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Kolmikerroksisella elintarvikepakkauskartongilla on korkeat laatuvaatimukset, 

joiden saavuttamiseksi tulee kriittisten prosessivaiheiden mittausten olla luotettavia 

ja tarkkoja. Erityisen tärkeässä roolissa ovat sakeusmittaukset, joilla säädellään 

annosteltavia massa- ja kemikaalivirtoja. Sakeusmittausten merkittävyys korostuu 

jauhatuksen onnistumisessa ja eri kerrosten neliömassojen säädössä.  

Schopper Riegler (SR) –arvo kuvastaa massan suotautuvuutta, johon vaikutetaan 

jauhatuksella. Sitä käytetään usein jauhatuksen määrää kuvaavan energian 

ominaiskulutuksen, EOK:n säädössä. SR-arvoa on kuitenkin kritisoitu jauhatuksen 

hallinnassa sen kyvyttömyydestä erottaa toisistaan jauhatuksen kuituihin 

kohdistamia primäärivaikutuksia, jotka todellisuudessa vaikuttavat valmiin 

kartongin laatuun. 

Työn tarkoituksena oli parantaa Stora Enso Oy:n Inkeroisten kartonkitehtaan  

sakeusmittausten luotettavuutta ja jauhatuksen hallintaa. Työssä tehtiin online-

sakeusmittarien uusinta- ja korjaussuunnitelma. Kriittisimpien mittausten kohdalla 

selvitettiin mittausten todenmukaisuus ja mittauksissa ilmenevät hajonnat eri 

mittauspisteistä tehtyjen vertailumittausten avulla. Jauhatuksen hallinnassa 

arvioitiin SR-mittauksen kyvykkyyttä, jonka todettiin olevan heikko jauhimien 

EOK:n hallinnassa, kun tavoitteena on lujuusominaisuuksien parantaminen. 

Hallinnan parantamiseksi suoritettiin jokaiselle sellulinjalle alustava koeajo, jossa 

mitattiin Fiber Tester Plus –kuituanalysaattorilla kuitujen muutoksia jauhinten 

EOK:n muuttuessa. Tulokset osoittavat, että kuitujen primäärivaikutuksia 

mittaamalla voitaisiin jauhatusta hallita yksityiskohtaisemmin ja siten saavuttaa 

halutut kartongin ominaisuudet. 
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Folding boxboard has high quality demands that are achieved when all the critical 

process measurements are reliable and accurate. Especially, consistency transmit-

ters have an important role in controlling pulp and chemical flows. The most critical 

process steps that require accurate consistency measurement are pulp beating and 

grammage control.  

Schopper Riegler (SR) describes the drainability properties of pulp. It is affected 

by pulp beating. SR value is widely used controlling the specific energy consump-

tion (SEC) of refiner. Though, SR value has been criticized due to its inefficiency 

to recognize the primary effects of pulp beating. The primary effects are the main 

factors affecting pulp and board quality. 

The meaning of this thesis was to provide more reliable consistency measurements 

and give an insight of a better way to control pulp beating in Stora Enso Ingerois 

board mill. New plan for repairing online consistency transmitters was made in or-

der to improve the reliability of online measurements. The trueness of the most 

critical measurements were inspected by comparing the measurement results be-

tween different measuring performances. The functionality of SR measurement in 

controlling pulp beating was investigated and proved to be inefficient when the aim 

of beating is to provide better strength properties. In order to improve the control, 

initial trials were performed with different SEC values and the primary effects of 

beating were measured with Fiber Tester Plus fiber analyzer. The results indicate 

that beating could be controlled more specifically to achieve the desired quality 

properties. 
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1 JOHDANTO 

 

Kartonkikoneen märänpään hallintaan kuuluu kartonginvalmistusprosessin 

ensimmäisten ja kriittisimpien vaiheiden hallinta. Osaprosessien säädön hallinta ja 

laaduntarkkailu edellyttävät mittauksia, jotka ovat ajantasaisia, tarkkoja ja 

tarkoitukseensa soveltuvia. Tärkeässä roolissa ovat erityisesti massojen 

sakeusmittaukset, joiden toimivuus näkyy koko prosessissa. 

Jauhatus on yksi kriittisimmistä vaiheista kartonginvalmistusprosessissa. Se on 

avainasemassa kuitujen ominaisuuksien muuttamisessa. Kuitujen ominaisuuksilla 

puolestaan on suuri merkitys haluttujen kartongin ominaisuuksien kuten 

lujuusominaisuuksien ja optisten ominaisuuksien saavuttamisessa. Jauhatuksen 

energiankulutuksen ohjaus perustuu usein massan suotautuvuutta kuvaavaan 

Schopper Riegler (SR) -arvoon, jota ei pidetä riittävän tarkkana kuvaamaan 

jauhatuksen primäärivaikutuksia kuten kuitujen fibrilloitumista. Fibrilloitumisella 

puolestaan on todettu olevan suuri merkitys lujuusominaisuuksien saavuttamisessa. 

(Kang & Paulapuro, 2006; Wang, et al., 2003) SR-arvon mittaustulokseen 

vaikuttavat myös useat massasta riippumattomat tekijät, joten sen käyttöön 

jauhatuksen hallinnassa tulisi suhtautua kriittisesti varsinkin, kun tavoitteena on 

lujuusominaisuuksien parantaminen. (Levlin & Söderhjelm, 1999)  

Kartonkikoneelle syötettävän massan annostelussa pyritään säätämään eri 

kartonkikerrosten kerrosneliömassoja. Kartongin neliömassoilla puolestaan 

vaikutetaan useimpiin valmiin kartongin ominaisuuksiin. Neliömassan säätö 

edellyttää jauhatuksen hallinnan tavoin tarkkoja sakeus- ja virtausmittauksia.  

1.1 Työn tavoite ja tarkoitus 

Tämän työn tarkoituksena oli kehittää taivekartonkia valmistavan Stora Enson 

Inkeroisten kartonkitehtaan märänpään hallintaa ja luoda kehityssuunnitelma 

operaattoreiden toiminnalle ja jatkossa tehtäville toimenpiteille sakeusmittarien 

luotettavuuden ja jauhatuksen hallinnan parantamiseksi.  

Työssä kartoitettiin SR- ja sakeusmittausten mittaustavat ja niiden antamien 

tulosten vaikutus prosessin hallintaan sekä valmiin kartongin ominaisuuksiin. 

Sakeusmittausten hallintaa pyrittiin parantamaan kartoittamalla online-

sakeusmittausten toimivuus ja selvittämällä eri mittausmenetelmien 
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todenmukaisuus sekä mahdolliset mittavirhettä aiheuttavat tekijät online-mittarien 

kalibrointiin käytettyjen näytteiden kohdalla. Jauhatuksen toiminnan kannalta 

selvitettiin onko SR-mittaus toimiva parametri jauhatuksen hallinnassa ja onko 

hallintaa mahdollista parantaa käyttämällä kuitujen primäärivaikutuksia mittaavaa 

analysaattoria.  

Tuloksena saatiin kehityssuunnitelma sakeuksien hallinnan parantamiseksi ja 

jauhatuksen kehittämiseksi. Suunnitelman avulla voidaan jatkossa saada optimoitua 

halutut kartongin laatuominaisuudet ja siten parantaa prosessin energia- ja 

kustannustehokkuutta sekä asiakastyytyväisyyttä ja laadun tasaisuutta. 
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KIRJALLISUUSOSA 

2 TAIVEKARTONKI 

Taivekartonki (Folding Boxboard, FBB) luokitellaan sisäpakkauskartonkeihin, 

joita käytetään elintarvike-, kosmetiikka-, alkoholi-, lääke- ja savukepakkauksissa. 

Taivekartonkin rakenne koostuu useasta kerroksesta, joiden tarkoitus on antaa 

kartongille halutut ominaisuudet minimikustannuksin. (Häggblom-Ahnger & 

Komulainen, 2003)  

2.1 Taivekartongin rakenne 

Taivekartongin yleisin rakenne on kolmikerrosrakenne, joka muodostuu pinta-, 

selkä- ja runkokerroksesta (Kuva 1). Pinta- ja selkäkerroksissa käytetään yleensä 

valkaistua havu- ja lehtipuusellua tuomaan lujuusominaisuuksia; runkokerroksessa 

puolestaan voidaan käyttää bulkkista kivihioketta, painehioketta, kuumahierrettä, 

kemimekaanista massaa ja kartonkikoneen omaa hylkyä antamaan kartongille 

paksuutta. Lisäksi kartonki voidaan päällystää molemmilta puolilta. Taivekartongin 

kokonaisneliömassa vaihtelee välillä 160-450 g/m2. (Kuusipalo, 2008) 

 

Kuva 1  Taivekartongille ominainen kolmikerroksinen rakenne. Pinnassa  

kaksi tai kolme päällystekerrosta ja selässä yksi.  
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2.2 Taivekartongilta vaadittavat ominaisuudet 

Taivekartongin käyttötarkoitus edellyttää hyviä lujuus-, läpäisemättömyys- ja 

painettavuusominaisuuksia sekä hyvän hygieniatason ja tuotteen tasalaatuisuuden. 

(AEL, 2017) 

Tärkein lujuusominaisuus on taivutusjäykkyys, johon vaikutetaan alustavasti jo eri 

kerrosten raaka-ainevalinnoilla. Taivutusjäykkyys on verrannollinen tuotteen 

paksuuden kolmanteen potenssiin, joten keskikerroksiin valitaan bulkkista massaa 

tuomaan paksuutta ja siten jäykkyyttä. Pinta- ja selkäkerroksissa käytetään lujia 

massoja kasvattamaan kimmomodulia, joka osaltaan kasvattaa kartonkirakenteen 

taivutusjäykkyyttä. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003) 

Läpäisemättömyys on yksi pakkauksen tärkeimmistä  suojausominaisuuksista. Sillä 

pyritään estämään kaasujen, nesteiden, aromien ja mikrobien kulku kartongin läpi 

pakkaukseen tai sieltä ulos. Läpäisemättömyyttä parannetaan kartongin 

valmistusvaiheessa erilaisilla märkälujaliimoilla ja erikoiskemikaaleilla, joita 

annostellaan massankäsittelyn yhteydessä. Myös erilaisten päällystysmateriaalien 

käyttö parantaa läpäisemättömyyttä. (AEL, 2017) 

Painettavuusominaisuudet ovat tärkeitä pakkauksen ulkonäkövaatimusten kannalta. 

Taivekartonki painatetaan usein offset-painokoneilla, jolloin kartongin sileydellä, 

alhaisella imukyvyllä, kiillolla ja vaaleudella on suuri merkitys. Pinta- ja 

selkäkerroksissa käytettävän sellun jauhatuksella on suuri vaikutus massan 

vaaleuteen. (AEL, 2017) 

Taivekartonkia käytetään elintarvikkeiden pakkausmateriaalina, minkä vuoksi 

pakkauksessa käytettävien materiaalien tulee olla mikrobiologisesti riittävän 

puhtaita täyttääkseen hygieniavaatimukset. Vain ensikuidusta valmistettu kartonki 

täyttää nämä vaatimukset. Pakkauksesta ei saa myöskään siirtyä haittaavia makuja, 

hajuja tai värejä elintarvikkeeseen. (AEL, 2017) 

Laadun tasaisuus kertoo vähäisestä laatuvaihtelusta. Se puolestaan on tärkeä 

ominaisuus minkä tahansa laatuominaisuuden kohdalla. Suuri vaihtelu aiheuttaa 

ongelmia kartongin jatkojalostuksessa, esimerkiksi painatuksessa ja 

pakkauslinjalla. (AEL, 2017) 
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3 KUITURAAKA-AINEIDEN VAIKUTUS KARTONGIN LAATUUN 

Massan ja sitä kautta kartongin laatuun voidaan vaikuttaa kuituraaka-aineiden 

valinnalla ja niiden prosessoinnilla (Kuva 2). Kuituraaka-aineet voidaan jakaa 

havu- ja lehtipuukuituihin sekä muihin kuin puusta peräisin oleviin kuituihin (AEL, 

2017). Tässä kappaleessa käsitellään havu- ja lehtipuukuituja.  

Eri puukuituraaka-aineilla on toisistaan poikkeavia ominaisuuksia, kuten kuidun 

pituusjakauma, kuidun paksuus ja muoto sekä kemiallinen koostumus, joita 

pystytään hyödyntämään ja tarvittaessa muuttamaan kartonginvalmistusprosessin 

alkuvaiheissa.  Kuidun pituudella on iso merkitys tuotteen lujuusominaisuuksien 

kannalta. Kuitujen leveys ja kuituseinämän paksuus puolestaan vaikuttavat kuitujen 

luhistumistaipumukseen ja taipuisuuteen, joka osaltaan vaikuttaa kuitujen 

lujuusominaisuuksiin. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003) 

 

Kuva 2 Kuituraaka-aineiden merkitys lopputuotteen laadun kannalta. 

3.1 Havu- ja lehtipuukuidut 

Tärkeimmät kotimaiset havupuulajit ovat kuusi ja mänty. Eri havupuulajien 

kuitujen dimensioissa ei ole suuria eroja. Havupuuaineksen tilavuudesta 90-95 % 

on pitkänomaisia soluja, trakedeja, joiden pituus on 1-4 mm, leveys 20-50 µm ja 

seinämän paksuus 2-8 µm. Havupuukuiduista ja niiden ominaisuuksista 

puhuttaessa tarkoitetaan juuri trakedeja. Pitkät havupuukuidut antavat massalle 

hyvät lujuusominaisuudet tiettyyn kuitupituuteen asti (2-3 mm). Sen jälkeen lujuus 

• Mekaaninen tai 
kemiallinen

• Pitkäkuituinen- tai 
lyhytkuituinen

• Hylky

• Kiertokuitu

Kuituraaka-
aine

• Väri

• Poikkileikkaus

• Pituus

• Kuidun ja veden 
vuorovaikutus

• Lujuus/heikkous

Kuitujen 
ominaisuudet • Optiset ominaisuudet

• Rakenne

• Lujuus

Lopputuote

Jauhatus 
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määräytyy yksittäisen kuidun luujudesta. (AEL, 2017) Havupuukuidut eivät 

kemialliselta koostumukseltaan poikkea suuresti toisistaan. Ainoastaan 

uuteainepitoisuudella ja sen koostumuksella on merkittävä ero, mikä vaikuttaa 

kuitujen prosessoitavuuteen. Männyn suuri uuteainepitoisuus rajoittaa sen 

käytettävyyttä sulfiittiprosessissa sekä mekaanisen massan valmistuksessa. 

(Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003)  

Lehtipuista tärkeimpiä lajeja paperinvalmistuksen kannalta ovat koivu sekä  

eukalyptus- ja akaasialajit. Sellun valmistuksessa raaka-aineena on mahdollista 

käyttää myös haapaa koivun kanssa. Lehtipuuaineksesta voidaan erottaa useita 

erilaisia solutyyppejä: tukisoluja, johtosoluja, tylppysoluja ja pitkittäistylppysoluja 

sekä trakedeja. Lehtipuun kuidulla tarkoitetaan kaikkia tukisolujen tapaisia soluja. 

Kuidut ovat havupuukuituihin verrattuna lyhyempiä ja ohuempia. Niiden pituus on 

noin 1-2 mm ja paksuus 0,025 mm. (AEL, 2017) Lehtipuukuitujen lukumäärä 

painoyksikössä on suurempi kuin havupuukuidulla, minkä ansiosta saavutetaan 

parempi formaatio, tasainen pinta ja pienempi huokoskoko. (Häggblom-Ahnger & 

Komulainen, 2003)  

Kuvassa 3 on esitettynä eräiden koivu- ja mäntysellujen kuitupituusjakaumat. 

 

Kuva 3 Kahden eri koivusellun ja yhden mäntysellun kuitupituusjakaumat. 

Pituusluokkia on 15 alkaen 0,2 mm:stä. 

3.2 Massanvalmistusmenetelmät 

Paperin- ja kartonginvalmistuksessa käytetään eri tavoin käsiteltyä massaa riippuen 

halutuista ominaisuuksista ja käytetyistä kuituraaka-aineista. Massanvalmistus 
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voidaan jakaa kemiallisen massan eli sellun ja mekaanisen sekä kemimekaanisen 

massan valmistusmenetelmiin, joissa kuituja käsitellään eri tavoin.  

Kemiallisen massan valmistuksessa käytetään yleensä koivua, eukalyptusta, kuusta 

ja mäntyä. Suomessa kemiallisen massan valmistuksessa käytetään yleisesti 

sulfaattimenetelmää, jossa puu kuidutetaan kemikaalien ja lämmön avulla. Kuituja 

sitova ligniini saadaan liuotettua ja kuidut vapautettua. Kemiallisesti valmistettu 

pitkäkuituinen havupuukuitu antaa massalle hyvät lujuusominaisuudet ilman 

kuitujen katkomista. Valkaisemattomalla havupuusulfaattimassalla on paremmat 

lujuusominaisuudet kuin valkaistulla. Sen vuoksi sitä käytetään voimapaperin ja 

aaltopahvin pintakerroksen valmistuksessa. Valkaistua havupuumassaa puolestaan 

käytetään korkealaatuisten kartonkien pinta- ja selkäkerroksissa. (Häggblom-

Ahnger & Komulainen, 2003) 

Mekaaninen massa valmistetaan joko hiomalla (SGW) tai hiertämällä (RMP). 

Molemmissa tapauksissa kuidutus tapahtuu mekaanisesti toistuvan rasituksen 

avulla ilman komponenttien liuottamista. Hionnassa paremmat lujuusominaisuudet 

saavutetaan painehionnalla (PGW) ja hierteessä kuumahierrolla (TMP). Kuituja 

käsitellään haluttuun hienousasteeseen eli freeness-arvoon (CSF-arvoon) asti. 

Freeness kuvastaa massan suotautuvuutta. Mekaanisen massan kuitukoostumus 

poikkeaa suuresti sellusta. Selluilla kuidut ovat ehjiä ja pitkiä, kun taas mekaanisilla 

massoilla kuitujen pituusjakauma on hyvinkin laaja. Lujuusominaisuudet ovat 

heikot johtuen massan lyhyiden kuitujen suuresta määrästä ja suuresta 

ligniinipitoisuudesta, joka tekee kuiduista huonosti sitoutuvia ja jäykkiä. 

(Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003)   

Kemimekaanisen massan valmistuksessa käytetään menetelmää, joka pitää 

sisällään sekä kemiallisen että mekaanisen massanvalmistusmenetelmän piirteitä. 

Kemimekaanisesti valmistetut massat voidaan jakaa kahteen luokkaan: CTMP ja 

CMP. CTMP on kemikuumahierrettä, jonka valmistuksessa käytetään lievää 

kemiallista käsittelyä ennen varsinaista hiertämistä. CMP puolestaan kemihierrettä, 

joka valmistetaan lievissä keitto-olosuhteissa ja kuidutuksen osuutta lisäämällä. 

Kemimekaanisten massojen ominaisuudet sijoittuvat kemiallisten ja mekaanisten 

massojen väliin. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003) 
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Kuvasta 4 nähdään kuitujakaumien osuus eri tavoilla valmistetuissa massoissa. 

 

Kuva 4 Massojen kuitujakaumien osuudet. Kuitujae sisältää ehjiä kuituja, 

keskijae katkenneita kuituja sekä kuitufragmentteja ja hienojae 

lyhyitä kuituseinämästä irronneita fibrillejä. (AEL, 2017)  

3.3 Hylky 

Tuoremassojen lisäksi kartonginvalmistuksessa voidaan käyttää myös hylkyä, jota 

muodostuu viiraosalla reunanauhojen pudotuksesta, rainakatkoista, 

päällystyskoneen ja pituusleikkurin reunanauhojen leikkauksesta, konerullan 

pohjahylystä sekä asiakkaalle kelpaamattomista hylkyrullista. (Häggblom-Ahnger 

& Komulainen, 2003). Hylyn ominaisuudet ovat tuoremassoihin nähden erilaiset, 

sillä se on jo kertaalleen prosessoitu koneella ja saattaa sisältää dispergoituneita 

aineita kuten täyteaineita sekä muita liuenneita aineita, jotka vaikuttavat muun 

muassa massan vaaleuteen heikentävästi. Hylkyä annostellaankin usein 

runkomassan joukkoon tuomaan paksuutta runkokerrokseen. (Paulapuro, 2008)  

3.4 Hienoaine 

Kartonginvalmistuksessa käytettävissä massoissa on vaihteleva määrä hienoainetta. 

Hienoaineeksi luokitellaan pituusjae, joka läpäisee 200 tai 100 meshin Bauer-

McNett –lajittimen tai vastaavan viiran. Hienoaine koostuu selluloosasta, 

hemiselluloosasta, ligniinistä sekä uuteaineista. (Niskanen, 2008) 

Kemiallisilla massoilla esiintyy primääristä ja sekundääristä hienoainetta. 

Primääriseksi hienoaineeksi kutsutaan jauhamattoman massan hienoainetta. Sen 
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pitoisuus massassa on alle 2 %. Sekundääriseksi puolestaan kutsutaan jauhatuksen 

seurauksena muodostuvaa hienoainetta, jonka pitoisuus voi jauhetulla massalla olla 

jopa 15 %. Mekaanisilla massoilla voidaan myös tehdä hienoaineen jako 

primääriseen ja sekundääriseen hienoaineeseen. Mekaaninen massa sisältää 

enemmän hienoainetta kuin kemiallinen massa. Sen primäärinen hienoaine 

muodostuu puun mekaanisessa hajotuksessa ja sekundäärinen mekaanisen massan 

jatkojauhatuksessa. (Niskanen, 2008)  

Suuren ominaispinta-alansa ja pienen partikkelikokonsa vuoksi hienoaine pystyy 

sitomaan enemmän vettä ja turpoamaan enemmän kuin kuidut. Suuri ominaispinta-

ala vaikuttaa kuitujen välisten sidosten syntymiseen, kun kuitujen väliset ontelot 

täyttyvät sekä kuidut tulevat lähemmäs toisiaan kuivatuksessa. Tämä puolestaan 

parantaa lopputuotteen lujussominaisuuksia. Primäärisen hienoaineen 

sidostenmuodostuskyky on heikompaa kuin sekundäärisen, joten se ei vaikuta 

parantavasti massojen lujuusominaisuuksiin (Karlsson, 2006). Mekaanisella 

massalla hienoaineen suuri ligniini- ja uuteainepitoisuus estävät kuitenkin kuitua 

turpoamasta yhtä paljon kuin kemiallisen massan hienoaine. Vapaata pinta-alaa jää 

myös enemmän kuin kemiallisella massalla, mikä kasvattaa mekaanisen massan 

valonsirontakerrointa. (Niskanen, 2008) 

4 KARTONKIKONEEN MÄRKÄPÄÄ 

Kartonkikoneen märkäpääksi katsotaan tässä työssä massamiehen sekä 

koneenhoitajan vastuualueiksi luokiteltavat massankäsittely ja varsinainen 

kartonkikoneen märkäpää. Massankäsittely on kartonginvalmistusprosessin osa, 

joka kattaa tuore- ja hylkymassojen sekä lisä- ja apuaineiden käsittelyn ja 

varastoinnin. Massankäsittelyn vaiheita ovat massan hajotus ja kuidutus, sellun 

jauhatus, hylkymassan pulpperointi ja käsittely sekä massojen sekoitus ja annostelu. 

Kartonkikoneen varsinainen märkäpää koostuu jokaisen kartonkikerroksen (pinta-, 

selkä- ja runkokerroksen) omasta lyhyestä kierrosta, perälaatikosta ja viiraosasta. 

Märänpään hallinnalla on tärkein rooli koko kartonginvalmistusprosessin kannalta, 

sillä tiettyihin ominaisuuksiin ei voida enää rainanmuodostuksen jälkeen vaikuttaa. 

(Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003) 
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4.1 Massan hajotus ja kuidutus 

Integroidulla sellu- ja paperitehtaalla raaka-aineena käytettävä sellu pumpataan 

suoraan jauhatukseen ilman tarvetta käsittely- ja pulpperointijärjestelmälle. 

Integroimattomalla tehtaalla puolestaan sellu toimitetaan paaleina, jotka tulee 

hajottaa pulpperissa ja tarvittaessa kuiduttaa. (AEL, 2017) Sellupaalit syötetään 

veden kanssa pulpperiin, jossa kuitujen väliset sidokset saadaan avautumaan. 

Sellupaalit hajoavat roottorin mekaanisen energian ja sulpun kitkan (hydraulisen 

voiman) avulla tasaiseksi massasulpuksi 4-5 % sakeudessa. Energian 

ominaiskulutus pulpperoinnissa on noin 15 kWh/t. Pulpperointi on onnistunut, jos 

kuidut ovat joustavia ja hyvin vettyneitä, eikä massasulpussa ole kuituflokkeja. Jos 

hajotettu massa kuitenkin sisältää vielä kuituuntumattomia massaflokkeja, tulee 

massa pumpata kuiduttimeen. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003) 

Kuiduttimen toiminta perustuu suurella leikkausnopeudella toimivien terien 

aiheuttamaan massan sulputukseen. Kuiduttimen seurauksena kuidut erottuvat, 

ovat vettyneitä, joustavia sekä ulkoisesti fibrilloituneita. Kuidutus näkyy 

vetolujuuden kasvuna. Energian ominaiskulutus kuiduttimella on noin 15-25 

kWh/t. Kuidutin ei kuitenkaan jauha massaa, joten massan suotautuvuus ei muutu. 

(AEL, 2017)                               

4.2 Sellun jauhatus 

Jauhatus on yksi tärkeimmistä paperin- ja kartonginvalmistuksen prosesseista, jolla 

vaikutetaan kuitujen ominaisuuksiin ja siten valmiin tuotteen ominaisuuksiin. 

Sellun jauhatuksen tarkoituksena on kuitujen sitoutumiskyvyn aktivoiminen 

rasittamalla niitä mekaanisesti jauhinterien välissä. Jauhatuksen jälkeen massa 

annostellaan sekoitussäiliöön. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003)  

Tässä työssä tarkastellaan erityisesti sellun jauhatuksen hallintaa. Kappaleessa 5 

”Sellun jauhatus taivekartongin valmistuksessa” syvennytään tarkemmin 

jauhatuksen säätöihin ja kuiduissa sekä lopputuotteessa ilmeneviin vaikutuksiin. 

4.3 Hylyn pulpperointi ja käsittely 

Koneella muodostuvan hylkypaperin uudelleenkäyttö vaatii huolella suunnitellun 

hylkyjärjestelmän, joka koostuu hylyn pulpperoinnista, varastoinnista, 

puhdistuksesta ja homogenoinnista sekä annostelusta. Annostellun hylyn määrä on 
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noin 5-25 % tuotannosta, riippuen hylkyä tuottavien katkojen määrästä. (Paulapuro, 

2008) 

Hylyn pulpperoinnissa kartonkihylky hajotetaan pumpattavaksi massasulpuksi 3,5-

4,5 %:n sakeudessa. Kartonkikoneen pulppereita ovat nokkasäiliö viiraosalla, 

puristinpulpperi, liimapuristimen pulpperi, konekalanterin pulpperi, popen 

konepulpperi sekä jälkikäsittelyn pulpperit. Pulppereista massa johdetaan viiraosan 

nokkasäiliöön ja sieltä hylkytorniin. Suuret kuitukimput ja epäpuhtaudet erotetaan 

massasta painesihdeillä, joista rejekti johdetaan tärysihdeille ja ulos prosessista. 

(AEL, 2017) 

Hylyn käsittelyn tarkoitus on parantaa hylyn paperiteknisiä ominaisuuksia. 

Käsittelyn vaiheet ovat saostus, kuidutus, yhdistäminen, lajittelu, kuidutus sekä 

annostelu. Saostuksen tavoite on hylyn sakeuden nostaminen 4-5 %:iin annostelua 

varten. Märkä hylky ei vaadi kuidutusta saostuksen jälkeen, sillä sen kuitujen 

rakenteessa tai vedensitomiskyvyssä ei ole tapahtunut muutoksia. Kuiva tai 

päällystetty hylky puolestaan vaatii ylimäärisen kuidutuksen, sillä sen rakenteeseen 

on kuivatuksen ja kalanteroinnin seurauksena muodostunut sarveistumia, jotka 

poistetaan rejektinä kuidutuksen yhteydessä. Molemmat hylkylajit annostellaan 

yhteiseen säiliöön, josta massa ohjataan lajitteluun. Lajittelun tarkoitus on poistaa 

epäpuhtaudet, jotka voisivat aiheuttaa ongelmia kartonkikoneella. Hylky hajotetaan 

vielä partikkelikooltaan pieneksi homogeeniseksi sulpuksi, jonka jälkeen se 

annostellaan sekoitussäiliöön. (AEL, 2017) 

4.4 Sekoitus ja annostelu 

Kartongin eri kerroksiin menevän massasulpun koostumus säädetään 

annostelujärjestelmässä. Kunkin kerroksen ominaisuudet määräytyvät käytettyjen 

massakomponenttien määrän, laadun ja tyypin mukaan. Komponentit johdetaan 

varastotorneista annostelusäiliöihin 3,5 % sakeuteen. Sieltä ne pumpataan halutun 

reseptin mukaisesti sekoitussäiliöihin. Annostelussa käytetään virtausmäärien 

suhdesäätöä, joka ottaa huomioon massan sakeuden. Tämän vuoksi on tärkeää että 

käytettävissä on tarkat virtaus- ja sakeusmittaukset. (AEL, 2017) 

Massakomponentit sekoittuvat keskenään sekoitussäiliöissä ja niitä edeltävässä 

putkessa. Sekoitussäiliöstä massa johdetaan konesäiliöön, josta se annostellaan 
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kartonkikoneen lyhyeen kiertoon. Sekoitussäiliön ja konesäiliön välissä on 

sakeuden säätö sekä mahdollisesti sakean massan lajittelu. Konesäiliöstä on jatkuva 

ylijuoksu sekoitussäiliöön.  

