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eli halkaisijoilla on suuri merkitys puiden katkeilun lisääntymiseen.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

Roomalaiset aakkoset
I

virta

[A]

m

massa

[kg]

P

teho

[MW]

R

kuivatuoretiheys

[kg/m3]

qi

täysin kuiva polttoaineen alempi lämpöarvo

[MJ/kg]

qm

massavirta

[kg/s]

qu

kostean polttoaineen alempi lämpöarvo

[MJ/kg]

U

pääjännite

[V]

u

kosteus

[%]

V

tilavuus

[m3]

w

kostean puun tehollinen lämpöarvo kosteaa massaa kohden

[MJ/kg]

Kreikkalaiset aakkoset
cos 𝜑

tehokerroin

Dimensiottomat luvut
η

hyötysuhde

Alaindeksit
0

kuiva puu

bio

biopolttoaine

g

generaattori

k

puun syidenkyllästymispistettä korkeampi kosteus

ka

kattila

mar

marginaalipolttoaine

nim

nimellis

th

prosessi

Lyhenteet
ADt

air dry ton, ilmakuivaa tonnia

RPM

revolutions per minute, kierrosta minuutissa

(s)

solid, kiinto

UPM

United Paper Mills
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1 JOHDANTO
Diplomityö sai alkunsa UPM Kaukaan kesän 2016 vuosihuoltoseisokin aikaisesta
investoinnista

sellutehtaan

puunkäsittelyosastolle.

Tässä

työssä

käsitellään

kuorintaprosessilinjaan tulleen muutoksen, katkaisuaseman, vaikutusta koivun kuorintaan.
Uuden investoinnin myötä kaikki pitkät koivukuitupuut ajetaan katkaisuaseman läpi, jolloin
puuhukan oletetaan pienenevän ja samalla kuorimon puunkäyttöä saadaan tehostettua. Työn
teoriaosiossa

perehdytään

koivun

puuraaka-aineen

ja

-kuoren

merkittävimpiin

ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin kuorinnan onnistumiseen kannalta. Lisäksi käsitellään
sellupuukuorimolla kuorinnan puuhäviöihin vaikuttavia suurimpia käyttölaitteita, kuten
sulatuskuljetinta ja kuorimarumpua, joiden ajoparametreja säätelemällä voidaan minimoida
kuorintaprosessissa syntyvä puuhukka. Kuorinnan puuhäviöinä syntyvä polttojae
hyödynnetään Kaukaan Voiman voimalaitoksen polttoaineena. Näin ollen puuraaka-aineen
ja kuoren polttotekniset ominaisuudet ovat tärkeitä onnistuneen palamisen kannalta.
Teoriasta haetaan tukea työn laskennalliselle osalle, jossa testataan eri dimensioisien puiden
käyttäytymistä

sellupuukuorimon

koivun

kuorintalinjalla.

Samalla

seurataan

koivukuitupuun pituuden muutoksesta aiheutuvia vaikutuksia puuhäviöihin ja hakkeen
laatuun. Sellupuukuorimon kuorintaprosessilaitteiden energiankulutuksen muutoksia
tarkastellaan, kun kuorittavan puun pituus vaihtelee. Koeajoissa kuorintalinjalla pyritään
pitämään tasainen tuotantokapasiteetti, mutta samalla saavuttaen riittävä kuorintataso ja
tuotantokapasiteetti. Katkaisuasemainvestoinnista saatua hyötyä arvioidaan koeajojen
tulosten perusteella. Talvella puun sulatukseen tarvittava lämpöenergia lasketaan
koeajopäivän olosuhteissa. Saatuja tuloksia vertaillaan tehtaan energiatasejärjestelmästä
saatuihin arvoihin, joiden perusteella lasketaan myös koko puunkäsittelyn alueen
energiankulutus kilowatteina syötettyä puukuutiometriä kohden.
Työn lopussa pohditaan saatuja tuloksia ja laskennan onnistumista. Tuloksista pyritään
löytämään

ratkaisuja

ominaisuuksien

kuorimon

perusteella.

ajoparametrien

Lisäksi

esitetään

muokkaamiseen

puuraaka-aineen

kehitysehdotuksia

kuorintalinjaston

ajoparametrien hienosäätöön teoriaosiosta saadun informaation avulla. Kuvaajien avulla
saadaan käsitystä kuorimon energiankulutuksen jakaantumisesta eri prosessilaitteiden
välille.
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2

KOIVUN KUOREN JA PUURAAKA-AINEEN OMINAISUUDET

Puun kuoren ominaisuuksia ja anatomiaa on tutkittu puuraaka-aineen koostumusta
vähemmän. Tutkimuksissa on keskitytty enemmän teollisuudessa käytetyn puuraaka-aineen
ominaisuuksiin, sillä kuoren sisältämästä kuidusta vain pienellä osalla on käyttöä
selluprosessissa. (Koskinen 1999, 455.) Kuoren rakenne ja ominaisuudet tunnetaankin
puuhun verrattuna heikommin. Kuoren monimutkaisen rakenteen lisäksi käytetty
terminologia on vaihtelevaa lähteestä riippuen. (Kärkkäinen 2003, 81.)
Yleisen koivukuoren ominaisuuksien määrittäminen on hankalaa, sillä koivun kuoren
rakenne ja ominaisuudet voivat vaihdella hyvinkin paljon. Rakenne ja koostumus saattavat
olla saman lajin puuyksilöiden kohdalla erilaisia, sillä puun iällä ja -kasvupaikalla on
huomattavaa vaikutusta koivun kuoren ominaisuuksiin. Puun rungon kokonaispainosta
kuoren osuus on huomattava, noin 10-15 prosenttia. (Jääskeläinen & Sundqvist 2007, 107.)
Pienissä oksissa kuoren osuus voi kuitenkin olla jopa 60 prosenttia. Puun kuoripitoisuus
saadaan laskettua kuorellisen puun kokonaistilavuudesta tai kokonaismassasta. (Alakangas
2016, 81.) Suomen eri alueiden koivujen kuoripitoisuudet kokonaistilavuuden perusteella eri
taulukossa 1.
Taulukko 1. Koivun kuoripitoisuudet Suomessa. (Koskinen 1999.)

Alue
Länsi -Suomi
Etelä -Suomi
Kainuu
Lappi
Koko Suomi

2.1

Kuoren osuus [%]
13,6
12,6
16,7
16,8
14,1

Kuoren ja puuaineksen ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät

Puuta käytetään raaka-aineena monella teollisuuden alalla. Suurimpia puunkäyttäjiä ovat
saha- ja selluteollisuus. Puuta käytetään myös voimalaitoksien polttoaineena, jolloin puun
polttotekniset ominaisuudet ovat tärkeitä energiantuotannon näkökulmasta. Puun ja kuoren
ominaisuuksista monet ovat riippuvaisia toisistaan. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat puun
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kosteuspitoisuus, tiheys, lämpöarvo ja mahdolliset epäpuhtaudet, mitkä ovat kaikki
toisistaan riippuvaisia. Selluteollisuudessa puuraaka-aineen laatu on peruspilari tuotettaessa
korkealaatuista haketta sellukeittoon. Selluteollisuuden sivutuotteena syntynyt kuori- ja
puuaines

käytetään

ominaisuuksiin

täytyy

polttoaineena
kiinnittää

energiantuotannossa,
huomiota.

Kuvassa

1

jolloin
nähdään

biopolttojakeen
polttoaineiden

ominaisuuksien välisiä riippuvuuksia.

Kuva 1. Polttoaineiden ominaisuuksien välinen riippuvuus. (Alakangas 2016, 197.)

2.1.1

Tiheys

Yksi keskeisimmistä puuraaka-aineen ominaisuuksista on tiheys, jonka kuvaamiseen
käytetään yksikköä kg/m3. Tiheys vaikuttaa muun muassa puun mekaanisiin ominaisuuksiin.
Puun koostumuksesta riippuen tiheyden määrityksessä voidaan käyttää monia eri termejä.
Puu voi olla yhtenä kokonaisena kappaleena tai koostua monista osista, kuten hakkeena.
Irtotilavuudesta puhutaan, kun aineen tilavuus koostuu osista välien kanssa. Tällöin
tiheyskäsite on irtotiheys. Kiintotilavuus on vastaavasti, kun osista koostuvan aineen
tilavuudessa

ei

oteta

huomioon

välejä.

Metsätaloudessa

käytetään

tavallisesti

kiintotilavuutta, jolloin tiheyskäsitteenä käytetään kiintotiheyttä tai pelkkää tiheyttä, jos
sekaannuksen vaaraa ei ole. Solukon ja soluseinän rakenteen lisäksi uuteainepitoisuus
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vaikuttaa puumateriaalin tiheyteen. (Jääskeläinen & Sundqvist 2007, 123.) Puuaineen
tilavuutta voidaan kuvata ainestilavuudella, jolloin tilavuus koostuu pelkästään
soluseinämien aineesta ilman huokosia (Kärkkäinen 2003, 133).
Puun kosteuspitoisuus vaikuttaa olennaisesti puun tiheyteen, jonka vuoksi tiheyden
määrityksessä käytetään usein kuiva-tuoretiheyttä (Jääskeläinen & Sundqvist 2007, 123).
Kuiva-tuoretiheys on eniten käytetty tiheystunnus, jota nimitetään lyhyesti tiheydeksi.
Kuiva-tuoretiheys voidaan määrittää kaavalla 1. (Kärkkäinen 2003, 134).
𝑅 = 𝑚0 /𝑉k
missä

(1)

R

kuiva-tuoretiheys

[kg/m3]

m0

kuivana mitattu puun massa

[kg]

Vk

tilavuus

puun

syiden

kyllästymispistettä

kosteudessa.

korkeammassa

[m3]

Kuiva-tuoretiheyden avulla voidaan sanoa, kuinka paljon puuainesta on kuutiossa tuoretta
puuta (Jääskeläinen & Sundqvist 2007, 123). Tuoretiheys voidaan määrittää kaavaa 1
muokkaamalla siten, että puun massa ja tilavuus mitataan tuoreena (Kärkkäinen 2003, 134).
Lehtipuiden tiheys on havupuita suurempi. Koivun kuiva-tuoretiheys on keskimäärin 460 520 kg/m3 riippuen kasvupaikasta- ja olosuhteista sekä näytteenottokorkeudesta.
Lehtipuilla kuoren kuiva-tuoretiheys on tavallisesti suurempi kuin puumateriaalin tiheys.
Tämä johtuu siitä, että kuivattaessa kuori kutistuu merkittävästi puuainesta enemmän.
Oksissa kuori on jopa runkopuuta tiheämpää. Kuoren kuiva-ainetiheyden avulla voidaan
päätellä likimääräinen lämpöarvo tilavuusyksikköä kohden. Kuituhieskoivun kuoren kuivatuoretiheys on noin 500 kg/m3. Kuoren tuoretiheys on voimakkaasti riippuvainen sääoloista,
ja kasvukautena kuoressa on enemmän vettä kuin lepokautena. Koivun kuorelle suuntaa
antava tuoretiheyden arvo on 900kg/m3. (Kärkkäinen 2003, 153.)
Tiheyden muutokseen liittyy tavallisesti puun rakenteen ja ominaisuuksien muuttuminen,
jonka takia tiheyden merkityksen arvioiminen laatunäkökulmasta on hankalaa. Käytännössä

12

tiheyden kasvaminen tarkoittaa, että samasta tilavuusmäärästä saadaan enemmän puuraakaainetta. Eri puulajien tiheyserot voivat johtua solukkolaatujen muutoksista tai
uuteainepitoisuuksista, jonka vuoksi puulajien vertailua tiheyden perusteella ei suositella.
Massanvalmistusteollisuudessa tiheydellä on positiivinen vaikutus, sillä puun tiheyden
nousu vähentää keitossa tarvittavan puuraaka-aineen tilavuudellista määrää. Tiheyden kasvu
lisää mekaanista lujuutta ja lisäksi lehtipuilla kuitujen osuus lisääntyy. Paperin
valmistuksessa hyvä repäisylujuus ja opasiteetti saavutetaan kesäpuun kuiduista ja
kevätpuun kuiduista hyvä puhkaisu- ja vetolujuus. Saman puulajin kesäpuun keitossa sellun
saanto on havaittu kevätpuun keiton saantoa suuremmaksi. Tämä johtuu mahdollisesti siitä,
että kesäpuun kuidut kestävät keiton rasitusta paremmin kuin kevätpuun kuidut. (Kärkkäinen
2003, 173-174.)

2.1.2

Varastointi ja vuodenajat

Korjuun, kuljetuksen ja varastoinnin aikana puun kuori altistuu erilaisille ympäristöstä
aiheutuville rasituksille. Sääolosuhteiden muutokset altistavat puut kosteuden- ja
lämpötilojen vaihtelulle, auringon säteilylle sekä ilmansaasteille. Kuoren tarkoitus on
suojata puuainesta näiltä rasituksilta, mutta samalla kuori altistuu muutoksille. (Jääskeläinen
& Sundqvist 2007, 112.) Ilman suojaa puu harmaantuu auringossa parissa kuukaudessa ja
vesi imeytyy puuhun tehokkaammin jo kahden viikon jälkeen. Tämä johtuu
ultraviolettisäteilystä, joka aiheuttaa puun fotokemiallisen hajoamisen. Seurauksena puun
pinta karheutuu ja halkeilee sekä kiilto ja väri muuttuvat. Säärasitus yhdessä fotogeenisen
hajoamisen kanssa edistävät mikrobi- ja sienikasvustojen syntymistä, jotka lisäävät puun
pintakerroksen hajoamista. (Kärkkäinen 2003, 313.) Koivun varastoinnin aikana tapahtuvat
puuaineksen muutokset johtuvat koivun kosteustasosta, joka on otollinen sienikasvuston
lisääntymiselle. Puuaineksen muutoksia voidaan vähentää kylmävarastoinnilla ja runsaalla
kastelulla. Kylmävarastoinnin kustannukset ovat kuitenkin selluvalmistuksen kannalta
saavutettuja etuja suuremmat (Mäkelä & Achren 2003).
Lapin et. al. (2014) tutkimuksessa on seurattu koivun kuorinnan jälkeen varastoidun
kuoriaineksen muutoksia varastointiajan kasvaessa. Koivun kuorinäytteitä otettiin 24 viikon
ajan ja niistä määritettiin tärkeimpiä uuteainepitoisuuksia. Lapin (2014) tulokset kuoren
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varastoinnin vaikutuksista uuteaineisiin esitetään kuvassa 2. Havaitaan, että varastointiajan
kasvaessa muun muassa betuliinin määrä näytteissä laski huomattavasti. (Lappi et al 2014.)

Kuva 2. Koivun kuoren uuteainepitoisuuksia varastointiajan kasvaessa. BB0 = koivu kuorinäyte ennen
varastointia. (Lappi et al. 2014)

Pohjoisissa olosuhteissa lehtipuiden tuoretiheys vaihtelee huomattavasti vuoden aikana.
Talvella tuoretiheys on suurempi kuin kasvukauden aikana. Korkein huippu saavutetaan
keväällä juuri ennen lehtien puhkeamista. Tehtaalle tulevan kuitupuun tuoretiheyteen
vaikuttaa kaadon aikainen tuoretiheys sekä varastointi ja siitä seuraava kuivuminen. Lisäksi
kuljetuksien mukana tulevalla lumella ja jäällä on todettu olevan vaikutusta tuoretiheyteen.
Metsätehon tilastojen mukaan koivukuitupuun tuoretiheys on tehtaalla suurimmillaan
tammi-helmikuussa. Suurin mitattu tuoretiheyden arvo on 930 kg/m3. Koivupuun
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tuoretiheys on riippuvainen sääolosuhteista ja on alhaisimmillaan syyskesällä tai
varhaiskeväällä, mahdollisesti heti lehtien puhkeamisen jälkeen. Tehtaalle tulevan
koivupuun tuoretiheys on alhaisimmillaan heinä-elokuussa, jolloin minimiarvoksi on mitattu
830 kg/m3. (Kärkkäinen 2003, 166.)

2.1.3

Lämpöarvo

Lämpöarvo on energia, joka saadaan polttamalla massayksikkö puuta. Lämpöarvo voidaan
ilmoittaa yksikössä MJ/kg tai kWh/kg. Puun kemiallinen koostumus vaikuttaa puun eri osien
lämpöarvoon, sillä rasvojen, hartsin ja ligniinin lämpöarvot ovat korkeampia kuin
selluloosan. Koivulla lämpöarvon muutokset lahon vaikutuksesta ovat pieniä kuivaa massaa
kohti, mutta suuria tilavuutta kohden johtuen tiheyden alenemisesta.
Lämpöarvokäsite voidaan erotella kolmeen eri lämpöarvomääritelmään. Kun poltetaan
absoluuttisen kuivaa puuta ja palamisessa syntynyt vesi on tiivistynyt nestemäiseen
olomuotoon,

kutsutaan

reaktiossa

vapautunutta

lämpömäärää

kalorimetriseksi

lämpöarvoksi. Tehollinen lämpöarvo kuivalle puulle ilmaisee lämpömäärän, joka syntyy
absoluuttisen kuivaa puuta poltettaessa ja palamisessa muodostunut vesi poistuu höyrynä.
Kostean puun tehollinen lämpöarvo saadaan, kun poltetaan massayksikön verran vettä
sisältävää puuta ja palamisen seurauksena syntyvä vesi ja puun sisältämä vesi höyrystyvät.
(Kärkkäinen 2003, 236-237.)
Kosteaa puumassaa kohti ilmaistuna tehollinen lämpöarvo laskee suoraan verrannollisesti
kosteuden kasvaessa. Kostean puun tehollinen lämpöarvo saadaan laskettua koivulle
Hakkilan (1978) mukaan yhtälöllä 2
𝑤 = 18,88 − 0,213𝑢

missä

w

(2)

kostean puun tehollinen lämpöarvo kosteaa massaa kohden
[MJ/kg]
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u

kosteus (veden massa, puun ja veden kokonaismassasta)
[%]

Yhtälön perusteella voidaan päätellä, että lämpöarvo laskee 0,213 MJ/kg kosteuden
kasvaessa prosenttiyksikön verran. Vertailtaessa eri puulajeja on hyvä ottaa huomioon
tiheyden vaikutus. Tämän vuoksi teholliset lämpöarvot ilmoitetaan tilavuusyksikköä kohti,
kun halutaan vertailla puulajeja keskenään. (Kärkkäinen 2003 s 237.)
Puun kuivatuoretiheys vaikuttaa merkittävästi raaka-aineen energiatiheyteen. Vaikutus on
samaa luokkaa kosteuden kanssa. Energiatiheydellä, joka kuvaa polttoaineen energiasisältöä
tilavuusyksikköä kohden on lisäksi vaikutusta polttoaineen käsittelyyn ja varastointiin, sekä
syöttölaitteiden kapasiteetteihin. Polttoaineen kuljetuskustannukset ovat myös riippuvaisia
energiatiheydestä. (Alakangas 2016, 194.) Puun tehollisen lämpöarvon, energiatiheyden ja
kosteuden suhdetta on tutkittu Metlan raportissa Energiapuun kosteuden ennustaminen.
Kuvassa 3 esitetään Jahkosen et al. (2012) raportin tuloksia, jossa kuivatuoretiheyden
vaihteluväli on ollut 350-450 mg/m3.

