä oikaisemaan, kuten kone- tai poikkisuunnassa käyristyneitä 

arkkeja. Tämän takia diagonaalisesti käyristyneet arkit aiheuttavat usein merkittä-

viä ongelmia jalostusprosesseissa, kuten esimerkiksi painatuksessa. Ongelmallisen 

käyryydestä tekee myös se, että tehtaalla tasaiselta näyttävät arkit voivat asiak-

kaalla olla voimakkaasti käyristyneitä. Toiminnallisten ongelmien lisäksi käyris-

tyminen vaikuttaa arkkien ulkonäköön. Etenkään diagonaalisesti käyristynyttä 

arkkia ei voida pitää ulkonäöltään tyydyttävänä. [8,36,38,39] 

Paperin tai kartongin käyristyminen voi olla palautuvaa tai palautumatonta, kuten 

niissä esiintyvät mittamuutoksetkin. Palautuvaa käyristymää kutsutaan kosteus-

käyristymäksi. Kosteuskäyristymistä tapahtuu ilman suhteellisen kosteuden olles-

sa välillä 20–70 %, jolloin paperin tai kartongin käyryys muuttuu likimain lineaa-

risesti ilman suhteellisen kosteuden muuttuessa. Ilman suhteellisen kosteuden 

noustessa yli 70 %:n syntyy paperin tai kartongin rakenteeseen palautumattomia 

muutoksia, eikä käyristyminen ole tällöin enää palautuvaa. Palautumattomat muu-

tokset syntyvät, kun paperi tai kartonki kostuu riittävästi, jotta sen sisältämät si-

säiset jännitykset alkavat purkautua. Tällöin palatessa muutosta edeltävään kos-

teuteen ei paperin tai kartongin käyryys enää palaakaan lähtötilanteeseen. Liialli-

sen kostumisen lisäksi palautumattomaan käyristymiseen johtavia muutoksia pa-

perin tai kartongin rakenteessa voi syntyä myös kuumentamisen tai mekaanisen 

venytyksen seurauksena. Kuvassa 26 on esitetty toispuoleisen kostutuksen aikaan-

saama palautumaton käyristyminen paperille. Aluksi kostutus aiheuttaa kuitujen 

turpoamisen, minkä seurauksena kostutetusta puolesta tulee toista puolta pidempi 

ja käyristyminen tapahtuu kostuttamatonta puolta kohti. Myöhemmin kostutetun 

puolen kuivuessa tulee siitä toista puolta lyhyempi ja lopullinen käyristyminen 

tapahtuu kostutettua puolta kohti. [4,8,39,40,41,42] 
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Kuva 26. Kone- ja poikkisuuntaisen paperikaistaleen käyristyminen 

toispuoleisen kostutuksen seurauksena. [41] 

 

4.2 Käyryyden tunnusluvut 

Käyryyden mittana käytetään yleisesti pinnan kaarevuussäteen käänteislukua, 

jonka symboli on K-kirjain ja yksikkö 1/m. Näytteen käyryyttä voidaan kuvailla 

käyristymissuunnalla, käyryyden voimakkuudella sekä käyristymispuolella. Mitä 

suurempi K-arvo näytteestä mitataan, sitä voimakkaampaa on näytteen käyryys. 

Näytteen käyryyttä voidaan ilmaista myös reunojen nouseman (w) avulla. Käyris-

tymispuolta merkataan yleisesti siten, että positiivisen etuliitteen saaneet K- ja w-

arvot tarkoittavat pintaan päin käyristymistä ja vastaavasti negatiivinen etuliitteen 

arvot selkään päin käyristymistä. Yleisestä tavasta poiketen tässä työssä selkään 

päin käyristyneet näytteet saavat positiivisen etumerkin. [8,34,39] 

Käyristymisen suunnan määrittelemiseksi on olemassa ainakin kaksi eri tapaa. 

Toiset määrittelevät käyristymisen käyristymisakselin mukaan, kun taas toiset 

reunojen kohoamisen perusteella. Määriteltäessä käyristymissuunta akselin mu-

kaan, on käyristymissuunta sen akselin suuntainen, jonka ympärille muodostuu 

näytteen käyristymisen seurauksena kaareva pinta. Tällöin akselin ollessa kone-

suunnassa, puhutaan konesuuntaisesta käyristymisestä. Määriteltäessä käyristy-

missuunta näytteen reunojen kohoamisen perusteella on suunta se, jossa reunat 

ovat koholla. Tällöin esimerkiksi näytteen poikkisuuntaisten reunojen ollessa ko-

holla, on käyryys poikkisuuntaista. Tässä työssä käyryyden suuntaa käsitellään 

jälkimmäisen määritelmän mukaisesti. Kuvassa 27 on kuvattuna erilaisia käyris-

tymisen muotoja. [4,8,34,36,39] 
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Kuva 27. Käyryyttä kuvaavat komponentit ja niiden määritelmät. [8] 

Arkissa esiintyvää käyryyttä voidaan kuvata kolmen käyryyskomponentin avulla, 

jotka ovat konesuuntainen käyryys (Kx), poikkisuuntainen käyryys (Ky) ja diago-

naalinen käyryys (Kxy). Kone- ja poikkisuuntainen käyryys kuvaavat näytteen pin-

nan kaareutumista kone- ja poikkisuunnassa. Diagonaalinen käyryys kuvaa puo-

lestaan sen, miten käyryydet pitkin kone- ja poikkisuunnan välisiä lävistäjiä eroa-

vat toisistaan. Käyryyskomponenttien voidaan määrittää näytteestä yhtälöiden 1-3 

avulla. [8,34,39,43] 

x

x
Rx

w
K

1
2

2





    (1) 

y

y
Ry

w
K

1
2

2





    (2) 

yx

w
K xy



 2

2      (3) 
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Kaavoissa w on nousema näytteen tasosta. Rx sekä Ry ovat kaarevuussäteet poikki- 

ja konesuunnassa. Käyryyskomponenttien avulla voidaan riittävän pienelle näy-

tearkille määrittä nousema tasosta pisteessä (x,y) seuraavan yhtälön avulla. [39,43] 

 xyKyKxKyxw xyyx  22

2

1
),(    (4) 

Yhtälössä x on konesuuntainen ja y poikkisuuntainen etäisyys näytekappaleen 

keskikohdasta. Näytteen keskikohdan (x = y = 0) oletetaan olevan vaakasuorassa 

tasossa, jolloin nousema kyseisessä kohtaa on 0. Pisteen ollessa näytekappaleen 

reunalla, kyseessä on reunan nousema. Näytekappaleen koon ollessa riittävän suu-

ri tai käyryyden ollessa liian voimakasta, ei yhtälö 4 pidä sellaisenaan enää paik-

kansa. Tällöin yhtälöön on lisättävä korkeamman asteen termejä muuttujille. 

[8,39,43] 

Näytteessä esiintyvä käyryyden suunta riippuu käyryyskomponenttien voimak-

kuuksista. Vaikka näytteessä usein esiintyy sekä kone- että poikkisuuntaista käy-

ristymistä, ei riittävän suuri näyte voi käyristyä yhtä aikaa molempaan suuntaan, 

vaan käyristyminen tapahtuu hallitsevan käyryyskomponentin mukaan. Esimer-

kiksi pitkään rullalla säilytetyllä kartongilla konesuuntainen käyryys on usein riit-

tävän voimakasta, että muunlaista käyryyttä on näytteestä vaikeaa havaita. Kos-

teuden muutoksen aiheuttama kosteuskäyristymä on puolestaan kuitujen orientoi-

tumisen ja kosteuskäyttäytymisen takia usein voimakkainta paperin poikkisuun-

nassa. Tämän takia suoraan koneella otetut käyryysnäytteet ovat harvoin kone-

suunnassa käyriä. Käyryyskomponenttien ollessa tarpeeksi lähellä toisiaan on 

mahdollista, että käyryys vaihtaa suuntaa poikki- ja konesuunnan välillä. Tämän 

takia on hyvä olla tietoinen eri käyryyskomponenttien voimakkuuksista, jotta 

käyryyden suunnanmuutokset voidaan välttää. [8,39] 

Diagonaalisesti käyristyneellä näytteellä diagonaalinen käyryyskomponentti on 

samansuuruinen kuin kone- tai poikkisuunainen käyryys. On myös mahdollista, 

että kaikki komponentit ovat yhtä suuria. Diagonaalisen käyristymisen ollessa 

kyseessä käyristymisakseli on poikki- ja konesuunnan välissä. Käyristymisakselin 

kulma konesuuntaan nähden voidaan määrittää yhtälön 5 avulla. [39] 
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Arkin ollessa diagonaalisesti käyristynyt ovat sen vastakkaisen nurkat samalla 

korkeudella arkin keskustan suhteen ja vierekkäiset nurkat eri korkeudella. Dia-

gonaalisen käyryyskomponentin kasvaessa kasvaa myös nousemaero (wn) vierek-

käisten nurkkien välillä. Konesuunnassa (Lx) pitkän ja poikkisuunnassa (Ly) leve-

än arkin nurkkien nousemaero voidaan laskea yhtälön 6 avulla. [39] 
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Tarkasteltaessa riittävän suuren kartonkiarkin käyristymistä havaitaan, että se 

muodostaa tavallisesti sylinterimäisen pinnan käyristymisakselin ympärille. Tämä 

muoto on kuitenkin kartongin perusluonteen vastainen. Kartongille on ominaista, 

että se pyrkii muodostamaan satula- tai kuppipinnan, jotka on esitetty kuvassa 28. 

[8,39] 

 
Kuva 28. Käyristymisen aikaansaamat satula- ja kuppipinta näytteelle. [39] 

Kyseiset pinnat voidaan kuitenkin havaita vain tarpeeksi pientä näytettä tarkastel-

taessa. Satulapinnan muoto syntyy näytteen pintojen kone- ja poikkisuuntaisen 

käyryyksien ollessa vastakkaismerkkisiä. Kuppipinnan muoto puolestaan syntyy 

näytteen pintojen ollessa samaan suuntaan käyristyneitä sekä poikki- että kone-

suunnassa. Satula- ja kuppikaarevuutta voidaan kuvailla tunnusluvuilla K2s ja K0, 

jotka voidaan määrittää yhtälöistä 7 ja 8. Kartongin ollessa satulakäyristynyt on 

|K0| < K2s ja vastaavasti kuppikäyristynyt, jos |K0| > K2s. [39] 
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Kartongin kerroksellisen rakenteen takia käyristymistä ja sen syitä voidaan tutkia 

tarkastelemalla eri kerrosten ominaisuuksia. Tarkastelun helpottamiseksi olete-

taan, että ominaisuudet voivat vaihdella kerrosten välillä, mutta yksittäisessä ker-

roksessa vaihtelua ei tapahdu. Niskanen esittää, että kolmikerroskartongilla, jonka 

keskikerros on mekaanista massaa, voidaan käyryys esittää yksinkertaisena funk-

tiona pinnan ja taustan mittamuutoksista. Runkokerroksen paksuudella on puoles-

taan merkittävää vaikutusta käyryyden voimakkuuteen. Tunnettaessa pinta- ja 

taustakerroksen mittamuutokset, orientaatiokulmat sekä kartongin paksuus, voi-

daan määrittää kartongin käyryyskomponentit yhtälöiden 9-11 avulla. [39] 
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Kaavoissa εxt on taustan ja εxp pinnan mittamuutos konesuunnassa. Vastaavasti εyt 

on taustan ja εyp pinnan mittamuutos poikkisuunnassa. tˈ on pinta- ja taustakerrok-

sen välinen tehollinen etäisyys kartongin paksuussuunnassa. εx ja εy ovat kartongin 

keskimääräinen mittamuutos kone- ja poikkisuunnassa. ϕt on taustan ja ϕp pinnan 

orientaatiokulma. ϕ on kartongin keskimääräinen orientaatiokulma. [39] 

Pinta- ja taustakerroksen väliseen teholliseen etäisyyteen vaikuttavat kerrosten 

paksuudet, neliömassat sekä jäykkyydet. Näin ollen sen määrittäminen on melko 

työlästä. Niskanen on havainnut, että käytännössä pinta- ja selkäkerroksen teholli-

nen etäisyys on varsin lähellä kartongin kokonaispaksuutta, jolloin laskutoimitus-

ten helpottamiseksi se voidaan korvata kartongin kokonaispaksuudella. Yhtälöitä 
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9-11 tarkastelemalla voidaan havaita, että kartongin paksuuden kasvaessa käy-

ryyskomponentit pienenevät. Tämän takia paksu kolmikerroskartonki käyristyy 

ohutta vähemmän. [39,44] 

 

4.3 Käyristymiseen vaikuttavat tekijät 

Käyristyminen johtuu aina paperin tai kartongin pintojen mittaeroista, joiden seu-

rauksena tapahtuu käyristymistä lyhyempää pintaa päin. Käyryys on sitä voimak-

kaampaa, mitä suurempi mittaero pintojen välillä esiintyy. Mittaerot voivat johtua 

siitä, että pinnat reagoivat eri tavoin kosteuden muutoksiin tai siitä, että kosteus 

jakautuu pintojen kesken epätasaisesti. Käyristymisen syynä voi olla myös me-

kaaninen venytys, jos venytyksen seurauksena paperin tai kartongin rakenteeseen 

syntyy toispuoleinen plastinen muodonmuutos. Näin ollen käyryyteen vaikuttavat 

sekä rakenteelliset tekijät että valmistus- ja jalostusprosesseissa tapahtuvat käsitte-

lyt. [4,8,36,45,46] 

 

4.3.1 Rakenteen epäsymmetria 

Yleisin syy paperin tai kartongin käyristymiseen on kosteuden aikaansaama muu-

tos, joka syntyy yhdessä kosteuden aiheuttamien mittamuutosten ja paksuussuun-

nassa epäsymmetrisen rakenteen tuloksena. Paperin tai kartongin toispuoleisen 

rakenteen aiheuttama käyristyminen voi johtua esimerkiksi kuituorientaatioeroista 

rainan eri puolilla. Syynä voi olla myös kartongin tarkoituksella epäsymmetrinen 

rakenne, joka johtuu kerrosten tai pintojen välisistä eroista. Pinta- ja selkäkerros 

saattavat poiketa toisistaan paksuuden ja koostumuksensa perusteella tai niitä voi 

peittää erilaiset liima- tai päällystekerrokset. Kosteuspitoisuuden muuttuessa ker-

rokset reagoivat eri tavoin ja seurauksena on kartongin käyristyminen. Käyristy-

misen voimakkuus on riippuvainen ympäröivän ilman suhteellisesta kosteudesta, 

jolloin mitä enemmän kosteus muuttuu, sitä suurempi muutos tapahtuu myös 

käyryydessä. [2,4,6,42,47] 
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Etenkin monikerroskartongeilla eri kerrosten välillä voi olla merkittäviä eroja kui-

tuorientaation voimakkuudessa sekä orientaatiokulmassa. Pinta- ja selkäkerroksen 

kuituorientaatioiden poiketessa, orientaatioiden voimakkuudet määräävät käyris-

tyykö kartonki pintaan vai selkään päin. Erot pinnan ja selän orientaatiokulmissa 

vaikuttavat puolestaan diagonaaliseen käyristymiseen ja sen voimakkuuteen. Kar-

tongin konesuuntainen käyristyminen on huomattavasti harvinaisempaa kuin 

poikkisuuntainen, koska rainan konesuunnassa yleensä tapahtuu vähemmän mit-

tamuutoksia kun poikkisuunnassa. Vähäisemmät mittamuutokset konesuunnassa 

johtuvat siitä, että kuidut ovat rainassa aina enemmän konesuuntaan suuntautunei-

ta ja siitä, että koneen kuivatusosalla radan kutistumista pystytään estämään te-

hokkaammin konesuunnassa. Konesuuntaisten mittamuutosten jäädessä pieniksi 

on kerrosten kuituorientaatiolla suurempi vaikutus rainan poikkisuuntaisiin mit-

tamuutoksiin ja poikkisuuntaiseen käyristymiseen, jos mittamuutokset vaihtelevat 

kerrosten välillä. Kuituorientaatioeroista johtuva käyristyminen tapahtuu aina 

voimakkaammin orientoitunutta puolta kohti. [4,8,42,44] 

Papereilla ja kartongeilla rakenteellinen toispuoleisuus voi syntyä myös epätasai-

sen hieno- ja täyteainejakauman seurauksena. Myös tiheysprofiilin symmetrisyy-

dellä on havaittu olevan vaikutusta käyristymiseen. Tämän takia märkäpuristuk-

sella pystytään myös vaikuttamaan käyristymiseen. Toteutettaessa vedenpoisto 

tasaisesti paksuussuunnassa saadaan rainalle symmetrisempi rakenne, jolloin sen 

käyristymistaipumus heikkenee. Edellä mainittujen tekijöiden vaikutus paperin tai 

kartongin käyristymiseen on tavallisesti kuitenkin huomattavasti pienempää kuin 

kuituorientaatiolla. [8,42,48,49] 

Kuiduista peräisin oleva hienoaine omaa korkean vesiaffiniteetin ja turpoamisky-

vyn. Kuituperäinen hienoaine parantaa myös kuituverkoston sitoutumista toimi-

malla liima-aineena kuitujen välillä. Edellisten tekijöiden takia enemmän hienoai-

netta sisältävä puoli on alttiimpi kosteuden aiheuttamille mittamuutoksille. Kui-

vuessaan hienoainerikkaampi puoli kutistuu toista puolta enemmän ja vastaavasti 

kostuessaan turpoaa enemmän. Etenkin papereilla on tapana pyrkiä käyristymään 

enemmän hienoainetta sisältävää puolta päin. [4,48] 

Epäorgaaniset täyteaineet eivät sido vettä, eivätkä turpoa tai kutistu veden vaiku-

tuksesta. Näin ollen ne eivät myöskään reagoi kosteuden muutoksiin ja stabiloivat 
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kuituverkostoa. Täyteaineen määrän kasvaessa myös kuituverkoston sitoutuminen 

vähenee, jolloin sisäisten jännitysten välittyminen kuituverkostossa heikkenee ja 

mittamuutokset pienenevät. Täyteaineen kasvaessa kasvaa usein myös rakenteen 

huokoisuus, jolloin veden poistuminen nopeutuu. Näin ollen käyristyminen usein 

pyrkii tapahtumaan sitä puolta kohti, joka sisältää vähemmän täyteainetta. [4,8] 

Epäsymmetrinen tiheysjakauma vaikuttaa käyristymiseen, koska tiheyden kasva-

essa kuituaineksen sitoutumiskyky paranee. Sitoutumiskyvyn parantuessa jänni-

tysten välittyminen kuituverkostossa tehostuu ja kosteuden aiheuttamat muutokset 

kasvavat, jolloin paperi tai kartonki käyristyy kuivuessaan tiheämpää puolta kohti. 

Tiheyden vaihtelu rakenteen paksuussuunnassa voi aiheuttaa vaihtelua myös huo-

koisuudessa. Tällöin alhaisemman huokoisuuden omaava tiheämpi puoli kuivuu 

hitaammin. Tiheämmän puolen kuivuessa viimeisenä tapahtuu käyristyminen ti-

heämpää puolta kohti. [4,8] 

Kartongin kerroksellisen rakenteensa takia eri kerroksissa voidaan käyttää erilai-

sia massoja, jolloin kartongin paksuussuunnassa voi tapahtua merkittävää vaihte-

lua ominaisuuksissa. Massojen poiketessa kerrosten välillä kartongin käyristymi-

seen vaikuttaa kerrosten symmetrian lisäksi massojen kuitukoostumukset, kuitu-

osuudet sekä jauhatukset. Esimerkiksi kemiallinen massa omaa yleensä suurem-

man kuivatuskutistuman kuin mekaaninen massa, jolloin enemmän kemiallista 

massaa sisältävä kerros kutistuu enemmän kuivuessaan. Massan jauhatus lisää 

kuitujen kuituverkoston sitoutumista ja sitä kautta heikentää mittapysyvyyttä. Täl-

löin muuten identtisten pinta- ja selkämassan epätasaisella jauhatuksella voidaan 

vaikuttaa käyristymiseen. Jauhetumpaa massaa sisältävä kerros kutistuu kuivues-

saan enemmän, jolloin kartongin käyristyminen tapahtuu sitä kerrosta kohti, jonka 

massan jauhatusaste on korkeampi. [4,5,8,21] 

Kartongin käyristymiseen voidaan vaikuttaa myös säätämällä eri kerrosten massa-

liimausta. Massaliimauksesta riippuen sillä voidaan vaikuttaa kerrosten sitoutu-

neisuuteen tai säädellä pintaliimauksessa ja päällystyksessä kerrokseen imeytyvän 

veden määrää. [2] 
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4.3.2 Toispuoleinen kuivatus 

Rakenteellisten tekijöiden lisäksi loppukuivatuksen toispuoleisuutta pidetään yh-

tenä merkittävimpänä paperin tai kartongin käyristymineen vaikuttavana tekijänä. 

Epäsymmetrisen kuivatuksen takia paperin tai kartongin kosteusprofiili ei ole 

paksuussuunnassa tasainen, minkä seurauksena muuten ominaisuuksiltaan sym-

metrinen paperi tai kartonki käyristyy. Epätasainen kuivatus voi johtua ala- ja 

yläkuivaussylinterien lämpötilaeroista, kuivatuslaitteiston toispuoleisuudesta tai 

kuivattavan radan rakenteen epäsymmetriasta. Epätasaisen kuivatuksen seurauk-

sena rainan kutistuma vaihtelee paksuussuunnassa, jolloin toinen pinta jää toista 

lyhyemmäksi. [4,10] 

Koneella paperin tai kartongin käyristymistä tavallisesti hallitaan muokkaamalla 

loppukuivatusta toispuoleiseksi. Käyristymisen syntymistä epätasaisen kuivatuk-

sen seurauksena pyritään perustelemaan kahden eri vaikutusmekanismin avulla. 

Käyristymisen oletetaan tapahtuvan joko jähmettyneen venymän tai ilmastoitu-

miserojen syntyminen vaikutuksesta. Mekanismit vaikuttavat eri suuntiin ja käy-

ristymissuunnan epäilläänkin määräytyvän sen mukaan, kumpi mekanismeista on 

hallitseva. Siihen kumpi näistä tekijöistä on hallitseva, vaikuttaa kuivattavan ma-

teriaalin ominaisuudet sekä koneolosuhteet. [2,4,50] 

Mekanismeja voidaan selventää esimerkin avulla. Oletetaan tilanne, jossa 

alasylinterit ovat yläsylintereitä kuumempia. Ensimmäisen mekanismin mukaan 

tällöin alasylinterien kanssa kosketuksissa oleva rainan yläpuoli kuivuu enemmän 

ja nopeammin kuin alapuoli. Kuivumisen seurauksena yläpuoli pyrkii kutistu-

maan, mutta kosteampi alapuoli estää kutistumista. Alapuolen kuivuessa myö-

hemmin se saa kutistua vapaammin, jolloin se myös kutistuu enemmän kuin ylä-

puoli. Alapuolen kutistuessa enemmän käyristyy raina alaspäin. [2,4] 

Toisen mekanismin mukaan rainan yläpuolen uskotaan olevan kuivempi ja lyhy-

empi kuin alapuolen lähtiessään kuumemmilta sylintereiltä. Kosteus pyrkii tasaan-

tumaan paksuussuunnassa diffuusion avulla, mutta hystereesi-ilmiön takia pinto-

jen välille jää pysyvä kosteusero ja siitä seuraava mittaero, jolloin enemmän kui-

vanut yläpuoli jää pysyvästi alapuolta lyhyemmäksi. Tällöin käyristyminen tapah-

tuu lyhyempää yläpuolta kohti. [2,4] 
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Etenkin paksuilla papereilla ja kartongeilla on havaittu ensiksi mainitun meka-

nismin olevan hallitseva, eli ne käyristyvät kylmempiä teloja vasten ollutta puolta 

kohti. Kuvassa 29 on esitetty kuivatussylinterien lämpötilaeron vaikutuksia käy-

ristymiseen koepaperikoneella. Myös tässä tapauksessa käyristyminen tapahtuu 

kuumempia teloja kohti. [2,10] 

 
Kuva 29. Paperin poikkisuuntainen käyristyminen kuivatussylinterien lämpö-

tilaeron funktiona. Käyryys ilmoitetaan reunojen kohoamana kes-

kustan tasosta. [10] 

Persson ja Wahlström ovat tutkineet laboratoriokuivaimen avulla erilaisten kuiva-

tusstrategioiden vaikutusta kartongin käyristymiseen. Kokeissa havaittiin, että 

kartongin käyristymistä pystyttiin hallitsemaan muokkaamalla kuivatuksen jakau-

tumista puolten välillä. Vaikutus kartongin käyryyteen perustuu siihen, että kuiva-

tuserojen kasvaessa puolten välillä, kasvaa myös kosteusgradientti kartongissa. 

Kosteusgradientin kasvaessa mitä suurempi kosteusgradientti puolten välillä esiin-

tyi, sitä enemmän kartonki käyristyi kosteampaa puolta kohti. [51] 

 

4.3.3 Toispuoleinen käsittely 

Kuivatuksen lisäksi paperin tai kartongin käyristymistä voivat aiheuttaa myös 

käsittelyt, kuten päällystys, kostutus, höyrykäsittely tai painatus mikäli niiden 

seurauksena käsiteltävään rataan syntyy epäsymmetrinen kosteusgradientti. Pape-

rin tai kartongin kostuttaminen tai kuumentaminen voi aiheuttaa palautumatonta 



 55 

käyristymistä, mikäli niiden seurauksena kuituverkostoon kuivauksessa syntyneitä 

sisäisiä jännityksiä pääsee purkautumaan. Palautumaton käyristyminen voi aiheu-

tua myös siitä, että kuitumateriaalin pehmenemislämpötila ylittyy korkean lämpö-

tilan tai kosteuden seurauksena, jolloin rakenteessa syntyy muutoksia molekyyli-

tasolla. [4,10] 

Toteutettaessa paperin tai kartongin pintakäsittely, kuten esimerkiksi päällystys 

toispuolisena, käyristyy paperi tai kartonki yleensä käsiteltävää pintaa kohti. Syy-

nä tähän on päällysteen mukanaan tuoma vesi, joka aiheuttaa käyristymisen, jos 

kastumisen seurauksena rakenteeseen kuivatuksessa syntyneet jähmettyneet ve-

nymät purkautuvat toispuoleisesti. Venymien purkauduttua paperi tai kartonki 

pyrkii käyristymään sitä puolta kohti, jolta venymä on enemmän purkautunut. 

Pintakäsittelyn ollessa symmetrinen on käyristyminen huomattavasti harvinai-

sempaa, koska tällöin paperi tai kartonki kostuu z-suunnassa tasaisemmin. Tois-

puoleinen päällystys aiheuttaa usein käyristymisen myös senkin takia, koska täl-

löin paperin tai kartongin rakenteesta tulee toispuoleinen. [2,4,8,10] 

Pintakäsiteltäessä paperia tai kartonkia käyristymiseen vaikuttaa myös se, kumpi 

puolista kostuu viimeisenä. Käyristymisen nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että 

käyristyminen tapahtuu aina viimeksi kostutettua puolta kohti. Oletettuja syitä 

tähän ovat: [5] 

 Kuivemman puolen kutistuessa aiemmin tällöin vielä kostea puoli pyrkii 

rajoittamaan muutosta ja kuivemmalle puolelle syntyy sisäisiä jännityksiä. 