Kartonkikerroksen neliömassa määräytyy konemassan syötöstä, jota säädetään 

neliömassaventtiilillä tai konemassan syöttöpumpulla. Kartongin 

kokonaisneliömassa on eri kerrosten neliömassojen summa. (AEL, 2017) 

Annostelun apuvälineenä käytetään usein kartongin neliömassan online-mittausta 

kartonkikoneen kuivasta päästä. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003) 

4.5 Lyhyt kierto 

Lyhyt kierto on prosessin osa, joka on massankäsittelyn ja kartonkikoneen välissä. 

Sen tehtävinä on laimentaa perälaatikkoon virtaava massa oikeaan sakeuteen 

viiralta tulevan suodosveden avulla, poistaa ilma ja epäpuhtaudet, viiran läpi 

suotautuneen kuitu- ja täyteainepitoisen veden kierrättäminen, rainan 

hiukkaskokojakauman optimointi, sakeus- ja painevaihteluiden optimointi sekä 

väriaineiden, täyteaineiden ja kemikaalien annostelu ja sekoitus. (AEL, 2017)  

Konemassa syötetään lyhyen kierron viirakaivoon 3-4 %:n sakeudessa yhdessä 

viiraosalta poistuvan veden (sakeus 0,1-1,0 %) ja pyörrepuhdistuslaitoksen toisen 

vaiheen akseptin (sakeus 0,5-1,3 %) kanssa. Pyörrepuhdistimia käytetään vieraiden 

partikkelien erottelemisessa niiden tiheyden, koon, muodon tai hydraulisten 

kitkavoimien avulla. Puhdistuksen avulla saadaan poistettua muun muassa hiekkaa 

ja metalleja. (AEL, 2017) 

4.6 Perälaatikko ja viiraosa 

Perälaatikko on kartonkikoneen alkupäässä, lyhyen kierron ja viiraosan välissä, 

oleva säiliö, jonka tarkoitus on syöttää konesäiliöstä tuleva massa huuliosan kautta 

tasaisesti halutussa sakeudessa (noin 0,5-1,0 %), nopeudessa ja suunnassa 

kartonkikoneen viiralle. (Paulapuro, 2008) Tasalaatuisuus varmistetaan 

muodostamalla leikkausvoimia ja turbulenssia virtaavaan sulppuun. (Häggblom-

Ahnger & Komulainen, 2003) Lyhyeen kiertoon syötettävä sakea konemassa 

vaikuttaa huulivirtauksen sakeuteen. Huulivirtauksen sakeus puolestaan vaikuttaa 

kartonkikerroksen neliömassaan. (AEL, 2017) 
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Viiraosalla tapahtuu kartonkirainan muodostuminen. Massasulpussa oleva vesi 

poistuu suotautumalla ja kuitujen kyky liikkua toisiinsa nähden vaikeutuu. 

Kuituverkosto muodostuu, kun kuidut eivät pääse enää liikkumaan. Kuituverkoston 

rakenteella on suuri vaikutus lujuus-, jäykkyys- ja painettavuusominaisuuksiin. 

(AEL, 2017) 

5 SELLUN JAUHATUS TAIVEKARTONGIN VALMISTUKSESSA 

Sellun jauhatuksen tarkoituksena on kuitujen sitoutumiskyvyn aktivoiminen 

rasittamalla niitä mekaanisesti jauhinterien välissä. (Paulapuro, 2008; Häggblom-

Ahnger & Komulainen, 2003) Jauhatuksessa käytettävä energia on noin 10-40 % 

koko tehtaan sähköenergian kulutuksesta, joten jauhinten optimaalisella käytöllä on 

myös suuri merkitys tuotantoprosessin taloudellisuuteen. (AEL, 2017) 

Taivekartongin pintakerrosten sellun jauhatus tapahtuu matalasakeusjauhatuksena, 

jolloin massan sakeus jauhatuksessa on välillä 3,5-6 %. Tässä sakeudessa massalla 

on suurempi taipumus muoodostaa flokkeja eli kuitukimppuja. Jauhatuksessa 

käytetään pääsääntöisesti kartio- tai levyjauhimia. Jauhatus tapahtuu staattori- ja 

roottoriteräsärmien välissä Kuvassa 5 esitetyllä tavalla. Ensimmäisessä vaiheessa 

kuidut kerääntyvät flokkeina liikkuvan roottoriterän särmille. Varsinainen jauhatus 

alkaa kuitujen kohdatessa staattorin teräsärmän, jolloin kuidut ottavat vastaan 

iskun. Vesi puristuu ulos kuitukimpusta ja samalla myös lyhyet 

flokkaantumattomat kuidut poistuvat terien välissä oleviin uriin. Kuituflokki 

puristuu teräsärmien otsapintoja vasten. Mekaaninen käsittely ja kuitujen välinen 

kitka vaikuttavat kuitujen jauhautumiseen. Roottorin ja staattorin jättävien 

teräsärmien kohdatessa jauhatus on päättynyt. (Paulapuro, 2008) 
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Kuva 5 Jauhatusmekanismin vaiheet yhden kuitukimppuun kohdistuvan 

iskun aikana. (Paulapuro, 2008) 

Jauhatuksen hallinnan tarkoitus on saavuttaa tasainen ja mahdollisimman hyvä 

laatu pienimmällä mahdollisella energiankulutuksella. (Leiviskä, 1999) Hyvin 

optimoidulla jauhatuksella voidaan merkittävästi vaikuttaa kartongin 

valmistuskustannuksiin. (Paulapuro, 2008) Jauhatustulokseen vaikuttavia tekijöitä 

on useita. Niitä on esitetty Taulukossa I.  

Taulukko I Jauhatustulokseen vaikuttavat tekijät. (Valmet Oy, 1997) 

Jauhatuksen määrä - jauhatusiskujen lukumäärä 

- jauhatusiskujen energiasisältö 

Kuitu - puulaji 

- kasvupaikka 

- massan valmistusmenetelmä 

Prosessiolosuhteet - hajotus 

- lämpötila 

- sakeus 

- pH 

- painetaso 

Jauhatusjärjestelmä - jatkuva 

- jaksottainen 

- läpimenojen määrä 

- energian jako 
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Jauhatustapa - jauhatusiskujen rajuus 

- jauhatusiskujen pituus 

- teräsärmien leveys 

- teräsärmien välinen kohtaamiskulma 

Jauhintekijät - terävälien suuruus 

- kapasiteetti 

- teräsärmien kohtaamisnopeus 

- viipymäaika 

- jauhimen geometria 

Terien toiminta - avonaisuus 

- pyörimissuunta 

- materiaali 

- kunto 

 

5.1 Jauhatuksen säädöt 

Jauhatusta ohjataan säätämällä jauhimen terien välistä teräväliä. Kun jauhatusta 

halutaan lisätä, jauhimen kuormitusta kasvatetaan pienentämällä teräväliä. 

Jauhatusta vähennettäessä teräväliä kasvatetaan. Terävälin muuttaminen vaikuttaa 

jauhimen tehonottoon. (Paulapuro, 2008)  

Jauhatuksella on kaksi peruskäsitettä: jauhatuksen määrä ja intensiteetti. 

Jauhatuksen määrä kuvastaa sitä kuinka pitkälle massa jauhetaan ja intensiteetti 

kuvastaa jauhimen kuormituksen määrää, joka on sidoksissa jauhimen teräkuvioon 

ja näin ollen sen säätäminen ei perinteisesti ole mahdollista. Jauhimen kierroslukua 

säätämällä siihen voitaisiin kuitenkin vaikuttaa. (AEL, 2017) Tunnetuin ja 

yleisimmin käytetty jauhatuksen säätöteoria on ominaissärmäkuormateoria, jossa 

yhdistyvät jauhatuksen määrää kuvaava energian ominaiskulutus (EOK) ja 

jauhatuksen intensiteettiä kuvaava ominaissärmäkuorma (OSK). 

Ominaissärmäkuormateorian mukainen EOK voidaan laskea seuraavan kaavan 

mukaan (Olejnik, et al., 2017): 

𝐸𝑂𝐾 =
𝑃𝑛𝑒𝑡

𝑄𝐹∙
𝐶𝐹
100

∙𝜌
 , kWh/t      (1) 

 

jossa Pnet jauhimen nettoteho, kW, 

 𝑄𝐹 jauhimen läpi menevän massan virtaus, m3/h, 

 𝐶𝐹 massan sakeus, %, 

 𝜌 massan tiheys, t/m3,  

Ominaissärmäkuorma saadaan Kaavan (2) avulla. 
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𝑂𝑆𝐾 =
𝑃𝑛𝑒𝑡

𝐿𝑆𝑃
 , J/m       (2) 

𝐿𝑆𝑃 = 𝑍𝑟 ∙ 𝑍𝑠 ∙ 𝑙 ∙
𝑛

60
 , m/s      (3) 

jossa 𝑍𝑟 roottoriterien lukumäärä, -, 

 𝑍𝑠 staattoriterien lukumäärä, -, 

l jauhimen teräsärmien kontaktipituus, m, 

 𝑛 jauhimen pyörimisnopeus, 1/min. 

Jauhimen nettoteho (Pnet) kuvastaa tehon määrää, joka aiheuttaa pysyviä 

rakenteellisia muutoksia kuituihin. Se saadaan jauhimen kokonaistehon (Ptot) ja 

häviötehon (P0) erotuksena. Käytännössä nettoteho on tärkeä parametri jauhatuksen 

hallinnassa, mutta sitä on mahdotonta mitata suoraan ja käyttää jauhatuksen 

säädössä. (Paulapuro, 2008) 

Jauhatuksen säädössä yleisimmin käytettyjä perussäätöjä ovat EOK:n tai terien 

OSK:n vakioiminen. EOK:n vakioimisella jokaista massatonnia kohden käytetään 

tietty määrä energiaa, eli se huomioi massan virtauksen ja sakeuden jauhatustehon 

säädössä. EOK-säädön avulla massan lyhytaikaiset laatuvaihtelut saadaan 

tasoitettua, mutta jauhautuvuudessa tapahtuvia vaihteluita se ei ota huomioon. 

OSK:n vakioimisessa massan läpivirtauksen ja jauhimen pyörimisnopeuden suhde 

pidetään vakiona. Lujemmilla kuiduilla, kuten pitkäkuitusulfaatilla, EOK:n 

ohjearvo on 100-300 kWh/t ja OSK:n 1-3 J/m, ja vastaavasti lyhytkuitusulfaatilla 

50-150 kWh/t ja 0,2-1 J/m (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003). Näitä kahta 

säätömenetelmää voidaan käyttää joko yhdessä tai erikseen. Säätö tapahtuu yleensä 

massan suotautuvuutta kuvaavien CSF- tai SR- arvojen perusteella. (AEL, 2017) 

Jauhatuksen hallinta vaatii tarkat virtaus- ja sakeusmittaukset, sillä muuten 

ominaisenergian mittaus/säätö eivät ole mahdollisia. (Leiviskä, 1999) Jauhatuksen 

muuttujat on esitetty Taulukossa II. 

Taulukko II Jauhatuksen hallinnassa käytettävät suureet. (AEL, 2017) 

Säädettävät suureet Hallintasuureet Häiriöt 

CSF/SR EOK/OSK Massan laatuvaihtelut 

OSK Pyörimisnopeus  

EOK Teho  
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Ominaissärmäkuormateorian avulla voidaan kontrolloida kuitujen saaman 

rasituksen määrää ja iskujen intensiivisyyttä. Se ei kuitenkaan ota huomioon tiettyjä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat kuidun rakenteeseen. Ominaissärmäkuormateoria on 

silti laajasti hyväksytty tapa jauhatuksen hallinnassa, sillä todellisuudessa 

jauhatuksen hallintaan voidaan vaikuttaa vain rajallisesti. Ei ole tarpeeksi nopeaa 

tai luotettavaa mittausta, jonka avulla jauhatuksen laatuun voitaisiin tehokkaasti 

vaikuttaa. (Paulapuro, 2008)  

5.2 Jauhatuksen vaikutus kuituihin 

Jauhatuksen vaikutus massassa näkyy ensisijaisesti sen suotautumis- ja 

vedenpoisto-ominaisuuksien muutoksena. (AEL, 2017) Jauhatuksen tarkoituksena 

ei kuitenkaan tulisi olla vedenpoistovastuksen pienentäminen vaan kuituverkoston 

lujuus- ja pintaominaisuuksien parantaminen. (Paulapuro, 2008) Näihin 

ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa jauhatuksen primäärivaikutuksilla, jotka 

ilmenevät kuiduissa seuraavilla tavoilla (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003): 

- sisäinen fibrillaatio 

- ulkoinen fibrillaatio 

- kuidun suoruuden muutokset 

- kuitujen katkeileminen ja keskikuitupituuden lyheneminen 

- hienoaineen syntyminen 

- kuidun osittainen tai kokonainen liukeneminen 

Kuidun sisäisessä fibrillaatiossa vesi tunkeutuu huokosiin ja kuituseinämän sisälle 

murtaen kuidun sisäisiä sidoksia ja aiheuttaen näin kuidun notkistumisen. 

(Paulapuro, 2008) Sisäisten sidosten murtuminen tapahtuu erityisesti jauhatuksen 

alkuvaiheessa ja on pääasiassa seurausta puristavasta, vetävästä sekä kuidun 

sisäosia murtavasta jauhatuksesta. (Wang, et al., 2007; Kerekes & Senger, 2006) 

Sisäisen fibrillaation kasvaessa myös massan vetolujuus kasvaa. (Wang, et al., 

2005) Wang et al., (2005) ovat tutkineet että suurella sisäisellä fibrillaatiolla on 

käytännössä mahdollista saavuttaa myös hyvät vedenpoisto-ominaisuudet. Kuidun 

turpoaminen kertoo sisäisestä fibrillaatiosta, ja sitä voidaan helpoiten mitata kuidun 

huokosten tilavuuden (Fiber Saturation Point, FSP) tai niiden vedenpidätyskyvyn 

(Water Retention Value, WRV) avulla. Laadullista tietoa fibrillaatiosta voidaan 

saada myös mikroskooppikuvilla. (Hyll, et al., 2016) 
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Ulkoista fibrillaatiota tapahtuu erityisesti jauhatuksen loppuvaiheessa, jolloin 

kuidun ulkokerrokset irtoavat osittain ja muodostavat fibrillejä. Fibrillien parempi 

ulottuvuus ja pienempi jäykkyys edistävät kuitujen välisten sidosten 

muodostumista. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003) Vaikka vetolujuuden on 

tutkittu määräytyvän pääasiassa sisäisellä fibrillaatiolla, voidaan sitä kasvattaa yhä 

edistämällä ulkoista fibrillaatiota. (Kang & Paulapuro, 2006) Kuitujen ulkoisen 

fibrillaation kasvaessa myös massan suotautumisvastus kasvaa (Belle, et al., 2016; 

Wang, et al., 2007), minkä vuoksi massan suotautuvuutta kuvaavaa SR-mittausta 

on pidetty käytännöllisenä mittausmenetelmänä kuvaamaan ulkoista fibrillaatiota 

massoista, joissa ei ole hienoainetta.  (Wang, et al., 2007) Ulkoista fibrillaatiota 

voidaan myös kuvata tarkemmin fibrillaatioindeksillä, joka mitataan kuva-

analyysillä kuidun fibrilloituneesta pinta-alasta tai piiristä. Fibrillaatioindeksillä on 

todettu olevan parempi korrelaatio vetolujuuteen kuin SR- tai CSF-mittauksilla.  

(ABB, 2017) 

Jauhatuksen vaikutus kuitujen suoristumiseen on herättänyt erityistä kiinnostusta. 

Suoristumisen seurauksena kuituihin kohdistuva kuorma jakaantuu tehokkaasti ja 

siten parantaa vetolujuutta. Suoristumista on tutkittu tapahtuvan varsinkin 

jauhatuksen alkuvaiheessa. (Wang, et al., 2005) Vielä ei kuitenkaan täysin tiedetä 

minkälaisissa olosuhteissa tai mitkä jauhatusparametrit vaikuttavat eniten 

suoristumiseen. (Paulapuro, 2008) Kuitujen suoruuden muutokset ovat 

vaikutettavissa ainakin sakeuden säädöllä. Matalassa sakeudessa kuidut 

suoristuvat, jolloin vetolujuus paranee, kun taas suuressa sakeudessa kuidut 

kihartuvat eli muodostavat loivia kaaria. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003)  

Kuidun suoruuden muutoksia voidaan tarkastella yksinkertaisilla 

valomikroskoopeilla, joissa käytetään polarisoitua valoa. Kihartumista mitataan 

kiharuusindeksillä (Curl Index, CI), jonka mittaaminen on esitetty Kuvassa 6. 
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Kuva 6 Kuidun kiharuuden määritys. (Levlin & Söderhjelm, 1999) 

Kiharuusindeksi lasketaan seuraavalla kaavalla (Levlin & Söderhjelm, 1999): 

𝐶𝐼 =  
𝐿

𝑙
− 1       (4) 

jossa  L kuidun todellinen pituus, m, 

  l kuidun kauimmaisten pisteiden välinen etäisyys, m. 

Kiharuusindeksin ollessa lähellä nollaa kuitua voidaan pitää suhteellisen suorana. 

Jos indeksi ylittää arvon 0,5, kuitua pidetään kiharana. Toinen tapa määrittää 

kuidun kiharuus on määrittää kuidun muotokerroin (Kaava 5). Jos kuidun 

muotokerroin on 100 % on se täysin suora. 

𝑆 = 100 ∙
𝑙

𝐿
 , %      (5) 

Kihartumisen lisäksi kuidut voivat myös sykkyröityä eli muodostaa yli 30°:n 

kulmia. Sykkyröitymistä kuvataan sykkyräindeksillä (Kink Index, KI), joka voidaan 

esittää Kaavalla 6. Siinä N kuvastaa suluissa olevien asteiden suuruisten kulmien 

lukumäärää. 

𝐾𝐼 =
𝑁(10°−20°)+2𝑁(21°−45°)+3𝑁(46°−90°)+4𝑁(91°−180°)

𝐿
  (6) 

Kuitujen katkeileminen ja keskipituuden lyheneminen vaikuttavat kartongin 

formaatioon parantavasti. Ne eivät kuitenkaan ole toivottuja jauhatuksen 

seurauksia, sillä niiden myötä kartongin lujuusominaisuudet heikkenevät. Kuitujen 

katkeiluun vaikuttavat suuresti jauhimen kuorma ja teräsärmien kunto. Suuri 

jauhatusintensiteetti eli kuormituksen suuruus sekä liian terävät jauhinterät ja terät, 

joissa on naarmuja edistävät kuitujen katkeilua. (Paulapuro, 2008) On myös 



21 

 

todistettu, että kuitujen katkeilua tapahtuu nopeammin alhaisilla massan sakeuksilla 

EOK:n ollessa vakio (Olejnik, 2013). Kuidunpituutta voidaan mitata luokittimella, 

joka erottaa eripituiset kuidut toisistaan ja laskee osuuksien painon avulla kuidun 

pituusjakauman. Kuidunpituutta voidaan myös mitata kuva-analyysiteknologiaan 

perustuvilla kameramenetelmillä. (AEL, 2017) 

Hienoaineen muodostuminen on kiinteästi sidoksissa ulkoiseen fibrillaatioon. 

Jauhatuksessa muodostuu sekundääristä hienoainetta kuitujen ja kuituseinämien 

osien jauhautuessa pieniksi partikkeleiksi. Hienoaineella on suuri merkitys kuitujen 

välisen sidostenmuodostuskyvyn parantamisessa, mikä näkyy kartonkikoneen 

viiraosalla suotautumisvastuksen kasvuna. Hienoaineella on myös suurempi 

taipumus turvota kuin kuidulla. (Paulapuro, 2008) Käytetyn jauhatusenergian 

kasvaessa kemiallisten massojen hienoaineen koon on raportoitu pienenevän. (Hyll, 

et al., 2016) Hienoainepitoisuuden on tutkittu olevan riippuvainen käytetystä 

jauhatustehosta ja jauhimen roottorin pyörimisnopeudesta. Myös hienoaineen 

turpoamiseen eniten vaikuttaviksi tekijöiksi ovat osoittautuneet roottorin 

pyörimisnopeus, sulpun sakeus sekä, alhaisilla sakeuksilla (1-2 %), massan 

tilavuusvirta jauhimen läpi. (Olejnik, et al., 2017) Hienoainepitoisuutta voidaan 

mitata gravimetrisesti tai virtauksen kuvantamiseen perustuvalla 

kuituanalysaattorilla. Kuituanalysaattorin tulos on riippuvainen laitteen 

resoluutiosta. Gravimetrisellä mittauksella puolestaan voidaan saada selville 

hienoaine, jota kuvaan perustuva analysaattori ei tunnista. (Hyll, et al., 2016)  

Kuitujen osittainen liukeneminen on seurausta jauhatuksen edetessä kuidun 

rakenteen löystymisestä, jolloin osa kuidun amorfisen osan hemiselluloosasta ja 

ligniinistä liukenevat veden ja jauhatusvoimien vaikutuksesta. Osittaisen 

liukenemisen seurauksena kuidun pintaan muodostuu sitoutuva kerros (Häggblom-

Ahnger & Komulainen, 2003). Kokonainen liukeneminen ei ole toivottavaa, sillä 

kuitujen lujuusominaisuudet heikkenevät sidosaineena toimivan hemiselluloosan 

liuetessa. (AEL, 2017)  

Taulukossa III on esitettynä jauhatuksen aiheuttama rasitus sekä sen vaikutus 

kuituun. 
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Taulukko III Jauhatuksen rasituksen muodot ja niiden todennäköisimmät 

vaikutukset kuituihin. (Kerekes & Senger, 2006) 

 Rasitus Kuidun 

primäärivaikutus 

 

 

Puristus Sisäinen fibrillaatio 

Kuidun suoristuminen 

 

 

Taivutus Sisäinen fibrillaatio 

Kuidun suoristuminen  

 

Hankaus Ulkoinen fibrillaatio 

Hienoaineen 

muodostuminen 

 

 

Veto Kuidun katkeaminen 

Kuidun suoristuminen 

 

Wang et al. (2005) mukaan sellun jauhatuksessa tulisi keskittyä erityisesti sisäisen 

fibrillaation ja kuitujen suoristumisen lisäämiseen sekä hienoaineen ja ulkoisen 

fibrillaation vähentämiseen, jotta hyvän vetolujuuden lisäksi voitaisiin saavuttaa 

myös hyvät vedenpoisto-ominaisuudet. Ulkoista fibrillaatiota edistämällä 

puolestaan voitaisiin parantaa kartongin palstautumislujuutta sekä 

valonsirontakerrointa. Optimaalisen jauhatustuloksen saavuttamiseksi sisäistä 

fibrillaatiota ja suoristumista sekä ulkoista fibrillaatiota tulisi ilmetä sopivassa 

suhteessa. Jakamalla jauhatus erillisiin vaiheisiin, joissa suoritetaan erikseen 

puristava jauhatus sisäisen fibrillaation ja kuidun suoristamisen edistämiseksi sekä 

hankaava jauhatus ulkoisen fibrillaation edistämiseksi voitaisiin saavuttaa halutut 

jauhatuksen vaikutukset. (Wang, et al., 2007) 

5.3 Jauhatuksen vaikutus taivekartongin ominaisuuksiin 

Jauhatuksen määrän eli jauhatusiskujen lukumäärän ja iskujen energiasisällön 

lisääntyminen näkyvät kartongin yleisissä ominaisuuksissa bulkkisuuden ja 

ilmanläpäisevyyden alenemisena sekä tiheyden kasvamisena ja formaation 

paranemisena. (AEL, 2017) 
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Jauhatuksella on suuri vaikutus kartongin lujuusominaisuuksiin. Kuitujen 

sitoutumispinta-alan kasvaessa kuitujen fibrilloitumisen johdosta sen veto- ja 

puhkaisulujuus kasvavat. Repäisylujuus puolestaan kasvaa tiettyyn 

jauhatusvaiheeseen asti kunnes se lähtee laskuun. Samoin taittolujuus huononee 

jauhatuksen ylittäessä tietyn rajan. Rainan alkuperäismärkälujuus kasvaa rainan 

tiivistymisen johdosta, mikä parantaa valmiin kartongin venymää. (AEL, 2017) 

Jauhatuksen aiheuttama kuitujen kontaktipinta-alan lisääntyminen ja sitoutuminen 

huonontavat kartongin optisia ominaisuuksia kuten valonsirontaa, opasiteettia ja 

vaaleutta. Pinnan tiivistyminen ja tasoittuminen puolestaan parantavat kartongin 

sileyttä ja alentavat karheutta. (AEL, 2017)  

Taivekartongin monikerroksellinen rakenne vaatii tietynlaiset jauhatusolosuhteet 

eri kerroksissa käytettäville massakomponenteille, jotta halutut laatuominaisuudet 

täyttyvät valmiissa kartongissa. Jauhatuksen määrän vaikutus taivekartongin 

ominaisuuksiin on esitetty Taulukossa IV. 

Taulukko IV Jauhatuksen vaikutus taivekartongin eri kerrosten ominaisuuksiin. 

  (AEL, 2017) 

Taivekartonki Ominaisuus Jauhatuksen määrän kasvun 

vaikutus ominaisuuteen 

Pinta ja tausta Vetolujuus + +  
Huokoisuus - -  
Opasiteetti -  

Keskikerros Palstautumislujuus + +  
Bulkki -  

Taivekartongin tärkeimpään lujuusominaisuuteen, taivutusjäykkyyteen, voidaan 

vaikuttaa jauhatuksella. (AEL, 2017) Suuri osa taivutuksessa aiheutuneesta 

rasituksesta kohdistuu kartongin pintakerroksiin. Jauhatuksessa kartongin 

pintamassoja jauhetaan suhteellisen pitkälle, jolloin kartongin rakenne saadaan 

vastaamaan Kuvassa 7 esitettyä I-palkkia. Tämä rakenne edistää pintakerrosten 

kimmomodulia ja siten jäykkyyttä. Lisäksi jauhatuksella saadaan vaikutettua 

pintakerrosten painettavuuteen ja sileyteen. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 

2003) 
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Kuva 7 Taivekartongin I-palkkirakenne.      

  (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003) 

6 MÄRÄNPÄÄN KRIITTISET SUUREET 

Märänpään hallinnassa korostuvat tässä työssä kaksi tärkeää suuretta, joilla on suuri 

merkitys kartonginvalmistusprosessin onnistumisen ja lopputuotteen laadun 

kannalta. Nämä suureet ovat massan suotautuvuus ja sakeus. Kuten aikaisemmin 

on jo mainittu, massan suotautuvuusarvoa käytetään jauhatuksen 

energiankulutuksen säädössä, ja sen vuoksi suotautuvuusmittausten tuloksilla on 

merkittävä rooli myös tuotannon taloudellisuuteen. Sakeusmittausten rooli 

puolestaan korostuu sekä jauhatuksen onnistumisessa että massojen ja kemikaalien 

annostelussa (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003) Taulukossa V on esitetty 

massan sakeus- ja suotautuvuusmittauksessa käytetyt menetelmät. 

Taulukko V Suotatutuvuuden ja sakeuden mittausmenetelmät. 

Mitattava 

suure 

Merkitys Mittausmenetelmiä Standardit 

Suotautuvuus 

(ml) 

Vedenpoisto 

viiralla 

Jauhatuksen 

hallinta 

Schopper-Riegler 

(SR) 

Canadian Standard 

Freeness (CSF) 

ISO 5267-1 

ISO 5267-2 

TAPPI T 227 

Sakeus 

(% CS, g/l) 

Massa- ja 

kemikaalivirtojen 

säätely 

Jauhatuksen 

hallinta 

Massalietteen 

sakeuden määritys 

 

 

 

Massan tuhka 

ISO 4119 

TAPPI T 240 

SCAN-C17:64 

SCAN-M1:64 

 

TAPPI T 221 

SCAN-C6:62 
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6.1 Suotautuvuus 

Suotautuvuus on epäsuora jauhautuneisuuden mitta, joka on kehitetty kuvastamaan 

sulpun vedenpoistokykyä kartonkikoneen viiraosalla. Suotautuvuuden mittaaminen 

suoritetaan laboratoriossa Taulukossa V esitettyjen standardien mukaisilla CSF- ja 

SR-menetelmillä. CSF-mittausta käytetään pääasiassa mekaanisten massojen ja 

SR-mittausta sellujen suotautuvuusarvon mittaamisessa (Karlsson, 2006). 

Jauhamattomalla massalla suotautuvuus on suurta johtuen pitkistä 

sitoutumattomista kuiduista, kun taas jauhetulla massalla sitoutumiskyky on 

parantunut kuitujen fibrilloitumisen sekä hienoaineen muodostumisen seurauksena, 

ja näin ollen suotautuvuus on vähäistä. SR-arvo on suoraan ja CSF-arvo käänteisesti 

verrannollinen massan suotautuvuuteen, eli suuri SR-arvo tai pieni CSF-arvo 

tarkoittavat massan korkeaa suotautumisvastusta ja päinvastoin pieni SR-arvo tai 

suuri CSF-arvo tarkoittavat suurta veden läpäisykykyä. Mittauksia voidaan 

laboratoriomäärityksen lisäksi suorittaa myös puoliautomaattisilla online-

analysaattoreilla kuten esimerkiksi Valmetin PulpExpert –mittalaitteella, joka 

pyrkii tekemään mittauksen standardin mukaisesti. (AEL, 2017)  

Suotautuvuuden mittaamisella on todettu olevan tärkeä merkitys tuotteen laadun 

kannalta, sillä suotautuvuudella on suuri vaikutus kartongin kuituverkoston 

rakenteen muodostumiseen. (Neimo, 1999; Belle, et al., 2016) Suotautuvuusarvon 

merkitys korostuu myös silloin, kun sitä käytetään jauhatuksen hallinnassa 

jauhatusenergian säädössä. Kuvasta 8 nähdään jauhatuksen EOK:n vaikutus 

massan CSF- ja SR-arvoihin. 

