
 

 

  

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

School of Engineering Science  

 

Kemiantekniikan koulutusohjelma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miia Marttila 

FORMAATION OPTIMOINTI VALFORMER VIIRAOSALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkastajat: Professori Satu-Pia Reinikainen  

TkT Eeva Jernström   

 

Ohjaaja:  DI Atso Laakso 



 

 

 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 

LUT School of Engineering Science 

Kemiantekniikan osasto 

Miia Marttila 

 

Formaation optimointi Valformer viiraosalla 

Diplomityö 2019 

 

 

91 sivua, 64 kuvaa, 5 taulukkoa ja 1 liite 

 

Tarkastajat: Professori Satu-Pia Reinikainen, TkT Eeva Jernström   

 

Hakusanat:  Formaatio, Kuituorientaatio, Anisotropia, Valformer 

 

Diplomityö on tehty osana suurempaa konelinjan uusintaprojektia, jossa muutettiin konelin-

jan tuotevalikoimaa kohti vaativampia toimistopaperilaatuja. Projektin tavoitteena oli ko-

nelinjan tuotantonopeuden ja kapasiteetin lisääminen ja siten kannattavuuden parantaminen 

kiristyvässä markkinatilanteessa. 

Työssä selvitettiin erilaisia viiraosan ajomalleja koesarjojen avulla, joilla saavutetaan tavoi-

teltu formaatiotaso lopputuotteen vaatimukset huomioon ottaen. Lopputuotteena oli päällys-

tämätön hienopaperi toimistokäyttöön. Tarkasteltavia laatuarvoja olivat formaation lisäksi 

huokoisuus, karheuden toispuoleisuus, vetolujuussuhde, bulkki ja opasitetti. 

Paperin painettavuuden kannalta kuituorientaatiolla on suuri merkitys sen käyttäytymiseen 

jatkojalostuksessa ja loppukäytössä. Kuituorientaation suuntautuneisuus on eräs tärkeim-

mistä paperin anisotropisuuden osatekijöistä. Anisotropian toispuoleisuus aiheuttaa kopio-

paperille haitallista käyristymistä.   

Paperin formaatiolla tarkoitetaan pienimittakaavaista neliömassavaihtelua. Useat paperin 

ominaisuudet riippuvat formaatiosta, jonka takia se on yksi tärkeimmistä paperin rakenne-

ominaisuuksista. Formaation tasaisuus vaikuttaa suoraan paperin huokoisuuteen, paksuuteen 

sekä useisiin toiminnallisiin ominaisuuksiin, kuten vetolujuuteen. Formaation todetaan ole-

van sitä parempi, mitä vähemmän pienimittakaavaista neliömassavaihtelua esiintyy.    

Optimointikoeajojen aikana ei löydetty yksiselitteistä ajomallia hyvän (< 4,0 g/m2) formaa-

tiotason saavuttamiseksi. Optimointikokeissa saavutettu formaatio oli 4,1 g/m2, 80 g/m² pa-

perilla. Formaation optimoinnissa saavutettiin noin 20 %:n parannus aiempaan tasoon ver-

rattuna. Tavoitellusta formaatiotasosta jäätiin vielä noin 5 %.  Tuotantokoneen optimoin-

nissa on aina huomioitava koneen hallittavuus ja ajettavuus, jotka ovat tärkeimmässä ase-

massa optimoitaessa laatua.    
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This master’s thesis has been done as part of a larger paper machine line renewal project. 

During that project changed the product range of the paper machine line towards more de-

manding office paper grades. The aim of the project was to increase the production speed 

and capacity thus improving profitability for the demand of the global markets. 

Various pilot trials have done during this thesis for achieve the desired level of formation, 

considering the requirements of the final product. The final product was uncoated fine paper 

for office use. The most important quality values were formation, porosity, one-sided rough-

ness, tensile strength, bulk and opacity.  

Considering paper printability, fiber orientation has a major role in its behavior in further 

processing and end use. The orientation of fiber is one of the most important elements of 

paper anisotropy. The one-sidedness of anisotropy causes harmful curling on the copy paper.   

Formation means small-scale basis weight variation of paper. Formation is one of the most 

important structure properties of paper because many other properties are dependent on for-

mation. The evenness of formation interacts with porosity, thickness and many other func-

tional properties like tensile strength. Formation is the better the less small-scale basis weight 

variation appears. 

During the optimization tests, unambiguous drive model for the wire section was not found 

to achieve a good (<4.0 g/m2) formation. Achieved formation for the optimization test was 

4.1 g/m2, with 80 g/m² of paper grade. An optimization of the formation achieved an 

improvement about 20% compared to the previous level. Approximately 5% of the targeting 

level was missed. The optimization of the paper machine line must always take into account 

the manageability and runnability of the machine, which are the most important optimizing 

quality.
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1 JOHDANTO 

 

Paperi koostuu satunnaisten kuitujen muodostamasta verkostosta, joka on epätasaisesti ja-

kautunut sekä tason suunnassa että arkin paksuussuunnassa. Kuituorientaation kerrokselli-

suus sekä tasaisuus paperin paksuussuunnassa ovat tärkeitä laatutekijöitä, jotka vaikuttavat 

paperin käyttäytymiseen jatkojalostuksessa.  

 

Eri painopapereille asetettujen laatutavoitteiden ja käytettävien massojen takia tulee paperi-

koneen viiraosan optimointi tehdä kullekin konelinjalle yksilöllisesti parhaan mahdollisen 

tuloksen aikaansaamiseksi. Optimointia voidaan tehdä eri kriteerien mukaisesti lopputuot-

teen vaatimukset huomioon ottaen. 

 

Paperin rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat osaltaan paperin painettavuuteen, mutta eni-

ten siihen vaikuttavat paperin pinnan ominaisuudet. Sileyden ja kiillon ohella tärkeitä suu-

reita ovat pinnan täyteainepitoisuus sekä huokoskokojakauma. 

 

Uusien kopiointi- ja tulostusmenetelmien takia paperin kuituorientaation merkitys on kasva-

nut, kun tarkastellaan paperinvalmistuksen laatuun liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi sillä on 

suuri merkitys paperikoneen ajettavuuden ja prosessin hallittavuuden näkökulmasta. Kopi-

oinnissa syntyvät paikalliset mittamuutokset ja sisäiset jännityskeskittymät voivat aiheuttaa 

paperin kupruilua. Paperin anisotropian toispuoleisuus puolestaan aiheuttaa paperin käyris-

tymistä.  

 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia päällystämättömän hienopaperin formaation muodostu-

mista viiraosalla ja sen vaikutusta paperin eri laatuarvoihin. Työstä rajattiin pois massojen 

vaikutukset formaatioon. Viiraosan eri säätöjen vaikutuksia formaatioon tutkittiin koeajojen 

avulla. Koesarjojen avulla etsittiin suihkuviira suhteelle, perälaatikon huulivirtaamalle, vii-

raosan vedenpoistolle sekä retentiolle optimaaliset säätöarvot, joilla saavutetaan tavoiteltu 
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formaatiotaso. Koesarjat ajettiin tuotantokoneella, jonka päätuotteina oli päällystämätön 

puuvapaa paperi erilaisiin toimistokäyttö sovelluksiin.  

 

Työn kirjallisuusosassa käsitellään rainan muodostusta ja sen vaikutusta paperin pohjan ja 

formaation muodostumiselle. Paperin anisotropiasta ja kuituorientaatiosta esitetään perus-

teita ja niiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä eri tyyppisillä viiraosilla. Kirjalli-

suusosassa esitellään myös eri viiraosatyypit ja niiden vaikutukset formaatioon. Pääpaino on 

kuitenkin hybridiformerissa, jolla muodostuvaa paperin rakennetta tarkastellaan yksityis-

kohtaisemmin. Formerilla tarkoitetaan viiraosaa, joka pääsääntöisesti määrittelee muodos-

tuvan formaation tason.  

 

Viiraosan optimoinnista selvitetään teoreettiset perusteet ja tyypilliset optimointikoesarjat, 

jotka ajetaan paperikoneiden uusintojen yhteydessä. Työssä käsitellään myös paperin ker-

rosrakenteen tutkimista ja esitetään tässä työssä käytetyt menetelmät sen tutkimiseksi. 
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KIRJALLINEN OSA 

2 RAINANMUODOSTUS 

 

Kaikille paperilajeille yleistä on se, että paperin rakenteelliset ominaisuudet määräytyvät 

pääosin rainanmuodostuksessa (Häggblom-Ahnger et al., 2006). Paperikoneen rainanmuo-

dostusosaan kuuluvat perälaatikon syöttöputkisto, perälaatikko ja viiraosa (Aaltonen et al., 

1983). Erityisesti viiraosa on optimoitava kullekin paperilajille siten, että markkinoiden ja 

kilpailun asettamat vaatimukset saadaan toteutettua (Korhonen et al., 1998). 

  

Viiraosalla sulppuun kohdistuu hydrodynaamisia voimia. Parker (1972) määrittelee rainan-

muodostuksen koostuvan kolmen tärkeimmän hydrodynaamisen prosessin; vedenpoiston, 

leikkausvoimien ja turbulenssin yhdistelmänä. Kuvassa 1 on esitetty rainanmuodostukseen 

vaikuttavat hydrodynaamiset voimat.  

 

 

Kuva 1.   Paperirainan muodostuksessa vaikuttavat hydrodynaamiset voimat  

 (Häggblom-Ahnger et al., 2006) 

 

Turbulenssi on satunnaista virtausnopeuden vaihtelua suotautumattomassa kuitususpensi-

ossa. Useimmissa virtauksissa turbulenssi saa pyörteisen muodon, jossa pyörteiden koko ja 

pyörimisnopeus vaihtelevat. Turbulenssi määritellään karkeasti kokoluokkansa ja intensitee-

tin perusteella. Turbulenssin päätehtävänä on rikkoa kuituverkostoa ja rajoitetusti mobili-

soida kuituja suspensiossa. (Häggblom-Ahnger et al., 2006) 
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Leikkausvoimat määritellään leikkausvirtauksena, jolla on selkeästi erottuva ja tunnistetta-

vissa oleva rakenne suotautumattomassa kuitususpensiossa. Sitä kuvataan keskinopeusgra-

dientilla tai vähemmän täsmällisesti nopeus erona, kun siirtymä on pieni. Tyypillinen esi-

merkki leikkausvoimien vaikutuksesta on perälaatikosta tulevan suihkun ja viiran välinen 

konesuuntainen keskinopeusero. Leikkausvoimat suuntaavat kuituja ja tiivistävät ne veden-

poiston kanssa kuitumattoon epäsäännölliseksi kuvioksi. Leikkausvoimat hajottavat kuitu-

verkostoa ja jo muodostunut kuitumatto saattaa särkyä intensiteetin ollessa liian korkea. 

(Kallmes, 1977) 

 

Vedenpoisto määritellään virtauksena viiraristikon läpi ja sen pääasiallinen suunta on kohti-

suorassa viiran tasoa vastaan. Veden poistuminen rainasta voi tapahtua kahdella eri meka-

nismilla: suotautumalla ja sakeutumalla (Parker, 1972). Näillä tavoilla muodostuneita raken-

teita kutsutaan kerrostuneeksi ja huopautuneeksi (kuva 2). (Häggblom-Ahnger et al., 2006) 

 

Suotautumisen aikana viiran päälle muodostuva kuitumatto erottuu selvästi vielä suotautu-

mattomasta lietteestä ja sen sakeus on lähellä huulisuihkun alkuperäistä sakeutta. Matalassa 

sakeudessa valmistetulla paperilla vedenpoisto on suotautumisen ja sakeutumisen yhdis-

telmä, joskin suotautuminen on paperin kerrostuneen rakenteen perusteella hallitseva meka-

nismi. (Parker, 1972)  
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Kuva 2.   Sulpun suotautuminen ja saostuminen viiralle sekä kuituverkon erilaisia raken-

nevaihtoehtoja. Mukailtu (Häggblom-Ahnger et al., 2006) 

 

Sulppu tulee perälaatikosta viiralle 0,2-1,2 % sakeudessa, jolloin viiralle muodostuvan rai-

nan kuiva-ainepitoisuus on 15-20 %. Rainanmuodostusyksiköllä poistetaan siten yli 95 % 

sulpun sisältämästä vedestä. (Häggblom-Ahnger et al., 2006) 

 

3 PAPERIN ANISOTROPIA 

 

Paperin ominaisuuksien käyttäytymistä ja suuntautuneisuutta kutsutaan anisotropiaksi. La-

boratorioarkeissa kuidut ovat suuntautuneet sen tasossa tasaisesti kaikkiin suuntiin eli ovat 

isotrooppisia. Paperikoneella valmistettu paperi on anisotrooppista ja se ilmenee kone- ja 

poikkisuuntaisten ominaisuuksien erona. Anisotropian muodostumiseen vaikuttavat perälaa-

tikon rakenne, kuituja orientoiva rainaus sekä kuivatuksessa tapahtuvat mittamuutokset. 

(Aaltonen et al., 1983) 
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Kuvassa 3 on esitetty eri formerirakenteiden tyypilliset anisotropiat kun ajetaan yliperällä. 

Tällöin huulisuihkun nopeus on suurempi kuin viiran nopeus. Kuvasta nähdään tasoviiralla 

anisotropia pienenee paperin alapuolelta edetessä kohti yläpuolta. Tällöin kerroksellisesta 

orientaatiosta muodostuu epäsymmetrinen, sillä ala- ja yläpinta suotautuvat eri aikaan eri-

laisella suihkun ja viiran nopeuserolla. Suotautuneen kuitumaton päällä olevassa sulpussa 

tapahtuu tällöin pyörteilyä ja kuidut pyrkivät flokkaantumaan. Mitatut kerroksittaiset ani-

sotropiat osoittavat orientoivan leikkauksen vähenevät vedenpoiston aikana. Tasoviiralla 

muodostuvalle kuituorientaatiolle on ominaista toispuoleisuus. (Niskanen et al., 2008) 

 

Kitaformereilla anisotropia on symmetrinen paperin ala- ja yläpuolen suhteen. Vedenpoisto 

kahden viiran läpi on symmetrisempi ja siten myös orientaation toispuoleisuus. Pintojen al-

hainen anisotropia johtuu suuresta vedenpoistonopeudesta ja turbulenssista. (Niskanen et al., 

2008) 

 

Hybridiformerilla alkuvedenpoisto on samanlainen kuin tasoviiralla. Anisotropiaprofiili on 

samanlainen paperin alapinnalla ja keskiosassa. Yläpinnan anisotropiaprofiili sen sijaan on 

samankaltainen kuin kitaformerilla, johtuen yläviirayksikön vedenpoistosta. (Niskanen et 

al., 2008)  
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Kuva 3. Tasoviiralla, hybridi- ja kitaformereilla saatavat tyypilliset anisotropiat kun 

ajetaan yliperällä. (Niskanen et al., 2008) 

 

 

Kuvassa 4 on esitetty eri formerirakenteiden tyypilliset anisotropiat kun ajetaan aliperällä 

(Niskanen et al., 2008). Tällöin suihkun nopeus on pienempi kuin viiran nopeus. Kuvan mu-

kaan tasoviiralla havaitaan anisotropian profiilin olevan päinvastainen kuin kuvassa 3. Kita-

formerilla anisotropiaprofiilin huippu on paperin keskellä. Hybridiformeri on edelleen kita-

formerin ja tasoviiran yhdistelmä. Ainoastaan kitaformerilla anisotropiaprofiilit ovat sym-

metrisiä riippumatta siitä, ajetaanko yli- vai aliperällä. Kaikilla formereilla nähdään viimei-

senä suotautuneen kerroksen mukautuminen viiran nopeuteen, joka aiheuttaa kitaformereilla 

keskiosan ja tasoviiralla yläpinnan anisotropian pienenemisen. (Erkkilä, 1995)  
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Kuva 4. Tasoviiralla, hybridi- ja kitaformereilla saatavat tyypilliset anisotropiat kun 

ajetaan aliperällä. (Niskanen et al., 2008)  

 

Tärkeimmät anisotropiaan vaikuttavat tekijät ovat kuituorientaation suuntautuneisuus ja pa-

perin kuivatuksessa tapahtuneet mittamuutokset. Paperirainan kutistumistapa kuivatuksessa 

vaikuttaa paperin anisotropiaan ja kuituorientaatio rainan kutistumispotentiaaliin. Kuivatuk-

sen ja orientaation hallinnalla on voimakas yhteisvaikutus paperin lopullisen anisotropian ja 

käyristymistaipumuksen kanssa. (Häggblom-Ahnger et al., 2006) 

 

Kuitujen orientoitumisen lisäksi voi paperin tason suuntaisen rakenteen anisotropia johtua 

erisuuntaisten kuitujen käyryys erosta (Knowpap, 2005). Poikkisuuntaan asettuneet kuidut 

ovat yleensä käyrempiä kuin konesuuntaiset. Kuituja konesuunnassa oikaisevien ja poikki-

suunnassa kokoonpuristuvien voimien syntyminen rainaan paperikoneen märkäpuristin- ja 

kuivatusosalla kohdistuvan konesuuntaisen venytyksen ja poikkisuuntaisen kutistumisen 

vaikutuksesta on helposti ymmärrettävissä. (Häggblom-Ahnger et al., 2006) 
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Kuituorientaation ja kuitujen käyryyden suuntaisuuden yhteisvaikutusten vuoksi kuitujen 

välisiä sidoksia kuormittuu vähemmän, kun paperia kuormitetaan poikkisuunnassa. Raken-

teen jousto on tällöin suurempi kuin vastaavassa konesuuntaisessa kuormituksessa. Paperin 

murtolujuus ja kimmokerroin on tästä syystä poikkisuunnassa pienempiä, mutta venyvyys 

on parempi kuin konesuunnassa. (MacGregor, 2001) 

 

Paperin rakenteen tason suuntainen anisotropia vaikuttaa lähes kaikkiin paperin fysikaalisiin 

ominaisuuksiin, mutta erityisen tärkeä tekijä se on paperin lujuusominaisuuksien kannalta. 