Myöhemmin kutistuva kosteampi puoli saa kutistua rauhassa, jolloin ky-

seisellä puolella jähmettynyt venymä on pienempi. 

 Kostutuksen seurauksena koneelta valmistuvan rainan paksuussuuntainen 

kosteusprofiili ei ole tasainen ja kosteus poikkeaa puolten välillä. Kosteus-

ero pyrkii tasaantumaan varastoinnin aikana, mutta kosteuserosta seuraa 

mittaero puolten välille. Kosteampi puoli kutistuu kuivuessaan ja kuivem-

pi puoli laajenee kostuessaan, jolloin käyristyminen tapahtuu kostutettua 

puolta kohti. 

 Kosteuden tunkeutuessa kostutettavan puolen rakenteeseen sen sisältämät 

jähmettyneet venymät purkautuvat. Kosteus pyrkii tasoittumaan rakentees-
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sa diffuusion avulla, mikä voi aiheuttaa jähmettyneiden venymien purkau-

tumisen myös kuivemmalla puolella. Yleensä jähmettynyt venymä kuiten-

kin purkautuu vähemmän kuivemmalta puolelta ja se jää kostutettua puolta 

pidemmäksi ja käyristyminen tapahtuu kostutettua puolta kohti.  

Kostutusta voidaan hyödyntää myös käyristymisen hallinnassa. Päällystyksen 

aiheuttama käyristyminen pystytään kumoamaan kostuttamalla vastapuoli päällys-

tyksen jälkeen. [5] 

Myös paperin ja kartongin jalostusprosesseissa toispuoleinen käsittely voi aiheut-

taa käyristymisongelmia. Etenkin toispuoleisessa offset-painatuksessa käyristymi-

nen on yleinen ongelma, koska siinä painettavalle pinnalle tulee painovärin lisäksi 

vettä. Kosteuden lisäksi myös lämpö voi aiheuttaa pysyviä muutoksia paperin tai 

kartongin rakenteeseen. Toispuoleinen tai muuten intensiivinen lämmitys voi ai-

heuttaa paperin tai kartongin käyristymisen. Papereilla käyristymistä lämmön vai-

kutuksesta tapahtuu esimerkiksi lasertulostuksessa, jossa värihiukkaset kiinnite-

tään paperiin kuumennetun kiinnitystelan ja vastatelan muodostamassa nipissä. 

Koska vain toinen nipin teloista on lämmitetty, jakautuu lämpö epätasaisesti pape-

riin aiheuttaen käyristymisen. Tulevaisuudessa digitaalisten painomenetelmien on 

ennustettu yleistyvän myös pakkausten painatuksessa, jolloin vastaavanlaisia 

lämmön aiheuttamia käyristymisongelmia voi alkaa esiintyä myös kartongeilla. 

Mikäli kartongin jatkojalostukseksi valitaan muovipäällystys voi kartonki altistua 

hetkellisesti hyvinkin korkeille lämpötiloille liekkikäsittelyssä ja laminaattorilla. 

Kyseisten tekijöiden vaikutuksesta kartongin käyristymiseen ei kuitenkaan ollut 

tietoa saatavilla. [8,10,15,52] 

 

4.3.4 Mekaaninen venytys 

Mekaaninen venytys voi aiheuttaa käyristymisen jos venytyksen seurauksena pa-

perin tai kartongin rakenteessa tapahtuu toispuoleinen palautumaton muodonmuu-

tos. Näin voi tapahtua esimerkiksi pituusleikkurilla rullattaessa kartonkia liian 

kireälle, jolloin puhutaan viskoelastisesta käyristymisestä eli niin sanotusta rul-

lanpohjakäyristymisestä. Rullanpohjakäyristymän ollessa kyseessä paperi tai kar-
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tonki on käyristynyt konesuunnassa rullan keskustaa kohti, siten että käyryys 

voimistuu rullan keskustaa lähestyttäessä. Rullanpohjakäyristyminen aiheuttaakin 

eniten ongelmia juuri rullan pohjia ajettaessa. Rullanpohjakäyristymistä esiintyy 

etenkin paksuilla papereilla ja kartongeilla mikäli rata rullataan liian pienen hal-

kaisijan hylsylle. Rullanpohjakäyristymisellä on tapana voimistua, jos rullia varas-

toidaan pitkiä aikoja, kuten voidaan havaita kuvasta 30. [2,4,8] 

 
Kuva 30. Kartonkirullan eri kohdissa määritetyt konesuuntaiset käyryydet 

rullan kaarevuuden funktiona. Mittaukset suoritettiin heti tuotannon 

jälkeen (avoimet symbolit) ja kuukauden varastoinnin jälkeen (sulje-

tut symbolit). [8] 

 

4.4 Käyristymisen mittausmenetelmät 

4.4.1 Mittauksen haasteet 

Paperin tai kartongin käyristymisen mittaamiseksi ei ole olemassa standardoitua 

mittausmenetelmää. Tämän takia käyryyden mittausmenetelmät vaihtelevat laajal-

ti paperi- ja kartonkitehtaiden välillä. Käytössä olevat menetelmät vaihtelevat 

liuskojen kosteuskäyristymisen mittaamisesta aina kuumalle laatalle asetetun 

näytteen kuumennuskäyristymän mittaamiseen. Kyseisten menetelmien heikkou-
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tena voidaan pitää sitä, että riittävän tarkan ja tilastollisesti luotettavan tuloksen 

saaminen vaati usein suuren työmäärän. [4,43] 

Käyryyden voimakkuus tavallisesti vaihtelee rainan poikkisuunnassa. Diagonaali-

sen käyristymisen ollessa kyseessä vaihtelu ei rajoitu pelkästään käyryyden voi-

makkuuteen, vaan tällöin voi myös käyristymissuunta vaihdella rainan poikki. 

Tämän takia käyryyden arviointi vaatii sen, että mittauksia tehdään koko rainan 

leveydeltä. Käyryyttä mitatessa tulee huomioida myös se, että näytteen käyryy-

teen vaikuttaa voimakkaasti ympäröivän ilman kosteuden muutokset. Käyryyden 

mittaus pelkästään yhdessä ilmankosteudessa antaa usein liian epäselvän kuvan 

käyristymisestä. Tämän takia käyryysmittaukset kannattaakin suorittaa useassa eri 

ilmankosteudessa. Ohuilla papereilla käyryyden mittauksessa tulee ottaa huomi-

oon myös painovoiman vaikutus, joka voi aiheuttaa mittausvirheen. Mittausvirhet-

tä voidaan vähentää mittaamalla käyryys poikkisuunnassa roikkuvasta näytteestä. 

Korkean jäykkyytensä takia kartongeilla ei kyseistä ongelmaa tarvitse huomioida. 

[4,39,53,54] 

Tarkempien mittaustulosten saamiseksi ja työmäärän helpottamiseksi on kehitetty 

mittalaitteistoja käyryyden mittaamista varten: [4,34,39,55,56,57] 

 Oy Keskuslaboratoriossa (KCL) on kehitetty OPTICUM- ja DYCUM- 

mittalaitteistot kosteuskäyristymän ja kuumennuskäyristymän mittaamista 

varten. 

 Lorentzen & Wettre on kehittänyt käyryyden mittaukseen kontaktittomaan 

etäisyysmittaukseen perustuvan Curl & Twist-testerin. 

 Yhdysvaltalaisessa FPL:ssä (Forest Product Laboratory) on kehitetty 

käyryyden mittaamiseen optinen Moire-mittalaitteisto. 

 Ruotsalaisessa STFI-Packforsk:ssa (nykyinen Innventia) on kehitetty pro-

totyyppi käyryydenmittaamiseen, joka määrittää näytteen muodot ja käy-

ryyskomponentit 3D-kameran avulla.  

Jotta käyryyden muutoksiin pystyttäisiin mahdollisimman nopeasti reagoimaan, 

on paperi- ja kartonkikoneille pyritty myös kehittämään käyryyttä suorasti tai epä-
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suorasti mittaavia online-laitteistoja. Esimerkki suorasta mittauksesta on online-

mittari, joka mittaa rainan reunan käyryyttä laserin, viivageneraattorin ja digitaali-

sen kameran avulla.  Epäsuorasti käyryyttä on pyritty ennustamaan pinnan ja selän 

kuituorientaatioerojen online-mittauksen avulla. Syynä tähän on se, että käyryys 

usein liitetään paperin tai kartongin eri puolien kuituorientaatioeroihin. [4,35,58] 

 

4.4.2 TAPPI-standardi T 466 cm-82 

TAPPI-standardin mukaisella mittauksella voidaan selvittää näytteen märkä-

käyristymistä. Menetelmän avulla saadaan selvitettyä näytteen kastumisen aiheut-

tama maksimikäyristymä ja aika joka sen saavuttamiseen kuluu. Menetelmän mit-

talaitteisto on esitetty kuvassa 31. [35,59] 

 
Kuva 31. Standardin T 466 cm-82 mukainen mittalaitteisto käyryyden mit-

taukseen. [59] 

Mitattava näyte asetetaan mittalaitteistoon ja toinen puoli näytteestä kastellaan 

vedellä. Näytteen toinen pää on kiinni pidikkeessä ja käyristymiskulma luetaan 

vapaan pään puoleisesta asteikosta kulman ollessa korkeimmillaan. Näytteen käy-

ristymistä voidaan säädellä muokkaamalla kostutusaukon leveyttä. Mikäli as-

teikolta luettu käyristymiskulma ei ole välillä 30–60 °, joudutaan leveyttä muut-

tamaan. Näytteen maksimikäyristyminen saadaan laskettua yhtälön 12 avulla. 

[35,59] 
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L

RF
C


      (12) 

jossa C maksimikäyristymä, °/cm 

 F näytteen ja tason välinen kulma kiinnityspäässä, ° 

 L kostutusaukon leveys, cm 

 R asteikon osoittama maksimikäyristymiskulma, ° 

 

4.4.3 Pinokoe 

KCL:ssä kehitetyn pinokokeen on havaittu soveltuvan puupitoisten paperien 

poikkisuuntaisen ja diagonaalisen käyristymisen mittaamiseen. Menetelmä ei so-

vellu puuvapaille papereille, koska niillä uunikuumennus johtaa joko täydelliseen 

rullautumiseen tai siihen, että käyristyminen jää olemattomaksi. Menetelmässä 

kymmenen arkin (141 mm × 141 mm) pinoja kuumennetaan uunissa 103 °C:en 

lämpötilassa kymmenen minuuttia. Päällimmäisen arkin nurkkien nousemat mita-

taan ennen uunikäsittelyä, käsittelyn jälkeen sekä 10 minuutin päästä käsittelystä. 

Kaikki mittaukset suoritetaan 50 %:n ilmankosteudessa. Poikkisuuntainen käyryys 

saadaan määritettyä neljän nurkan nousemien keskiarvona. Diagonaalinen käyris-

tymä lasketaan puolestaan vierekkäisten nurkkien nousemaerojen avulla, Kuten 

voidaan havaita kuvasta 32. [43] 
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Kuva 32. Käyryyden mittaus arkkipinosta. Kone- ja poikkisuuntainen käy-

ryyskomponentti määritetään mittaamalla arkin nurkkien nousemat 

ja laskemalla niiden keskiarvo wreuna. Diagonaalinen komponentti 

saadaan määritettyä laskemalla vierekkäisten nurkkien nousemaero 

Δw. [43] 

Pinokokeen toiminnan kannalta oleellista on se, että tasomaisella alustalla olevan 

arkin koko ei vaikuta nurkkien nousemaan, jolloin käyryyden ja nurkkien välisen 

nouseman välinen riippuvuus on riittävän yksinkertainen painovoimasta huolimat-

ta. Toisaalta oleellista on myös se, että arkin oma paino vakauttaa arkin käyristy-

mistä. Erilaisten papereiden käyristymisiä vertaillessa tulee ottaa huomion pape-

rien taivutusjäykkyydet. Sen sijaan paperikoneen ajotapoja vertaillessa, laadun 

valvonnassa tai poikkiprofiilin selvityksessä jäykkyyserojen vaikutuksen on ha-

vaittu olevan niin pientä, että sitä ei tarvitse ottaa huomioon. Mittausmenetelmän 

etuina ovat sen helppous ja nopeus. Menetelmä ei myöskään vaadi erikoislaitteita. 

[43] 

Jokinen on kehittänyt diplomityössään pinokokeeseen perustuvan käyryyden mit-

tausmenetelmän taivekartongille. Pinon sijaan mittauksessa käyryys määritetään 

mittaamalla vain yhden arkin (150 mm × 150 mm) nurkkien nousemat. Syynä 

tähän on taivekartongin korkea jäykkyys, jonka ansiosta käyristyminen on rauhal-

lista, eikä tällöin tarvita muiden arkkien painoa stabiloimaan käyristymistä. Mene-
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telmässä näytteistä mitataan nurkkien nousemat joko yhdessä tai kahdessa eri il-

masto-olosuhteessa riippuen siitä, halutaanko kuumennuskäyristymän lisäksi mää-

rittää myös kosteuskäyristyminen. [60] 

Menetelmässä mitataan aluksi näytteen nurkkien nousema standardiolosuhteissa 

(RH 50 %, T 23 °C) 10 minuutin ilmastoitumisen jälkeen. Seuraavaksi nurkkien 

nousemat määritetään välittömästi 10 minuutin lämpökaappikäsittelyn (RH 0 %, T 

80 °C) jälkeen. Kosteuskäyristymä saadaan määritettyä mittaamalla näytteen kul-

mien nousemat uudestaan standardiolosuhteissa. Menetelmällä saatujen mittaustu-

losten on havaittu olevan vertailukelpoisia OPTICUM-mittausten kanssa. [60] 

 

4.4.4 Tehdaskohtaiset mittausmenetelmät 

Yksi tapa mitata paperin tai kartongin käyryys on leikata tietyn kokoisia näytteitä, 

(esimerkiksi 150 mm × 150 mm tai 200 mm × 250 mm) ja asettaa ne ilmastointi-

kaappiin. Ilmastointikaapissa näytteiden käyryys mitataan erilaisissa ilmankos-

teuksissa esimerkiksi RH 20 %, RH 50 % ja RH 70 %. Ennen mittauksia näyttei-

den annetaan ilmastoitua noin puoli tuntia. Näytteiden käyryys mitataan asetta-

malla mitta-asteikko tai kulmalevy niiden viereen, josta käyryys luetaan (kuva 

33). Tavallisesti tehtaalla on ennalta määritetty käyryysraja kullekin lajille (esi-

merkiksi 20 mm) ja mittauksilla valvotaan, ettei kyseinen raja ylity. [35] 
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Kuva 33. Näytteen käyryyden määrittäminen mitta- tai kulma-asteikon avulla. 

[35] 

Toinen tapa käyryyden mittaamiseen on käyttää käyristyneitä metallilevyjä, jotka 

edustavat tehtaalla tyypillisesti mitattuja käyryyksiä, esimerkiksi 3 mm, 6 mm tai 

12 mm. Tällöin mitattavasta paperista tai kartongista leikataan näytteitä ja niissä 

esiintyvää käyryyttä verrataan levyihin. Näytteen käyryydeksi merkataan sen le-

vyn arvo, jonka muoto on lähinnä näytettä. [35] 

Kolmas tapa mitata paperin käyryys on niin sanottu X-testi. X-testiä varten pape-

rista leikataan 250 mm × 250 mm tai 300 mm × 600 mm kokoisia näytteitä, joihin 

leikataan ristileikkauksia, kuten kuvassa 34. Tavallisesti kuhunkin näytteeseen 

tehdään eri kohtiin kolme leikkausta, joista käyryys määritetään mittaamalla leik-

kauksessa syntyneiden nurkkien kohoama viivoittimen avulla. Mittaukset voidaan 

suorittaa leikkausten tekemisen jälkeen tai tarvittaessa näytteet voidaan ilmastoida 

haluttuun ilmankosteuteen ennen kokeiden suorittamista. [35] 
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Kuva 34. Näytteen käyryyden määrittäminen X-testin avulla. [35] 

 

4.4.5 Optiset mittausmenetelmät 

KCL:ssä kehitetty OPTICUM-mittalaitteisto soveltuu useimpien paperi- ja kar-

tonkilajien käyryyden mittaamiseen. Näytteinä käytetään tavallisesti halkaisijal-

taan yhdeksän sentin kiekkoja, mutta myös muun kokoisia ja muotoisia näytekap-

paleita voidaan käyttää, kunhan näytteen suurin lävistäjä on pienempi kuin 105 

mm. Laite mittaa optisesti eri suunnissa näytteen reunojen etäisyyden sekä nou-

seman keskipisteestä ja käyryys ilmoitetaan käyryyskomponenttien Kx, Ky ja Kxy 

avulla. Esimerkiksi 90 mm:n kiekolla käyryyskomponentin arvo Kx = 10 m-1 tar-

koittaa, että näytekiekon reunat konesuunnassa poikkeavat keskipisteen tasosta 

kymmenen millimetriä. Käyryyskomponenttien arvot pystytään määrittämään 

millimetrin kymmenesosan tarkkuudella. [4,39] 

Mitattavat näytteet valmistellaan mittauksia varten siten, että niitä säilytetään mit-

tauksia edeltävä yö 5 %:n ilmankosteudessa. Mittauksia varten näytteet asetetaan 

ilmastointikammioon, jonka kosteutta voidaan säätää suhteellisen kosteuden välil-

lä 5–90 %. Kammiossa mitattavat näytteet pyörivät siten, että niiden taso on pys-
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tysuorassa (kuva 35). Näin pystytään minimoimaan näytteen painon vaikutus käy-

ristymään. [4,39] 

 
Kuva 35. OPTICUM-käyryysmittalaitteiston toimintaperiaate. [37] 

Lämpötila pyritään pitämään mittausten aikana välillä 22–23 °C. Kammion il-

mankosteuden tasaantuminen kestää noin puoli tuntia ja näytteiden tasapainokos-

teuden saavuttaminen riippuu niiden neliömassasta. Päivittäin laitteistolla pysty-

tään mittaamaan noin 60 näytettä kahdessa eri kosteudessa. Näytteet saavat tällöin 

pari tuntia aikaa saavuttaa tasapainon kammiossa olevan ilman kanssa. Kammio 

sisältää myös laboratoriovaa’an, jonka avulla näytteiden kosteuspitoisuutta voi-

daan seurata mittausten aikana. [4,39] 

OPTICUM-mittalaitteistoista on olemassa kaksi eri versiota, jotka eroavat toisis-

taan mittaustavan perusteella. Siinä missä OPTICUM 2:lla pystytään mittaamaan 

näytteiden käyryyttä valituissa ilmankosteuksissa, voidaan OPTICUM 1:llä mitata 

näytteen käyryyttä myös kastelun tai kuivatuksen jälkeen. Mittalaitteiston etuna 

on se, että sillä saadaan tarkka kuva käyryyskomponenttien profiileista. Heikkou-

tena voidaan kuitenkin pitää mittauksiin kuluvaa aikaa, eikä se näin ollen ole riit-

tävän nopea menetelmä rutiininomaiseen laadunvalvontaan. [4] 
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Lorentzen & Wettren kontaktittomaan etäisyysmittaukseen perustuva Curl & 

Twist-testeri kehitettiin alun perin kartongin käyristymisen mittaamiseen, mutta se 

soveltuu myös papereille. Laitteen rakenne on esitetty kuvassa 36. Näytteinä käy-

tetään suorakulmaisia 100 mm × 100 mm kokoisia näytteitä. Yhdellä kertaa lait-

teella voidaan mitata viisi näytettä, jotka kiinnitetään keskustoistaan tasaisille 

pyöreille pilareille vastapuolelle asetettavan magneetin avulla. Optinen mittapää 

mittaa kohoaman kymmenen millimetrin välein 81 kohdassa näytettä. Mitattavat 

näytteet ovat kammion sisällä, jonka ilmasto-olosuhteita voidaan muutella. Mit-

taukset suoritetaan tavallisesti kolmessa eri ilmankosteudessa (RH 35 %, RH 50 

% ja RH 65 %) ilman lämpötilan ollessa 23 °C. [34] 

 
Kuva 36. Lorentzen & Wettren Curl & Twist-testeri, jossa A) optinen etäi-

syysmittari, B) näyteteline, C mikroprosessori ja D) ilmastointiyk-

sikkö. [34] 

Ennen kutakin mittausta näytteiden annetaan ilmastoitua. Ilmastoitumisaika voi-

daan säätää laitteella kymmenestä sekunnista 50 minuuttiin. Kussakin ilmankos-

teudessa laite laskee kullekin näytteelle käyryyskomponentit Kx, Ky ja Kxy sekä 

käyristymiskulman (käyryysakseli konesuuntaan nähden). Kun mittaukset vali-
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tuissa ilmankosteuksissa on suoritettu, antaa laite kuvan siitä miten näytteiden 

käyryys muuttuu ilmasto-olosuhteiden muutosten vaikutuksesta. Näin pystytään 

myös arvioimaan näytteiden mittapysyvyyttä. [34] 

Entisessä STFI-Packforsk:ssa (nykyisessä Innventiassa) kehitetty CurlOMeter-

prototyyppilaitteisto soveltuu kartonkien ja paksujen paperien käyryyden mittaa-

miseen. Tulevaisuudessa laitetta on tarkoitus muokata sellaiseksi, että sillä pysty-

tään mittaamaan myös ohuita papereita. Näytteinä käytetään suorakulmaisia 100 

mm × 100 mm kokoisia näytteitä, mutta myös muun kokoisia ja muotoisia näyt-

teitä voidaan tarvittaessa mitata. Laitteiston toiminta on korkeasti automatisoitu, 

jolloin operaattorin tarvitsee vain lisätä analysoitavat näytteet näytteiden syöt-

töyksikköön laitteen hoitaessa näytteiden mittaamisen ja poistamisen laitteistosta. 

Näytteet liikkuvat laitteistossa pyörivän näytepöydän avulla, kuten voidaan havai-

ta kuvasta 37. [55,56,57,61] 

 
Kuva 37. Curl-O-Meter-käyryysmittalaitteisto (prototyyppi). [56] 

Laitteeseen syötettävän näytteen muoto ja käyryyskomponentit määritetään 3D-

kameran avulla ennen ja jälkeen käsittelyjen. Näytteen alustava analysointi suori-

tetaan yleensä standardiolosuhteissa. Käsittelyt, joilla näytteiden käyryyttä voi-
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daan tutkia eri ilmankosteuksissa, toteutetaan IR-kuivaimen ja ilmastointikammi-

on avulla. IR-kuivaimella tutkitaan näytteiden kuumennuskäyristymistä, kun taas 

ilmastointikammioon liitetyn ilmankostuttimen avulla voidaan selvittää ilman 

kosteuden aiheuttamaa kosteuskäyristymistä. Etenkin IR-kuivaimen avulla kos-

teuden aiheuttamat muodonmuutokset voidaan toteuttaa hyvinkin nopeasti, jolloin 

mittaukset pystytään suorittamaan huomattavasti nopeammin kuin aiemmilla lait-

teistoilla. Laitteella pystytään mittamaan jopa 40 näytettä tunnissa, joka mahdol-

listaa sen soveltuvuuden rutiininomaiseen laaduntarkkailuun. Aiempiin laitteistoi-

hin verrattuna sillä pystytään myös analysoimaan näytteen pintaa tarkemmin, mi-

kä mahdollistaa tarkemman käyryyden mittauksen ja sen, että sillä pystytään mää-

rittämään käyryys myös epätasaisista ja rakenteeltaan monimutkaisista näytteistä. 

[55,56,57,61] 

 

4.5 Käyristymisen hallinta 

Paperin tai kartongin käyristymiseen vaikuttaa valmistusprosessin lisäksi myös 

valmistuksen jälkeiset käsittelyt sekä ilmasto-olosuhteet. Tehtaalta asiakkaalle 

lähtevän paperin tai kartongin käyryys saattaa muuttua merkittävästi kuljetuksen 

aikana tai asiakkaan jalostusprosessissa. Tämän takia käyryyden hallinnassa tulee 

ottaa huomioon myös tuotteen käyttäytyminen jalostusprosessissa ja itse loppu-

käyttökohteessa. Käyryyden hallinnan helpottamiseksi mittapysyvyyden tulisi olla 

mahdollisemman hyvä ja tasainen paperin tai kartongin paksuussuunnassa. 

[4,38,42] 

Koska paksuuden ja bulkkisuuden lisäämisen on havaittu vähentävän käyristymis-

taipumusta, on paksujen kartonkien käyristymistä usein helpompi hallita kuin 

ohuiden paperien. Kartonkien kerrosrakenne tarjoaa myös mahdollisuuden muo-

kata niiden rakennetta monipuolisesti. Kuhunkin kerrokseen voidaan valita erilai-

set massat ja kuitujen orientoitumista kerroksissa voidaan muokata erillisten perä-

laatikoiden avulla. Kartongin käyristymistaipumusta voidaan vähentää tekemällä 

runkokerroksesta paksuin kerros ja sijoittamalla siihen hyvän mittapysyvyyden ja 

bulkkisuuden omaavaa mekaanista massaa. Käyristymisen minimoimiseksi raken-
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teen tulisi myös olla mahdollisimman symmetrinen, jolloin pinta- ja selkäkerros 

poikkeaisivat toisistaan mahdollisimman vähän. [4,44] 

 

4.5.1 Rakenteen mittapysyvyyden parantaminen 

Kartongin käyristymisen syynä on usein se, että kartongin eri kerrosten välillä on 

eroa mittapysyvyydessä. Tällöin eri kerrokset reagoivat eri tavalla kosteuden 

muutoksiin, minkä seurauksena kartonki käyristyy heikomman mittapysyvyyden 

omaavaa kerrosta kohti. Käyristyminen on sitä voimakkaampaa, mitä suurempi 

ero mittapysyvyydessä kerrosten välillä on. Kartongin käyristymistaipumista pys-

tytään vähentämään muokkaamalla kerrosten mittapysyvyyksiä yhtenäisemmäksi. 

Käyristymistä pystytään myös vähentämään parantamalla molempien ulointen 

kerrosten mittapysyvyyttä. Tällöin, vaikka kerrosten välillä olisi eroa mitta-

pysyvyydessä, ovat kosteuden aiheuttamat mittamuutokset pienempiä ja käyris-

tyminen jää vähäisemmäksi. [2,4,8,10,42] 

Kartongin kerrosten mittapysyvyyttä voidaan parantaa käyttämällä raaka-aineena 

hyvän mittapysyvyyden omaavia massoja, jauhamalla massoja mahdollisimman 

vähän ja lisäämällä massan sekaan mahdollisemman paljon täyteainetta. Kerrosten 

mittapysyvyyteen voidaan myös vaikuttaa massaliimauksen avulla. Esimerkiksi 

märkäluja- ja hydrofobiliimauksella mittapysyvyyttä pystytään parantamaan. Mit-

tapysyvyyttä voidaan myös parantaa korvaamalla osa massojen jauhatuksesta lu-

juutta parantavien kemikaalien annostuksella. Tällöin riittävä kuituverkoston si-

toutuneisuus saavutetaan aiempaa pienemmällä mittapysyvyyden vähenemisellä. 