 

Kuva 8 Massan SR-arvo jauhimen EOK:n muuttuessa. (Lumiainen, 2000) 
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Massan SR- ja CSF-suotautuvuusarvojen käyttö jauhatuksen hallinnassa sisältää 

kuitenkin ongelmia, sillä suotautuvuus on monien kuitu- ja massaominaisuuksien 

yhdistelmä. (Paulapuro, 2008) Suotautuvuusarvo riippuu suuresti massan 

tiivistymistaipumuksesta ja hienoainepitoisuudesta sekä monesta muusta tekijästä, 

joita on esitetty Taulukossa VI. Mittaustulokseen vaikuttavat myös kuitujen ja 

hienoaineen turpoaminen, johon käytetyn veden laadulla on suuri merkitys (Levlin 

& Söderhjelm, 1999). Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että sellun SR-

arvolla on lineaarinen korrelaatio massan ulkoisen fibrillaation kanssa, minkä 

vuoksi mittausta pidetään yksinkertaisena tapana kuvata ulkoista fibrillaatiota 

massasta, jossa ei ole hienoainetta. (Wang, et al., 2007; Belle, et al., 2016)  

Taulukko VI SR-mittauksen vahvuudet ja heikkoudet massan mittaamisessa. 

(Levlin & Söderhjelm, 1999; Paulapuro, 2008; Przybysz, et al., 2014; Karlsson, 

2006) 

SR-mittauksen vahvuudet SR-mittauksen heikkoudet 

- yksinkertainen tapa mitata 

massan suotautuvuutta 

- antaa tietoa massan 

ajettavuudesta 

- SR yleisesti käytetty mitta 

jauhatuksen hallinnassa ja 

massojen vertailussa 

- mittausmenetelmän herkkyys 

seuraaville massan 

ominaisuuksille: 

- lämpötila 

- pH 

- kuitujen pintakemia 

- hienoaine 

- kolloidiset aineet 

- massan joukossa oleva 

ilma 

- mittausmenetelmän herkkyys 

käytetyn veden laadulle (pH, 

elektrolyyttipitoisuus, kovuus) 

- ei erota jauhatuksen 

primäärivaikutuksia toisistaan 

- ei kuvasta massan 

lujuuspotentiaalia (ei kovin 

hyvä korrelaatio vetoindeksiin) 

- ei kuvasta hyvin massan 

vedenpoisto-ominaisuuksia 

kartonkikoneen viiralla 

- SR-arvo empiirinen arvo, joka 

ei ole verrattavissa mihinkään 

SI-järjestelmän yksikköön 
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6.2 Sakeus 

Sakeus on yksi tärkeimmistä fysikaalisista mittaus- ja hallintasuureista koko 

paperin- ja kartonginvalmistusprosessin kannalta. Se kuvaa sulpun kuiva-aine eli 

kuitu-, hienoaine- ja täyteainepitoisuutta. Märänpään prosesseissa sakeus voi 

tarkoittaa joko kokonaissakeutta tai tuhkasakeutta. Tuhkasakeus tarkoittaa 

näytteessä olevan palamattoman orgaanisen aineen sakeutta. Se määritetään 

laboratoriossa polttamalla näyte ja punnitsemalla siitä jäänyt tuhka. (Häggblom-

Ahnger & Komulainen, 2003)  

Sakeuden laboratoriomittaukset ja online-kalibrointi perustuvat SCAN- tai TAPPI-

standardeihin. Online-mittauksissa käytetään keskisakeusalueella (2-8 %:n sakeus) 

pääasiassa mekaanisia leikkausvoimamittareita ja mikroaaltoihin perustuvia 

mittausmenetelmiä, kun taas matalasakeusalueella (0-2 %:n sakeus) optisia 

mittausmenetelmiä. (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 2003) Taulukkoon VII on 

koottu erilaiset online-lähettimet ja niiden toimintatavat. 

Taulukko VII Sakeuden online-mittauksessa käytettävät lähettimet.  

  (AEL, 2017; Laitinen, 2005) 

 Toimintaperiaat

e 

Sakeusalue Rajoitteet 

Leikkausvoima

mittarit: 

-lapalähettimet 

-pyörivät 

sakeusmittarit 

Massan lapaan 

kohdistama 

leikkausvoima 

0,7-16 % 

(lapalähetin) 

1,5-16 % 

(pyörivä lähetin) 

Suuret 

virtausvaihtelut ja 

virtausnopeudet. 

Lapamittarit 

vaativat 

laminaarin 

virtauksen. 

Huomioi 

ainoastaan 

massan 

kuitusakeuden. 

Mikroaaltomitta

rit 

Mikroaaltojen 

kulkuaika massan 

läpi 

0-16 % Ilmakuplat (min. 

prosessipaine 1,5 

bar). 

Korkea 

johtokyky. 

Huomioi 

täyteaineen, 

kemikaalit ja 

tärkkelyksen. 
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Optiset mittarit 

-heijastusmittaus 

-absorptiomittaus 

-

polarisaatiomittau

s 

Aallonpituusaluei

den ohjautuminen 

massan läpi 

0,1-10 % 

(heijastukseen 

perustuva 

mittaus) 

0-1,5 % 

(polarisaatioon 

perustuva 

mittaus) 

 

Massan 

ominaisuuksien 

muutokset, 

kalibroitava 

erikseen kullekin 

massalajille. 

Kapea 

mittausalue. 

Sakeuden mittausta suoritetaan jauhatuksen hallintaa varten jauhimelle menevästä 

massasta, sekoitussäiliöön johdettavien massakomponenttien annostelun 

yhteydessä ja neliömassan säätöä varten konemassasta ja perälaatikosta. Myös 

pulpperien ja lajittimien hallintaa varten mitataan massan sakeutta. (AEL, 2017) 

Jauhatuksen hallinnassa sakeus on yksi jauhatustulokseen vaikuttava merkittävä 

tekijä. Matalasakeusjauhatuksen sakeus on välillä 3,5-5,0 %: havupuilla 3,5-4,5 % 

ja lehtipuilla 4,5- 5,0 %. Sakeuden vaihtelun on osoitettu vaikuttavan vakioiduilla 

EOK- ja OSK-arvoilla jauhatuksen massavirtoihin ja siten WRV-arvoon sekä 

kuitujen keskipituuteen. Alhaisella sakeudella kuitujen katkeilemisen on todettu 

olevan suurempaa kuin korkeilla sakeuksilla samalla EOK:n arvolla. (Olejnik, 

2013) Sakeuden vaihtelu tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä. Pitkiä 

havupuukuituja jauhettaessa alle 3,0 %:n sakeus lisää kuitujen katkeilua, mikä ei 

ole toivottua. (Paulapuro, 2008)  

Massan ja kemikaalien annostelu edellyttää myös tarkkoja sakeus- ja 

virtausmittauksia. Konesäiliön sakean massan lähtösakeus määrää kartongin eri 

kerrosten neliömassan. Neliömassalla taas on suuri vaikutus valmiin kartongin 

ominaisuuksiin. (AEL, 2017) Annostelu on suuri kustannus- ja laatutekijä; 

esimerkiksi jos sakeusmittaus on virheellinen pinnan ja selän massa-annostelussa, 

voidaan kallista sellua syöttää viiralle liian paljon, mikä puolestaan voi 

kompensoitua alhaisempana runkomassan määränä ja sitä kautta vaikuttaa myös 

paksuuteen ja edelleen kartongin jäykkyyteen. Sakeuden viimeisin säätö tapahtuu 

usein sekoitussäiliön ja konesäiliön välissä (Häggblom-Ahnger & Komulainen, 

2003). 

Kuvassa 9 on esitetty sakeusmittaukset märkäpään hallinnassa. 
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Kuva 9 Märkäpään sakeusmittausten hallinta. (AEL, 2017) 

7 MITTAUSTULOKSET PROSESSIN HALLINNASSA 

Kriittisten suureiden mittaukset tulisi suorittaa siten, että ne ovat luotettavia ja 

kuvastavat tarkasteltavaa ominaisuutta riittävän hyvin, jotta tulosten perusteella 

voidaan tehdä oikeita säätöratkaisuja. 

7.1 Mittausepävarmuus ja mittaustarkkuus 

Kaikkiin mittauksiin liittyy epävarmuutta, joka kertoo mittausuureelle saatujen 

arvojen oletetun vaihtelun. Kartonkimassojen mittauksiin liittyy aina mitattavan 

ominaisuuden tilastollinen jakauma, jonka muotoon ja tyyppiin vaikuttavat useat 

virhetekijät. (Levlin & Söderhjelm, 1999) Virhe on suureen yksittäisen 

mittaustuloksen ja todellisen arvon ero. Se voi olla systemaattista tai satunnaista. 

Systemaattinen virhe pysyy vakiona tai muuttuu ennakoitavasti toistuvissa 

mittauksissa. Se määritetään vertailuarvon ja useiden määritystulosten keskiarvon 

välisenä erotuksena. Satunnaisvirhe on kyseessä, kun useiden mittausten välillä ei 

ole säännönmukaisuutta eikä sitä pystytä ennakoimaan. (Rabinovich, 2005; 

Hiltunen, et al., 2011; Nordic Innovation Centre, 2006) 

Mittausepävarmuus on kvantitatiivinen arvio tarkkuuden käsitteelle, joka pitää 

sisällään mittauksen todenmukaisuuden ja täsmällisyyden. Mittauksen 

todenmukaisuus kuvastaa äärettömän monen toiston tuloksena saatujen mitattujen 
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arvojen keskiarvon ja vertailuarvon yhtäpitävyyttä eli systemaattisten virheiden 

osuutta. Täsmällisyys puolestaan kuvastaa samasta tai samankaltaisista kohteista 

toistomittauksilla saatujen arvojen yhtäpitävyyttä eli satunnaisia virheitä 

(Rabinovich, 2005; Hiltunen, et al., 2011) Kuvassa 10 on esitetty mittauksen 

todenmukaisuus ja täsmällisyys. 

 

Kuva 10 Mittauksen todenmukaisuus ja täsmällisyys. (Hiltunen, et al., 2011) 

Epävarmuuden avulla tiedetään, kuinka todennäköistä on, että mittaustulos asettuu 

todellisuudessa asetettujen raja-arvojen sisä- tai ulkopuolelle. Tulokset kertovat 

mittalaitteen toimivuudesta tai jonkin suureen säätötarpeesta. (Hiltunen, et al., 

2011) Kuvassa 11 on esitetty epävarmuus spesifikaationmukaisuuden tarkastelussa. 

 

Kuva 11 Mittaustulokset ja niihin liittyvä epävarmuus määritettyjen ylä- ja 

alarajojen suhteen. (Levlin & Söderhjelm, 1999)  
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Tapaus A kuvastaa tilannetta, jossa sekä mittaustulos että sen epävarmuus ovat 

molemmat raja-arvojen sisäpuolella. Suure noudattaa tällöin määritystä. B:n 

tapauksessa mittaustulos on rajojen sisäpuolella ja epävarmuus on osittain rajojen 

ulkopuolella, jolloin tulos todennäköisimmin noudattaa määritystä; toisin kuin D:n 

tapauksessa, jossa suure todennäköisimmin ei noudata määritystä. C:n kohdalla 

mittaustulos on raja-arvolla ja sen epävarmuus puoliksi rajan sisällä ja puoliksi 

ulkona. Tällöin on yhtä todennäköistä, että suure joko noudattaa tai ei noudata 

määritystä. E kuvastaa tapausta, jolloin suure ei noudata lainkaan määritystä. Jos 

epävarmuus ei ole tiedossa, on hankala tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä suureen 

spesifikaationmukaisuudesta. Sen seurauksena voi päätöksenteko kriittisten 

suureiden kohdalla johtaa ei-toivottuihin seurauksiin. (Levlin & Söderhjelm, 1999) 

7.2 Mittauksen virhelähteet 

Mittauksen virhelähteitä on näytteenotossa ja näytteen analysoinnissa. Jotta 

voidaan saada selville mittauksen kokonaisepävarmuus, tulee kaikki osat 

huomioida. 

Näytteenotto on mittauksen tärkein vaihe. Puuperäisten massojen näytteenotto on 

vaikeaa massojen vaihtelevan koostumuksen vuoksi. Näytteenotossa esiintyvä 

epävarmuus johtuukin usein näytteen heterogeenisyydestä. Massanäyte on pieni 

osuus sulppuvirrasta ja sen tulisi olla edustava otos, joka kuvastaa koko tutkittavaa 

massaa. Muun analyyttisen käsittelyketjun epävarmuuslähteiden huomioiminen ei 

riitä, jos näytteenotto on epäonnistunut. (Aihara, et al., 2006) Näytteen 

analysoinnissa mittausvirheeseen vaikuttavat niin mittalaite kuin analyysin 

suorittajakin. 

Online-mittalaitteella mitataan muutostilassa olevaa kohdetta. Kriittisin 

epävarmuuslähde on online-mittarin anturin oikea sijoittaminen prosessiin niin, että 

se kuvaa mitattavaa ominaisuutta. Eri toimintaperiaatteilla toimivat online-

sakeusmittarit reagoivat eri asioihin, mikä on huomioitava mittarin valinnassa. 

Esimerkiksi mikroaaltomittarit ja optiset mittarit eivät ole virtauksen vaihtelulle 

yhtä herkkiä kuin lapamittarit, mutta ne reagoivat massan kuitusakeuden lisäksi 

myös täyteaineeseen, kemikaaleihin ja tärkkelykseen (Laitinen, 2005). 
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Mittalaitteen tarkkuus on parhaimmillaan, kun mittaus suoritetaan kalibroinnissa 

vallitsevissa olosuhteissa. (Hiltunen, et al., 2011) Laboratorionäytteen 

analysoinnissa voi ilmetä analyysin suorittajasta aiheutuvaa virhettä, joka voi olla 

joko tahallista tai tahatonta. Taulukossa VIII on esitetty tyypillisimpiä 

näytteenoton, mittalaitteen ja mittauksen suorittajan virhelähteitä. 

Taulukko VIII  Mittauksessa esiintyviä tyypillisimpiä virhelähteitä. 

    (Hiltunen, et al., 2011) 

Näytteenoton 

virhelähteitä 

Mittalaitteen 

virhelähteitä 

Mittauksen 

suorittajan 

virhelähteitä 

Heterogeenisyys tai 

epähomogeenisuus 

Kalibroinnin epävarmuus 

ja aika kalibroinnista 

Väärä mittauksen 

suoritustapa 

Väärä näytteenottoaika- 

tai paikka 

Lineaarisuus ja 

stabiilisuus 

Väärä asteikon 

lukeminen 

Otantastrategian vaikutus: 

systemaattinen, 

satunnainen tai ositettu 

satunnainen 

Mittauksen selektiivisyys 

ja herkkyys  

Kirjoitusvirheet ja 

epäselvät merkinnät 

tulosten raportoinnissa 

Aineen muutoksen 

seuraukset (esim. 

tiheyden muutos) 

Taajuusriippuvuus ja 

mitattavan signaalin 

aaltomuoto 

Mittauksen 

lopettaminen, kun 

odotettu tulos 

saavutetaan 

Lämpötila ja paine Reagointinopeus Laskuvirheet 

Näytteenottoprosessin 

vaikutus pitoisuuteen  

Hetkellinen 

toimintahäiriö 

Henkilökohtainen 

reaktionopeus 

Näytteen siirto ja säilytys Nollakohdan vaikutus Väärä mittalaitteen 

valinta 

Aineen fysikaalinen tila 

(kiinteä, neste, kaasu) 

Mittalaitteen asento   

Kontaminaatio Resoluutio  

 

7.3 Valvontakortit 

Prosessin hallinnassa käytetään erilaisia valvontakortteja, joiden avulla voidaan 

valvoa prosessia ja tunnistaa prosessissa tapahtuvia muutoksia. Valvontakortteja 

voidaan tehdä mitattaville suureille ja attribuuttitiedoille. Mitattavalla suureella 

tarkoitetaan mitattavissa olevaa ominaisuutta, joka voidaan esittää numeerisena 

arvona, esimerkiksi kartonkimassan sakeus tai kuidun pituus. Attribuutti puolestaan 

kuvastaa ominaisuutta, jota ei voida numeerisesti mitata. Sen sijaan se on 

luokitteleva tieto kuten esimerkiksi vaikuttava tai ei-vaikuttava tekijä. (Oakland, 

2003)  
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Valvontakortti muodostuu mitattavan suureen arvoista, arvojen normaalijakauman 

keskiarvoviivasta (µ) ja mittauksille määritellyistä valvontarajoista, joita on 

vähintään kaksi. Rajat voivat olla joko tilastollisesti määritetyt valvontarajat tai 

tavoitevalvontarajat. Tilastolliset valvontarajat asetetaan ±1, ±2 tai ±3:n 

keskihajonnan (σ) päähän keskiarvoviivasta. (Hiltunen, et al., 2011; Nordic 

Innovation Centre, 2006) Tässä työssä määritetään konesäiliöiden sakeusmittausten 

eroarvoa kuvaavat valvontakortit. Eroarvot saadaan yksittäisten mittaustulosten 

eroista. Tällöin valvontarajat määräytyvät seuraavan kaavan mukaisesti (Isomäki, 

2015) 

𝑉𝑎𝑙𝑣𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎𝑗𝑎 =  𝜇 ± 𝑋 ∙  
�̅�

𝑑2
    (7) 

jossa  X 1, 2 tai 3 riippuen valvontarajasta, 

  �̅� vaihtelun keskiarvo, 

d2 vakio 1,128, kun vaihtelun laskennassa on käytetty kahden 

peräkkäisen arvon erotusta. 

 

8 KRIITTISET MITTAUKSET MÄRÄNPÄÄN HALLINNASSA JA 

TUOTEEN LAADUN SAAVUTTAMISESSA 

Sakeus- ja suotautuvuusarvojen käyttö tuotannon hallinnassa edellyttää, että 

mitattava näyte edustaa koko tutkittavaa massaa. Mittauksen onnistumisen kannalta 

tulee tietää massan ominaisuudet ja kuinka ne näkyvät virtaavassa putkessa, josta 

näyte otetaan. Massanäytteellä on merkitys sekä märänpään toiminnan että 

taivekartongin laadun kannalta. Kun kyseessä on epäsuora mittaus, kuten 

suotautuvuusmittaus, on myös tärkeää arvioida mitattavan suureen kykyä kuvata 

haluttua tapahtumaa tai asiaa. 

8.1 Massan virtaus putkessa 

Mittalaitteet mittaavat massan ominaisuuksia siitä virrasta, jonka mittalaite saa, tai 

siitä kohdasta, joka vaikuttaa mittalaitteeseen. Ei-newtonilaisena fluidina massan 

ominaisuudet vaihtelevat virtauksen eri kohdissa (putken seinämillä ja keskellä), 

mikä voi aiheuttaa ongelmia sekä online-mittauksiin että näytteenottoon. 

Massavirtauksen vaihtelu on ilmennyt merkittävimmin sakeusprofiilissa. 

Sakeusero voi olla jopa 25 % putken eri kohdissa (Timonen, 2002). Sakeusprofiilin 
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on tutkittu määräytyvän näytteenottokohdan lisäksi virtauksen nopeuden, 

massalajin ja sakeustason perusteella.  

Massan virtaus kehittyy virtausnopeuden kasvaessa Kuvassa 12 esitetyllä tavalla 

tulppavirtauksesta sekavirtaukseksi ja edelleen turbulenttiseksi virtaukseksi. 

Korkeilla nopeuksilla sakeuden vaihtelu putken eri kohdissa on pientä johtuen 

virtauksen turbulenttisuudesta ja siten kiintoaineen tasaisesta jakautumisesta 

putkessa. (Halttunen & Timonen, 2003) Oikean näytteenottotavan merkitys 

korostuu, kun näytettä käytetään vertailunäytteenä mittauslaitteiden kalibroinnissa. 

(Halttunen & Timonen, 2003) 

  

Kuva 12 Virtauksen kehittyminen putkessa virtausnopeuden kasvaessa.   

Massalajien välillä on eroavaisuuksia riippuen massojen kyvystä sitoa vettä. 

Voimakkaimmat sakeusprofiilit on havaittu selluilla, joilla vesi ja kuidut pysyvät 

erillään. Kuitujen määrän lisääntyessä ja sakeustason kasvaessa kuidut 

flokkaantuvat helposti ja muuttavat massan virtausominaisuuksia. Mitä suurempi 

on massan sakeus sitä enemmän sen virtaus poikkeaa veden käyttäytymisestä. Alle 

0,2-0,9 % sakeuksilla, riippuen massalajista, on massan arvioitu käyttäytyvän veden 

lailla. (Timonen, 2002)  

Timonen ja Halttunen (2003) ovat todenneet että massavirrasta tehtävien mittausten 

tulisi olla riippumattomia virtauksesta. Mittalaitteen ja laboratoriotuloksen välillä 

on silti usein isoja eroja, vaikka virtausnopeus ei muuttuisikaan. Virhe voidaan 

tällöin tulkita aiheutuvan näytteenottolaitteesta, sen sijoituksesta tai 

näytteenottotavasta. Näytteenottoventiilin rakenne voi joissakin tapauksissa olla 
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sellainen, että virtausnopeuden kasvaessa näytemassa laimenee eikä enää vastaa 

putkessa olevan massan sakeutta. Tämä voi vähentää massan kuiva-ainepitoisuutta 

jopa useilla kymmenillä prosenteilla. (AEL, 2017)  

8.2 Kriittiset suureet märkäpään hallinnassa 

Jauhatuksen hallinnassa käytetään suotautuvuusmittauksen antamia arvoja 

jauhatusenergian kulutuksen ohjaamisessa. Jauhatuksen hallinnassa tarkoituksena 

ei kuitenkaan tulisi ensisijaisesti olla vedenpoisto-ominaisuuksiin vaikuttaminen 

vaan lujuusominaisuuksien parantaminen kuituihin vaikuttamalla. 

Suotautuvuusarvo ei myöskään kuvasta riittävän hyvin lujuusominaisuuksia tai 

edes vedenpoistokykyä kartonkikoneen viiraosalla (Levlin & Söderhjelm, 1999). 

Suotautuvuusarvolla kuvataan erityisesti kuidun ulkoista fibrilloitumista, mutta 

arvo on riippuvainen monesta muustakin tekijästä. Olosuhteiden vaikutuksen 

vakioiminen tai poistaminen on hankalaa, koska tekijöitä ei tarkkaan tunneta tai 

pystytä mittaamaan. (AEL, 2017) Suotautuvuusarvo kuvaa huonosti massan 

suotautuvuutta varsinkin, jos näyte on otettu läheltä lyhyttä kiertoa. Tämä johtaa 

online-mittareiden ja laboratoriomittausten välisiin eroavaisuuksiin. (Häggblom-

Ahnger & Komulainen, 2003) Suotautuvuusarvon käyttöön tulisikin suhtautua 

harkitsevasti jauhatuksen hallinnassa. (Paulapuro, 2008) Lisäksi jauhatus on 

merkittävä energiaa kuluttava kartonginvalmistuksen osaprosessi. 

Mittaustuloksella on siis suuri merkitys energiankulutukseen ja siten kartongin 

tuotantokustannuksiin. 

Sakeudella on suuri merkitys jauhatuksen onnistumiseen. EOK:n ohjauksessa 

jauhimeen syötettävän massan virtaa säädetään sakeuden mukaan. Sakeuden 

mittavirheet voivat johtaa jauhimen virheelliseen säätöön. Sakeuden tulisi pysyä 

mahdollisimman vakiona hyvän jauhatustuloksen saavuttamiseksi. On esimerkiksi 

todettu, että EOK:n tai OSK:n vakiomisella jauhatuksen vaikutukset 

havupuuselluun vaihtelevat, jos sakeutta ei pidetä vakiona. Sakeuden vaihtelu 

johtaa vaihteleviin prosessivirtoihin, WRV-arvoihin ja kuidunpituuteen. Tulokset 

myös osoittavat EOK- ja OSK-menetelmien heikkouden sakeuden vaihdellessa. 

(Olejnik, 2013) 
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Massan sakeusmittauksella on suuri merkitys yleisesti tuotannon hallinnassa, sillä 

sakeudella on vaikutus jauhatuksen onnistumisen lisäksi myös moniin muihin 

prosessin asioihin, kuten seuraaviin (AEL, 2017):  

- massojen ja kemikaalien annostelu 

- prosessin vedenkulutus 

- säiliöiden ja putkistojen mitoitus 

- massan ja rainan rakenne ja ominaisuudet (vedenpoisto viiralla) 

- sakeuden mittaaminen ja hallinta 

- prosessin energian kulutus (esim. jauhatuksessa) 

- veden kiertonopeus 

Sekoitussäiliön jälkeisessä sakeusmittauksessa esiintyy usein ongelmia, jotka 

kumuloituvat prosessin seuraavissa vaiheissa. Lopulta konesäiliön massavirran 

lähtösakeus voi vaihdella haitallisen paljon. Ongelmia voi muodostua 

sekoitusäiliöön tulevien komponenttien virtausvaihteluista, muutoksista 

levyjauhimien toiminnassa, konesäiliön vääränlaisesta rakenteesta tai huonosta 

sekoituksesta tai ilman joutumisesta massan joukkoon. Myös sakeuden mittaus- ja 

hallintaongelmat aiheuttavat pitkäaikaisia sakeusvaihteluja. Mittaus- ja 

hallintaongelmat voivat olla peräisin virheellisistä mittauksista, huonosti 

viritetyistä säätimistä, isoista painevaihteluista laimennusveden syötössä, 

venttiilien hystereesistä ja säätöilman paine-eroista. (Paulapuro, 2008) 

Konesäiliöstä lähtevällä sakean massan virtauksella vaikutetaan kartonkikerroksen 

neliömassaan. Massan sakeus pidetään vakiona, ainoastaan sen virtausta säädetään 

halutun neliömassan mukaan. (Paulapuro, 2008) Koneelle menevän massan 

sakeuden säädössä käytetään usein sakeuden myötäkytkentää (Kuva 13), jonka 

tarkoitus on poistaa häiriöt jo ennen perälaatikkoa. Sakeusmittauksella ei ole 

tarvetta antaa absoluuttista arvoa, sillä säätö perustuu sakeuden vaihtelun 

mittaamiseen ja kompensointiin. Mittauksen toistettavuuden ja erottelutarkkuuden 

on kuitenkin oltava hyviä, jotta säätö onnistuu. (AEL, 2017) 
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Kuva 13 Konemassan sakeuden myötäkytkentä. (AEL, 2017) 

8.3 Kriittisten suureiden mittausten vaikutus kartongin laatuun 

Suotautuvuuden mittauksessa ilmenevät virheet aiheuttavat ongelmia 

rainanmuodostuksessa, jonka vaikutus näkyy valmiissa kartongissa veto- ja 

repäisylujuudessa sekä bulkissa ja kuituorientaatiossa. Näytteestä saatavan SR-

luvun ollessa liian matala lisätään jauhatusta, kun taas korkealla SR-luvulla 

vähennetään jauhatusta. Liian korkealla jauhatusasteella jauhamisesta seuraa tietyn 

pisteen jälkeen lujuusominaisuuksien heikkenemistä (AEL, 2017).  

Konesäiliön lähtösakeuden merkitys korostuu neliömassan säädössä. 

Sakeusmittauksen virheellisyys johtaa virheelliseen massavirtaan ja siten 

neliömassan säätövirheeseen. Neliömassalla on puolestaan suuri vaikutus 

useimpiin kartongin ominaisuuksiin. Alentunut neliömassa ilman muiden kartongin 

valmistuolosuhteiden muuttamista alentaa opasiteettia, paksuutta ja siten 

jäykkyyttä sekä lujuuksia, ja kasvattaa läpipainatusta. Muutoksia on mahdollista 

lieventää tai estää, mutta se johtaa usein jonkun muun ominaisuuden 

heikkenemiseen. (AEL, 2017) Kolmikerroskartongilla eri kerrosten konesäiliön 

lähtösakeuden mittausongelman aiheuttamat neliömassan säätöongelmat voivat 

johtaa eri kerrosten massasuhteiden häiriintymiseen ja siten haluttujen kartongin 

ominaisuuksien menettämiseen.  
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9 KIRJALLISUUSOSAN YHTEENVETO 

Taivekartonki on monikerroskartonki, jolta vaaditaan hyviä lujuus- 

läpäisemättömyys- ja painatusominaisuuksia. Ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa jo 

kuituraaka-aineiden valinnalla ja valmistuksessa käytettävillä osaprosesseilla.  

Jauhatus on yksi kriittisimmistä osaprosesseista kartongin valmistuksessa, koska 

sillä vaikutetaan moniin valmiin kartongin ominaisuuksiin joko heikentävästi tai 

parantavasti toisen ominaisuuden kustannuksella. Jauhatuksen hallintaa varten  

tarvitaan tarkat sakeus- ja virtausmittaukset, jotta massaa osataan jauhaa 

optimaalisesti. Jauhatuksen vaikutukset massassa näkyvät ensisijaisesti 

vedenpoisto-ominaisuuksien muutoksina kartonkikoneen viiraosalla. Suotautuvuus 

on vedenpoisto-ominaisuuden mitta, jota käytetään usein jauhatuksen säädössä. Se 

on kuitenkin epäsuora mitta, joka ei ota huomioon jauhatuksen tärkeimpiä 

vaikutuksia kuidun rakenteeseen. Jauhatuksen tavoitteena tulisi olla massan 

lujuusominaisuuksiin vaikuttaminen. Optimaalisen lujuustason saavuttamiseksi 

tulisi jauhatuksessa ilmetä sopivassa suhteessa erilaisia kuituihin kohdistuvia 

primäärivaikutuksia. 