Konesuunnassa mitattavan arvon parantaminen rakenteen anisotropian astetta muuttamalla 

merkitsee kuitenkin samalla tämän ominaisuuden poikkisuuntaisen arvon heikkenemistä. 

(Häggblom-Ahnger et al., 2006) 

 

Paperin rakenteellisella anisotropialla on käyristymiseen selkeä vaikutus, sillä se tapahtuu 

useimmiten akselin ympäri. Käyristyminen on kuitenkin myös toispuoleisuusilmiö ja sen 

edellytyksenä on paperin rakenteen toispuoleisuus. (Söremark et al., 1994) Ominaisuuksien 

tärkeysjärjestys määräytyy lopputuotteelta toivottavien ominaisuuksien mukaan, jolloin ani-

sotropia eri tuotteille on erilainen. (Niskanen et al., 2008) 

  

Paperin rakenteessa esiintyy aina satunnaista paikallisvaihtelua, kuten neliömassan vaihte-

lua. Kuituorientaation ja kuivuneiden rakennemuutosten epähomogeenisuus vaikuttaa pape-

rin vetolujuuteen. Kuituorientaation epähomogeenisuus voi osaltaan aiheuttaa paperin kup-

ruilua ja reunojen aaltoilua. (Sze et al., 1997) Kuituorientaation ja kuivuneiden rakennemuu-

tosten paikalliset vaihtelut muodostavat yhdessä neliömassan vaihteluiden kanssa anisotro-

piasta riippumattoman ongelmakokonaisuuden. (Niskanen et al., 2008) 
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Kuvassa 5 on esitetty anisotropian toispuoleisuus eri formerityypeillä. 

   

Kuva 5. Tyypillinen paperin anisotropian toispuoleisuus eri formerityypeillä       

(Knowpap, 2005) 

 

Paperin anisotropisuutta voidaan lisätä suurentamalla kuituorientaatiota, lisäämällä paperin 

konesuuntaista venytystä kiristämällä märkäpuristin- ja kuivatusryhmien välisiä vetoja ja 

sallimalla rainan kutistua enemmän poikkisuunnassa kuivatusosalla. (Niskanen et al., 2008)   

 

4 KUITUORIENTAATIO 

 

Paperi tason suuntaisen kuitujen suuntajakauman epäsymmetrisyyttä nimitetään kuituorien-

taatioksi. Orientaatiokulma ilmoittaa kuitujen konesuuntaisen poikkeaman. Orientaatiokul-

man itseisarvo ilmaisee poikkeaman määrän asteina konesuunnasta ja etumerkki suunnan. 

Paperin kuituorientaation vinoudella tarkoitetaan sitä, että lukumäärällisesti eniten kuituja 

osoittaa konesuunnasta poikkeavaan suuntaan. Paperikoneella valmistetussa paperissa kui-

tujen orientaation todennäköisyys konesuuntaan on kaksi kertaa suurempi kuin poikkisuun-
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taan. (Paavilainen, 1994) Paperin kuituorientaatiojakauma voidaan esittää polaarikoordinaa-

tistossa, jolloin muodostuu ellipsillä approksimoitava kuvio (kuva 6). Vinouden mittana käy-

tetään kuituorientaatiokulmaa, jonka itseisarvo ilmaisee poikkeaman määrän konesuunnasta 

ja etumerkki suunnan (oikealta vasemmalle). Orientaatiokulma ja anisotropia voidaan mää-

rittää elliptisestä orientaatiojakaumasta. Anisotropia määritellään olevan b-akselin suhde a-

akseliin. Orientaatiokulma on kulman θ poikkeama konesuunnasta. (Knowpap, 2005) Pape-

rin kuituorientaatio-ominaisuudet muuttuvat eri kerroksissa, sillä paperi on paksuussuun-

nassa ominaisuuksiltaan epähomogeeninen. Tällöin puhutaan paperin kerroksellisesta orien-

taatiosta. (Pakarinen, 1994)  

 

 

Kuva 6.  Kuituorientaatiojakauma polaarikoordinaatistossa (Knowpap, 2005) 

 

Kuituorientaatiota voidaan mitata värjäämällä kuidut ja mitata kerroksittainen yksittäisten 

kuitujen jakauma kuva-analyysin avulla. Orientaatiota voidaan mitata myös epäsuorasti pa-

perin rakenteen ja valon tai muiden säteilymuotojen avulla. (Knowpap, 2005) Kuva-analyy-

sin avulla voidaan määrittää kuituorientaation liittyviä tunnuslukuja, kun halkaistaan paperi 

kerroksiin. Orientaatiomittauksen tuloksena saadaan yleensä sekä orientaatiokulma että 

orientaatiosuhde. (Kiviranta, 1994) 
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Paperin kerroksellisen orientaation tutkimista varten näyte preparoidaan kerroksiin. Beloit 

on kehittänyt jäähdytyshalkaisumenetelmän. Metso on kehittänyt puolestaan tasohiontatek-

niikkaan perustuvan kerroksellisen orientaation mittausmenetelmän. Hiontamenetelmän on-

gelmana on se, ettei hiottua kerrosta voida analysoida. Lisäksi paperi ei voi hioa 50-60% 

enempää samalta puolelta sen paksuudesta aiheuttamatta vaurioita jäljelle jääneeseen osaan. 

(Erkkilä, 1995) 

 

Tässä työssä käsitellään vain teippihalkaisutekniikkaa ja näytteiden kuvien analysointia. 

Kuva-analyysillä tutkittava alue on tyypillisesti 30 x 30 mm, jolloin käytetyn analysaattorin 

pikselimäärällä (620 x 620) ei päästä resoluutiotasolle, joka vastaa kuidun paksuutta. Mene-

telmä mittaa siis enemmänkin kuituverkoston suuntautuneisuutta kuin yksittäisten kuitujen 

orientaatiota. Menetelmällä saadut tulokset korreloivat hyvin hiontatekniikalla saatujen tu-

losten kanssa. (Erkkilä et al, 1998) Lisäksi menetelmällä on tutkittu erilasten märän pään 

prosessi- ja rakennemuutosten vaikutusta paperin kerrokselliseen orientaatioon. Paperin pin-

tojen analysointi tällä tekniikalla on osoittautunut ongelmalliseksi viiramarkkeerauksen ta-

kia. (Pakarinen et al, 1994) 

 

Kylmälaminointimenetelmässä näytepalan alapinnan päälle kiinnitetään yksipuolinen lami-

nointikalvo. Analyysivaaka taarataan tällä toiselta puolelta päällystetyllä näytteellä. Yläpin-

nalle kiinnitetään myös laminointikalvo ja näyte laminoidaan laminointilaitteella. Näyte hal-

kaistaan vetämällä kalvot irti toisistaan. Alapuoli punnitaan, jolloin vaa`an ilmoittama massa 

on näytteen yläpinnan massa. Halkaistun näytteen revintää jatketaan taaraamalla toinen ala-

pinnalta halkaistu puolikas. Näyte punnitaan ja vaaka taarataan, joka punnituksen jälkeen. 

Täten punnitustulos on aina poistetun kerroksen massa. Revintää jatketaan, kunnes jäljellä 

on enää suhteellisen ohut kerros. Yläpinnan revintä kerroksiin tehdään vastaavalla tavalla. 

(Metso, 2004) 

 

Kuitukerrosten kuvaaminen suoritetaan optisella skannerilla. Kerrokset kiinnitetään teipeillä 

muoviseen sabluunaan, sillä näytteiden sijainti on tarkkaan määrätty ja samalla vältetään 

tahraamasta skannerin tasoa. Kerrosten tarkka sijainti on tärkeätä, jotta pystytään mittaa-

maan kuidun orientaatiokulma, joka yleensä poikkeaa vain muutaman asteen konesuunnasta. 
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Tyypillinen skannausresoluutio on 800 dpi, mikä tarkoittaa 32 µm pikselikokoa. Tämä pik-

selikoko on riittävän tarkka kuvaamaan kuituverkon rakennetta, vaikka tällä tarkkuudella ei 

voida kuvata tarkasti yksittäistä kuitua. Erkkilä (1995) on todennut tutkimuksissa, ettei re-

soluution parantamisella ole vaikutusta kuituorientaatio tuloksiin. 

 

Kuituorientaation virtaviivavisualisoinnin tarkoituksena on kuvata paikallista orientaatiota 

paperin eri kerroksissa. Visualisointi suoritetaan ns. tikkukuvista, joissa tikun suunta kuvaa 

paikallista orientaatiokulmaa ja tikun pituus anisotropiaa. Kuvassa 7 on esitetty tikkukuva. 

 

 

Kuva 7. Kuituorientaation virtaviivakuva paperin kerrosrakenteesta (Metso, 2004) 

  

5 RETENTIO 

 

Retentio on merkittävä viiraosan tehokkuutta kuvaava mittari. Paperikoneen märän pään 

kannalta tärkein on viiraretentio, joka kertoo perälaatikosta viiralle suihkutettavan massan 

osuuden. Viiraretentiosta käytetään myös usein nimeä kokonaisretentio ja se lasketaan perä-

laatikon ja viiraveden sakeuden avulla kaavan 1 mukaan. Viiraretentio muuttuu rainan muo-

dostumisen edetessä, joten viiraretentiolla ei ole vakioarvoa viiraosan koko pituudella. Re-

tentio voidaan laskea erikseen myös lisäaineille, täyteaineelle ja hienoaineelle.  
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  𝑅 =
𝐴

𝐵
∙ 100%    (1) 

 

jossa A on paperiin jäänyt ainesosa ja B annosteltu ainemäärä. (Ryösö, 2004)  

Paperikoneella viiraretentio määritetään perälaatikon- ja viiraveden sakeuden avulla jatku-

vatoimisilla on-line mittareilla. Täyteaineretentiota mitataan myös jatkuvatoimisesti perä-

laatikon sakeuden ja viiraveden tuhkapitoisuuden avulla. Määritys perustuu kaavaan 2, joka 

ei huomioi pitkää kiertoa eikä häviöitä paperikoneen puristin- ja kuivatusosalla.  

  

 𝑅 = (1 −
𝑐𝑣

𝑐𝑝
) ∗ 100%      (2) 

 

jossa Cv viiraveden sakeus ja Cp perälaatikon sakeus. (Ryösö, 2004) 

Retention merkitys paperin valmistuksessa on erittäin suuri. Tavoitteena on saada mahdolli-

simman suuri osa eri komponenteista kiinnitettyä paperirainaan, jolloin saavutetaan maksi-

maalinen kustannushyöty ja tasainen laatu.  Hyvän retention seurauksena prosessissa kiertää 

vähemmän hieno- ja täyteainesta. Prosessin hallinnan kannalta on edullista, mitä vähemmän 

kiintoainetta on kiertovesissä. (Jokinen, 1997)  

 

Korkea hieno- ja täyteaineen määrä prosessissa lisää myös eri kemikaalien kulutusta. Eri 

apuaineet kiinnittyvät helpommin suuren ominaispinta-alan omaaviin hieno- ja täyteainepar-

tikkeleihin. Mikäli partikkelit eivät jää viiralla paperirainaan, ei paperiin kiinnity haluttuja 

kemikaaleja, kuten esim. hydrofobiliimoja. (Jokinen, 1997) Huonon retention seurauksena 

kemian hallinta vaikeutuu suuren retentoitumattoman kemikaalikuorman ja korkean kiinto-

ainepitoisuuden seurauksena kiertovesissä. Tästä seuraa herkästi erilaisia saostumaongel-

mia, limoittumista ja prosessin likaantumista. Ongelmien ratkaisemiseksi lisätään herkästi 

uusia kemikaaleja, vaikka ongelmien taustalla on huono retentio. (Petander, 1997) 
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6 PAPERIN FORMAATIO JA POHJA 

 

Formaatiolla tarkoitetaan paperin tasossa neliömassan pienimittakaavaista tasaisuutta. Pape-

rin neliömassan pienimittakaavainen vaihtelu johtuu rainanmuodostusprosessin stokasti-

sesta luonteesta ja kuitumateriaalin taipumuksesta muodostaa verkostoja. Massan flokkaan-

tumistaipumuksella sekä perälaatikon ja viiraosan flokkeja hajottavalla turbulenssilla on tär-

keä osuus formaation syntymisessä. (Aidun, 1996) Kuvassa 8 on esitetty formaatioon muo-

dostumiseen vaikuttavat tekijät. 

 

 

Kuva 8.  Formaatioon vaikuttavat tekijät (Knowpap, 2005) 

  

Paperin pohjan tasaisuudella tarkoitetaan sitä visuaalista tasaisuusvaikutelmaa, joka pape-

rista saadaan sitä tarkastelemalla valoa vasten. Usein tarkastelu tehdään valopöydällä, johon 

koko paperikoneen levyinen paperinäyte voidaan asettaa kerralla. Paperin pohjaa luonneh-

ditaan erilaisilla määritelmillä, kuten tasainen, pilvinen, flokkinen, ryynimäinen ja jyväinen. 