Kuva 3. Puun tehollinen lämpöarvo ja energiatiheys kosteuden suhteen. (Jahkonen et. al. 2012)

Kuoren lämpöarvoon vaikuttaa sen kemiallinen koostumus (Kärkkäinen 2003, 236).
Merkittävää on myös kuoren kosteuspitoisuus, jonka noustessa yli 60 prosenttiyksikön on
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kuorta vaikeaa polttaa kattilassa ilman tukea fossiilisilta polttoaineilta (Ek et al. 2009, 22).
Kuvasta 4 nähdään, kuinka kuoren kosteuspitoisuuden kasvaessa lämpöarvo laskee
lineaarisesti.

Kuva 4. Kosteuden vaikutus kuoren lämpöarvoon. (Koskinen 1999.)

Kuoren sisältämä runsas ligniini aiheuttaa lehtipuille niiden ominaisen korkean lämpöarvon.
Erikoistapauksena on kuitenkin haapa, jonka lämpöarvo on jopa havupuita alhaisempi.
Tavallisesti lehtipuilla, kuten koivulla, lämpöarvo on havupuita korkeampi. Ulko- ja
sisäkuoren lämpöarvoissa on myös huomattavia eroja. Lehtipuilla ulkokuoren lämpöarvo on
merkittävästi sisäkuorta korkeampi. Ulkokuoren lämpöarvot vaihtelevat koivulajista
riippuen 27 - 32 MJ/kg ja sisäkuoren arvot 18.8 – 19.4 MJ/kg välillä. (Nurmi 1993.)
Teholliseen lämpöarvoon vaikuttaa kuoren sijainti puussa, sillä rungon kuoressa tehollinen
lämpöarvo on korkeampi kuin oksan kuoressa. Muita lämpöarvoon vaikuttavia tekijöitä ovat
puun koko ja kasvupaikka. (Alakangas 2000, 66.)
Tuhkaa syntyy puuta poltettaessa ja sen osuus vaihtelee puun osan ja lajin mukaan. Runsas
tuhkapitoisuus alentaa lämpöarvoa, sillä palavaa materiaalia on tällöin vähemmän.
(Kärkkäinen 2003, 237.) Tuhkalla on vaikutusta myös polton tekniseen onnistumiseen, sillä
se likaannuttaa kattilan lämpöpintoja ja kuluttaa muun muassa polttoaineen käsittelylaitteita.
(Nieminen 2013). Tuhkapitoisuutta polttoaineessa kasvattavat epäpuhtaudet, kuten kivet,
lasi, metallit ja maa-aines (Alakangas 2016, 197).
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2.1.4

Kosteus

Tuoreen puun kosteuden vaihteluun vaikuttavat puun laji, tiheys ja ikä. Kesällä tapahtuvan
runsaan haihdunnan takia lehtipuiden kosteusvaihtelut ovat huomattavia eri vuodenaikojen
välillä. Kosteus on lehtipuilla suurimmillaan keväällä ennen lehtien puhkeamista ja syksyllä
lehtien pudottua. (Jahkonen et al. 2012, 6.) Puun kosteuspitoisuus vaihtelee puun eri osissa.
Alhaisimmillaan kosteus on puun rungossa, jossa se vaihtelee lehtipuilla kasvukauden sekä
vuorokauden ajan mukaan. Teollisuusalasta riippuen kosteus voidaan määrittää kahdella eri
tavalla. Kosteus voidaan määrittää veden massan ja puun kokonaismassan suhteena
(kosteuspitoisuus/märkää

puuta)

tai

veden

massan

ja

kuivan

puun

suhteena

(kosteuspitoisuus/kuivaa puuta). (Jääskeläinen & Sundqvist 2007, 121.)
Veden poistamiseen puusta tarvitaan energiaa. Mitä vähemmän vettä puussa on jäljellä, sitä
enemmän energiaa vaaditaan veden poistamiseksi massayksikköä kohden. Vastaavasti
lämpömäärä, joka vapautuu veden sitoutuessa puuhun, määräytyy kosteuspitoisuuden
mukaan. Alhaisilla kosteuspitoisuuksilla vapautuva lämpömäärä on suurempi kuin korkeilla
kosteuspitoisuuksilla. (Kärkkäinen 2003, 176.)
Puuaineksen kosteus on tärkeä laatutekijä, joka vaikuttaa merkittävästi puun teholliseen
lämpöarvoon

ja

saatavaan

kokonaisenergiasisältöön.

Poltettavan

puuaineksen

kosteuspitoisuudella on vaikutusta myös puuainesta polttoaineena käyttävien lämpö- ja
voimalaitosten polttohyötysuhteeseen. (Jahkonen et al. 2012.) Lisäksi kosteuden
vaikutuksesta savukaasuvirta lisääntyy. Kostean polttoaineen jäätyminen voi aiheuttaa
ongelmia polttoaineen syöttölaitteistoissa. (Alakangas 2016, 194.)

2.1.5

Epäpuhtaudet

Kuori ja puuaines varastoidaan ennen kuljetusta polttoon. Varastot voivat olla sisä- tai
ulkotiloissa ja niiden koko voi kasvaa huomattavan suureksi, esimerkiksi voimalaitoksen
huoltokatkojen aikana. Kuorikasat sisältävät tavallisesti epäpuhtauksia, kuten hiekkaa,
metallia ja maa-ainesta. Alhainen pH-taso ja korkea hiekkapitoisuus ovat huonoin
olosuhteiden yhdistelmä kuorikasoille, sillä ruuvipurkainten pintamateriaalien kuluminen
nopeutuu tässä ympäristössä. (Kärkkäinen 1999, 470.) Kuoren seassa erityisen hankalia
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käsiteltäviä ovat metallit ja kivet sekä osittain maatunut hake, joiden erottelu vaatii
kehittyneitä menetelmiä. Epäpuhtauksien erotteluun puujakeesta etsitään UPM:llä uusia
menetelmiä yhdessä oppilaitosten kanssa, sillä UPM lopettaa kaiken jätteen viemisen
kaatopaikalle Suomessa muutaman vuoden sisällä ja maailmanlaajuisesti vuoteen 2030
mennessä. (Töyssy 2016.)
Lähes kaikki kuori- ja puuaines voidaan polttaa UPM:n voimalaitoksien kattiloissa. On
kuitenkin biopolttoainejakeita, jossa hiekan ja maa-aineksen osuus on niin suuri, että
polttaminen kattilassa ei ole kannattavaa. Ratkaisua epäpuhtauksien poistoon haetaan
tehokkaammasta seulonnasta sekä polttojakeen kuivaamisesta. Seulonnan tarkoituksena on
erottaa polttojakeesta maa-aines sekä hiekka. Kuivattaminen taas parantaa biopolttojakeen
lämpöarvoa.

Erotusmenetelmistä

jäljelle

jäänyt

materiaali

hyödynnetään

maanparannusaineena tai kompostoidaan. (Töyssy 2016.)

2.2

Kuoren koostumus

Puun kuori voidaan jakaa sisä- ja ulkokuoreen, joiden ominaisuudet vaihtelevat puulajista
riippuen. Keskimäärin sisäkuoren eli nilan osuus on kaksi kolmasosaa kuorikomponentista.
(Nurmi 1993.) Ulkokuoren osuus on kotimaisilla puilla suurimmillaan puun tyviosassa ja se
pienenee latvaa kohti (Kärkkäinen 2003, 81). Puun runkoon verrattuna kuoren kemiallinen
rakenne on monimutkaisempi. Metsäteollisuudessa kuorta käsitellään kuitenkin yhtenä
komponenttina. (Nurmi 1993.) Korkea uuteainepitoisuus 30-40 prosenttia kuiva-aineesta on
tyypillinen ominaisuus kuorelle. Tämän lisäksi kuori sisältää enemmän mineraaleja kuin
puun rungon puuaines, pitoisuuden ollessa 2-10 prosenttia. Koivun kuorelle on ominaista
myös huomattavan korkea betuliinipitoisuus. (Jääskeläinen & Sundqvist 2007, 110.)
Kuoren määrää voidaan kuvata paksuudella sekä massa- ja tilavuusosuudella rungosta tai
sen osasta. Koivun kuoren tyypilliset osuudet puuaineksesta eri mittayksiköissä esitetään
taulukossa 2.
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Taulukko 2. Kuoren määrä puuraaka-aineessa Suomessa. (Koskinen 1999.)

kiintotilavuus

irtotilavuus

0,14 [m3 kuorta / m3 puuta] 0,43 [m3 kuorta / m3 puuta]

2.3

kuoren kuivapaino
74 [kg/m3 puuta]

Kuoren ja sidoslujuuden vaikutus kuorintaan

Niiranen (1985) on koonnut tutkimustuloksia kuoren ominaisuuksien vaikutuksesta
rumpukuorintaan. Onnistunut kuitupuiden kuorinta vaatii rummussa puiden välille riittävän
paineen, minkä on arvioitu olevan koivukuorinnassa 2,5 – 3 MPa välillä. Puiden välille
syntyvä kitkajännite on riippuvainen puun pinnan laadusta. Koivun tuohi kääriintyy rullalle
irrotessaan puusta. Rummussa vielä osittain koivun rungossa olevat tuohen palat lisäävät
mahdollisesti puiden välistä kitkaa ja edistävät täten kuoriutumista. Koivupuilla kitkakerroin
on noin 0,4… 0,6, joka on jopa puolet havupuiden kitkakerrointa pienempi.
Koivun kuori eli tuohi on erittäin lujaa, mikä tekee koivun kuorinnasta haasteellista.
Nilakerros on taas haurasta, joka murskaantuu helposti kuorinnan yhteydessä. Vaikein osuus
koivun kuorinnassa on saada tuohen pinta rikkoutumaan, jonka jälkeen kuoriutuminen
etenee

helpommin.

Tuohikerroksen

rikkomiseksi

ennen

kuorintaa

suositellaan

kuorikerroksen repimistä tai sulatuskuljettimella lämpimän veden suihkuttamista korkealla
paineella. (Niiranen 1985, 91-92.)
Vesi imeytyy huonosti koivun kuoreen johtuen tuohen korkeasta kuiva-ainepitoisuudesta.
Tämä aiheuttaa haasteita erityisesti talvikuorinnassa, sillä tuohi estää sulatuslämmön
siirtymistä puun jälsikerrokseen. Lämpötilan laskun ja kuivumisen aiheuttamaan
sidoslujuuden kasvuun epäillään syyksi kuoren kutistumista puun ympärille, sillä kuori
kutistuu kuivuessaan puuainesta enemmän. Kostuttamalla kuivaa puuta saadaan
sidoslujuutta heikennettyä tuoreen puun tasolle. (Niiranen 1985, 94.)
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3

KUORINTAPROSESSI

Kuorinnan tarkoitus on poistaa puuraakaa-aineesta kuori riittävän tarkasti, jotta lopputuote,
hake, on laadultaan korkealla tasolla. Koivukuorinnassa kuorinta-asteen on oltava verrattain
korkea, sillä koivun kuori aiheuttaa sellun valmistuksen jatkoprosessissa huomattavia
ongelmia (Sepsilva 1997, 19.) Kuori sisältää jopa 2 – 6 kertaa enemmän uuteaineita kuin
runkopuu, jonka vuoksi puun kuorintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota (Lappi et al.
2014). Joutuessaan sellukeittoon kuori aiheuttaa vaalenemisongelmia, sillä kuori sisältää
paljon metalleja sekä haastavia orgaanisia aineita kuten pihkaa (Valmet 2015).
Puun kuorintavastuksella on merkittävä vaikutus haluttaessa saavuttaa riittävä kuorinta-aste.
Kuorintavastus on mekaanista energiaa, jonka avulla puun kuori irtoaa. Puun jälsikerroksen
leikkauskestävyysominaisuudet määrittävät kuorintavastuksen suuruuden. Puun kuivuus,
lämpötila ja ikä vaikuttavat myös kuorintavastukseen. Vastakaadetulla puulla jälsi on
pehmeää, jonka vuoksi kuorintavastus on varsinkin kesäaikaan alhainen. Puiden liiallinen
kuivuminen varastointiajan kasvaessa lisää kuorintavastusta. Varastointitavan ja –ajan
vaikutus kuorintavastukseen nähdään kuvasta 5. (Sepsilva 1997, 18.)

Kuva 5 Kuorintavastuksen muutos varastointiajan- ja tavan seurauksena. (Sepsilva 1997.)

Kuorimoa tulisi käyttää mahdollisimman suurella kapasiteetilla, jotta voidaan vastata
paremmin kasvavaan tuotannon tarpeeseen tulevaisuudessa. Jos lisäkapasiteetti ei tarvita,
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sama tuotantomäärä voidaan saavuttaa lyhemmässä ajassa, jonka avulla saadaan mahdollisia
säästöjä työvoimassa. (Isokangas 2010, 83.)

3.1

Kuorintaan vaikuttavat tekijät

Optimaalisen kuorinnan saavuttamiseen vaikuttaa merkittävästi kuorittavan raaka-aineen
ominaisuudet, joihin voidaan vaikuttaa tehtaan puunkäsittelyalueen toiminnalla ja
varastointitavoilla. Laadukas kuorinta varmistetaan kuorimolla, jossa operaattorit ohjaavat
kuorintalinjastoa yhdessä automatiikan kanssa. Valvomossa kuorimo-operaattoreilla on
käytössään reaaliaikaisia mittalaitteita, joiden avulla voidaan seurata ja säädellä tuotantoa.
Hakkeen korkea laatutaso ja rumpukuorinnan alhaiset puuhäviöt voidaan saavuttaa
säätelemällä kuorintalinjaston laitteiden toimintatapoja sulatuskuljettimesta hakkuun.
Kuvassa 6 esitetään kuorinnan optimointiin vaikuttavia tekijöitä ja tarvittavia mittatietoja.

Kuva 6. Kuorintaprosessin optimoinnin hallinta. (Koskinen 1999.)
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3.1.1

Puunkäsittely ja varastointi

Puunkäsittelyosastolla

hallitaan

tehtaan

puuraaka-ainevirtoja.

Optimaalisin

ja

kustannustehokkain varaston koko on 5-7 päivän tuotannon määrä kuitupuuta. (Koskinen
1999, 338.) Tehtaan varaston suuruuteen ja varastointiaikaan vaikuttavat myös puiden
kuljetustavat. Kehittyneillä korjuu- ja kuljetusmenetelmillä on pystytty vähentämään
kausivaihtelua, ja puutavaraa voidaan kuljettaa taloudellisena ajankohtana riippumatta
tehtaan puunkäytöstä kyseisellä ajanjaksolla. Esimerkiksi uitot ajoitetaan alkukevääseen.
(Sepsilva 1997, 13.) Puiden kuljettamisesta ei synny merkittäviä kuorihäviöitä, vaan lähes
kaikki kuoriaines tulee kuljetuksien mukana metsästä tehtaalle (Koskinen 1999, 455).
Kuorimon kannalta puukentän sujuva toiminta on erityisen tärkeää. Puulajit tulisi olla
lajiteltuina eri dimensioiden mukaan (Koskinen 1999, 338.), esimerkiksi pituuden ja
kuitupuun halkaisijan mukaan. Lajittelu vaatii puukentän toimijalta erilliset varastointialueet
ja käsittelyn eri dimensioisille puulajeille. Koivupuun kuorinnan kannalta puiden lajittelu on
merkittävässä osassa haluttaessa vähentää puuhäviöitä ja päästessä kustannustehokkaasti
haluttuun kuorinta-asteeseen. Lajittelu puun järeyden mukaan pienentää puuhäviötä 1,5 – 2
prosenttia (Rieppo & Korpilahti 2001.) Syötettäessä eri dimensioisia puita kuorimarumpuun,
esimerkiksi ohuita latvapuita ja jykevämpää rankapuuta sekaisin, tuhoaa raskaampi kuitupuu
rummussa ohuemman, ja ohuesta latvapuusta suurin osa menee hukkaan puuhäviönä.
Lajittelu ja saman dimensioisien puiden kuorinta vähentävät puiden katkeamista
kuorimarummussa, ja puut tulevat rummusta hakkuun kokonaisina. Varaston kiertoajasta
riippuen puut tulisi pinota, siten että ne kuivuvat tasaisesti. Puun kuiva-ainepitoisuuden
epätasaisuus aiheuttaa massan laadun vaihteluita. (Sepsilva 1997, 16.)
Varastointiaika vaikuttaa merkittävästi puun- ja kuoren ominaisuuksiin sekä kuorinnan
onnistumiseen. Optimitilanteessa puiden korjuun ja kuorinnan välinen aika tulisi olla
mahdollisimman pieni. (Koskinen 1999, 338.) Varastointiajan pidentyessä puiden riski
altistua sienituhoille ja lahoamiselle kasvaa (Sepsilva 1997, 16). Laho vaikuttaa
sellunvalmistukseen heikentäen massan laatua, sekä kemiallisen massan saanto, lujuus ja
vaaleus voivat kärsiä (Jääskeläinen & Sundqvist 2007, 115). Käytännössä on kuitenkin
vaikeaa osoittaa lahon haitallista vaikutusta sellunvalmistuksessa, sillä lahopuu sekoitetaan
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terveen puun sekaan (Kärkkäinen 2003, 313). Lämpötila- ja kosteusolosuhteilla on
merkittävä

vaikutus

puun

laadun

säilyvyyteen.

Lisäksi

kesällä

mahdollinen

hyönteistuholaisten riski on olemassa. (Sepsilva 1997, 16.) Kesällä suositellaan yhden
kuukauden varastointiaikaa. Pidemmät varastointiajat ovat kuitenkin välttämättömiä, kun
valmistaudutaan vaikeampiin kuljetuskausiin, kuten talveen. (Koskinen 1999, 338.)

3.1.2

Rumpukuorinnan parametrit

Tasainen puukerros- ja vakio määrä puita rummussa, ovat ehtona kuorintaprosessin
toimivalle hallinnalle. Kuorimo-operaattorilla on oleellinen tehtävä syötettäessä puita
tasaisena virtana rumpuun, jotta optimaalinen täyttöaste voidaan saavuttaa. Täyttöasteen
optimi on riippuvainen puun pituuden suhteesta rummun halkaisijaan ja puun halkaisijan
suhteesta puun pituuteen. (Rieppo & Korpilahti 2001.) Optimiolosuhteet, jossa kuorinta
tehokkuus on maksimaalinen ja puuhäviöt minimaaliset, voidaan saavuttaa tietyillä puun
pituuksilla ja rumpukoolla (Koskinen 1999, 356). Rummun täyttöasteen määritys ja
optimointi

tehdään

tehdaskohtaisesti.