Neliömassan säätö on myös yksi prosessin kriittisimmistä vaiheista, sillä 

neliömassalla on vaikutus useisiin kartongin ominaisuuksiin. Neliömassan säädön 

tehtävänä on annostella haluttu määrä massaa kuhunkin kartongin kerrokseen. 

Säätö edellyttää myös tarkat sakeus- ja virtausmittaukset jokaisesta konesäiliön 

sakeamassavirrasta.  

Sakeuden online-mittauksessa on huomioitava mittarityypin vaatimukset sijainnille 

putkessa sekä mitattavan massan ominaisuudet. Massan standardinmukaisen 

näytteenoton vaativassa sakeusmäärityksessä on myös huomioitava näytteenottoon 

vaikuttavat tekijät, jotta massasta saadaan edustava otos. Sakeuksien hallintaa 

varten mittausten tulisi sisältää mahdollisimman vähän hajontaa. 
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KOKEELLINEN OSA 

10 INKEROISTEN KARTONKITEHDAS 

Inkeroisten kartonkitehtaalla tuotetaan kahta eri kolmikerrostaivekartonkilajia, 

jotka ovat Tambrite ja Tamfold. Tambrite on täyspäällystetty kartonki, jossa 

kolmikerrosrakenteen pintakerroksen päällä on kaksinkertainen 

pigmenttipäällystys. Tamfold on kevyesti päällystetty taivekartonki, jossa 

pintakerroksen päällä on yksinkertainen pigmenttipäällystys. Raaka-aineina 

käytetään keskikerroksessa valkaistua painehioketta sekä koneen omaa hylkyä, 

pintakerroksessa valkaistua koivusellua ja selkäkerroksessa valkaistua koivu- ja 

mäntysellua. Taivekartonkien kokonaisneliömassa vaihtelee välillä 190-335 g/m2, 

josta ulkokerrosten neliömassat ovat 20-40 g/m2 ja keskikerroksen neliömassa 110-

290 g/m2. Molempia tuotteita käytetään kuluttajapakkauksissa, kuten suklaa- ja 

makeis- sekä lääkepakkauksissa. (Stora Enso, 2017) 

Tehtaan tuotanto tapahtuu Kartonkikone 4:llä (Kuva 14), jossa on 

moniviiraratkaisu. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle kartonkikerrokselle on oma 

konesäiliö, perälaatikko ja viiraosa. (Stora Enso, 2017) 

 

 

Kuva 14 Kartonkikone 4 perälaatikoilta rullaimelle. (Stora Enso, 2017) 

10.1 Märkäpää 

Massaraaka-aineet käsitellään omilla massalinjoillaan, joista ne annostellaan 

suoraan eri kerrosten omiin konesäiliöihin. Massalinjat ML1 ja ML2 ovat 
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valkaistun koivusellun, ja ML3 on valkaistun mänty- ja koivusellun käsittelyä 

varten. Sellu tuodaan paaleina ulkopuolisilta toimittajilta ja hajotetaan pulpperissa 

pumpattavaan muotoon. ML1:llä on koivulle kolme levyjauhinta ja yksi varalla 

olevan ML4:n varajauhin. ML2:lla koivusellu jauhetaan kahdella levyjauhimella. 

Molemmilla linjoilla jauhimille menevän massan sakeus asetetaan 3,9-4,4 %:iin. 

Jauhimilta koivusellu syötetään pinta- ja selkäkerrosten konesäiliöihin. ML3:lla 

sellu jauhetaan yhdellä levyjauhimella noin 3,5 %:n sakeudessa ja pumpataan selän 

konesäiliöön. (Savcor Oy, 2018) Hylkylinjalla käsitellään koneella muodostunut 

hylky sekä mahdollinen ostettu hylky, joka myös pulpperoidaan annostelua varten. 

Hylkymassa jauhetaan 3,4-3,8 %:n sakeudessa käyttäen kahta levyjauhinta. 

Rungon konesäiliössä hylkymassa yhdistetään Anjalan Paperitehtaan hiomolta 

putkimassana tulevan painehiokkeen kanssa. (Stora Enso, 2017)  

Neliömassan säätö tapahtuu konesäiliöstä perälaatikkoon syötettävän 

sakeamassavirran sakeuden perusteella virtausta säätämällä. Pinta- ja 

selkäkerrosten neliömassasäätöä varten laatusäätöjärjestelmä pyytää 

massavirtauksen (kg/s), jonka automaatiojärjestelmä laskee ja toteuttaa 

sakeamassavirran sakeuden mukaan. Neliömassan laskennassa käytetään Kaavaa 8 

sekä pinnalle että selälle. 

𝑁𝑒𝑙𝑖ö𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 =  
𝐶𝐹∙𝐹∙125

𝑣
∙

1

(100−ℎ−𝑓)
∙ 100, g/m2   (8) 

jossa  CF massan sakeus, %, 

  F massan tilavuusvirta, l/s, 

  v selkäviiran nopeus, m/min, 

  h kosteus rullaimella, %, 

  f täyteaine, 2,0 % selkä ja 3,5 % pinta. 

Kaavassa 8 luku 125 on korjauskerroin, joka ottaa huomioon muun muassa 

kartonkikoneen radan leveyden. 

Rungon neliömassan säädössä laatusäätöjärjestelmä pyytää tarvittavan 

massavirtauksen, jolla saavutetaan asetuksen mukainen kokonaisneliömassa. 

Käytännössä pinnan ja selän neliömassat määräävät rungon neliömassan. 
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10.2 PulpExpert 

PulpExpert-mittalaitteella suoritetaan vertailumittauksia prosessin tärkeimmille 

online-sakeusmittauksille: massalinjoille ja konesäiliöille. Mittalaitteelle otetaan 

massanäyte kustakin linjasta sen omaa näytteenottolinjaansa pitkin tutkittavan 

linjan online-sakeusmittauksen jälkeen Kuvassa 15 esitetyllä Metso Nove P-

tyyppisellä näytteenottimella. Näytteenotin soveltuu puhtaille massoille, joiden 

sakeus on välillä 0,5-5 %. (Metso Oyj, 2011) 

 

Kuva 15 PulpExpertin Metso Nove P-näytteenotin. 

Näytteenotto tapahtuu systemaattisesti noin kahden tunnin välein kullakin linjalla. 

Näyte tulee näytteenottimeen prosessin omalla paineella. Kuvassa 16 on esitettynä 

sakeuden online-mittauspaikat ja PulpExpertin näytteenottimet. Liitteissä I, II ja III 

on kuvat kaikista PulpExpertin näytteenottopaikoista ja niitä vastaavista online-

mittareista. 
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Kuva 16 Sakeuden online-mittaus- ja PulpExpertin näytteenottopaikat.  

PulpExpert mittaa myös useita muita massojen suureita. Tärkeimmät mitattavat 

suureet sakeuden lisäksi ovat pH, SR ja vetoindeksi.  

Pääasiassa PulpExpertin mittauksia käytetään varmistamaan online-mittausten 

luotettavuutta. Konesäiliöiden sakeuden online-mittareiden tasokorjaukset tehdään 

PulpExpertin sakeusmittausten perusteella. Selkeää tapaa korjauksen tekemiselle ei 

nykyisessä toimintamallissa ole vaan operaattori tekee korjauksen online-

mittaukseen oman harkintansa mukaan. Massalinjojen sakeusmittauksiin 

operaattori ei tee korjauksia. Jos selkeää poikkeamaa massalinjan online-mittarin ja 

PulpExpertin mittauksen välillä on, ilmoitetaan kunnossapitohenkilökunnalle tästä 

ja mittari kalibroidaan laboratorionäytteen mukaan. Jauhatuksen säädössä EOK-

arvoa muutetaan PulpExpertin suorittamien SR-mittausten mukaan. (Stora Enso, 

2017)  

PulpExpertin kalibrointia varten PulpExpertin näytteenottolinjasta otetaan 

vertailunäytteet vuoroviikoin neljästä linjasta. Niistä määritetään laboratoriossa pH, 

sakeus ja SR. 0-pisteen korjaus suoritetaan, jos useamman linjan pH-arvojen ero 

PulpExpertin tuloksiin on samansuuntainen tai se poikkeaa yli 0,3 pH-yksikköä. 

Kaikilla massalinjoilla on yhteinen kalibrointikäyrä pH-arvolle. Sakeuden 

poiketessa yli 0,2 %-yksikköä tai SR:n yli 3 yksikköä näytteenottolinjasta otetaan 
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uusi näyte ja mittaukset suoritetaan uudestaan. Jos eroa on vielä, PulpExpertin 

mittaukseen tehdään 0-pistekorjaus. (Stora Enso, 2017)  

Kuvassa 17 on esitetty nykyisen sakeusmittauksen kalibroinnin periaate.  

 

Kuva 17 Nykyinen massan sakeusmittausten kalibrointi. 

11 KOKEELLISEN OSAN TARKOITUS 

Inkeroisten kartonkitehtaan märänpään sakeusmittausten välillä on havaittu 

poikkeamia, jotka vaikeuttavat sakeusmittausten hallintaan. Mittaustulosten eron 

merkittävyys korostuu, kun laboratoriossa suoritettavia mittauksia käytetään 

PulpExpertin kalibroinnissa ja PulpExpertin tuloksia puolestaan online-mittausten 

kalibroinnissa. Konesäiliöiden sakeusvirheet vaikuttavat lyhyeen kiertoon 

annosteltavien sakeamassavirtojen ja siten eri kerrosten neliömassojen säätöön. 

Jauhatuksessa sakeusvirheet puolestaan vaikuttavat jauhimien energiankulutukseen 

ja siten jauhatuksen laatuun. 

Jauhatuksen hallinnassa käytetään lisäksi PulpExpertin antamia SR-arvoja 

jauhinten EOK:n säätöön. Suotautuvuuden on kuitenkin todettu olevan heikko 

mittari kuvaamaan jauhatuksen primäärivaikutuksia kuituihin, sillä SR-arvoon 

vaikuttavat useat eri tekijät. 
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Timonen (2002) on osoittanut massavirtauksesta saadun näytteen sakeusvaihtelun 

riippuvan virtausnopeudesta, massalajista, sakeusasteesta ja näytteenottopaikasta. 

Kokeellisen osan tarkoituksena on selvittää sekä online-mittarien toimivuus että 

sakeusmittausten välisiä eroja aiheuttavat tekijät ja kuinka ne voidaan poistaa. Kun 

sakeuseroihin vaikuttavat tekijät on eliminoitu, voidaan sakeuksien hallintaa varten 

kehittää uusi selkeä toimintamalli. Jauhatuksen hallinnan kehittämiseksi selvitetään 

onko nykyinen SR-arvon mittaus riittävä ohjaamaan EOK-arvon säätöä vai 

saadaanko kuituihin kohdistuvien primäärivaikutusten mittauksesta lisäarvoa 

jauhatuksen hallintaa.  

12 ONLINE-MITTARIEN LAITEKANNAN PARANNUSSUUNNITELMA 

Sakeusmittausten hallinnan kannalta ensimmäisenä on tarkastettava prosessiin 

välittömästi vaikuttavien online-mittarien tilanne ja selvitettävä parannuksia 

vaativat mittaukset. Tämän jälkeen voidaan tehdä suunnitelma online-mittareihin 

tehtävistä muutoksista. 

12.1 Mittarien kriittisyysluokittelu 

Sakeusmittarien parannussuunnitelmaa varten kartonkikoneen kaikki 

sakeusmittarit (Liite IV) jaettiin kolmeen eri ryhmään, jotka kuvastavat kyseisten 

mittarien tärkeyttä kartonginvalmistusprosessissa (Taulukko IX). Numeron 1 alla 

on kaikkein kriittisimmät ja numeron 3 alla vähiten kriittiset mittaukset. 

Priorisoinnissa on painotettu sakeusmittarin sijaintia prosessissa: mitä lähempänä 

sakeusmittari on kartonkikonetta ja mitä enemmän sillä on vaikutusta ajettavuuteen 

ja laatuun sitä tärkempänä sitä pidetään. Jaottelussa on myös kysytty tuotannon ja 

kunnossapidon henkilöstön mielipidettä mittarien kriittisyydelle.  

Kriittisyyden lisäksi luokittelussa huomioidaan myös mittarien toimivuus. Valmet 

on vuonna 2015 julkaistussa elinkaari-inventaariossa selvittänyt yleisellä tasolla 

kartonkitehtaan online-sakeusmittarien mallit sekä niiden asennustavat (Valmet, 

2015). Joidenkin mittarien malleihin tai asennuksiin on tehty muutoksia selvityksen 

jälkeen. Prosessiin on myös sijoitettu muutamia uusia mittauksia. Raportin 

päivitystä varten tehtiin uusi katsaus mittarien tilasta. Samalla mittarien toimivuutta 

kuvastavien värikoodien merkitystä päivitettiin. Värikoodien merkitykset ovat 

seuraavanlaiset: 
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Punainen:  Vika tai muu ominaisuus, joka selvästi vaikuttaa toimintaan 

Keltainen:  Pientä vikaa, esimerkiksi riittämätön suojaetäisyys lapamittarin 

asennuksessa tai vanhentunut laitemalli, johon ei enää huoltoa tai 

varaosia 

Vihreä:  Mittaus toimii normaalisti. Ei huomautettavaa asennuksessa. 

Tarkemmat perustelut kullekkin mittarille annetusta värikoodista löytyvät Liitteestä 

V.  

Taulukko IX Online-sakeusmittarien priorisointitaulukko. Ensimmäinen 

kategoria sisältää kriittisimmät mittaukset, toinen kategoria 

vähemmän kriittiset ja kolmas vähiten kriittiset. 

1. Kategoria 2. Kategoria 3. Kategoria 

Rungon konesäiliö 

34-QIC-3201 

Hylyn annostelusäiliö  

34-QIC-2321 

Massalinja 1 Pulpperi  

31-QIC-2035 

Pinnan konesäiliö 

34-QIC-3001 

Hiokkeen annostelu  

34-QIC-2242 

Massalinja 2 Pulpperi  

31-QIC-2125 

Selän konesäiliö 

34-QIC-3201 

Saostettu hylky  

34-QIC-2206 

Hylkylinja pulpperi  

31-QIC-2301 

Massalinja 1 Lähtökyyppi 

31-QIC-2014 

Hioke/hylky saostimelle  

34-QIC-2314 ja  

34-QIC-2327 

Hioketorni  

34-QIC-2233 

Massalinja 2 Lähtökyyppi 

31-QIC-2114 

Rungon viiravesi  

34-QIC-2420 

Hiokkeen paluuvirta  

34-QIC-2232 

Massalinja 3 

Annostelusäiliö  

31-QIC-2054 

Rungon perälaatikko 

34-QI-3219 

Puristinpulpperi 

34-QI-2274 

 
Massalinja 1 

Pumppauskyyppi  

31-QIC-2002 

Imutelankuoppa  

34-QI-2351 

 
Massalinja 2 

Pumppauskyyppi  

31-QIC-2102 

Jenkin pulpperi  

34-QIC-2361 

 
Massalinja 3 Pulpperi  

31-QIC-2037 

Popen pulpperi  

34-QIC-2371   
Pituusleikkurin pulpperi  

34-QI-1825   
Jälkikäsittelyn pulpperi  

34-QIC-5986 

 

Mittareiden kriittisyyden arvioinnissa kriittisimmiksi mittareiksi osoittautuivat 

konesäiliöiden ja massalinjojen sakeusmittaukset. Taulukosta IX huomataan, että 

kriittisimpien mittausten tila on hyvä ja korjaustarpeita vaativat mittarit ovat 

pääasiassa 2. tai 3. kategoriassa. 
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Kriittisimpien mittausten kohdalla on kuitenkin muutamia huomioitavia asioita. 

Kaikkien konesäiliöiden mittarit ovat mikroaaltomittareita, joissa prosessipaineelle 

on asetettu rajoitukseksi 1,5 baria mittausta häiritsevän vapaan ilman torjumiseksi. 

Konesäiliöiden mittarien toiminnan parantamiseksi Valmet on ehdottanut mittarien 

siirtoa putkistoon heti pumpun jälkeen, mikä vähentäisi vapaan ilman aiheuttamia 

häiriöitä mikroaaltomittareissa (Valmet, 2015). Mittarit ovat kuitenkin yhä 

samoissa paikoissa. Myös johtokyvylle on asetettu maksimiarvo 12 mS/cm (50 °C), 

mutta käytännössä johtokyky rajoittaa mittarien käyttöä ainoastaan sellutehtailla. 

(Metso Oyj, 2011)  

Massalinjojen sakeusmittauksista esille nousee korjaustarpeita vaativa Massalinja 

3:n annostelusäiliön lapamittari. Mittari on vanhaa laitemallia, jonka lisäksi 

mittarilla on huono sijoituspaikka putkistossa. Mittari on liian lähellä pumppua, ja 

suora putkiosuus on liian lyhyt, mikä voi johtaa siihen, että virtaus voi mittarin 

kohdalla olla turbulenttista ja aiheuttaa siten virhettä lapamittaukseen.  

Seuraavaksi kriittisimpien mittarien kategoriassa ovat kartonkikoneesta hieman 

etäämmällä ja vähemmällä tarkkailulla olevat mittaukset. Mittausten joukossa on 

useampia huomiota vaativia mittauksia, joista esille nousee  saostetun hylyn 

sakeusmittaus. Mittarin sijaintia on vaihdettu useaan otteeseen, mutta mikään 

mahdollinen sijainti ei ole ollut lapamittarille optimaalinen, eikä mittari ole ollut 

käytössä 1.12.2017 lähtien. Sakeusmittausta pidetään kuitenkin sekä prosessi- että 

kunnossapitohenkilökunnan mielestä tärkeänä mittauksena, joka tulisi uusia 

esimerkiksi optiseen mittariin.  

Hylyn annostelusäiliön sakeusmittauksena on lapamittari, joka ei ole optimaalinen 

hylyn sakeuden mittaamiselle, sillä se mittaa ainoastaan massan kuitusakeuden. 

Hylyn vaihteleva koostumus sisältää kuitenkin erilaisia täyteaineita ja päällysteitä, 

joita mittaus ei huomioi. Keltaisella ovat myös Massalinja 1:n ja 2:n lähtökyyppejä 

ja Massalinja 3:n annostelusäiliötä edeltävät mittaukset, jotka edustavat vanhaa 

laitemallia. Näiden mittarien toimintavarmuus vaikuttaa olennaisesti lähtökyyppien 

sakeustasoon.  

Tässä kategoriassa on myös rungon perälaatikon sakeusmittaus, vaikka mittari on 

sijainniltaan lähempänä kartonkikonetta kuin rungon konesäiliön mittaus. Mittaria 
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ei ole kuitenkaan koettu konesäiliön mittaria tärkeämmäksi, sillä konesäiliön sakeus 

määrää myös perälaatikon sakeuden ja prosessia voidaan ajaa ilman tätä mittausta. 

Vähiten kriittisten mittarien kategoriassa on prosessin alkuvaiheiden mittareita, 

joilla on vähiten vaikutusta prosessin ajettavuuteen. Näiden mittarien joukossa on 

eniten puutteellisia mittauksia. Punaisella ovat puristinpulpperin, imutelakuopan ja 

jenkin pulpperin sakeusmittaukset. Puristinpulpperin ja imutelakuopan mittarien 

näytöt eivät toimi. Imutelakuopan mittari on lisäksi asennettu putkistossa kohtaan, 

jossa saattaa olla lapamittausta häiritsevää kierrevirtausta. Myös jenkin pulpperin 

sakeusmittari on sijoitettu lapamittarille huonoon kohtaan, jossa mittari ei voi 

toimia. Kyseinen linja ei ole kuitenkaan käytössä. Keltaisella merkatuista 

mittareista hylkylinjan, jälkikäsittelyn ja pituusleikkurin pulppereilla on vanhaa 

mallia olevat lapamittarit. Lisäksi jälkikäsittelyn pulpperin mittari on asennettu 

liian lähelle mutkaa. Massalinja 2:n pulpperin mittarin sijainnissa saattaa olla 

kierrevirtausta, joka häiritsee lapamittausta ja siten mittari on merkattu keltaiseksi. 

12.2 Uusinta- ja korjaussuunnitelma 

Online-sakeusmittarien priorisointitaulukkoa on tarkoitus käyttää ohjeena mittarien 

laitekannan uusimiselle ja korjausten tekemiselle. Korjauksia tulisi tehdä siten, että 

ensimmäisen kategorian mittarit saataisiin kaikki vihreiksi ja muut mittaukset 

vähintään keltaisiksi. Lisäksi mittarien uusinnassa huomioidaan kohteet, joissa olisi 

hyvä tehdä muutoksia vaikka mittari olisikin toimiva. Kaikkien korjausten 

tekemiselle asetetaan tavoitteeksi 2-3 vuotta, sillä kaikkia mittareita ei ole järkevää 

korjata tai vaihtaa kerralla. Mittarien uusintaa ja korjausta varten tehty suunnitelma 

on esitetty Taulukossa X. 

Taulukko X Uusinta- ja korjaussuunnitelma. 

1. Kategoria Muutos 

Pinnan konesäiliö 1. Mittarin siirto alakertaan heti 

pumpun jälkeen 

Selän konesäiliö 1. Konesäiliön pumpun kierrosten 

nosto 

2. Mittarin siirto alakertaan heti 

pumpun jälkeen 
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Massalinja 3 annostelusäiliö Mittarin vaihto optiseksi mittaukseksi, 

joka sijoitetaan heti pumpun jälkeen. 

2. Kategoria Muutos 

Hylyn annostelusäiliö Mittarin vaihto tuhkaa mittaavaksi 

optiseksi mittariksi tai 

mikroaaltomittariksi.  

Saostettu hylky Mittarin vaihto tuhkaa mittaavaksi 

optiseksi sakeusmittariksi. 

Massalinja 1 Pumppauskyyppi Mittarin vaihto KC-3-mittariin. 

Massalinja 2 Pumppauskyyppi Mittarin vaihto KC-3-mittariin. 

Massalinja 3 Pulpperi Mittarin asennon korjaus. 

3. Kategoria Muutos 

Massalinja 2 Pulpperi Mittarin vaihto optiseksi mittariksi. 

Hylkylinjan pulpperi Mittarin vaihto optiseksi mittariksi. 

Puristinpulpperi Huolto tai vaihto KC-3-mittariksi. 

Imutelankuoppa Vaihto KC-3-mittariin ja asennus 

putkistossa 20 metriä eteenpäin. 

Jenkin pulpperi Jos linjaa käytetään, niin huolto ja 

asennus päälinjaan tai asennetaan 

optinen mittaus heti pumpun jälkeen. 

Pinnan ja selän konesäiliöiden kohdalla korjaustoimenpiteitä suoritetaan asteittain. 

Ensimmäisenä toimenpiteenä sakeusmittausten toimivuuden parantamiseksi 

suoritetaan putkistojen puhdistus, sillä putkistoon huomattiin jääneen sellujen 

mukana tulleita uuteaineita, jotka voivat haitata mittarien toimintaa. Seuraavaksi 

kiinnitetään huomio mikroaaltomittarin tarvitseman riittävän paineen takaamiseen. 

Kuvasta 18 huomataan, että pinnalla paine pysyy esitetyllä ajanjaksolla 200 kPa 

yläpuolella, joten paine ei vaikuta mittarin toimintaan tällä aikavälillä. 

Kunnossapitoilmoituksista kuitenkin nähdään, että paineen lasku on aiheuttanut 

mittarilukeman heiluntaa aikaisemmin. Selkämassan paine puolestaan laskee 

kuvassa esitetyllä ajanjaksolla huomattavasti alle alarajan. Myös tässä tapauksessa 

on esiintynyt sakeusmittauksen heiluntaa. Selkämassan painetta pyritään 

ensisijaisesti nostamaan pumpun kierroksia lisäämällä. Jos painetta ei saada 
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nostettua mittarille suositellun alarajan yläpuolelle, voidaan mittarien sijaintia 

siirtää neljä metriä alemmas heti massapumpun jälkeen, jolloin saataisiin noin 0,4 

baria lisää painetta. Runkomassan paineesta on saatavilla pidemmän aikavälin 

mittaustulokset, joista nähdään että paine tällä linjalla pysyy pääosin alarajan 

yläpuolella. 

 

Kuva 18 Selän konesäiliöiden prosessipaineet. Punainen viiva on mittarin 

toimivuudelle asetettu 1,5 barin (152 kPa) alaraja. 

Massalinja 3:n mittarin sijainti ei ole hyvä lapamittarille. Mittaria ei ole myöskään 

mahdollista siirtää optimaalisempaan paikaan ilman putkitöitä. Paras vaihtoehto 

sakeusmittauksen toimivuudelle on sijoittaa putkistoon optinen mittari, joka ei ole 

riippuvainen massan virtauksesta.  

Hylyn annostelusäiliön mittari tulee vaihtaa, joko mikroaaltomittariin tai tuhkaa 

mittaavaan optiseen mittariin, jotta massan todellinen sakeus saadaan mitattua. 

Myös saostetun hylyn lapamittari tulisi vaihtaa optiseen mittariin. Kohteista 

vapautuvat KC-3-mittarit voidaan siten sijoittaa massalinja 1:n ja massalinja 2:n 

pumppauskyyppien vanhentuneiden mallien tilalle.  
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Haastatteluissa esille nousi massalinjojen 1, 2 ja 3 sekä hylkylinjan pulpperien 

kierrätyslinjan herkkyys mennä tukkoon lapamittarien virheellisen 

sakeusmittauksen johdosta. Parannusehdotuksena pulpperien tukkeutumisen 

ehkäisemiseksi ehdotettiin optisia mittareita, jotka ovat tarkkoja mittaamaan 

massan todellisen sakeuden riippumatta massan virtausominaisuuksista. Massalinja 

1:n pulpperin mittaus toimii kuitenkin normaalisti nykyisessä asennuspaikassa ja 

massalinja 3:n pulpperin sakeutta mittaavalle lapamittarille puolestaan riittää 

asennon korjaus. Massalinja 2:n sijaintiin voitaisiin asentaa optinen mittari, johon 

kierrevirtauksella ei ole vaikutusta. Hylkylinjan pulpperin vanhan 

sakeusmittauksen tilalle puolestaan voitaisiin asentaa tuhkaa mittaava optinen 

mittari. Samalla pulppereille tulisi sijoittaa kunnolliset näytteenottimet, jotta 

mittarit voidaan luotettavasti kalibroida. 

Kolmannen kategorian punaisista mittareista jenkin pulpperin linja ei ole käytössä, 

joten mittarille ei tehdä mitään. Jos mittaus kuitenkin halutaan ottaa käyttöön, tulee 

mittaus sijoittaa linjan päävirtaukseen tai asentaa optinen mittaus nykyisessä 

linjassa välittömästi pumpun jälkeen. Puristinpulpperin mittari huolletaan tai 

vaihdetaan hioketornilta vapautuvaan KC-3-mittariin. Imutelankuopan mittariksi 

vaihdetaan KC-3-mittaus joko massalinja 2:n pulpperilta tai hioketornilta ja 

asennuspaikka siirretään 20 metriä eteenpäin. 

13 SAKEUSMITTAUSTEN VERTAILU 

Kartonkikoneen kriittisimpien sakeusmittausten todenmukaisuutta tarkasteltiin 

ensin vertailemalla eri mittausten välisiä tuloksia. Tämän jälkeen vertailtiin 

mittaustulosten pitkän aikavälin trendejä keskenään. Tarkastelun kohteena olivat 

PulpExpertin mittaama sakeus, PulpExpertiltä otetusta näytteestä laboratoriossa 

mitattu sakeus, online-sakeus ja massalinjan näytteenottoventtiilistä otetun näytteen 

sakeus.  

13.1 Massalinjojen sakeuksien vertailu 

 

Massalinjojen sakeuksien alustavaa vertailua varten tehtiin 

datankeräyssuunnitelma, jossa jokaisesta linjasta kerättiin näyte viideltä eri 

ajanhetkeltä. Jokaisesta näytteestä tehtiin neljällä eri mittausmenetelmällä kolme 

toistomittausta (Kuva 19). Mittausjärjestelmän analysoinnin kannalta sakeuden 
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tulisi edustaa koko mitattavaa mittausväliä, mutta tässä tapauksessa pystyttiin 

käyttämään ainoastaan sakeuden normaaleja arvoja tuotannon ollessa käynnissä. 

Liitteessä VI on esitetty massalinjojen vertailumittausten tulokset.  

 

Kuva 19 Massalinjojen sakeuksien vertailumittausten toteutus. 

Vertailumittausten lisäksi tarkasteltiin pitkän aikavälin sakeusmittauksia. 

Mittaustuloksissa on mukana aikavälin 28.2.2018-24.7.2018 mittaukset. Jotta 

massalinjojen varsinaisista näytteenottoventtiileistä saatiin enemmän dataa 

vertailua varten, tehtiin laboratoriossa mittauksia vielä jokaisesta linjasta kuuden 

eri neliöpainon ajanhetkeltä eli siten, että kunkin linjan koko tilavuusvirtauksen 

vaihteluväli oli edustettuna. Mittaustulokset löytyvät Liitteestä VIII. 

ML1:n lähtökyypin sakeuden vertailumittausten tulokset on esitetty Kuvassa 20. 