Visuaalisessa tarkastelussa havaitaan paperista samalla muitakin ominaisuuksia, kuten va-

noja, reikiä ja roskia. (Kajanto, 1990)  
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Toisinaan termit paperin pohja ja formaatio sekoitetaan keskenään, vaikka niiden merkitys 

ja määritystapa on erilainen. Pohjan tasaisuus visuaalisesti arvioituna tai optisesti mitattuna 

kuvaa sekä kuitumateriaalin että optisten ominaisuuksien jakautumista arkin tason suun-

nassa. Jos pohjan epätasaisuus liittyy epätasaiseen materiaalijakaumaan paperissa tai pinnan 

epätasaisuuteen, huononevat paperin lujuus- ja painatusominaisuudet pohjan epätasaisuuden 

lisääntyessä. (Kajanto, 1990) 

  

Formaatio kuvaa kuitujen, hienoaineen ja täyteaineen epätasaisen jakautumisen yhteisvai-

kutusta neliömassan tasaisuuteen paperin tason suunnissa. Neliömassan pienimittakaavai-

sella epätasaisuudella on vaikutusta paksuuden, pinnan karheuden ja huokoisuuden tasaisuu-

teen ja toisaalta myös muihin paperin mekaanisiin ja optisiin ominaisuuksiin. (Manson, 

1990) Paperin jatkojalostuksen, kuten päällystyksen ja painatuksen kannalta paperin ho-

mogeeninen rakenne on toivottava ominaisuus. (Kajanto, 1991) 

 

Kajanto (1998) on tutkinut formaation vaikutusta painojäljen epätasaisuuteen offset- paina-

tuksessa. Tutkimuksissa on havaittu kuvan 9 mukaan olevan heikko korrelaatio formaation 

ja painojäljen epätasaisuuden välillä. Tutkimuksessa todettiin formaation olevan merkittävä 

tekijä ennustettaessa painojälkeä. Formaatio ei kuitenkaan yksin ratkaise painojäljen laatua, 

vaan paperin, painokoneen ja -värin välinen riippuvuus.      

 

Kuva 9. Painojäljen epätasaisuuden vaikutus formaatioon (Kajanto, 1998)  
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Formaatio on lähes ainoa paperin ominaisuus, jota voidaan parantaa ilman jonkun muun tär-

keän ominaisuuden huononemista. (Manson, 1990)   

  

6.1 Formaation mittaus 

 

Formaatiota voidaan mitata joko suoraan punnitsemalla tai epäsuorasti mittaamalla jotakin 

ominaisuutta, jonka tiedetään riippuvan paperin neliömassasta. (Norman, 2008) 

Online- formaatiomittaus perustuu läpäisevän valon voimakkuuden vaihteluun, joka aiheu-

tuu epätasaisesta paperiradasta. Paperirata ei ole tasalaatuinen, vaan siinä on paikallisia epä-

tasaisia kohtia, jotka voi silmin erottaa flokkaantuneiksi kuitukimpuiksi. Nämä epäjatku-

vuuskohdat aiheuttavat paperin opasiteettiin vaihtelua, joka voidaan havaita läpimenneen 

valon intensiteetin muuttumisena. Korkeamman opasiteetin omaavien alueiden kohdalta va-

loa tulee vähemmän läpi. Valon voimakkuuden vaihtelun avulla voidaan määrittää flokkien 

ilmenemistä kuvaava suure flokki-intensiteetti. Valon alueellisen vaihtelun perusteella voi-

daan määrittää epätasaisten kohtien kokoa kuvaava flokkikoko. (Norman, 2008) 

   

Tällainen online–formaatiomittaus ei vastaa laboratorio-olosuhteissa tehtävää β-formaa-

tiomittausta, jossa mitataan pienimittakaavaista neliöpainon vaihtelua betasätelyn avulla.  

 

AMBERTEC β-formaatiomittauksen toiminta perustuu suoraan betasäteilyn absorptiomit-

taukseen. Mitattavan paperiarkin alapuolelle on betasäilylähde (Prometium 147 isotooppi, 

nimellisaktiivisuus 5 mci) ja arkin yläpuolella on anturina käytettävä tuikelaskuri. Säteily 

kohdistetaan paperin messinkisen kollimaatorin avulla, jonka aukon läpimitta on 1 mm. 

 

Mitattava arkki painetaan kollimaatoria vasten painimekupin avulla, jotta arkin alapinta on 

aina kollimaatoria vasten ja mittausgeometria säilyy muuttomattomana. Näytettä liikutetaan 

askeltavasti mittausaukossa. Tällä varmistetaan, että näyte on aina liikkumatta mittaushet-

kellä ja samalla voidaan vapaasti säätää pulssinlaskenta-aikaa. 

 

Pulssinlaskenta-aika mittapistettä kohden on yleensä 1 s. Mitattava pinta-ala on normaalisti 

70 x 70 mm2 ja tältä alueelta mitataan 400 pistettä. Mittauspisteiden väli molempiin näytteen 
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liikutussuuntiin on 3,5 mm. Paperin läpi tulevat pulssimäärät muutetaan todellisiksi neliö-

massa-arvoiksi seuraavan kaavan (3) mukaan: 

 

 𝑚𝑖 = 𝑀 − (
1

𝜇
) ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝑛𝑖

𝑁
)        (3) 

 

     

 jossa  mì  yksittäinen neliömassa arvo 

M  mitattavan arkin punnittu neliömassa 

  µ betasäteilyn absorbtiokerroin 

  nì yksittäinen pulssimäärän arvo 

  N arkin läpi tulleiden pulssimäärien keskiarvo 

 

Kustakin pisteestä mitatut pulssimäärät talletetaan mittaustietokoneen muistiin laskentaa 

varten. Tietokoneohjelma laskee mittaustuloksista neliömassavaihtelun hajonnan, variaatio-

kertoimen ja varianssin. (Anon, 1990)  

 

6.2 Formaation laskenta 

 

Formaatiota voidaan määrittää monin tavoin. Formaatio F on paikallisen neliömassan vari-

aatiokerroin.  

Tavallisimmat tunnusluvut formaation intensiteetin kuvaamiseen ovat neliömassan hajonta 

σb, sekä neliömassan normeerattu hajonta fn. Normeerattu hajonta saadaan jakamalla hajonta 

neliömassan keskiarvon neliöjuurella (kaava 4).  

 

 𝑓𝑛 =
𝜎𝑏

√𝑏
     (4) 

 

jossa  fn  normeerattu hajonta 

          σb  neliömassan hajonta 

          b keskimääräinen neliömassa 

 



27 

 

 

Alhainen hajonnan arvo indikoi hyvää formaatiota. (Norman, 2008) 

 

Formaation kuvaamiseen voidaan käyttää myös variaatiokerrointa. Variaatiokerroin saadaan 

jakamalla hajonta neliömassan keskiarvolla (kaava 5). 

 

COV(b)=
𝜎𝑏

𝑏
     (5) 

 

Nämä kolme formaation kuvaamisen käytettyä tunnuslukua luokittelevat kuitenkin paperiar-

kit eri tavoin, mikäli keskimääräiset neliömassat eivät ole yhtä suuria. Neliömassan hajonta-

arvot kasvavat jyrkästi neliömassan funktiona ja variaatiokertoimen tunnusluku vastaavasti 

pienenee neliömassan funktiona. Normeeratun tunnusluvun käyttö on yleisintä, sillä se käyt-

täytyy parhaiten empiirisen tiedon mukaisesti. (Norman, 2008)  

           

Formaatio ei ole vakio koko paperikoneen tuotannolle, vaan sillä on omat kone- ja poikki-

suuntaiset profiilinsa. (Norman, 2008)  

 

7 HIENOPAPERIN LAATUVAATIMUKSET 

 

Hienopaperi eli WFU-paperi (Wood Free Uncoated) on puuvapaa paperilaatu, joka on 

useimmiten valmistettu 100%:ta sellusta. Raaka-aineina käytetään havupuu- lehtipuusellua, 

joiden keskinäinen suhde vaihtelee 20-80% välillä riippuen paperi lajikohtaisista laatuvaati-

muksista. Lisäksi hienopaperi sisältää 5-25% täyteaineita. Lehtipuusellulla vaikutetaan pa-

perin optisiin sekä painatusominaisuuksiin ja havupuusellu toimii lujuutta antavana kompo-

nenttina. Hienopapereita käytetään paino-, kirjoitus ja piirustuspapereina, sekä toimisto- ja 

kirjekuoripapereina. Puuvapaiden papereiden arkistoitavuus on hyvä, sillä ne eivät sisällä 

ligniiniä ja näin ollen ne eivät kellastu juuri lainkaan UV-valossa. Hienopaperien neliömas-

sat vaihtelevat loppukäytön mukaan 70-200g/m2. (Häggblom-Ahner et al, 2006) 
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Puuvapaille paperilaaduille on tyypillistä hyvin korkea vaaleus. Käytettäessä valkaistua sel-

lua sekä kalsiumkarbonaattia täyteaineena saadaan vaaleus selkeästi mekaanista massaa si-

sältäviä paperilaatuja korkeammaksi. Pitkälle valkaistulla sellulla ja oikeiden täyteaineiden 

valinnalla saavutetaan yli 90%:n ISO-vaaleuden taso. Optisia kirkasteita käytetään myös 

usein, kun pyritään korkeaan vaaleus tasoon. Bulkki on tietyille hienopapereille, kuten ko-

piopaperille erittäin tärkeä ominaisuus. Bulkki lisää jäykkyyttä sekä parantaa opasitettia, jota 

vaaditaan kopiointiprosessissa. Puuvapaat päällystämättömät paperit vaativat usein pintalii-

mauksen ja ne kalanteroidaan paperikoneella, joko kovalla konekalanterilla tai soft kalante-

rilla. (Aaltonen et al, 1983) 

 

7.1 Neliömassa 

 

Paperin neliömassalla tarkoitetaan paperin massaa grammoina neliömetriä kohden ja sen yk-

sikkö on g/m2. Neliömassaa mitataan paperikoneella β-säteilyn absorptioon perustuvalla jat-

kuvatoimisella eli on-line-mittauksella. Samalla periaatteella sitä voidaan mitata myös labo-

ratoriossa. (Aaltonen et al, 1983) 

 

Neliömassaan sisältyy sekä paperin vesi- sekä kuiva-ainepitoisuus. Paperin kosteuspitoisuus 

mitataan myös jatkuvatoimisena, jolloin näiden erotuksesta saadaan laskettua kuivan ne-

liömassan arvot ja profiilit. Kuivan neliömassan vaihtelut aiheuttavat vaihteluita melkein 

kaikkiin paperin ominaisuuksiin. Neliömassan kasvaessa paperin lujuudet, opasiteetti ja tii-

viys paranevat. (Aaltonen et al, 1983) 

 

Paperi hinnoitellaan usein painon eikä pinta-alan mukaan. Asiakas valitsee mieluummin pai-

nopaperiksi ohuempaa laatua, mikäli tällä saavutetaan riittävän hyvät ominaisuudet. Jalos-

tusprosessissa tärkein tekijä on ominaisuuksien tasaisuus.  (Häggblom-Ahner et al, 2006) 

Neliömassan pitää olla tasaista kaikkiin suuntiin koko jalostusprosessin ajan. Neliömassa-

vaihtelut voidaan jakaa erisuuntaisiin vaihteluihin kuvan 10 mukaisesti.  
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Kuva 10.  Suurimittaisen neliömassavaihtelun osatekijät (Knowpap, 2005) 

 

Konesuuntainen vaihtelu on samanlaista koko paperirainan leveydellä. Sen ensisijaisena 

syynä on sulpun nopeuden tai sakeuden vaihtelut perälaatikon huulella. Sakeusvaihtelut syn-

tyvät perälaatikkoa edeltävästä prosessista. Nopeusvaihtelut johtuvat painevaihtelusta joko 

perälaatikossa tai sitä edeltävässä prosessissa. Myös hienoaineen retentiosta voi aiheutua ne-

liömassavaihtelua. (Häggblom-Ahner et al, 2006) 

 

Poikkisuuntaisen neliömassaprofiilin määrää ensisijaisesti perälaatikon huulen asettelu sekä 

sen tarkkuus ja pysyvyys. Poikkiradan profiilissa esiintyy usein lyhytaaltoista jakoputkis-

tosta ja perälaatikosta lähtöisin olevia vaihteluita, joita ei voida huulen asettelulla korjata. 

Konerullan halkaisijan kasvaessa myös erot paksuudessa kasvavat kerrosten asetuttua pääl-

lekkäin. Poikkisuuntaiset neliömassavaihtelut johtuvat useimmiten huulisuihkun sakeuden, 

paksuuden tai nopeuden vaihteluista. (Aidun, 1996) Myös muutokset retentiotasossa, viira-

osan poikittaisvirtauksessa ja kuivumiskutistumassa aiheuttavat poikittaissuuntaista vaihte-

lua neliömassaan. Rainan reunoilla tapahtuu huomattava neliömassan lisäys suuremman kui-

vumiskutistuman takia. Rainan poikkisuunnan kutistuma voi olla jopa 8 % reunassa ja radan 

keskellä vain 1 %. Tätä on perinteisesti kompensoitu sulkemalla huuliaukkoa reunoilta. 

Tämä aiheuttaa kuitujen pääsuunnan poikkeamaa reunoilta verrattuna konesuuntaan, josta 
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seuraa arkkipaperin diagonaalista käyristymää lopputuotteessa. (Häggblom-Ahner et al, 

2006) 

  

Nykyaikaisilla laimennussäätöisillä perälaatikoilla tätä ongelmaa on korjattu syöttämällä lai-

mennusvettä koko radan leveydeltä. Tällaisessa poikkiprofiilin neliömassasäädössä huuli-

aukon korkeus voi olla vakio poikkisuunnassa. (Erkkilä, 1998) 

  

Jäännösvaihtelu kuvaa sitä osaa, joka jää jäljelle, kun neliömassan vaihtelusta vähennetään 

kone- ja poikkisuuntaiset vaihtelut. Jäännösvaihtelu on epäsystemaattista, satunnaista vaih-

telua. Suurin vaikutus jäännösvaihteluluun on perälaatikossa ja suotautumisalueella esiinty-

villä virtaushäiriöillä. Jäännösvaihtelu kuvaa näiden prosessinosien stabiilisuutta. (Hägg-

blom-Ahner et al, 2006)    

 

Neliömassan epätasaisuus heikentää koneen hallintaa ja ajettavuutta. Lisäksi se aiheuttaa 

paperin muissa ominaisuuksissa vastaavan vaihtelun, joka taas vaikuttaa jälkikäsittely- ja 

jalostusprosesseihin. (Erkkilä et al. 1999)   

  

7.2 Paksuus, tiheys ja bulkki 

 

Paperin paksuus mitataan ISO 534 standardin mukaisesti mikrometrillä, joka on varustettu 

2 cm2 mittapäällä. Mittapää painaa paperia 2 kg painolla, jolloin paine on noin ilmakehän 

paineen suuruinen. Paperikoneella mittaus tapahtuu jatkuvatoimisena on-line-mittauksena. 

Paperista voidaan mitata myös pinopaksuus, jossa mitataan usean arkin paksuus ja niiden 

summa jaetaan arkkien lukumäärällä. Pinopaksuuden arvo on pienempi kuin yhden arkin 

paksuus, sillä paperin pinnan epätasaisuudet asettuvat toistensa lomiin arkkipinossa. (Hägg-

blom-Ahner et al, 2006) 

 

Paino- ja kirjoituspapereille paksuusprofiilin tasaisuus koneen poikkisuunnassa on paksuutta 

tärkeämpi ominaisuus. Kalanteroinnissa tehdään poikkiprofiilin on-line-säätö nippipainetta 

lisäämällä halutussa poikkiprofiilin kohdassa. (Häggblom-Ahner et al, 2006) 
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Paperin tiheys ja bulkki ovat rakenteellisia ominaisuuksia, jotka voidaan laskea tiheydestä 

ja neliömassasta. Tiheys on neliömassa jaettuna paksuudella ja sen perusyksikkö on kg/m3.  