Täyttöasteen

määrityksessä

hyödynnetään

menetelmää, joka käyttää pyörivää kuorimarumpua mittapainona. Informaatio rummun
kuormasta saadaan eri mittapisteistä ja data syötetään prosessoitavaksi optimointiohjelmaan.
(Koskinen 1999, 484.) Riepon ja Korpilahden (2001) raportti suosittelee vapaamittaisen
sellupuun kuorintaan 35 – 45 prosentin optimitäyttöastetta. Isokankaan (2010) mukaan
maksimirajat täyttöasteelle ovat mahdollisesti 55 – 65 prosentin välillä. Kuoren ja puun
sidoslujuuden ollessa korkea, haluttuun kuoripuhtauteen pääsemiseksi on kapasiteettia
laskettava ja puiden viipymäaikaa rummussa lisättävä. (Isokangas 2010, 103.) Täyttöasteen
määritys on kuorimo-operaattorin hallinnassa rummun purkausluukun asemaa säätämällä, ja
on tutkittu, että täyttöaste vaihtelee huomattavasti eri operaattoreiden ajaessa kuorimoa.
Automaattisesti ohjatulla järjestelmällä voidaan päästä ± 5 prosentin päähän asetetusta
optimiarvosta. (Koskinen 1999, 485.)
Kuorinta-aste valitaan tehdaskohtaisesti huomioiden prosessin toimivuus, kuorinnan
puuhäviöt sekä lopputuote. (Isokangas et al. 2003.) Optimikuorinta-asteen määrityksessä ei
tule lähtökohtaisesti tavoitella puiden 100 prosenttista kuorintaa, jolloin kuori poistettaisiin
kokonaan puuraaka-aineesta. Liian korkea kuorinta-aste lisää huomattavasti raaka-
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ainekustannuksia, sillä liikakuorinta lisää puuhäviöitä ja samalla raaka-aineen kulutusta.
(Luukkainen 2005, 59.)
Mittatietojen on oltava luotettavalla tasolla, jotta optimaalinen kuorinta-aste voidaan
määrittää puuhäviöiden ja hakkeen puhtauden avulla (Isokangas et al. 2003). Halutun
kuorinta-asteen saavuttaminen vaatii monien parametrien optimointia. Puupöllien
viipymäajalla rummussa on suora riippuvuus keskimääräiseen kuorinta-asteeseen. (Rieppo
& Korpilahti 2001.) Puun laatu ja laji määrittävät tarvittavan kuorinta-ajan. Esimerkiksi
koivulla kuorinta-aika on koostumuksesta riippuen 30 – 60 minuuttia. (Koskinen 1999, 355.)
Rummussa kuitupölleihin kohdistuu mekaanista painetta ja iskuja, jotka aiheuttavat kuoren
irtoamisen puun pinnasta. Puun ja kuoren kohtaamaan rasitukseen rummussa vaikuttavat
myös oleellisesti kuinka täysi rumpu on, eli täyttöaste ja rummun pyörimisnopeus. (Rieppo
& Korpilahti 2001.) Kuorinta-asteeseen ja puiden viipymäaikaan rummussa vaikuttavat
seuraavat puun ja rummun ominaisuudet:
Kuitupuun:
-

laji (koivu, mänty)
tiheys
tuoreus
lämpötila
pituus ja halkaisija

Rummun:
-

täyttöaste
pyörimisnopeus
halkaisija ja pituus
kallistuskulma

Luukkaisen (2005) diplomityössä on tutkittu kuorinnan automaatiojärjestelmän optimointia.
Hänen johtopäätöksensä oli, että tärkein säädettävä parametri puuhäviöiden minimoimiseksi
on kuorimarummun kierrosnopeuden säätäminen. Vähentämällä rummun kierrosnopeutta 7
kierroksesta minuutissa 5,5 – 6,5 kierrokseen onnistuttiin vähentämään koivukuorinnan
koeajoissa puuhäviöitä keskimäärin 2 prosenttiyksikköä. Kierrosnopeuden pienentäminen
alentaa samalla kuorintatehoa, siksi nopeussäätöä tehdessä tulee ottaa huomioon, että haluttu
kuorinta-aste saavutetaan myös alemmilla kierrosnopeuksilla. Samalla on optimoitava
muitakin kuorinnan parametreja, jos haluttu tuotantokapasiteetti halutaan säilyttää.
(Luukkainen 2005, 59.)
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Liiallinen kuorinta on yleistä, kun puiden haluttu puhtausaste on korkea. Jotta vältytään
ongelmilta prosessin jatkovaiheissa ja halutaan varmistaa riittävä kuorinta-aste, on
mahdollista varotoimenpiteenä kuoria puita liikaa huomioimatta tästä syntyviä puuhäviöitä.
Liiallista kuorintaa voidaan välttää, kun puiden viipymäaikaa rummussa vähennetään, ja
samalla rummun pyörimisnopeutta lasketaan. (Isokangas 2010, 82.) Hyvin kuoriutuvaa
puuta kannattaa ajaa rummussa hieman vajaalla täytösasteella. Tehoa alentamalla voidaan
ehkäistä puiden katkeamista ja vaurioitumista rummussa. (Niiranen 1985.)
Kuorinnan optimoinnin haasteet keskittyvät kuorittavan raaka-aineen muutoksiin. Isokangas
(2010) toteaa väitöskirjassaan, että juuri raaka-aineiden suuret muutokset tekevät ideaalisen
kuorintamallin kehittämisestä vaikeaa. Lisäksi optimoitavia parametreja, jotka vaativat
kehittyneitä mittausmenetelmiä, on runsaasti. (Rieppo & Korpilahti 2001.) Luotettavat
mittausmenetelmät ovat oleellisia määritettäessä esimerkiksi puun puhtautta tai rummun
täyttöastetta. Mittalaitteiden epävarmuus vaikeuttaa rummun kuorinnan optimoinnin
parametrien seuraamista ja säätelyä. (Isokangas 2010, 86.)

3.2

Puuhäviöt

Puuhäviöiden minimoinnin tavoittelu on tavallisesti lähtökohtana suunniteltaessa uusia
investointeja kuorintaprosessin kehittämiseen. Koska kuorimolla käsiteltävät puumäärät
ovat huomattavan suuria vuositasolla, jo prosenttiyksikön vähennys puuhäviöissä vaikuttaa
merkittävästi puunkäsittelyosaston talouteen. (Niiranen 1985.)
Kuorinnan keskeinen päämäärä on pitää puuhäviöt mahdollisimman matalana. Havupuiden
rumpukuorinnassa voidaan päästä 1 – 3 prosentin puuhäviöihin. Puun laadusta ja kuorinta
olosuhteista riippuen kuorinnan puuhäviöt voivat nousta 3 – 6 prosenttiin. Kuorinnan
puuhäviöitä lisääviä tekijöitä ovat: kuorittavien puiden lahoisuus, ohut halkaisija, lyhyt
pituus, eri kokoisuus ja vesivarastointi. Kuorimarummun kierrosnopeuden- ja täyttöasteen
kasvu lisäävät myös kuorintaprosessissa syntyviä puuhäviöitä. (Koskinen 1999, 351.) Suurin
osa kuorimarummun puuhäviöistä syntyy puiden katkeamisen seurauksena (Niinimäki &
Stoor 2003).
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Puuhäviöiden minimoimiseksi voidaan tehdä monia eri muutoksia. Puukentän toiminnot
ovat ensimmäinen osa prosessia, jossa mahdollisuudet puuhäviöiden pienentämiseen ovat
merkittävät. Varastointitapojen kehittämisellä ja puiden lajittelulla omiin dimensioihin
saadaan hyödynnytettyä kuitupuu tehokkaammin kuorimolla. (Rieppo & Korpilahti 2001.)
Tuoretta puuta tulisi käyttää aina kun se on mahdollista, sillä koivukuitupuu pilaantuu eri
lahottajasienten vaikutuksesta pinovarastoinnissa hyvin nopeasti. Koivun kuivuminen
vaikeuttaa kuorintaa yhdessä pintalahon kanssa ja valtaosa kuitupuupölleistä katkeaa
rummussa lisäten puuhäviötä. (Mäkelä et al. 1999, 31.) Lisäksi kuorimoon syötettävät puut
tulisivat olla mahdollisimman tasalaatuisia.
Kuorimolla syntyviä puuhäviöitä voidaan vähentää katkaisemalla puut noin. 3 metrin
mittaan ennen syöttöä sulatuskuljettimille. Puiden huuhtelu ja pesu kesäisin sekä sulatus
talviaikaan sulakuljettimella vähentävät myös puuhäviöitä prosessissa. (Rieppo & Korpilahti
2001.) Sulatusveden lämpötilan nostamisella riittävän korkeaksi talviaikaan saavutetaan
tasaisempi kuorinta (Kalaoja 2013). Isokankaan et al. (2003) tutkimuksessa puuhäviöt
pienenivät, mitä korkeampi puun kuoren lämpötila on. Kun puut ovat tasaisena virtana
sulatuskuljettimella, ne saadaan syötettyä rumpuun hellävaraisemmin. Kalaoja (2013) toteaa
raportissaan talviaikana koivukuorinnan puuhäviöiden laskevan, kun rummusta tulleiden
puiden lämpötila kasvaa. Kuorimarummun maksimi halkaisijaksi suositellaan 5,5 metriä
(Rieppo & Korpilahti 2001).
Kuorimo-operaattori voi omalla toiminnallaan ja ammattitaidollaan ohjata kuorimoa
puuhäviöitä pienentäen. Rummun pyörimisnopeutta säätämällä optimiksi voidaan vähentää
ylikuorintaa. Sulatuskuljettimen nopeuden ja rummun pyörimisnopeuden säätämisellä sekä
rummun purkauspään luukun ohjauksella päästään tasaiseen puuvirtaan rummun läpi.
Samalla saadaan pidettyä täyttöaste suhteellisen vakiona. (Luukkainen 2005.) Automatisoitu
kuorinta- haketuslinja, jossa kuorimoa ohjataan ylätaso-ohjauksella mahdollistaa
kuorintaparametrien optimoinnin eri puulajeille. Mittalaitteiden avulla pyritään löytämään
optimiarvot, joiden perusteella kuorintalinja ohjautuu ohjelmoidun sovelluksen avulla
automaattisesti (Rieppo & Korpilahti 2001.)
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Puuhäviöiden

pienenemisestä

saadut

hyödyt

voidaan

saavuttaa

muokkaamalla

prosessiparametreja raaka-aineen laadun mukaan. Koivukuitupuuta kuluu keskimäärin 3,9
m3 valkaistua sellutonnia kohden ja havukuitupuuta 5,3 m3 sellutonnia kohti. (Ervasti 2016.)
Suomessa sellutehtaiden keskimääräinen havu- ja koivusellun vuosituotanto on 500 000
tonnia. Tuotettaessa 250 000 tonnia koivusellua, puuta kuluu siis 975 000 m3. Yhden
prosenttiyksikön vähennys puuhäviöissä tarkoittaa vuositasolla 9750 m3 säästöjä puun
käytössä. Tämänhetkinen koivukuitupuun hinta on noin 27 €/m3. (Metsälehti 2017.) Säästöä
kertyisi vuositasolla 263 250 €. Kuorinnasta syntyvät puuhäviöt käytetään kuitenkin hyväksi
voimalaitoksen polttoaineena, jolloin polttojakeen hinta on tavallisesti 25 % puuraakaaineen alkuperäisestä hinnasta (Isokangas 2010, 82.) Puuhukan prosenttiyksikön
vähennyksellä saavutettu hyöty olisi tällöin 197 437 € vuodessa.
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4

KUORINTALINJASTO SELLUKUORIMOLLA

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, sellupuukuorimon pääasiallinen tehtävä on tuottaa
sellutehtaan keittämölle riittävän laadukasta ja tasalaatuista haketta. Koivuhakkeessa on
oleellista riittävä kuorinta, sillä sellun prosessin jatkovaiheessa kuori aiheuttaa ongelmia ja
lisäkustannuksia. Kuoren pihka vaikeuttaa keittimien osien puhtaanapitoa, sekä kuoren
sisältämät ainesosat vaativat enemmän valkaisu- ja keittokemikaaleja ja nostavat täten niiden
kulutusta keittoprosessissa. (Isokangas et al. 2003.) Sellupuukuorimossa puiden kuorinta ja
haketus tapahtuvat kuorintalinjastolla, joka voidaan jakaa vastaanottopöytään ja
sulatuskuljettimeen, kuorimarumpuun sekä hakkulinjastoon. Prosessissa syntynyt kuorijäte
käsitellään kuorenkäsittelylinjastolla.

4.1

Vastaanottopöytä ja sulatuskuljetin

Kuorintalinjasto

alkaa

Vastaanottopöydän

vastaanottopöydältä,

nopeutta

säädetään

johon

puut

kuorimo-operaattorin

syötetään
toimesta

kurottajilla.
siten,

että

sulatuskuljettimelle syntyy tasainen puupatja. Sulatuskuljettimella on tärkeä tehtävä osana
kuorintaprosessia. Sulatuskuljettimen sulatus- ja suihkuvesillä voidaan erottaa suurin osa
hiekasta ja pienistä kivistä, jotka kuluttavat rumpua ja heikentävät kuoren polttoominaisuuksia. (Koskinen 1999, 359.) Sulatuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että
sulatusvesi saadaan levitettyä tasaisesti puupatjalle. Sulatusvesisuuttimien puutteellisen
käytön seurauksena osa puista jää mahdollisesti ilman sulatusta, josta voi aiheutua
huomattavia vaihteluja kuoren irtoamislujuuteen. (Kalaoja 2013.) Talvella sulatettaessa
kuumalla vedellä, kuoren ja puun sidoslujuus heikkenee ja tekee puiden kuorinnasta
helpompaa (Hatton 1987). Kuoren huuhtelu ja sulattaminen ennen kuorimarumpua lisäävät
kuoren kosteutta vain muutaman prosentin verran. Jätevesipäästöihin puiden sulatuksella ei
ole merkittävää vaikutusta. (Koskinen 1999, 457.)

4.2

Kuorimarumpu

Sulatuskuljettimelta kuitupuut ohjataan kuorimarumpuun, jossa kuoren irtoaminen tapahtuu
puiden hankautuessa ja kolhiutuessa toisiaan vasten. Rummun pyörinnän tarkoitus on saada
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puut liikkeeseen, jotta pyörimisenergialla saadaan aikaan puiden kuoriutuminen. Puut
liikkuvat rummussa suurina massoina ja niiden liikeratoja esitetään Scheriaun (1972) mallin
mukaan kuvassa 7.

Kuva 7. Puiden liikeratoja rummussa. (Scheriau 1972.)

Puiden liikkeet rummussa jaetaan kuvan mukaan kolmeen osaan:
1) Pyörivä osa, jossa puut liikkuvat rummun mukana eikä puiden välillä ole liikeeroja
2) Liukuva osa, jossa puut liikkuvat kerroksen mukana hankautuen ja liike-eroja
aiheuttaen
3) Vierivä osa, jossa puut vierivät rinnettä alas.
Kuoren irtoaminen puuaineksesta vaatii runsaasti energiaa. Rummussa puihin kohdistetaan
riittävän suuria voimia, jotta puun ja kuoren välinen sidoslujuus saadaan rikottua. (Niiranen
1985.) Puiden liiallista vaurioitumista ja katkeamista tulee kuitenkin välttää, jolloin
puuhäviöt saadaan minimoitua ja hakkeen laatu säilytettyä hyvänä. (Isokangas et al. 2003,
29.) Rummun kierrosnopeutta nostaessa puiden liikeradat rummussa muuttuvat rajummiksi,
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jolloin puiden vaurioitumisen mahdollisuus kasvaa. Kuvassa 8 esitetään puiden liikeratoja
suurilla kierrosnopeuksilla Scheucherin (1981) mukaan.

Kuva 8. Puiden liikeratoja suurilla rummun pyörimisnopeuksilla Scheucherin mukaan. (Niiranen 1985)

Huomataan, että pyörimisnopeuden kasvaessa puut eivät enää vieri alas rinnettä vaan
putoavat vapaasti puupedin harjalta. Putoamisesta aiheutuu suuria törmäysvoimia, joiden
seurauksena puut katkeilevat rummussa. Optimoimalla rummun pyörimisnopeus, voidaan
välttää puiden katkeamista rumpukuorinnassa.
Sellutehtaalla koivukuorinta tapahtuu yleisimmin kuivakuorintana, jolloin rumpuun ei
syötetä lainkaan vettä. (Niiranen 1985.) Kuivakuorinnan etuna ovatkin suhteellisen pienet
jätevesimäärät kuorimolla, mitkä vaihtelevat 0,5 – 2,5 m3/ADt:n välillä. (Bajpai 2010, 113.)
Tavallisesti puut kuoritaan ristikkäiskuorintana, joka tarkoittaa, että puut saavat liikkua
rummussa vapaasti. (Koskinen 1999, 356.) Tällöin kuorittavien puiden pituus on lyhempi
kuin rummun läpimitta. (Niiranen 1985.) Kuorimarummun halkaisija vaihtelee valmistajasta
ja

rummun

varustelusta

riippuen

neljästä

metristä

kuuteen

ristikkäiskuorintarummulla on 20 – 40 metriä. (Koskinen 1999, 356.)

metriin.

Pituutta

31

Kuorimarummun tehtävä on puun kuorinnan lisäksi erottaa puuvirrasta irronnut kuoriaines.
Rummussa on tätä varten kuoriaukkoja, joiden kautta irronnut kuori saadaan poistettua
rummusta pyörinnän aikana. (Niiranen 1985.) Kuoren erotuksen tulee olla tehokasta, sillä
rumpuun jäänyt kuoriaines hidastaa kuorintaprosessia. Kuoriaukkojen riittävä koko ja
asianmukainen muotoilu ovat edellytyksiä tehokkaalle kuoren poistolle rummusta.
Kuoriaukkojen suuruuteen vaikuttaa kuorittavan puun halkaisija. Aukkojen leveys ei saa olla
suurempi kuin pienimpien kuorittavien puiden latvaläpimitta, muutoin puut jäävät kiinni
kuoriaukkoihin ja katkeilevat lisäten puuhäviöitä. (Niiranen 1985.)