Mittapysyvyyttä säädettäessä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että kuituverkos-

ton sitoutuneisuuden kasvaessa mittapysyvyys heikkenee. Tämän takia mitta-

pysyvyyttä muokatessa joudutaan usein tekemään kompromissi lujuusominai-

suuksien kanssa. [4,5,8,20,21,24,25] 
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4.5.2 Kosteuden vakioiminen 

Kartongin epätasaisesta mittapysyvyydestä johtuvaa käyristymistä voidaan vähen-

tää estämällä kartongin altistumista kosteuden muutoksille valmistusprosessin 

jälkeen. Tällöin kartongin kosteuden tulee pysyä vakiona varastoinnin tai jalos-

tusprosessien aikana. Tehtaalta asiakkaalle toimitettavat rullat ja arkkipalletit on 

pakattu kosteudelta suojaavaan materiaaliin. Kosteusmuutosten estämiseksi asiak-

kaan tulisi huolehtia siitä, että kartonkia suojaavaa pakkausta ei avattaisi ilman-

kosteudessa, joka poikkeaisi kartongin tasapainokosteudesta. Pakkauksen avaami-

sen jälkeen kartonkia ei tulisi myöskään säilyttää tiloissa, joissa ilmankosteutta ei 

pystytä pitämään vakiona. [4,5,33] 

 

4.5.3 Kuivatus 

Yleisesti paperin tai kartongin käyristymistä hallitaan säätämällä loppukuivatusta 

toispuoleisesti. Toispuoleinen kuivatus toteutetaan säätämällä ala- ja yläkuivatus-

sylinterien höyrynpaineita erikseen, jolloin sylinterien välille syntyy lämpötilaero. 

Lämpötilaeron seurauksena kuivattava raina kuivuu epätasaisesti paksuussuunnas-

sa ja käyristyminen tapahtuu yleensä kylmempiä teloja vasten ollutta puolta kohti. 

Käyristymissuunnan lisäksi puolten välinen kosteusero vaikuttaa myös käyristy-

misen voimakkuuteen. Mitä suurempi kosteusero pintojen välillä on, sitä voimak-

kaampaa on myös käyristyminen. Näin ala- ja yläsylinterien höyrynpaineita sää-

tämällä pystytään vaikuttamaan käyristymisen suuntaan ja voimakkuuteen. Mene-

telmän heikkoutena voidaan pitää säätövasteen hitautta, joka johtuu sylinterien 

korkeasta termisestä massasta. Menetelmä vaatii tehokkaasti toimiakseen myös 

sen, että käyryyden säätöön käytettävissä kuivatusryhmissä on käytettävissä riittä-

vän paljon kuivatuskapasiteettia. Liian pieni kuivatusryhmä on käyryyden säätöön 

tehoton, koska tällöin puolten välisiin kosteuseroihin pystytään vaikuttamaan liian 

vähän. [2,4,60,46,50,62] 
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4.5.4 Kuituorientaatio 

Kartongin pinta- ja selkäkerroksen kuituorientaatioeroilla on havaittu olevan mer-

kittävää vaikutusta käyristymiseen. Orientaatioiden voimakkuuserot kerrosten 

välillä vaikuttavat kartongin kone- ja poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Kerrosten 

orientaatiokulmien poikkeamat puolestaan aiheuttavat kartongin diagonaalisen 

käyristymisen. Tämän takia säädettäessä kartongin käyristymistä kuituorientaation 

avulla, pyritään kerrosten välille saamaan ero orientaatioiden voimakkuudessa 

ilman, että kerrosten välillä olisi merkittävää eroa orientaatiokulmassa. Käyryyden 

hallinnassa hyödynnetään kartongin taipumusta käyristyä sitä puolta kohti, jossa 

kuitujen orientoituminen on voimakkaampaa. Kuitujen orientoitumista säädetään 

muokkaamalla perälaatikosta tulevan suihkun ja viiran nopeuseroa. Kuitujen 

orientoituminen konesuuntaan on heikointa nopeuksien ollessa yhtä suuria, jolloin 

perälaatikkoa ajetaan niin sanotulla tasaperällä. Aivan tasaperällä ei kannata kui-

tenkaan ajaa, koska orientaatiokulman hetkelliset muutokset ovat tällöin suuria. 

Orientaatiokulman heittelyt voivat aiheuttaa kartongin diagonaalisen käyristymi-

sen. Kartongin diagonaalista käyristymistä voidaan pääasiassa korjata voimista-

malla kerrosten kuituorientaatiota kasvattamalla perälaatikoiden suihku-

viiranopeuseroja. [4,5,8,28,44,50] 

 

4.5.5 Mekaaninen venytys 

Paperi- ja kartonkikoneella käyristymiseen voidaan vaikuttaa säätämällä kuivatus-

ryhmien välisiä vetoja. Mekaanista venytystä voidaan myös hyödyntää koneelta 

valmistuneen tuotteen käyryyden korjaamiseen. Venytyksen avulla käsiteltävän 

käyristyneen paperin tai kartongin voidaan pakottaa omaksumaan uusi muoto. 

Käyryys pystytään oikaisemaan taivuttamalla käsiteltävää paperia tai kartonkia 

riittävän suurella voimalla päinvastaiseen suuntaan. Mekaanista venytystä käyte-

tään yleisesti rullanpohjakäyristymisen korjaamiseen, jossa venytys toteutetaan 

oikaisutelojen avulla. [4,46,50] 
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4.5.6 Kostutus 

Epäsymmetrisen pintakäsittelyn tai kuivatuksen aiheuttama käyristyminen pysty-

tään korjaamaan kostuttamalla pidemmäksi jäänyt puoli koneen jälkikuivatusosal-

la. Kostutuksella voidaan myös pienentää kosteusvaihteluita rainan poikkisuun-

nassa ja näin parantaa epätasaisesta kosteusprofiilista johtuva käyristymistä. Ra-

dan kostutukseen voidaan käyttää muun muassa telakostutinta, höyrysuihkua, ve-

sikostutuslaitetta tai vesi-ilmakostutuslaitetta. Kartongeilla epäsymmetrisestä 

päällystyksestä johtuvaa käyristymistä voidaan korjata myös pintaliimaamalla 

taustapuoli laimealla tärkkelysliimalla. Kustannussyistä pintaliimausta ei kuiten-

kaan kannata käyttää, mikäli sillä pyritään pelkästään korjaamaan käyryyttä. 

[15,46,63,64] 

Yksinkertaisin tapa toteuttaa kostutus on käyttää altaassa olevaa telaa, joka pyö-

riessään kastelee käsiteltävän radan. Veden annostelumäärää säädellään muok-

kaamalla telan pyörimisnopeutta suhteessa ratanopeuteen. Menetelmän heikkou-

tena on se, että veden imeytyminen ja tasaantuminen rataan kestää oman aikansa. 

Menetelmällä on myös vaikeaa hallita rataan imeytyvää kostutusmäärää tarkasti, 

eikä se sovellu kosteusprofiilin virheiden korjaamiseen. [15,63] 

Höyrysuihkuilla kosteuden siirtäminen rataan toteutetaan höyryn muodossa. Me-

netelmän etuna on se, että höyryn avulla kosteus saadaan tunkeutumaan rataan 

tehokkaasti ja kosteuden tasaantuminen tapahtuu nopeasti. Varhaisilla höyrysuih-

kuilla höyry annosteltiin kostutettavaan rataan putkesta, jossa oli reikiä tai rakoja. 

Nykyisten modernien höyrysuihkujen rakenne puolestaan muistuttaa enemmänkin 

palkkia, josta höyry suihkutetaan rataan suuttimista ja höyryn määrää säädellään 

pneumaattisilla tai digitaaliohjatuilla venttiileillä. Vanhemmista höyrysuihkuista 

poiketen moderneilla höyrysuihkuilla pystytään myös korjaamaan radan epäta-

saista kosteusprofiilia. Tämän mahdollistaa se, että radan poikkisuunnassa on riit-

tävän tiheästi suuttimia ja että suuttimista tulevan höyryn määrää pystytään sää-

tämään erikseen. Moderneilla höyrysuihkuilla profilointi voidaan toteuttaa kolmen 

tuuman levyisinä lohkoina. [46,63,66] 

Kostutuslaitteet voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella käyttävätkö ne 

kostutukseen vettä vai veden ja ilman sekoitusta. Laitteet eroavat toisistaan myös 
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suutinrakenteen ja sumun syntytavan perusteella. Vesikostutuslaitteella suuttimiin 

syötetään vettä ja vesisumu saadaan aikaan hydraulisesti. Vesi-

ilmakostutuslaitteella suuttimeen syötetään veden lisäksi ilmaa ja sumu synnyte-

tään paineilman avulla. Monimutkaisemman tekniikkansa takia vesi-

ilmakostutuslaitteet ovat hankintakustannuksiltaan vesikostutuslaitteita kalliimpia. 

[67] 

Vesi-ilmakostutuslaitteella vesipisaroiden kokoa ja nopeutta pystytään säätämään 

laajalla alueella. Hydraulisiin kostutuslaitteisiin verrattuna niillä saadaan synnytet-

tyä huomattavasti pienempiä ja nopeampia pisaroita, jolloin pystyttään annoste-

lemaan enemmän vettä ja saadaan tasaisempi peitto kostutettavalle pinnalle. Hyd-

raulisilla kostutuslaitteilla toimilaitteet ovat usein 100 mm:n välillä toisistaan ja 

yksi toimilaite koostuu tavallisesti neljästä venttiili- ja suutinparista. Tällöin suut-

timista syötettävän veden määrää säädellään aukiolevien venttiilien määrää sää-

tämällä. Vesi-ilmakostutuslaitteella säätöalueiden väli saattaa olla vain 25 mm ja 

yksi säätöalue sisältää vain yhden suuttimen, jolloin vedenmäärää pystytään tar-

kemmin muokkaamaan. [64,67,68] 

Hydraulisesta kostutuslaitteesta poiketen itse kostutuspalkki ei sisällä toimilaittei-

ta tai venttiilejä, vaan ne on sijoitettu erilliseen kaappiin. Tämä mahdollistaa nii-

den helpon huollon tuotannon aikana ja kompaktin koon palkille. Kokonsa ansios-

ta palkki voidaan asentaa kuivatusryhmän sisälle, missä vapaata tilaa on hyvin 

rajoitetusti. Kuvassa 38 on esitettynä kuivatussylinterin alle asennettu Metson 

IQAquaPro-kostutuspalkki. [69,70] 
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Kuva 38. Kuivatussylinterin alle asennettu Metson IQAquaPro-kostutuspalkki 

ja sen rakenne. [69] 

Varhaisilla vesi-ilmakostutuslaitteilla on ollut ongelmia ylimääräisen vesisumun 

kanssa, joka voi lähteä kulkeutumaan kostutettavan radan mukana aiheuttaen 

tiivistyessään hankaluuksia. Moderneissa laitteistossa tämä ongelma on ratkaistu 

tyhjiökammiorakenteen avulla, jossa ylimääräinen sumu kerätään pois prosessista. 

Tyhjiökammiorakenne suojaa prosessia myös ulkopuolisilta ilmavirroilta. 

[69,70,71] 

 

KOKEELLINEN OSA 

5 KOKEELLISEN OSAN TARKOITUS 

Kartonkikone 4:lta tuotteena syntyvän taivekartongin käyryys on yksi tärkeimmis-

tä ominaisuuksista asiakkaille. Kartongin vääränlainen käyryys voi aiheuttaa ja-

lostuskoneilla tuotanto-ongelmia sekä heikentää tuotteiden ulkoasua. Tämän takia 

käyryys tulee säätää koneella asiakkaan vaatimusten mukaan tyypillisesti siten, 

että kartonki on hieman käyristynyt poikkisuunnassa taustapuolta kohti. Käyris-

tymissuuntaa ja voimakkuutta säädetään koneella kuivatuksen ja kostutuksen 

avulla. 

Koneella oli tarkoitus siirtyä käyttämään uutta menetelmää käyryyden hallinnassa. 

Uudessa menetelmässä kartongin käyryyttä säädettiin kostutuslaitteen avulla, jolla 
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kostutettiin kartongin selkäpuolta. Kostutuslaitteen toiminta pyrittiin optimoimaan 

siten, että sillä pystyttäisin tehokkaasti ja energiataloudellisesti vaikuttamaan tuot-

teen käyryyteen. Tämän takia oli tärkeää löytää kostutuslaitteelle oikea ajotapa. 

Oikeaa ajotapaa haettiin työssä suoritettujen koeajojen avulla.  

Koeajojen avulla pyrittiin myös etsimään tärkeimmät kartongin käyryyteen vai-

kuttavat prosessimuuttujat ja selvittämään pystytäänkö niitä hyödyntämään 

käyryyden säädössä. Teoriatiedon perusteella tarkasteltaviksi tekijöiksi otettiin 

kuituorientaatio, sitoutuneisuus sekä kuivatus. Koeajojen perusteella valittiin kar-

tongin käyristymisen hallintaan soveltuvat prosessimuuttujat ja mitkä muuttujat 

pyritään vakioimaan prosessissa. Tulosten perusteella esitettiin ehdotelma uudesta 

ajotavasta käyryyden hallintaan. 

Työssä tutkittiin myös, mitä muutoksia kartongin ominaisuuksissa tapahtuu siir-

ryttäessä käyttämään kostutuslaitetta, jotta saataisiin selville, miten uusi tuote ero-

aa referenssituotteesta. Tärkeää oli saada selville, miten kartongin selkäpuolen 

pintaominaisuudet muuttuvat, kun selän pintaliimaus jätetään tekemättä. Oleellista 

oli myös selvittää, tapahtuuko kartongin lujuusominaisuuksissa muutoksia. 

 

6 INKEROISTEN KARTONKIKONE 4 

Inkeroisten kartonkikone 4:llä tuotetaan kahta taivekartonkilajia, jotka eroavat 

toisistaan pintapäällysteen osalta. Toinen kartongeista päällystetään kahdesti, kun 

taas toinen vain kerran. Molemmilla lajeilla kartongin selkäpuoli pintaliimataan 

laimealla tärkkelysliuoksella. [72] 

Kartonkikoneen suunniteltu tuotantonopeus on 600 m/min ja tuotantoleveys 4630 

mm. Koneen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 245 000 t. Koneella tuotetun kar-

tongin neliömassa vaihtelee lajista riippuen välillä 195–380 g/m². Raaka-aineena 

koneella käytetään valkaistua painehioketta sekä valkaistuja lehti- ja havusellua. 

Hioke tulee kartonkitehtaalle putkimassana Anjalan Paperitehtaan hiomolta ja 

sellut toimitetaan tehtaalle paaleina. [72] 
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Kartongin rakenne koostuu pinta-, runko- ja selkäkerroksesta. Pintakerros sisältää 

lehtisellua, runkokerros hioketta sekä hylkyä ja selkäkerros koivu- sekä havusel-

lua. Lajista riippuen pintakerroksen neliömassan vaihteluväli on 38–44 g/m². 

Runkokerroksen ja selkäkerroksen vastaavat vaihteluvälit ovat 115–290 g/m² ja 

20–24 g/m². Taivekartongilta vaadittu korkea taivutusjäykkyys saadaan I-

palkkirakenteen avulla, jossa pintakerrokset ovat ohuita ja omaavat hyvän lujuu-

den, runkokerroksen ollessa paksu ja bulkkinen. [72] 

 

6.1 Tuotantoprosessin esittely 

Inkeroisten kartonkikone 4:n rakenne perälaatikoilta rullaimelle on esitetty kuvas-

sa 39. [72] 

 
Kuva 39. Inkeroisten kartonkikone 4:n rakenne. [72] 

 

6.1.2 Rainanmuodostusosa 

Kullakin kerroksella on oma rainanmuodostusosansa. Pinta- ja selkäkerroksella 

rainanmuodostusosaan kuuluvat reikäperälaatikko ja tasoviira. Runkokerroksella 

rainanmuodostusosa sisältää lisäksi MB-formerin, joka tehostaa vedenpoistoa 

rainasta. Runkokerrokselle suihkutetaan formerin jälkeen spraytärkkelystä paran-

tamaan pinta- ja runkokerroksen sitoutuneisuutta. Tarvittaessa myös rungon ala-

pinnalle voidaan annostella spraytärkkelystä lisäämään runko- ja selkäkerroksen 
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sitoutuneisuutta. Kerrokset liitetään toisiinsa huopautustelojen avulla siten, että 

pinta- ja selkäkerroksen viirapuolet muodostavat kartongin pinnat. [72] 

 

6.1.3 Puristinosa 

Viiraosalta raina johdetaan puristinosalle pick-up-telalla. Puristinosa sisältää kol-

me puristinta, joista ensimmäinen puristin on tavallinen kaksihuopainen puristin, 

toinen on ala- ja ylähuovalla varustettu kenkäpuristin ja kolmas huovaton tasaus-

puristin. [72] 

 

6.1.4 Kuivatusosa 

Puristinosalta raina siirtyy kuivatusosalle, joka käsittää kokonaisuudessaan yhdek-

sän höyryryhmää. Rainan kuivatus toteutetaan moni- ja jenkkisylinterikuivatuk-

sella ja kuivatusosa sisältää yhteensä 79 kuivatussylinteriä. Alkukuivatusosalle on 

sijoitettu ennen jenkkisylinteriä neljä kuivatusryhmää ja jenkkisylinterin jälkeen 

kaksi kuivatusryhmää. Loput kaksi kuivatusryhmää on sijoitettu väli- ja jälki-

kuivatusosalle, siten että 8. höyryryhmä on 2. päällystysaseman jälkeen ja 9. höy-

ryryhmä 3. päällystysaseman jälkeen. [72] 

 

6.1.5 Päällystysosa 

Alkukuivatusosalta raina tulee välikalanterin kautta päällystysosalle, joka sisältää 

kolme samanlaista teräpäällystysasemaa. Kaksi ensimmäistä päällystysasemaa on 

tarkoitettu pintapuolen päällystämiseen ja kolmas selkäpuolen pintaliimaukseen. 

Asemien jälkeen päällysteen/pintaliiman kuivatus toteutetaan kaasuinfroilla ja 

ilmakuivaimilla. Päällystysosalta raina siirtyy Gloss-kalanterin kautta pope-

rullaimelle. [72] 
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6.1.6 Jälkikäsittely 

Rullaimelta valmistuneet konerullat leikataan pituusleikkurilla asiakas- ja arkitus-

rulliksi tai leikataan suoraan arkeiksi arkkileikkuri 4:lla. Pituusleikkurilla leikatut 

arkitusrullat siirretään pituusleikkurilta välivarastoon odottamaan arkitusta. Asia-

kasrullat siirretään pituusleikkurilta rullapakkaamon, josta kääreeseen pakatut 

rullat siirretään tuotevarastoon odottamaan toimitusta asiakkaalle. Välivarastossa 

olevat arkitusrullat leikataan arkeiksi arkkileikkureilla 1-3. Arkkileikkureilta val-

mistuneet arkkipalletit pakataan kiristekalvoon arkkipakkaamossa ja siirretään 

tuotevarastoon odottamaan toimitusta. [72] 

 

6.2 Käyryydenhallinta koneella 

Epäsymmetrisen rakenteensa sekä päällystyksen toispuoleisuuden takia koneella 

valmistunut taivekartonki pyrkii poikkisuunnassa käyristymään pintapuolta kohti. 

Koska edellä mainittu käyristyminen ei ole toivottavaa asiakkaan puolelta, joudu-

taan käyryyttä säätämään koneella kuivatuksen ja kostutuksen avulla.  Käyryyden 

hallinta on koneella toteutettu muokkaamalla 7. höyryryhmän ala- ja yläsylinte-

rien välistä höyrynpaine-eroa sekä pintaliimaamalla selkäpuoli päällystyksen jäl-

keen laimealla tärkkelysliuoksella. Tulevaisuudessa pintaliimaus on tarkoitus kor-

vata kostutuksella, joka toteutetaan 9. höyryryhmän ensimmäisen alakuivatus-

sylinterin alapuolelle asennetulla pneumaattisella kostutuslaitteella. Ratkaisun 

tavoitteina ovat: 

- Kuivauskapasiteetin kasvu. Pystytään tarvittaessa ajamaan kaikkia kuiva-

tusryhmiä maksimi kuivatuskapasiteetilla.  

- Käyryyden aiempaa nopeampi, helpompi ja tarkempi säätäminen. Operaat-

tori pystyy säätämään käyryyttä aiempaa nopeammin ja helpommin 

muokkaamalla kostutuslaitteen suuttimista annosteltavaa vesimäärää. Li-

säksi profilointi mahdollistaa paikallisten virheiden korjaamisen.  
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- Energiansäästö. Kostutuslaitteella pystytään tarkasti hallitsemaan rataan 

imeytyvää kostutusmäärää, jolloin rataan ei imeydy ylimäärin vettä, vä-

hentäen radan kuivatustarvetta nykyisestä. 

Koneella kartongin käyristymistä tarkkaillaan mittaamalla kartongin poikkisuun-

tainen käyryys kustakin koneella valmistuneesta konerullasta. Mittauksia varten 

konerullasta otetusta poikkiratanäytteestä leikataan hoito- ja käyttöpuolen laidoilta 

A4:n kokoiset näytteet. Käyryysmittaukset suoritetaan kuivanpään valvomossa 

sitä varten suunnitellulla käyryysmittalaatikolla. Mitattavat näytteet asetetaan laa-

tikkoon ja käyryys luetaan mittaviivalta millimetreinä. Koepalan ollessa selkään 

päin käyristynyt, saa se positiivisen etuliitteen ja vastaavasti pintaan päin käyris-

tyneenä negatiivisen etuliitteen. Mikäli kartongin käyristyminen poikkeaa poikki-

suuntaisesta käyristymisestä, merkataan siitä konerullan huomautuksiin. 

 

7 KOKEELLISEN OSAN SUORITUS 

Kaikkiaan diplomityön aikana suoritettiin seitsemän koeajoa, jotka ajettiin nor-

maalin tuotannon aikana. Koeajojen avulla haettiin oikeaa ajotapaa kostutuslait-

teelle ja tutkittiin epäsymmetrisen sitoutuneisuuden, kuituorientaation, kostutuk-

sen ja kuivatuksen vaikutuksia kartongin käyristymiseen sekä muihin kartongin 

tärkeisiin ominaisuuksiin. 

Työssä käytetyt mittausmenetelmät on esitetty liitteessä I. Liitteessä II on esitetty 

tarkemmin käyryyden määrittämisen periaate ja liitteessä III irrotusluvun määri-

tys.  

 

7.1 Kostutuslaitekoeajo 

Ensimmäisessä koeajossa selvitettiin, miten eri vesimäärät vaikuttavat kartongin 

käyristymiseen sekä muihin tärkeisiin ominaisuuksiin. Koeajossa pyrittiin myös 

löytämään rajat annosteltavalle vesimäärälle, niin kartongin kosteuden, kuten 
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myös laitteen annostelukyvyn suhteen. Lisäksi selvitettiin mitä muutoksia karton-

gin ominaisuuksissa tapahtuu, kun selän pintaliimaus korvataan vesisumutuksella. 

Koeajo ajettiin lajin ollessa kahteen kertaan pintapuolelta päällystetty taivekarton-

ki, jonka neliöpaino oli 225 g/m². Koeajossa kostutuslaitteella ajettiin kuudella eri 

kostutusmäärällä siten, että kukin koepiste kesti yhden muuton verran. Koeajon 

aikana 7. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien välinen höyrynpaine-ero oli 0 kPa ja 

käyryyttä säädettiin pelkästään kostutuslaitteen avulla. Lisäksi ennen ja jälkeen 

koeajoa ajettiin referenssipisteet, joissa kartongin selkäpuolen kostutukseen käy-

tettiin kostutuslaitteen sijasta pintaliimausta. Kokeissa käytetyt kostutusmäärät on 

esitetty taulukossa II. 

Taulukko II Koeajossa kostutuslaitteella ajetut kostutusmäärät. 

Koepiste Vesimäärä, g/m² 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 6 

6 8 

 

Kostutusmäärän ollessa 8 g/m² havaittiin, että kartongin kosteus popella nousi 

liian korkeaksi ja vastaavasti välikalanterilta mitattu kosteus oli laskenut turhan 

alas. Tämän takia kyseinen koepiste päätettiin hylyttää, eikä siitä näin ollen otettu 

näytteitä. 

Koneelta valmistuneet konerullat siirrettiin pituusleikkurille, jossa koepisteet ero-

teltiin toisistaan sekä koepisteiden välissä syntyneestä hylystä. Konerullat leikat-

tiin siten, että jokaisesta muutossa tuli kolme asiakasrullaa. Kussakin koepisteessä 

näistä kolmesta rullasta leikattiin viisi poikkirataa, jotka merkattiin huolellisesti ja 
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siirrettiin vakiohuoneeseen odottamaan mittauksia. Lisäksi vakiohuoneeseen vie-

tiin kolme popella otettua poikkiratanäytettä koeajoa ennen ja jälkeen ajetuista 

konerullista. 

Laboratoriossa ilmastoiduista kostutuskoeajo- ja referenssinäytteistä määritettiin: 

 käyryysprofiilit 

 selän karheudet (PPS ja Bendtsen) 

 Taber-jäykkyys 

 paksuus 

 selän irrotusluku 

 z-lujuus 

 sivuliimaus 

 Cobb-arvo (vain kostutuslaitenäytteistä) 

Käyryysmittauksia varten kustakin näytteestä leikattiin yhdestä poikkiratanäyt-

teestä niin monta rinnakkaista A4:n kokoista koekappaletta kuin oli mahdollista. 

Kostutuslaitenäytteillä koekappaleita saatiin 19 kappaletta ja referenssinäytteillä 

21 kappaletta. Leikatut koekappaleet numeroitiin käyttöpuolelta päin. Muita mit-

tauksia varten poikkiratanäytteet leikattiin kuuteen osaan, joista tehtiin tarvittavat 

mittaukset suoraan tai leikkaamalla mittauksiin tarvittavia koepaloja. 

Käyryysmittaukset suoritettiin sitä varten suunnitellulla käyryysmittalaatikolla. 

Koepala asetettiin laatikkoon ja käyryys luettiin mittaviivalta millimetreinä. Koe-

palan ollessa selkään päin käyristynyt, sai se positiivisen etuliitteen ja vastaavasti 

pintaan päin käyristyneenä negatiivisen. Käyryysmittaukset suoritettiin kolmeen 

kertaan. Ensimmäisen kerran vakiohuoneessa kaksi päivää koeajon jälkeen, toisen 

kerran vakiohuoneessa, kun koeajosta oli kulunut viisi päivää ja kolmannen ker-

ran vakiohuoneen ulkopuolella, kun koeajosta oli kulunut yhdeksän päivää. 

 

7.2 Mäntysellun jauhatuskoeajo 

Koeajossa tutkittiin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatuksen vai-

kutusta kartongin ominaisuuksiin kostutuslaitetta käytettäessä. Käyryyden lisäksi 
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tarkastelu keskittyi myös kartongin palstautumislujuuteen, koska aiemmassa koe-

ajossa kostutuslaitetta käytettäessä z-lujuuden ja selän irrotusluvun havaittiin las-

kevan kostutusmäärän kasvaessa. Z-lujuuden ja selän irrotusluvun huomattiin 

myös olevan kostutuslaitenäytteillä selvästi heikompia kuin vastaavilla referenssi-

näytteillä. Käyryysvaikutusten lisäksi koeajossa pyrittiin selvittämään, miten kar-

tongin z-suuntaista lujuutta pystyttäisiin parantamaan. 