Bulkki on tiheyden käänteisluku, jonka yksikkönä on cm3/g. Paperilla toivottava ominaisuus 

on yleensä pieni tiheys eli suuri bulkki. Suuri bulkin arvo korreloi hyvän jäykkyyden, opasi-

teetin, kokoonpuristuvuuden ja repäisylujuuden kanssa. Painopapereilta vaaditaan kuitenkin 

myös pinnan sileyttä ja vetolujuutta, joita tavoiteltaessa bulkki huononee. (Häggblom-Ahner 

et al, 2006)  

 

Paperin tiheys riippuu olennaisesti käytetyistä raaka-aineista ja huokososuudesta. Paperissa 

on aina ilmatilaa kuitujen ja täyteaineiden välillä.  Täyteaineet ja päällystyspigmentit ovat 

kuituja tiheämpiä ominaisuuksiltaan. Tällöin paperi on sitä tiheämpää mitä enemmän se si-

sältää täyteainetta ja päällystettä. Huokoisen paperin huokososuutta pienentää sellun lisään-

tynyt jauhatus, levymäisen täyteaineen lisäys, suuri märkäpuristus ja kalanterointi. (Hägg-

blom-Ahner et al, 2006) 

  

7.3 Ilmanläpäisy ja huokoisuus 

 

Paperi koostuu pääosin kuitumateriaaleista, joiden sidokset muodostavat kuituverkoston ja 

niiden väliset tilat huokosverkoston. Paperin ilmanläpäisykyky on riippuvainen huokoisuu-

desta ja sen jakaumasta. Käytännössä puhutaan usein huokoisuudesta, kun tarkoitetaan il-

manläpäisyä. Paperin huokoisuudella on suuri merkitys painovärin imeytymiseen. Kapillaa-

rien orientoitumisen takia paperin imukyky on erilainen kone- poikki- ja paksuussuunnassa. 

Nesteet virtaavat nopeammin konesuuntaan, kuin poikkisuuntaan ja paperin paksuussuun-

tainen virtaus on hidasta. Paperin huokostilavuuteen ja kokojakaumaan voidaan vaikuttaa 

massan jauhatuksella, märkäpuristuksella ja kalanteroinnilla. Massan jauhatuksen lisäämi-

nen pienentää huokoskokoa ja mahdollisesti myös niiden määrää. Kokoonpuristamisella voi-

daan pienentää huokostilan tilavuutta, mutta sillä ei välttämättä ole vaikutusta huokosten 

määrään. (Häggblom-Ahner et al, 2006) Epätasainen formaatio aiheuttaa märkäpuristuk-

sessa huokosrakenteen erilaisuuden eri kohdissa paperiarkkia. (Aaltonen et al., 1983)  
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Nesteen tunkeutumista paperiin voidaan ennustaa mittaamalla paperin ilmanläpäisevyyttä. 

Päällystämättömillä papereilla ilmanläpäisevyys korreloi hyvin painovärin tunkeutumisen 

kanssa. Bendtsen ilmanläpäisevyys mittaa paperin läpivirtaavaa ilmamäärää (ml/min) tie-

tyllä mittapäällä käytettäessä paine-eroa 1,47 kPa (ISO 5636/3). Toinen käytetty menetelmä 

tiiviille paperilaaduille, on Gurley-menetelmä (ISO 5636/5). Se mittaa tietyn ilmatilavuuden, 

joka kuluu paperin läpipainamiseen sekunteina paine-eron ollessa 1,21 kPa. (Häggblom-Ah-

ner et al, 2006) Ilmanläpäisyn alentaminen parantaa yleensä painatusominaisuuksia. (Ka-

janto, 1998)  

   

7.4 Opasiteetti 

  

Opasiteetti on paperin läpinäkymättömyyden mitta. Opasitetti määritellään mustaa pintaa 

vasten mitatun heijastusluvun ja rajaheijastusluvun suhteena. Mitä pienempi on opasiteetin 

arvo, sitä läpinäkyvämpää on paperi. (Aaltonen et al., 1983) 

 

Opasiteetti on tärkeä ominaisuus etenkin painopapereille, joilla läpinäkyvyys aiheuttaa teks-

tin kuultamista läpi ja näin ollen vaikeuttaa kuvien ja tekstin lukemista. Myös paperikoneen 

prosessimuuttujilla ja kalanteroinnilla voidaan säädellä opasiteettia. Opasiteetin parantami-

nen vaikuttaa heikentävästi paperin lujuusominaisuuksiin. Lujuuksia saadaan parannettua 

lisäämällä massaseoksen pitkäkuitusellun osuutta, joka taas huonontaa opasiteettia. (Hägg-

blom-Ahner et al, 2006) 

 

Opasiteetti lasketaan Y-arvon avulla standardin SCAN-P8 mukaisesti. Y-arvo mitataan va-

lolla, jolla on intensiteettimaksimi näkyvän valon keskellä mitattuna vihreän valon aallonpi-

tuudella 557 nm. Y-arvo kuvaa paperin heijastusta koko spektrin alueella. Kun Y-arvo mita-

taan yhdestä arkista mustaa taustaa vasten, saadaan heijastusluku Y0. Opasiteetti lasketaan 

mitattujen arvojen perusteella kaavasta (6): 

 

 𝑂𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 % =
𝑌0

𝑌
∙ 100%   (6) 
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jossa Y Y-arvo mitattuna standardivalolla 

Y0  yksittäisen arkin Y-arvo samoissa olosuhteissa mitattuna täysin 

mustaa taustaa vasten 

 

7.5 Karheus ja kiilto 

 

Paperin sileys on tärkeä ominaisuus paperin painettavuuden kannalta. Karhea paperin pinta 

estää painokoneella värijauheen kiinnittymisen ja lisää painojäljen epätasaisuutta. (Hägg-

blom-Ahner et al, 2006) 

   

Karheus jaetaan mittakaavansa mukaan makro-, mikro- sekä optiseen karheuteen kuvan 11 

mukaan. Makro- ja mikrokarheudella on vaikutusta painatusjälkeen, kun taas optisella kar-

heudella on suuri vaikutus kiiltoon. (Knowpap, 2005) 

 

 

Kuva 11. Karheuden komponentit (Knowpap, 2005) 

Makrokarheutta mitataan yleisesti ilman virtauksen avulla tasaisen metallipinnan ja paperin 

pinnan välistä. Mittaus perustuu joko ilman virtausnopeuteen tietyllä puristuspaineella ja 
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paine-erolla tai tietyn ilmamäärän virtaamiseen kuluvan ajan perusteella. Yleisin makrokar-

heuden mittausmenetelmä on Bendtsen, ml/min (ISO 8791/2). (Häggblom-Ahner et al, 

2006) 

PPS-karheus (Parker Print Surf) mittaa enmmän mikrokarheutta. Mittauksessa tietyllä pai-

neella saatu tulos muutetaan pinnan karheuslukemaksi (µm). Optista karheutta voidaan mi-

tata atomivoimamikroskoopilla. Kuvassa 11 on esitetty Bendtsen ja PPS karheuden mittaus 

ja tyypilliset raja-arvot paperilajeittain. (Knowpap, 2005) 

 

Kuva 12.  Pinnan karheuden mittaus PPS ja Bendtsen- menetelmillä sekä tyypilliset raja-

arvot päällystetylle ja päällystämättömälle paperille (Knowpap, 2005) 

 

Pinnankarheuteen voidaan vaikuttaa kalanteroinnilla ja päällystyksellä. Muita pinnankar-

heuteen vaikuttavia tekijöitä ovat formaatio, viirapinnan tasaisuus sekä märkäpuristuksessa 

puristavan pinnan tasaisuus. (Häggblom-Ahner et al, 2006) 
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Paperi kiilto kuvaa sen kykyä heijastaa tuleva valo takaisin samassa kulmassa, jossa se koh-

taa paperin pinnan. Paperin kiilto itsessään ei useimmissa tapauksissa ole tavoitteena, vaan 

sen avulla voidaan ennustaa painojäljen tulosta. Luettavassa tekstissä paperin kiilto on enem-

mänkin haitta kuin hyöty. Paperin kiilto kuvaa paperin pinnan sileyttä. (Häggblom-Ahner et 

al, 2006)  

 

Kiillon mittausmenetelmillä mitataan myös mikrokarheutta. Ne perustuvat optiseen heijas-

tusmenetelmään, joista käytetyin on 75°C kulmassa mitattu Hunter- kiilto (TAPPI T 480). 

PPS-karheudella on parempi korrelaatio kiillon kanssa kuin muilla makrokarheutta mittaa-

villa menetelmillä. (Knowpap, 2005)    

8 ERI FORMERITYYPIT 

 
Formerit jaetaan toimintaperiaatteensa perusteella kuvan 13. mukaisesti. Formereiden kehi-

tys on kulkenut tasoviiraosista aluksi toispuoleisuuden ja vedenpoistokapasiteetin vuoksi 

kohti hydridiformereita ja siitä edelleen nopeuspotentiaalin ja stabiilisuuden vuoksi kita-

formereihin.  

 

 

Kuva 13.  Eri formerityyppien jako toimintaperiaatteen mukaan (Korhonen et al.,1998)  
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Tasoviirakoneella viira on pingotettu kahden suuren telan, rintatelan ja imutelan välille. 

Hybridiformerilla tarkoitetaan formeria, jossa tasoviiraosaan on yhdistetty yläviirayksikkö. 

Suurin osa 1970 – 1980 –luvuilla valmistetuista viiraosista olivat hybridiformereita, kuten 

Valmetin SymFormer. SymFormer MB on hybridiformeri, jota käytetään nykyisinkin laajaa 

neliömassa-aluetta ajavilla monilajikoneilla sekä suhteellisen alhaisilla nopeuksilla (alle 

1200 m/min). (Korhonen et al.,1998) 

 

9 PERINTEISEN HYBRIDI- JA VALFORMERIN EROT  

 

Tasoviiran päällä olevan hybridiformerin toimintaperiaate on kaikilla valmistajilla hyvin sa-

mankaltainen (kuva 14). Nykyisillä hybrideillä on tultu monessakin mielessä äärirajoille laa-

dun ja kapasiteetin suhteen. Varsinkin uusintojen yhteydessä ollaan ongelmallisessa tilan-

teessa, kun kapasiteettia pitäisi nostaa, mutta formerin paikkaa ei haluttaisi kustannusmie-

lessä tai paperin laatusyistä muuttaa. Jäännöshajonta kasvaa tasoviiraosan pidentyessä. (Par-

tanen, 2006) 

 

 

Kuva 14. Hybridiformeri (Schumann, 2006) 

 

Hybridiformerin on nähty laadun suhteen tarvitsevan muunkin "työkalun" kuin sisään-

menosakeuden, jotta saataisiin paremmin säädettävyyttä täyteainejakaumaan, pinnan omi-

naisuuksiin ja vedenpoistojakaumaan. Hyvällä säädettävyydellä, yhdistettynä viirapöydän 

pituuteen, on mahdollisuus parantaa myös hybridiformerin ajettavuutta.  
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Hybridiformeria on tarve kehittää sellaiseen suuntaan, jolla päästään suurempaan tuotantoon 

ja parempaan laatuun tekemättä liian suuria muutoksia aikaisempiin rakenteisiin. (Schu-

mann, 2006) 

 

9.1 SymFormer MB:n ja ValFormerin rakenteelliset ja toiminnalliset erot 

 

SymFormer MB:n sisäänmenossa on kaareva sisäänmeno laatikko, jonka alueella ylä- ja ala-

viira yhdistetään (kuva 15). Osa rainassa olevasta vedestä suotautuu kitapaineen vaikutuk-

sesta yläviiran läpi, jonka jälkeen kaavaavan foilin ja alipaineen vaikutuksella vesi poiste-

taan ensimmäiseen yläpuoliseen vedenpoistokammioon l. imudeflektoriin. Alipaineella var-

mistetaan poistetun veden hallittu johtaminen vedenpoistokanavistoon. Tässä vaiheessa ali-

paine ei vaikuta suoraan rataan. Ensimmäisen vaiheen vesimäärän ratkaisee sisään-

menosakeus. Hybridiformerit ovat olleet riippuvaisia oikeasta sisäänmenosakeudesta, joka 

on tyypillisesti 1,3-2.5 %. (Valkama, 2006) 

 

 

 Kuva 15.  SymFormer MB:n rakenne ja toimintaperiaate (Valkama, 2006) 

 

Valmetin hybridiformereihin kuuluvan, ValFormerin ensimmäisen vaiheen vedenpoisto 

ylöspäin on ratkaistu VacuShoe –kengällä (kuva 16). VacuShoe -kenkä osallistuu radan ylä-

pinnan muokkaamiseen tehokkaasti. Tämä korvaa aikaisemmin mm. SymFormer MB:llä 

käytetyn kaavaavan foilin. VacuShoen rakenne mahdollistaa geometriallaan ja kapasiteetil-

laan aikaisempaa alhaisemmat perälaatikko- ja sisäänmenosakeudet. Alhaisimmat sakeudet 
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hienopaperilla ovat olleet 1 %:n tasolla. VacuShoe:n alipaine vaikuttaa kengän alueella ra-

dan yläpintaan. Tämä antaa paremman säädettävyyden ja kapasiteetin, tekemättä kuitenkaan 

liian rajua turbulenssia. Tällöin radan yläpintaa saadaan muokattua hallitusti.  

(Valkama, 2006) 

 

Kuva 16.  ValFormerin toimintaperiaate. (Valkama, 2006) 

 

ValFormerilla saavutetaan perinteistä hybridiformeria, kuten SymFormer MB:tä laajempi 

ajoikkuna. Laajemman ajoikkunan ansiosta ValFormerin ei ole todettu olevan yhtä herkkä 

esimerkiksi sisäänmenosakeuden vaihteluille. Tällöin voidaan oleellisesti vähentää muun 

muassa massamuutoksista tulevia laatuheittoja, jotka saattavat aiheuttaa rainan jollekin alu-

eelle vikaa. Hallittu vedenpoisto ensimmäisessä vaiheessa auttaa oleellisesti kuormituslista-

alueen optimoinnissa, jolla puolestaan on merkittävä vaikutus paperin eri laatusuureisiin. 

(Valkama, 2006) 

 

Vedenpoisto toisessa yläpuolisessa vaiheessa (1-kammio) tapahtuu alipaineen vaikutuk-

sesta. Samanaikaisesti radasta poistetaan vettä alapuolisten kuormituslistojen (4 kpl) avulla. 

Niiden avulla aiheutetaan radan sisälle leikkausvoimia, jotka rikkovat flokkeja ja siten pa-

rantavat formaatiota. ValFormerissa että SymFormer MB:ssä käytetään samaa kuormituslis-

tojen määrää ja kuormitusalueen geometriaa. Optimaalinen laatu pystytään saavuttamaan 

neljällä kuormituslistalla, eikä listamäärän lisääminen vaikuta enää laatua parantavasti. Lii-
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allinen kuormituslistamäärä ei ole myöskään edullista ajettavuuden kannalta, sillä se heiken-

tää retentiota sekä huuhtoo radasta lujuuksien kannalta tärkeän hienoaineksen. (Valkama, 

2006) 

 

SpeedFormer ja OptiFormer ovat kitaformereita, jotka soveltuvat erityisesti nopeille paino-

paperikoneille (sanomalehti, SC-, LWC ja hienopaperi). OptiFormer voi olla vaaka- tai pys-

tymallinen ja formeritelan jälkeisenä vedenpoistoelementtinä voi olla joko tavallinen lista-

kenkä tai kuormitettavilla listoilla varustettu vedenpoistoyksikkö. (Knowpap, 2005) 

 

Etureunan asema on perinteisillä hybridiformereilla herkkä neliöpainomuutoksille. Riippuen 

koneen tuottamasta neliöpainoalueesta, etureunan asema säädetään päälajin mukaan. Tällöin 

koko neliöpainoalueella ei välttämättä saavuteta parasta mahdollista laatua. VacuShoe ra-

kenteen etuna on se, että etureunan asemaa ei yleensä ole tarvetta muuttaa sisäänmeno pak-

suuden muuttuessa. (Schumann, 2006) 

 

9.2.  Eri formerityyppien laatuvaikutukset 

 

Hybridiformerin laatu määräytyy pitkälti rainaus- ja sisäänmeno-olosuhteilla. ValFormerin 

kyky käsitellä alhaisempaa sisäänmenosakeutta korostuu tulevaisuudessa tavoiteltaessa sa-

manaikaisesti suuria nopeuksia (> 1350 m/min) ja hyvää laatua suuremmillakin neliöpai-

noilla. (Valkama, 2006) 

 

 

Kengän sisäänmenossa saadaan yläviirassa oleva täyteainepitoinen vesi poistettua. Tällöin 

se ei ajaudu rainaan epätasaisesti ja ole omalta osaltaan aiheuttamassa vaaleita laikkuja pa-

perin pohjaan. Laadun kannalta tärkeä on myös sisäänmeno alueen vesiraja, jonka halutaan 

olevan mahdollisimman tasainen koneen poikkisuunnassa. Tämä toteutuu hyvin ValForme-

rissa, koska viirojen yhdistyminen tapahtuu hallitusti VacuShoe -kengän alueella. VacuShoe 

–kengän radan yläpintaa muokkaavan vaikutuksen ansiosta tasoviirapöydän liiallinenkaan 

turbulenssi ei ole kokemusten mukaan havaittavissa paperista. (Valkama, 2006) 
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Koekoneella perinteisen hybridin ja ValFormerin vertailuajojen perusteella on havaittu Val-

Formerin tuottavan silmämääräisesti tasaisempaa formaatiota. SymFormer MB:n tuottama 

formaatio oli luonteeltaan pienempimittakaavaista - rakeista, joka ei erotu beta-formaa-

tiomittauksessa. Tämän on todettu johtuvan tutkimuksen mukaan laitteen erottelukyvystä. 