 

Kuva 20 ML1:n lähtökyypin sakeuden vertailumittaukset. 
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ML1:n lähtökyypin tuloksista päätellen PulpExpertin eri osien sisäinen hajonta on 

mittauksista suurinta, sakeuden toistomittaukset poikkeavat keskenään jopa 0,11 

sakeus-%. Muilla mittauksilla tulokset poikkeavat korkeintaan 0,05 sakeus-%:a. 

PulpExpertin ja PulpExpertiltä otetun laboratorionäytteen taso online-mittaukseen 

ja massalinjan varsinaiseen näytteeseen nähden on alhaisempi. Mittaukset 

kuitenkin noudattavat melko samanmuotoista käyrää, mittausten välillä on 

ainoastaan tasoeroa. Myös pitkän aikavälin trendi (Kuva 21) todistaa sen, että 

PulpExpertin tulokset ovat jatkuvasti online-mittauksen tuloksia alhaisempia 

aikavälin alkupuolella, jopa 0,5 sakeus-%:a. Mittaustulokset vähitellen nousevat 

lähemmäs online-mittauksen antamia sakeustuloksia. 

 

Kuva 21 ML1:n lähtökyypin sakeusmittaukset. 

PulpExpert-lab tulosten todettiin vertailumittauksissa seuraavan PulpExpertin 

tuloksia. Myös näistä tuloksista nähdään sama. PulpExpertin kalibrointi 

PulpExpert-lab-arvoilla on onnistunut. Tuloksissa huomio kuitenkin kiinnittyy 

massalinjan näytteenottimesta saadun sakeuden suuruuteen PulpExpertin 

näytteenottimesta mitattuun sakeuteen verrattuna. Oletuksena on, että jommasta 

kummasta näytteenottimesta saatu näyte ei edusta tutkittavaa massaa. Kun 

katsotaan PulpExpertin näytteenottimen sijaintia, voidaan todeta että se ei ole paras 

mahdollinen näytteenottimen optimaaliselle toiminnalle. Venttili sijaitsee useiden 

risteävien putkien välissä, ja mittaus suoritetaan vastavirrasta. Näytteenottoventtiili 
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on todennäköisesti sijoitettu tähän, jotta saadaan sekä pinnan konesäiliöön että selän 

konesäiliöön menevän ja linjan varajauhimelta tulevan koivusellun sakeus yhdestä 

pisteestä.  

ML2:n lähtökyypin vertailumittausten tulokset on esitetty Kuvassa 22. 

 

Kuva 22 ML2:n lähtökyypin sakeuden vertailumittaukset. 

PulpExpertin sakeusmittauksen toistettavuudessa on tässäkin tapauksessa suurin 

hajonta. Mittausten välillä on korkeimmillaan 0,07 sakeus-% eroa. Tulosten 

perusteella sakeuden online-mittari näyttää sakeudelle keskiarvoa 4,30 sakeus-%, 

kun taas muiden mittausten keskiarvot ovat alle 3,80 sakeus-%. PulpExpertin ja 

PulpExpertin laboratoriomittausten sekä massalinjan laboratoriomittausten 

keskiarvoilla ei juurikaan ole eroa ja ne noudattavat samaa käyrää. Eri paikoista 

saadut näytteet vastaavat siis toisiaan, mutta online-mittarin kalibrointi on 

epännistunut tai tulokseen on vaikuttanut systemaattinen virhe. Ero on korjattavissa 

korjauskertoimella. 

Kuvassa 23 on esitetty ML2:n lähtökyypin pitkän aikavälin sakeusmittausten 

trendit. 
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Kuva 23 ML2:n lähtökyypin sakeusmittaukset. 

Tuloksista nähdään, että online-mittarille 4.4.2018 tehdyn korjauksen jälkeen 

online-mittarin sakeustaso on noudattanut samaa trendiä muiden mittausten kanssa. 

Online-mittarin ja muiden mittausten välillä on ainoastaan vieläkin hieman 

tasoeroa, joka voidaan korjata korjauskertoimella.  

ML3:n annostelusäiliön vertailumittausten tulokset on esitetty Kuvassa 24. 

 

Kuva 24 ML3:n annostelusäiliön sakeuden vertailumittaukset. 

ML3:n annostelusäiliön tuloksista nähdään, että PulpExpertin toistomittausten 

välinen vaihtelu on jopa 0,23 sakeus-%. Massalinjassa on näytteenottohetkillä ollut 

pitkäkuituista mäntysellua, joka ei ole yhtä helposti käsiteltävää kuin 

lyhytkuituinen ja tasalaatuisempi koivusellu.  
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ML 3:n annostelusäiliön pitkän aikavälin sakeusmittaukset on esitetty Kuvassa 25. 

 

Kuva 25 ML3:n annostelusäiliön sakeusmittaukset. 

Linjan trendissä tapahtuu paljon muutoksia pitkällä ajanjaksolla. 4.4.2018 online-

sakeus on nostettu tasolta 3,5 sakeus-% tasolle 3,7 sakeus-%. 5.6.2018 linjan 

mäntysellu on vaihdettu koivuselluun, josta seuraa PulpExpert-, PulpExpert-lab- ja 

ML-sakeuksien nousu 4,0 sakeus-%:iin. Tässä kohtaa online on tulkinnut massan 

sakeuden todellista alhaisemmaksi ja sulkenut vesiventtiiliä. Selluvaihdon jälkeen 

online-mittari on noin kuukauden korjaamatta oikealle sakeustasolle. Koska 

todellinen sakeus on paikoin yli 0,5 sakeus-% enemmän kuin asetussakeus, jonka 

mukaan EOK:ta säädetään, massaa jauhetaan tänä aikana suunniteltua vähemmän. 

Koska linjassa käytetään eri sellulajeja, tulisi online-mittarille tehdä kaksi 

kalibrointikäyrää, joista voidaan massalajin vaihtuessa valita kunkin massan oma 

kalibrointikäyrä. 

Koska PulpExpert tekee mittaukset myös annosteltavan hylyn ja hiokkeen linjoista, 

on myös näiden mittausten todenmukaisuutta tarkasteltu. Kuvassa 26 on esitetty 

hylkylinjan vertailumittausten tulokset. 
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Kuva 26 Hylyn annostelusäiliön sakeuden vertailumittaukset. 

Hylyn annostelusäiliön sakeusmittauksista nähdään, että sakeuden vaihtelu kullakin 

mittausmenetelmällä on alle 0,08 sakeus-%:a.  

Online- ja PulpExpert-mittauksilla sakeuden keskiarvotaso on samaa luokkaa, noin 

3,45 sakeus-%; kun taas laboratoriomittausten keskiarvot ovat noin 3,57 sakeus-%. 

Mittausmenetelmien välillä ei ole mitään selkeää yhtenäistä käyrää, jota ne 

noudattaisivat.  

Hylyn annostelusäiliön pidemmän aikavälin sakeusmittaukset on esitetty Kuvassa 

27. 

 

Kuva 27 Hylyn annostelusäiliön sakeusmittaukset. 
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Kuvasta 27 nähdään, että online-mittarin lukema poikkeaa selkeästi muiden 

sakeusmääritysten tasosta. Konesäiliöön menevää massamäärää ohjataan onlinen 

perusteella, joten hylkyä menee runkomassaan todellisuudessa vähemmän kuin on 

tarkoituksena. Online-mittarin ero muihin mittauksiin voi johtua joko hylyn 

koostumuksen muutoksesta tai siitä, että mittari on ajautunut pois virityksestä. 

Hylyn sakeuden mittauksessa on huomioitava se, että hylky sisältää täyteaineita, 

joihin lapamittari ei reagoi; kun taas sakeuden määritys laboratoriossa ja 

PulpExpertillä ottaa huomioon massan kokonaissakeuden. Vaihtelevan 

täyteainepitoisuuden vuoksi online-mittarin ja PulpExpertin ero voi vaihdella 

paljonkin. Kuten aikaisemmin jo todettiin tulisi tämä mittaus vaihtaa hylylle 

sopivampaan mikroaaltomittaukseen tai tuhkasakeutta mittaavaan optiseen 

mittariin. 

Rungon konesäiliöön annostellun hiokkeen sakeusmittaukset on esitetty Kuvassa 

28.  

 

Kuva 28 Hiokkeen annostelusäiliön sakeusmittaukset. 

Hiokkeelle tehtiin massalinjan näytteenottoventtiilistä määritykset vain kuudesta 

pisteestä, sillä hiokkeen PulpExpert-, PulpExpert-lab ja online-sakeuksissa ei 

havaittu suuria poikkeamia datassa ennen kokeellisen osan aloittamista. Tämän 

vuoksi pääpainoa ei ole laitettu hiokkeen sakeuden tutkimiselle. Kuvassa 28 
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olevista mittaustuloksista voidaan kuitenkin sanoa, että mittaukset ovat lähes 

yhtäpitäviä keskenään ja online-mittaus täten luotettava. Online-mittarin 

tarkkuuden voidaan olettaa johtuvan kohteessa käytetystä pyörivästä 

sakeuslähettimestä, joka ei ole virtauksen vaihteluille yhtä herkkä kuin lapamittari. 

Online-mittauksen näyttämää voitaisiin silti hieman laskea, jotta mittausten 

jakaumien keskiarvot olisivat kohdallaan.  

13.2 Konesäiliöiden sakeuksien vertailu 

Konesäiliöiden sakeuksista tehtiin massalinjojen tapaan alustava vertailu, jossa 

selvitettiin toistomittauten välinen vaihtelu ja eri mittausten välinen 

yhdenmukaisuus. Jokaisen konesäiliön kohdalla käytettiin viittä eri mittausta, 

neljää mittausmenetelmää ja kolmea toistomittausta Kuvassa 29 esitetyllä tavalla. 

Pinnan konemassan asetussakeus aikana oli 3,25, selän 3,15 ja rungon 2,50 sakeus-

%, eikä konemassojen sakeuden asetustasoja yleensä muuteta. Tutkimusta varten 

sakeusmittaukset suoritetaan online-mittarilla, PulpExpert-mittalaitteella, 

PulpExpertin näytteenottimen linjasta ja konesäiliön varsinaisesta 

näytteenottoventtiilistä.  

 

Kuva 29 Konesäiliöiden sakeuksien vertailumittausten toteutus. 

Alustavan vertailun jälkeen katsottiin massalinjojen tapaan pitkän aikavälin 

sakeuseroja. Mittaustuloksissa on mukana kaikkien menetelmien mittaukset 

aikavälillä 28.2.2018-17.9.2018. Näissä mittauksissa on vertailumittaustulosten 

lisäksi kuusi lisämittausta eri tilavuusvirran hetkiltä kattaen koko 

tilavuusvirtauksen vaihteluvälin.  
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Kuvassa 30 on esitetty pinnan konesäiliön vertailumittausten tulokset. 

 

Kuva 30 Pinnan konesäiliön vertailumittaukset. 

Kuvan 30 perusteella pinnan konesäiliön eri mittaustapojen tostettavuus on hyvä eli 

yhden näytteen mittaustulosten välillä ei ole suurta eroa. Erot ovat 

laboratoriomittauksilla korkeintaan 0,025 sakeus-% ja online-mittarilla vielä 

vähemmän. PulpExpertin kokeiden välinen vaihtelu puolestaan on suurempaa, 

hieman yli 0,1 sakeus-%:n erojakin ilmenee.  

Konesäiliöstä otetut laboratorionäytteet ja niistä suoritetut mittaukset osoittavat, 

että todellisuudessa sakeuden arvo voi poiketa jopa 0,2 sakeus-%:a online-

mittauksesta.  

Kuvassa 31 on pinnan konesäiliön sakeuksien pitkän aikavälin trendi. 
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Kuva 31 Pinnan konesäiliön sakeusmittaukset. 

Pinnan konesäiliön sakeusmittausten tuloksista nähdään, ettei  mittausten välillä ole 

suuria eroja. On kuitenkin muistettava se, että konesäiliöiden online-sakeuksille 

tehdään jatkuvaa tasokorjausta PulpExpertin tulosten mukaan. 

Selän konesäiliön sakeuden vertailumittausten tulokset on esitetty Kuvassa 32. 

 

Kuva 32 Selän konesäiliön sakeuden vertailumittaukset korjatulla online-

arvolla. 

Selän konesäiliön eri mittaustapojen välinen toistettavuus on tässäkin tapauksessa 

hyvä. Vaihtelua kuitenkin ilmenee mittausten välillä, mikä voi johtua siitä, että 

selkäkerroksen massassa on näytteidenottohetkellä lyhytkuituisen koivusellun 

lisäksi myös pitkäkuituista mäntysellua, ja sen vuoksi massa on heterogeenisempää 
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kuin lyhytkuituisesta koivusellusta muodostuva pintamassa. Konesäiliön 

näytteenottimesta otettujen näytteiden sakeudet ovat alhaisempia kuin muilla 

mittauksilla. Tulokset pysyvät kuitenkin 0,2 sakeus-%:n päässä toisistaan. 

Selän konesäiliön pitkän aikavälin sakeusmittaukset on esitetty Kuvassa 33. 

 

Kuva 33 Selän konesäiliön sakeusmittaukset. 

Pitkän aikavälin mittaustuloksista nähdään, että selän konesäiliön PulpExpertin, 

PulpExpertin laboratoriomittaukset ja konesäiliön mittaustulokset noudattavat 

toisiaan. Mittauksilla on selkeitä toistuvia trendejä, joissa sakeus kohoaa nopeasti 

lähes 4,0 sakeus-%:iin ja lähtee sieltä laskuun. Nämä ajankohdat, jolloin sakeuden 

nousu tapahtuu ovat koneella tapahtuvien katkojen jälkeisiä. Sakeus tasoittuu noin 

viikossa asetustasolle, mutta tänä aikana koneelle menee tarkoitettua enemmän 

massaa. 

Kuvassa 34 on esitetty rungon konesäiliön vertailumittausten tulokset. 
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Kuva 34 Rungon konesäiliön sakeuden vertailumittaukset korjatulla online-

arvolla. 

Rungon konesäiliön sakeusmittauksista huomataan, että eri mittausten toistettavuus 

on hyvä. Kaikilla muilla mittauksilla paitsi online-mittauksella esiintyy vaihtelua, 

joka on suurimmillaan 0,07 sakeus-%. Online-mittarin tasaisuus muihin mittauksiin 

verrattuna voi johtua siitä, että mittarina on mittausajankohtana optinen 

sakeusmittari, joka huomioi ainostaan massan kuitusakeuden, ei massan 

kokonaissakeutta, johon sisältyvät massan täyteaine, tärkkelys ja muut kiintoaineet. 

Runkomassassa nämä pitoisuudet vaihtelevat paljon, sillä runkomassaan 

annostellaan hylkymassaa. Eri osien väliset keskiarvot ovat melko saman suuruisia, 

mutta mitä suuremmaksi linjan todellinen sakeus nousee sitä suurempi on myös 

sakeusero online-sakeuteen nähden.  

Kuvassa 35 on esitetty rungon konesäiliön pitkän aikavälin mittaukset. 
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Kuva 35 Rungon konesäiliön sakeusmittaukset 

Kuvasta 35 nähdään, että mittaukset noudattavat pääosin hyvin toisiaan. Online-

mittauksen piikittely saattaa aiheutua optisen mittarin virheellisestä tulkinnasta.  

Taulukkoon XI on koottu toistomittausten keskimääräiset hajonnat sekä 

PulpExpertin ja online-mittarien pitkän aikavälin mittausten keskimääräiset 

hajonnat jokaiselle linjalle. ML3:n hajonnat on määritetty mäntysellulle, sillä 

vertailumittausten aikana linjalla käytettiin sitä. Koivulle PulpExperin pitkän 

aikavälin hajonta on 0,217 sakeus-% ja online-mittauksen 0,063 % pitkällä 

aikavälillä. 

Taulukko XI Sakeusmittausten hajonnat (sakeus-%). 

 ML1 ML2 ML3 Hylky PKS SKS RKS 

ML-lab  0,019 0,014 0,019 0,020 0,014 0,016 0,017 

PulpExpert-lab  0,013 0,018 0,036 0,010 0,012 0,025 0,016 

PulpExpert 0,023 0,013 0,060 0,022 0,035 0,021 0,022 

PulpExpertin mittausten 

hajonta pitkällä 

aikavälillä 

0,167 0,144 0,181 0,120 0,125 0,186 0,083 

Online-mittauksen 

hajonta pitkällä 

aikavälillä 

0,084 0,121 0,115 0,040 0,019 0,016 0,015 
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Eri mittausmenetelmien hajonnat noudattavat lähes samaa suuruusluokkaa kullakin 

linjalla. Ainoastaan ML3:n PulpExpertin toistomittausten hajonta on selkeästi 

suurempi verrattuna muihin saman mittausmenetelmän hajontoihin. PulpExpertin 

toistomittausten hajonnat ovat kuitenkin jokaisessa tapauksessa pienempiä kuin 

PulpExpertin hajonnat pitkällä aikavälillä, mikä kertoo sen että PulpExpertin 

toistomittausten täsmällisyys on riittävä tunnistamaan PulpExpertille tulevissa 

näytteissä tapahtuvia muutoksia. PulpExpertin hajonta puolestaan on kaikilla 

linjoilla suurempaa kuin online-mittarin, minkä johdosta online-mittauksessa 

tapahtuvia pieniä muutoksia ei nähdä PulpExpertin tuloksissa, ja siten varsinkaan 

konesäiliöiden sakeuden korjaustoimenpidettä ei tule tehdä pelkästään yhden 

poikkeavan PulpExpertin sakeustuloksen perusteella.  

13.3 Näytteenottimien virhetekijät 

Näytteenottimesta saadun näytteen sakeuteen näytteenottopaikan lisäksi 

vaikuttavia mahdollisia tekijöitä ovat massan virtausominaisuudet, joihin 

vaikuttavat massan virtausnopeus ja paine. Näytteenottimien sakeuksien eli ML-lab 

ja PulpExpert-sakeuksien virtaus- ja paineriippuvuus selvitettiin xy-kuvaajien 

avulla. Jos mittaustulosten korrelaatiokerroin on alle 0,5, ei parametrillä ole katsottu 

olevan merkittävää vaikutusta sakeuteen. Tuloksissa on huomioitava se, että 

laboratoriomittauksia on huomattavasti vähemmän kuin PulpExpert-mittauksia. 

Taulukossa XII on kunkin linjan virtaus- ja painealueet, joilta mittaukset on 

suoritettu. Virtausalueet vastaavat koko virtauksen vaihteluväliä. Paineen 

vaikutuksen arviointi oli hieman hankalampaa johtuen painetietojen saatavuudesta. 

Hylyllä tai hiokkeella ei ollut näytteenottokohdissa painemittauksia. ML1:llä 

varsinainen näytteenottoventtiili sijaitsi kahden jauhimen jälkeen ja PulpExpert 

kolmen jauhimen, minkä vuoksi paineet poikkesivat toisistaan. Massalinjojen 

PulpExpertin näytteenottimet ovat lisäksi paljon etäämmällä online-mittareista ja 

näytteenottimista, jolloin mittauksissa ilmenee viivettä. 
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Taulukko XII Linjojen virtaus (l/s) - ja painealueet (kPa). 

 ML1 ML2 ML3 PKS SKS RKS Hioke Hylky 

Virtaus, 

l/s 

15-30  15-30  3-8  20-40 20-40  260-

320 

150-

250 

50-80 

Paine, 

kPa 

450-550 

(ML-lab) 

100-300 

(PEx) 

190-

315 

143-

155 

220-

300 

130-

180 

150-

200 

- - 

Taulukossa XIII on esitetty virtauksen kasvun vaikutus näytteenottoventtiilien 

sakeustuloksiin. 

Taulukko XIII  Virtauksen kasvun vaikutus näytteenottoventtiilin sakeuteen. 

 ML-lab  Muutos PulpExpert  Muutos 

ML1 Pienenee (R2>0,90)  -0,50 % Ei vaikutusta  

ML2 Pienenee (R2>0,50)  -0,20 % Ei vaikutusta  

ML3 Ei vaikutusta   Ei vaikutusta    

PKS Ei vaikutusta  Ei vaikutusta  

SKS Pienenee (R2>0,80)  -0,10 % Ei vaikutusta  

RKS Suurenee (R2>0,60)  +0,10 % Ei vaikutusta  

Hioke Ei vaikutusta  Ei vaikutusta  

Hylky Ei vaikutusta  Ei vaikutusta  

 

Kun katsotaan virtauksen vaikutusta sakeustuloksiin, nousevat esille ML1:n ja 

ML2:n näytteenottoventtiilien sakeudet, jotka laskevat virtauksen kasvaessa. 

ML1:n sakeus vakiosakeudella laskee 0,50 sakeus-%:a virtauksen arvon noustessa 

arvosta 15 l/s arvoon 30 l/s. Samalla virtausvälillä ML2:n sakeus laskee 0,20 

sakeus-%:a. Molemmilla linjoilla käytetään lapamittareita, jotka ovat herkkiä 

virtaukselle ja sen vaihteluille. Virtauksen muutokset vaikuttavat lapamittarin 

leikkausvoimaan ja siten laimennusveden säätöön. joten virtauksen kasvaessa on 

todennäköistä, että mittari tulkitsee massan sakeammaksi ja avaa 

laimennusvesiventtiiliä, jolloin massa laimenee entisestään.Toisaalta virtauksen 

vaikutuksen tulisi näkyä myös PulpExpertin tuloksissa. 
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Selän ja rungon konesäiliöiden sakeuksissa muutosta tapahtuu 0,10 sakeus-%:in 

verran, mikä ei ole yhtä merkittävä muutos, sillä nykyisen laskentakaavan mukaan 

kerrosneliömassa pysyy vielä asetetuissa ± 1 gramman rajoissa. PulpExpertin 

sakeuksiin virtauksella ei ole vaikutusta. 

Taulukko XIV Paineen kasvun vaikutus sakeuteen. 

  ML-lab  Muutos PulpExpert  Muutos 

ML1   Suurenee (R2>0,80)  +0,50 % Ei vaikutusta  

ML2   Ei vaikutusta  Ei vaikutusta  

ML3 

  Suurenee (mänty) 

  (R2>0,70) 

  Ei vaikutusta  

  (Koivu) 

 +0,30 % Ei vaikutusta    

PKS   Ei tietoa  Ei vaikutusta  

SKS   Ei tietoa  Kasvaa (R2>0,50)  +0,50 % 

RKS   Ei vaikutusta  Ei vaikutusta  

Hioke   Ei tietoa  Ei tietoa  

Hylky   Ei tietoa  Ei tietoa  

 

Taulukosta XIV nähdään, että prosessipaineen kasvaessa ML1:n ja ML3:n 

näytteenottimista ja konesäiliön PulpExpertin näytteenottimesta saatujen 

näytteiden sakeudet kasvavat. Merkittävin vaikutus paineella on selkämassan 

sakeuden nousu noin 0,50 sakeus-%:a paineen kasvaessa välillä 130-170 kPa (Kuva 

36). Kuten aikaisemmin jo mainittiin selän konesäiliön massavirtauksen ohjaus ei 

ole ollut normaalissa tilassa, sillä massaa syöttävässä pumpussa on ollut vikaa ja 

paine on laskenut normaalia alhaisemmaksi. Vesiventtiilin asennosta päätellen 

selän konesäiliön sakeuden muutos on kuitenkin todellinen, sillä paineen laskiessa 

laimennusvesiventtiilin asento suurenee ja näin ollen massa laimenee. Alhainen 

paine on on mahdollisesti lisännyt vapaan ilman joutumista massan joukkoon, 

jolloin mikroaaltotoiminen online-mittari tulkitsee massan sakeuden todellista 

korkeammaksi ja avaa laimennusvesiventtiiliä. Varsinaisesta näytteenottimesta 

tehtyjen laboratorioarvojen vaikutusta paineeseen ei saatu pinnan ja selän 

konesäiliöille historiadatan riittämättömyyden takia.  
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Kuva 36 Selän konesäiliön sakeusmittaus PulpExpertillä. Sakeus paineen eri 

arvoilla (vas.) ja vesiventtiilin asento paineen eri arvoilla (oik.).  

Selän konesäiliön kohdalla huomattiin myös pitkään kestänyttä poikkeavaa 

piikittelyä PulpExpertin sakeusmittauksessa (Kuva 37). Myös selkeää sakeuden 

nousua katkojen jälkeen on nähtävissä kuten jo aikaisemmin vertailumittauksissa 

huomattiin. Varsinkin pitkään kestäneiden katkojen jälkeen sakeus nousee 

korkealle ja tasaantuu noin viikossa. Samanlaista vaikutusta ei nähdä pinnan tai 

rungon konesäiliöillä.  

 

Kuva 37 Katkojen vaikutus konesäiliöiden PulpExpert-sakeuksiin. 

Yksi mahdollinen syy piikittelylle voisi olla PulpExpertin virheellinen 

sakeusmääritys. Massan sakeus mitataan kuivatun kakun painosta, mutta jos kakkua 
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ei saada täysin kuivaksi voi painovirhe auheuttaa virheen sakeusmääritykseen. 

Tällaista ei kuitenkaan poikkeavista tuloksista ilmene. PulpExpertin mittaamien 

kakkujen paino ei selkeästi poikkea lähes 4,0 sakeus-%:in näytteiden ja muiden 

näytteiden välillä. Myöskään sakeuden toistomittauksissa ei ole suuria eroja. 

PulpExpertille tulevan näytteen sakeus voidaan siten olettaa todelliseksi. Kyse voi 

olla siitä että katkojen yhteydessä näytemassan työntöpaine alenee, jolloin 

PulpExpertille tuleva massa puristuu putkessa tiiviimmäksi ja sakeustulos on siten 

suurempi. Piikittelyn poistamiseksi linjan näytteenkierrätyksen kestoa lyhennettiin.  

PulpExpertin näytteenotto ei ole riippuvainen massan virtausominaisuuksista, joten 

pitkän aikavälin hajonnan voidaan todeta aiheutuvan näytteenottopaikasta, online-

mittarissa ilmenevistä häiriöistä, jotka vaikuttavat laimennusveden säätöön tai 

PulpExpertin näytteenottotyypistä. Kaikilla linjoilla käytetään jo aikaisemmin 

mainittua Nove P-mallista näytteenotinta. Näytteenotin on vanhaa mallia, jossa ei 

ole yhtä suurta leikkauspintaa kuin uusimmissa malleissa. Näytteenotintyyppi on 

herkkä aiheuttamaan virhettä erityisesti pitkäkuituista mäntysellua sisältävillä 

massoilla. Tämä malli on kuitenkin yleisesti käytetty. PulpExpertin näytteenoton 

luotettavuuden parantamiseksi erityisesti konesäiliöiden näytteenottimet voitaisiin 

vaihtaa enemmän leikkaaviin malleihin.  

PulpExpertin mittavirhe voi aiheutua monesta eri tekijästä mittalaitteistossa. Koska 

laitteisto sisältää monia mekaanisia komponentteja, on säännöllisellä huollolla ja 

pesulla suuri merkitys. Huoltoa tehdään aika ajoin ja laitteisto pestään kaksi kertaa 

viikossa, minkä tulisi olla riittävä määrä ehkäisemään epäpuhtaudesta aiheutuvat 

virheet. 

14 SAKEUKSIEN HALLINTA 

Kriittisimpien sakeusmittausten hallinnan parantamiseksi tarkasteltiin muutamia 

työn aikana esille nousseita ongelmakohtia. 

14.1 Sellulinjojen sakeudensäätö 

Sakeuksien säädössä on huomioitava myös edeltävien vaiheiden sakeudet (Kuva 

38) ja niitä mittaavien mittarien luotettavuus, jotta sakeuden säätö pysyy alueellaan 

eli sakeuden säädössä käytettävä laimennusvettä ohjaava venttiili ei mene täysin 

kiinni eikä täysin auki. Myöskään liian laimeaa tulomassaa ei pystytä enää 
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tekemään sakeammaksi, jolloin on vaarana ettei sakeutta saada tavoitesakeuteen. 

Tässä kappaleessa keskitytään sellulinjojen sakeusmittausten säädön 

parantamiseen, jotta saadaan edellytykset sellujen jauhatuksen onnistumiselle.  

 

Kuva 38 Sellulinjojen sakeusmittaukset 

Sellujen sakeuksien mittaamisessa käytetään lapamittareita, jotka soveltuvat 

keskisakeusalueen (2-8 %) sakeuksien mittaukseen. Tärinä, nopeat virtausvaihtelut, 

korkeat virtausnopeudet sekä huono asennuspaikka häiritsevät useassa kohteessa 

lapamittarien toimintaa. (Valmet, 2015) Tässä vaiheessa prosessia ei 

mittaustarkkuudella kuitenkaan ole yhtä suurta merkitystä kuin myöhemmissä 

prosessin vaiheissa, sillä säädöt suoritetaan vakioina pysyvien asetusarvojen 

mukaan prosessin stabiilisuuden takaamiseksi. Mittausten on kuitenkin vastattava 

asetusarvoja, jotta jauhatuksen EOK:n säätö onnistuu.  

14.2 Massalinja 1 

ML1:n ensimmäinen sakeus mitataan sellupaalien pulpperoinnissa, jossa massan 

asetussakeus on Kuvan 39 aikavälillä vakioitu arvoon 4,3 %. Pulpperista massa 

ohjataan pumppauskyyppiin ja osa kierrätetään takaisin pulpperiin. Pulpperin 

sakeusmittauksen hajonta on suurta, sakeus vaihtelee pääosin välillä 3,5- 5,0 %. 
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Kuva 39 ML1:n pulpperin asetus- ja mittaussakeuden trendi. Asetussakeus 

on esitetty mustalla viivalla ja online-mittaus punaisella. 