Lajina koeajossa oli kahteen kertaan pintapuolelta päällystetty taivekartonki, jon-

ka neliöpaino oli 255 g/m². Ennen koeajoa ajettiin yksi konerulla referenssipis-

teeksi selän pintaliimauksen ollessa käytössä. Koeajossa kartongin kostutus toteu-

tettiin kostutuslaitteella ja kostutusmäärä oli 4 g/m². Koeajon aikana 7. höyryryh-

män ala- ja yläsylinterien välinen höyrynpaine-ero oli 0 kPa. Mäntysellun jauha-

tusta lisättiin kahdessa vaiheessa ja tavoitteena oli nostaa mäntymassan °SR-lukua 

6-8 yksiköllä. Tällöin koko selkämassan °SR-luku kasvaisi 2-3 yksikköä. Koneen 

muut ajoparametrit pyrittiin pitämään vakiona koeajon aikana. Mäntysellun lähtö-

jauhatusaste oli 22,4 °SR ja jauhimen EOK oli 100 kWh/t. 

Ensimmäisessä jauhatuksen nostossa mäntyjauhimen energian ominaiskulutus 

nostettiin arvoon 125 kWh/t. Mäntysellun jauhatusaste ensimmäisen jauhatuksen 

noston jälkeen oli 26,3 °SR. Toisessa jauhatuksen nostossa mäntyjauhimen EOK 

nostettiin arvoon 155 kWh/t. Mäntysellun jauhatusaste toisen jauhatuksen noston 

jälkeen oli 30,8 °SR. Jauhatuksen nostojen jälkeen odotettiin kaksi tuntia, jotta 

konesäiliössä oleva mäntymassa vaihtuisi pidemmälle jauhettuun massaan. Taulu-

kossa II on esitettynä koeajossa ajetut koepisteet. 

Taulukko III Mäntyjauhimen energian ominaiskulutus ja mäntysellun jauha-

tusaste koepisteissä. 

Koepiste,  - Mäntyjauhimen EOK, kWh/t Mäntysellun jauhatusaste, °SR  

1 100 22,4 

2 125 26,3 

 
3 155 30,8 
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Kussakin referenssi- ja koepisteessä valmistuneesta konerullasta otettiin viisi 

poikkiratanäytettä laboratoriokokeita varten. Näytteet rullattiin rullalle ja varastoi-

tiin vakiohuoneeseen. Laboratoriossa ilmastoiduista näytteistä määritettiin: 

 käyryysprofiilit 

 z-lujuus 

 Taber-jäykkyys 

 selän karheudet (PPS ja Bendtsen) 

 paksuus 

 selän irrotusluku 

 sivuliimaus 

 Selän Cobb 

Käyryysmittauksia varten kustakin näytteestä leikattiin yhdestä poikkiratanäyt-

teestä niin monta rinnakkaista A4:n kokoista koekappaletta kuin oli mahdollista. 

Yhdestä poikkiratanäytteestä koekappaleita saatiin leikattua 21 kappaletta. Koe-

kappaleet numeroitiin käyttöpuolelta päin. Käyryysmittaukset suoritettiin kolmeen 

kertaan. Ensimmäisen kerran vakiohuoneessa neljä päivää koeajon jälkeen, toisen 

kerran vakiohuoneessa, kun koeajosta oli kulunut kahdeksan päivää ja kolmannen 

kerran vakiohuoneen ulkopuolella, kun koeajosta oli kulunut yksitoista päivää. 

Muita mittauksia varten poikkiratanäytteet leikattiin kuuteen osaan, joista tehtiin 

tarvittavat mittaukset suoraan tai leikkaamalla mittauksiin tarvittavia koepaloja. 

 

7.3 Tärkkelyskoeajo 

Koeajo oli jatkoa aiemmalle koeajolle. Mäntysellun jauhatuksen lisäksi koeajossa 

tutkittiin selkäkerrokseen annosteltavan kationisen massaliimatärkkelyksen sekä 

selkäpuolen spraytärkkelyksen annostelumäärien vaikutusta kartongin ominai-

suuksiin. Tärkkelysannoksien vaikutuksia oli tarkoitus tutkia jo edellisessä koe-

ajossa, mutta koeajoon varatun tilauksen loppumisen takia niiden tutkimista jou-

duttiin siirtämään. Koeajossa haettiin myös vahvistusta edellisessä koeajossa saa-

duille tuloksille, lisäämällä mäntysellun jauhatusta viimeisessä koepisteessä. 
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Koeajo ajettiin lajin ollessa kahteen kertaan pintapuolelta päällystetty taivekarton-

ki, jonka neliöpaino oli 225 g/m². Ennen koeajoa ajettiin yksi konerulla referens-

sipisteeksi selän pintaliimauksen ollessa käytössä. Aiemmista koeajoista poiketen 

referenssipisteen aikana kostutuslaite oli päällä annostelumäärällä 0,7 g/m². Koe-

ajon aikana kartongin selkäpuolen kostutus toteutettiin pelkästään kostutuslaitteel-

la ja 7. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien välinen höyrynpaine-ero oli 0 kPa.  

Koeajon ensimmäisessä koepisteessä ajettiin yhden konerullan ajan kostutusmää-

rän ollessa 4 g/m². Seuraavassa koepisteessä kasvatettiin selkäkerrokselle annos-

teltavan spraytärkkelyksen annostusta arvosta 0,3 g/m² arvoon 0,4 g/m². Alun pe-

rin tarkoituksena oli nostaa annostusta arvoon 0,5 g/m², mutta annostelumäärää ei 

pystytty nostamaan 0,4 g/m² korkeammaksi.  

Seuraavaksi nostettiin selkäkerrokseen annosteltavan kationisen massatärkkelyk-

sen annosta arvosta 0,9 % arvoon 1,1 %. Lisäksi jouduttiin laskemaan kostutus-

laitteen kostutusmäärä 0,5 g/m², koska kartongin poikkisuuntainen käyryys oli 

noussut tavoitetasoa korkeammaksi. Tämän jälkeen odotettiin puolitoista tuntia, 

jotta massa selän konesäiliössä vaihtui tärkkelyspitoisempaan massaan. 

Koeajon viimeisessä koepisteessä nostettiin mäntysellun jauhatusastetta, kasvat-

tamalla mäntyjauhimen energian ominaiskulutusta arvosta 101 kWh/t arvoon 155 

kWh/t. Tämän jälkeen odotettiin kaksi tuntia, jotta massa kerkesi vaihtumaan se-

län konesäiliössä. Jauhimen EOK:n noston myötä mäntysellun jauhatusaste kasvoi 

arvosta 21,6 °SR arvoon 27,7 °SR. Koeajon koepisteet ja niissä suoritetut muu-

tokset on esitetty taulukossa IV. 
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Taulukko IV Koeajon koepisteet ja niissä suoritetut muutokset. 

Koepiste Koepisteen kuvaus 

1 Kostutuslaite käytössä kostutusmäärällä 4 g/m² 

2 Selän spraytärkkelysannoksen kasvattaminen arvosta 0,3 g/m² arvoon 

0,4 g/m² 

3 Selän massatärkkelysannoksen kasvattaminen arvosta 0,9 % arvoon 

1,1 % sekä kostutusmäärän laskeminen arvoon 3,5 g/m² 

4 Mäntysellun jauhatusasteen nosto arvosta 21,6 °SR arvoon 27,7 °SR 

 

Kussakin referenssi- ja koepisteessä valmistuneesta konerullasta otettiin viisi 

poikkiratanäytettä laboratoriokokeita varten. Näytteet rullattiin rullalle ja varastoi-

tiin vakiohuoneeseen. Laboratoriossa ilmastoiduista näytteistä määritettiin: 

 käyryysprofiilit 

 z-lujuus 

 selän karheudet (PPS ja Bendtsen) 

 Taber-jäykkyys 

 paksuus 

 selän irrotusluku 

 sivuliimaus 

 Selän Cobb 

 Selän IGT 

 

7.4 Kuituorientaatiokoeajo 

Koeajossa pyrittiin selvittämään miten muutokset pinta- ja selkäperälaatikon suih-

ku-viiranopeuseroissa vaikuttavat kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen, 

formaatioon sekä jäykkyyssuhteeseen (ks/ps). Tarkoituksena oli selvittää voi-

daanko pinnan ja selän kuituorientaatioita muokkaamalla pystyä hallitsemaan kar-
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tongin käyristymistä ilman, että samalla heikennettäisiin muita tärkeitä kartongin 

ominaisuuksia.  

Lajina koeajossa oli kahteen kertaan pintapuolelta päällystetty taivekartonki, jon-

ka neliöpaino oli 225 g/m². Koeajossa säädettiin pinta- ja selkäperälaatikon suih-

ku-viiranopeuseroja. Muut koneen ajoparametrit pyrittiin pitämään vakiona. Koe-

ajon aikana kostutuslaitteen kostutusmäärä oli 4,3 g/m² ja 7. kuivatusryhmän ala- 

ja yläsylinterien välinen höyrynpaine-ero 30 kPa. Kukin koepiste kesti yhden ko-

nerullan verran ja suihku-viiranopeuseroja säädettiin konerullavaihdon jälkeen. 

Koeajossa ajetut yhdeksän koepistettä on esitetty taulukossa V. 

Taulukko V Koeajon koepisteet ja niissä suoritetut muutokset pinta- ja sel-

käperälaatikon suihku-viiranopeuseroissa. 

Koepiste, - Pintaperälaatikon suihku-

viiranopeusero, m/min 

Selkäperälaatikon suihku-

viiranopeusero, m/min 

1 -5 -5 

2 -2,5 -5 

3 -2,5 -2,5 

4 0 -2,5 

5 0 0 

6 0 2,5 

7 2,5 2,5 

8 2,5 5 

9 5 5 

 

Koeajon aikana tarkkailtiin tehtyjen muutosten vaikutuksia poikkisuuntaiseen 

käyryyteen, rataleveyteen, orientaatioprofiiliin sekä formaatioon. Käyryyttä tark-

kailtiin määrittämällä poikkisuuntainen käyryys kahdesta A4:n kokoisesta näyt-

teestä, jotka otettiin kunkin valmistuneen konerullan hoito- ja käyttöpuolen reuno-
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jen läheltä. Formaation ja rataleveyden muutoksia seurattiin online-mittausten 

avulla.  

Jokaisesta koeajon aikana valmistuneesta konerullasta otettiin kolme poikkirata-

näytettä mittauksia varten. Yhdestä näytteestä suoritettiin Autoline-mittaukset 

kuivanpään valvomossa. Kaksi muuta vietiin vakiohuoneeseen odottamaan mit-

tauksia. Autoline-mittausten avulla seurattiin muutoksia radan kuituorientaatio-

profiilissa koeajon aikana. Ilmastoiduista näytteistä toisesta määritettiin poikki-

suuntainen käyryysprofiili ja toisesta mitattiin Taber-jäykkyys, z-lujuus sekä selän 

irrotusluku. 

 

7.5 Jälkikuivatuskoeajot (9. höyryryhmä) 

7.5.1 Ensimmäinen jälkikuivatuskoeajo 

Koeajossa selvitettiin 9. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien höyrynpaineiden vai-

kutuksia kartongin käyristymiseen sekä kartongin selkäpuolen lämpötilaan ja kos-

teuteen. Koeajon avulla pyrittiin selvittämään, voidaanko 9. kuivatusryhmän sy-

linterien höyrynpaineita muokkaamalla vaikuttaa kartongin käyristymiseen. Li-

säksi haluttiin selvittää, miten muutokset sylinterien höyrynpaineissa vaikuttavat 

kartongin selkäpuolen kosteuteen ja lämpötilaan, koska kostutuslaitteen koekäy-

tössä popen mittapalkin mittapään oli havaittu keräävän kosteutta.  

Lajina koeajossa oli kahteen kertaan pintapuolelta päällystetty taivekartonki, jon-

ka neliöpaino oli 340 g/m². Koeajossa säädettiin 9. höyryryhmän ala- ja yläsylin-

terien höyrynpaineita. Muut koneen ajoparametrit pyrittiin pitämään vakiona koe-

ajon aikana. Koeajossa kartongin kostutus toteutettiin kostutuslaitteella kostutus-

määrän ollessa 4,4 g/m². 7. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien höyrynpaine-ero 

pidettiin koeajon aikana 0 kPa:ssa. Kukin koepiste kesti yhden konerullan verran 

ja sylinterien höyrynpainetta säädettiin konerullavaihdon jälkeen. Koeajo sisälsi 

kahdeksan koepistettä, jotka on esitetty taulukossa VI. 
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Taulukko VI Koeajon koepisteet ja niissä suoritetut muutokset 9. höyryryh-

män ala- ja yläsylinterien höyrynpaineissa. 

Koepiste, - Alasylinterien höyrynpaine, 

kPa 

Yläsylinterien höyrynpaine, 

kPa 

1 -10 -10 

2 10 10 

3 30 10 

4 30 30 

5 10 30 

6 50 30 

7 50 50 

8 30 50 

 

Koeajon aikana seurattiin kartongin poikkisuuntaista käyryyttä, selkäpuolen kos-

teutta sekä selkäpuolen lämpötilaa. Käyryyttä tarkkailtiin määrittämällä poikki-

suuntainen käyryys kahdesta A4:n kokoisesta näytteestä, jotka otettiin kunkin 

valmistuneen konerullan hoito- ja käyttöpuolen reunojen läheltä. Kartongin selkä-

puolen kosteutta ja lämpötilaa seurattiin online-mittausten avulla. 

Lisäksi jokaisessa koepisteessä popella otettiin kaksi poikkiratanäytettä käy-

ryysmittauksia varten. Ensimmäisestä näytteestä leikattiin näytestanssilla 12 A4:n 

kokoista käyryysnäytettä ja mitattiin käyryydet suoraan kuivanpään valvomossa. 

Toinen näyte vietiin vakiohuoneeseen ilmastoitumaan. Myöhemmin siitä leikattiin 

käyryysnäytteet ja suoritettiin mittaukset. 
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7.5.2 Toinen jälkikuivatuskoeajo 

Koeajossa tutkittiin samoja asioita kuin aiemmassakin koeajossa, mutta koeajo 

erosi aiemmasta koeajosta siten, että siihen valittiin alemman neliöpainon omaava 

kartonki. Erona aiempaan koeajoon oli myös se, että käyryyden säätöön käytettiin 

7. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien välistä höyrynpaine-eroa kostutuslaitteen 

lisäksi. Lajina koeajossa oli kahteen kertaan pintapuolelta päällystetty taivekar-

tonki, jonka neliöpaino oli 235 g/m², kostutuslaitteen kostutusmäärä oli 3,5 g/m² 

ja 7. kuivatusryhmän ala- ja yläsylinterien välinen paine-ero oli 121 kPa. Koeajos-

sa ajetutut koepisteet on esitetty taulukossa VII. 

Taulukko VII Koeajon koepisteet ja niissä suoritetut muutokset 9. höyryryh-

män ala- ja yläsylinterien höyrynpaineissa. 

Koepiste, - Alasylinterien höyrynpaine, 

kPa 

Yläsylinterien höyrynpaine, 

kPa 

1 10 10 

2 30 10 

3 30 30 

4 10 30 

5 50 30 

6 50 50 

7 30 50 

 

7.6 Kostutus-kuivatuskoeajo 

Viimeisessä koeajossa tutkittiin, miten käyryyden säätäminen pelkällä kostutus-

laitteella eroaa tilanteesta, jossa käyryyttä säädetään kostutusmäärän lisäksi myös 

7. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien välisellä höyrynpaine-erolla. Koeajossa ha-

luttiin selvittää mihin asti kostutusmäärän laskemista pystytään kompensoimaan 
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7. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien välistä höyrynpaine-eroa kasvattamalla sekä 

mitä vaikutuksia paine-eron kasvattamisella on kartongin ominaisuuksiin. 

Lajeina koeajossa olivat kerran pintapuolelta päällystetyt taivekartongit, joiden 

neliöpainot olivat 245 g/m² ja 255 g/m². Koeajossa säädettiin kostutuslaitteen kos-

tutusmäärää sekä 7. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien välistä höyrynpaine-eroa. 

Muut koneen ajoparametrit pyrittiin pitämään vakiona. Koeajossa ajetut koepis-

teet on esitelty taulukossa VIII. 

Taulukko VIII Kostutusmäärä ja 7. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien välinen 

paine-ero koepisteissä.  

Koepiste, - Kostutusmäärä, g/m² 7. höyryryhmän ala- ja 

yläsylinterien välinen höy-

rynpaine-ero, kPa 

1 4,5 0 

2 4 30 

3 4 60 

4 3,5 90 

5 3,5 120 

6 3 150 

7 3 180 

8 2,5 210 

9 2,5 240 

10 2 270 

 

Koeajon aikana tarkkailtiin kartongin poikkisuuntaista käyryyttä sekä pintapuolen 

sileyksiä (Bendtsen ja PPS). Käyryyttä seurattiin koneella suoritettujen käy-

ryysmittausten avulla. Sileyksiä seurattiin online-mittauksilla. Lisäksi koeajossa 

oli tarkoitus ottaa kaksi poikkiratanäytettä kunkin kostutusmäärän aikana valmis-

tuneista konerullista. Muilla paitsi kostutusmäärällä 3,5 g/m² näytteet saatiin otet-
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tua. Kostutusmäärällä 3,5 g/m² näytteet jäivät ottamatta lajinvaihdon takia. En-

simmäisestä näytteestä suoritettiin Autoline-mittaukset kuivanpään valvomossa ja 

toinen vietiin vakiohuoneeseen odottamaan käyryysmittauksia. 

 

8 KOEAJOJEN TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

8.1 Kostutusmäärän vaikutus kartongin ominaisuuksiin 

Kostutusmäärän tiedettiin vaikuttavan etupäässä kartongin käyristymiseen, mutta 

sen vaikutuksia kartongin muihin ominaisuuksiin ei tunnettu. Tämän takia oli tär-

keää selvittää mahdolliset muutokset kartongin lujuusominaisuuksissa ja selkä-

puolen pintaominaisuuksissa. Lisäksi oli tärkeää selvittää tapahtuuko kartongin 

ominaisuuksissa muutoksia kun selkäpuolen pintaliimaus korvataan sumukostu-

tuksella. Kostutuslaitekoeajon mittaustulokset on esitetty taulukoituna liitteessä 

IV. 

 

8.1.1 Käyristyminen  

Koeajoissa havaittiin, että kartongin käyristymistä pystytään hallitsemaan kostu-

tuslaitteen kostutusmäärän avulla. Kartongin selkäpuolelle annosteltavan vesimää-

rän kasvaessa kartongin pintaan päin käyryys väheni ja muuttui selkään päin 

käyryydeksi. Vesimäärän edelleen kasvaessa voimistui kartongin käyristyminen 

kohti selkäpuolta. Koeajoissa kostutuslaitteen kostutusmäärä vaihteli välillä 1–8 

g/m². Kostutusmäärän ollessa 8 g/m² kartongin kosteus nousi liian korkeaksi, eikä 

kartongin käyristymistä pystytty enää hallitsemaan. Poikkisuuntaisen käyristymi-

sen sijaan kartongin käyristyminen muistutti enemmänkin aaltoilua. Tämän takia 

käyryyden säätöön ei kannata käyttää liian suurta kostutusmäärää. Toisaalta kos-

tutusmäärän tulee olla riittävän suuri, jotta selkään päin käyryys saavutettaisiin. 

Koeajojen ja koekäytön perusteella todettiin, että kun kartongin käyryyttä sääde-

tään pelkästään kostutuslaitteen avulla, on sopiva kostutusmäärä välillä 3–4,5 
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g/m². Kulloinkin sopiva kostutusmäärä riippuu kartonkilajista ja tavoitekäyryy-

destä. Kuvassa 40 on esitetty vakiohuoneessa ilmastoituneista arkeista mitattu 

keskimääräinen poikkisuuntainen käyryys kostutusmäärän funktiona.  

 
Kuva 40. Kostutuslaitteen kostutusmäärän vaikutus kartongin poikkisuuntai-

seen käyristymiseen. Ennen ja jälkeen koeajon otettujen referenssi-

näytteiden tulokset hajontoineen on sijoitettu y-akselille. Käy-

ryysmittaukset suoritettiin vakiohuoneessa ilmastoituneista arkeista 

viisi päivää koeajon jälkeen. Negatiivinen käyryyden arvo tarkoit-

taa sitä, että näytekappale on pintaan päin käyristynyt. 

Kuvasta havaitaan, että näytteiden poikkisuuntainen käyryys pintaan päin väheni 

kostutusmäärän kasvaessa. Näytteiden käyryys pintaa kohti johtui etupäässä siitä, 

että poikkiratanäytteet, joista näytteet leikattiin, rullattiin kuljetusta ja varastointia 

varten rullalle pinta sisäänpäin. Rullauksen ei tällöin oletettu vaikuttavan näyttei-

den käyryyteen. Ilman rullausta alhaisimpia kostutusmääriä lukuun ottamatta 

näytteet olisivat olleet selkään päin käyristyneitä. Rullauksesta huolimatta näytteet 

ovat keskenään vertailukelpoisia, koska kaikkia näytteitä käsiteltiin samalla taval-

la. 

Rullauksen lisäksi käyryyden suuntaan vaikutti korkea ilmankosteus (RH 50 %), 

jossa näytteiden varastointi ja mittaukset suoritettiin. Selkään päin käyristyneitä 
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näytteitä tutkiessa havaittiin, että käyryyden voimakkuus laski ilmankosteuden 

noustessa. Ilmankosteuden noustessa tarpeeksi korkealla muuttui käyryyden suun-

ta pintaan päin. 

 

8.1.2 Z-suuntainen lujuus 

Korvatessa selkäpuolen pintaliimaus kostutuksella havaittiin kartongin z-lujuuden 

pysyvän likimain samalla tasolla tai laskevan hieman. Kuvassa 41 on esitetty kos-

tutuslaitenäytteistä määritetyt keskimääräiset z-lujuudet kostutusmäärän funktio-

na. Kostutusnäytteiden lisäksi kuvaan on sijoitettu kaksi referenssinäytettä, jotka 

otettiin selkäpuolen pintaliimauksen ollessa käytössä.  

 
Kuva 41. Kostutuslaitteen kostutusmäärän vaikutus kartongin z-lujuuteen. 

Ennen ja jälkeen koeajon otettujen referenssinäytteiden tulokset ha-

jontoineen on sijoitettu y-akselille. 

Kostutuslaitetta käytettäessä z-lujuuden havaittiin pysyvän lähes vakiona kostu-

tusmäärän ollessa välillä 1-4 g/m². Huolestuttavaa oli kuitenkin se, että merkittävä 
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lasku z-lujuudessa havaittiin, kun kostutusmäärä kasvoi arvosta 4 g/m² arvoon 6 

g/m². 

Referenssi- ja kostutuslaitenäytteitä vertailtaessa havaittiin myös, että kostutuslai-

tenäytteillä selän irrotusluku oli heikompi kuin referenssinäytteillä. Kuvassa 42 on 

esitetty koe- ja referenssipisteistä määritetyt keskimääräiset selän irrotusluvut kos-

tutusmäärän funktiona.  

 
Kuva 42. Kostutuslaitteen kostutusmäärän vaikutus kartongin selkäkerroksen 

irrotuslukuun. Ennen ja jälkeen koeajon otettujen referenssinäyttei-

den tulokset hajontoineen on sijoitettu y-akselille. 

Kostutusmäärän ollessa välillä 1–4 g/m², ei selän irrotusluvussa tapahdu merkittä-

viä muutoksia. Kuten z-lujuudellakin, tapahtuu selän irrotusluvussa selvä lasku 

vasta, kun kostutusmäärä kasvaa arvosta 4 g/m² arvoon 6 g/m². 
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8.1.3 Taber-jäykkyys 

Kuvassa 43 on esitetty kostutuslaitteen kostutusmäärän vaikutus kartongin kone- 

ja poikkisuuntaiseen Taber-jäykkyyteen. Kuvaan on lisätty myös ennen ja jälkeen 

koeajoa otetuista referenssinäytteistä määritetyt mittaustulokset. 

 
Kuva 43. Kostutuslaitteen kostutusmäärän vaikutus kartongin kone- ja poik-

kisuuntaiseen Taber-jäykkyyteen. Ennen ja jälkeen koeajon otettu-

jen referenssinäytteiden tulokset hajontoineen on sijoitettu y-

akselille. 

Kuten kuvasta voidaan havaita, ei kostutuslaitteen kostutusmäärällä havaittu ole-

van selvää vaikutusta kartongin Taber-jäykkyyteen. Huolestuttavaa oli kuitenkin 

se, että kostutuslaitenäytteillä kone- ja poikkisuuntaisen Taber-jäykkyyksien ha-

vaittiin olevan heikompia kuin referenssinäytteillä. Tärkeimmäksi syyksi oletettiin 

kartongin paksuuden, joka oli referenssinäytteillä kostutuslaitenäytteitä korkeam-

pi. Asian varmistamiseksi kostutuslaite- ja referenssinäytteiden Taber-jäykkyyksiä 

päätettiin tarkastella paksuuden funktiona (kuva 44). 
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Kuva 44. Koe- ja referenssipisteissä määritetyt kone- ja poikkisuuntainen 

Taber-jäykkyys kartongin paksuuden funktiona. 

Kuvasta 44 voidaan nähdä, että näytteistä määritetyt kone- ja poikkisuuntainen 

Taber-jäykkyys kasvavat lähes lineaarisesti kartongin paksuuden kasvaessa. Refe-

renssi- ja kostutuslaitenäytteiden paksuuserojen syyksi epäiltiin kostutuslaitenäyt-

teiden selkäpuolelta puuttuvaa pintaliimakerrosta.  

 

8.1.4 Selkäpuolen pintaominaisuudet 

Kartongin selkäpuolen vesiabsorptiokyvyn havaittiin laskevan kostutusmäärän 

kasvaessa (kuva 45). Merkittävin muutos tapahtui kostutusmäärän kasvaessa ar-

vosta 4 g/m² arvoon 6 g/m². Vesiabsorptiokyvyssä ei tapahtunut merkittävää muu-

tosta, kun selkäpuolen pintaliimaus korvattiin kostutuksella. Koska pinnan kar-

heudella tiedettiin olevan vaikutusta vesiabsorptiokykyyn, päätettiin selkäpuolen 

karheus määrittää Bendtsen- ja PPS- menetelmällä. 
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Kuva 45. Kostutuslaitteen kostutusmäärän vaikutus kartongin selkäpuolen 

vesiabsorptiokykyyn. Koeajoa ennen otetun referenssinäytteen tu-

los on sijoitettu y-akselille. 

Kuvassa 46 on esitetty kostutuslaitteen kostutusmäärän vaikutus kartongin selkä-

puolen Bendtsen-karheuteen. Kuvaan on lisätty myös referenssinäytteistä mitatut 

karheudet, jotta nähtäisiin miten karheus muuttuu, kun selkäpuolen pintaliimaus 

korvataan kostutuksella. Bendtsen-karheuden havaittiin laskevan kostutusmäärän 

kasvaessa. Bendtsen-karheuden havaittiin myös laskevan siirryttäessä käyttämään 

kostutuslaitetta. 
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Kuva 46. Kostutuslaitteen kostutusmäärän vaikutus kartongin selkäpuolen 

Bendtsen-karheuteen. Mittaukset suoritettiin sekä ilman painoa että 

painon kanssa. Ennen ja jälkeen koeajon otettujen referenssinäyt-

teiden tulokset hajontoineen on sijoitettu y-akselille. 