Paremmin silmämääräisen arvioinnin kanssa korreloi kuva-analyysiin perustuva Kajaani-

formaatiomittaus, joka antoi selvän eron formerien kesken. (Valkama, 2006) 

 

 

Radan yläpintaa muokkaavan vaikutuksen ansiosta (VacuShoe ja 1-kammio) on koeajoissa 

havaittu paperin yläpinnan karheuden ja siten myös karheustoispuoleisuuden olevan pa-

rempi ValFormerilla. Sen sijaan huokoisuuteen tai palstaumislujuuteen ei ole havaittu ole-

van merkittävää eroa perinteiseen hybridiin verrattuna. Samoin vetolujuussuhteessa erot oli-

vat marginaaliset. (Valkama, 2006) 

 

 

Valmetin painopaperikoneiden pääkonsepti on nykyisin OptiFormer kitaformeri. Tämä kon-

septi on SpeedFormerista kehitetty uudempi versio. OptiFormer voi olla varustettu joko 

kuormituselementtiyksiköllä (LB –yksikkö) tai listakengällä. Valinta näiden kahden vaihto-

ehdon välillä tapahtuu kyseiselle paperilajille kriittisten laatuominaisuuksien perusteella. 

Esimerkiksi SC-paperilla listakenkämalli on suositeltava, koska SC-paperilta vaaditaan 

tiiveyttä ja korkean täyteainetason vuoksi retention merkitys on suuri. Sen sijaan puuvapailla 

lajeilla, esimerkiksi kopiopaperilla, hyvän formaation saavuttamiseksi alhaisella vetolujuus-

suhteella tarvitaan voimakasta pulseerausta rainanmuodostuksessa, joka on mahdollista saa-

vuttaa vain kuormituselementtimallilla. (Knowpap, 2005) Kuvassa 17 on esitetty Valmetin 

formerityyppien jako mukaan niiden tyypin mukaan.  
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Kuva 17.  Valmetin formerikonseptit (Knowpap, 2005) 

 

 
 

10 PERÄLAATIKON JAVIIRAOSAN HALLINTA            

 
Perälaatikon tärkein tehtävä on muodostaa optimaalinen sulppusuihku viiraosalle. Perälaa-

tikkotyypillä, sen mekaanisella rakenteella ja valmistustarkkuudella on tärkeä merkitys pa-

perin laadun, poikkisuuntaisten profiilien ja puhtaana pysymisen kannalta. (Aaltonen et al., 

1983) 

  

Perälaatikon sakeus vaikuttaa suoraan paperin formaatioon. Perälaatikon sakeutta säädetään 

huulen avulla. Huuli on perälaatikon viimeinen osa, jonka kautta massa virtaa viiralle. Perä-

laatikon huulen pysty- ja vaakaliike ovat molemmat säädettävissä. Huulta ajettaessa pysty-

suunnassa vaikutetaan perälaatikko sakeuteen. Huulta ylöspäin ajettaessa perälaatikkosa-

keus laskee ja alaspäin ajettaessa sakeus kasvaa perälaatikossa. (Häggblom-Ahner et al, 

2006)  

Formaatio paranee sakeutta laskettaessa, sillä matalassa sakeudessa flokit muodostuvat har-

voiksi ja heikoiksi, jolloin niiden hajottaminen on helpompaa. (Hinze, 1990) 
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Huuligeometrialla on vaikutus huuliaukon virtauksen muodostamaan viiran kanssa sekä 

huulisuihkun iskukohtaan rintapöydällä. Huuligeometria vaikuttaa suuresti vedenpoisto ta-

pahtumaan viiraosan alussa rintapöydällä. Tällä taas on voimakas vaikutus paperin formaa-

tioon. Usein on edullista säätää huuligeometria siten, että huulisuihkun iskukohta on juuri 

rintapöydän ensimmäisen listan edessä. (Partanen et al. 2006) Kuvassa 18 on esitetty perä-

laatikon ajomallit. 

 

Kuva 18. Perälaatikon ajomallit huulisuihkun suuntaamiseksi ”lankulle” ja ”vuolulla” 

ajo Mukailtu (Odell, 1998) 

 

Suihkun osuessa viiralle rintatela vuolee osan siitä ja suuntaa sen alaspäin. Liikemäärän säi-

lymislain mukaan osa suihkusta saa pystysuoran nopeuskomponentin, mikä näkyy roisku-

misena heti viiraosan alussa. Tämä pystysuora nopeuskomponentti tulee saada mahdollisim-

man pieneksi massan hyppäämisen estämiseksi. Jos rintapöytä on pystysuunnassa liian kau-

kana alahuulesta, iskukulma kasvaa, häiriöt vapaan suihkun aikana vahvistuvat ja massan 

hyppääminen lisääntyy. (Norman, 1995) 

  

Kuvassa 19 on esitetty perälaatikon huuligeometrian hallintasuureet.  
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Kuva 19.  Perälaatikon huuligeometrian hallintasuureet (Partanen et al., 2007) 

 

Symbolilla a tarkoitetaan kärkilistan ulottumaa, symboli b kuvaa huuliaukkoa, symboli L 

kuvaa ylähuulen asemaa alahuulen kärkeen nähden, symboli d kuvaa huulisuihkun iskukoh-

taa ja symboli B on iskukulma. 

  

Huuliaukon säätäminen tapahtuu ylähuulen avulla, joka liikkuu pysty- ja vaakasuunnassa. 

Alahuuli on kiinteä. (Partanen et al., 2007) 

  

10.1  Rainanmuodostus perälaatikossa  

 

Syöttöputkiston ja perälaatikon avulla massasuspensio levitetään viiraosalle mahdollisim-

man tasalaatuisena ja tasaisella nopeudella koko koneen leveydelle. Lyhyen kierron ja perä-

laatikon sisäisten rakenteiden oikealla suunnittelulla, valmistuksella ja virtausmitoituksella 

on suuri vaikutus hyvän huulisuihkun aikaansaamiseksi. Varsinkin perälaatikon jakotukin-

muotoilulla vaikutetaan virtaama- ja nopeusprofiiliin. Kapenevalla muodolla varmistetaan, 

että virtausnopeus pysyy koko koneen leveydeltä vakiona. Perälaatikon virtaama-arvot mää-

ritetään suunnitteluvaiheessa paperikoneen tuotannosta lähtien, joten optimivirtaama-alue 

on rajallinen. (Odell, 1998)  
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Lyhyen kierron ja perälaatikon sisäisten rakenteiden oikealla suunnittelulla ja valmistuksella 

sekä virtausmitoituksella on tärkeä rooli hyvän huulisuihkun aikaansaamiseksi. Lyhyestä 

kierrosta tulevien painevaihteluiden tasaamiseksi hybridiformerien perälaatikossa on vai-

mennussäiliö ("reppu"), joka vaimentaa neliömassan konesuuntaista vaihtelua. Kitaforme-

reilla kidassa syntyvä painehäviö on niin suuri, että se vaimentaa prosessin aiheuttamia ko-

nesuuntaisia vaihteluita. (Partanen et al., 2006) 

 

Kitaformereiden perälaatikoissa käytettävien lamellien avulla aikaansaadaan korkeampi tur-

bulenssitaso, jolloin on mahdollista saavuttaa alhaisempi vetolujuussuhdetaso kuin ilman 

lamelleja. Lamellien pituudella vaikutetaan vetosuhdekäyrän muotoon (kuva 20). Pidem-

millä lamelleilla formaatio on usein ryynimäisempi. Toisaalta korkealla suihkuviirasuhteella 

formaation optimointi on helpompaa, eli lopullinen lamellin pituus haetaan kokeilemalla. 

Hybridiformereilla ei yleensä käytetä lamelleja, koska vaadittava vetosuhde on saavutetta-

vissa ilman niitä. (Partanen et al. 2007) 

 

 
Kuva 20. Lamellien pituuden vaikutus vetosuhteeseen kitaformereilla (Partanen et al. 

2007) 
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10.2  Vedenpoisto viiraosalla  

 
Viiraosan päätehtävä on muodostaa paperiraina poistamalla sulpusta niin paljon vettä, että 

saavutetaan noin 15–22 %:n kuiva-ainepitoisuus viiran jälkeen. Viiraosan hallinnassa on 

huomioitava paperin laadun ja prosessiolosuhteiden (esimerkiksi retention) asettamat vaati-

mukset. Riittävä viiraosan jälkeinen kuiva-aine on tärkeä rainan ajettavuudelle seuraavissa 

prosessivaiheissa. Kostean rainan lujuusominaisuudet ovat heikot ja myös sen tarttuvuus te-

lapinnoille lisääntyy. Viiraosalla poistetaan noin 98 % perälaatikkosulpun mukana tulevasta 

vedestä. Suurin osa (noin 70 %) poistetaan jo formeritelalla (kuva 21). (Yli-Kauppila, 2007) 

 

 

 

Kuva 21.  Nykyaikaisen viiraosan vedenpoistojakauma. 

 
Retentiolla tarkoitetaan viiralle jäävän kiintoaineen prosentuaalista osuutta perälaatikolta 

tulleesta kiintoainesmäärästä. Formerikonseptilla ja vedenpoistoon vaikuttavilla viiraosan 

säädöillä on vaikutusta retentiotasoon, vaikka siihen vaikutetaankin myös kemiallisesti re-

tentioaineilla. (Petander, 1997) 

  

Samoissa prosessiolosuhteissa korkein retentio saavutetaan tasoviiralla. Hybridiformereilla 

ja kitaformereilla saavutettu taso on noin 5 – 10 % -yksikköä alhaisempi. Konseptien aiheut-

tamaa eroa kompensoidaan retentioaineilla. Eri formerien välillä on eroja myös ajoarvoissa. 

Kitaformereita ajetaan suuremmalla perälaatikkosakeudella kuin tasoviiraa tai hybridifor-

meria. (Petander, 1997) 
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Huuliaukon kasvattaminen (=kokonaisvirtauksen kasvattaminen) alentaa perälaatikkosa-

keutta. Samalla retentio huononee. Syynä on vedenpoiston siirtyminen pulseeraville veden-

poistoelementeille. Kuormituselementtien ja listakengän pulseeraavalla vedenpoistolla on-

kin retentiota heikentävä vaikutus. Mitä suuremmat kuormituselementtien kuormat, sitä suu-

remmat painepulssit ja huonompi retentio (kuva 22). (Valkama, 2006) 

 

Neliömassan kasvaessa retentio paranee. Vesimäärien jakautuminen formeritelan ja lista-

kengän välillä vaikuttaa retentioon. Mitä suurempi on formeritelan vedenpoisto, sitä parempi 

retentio saavutetaan. (Petander, 1997) 

  

Raju initiaalivedenpoisto (SymFormer) huonontaa retentiota, koska retentoitumista edistävä 

suotautunut kuitumatto ei ole ehtinyt vielä muodostua. Konenopeuden kasvaessa retentio 

huononee, koska vedenpoisto muuttuu rajummaksi. (Petander, 1997) 

 

Kuva 22.  Kuormituselementtien aiheuttamat painepulssit. (Korhonen et al., 1998) 

 

 
Kaikille formereille alkuvedenpoiston optimointi on erittäin tärkeää. Alkuvedenpoisto ja en-

nen yläviirayksikköä saavutettavissa oleva kuiva-ainetaso määräytyvät hybridiformereilla 

tasoviiraosan pituuden perusteella.  Kitaformereilla formeritelan peittokulma on vedenpois-

tokapasiteetin ja formaation kannalta tärkein mitoitussuure. Peittokulman vaikutus onkin 
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rinnastettavissa tasoviiraosan pituuteen. Suuremmalla nopeudella tai vaikeammin suotautu-

villa massoilla (alhainen freeness) vaaditaan suurempi peittokulma. Kitaformerilla alkuve-

denpoistoa säädetään formeritelan alipaineella, kun taas vastaavasti hybridiformerilla sitä 

säädetään foilien ja vacufoilien avulla. Tasoimulaatikoiden ja viiran imutelan tehtävänä on 

kuiva-ainepitoisuuden nostaminen. (Partanen et al., 1998) 

 

Formerikonseptilla on suuri vaikutus hallittavuuteen. Hybridiformerien hallinta vaikeutuu 

selvästi ajonopeuksien kasvaessa, kun sen sijaan kitaformerien ajettavuus on hyvä myös suu-

rilla nopeuksilla. Esimerkiksi profiilien stabiilisuutta kuvaava jäännösvaihtelu on selvästi 

parempi kitaformereilla kuin hybridiformereilla (kuva 23). Jäännösvaihteluun vaikuttavat 

sekä perälaatikko- että formerikonsepti. Formerikonseptilla on myös vaikutusta moniin mui-

hin tekijöihin, kuten vedenpoistokapasiteettiin, vedenpoistojakaumaan ja sitä kautta paperin 

toispuoleisuuteen, paperin laatuominaisuuksiin ja retentioon. (Partanen et al., 1998) 

 

 
 
Kuva 23.  Neliömassan jäännösvaihtelu nopeuden funktiona hybridi- ja kitaformerilla 

(Partanen et al., 1998) 
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10.3  Viiraosan optimointi  

 
Viiraosan ja perälaatikon säädöillä voidaan vaikuttaa: 

 

• formaatioon 

• lujuussuhteisiin 

• orientaatioprofiiliin 

• täyteainejakaumaan 

• huokoisuuteen 

• absorptiotoispuoleisuuteen 

• palstautumislujuuteen 

 

Näistä neljää ensin mainittua säädetään ennen puristinosaa. (Partanen et al., 1998) Huokoi-

suuteen, absorptioon ja palstautumislujuuteen voidaan vaikuttaa myös puristinosalla. Vaiku-

tus palstautumislujuuteen viiraosalla on melko pieni normaaleilla ajoarvoilla. Sen sijaan esi-

merkiksi karheustoispuoleisuus määräytyy lähinnä puristinosalla. Viiraosa voi vaikuttaa kar-

heuteen lähinnä täyteainejakauman ja siitä edelleen kalanteroitavuuden kautta. Kuvassa 24 

on esitetty tyypilliset eri formerirakenteilla muodostuvat täyteainejakaumat. 

 

Kuva 24. Viiraosan vaikutus täyteainejakaumaan SC painopaperin ylä-ja alapuolella 

(Knowpap, 2005) 

 

Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi jokaiselle paperikoneelle on haettava optimaaliset 

ajoarvot. Paperin laatusuureiden optimointi tapahtuu uudella koneella startin jälkeen tehtä-
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vien optimointikoesarjojen avulla. Kokeiden tarkoituksena on selvittää eri muuttujien säätö-

vasteet, eli kunkin säädön vaikutuksen suuruus ja suunta paperista mitattuna. (Partanen et 

al., 1998) 

 

Kokeissa ajetaan ennalta sovittu ohjelma tekemällä märänpään säädöissä muutoksia suureh-

koilla portailla alueella, joka on oletettua ajoaluetta suurempi. Oletettu alue on valittu koeko-

netulosten perusteella.  