4.3

Kuorenkäsittely

Tehtaalla pyritään hyödyntämään kuorimolle syötetty raakapuuaine mahdollisimman
tehokkaasti. Puiden vastaanoton aikana siirto- ja nostovaiheissa kuorijätettä irtoaa runsaasti
puun pinnalta. Puiden käsittelyn aikana irtoavat kuori- ja puuaines kerätään talteen, josta ne
siirretään voimalaitoksen varastoalueelle polttoa varten. Kaikki kuorinnan seurauksena
syntynyt liete- ja kuorijäte, jota ei voida hyödyntää sellun valmistuksen raaka-aineena
kerätään ja jalostetaan polttoaineeksi. (Koskinen 1999, 445.) Kuorinnasta syntyy kuoren
lisäksi huomattavia määriä lietettä ja puutikkuja, riippuen puiden rummutusajasta. Oleellista
on saavuttaa riittävä kuiva-ainepitoisuus kuorijätteelle. Lietemassalla ei ole käyttöä, jos
kuiva-ainepitoisuus on alle 37 prosenttia. (Sepsilva 1997, 40.) Kasvava tietoisuus
kuorikasojen aiheuttamista ympäristöongelmista, on lisännyt tehtaiden investointeja
tehokkaampiin kuoren ja puuaineksen käsittelymenetelmiin. (Koskinen 1999, 455.)
Kuori poistuu rummusta kuorima-aukoista, joista se johdetaan saostuskuljettimille ruuvien
avulla. Tämän jälkeen kuoriaines voidaan ohjata repijöiden tai kuorimurskaimen kautta
kuoripuristimelle, jonka avulla kuiva-ainepitoisuus voidaan nostaa 40 -55 prosenttiin.
(Sepsilva 1997, 40.) Sellukuorimolla koivu kuoritaan kuivakuorintana, jonka jälkeen kuivaainepitoisuus on jo 40 - 50 prosenttia. Kuoret kuljetetaan hihnakuljettimia pitkin varastoon,
josta kuoriaines siirretään poltettavaksi voimalaitoksen kattilaan. Riittävällä kuivaainepitoisuudella kuori voidaan polttaa ilman puristusta. (Seppälä et al. 2005.)
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4.4

Hakkulinja

Puut tulevat rummusta hakkulinjalle, johon kuuluvat pesu- piikkirullastot, sekä hakkuun
vievät kuljettimet. Ennen hakkua puut kulkevat huuhtelevan vesisuihkun läpi, jossa
rummutuksesta jäänyt lika ja pienet kivet poistuvat puuaineksen pinnalta. Suuremmat kivet
putoavat rullastojen välistä kiviloukkuun. Metallinerotin havaitsee puihin jääneet naulat sekä
puiden sitomisessa käytetyt metallilangat. Metallia sisältävän puun tullessa erottimen
kohdalle hakkulinja pysähtyy ja puu nostetaan syrjään linjastolta. (Koskinen 1999, 384.)
Hakkuun joutuessaan metalliesineet aiheuttavat vaurioita hakun teriin, jolloin hakun terät
vaativat huoltoa tai vaihtoa. Hakkulinjalla ovat myös mahdolliset puuaineksen
kuoripitoisuuden tunnistavat mittalaitteet, jolla saadaan reaaliaikaista tietoa puun
kuoriutumisesta ja puhtausasteesta. Mittalaitteet toimivat perustana ohjattaessa kuorimoa
ylätasonohjauksella, jolloin rummun ja sulatuskuljettimen parametreja muokataan siten, että
haluttu kuorinta-aste saavutetaan.
Hakkeen laadun kannalta on tärkeää, että puut säilyvät kokonaisina kuorinnan ajan. Puun
katkeamisella on hakkeen laatua heikentävä vaikutus, sillä hakkuun menevien puiden päät
ovat epätasaisia, kuten kuvasta 9 voidaan havaita. Tästä johtuen syntyy sälöytyvää ja
tikkuista haketta, sekä hienoainesta on runsaammin hakkeen seassa.

Normaalin
haketuksen alue

Tikkuuntuva ja
sälöytyvä alue

Kuva 9. Katkenneen puun haketusalueet (UPM Internal 2016)
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Hakulla on tärkeä rooli kuorimolla tuotettaessa laadukasta haketta korkealla kapasiteetilla.
Hakku on suunniteltu täyttämään hakkeen laatuvaatimukset, siten että vesi, kemikaalit ja
lämpö voivat tunkeutua keittoprosessissa hakkeen läpi tasaisesti ja nopeasti. (Koskinen
1999, 369.) Hakkeen seassa tulee olla mahdollisimman vähän ylisuurta ja ylipaksua haketta,
sekä tikkujen ja purun muodostuminen haketettaessa pyritään minimoimaan. Korkea
hakepalan pituus – paksuus suhde on yksi hakun suunnittelun kriteereistä. (Valmet 2015.)
Hyväksyttävän hakepalan pituus on tavallisesti 10 – 30 mm ja paksuus 2- 5 mm (Bajpai
2010, 111).
Hakun geometria ja terä ovat merkittävässä osassa pienentäessä puuhäviöitä ja tuotettaessa
laatuvaatimukset täyttävää haketta (Valmet 2015). Hakun geometrialla voidaan vaikuttaa
tuotetun hakkeen suhteelliseen paksuuteen. Terän kärjen etäisyys kulutuslevystä määrittää
hakepalan pituuden. Puun lujuusominaisuudet määrittävät pääasiassa tietyn pituisen
hakkeen paksuuden. (Koskinen 1999, 370.) Hakun geometria esitetään kuvassa 10.

Kuva 10. Hakun geometria (Knowpulp 2015.)

Puiden syöttämisellä hakkuun oikeassa kulmassa on merkittävä vaikutus syntyvän hakkeen
laatuun. Tärkeää on myös pöllien tuleminen hakulle pituussuunnassa, jotta saadaan
mahdollisimman tasalaatuista haketta. Hakkuun pöllejä syöttävän kuljettimen nopeuden
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pitäisi vastata nopeutta, jolla hakku kykenee hakettamaan pöllejä. ts. kuinka nopeasti hakun
terät pystyvät leikkaamaan puuta hakkeeksi. (Ek, et al. 2009, 27.) Rintakulmaa muuttamalla
vaikutetaan hakkeen paksuuteen. Haluttaessa muuttaa hakkeen paksuutta tulee rintakulmaa
muuttaa sen sijaan, että laajennettaisiin hakun terän kärkeä. Tuotettaessa ohutta
hakepalakokoa (3,4 mm) rintakulma on suuri. Tavallisesti kuitenkin tuotetaan haketta, jonka
paksuus on n 4,4 mm, jolloin rintakulma asetetaan 10 – 14 asteen kulmaan. Rintakulman
muutoksen vaikutus hakkeen pituus – paksuuteen suhteeseen esitetään kuvassa 10. Voidaan
päätellä, että suurentaessa rintakulmaa on syntyvä hake pidempää ja ohuempaa. (Koskinen
1999, 372.)

Kuva 11. Rintakulman (complementary angle) vaikutus hakepalojen pituus – paksuus suhteeseen. (Koskinen
1999.)

Hakun levyjen pyörimisnopeudella on suora vaikutus haketuksessa syntyvien tikkujen ja
purun määrään. Nopeuden kasvaessa myös tikkujen ja purun määrä hakkeen seassa
lisääntyy. (Ek et al. 2009, 27.) Kuvassa 12 esitetään pyörimisnopeuden vaikutus pöllien eri
lämpötiloilla.

35

Kuva 12. Hakun levyn pyörimisnopeuden vaikutus haketuksessa syntyvien tikkujen ja purun määrään
kuitupöllien eri lämpötiloilla. (Ek et al. 2009.)

Puun kosteus vaikuttaa haketukseen, sillä puun ominaisuudet muuttuvat kosteuden
vaikutuksesta. Kun kosteuspitoisuus on alle soluseinän kylläisen kosteuden, hakkeesta tulee
ohuempaa ja purun määrä kasvaa. (Koskinen 1999, 370.) Hakkeen kosteus vaikuttaa
merkittävästi myös tehtaan kustannuksiin. Tehtaan vuorokausituotannosta riippuen jo 1
prosenttiyksikön

systemaattinen

virhe

puun

kosteudessa

aiheuttaa

vuositasolla

satojentuhansien kustannukset raaka-ainekuluihin. Keittoprosessissa hakkeen kosteus
vaikuttaa kemikaalien annostukseen, jonka avulla voidaan minimoida kosteuden vaihtelusta
aiheutuvat kappaluvun muutokset, rejektin määrä ja valkaisukemikaalikustannukset.
(Knowpulp 2015.)
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5

KUORINNAN ENERGIANKULUTUS

Sellupuukuorimolla energiaa tarvitaan suurimpien prosessilaitteiden käyttömoottoreiden
toimintaan. Kulutukseen vaikuttaa merkittävästi kuitenkin kuorimon layout ja valitut
prosessilaitteet, jotka määräytyvät paikallisten olosuhteiden mukaan. Tästä johtuen eri
tehtaiden välillä voi olla suuriakin eroja kuorinnan energiankulutuksissa. Suurin osa
sähköenergiasta

kuluu

tavallisesti

kuljettimien,

kuorimarummun

sekä

hakun

käyttömoottorien toimintaan. Niemisen (2007) diplomityössä Energy utilisation in kraft pulp
mills on vertailtu useiden tehtaiden energiankulutuksia puunkäsittelyosastolla. Niemisen
(2007) mukaan hyvä arvio uuden tehtaan puunkäsittelyn sähköenergian kulutukselle on 710 kWh/m3 kuorellista puuta. Kulutus voi kuitenkin olla jopa 40 kWh/m3 kuorellista puuta,
riippuen käsiteltävästä puulajista ja tehtaan sijainnista. Talvella energiankulutus kasvaa, sillä
lämpöenergiaa käytetään puiden sulatukseen. Lämpöenergiaa kuluu veden ja höyryn
muodossa keskimäärin 1 gigajoulen verran eli 278 kWh/m3 kuorellista puuta. Kesällä
lämpöenergiaa ei kuorintaprosessissa tarvita. (Nieminen 2007.)
Puunkäsittelyosaston prosessien energiankulutuksen osuus on verrattain pieni tehtaan
muiden

osastojen

energiankulutukseen

energiankulutukseen
ei

tavallisesti

verrattuna,

kiinnitetä

jonka

huomiota

vuoksi

tehdessä

kuorimon
investointeja

kuorintaprosessiin. (KnowPulp 2015.) Puunkäsittelyalueen tärkein energianäkökulma on
käyttää kuorintaprosessissa sivutuotteena syntyvä kuori- ja puuaines mahdollisimman
tehokkaasti

hyväksi

energian

tuotannossa

(Bajpai

2015).

Kuorimolta

saatava

biopolttoainejae on kuitenkin merkittävä tehtaan energiantuotannon kannalta. Bajpain
(2015) mukaan puunkäsittelyn alueen energiankulutus on tavallisesti 10 kWh per
prosessoitua kuoretonta kiintokuutio metriä puuta kohden, joka tarkoittaa alle 60 kWh per
kemiallisesti tuotettua sellutonnia kohden. Pulp & paper industryn: Energy best practice
(2005) ohjekirjan mukaan puun- ja hakkeen käsittelyn energiankulutus on 18 kWh tuotettua
sellutonnia kohden. Tämä vastaa noin 3 prosenttia koko sellutehtaan energiankulutuksesta.
Tästä huolimatta puunkäsittelyn alueen toiminnalla on energiaa säästäviä vaikutuksia sellun
tuotannon jatkoprosessin kannalta. Tärkeintä on sähkölaitteiden mitoittaminen ja moottorien
energiatehokas käyttö pidettäessä energiankulutus mahdollisimman alhaisena (Bajpai 2015).
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5.1

Puiden kuljettaminen tehtaalle

Tarkasteltaessa puunkäsittelyn energian käyttöä, on ensimmäinen vaihe prosessissa puiden
kuljettaminen kuorimoon. Puut tulevat tehdasalueelle rekoilla, junalla sekä laivoilla.
Kuljetuksiin tarvittavan energiamäärän arvioimisessa käytetään International Energy
Agencyn (IEA) raportin Energy input analyses in the pulp and paper industry mallia, jossa
kuljetukseen tarvittavassa energiamäärässä otetaan huomioon ajoneuvon suora polttoaineen
kulutus sekä rakentamiseen ja huoltamiseen kuluva energia. Kuitupöllien kuljettamiseen
tarvittava energiamäärä ilmoitetaan yksikössä MJ per kiintokuutiometri. Yksikköä m3 (s)
käytetään yleisesti puu- ja hakekaupassa sekä kuljetuksissa paperi- ja selluteollisuudessa.
(Nygaard & Nord 1984.)

5.1.1

Maantiekuljetukset

Puiden kuljettamiseen maanteitse tehdasalueelle perustuu IEA:n (1984) raportissa
ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen Ruotsissa. Voidaan kuitenkin olettaa Suomen
maantieinftrastruktuurin olevan hyvin samankaltaista kuin naapurimaassa, joten raportista
saadut arvot toimivat myös tarkasteltaessa Suomen tehdaskuljetuksien energiankulutusta.
Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat muun muassa sallittu kuorman suuruus ja matkan
tyyppi, joten keskimääräistä arvoa energiankulutukselle yksikössä MJ/t tai MJ/km on vaikea
arvioida (Nygaard & Nord 1984). Kuorittavat kuitupöllit tuodaan tehtaalle perävaunullisilla
rekka-autoilla, joiden kuorman suuruus on keskimäärin 50 kiintokuutiometriä kuitupuuta
kuorineen. Suuresta kuljetettavan puun määrästä johtuen polttoaineen kulutus kilometriä
kohden on matala. Kuvasta 13 nähdään eri mallisten rekka-autojen polttoaineen kulutus
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(l/100 km) suhteessa kuljetuksen suuruuteen (kg) maantiellä. (Laine et al. 2015.)

Kuva 13. Erimallisten rekka-autojen polttoaineen kulutus moottoritie ajossa painon suhteen. (Laine et al.
2015.)

Kuvaajan perusteella voidaan arvioida keskimääräinen energiankulutus kuljetukselle.
Täydessä puulastissa oleva perävaunullinen rekka-auto painaa arviolta noin 50 tonnia,
jolloin polttoaineen kulutus on kuvaajasta katsottuna noin 0,4 l/km. Kuorman purettuaan
rekka-auto yhdistelmä ajaa takaisin tyhjiltään, jolloin paino on yhteensä arviolta 15 tonnia.
Kulutus tyhjiltään ajettuna 0,2 l/km. Keskimääräinen polttoaineen kulutus on siis (0,4 + 0,2)
/2 = 0,3 litraa dieseliä per kilometri. Dieselöljyn tehollinen lämpöarvo on 41,5 MJ
(Alakangas 2016). Puun kuljetuksen energiankulutus saadaan laskettua.
0,30

l
1
MJ 3
kWh 3
∙ 41,5 MJ ∙
= 0,276
, m (s) ≈ 0,077
, m (s)
3
km
45 m (s)
km
km

(3)

Ajoneuvojen rakennuksen ja huollon energiankulutuksen voidaan arvioida olevan noin 15
prosenttia suorasta polttoaineen energian kulutuksesta. (Nygaard & Nord 1986.)
Kokonaisenergiankulutukseksi maantiekuljetuksille saadaan tällöin

39

0,276

5.1.2

MJ
MJ
kWh 3
, m3 (s) + (0,276 ∗ 0,15) = 0,317
, m3 (s) ≈ 0,088
, m (s)
km
km
km

(4)

Rautatiekuljetukset

Rautateiden tavaraliikenteen energiankulutusta ja kustannusten mallintamista on tutkittu
Liikenneviraston raportissa Rautatieliikenteen kustannusmallit. Veturityypit voidaan jakaa
energiankäytön mukaan sähkö- ja dieselvetureihin. Iikkasen (2013) raportissa on
simuloinnin avulla selvitetty sähköveturijunan energiankulutusta eri nopeuksilla ja
tavarajunan massalla. Iikkasen simulointitulokset esitetään kuvassa 14.

Kuva 14. Sähkökäyttöisen tavarajunan energiankulutuksen riippuvuus keskinopeudesta ja junan massasta
(Iikkanen 2013.)

Puiden kuljetuksessa käytettävät vaunut ovat tyypiltään avomallisia, joiden kokonaispaino
on neliakselisena tavallisesti noin 80 tonnia. Yhden Sr2- tyypin sähköveturin maksimiteho
on 2100kW, joka pystyy liikuttamaan 2000 tonnin painoista junaa. (Iikkanen 2013, 26.)
Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaunujen maksimimäärä on yhdellä sähköveturilla
varustetulla junalla 25 kappaletta.
Energiankulutuksen kannalta optimaalisinta on kuljettaa puuta mahdollisimman suuria
määriä kerralla. Arvioidaan kuvasta 14. 1800 tonnia ja 60 km/h ajavan junan
energiankulutukseksi noin 32 kWh/km. Saadaan tavarajunan energiankulutus muotoon

40

0,018 kWh/t, km. Sähköveturijunan energiankulutusta lisäävät kuitenkin pysähdykset
yksiraiteisilla radoilla. Iikkasen (2013) raportissa on arvioitu, että junan massan ollessa 1800
tonnia ja vauhdin 60km/h on pysähdyksestä aiheutuva energianlisäkulutus noin 38 kWh
(0,021 kWh/t, km). Oletetaan, että tavarajuna joutuu pysähtymään ei-kaupallisessa
tarkoituksessa

kaksi

kertaa

matkan

aikana.

Kokonaisenergiankulutus

sähköveturijunaliikenteessä on tällöin 0,06 kWh/t, km. Käytetään tätä arvoa laskettaessa
energiankulutusta puutavaran siirtämisessä.
Kun yksi kiintokuutio metri puuta painaa keskimäärin 55 prosentin kuiva-ainepitoisuudessa
725 kg, niin saadaan energian kulutukseksi puun siirtämiseen rautateitse:
0,06

kWh
kWh 3
, km ∙ 0,725 t = 0,0435
, m (s)
t
km

(5)

Todellisuudessa arvo on todennäköisesti korkeampi. sillä pysähdyksiä on useampia sekä
junan nopeus ja puutavaran paino vaihtelevat laadun mukaan. Lisäksi kustannuksia
kasvattavat vetureiden ja vaunujen vaihtoliikenne ratapihoilla. Nygaardin ja Nordin (1984)
raportin mukaan Ruotsissa rahtijunan sähkön tarve on 0,083 kWh/t, km.
Käytettäessä raskasta dieselveturia (2000kW) liikuttamaan 1700 tonnia painavaa junaa 60
kilometrin tuntinopeudella on polttoaineenkulutus Iikkasen (2013) raportin mukaan noin 7
litraa kilometriä kohden. Tällaisessa 20 vaunuisessa junassa mahtuu kuljettamaan arviolta
400

kiintokuutiometriä

kuitupuuta,

jos

yhteen

vaunuun

mahtuu

20

m3(s).

Dieselveturimallisen junan puutavaran siirron energiankulutukseksi saadaan tällöin:
7

l
1
MJ 3
kWh 3
∙ 41,5 MJ ∙
= 0,73
, m (s) ≈ 0,203
,m
km
400
km
km

(6)

Energiantarve rahtiraideliikenteen huoltoon ja rakentamiseen jaetaan sähkön- ja polttoaineen
kulutukseen. Sähkönkulutus on Nygaardin (1984) arvion mukaan 0,003 kWh/km, m3(s) ja
polttoaineen kulutus 0,04 MJ/km, m3(s).
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5.1.3

Laivaliikenne

Kaukaan tehtaan satamaan tuodaan kuitupuita sellu- ja paperitehtaan tarpeisiin, sekä
tukkipuuta sahalle. Laivaliikenne on vilkkaimmillaan kesäaikaan, jolloin laivoja tulee
satamaan lähes päivittäin. Puutavarat puretaan materiaalinkäsittelykoneella, jonka jälkeen
puut siirretään kurottajilla kuorimon puskurivarastoihin. Laivoilla tulevat kuitupuut
syötetään kuorimoon mahdollisimman nopeasti varastointitilan vapauttamiseksi.
Laivaliikenteen suurin energiakuluerä on polttoaineen kulutus, joka riippuu laivan
nopeudesta ja rahdin suuruudesta. Vaativa merenkäyntiolosuhde kasvattaa myös
polttoaineen kulutusta. Energiatehokkainta on käyttää laivaa suurella kapasiteetilla ja
optimaalisella nopeudella suhteessa sääolosuhteisiin. Laivatyypin maksimikapasiteetista ja
nopeudesta riippuen energiankulutus vaihtelee välillä 0,011– 0,44 kWh/t, km (Nygaard &
Nord 1984.)