Seuraavaksi sakeus mitataan lapamittarilla pumppauskyypin massasta. Tässä 

vaiheessa massa säädetään 4,0 %:iin (Kuva 40).  

 

Kuva 40 ML1:n pumppauskyypin asetus- ja mittaussakeuden trendi. 

Asetussakeus on esitetty mustalla viivalla ja online-mittaus 

punaisella. 

Pumppauskyypistä massa syötetään ML1:n lähtökyyppiin. Kuvasta 41 nähdään, 

että asetussakeus lähtökyypissä vaihtelee välillä 4,0-4,2 %. Todellisuudessa sakeus 

ei voi nousta korkeammaksi kuin pumppauskyypistä tulevan massan sakeus, sillä 

näiden kahden säiliön välissä ei tule massaa muita putkilinjoja pitkin. 

 

Kuva 41 ML1:n lähtökyypin asetus- ja mittaussakeuden trendi. Asetussakeus 

on esitetty mustalla viivalla ja online-mittaus punaisella. 

Trendistä nähdään myös, että online-sakeus ei viimeisimmän sakeusmuutoksen 

jälkeen pysy asetusarvossaan vaan laskee asetusarvon alapuolelle. Tässä kohtaa 

sakeudensäätö ei ole alueellaan, eli mittarin mukaan lähtökyypistä tuleva sakeus 

olisi liian alhainen säädettäväksi. Sakeuden laskiessa vesiventtiili on mennyt täysin 
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kiinni (Kuva 42), eikä sakeus ole siltikään kohonnut asetusarvon tasolle. Toimivan 

sakeussäädön edellystyksenä olisi tulevan massan riittävän korkea sakeus, jotta 

vesiventtiili olisi säätöalueella.  

Kun tarkastellaan massalinjan kunnossapitoilmoituksia selviää, että ajanhetkellä 

jolloin online-sakeus tekee piikin 4,9 %:iin on lapamittari todettu rikkinäiseksi. 

Mittari on vaihdettu heti seuraavana päivänä uuteen ja kalibroitu 

laboratoriomäärityksen mukaan. Määrityksessä käytetty näyte ei ole luultavasti 

ollut edustava otos, ja mittari on tällöin kalibroitu näyttämään todellista 

alhaisempaa sakeutta. Kuten aikaisemmasta Kuvasta 21 nähdään, todellinen sakeus 

on online-mittausta korkeampi. Onnistuneen kalibroinnin takaamiseksi tulisi 

massasta tehdä vielä muutama seurantamittaus. 

 

Kuva 42 ML1:n lähtökyypin sakeudensäätövesiventtiilin trendi. 

14.3 Massalinja 2 

ML2:n ensimmäinen sakeusmittaus suoritetaan ML1:n tapaan pulpperin 

sakeudesta. Koivumassan sakeus on Kuvassa 43 esitetyllä aikavälillä asetettu 

arvoon 3,9 %. Myös tässä tapauksessa hajonta on suurta (sakeus 3,0-5,0 %). 

 

Kuva 43 ML2:n pulpperin asetus- ja mittaussakeuden trendi. Asetussakeus 

on esitetty mustalla viivalla ja online-mittaus punaisella. 

Pulpperin massasta osa ohjataan pumppauskyyppiin ja osa takaisin pulpperiin. 

Seuraavaksi sakeus mitataan pumppauskyypin massasta, jonka trendiä on esitetty 
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Kuvassa 44. Pumppauskyypin sakeus on asetettu arvoon 4,1 %. Tässäkään 

tapauksessa sakeus ei voi todellisuudessa olla edellistä vaihetta suurempi. 

 

Kuva 44 ML2:n pumppauskyypin asetus- ja mittaussakeuden trendi. 

Asetussakeus on esitetty mustalla viivalla ja online-mittaus 

punaisella. 

ML2:n trendissä on myös hetkiä, jolloin sakeuden säätö ei ole alueellaan. Nämä 

hetket nähdään kohdista, joissa online-sakeus ei ole asetusarvon kanssa samassa 

tasossa. Kuvasta 45 nähdään laimennusvesiventtiilin trendi samalla aikavälillä. Se 

vahvistaa epäilyn säätöalueen ulkopuolelle menemisestä, sillä vesiventtiili on 

näissä kohdissa täysin kiinni. 

 

Kuva 45 ML2:n pumppauskyypin sakeudensäätövesiventtiilin trendi. 

Pumppauskyypistä massa ohjataan lähtökyyppiin, jonka sakeutta on muutettu 

Kuvan 46 trendissä näkyviin arvoihin. Lähtökyypin sakeus pysyy säätöalueella 

koko aikavälillä.  

 

Kuva 46 ML2:n lähtökyypin asetus- ja mittaussakeuden trendi. Asetussakeus 

on esitetty mustalla viivalla ja online-mittaus punaisella. 
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14.4 Massalinja 3 

ML3:n ensimmäinen sakeus mitataan pulpperin sakeudesta. Kuvasta 47 nähdään 

että pulpperin asetussakeutta on säädetty arvoihin 2,1-4,1 %. 

 

Kuva 47 ML3:n pulpperin asetus- ja mittaussakeuden trendi. Asetussakeus on 

esitetty mustalla viivalla ja online-mittaus punaisella. 

Pulpperista massa ohjataan suoraan ML3:n annostelusäiliöön, jonka asetussakeus 

on pääasiassa arvoissa 3,4-3,5 % (Kuva 48). Pulpperin asetussakeuden ollessa 

pienempi kuin annostelusäiliön asetussakeuden annostelusäiliön sakeus ei ole enää 

säätöalueellaan ja laskee pulpperin sakeuden alapuolelle. Jauhatuksen EOK on 

säädetty sakeuden asetusarvon 3,5 % mukaan, joten kohdissa, joissa 

annostelusäiliön sakeus on alle tämän arvon käytetty jauhatusenergia massatonnia 

kohden on suurempi. 

 

Kuva 48 ML3:n annostelusäiliön asetus- ja mittaussakeuden trendi. 

Asetussakeus on esitetty mustalla viivalla ja online-mittaus 

punaisella. 

Syy minkä vuoksi pulpperin sakeutta on laskettu on prosessinhoitajan mukaan ollut 

mahdollisesti PulpExpertin ML3:n annostelusäiliöstä mittaama korkea sakeus. 

Pulpperin asetussakeutta on laskettu, jotta annostelusäiliöön tulevan massan sakeus 

saataisiin laskettua annostelusäiliön asetussakeuden kohdalle. Jo aikaisemmin 

esitetystä ML3:n pitkän aikavälin sakeusmittausten trendistä (Kuva 25) nähdään 

tämä PulpExpertin mittaaman sakeuden nousu sellunvaihdon yhteydessä. 
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14.5 Pulpperien ja pumppauskyyppien sakeusmääritykset 

Pulpperien ja pumppauskyyppien sakeudet eivät ole tällä hetkellä 

laboratorioseurannassa. Varmistuaksemme lähtökyyppiä edeltävien pulpperien ja 

pumppauskyyppien todellisista sakeustasoista tehtiin kullekin mittaukselle 

vertailumittaussarja. Vertailumittauksia varten online-mittarin läheisyydestä 

otettiin putkesta massanäytteet viitenä eri päivänä. Näytteistä määritettiin sakeus 

laboratoriossa. Mittaustulokset löytyvät Liitteestä IX. 

Kuvassa 49 on ML1:n pulpperin ja pumppauskyypin vertailumittaukset. Kaikissa 

kuvissa ylemmät kuvaajat näyttävät aikavälin kaikki mittautulokset poislukien 

katkojen aikaiset mittaukset, ja alemmissa kuvissa on laboratoriomittaukset sekä 

niiden aikaleimaa vastaavat online-mittaukset. 

 

Kuva 49 ML1:n Pulpperin (vas.) ja pumppauskyypin (oik.) 

vertailumittaukset. 

ML1:n pulpperin ja pumppauskyypin todelliset sakeudet laboratoriomäärityksen 

mukaan ovat online-mittausta korkeampia. ML1:n pulpperin massalle ei ole 

kunnollista näytteenottoventtiiliä vaan massa on jouduttu ottamaan putken kyljessä 

olevasta venttiilistä. Tämä tarkoittaa sitä, että sakeuden arvot eivät ole luotettavia 

ja todellinen sakeus voi poiketa mittaustuloksista. Pumppauskyypin 

laboratoriosakeus voidaan kuitenkin olettaa todelliseksi, sillä näytteet on otettu 

kunnollisesta näytteenottoventtiilistä. Pumppauskyypille tuleva sakeus on siten 

todellisuudessa 0,3-0,9 sakeus-%:a korkeampi kuin online-mittarin näyttämä. 
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ML2:n mittauksista (Kuva 50) huomataan myös, että todellinen sakeus 

pumppauskyypillä on online-mittausta korkeampi.  

 

Kuva 50 ML2:n pulpperin (vas.) ja pumppauskyypin (oik.) vertailumittaukset. 

ML2:n sakeusmittauksissa on selkeä tasoero sekä pulpperin että pumppauskyypin 

tapauksessa. Pulpperin tuloksissa on huomioitava myös tässä tapauksessa se, ettei 

näytettä saada kunnollisesta näytteenottoventtiilistä, mikä ei tee mittauksesta 

luotettavaa.  ML3:n pulpperi on sellulinjojen pulppereista ainut, jolla on 

kunnollinen näytteenotin. Kuvassa 51 on esitetty pulpperin sakeuksien 

vertailumittaukset, joista nähdään, että myös tässä tapauksessa laboratoriossa 

määritetty sakeus on korkeampi.  
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Kuva 51 ML3:n pulpperin vertailumittaukset. 

Jotta sellulinjojen sakeuksia voitaisiin kokonaisuudessaan hallita täydellisesti, tulisi 

myös ML1:n ja ML2:n pulppereille asentaa näytteenottoventtiilit, joista saatavilla 

näytteillä pystyttäisiin kalibroimaan online-sakeudet oikealle tasolle. Pulpperien 

sakeusmäärityksen tarpeellisuuden katsotaan kuitenkin olevan alhainen, joten 

sakeuksien hallinnassa keskitytään seuraavan vaiheen korjaamiseen. ML1:n ja 

ML2:n pumppauskyyppien sekä ML3:n pulpperin sakeudet otettiin seurantaan, 

jotta lähtökyypistä jauhimelle menevän massan sakeus saadaan pidettyä tasolla, 

jossa sakeudensäätö toimii. Seurantamittaukset tehdään kerran viikossa. 

14.6 Konesäiliöiden eroarvonäytöt 

Konesäiliöiden sakeuksien hallintaa varten tarvitaan yhtenäinen toimintamalli, jotta 

sakeuden tasokorjaukset eivät perustuisi ainoastaan operaattorin sen hetkiseen 

arviointikykyyn. Uuden toimintamallia kehittämistä varten laadittiin online-

mittauksen ja PulpExpertin sakeuserosta (online-PulpExpert) tilastolliset 

toimintarajat konesäiliöille (Kuvat 52, 53 ja 54). Rajojen laskennassa on käytetty 

sadan yksittäisen eroarvon tilastoa. Taulukossa XV on kunkin konesäiliön 

eroarvonäytössä esiintyvät parametrit. 
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Taulukko XV Konesäiliöiden eroarvonäytöissä käytetyt parametrit. 

 PKS SKS RKS 

Eron keskiarvo, µ -0,045 0,053 0,017 

Vaihtelun 

keskiarvo, �̅� 

0,052 0,050 0,036 

Vaihteluvälin 

keskihajonta, 

 �̅�/𝑑2 

0,046 0,044 0,031 

 

Kuva 52 Pinnan konesäiliön PulpExpertin ja online-mittarin sakeuksien 

eroarvonäyttö. Violetti piste kuvastaa tilannetta, jossa neljä viidestä 

peräkkäisestä pisteestä on σ-rajan ulkopuolella. Vihreä kuvastaa 

pistettä, jossa kaksi kolmesta peräkkäisestä pisteestä on 2 σ-rajan 

ulkopuolella. 

 

Kuva 53 Selän konesäiliön PulpExpertin ja online-mittarin sakeuksien 

eroarvonäyttö. Violetti piste kuvastaa tilannetta, jossa neljä viidestä 
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peräkkäisestä pisteestä on σ-rajan ulkopuolella. Vihreä kuvastaa 

pistettä, jossa kaksi kolmesta peräkkäisestä pisteestä on 2 σ-rajan 

ulkopuolella. Oranssi väri kuvastaa pistettä, jossa kahdeksan 

peräkkäistä arvoa ovat samalla puolella keskiarvoa. 

 

Kuva 54 Rungon konesäiliön PulpExpertin ja online-mittarin sakeuksien 

eroarvonäyttö. Violetti piste kuvastaa tilannetta, jossa neljä viidestä 

peräkkäisestä pisteestä on σ-rajan ulkopuolella. Vihreä kuvastaa 

pistettä, jossa kaksi kolmesta peräkkäisestä pisteestä on 2 σ-rajan 

ulkopuolella. Oranssi väri kuvastaa pistettä, jossa kahdeksan 

peräkkäistä arvoa ovat samalla puolella keskiarvoa. 

Kun eron keskiarvo asetetaan tavoitteeseen (0 sakeus-%), saadaan seuraavassa 

taulukossa esitetyt raja-arvot sakeuserolle. 

Taulukko XVI Konesäiliöiden eroarvonäyttöjen toimintarajat. 

 PKS SKS RKS 

± σ ± 0,046 ± 0,044 ± 0,031 

± 2 σ ± 0,092 ± 0,088 ± 0,062 

± 3 σ ± 0,138 ± 0,132 ± 0,093 

Eroarvonäytöillä käytettyjä värikoodeja pystyttäisiin hyödyntämään normaalitilan 

tarkkailussa.  Kuvissa esitettyjen violettien, vihreiden ja oranssien pisteiden lisäksi 

punaisella merkattaisiin yksittäiset pisteet, jotka ylittävät 3 σ-rajan. Värikoodeilla 

voitaisiin operaattorit ohjeistaa tekemään tasokorjaus tilanteissa, jolloin: 

- punaisia on kolme peräkkäin 

- violetti ilmestyy 

- oransseja on viimeksi mitatuista puolet (5 kappaletta 10:stä) 
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15 SELLUN JAUHATUKSEN HALLINTA 

Jauhatuksen hallinnan parantamiseksi arvioitiin SR-mittauksen kyvykkyyttä 

jauhatuksen hallinnassa. Lisäksi vertailtiin sellulinjojen SR-mittausten 

yhdenmukaisuutta eri näytteenottopaikoista saatujen massojen välillä. Lopuksi 

selvitettiin onko jauhatuksen hallinnassa mahdollista hyödyntää kuidun 

fibrillaatiomittauksen antamaa informaatiota. 

15.1 SR-arvon käyttö jauhatuksessa 

Jauhatuksella pyritään parantamaan massojen vetolujuutta. Sellujen vetoindeksi eri 

SR-arvoilla on esitetty Kuvissa 55 ja 56.  

 

Kuva 55 ML1:n ja ML2:n (koivusellu) SR-arvon korrelaatio vetoindeksiin. 

Värikoodit kertovat missä kohdassa aikaväliä mittaus on suoritettu 

(sininen piste kuvastaa aikavälin ensimmäisiä mittauksia ja 

punainen aikavälin viimeisimpiä mittauksia). 
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Kuva 56 ML3:n (mäntysellu vas., koivusellu oik.) SR-arvon korrelaatio 

vetoindeksiin. Värikoodit kertovat missä kohdassa aikaväliä mittaus 

on suoritettu (sininen piste kuvastaa aikavälin ensimmäisiä 

mittauksia ja punainen aikavälin viimeisimpiä mittauksia). 

Kuvista 55 ja 56 nähdään, että ML1:n ja ML2:n SR-arvoilla ei ole korrelaatiota 

vetoindeksin kanssa välillä 30-40 SR-yksikköä, kun taas ML3:n sekä mänty- että 

koivusellujen vetoindeksi paranee SR-arvon noustessa samalla välillä. Männyn SR-

arvolla on kuitenkin pienempi korrelaatio kuin koivulla. Tuloksista voidaan 

päätellä, että EOK:n varsinkin ML1:n ja ML2:n jauhinten hallinta vaatii 

yksityiskohtaisempaa mittausta. Koska ML3:lla on ainoastaan yksi jauhin, 

pystytään jauhatustulosta hallitsemaan tarkemmin. 

15.2 Massalinjojen SR-mittaukset 

Massalinjojen SR-mittausten vertailua varten suoritettiin SR-mittaukset 

PulpExpertillä, PulpExpertin näytteenottolinjan näytteestä laboratoriossa sekä 

massalinjan varsinaisesta näytteenottimesta laboratoriossa (Kuva 57). Mittaukset 

tehtiin samoista näytteistä, joista myös alustavat massalinjojen sakeusvertailut 

tehtiin. Mittaustulokset löytyvät Liitteestä VI. Myös annosteltavalle hylylle tehtiin 

SR-arvojen vertailu. 
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Kuva 57 Mittausdatan keräyssuunnitelma SR-mittausten vertailulle. 

ML1:n koivusellun SR-mittauksissa vallitsevat olosuhteet on esitetty Taulukossa 

XVII. Tulokset on esitetty Kuvassa 58. 

Taulukko XVII ML1:n koivusellun SR-mittausten olosuhteet. 

Osa Massavirta, l/s EOK, 

kWh/t 

pH 

(PulpExpert) 

Kartonkilaji 

1 23,0 109 6,9 TB250 

2 23,7 93 7,0 TB250 

3 25,7 94 7,4 TBHS270 

4 26,7 102 6,9 TB210 

5 28,0 103 6,8 TB220 
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Kuva 58 ML1:n koivusellun SR-mittaukset. 

ML1:n koivusellun tavoitearvo massan suotautuvuudelle on 38 SR-yksikköä. 

Kuvasta 58 nähdään, että eri osien keskiarvot vaihtelevat välillä 34-39, johtuen 

lähinnä EOK:n vaihtelusta. Korkeimmalla EOK-arvolla SR-arvo on korkein. 

Kaikki mittaukset tunnistavat prosessin todelliset muutokset, sillä mittausten 

muodostama käyrä osien välillä on samanmuotoinen. Tuloksilla on ainoastaan 

tasoeroa. Tasoero ML-sakeuden ja PulpExpertin- sekä PulpExpert-lab-sakeuksien 

välillä johtuu siitä, että massalinjan näyte on otettu kahden jauhimen jälkeen ja 

PulpExpertin näytteet kolmen jauhimen jälkeen. Tämä huomattiin vasta 

jälkeenpäin. Massalinjassa ei ole näytteenottoventtiiliä kaikkien jauhimien jälkeen 

vaan ainoastaan PulpExpertin näytteenottoventtiili, minkä vuoksi kaikkien 

jauhimien jälkeisille tuloksille ei saada vertailuarvoja. 

Taulukossa XVIII on esitetty ML2:n koivusellun SR-mittauksissa vallitsevat 

olosuhteet ja tulokset Kuvassa 59. 
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Taulukko XVIII ML2:n koivusellun SR-mittausten olosuhteet. 

Osa Massavirta, l/s EOK, 

kWh/t 

pH 

(PulpExpert) 

Kartonkilaji 

1 19,3 108 6,9 TBHS285 

2 19,6 107 6,9 TB285 

3 20,1 108 6,9 TB270 

4 22,4 98 6,9 TB220 

5 24,0 107 7,0 TB200 

 

 

Kuva 59 ML2:n koivusellun SR-mittaukset. 

ML2:n koivusellun SR-arvon tavoitearvo on 38 SR-yksikköä. Tuloksista voidaan 

päätellä, että PulpExpertin ja PulpExpertin laboratorionäytteiden arvot ovat 

lähempänä tavoitearvoa kuin massalinjan laboratorionäytteiden arvot. Mittausten 

keskiarvot noudattavat saman muotoista käyrää, mittausten välillä on ainoastaan 

tasoeroa. Koska massalinjan laboratoriomittaukset ovat lähes viisi SR-yksikköä 

PulpExpertin mittauksia korkeampia, voidaan päätellä, että ML2:n koivusellua 

jauhetaan luultua enemmän.  
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Taulukossa XIX on esitetty ML3:n SR-mittauksissa vallitsevat olosuhteet. ML3:n 

mittausten suoritushetkellä linjassa on käytetty mäntysellua. 

Taulukko XIX ML3:n mäntysellun SR-mittausten olosuhteet. 

Osa Massavirta, l/s EOK, 

kWh/t 

pH 

(PulpExpert) 

Kartonkilaji 

1 6,8 177 7,0 TBHS230 

2 6,8 170 6,9 TBHS260 

3 7,1 205 6,9 TBHS220 

4 7,2 204 7,0 TBHS285 

5 7,3 199 6,8 TB285 

 

Kuvassa 60 on esitetty ML3:n mäntysellun SR-mittausten vertailu. 

 

Kuva 60 ML3:n mäntysellun SR-mittaukset. 

ML3:n mäntysellun tavoitearvo on 38 SR-yksikköä. SR-mittausten osien keskiarvo 

vaihtelee välillä 30-40. Eri mittausten väliset keskiarvot ovat kuitenkin hyvin 

lähellä toisiaan muodostaen vaakasuoran viivan mittausten välille. Mittaukset myös 

suoritetaan samalla tavalla, sillä eri mittausten antamien keskiarvojen muodostamat 
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käyrät ovat lähes päällekkäin. PulpExpertin näytteenottimesta tehtävä SR-mittaus 

kuvastaa näiden tulosten perusteella hyvin tutkittavan massan SR-arvoa ML3:n 

mäntysellulla. Tämä tulos tukee myös Kappaleessa ”15.1 SR-arvon käyttö 

jauhatuksessa” tehtyjä johtopäätöksiä siitä, että ML3:n jauhatusta pystytään 

hallitsemaan SR-arvon perusteella tutkittavista linjoista parhaiten. 

15.3 Fiber Tester Plus 

ABB:n L&W Fiber Tester Plus on kuitujen kuvaamiseen perustuva mittalaite, jolla 

saadaan massan laadusta tarkempaa tietoa kuin mitä SR- tai CSF-arvo antavat. 

Mittaus tapahtuu 0,5 mm kapeassa raossa, jonne massa ohjataan (Kuva 61).  

Kamera ottaa raossa olevista kuiduista kuvia, jotka prosessoidaan kuva-

analyysiohjelmalla. Ohjelma analysoi kuvista kuidunpituuden lisäksi muun muassa 

massan sekundäärisen ja primäärisen hienoaineen, muotokertoimen sekä 

fibrillaatioindeksin kahdella eri tavalla: fibrilloitumispinta-alana ja -piirinä. Kapea 

rako mahdollistaa sen, että kuvissa näkyvät kuitujen todelliset dimensiot. (ABB, 

2017)  

 

Kuva 61 Fiber Tester Plus –mittalaitteen toimintaperiaate. 

Kartonkitehtaan sellujen jauhatuksen hallinnan kehittämistä varten haluttiin 

hyödyntää Fibert Tester Plus:n tarjoamaa tarkempaa informaatiota kuitujen 

ominaisuuksista ja ominaisuuksien kehittymisestä jauhatuksessa. Tätä varten 

tehtiin koesarja, jossa jokaisesta sellulinjasta otettiin kolme massanäytettä eri 
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EOK:n arvoilla sekä lähtötilannetta kuvaava massanäyte ennen jauhatusta. EOK-

arvot koepisteille valittiin kattamaan kirjallisuuden ilmoitettujen EOK-rajojen 

mukaan. Koivusellujen EOK on välillä 50-150 kWh/t ja mäntysellujen 100-300 

kWh/t. Koeajon jälkeen näytteet lähetettiin ABB:lle mitattavaksi. Tarkempi 

koeajon suoritus löytyy Liitteestä X ja tehtaalla mitatut tulokset Liitteestä XI. 

Ensimmäisenä tarkastettiin eri sellulinjojen SR-arvon kehitystä EOK:n muuttuessa 

(Kuvat 62, 63 ja 64) SR-mittaukset on tehty sekä PulpExpertillä, PulpExpertin 

näytteestä laboratoriossa ja massalinjan näytteenottoventtiilistä laboratoriossa. 

Näin saatiin selville myös eri EOK:lla jauhettujen massojen väliset erot SR-arvossa. 

 

Kuva 62 ML1:n koivusellun SR-arvon kehitys jauhatuksessa. 
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Kuva 63 ML2:n koivusellun SR-arvon kehitys jauhatuksessa. 

 

Kuva 64 ML3:n mäntysellun SR-arvon kehitys jauhatuksessa. 

Kuvista nähdään, että EOK:n kasvaessa myös SR-arvo kasvaa. Koivusellujen SR-

arvo kasvaa nopeammin kuin mäntysellulla. Kunkin eri mittausmenetelmän 

antamat SR-arvot noudattavat yhtenäistä käyrää, arvoissa on kuitenkin pientä 

eroavaisuutta, joka voi johtua näytteenottopaikkojen etäisyydestä toisiinsa nähden 

tai näytteenottimen saaman näytteen edustavuudesta. ML3:n mäntysellun SR-
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mittaukset vastaavat lähes täydellisesti toisiaan, mikä ilmeni myös aiemmissa 

vertailumittauksissa. 

Kuvissa 65 ja 66 on esitettynä fibrillaatioindeksin ja hienoainepitoisuuden vaikutus 

SR-arvoon. SR-arvoina on käytetty massalinjasta otettujen näytteiden antamia 

tuloksia, sillä fibrillaatiomittauksessa käytettiin samasta virrasta otettuja näytteitä. 

 

Kuva 65 SR-arvo eri fibrillaatioindeksin (fibrillaatiopiiri) arvoilla. 

 

Kuva 66 SR-arvo eri hienoainepitoisuuksilla. 

y = 2,552x + 11,249

R² = 0,9137

y = 2,9072x + 8,7001

R² = 0,9925

y = 1,6498x + 5,1696

R² = 0,9568

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25

S
R

Fibrillaatiopiiri, %

ML1,

koivu

ML2,

koivu

ML3,

mänty

0

10

20

30

40

50

60

15 20 25 30 35 40

S
R

Hienoaine, %

ML1, koivu

ML2, koivu

ML3,

mänty



89 

 

Kuvista 65 ja 66 nähdään, että sekä ulkoisella fibrillaatiolla että hienoaineen 

muodostumisella on vaikutusta SR-arvoon, mikä on myös kirjallisuudessa todettu. 

Kuvaajista nähdään myös, että hienoaineen kasvaessa massan SR-arvo lähtee 

jyrkkään nousuun ja hidastuu korkeammilla hienoainepitoisuuksilla. ML3:n 

mäntysellulla SR-arvo suurenee hitaammin hienoaineen kasvun myötä. ML1:n ja 

ML2:n koivusellujen PulpExpert- ja ML-lab:n SR-arvojen poikkeamiin vaikuttavat 

mahdollisesti erot näytteiden hienoainemäärissä ja fibrilloituneissa kuiduissa.  

Päätelmää ei voida tässä työssä tarkemmin todentaa, sillä fibrillaatiomittaukseen 

voitiin lähettää ainoastaan massalinjojen näytteenottimista otetut näytteet.  

Jauhatuksessa esiintyvät muutokset, esimerkiksi jauhinterien kunto tai 

jauhatustapa, voivat vaikuttaa hienoainepitoisuuteen sekä kuidun fibrilloitumiseen 

ja siten johtaa vaihteleviin SR-tuloksiin. Pelkällä SR-mittauksella ei huomata 

muutoksia olosuhteissa. Sekundäärisen ja primäärisen hienoaineen kehitys 

jauhatuskokeen olosuhteissa on esitetty Kuvassa 67.  

 

Kuva 67 Massojen primäärisen (P) ja sekundäärisen (S) hienoaineen osuus 

koko massassa EOK:n kasvaessa. ML1 (koivu), ML2 (koivu) ja 

ML3 (mänty). 

Molemmilla koivuselluilla jauhamattoman massan primäärisen hienoaineen osuus 

on noin 4 % ja männyllä noin 9 %. EOK:ta kasvatettaessa primäärisen hienoaineen 

osuus pysyy lähes samana. Kaikilla selluilla havaitaan sekundäärisen hienoaineen 
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osuuden kasvua EOK:n kasvaessa. Tämä sopii useisiin kirjallisuudessa 

ilmoitettuihin tuloksiin. Koska sekundäärisen hienoaineen muodostumisen on 

todettu olevan kiinteästi sidoksissa ulkoiseen fibrillaatioon, tarkasteltiin 

jauhatuksessa muodostuvan sekundäärisen hienoaineen kasvua fibrillaatioindeksin 

kasvaessa (Kuva 68).  

 

Kuva 68 Fibrillaatioindeksi (fibrillaatiopiiri) ja sekundäärinen hienoaine. 

Kuvaajan perusteella hienoaineen osuus ei kasva alhaisella fibrillaatioindeksillä. 

Hienoaineen osuus näyttäisi kuitenkin kasvavan lisääntyvän fibrillaation myötä. 

Tuloksista voidaan päätellä, että kuidut muodostavat aluksi fibrillejä, jotka 

kasvattavat ulkoista fibrillaatiota. Fibrillaation edistyessä kuituseinämät alkavat 

jauhautua pieniksi partikkeleiksi, jotka luokitellaan sekundääriseksi hienoaineeksi. 

Hienoaineen mudostuminen on siis seurausta fibrilloivasta jauhatuksesta. 

Sen lisäksi, että SR-mittaukseen vaikuttavat ulkoinen fibrillaatio ja hienoaine, SR-

arvon mittauksessa jää täysin huomioimatta kuitujen suoruuden muutokset ja 

kuitujen katkeilu, jotka vaikuttavat myös massan vetolujuuteen. Kuvasta 69 

nähdään kuinka massalinjojen muotokerroin muuttuu jauhatusta lisättäessä. 
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Kuva 69 Muotokertoimen kehitys jauhatuksessa. 