Bendtsen-karheuden tapaan myös PPS-karheuden havaittiin laskevan kostutus-

määrän kasvaessa (kuva 47). Bendtsen-menetelmällä saaduista tuloksista poiketen 

PPS-karheuden havaittiin kasvavan korvattaessa pintaliimaus kostutuksella. Syyk-

si uskottiin referenssinäytteiden sisältämää tärkkelyspintaliimakerrosta, joka käyt-

täytyy eri tavalla Bendtsen- ja PPS-mittauksissa. Tulosten avulla voitiin olettaa 

muutoksien selkäpuolen vesiabsorptiokyvyssä johtuvan etupäässä selkäpuolen 

karheuden muutoksista. 
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Kuva 47. Kostutuslaitteen kostutusmäärän vaikutus kartongin selkäpuolen 

PPS-karheuteen. Mittaukset suoritettiin 2 MPa:n puristuspaineella. 

Ennen ja jälkeen koeajon otettujen referenssinäytteiden tulokset ha-

jontoineen on sijoitettu y-akselille. 

 

8.1.5 Muut tärkeät ominaisuudet 

Koepisteistä leikatuista näytteistä tutkittiin myös kostutusmäärän vaikutusta sivu-

liimautuvuuteen. Kostutusmäärällä ei havaittu olevan negatiivista vaikutusta näyt-

teiden sivuliimautuvuuteen, eikä referenssi- ja kostutuslaitenäytteiden välillä ha-

vaittu olevan merkittävää eroa. Jokaisella näytteellä liiman asettuminen arvioitiin 

hyväksi ja itse asiassa kostutusmäärän kasvaessa liiman tarttuminen nopeutui. 

Uuden pintaliimaamattoman tuotteen testaamiseksi päätettiin lähettää koetilaus 

asiakkaalle. Koetilaukseen valittiin rulla koepisteestä, jossa kostutusmäärä oli 6 

g/m². Kyseisen koepisteen rulla arkitettiin ja lähetettiin asiakkaalle. Asiakkaalta 

pyydettiin palautetta arkkien painettavuudesta, nuuttautuvuudesta sekä sivulii-

mautuvuudesta. Painettavuuden ja sivuliimautuvuuden osalta asiakas ei havainnut 

mitään tavallisesta poikkeavaa. Kartongin nuuttautuvuudessa asiakas kuitenkin 
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löysi huomautettavaa, koska nuuttiurat eivät olleet yhtä siistejä kuten tavallisesti. 

Huomautuksista huolimatta asiakas hyväksyi lähetetyt arkit tilaukseensa. Tar-

kemmin nuuttausjälkeä tarkasteltaessa havaittiin, että konesuunnassa olevat nuut-

tausurat olivat poikkisuunnassa olevia uria siistimpiä. Tarkempia tutkimuksia var-

ten jokaisesta kostutuslaite- ja referenssinäytteestä lähetettiin 12 A4:n kokoista 

arkkia Imatran tutkimuskeskukseen laboratorionuuttauskokeisiin. Nuuttauskokeis-

sa ei havaittu merkittävää eroa referenssi- tai kostutuslaitenäytteiden välillä. 

Yhdessä koeajoista tutkittiin selän IGT-palstautumisnopeutta referenssi- ja kostu-

tuslaitenäytteiden välillä. Palstautumisnopeuden havaittiin laskevan selvästi, kun 

selän pintaliimaus korvattiin kostutuksella. Pintaliimauksen ollessa käytössä IGT 

oli 2,08 m/s, kun taas ilman pintaliimausta IGT oli 1,44 m/s. Vaikka selän IGT:ssä 

tapahtui selvä lasku, voidaan arvoa pitää hyvänä. Vertailun vuoksi pinnan IGT 

vaihtelee välillä 0,7–1 m/s. 

 

8.2 Jauhatuksen vaikutus kartongin ominaisuuksiin 

Kostutuslaitetta käytettäessä z-lujuuden ja etenkin selkäkerroksen irrotusluvun 

havaittiin laskevan. Kyseisten ominaisuuksien parantamiseksi, päätettiin suorittaa 

koeajot, joissa selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatusta nostettaisiin. 

Lisäksi haluttiin selvittää miten mäntysellun jauhatuksen nostaminen vaikuttaa 

kartongin käyristymiseen, jäykkyyteen sekä selkäpuolen pintaominaisuuksiin. 

Jauhatuskoeajon tulokset on esitetty taulukoituna liitteissä V ja VI. 

 

8.2.1 Z-suuntainen lujuus 

Kuvassa 48 on esitetty kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jau-

hatusasteen vaikutus kartongin z-lujuuteen. Jauhatuskokeet suoritettiin kahdella 

eri neliöpainoisella taivekartongilla. Neliöpainolla 225 g/m² jauhatusta nostettiin 

yhdessä vaiheessa ja 255 g/m²:lla nosto suoritettiin kahdessa vaiheessa. Kuvasta 

voidaan havaita, että molemmilla kartongeilla z-lujuus parani mäntysellun jauha-
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tusasteen kasvaessa. Neliöpainolla 225 g/m² selvä kasvu z-lujuudessa tapahtui 

vasta toisen jauhatuksen noston jälkeen. Ensimmäisen jauhatuksen noston jälkeen 

kartongin z-lujuus kasvoi vain hieman. Neliöpainolla 255 g/m² saman männyn 

jauhatusasteen omaavia referenssi- ja kostutuslaitenäytteitä vertailemalla voidaan 

havaita, että kostutuslaitetta käytettäessä kartongin z-lujuudessa tapahtuu pieni 

lasku. 

 
Kuva 48. Kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatusas-

teen vaikutus kartongin z-lujuuteen. 

Kuvassa 49 on esitetty kartongin selkäkerroksen irrotusluku selkäkerrokseen an-

nosteltavan mäntysellun jauhatusasteen funktiona. Neliöpainolla 225 g/m² refe-

renssinäytteen irrotusluku oli selvästi korkeampi kuin vastaavan mäntysellun jau-

hatusasteen omaavalla kostutusnäytteellä. Kummallakin näytteellä selkäkerroksen 

irrotuslukua saatiin kasvatettua kasvattamalla mäntysellun jauhatusastetta. Neliö-

painolla 255 g/m² selkäkerroksen irrotusluku kasvoi vasta toisen jauhatuksen nos-

ton jälkeen. 

Jauhatuskokeiden avulla havaittiin, että tarvittaessa kartongin z-suuntaista lujuutta 

pystytään parantamaan kasvattamalla selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun 
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jauhatusastetta. Näin pystytään kompensoimaan pintaliimakerroksen puuttumises-

ta aiheutuva lasku kartongin z-lujuudessa ja selkäkerroksen irrotusluvussa. 

 
Kuva 49. Kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatusas-

teen vaikutus kartongin selkäkerroksen irrotuslukuun. 

 

8.2.2 Käyristyminen 

Kuvassa 50 on esitetty kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jau-

hatuksen vaikutus kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Jauhatuskoe suori-

tettiin lajin ollessa kahteen kertaan pintapuolelta päällystetty taivekartonki, jonka 

neliöpaino oli 255 g/m². Mittaukset suoritettiin kuivanpään valvomossa tuotanto-

henkilöstön toimesta. Käyryys määritettiin koeajon aikana valmistuneiden kone-

rullien poikkiratanäytteiden hoito- ja käyttöpuolen laidoista leikatuista käy-

ryysnäytteistä. 
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Kuva 50. Kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatuksen 

vaikutus kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Jauhatuksen 

edistymistä tarkkailtiin mittaamalla mäntysellun jauhatusaste pari 

tuntia jauhatuksen noston jälkeen. Käyryysmittauksia varten jokai-

sesta koneella valmistuneesta konerullasta otettiin poikkiratanäyte, 

josta leikattiin hoito- ja käyttöpuolen laidoista A4:n kokoiset käy-

ryysnäytteet. Käyryysmittaukset suoritettiin kuivanpään valvomos-

sa. Positiivinen käyryyden arvo tarkoittaa sitä, että näytekappale on 

selkään päin käyristynyt. 

Jauhatuksen kasvulla ei havaittu olevan selvää vaikusta kartongin käyristymiseen. 

Teoriatiedon perusteella kartongin selkään päin käyryyden tulisi voimistua selkä-

kerroksen jauhautuneisuuden kasvaessa. Tuloksia tarkastellessa havaittiin myös, 

että poikkisuuntaisessa käyryydessä tapahtuu merkittävää vaihtelua konerullien 

välillä. Jauhatuksen noston jälkeen poikkisuuntainen käyryys aluksi kasvoi, mutta 

laski myöhemmin lähelle lähtötasoa. 

Mäntysellun jauhatuksen vaikutusta kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen 

tutkittiin myös kartongin neliöpainon ollessa 225 g/m² (kuva 51). Samoin kuin 

aiemmassakin koeajossa, ei mäntysellun jauhatuksen ja kartongin poikkisuuntai-

sen käyristymisen välillä voitu havaita selvää riippuvuutta.  
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Kuva 51. Kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatuksen 

vaikutus kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Jauhatuksen 

edistymistä tarkkailtiin mittaamalla mäntysellun jauhatusaste pari 

tuntia jauhatuksen noston jälkeen. Käyryysmittauksia varten jokai-

sesta koneella valmistuneesta konerullasta otettiin poikkiratanäyte, 

josta leikattiin hoito- ja käyttöpuolen laidoista A4:n kokoiset käy-

ryysnäytteet. Käyryysmittaukset suoritettiin kuivanpään valvomos-

sa. Positiivinen käyryyden arvo tarkoittaa sitä, että näytekappale on 

selkään päin käyristynyt. 

Pope-mittausten lisäksi jauhatuksen vaikutuksia kartongin poikkisuuntaiseen käy-

ristymiseen tutkittiin vakiohuoneessa suoritettujen mittausten avulla. Kuvassa 52 

on esitetty näytteistä mitatut keskimääräiset poikkisuuntaiset käyryydet mäntysel-

lun jauhatusasteen funktiona. Mäntysellun jauhatusasteen kasvaessa kartongin 

pintaan päin käyryys väheni. Käyryyserot koepisteiden välillä jäivät kuitenkin 

pieniksi. 

Näytteiden pintaan päin käyryys johtui pääasiassa siitä, että poikkiradat, joista 

näytteet leikattiin, varastoitiin pinta sisäänpäin rullattuna. Erot pope-näytteisiin 

selittyvät myös sillä, että näytteiden varastointi ja mittaukset suoritettiin vakio-

huoneessa, jossa ilman suhteellinen kosteus oli selvästi korkeampi kuin kuivan-
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pään valvomossa. Korkean kosteuden vaikutuksesta käyryyden voimakkuus heik-

kenee ja mahdollisesti myös käyristymisen suunta voi muuttua. 

 
Kuva 52. Kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatusas-

teen vaikutus kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Käy-

ryysmittaukset suoritettiin vakiohuoneessa ilmastoituneista arkeis-

ta. Neliöpainolla 255 g/m² mittaukset suoritettiin kahdeksan päivää 

ja 225 g/m²:lla kymmenen päivää koeajon jälkeen. Negatiivinen 

käyryyden arvo tarkoittaa sitä, että näytekappale on pintaan päin 

käyristynyt. 

 

8.2.3 Taber-jäykkyys 

Kuvassa 53 on esitetty kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jau-

hatusasteen vaikutus kartongin kone- ja poikkisuuntaiseen Taber-jäykkyyteen. 

Mäntysellun jauhatuksen lisäämisen havaittiin vaikuttavan kartongin Taber-

jäykkyyksiin negatiivisesti. Tuloksista voidaan kuitenkin havaita, että erot koepis-

teiden välillä jäivät pieniksi.   
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Kuva 53. Kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatusas-

teen vaikutus kartongin kone- ja poikkisuuntaiseen Taber-

jäykkyyteen. 

Taber-jäykkyyksien alenemisen uskottiin aiheutuvan kartongin paksuuden alene-

misesta. Asian varmistamiseksi jauhatusnäytteistä määritettyjä Taber-jäykkyyksiä 

päätettiin tarkastella kartongin paksuuden funktiona (kuva 54). Tarkastelu osoitti, 

että Taber-jäykkyydet kasvoivat lähes lineaarisesti kartongin paksuuden kasvaes-

sa. Huomioitavaa oli myös se, että kummallakin tarkasteluun otetulla kartongilla 

alhaisin paksuus oli näytteillä, joissa mäntysellun jauhatusaste oli korkeimmillaan. 

Koepisteiden väliset paksuuserot jäivät pieniksi, alimman ja korkeimman jauha-

tusasteen omaavien koepisteiden paksuuseron ollessa vain noin 4 µm. 
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Kuva 54. Jauhatuskoepisteistä määritetyt kone- ja poikkisuuntainen Taber-

jäykkyys kartongin paksuuden funktiona. 

 

8.2.4 Selkäpuolen pintaominaisuudet 

Kuvassa 55 on esitetty kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jau-

hatusasteen vaikutus kartongin selkäpuolen vesiabsorptiokykyyn. Selkäpuolen 

vesiabsorptiokyvyn havaittiin kasvavan vähän tai pysyvän lähes samana mäntysel-

lun jauhatusasteen kasvaessa. Mäntysellun jauhatuksella ei näin ollen havaittu 

olevan merkittävää vaikutusta selkäkerroksen vesiabsorptiokykyyn. 
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Kuva 55. Kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatusas-

teen vaikutus kartongin selkäpuolen vesiabsorptiokykyyn.  

Vesiabsorptiokyvyn lisäksi haluttiin selvittää myös mäntysellun jauhatuksen vai-

kutukset kartongin selkäpuolen sileyteen. Kuvassa 56 on esitettynä koepisteistä 

Bendtsen-menetelmällä määritetyt karheudet mäntysellun jauhatusasteen funktio-

na. Neliöpainolla 255 g/m² karheuden havaittiin kasvavan mäntysellun jauhatusas-

teen kasvaessa. Neliöpainolla 225 g/m² karheus puolestaan laski jauhatusasteen 

kasvaessa. Karheuserot koepisteiden välillä jäivät kuitenkin vähäisiksi. 
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Kuva 56. Kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatusas-

teen vaikutus kartongin selkäpuolen Bendtsen-karheuteen. Mittauk-

set suoritettiin sekä ilman painoa että painon kanssa. 

Bendtsen-mittausten lisäksi kartongin selkäpuolen karheus määritettiin PPS-

menetelmällä. Kuvassa 57 nähdään koepisteistä määritetyt PPS-karheudet mänty-

sellun jauhatusasteen funktiona. Kuvasta nähdään, että kartongin selkäpuolen kar-

heus kasvoi hieman tai pysyi likimain samalla tasolla mäntysellun jauhatusasteen 

kasvaessa. Tuloksien perusteella mäntysellun jauhatusasteella ei ollut merkittävää 

vaikutusta kartongin selkäpuolen karheuteen. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

S
el

k
ä
p

u
o
le

n
 k

a
rh

eu
s,

 m
l/

m
in

Mäntysellun jauhatusaste, °SR

Neliöpaino 255 g/m², ilman painoa Neliöpaino 255 g/m², painon kanssa

Neliöpaino 225 g/m², ilman painoa Neliöpaino 225 g/m², painon kanssa



 110 

 
Kuva 57. Kartongin selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatusas-

teen vaikutus kartongin selkäpuolen PPS-karheuteen. Mittaukset 

suoritettiin 2 MPa:n puristuspaineella. 

 

8.2.5 Muut tärkeät ominaisuudet 

Tutkittaessa mäntysellun jauhatuksen vaikutuksia näytteiden sivuliimautuvuuteen 

havaittiin liiman tarttumisen hidastuvan massan jauhautuneisuuden kasvaessa.  

Erot näytteiden välillä jäivät kuitenkin pieniksi. Syynä liiman tarttumisen hidas-

tumiseen uskottiin olevan z-lujuuden muutokset koepisteiden välillä. Kaikilla 

näytteillä liiman asettuminen arvioitiin hyväksi, eikä mäntysellun jauhatuksella 

näin ollen havaittu olevan merkittävää vaikutusta sivuliimautuvuuteen. 

Koeajonäytteistä haluttiin myös selvittää jauhatuksen vaikutus nuutattavuuteen. 

Mittauksia varten kustakin koeajonäytteestä lähetettiin 12 A4:n kokoista koekap-

paletta Imatran tutkimuskeskukseen laboratorionuuttauskokeisiin. Saatujen tulos-

ten perusteella mäntysellun jauhatuksella ei havaittu olevan merkittävää vaikutus-

ta näytteiden nuuttautuvuuteen. 
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8.3 Tärkkelysannosten vaikutus kartongin ominaisuuksiin 

Kartongin z-suuntaisen lujuuden parantamiseksi päätettiin suorittaa koeajo, jossa 

kasvatettaisiin selkäkerrokseen annosteltavan massatärkkelyksen ja selkä- ja run-

kokerroksen väliin suihkutettavan spraytärkkelyksen annoksia. Z-suuntaisen lu-

juuden lisäksi haluttiin selvittää miten kyseisten tärkkelysannosten nostaminen 

vaikuttaisi kartongin käyristymiseen, jäykkyyteen ja selkäpuolen pintaominai-

suuksiin. Tärkkelyskoeajon mittaustulokset on esitetty taulukoituna liitteessä VI. 

 

8.3.1 Z-suuntainen lujuus 

Kuvassa 58 on esitettynä kartongin selkäkerroksen spray- ja massatärkkelysan-

noksen vaikutukset kartongin z-lujuuteen ja selkäkerroksen irrotuslukuun. Kuvas-

ta nähdään, että spraytärkkelysannoksen lisäämisellä ei ollut vaikutusta kartongin 

z-lujuuteen. Sen sijaan massatärkkelysannoksen lisäämisellä saatiin kartongin z-

lujuutta kasvatettua. Selkäkerroksen irrotusluvun havaittiin hieman kasvavan 

spraytärkkelysannoksen kasvaessa ja heikkenevän massatärkkelysannoksen kas-

vaessa. Eroavaisuudet irrotusluvussa olivat kuitenkin koepisteiden välillä pieniä. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kartongin z-lujuutta pystytään paranta-

maan selkäkerroksen massatärkkelysannosta kasvattamalla. Selkäkerroksen irro-

tuslukuun massa- tai spraytärkkelysannosta kasvattamisella ei ollut merkittävää 

vaikutusta. 
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Kuva 58. Kartongin selkäkerroksen spray- ja massatärkkelysannoksen vaiku-

tukset kartongin z-lujuuteen ja selkäkerroksen irrotuslukuun. 

 

8.3.2 Käyristyminen 

Koeajossa oli tarkoitus tutkia pelkästään selkäkerroksen spray- ja massatärkke-

lysannoksen vaikutusta kartongin käyristymiseen. Valitettavasti koeajon aikana 

jouduttiin laskemaan myös kostutuslaitteen kostutusmäärää, koska käyryys nousi 

koeajon aikana selvästi tavoitetasoa korkeammaksi. 

Kuvassa 59 on esitetty kartongin selkäkerroksen spray- ja massatärkkelysannok-

sen sekä kostutuslaitteen kostutusmäärän vaikutukset kartongin poikkisuuntaiseen 

käyristymiseen. Tulokset saatiin mittaamalla käyryys koeajon aikana valmistu-

neista konerullista. Käyryysnäytteet leikattiin konerullista leikattujen poikkirata-

näytteiden hoito- ja käyttöpuolten laidoilta ja mittaukset suoritettiin kuivanpään 

valvomossa tuotantohenkilöstön toimesta. 
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Kuva 59. Kostutusmäärän (Km), spraytärkkelys- (Sa) ja massatärkkelysan-

noksen (Ma) vaikutus kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. 

Käyryysmittauksia varten jokaisesta koneella valmistuneesta kone-

rullasta otettiin poikkiratanäyte, josta leikattiin hoito- ja käyttöpuo-

len laidoista A4:n kokoiset käyryysnäytteet. Käyryysmittaukset 

suoritettiin kuivanpään valvomossa. Positiivinen käyryyden arvo 

tarkoittaa sitä, että näytekappale on selkään päin käyristynyt. 

Merkittävin muutos käyryydessä tapahtui, kun kostutuslaitteen kostutusmäärää 

laskettiin arvosta 4 g/m² arvoon 3,5 g/m². Spraytärkkelysannoksen kasvattamisella 

ei havaittu olevan vaikutusta käyristymiseen. Massatärkkelysannoksen vaikutusta 

tarkasteltaessa havaittiin, että kartongin poikkisuuntainen käyryys kasvoi tärkke-

lysannoksen kasvattamisen jälkeen. Kuten kuvasta voidaan havaita, jäivät käy-

ryyserot konerullien välillä kuitenkin pieniksi. 

Tärkkelysannosten vaikutuksia tutkittiin myös vakiohuoneessa suoritettujen mit-

tausten avulla. Mittaustulokset on esitetty kuvassa 60. Kuvasta nähdään, että 

spraytärkkelysannoksen kasvaessa kartongin pintaan päin käyryys väheni. Massa-

tärkkelysannoksen vaikutusta on kuvan perusteella mahdotonta sanoa, koska kos-

tutuslaitteen kostutusmäärää jouduttiin koepisteiden välillä muuttamaan. Kostu-

tusmäärän pudottamisen aiheuttama muutos kartongin käyryyteen oli niin voima-
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kas, että se peitti massatärkkelyksen vaikutukset. Kuten aiemmissakin koeajoissa, 

olivat kaikki vakiohuoneessa mitatut näytteen pintaan päin käyristyneitä. Tär-

keimpänä syynä tähän oli se, että poikkiradat, joista näytteet leikattiin, varastoitiin 

pinta sisäänpäin rullattuna. Käyristymissuuntaan ja -voimakkuuteen vaikutti myös 

se, että näytteiden varastointi ja mittaukset suoritettiin vakiohuoneessa, jossa il-

man suhteellinen kosteus oli korkea. 

 
Kuva 60. Kostutusmäärän, spraytärkkelys- ja massatärkkelysannoksen vaiku-

tukset kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Käyryysmit-

taukset suoritettiin vakiohuoneessa ilmastoituneista arkeista kym-

menen päivää koeajon jälkeen. Negatiivinen käyryyden arvo tar-

koittaa sitä, että näytekappale on pintaan päin käyristynyt. 

 

8.3.3 Muut tärkeät ominaisuudet 

Koeajossa tutkittiin myös tärkkelysannosten vaikutuksia selkäkerroksen pinta-

ominaisuuksiin sekä kartongin sivuliimautuvuuteen ja nuuttautuvuuteen. 

Spraytärkkelysannoksen kasvattamisella ei havaittu olevan vaikutusta kartongin 
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len karheuden ja vesiadsorptiokyvyn havaittiin kasvavan, muutosten jäädessä kui-

tenkin pieniksi. 

Näytteiden sivuliimautuvuutta tutkittaessa tärkkelysannoksilla ei havaittu olevan 

vaikutusta liiman tarttumisnopeuteen. Kaikilla näytteillä liiman asettuminen arvi-

oitiin hyväksi. Imatran tutkimuskeskuksessa suoritetuissa nuuttauskokeissa tärk-

kelysannoksilla ei havaittu olevan vaikutusta kartongin nuuttautuvuuteen. 

 

8.4 Kuituorientaation vaikutus kartongin ominaisuuksiin 

Teoriatiedon perusteella tiedettiin, että monikerroskartongilla kerroksien kui-

tuorientaatioeroilla on merkittävä vaikutus kartongin käyristymiseen. Kerrosten 

välisten kuituorientaatioerojen tiedettiin vaikuttavan etenkin kartongin diagonaali-

seen käyristymiseen. Kartonkikone 4:llä diagonaalinen käyristyminen on erittäin 

harvinainen ongelma, jonka tarkkaa syytä ei tunneta. Syynä oletettavasti ovat het-

kelliset erot pinta- ja selkäkerroksen kuituorientaatiokulmissa.  

Koeajon avulla pyrittiin selvittämään pystytäänkö kartongin käyristymiseen vai-

kuttamaan pinta- ja selkäkerroksen kuitujen orientoitumista muokkaamalla. Teo-

riatiedon perusteella monikerroskartongin tulisi käyristyä enemmän orientoitunut-

ta kerrosta kohti. Koeajossa kuitujen orientoitumista pyrittiin muokkaamaan sää-

tämällä pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuseroja. Koeajo ajettiin nor-

maalin tuotannon aikana, minkä takia muutokset nopeuseroissa pyrittiin pitämään 

maltillisina. Liian suuret muutokset nopeuseroissa olisivat todennäköisesti aiheut-

taneet ongelmia diagonaalisen käyryyden ja jäykkyyssuhteen kanssa. Käyristymi-

sen lisäksi koeajon avulla haluttiin selvittää pinta- ja selkäperälaatikon suihku-

viiranopeuserojen vaikutuksia kartongin jäykkyyteen, z-suuntaiseen lujuuteen, 

kutistumaan sekä keskimääräisen kuituorientaatiokulmaan. Kuituorientaatio-

koeajon mittaustulokset on esitetty taulukoituna liitteessä VII. 
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8.4.1 Käyristyminen 

Kuvassa 61 on esitetty pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuserojen vaiku-

tusta kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Tulokset saatiin mittaamalla 

käyryys koeajon aikana valmistuneista konerullista. Käyryysnäytteet leikattiin 

konerullista leikattujen poikkiratanäytteiden hoito- ja käyttöpuolten laidoilta ja 

mittaukset suoritettiin kuivanpään valvomossa tuotantohenkilöstön toimesta. 

 
Kuva 61. Pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuserojen vaikutukset 

kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Käyryysmittauksia 

varten jokaisesta koneella valmistuneesta konerullasta otettiin 

poikkiratanäyte, josta leikattiin hoito- ja käyttöpuolen laidoista 

A4:n kokoiset käyryysnäytteet. Käyryysmittaukset suoritettiin kui-

vanpään valvomossa. Positiivinen käyryyden arvo tarkoittaa sitä, 

että näytekappale on selkään päin käyristynyt. 

Kartongin poikkisuuntaisen käyryyden selkäpuolta kohti havaittiin voimistuvan, 

kun selkäperälaatikon suihku-viiranopeusero oli suurempi kuin pintaperälaatikol-

la. Syyksi oletettiin se, että kuidut selkäkerroksessa olisivat tällöin voimakkaam-

min konesuuntaan orientoituneina kuin pintakerroksessa. Korkein kartongin poik-

kisuuntainen käyryys saavutettiin kun pintaperälaatikon suihku-viiranopeusero oli 

2,5 m/min ja selkäperälaatikon 5 m/min. Oletettaessa käyryyden johtuvan pinta- ja 
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selkäkerroksen kuituorientaatioeroista, voidaan olettaa että koepisteessä, jossa 

kartongin käyryys oli suurinta, pintaperälaatikko olisi lähellä tasaperää selkäperä-

laatikon poiketessa tasaperästä. 

Pope-mittausten lisäksi pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuserojen vai-

kutuksia kartongin käyristymiseen tutkittiin laboratoriomittauksilla. Näytteet mit-

tauksiin leikattiin koepisteistä otetuista poikkiratanäytteistä, joiden oli annettu 

ilmastoitua vakiohuoneessa. Mittaukset suoritettiin kahdessa ilmankosteudessa ja 

näytteiden annettiin tasaantua ympäröivän ilman kanssa. Kuvassa 62 on esitetty 

mittauksissa saadut tulokset. 

 
Kuva 62. Pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuserojen vaikutukset 

kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Käyryysmittaukset 

suoritettiin kahdessa eri ilmasto-olosuhteessa. Positiivinen käyryy-

den arvo tarkoittaa sitä, että näytekappale on selkään päin käyristy-

nyt. 

Kuvasta nähdään, että käyryys oli keskimäärin voimakkainta niillä näytteillä, jois-

sa selkäperälaatikon suihku-viiranopeusero oli suurempi kuin pintaperälaatikolla. 