5.2

Katkaisu

Niemisen (2007) mukaan modernit sellutehtaat vastaanottavat ja prosessoivat puut pitkinä
rankapuina mieluummin kuin lyhyeksi katkaistuna, sillä energiankulutus ja tuotto
lisääntyvät, kun puita ei tarvitse katkaista erikseen. Puiden katkaisemisen vaikutuksesta
energiankulutukseen sellukuorimolla ei ole tarkempia tutkimustuloksia. Käsiteltäessä
koivukuitupuuta on kuitenkin huomattu, että pitkän rankapuun rumpukuorinta aiheuttaa
huomattavaa puuhukkaa. Puiden katkaisusta syntyvä sähköenergian kulutus on oletettavasti
pienempi kuin syntyvän puuhäviön pienenemistä saatu hyöty. Työn kokeellisessa osiossa
selvitetään puiden katkaisun vaikutusta sähkönkulutukseen kuorimolla seuraamalla
koeajojen ajan koivulinjaston moottoreiden kuormitusta, josta saadaan laskettua
energiankulutus puiden katkaisulle. Sähkönkulutuksen muutoksista saadaan vertailutietoa,
kun koeajoissa kuoritaan eri pituisia koivukuitupuita.
Kuorimon katkaisupöydän moottoreiden sähkönkulutus mitataan koeajojen aikana.
Kokonaiskuvaa

katkaisun

merkityksestä

saadaan,

kun

verrataan

koivulinjan

energiankulutusta ajettaessa kuusimetristä koivua suoraan sulatuskuljettimelle ilman
katkaisua. Saadut laskelmat esitetään työn tulokset luvussa.

42

5.3

Sulatus

Talvella tarvitaan puunkäsittelyosastolla lämpöenergiaa puun sulatukseen ennen kuorintaa.
Energiatehokkain ratkaisu on käyttää sulatukseen prosessin ylijäämälämpöä, joko veden tai
höyryn muodossa. (Knowpulp 2015.) Puiden sulattaminen talviaikaan sulatuskuljettimella
parantaa kuorintaa. Puiden lämpötila laskee talvella ja puun kuoren sekä sisäosan
sulattaminen vaatii runsaasti energiaa. Sulatus tapahtuu lämpimän veden avulla, kun veden
lämpöenergia siirtyy puun pintaan ja pintakerroksiin. Sulatukseen tarvittava energiamäärä
riippuu jään ja lumen määrästä puunipussa sekä ulkolämpötilasta. Käytännössä merkitystä
on vain ulkolämpötilalla, jonka avulla voidaan laskea tarvittavan sulatusenergian määrä.
Puut täytyy sulattaa riittävän hyvin kuorinnan parantamiseksi. Liiallinen sulatus lisää
kokonaisenergiankulutusta ja jätevesien määrää. (Isokangas 2010, 33.)
Suurin osa kuitupuun sisäkerroksiin johtuvasta lämmöstä kulkeutuu kuorikerroksen kautta.
Teoreettinen

nettolämmöntarve

sulatukselle

on

kuorikerroksen

sulattamiseen

jälsikerrokseen asti tarvittava lämpömäärä. Prosessissa hukkalämpöä kuluu lumen
sulattamiseen ja sulatuslaitteistossa tapahtuviin lämpöhäviöihin. Niirasen (1985)
tutkimuksessa havaittiin, että sulattaessa puita, sisäkerroksen lämpötila nousi huomattavasti
ennen kuin nilakerros oli sulanut. Tätä kuitupuun sisäosien lämmittämiseen kuluvaa
lämpöenergiaa voidaan pitää myös hukkalämpönä.
Puun ominaislämpöön vaikuttavat merkittävästi kosteus ja lämpötila. Puun lajilla ei ole
huomattavaa vaikutusta. Puun ominaislämpöihin perustuen Niiranen (1985) on arvioinut
kuitupuun teoreettista lämmönkulutusta jälsikerroksen sulaessa. Merkittävä tekijä puun
sulatuksen kannalta on puun tiheys. Tuoretiheyden kasvaessa myös sulatuksen
lämmönkulutus lisääntyy. Huomioitavaa oli, että puun pituuden ollessa 3 metriä ja halkaisija
keskimäärin 15 cm sulatuslämmöstä puolet kului puun sisäosien lämmitykseen. Koivulla
kuoren määrä on suurempi kuin havupuilla, jonka takia koivukuitupöllin sulatus vaatii
havupuita enemmän lämpöä. Puun ja kuoren kosteus vaikuttavat suoraan sulamiseen
kuluvaan lämpömäärään. Puun ja kuoren kuiva-ainepitoisuuden noustessa lämmönkulutus
laskee huomattavasti. (Niiranen 1985.) Samanlaiseen johtopäätökseen tuli myös Kalaoja
(2013) diplomityössään: Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella. Puun kuoren
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kuiva-ainepitoisuuden noustessa tarvittava energiamäärä puun sulatukseen on pienempi kuin
kosteuspitoisuudeltaan korkeammalla kuitupuulla. Myös tarvittava sulatusaika lisääntyy
puun pinnan kuiva-ainepitoisuuden laskiessa. (Kalaoja 2013.) Muita sulatuksen
lämmönkulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat puiden lämpötila ennen sulatusta sekä kuoren
määrä sulatettavissa puissa. Kun huomioidaan vielä puiden mukana tullut lumi ja jää, sekä
sulatuslaitteiston

lämpöhäviöt,

saadaan

suuntaa

antava

käsitys

sulatuksen

lämmönkulutuksesta. Niirasen (1985) arvio koivukuitupuun sulatukseen tarvittavasta
lämpöenergiasta on 90…110 MJ/m3. Laskelmat perustuvat sulatusveden tulo- ja lähtevän
veden lämpötilaeroihin.

5.4

Kuorinta

Kuorimarumpujen energiankulutuksen laskennassa käytetään lähtötietoina rummun
parametreja, kuten halkaisijaa, pituutta, täyttöastetta. Lisäksi kuorittavalla puulajilla on
vaikutusta

energiankulutukseen.

(Koskinen

1999,

361.)

Puuraaka-aineen

kuoren

paksuudella ja koostumuksella on myös vaikutusta kuorinnan energiankulutukseen, sillä
helposti kuoriutuva puulaji vaatii vähemmän energiaa kuoriutuakseen riittävälle tasolle
(Nieminen 2007, 44). Rummun energiankulutukseen vaikuttavat pyörimisnopeus ja
täyttöaste. Isokangas (2010) on tutkinut rummun energiankulutusta väitöskirjassaan.
Täytösasteen pienentämisellä ja rummun kierrosnopeuden laskemisella on suora vaikutus
rummun

tehon

tarpeeseen.

Luukkaisen

(2005)

diplomityössä

Kuorimon

automaatiojärjestelmän optimointi on tutkittu niin ikään rummun sähköenergian kulutusta.
Luukkaisen (2005) tutkimuksessa havaittiin sähköenergian tarpeen puolittuvan rummun
pyörimisnopeuden muuttuessa 7,5:stä 4,5 kierrokseen minuutissa. Isokankaan et al. (2003)
mukaan rummun pyörimisnopeuden laskemisella 5:stä 3,5 kierrokseen voidaan vuositasolla
saavuttaa jopa yli 37 000 euron säästöt sähkökulutuksessa, jos sähkön hinta arviolta 3
snt/kWh ja rummun käyttöaste 90 prosenttia. Rummun pyörimisnopeus vaikuttaa kuitenkin
kuorinnan kapasiteettiin ja kuorintatehoon, jolloin pyörimisnopeuden laskiminen ei sovellu
kaikille

puutyypeille.

Jos

riittävä

kuorinta-aste

saavutetaan

alhaisemmalla

pyörimisnopeudella, on suositeltavaa alentaa pyörimisnopeutta sähköenergian säästön
kannalta. (Luukkainen 2005.) Kuorinnan energiankulutus laskee vältettäessä liiallista puiden
rummutusta ja samalla voidaan vähentää puuhäviöitä sekä rummun mekaanista rasitusta.
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Isokankaan (2010) tutkimustuloksia täyttöasteen vaikutuksesta rummun tehon tarpeeseen
esitetään kuvassa 15. Tutkimuskohteena käytetyn rummun parametrit ovat: pituus 35 metriä
ja halkaisija 6 metriä.

Kuva 15. Rummun teho pyörimisnopeuden ja täyttöasteen funktiona. Kolmiot pyörimisnopeudella 6,5 r/min
ja viivat 5,0 r/min (Isokangas 2010)

Kuorittaessa kuitupuuta kuivakuorimarummussa irtoavan kuoren kosteuspitoisuus on
alhainen, joka parantaa tehtaan energiatasetta. Samalla kuorintaan tarvittavan veden kulutus
ja syntyvän orgaanisen jätteen määrä vähenevät. Kuorinnan energiankulutus voi kasvaa
kuorittaessa kuivakuorintana, mutta saatu energiahyöty poltettaessa kattilassa kuivempaa
kuorta kattaa energiankulutuksen nousun kuorintaprosessissa. (Bajpai 2010, 113.)
Kuorintaan käytettävä energiakulutus kasvaa talvella, sillä kuoren ja puun välinen
sidoslujuus on korkeimmillaan talviaikaan (Isokangas et al. 2003).
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5.5

Haketus

Haketustekniikan

kehittyessä

myös

hakun

energiakulutus

on

laskenut

viime

vuosikymmenten aikana. Uuden sukupolven hakuissa on useampia pienemmän kokoluokan
sähkömoottoreita, joilla saadaan suurempi vääntömomentti kuin yhteen suurempaan
käyttömoottoriin. Sähkömoottorien pienen koon vuoksi myös energiankulutus on
vähäisempää. (Nieminen 2007.) Luukkainen (2005) on vertaillut hakun sähköenergian
kulutusta tyhjäkäynnillä ja täydellä teholla käydessä. Hänen tekemänsä havainto oli, että
haketettaessa suurella kapasiteetilla hakun tehon otto lisääntyi vain 33 prosessia verrattuna
tyhjäkäynnin tehon tarpeeseen. Tyhjäkäyntiajan minimoimisella voidaan siis lisätä
kuorimon energiatehokkuutta. Hakun pysäyttäminen on suositeltavaa, jos kuorintalinja
pysäytetään yli 30 minuutiksi. (Luukkainen 2005.) Hakun energiakulutukseen vaikuttaa
puun kosteuspitoisuus, sillä kuiva tai jäinen puu vaatii enemmän haketustehoa (Nieminen
2007). Hakun energiankulutus kasvaa, kun puun kosteuspitoisuus on noin 30 prosenttia tai
vähemmän. Jäisillä puilla kulutus on saman suuntaista. (Koskinen 1999, 371.)
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6

KUOREN MERKITYS SELLUTEHDAS INTEGRAATILLE

Tässä luvussa esitellään lyhyesti Kaukaan Voiman ja UPM Metsän toimintaa osana
tehdasintegraattia. Samalla kerrotaan sellukuorimolla sivutuotteena syntyvän puu- ja
kuoriaineksen polttoteknisiä ominaisuuksia, sekä esitetään polttojakeen kuivatuksen
vaikutus energiantuotantoon. Selluteollisuudessa puuraaka-aine pyritään hyödyntämään
mahdollisimman tehokkaasti. Kuorittaessa kuitupuuta tuotantoon, kerätään syntynyt kuorija puuaines talteen energianlähteeksi. Tehtaan kannalta on optimaalisinta, että puuaineksen
osuus polttojakeen seassa olisi mahdollisimman pieni, sillä puuaines halutaan käyttää
sellutuotantoon. Polttojae kuljetetaan kuorimolta voimalaitoksen varastoon, josta se
syötetään voimalaitokselle polttoaineeksi.

6.1

Kaukaan Voima

Lappeenrannassa UPM Kaukaan tehdasalueella sijaitsee Kaukaan Voiman biovoimalaitos,
joka tuottaa prosessihöyryä ja sähköä tehdasintegraatille. Tehtaan höyryverkko on
yhteydessä voimalaitoksen höyryverkkoon ja tarvittaessa Kaukaan Voimalta saadaan
lisähöyryä tehdasintegraatin toimintojen ylläpitoon. Tuotantokapasiteetti voimalaitoksella
on 125 MW sähköä, 152 MW prosessihöytyä sekä 110 MW kaukolämpöä. Osa
voimalaitoksen kapasiteetista käytetään Lappeenrannan Energian kaukolämmön ja sähkön
tuotantoon. Voimalaitoksella tuotetulla kaukolämmöllä voidaan kattaa Lappeenrannan
kaupungin kaukolämmön tarpeesta noin 85 prosenttia. (Lappeenrannan Energia 2016.)
Voimalaitoksen käyttötoimista vastaa UPM:n henkilöstö.
Kaukaan Voiman voimalaitoksella käytetään energiantuotannon polttoaineena sellutehtaan
kuorimolta tullutta kuorta ja muuta puuainesta. Lisäksi polttoaineena käytetään turvetta ja
metsätähdettä sekä kantoja. Kuorimolta tulevien polttoaineiden ominaisuuksia esitetään
taulukossa 3.

47

Taulukko 3. Kuorimolta saatavien polttoaineiden ominaisuuksien vertailu. (Alakangas 2016, 205.)

Polttoaine

Sahan puru
Koivunkuori
Havupuun
kuori

Kuiva-aineen
tehollinen
Kosteus
lämpöarvo
Mar, p-%
qp,net, d,
MJ/kg

Tehollinen
Irtotiheys
Energiatiheys Tuhkapitoisuus
lämpöarvo
BD, kg/irto- Ear,,
kuiva-aineessa
saapumistilassa
m3
MWh/irtom3 Ad, p-%
qp,net,ar, MJ/kg

19,0–19,2
21,0–23,0

45–60
45–55

2,2–10,0
8,0–11,0

250–350
300–400

0,45–0,70
0,60–0,90

0,4–0,5
1,0–3,0

18,5–20,0

50–65

5,0–9,0

250–350

0,50–0,70

1,0–3,0

Kaukaan voiman voimalaitoksen polttoaineena käytettävistä biopolttoaineista 50 prosenttia
saadaan tehdasalueella syntyvistä prosessien sivutuotteista. (Lappeenrannan energia 2016.)
Polttoainejakeen palamisominaisuuksia voidaan parantaa kuivattamalla polttoainejaetta,
jolloin sen lämpöarvo ja energiatehokkuus kasvavat.
Kuorimolta saatavan biopolttoainejakeen tavanomainen kosteus on laskettaessa kosteaa
massaa kohden 50-60 prosentin luokkaa. Kuten mainittu, kosteuteen vaikuttavat kuitenkin
monet tekijät; polttoainetyypistä varastointiin ja sääoloihin. Kattilatyypistä riippuen
polttoaine voidaan kuivata 65 – 70 prosentin kuiva-ainepitoisuuteen. (Knowpulp 2015.)

6.1.1

Polttoaineen kuivaus energiantuotantoon

Kuorimolta

saatu

biopolttoainejae

kuivataan

energiantuotannon

parantamiseksi.

Kuivauksella tavoitellaan tehollisen lämpöarvon nousua, tasaisempaa polttoaineen laatua
sekä kuiva-ainetappioiden pienenemistä varastoinnin yhteydessä. Kun tehollista lämpöarvoa
pystytään nostamaan, saadaan samasta kuiva-ainemäärästä enemmän energiaa. Tämän
vuoksi kattilassa poltettavan marginaalipolttoaineen käyttöä voidaan vähentää. Samalla
kattilan kapasiteetti kasvaa. Kuivauksen avulla saadaan laskettua kattilaan syötettävän
energiamäärän vaihteluja, jonka seurauksena kattilan toiminta ja säädeltävyys paranevat.
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Marginaalipolttoaineen vähentämisestä saatua hyötyä voidaan arvioida, kun verrataan
yhteispolttoaineen kulutusta ja vain biopolttoaineen polttamisen kulutusta. Polttoaineen
kulutus 𝑞𝑚, 𝑏𝑖𝑜 biopolttoaineelle lasketaan.
𝑞𝑚, bio =

missä

𝑃

(7)

𝜂th 𝜂ka 𝜂g 𝑞u

P

teho

[MW]

𝜂th

prosessihyötysuhde

𝜂ka

kattilahyötysuhde

𝜂g

generaattorin hyötysuhde

𝑞u

kostean polttoaineen alempi lämpöarvo

[MJ/kg]

ja kulutus poltettaessa bio-ja marginaalipolttoainetta rinnakkain lasketaan.
𝑞𝑚, 𝑚𝑎𝑟 =

missä

𝑞𝑚 bio 𝑞bio
𝑃
−
𝜂th 𝜂ka 𝜂g 𝑞mar
𝑞mar

(8)

𝑞bio

biopolttoaineen alempilämpöarvo

[MJ/kg]

𝑞mar .

marginaalipolttoaineen alempi lämpöarvo

[MJ/kg]

Kostean polttoaineen alempi lämpöarvo, 𝑞u saadaan laskettua täysin kuivan polttoaineen
alemman lämpöarvon 𝑞i ja kosteussuhteen u avulla.
𝑞u = 𝑞i − 2,443𝑢

(9)
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Täysin kuivan polttoaineen tehollinen eli alempi lämpöarvo löytyy taulukoituna useimmille
polttoaineille. Polttoaineen kuivauksella voidaan nostaa polttoaineen energiasisältöä arviolta
noin 20 prosenttia. (Knowpulp 2015.)

6.2

UPM Metsä

Kaukaan sellutehtaan puuhuolto kuuluu UPM Metsän Itä-Suomen integraattialueen
toimintapiiriin. UPM Metsän vastuulla on toimittaa Kaukaan tehdasintegraatille laadukasta
kuitupuuta kuorittavaksi kuorimoihin, sekä ostohaketta sellun keittoon. Sahalle UPM Metsä
toimittaa tukkipuuta. UPM Metsä hoitaa puunkäsittelyn alueella sivutuotteena syntyvän
kuoren jatkokäsittelyn ja myynnin voimalaitoksen polttoaineeksi. Tehtaalle tulevan puun
laatua seurataan jatkuvasti mittaamalla ja punnitsemalla satunnaisia puueriä. Kuorimon
hakkeen sekä ostohakkeen laatu varmistetaan ottamalla säännöllisesti hakenäytteitä.
Yhdessä puunkäsittelyosaston toimihenkilöiden kanssa UPM Metsä seuraa sellutuotannon
puun kulutuksen kehittymistä.
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7

KOEAJOT KAUKAAN SELLUPUUKUORIMOLLA

Työn kokeellisen osuuden koeajot sijoittuivat Lappeenrantaan UPM Kaukaan sellutehtaan
kuorimoon, jossa kesän 2016 aikana investoitiin koivulinjalla uuteen katkaisuasemaan.
Kaukaan sellupuukuorimo koostuu kahdesta linjasta: havu- ja koivulinja. Tarvittaessa
havulinjalla voidaan kuoria koivua, mutta tällöin linjalta saadun hakkeen laatu muuttuu,
koska linjan hakkutyyppi on erilainen. Investoinnin tavoitteena oli vähentää koivukuorinnan
puuhäviöitä, ja täten tehostaa puun käyttöä kuorintaprosessissa. Katkaisuaseman
vastaanottopöydällä puista saadaan erotettua irtokuori- ja puuaines, joka kerätään talteen
polttoa varten. Katkaisuterän leikatessa syntynyt puruaines saadaan hyödynnettyä tehtaan
voimalaitoksen polttoaineena. Työssä tutkittiin puiden katkaisun vaikutusta kuorinnan
puuhäviöihin ja hakkeen laatuun. Samalla saatiin selville, kuinka kuorinnan muutokset
vaikuttavat syntyvän polttojakeen määrään ja ominaisuuksiin. Koeajojen aikana seurattiin
kuorintaan ja haketukseen käytettävien sähkölaitteiden energiankulutuksen muutoksia, kun
puut katkaistaan kolmen metrin mittaan. Vertailupisteenä käytettiin ajomallia, jossa
kuorimoon syötettiin puut kuuden metrin pituisina.