ML1:n ja ML2:n koivuilla tapahtuu massan suoristumista alhaisilla EOK:n arvoilla. 

Jauhatusta lisättäessä kuidut lähtevät kihartumaan. Samaa ilmiötä ei nähdä 

mäntysellulla näillä EOK:n arvoilla. Mäntysellun keskikuitupituus kuitenkin 

pienenee noin 7 % referenssinäytteen keskipituudesta EOK:n kasvaessa (Kuva 70). 

Jo valmiiksi lyhyellä koivusellulla katkeilu on vähäisempää. Koivuja jauhetaan 

alhaisemmilla EOK-arvoilla, mikä ei myöskään vaikuta suuresti kuitujen 

katkeiluun. Massan vetolujuuden kannalta on hyvä, ettei jauhatuksessa tapahdu 

merkittävää kuitujen katkeilua, sillä se pienentäisi vetolujuutta.  
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Kuva 70 Keskikuitupituuden kehitys jauhatuksessa. 

Jos katsotaan vielä vetoindeksin kehitystä SR-arvon kasvaessa PulpExpertin 

mittaustuloksista (Kuva 71), nähdään kuinka tavoiteltava SR-arvo vastaa 

tavoitevetoindeksiä. 

 

Kuva 71 Vetoindeksin kehitys SR-arvon kasvaessa. 

Kuvasta 71 nähdään, että massan vetoindeksi kehittyy eniten referenssinäytteen ja 

alhaisimmalla EOK:lla jauhetun näytteen välillä. Tämän jälkeen vetoindeksi 

saavuttaa vakiotason, joka koeajon olosuhteissa saadaan tavoitearvoon 77 Nm/g tai 
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sen yläpuolelle. ML1:n ja ML3:n kohdalla näyttää siltä, että vetoindeksissä ei ole 

suurta eroa vähiten ja eniten jauhetun massan välillä. Tavoitevetoindeksitasolle 

päästäisiin koeajon olosuhteissa jo alhaisimmalla SR-arvolla, eli siten 

alhaisimmalla EOK:lla. Tavoiteltavaa SR-arvoa, jolla päästäisiin haluttuun 

vetoindeksiin on kuitenkin vaikea asettaa, sillä millään koeajossa käytetyllä sellulla 

ei havaittu aikaisemmin korrelaatiota SR-arvon ja vetoindeksin välillä.  

Kuvasta 72 nähdään, että vetoindeksi kehittyy fibrillaatioindeksin suhteen samalla 

tavalla kuin SR-arvon suhteen. Tämä johtuu siitä, että SR-arvolla ja 

fibrillaatioindeksillä on lineaarinen korrelaatio tässä koeajossa kuten aikaisemmin 

jo todettiin. Fibrillaatioindeksiä ja vetoindeksiä verrattaessa on kuitenkin 

huomioitava se, että tulokset eivät ole aivan vertailukelpoisia, sillä vetoindeksi 

mitattiin PulpExpertillä ja fibrillaatioindeksi massalinjan näytteenottimesta 

saadusta näytteestä. Kuvasta on jätetty kokonaan pois ML1:n koivusellu, sillä 

PulpExpertin ja näyttenottimen välissä oli vielä yksi jauhin eivätkä tulokset ole sen 

vuoksi vertailukelpoisia. 

 

Kuva 72 Vetoindeksi fibrillaatioindeksin kasvaessa. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä tarkasteltiin sakeusmittausten todenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä 

mittaustuloksiin vaikuttavia virhetekijöitä. Jauhatuksen hallinnan parantamiseksi 

arvioitiin SR-mittauksen toimivuutta ja tehtiin alustava tutkimus, jossa tarkasteltiin 

kuitujen primäärivaikutusten kehittymistä jauhatuksessa. 

Työssä asetetut tavoitteet, niiden saavuttamisessa käytetyt menetelmät ja 

lopputulemat ovat esitettynä Taulukossa XX.  
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Taulukko XX Työn tavoittet ja niiden saavutus. 

TAVOITE MENETELMÄT LOPPUTULEMA HUOMIOT 

Online-sakeusmittareiden 

laitekannan uusintatarpeen 

arviointi ja 

kehityssuunnitelma 

mittarien uusintaa varten 

Online-mittarien kriittisyyden arviointi 

arvioimalla mittarin sijaintia prosessissa 

sekä hyödyntämällä tuotannon sekä 

kunnossapitohenkilöstön mielipiteitä 

mittarien tärkeydestä. Mittarien 

toimivuuden ja laitekannan arviointi 

Valmetin tekemän uusitun elinkaari-

inventaarion perusteella. 

Mittarien uusinta- ja korjaussuunnitelma  

PulpExpertin mittaamien 

linjojen sakeuksien 

todenmukaisuuden 

selvittäminen 

Sakeuden vertailumittaukset 

PulpExpertillä, PulpExpertin 

näytteenottolinjasta laboratoriossa ja 

linjan varsinaisesta 

näytteenottoventtiilistä.  

Tilavuusvirran ja paineen vaikutus 

näytteenottoventtiileistä (PulpExpert ja 

käsinäytteenotin) saatujen näytteiden 

sakeustuloksiin xy-kuvaajilla. 

Mahdollisten virhetekijöiden 

pohtiminen 

Eri mittausmenetelmien toistomittausten 

hajonnat samaa suuruusluokkaa. 

PulpExpertin pitkän aikavälin mittausten 

hajonta suurta ja isoja poikkeamia. 

Virtauksella tai paineella ei ollut vaikutusta 

PulpExpertin antamiin 

sakeusmittaustuloksiin. Näytteenotin 

vanhaa mallia, joka ei yhtä luotettava kuin 

uusimmat mallit. 

ML1:llä näytteenottoventtiilin sakeus 

pienenee merkittävästi virtauksen 

kasvaessa. Lisäksi ML1:n PulpExpertin ja 

näytteenottoventtiilien tulosten välillä eroa. 

PulpExpertin näytteenotin ei 

optimaalisessa paikassa.  

 

Sakeusasteen vaikutus 

sakeusmittaukseen jätettiin 

pois, sillä sakeudet pyritään 

pitämään suhteellisen 

vakioina. 

Massalajin vaikutusta 

mittaustuloksiin ei tutkittu, 

sillä kullakin linjalla käytetään 

pääsääntöisesti samaa 

massalajia.  

ML3:lla tarkasteltiin mänty ja 

koivusellujen eroja, sillä 

massalajin vaihdos tapahtui 

työn aikana. 
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Sakeuksien hallinnan 

parantaminen 

Konesäiliöiden sakeuksien tilastollisten 

toimintarajojen määritys. 

Lähtökyyppiä edeltävien online-

mittarien todenmukaisuuden 

selvittäminen massalinjan 

näytteenottimista otettujen 

vertailunäytteiden avulla. 

Toimintakortit ja ohjeistus niiden käyttöön 

ML1:n, ML2:n ja ML3:n pulpperien ja 

ML1:n sekä ML2:n pumppauskyyppien 

sakeudet poikkeavat online-mittarin 

tuloksista.  

ML1:n ja ML2:n pumppauskyypit sekä 

ML3:n pulpperi otettiin seurantaan. 

Testattava toimintakorttien 

toiminta käytännössä 

ML1:n ja ML2:n pulppereissa 

ei kunnollisia 

näytteenottoventtiilejä, joten 

sakeusmittaukset eivät ole 

luotettavia näissä kohteissa. 

SR-arvon arviointi sellujen 

jauhatuksen hallinnassa 

SR-arvon korrelaatio vetoindeksiin xy-

kuvaajalla. 

SR-arvojen vertailumittaukset. 

 

Todettiin, että SR-arvolla huono 

korrelaatio vetolujuuden kanssa ML1:llä 

tai ML2:lla. Näillä linjoilla SR-arvot 

poikkeavat eri näytteenottopaikkojen 

välillä. 

ML1:n näytteenottimesta 

saadun näytteen SR-arvo ei 

kerro totuutta koko 

jauhinketjun vaikutuksesta SR-

arvoon, sillä 

näytteenottopaikka ennen 

viimeistä jauhinta. 

Kuitujen 

primäärivaikutusten 

mittaamisen potentiaalin 

kartoittaminen 

Koeajo, jossa kaikilta sellulinjoilta 

määritettiin kuitujen ominaisuudet Fiber 

Tester Plus –analysaattorilla eri EOK:n 

arvoilla.  

 

Voidaan erottaa SR-mittaukseen 

vaikuttavat tekijät. 

Jauhatusta voidaan hallita paremmin kun 

tiedetään tarkalleen kuinka kuitujen 

ominaisuudet kehittyvät. 

Fibrillaatiomittauksia ja 

vetoindeksiä ei voitu 

luotettavasti verrata 

keskenään.  

Tarvitaan koeajoja, jotta 

optimaalinen jauhatustapa 

löytyy. 

ML3:n koivusellulle ei tehty 

fibrillaatiomittausta. 
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Jatkossa online-sakeusmittarit uusitaan tehdyn suunnitelman mukaisesti, jotta 

kaikkien mittarien toimivuutta ja luotettavuutta saadaan parannettua. 

ML1:n PulpExpertin ja massalinjan näytteenottimien sakeudet ovat tällä hetkellä 

samalla tasolla, mutta jatkossa tulisi seurata poikkeavatko sakeustulokset kun 

vesiventtiili avataan. Jos tulokset poikkeavat, tulee miettiä onko tarpeellista tehdä 

putkimuutoksia, jotta PulpExpertin näytteenottoventtiili saataisiin sijoitettua 

optimaalisempaan paikkaan ja selvittää onko massalinjan näytteenottoventtiilin 

rakenteessa tai sijoituspaikassa vikaa. 

Sakeuksien hallinnassa konesäiliöiden eroarvonäyttöjä ja niihin liittyvää 

toimintamallia tulisi kokeilla käytännössä. Jos eroarvot ylittävät usein asetetut 

toimintarajat siitäkin huolimatta, että konesäiliöiden online-mittareille tehdyt 

sijainnin muutokset on tehty, voi kyseessä olla mittausvirhe, joka aiheutuu 

PulpExpertistä. PulpExpertin luotettavuuden parantamiseksi tulisi siinä 

tapauksessa harkita uusien näytteenottoventtiilien asennusta näytteenottimesta 

aiheutuvan virheen eliminoimiseksi. Toinen vaihtoehto on ottaa käyttöön 

toimintamalli, jossa laboratoriotyöntekijät tekevät mittauksia säännöllisesti kaikista 

linjoista. Tämä kuitenkin vaatisi lisää henkilöstöresursseja. Myös sellulinjojen 

sakeuksien hallinta vaatii jatkotoimenpiteitä.  

Jauhatuksen vaikutuksia mittaavaa fibrillaatiomittausta suositellaan 

hyödynnettäväksi jatkossa. Mittaus antaa tarkkaa tietoa kuituihin kohdistuvista 

vaikutuksista. Erityisesti ML1:n ja ML2:n jauhatus vaatii luotettavaa ja tarkkaa 

mittaustapaa, jotta halutut lujuusominaisuudet täyttyvät. Optimaalisen 

jauhatustavan löytämiseksi tulisi jatkossa suorittaa koeajoja eri asetuksilla kuten 

vaihtelevilla sakeuksilla ja teräkuvioilla, samalla seuraten kuidun 

primäärivaikutusten kehitystä 
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YHTEENVETO 

 

Kartonginvalmistusprosessissa sakeusmittauksilla on suuri merkitys märänpään 

massa- ja kemikaalivirtojen ohjaamisessa. Virtauksella puolestaan vaikutetaan 

kriittisimpien prosessivaiheiden onnistumiseen ja siten valmiin kartongin laatuun. 

Sakeuden mittaamisessa ja säätämisessä käytetään erilaisia online-mittareita 

riippuen massalajista, mittauksen sijainnista ja muista rajoittavista tekijöistä.  

Inkeroisten kartonkitehtaan online-sakeusmittarien toiminnan parantamiseksi 

tehtiin online-sakeusmittareista priorisointitaulukko, joka toimii ohjeena 

laitekannan uusinnalle ja mittarien vaatimien parannusten suorittamiselle. Online-

mittarien kalibroinnissa käytetyn PulpExpertin sakeustuloksia verrattiin 

näytteenottoventtiileistä saatujen näytteiden antamiin tuloksiin, jotka osoittivat että 

kaikilla muilla linjoilla paitsi ML1:llä tulokset vastaavat pääasiassa toisiaan. 

Lisäksi PulpExpertin hajonnan todettiin olevan kaikilla linjoilla suurta. Putkesta 

saatavan massanäytteen sakeusvaihtelu riippuu massalajista, sakeustasosta, 

virtauksesta ja näytteenottopaikasta. Massavirtaukset vaihtelevat putkissa eniten 

joten kunkin linjan kohdalla tarkasteltiin virtausominaisuuksien vaikutusta 

sakeustuloksiin. Virtauksella ja paineella havaittiin olevan vaikutusta sakeuteen 

joidenkin näytteenottoventtiilien kohdalla, mutta PulpExpertin tuloksiin 

virtauksella ei ollut vaikutusta. 

Yhtenä ongelmana sakeuksien hallinnassa pidettiin jo alusta lähtien konesäiliöiden 

online-sakeuksien tasokorjauksen ohjeistusta. Tasokorjaus on aiemmin perustunut 

operaattorin omaan arvioon korjaustarpeesta. Tasokorjauksen tekoon kehitettiin 

yhtenäinen toimintamalli, jonka avulla mahdollisen virheellisen korjauksen 

tekemiseltä voitaisiin välttyä. Esille nousivat myös sellulinjojen lähtökyyppejä 

edeltävien online-sakeusmittausten todenmukaisuuden tarpeellisuus jauhatukseen 

menevän massavirran sakeudensäädössä. Nämä sakeusmittaukset otettiin 

seurantaan ja niiden hallinta vaatii jatkossa kehittämistä. 

Sakeusmittausten ohella pyrittiin parantamaan sellujen jauhatustuloksen hallintaa. 

Jauhatuksella pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan massojen lujuusominaisuuksiin. 

Jauhatuksen hallinnassa käytetään massan SR-arvoa säätämään jauhinten EOK:ta. 

SR-arvo ei kuitenkaan yksin ole riittävä ennustamaan massojen 

lujuusominaisuuksia, sillä lujuusominaisuudet ovat riippuvaisia kuitujen 



100 

 

primäärivaikutuksista, joita SR-arvo ei erota toisistaan. Lisäksi mittausolosuhteet 

vaikuttavat SR-arvoon. SR-arvoissa ilmenee myös eroja eri näytteenottopaikkojen 

välillä ML1:llä ja ML2:lla, mikä voi johtua näytteenottimesta saadun massan 

koostumuksen vaihtelusta. SR-arvossa yhdistyvät ulkoisen fibrillaation ja 

hienoainepitoisuuden yhteisvaikutus. Ulkoisessa fibrillaatiossa tai 

hieanoainepitoisuudessa tapahtuvat muutokset voivat kumota toisensa ja siten nämä 

yksittäiset primäärivaikutukset voivat jäädä huomioimatta. Sen vuoksi pelkkään 

SR-arvoon luottaminen voi johtaa harhaan jauhatuksen hallinnassa varsinkin, kun 

eri näytteenottopaikkojen SR-arvot poikkeavat toisistaan. 

Kuitujen primäärivaikutusten mittaus antaa tarkempaa tietoa jauhatuksen 

vaikutuksesta kuituihin. Näitä ominaisuuksia mittaamalla olisi jauhatusta 

mahdollista hallita paremmin ja siten saavuttaa taivekartongilta vaadittavat 

ominaisuudet. 
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LIITE I 1(2) Massalinjojen sakeusmittaus ja PulpExpertin näytteenotto 

 

  

                                                                                 

Massalinja 1  

• 31-QIC-2014, Massalinja 1 

lähtökyypin G571 sakeus 

• Online –sakeusmittaus 

• KPM:n KC-3 lapamittari 

• Vaakasuora putkiosuus, katonra-

jassa 

 

Massalinja 2  

• 31-QIC-2114, Massalinja 2 

lähtökyypin G551 sakeus 

• Online –sakeusmittaus 

• KPM:n KC-3 lapamittari 

• Vaakasuora putkiosuus, katonra-

jassa 

 

Pääsy rajoitettu 

Massalinja 2 

• PulpExpertin 

näytteenotto 

 

Massalinja 1 

• 34-KV-2250.1, 

Massalinja 1 

näyteventtiili 

• PulpExpertin 

näytteenottolinja 

• vaakasuora 

putkiosuus, putkien 

risteyskohdassa 

 



LIITE I 2(2) Massalinjojen sakeusmittaus ja PulpExpertin näytteenotto 

Massalinja 3  

• 31-QIC-2054, Massalinja 3 sakeus 

• Online –sakeusmittaus 

• Smart Pulp RL lapamittari 

• Pystysuora putkiosuus 

 

Massalinja 3  

 34-KV-2252.1, Massalinja 3 

näyteventtiili Pex 

• PulpExpertin -näytteenottolinja 

• Vaakasuora putkiosuus 

 



LIITE II 1(1) Runkomassojen sakeusmittaus ja PulpExpertin näytteenotto 

                                                       

 

 

 

Hylky annostelusäiliöstä 

• 34-QIC-2321, Hylyn 

annostelusäiliön G554 

sakeus 

• Online –sakeusmittaus 

• KC-3 lapamittari 

• Vaakasuora putkiosuus 

 

Hioke annostelusäiliöstä  

• 34-QIC-2242, Hiokkeen 

annostelusäiliön G556 

lähtösakeus 

• Online –sakeusmittaus 

• KC-5 lapamittari 

• Pystysuora putkiosuus 

 

Hioke rungon konesäiliöön 

• 34-KV-2253.1, Hioke 

näyteventtiili Pex 

• PulpExpertin -näyttee-

nottolinja 

• Vaakasuora putkiosuus 

 

Hylky rungon konesäiliöön 

• 34-KV-2255.1, Hylky-

massa näyteventtiili Pex 

• PulpExpertin näyttee-

nottoventtiili 

• Pystysuora putkiosuus 

 



        LIITE III 1(2) Konesäiliöiden sakeusmittaus ja PulpExpertin näytteenotto 

 

                                                                                                                  
  

 

 

 

 

Selkämassa konesäiliöstä 

• 34-QIC-3101, Selän 

konesäiliön G540 

sakeus 

• Online –sakeusmit-

taus 

• Pystysuora putkio-

suus 

• MCA 3g FT-150 

mikroaaltomittari 

 

Runkomassa konesäiliöstä 

• 34-QIC-3201.1, 

Rungon konesäiliön 

G532 sakeus 

• Online –sakeusmittaus 

• Pystysuora putkiosuus 

• MCAi (päivitetty) 

mikroaaltomittari 

• Lisätty uusi Valmetin 

MCA -

mikroaaltomittari 

 

Runkomassa konesäiliöstä 

• 34-QIC-3201.2, 

Rungon konesäiliön 

G532 sakeus 

• Online –sakeusmit-

taus 

• BTG:n optinen 

sakeusmittaus  

 

Selkämassa konesäiliöstä 

• 34-KV-2256.1, 

Selkämassa näyte-

venttiili Pex 

• PulpExpertin näyt-

teenottoventtiili 

• Pystysuora putkio-

suus 

 

Runkomassa konesäiliöstä 

• 34-KV-2254.1, 

Runkomassa näyte-

venttiili Pex 

• PulpExpertin -näyt-

teenottolinja 

• Pystysuora putkio-

suus 

 



        LIITE III 2(2) Konesäiliöiden sakeusmittaus ja PulpExpertin näytteenotto 

 

 

            

 

 

 

 

 

Pintamassa konesäiliöstä 

• 34-QIC-3001, Pinnan 

konesäiliön G520 

sakeus 

• Online –sakeusmittaus 

• MCA mikroaaltomittari 

• Pystysuora putkiosuus 

 

Pintamassa konesäiliöstä 

• 34-KV-2257.1, Pin-

tamassa näyte-

venttiili Pex 

• PulpExpertin näyt-

teenottoventtiili 

• Pystysuora putkio-

suus 

 



LIITE IV 1(1) Kartonkikoneen online-sakeusmittarit 

 

 
P

u
lp

E
x

p
er

ti
n

 k
o

h
te

et
 

Kohde On-line-mittari 

31-QIC-2014 Massalinja 1 lähtökyyppi  KPM KC-3 lapamittari 

31-QIC-2114 Massalinja 2 lähtökyyppi  KPM KC-3 lapamittari 

31-QIC-2054 Massalinja 3 annostelusäiliö  Smart Pulp RL lapamittari 

34-QIC-2242 Annosteltu hioke KPM KC-5 pyörivä mittari 

34-QIC-3201 Rungon konesäiliö 
BTG:n TCR-2501 Peak Total, optinen mittari 

Valmet MCA mikroaaltomittari 

34-QIC-2321 Annosteltu hylky KPM KC-3 lapamittari 

34-QIC-3101 Pinnan konesäiliö kajaaniMCA 3g mikroaaltomittari 

34-QIC-3001 Selän konesäiliö kajaaniMCA 3g FT-150 mikroaaltomittari 

M
u
u
t 

o
n
li

n
e-

m
it

ta
ri

t 

31-QIC-2035 Massalinja 1 Pulpperi KC-3 lapamittari 

31-QIC-2125 Massalinja 2 Pulpperi KC-3 lapamittari 

31-QIC-2002 Massalinja 1 Pumppauskyyppi Pulp El lapamittari 

31-QIC-2102 Massalinja 2 Pumppauskyyppi Pulp El lapamittari 

31-QIC-2037 Massalinja 3 Pulpperi Smart Pulp RL lapamittari 

31-QIC-2301 Hylkylinja pulpperi Smart Pulp RL lapamittari 

34-QIC-2206 Saostettu hylky KC-3 lapamittari 

34-QIC-2232 Hioketorni paluuvirta Pulp El lapamittari 

34-QIC-2233 Hioketorni KC-3 lapamittari 

34-QI-2274 Puristinpulpperin sakeus SP RL lapamittari 

34-QIC-2314, -2327 Hioke/hylky saostimelle Valmet OC ja OCR 

34-QI-2351 Imutelakuoppa Smart Pulp 

34-QIC-2361 Jenkin pulpperi KC-3 lapamittari 

34-QIC-2371 Popen pulpperi Valmet OC optinen mittari 

34-QIC-2420 Rungon viiravesi RM3 optinen mittari 

34-QI-3219 Rungon perälaatikko Valmet LC optinen mittari 

34-QI-1825 Pituusleikkurin pulpperi Pulp El lapamittari 

34-QIC-5986 Jälkikäsittelyn pulpperi Pulp El lapamittari 

 

 



LIITE V 1(1) Kartonkikoneen online-sakeusmittarien priorisointitaulukko 

 
1 2 3 

Rungon konesäiliö  

(Valmet MCA TB 4g ja BTG TCR-

2501) 

34-QIC-3201 

- mikroaaltomittaus uusittu 

Hylyn annostelusäiliö (KC-3) 

34-QIC-2321 

- toimii normaalisti 

- asennus ok 

- massan tuhkapitoisuus 

vaihtelee, ei optimaalisin 

mittari 

Massalinja 1 Pulpperi (KC-3) 

31-QIC-2035 

- ei näytteenotinta 

 

Pinnan konesäiliö (Valmet MCA 3g) 

34-QIC-3001 

- suositus siirrosta heti 

pumpun jälkeen 

Hiokkeen annostelu (KC-5) 

34-QIC-2242 

- toimii normaalisti 

Massalinja 2 Pulpperi (KC-3) 

31-QIC-2125 

- saattaa olla kierrevirtausta 

- ei näytteenotinta 

Selän konesäiliö (Valmet MCA 3g) 

34-QIC-3201 

- suositus siirrosta heti 

pumpun jälkeen 

Saostettu hylky (KC-3) 34-QIC-2206 

- lapamittarille ei sopivaa 

sijaintia 

- opertointiyksikön näyttö 

sekaisin 

Hylkylinja pulpperi (Smart Pulp RL) 

31-QIC-2301 

- vanha malli 

- ei näytteenotinta 

Massalinja 1 Lähtökyyppi (KC-3) 

31-QIC-2014 

- operointiyksikkö vaihdettu 

- asennus ok 

- suuret virtausvaihtelut 

Hioke/hylky saostimelle  

(Valmet OC ja OCR) 

34-QIC-2314 ja 34-QIC-2327 

- molemmat mittaukset uusittu 

- toimii normaalisti 

Hioketorni (KC-3) 34-QIC-2233 

- toimii normaalisti 

- tulossa optinen 

sakeusmittaus, OC 

 

Massalinja 2 Lähtökyyppi (KC-3) 

31-QIC-2114 

- toimii normaalisti 

- asennus ok 

- suuret virtausvaihtelut 

Rungon viiravesi (RM3) 

34-QIC-2420 

- huollettu ja softa päivitetty 

Hiokkeen paluuvirta (Pulp El) 

34-QIC-2232 

- toimii normaalisti 

- ei näytteenotinta 

- linja ei käytössä 

Massalinja 3 Annostelusäiliö 

(Smart Pulp RL) 31-QIC-2054 

- vanha malli 

- lapaa edeltävä suora 

putkiosuus liian lyhyt, ei 

sopivaa asennuspaikkaa 

kauempana 

Rungon perälaatikko (Valmet LC) 

34-QI-3219 

- mittaus uusittu 

Puristinpulpperi (SP RL) 34-QI-2274 

- näyttö ja näppäimet jumissa 

- asennus ok 

 
Massalinja 1 Pumppauskyyppi  

(Pulp El) 31-QIC-2002 

- vanha malli 

- asennus ok 

Imutelankuoppa (Smart Pulp) 

34-QI-2351 

- näyttö vilkkuu ja näppäimet 

jumissa 

- mittauspaikassa saattaa olla 

kierrevirtausta, suositus 20 m 

eteenpäin  
Massalinja 2 Pumppauskyyppi  

(Pulp El) 31-QIC-2102 

- vanha malli 

- asennus ok 

Jenkin pulpperi (KC-3) 34-QIC-2361 

- näyttö sekaisin 

- ei voi toimia kyseisessä 

paikassa 

- linja ei käytössä  
Massalinja 3 Pulpperi  

(Smart Pulp RL) 31-QIC-2037 

- asennus vinossa 

- suositellaan asentamaan 

mittaus putken yläpuolelle 

Popen pulpperi (Valmet OC) 

34-QIC-2371 

- mittaus uusittu 

  
Pituusleikkurin pulpperi (Pulp El) 

34-QI-1825 

- vanha malli   
Jälkikäsittelyn pulpperi (Pulp El) 

34-QIC-5986 

- vanha malli 

- asennus liian lähellä mutkaa 



LIITE VI 1(4) Massalinjojen vertailumittausten tulokset 

 

ML 1  Näyte     

  TB210 TB220 TB250 TB250 TBHS270 

  13.3.2018 8:45 13.3.2018 14:32 15.3.2018 9:16 15.3.2018 12:07 16.3.2018 11:03 

Online sakeus 1 4,00 4,00 4,09 4,10 4,10 

  2 4,00 4,00 4,09 4,10 4,10 

  3 4,00 4,00 4,09 4,10 4,10 

  Keskiarvo 4,00 4,00 4,09 4,10 4,10 

  Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PEX       

Pex SR 1 37,9 40,3 40,3 37,4 34,8 

  2 37,5 39,7 40,3 37,1 35,1 

  3 - - - - - 

  Keskiarvo 37,7 40 40,3 37,25 34,95 

  Vaihtelu 0,40 0,60 0,00 0,30 0,30 

Pex sakeus 1 3,69 3,65 3,69 3,76 3,61 

  2 3,69 3,57 3,74 3,76 3,70 

  3 3,70 3,65 3,71 3,74 3,72 

  4 - - - - - 

  Keskiarvo 3,69 3,62 3,71 3,75 3,68 

  Vaihtelu 0,01 0,08 0,05 0,02 0,11 

PEX             

Labra SR 1 39 39 42 39 37 

  2 40 40 43,5 39,5 38 

  3 40,5 40 44 40 38,5 

  Keskiarvo 39,83 39,67 43,17 39,50 37,83 

  Vaihtelu 1,50 1,00 2,00 1,00 1,50 

Labra sakeus 1 3,77 3,82 3,86 3,77 3,79 

  2 3,82 3,84 3,86 3,77 3,79 

  3 3,79 3,84 3,89 3,79 3,79 

  Keskiarvo 3,79 3,83 3,87 3,78 3,79 

  Vaihtelu 0,05 0,02 0,03 0,02 0,00 

VERTAILU  13.3.2018 8:46 13.3.2018 14:33 15.3.2018 9:17 15.3.2018 12:09 16.3.2018 11:07 

Online sakeus 1 4,00 4,00 4,09 4,11 4,09 

  2 4,00 4,00 4,09 4,11 4,09 

  3 4,00 4,00 4,09 4,11 4,09 

  Keskiarvo 4,00 4,00 4,09 4,11 4,09 

  Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Labra (ML) SR 1 30,5 32 34 30,5 30 

  2 31 32 34 30,5 30 

  3 31 31,5 34 30,5 30 

  Keskiarvo 30,83 31,83 34,00 30,50 30,00 

  Vaihtelu 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Labra (ML) sakeus 1 4,01 4,01 4,10 4,18 4,01 

  2 4,01 4,03 4,10 4,15 4,06 

  3 3,98 4,06 4,10 4,13 4,06 

  Keskiarvo 4,00 4,03 4,10 4,15 4,04 

  Vaihtelu 0,03 0,05 0,00 0,05 0,05 



LIITE VI 2(4) Massalinjojen vertailumittausten tulokset 

 