Sama asia havaittiin myös pope-mittauksissa. Tarkasteltaessa eri ilmankosteuksis-

sa suoritettujen mittausten tuloksia, havaittiin että ilmankosteuden kasvulla oli 
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merkittävä vaikutus käyryyden voimakkuuteen. Ilmankosteuden laskiessa selkä-

puoli kutistuu kartongin toispuolisen rakenteen takia enemmän kuin kartongin 

pintapuoli. Tämän seurauksena kartongin käyristyminen selkään päin voimistui. 

Samoin kuten pope-mittauksissakin, mitattiin korkein kartongin poikkisuuntainen 

käyryys sen koepisteen näytteistä, jossa pintaperälaatikon suihku-viiranopeusero 

oli 2,5 m/min ja selkäperälaatikon 5 m/min. 

 

8.4.2 Taber-jäykkyys 

Kartongin pinta- ja selkäkerroksen kuituorientaatioilla tiedettiin olevan merkittävä 

vaikutus kartongin jäykkyyssuhteeseen. Kerrosten kuituorientaatioiden voimistu-

essa konesuuntaan, kartongin konesuuntaisen jäykkyyden tiedettiin voimistuvan ja 

poikkisuuntaisen heikkenevän. Tämän takia kartongin ks/ps-jäykkyyssuhde on 

minimissä ajettaessa perälaatikkoja tasaperällä ja kasvaa kerrosten kuituorientaa-

tioiden voimistuessa. Kuvassa 63 on esitetty pinta- ja selkäperälaatikon suihku-

viiranopeuserojen vaikutukset kartongin kone- ja poikkisuuntaiseen Taber-

jäykkyyteen sekä niistä laskettuun jäykkyyssuhteeseen. 
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Kuva 63. Pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuserojen vaikutukset 

kartongin kone- ja poikkisuuntaiseen Taber-jäykkyyteen. 

Kartongin kone- tai poikkisuuntaisessa Taber-jäykkyydessä ei tapahtunut merkit-

tävää muutosta perälaatikoiden suihku-viiranopeuserojen muuttuessa. Jäykkyys-

suhdetta tarkasteltaessa havaittiin, että se on minimissä suihku-viiranopeuksien 

ollessa lähellä oletettua tasaperää. Aliperällä jäykkyyssuhde kasvoi nopeuserojen 

kasvaessa. Yliperälle mentäessä jäykkyyssuhde aluksi kasvoi, mutta myöhemmin 

laski nopeuserojen kasvaessa. Korkein jäykkyyssuhde mitattiin, kun pintaperälaa-

tikon suihku-viiranopeusero oli 2,5 m/min ja selkäperälaatikon 2,5 m/min. Vaikka 

jäykkyyssuhde vaihteli koeajon aikana, pysyi se koko ajan sallittujen rajojen sisä-

puolella. 

 

8.4.3 Z-suuntainen lujuus 

Pinta- ja selkäperälaatikoiden suihku-viiranopeuseroilla ei oletettu olevan merkit-

tävää vaikutusta kartongin z-suuntaiseen lujuuteen. Asian varmistamiseksi päätet-

tiin kuitenkin tutkia nopeuserojen vaikutuksia kartongin z-lujuuteen ja selkäker-
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roksen irrotuslukuun. Kuvassa 64 on esitetty pinta- ja selkäperälaatikon suihku-

viiranopeuserojen vaikutusta kartongin z-lujuuteen ja selkäkerroksen irrotuslu-

kuun. 

 
Kuva 64. Pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuserojen vaikutukset 

kartongin z-lujuuteen ja selkäkerroksen irrotuslukuun. 

Perälaatikoiden suihku-viiranopeuseroilla ei havaittu oleva selvää vaikutusta kar-

tongin z-lujuuteen tai selkäkerroksen irrotuslukuun. Kartongin z-lujuus ja selkä-

kerroksen irrotusluku laskivat siirryttäessä aliperältä tasaperälle. Yliperälle men-

täessä z-lujuus ja irrotusluku aluksi kasvoivat nopeuserojen kasvaessa, mutta 

myöhemmin laskivat.  

 

8.4.4 Rainan kutistuma ja kuituorientaatioprofiili 

Pinta- ja selkäperälaatikon tehollisten tasaperien oletettiin sijaitsevan suihku-

viiranopeuserojen ollessa 0 m/min. Asian varmistamiseksi radan kutistumaa ja 

kuituorientaatioprofiilia päätettiin tarkkailla koeajon aikana. Kuvassa 65 on esitet-
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ty pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuserojen vaikutukset radan kutis-

tumaan. 

 
Kuva 65. Pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuserojen vaikutukset 

kartongin kutistumaan. 

Pienin kutistuma saavutettiin pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuserojen 

ollessa 0 m/min. Suihku-viiranopeuserojen loitotessa arvosta 0 m/min, kutistuman 

havaittiin kasvavan. Tulosten perusteella pinta- ja selkäperälaatikon teholliset ta-

saperät sijaitsevat lähellä arvoa 0 m/min. Tämän perusteella koepisteessä, jossa 

koeajon korkein kartongin poikkisuuntainen käyryys saavutettiin, pintaperälaatik-

koa ei ajettu tasaperällä. 

Kutistuman lisäksi tutkittiin perälaatikoiden suihku-viiranopeuserojen vaikutuksia 

kartongin kuituorientaatioprofiiliin. Koska orientaatioprofiili määritettiin koko 

kartongista erillisten kerrosten sijaan, ei orientaatioprofiilista pystytty tarkkaile-

maan muutoksia yksittäisessä kerroksessa. Orientaatioprofiilista nähdään kuiten-

kin kuitujen keskimääräinen orientoituminen kartongissa. Pinta- ja selkäkerrosten 

viirapuolten muodostaessa kartongin pinnat, ovat kyseisten kerrosten orientaa-

tiokulmat vastakkaissuuntaiset kerrosten kuituorientaatioiden ollessa identtiset. 

Runkokerroksen pysyessä vakiona pystytään kartongin orientaatioprofiilia seu-

raamalla arvioimaan muutoksia pinta- ja selkäkerroksen orientaatioissa. Kuvassa 

66 on esitetty koeajon aikana koepisteissä määritetyt TSO-profiilit. Profiilit määri-

tettiin Autoline-mittauksilla kussakin koepisteestä leikatuista poikkiratanäytteistä. 
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Kuva 66. Pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuserojen vaikutukset 

kartongin TSO-profiiliin. TSO-profiilit määritettiin popella otetuis-

ta poikkiratanäytteistä Autoline-mittauksilla. 

Kuvasta nähdään, että kartongin kuituorientaatioprofiilissa tapahtui merkittäviä 

muutoksia koeajon aikana. Vaikka mittauspisteiden välillä oli eroa, ei itse orien-

taatioprofiilin muoto kuitenkaan muuttunut. Kaikilla näytteillä keskimääräinen 

orientaatiokulma oli lähellä nollaa tai negatiivinen. Orientaatioprofiilin havaittiin 

olevan lähimpänä orientaatiokulmaa 0°, kun pinta- ja selkäperälaatikon suihku-

nopeuserot olivat 0 m/min. Teoriatiedon perusteella tiedettiin, että suihkunopeus-

eron lähestyessä tasaperää, pitäisi orientaatiokulman lähestyä 0°:tta. Myös tämän 

perusteella pinta- ja selkäperälaatikon tehollisten tasaperien tulisi sijaita lähellä 

suihku-viiranopeuseron arvoa 0 m/min. Korkein orientaatiokulma havaittiin perä-

laatikoiden nopeuserojen ollessa 5 m/min. 
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8.4.5 Formaatio 

Koeajossa tutkittiin myös pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuserojen 

vaikutusta kartongin formaatioon. Koeajon aikana formaation havaittiin parane-

van, mutta muutos jäi vähäiseksi. Teoriatiedon perusteella paras formaatio olisi 

pitänyt saavuttaa suihku-viiranopeuserojen lähestyessä tasaperää. Näin ei voida 

kuitenkaan nähdä koeajon aikana tapahtuneen. 

 

8.5 Jälkikuivatuksen vaikutus kartongin ominaisuuksiin 

Teoriatiedon perusteella kuivatuksen tiedettiin olevan yksi tärkeimmistä kartongin 

käyryyteen vaikuttavista tekijöistä. Kyseisellä koneella kartongin käyryyttä on 

tavallisesti säädetty 7. höyryryhmän ala- yläsylinterien höyrynpaineita muokkaa-

malla. Jälkikuivatusosalla olevaa 9. höyryryhmää ei ole käytetty käyryyden sää-

töön, koska ryhmä on kuivauskapasiteetiltaan pieni. Ryhmä koostuu vain neljästä 

kuivatussylinteristä ja ryhmässä käytetään mahdollisimman alhaisia höyrynpainei-

ta, jotta kartongin sileys ei huononisi. Edellä mainituista rajoituksista huolimatta 

koeajojen avulla päätettiin kokeilla, pystytäänkö pienillä sylinterien höyrynpai-

neiden muutoksilla vaikuttamaan kartongin käyristymiseen. Lisäksi haluttiin sel-

vittää, miten muutokset sylinterien höyrynpaineissa vaikuttaisivat kartongin sel-

käpuolen kosteuteen ja lämpötilaan. Jälkikuivatuskoeajon mittaustulokset on esi-

tetty liitteessä VIII. 

 

8.5.1 Käyristyminen 

Kuvassa 67 on esitetty 9. höyryryhmän kuivatussylinterien höyrynpaineiden vai-

kutus kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Lajina koeajossa oli pintapuo-

lelta kahteen kertaan päällystetty taivekartonki, jonka neliömassa oli 340 g/m². 

Mittaukset suoritettiin kuivanpään valvomossa mittaamalla käyryys koeajon aika-

na valmistuneista konerullista. Mitattavat näytteet leikattiin konerullista leikattu-
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jen poikkiratanäytteiden hoito- ja käyttöpuolten laidoilta. Käyryysmittaukset suo-

ritettiin tuotantohenkilöstön toimesta. 

 
Kuva 67. Jälkikuivatuksen 9. höyryryhmän kuivatussylinterien höyrynpai-

neiden vaikutus kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Käy-

ryysmittauksia varten jokaisesta koneella valmistuneesta konerul-

lasta otettiin poikkiratanäyte, josta leikattiin hoito- ja käyttöpuolen 

reunoilta A4:n kokoiset käyryysnäytteet. Käyryysmittaukset suori-

tettiin kuivanpään valvomossa. Positiivinen käyryyden arvo tarkoit-

taa sitä, että näytekappale on selkään päin käyristynyt. 

Kuvasta nähdään, että koeajon aikana mitatuissa käyryyksissä tapahtui merkittä-

vää vaihtelua. Käyryyden vaihtelun ei voitu kuitenkaan osoittaa johtuvan toispuo-

leisesta kuivatuksesta. Teoriatiedon perusteella kartongin käyryyden tulisi voimis-

tua selkään päin, kun kartongin pinta puolta kuivataan enemmän. Koeajossa saatu-

jen tulosten perusteella näin ei tapahtunut, vaan korkein käyryys saavutettiin pi-

kemminkin kuivatuksen ollessa symmetrinen. 

Koska 340 g/m²:lla kartongilla 9. höyryryhmän kuivatussylinterien höyrynpainei-

den vaikutus kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen jäi epäselväksi, päätet-

tiin samanlainen koeajo suorittaa myös 235 g/m²:lla kartongilla. Tulokset on esi-

tetty kuvassa 68. 
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Kuva 68. Jälkikuivatuksen 9. höyryryhmän kuivatussylinterien höyrynpai-

neiden vaikutus kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Käy-

ryysmittauksia varten jokaisesta koneella valmistuneesta konerul-

lasta otettiin poikkiratanäyte, josta leikattiin hoito- ja käyttöpuolen 

reunoilta A4:n kokoiset käyryysnäytteet. Käyryysmittaukset suori-

tettiin kuivanpään valvomossa. Positiivinen käyryyden arvo tarkoit-

taa sitä, että näytekappale on selkään päin käyristynyt. 

Tällä kertaa käyryyserot eri koepisteiden välillä jäivät pieniksi. Toispuoleisella 

kuivatuksella ei myöskään havaittu olevan vaikutusta kartongin käyristymiseen. 

Tuotantohenkilökunnan suorittamien käyryysmittausten lisäksi molempien koe-

ajojen aikana käyryys mitattiin myös erillisestä poikkiratanäytteestä leikatuista 12 

käyryysnäytteestä. Tulokset on esitetty kuvassa 69. Kuivatussylinterien höyryn-

paineilla tai toispuoleisella kuivatuksella ei havaittu olevan selvää vaikutusta kar-

tongin käyristymiseen. Näin ollen sylinterien höyrynpaineen nosto tai kuivatuksen 

muuttaminen toispuoleiseksi ei aiheuttanut suoraa vaikutusta käyristymiseen. Al-

haisen kuivatuskapasiteetin takia 9. höyryryhmän höyrynpaineiden muutoksilla ei 

saada tarpeeksi suurta muutosta kartongin kosteusgradienttiin, jotta muutokset 
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kartongin käyryydessä olisivat olleet tarpeeksi suuria, että ne pystyttäisiin havait-

semaan. 

 
Kuva 69. Jälkikuivatuksen 9. höyryryhmän kuivatussylinterien höyrynpai-

neiden vaikutus kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Mit-

tauksia varten poikkiradasta leikattiin näytestanssilla 12 A4:n ko-

koista käyryysnäytettä. Mittaukset suoritettiin kuivanpään valvo-

mossa. Positiivinen käyryyden arvo tarkoittaa sitä, että näytekappa-

le on selkään päin käyristynyt. 

Kuivanpäänvalvomossa suoritettujen mittausten lisäksi käyryysmittaukset suori-

tettiin myös vakiohuoneeseen ilmastoitumaan viedyistä poikkiratanäytteistä. Mit-

tauksia varten poikkiratanäytteistä leikattiin 12 käyryysnäytettä. Käyryysmittauk-

set suoritettiin kahdessa eri ilmankosteudessa ja näytteiden annettiin ilmastoitua 

ennen mittauksia. Mittausten tulokset on esitetty kuvassa 70. 
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Kuva 70. Jälkikuivatuksen 9. höyryryhmän kuivatussylinterien höyrynpai-

neiden vaikutus kartongin poikkisuuntaiseen käyristymiseen. Käy-

ryysmittaukset suoritettiin kahdessa eri ilmasto-olosuhteessa. Posi-

tiivinen käyryyden arvo tarkoittaa sitä, että näytekappale on sel-

kään päin käyristynyt. 

Kuivatussylinterien höyrynpaineilla tai toispuoleisella kuivatuksella ei havaittu 

olevan selvää vaikutusta kartongin käyristymiseen. Sen sijaan ilmakosteudella 

havaittiin olevan selvä vaikutus näytteiden käyryyteen. Ilmankosteuden laskiessa 

näytteiden käyryys voimistui merkittävästi. 

 

8.5.2 Kartongin selkäpuolen kosteus ja lämpötila 

Koeajoja edeltäneiden kostutuslaitteen koekäyttöjen aikana havaittiin pope-

rullainta edeltävän mittapalkin mittapään keräävän kosteutta kostutuslaitteen ol-

lessa käytössä. Mittapäähän kerääntyvä kosteus vääristi kartongin paksuus- ja 

kosteusmittausta, eikä kostutuslaitetta päätetty ottaa aktiiviseen käyttöön ennen 

kuin ongelma olisi ratkaistu. Ongelman ratkaisuksi päätettiin kokeilla kartongin 
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selkäpuolen kostutuksen jälkeisen 9. höyryryhmän kuivatussylinterien lämpötilo-

jen nostoa. 

Koeajoissa havaittiin, että 9. höyryryhmän kuivatussylinterien höyrynpaineita 

muokkaamalla pystytään vaikuttamaan kartongin selkäpuolen kosteuteen ja läm-

pötilaan. Vaikutus oli kuitenkin vähäinen, sillä kasvatettaessa höyrynpainetta 60 

kPa:lla saatiin selkäpuolen kosteutta laskettua 2 prosenttiyksiköllä. Samalla kar-

tongin selkäpuolen lämpötilan havaittiin kasvavan 4 °C. Tulosten perusteella 9. 

höyryryhmää kannattaa käyryyden säätämisen sijaan käyttää selkäpuolen kosteu-

den hallintaan. Näin voidaan välttää kosteuden kerääntyminen pope-rullainta edel-

tävän mittapalkin mittapäähän. 

 

8.6 Käyryydenhallintamenetelmän vaikutus kartongin 

ominaisuuksiin 

Koeajon avulla haluttiin selvittää, mihin asti kostutusmäärän laskemista pystytään 

kompensoimaan 7. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien paine-eroa kasvattamalla. 

Lisäksi haluttiin selvittää mitä vaikutuksia kostutusmäärän laskulla ja paine-eron 

kasvattamisella on kartongin ominaisuuksiin. Alasylinterien höyrynpaineen liialli-

sella kasvattamisella epäiltiin olevan negatiivista vaikutusta kartongin pinnan si-

leyteen. Koeajon tulokset on esitetty liitteessä IX. 

 

8.6.1 Käyristyminen 

Kostutuslaitteen kostutusmäärän ja 7. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien välisen 

höyrynpaine-eron vaikutuksia kartongin käyryyteen tutkittiin sekä koeajon aikana 

kuivanpään valvomossa suoritettujen mittausten että laboratoriomittausten avulla. 

Kuvassa 71 on esitetty tulokset tuotantohenkilöstön kuivanpään valvomossa suo-

rittamista mittauksista. 
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Kuva 71. Kostutuslaitteen kostutusmäärän ja 7. höyryryhmän ala- ja yläsylin-

terien välisen höyrynpaine-eron vaikutukset kartongin poikkisuun-

taiseen käyristymiseen. Käyryysmittaukset suoritettiin kuivanpään 

valvomossa. Positiivinen käyryyden arvo tarkoittaa sitä, että näyte-

kappale on selkään päin käyristynyt. 

Kuvasta nähdään, että näytteiden välillä oli vaihtelua käyryydessä, mutta kaikki 

koeajon aikana mitatut näytteet olivat selkään päin käyriä. Tämän perusteella kar-

tongin käyristyminen selkään päin voidaan saavuttaa pienelläkin kostutusmääräl-

lä, mikäli 7. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien välinen höyrynpaine-ero on riittä-

vän suuri. Erikoista kuvan tuloksissa oli se, että kostutusmäärän pysyessä samana 

kartongin käyryys ei aina kasvanut höyrynpaine-eron kasvaessa. Tärkeimpänä 

syynä voidaan pitää mittausten epätarkkuutta. Mittauksia tarkastellessa havaittiin, 

että näytteiden stanssaus ja mittauksiin kuluva aika vaikuttavat merkittävästi näyt-

teiden käyryyteen. 

Laboratoriossa suoritettujen käyryysmittausten tulokset on esitetty kuvassa 72. 

Käyryysmittaukset suoritettiin poikkiratanäytteestä leikatuista 12 näytteestä kah-

dessa eri ilmankosteudessa. Näytteiden annettiin ilmastoitua ennen mittauksia. 
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Kuva 72. Kostutuslaitteen kostutusmäärän ja 7. höyryryhmän ala- ja yläsylin-

terien välisen höyrynpaine-eron vaikutukset kartongin poikkisuun-

taiseen käyristymiseen. Käyryysmittaukset suoritettiin kahdessa eri 

ilmasto-olosuhteessa. Positiivinen käyryyden arvo tarkoittaa sitä, 

että näytekappale on selkään päin käyristynyt. 

Vakiohuoneessa mitattujen näytteiden havaittiin olevan juuri ja juuri selkään päin 

käyristyneitä ja näytteiden keskimääräisten käyryyksien ei havaittu poikkeavan 

toisistaan merkittävästi. Kuten aiemmissakin koeajoissa oli havaittu, kasvoi näyt-

teiden käyryys ilmankosteuden laskiessa. Alemmassa ilmankosteudessa suorite-

tuissa käyryysmittauksissa erot näytteiden keskimääräisessä käyryydessä myös 

kasvoivat. Alemmassa ilmankosteudessa mitattujen näytteiden keskimääräisen 

käyryyden havaittiin kasvavan lähes lineaarisesti kostutusmäärän laskiessa ja höy-

rynpaine-eron kasvaessa. 

Silmiinpistävää tuloksissa oli se, että käyryyserot mittausten välillä kasvoivat kos-

tutusmäärän laskiessa ja höyrynpaine-eron kasvaessa. Erikoista oli myös se, että 

50 % ilmankosteudessa suoritetuissa käyryysmittaukissa korkein keskimääräinen 

käyryys mitattiin näytteellä, jossa käyryyden säätäminen toteutettiin pelkästään 

kostutuslaitteella. Alemmassa ilmankosteudessa kyseisellä näytteellä oli mitattu 

alin keskimääräinen käyryys. Syyksi mittausten välisiin käyryyserojen kasvami-
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seen oletettiin, että kartongin selkäkerroksen mittapysyvyys heikkenee suhteessa 

pintakerrokseen, kun kostutusmäärää lasketaan ja höyryryhmän ala- ja yläsylinte-

rien välisen höyrynpaine-eroa kasvatetaan. Tällöin muutos ilmankosteudessa ai-

heuttaa suuremman mittaeron kerrosten välillä ja kartongin käyryys voimistuu. 

 

8.6.2 Pintapuolen sileys 

Käyryyden lisäksi koeajossa pyrittiin tutkimaan 7. höyryryhmän ala- ja yläsylinte-

rien välisen höyrynpaine-eron kasvattamisen vaikutusta kartongin pintapuolen 

sileyteen. Höyrynpaine-eron kasvaessa pintapuolen kanssa kosketuksissa olevien 

alasylinterien lämpötila kasvaa ja liian korkean lämpötilan uskottiin heikentävän 

sileyttä. Kuvassa 73 on esitetty kostutuslaitteen kostutusmäärän ja 7. höyryryh-

män ala- ja yläsylinterien välisen höyrynpaine-eron vaikutukset kartongin pinnan 

sileyteen. 

 
Kuva 73. Kostutuslaitteen kostutusmäärän ja 7. höyryryhmän ala- ja yläsylin-

terien välisen höyrynpaine-eron vaikutukset kartongin pintapuolen 

sileyteen. 
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7. höyryryhmän alasylinterien höyrynpaineen kasvattamisella ei havaittu olevan 

negatiivista vaikutusta kartongin pintapuolen sileyteen, kuten aiemmin oli epäilty. 

Autoline- ja online-mittauksilla seuratuissa PPS- ja Bendtsen-sileydessä ei havait-

tu tapahtuvan merkittävää muutosta alasylinterien lämpötilan noustessa. Kuvassa 

esiintyvät piikit online-mittauksissa johtuvat päällystysterän vaihdosta, joka suori-

tettiin lajinvaihdon aikana. 

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET KOEAJOISTA 

Koeajoissa tutkittiin eri tekijöiden vaikutuksia kartongin käyristymiseen ja muihin 

kartongin tärkeisiin ominaisuuksiin. Koeajoissa havaittiin, että merkittävimmät 

tekijät kartongin käyristymiseen olivat toispuoleinen kostutus ja kuivatus. Muiden 

tekijöiden vaikutus kartongin käyristymiseen jäi vähäiseksi tai epäselväksi. Tau-

lukkoon IX on koottu koeajoissa tutkittujen prosessimuuttujien vaikutukset kar-

tongin ominaisuuksiin. 

Taulukko IX. Koeajoissa tutkittujen prosessimuuttujien vaikutukset kartongin 

ominaisuuksiin. Merkinnät ++, +, --, - ja 0 tarkoittavat merkittä-

vää positiivista vaikutusta, vähäistä positiivista vaikutusta, mer-

kittävää negatiivista vaikutusta, vähäistä negatiivista vaikutusta 

ja ei vaikutusta kyseiseen muuttujaan. 

  Kartongin ominaisuus 

Prosessimuuttuja Poikki-

suuntai-

nen 

käyryys 

Z-lujuus Selän 

irrotus-

luku 

Taber- 

jäykkyys 

Selkä-

puolen 

Cobb 

Selkä-

puolen 

sileys 

Pinta-

puolen 

sileys 

Selän kostutusmäärä ++ - - 0 - + 0 

Mäntysellun jauha-

tusaste 

0 ++ + 0 0 0 0 

Selän massatärkke-

lysannos 

0 + 0 0 0 0 0 

Selän spraytärkke-

lysannos 

0 0 0 0 0 0 0 

Pinta- ja selkäperä-

laatikon välinen suih-

ku-viiranopeusero 

+ 0 0 0 0 0 0 

7. höyryryhmän ala- 

ja yläsylinterien väli-

nen höyrynpaine-ero 

++ 0 0 0 0 0 0 

9. höyryryhmän ala- 

ja yläsylinterien väli-

nen höyrynpaine-ero 

0 0 0 0 0 0 0 
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Kartongin selkäpuolen kostutusmäärän havaittiin olevan tärkein kartongin käyris-

tymiseen vaikuttava tekijä. Koska kartonki päällystetään pelkästään pintapuolelta, 

on kartongin käyristyminen selkäpuolta kohti mahdotonta saavuttaa ilman selkä-

puolen kostutusta. Koeajoissa havaittiin, että kostutusmäärän avulla pystytään 

säätämään kartongin käyristymistä tarkasti ja lyhyellä viiveellä verrattuna perin-

teiseen menetelmään. Kostutusmäärän kasvaessa kartongin käyristyminen pintaan 

päin vaihtuu selkään päin käyryydeksi. Kostutusmäärän kasvaessa edelleen, voi-

mistuu käyryys selkäpuolta kohti. 

Tutkittaessa kostutusmäärän vaikutuksia kartongin lujuusominaisuuksiin huomat-

tiin, että kartongin z-lujuus ja selkäkerroksen irrotusluku laskevat selvästi kostu-

tusmäärän noustessa riittävän korkeaksi. Sopivia kostutusmääriä etsiessä havait-

tiin kuitenkin, että tavallisessa tuotantokäytössä kostutusmäärä voidaan pitää alu-

eella, jossa kartongin z-suuntaisen lujuuden laskua ei tapahtunut. Koeajoissa 

huomattiin, että tarvittaessa hyvin pienelläkin kostutusmäärällä voidaan saavuttaa 

kartongin käyristyminen selkään päin, mutta tällöin kuivatusta joudutaan muutta-

maan voimakkaasti toispuoleiseksi. 

Kostutusmäärän lisäksi kartongin käyryyteen voidaan vaikuttaa toispuoleisella 

kuivatuksella. Menetelmän haittana on se, että kuivatusta säädettäessä toispuo-

leiseksi koneen kuivatuskapasiteetti laskee ja voi muodostua pullonkaulaksi tuo-

tannolle. Menetelmän säätövaste on myös hidas, koska kuivatussylinterien lämpö-

tilan muuttamien vie oman aikansa niiden korkean termisen massan takia. 

Koeajoissa tutkittiin erikseen 7. ja 9. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien höyryn-

paineiden vaikutuksia kartongin käyristymiseen. Havaintona oli, että vain päällys-

tysosaa edeltävä 7. höyryryhmä soveltui käyryyden säätämiseen. Jälkikuivatus-

osalla oleva 9. höyryryhmä oli kuivatuskapasiteetiltaan liian pieni, jotta sillä olisi 

saatu muokattua kartongin kosteusgradienttia riittävästi. Käyryyden säätämisen 

sijaan kannattaa ryhmää käyttää ennemminkin kartongin pintaan jääneen kosteu-

den poistamiseen. Näin pystytään torjumaan rullainta edeltävän mittapalkin mitta-

päätä keräämästä kosteutta. 