7.1

Toiminta Kaukaalla

UPM Kaukaalla puukentän toiminnasta vastaa UPM Metsä yhdessä alihankkijansa kanssa.
Kaukaalle tuodaan puita rekoilla, junilla sekä laivoilla. Autokuljetukset ohjataan
tehdasalueelle mitta-aseman kautta, jossa tarkastetaan puukuorman laatu ja havaitaan
mahdolliset poikkeavuudet, kuten vieraat esineet. Kuorma voidaan mitata pino- tai
painomittauksella. Lisäksi tehtaalle saapuvista kuormista otetaan satunnaisia otantaeriä,
jossa mitattava kuorma käytetään upotusaltaassa, josta saadaan tarkastettua tilavuuspaino.
Rautateitse saapuvien puiden mittauksessa ja laadutuksessa toimitaan samalla tavalla kuin
autopuiden vastaanotossa. Junalla tulevat puut pyritään ohjaaman suoraan tuotantoon, sillä
VR on asettanut aikaikkunan, jolloin vaunut tulee palauttaa tyhjinä käyttöön. Suurin osa
tehtaalle tulevasta koivukuitupuusta on peräisin Itä-Suomesta, tehtaan lähialueilta. Lisäksi
rautateitse ja satamaan saapuu puupöllejä Venäjältä sekä Baltian alueelta.
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Korkean laadun takaamiseksi tehtailla pyritään kuorimaan mahdollisimman tuoretta puuta.
Puut tuodaan sellupuukuorimon puskurivarastoon kurottajilla. Puskurivarastoilla pyritään
varmistamaan kuorimon tasainen puunsaanti ja minimoimaan kuljetuksesta aiheutuvat
kustannukset. Kauemmas varastoidut kuitupuut voidaan tuoda myös tehtaan sisäisillä
rekkakuljetuksilla, jos siirtymämatka on liian pitkä kurottajalle.
Puiden syöttö kuorimoon tapahtuu materiaalikoneella. Kaukaalla on käytössä Mantsinen 95mallinen materiaalinkäsittelykone. Konetta ohjataan koulutetun kuorimo-operaattorin
toimesta. Materiaalikonekuljettaja työskentelee yhteistyössä puita lähipuskuripinoon tuovan
kurottajakuljettajan sekä kuorimon valvomon henkilöstön kanssa. Materiaalikoneen
kuljettaja vastaa puiden syötöstä katkaisupöydälle ja sulatuskuljettimelle kuorimon
ajotilanteen mukaan. Kaukaan materiaalikone toimii sähkökäytöllä ja sen sähkömoottorin
teho on 250 kW (Mantsinen 2016). Materiaalikonetta voidaan tarvittaessa siirtää sähkövirran
avulla, sillä alustaratkaisuna koneessa on telaketjut. Kone on asemoitu betonilaatan päälle,
joka on suunniteltu siten, että nostettaessa puunippuja materiaalikone ei huoju vaan pysyy
vakaana pitkilläkin nostoetäisyyksillä. Materiaalikoneen nostokauha on Tip-to-tip mallinen,
jossa kahmarin kaaret sulkeutuvat vastakkain. Kahmarilla voidaan nostaa nostokauhan
mallista riippuen 1,6 m3- 3,6 m3 verran puupöllejä per nosto (Mantsinen 2016). Käytännössä
tämä tarkoittaa, että materiaalikoneella puukuorman purku tapahtuu kolmella nostokerralla.
Katkaisupöydällä puut voidaan katkoa haluttuun pituuteen, jotta saadaan rumpuun syötettyä
samanmittaisia kuitupöllejä. Puiden katkaisemisella lyhemmiksi (noin 3 metrin mittaan)
voidaan vähentää puuhäviöitä kuorintaprosessissa. (Koskinen 1999, 332.) Katkaisupöytä
koostuu

vastaanotto-osasta,

johon

syötetään

puunippu

materiaalikoneella.

Vastaanottopöydältä puut liikkuvat ketjukuljettimen avulla porraserottimelle, joka lajittelee
puunipun pienempiin eriin. Vastaanottopöydän ketjukuljettimen ketjut ovat riittävän
harvassa, jotta irtokuoriaines saadaan kerättyä talteen. Porraserottimen tarkoituksena on
myös suoristaa puut ennen kuin ne menevät leikkuupöydälle. Puut kulkevat tartuntarautojen
avulla ketjukuljettimen päällä, ja tulevat tasaisena virtana katkaisuterälle, joka katkaisee
puun. Terän aiheuttama puupuru kerätään talteen erillisen ruuvin avulla. Katkaisupöydältä
puut syötetään sulatuskuljettimen vastaanottopöydälle. Tehtaalle tulevat 3 - 4 metriset
puupöllit syötetään suoraan vastaanottopöydälle ilman katkaisua. Tätä pidemmät 4,5 - 6
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metriset puut pyritään syöttämään katkaisuaseman kautta. Vastaanottopöydälle mahtuu 50
m3 määrä puita, eli yhden perävaunullisen rekka-autokuorman verran.

7.2

Koeajojärjestelyt

Tarkastelun kohteena oli sellukuorimon koivulinjan katkaisuasema, jonka läpi ajettiin kuusimetristä koivukuiturankapuuta. Koeajo koostui kahdesta osasta. Ensimmäisessä vaiheessa
puut syötettiin kuusimetrisinä suoraan kuorimon vastaanottokuljettimelle ilman katkaisua ja
toisessa osassa koivupuut ajettiin katkaisuaseman läpi. Koe-erien aikana otettiin useita
kuori- ja hakenäytteitä, siten että yhdistettiin kaksi otantaa yhdeksi näytteeksi. Näin saatiin
varmistettua näyte-erien edustavuus. Näytteet analysoitiin hakelaboratoriossa ja niistä
mitattiin

muun

muassa

kosteuspitoisuus,

palakokojakauma,

kuiva-tuoretiheys

ja

kuoripitoisuus. Koivukuitupuiden tiheys mitattiin satunnaisista koenipuista upotusaltaalla.
Kuorinnan

energiankulutuksen

muutoksen

laskemiseksi

selvitettiin

koivulinjan

moottoreiden tehot katkaisuasemalta, sulatuskuljettimelta, koivurummusta sekä hakusta.
Toimintajärjestelmästä saatujen moottorien virran kuormitusten perusteella voitiin laskea
keskimääräistä energiankulutusta koeajojen aikana. Kuorintaprosessin eri vaiheiden
kulutuksista koottiin kuvaajat, joista saatiin käsitys kuorimon energiankulutuksesta. Saatuja
tuloksia verrattiin tehtaan energiatasejärjestelmästä saatuihin kulutuslukuihin koeajon ajalta,
joista voitiin päätellä koeajon ja mittausten onnistumista.
Kuorintaprosessissa syntyvät kuori- ja puuaines punnitaan, joiden perusteella voidaan laskea
prosessin puuhäviöitä. Yhden koeajon kesto on arviolta 6 tuntia. Koeajon parametreista
rummun täyttöaste ja pyörimisnopeus sekä kuorintakapasiteetti pyrittiin pitämään vakiona.
Koeajopäivät valittiin tehtaan tilanteen mukaan. Tarkoituksena oli suorittaa kolme
koeajopäivää vuoden 2017 tammi-helmikuussa.

7.2.1

Toteutus ja muutokset

Koeajojen suunnittelua vaikeutti vaihtuvat tilanteet sellutehtaalla, sillä koeajojen
suorittaminen vaati kuorimon havulinjan seisottamista. Koeajopuut täytyi merkata hyvissä
ajoin puukentällä erillisin merkein, ettei niitä ajeta normaaliin tuotantoon. Koivulinjan
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huoltotyöt siirsivät myös koeajojen toteutusta muutamia kertoja. Pieniä vaikeuksia tuottivat
myös kireät pakkassääolosuhteet ja rankka lumisade, jotka aiheuttivat yllättäviä ongelmia
katkaisuaseman toiminnassa. Vaihtuvien tilanteiden vuoksi koeajoja suoritettiin kahtena
koeajopäivänä suunnitellun kolmen ajokerran sijaan.
Suunnitelluista vakioparametreista vain rummun pyörimisnopeus (7rpm) pysyi vakiona
ensimmäisessä koeajossa. Tämä johtui siitä, että rummun täyttöasteen mittausjärjestelmä ei
toiminut luotettavalla tasolla. Kuvassa 16 esitetään ensimmäisen koeajopäivän rummun
täyttöasteen muutokset onlinemittauksella.

Kuva 16. Rummun täyttöasteen muutos (online

Kuva 17. Rummun kuormitus koeajojen aikana.

mittaus)

Koeajot alkoivat tyhjästä rummusta ja päättyivät siihen, kun kuorihihnalle ei enää tullut
rummusta kuorijätettä. Koeajoerät ajettiin välillä 7:00 – 10:00 (ohitus) ja 10:40 – 13:00
(katkaisu). Kuvasta 15 havaitaan, että rummun täyttöasteen mittaus ensimmäisen koeajoerän
aikana ei muuttunut, vaikka rummun kuormitus kasvoi (kuva 17). Täyttöasteen mittaukseen
vaikuttaa mahdollisesti kuorimolla talvisaikaan syntyvä runsas vesihöyry, joka vaikeutti
onlinemittauksen tekemän rummun täytöksen arviointia. Tästä johtuen kuorimo-operaattorit
kertoivat seuraavansa täyttöastetta rummun käyttömoottorien kuormituksen perusteella.
Näin toimittiin myös koeajojen aikana.
Koeajojen

erot

kuormitustasoissa

pohjautuvat

pitkälti

kuorimo-operaattoreiden

kokemuksiin. Ensimmäisessä koeajoerässä, jossa kuorittiin pitkää rankapuuta, ei rummun
kuormitusta voitu nostaa korkeammalle tasolle. Pitkät (6m) puut kulkeutuivat rummussa
huonommin ja aiheuttivat ryppään rummun purkauspäähän. Kun rummun luukkua pyrittiin
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pitämään vakiona koeajon aikana, oli vaikeuksia pitää vastaavasti tuotantokapasiteetti
tasaisena, sillä puut eivät purkautuneet rummusta tasaisesti. Puiden katkeilun rummussa
pystyi kuulemaan, ja rummusta tulleiden puiden pituudet vaihtelivat huomattavasti.
Toisessa koeajoerässä kuitupuut oli katkaistu noin kolmen metrin mittaisiksi. Tällöin
rummun kuormitusta nostettiin tasolle, jonka operaattorit olivat todenneet toimivan 3
metrisen koivun kuorinnassa. Kuormitus ja rummun portin asento pidettiin vakiona koeajon
ajan, ja samalla kuorinnan taso pystyttiin säilyttämään hyvällä tasolla.

7.3

Mittalaitteisto

Koeajojen aikana kuorintaprosessista koivulinjalla saatiin reaaliaikaista tietoa TeknoSavon
mittalaitteiden avulla. Kuorinnan optimoitiin kehitetyn WoodSmartin- ohjelmiston
tavoitteena on ohjata kuorintaprosessia optimaalisen kuorinta-asteen ja maksimikapasiteetin
saavuttamiseksi. WoodSmart mittaa useita eri parametreja, joiden avulla saadaan ohjattua
rummun täyttöastetta, puiden kuorintaa sekä puuhäviöitä. Ohjauksen avulla pyritään
saavuttamaan säästöjä raaka-aine- ja energiakuluissa minimoimalla kuorinnan puuhäviöt.
(TeknoSavo 2016.)
WoodSmartin ohessa käytössä on BarkSmart mittalaite, joka kerää tietoa puun kuoripinnan
suhteellisesta osuudesta puun pintaa kohti rumpu-hakkulinjalla. BarkSmartista saatavan
datan avulla säädetään kuorinnan ohjausta, jotta haluttu kuorinta-aste saavutetaan.
Tavoitteena on vähentää mm. massan valmistuksen kemikaalikustannuksia ja kuorinnan
puuhäviöitä vuodenajasta riippuen. (TeknoSavo 2016.)
ProfiSmart mittaa kuoren seassa olevan puun määrää kuorikuljettimella. ProfiSmartin
mittalaitteistoon kuuluu kamera

ja PC –

yksikkö, jossa on kuorimateriaalin

analysointiohjelma. ProfiSmart avulla saadaan tarkempaa informaatiota kuorinnan
optimointia varten. ProfiSmart toimii yhdessä WoodSmartin kanssa. Mittalaitteisto voidaan
kalibroida ja puhdistaa automaattisesti. (TeknoSavo 2016.)
Kesän 2016 aikana säädettiin omat ajomallireseptit ylätasonohjaukselle, joiden avulla
kuorinnan puuhäviöt eri laatuisille koivuille pyritään minimoimaan. Reseptien avulla
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tavoitellaan kuorinnan optimointia halutulla kapasiteetilla ja kuorinta-asteella säätelemällä
sulatuskuljettimen nopeutta, rummun täyttöastetta ja pyörimisnopeutta sekä rummun
purkausluukun asemaa.
Mittalaitteiden avulla seurattiin koeajojen etenemistä, sekä havaittiin mahdolliset
poikkeavuudet puun laadussa. Koeajojen aikana syntyvät muutokset puuhäviöissä saatiin
kuvattua piirtämällä trendikuvaaja puuhäviöistä ajan suhteessa.

7.4

Laskenta

Koeajon aikana kerättyjen näytteiden avulla laskettiin katkaisupöydän vaikutus prosessin
puuhäviöihin. Tätä varten määritettiin koeajojen kuivat puu- ja kuorimäärät seuraavin
yhtälöin.
Puumäärä kuivana laskettiin
𝑃𝑢𝑢𝑚ää𝑟ä𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 [𝑘𝑔]

(10)

= (𝑝𝑢𝑢𝑚ää𝑟ä − 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑖𝑚ää𝑟ä) ∙ ℎ𝑎𝑘𝑒𝑘𝑎 %
+ (𝑘𝑢𝑜𝑟𝑖𝑚ää𝑟ä ∙ 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑖𝑛ä𝑦𝑡𝑒𝑘𝑎 % ∙ 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑢𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠%)

ja kuorimäärä kuivana saatiin kuivan puumäärän avulla.
𝐾𝑢𝑜𝑟𝑖𝑚ää𝑟ä𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 [𝑘𝑔]
= 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑖𝑚ää𝑟ä ∙ 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑖𝑛ä𝑦𝑡𝑒𝑘𝑎 %
∙ (100 − 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑢𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠)% + 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑖ℎ𝑎𝑘𝑒 %
∙ 𝑝𝑢𝑢𝑚ää𝑟ä𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎

(11)
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Puuhäviö kuivana laskettiin
𝑃𝑢𝑢ℎä𝑣𝑖ö𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 [𝑘𝑔]

(12)

= 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑖𝑚ää𝑟ä ∙ 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑖𝑛ä𝑦𝑡𝑒𝑘𝑎 % ∙ 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑢𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 %

Koivukuorinnan puuhäviöprosentti saatiin
𝑃𝑢𝑢ℎä𝑣𝑖ö𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 [%] =

𝑃𝑢𝑢ℎä𝑣𝑖ö𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 [𝑘𝑔]
∙ 100
𝑃𝑢𝑢𝑚ää𝑟ä𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 [𝑘𝑔]

(13)

Puu- ja kuoriainesosuus eli polttojaemäärä, joka hyödynnetään voimalaitoksen
polttoaineena:
𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑗𝑎𝑒𝑚ää𝑟ä [%]
=

Kaukaan

(14)

(𝑘𝑢𝑜𝑟𝑖𝑚ää𝑟ä𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 + 𝑝𝑢𝑢ℎä𝑣𝑖ö𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 )
%
𝑘𝑢𝑜𝑟𝑖𝑚äää𝑟ä𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 + 𝑝𝑢𝑢ℎä𝑣𝑖ö𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 + 𝑝𝑢𝑢𝑚ää𝑟ä𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎

tietojärjestelmästä

saatujen

prosessilaitteiden

käyttömoottoreiden

virran

kuormitusten perusteella laskettiin tehot suurimmille prosessilaitteille, minkä avulla saatiin
arvio kuorimon energiankulutuksesta. Laskennassa käytetyt vakioarvot selvitettiin
moottoreiden infokilvistä. Sähkötehot virran kuormituksen perusteella laskettiin:
𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼% ∙
missä

𝐼nim
∙ cos 𝜑
100

(15)

U

pääjännite

[V]

Inim

moottorin nimellisvirta

[A]

I%

virran kuormitus

[%]

cos 𝜑

tehokerroin.
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8

TULOKSET

Tässä luvussa käsitellään koeajojen aikana otettujen kuori- ja hakenäytteiden perusteella
laskettuja tuloksia, sekä kuorinnan energiankulutusta tietojärjestelmästä saatujen arvojen
avulla. Laskelmien perusteella selvitetään, kuinka paljon kuorinnan muutokset vaikuttavat
puuhäviöihin sekä hakkeen laatuun. Tuloksista nähdään myös kuorittavan puuraaka-aineen
pituuden vaihteluista aiheutuvia seurauksia kuorintaprosessin lopputuotteeseen sekä
energiankulutukseen. Lisäksi koeajoista otettujen näytteiden ja saatujen tulosten
luotettavuutta ja onnistumista arvioidaan.

8.1

Kuorinta

Koeajojen aikana seurattiin koivukuitupuun kuorintaa eri pituuksiin katkaistuna.
Reaaliaikaista tietoa saatiin suoraan kuorimon kuorilinjalta, josta nähtiin silmämääräisesti,
kuinka paljon puuainesta on kuoren seassa. Lisäksi kerättiin kuorinäytteitä, kun kuoret
ajettiin kuoribunkkeriin kuorimon ulkopuolelle. Kaikki bunkkeriin tullut kuoriaines
punnittiin ennen vientiä Kaukaan Voiman polttoainevarastoon. Kuvissa 18 - 20 nähdään
kuvat kuorihihnoilta koe-erien aikana sekä näytteenottoa kuoribunkkerilta.

Kuva 18. Kuorihihna ohituskoeajon aikana

Kuva 19. Kuorihihna katkaisukoeajon aikana
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Koeajopäivän aikana otettiin 6 kappaletta kuorinäytteitä, joista puolet ohituskoe-erän aikana
ja toiset kolme kappaletta katkaisukoe-erän aikana. Näytteet analysoitiin UPM Kaukaan
hakelaboratoriossa.