ML 2  Näyte     

  TB200 TB220 TB270 TB285 TBHS285 

  12.3.2018 8:45 13.3.2018 12:03 8.3.2018 8:33 9.3.2018 11:01 9.3.2018 14:04 

Online sakeus 1 4,31 4,30 4,31 4,30 4,29 

  2 4,31 4,30 4,31 4,31 4,29 

  3 4,31 4,30 4,31 4,31 4,29 

  Keskiarvo 4,31 4,30 4,31 4,31 4,29 

  Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PEX       

Pex SR 1 34,4 36,8 38,9 36,8 36,3 

  2 34,4 36,1 38,7 36,5 36,1 

  3 - - - - - 

  Keskiarvo 34,4 36,45 38,8 36,65 36,2 

  Vaihtelu 0,00 0,70 0,20 0,30 0,20 

Pex sakeus 1 3,80 3,76 3,88 3,70 3,68 

  2 3,74 3,82 3,85 3,72 3,65 

  3 3,73 3,81 3,84 3,75 3,68 

  4 - - - - - 

  Keskiarvo 3,76 3,80 3,86 3,72 3,67 

  Vaihtelu 0,07 0,06 0,04 0,05 0,03 

PEX             

Labra SR 1 38 37 43 38,5 40 

  2 37 37,5 43 39 38,5 

  3 37,5 38 - 39 39 

  Keskiarvo 37,50 37,50 43,00 38,83 39,17 

  Vaihtelu 1,00 1,00 0,00 0,50 1,50 

Labra sakeus 1 3,65 3,77 3,82 3,65 3,67 

  2 3,67 3,77 3,86 3,65 3,70 

  3 3,70 3,74 - 3,65 3,70 

  Keskiarvo 3,67 3,76 3,84 3,65 3,69 

  Vaihtelu 0,05 0,03 0,04 0,00 0,03 

VERTAILU  12.3.2018 8:48 13.3.2018 12:05 8.3.2018 8:36 9.3.2018 11:04 9.3.2018 14:14 

Online sakeus 1 4,30 4,30 4,29 4,32 4,31 

  2 4,30 4,30 4,29 4,32 4,31 

  3 4,30 4,30 4,29 4,32 4,31 

  Keskiarvo 4,30 4,30 4,29 4,32 4,31 

  Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Labra (ML) SR 1 41,5 42 46 43 43 

  2 41 42 47,5 43 43 

  3 41 41,5 - 43,5 43,5 

  Keskiarvo 41,17 41,83 46,75 43,17 43,17 

  Vaihtelu 0,50 0,50 1,50 0,50 0,50 

Labra (ML) sakeus 1 3,65 3,74 3,74 3,72 3,70 

  2 3,67 3,74 3,79 3,72 3,70 

  3 3,70 3,74 - 3,72 3,72 

  Keskiarvo 3,67 3,74 3,77 3,72 3,71 

  Vaihtelu 0,05 0,00 0,05 0,00 0,02 



LIITE VI 3(4) Massalinjojen vertailumittausten tulokset 

 

ML 3  Näyte     

  TBHS220 TBHS230 TBHS260 TB285 TBHS285 

  13.3.2018 9:35 14.3.2018 8:33 14.3.2018 11:12 9.3.2018 8:36 9.3.2018 14:11 

Online sakeus 1 3,41 3,41 3,40 3,39 3,42 

  2 3,40 3,41 3,39 3,39 3,42 

  3 3,40 3,40 3,39 3,39 3,41 

  Keskiarvo 3,40 3,41 3,39 3,39 3,42 

 Vaihtelu 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

PEX       

Pex SR 1 41,3 33,3 29,2 38,6 33,2 

  2 37,9 32,2 28,9 39,3 31,3 

  3 - - - - - 

  Keskiarvo 39,6 32,75 29,05 38,95 32,25 

  Vaihtelu 3,40 1,10 0,30 0,70 1,90 

Pex sakeus 1 3,16 3,46 3,37 2,98 3,21 

  2 3,27 3,39 3,35 2,95 3,05 

  3 3,39 3,45 3,40 2,92 3,21 

  4 - - - - - 

  Keskiarvo 3,27 3,43 3,37 2,95 3,16 

  Vaihtelu 0,23 0,07 0,05 0,06 0,16 

PEX             

Labra SR 1 42 33 32 34 32,5 

  2 41,5 32,5 31 33 32,5 

  3 40,5 32 31 33,5 32,5 

  Keskiarvo 41,33 32,50 31,33 33,50 32,50 

  Vaihtelu 1,50 1,00 1,00 1,00 0,00 

Labra sakeus 1 3,46 3,53 3,48 2,93 3,65 

  2 3,46 3,53 3,48 2,98 3,53 

  3 3,43 3,58 3,46 3,00 3,48 

  Keskiarvo 3,45 3,55 3,47 2,97 3,55 

  Vaihtelu 0,03 0,05 0,02 0,07 0,17 

VERTAILU  13.3.2018 9:36 14.3.2018 8:35 14.3.2018 11:15 9.3.2018 8:38 9.3.2018 14:14 

Online sakeus 1 3,40 3,41 3,39 3,39 3,42 

  2 3,40 3,42 3,40 3,40 3,42 

  3 3,40 3,42 3,40 3,40 3,42 

  Keskiarvo 3,40 3,42 3,40 3,40 3,42 

  Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Labra (ML) SR 1 41 32 30,5 33,5 32 

  2 41 32 31,5 33 31 

  3 40,5 31,5 31,5 32 31,5 

  Keskiarvo 40,83 31,83 31,17 32,83 31,50 

  Vaihtelu 0,50 0,50 1,00 1,50 1,00 

Labra (ML) sakeus 1 3,38 3,60 3,55 3,46 3,58 

  2 3,36 3,60 3,55 3,50 3,58 

  3 3,36 3,62 3,58 3,55 3,60 

  Keskiarvo 3,37 3,61 3,56 3,50 3,59 

  Vaihtelu 0,02 0,02 0,03 0,09 0,02 



LIITE VI 4(4) Massalinjojen vertailumittausten tulokset 

 

Hylky  Näyte     

  TB200 TBHS260 TB270 TB270 TB285 

  12.3.2018 11:40 14.3.2018 12:16 8.3.2018 10:01 8.3.2018 12:50 9.3.2018 9:38 

Online sakeus 1 3,42 3,50 3,45 3,43 3,44 

  2 3,42 3,50 3,45 3,43 3,44 

  3 3,42 3,50 3,45 3,43 3,44 

  Keskiarvo 3,42 3,50 3,45 3,43 3,44 

  Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PEX       

Pex SR 1 47,4 50,7 50,1 50,7 49,9 

  2 48 49,7 50,6 50,9 50,2 

  3 48,5 50,3 49,3 49,9 49,1 

  Keskiarvo 47,97 50,23 50,00 50,50 49,73 

  Vaihtelu 1,10 50,70 1,30 50,90 50,20 

Pex sakeus 1 3,30 3,49 3,40 3,48 3,50 

  2 3,38 3,45 3,43 3,45 3,50 

  3 3,34 3,46 3,37 3,41 3,46 

  4 3,36 3,43 3,38 3,41 3,47 

  Keskiarvo 3,35 3,46 3,40 3,44 3,48 

  Vaihtelu 0,08 0,06 0,06 0,07 0,04 

PEX             

Labra SR 1 51 54 51 54 52 

  2 52 54 52 53,5 51 

  3 52 55 - 54 50 

  Keskiarvo 51,67 54,33 51,50 53,83 51,00 

  Vaihtelu 1,00 1,00 1,00 0,50 2,00 

Labra sakeus 1 3,53 3,53 3,67 3,55 3,62 

  2 3,53 3,53 3,67 3,55 3,58 

  3 3,55 3,55 3,67 3,55 3,58 

  Keskiarvo 3,54 3,54 3,67 3,55 3,59 

  Vaihtelu 0,02 0,02 0,00 0,00 0,04 

VERTAILU  12.3.2018 11:41 14.3.2018 12:16 8.3.2018 10:02 8.3.2018 12:52 9.3.2018 9:39 

Online sakeus 1 3,41 3,50 3,45 3,42 3,44 

  2 3,41 3,50 3,45 3,42 3,44 

  3 3,41 3,50 3,45 3,42 3,44 

  Keskiarvo 3,41 3,50 3,45 3,42 3,44 

  Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Labra (ML) SR 1 52 54 51,5 54,5 53 

  2 52 55 53 54,5 53,5 

  3 52 54 - 54 53 

  Keskiarvo 52,00 54,33 52,25 54,33 53,17 

  Vaihtelu 0,00 1,00 1,50 0,50 0,50 

Labra (ML) sakeus 1 3,46 3,55 3,62 3,60 3,62 

  2 3,46 3,55 3,60 3,62 3,62 

  3 3,50 3,58 - 3,65 3,60 

  Keskiarvo 3,47 3,56 3,61 3,62 3,61 

  Vaihtelu 0,04 0,03 0,02 0,05 0,02 



LIITE VII 1(3) Konesäiliöiden vertailumittausten tulokset 

Pinnan konesäiliö  TBHS335 TBHS335 TF190 TB200 TB210  
  3.4.2018 10:50 3.4.2018 13:39 5.4.2018 9:23 6.4.2018 10:42 6.4.2018 13:35 

Online 1 3,24 3,25 3,25 3,29 3,24 

  2 3,23 3,25 3,25 3,29 3,24 

  3 3,23 3,25 3,25 3,29 3,24 

  Keskiarvo 3,24 3,25 3,25 3,29 3,24 

  Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Pex 1 3,14 3,13 3,18 3,16 3,2 

  2 3,19 3,13 3,18 3,18 3,26 

  3 3,21 3,19 3,16 3,23 3,31 

  4 - - - - - 

  Keskiarvo 3,18 3,15 3,17 3,19 3,26 

  Vaihtelu 0,07 0,06 0,02 0,07 0,11 

Labra 1 3,14 3,17 3,19 3,12 3,17 

  2 3,17 3,17 3,19 3,12 3,17 

  3 3,17 3,19 3,19 3,14 3,14 

  Keskiarvo 3,16 3,18 3,19 3,13 3,16 

  Vaihtelu 0,03 0,02 0 0,02 0,03 

VERTAILU  3.4.2018 10:50 3.4.2018 13:39 5.4.2018 9:23 6.4.2018 10:43 6.4.2018 13:35 

Online 1 3,24 3,25 3,25 3,26 3,24 

  2 3,23 3,25 3,25 3,25 3,24 

  3 3,23 3,25 3,25 3,25 3,24 

  Keskiarvo 3,24 3,25 3,25 3,25 3,24 

  Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Labra (onlinen luota) 1 3,02 3,1 3,26 3,34 3,31 

  2 3,02 3,12 3,26 3,34 3,29 

  3 3,05 3,12 3,24 3,31 3,29 

  Keskiarvo 3,03 3,11 3,25 3,33 3,30 

  Vaihtelu 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE VII 2(3) Konesäiliöiden vertailumittausten tulokset 

Selän konesäiliö  TBHS335 TBHS335 TF190 TB200 TB210  
  3.4.2018 10:33 3.4.2018 13:22 5.4.2018 9:07 6.4.2018 10:25 6.4.2018 13:18 

Online 1 3,16 3,12 3,04 3,16 3,16 

  2 3,17 3,12 3,03 3,15 3,16 

  3 3,17 3,12 3,04 3,15 3,16 

  Keskiarvo 3,17 3,12 3,04 3,15 3,16 

  Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Pex 1 3,13 3,11 3,07 3,12 3,09 

  2 3,14 3,16 3,05 3,11 3,10 

  3 3,12 3,19 3,03 3,07 3,11 

  4 - - - - - 

  Keskiarvo 3,13 3,15 3,05 3,10 3,10 

  Vaihtelu 0,02 0,08 0,04 0,05 0,02 

Labra 1 3,24 3,12 3,19 3,22 3,07 

  2 3,24 3,14 3,19 3,24 3,07 

  3 3,26 3,17 3,24 3,26 3,14 

  Keskiarvo 3,25 3,14 3,21 3,24 3,09 

  Vaihtelu 0,02 0,05 0,05 0,04 0,07 

VERTAILU  3.4.2018 10:34 3.4.2018 13:23 5.4.2018 9:08 6.4.2018 10:26 6.4.2018 13:19 

Online 1 3,15 3,12 3,07 3,13 3,16 

  2 3,14 3,11 3,05 3,13 3,16 

  3 3,14 3,11 3,03 3,14 3,16 

  Keskiarvo 3,15 3,11 3,05 3,13 3,16 

  Vaihtelu 0,00 0,01 0,04 0,02 0,00 

Labra (onlinen luota) 1 3,05 3,07 2,98 2,93 2,90 

  2 3,05 3,07 3,00 2,95 2,93 

  3 3,05 3,04 3,00 2,98 2,95 

  Keskiarvo 3,05 3,06 2,99 2,95 2,93 

  Vaihtelu 0,00 0,03 0,02 0,05 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE VII 3(3) Konesäiliöiden vertailumittausten tulokset 

Rungon konesäiliö  1. TB270 2. TB270 3. TB220 4. TB250 5. TB260 
  8.3.2018 9:42 8.3.2018 12:33 13.3.2018 13:15 15.3.2018 10:53 16.3.2018 9:47 

Online 1 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 2 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 3 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 Keskiarvo 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pex 1 2,53 2,52 2,57 2,51 2,55 
 2 2,54 2,53 2,55 2,51 2,58 
 3 2,54 2,47 2,50 2,52 2,54 
 4 2,53 2,52 2,51 2,47 2,54 
 Keskiarvo 2,54 2,51 2,53 2,50 2,55 
 Vaihtelu 0,01 0,06 0,07 0,05 0,04 

Labra 1 2,57 2,64 2,57 2,52 2,62 
 2 2,54 2,69 2,54 2,52 2,62 
 3 2,54 2,69 2,54 2,52 2,59 
 Keskiarvo 2,55 2,67 2,55 2,52 2,61 
 Vaihtelu 0,03 0,05 0,03 0,00 0,03 

VERTAILU  8.3.2018 9:44 8.3.2018 12:33 13.3.2018 13:15 15.3.2018 10:53 16.3.2018 9:47 

Online 1 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 2 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 3 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 Keskiarvo 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 Vaihtelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Labra  1 2,66 2,69 2,66 2,57 2,64 
 2 2,64 2,69 2,64 2,57 2,64 
 3 2,64 2,76 2,62 2,59 2,64 
 Keskiarvo 2,65 2,71 2,64 2,58 2,64 
 Vaihtelu 0,02 0,07 0,04 0,02 0,00 

 

 



LIITE VIII 1(2) Sakeusnäytteet näytteenottimilta 

 ML1 

  pvä klo sak% sak% ka 

TB200 7.6.2018 11:50 4,06 4,06 4,06 

TB220 8.6.2018 10:33 4,10 4,08 4,09 

TB240 12.7.2018 10:17 4,37 4,39 4,38 

TB260 12.6.2018 9:56 4,18 4,18 4,18 

TB285 31.5.2018 10:25 4,24 4,32 4,28 

TB335 24.7.2018 7:32 4,37 4,34 4,36 
 ML2 

  pvä klo sak% sak% ka 

TB200 7.6.2018 11:49 3,89 3,86 3,88 

TB220 8.6.2018 10:33 3,94 3,91 3,93 

TB240 12.7.2018 10:17 4,03 3,98 4,01 

TB260 12.6.2028 9:52 4,51 4,54 4,53 

TB285 31.5.2018 10:25 3,98 3,98 3,98 

TB335 24.7.2018 7:33 4,08 4,13 4,11 
 ML3 

  pvä klo sak% sak% ka 

TB200 7.6.2018 11:51 3,96 3,98 3,97 

TB220 8.6.2018 10:34 4,08 4,10 4,09 

TB240 12.7.2018 10:18 3,55 3,58 3,57 

TB260 12.6.2018 9:58 4,18 4,10 4,14 

TB285 31.5.2018 10:27 3,29 3,26 3,28 

TB335 24.7.2018 7:34 3,43 3,45 3,44 
 HIOKE 

  pvä klo sak% sak% ka 

TB200 7.6.2018 12:01 2,47 2,42 2,45 

TB220 8.6.2018 10:43 2,50 2,52 2,51 

TB240 12.7.2018 10:15 2,66 2,69 2,68 

TB260 12.6.2018 10:08 2,47 2,47 2,47 

TB285 31.5.2018 10:34 2,57 2,59 2,58 

TB335 24.7.2018 7:40 2,52 2,54 2,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE VIII 2(2) Sakeusnäytteet näytteenottimilta 

 PINTA KS 

  pvä klo sak% sak% ka 

TB200 7.6.2018 11:56 3,19 3,19 3,19 

TB220 8.6.2018 10:44 3,17 3,14 3,16 

TB240 12.7.2018 10:12 3,46 3,48 3,47 

TB260 12.6.2018 10:04 3,24 3,24 3,24 

TB285 31.5.2018 10:32 3,31 3,26 3,29 

TB335 24.7.2018 7:37 3,26 3,26 3,26 
 SELKÄ KS 

  pvä klo sak% sak% ka 

TB200 7.6.2018 11:55 3,10 3,07 3,09 

TB220 8.6.2018 10:39 3,10 3,07 3,09 

TB240 12.7.2018 10:11 3,34 3,36 3,35 

TB260 12.6.2018 10:02 3,12 3,10 3,11 

TB285 31.5.2018 10:32 3,10 3,05 3,08 

TB335 24.7.2018 7:37 3,22 3,24 3,23 
 RUNKO KS 

  pvä klo sak% sak% ka 

TB200 7.6.2018 11:57 2,59 2,57 2,58 

TB220 8.6.2018 10:40 2,59 2,62 2,61 

TB240 12.7.2018 10:12 2,59 2,59 2,59 

TB260 12.6.2018 10:05 2,66 2,69 2,68 

TB285 31.5.2018 10:30 2,62 2,62 2,62 

TB335 24.7.2018 7:38 2,62 2,59 2,61 
 HYLKY 

  pvä klo sak% sak% ka 

TB200 7.6.2018 11:59 3,58 3,55 3,57 

TB220 8.6.2018 10:42 3,38 3,41 3,40 

TB240 12.7.2018 10:32 3,70 3,72 3,71 

TB260 12.6.2018 10:06 3,58 3,55 3,57 

TB285 31.5.2018 10:34 3,46 3,48 3,47 

TB335 24.7.2018 7:41 3,46 3,48 3,47 



LIITE VIII 1(1) Sellupulpperien ja -pumppauskyyppien sakeusmittaukset 

 

 PULPPERI         PUMPPAUSKYYPPI 

 Aika Lab-sakeus % Online-sakeus, % Asetussakeus, % Aika Lab-sakeus % Online-sakeus, % Asetussakeus, % 

ML1 26.9.2018 8:32 4,98 4,35 4,30 26.9.2018 8:38 4,32 4,00 4,00 

  27.9.2018 8:41 4,71 4,03 4,30 27.9.2018 8:49 4,54 4,00 4,00 

  28.9.2018 8:44 4,46 3,69 4,30 28.9.2018 8:49 4,90 4,01 4,00 

  1.10.2018 8:40 4,87 4,28 4,30 1.10.2018 8:46 4,84 4,00 4,00 

  3.10.2018 10:45 4,80 4,72 4,30 3.10.2018 10:40 4,84 3,94 4,00 

ML2 26.9.2018 8:30 5,00 4,05 3,90 26.9.2018 8:36 4,57 4,04 4,10 

  27.9.2018 8:39 4,30 3,55 3,90 27.9.2018 8:47 4,86 3,98 4,10 

  28.9.2018 8:43 4,78 3,89 3,90 28.9.2018 8:48 4,64 4,12 4,10 

  1.10.2018 8:38 5,00 4,04 3,90 3.10.2018 10:39 4,80 4,11 4,10 

  3.10.2018 10:44 5,10 4,09 3,90 5.10.2018 8:27 4,75 4,10 4,10 

ML3 27.9.2018 8:43 4,37 3,60 3,40     

  28.9.2018 8:46 4,25 3,52 3,40     

  1.10.2018 8:42 4,23 3,50 3,40     

  3.10.2018 10:48 4,42 3,58 3,40     

  5.10.2018 8:30 4,02 3,43 3,40     



LIITE IX 1(2) Jauhatuskoeajo 26.4. ja 7.5. 

 

Jauhatuskoeajo 26.4.2018 

ML1:n ja ML3:n jauhatuskoeajo suoritettiin 26.4.2018. Alunperin oli tarkoitus ajaa ML1 ja ML2 samana 

päivänä, mutta ML2:lla käytettävän sellun vaihdos tapahtui samana päivänä, joten ML2:n tilalle otettiin ML3. 

ML1 

Koeajo suoritettiin ensin ML1:llä. PulpExpertin kaikki muut näytteenottolinjat paitsi koeajettava linja 

suljettiin tuntia ennen koeajon alkua (klo 8). Puoli tuntia ennen koeajoa myös koeajettava linja suljettiin. 

Märänpään valvomosta säädettiin jauhimien EOK ensimmäiseen koepisteeseen. Kun EOK oli vakiintunut 40 

kWh/t:iin, massalinjasta otettiin näyte ja PulpExpertin ML1:n näytteenottolinja avattiin. PulpExpertille 

otettiin kaksi massaa ja linja suljettiin. Toisesta massasta otettiin näyte myös laboratorioon. Massalinjan ja 

PulpExpertin näytteistä mitattiin heti pH, jonka jälkeen näytteet laitettiin kylmäkaappiin. Näytteidenoton 

jälkeen EOK nostettiin takaisin normaalitasolle (90 kWh/t). 

PulpExpertin mitattua ensimmäisen koepisteen näytteet massalinjasta otettiin näyte ja PulpExpertille otettiin 

kaksi näytettä, joista toisesta laboratorionäyte. PulpExpertin linja laitettiin kiinni. Näytteistä mitattiin heti pH, 

jonka jälkeen näytteet laitettiin kylmäkaappiin.  

PulpExpertin mitattua toisen koepisteen näytteet jauhinten EOK säädettiin kolmanteen koepisteeseen (140 

kWh/t), jonka jälkeen massalinjasta otettiin näyte ja PulpExpertille otettiin kaksi näytettä, joista toisesta 

laboratorionäyte. Näytteistä mitattiin heti pH, jonka jälkeen näytteet laitettiin kylmäkaappiin. Massalinjat 

pidettiin kiinni PulpExpertin mitattua näytteet. 

ML3 

ML3:n koeajo aloitettiin 12:25. Massalinjan energiankulutusta säädettiin tehoa säätämällä. Ensimmäistä 

koepistettä varten tehoa nostettiin niin, että EOK oli noin 280 kWh/t. Massalinjasta otettiin näyte ja 

PulpExpertille kaksi näytettä, joista toisesta laboratorionäyte. PulpExpertin linja suljettiin.  Näytteistä mitattiin 

heti pH, jonka jälkeen näytteet laitettiin kylmäkaappiin. EOK laskettiin normaalille tasolle (noin 210 kWh/t). 

PulpExpertin mitattua ensimmäisen koepisteen näytteet massalinjasta otettiin näyte ja PulpExpertin linja 

avattiin yhtä näytettä varten. PulpExpetin linja laitettiin kiinni. Näytteistä mitattiin heti pH, jonka jälkeen 

näytteet laitettiin kylmäkaappiin. 

PulpExpertin mitattua toisen koepisteen näyte jauhimen EOK laskettiin noin 130 kWh/t:iin. Massalinjasta 

otettiin näyte ja PulpExpertille otettiin kaksi näytettä. EOK nostettiin takaisin normaalitasolle. PulpExpertin 

kaikki linjat avattiin. Koepisteen näytteistä mitattiin heti pH, jonka jälkeen näytteet laitettiin kylmälaappiin. 

Mittaus 

PulpExpertiltä ja massalinjasta otetuista näytteistä mitattiin pH:n lisäksi sakeus ja SR.   

Referenssinäytteiden mittausta varten PulpExpertillä näytteenottolinjat suljettiin taas. ML1:n ja ML3:n 

näytteet haettiin molemmat jauhimia edeltäviltä näytteenottopaikoilta. ML1:n näyte jouduttiin ottamaan ennen 

pH:n korjausta olevasta venttiilistä, sillä varsinainen näyttenotin oli tukossa. Näytteet syötettiin 

PulpExpertille, jonka jälkeen kaikki näytteenottimet avattiin.



LIITE IX 2(2) Jauhatuskoeajo 26.4. ja 7.5. 

 

Jauhatuskoeajo 7.5.2018 

ML2:n jauhatuskoeajo suoritettiin 7.5.2018 

ML2 

PulpExpertin linjat suljettiin klo 09:00, ja tunnin päästä jauhimen EOK säädettiin ensimmäiseen 

koepisteeseen, joka oli 150 kWh/t. Kun EOK oli vakiintunut, massalinjasta otettiin näyte ja PulpExpertin 

linjasta kaksi näytettä. Näytteistä mitattiin heti pH. EOK säädettiin takaisin normaalitasolle (noin 100 kWh/t).  

Kun PulpExpert oli saanut mitattua kaksi massaa, linja avattiin uudelleen. Linjasta otettiin toisen koepisteen 

kaksi näytettä PulpExpertille ja massalinjasta laboratorionäyte. Näytteistä mitattiin heti pH.  

Viimeisen koepisteen mittausta varten EOK laskettiin arvoon 50 kWh/t. Arvon vakiinnuttua massalinjasta 

otettiin näyte ja PulpExpertin linjasta kaksi näytettä. Näytteistä mitattiin heti pH. EOK laskettiin takaisin 

normaalitasolle ja koeajo päättyi. 

Mittaus 

PulpExpertiltä ja massalinjasta otetuista näytteistä mitattiin sakeus ja SR. 

Referenssinäytettä varten ML2:n jauhinta edeltävästä näytteenottimesta otettiin näytteet laboratorioon ja 

PulpExpertille. PulpExpertin näytelinjojen ollessa koeajon jälkeen vielä kiinni referenssinäyte syötettiin 

koneeseen ja kaikki linjat avattiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE X 1(2) Jauhatuskoeajon tulokset 

ML1 

 Referenssi 1 2 3 

Aika 26.4.2018 15:15 26.4.2018 9:21 26.4.2018 10:21 26.4.2018 11:11 

EOK, kWh/t - 39 (25) 92 (60) 138 (92) 

Kokonaisjauhatusteho, 

kW 

- 103 279 404 

Virtaus - 17,0 19,5 18,9 

Sakeus (online), % 4,00 4,30 4,30 4,31 

pH (online), % - 8,1 8,0 8,0 

ML-lab 

pH 8,7 - 8,4 8,4 

Sakeus, % 4,53 4,47 4,36 4,48 

SR 16 25 28 38 

PulpExpert 

Aika 26.4.2018 15:15 26.4.2018 9:36 26.4.2018 10:25 26.4.2018 11:20 

pH 8,7 7,9 7,8 7,6 

Sakeus, % 4,33 3,85 3,84 4,11 

SR 14 30 36 47 

Vetoindeksi, Nm/g 27,1 75,8 77,7 75,2 

PulpExpert-lab 

pH - 8,0 8,1 8,0 

Sakeus, % - 4,30 4,08 4,21 

SR - 29 39 54 

Suluissa ilmoitetut luvut kertovat arvon kahden jauhimen jälkeen. 

ML2 

 Referenssi 1 2 3 

Aika 7.5.2018 13:42 7.5.2018 10:09 7.5.2018 11:09 7.5.2018 12:35 

EOK, kWh/t - 147 97 48 

Kokonaisjauhatusteho, 

kW 

- 421 279 137 

Virtaus - 18,9 19,0 19,0 

Sakeus (online), % 4,05 4,21 4,18 4,16 

pH (online), % 8,4 8,2 8,4 8,5 

ML-lab 

pH 8,3 9,4 9,9 9,8 

Sakeus, % 4,57 4,07 4,02 4,00 

SR 15 54 42 29 

PulpExpert 

Aika 7.5.2018 13:42 7.5.2018 10:19 7.5.2018 11:17 7.5.2018 12:43 

pH 8,3 8,8 9,4 9,3 

Sakeus, % 4,79 4,07 3,89 3,89 

SR 15 48 38 29 

Vetoindeksi, Nm/g 21,9 80,1 78,8 68,2 

PulpExpert-lab 

pH - 9,1 9,8 9,7 

Sakeus, % - 3,94 3,90 4,02 

SR - 51 38 27 



LIITE X 2(2) Jauhatuskoeajon tulokset 

  

ML3 

 Referenssi 1 2 3 

Aika 26.4.2018 15:05 26.4.2018 12:30 26.4.2018 13:35 26.4.2018 14:05 

EOK, kWh/t - 276 205 133 

Kokonaisjauhatusteho, 

kW 

- 259 209 160 

Virtaus - 12,2 12,1 12,1 

Sakeus (online), % 4,21 3,50 3,50 3,50 

pH (online), % 7,8 8,2 7,9 7,2 

ML-lab 

pH 8,9 9,4 9,1 9,0 

Sakeus, % 4,07 3,57 3,64 3,58 

SR 23 38 35 31 

PulpExpert 

Aika 26.4.2018 15:05 26.4.2018 12:33 26.4.2018 13:38 26.4.2018 14:12 

pH 8,9 8,7 8,3 8,2 

Sakeus, % 3,63 3,22 3,05 3,13 

SR 21 38 36 31 

Vetoindeksi, Nm/g 62,9 84,5 81,9 82,8 

PulpExpert-lab 

pH - 9,1 8,9 8,9 

Sakeus, % - 3,71 3,59 3,61 

SR - 38 37 32 

 

 

 



 

 

 