Ajettaessa 7. höyryryhmän ala- ja yläsylintereitä eri höyrynpaineilla kartongin 

käyristymiseen voidaan vaikuttaa selvästi. Kuten aiemmin mainittiin, on mene-
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telmä kuitenkin hidas ja saattaa rajoittaa koneen tuotantonopeutta. Toispuoleisen 

kuivatuksen avulla halutun käyryyden saavuttamiseen tarvittavaa kostutusmäärää 

voidaan kuitenkin laskea. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi kovaliimattujen 

lajien kanssa, joilla käyryyden säätäminen pelkällä kostutuslaitteella osoittautui 

ongelmalliseksi. 

Selkäkerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatuksen ei havaittu vaikuttavan 

kartongin käyristymiseen oleellisesti. Teoriatiedon perusteella kartongin käyris-

tyminen selkäpuolta kohti olisi pitänyt voimistua selkäpuolen sitoutuneisuuden 

kasvaessa. Luultavasti selkämassan jauhatusasteen kasvu jäi liian pieneksi, jotta 

selvä muutos käyryydessä olisi tapahtunut. Vaikka mäntysellun °SR-lukua pystyt-

tiin kasvattamaan kahdeksalla yksiköllä, kasvoi selkämassan °SR-luku vain kah-

della yksiköllä. 

Vaikka mäntysellun jauhatuksella ei havaittu olevan vaikutusta kartongin käyris-

tymiseen, oli sillä selvä vaikutus kartongin z-suuntaiseen lujuuteen. Mäntysellun 

jauhatusasteen kasvaessa kartongin z-lujuus ja selkäkerroksen irrotusluku parani-

vat selvästi. Muihin kartongin ominaisuuksiin mäntysellun jauhatusasteen nostolla 

ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta. 

Myöskään selkäkerroksen massa- ja spraytärkkelysannoksella ei havaittu olevan 

selvää vaikutusta kartongin käyristymiseen. Teoriatiedon perusteella tärkkelysan-

nosten kasvattamisella ja siitä seuraavalla sitoutuneisuuden kasvulla olisi pitänyt 

olla voimistava vaikutus kartongin käyryyteen. Teoriatiedon mukaan tärkkelyksen 

vaikutus kartongin käyristymiseen on kuitenkin huomattavasti heikompaa kuin 

jauhatuksella. Todennäköisesti selvien käyryysmuutosten aikaansaaminen olisikin 

vaatinut suurempia muutoksia annoksissa ja enemmän koepisteitä. Spraytärkke-

lysannoksilla ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta kartongin ominaisuuksiin. 

Massatärkkelysannoksen nostolla kartongin z-lujuutta saatiin parannettua. 

Pinta- ja selkäperälaatikon suihku-viiranopeuseroja muokatessa havaittiin, että 

kartongin poikkisuuntainen käyryys selkäpuolta kohti voimistui selkäperälaatikon 

suihku-viiranopeuseron ollessa suurempi kuin pintaperälaatikolla. Syyksi oletet-

tiin se, että kuidut selkäkerroksessa olisivat tällöin voimakkaammin konesuuntaan 

orientoituneina kuin pintakerroksessa. Koeajon aikana käyryydessä tapahtui mer-



 135 

kittäviä muutoksia perälaatikoiden suihku-viiranopeuseroja säädettäessä. Karton-

gin käyryys oli selvästi korkeimmillaan pintaperälaatikon suihku-viiranopeuseron 

ollessa 2,5 m/min ja selkäperälaatikon 5 m/min. Koeajon tuloksia tarkastellessa ei 

pystytty kuitenkaan varmasti osoittamaan, että käyristyminen johtuisi kerrosten 

orientaatioeroista. Tulosten varmistamiseksi kuituorientaatiokoeajo tulisi toistaa 

koneella. 

Teoriatiedon perusteella kerrosten kuituorientaatioeroilla tiedettiin olevan vaiku-

tusta kartongin diagonaaliseen käyristymiseen. Kerrosten kuituorientaatiokulmien 

poiketessa tarpeeksi diagonaalista käyristymistä alkaa esiintyä. Koeajon aikana tai 

näytteitä mitattaessa diagonaalista käyristymistä ei kuitenkaan havaittu. Muita 

kartongin ominaisuuksia tarkasteltaessa perälaatikoiden nopeuseroilla havaittiin 

olevan vaikutusta kartongin jäykkyyssuhteeseen ja radasta mitattuun kutistumaan. 

Ajettaessa perälaatikoita oletetuilla tehollisilla tasaperillä jäykkyyssuhde, kutis-

tuma ja keskimääräinen kuituorientaatiokulma olivat minimissään. 

Koeajojen aikana havaittiin, että kuivanpään valvomossa suoritetussa rutiinin-

omaisessa laaduntarkkailussa kartongin käyryydessä tapahtui merkittävää vaihte-

lua mittausten välillä. Syyksi vaihteluun uskottiin näytteiden leikkauksessa niihin 

kohdistuvat voimat ja muutokset näytteiden ilmasto-olosuhteissa. Näytteet leikat-

tiin stanssaamalla nelinkerroin taitellusta poikkiradasta, jolloin kartonkiin raken-

teeseen saattoi syntyä muutoksia iskun vaikutuksesta. Näytteiden leikkaamiseen ja 

mittaamiseen kuluneessa ajassa esiintyi myös vaihtelua mittausten välillä. Koska 

ilmasto-olosuhteet vaihtelivat konehallin ja kuivanpään valvomon välillä, tapahtui 

kartongin käyryydessä eroja, jos näytteiden ilmastointiajassa tapahtui muutoksia 

mittausten välillä. Näytteiden leikkauksessa ja mittaamisessa esiintyvää vaihtelua 

voitaisiin pienentää seuraavin keinoin: 

 Annetaan näytteiden ilmastoitua riittävä aika ennen mittauksia 

 Keksitään hellävaraisempi leikkaustapa näytteille 

 Suoritetaan käyryysmittaukset vakiokosteudessa tai tarkkaillaan kosteutta 

vakiohuoneessa, jolloin pystytään kompensoimaan esimerkiksi tietyllä va-

kiolla kosteusmuutosten aiheuttama muutos käyryydessä 
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10 YHTEENVETO 

Työssä selvitettiin uuden kostutuslaitteen toimivuutta kartongin käyristymisen 

hallinnassa. Työn tavoitteena oli löytää kostutuslaitteelle energiatehokas ja käyttä-

jäystävällinen ajotapa. Lisäksi työssä pyrittiin etsimään tärkeimmät kartongin 

käyryyteen vaikuttavat tekijät ja selvittämään voidaanko niitä hyödyntää käyryy-

den säädössä. Teoriatiedon perusteella tarkasteltaviksi tekijöiksi otettiin kui-

tuorientaatio, sitoutuneisuus sekä kuivatus.  

Työssä tutkittiin myös kostutuslaitteen käytön vaikutuksia kartongin muihin tär-

keisiin ominaisuuksiin, jotta saataisiin selville miten uusi tuote eroaisi selkäpuo-

leltaan pintaliimatusta referenssituotteesta. Tärkeää oli saada selville, miten kar-

tongin selkäpuolen pintaominaisuudet muuttuisivat, kun selän pintaliimaus jäte-

tään tekemättä. Tarpeellista oli myös selvittää tapahtuuko kartongin lujuusominai-

suuksissa muutoksia siirryttäessä käyttämään kostutuslaitetta. Käyryyden ohessa 

koeajoissa tarkkailtavia kartongin ominaisuuksia olivat muun muassa kartongin 

palstautumislujuus, taivutusjäykkyys, sivuliimautuvuus, selkäpuolen karheus ja 

vesiadsorptiokyky. 

Työn aikana suoritettiin seitsemän koeajoa normaalin tuotannon aikana. Koeajo-

jen avulla haettiin oikeaa ajotapaa kostutuslaitteelle ja tutkittiin epäsymmetrisen 

kostutuksen, sitoutuneisuuden, kuituorientaation sekä kuivatuksen vaikutuksia 

kartongin käyristymiseen. Lisäksi selvitettiin miten muutokset edellä mainituissa 

tekijöissä vaikuttivat muihin kartongin tärkeisiin ominaisuuksiin. Koeajojen pe-

rusteella merkittävimmiksi tekijöiksi kartongin käyristymiseen osoittautuivat epä-

symmetrinen kostutus ja kuivatus. Muiden tekijöiden vaikutus kartongin käyris-

tymiseen jäi vähäiseksi tai liian epäselväksi, jotta olisi voitu osoittaa, että muutos 

kartongin käyryydessä johtuisi nimenomaan kyseisen tekijän muutoksesta.  

Kartongin selkäpuolen kostutusmäärän havaittiin olevan tärkein tekijä, jolla kar-

tongin käyristymistä voidaan hallita. Kartongin toispuoleisen päällystyksen takia 

kartongin käyristyminen selkäpuolta kohti on mahdotonta saavuttaa ilman selkä-

puolen kostutusta. Kostutusmäärän kasvaessa kartongin käyristyminen pintaan 

päin vaihtuu selkään päin käyryydeksi. Kostutusmäärän kasvaessa edelleen, voi-

mistuu käyryys selkäpuolta kohti. Tarvittaessa hyvin pienelläkin kostutusmäärällä 
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voidaan saavuttaa kartongin käyristyminen selkään päin, mutta tällöin kuivatusta 

joudutaan muuttamaan voimakkaasti toispuoleiseksi. 

Kostutusmäärän lisäksi kartongin käyryyteen voidaan vaikuttaa toispuoleisella 

kuivatuksella. Menetelmän haittana on se, että kuivatusta säädettäessä toispuo-

leiseksi koneen kuivatuskapasiteetti laskee ja voi muodostua pullonkaulaksi tuo-

tannolle. Menetelmän säätövaste on myös hidas, koska kuivatussylinterien lämpö-

tilan muuttamien vie oman aikansa niiden korkean termisen massan takia. Koe-

ajoissa tutkittiin erikseen 7. ja 9. höyryryhmän ala- ja yläsylinterien höyrynpainei-

den vaikutuksia kartongin käyristymiseen. Havaintona oli, että vain päällystysosaa 

edeltävä 7. höyryryhmä soveltui käyryyden säätämiseen. Jälkikuivatusosalla oleva 

9. höyryryhmä oli kuivatuskapasiteetiltaan liian pieni, jotta sillä olisi saatu muo-

kattua kartongin kosteusgradienttia riittävästi. 

Selkäkerroksen sitoutuneisuuden lisäämisellä ei koeajoissa havaittu olevan mer-

kittävää vaikutusta kartongin käyristymiseen. Sitoutuneisuutta pyrittiin kasvatta-

maan lisäämällä kerrokseen annosteltavan mäntysellun jauhatusta ja massa- sekä 

spraytärkkelyksen annoksia. Vaikka edellä mainituilla tekijöillä ei havaittu olevan 

vaikutusta kartongin käyristymiseen, pystyttiin etenkin mäntysellun jauhatuksen 

lisäämisellä parantamaan tuntuvasti kartongin z-suuntaista lujuutta. Menetelmän 

haittana on se, että sitoutuneisuuden lisäämiseen perustuva käyryydenhallinta voi 

aiheuttaa yllättäviä ongelmia jatkojalostusprosesseissa. Teoriatiedon perusteella 

tiedetään, että sitoutuneisuuden kasvaessa kartongin mittapysyvyys heikkenee. 

Tällöin kartongin mitat muuttuvat voimakkaammin ympäristön ilmasto-

olosuhteiden muuttuessa ja kartongin vaihtelut kartongin käyryydessä voimistu-

vat. 

Pinta- ja selkäperälaatikon kuituorientaatioeroilla tiedettiin teoriatiedon perusteel-

la olevan merkittävä vaikutus kartongin käyristymiseen. Koeajoissa havaittiin, että 

kartongin poikkisuuntainen käyryys selkäpuolta kohti voimistui selkäperälaatikon 

suihku-viiranopeuseron ollessa suurempi kuin pintaperälaatikolla. Perälaatikoiden 

suihku-viiranopeuseroja säädettäessä kartongin käyryydessä tapahtui merkittäviä 

muutoksia. Koeajon tuloksia tarkastellessa ei pystytty kuitenkaan varmasti osoit-

tamaan, että muutokset johtuisivat kerrosten orientaatioeroista. 
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Kuituorientaatioeroilla tiedettiin olevan vaikutusta myös kartongin diagonaaliseen 

käyristymiseen. Koeajoissa otetuissa näytteissä diagonaalista käyristymistä ei kui-

tenkaan havaittu. Muita kartongin ominaisuuksia tarkasteltaessa perälaatikoiden 

nopeuseroilla havaittiin olevan vaikutusta kartongin jäykkyyssuhteeseen sekä ra-

dasta mitattuun kutistumaan. Ajettaessa perälaatikoita oletetuilla tehollisilla tasa-

perillä jäykkyyssuhde, kutistuma ja keskimääräinen kuituorientaatiokulma olivat 

minimissään. 

Koeajojen ja kostutuslaitteen koekäytön aikana saatujen tulosten avulla kostutus-

laitteelle laadittiin ajo-ohje. Käytettäessä kostutuslaitetta kartongin käyryyden 

säätämiseen annosteltava vesimäärän on lajista riippuen välillä 3,5–4,5 g/m². Kos-

tutuslaitetta käytettäessä perinteisesti käyryyden säätöön käytetyn 7. höyryryhmän 

ala- ja yläsylintereiden välinen höyrynpaine-ero pyritään pitämään arvossa 0 kPa. 

Näin pystytään välttämään kalliin 5 baarin höyryn käyttämistä. Mikäli käyryyden 

säätäminen kostutuslaitteella osoittautuu kuitenkin yksinään riittämättömäksi, 

voidaan käyryyden muokkaamiseen käyttää myös 7. höyryryhmää (esim. ohuilla 

kovaliimatuilla lajeilla). 

Koeajojen ja kostutuslaitteen koekäytön perusteella havaittiin, että kartongin käy-

ristymistä voidaan hallita kostutuslaitteella tarkasti ja lyhyellä viiveellä verrattuna 

perinteiseen käyryydenhallintamenetelmään. Kostutuslaitteella pystyttiin aiempaa 

tarkemmin hallitsemaan rataan imeytyvää kostutusmäärää, jolloin rataan ei pääs-

syt imeytymään ylimäärin vettä. Tämän ansiosta pystyttiin vähentämään radan 

kuivatustarvetta, jolloin kuivatuskustannukset alenivat. Esimerkiksi kaasuinfrojen 

polttoaineena käytettävän maakaasun tarvetta saatiin laskettua tuntuvasti. 

Verrattaessa uutta tuotetta referenssituotteeseen havaittiin, että kartongin pinta- tai 

lujuusominaisuuksissa ei tapahtunut merkittävää muutosta, kun selkäkerroksen 

pintaliimaus korvattiin sumukostutuksella.  
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  Liite I 1(1) 

TYÖSSÄ KÄYTETYT MITTAUSMENETELMÄT 

Taulukko I Työssä käytetyt mittausmenetelmät suureille 

 Standardi 

Paksuus SCAN-P 7:75 

Käyryys Ei standardia (Liite II) 

Karheus, Bendtsen SCAN-P 21:67 

Karheus, PPS ISO 8791-4 

Vesiabsorptiokyky, Cobb SCAN-P 12:64 

Z-lujuus SCAN-P 80:98 

Irrotusluku Ei standardia (Liite III) 

IGT-pintalujuus SCAN-P 63:90 

 

 

Jäykkyys, Taber ISO 2493 

TSO-kulma L&W Autoline TSO (standardi kehitteillä) 



  Liite II 1(1) 

KÄYRYYDEN MÄÄRITTÄMINEN 

Menetelmän periaatteena on määrittää näytekappaleen poikkisuuntainen käyryys 

mittaamalla kappaleen reunojen nousema tasosta. Mittaukset toteutetaan erikseen 

sitä varten suunnitellulla käyryysmittalaatikolla. 

Mittauksia varten konerullasta otetusta poikkiratanäytteestä leikataan haluttu mää-

rä A4:n kokoisia näytteitä. Kartongin poikkisuuntaista käyryyttä mitatessa näyt-

teet leikataan siten, että näytteen pitempi sivu on konesuunnan suuntainen.  

Ennen mittauksia näytteiden annetaan ilmastoitua. Mitattavat näytteet asetetaan 

laatikkoon kovera puoli alaspäin ja arkin reunojen nousema w luetaan mittaviival-

ta millimetreinä. Näytteen ollessa selkään päin käyristynyt, saa se positiivisen 

etuliitteen ja vastaavasti pintaan päin käyristyneenä negatiivisen etuliitteen. 

Kartongin poikkisuuntainen käyryys Ky [1/m] saadaan määritettyä seuraavan yhtä-

lön avulla: 

2

8

y

y
L

w
K      (1) 

jossa Ly arkin leveys poikkisuunnassa, m 

w arkin reunojen nousema, m 



  Liite III 1(1) 

IRROTUSLUVUN MÄÄRITTÄMINEN 

Menetelmän periaatteena on määrittää kerroksen irrotukseen tarvittava voima. 

Mittauslaitteisto koostuu vetolujuuslaitteesta ja siihen kiinnitettävästä metallirul-

lasta. 

Mittauksia varten ilmastoiduista kartonkinäytteistä leikataan konesuuntaan kaksi 

liuskaa, joiden pituus on 30 cm ja leveys 10 cm. Liuskojen vastakkaisista päistä 

irrotetaan pintaa käsin muutaman senttimetrin pituudelta siten, että toinen lius-

koista edustaa koneen ajosuuntaa ja toinen ajosuunnalle vastakkaista suuntaa. 

Näytteen toinen pää kiinnitetään metallirullaan teipillä irrotettava kerros ulospäin. 

Näyte kiedotaan rullan ympärille kiinnittäen irti revitty kerros vetolujuusmittarin 

yläkiinnikkeeseen ja muut kerrokset teipillä rullaan. Vetolujuuskojeella vedetään 

irrotettavaa kerrosta nopeudella 16 cm/min samalla tarkkaillen asteikolta kerrok-

sen irrotukseen tarvittavaa voimaa. Koe päättyy osoittimen pysähtyessä. 

Irrotusvoima T [g/cm] saadaan ratkaistua seuraavan yhtälön avulla: 

A

G
T      (1) 

jossa A näytekappaleen leveys, cm 

 G lukema vetolujuuslaitteen asteikolta, g 

Irrotusluku on pienempi arvo koneen ajosuuntaan ja ajosuuntaa vastaan suorite-

tuista määrityksistä. 



  Liite IV 1(5) 

KOSTUTUSLAITEKOEAJON MITTAUSTULOKSET 

Taulukko I Vakiohuoneessa kaksi päivää koeajon jälkeen näytteistä mitatut 

käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

1 g/m² 2 g/m² 3 g/m² 4 g/m² 6 g/m² Ref, 

ennen 

Ref, 

jälkeen 

KP 1 -9 -5 -6 -6 -3 -13 -4 

  2 -9 -5 -8 -6 -4 -3 -4 

  3 -8 -5 -7 -5 0 -8 -3 

  4 -10 -6 -10 -5 -3 0 -3 

  5 -10 -5 -6 -4 0 -4 -3 

  6 -9 -6 - -4 0 -8 -4 

  7 -11 -5 - -5 - -2 -3 

  8 -10 -6 -6 -4 0 0 -3 

  9 -10 -6 -10 -5 0 -5 -3 

  10 -11 -5 -8 -5 -2 -3 -3 

  11 -11 -6 -10 -5 0 -3 -2 

  12 -10 -6 -5 -5 -3 -5 -3 

  13 -11 -6 -6 -4 0 -10 -4 

  14 -10 -6 -6 -4 0 -4 -3 

  15 -10 -6 -10 -5 -3 -5 -3 

  16 -10 -6 -5 -5 -2 -5 -3 

  17 -10 -6 -10 -5 -3 -6 -4 

  18 -10 -6 -4 -4 -2 -5 -3 

  19 -10 -6 -6 -4 -2 -8 -6 

  20 - - - - - -12 -6 

HP 21 - - - - - -11 -6 

Keskiarvo -9,95 -5,68 -7,24 -4,74 -1,50 -5,71 -3,62 

Keskihajonta 0,78 0,48 2,08 0,65 1,47 3,64 1,12 

 

 

 

 

 

 



  Liite IV 2(5) 

Taulukko II Vakiohuoneessa viisi päivää koeajon jälkeen näytteistä mitatut 

käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

1 g/m² 2 g/m² 3 g/m² 4 g/m² 6 g/m² Ref, 

ennen 

Ref, 

jälkeen 

KP 1 -13 -7 -3 -3 0 -15 -2 

  2 -13 -6 -5 -2 -2 -5 -2 

  3 -12 -5 -5 0 0 -8 -3 

  4 -12 -6 -6 -3 0 -3 0 

  5 -13 -6 -3 0 0 -4 0 

  6 -14 -6 - 0 0 -7 0 

  7 -14 -5 - 0 - -5 0 

  8 -14 -6 -3 0 0 -3 0 

  9 -13 -6 -7 0 0 -6 -3 

  10 -12 -3 -3 0 0 -3 -2 

  11 -14 -5 -7 0 0 -3 0 

  12 -14 -3 -2 0 0 -6 -3 

  13 -13 -5 -2 0 0 -6 -3 

  14 -14 -6 -2 0 0 -6 0 

  15 -13 -6 -5 0 0 -6 -2 

  16 -12 -3 -3 0 0 -5 -3 

  17 -13 -3 -7 0 0 -8 -4 

  18 -13 -3 0 0 0 -6 -2 

  19 -14 -4 -5 0 0 -10 -6 

  20 - - - - - -10 -6 

HP 21 - - - - - -9 -5 

Keskiarvo -13,16 -4,95 -4,00 -0,42 -0,11 -6,38 -2,19 

Keskihajonta 0,76 1,35 2,06 1,02 0,47 2,92 1,97 
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Taulukko III Vakiohuoneen ulkopuolella (T 23 °C, RH 19 %) yhdeksän päi-

vää koeajon jälkeen näytteistä mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

1 g/m² 2 g/m² 3 g/m² 4 g/m² 6 g/m² Ref, 

ennen 

Ref, 

jälkeen 

KP 1 -10 -4 0 0 2 0 0 

  2 -8 -1 0 0 2 0 0 

  3 -9 -2 0 0 4 0 0 

  4 -7 -2 0 0 3 0 0 

  5 -9 -2 0 0 4 0 0 

  6 -11 -3 - 0 3 0 0 

  7 -10 -2 - 0 - 0 0 

  8 -10 -3 0 0 4 0 0 

  9 -11 -3 -1 0 4 0 0 

  10 -10 -2 0 0 3 0 0 

  11 -10 -4 -1 0 6 0 0 

  12 -10 -3 0 0 4 0 0 

  13 -10 -3 0 0 6 0 0 

  14 -11 -3 0 0 7 0 0 

  15 -10 -3 0 0 6 0 0 

  16 -9 -2 0 0 8 0 0 

  17 -11 -3 -1 0 5 0 0 

  18 -10 -2 -2 0 6 0 0 

  19 -14 -3 -2 0 6 0 0 

  20 - - - - - 0 0 

HP 21 - - - - - 0 0 

Keskiarvo -10,00 -2,63 -0,41 0,00 4,61 0,00 0,00 

Keskihajonta 1,41 0,76 0,71 0,00 1,72 0,00 0,00 
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Taulukko IV Kostutuslaitekoeajon näytteistä mitatut laatuarvot. 

Mittaus Koesarja 

1 g/m² 2 g/m² 3 g/m² 4 g/m² 6 g/m² Ref, 

ennen 

Ref, 

jälkeen 

Selän Bendtsen-

karheus, ilman 

painoa,  ml/min 

673±94 577±88 497±86 551±90 396±77 769±106 784±106 

Selän Bendtsen-

karheus painon 

kanssa,  ml/min 

253±50 233±44 209±36 229±35 173±26 267±38 271±45 

Selän PPS-

karheus, puris-

tuspaine 2 Mpa, 

μm 

6,59 

±0,22 

6,39 

±0,22 

6,13 

±0,25 

6,12 

±0,26 

5,59 

±0,28 

6,46 

±0,22 

6,41 

±0,29 

Selän Cobb, g/m² 192±5 187±7 184±4 184±10 163±3 189 - 

Kartongin pak-

suus, μm 

403±4 400±4 401±3 404±3 405±3 410±5 411±5 

Taber-jäykkyys, 

KS, mNm 

11,2±0,2 10,6±0,2 11,3±0,3 10,7±0,3 10,8±0,2 11,9±0,3 11,7±0,4 

Taber-jäykkyys, 

PS, mNm 

5,7±0,4 5,6±0,2 6,0±0,2 5,4±0,3 5,7±0,1 6,6±0,3 6,6±0,2 

Taber-jäykkyys, 

KS/PS-suhde, - 

2,01 

±0,09 

1,89 

±0,05 

1,89 

±0,03 

1,97 

±0,12 

1,89 

±0,04 

1,81 

±0,09 

1,78 

±0,09 

Z-lujuus, kPa 301±20 299±26 307±23 303±20 233±7 279±29 324±11 

Selän irrotuslu-

ku, g/cm 

52±3 52±3 50±0 51±2 46±2 59±2 61±2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Liite IV 5(5) 

Taulukko V Kostutuslaitekoeajon näytteistä määritetyt sivuliimautuvuudet. 