Kuva 20. Kuorinäytteenotto kuoribunkkerilta

Kuorinäytteiden analysointia varten kuorinäytteet jaettiin pienempiin näyte-eriin, joista
eroteltiin puu- ja kuoriaines. Tämän jälkeen punnittiin näyte-erien osat, joista saatiin
märkäpainot. Seuraavaksi näytteet laitettiin 20 tunniksi uuniin, jonka jälkeen näytteet
uudelleen punnitsemalla saatiin laskettua kuiva-aineprosentit näyte-erille. Kuvissa 21 ja 22
esitetään katkaisu- ja ohituskuorinäytteen lajittelu ennen uuniin laittoa.

Kuva 21. Ohituskoeajon kuorinäyte

Kuva 22. Katkaisukoeajon kuorinäyte

59

Kuvista voidaan havaita merkittäviä erieväisyyksiä kuori- ja puuainesmäärässä.
Ohituskoeajon näytteessä puuainesta oli tullut kuoren sekaan huomattavasti enemmän kuin
katkaisukoeajon näytteessä. Tämä voidaan myös havaita tarkastelemalla kuorihihnakuvia 18
ja 19 koeajojen ajalta.
Kuorinäytteiden tavoitteena oli selvittää kuorinnan muutoksista aiheutuvat puuhäviöt. Tässä
työssä puuhäviötä tarkastellaan kuivan puuaineksen häviöinä, toisin sanoen kuinka paljon
kuorintaprosessissa kuivaa puuainesta joutuu kuoren seassa polttoon haketuksen sijaan.
Samalla saadaan selville kuorinnassa syntyvän polttojakeen määrä, mitä hyödynnetään
voimalaitoksen polttoaineena. Tämän selvittämiseksi kuorinäytteistä laskettiin kuivaainepitoisuudet kuoresta, puuaineksesta sekä koko näyte-erästä. Lisäksi kuoren puupitoisuus
selvitettiin kuiva-ainemäärien perusteella. Laskelmissa on käytetty kolmen näyte-erän
tulosten keskiarvoa, mahdollisten yksittäisten eriävien mittatulosten vaikuttavuuden
minimoimiseksi.
Luvussa 7.4. esitettyjen yhtälöiden avulla lasketut tulokset koeajopäiviltä on koottu
taulukkoon 4. Koeajojärjestelyt olivat vastaavanlaiset, mutta lämpötila oli 20 celsiusastetta
vähemmän jälkimmäisenä koeajopäivänä.
Taulukko 4. Koeajopäivien kuorinäytteiden yhteenveto

18.tammi 7.helmi
Katkaisu
Puuhäviö [%]
Polttojakeen osuus
[%]
Ilman katkaisua
Puuhäviö [%]
Polttojakeen osuus
[%]

1,8

1,42

13,54

14,59

6,97

5,81

15,37

13,78

Polttojakeen määrä ei muuttunut merkittävästi puiden pituuden muuttuessa, vaikka
puuhäviöissä muutos oli hyvin selkeä. Tähän ei löytynyt selkeää syytä, mutta visuaaliset
havainnot tukevat selviä eroja puuhäviöissä. Tehollinen lämpöarvo w koeajoissa syntyneen
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polttojakeen

puuaineksen

kosteaa

massaa

kohden

saadaan

kaavalla.

2.

Puun

kosteuspitoisuus ei merkittävästi muuttunut koeajojen välillä ja se oli 45 prosentin luokkaa
kaikissa näyte-erissä.
𝑤 = 18,88 − 0,213 ∙ 45,28 % = 9,24 MJ/kg

Kuivan kuorettoman koivun tehollinen lämpöarvo saadaan taulukkoarvona, joka on
suurikokoiselle koivulle noin. 18,57 MJ/kg (Nurmi 1993).
Puuhäviöiden muutoksia koeajon aikana pystyttiin seuraamaan myös reaaliajassa
TeknoSavon ProfitSmart mittauksella. Kuvassa 23 nähdään trendi puuhäviöistä toisen
koeajopäivän osalta. Ensimmäinen osa trendistä (klo 7-10) on katkaisukoe-erää ja
jälkimmäinen osuus ohituskoe-erää.

Kuva 23. Puuhäviömittausdataa 7.2. suoritetusta koeajosta.

Pitkien rankapuiden katkaiseminen vähensi puuhukkaa 4 - 5 prosenttiyksikköä. Lasketaan
vähenemisestä saatu rahallinen hyöty vuositasolla. Kaukaan sellutehdas tuottaa havu- ja
koivusellua 740 000 tonnia vuodessa. Tästä koivusellun osuus on noin 40 prosenttia eli
288 000 tonnia. Koivukuitupuun porttihinta on arviolta 40 €/m3 ja kuitupuuta kuluu 3.9 m3
valkaistua sellutonnia kohden (Ervasti 2016). Kuorimolle tulevista koivukuitupuista noin.
30 prosenttia on arvioilta 6 metrin pituisia, jotka ajetaan investoinnin jälkeen uuden
katkaisuaseman läpi. Pitkien puiden määrä tehtaalla vaihtelee kausittain, sillä kesäaikaan
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tulee runsaasti pitkää rankapuuta laivoilla. Talvella pitkien puiden määrä on vähäisempi ja
puut tulevat rautateitse Venäjältä.
Vuosittaiseen koivusellutuotantoon kulutetaan 1,123 miljoonaa kuutiota puuta, josta
337 000 m3 on pitkää rankapuuta. Neljän prosentin säästö puuhukassa tarkoittaa 13 500 m3
vähennystä koivukuitupuun kulutukseen vuositasolla. Rahassa säästetään puunkäytössä siis
540 000 euroa käyttämällä katkaisuasemaa. Voimalaitokselle menevästä polttojakeesta
saadaan noin 25 prosenttia kuitupuun alkuperäisestä hinnasta, jolloin lopullinen
säästösumma on vuodessa 405 000 euron suuruusluokkaa riippuen kuitupuun porttihinnasta.

8.2

Haketus

Koeajoissa seurattiin myös hakkeen laadun muutoksia kuorinnan ja raaka-aineen pituuden
muuttuessa. Näytteitä kerättiin koeajoista kolme kappaletta per koe-erä. Hakenäytteet
otettiin ensimmäisenä koeajopäivänä suoraan hakehihnalta, kun taas toisen koeajopäivän
näytteet kerättiin hakenäytteenottimella, joka on jakosuppilossa ennen hakehihnaa.
Analysointi tapahtui hakelaboratoriossa, jossa näytteet seulottiin. Seula lajittelee hakkeen eri
kokoluokkiin. Kuvista 24 ja 25 nähdään hakkeen kokoluokat seulonnan jälkeen sekä puiden
oksakohdista syntyviä ylisuuria hakepaloja. Seulonnan perusteella saatiin selville
hakenäyte-erän palakokojakauma, jota tarvitaan hakkeen laatuarvon määrityksessä. Lisäksi
selvitettiin näytteiden kuiva-aineprosentit, jota käytettiin hyväksi puuhäviöiden laskennassa.

Kuva 24. Erikokoisia hakepaloja seulan jälkeen

Kuva 25. Ylisuuria hakepaloja oksakohdista
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Koeajopäivien hakenäytteiden palakokojakaumat esitetään kuvaajissa 26. ja 27.
Palakokojakauma on laskettu keskiarvona kolmen näyte-erän tulosten perusteella.

Palakokojakauma 1. koeajo
70
60
50
40

%

30
20
10
0
45 mm

8 mm

13-45 mm

7-13mm

Katkaisu

3-7 mm

puru

Kuori

Ohitus

Kuva 26. Ensimmäisen koeajopäivän hakenäytteiden palakokojakauma

Palakokojakauma 2. koeajo
70
60
50

%

40
30
20
10
0
45 mm

8 mm

13-45 mm

7-13mm

Katkaisu

3-7 mm

puru

Kuori

Ohitus

Kuva 27. Toisen koeajopäivän hakenäytteiden palakokojakauma

Kuvaajista voidaan havaita katkaistuista puista syntyvän hieman enemmän haluttua
palakokoa 13- 45 mm. Suurta eroa puun eri pituuksilla ei kuitenkaan tulosten perusteella
näyttäisi olevan hakkeen palakokojakaumaan. Koeajoerien välillä huomattavin ero oli
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näytteenottotavan muutos. Tästä johtuen purun määrä oli suurempi toisen koeajopäivän
näytteissä. Tällä on suoraan vaikutusta hakkeen laatuarvoon, joka on määritetty UPM Sellun
käyttämän standardin mukaisesti. Ensimmäisen koeajopäivän hakkeen laatuarvot olivat
92,07 (katkaisu) ja 89,90 (ohitus). Toisen koeajopäivän laatuarvot jäivät alhaisiksi 86,23 ja
82,47. Laatuarvon laskenta vaihtelee raaka-aineen käyttökohteen ja laatuvaatimusten
mukaan ja voi vaihdella huomattavasti riippuen laskentatavasta. Selluhakkeen hyvä
laatuarvo on lähellä lukua 100 tai on vielä suurempi.
Kuorittaessa puita kuuden metrin mittaisena pystyi havaitsemaan koivukuiturankojen
runsaan katkeilun. Kuten luvussa 4.4. mainittiin, tällä on hakkeen laatua heikentävä
vaikutus.
TeknoSavon mittalaitteilla saatiin informaatio rummusta poistuvien puiden pituuksista,
halkaisijoista sekä tilavuuksista. Datan perusteella voitiin arvioida ohituskoeajossa
katkenneiden puiden osuus. Kuvaajassa 28 esitetään 7.2. ohituskoe-erän puiden halkaisijat
ja pituudet rummusta tullessa. Suurin osa puista (56,7%) oli halkaisijaltaan 150-249 mm.
Alle 15 cm halkaisijaltaan olevia puita oli noin 24,5 prosenttia ja yli halkaisijaltaan yli 25
cm puita oli 18,8 prosenttia. Kuvaajasta nähdään, että ohuimmat puut tulivat rummusta ulos
katkenneina, eikä pitkiä kapeita puita tullut rummusta ulos ollenkaan. Myös halkaisijaltaan
15 – 25 cm puut katkeilivat noin kolmen metrin pituuteen kuorimarummussa. Vain
järeimmät puut selvisivät kuorimarummussa parhaiten kokonaisina, vaikka niistäkin osa
näyttää katkenneen kuvaajan 28 perusteella.

64

14,00%

Rummusta tulleiden puiden pituuksia 7.2.
ohituskoerä
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250-349
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Kuva 28. 7.2. ohituskoe-erän puiden pituuksia kuorimarummun jälkeen.

Vertailuna nähdään katkaisukoe-erän kuvaajasta 29 puiden pituusjakauma eri halkaisijoilla.
Suurin osa (66 %) puista oli läpimitaltaan 15 – 25 cm. Koeajoerän puista alle 15 cm oli 18,2
prosenttia ja yli 25 cm 15,8 prosenttia. Puut säilyivät kuorinnasta huolimatta ehjinä ja
menivät hakkuun kokonaisina ilman, että puiden päät olisivat olleet säleisenä johtuen
katkeilusta rummussa.

Rummusta tulleiden puiden pituuksia 7.2.
katkaisukoe-erä

30,00%
25,00%
20,00%
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[mm]
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Kuva 29. 7.2. katkaisukoe-erän puiden pituuksia kuorimarummun jälkeen
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Runsaaseen tikkujen ja purun määrään hakkeen seassa voi olla syynä myös toisen
koeajopäivän kireä pakkassää (-20 °C). Kuvasta 12 nähdään, että haketettaessa alhaisempi
lämpöistä puuta kasvaa tikkujen ja purun määrä hakkeen seassa.

8.3

Prosessilaitteiden energiankulutus

Koeajojen

aikana

seurattiin

energiankulutuksen

muutoksia

suurimmissa

kuorintaprosessilaitteiden moottoreissa. Tulokset pohjautuvat saatuihin virran kuormituksen
muutoksiin, joiden perusteella laskettiin moottoreille sähköteho koeajon aikana. Laitteita,
joista

virran

kuormitusmittaus

saatiin,

olivat

katkaisuaseman

sähkömoottorit,

sulatuskuljettimen hydrauliikkamoottori, kuorimarummun moottorit sekä hakku, mistä
sähkötehomittaus oli suoraan saatavilla. Sähkönkulutukseen vaikuttaa merkittävästi
kuorimoon syötetty puumäärä kuutioissa. Prosessilaitteille saadut sähköenergiankulutukset
esitetään koeajoissa käytetyn puumäärään perusteella syötettyä puukuutiometriä kohden.
Katkaisuasemalla sähkömoottoreita on lastaus- ja katkaisupöydällä, porraserottimella sekä
katkaisuterällä. Katkaisuaseman suurin sähköteho on katkaisuterän sähkömoottorilla, jonka
nimellisteho on 110 kW. Terän käyttömoottorin energiankulutus vastaa 70 prosenttia koko
katkaisuaseman sähkönkulutuksesta, joka oli koeajon aikana 83,2 kW. Toisen koeajopäivän
katkaisuaseman sähköteho oli 81,7 kW. Syötettyä puukuutiometriä kohden katkaisuaseman
keskimäärinen kokonaisenergiankulutus koeajojen aikana oli 0,575 kWh.
Sulatuskuljettimen hydrauliikkamoottori on nimellisteholtaan 90 kW. Koeajopäivien aikana
saatiin dataa moottorin kuormituksesta, jonka perusteella laskettiin koeajoerille sähkötehot.
Sulatuskuljettimen moottorin kuormituksen muutokset ensimmäisenä koeajopäivänä
nähdään kuvasta 30. Kuvaaja on saatu UPM:n tietojärjestelmästä. Laskennassa käytetty data
on

tuotu

Excel

taulukkolaskentaohjelmaan

sähköenergiankulutukset

kahden

koeajopäivän

tehtaan

tietojärjestelmästä.

perusteella

olivat

0,290

Lasketut
kWh/m3

katkaisupöytää käytettäessä ja 0,288 kWh/m3 syötettäessä puut suoraan vastaanottopöydälle.
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Kuva 30. Sulatuskuljettimen hydrauliikkamoottorin kuormitus

Kuorimarummun käyttö koostuu 18:sta 45 kW sähkömoottorista. Rummun käytön virran
kuormituksen perusteella kuorimo-operaattorit seuraavat rummun täyttymistä. Koeajot
suoritettiin

operaattoreiden

hyväksi

havaitsemilla

virran

kuormituksen

arvoilla.

Katkaisukoe-erän keskikuormitus oli 69,5 prosenttia ja ohituskoe-erän 56,5 prosenttia.
Kuormitusarvoja vastaavat sähkötehot koeajoille laskettiin 7.4. luvussa esitetyn yhtälön
perusteella. Koeajojen keskiarvot kuorimarummun sähköenergiankulutuksille olivat
katkaisupöytää käytettäessä 4,152 kWh/m3 ja ilman katkaisua 3,865 kWh/m3.
Koivulinjan hakku toimii kahdella 800 kW sähkömoottorilla. Hakuilta saatiin suoraan
tietojärjestelmä koeajojen aikaiset sähkötehot, jotka esitetään kuvissa 31 ja 32.

Koivuhakun teho 18.1
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Aika koeajo alusta [min]

Kuva 31. Koivuhakun teho. X-akselilla aika koeajon alusta.
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Kuvaajasta nähdään hakun tyhjäkäynti teho, joka on noin 141 kW. Ensimmäisen koeajoerän
(ohitus) tehon keskiarvo n. 186,4 kW ja toisen koe-erän (katkaisu) 230,3 kW.

Hakun teho 7.2.
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Kuva 32. Hakun teho 7.2. ajetusta koeajosta

Toisena koeajopäivänä hakun keskiteho oli katkaisuerän (klo 7 – 9:45) aikana 196,5 kW ja
ohituskoe-erän (klo 10 - 12:20) keskiarvoteho noin 200 kW. Koeajojen hakkutehojen avulla
laskettiin hakun sähkönkulutukset kuorittaessa eripituisia puita. Katkaisukokeiden
keskikulutukset hakulle olivat 1,472 kWh/m3 ja ilman katkaisua 1,442 kWh/m3. Tulos on
saatu kahden koeajopäivän keskiarvona.
Koeajopäivien

yhteenlasketut

energiankulutukset

tarkastelun

kohteena

oleville

prosessilaitteille olivat katkaisupöytää käytettäessä 5,8 kWh/m3 ja 7,2 kWh/m3. Ilman
katkaisua vastaavat luvut ovat 6,7 kWh/m3 ja 4,8 kWh/m3. Kahden koeajopäivän keskiarvo
energiankulutukset [kWh/m3] eri prosessilaitteiden moottoreille esitetään kuvassa 33.
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Kuorimon energiankulutus
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Kuva 33. Kuorimon prosessilaitteiden energiankulutus

Kulutukseen vaikuttaa merkittävästi puiden syöttönopeus sekä -määrä. Energiatehokkuuden
kannalta kuorimon jatkuva tuotanto ilman katkoja on suositeltavaa ja laitteiden tyhjäkäyntiä
pyrittävä välttämään. Tyhjäkäyntiä syntyy pääasiassa ongelmatilanteissa, jolloin osa
kuorintalinjastoa on pysähdyksissä. Esimerkiksi katkaisuaseman terä sekä hakku saattavat
pyöriä, vaikka kuorimarumpu olisi pysähtynyt. Tämä on mahdollista, jos hakkulinjastolla on
ruuhkaa tai puissa havaitaan metallia. Hakun pysäyttäminen vie aikaa lähes 20 minuuttia,
joten pienien katkosten aikana hakku pidetään normaalisti käynnissä. Sulatuskuljetin ja
rumpu ajetaan tyhjiksi huoltoseisokkiin valmistautuessa, jolloin tyhjäkäyntiä syntyy arviolta
30 minuuttia. Koeajopäivien aikana kuorimolla työskenteli sama työvuoro ja
kuorimolinjastoa operoi sama henkilö, jolloin ajoparametrit olivat samanlaiset.
Tulosten

todenmukaisuutta

energiatasejärjestelmästä

saatuihin

arvioidaan

vertaamalla

sähkönkulutuksen

tuloksia

arvoihin

koeajon

tehtaan
ajalta.

Sellukuorimon sähkönkulutuksen keskiarvo ensimmäisen koeajopäivän ohituskoe-erän
aikana oli tasejärjestelmästä saadun tiedon mukaan 2,4 MWh ja katkaisukoe-erän aikana 2,7
MWh.

Tehtaan

energiatasejärjestelmästä

saatuja

arvoja

vertaamalla

koeajon

laskentatuloksiin, voidaan arvioida koeajon energiankulutuslaskujen olevan luotettavalla
tasolla. Prosessilaitteiden sähkönkulutuksen ero katkaisu- ja ohituskoeajoerien välillä oli
laskennan mukaan noin 250 kWh, kun järjestelmästä saatu ero oli noin 300 kWh. Toisen
koeajopäivän erot sähkönkulutuksissa vastaavat myös laskennan tuloksia. Sellukuorimon
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koivulinjan energiankulutuksesta lähes puolet kuluu suurimpien kuorintaprosessilaitteiden
toimintaan. Muu energiakulutus syntyy talvella puiden sulattamisesta, pienempien
moottorien yhteiskulutuksesta sekä sellukuorimorakennuksen- lämmityksestä ja muiden
sähkölaitteiden toiminnasta. Havulinjan käynnistyessä sellukuorimon energiankulutus
kasvaa 3,4 MW tunnilta. Verrattaessa koivulinjan energiankulutukseen, joka oli 2,4 – 2,7
MWh, voidaan arvioida havulinjan prosessilaitteiden kulutuksen olevan 700 kWh ja 1 MWh
välillä.