 

Kokeiden aikana on luonnollisesti suurehkoa laatuvaihtelua. Mikäli ilmaantuu ajettavuuson-

gelmia tai häiriöitä (esim. kuraamista) muutetaan ajoarvoja soveltuvin osin. (Partanen et al., 

1998) 

 

10.4  Formaation optimointi  

 

Formaatio optimoidaan 

 

• suihkun suuntaamisen 

• suihku/viirasuhteen  

• perälaatikkkovirtaaman/sakeuden 

• alipaineiden 

• esikuormituselementin kuormituspaineen 

• kuormituselementtien kuormituspaineen avulla. 

 

Formeritelan tyhjö on karkeasäätö, joka säädetään riittävän korkeaksi halutulla virtaamalla 

ja sakeudella. Hienosäätö tehdään ensimmäisellä listakengällä. Esikuormituksella hienosää-

detään edelleen formaatiota. Yleensä alhainen kuormituspaine on edullinen. Liian alhainen 

kuormitus aiheuttaa viirojen yhdessäoloon epästabiilisuutta, joka aiheuttaa laikullisuutta tai 

kuraamista. Kuormitettavien elementtien kuormituspaineet säädetään yleensä viimeiseksi. 

Alkutilanteessa pidetään pieni kuorma, ja muiden säätöjen jälkeen säädetään kuormitusele-

menttien kuormat. Jos näitä lähdetään säätämään joka vaiheessa, joudutaan kohtuuttoman 

suureen koepisteiden määrään. Kuormituselementtien kuormituksen käyttöä rajoittaa viiro-

jen kuluminen, retentio ja täyteaineprofiilit. Kuormituselementtilaatikon imut pidetään 

yleensä vedenkäsittelyn vaatimalla tasolla. Korkeampi taso on mahdollinen korkeilla ne-

liömassoilla. (Partanen et al., 1998) 
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10.4.1  Suihkun suuntaaminen  

 

Suihkun suuntaamisen lähtökohtana voidaan pitää sitä, että vaakaliikkeen asemaksi valitaan 

sama tai hieman suurempi arvo kuin huuliaukko. Tämän jälkeen suihku suunnataan kallis-

tuksella kitaan tai siten, että se osuu alaviiraan hieman ennen kitaa. Kallistukselle on jäätävä 

säätövaraa molempiin suuntiin. Jos näin ei ole, ajetaan vaakaliikettä tarpeen mukaan. Kita-

formereilla kita-alue ei ole erityisen herkkä iskukohdalle. Ajettaessa suihku päin formerite-

laa formaatio yleensä huononee hieman ja telan vedenpoisto lisääntyy. (Partanen et al., 1998) 

Huuliaukko muuttuu selvästi, jos vaakaliikettä ajettaessa, kun suihkun suuntausta halutaan 

muuttaa paperin ollessa päällä (taaksepäin ajettaessa huuli suurenee). Nopeasti muutettaessa 

saattaa perän paine ja sakeus vaihdella, eli vaakaliikettäkin on ajettava erittäin varovasti. 

Tästä syystä suuntaus tehdään useimmiten kallistuksella, mikäli mahdollista. (Partanen et 

al., 1998) 

 

10.4.2  Suihku/ viirasuhde  

 

Suihku/viirasuhteella tarkoitetaan perälaatikosta ulospurkautuvan suihkun nopeuden suh-

detta viiran nopeuteen. Suihku/viirasuhde on yksi keskeisimmistä hallintasuureista viira-

osalla. Sen avulla pystytään vaikuttamaan kuitujen orientoitumiseen viiraosalla ja siten syn-

tyvän paperin ominaisuuksiin. Suihku/viirasuhde vaikuttaa olennaisesti syntyvän paperin 

vetolujuussuhteeseen. Kitaformereita ajetaan yleensä yliperällä (1.06 -1.08) siksi, että sa-

malla vetolujuussuhteella verrattaessa formaatio on parempi kuin aliperällä. Oikea 

suihku/viirasuhde määritetään ajamalla ns. suihkusuhdesarjat. (Partanen et al., 1998) 

 

Kuvissa 25 ja 26 on esitetty tyypilliset formaation vaihtelut eri s/v suhteen arvoilla hybridi-

formerilla ja kitaformerilla. Kuvan 25 mukaan hybridiformerilla saavutetaan paras formaatio 

s/v suhteen ollessa hieman yli 1. Mikäli s/v suhdetta muutetaan suuntaan tai toiseen, formaa-

tio heikkenee. (Norman et al., 2008) 
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Kuva 25. Suihkuviira suhteen vaikutus formaatioon hybridiformerilla (Norman et al., 

2008) 

 

 

Kitaformerilla puolestaan heikoin formaatio on kuvan 25 mukaan s/v suhteen ollessa hieman 

yli 1. Yliperällä ajettaessa saavutetaan formaation optimiarvo. Kitaformerilla saavutetaan 

myös aliperällä ajettaessa paikallinen formaation minimi.   

 

 

Kuva 26.  Suihkuviira suhteen vaikutus formaatioon kitaformerilla (Norman et al., 2008) 
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Syynä epäsymmetriseen käyttäytymiseen ajettaessa ali- ja yläperällä on vedenpoiston aikai-

sen kuitususpension virtauksen hidastuminen. Efektiivisten leikkausvoimien vaikutus kas-

vaa aliperällä ja heikkenee yliperällä ajettaessa. (Norman et al., 2008) Kokeellisesti on to-

distettu, että useimmilla massoilla saavutetaan parempi formaatio yliperällä ajettaessa.  

(Odell., 1996)  

  

Kitaformereilla suihku/viirasuhteen vaikutus lujuussuhteisiin on selvästi jyrkempi kuin hyb-

ridiformerilla. Lisäksi kitaformereita ajetaan yleensä voimakkaasti yliperällä. Lujuuksien 

absoluuttitaso riippuu massoista. Valitulla formerilla vaikutetaan vain suhteisiin (KS/PS). 

(Odell., 1998) 

 

Tiettyyn vetolujuussuhteeseen ajettaessa suihkuviirasuhde on riippuvainen koneen nopeu-

desta ja lamellien pituudesta. Mikäli perän suihkuviirasuhteessa ei käytetä korjaustermejä, 

orientaation minimi eli “efektiivinen tasaperä” siirtyy koneen nopeuden noustessa yliperällä 

oltaessa kohti ykköstä. Tämä on otettava huomioon muutosten suunnittelussa. (Odell., 1998) 

 

Formaatiota ajatellen korkea suihkuviirasuhde on edullinen, vaikka kuormituselementtiyk-

siköllä pyritäänkin eliminoimaan kyseinen riippuvuus. Rajoittavana tekijänä suihku/viira-

suhteen nostossa ovat yleensä lujuudet (PS vetolujuus, KS repäisylujuus) tai muut ominai-

suudet (PS jäykkyys tai mittapysyvyys) lopputuotteen käyttötarkoituksesta ja siten laatuvaa-

timuksista riippuen (kuva 27). (Odell., 1998) 
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Kuva 27.  Suihku/viirasuhteen optimointi formaation ja vetolujuussuhteen kesken 

(Odell., 1998) 

 

10.4.3  Perälaatikon huuliaukon virtaama  

 

Perälaatikkovirtaama (oikea huuliaukko) on erittäin tärkeä paperin pohjan optimoinnille. 

Yksinkertaistettuna paperin pohja paranee huulta avaamalla, jolloin virtausnopeus ja turbu-

lenssitaso kasvavat, perälaatikkosulpun sakeus alenee ja formaatiota huonontavien kuitu-

kimppujen eli flokkien koko ja lukumäärä pienenevät. Virtaaman kasvattamisella on rajansa: 

liian suurella virtaamalla raina voi mennä kuralle. Yleensä perälaatikkosakeuden alentami-

nen parantaa formaatiota, mutta jossain vaiheessa vedenpoistokapasiteetti rajoittaa sakeuden 

alentamista. (Partanen et al., 2006) 

 

Optimivirtaama haetaan ajamalla virtaamasarjat. Virtaama optimoidaan kullakin neliömas-

salla avaamalla huulta, kunnes formaatio alkaa huonontua. Huuliaukkoa edelleen avattaessa 

rata menee kuralle, eli siihen tulee matomaisia häiriöitä. Mikäli virtaamaa ei tällöin saada 

perälaatikon mitoitusalueelle tai sakeus on liian korkea, formeritelan alipainetta kasvatetaan 

ja tämän jälkeen huulta avataan lisää. Toisinaan paras pohja on saavutettavissa ns. kurara-

jalla, eli mahdollisimman suurella virtaamalla. Tällöin optimoinnin jälkeen prosessiolosuh-

teiden muuttuessa tulisi olla tarkka siitä, ettei raina mene uudestaan kuralle. Paksumpia lajeja 

ajettaessa, virtaamaa joudutaan formaatiohäiriöiden välttämiseksi usein pudottamaan, 

vaikka sakeus nouseekin. Liian alhainen virtaama saattaa aiheuttaa vanaisuutta (muutaman 



54 

 

 

sentin levyisiä vaaleita vanoja), jotka erottuvat myös päällystyksen jälkeen. Liian korkea 

formeritelan imu taas tekee formaation flokkiseksi. (Partanen et al., 2007) 

 

Mikäli koneen nopeutta muutetaan neliöpainon pysyessä ennallaan, ajetaan usein lähes va-

kiovirtaamalla. Huuliaukoksi muunnettuna tämä on esitetty kuvassa 28 kolmella eri virtaa-

malla ja suihku/viirasuhteella 1.06. 

 

 

Kuva 28. Huuliaukon, nopeuden ja virtaaman välinen yhteys s/v suhteella 1.06            

(Partanen et al., 2006) 
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KOKEELLINEN OSA 

11 TYÖN TARKOITUS 

 

Työ tehtiin osana suurempaa konelinjan uusintaprojektia, jossa tähdättiin parempaan hieno-

paperin laatuun ja siten vastaamaan tiukentuneisiin asiakasvaatimuksiin. Lisäksi konelinjan 

tuotevalikoimaa muutettiin kohti vaativampia painopaperilaatuja. Työssä verrattiin paperin 

rakenteellisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti paperin loppukäyt-

töön. Tarkoituksena oli löytää erilaisia viiraosan ajomalleja, joita optimoimalla saavutetaan 

riittävän hyvä paperin laatu. Tarkasteltavista ominaisuuksista formaatio oli tärkein ja sitä 

mitattiin jatkuvatoimisena on-line mittauksena.  

 

Lisäksi mitattiin β-formaatio laboratorio-olosuhteissa valituista koepisteistä. Ambertec:n β-

formaation mittaus on kuvattu kirjallisuusosan luvussa 6.1. Muita tarkasteltavia laatusuu-

reita olivat paperin huokoisuus, pinnan karheus, vetolujuussuhde (ks/ps), bulkki ja opasi-

teetti. Eri koepisteistä otettiin poikkiratanäytteitä, joiden laatua tarkasteltiin sekä visuaali-

sesti että laboratorioanalyysien perusteella. Laatuarvot mitattiin laboratorio-olosuhteissa kir-

jallisuusosan luvussa 7 esitettyjen standardien mukaan. Täyteainejakaumat on määritetty 

SCAN P5:63 mukaan. 

 

Erilaisten koesarjojen perusteella oli tarkoitus löytää optimaaliset asetukset suihkuviira- suh-

teelle, perälaatikon virtaamalle, formeriosan kammioiden ja listojen paineille sekä retentio-

tasolle, joilla saavutetaan konelinjan uusinnassa tavoiteltu formaatiotaso. Formaatiotaso oli 

määritelty β-formaation eli formaatioindeksin mukaan. 

 

12 KOEJÄRJESTELYT 

 

Koeajoissa massoina käytettiin valkaistua koivu- ja mäntysellua sekä katkoissa syntyvää 

hylkymassaa. Täyteaineena käytettiin saostettua karbonaattia (PCC), jonka osuus paperissa 

oli keskimäärin 24 %. Retentioaineena käytettiin anionista polymeeriä (PAM) ja nanopar-
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tikkelia.  Lopputuotteena oli päällystämätön, kevyesti pintaliimattu toimistopaperi. Paperi-

koneen suunniteltu tuotantonopeus oli <1200 m/min. Automaatiojärjestelmänä oli Honey-

well:n Experion PMD (processes, machinery and drivers) prosessin- ja laitteiden ohjauk-

seen, valvontaan ja säätöön. 

 

Konelinjalla oli Honeywell:n Da Vinci laadunohjausjärjestelmä (QCS) ja FotoForm -sensori 

formaation mittaukseen. Formaation on-line mittaus perustui jatkuvatoimiseen kuvan skan-

naukseen ja parametrien laskentaan, jonka jälkeen tulokset siirtyivät automaattisesti Da 

Vinci QCS -järjestelmään.    

 

Koekoneessa oli Valmetin SymFlo Retro laimennussäätöinen perälaatikko. Laimennussää-

döllä voidaan säätää neliömassaa 90 mm vyöhykejaolla syöttämällä vettä perälaatikkoon tu-

levan massan joukkoon jakoputken ja pillistön välistä. Perälaatikko oli mitoitettu 270 l/s/m 

maksimivirtaukselle.   

 

Viiraosa oli tasoviiran ja hybridiformerin yhdistelmä, jossa rintapöydän oikealla sijoituksella 

pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman tasalaatuinen paperi molemmilta puolilta. Valmetin 

formereihin kuuluvan Valformerin toimintaperiaate on esitetty kirjallisuusosan kappaleessa 

9.1. Kuvassa 29 nähdään Valformerin VacuShoe:n ja kammioiden sijoittuminen formeri-

osalle. 
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Kuva 29. Valformerin VacuShoe:n ja kammioiden sijoittuminen formeriosalle 

 

12.1 Kuituorientaation mittaus ja analysointi 
 

Kuituorientaation määrityksessä paperi revittiin kerroksiin ja jokaisesta kerroksesta skannat-

tiin 150 x 36 mm alue juova- ja kuituorientaationanalyysiä varten. Paperin revintää, kuvan-

käsittelyä ja analysointia on kuvattu kirjallisuusosan kappaleessa 4.  

 

Kerroksellisessa kuituorientaatioanalyysissä määritettiin kerroksiin revityistä näytteistä 

orientaatiokulma, max/min- arvot, anisotropiat ja flokkiluku. Max/min -arvo ja anisotropia 

voidaan määrittää elliptisestä orientaatiojakaumasta, joka on esitetty kuvassa 6.  Max/min -

arvo on b-akselin suhde a-akseliin ja anisotropia 1-a/b. Flokkiluku kuvaa revittyjen kerrosten 

tasaisuutta. Skannatut kuvat analysoitiin kuvankäsittelyohjelmalla.  
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Orientaatiovaihtelu esitettiin laskentaohjelmassa janoina, ns. tikkukuvina siten että alue ja-

ettiin 600 osakuvaan, jotka kuvasivat paikallisen orientaation suuntaa ja suuruutta. Yhden 

kuvakopin koko oli 3 x 3 mm ja siinä olevan janan pituus kuvasi anisotropian voimakkuutta 

ja suunta keskimääräistä orientaatiokulmaa. Laskettiin edellä esitetyt parametrit. Lopuksi 

piirto-ohjelman ja makrojen avulla piirrettiin leikkauskuva, jossa on kaikkien kerrosten ani-

sotropiat profiileina (topografinen kartta paperin poikkileikkauksesta). 

13 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 

13.1 Optimoinnin koesuunnitelma 

 

Optimointivaiheen koesuunnitelma oli jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä vaiheessa etsit-

tiin optimiarvo suihkuviira suhteelle, jolla saavutettiin alhaisin formaatioindeksin arvo. 