Sivuliimaus 

Koesarja Mittaus 10-30 %, s 80-100 %, s Asettuminen 

1 g/m² 1. < 5 5 2 

2. < 5 5 2 

3. < 5 5 2 

4. 5 10 2 

5. < 5 5 2 

6. < 5 5 2 

2 g/m² 1. 5 10 2 

2. < 5 5 2 

3. < 5 5 2 

4. < 5 5 2 

5. 5 10 2 

6. < 5 5 2 

3 g/m² 1. < 5 5 2 

2. 5 10 2 

3. < 5 5 2 

4. < 5 5 2 

5. < 5 5 2 

6. 5 10 2 

4 g/m² 1. < 5 5 2 

2. < 5 5 2 

3. < 5 5 2 

4. < 5 5 2 

5. < 5 5 2 

6. < 5 5 2 

6 g/m² 1. < 5 5 2 

2. < 5 5 2 

3. < 5 < 5 2 

4. < 5 < 5 2 

5. < 5 5 2 

6. < 5 5 2 

Ref, ennen 1. 5 10 2 

2. < 5 10 2 

3. < 5 10 2 

4. < 5 10 2 

5. 5 10 2 

6. 5 10 2 

Ref, jälkeen 1. 5 10 2 

2. < 5 10 2 

3. 5 10 2 

4. < 5 10 2 

5. 5 10 2 

6. 5 10 2 

 



  Liite V 1(5) 

MÄNTYSELLUN JAUHATUSKOEAJON MITTAUSTULOKSET 

Taulukko I Vakiohuoneessa neljä päivää koeajon jälkeen näytteistä mitatut 

käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  

  

Näyte  Koesarja 

Referenssi, 

mäntysellun 

°SR-luku 22,4 

Kostutuslaite, 

4 g/m², män-

tysellun °SR-

luku 22,4 

Kostutuslaite, 

4 g/m², män-

tysellun °SR-

luku 26,4 

Kostutuslaite, 

4 g/m², män-

tysellun °SR-

luku 30,8 

KP 1 -7 -7 -10 -7 

  2 -7 -8 -8 -6 

  3 -8 -8 -8 -6 

  4 -7 -6 -8 -3 

  5 -5 -4 -7 -7 

  6 -3 -7 -8 -4 

  7 -4 -8 -6 -3 

  8 -2 -3 -4 -5 

  9 -3 -4 -6 -4 

  10 -4 -3 -4 -4 

  11 -4 -4 -4 -5 

  12 -3 -6 -7 -6 

  13 -3 -4 -5 -4 

  14 -3 -7 -6 -7 

  15 -3 -8 -6 -4 

  16 -3 -4 -6 -7 

  17 -4 -4 -5 -5 

  18 -4 -7 -9 -6 

  19 -3 -7 -7 -4 

  20 -3 -7 -6 -6 

HP 21 -7 -8 -7 -9 

Keskiarvo 

Keskiarvo 

-4,29 -5,90 -6,52 -5,33 

Keskihajonta 

Keskihajonta 

1,79 1,84 1,63 1,56 

 

 

 

 

 

 



  Liite V 2(5) 

 

Taulukko II Vakiohuoneessa kahdeksan päivää koeajon jälkeen näytteistä 

mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

 

Näyte Koesarja 

Referenssi, 

mäntysellun 

°SR-luku 22,4 

Kostutuslaite, 4 

g/m², mänty-

sellun °SR-

luku 22,4 

Kostutuslaite, 4 

g/m², mänty-

sellun °SR-

luku 26,4 

Kostutuslaite, 

4 g/m², mänty-

sellun °SR-

luku 30,8 

KP 1 -6 -5 -9 -6 

  2 -4 -6 -12 -6 

  3 -6 -6 -7 -7 

  4 -4 -5 -6 -5 

  5 -6 -4 -5 -3 

  6 0 -4 -6 0 

  7 0 -8 -4 -3 

  8 0 -4 -3 -3 

  9 0 -4 -4 -3 

  10 0 -4 -3 -4 

  11 0 -4 -3 -4 

  12 0 -3 -5 -3 

  13 0 -2 -3 0 

  14 0 -2 -4 -3 

  15 0 -6 -4 0 

  16 -2 -3 -3 -4 

  17 -2 0 -5 0 

  18 -3 -6 -7 -6 

  19 -2 -5 -5 -5 

  20 -3 -6 -5 -6 

HP 21 -5 -5 -5 -6 

Keskiarvo -2,05 -4,38 -5,14 -3,67 

Keskihajonta 2,31 1,77 2,22 2,22 

 

 

 

 

 

 



  Liite V 3(5) 

 

Taulukko III Vakiohuoneen ulkopuolella (T 24 °C, RH 18 %) yksitoista päivää 

koeajon jälkeen näytteistä mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

Referenssi, 

mäntysellun 

°SR-luku 22,4 

Kostutuslaite, 4 

g/m², mänty-

sellun °SR-

luku 22,4 

Kostutuslaite, 4 

g/m², mänty-

sellun °SR-

luku 26,4 

Kostutuslaite, 

4 g/m², mänty-

sellun °SR-

luku 30,8 

KP 1 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

  4 0 0 0 0 

  5 0 0 0 0 

  6 0 0 0 0 

  7 2 0 0 0 

  8 2 0 0 0 

  9 2 0 0 0 

  10 1 0 0 0 

  11 2 0 0 0 

  12 2 0 0 0 

  13 2 0 0 0 

  14 2 0 0 0 

  15 2 0 0 0 

  16 0 0 0 0 

  17 0 0 0 0 

  18 0 0 0 0 

  19 0 0 0 0 

  20 0 0 0 0 

HP 21 0 0 0 0 

Keskiarvo 0,81 0 0 0 

Keskihajonta 0,98 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



  Liite V 4(5) 

Taulukko IV Mäntysellun jauhatuskoeajon näytteistä mitatut laatuarvot. 

Mittaus Koesarja 

Referenssi, 

mäntysellun 

°SR-luku 22,4 

Kostutuslaite, 4 

g/m², mäntysel-

lun °SR-luku 

22,4 

Kostutuslaite, 4 

g/m², mäntysel-

lun °SR-luku 

26,4 

Kostutuslaite, 4 

g/m², mäntysel-

lun °SR-luku 

30,8 

Selän Bendtsen-

karheus, ilman 

painoa,  ml/min 

670±116 482±109 511±119 641±106 

Selän Bendtsen-

karheus painon 

kanssa,  ml/min 

255±45 183±25 185±26 214±35 

Selän PPS-

karheus, puris-

tuspaine 2 Mpa, 

μm 

6,17±0,28 5,25±0,21 5,37±0,19 5,61±0,25 

Selän Cobb, 

g/m² 

209±4 175±3 165±17 175±15 

Kartongin pak-

suus, μm 

470±4 474±4 470±4 470±4 

Taber-jäykkyys, 

KS, mNm 

17,1±0,7 18,1±0,7 17,0±0,6 17,2±1,0 

Taber-jäykkyys, 

PS, mNm 

9,5±0,3 10,2±0,5 8,8±0,2 9,4±0,5 

Taber-jäykkyys, 

KS/PS-suhde, - 

1,80±0,06 1,79±0,07 1,93±0,08 1,84±0,02 

Z-lujuus, kPa 274±14 255±7 267±7 345±18 

Selän irrotuslu-

ku, g/cm 

64±2 60±3 59±5 64±2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Liite V 5(5) 

Taulukko V Mäntysellun jauhatuskoeajon näytteistä määritetyt sivuliimautu-

vuudet. 

Sivuliimaus 

Koesarja Mittaus 10-30 %, s 80-100 %, s Asettuminen 

Referenssi, mäntysel-

lun °SR-luku 22,4 

1. < 5 5 2 

2. < 5 5 2 

3. < 5 5 2 

4. < 5 5 2 

5. < 5 5 2 

6. < 5 5 2 

Kostutuslaite, 4 g/m², 

mäntysellun °SR-luku 

22,4 

1. < 5 5 2 

2. < 5 5 2 

3. < 5 5 2 

4. < 5 5 2 

5. < 5 5 2 

6. < 5 10 2 

Kostutuslaite, 4 g/m², 

mäntysellun °SR-luku 

26,4 

1. < 5 10 2 

2. < 5 10 2 

3. 5 10 2 

4. 5 15 2 

5. 5 10 2 

6. 5 15 2 

Kostutuslaite, 4 g/m², 

mäntysellun °SR-luku 

30,8 

1. < 5 5 2 

2. < 5 5 2 

3. 5 10 2 

4. < 5 5 2 

5. 5 10 2 

6. 5 10 2 



  Liite VI 1(5) 

TÄRKKELYSKOEAJON MITTAUSTULOKSET 

Taulukko I Vakiohuoneessa seitsemän päivää koeajon jälkeen näytteistä 

mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

 

Näyte Koesarja 

Referenssi Kostutuslaite, 

4g/m² 

Spraytärkke-

lysannos 0,3 

g/m² →  

0,4 g/m² 

Massatärkke-

lysannos 0,9 % 

→ 1,1 %, kostu-

tuslaite 4 g/m² → 

3,5 g/m² 

Mäntysellun 

jauhatusaste 

21,6 °SR → 

27,7 °SR 

1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 

KP 1 0 0 -6 -7 -6 -8 -18 -18 -13 -13 

  2 0 0 -5 -9 -10 -10 -18 -18 -8 -9 

  3 0 0 -6 -8 -7 -6 -11 -13 -10 -10 

  4 0 0 -5 -7 -9 -10 -19 -19 -9 -10 

  5 0 0 -8 -8 -6 -6 -8 -8 -5 -7 

  6 0 0 -4 -4 -5 -4 -12 -13 -6 -7 

  7 0 0 -5 -5 -4 -5 -10 -9 -7 -7 

  8 0 0 -5 -6 -5 -5 -13 -12 -6 -7 

  9 0 0 -4 -5 -6 -6 -8 -8 -6 -6 

  10 0 0 -6 -6 -6 -5 -11 -11 -5 -6 

  11 0 0 0 0 -6 -5 -10 -10 -7 -7 

  12 0 0 -5 -5 -5 -5 -9 -9 -6 -7 

  13 0 0 -4 -5 -6 -4 -10 -8 -5 -5 

  14 0 0 -4 -4 -5 -4 -10 -9 -4 -5 

  15 0 0 -5 -5 -6 -5 -9 -8 -5 -5 

  16 0 0 0 0 -3 -4 -10 -9 0 0 

  17 0 0 0 0 -5 -5 -9 -9 0 0 

  18 -6 -6 0 0 -5 -4 -9 -9 0 0 

  19 0 0 0 0 -3 -3 -8 -8 0 0 

  20 -6 -7 0 0 -6 -5 -8 -10 0 0 

HP 21 -6 -7 -4 -5 -5 -5 -9 -10 0 0 

Keskiarvo -0,90 -3,93 -5,55 -10,88 -5,07 

Keskihajonta 2,25 2,77 1,71 3,39 3,77 

 

 

 

 

 



  Liite VI 2(5) 

Taulukko II Vakiohuoneessa kymmenen päivää koeajon jälkeen näytteistä 

mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

Referenssi Kostutuslaite, 

4g/m² 

Spraytärkke-

lysannos 0,3 

g/m² → 

 0,4 g/m² 

Massatärkke-

lysannos 0,9 % 

→ 1,1 %, 

kostutuslaite  

4 g/m² →  

3,5 g/m² 

Mäntysellun 

jauhatusaste 

21,6 °SR → 

27,7 °SR 

1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 

KP 1 0 0 0 0 -7 -6 -13 -13 -11 -11 

  2 0 0 -8 -8 -6 -5 -14 -14 -8 -9 

  3 0 0 -6 -6 -5 -6 -9 -10 -10 -10 

  4 0 0 -3 -3 -4 -5 -15 -15 -8 -8 

  5 0 0 -7 -7 0 0 -7 -6 -6 -6 

  6 0 0 0 0 0 0 -11 -11 -7 -7 

  7 0 0 -4 -4 0 0 -8 -7 -7 -7 

  8 0 0 -3 -4 0 0 -10 -10 -6 -7 

  9 0 0 -4 -4 0 0 -7 -7 -6 -6 

  10 0 0 -3 -5 0 0 -8 -8 -6 -7 

  11 0 0 0 0 0 0 -8 -8 -7 -7 

  12 0 0 -4 -5 0 0 -8 -7 -6 -7 

  13 0 0 -4 -4 0 0 -7 -7 -5 -6 

  14 0 0 0 0 0 0 -8 -8 -5 -5 

  15 0 0 0 0 0 0 -8 -8 -5 -6 

  16 0 0 0 0 0 0 -8 -7 -5 -5 

  17 0 0 0 0 0 0 -7 -7 -5 -5 

  18 -3 -4 0 0 0 0 -8 -7 -6 -6 

  19 0 0 -5 -3 0 0 -7 -7 -6 -7 

  20 -5 -5 -4 -3 0 0 -7 -7 -5 -6 

HP 21 -3 -3 -4 -5 0 0 -8 -8 -6 -8 

Keskiarvo -0,55 -2,86 -1,05 -8,76 -6,71 

Keskihajonta 1,40 2,56 2,22 2,45 1,60 

 

 

 

 

 

 



  Liite VI 3(5) 

 

Taulukko III Vakiohuoneen ulkopuolella (T = 23 °C, RH = 18 %) neljätoista 

päivää koeajon jälkeen näytteistä mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

Referenssi Kostutuslaite, 

4g/m² 

Spraytärkke-

lysannos 0,3 

g/m² → 

0,4 g/m² 

Massatärkke-

lysannos 0,9 % 

→ 1,1 %, 

kostutuslaite 

4 g/m² → 

3,5 g/m² 

Mäntysellun 

jauhatusaste 

21,6 °SR → 

27,7 °SR 

1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 1. m. 2. m. 

KP 1 7 6 0 0 0 0 -6 -4 0 0 

  2 5 4 0 0 0 0 -4 -5 0 0 

  3 6 4 0 0 0 0 -3 -3 0 0 

  4 4 4 0 0 0 0 -4 -3 0 0 

  5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  6 3 3 0 0 0 0 -2 -2 0 0 

  7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  8 3 4 0 0 0 0 -2 -2 0 0 

  9 3 3 0 0 0 0 -2 -2 0 0 

  10 3 4 0 0 0 0 -2 -2 0 0 

  11 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  12 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

  13 3 3 0 0 0 0 -2 -2 0 0 

  14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  15 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

  16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  17 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

  18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

HP 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Keskiarvo 3,38 0,00 0,00 -1,24 0,00 

Keskihajonta 1,08 0,00 0,00 1,65 0,00 

 

 

 

 

 



  Liite VI 4(5) 

 

Taulukko IV Tärkkelyskoeajon näytteistä mitatut laatuarvot. 

Mittaus Koesarja 

Referenssi Kostutuslai-

te, 4g/m² 

Spraytärkke-

lysannos 0,3 

g/m² → 0,4 

g/m² 

Massatärk-

kelysannos 

0,9 % → 1,1 

%, kostutus-

laite 4 g/m² 

→ 3,5 g/m² 

Mäntysellun 

jauhatusaste 

21,6 °SR → 

27,7 °SR 

Selän Bendtsen-

karheus, ilman 

painoa,  ml/min 

451±99 460±106 464±93 498±127 508±115 

Selän Bendtsen-

karheus painon 

kanssa,  ml/min 

165±43 180±43 192±52 212±51 189±47 

Selän PPS-

karheus, puris-

tuspaine 2 Mpa, 

μm 

4,97±0,24 4,93±0,21 4,98±0,26 4,97±0,25 5,00±0,28 

Selän Cobb, 

g/m² 

158±12 181±19 175±29 191±20 196±15 

Kartongin pak-

suus, μm 

414±3 409±4 411±4 409±4 405±4 

Taber-jäykkyys, 

KS, mNm 

13,2±0,4 12,8±0,4 12,5±0,4 12,5±0,4 12,4±0,5 

Taber-jäykkyys, 

PS, mNm 

7,0±0,3 6,5±0,3 6,4±0,3 6,4±0,1 6,3±0,2 

Taber-jäykkyys, 

KS/PS-suhde, - 

1,88±0,06 1,98±0,10 1,97±0,05 1,97±0,05 1,96±0,04 

Z-lujuus, kPa 251±15 232±18 230±12 259±29 302±20 

Selän irrotuslu-

ku, g/cm 

63±3 58±4 59±2 58±3 62±3 

Selän IGT, m/s 

  

2,08±0,18 1,44±0,27 1,59±0,12 1,52±0,13 1,52±0,22 

 

 

 

 

 

 

 



  Liite VI 5(5) 

Taulukko V Tärkkelyskoeajon näytteistä määritetyt sivuliimautuvuudet. 

Sivuliimaus 

Koesarja Mittaus 10-30 %, s 80-100 %, s Asettuminen 

Referenssi 1. < 5 5 2 

2. < 5 5 2 

3. < 5 5 2 

4. < 5 5 2 

5. < 5 5 2 

6. < 5 5 2 

Kostutuslaite, 4 g/m² 1. < 5 5 2 

2. < 5 5 2 

3. < 5 5 2 

4. < 5 5 2 

5. < 5 5 2 

6. < 5 5 2 

Spraytärkkelysannos 0,4 g/m² 1. < 5 5 2 

2. < 5 5 2 

3. < 5 5 2 

4. < 5 5 2 

5. < 5 5 2 

6. < 5 5 2 

Massatärkkelysannos 1,1 % 1. < 5 5 2 

2. < 5 5 2 

3. < 5 5 2 

4. < 5 5 2 

5. < 5 5 2 

6. < 5 5 2 

Mäntysellun jauhatusaste 27,7 

°SR 

1. < 5 5 2 

2. < 5 5 2 

3. < 5 5 2 

4. < 5 5 2 

5. < 5 5 2 

6. < 5 5 2 



  Liite VII 1(2) 

KUITUORIENTAATIOKOEAJON MITTAUSTULOKSET 

Taulukko I Vakiohuoneessa yhdeksän päivää koeajon jälkeen näytteistä 

mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 
  Näyte Koesarja 

Pinta  

-5 

Pinta  

-2,5 

Pinta -

2,5 

Pinta 

0  

Pinta 

0 

Pinta 

0 

Pinta 

2,5 

Pinta 

2,5 

Pinta 

5  

Selkä 

-5 

Selkä 

-5 

Selkä 

-2,5 

Selkä 

-2,5 

Selkä 

0 

Selkä 

2,5 

Selkä 

2,5 

Selkä 

5 

Selkä 

5 

KP 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

  4 0 0 2 0 0 0 0 4 0 

  5 0 0 0 0 2 0 0 3 0 

  6 0 0 0 0 2 2 0 2 0 

  7 0 0 0 5 2 0 0 2 0 

  8 0 0 2 3 3 3 0 4 0 

  9 0 0 0 4 3 0 0 3 0 

  10 0 0 2 2 2 0 0 4 0 

  11 0 0 0 2 2 0 0 4 0 

HP 12 2 3 2 2 2 2 2 4 3 

Keskiarvo 0,17 0,25 0,67 1,75 1,50 0,58 0,17 2,67 0,25 

Keskihajonta 0,58 0,87 0,98 1,76 1,17 1,08 0,58 1,50 0,87 

Taulukko II Vakiohuoneen ulkopuolella (T 23 °C, RH 18 %) neljätoista päi-

vää koeajon jälkeen näytteistä mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

Pinta  

-5 

Pinta  

-2,5 

Pinta  

-2,5 

Pinta 

0  

Pinta 

0 

Pinta 

0 

Pinta 

2,5 

Pinta 

2,5 

Pinta 

5  

Selkä 

-5 

Selkä 

-5 

Selkä 

-2,5 

Selkä 

-2,5 

Selkä 

0 

Selkä 

2,5 

Selkä 

2,5 

Selkä 

5 

Selkä 

5 

KP 1 2 7 4 7 5 4 7 10 8 

  2 2 7 3 7 5 4 7 10 7 

  3 2 6 3 6 4 4 7 10 7 

  4 2 7 4 7 3 4 7 10 6 

  5 2 6 3 7 4 4 7 9 6 

  6 2 7 4 6 4 5 5 10 6 

  7 2 3 3 6 3 4 4 9 6 

  8 2 5 3 6 3 4 4 10 4 

  9 2 5 3 6 3 3 4 9 4 

  10 2 6 3 6 4 4 4 9 3 

  11 2 6 2 5 3 3 5 8 3 

HP 12 2 7 3 6 3 4 6 7 4 

Keskiarvo 2,00 6,00 3,17 6,25 3,67 3,92 5,58 9,25 5,33 

Keskihajon-

ta 

0,00 1,21 0,58 0,62 0,78 0,51 1,38 0,97 1,67 

 



  Liite VII 2(2) 

Taulukko III Kuituorientaatiokoeajon näytteistä mitatut laatuarvot. 

Mittaus Koesarja 

Pinta 

 -5 

Pinta  

-2,5 

Pinta 

-2,5 

Pinta 

0  

Pinta 

0 

Pinta 

0 

Pinta 

2,5 

Pinta 

2,5 

Pinta 

5  

Selkä 

-5 

Selkä 

-5 

Selkä 

-2,5 

Selkä 

-2,5 

Selkä 

0 

Selkä 

2,5 

Selkä 

2,5 

Selkä 

5 

Selkä 

5 

Z-lujuus, kPa 263 

±8 

262 

±9 

264 

±13 

242 

±9 

245 

±11 

245 

±8 

252 

±8 

246 

±9 

238 

±8 

Selän irrotus-

luku, g/cm 

59±2 58±3 58±3 57±3 57±3 58±3 58±3 58±3 58±3 

Taber-

jäykkyys, 

KS, mNm 

12,8 

±0,3 

12,7 

±0,2 

12,7 

±0,2 

13,1 

±0,5 

12,6 

±0,3 

12,9 

±0,3 

12,9 

±0,4 

12,9 

±0,3 

13,0 

±0,1 

Taber-

jäykkyys, PS, 

mNm 

5,8 

±0,2 

5,9 

±0,2 

6,1 

±0,1 

6,3 

±0,2 

6,0 

±0,1 

6,2 

±0,3 

5,6 

±0,1 

5,9 

±0,3 

6,1 

±0,2 

Taber-

jäykkyys, 

KS/PS-

suhde, - 

2,21 

±0,06 

2,15 

±0,10 

2,09 

±0,08 

2,07 

±0,10 

2,11 

±0,06 

2,09 

±0,12 

2,29 

±0,07 

2,20 

±0,13 

2,15 

±0,08 

Orientaa-

tiokulma 

(TSO), ° 

-0,47 0,09 -0,09 -2,03 0,05 -2,21 -2,97 -1,57 -3,91 

Kutistuma, 

% 

2,06 2,01 1,97 1,99 1,99 1,96 1,97 2,04 2,08 



  Liite VIII 1(2) 

JÄLKIKUIVATUSKOEAJOJEN MITTAUSTULOKSET 

Taulukko I Vakiohuoneessa viisi päivää koeajon jälkeen 340 g/m² näytteistä 

mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

Ala -10 

Ylä -10 

Ala 10 

Ylä 10 

Ala 30 

Ylä 10 

Ala 30 

Ylä 30 

Ala 10 

Ylä 30 

Ala 50 

Ylä 30 

Ala 50 

Ylä 50 

Ala 30 

Ylä 50 

KP 1 0 0 0 3 0 3 0 2 

  2 0 2 0 0 2 2 0 2 

  3 0 2 0 0 3 3 0 3 

  4 2 3 2 2 3 3 3 4 

  5 3 3 3 3 2 2 4 5 

  6 2 3 2 3 2 3 3 3 

  7 2 2 0 2 2 2 3 4 

  8 2 3 3 2 3 3 3 4 

  9 2 2 2 3 2 2 4 4 

  10 4 3 4 3 0 3 4 4 

  11 3 3 2 2 0 3 5 5 

HP 12 0 0 0 0 0 0 4 4 

Keskiarvo 1,67 2,17 1,50 1,92 1,58 2,42 2,75 3,67 

Keskihajonta 1,37 1,11 1,45 1,24 1,24 0,90 1,76 0,98 

Taulukko II Vakiohuoneessa viisi päivää koeajon jälkeen 235 g/m² näytteistä 

mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

Ala 10 

Ylä 10 

Ala 30 

Ylä 10 

Ala 30 

Ylä 30 

Ala 10 

Ylä 30 

Ala 50 

Ylä 30 

Ala 50 

Ylä 50 

Ala 30 

Ylä 50 

KP 1 0 0 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 0 0 

  3 0 0 2 0 0 0 0 

  4 0 0 3 3 0 0 0 

  5 0 0 2 4 0 0 0 

  6 0 0 2 3 0 0 0 

  7 0 0 0 0 0 0 0 

  8 0 0 3 0 0 0 0 

  9 0 0 2 2 0 0 0 

  10 0 0 3 3 0 0 0 

  11 0 0 2 3 0 0 0 

HP 12 0 0 2 2 0 0 0 

Keskiarvo 0,00 0,00 1,75 1,67 0,00 0,00 0,00 

Keskihajonta 0,00 0,00 1,14 1,56 0,00 0,00 0,00 

 



  Liite VIII 2(2) 

Taulukko III Vakiohuoneen ulkopuolella (T 23 °C, RH 16 %) kuusi päivää 

koeajon jälkeen 340 g/m² näytteistä mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

Ala -10 

Ylä -10 

Ala 10 

Ylä 10 

Ala 30 

Ylä 10 

Ala 30 

Ylä 30 

Ala 10 

Ylä 30 

Ala 50 

Ylä 30 

Ala 50 

Ylä 50 

Ala 30 

Ylä 50 

KP 1 3 4 3 5 4 8 10 4 

  2 4 4 3 5 3 8 10 5 

  3 6 7 5 4 5 8 10 6 

  4 8 7 6 7 6 8 8 7 

  5 8 7 6 8 7 8 8 7 

  6 7 8 6 7 7 8 8 7 

  7 7 8 5 7 7 8 8 7 

  8 9 9 7 6 8 9 8 7 

  9 8 9 6 8 7 8 7 7 

  10 8 10 8 8 8 7 6 8 

  11 8 10 8 9 7 7 4 9 

HP 12 8 10 8 9 8 7 3 8 

Keskiarvo 7,00 7,75 5,92 6,92 6,42 7,83 7,50 6,83 

Keskihajonta 1,81 2,09 1,73 1,62 1,62 0,58 2,24 1,34 

Taulukko IV Vakiohuoneen ulkopuolella (T 23 °C, RH 25 %) seitsemän päi-

vää koeajon jälkeen 235 g/m² näytteistä mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

Ala 10 

Ylä 10 

Ala 30 

Ylä 10 

Ala 30 

Ylä 30 

Ala 10 

Ylä 30 

Ala 50 

Ylä 30 

Ala 50 

Ylä 50 

Ala 30 

Ylä 50 

KP 1 2 2 2 2 2 2 2 

  2 2 3 3 3 2 2 2 

  3 3 4 4 3 2 2 2 

  4 3 3 3 3 4 3 3 

  5 4 4 4 4 4 4 3 

  6 4 5 5 5 5 4 4 

  7 4 4 4 4 5 4 3 

  8 5 5 5 5 6 4 4 

  9 5 5 5 6 5 4 5 

  10 5 6 6 6 6 5 5 

  11 6 6 6 6 6 5 5 

HP 12 7 6 6 6 6 5 6 

Keskiarvo 4,17 4,42 4,42 4,42 4,42 3,67 3,67 

Keskihajonta 1,53 1,31 1,31 1,44 1,62 1,15 1,37 



  Liite IX 1(1) 

KOSTUTUS-KUIVATUSKOEAJON MITTAUSTULOKSET 

Taulukko I Vakiohuoneessa seitsemän päivää koeajon jälkeen näytteistä 

mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte Koesarja 

Km 4,5 

Pe 0 

Km 4 

Pe 60 

Km 3 

Pe 150 

Km 2,5 

Pe 210 

Km 2 

Pe 270 

KP 1 2 0 3 2 0 

  2 2 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 0 

  4 2 0 0 0 3 

  5 2 0 2 0 0 

  6 2 2 2 2 2 

  7 2 0 2 2 0 

  8 3 2 2 2 2 

  9 2 0 0 2 0 

  10 2 0 0 0 2 

  11 2 0 0 0 2 

HP 12 3 0 0 0 2 

Keskiarvo 2,00 0,33 0,92 0,83 1,08 

Keskihajonta 0,74 0,78 1,16 1,03 1,16 

Taulukko II Vakiohuoneen ulkopuolella (T 23 °C, RH 25 %) kymmenen 

päivää koeajon jälkeen näytteistä mitatut käyryydet. 

Poikkisuuntainen käyryys, mm 

  Näyte 

Koesarja 

Km 4,5 

Pe 0 

Km 4 

Pe 60 

Km 3 

Pe 150 

Km 2,5 

Pe 210 

Km 2 

Pe 270 

KP 1 2 0 3 2 0 

  2 2 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 0 

  4 2 0 0 0 3 

  5 2 0 2 0 0 

  6 2 2 2 2 2 

  7 2 0 2 2 0 

  8 3 2 2 2 2 

  9 2 0 0 2 0 

  10 2 0 0 0 2 

  11 2 0 0 0 2 

HP 12 3 0 0 0 2 

Keskiarvo 2,00 0,33 0,92 0,83 1,08 

Keskihajonta 0,74 0,78 1,16 1,03 1,16 

 