8.4

Kokonaisenergiankulutus ja sulatusenergia

Kun tarkastellaan koko puunkäsittelyn energiankulutusta, on hyvä huomioida myös
kuitupuun kuljettamisesta aiheutuva energiankulutus. Taulukkoon 5 on koottu eri
kuljetustapojen kulutukset yksikössä kWh/km, m3.
Taulukko 5. Logistiikan energiankulutukset [kWh/km, m3]

Logistiikka

kWh/km
,m3

Maantie

0,088

Rautatie
Diesel
Sähkö

0,203
0,0435

Vesistöt

0,011-0,44

Kun puita tuodaan lähialuilta ja kuljetusetäisyydet ovat kymmenistä kilometreistä
muutamiin satoihin kilometreihin, käytetään pääasiassa maantiekuljetuksia. Rautateitse ja
vesiteitse tuodut puumäärät ovat huomattavasti suurempia kuin maantiekuljetuksilla, jolloin
kokonaiskulutus kuutiometriä kohden on pienempi, vaikka puiden kuljetusmatkat saattavat
olla hyvinkin suuria.
Koko kuorimon energiankulutus syötettyä puumäärää kohden vaihtelee päivittäin ja on
riippuvainen vuorokauden aikana kuoritusta puumäärästä. Esimerkiksi toisen koeajopäivän
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kokonaiskulutus oli 62,6 MWh ja vuorokauden aikana syötetty koivu- ja havupuumäärä oli
yhteensä 3368 m3. Tästä saadaan vuorokauden energiankulutukseksi syötettyä kuorellista
puuta kohden 18.59 kWh/m3. Kuorimon ollessa ympärivuorokautisessa tuotantoajossa
syötetty puumäärä vuorokaudessa on yli 5500 m3. Ilman tuotannollisia katkoksia voidaan
kuorimolla päästä energiankulutuksessa lähelle 10 kW per syötettyä kuorellista puukuutiota
kohti. Tämä arvo vastaa Niirasen (2007) ja Bajpai (2015) esittämiä arvioita puunkäsittelyn
alueen

energiankulutuksesta.

Kahden

satunnaisesti

valittujen

kesäpäivien

energiankulutukset kuorimolla olivat noin 15 kWh/m3 ja 22 kWh/m3 kuorellista puuta.
Näiden päivien kulutusten keskiarvo oli noin 44 MW/d. Tuntitasolla vaihtelut olivat 1.1
MW:sta 3 MW: iin. Puunkäyttömäärät olivat suhteellisen pieniä verrattuna kuorimon
maksimikapasiteettiin, jonka vuoksi energiankulutukset syötettyä puumäärää kohden ovat
suurehkoja. Suurta eroa talvipäivän kuorinnan sähkönkulutukseen näiden vertailupisteiden
välillä ole.
Talvella kuorintatulosta parannetaan sulattamalla jäinen kuori- ja puuaines ennen
kuorimarumpua. Arvioidaan jäätyneen puun tarvitsema sulatusenergia jälsikerroksen
sulatukseen toisen koeajopäivän lähtöarvojen perusteella. Koeajopäivän lämpötila – 20 °C
ja jällen sulamislämpötila -2 °C (arvio). Koeajopuiden lähtötiedot laskentaan ovat:
-

kuiva-aine 45 % ja tiheys 920 kg/m3, upotusallas mittauksen mukaan

-

puumäärä 86 % ∙ 920 kg/m3 = 791,2 kg/m3

-

lämpötila-arvio jälsikerroksen sulamishetkellä -7 °C (Niiranen 1985)

-

keskimääräinen tehollinen ominaislämpö 3,35 kJ/kg °C

Kuoren ominaisuudet:
-

kuiva-aine 59 % ja tuoretiheys 900 kg/m3, arvio Kärkkäisen (2003) mukaan

-

kuorimäärä 14 % ∙900 kg/m3 = 126 kg/m3

-

lämpötila-arvio jälsikerroksen sulamishetkellä +3 °C (Niiranen 1985)

-

keskimääräinen tehollinen ominaislämpö jäätynyt kuori 3,55 kJ/kg °C ja sula kuori
3,1 kJ/kg °C

-

kuoressa olevan veden sulatus 155 kJ/kg
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Suurin osa koeajopuista oli halkaisijaltaan 15 -20 senttimetrisiä ja kuoren osuus puissa oli
noin 14 prosenttia. Keskimääräiset teholliset ominaislämmöt on arvioitu Niirasen (1985)
väitöskirjan kuvaajasta Jäätyneen puun tehollinen ominaislämpö ja puun kosteustila, joka
on alun perin teoksesta Wärmeeigenschaften des gefrohrenen Holzes (1969).

Kuori:

-20 -> -2:

126 kg ∙ 18 C ∙ 3,55 kJ/kg °C

= 8,05 MJ /m3 puuta

veden sulatus

126 kg ∙ 155 kJ/kg

= 19,53 MJ /m3 puuta

-2 -> +3

126 kg ∙ 5 C ∙ 3,1 kJ/kg °C

= 1,95 MJ /m3 puuta
29,53 MJ /m3 puuta

Puuaines:
Yhteensä:

-20 -> -7

791,2 kg ∙ 13 C ∙ 3,35 kJ/kg °C = 34,46 MJ /m3 puuta
63,99 MJ /m3 puuta

Kovan pakkaspäivän puun sulatusenergian tarve on jopa 64 MJ eli 17,78 kWh per
kuutiometri puuta, josta kuoren sulatukseen kuluu noin 46 prosenttia ja loppuosa puun
sisäosien lämmitykseen. Lämmönkulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat puun tiheys, kuivaainepitoisuus ja puulaji. Koivussa kuoren määrä on suurempi kuin havupuilla, joten
tarvittava lämpöenergia on myös suurempi. Puiden lähtölämpötilalla on huomattava
vaikutus lämmöntarpeeseen. Esimerkiksi puun lähtölämpötilan puolittuessa -10 °C, on
sulatusenergian tarve vain 33 MJ /m3 ~ 9,17 kWh per m3 puuta.
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9

JOHTOPÄÄTÖKSET

Sellun valmistuksen ensimmäinen prosessivaihe on puuraaka-aineen kuorinta ja haketus
kuorimolla. Valmiudet hyvälle kuorinnalle saadaan tuoreella puuraaka-aineella, jolla on
suuri vaikutus puun kuorinnan onnistumisen ja prosessilinjalla syntyvän hakkeen laadun
kannalta. Puuraaka-aineen laadun säilyminen varmistetaan kuitupuiden järjestelmällisellä
varastoinnilla dimensioiden mukaan ja riittävän nopealla varastonkiertonopeudella. Liian
pitkä varastointiaika aiheuttaa puuraaka-aineessa muutoksia, jotka lisäävät kuorinnan
puuhukkaa, heikentävät hakkeen laatua sekä sellukeiton saantoa.
Sellupuukuorimon tärkein tehtävä on tuottaa laadukasta haketta riittävällä kapasiteetilla
sellutehtaan keittämöön. Koivuhakkeen tuotannossa on oleellista hakkeen puhtaus, sillä
koivun

kuoren

sisältämät

uuteaineet

aiheuttavat

ongelmia

ja

lisäkustannuksia

keittoprosessiin. Tasapainottelu kuorintapuhtauden ja syntyvien puuhäviöiden välillä on
yksi sellukuorimon keskeisimmistä haasteista tehostaessa tuotantoa. Yksi ratkaisu
puuhäviöiden minimoiseksi on pitkien koivupuiden katkaiseminen, jolla voidaan saavuttaa
jopa 4 prosenttiyksikön säästö puunkäytössä. Tämä tarkoittaa arviolta 405 000 euron
rahallista säästöä vuositasolla riippuen tehtaan puunkulutusluvusta sekä koivukuitupuun
markkinahinnasta.

Puuhäviöihin

voidaan

myös

vaikuttaa

muokkaamalla

monia

kuorintalinjaston prosessilaitteiden parametreja. Sulatuskuljettimen nopeutta säätelemällä
vaikutetaan kuorimarummun täytösasteeseen ja samalla voidaan kasvattaa kuorimalinjan
kapasiteettia. Kuorinnan voimakkuuteen vaikuttaa merkittävästi rummun pyörimisnopeus ja
täyttöaste. Liiallista kuorintaa voidaankin vähentää pienentämällä rummun kierrosnopeutta
tai vähentämällä rummun täyttöastetta. Hakkulinjastolle menevää puumäärää säädetään
rummun purkausluukun asemaa muokkaamalla, jolla vaikutetaan myös puiden kuorintaaikaan rummussa. Sellukuorimoa ohjaa kuorimo-operaattori, jolla on apunaan monia onlinemittalaitteita optimaalisen kuorintatuloksen ja kapasiteetin saavuttamiseksi. Kokemuksella
on suuri rooli muokattaessa kuorintalinjaston ajoparametreja, sillä operaattorit ovat nähneet,
kuinka erilaatuiset puut käyttäytyvät kuorittaessa. Koeajojen aikana päästiin todella hyviin
tuloksiin puuhäviöissä katkaisukoe-erien aikana. Tavoitellut puuhäviön pienennykset
saavutettiin molempina koeajopäivinä.
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Koivuhakkeen kuoripitoisuuden säilyttäminen sallituissa rajoissa tulee ottaa huomioon
lisättäessä

tuotantokapasiteettia.

Hakkeen

laatuun

vaikuttavat

ensisijaisesti

puun

laatuominaisuudet, kuten puun tuoreus, tiheys ja kosteus. Myös lämpötilalla on vaikutusta
haketuksessa syntyvän hienojakeen määrään. Parhaan hakepalakoon saavuttamiseksi on
tärkeää, että puiden päät säilyvät ehjinä kuorimarummusta. Puun katketessa päätyosa
säleytyy, ja hyvä haketusalue kapenee. Puiden tuleminen hakulle pituussuunnassa parantaa
myös haketustulosta. Haettaessa ratkaisuja hakelaadun parantamiseksi on vaihtoehtoina
myös hakun terien pyörimisnopeuden tai -rintamakulman säätäminen. Hakkeen laatuarvon
laskennassa käytetään eri laskentatapoja riippuen raaka-aineesta tai laatuvaatimuksista,
jonka vuoksi saman näytteen laatuarvo voi vaihdella. Perustana kaikille laatuarvon
laskentatavoille on kuitenkin seulotun hakenäytteen palakokojakauma. Tästä johtuen
hakenäytteenottotapaan on kiinnitettävä huomiota, jotta näyte-erät ovat vertailukelpoisia
keskenään.
Kuorinnasta syntyneet puuhäviöt ja kuoriaines hyödynnetään voimalaitoksen polttoaineena.
Tämä biopolttojae kuljetetaan kuorikuljettimia pitkin varastoalueelle, josta ruuvipurkaimet
siirtävät sen voimalaitokselle. Polttojakeen ominaisuuksista tärkein on kosteuspitoisuus,
joka vaikuttaa merkittävästi polton tekniseen onnistumiseen. Polttojae voidaan kuivattaa
ennen polttoa, jotta saavutetaan riittävä kuiva-ainepitoisuus. Puu- ja kuoriaineksen kosteus
vaikuttaa suoraan polttojakeen lämpöarvoon. Koivun kuoren sisältämän ligniinin ansiosta
lämpöarvo on havupuita korkeampi. Lisäksi ylimääräiset epäpuhtaudet, kuten hiekka- ja
metalli pyritään seulomaan pois polttojakeen seasta enne polttoa. Epäpuhtaudet lisäävät
polttojakeen tuhkapitoisuutta, joka alentaa lämpöarvoa. Kuorinnan muutoksilla voidaan
vaikuttaa syntyvän polttojakeen määrään sekä puu- ja kuoriaineksen osuuksiin
polttojakeessa. Koeajoissa kuorinnan häviöinä syntyvän kuivan polttojakeen määrä oli noin
14 – 15 prosenttia syötetystä puumäärästä. Puiden katkaisun seurauksena saavutettu
puuhäviön pieneneminen ei lisännyt eikä vähentänyt polttojakeen kokonaismäärää. Tähän ei
löytynyt selkeää syytä ja asiaa olisi hyvä tutkia lisää satunnaisilla koeajoilla. Visuaaliset
havainnot koeajojen ajalta tukevat kuitenkin saatuja tuloksia ja puuhukan vähenemisestä
käytettäessä katkaisuasemaa. Polttojakeen ominaisuuksiin, kuten kosteuspitoisuuteen, ei
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koeajojen perusteella ollut suurta vaikutusta puita kuorittaessa kuivakuorintana 3 tai 6 metrin
pituisina.
Puunkäsittelyalueen energiankulutus vaihtelee vuodenajan ja tehtaan sijainnin mukaan.
Puiden kuljetustapa tehtaalle valikoituu puiden saatavuuden mukaan. Puiden kuljettamisesta
syntynyt energiankulutus koostuu pääasiassa polttoaineen kulutuksesta. Tehdasalueella
polttoainetta kuluu puiden siirtämiseen varastointialueella. Kuorimon energiankulutuksesta
lähes puolet kuluu suurimpien prosessilaitteiden toimintojen ylläpitoon. Sulatuskuljetin,
kuorimarumpu ja hakku ovat suurimmat sähköenergian käyttäjät. Talvella tarvitaan
lämpöenergiaa veden tai höyryn muodossa puiden pintakerrosten sulattamiseen ennen
kuorimarumpua. Sulatusenergiantarve on riippuvainen puun lämpötilasta, kuivaainepitoisuudesta ja tiheydestä. Lisäksi energiaa kuluu kuorintalinjaston pienempien
käyttömoottoreiden-, sekä rakennuksen sähkölaitteiden toimintaan. Puunkäsittelyosaston
energiankulutukseen

vaikuttaa

merkittävästi

kuorimon

toimintavarmuus

ja

tuotantokapasiteetti, jotka pitämällä korkealla tasolla saadaan pienennettyä sähköenergian
kulutusta syötettyä puumäärää kohden. Puiden katkaisemisen seurauksena kuorimarumpua
on ajettava isommalla kuormituksella hyvän kuorintatuloksen saavuttamiseksi. Tästä
johtuen myös kuorintalinjan energiankulutus kasvaa. Lisäksi katkaisuaseman toiminnan
ylläpito

lisää

kulutusta

sähköenergiankulutuksen

mutta
kasvusta

puuhäviön
aiheutuvat

pienenemisestä
kustannukset.

saatu

hyöty

Modernin

kattaa

kuorimon

energiankulutus on arvioitu olevan 10 kWh/m3. Kaukaan sellupuukuorimolla voidaan päästä
lähelle tätä arvoa, jos kuorimon toimintaan ei tule katkoksia. Muuttuvien olosuhteiden takia
energiankulutus vaihtelee kuitenkin 15 - 25 kWh/m3 välillä vuodenajasta riippuen.
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10 YHTEENVETO
Tämän diplomityön tarkastelun kohteena oli Kaukaan sellupuukuorimo, jonka uudella
katkaisuasemalla tavoiteltiin pienempiä puuhäviöitä koivun kuorintaan. Työn alussa
selvitettiin koivukuitupuun ja -kuoren ominaisuuksia, jotka vaikuttavat puuhäviöinä
syntyvän polttojakeen jatkokäyttöön voimalaitoksen polttoaineena. Samalla tuotiin esille
raaka-aineen

varastoinnin

ja

-käsittelyn

merkitykset

koivunkuitupuun

kuorinnan

onnistumisen kannalta. Tämän jälkeen tarkasteltiin kuorintaprosessia ja kuorimon laitteiden
hallintaa, joiden avulla voidaan saavuttaa optimaalisin kuorintatulos. Lisäksi selvitettiin
aikaisempien tutkimusten perusteella sellupuukuorimon suurimpia energiankuluttajia. Työn
laskennallisen osan tulokset perustuvat koeajoihin, jossa vertailtiin katkaistun ja pitkän
rankapuun kuorintaa. Kuorimon energiankulutusta seurattiin koeajojen ajan ja tuloksia
verrattiin tehtaan energiatasejärjestelmästä saatuihin tietoihin. Lopuksi laskettiin arvio
koivupuiden katkaisusta saadusta rahallisesta hyödystä, kartoitettiin hakkeen laatuun
vaikuttavia

tekijöitä

sekä

esiteltiin

Kaukaan

sellupuukuorimon

sähkö-

ja

lämpöenergiankulutus eri vuodenaikoina.
Kuorinnan onnistumisen kannalta merkittävimmät koivupuuraaka-aineen ominaisuudet ovat
tuoreus ja puiden samanlaisuus. Kun kuorittava koivu on tuoretta ja saman dimensioista
saavutetaan

paras

tehdaskohtaisesti

ja

kuorintatulos.

Prosessilaitteiden

kuorimo-operaattoreiden

ajoparametrit

ammattitaidolla

on

suuri

vaihtelevat
merkitys

saavutettaessa pienimmät puuhäviöt sekä tuotettaessa laatukriteerit täyttävää koivuhaketta.
Koeajoissa päästiin katkaisuerässä 1,5 prosentin puuhäviöihin, joka on tuloksena erittäin
hyvä. Ajoparametrin valinnat olivat tälle kuorintatyypille sopivat ja investointia voidaan
pitää onnistuneena. Tavoiteltaessa vielä pienempiä puuhäviöitä, olisi mahdollista pienentää
rummun pyörimisnopeutta ja seurata saavutetaanko yhtä hyvä kuorintatulos.
Voimalaitokselle menevän puu- ja kuoriaineksen kokonaisosuuteen ei puiden katkaisulla
näyttänyt koeajojen perusteella olevan vaikutusta. Polttojakeen ominaisuuksista tärkein on
kosteus, joka vaikuttaa palamisen onnistumiseen. Polttojae voidaan kuivattaa, jolla nostetaan
lämpöarvoa. Lisäksi pyritään erottelemaan epäpuhtaudet, jotka lisäävät tuhkapitoisuutta ja
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täten alentavat lämpöarvoa. Muita puu- ja kuoriaineksen ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä
ovat muun muassa puun kasvupaikka ja -ikä, sekä vuodenaika.
Kuorimon energiankulutus vaihtelee tehtaan ajotilanteen mukaan. Pienin energiankulutus
saavutetaan, kun sellupuukuorimo on jatkuvassa tuotannossa. Erinäiset tuotannolliset katkot
nostavat energiankulutusta, jota seurataan kilowateissa syötettyä puukuutiometriä kohden.
Lisäksi vuodenaikojen välillä on eroavaisuuksia energiankulutuksessa, sillä talvella puiden
sulatukseen tarvitaan lämpöenergiaa. Toisaalta puunkäsittelyalueen energiankulutus on
verrattain pieni suhteessa tehtaan muihin osastoihin, osuuden ollessa vain muutaman
prosentin luokkaa. Kuorimolla energiankäyttöä voidaan kehittää sähkölaitteiden- ja
moottoreiden energiatehokkaalla mitoittamisella ja käytön suunnitelmallisuudella.
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