Muut prosessisuureet pyrittiin vakiomaan aina kyseisen koeajon ajaksi. Tämän jälkeen va-

littiin paras suihkuviira suhteen arvo, jota käytettiin Valformerin kammioiden alipaineiden 

ja kuormituslistojen paineiden optimoinnissa. Formeriosan koeajon perusteella valittiin op-

timipaineet kammiolle ja kuormituslistoille. Retentiokoeajoa varten valittiin koepisteet edel-

listen koesarjojen perusteella. Lopuksi ajettiin huuliaukon virtaamasarjat kahdella eri pape-

rin neliöpainolla. 

 

Optimointivaiheen koesuunnitelma oli suunniteltu niiden koepisteiden mukaan, joista oli 

tarkoitus mitata laboratorio-olosuhteissa formaatioindeksi, ilmanläpäisy, vetolujuussuhde, 

bulkki, karheus ja opasiteetti. Myös karheuden toispuoleisuutta tarkasteltiin eri koepisteissä. 

Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli orientaation suuntautuneisuus eri suihkuviira suhteen 

koepisteissä. Niiden tarkastelua varten tehtiin kerrosorientaatioanalyysi paperin poikkileik-

kauksesta eri koepisteissä. Mittaukset tehtiin poikkiratanäytteistä, joita tarkasteltiin myös 

visuaalisesti valopöydällä. Huokoisuudelle oli asetettu tavoitetaso alle 800 ml/min ilmanlä-

päisyn (Bendtsen) mukaan mitattuna. Paperin yläpuolen sileydelle oli asetettu tavoitetaso 

alle 300 ml/min karheuden (Bendtsen) mukaan mitattuna. Opasitettitavoite oli 70 g/m² pa-

perille 93 % ja 80 g/m² paperille 95 %.  Vetolujuussuhteen osalta tavoiteltiin 2,4 kN/m tasoa 

ja bulkin osalta 1,3 cm³/g. Tavoitetason ylittäminen ei ollut tavoitteena vetolujuussuhteen ja 

bulkin osalta. 
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Perälaatikon huuliaukon virtaussarjat oli tarkoitus ajaa suihkuviira -suhde koesarjan jälkeen. 

Sekoituspumpun kapasiteetin riittämättömyys aiheutti koesuunnitelmaan muutoksen ja vir-

taussarjat oli mahdollista ajaa vasta viimeisenä.  

 

Optimointivaiheen koesuunnitelma, koepisteet ja testattavat neliömassat on esitetty taulu-

kossa I. 

 

 Taulukko I Optimointivaiheen koesuunnitelma 

Optimointivaihe Koepiste 

Suihkuviirasuhde (80g/m²) 

1,005 

1,01 

1,015 

1,02 

Valformerin optimointi 

(80 g/m²)  

(kammioiden alipaineet ja 

kuormituslistojen paineet) 

10/10/20 kPa & 10/10/10/10 

kPa 

6/10/20 kPa & 10/10/10/10 kPa 

6/15/20 kPa & 10/10/10/10 kPa 

6/7/20 kPa & 10/10/10/10 kPa 

6/10/15 kPa & 10/10/10/10 kPa 

6/10/20 kPa & 15/15/15/15 kPa 

6/10/20 kPa & 10/15/20/20 kPa 

Retentiokoe (70 g/m²) 

2,8 g/l 

2,5 g/l 

1,9 g/l 

1,6 g/l 

Perälaatikon huulivirtaama 

(70 g/m² ja 80 g/m²) 

200 l/s/m 

215 l/s/m 

230 l/s/m 

245 l/s/m 

250 l/s/m 

 

 

13.1.1  Suihkuviira suhde 

 

Suihkuviira suhde koeajo ajettiin kolmivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa haettiin tasa-

perä paperiradan leveyden avulla. Tasaperää kuvaa se piste, jossa paperirata on leveimmil-
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lään. Jatkossa tulosten esityksessä käytetään lyhennettä s/v suhde, kun käsitellään suihku-

viira suhdetta. Koeajon aloituksessa asetetut prosessisuureiden arvot on esitetty taulukossa 

II. Huuliaukon L/b suhteen laskenta on esitetty luvussa 10. 

  

 Taulukko II Koeajon alussa asetetut prosessisuureiden arvot  

Prosessisuure Asetusarvo 

Viiran nopeus 900 m/min 

Perälaatikon virtaama 222 l/s/m 

L/b 0,8 

Viiraveden sakeus 2,2 g/l 

Kokonaisretentio 77,4 % 

 

Kuvasta 30 nähdään paperiradan olevan leveimmillään suihkuviira- suhteen arvolla 1,01, 

jossa saavutettiin tasaperä. Tässä suihkuviira- suhteen pisteessä suihkun nopeus on vain hie-

man viiran nopeutta suurempi. Yleisesti tiedetään tasaperän olevan 1.  

 

Kuva 30.  Paperiradan leveys (mm) s/v suhteen eri koepisteissä on-line formaation mu-

kaan mitattuna 
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Tasaperän määrityksen jälkeen ajettiin s/v suhde koeajo. Koeajon koepisteet oli valittu ko-

kemusperäisen tiedon mukaan huomioon ottaen viiraosan rakenne ja aiemmat tutkimustu-

lokset vastaavilla konekonsepteilla. Kuvasta 31 nähdään on-line formaation ja laboratoriossa 

tehtävän β-formaatiomittauksen korreloivan hyvin keskenään. Paras formaatioindeksin arvo 

4,2 g/m2 saavutettiin s/v suhteen ollessa 1,01-1,02 välillä. Perälaatikon virtaama putosi 200 

l/m/s ennen viimeistä koepistettä sekoituspumpun ylikuumenemisen takia. Tässä kohdassa 

myös L/b suhde muutettiin 0,9.    

 

Kuva 31.  Formaatio ja formaatioindeksi (g/m2) suihkuviira -suhteen eri koepisteissä 

 

Paperin huokoisuutta tarkasteltiin s/v suhteen eri koepisteissä ilmanläpäisyn avulla. Huokoi-

suuden nähdään kuvan 32 mukaan saavuttavan alimman ilmanläpäisyn arvon s/v suhteen 

ollessa 1,01. Tässä koepisteessä saavutettiin myös ilmanläpäisyn paikallinen minimi.  
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Kuva 32. Huokoisuus mitattuna ilmanläpäisyn (ml/min) avulla s/v suhteen eri koepis-

teissä 

 

Vetolujuussuhteen ks/ps nähdään kuvan 33 mukaisesti kasvavan tasaperältä yliperälle ajet-

taessa. Riittävä vetolujuussuhteen taso 2,4 kN/m saavutettiin s/v suhteen arvolla 1,01. 

Kuva 33. Vetolujuussuhde ks/ps (kN/m) s/v suhteen eri koepisteissä 

 

Paperin pinnan sileyttä ja puolien välisiä eroja tutkittiin karheusmittauksen avulla. Kuvassa 

34 on esitetty paperin ylä- ja alapinnan karheudet s/v suhteen eri koepisteissä. Yläpuolelle 
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asetettu karheustavoite 300 ml/min saavutettiin kaikissa koepisteissä. Paperin ylä- ja alapuo-

len välinen karheusero pysyi tasaisena kaikissa koepisteissä. 

 

Kuva 34. Karheudet ylä- ja alapuoli (ml/min) s/v suhteen eri koepisteissä 

 

Kuvan 35 mukaan bulkkiin ei havaittu olevan vaikutusta s/v suhdetta muutettaessa. Riittävä 

taso paperin bulkille saavutettiin kaikissa s/v suhteen koepisteissä. 

Kuva 35. Bulkki (cm2/g) s/v -suhteen eri koepisteissä 
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Opasiteetti säilyy korkeana koepisteeseen 1,015 asti, jonka jälkeen se heikkenee rajusti 

(kuva 36). Ajettaessa yliperän puolella lähempänä tasaperää, säilyy opasitetti korkeana. 

Opasitettitavoite 95 % saavutettiin kaikissa muissa koepisteissä lukuun ottamatta s/v suhteen 

koepistettä 1,02.  

Kuva 36. Opasiteetti % s/v suhteen eri koepisteissä 

 

Koeajon perusteella valittiin s/v suhteen asetusarvo 1,01 seuraaviin koeajoihin. Tässä pis-

teessä saavutettiin optimi huomioon ottaen tarkasteltavat laatusuureet.  

 

13.1.2 Valformer viiraosan optimointi 

 

Valformer viiraosan optimoinnissa tarkasteltiin vedenpoistoa Vacushoen ja kammioiden eri 

alipaineilla sekä kuormituslistojen paineilla. Tavoitteena oli löytää optimipaineet, joilla pa-

perirata on mahdollisimman symmetrinen sekä ylä- että alapuolelta. Formeriosan kammioi-

den ja kuormituslistojen paineita muutettiin eri koepisteiden välillä koesuunnitelman mukai-

sesti. Lisäksi paineita muutettiin ajamalla pienemmin askelein optimiarvon ympäriltä. 

Vacushoe:n ja kammioiden koepisteissä kuormituslistojen paineet olivat vakioitu 

10/10/10/10 kPa. Niiden paineiden muutoksen vaikutusta paperin formaatioon ja muihin laa-
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tuarvoihin testattiin erillisten koepisteiden mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa etsittiin opti-

mipiste VacuShoe:n alipaineelle. Tämän jälkeen testattiin 1. kammion alipaineen vaikutusta 

eri koepisteissä vakioimalla VacuShoe:n alipaine. Kolmannessa vaiheessa vakioitiin edellis-

ten vaiheiden optimipisteet ja muutettiin 2. kammion alipainetta. Formaation seurannassa 

käytettiin on-line formaatiomittausta sekä jälkikäteen laboratoriossa tehtyä formaatioindeksi 

mittausta. Kuvassa 37 olevat x-akselin arvot esittävät paineiden eri kombinaatioita. 

VacuShoen ja kammioiden paineet ovat alipaineita. Formaatioindeksi ja on-line formaa-

tiomittaus korreloivat hyvin keskenään. Taulukossa III on esitetty koeajon alussa asetetut 

prosessisuureiden arvot.  

Taulukko III Koeajon alussa asetetut prosessisuureiden arvot 

Prosessisuure Asetusarvo 

Viiran nopeus 900 m/min 

Perälaatikon virtaama 200 l/s/m 

L/b 0,9 

Viiraveden sakeus 2,2 g/l 

Kokonaisretentio 78,5 % 

s/v suhde 1,01 

 

Kuvasta 37 havaitaan VacuShoe:n alipaineen ollessa matalampi ja 1. ja 2. kammioiden ali-

paineiden korkeammat, saavutetaan parempi formaatiotaso. Alipaineiden maltillinen lisäys 

rainan edetessä kohti puristinosaa antaa siten paremman formaation tämän koesarjan perus-

teella. Kuormituslistojen osalta alkutilannetta, jossa paineet olivat 10/10/10/10 kPa, parempi 

formaatio saavutetaan nostamalla listojen kuormituspaineita 15/15/15/15 kPa.  
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Kuva 37.  Formaatio ja formaatioindeksi (g/m2) Valformer viiraosan kammioiden alipai-

neiden (kPa) ja kuormituslistojen paineiden (kPa) eri koepisteissä 

 

Huokoisuutta mitattiin ilmanläpäisyn avulla. Alhaisin huokoisuus saavutettiin Valformerin 

ja kammioiden alipaineiden 6/10/20 kPa asetuksella ja kuormituslistojen 15/15/15/15 kPa 

paineilla (kuva 38).  Huokoisuuden minimi saavutettiin tässä koepisteessä. Kuormituslisto-

jen paineiden vaikutus ei tämän koesarjan perusteella ollut merkittävä.  

 

Kuva 38.  Huokoisuus Valformerin kammioiden alipaineiden ja kuormituslistojen 

paineiden (kPa) eri koepisteissä mitattuna ilmanläpäisyn (ml/min) avulla 
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Kuvassa 39 on esitetty vetolujuussuhde ks/ps viiraosan kammioiden alipaineiden ja 

kuormituslistojen paineiden eri kombinaatioilla. Riittävä vetolujuussuhde saavutettiin 

VacuShoen ja 1. kammion alipaineilla 6 kPa ja 10 kPa. 2. kammion alipaineella tai 

kuormituslistojen paineella ei ollut suurta vaikutusta vetolujuussuhteeseen. 

Kuva 39.  Vetolujuussuhde ks/ps (kN/m) Valformerin kammioiden alipaineiden ja kuor-

mituslistojen paineiden (kPa) eri koepisteissä 

 

Kuvassa 40 on esitetty pinnan sileys viiraosan kammioiden alipaineiden ja kuormituslistojen 

paineiden eri kombinaatioilla karheuden avulla mitattuna. 

Kuva 40.  Karheus (ml/min) Valformerin kammioiden (kPa) alipaineiden ja kuormitus-

listojen paineiden (kPa) eri koepisteissä  
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Kuvassa nähdään ylä- ja alapuolisen karheuseron säilyvän melko tasaisena kaikissa koepis-

teissä. Tämän perusteella valittiin sama optimipiste kuin huokoisuuden suhteen. 

 

Kuvan 41 mukaan tavoiteltu taso bulkille saavutetaan kaikissa koepisteissä. VacuShoe:n ali-

paineen nosto 10 kPa kääntää bulkin kuitenkin laskuun. Bulkin säilymisen takia alipainetta 

ei ole hyödyllistä lisätä 6 kPa korkeammalle.   

Kuva 41.  Bulkki (cm2/g) Valformerin kammioiden alipaineiden (kPa) ja kuormituslisto-

jen paineiden (kPa) eri koepisteissä 

 

Kuvassa 42 opasiteetin maksimi saavutetaan myös samoilla alipaineasetuksilla. Kammioi-

den alipainetta ei ole tarpeellista nostaa opasiteetin takia. Tavoitetaso opasiteetille saavutet-

tiin kaikissa koepisteissä.  
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Kuva 42.  Opasiteetti % Valformerin kammioiden alipaineiden (kPa) ja kuormituslisto-

jen paineiden (kPa) eri koepisteissä 

 

Viiraosan VacuShoe:n ja kammioiden alipaineiden vaikutusta paperin rakenteeseen tutkittiin 

täyteainejakauman avulla (kuva 43). Koepisteiden avulla seurattiin vedenpoiston vaikutusta 

täyteainejakaumaan paperin ylä- ja alapuolen välille. Kuvasta nähdään VacuShoen ja kam-

mioiden alipaineilla 6/15/20 kPa saadun täyteainejakauman olevan symmetrisin paperin ylä- 

ja alapuolella. Teoreettisesti tarkasteltuna jakaumien tulisi olla hyvin lähellä toisiaan 30-40 

%:n massaosuuteen asti. Tämä johtuu tasoviiraosuuden vedenpoistosta, joka on ollut sama 

joka pisteessä. Yläpuolisessa vedenpoistossa Valformerin osalta on ollut eroja eri alipainei-

den vaikutuksesta ja tällöin jakaumat eroavat toisistaan 50 % neliömassaosuuden jälkeen 

edettäessä pintaa kohden.  
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Kuva 43. Viiraosan täyteainejakauma % Valformerin VacuShoen ja kammioiden alipai-

neiden eri koepisteissä. Kuormituslistojen paineet oli vakioitu 10/10/10/10 

kPa. 

 

Valformer viiraosan koesarjoista valittiin koepiste, jossa alipaineet olivat 6/10/20 kPa. Kuor-

mituslistojen paineille valittiin asetusarvot 15/15/15/15 kPa seuraavaa koesarjaa varten. 
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13.1.3 Retentio 

 

Retentiokoeajo ajetettiin viiraveden sakeuden mukaan eri koepisteissä. Aikaisempien tutki-

musten perusteella oli tiedossa, ettei tavoiteformaatioon päästä alhaisella viiraveden sakeu-

della eli korkealla retentiolla. Tällöin kokonaisretentiotavoitetta pudotettiin. Taulukossa IV 

on esitetty koeajon aloituksessa asetetut prosessisuureiden arvot. 

  

  Taulukko IV  Koeajon alussa asetetut prosessisuureiden arvot 

Prosessisuure Asetusarvo 

Viiran nopeus 940 m/min 

Perälaatikon virtaama 220 l/s/m 

L/b 1,0 

Kokonaisretentio 75,8 % 

s/v suhde 1,01 

Valformer kammioi-

den alipaineet ja listo-

jen paineet 

6/10/20 kPa 

15/15/15/15 kPa 

 

 

Kuvasta 44 nähdään formaation paranevan viiraveden sakeuden kasvaessa. Tulokset ovat 

yhteneviä kirjallisuudesta saadun tiedon suhteen, jonka mukaan formaatio paranee renten-

tion heikentyessä. 



72 

 

 

Kuva 44.  Formaatioindeksi (g/m2) viiraveden sakeuden (g/l) eri koepisteissä 

 

Paperin huokoisuutta tarkasteltiin ilmanläpäisyn avulla. Ilmanläpäisyn tavoitetaso 800 

ml/min saavutettiin kaikissa koepisteissä. Koesarjan perusteella viiraveden sakeuden nosto 

2,5 g/l antaa paikallisen minimin ilmanläpäisylle.  

Kuva 45.  Huokoisuus mitattuna ilmanläpäisyn (ml/min) avulla viiraveden sakeuden (g/l) 

eri koepisteissä  

Kuvan 46 mukaan riittävä vetolujuussuhde saavutettiin kaikissa viiraveden sakeuden koe-

pisteissä. 
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Kuva 46. Vetolujuussuhde ks/ps (kN/m) viiraveden sakeuden (g/l) eri koepisteissä 

 

Kuvan 47 mukaan korkeimmalla viiraveden sakeuden asetusarvolla karheus kääntyi laskuun 

eli pintojen sileys parani. Samalla ylä- ja alapuolen karheusero väheni. Tavoitetaso alle 300 

ml/min yläpuolen karheudelle saavutettiin kaikissa koepisteissä.   

Kuva 47.  Karheus (ml/min) paperin ylä- ja alapuolella viiraveden sakeuden (g/l) eri koe-

pisteissä  

 

Kuvassa 48 on esitetty viiraveden sakeuden vaikutus bulkkiin. Tavoitetaso bulkille saavu-

tettiin kaikissa koepisteissä lukuun ottamatta korkeimmalla sakeudella ajettua koepistettä. 
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Kuva 48.  Bulkki (cm2/g) viiraveden sakeuden (g/l) eri koepisteissä 

 

Opasitetti saavuttaa maksimiarvonsa kuvan 49 mukaan viiraveden sakeuden ollessa mahdol-

lisimman korkea. Opasitettitavoite 93 % saavutettiin kaikissa viiraveden sakeuden koepis-

teissä. 

Kuva 49.  Opasiteetti % viiraveden sakeuden (g/l) eri koepisteissä 

 

Koesarjan perusteella valittiin korkein viiraveden sakeuden asetusarvo, jolla lähdettiin tes-

taamaan perälaatikon huuliaukon virtaamasarjoja. 
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13.1.4 Perälaatikon virtaama 

 

Perälaatikon virtaamasarjat ajettiin kahdella eli hienopaperin neliöpainoilla. Näistä laskettiin 

normeerattu formaatio, jotta niitä voitiin verrata keskenään. Normeeratun formaation las-

kenta on esitetty kirjallisuusosan kappaleessa 6.2. Kuvasta 50 nähdään formaation paranevan 

perälaatikon virtaaman kasvaessa. Optimivirtaama saavutettiin molemmilla neliöpainolla 

230 l/s/m, jonka jälkeen virtaaman lisäämisellä ei ollut enää formaatiota parantavaa vaiku-

tusta. Kuitenkin visuaalisesti tarkastellen paras pohja saavutettiin maksimivirtaamilla. Olisi 

ollut mielenkiintoista testata vielä virtaaman vaikutus tarkasteltaviin laatuarvoihin koepis-

teessä 260 l/s/m, mutta prosessin mekaanisten osien kapasiteetin ja ajettavuuden takia tämä 

ei ollut mahdollista. 

 

  Taulukko V Koeajon alussa asetetut prosessisuureiden arvot 

Prosessisuure Asetusarvo 

Viiran nopeus 970 m/min 

L/b 0,9 

Kokonaisretentio 70,2 % 

s/v suhde 1,01 

Valformer kammioiden 

alipaineet ja kuormituslis-

tojen paineet 

6/10/20 kPa 

15/15/15/15 kPa 

Viiraveden sakeus 2.8 g/l 
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Kuva 50.  Normeerattu formaatio 70 g/m2 ja 80 g/m2 paperilaaduilla perälaatikon virtaa-

man eri koepisteissä 

 

Kuvan 51 mukaan paperin huokoisuus saavuttaa alimman tason perälaatikon virtaaman kas-

vaessa yli 215 l/s/m. Tämän perusteella 230 l/s/m on myös optimivirtaama tarkastellessa 

huokoisuutta ilmanläpäisyn avulla. 

Kuva 51.  Paperin huokoisuus mitattuna ilmanläpäisyn (ml/min) avulla 70 g/m2 ja 80 

g/m2 paperilaaduille perälaatikon virtaaman (l/s/m) eri koepisteissä 
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Kuvassa 52 riittävä taso vetolujuussuhteelle saavutettiin samassa koepisteessä kuin huokoi-

suuden suhteen. Prosessissa tapahtuvien häiriöiden ja muuttujien takia 80 g/m2 koepisteessä 

245 l/s/m oletetaan todellisen vetolujuussuhteen arvon olevan mitattua suurempi ja siten 

käyrän olevan samansuuntainen kuin 70 g/m2. 

Kuva 52.  Vetolujuussuhde ks/ps (kN/m) 70 g/m2 ja 80 g/m2 paperilaaduille perälaatikon 

virtaaman eri koepisteissä 

 

Kuvan 53 mukaan paperin ylä- ja alapuolen pinnan sileyteen virtaamalla ei havaittu olevan 

vaikutusta. Tarkasteltuna sileyttä karheuden avulla havaitaan karheuseron pysyvän myös hy-

vin tasaisena kaikissa koepisteissä molemmilla neliöpainoilla. 
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Kuva 53.  Karheus (ml/min) yp/ap 70 g/m2 ja 80 g/m2 paperilaaduille perälaatikon vir-

taaman (l/s/m) eri koepisteissä 

 

Kuvassa 54 on esitetty perälaatikon virtaaman vaikutus bulkkiin. Tavoitetaso bulkille saa-

vutettiin kaikissa koepisteissä. 

Kuva 54.  Bulkki (cm2/g) 70 g/m2 ja 80 g/m2 paperilaaduille perälaatikon virtaaman 

(l/s/m) eri koepisteissä 

 

Kuvan 55 mukaan opasiteetti paranee perälaatikon virtaaman kasvaessa 230 l/s/m, jonka 

jälkeen virtaaman lisäämisellä ei ole enää merkittävää vaikutusta. Tavoitetaso opasiteetille 

saavutettiin molemmilla neliöpainolla virtaaman ollessa yli 215 l/s/m. 
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Kuva 55.  Opasiteetti % 70 g/m2 ja 80 g/m2 paperilaaduille perälaatikon virtaaman (l/s/m) 

eri koepisteissä 

 

13.2  Paperin kerrosrakenteen anisotropian tutkiminen 

 

Paperin kerrosrakennetta tutkittiin erilaisten tunnuslukujen avulla eri s/v suhteen koepis-

teissä. Anisotropiaprofiilit ovat yhteneväisiä kirjallisuusosan kuvissa 3 ja 4 esitettyjen eri 

formerityypeillä saatujen profiilien suhteen, kun ajetaan yli- ja aliperällä. Anisotropian arvot 

vaihtelevat normaalisti 0-1 välillä ja sen todetaan olevan matala alle 0,25. Anisotropia on 

täten kuvan mukaan matala s/v suhteen pisteessä 0,99 paperin alapuolella. Puolesta välistä 

kohti pintaa se nousee samalle tasolle muiden s/v suhteiden pisteiden anisotropioiden tasolle. 

Kuva 56.  Anisotropia eri s/v suhteen arvoilla  
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Kuvassa 57 ei havaita suurta eroa anisotropian max/min arvojen välillä. Normaalisti 

max/min saa arvoja aina 1 ylöspäin. Tason sanotaan olevan matala, jos arvot ovat alle 1,4. 

Kuva 57.  Anisotropian max/min eri s/v suhteen arvoilla 

 

Orientaatiokulma vaihtelee normaalisti -90° ja 90° asteen välillä. Orientaatiokulman arvo 0° 

astetta tarkoittaa sitä, että suurin osa kuiduista on orientoitunut konesuuntaan. Paperin ylä-

puolella, jossa kulmat saavat positiivisia arvoja on suurin osa kuiduista suuntautunut oikealle 

konesuunnasta tarkasteltuna. Paperin alapuolella kuidut ovat suuntautuneet vasemmalle ko-

nesuunnasta tarkasteltuna ja saavat negatiiviset arvot. Tyypillisesti kulmaero vaihtelee -15° 

ja 15° asteen välillä   Kuvan 58 koepiste s/v suhteella 0,99 on lievästi aliperän puolella. 

Tasaperällä orientaatiokulmiin tulee usein suuria lukuja, myös vaihtelut pintojen välillä ko-

rostuu. Tässä koepisteessä kulmaero on suuri paperin alapinnan osalta. Paperin puolivälin 

jälkeen ero tasoittuu, kun edetään kohti paperin pintaa. Muissa koepisteissä ei havaita suurta 

kulmaeroa.  
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Kuva 58.  Orientaatiokulma eri s/v suhteen arvoilla 

 

Kuvassa 59 on esitetty flokkiluku s/v suhteen eri koepisteissä. Flokkiluku korreloi hyvin 

revittyjen kerrosten tasaisuuden suhteen. Mikäli flokkiluku on alle 8 voidaan todeta kerros-

ten olevan tasaisia. Korkea flokkiluku kuvaa siten kerrosten epätasaisuutta ja on yleistä ta-

saperällä ajettaessa. Tämä näkyy selkeästi s/v suhteen koepisteessä 0,99 alapuolen osalta. 

 

 

Kuva 59.  Flokkiluku eri s/v suhteen arvoilla 
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13.3  Paperin kerrosrakenteen efektiiviset leikkauskuvat 

 

Paperin kerrosrakennetta tutkittiin efektiivisten paperin poikkileikkauskuvien sekä liitteenä 

I olevien orientaatiovanakuvien avulla eri s/v suhteen pisteissä. Vertailuun otettiin myös 

koepiste s/v suhteella 0,99, jotta voitiin verrata yli- ja aliperällä ajettuja koepisteitä topogra-

fisella kartalla. 

     

Kuvan 60 mukaan koepisteen suihkuviirasuhteella 0,99 ollaan puolittain alaperällä. Paperin 

pohja on alaperällä ja pinta yläperällä. Liitteenä I olevista orientaatiokuvista nähdään myös 

alapinnan vanaisuus. Yläpuoli sen sijaan on hyvinkin tasaista. Muiden koepisteiden osalta 

ei havaittu suurta eroa. Topografisesta poikkileikkauskuvasta sekä liitteessä I esitetystä tik-

kukuvista havaitaan s/v suhteella 1,01 ajetulla koepisteellä paperin rakenteen olevan sym-

metrisin. Visuaalisen tarkastelun perusteella paperin pohja oli kuitenkin tasaisin s/v suhteella 

1,015. 

 

Kuva 60.  Kerrosorientaation poikkileikkauskuva topografisena esityksenä s/v suhteen 

arvolla 0,99 
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 Kuva 61.  Kerrosorientaation poikkileikkauskuva topografisena esityksenä s/v suhteen-

arvolla 1,005 

Kuva 62. Kerrosorientaation poikkileikkauskuva topografisena esityksenä s/v suhteen 

arvolla 1,015 
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Kuva 63. Kerrosorientaation poikkileikkauskuva topografisena esityksenä s/v suhteen 

arvolla 1,01 

Kuva 64.  Kerrosorientaation poikkileikkauskuva topografisena esityksenä s/v suhteen 

 arvolla 1,02 
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14 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän työn tarkoituksena oli hienopaperin formaation optimointi viiraosalla. Työssä selvi-

tettiin erilaisten koesarjojen avulla viiraosan eri muuttujien vaikutusta formaatioon. Koesar-

joina ajettiin suihkuviirasuhde, perälaatikon huuliaukon virtaama, viiraosan vedenpoisto- ja 

retentio koeajot. 

 

Paperikonelinjan uusinnan jälkeisessä käynnistyksessä havaittiin lyhyen kierron (pyörrepuh-

distuksen) riittämätön mitoitus, jonka takia hyvän formaation aikaansaaminen oli vaikeaa. 

Tämän takia jouduttiin ajamaan alhaisella perälaatikkovirtaamalla. Jotta saatiin riittävä ve-

simäärä Valformer viiraosalle, oli perälaatikon ajotavaksi valittava kevyellä vuolulla tai lan-

kulle ajo. Kokemusperäisen tiedon mukaan tavoitteena oli saada mahdollisimman suuri ve-

simäärä Valformer viiraosalle, joka edesauttaa hyvän formaation saavuttamisessa. 

  

Aikaisempien koekoneella tehtyjen koeajojen ja teorian perusteella oli tiedossa, että tavoi-

teltu formaatiotaso voidaan saavuttaa retentiotavoitetta laskemalla. Lisäksi tiedossa oli Val-

formerin tarvitsema suuri vesimäärä formeriosalle ja maltillisesti kasvatettavat imupaineet 

paperin rakenteen homogenisuuden säilyttämiseksi. Suihkuviira suhteen tiedettiin myös an-

tavan parhaan formaation hieman yli 1, yliperällä ajettaessa. Tarvittavien koepisteiden suun-

nittelu onnistui hyvin ja koeajoissa saavutetut tulokset olivat yhteneviä teorian kanssa.   

 

Optimointiajojen aikana ei löydetty yksiselitteistä ajomallia hyvän (< 4,0) formaatiotason 

saavuttamiseksi. Optimointikoeajoissa saavutettu formaatio oli 4,1 g/m2, 80 g/m² paperilaa-

dulla. Koeajojen avulla eri muuttujia optimoimalla saatiin formaatiota parannettu noin 20 % 

aikaisempaan tasoon verrattuna. Tavoitetasosta jäätiin vielä noin 5 %.  

 

Jatkossa tarvitaan vielä lisää tietoa mekaanisten muutosten, kuten rintapöydän optimaali-

sesta sijoituksesta viiraosalle. Mekaanisten muutosten jälkeen tulisi ajaa uudelleen suihku-

viira suhde koeajot, joissa haetaan uusi optimi muutoksen jälkeiseen tilanteeseen. Viiraosan 

alkuvedenpoiston koesarjat olisivat myös hyödyllistä ajaa uudelleen tämän jälkeen. 
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Lisäksi retentiotasoa ja mahdollisten uusien retentioaineiden kombinaatioiden vaikutusta pa-

perin formaatioon tulisi tutkia vielä lisää.  

 

Paperin rakenne muodostuu viiraosalla ja sen jälkeen sen muuttaminen on vaikeaa. Perälaa-

tikon ja viiraosan asetusten yhteensovittaminen on välttämätöntä, jotta voidaan valmistaa 

rakenteellisilta ominaisuuksiltaan hyvälaatuista paperia. Kuitenkin tuotantokoneella ajetta-

vuus ja koneen hallittavuus ovat aina etusijalla optimoitaessa muita ominaisuuksia.  

 

Massaseoksella ja sen jauhatuksella on suuri vaikutus formaatioon, mutta sen tutkimista ei 

käsitellä tämän työn puitteissa.  
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