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Vuonna 2018 Suomen teollisuustuotannon arvo oli noin 91,9 miljardia euroa. Tästä 

metalliteollisuuden osuus oli lähes puolet 39,3 miljardia euroa ja metsäteollisuuden 17,6 

miljardia euroa. Tämän diplomityö on tehty Valmet Air Systems Technology Unitille, joka 

toimii metalliteollisuudessa maailmanlaajuisesti ja tukee metsäteollisuutta toimittamalla 

ilmajärjestelmiä ja palveluita paperi-, kartonki- ja sellutehtaille.  

 

Metsäteollisuus ry:n mukaan paperiteollisuuden tuotannon kehitys on suosinut nykyisin 

kartonkikoneita. Tämä puolestaan on avannut mahdollisuuden hyödyntää ns. Compact-

geometriaa kartonkikoneen kuivatusosalla. Compact-geometriassa alatela on nostettu noin 15 

mm päähän kuivatussylinteristä lyhentäen matkaa kuivatussylinterin avautuvasta nipistä 

alatelan sulkeutuvaan nippiin. 

 

Compact-geometria tarjoaa myös tilaisuuden tutkia uuden tyyppistä ajettavuusratkaisua, jossa 

radan puolelle avautuvan nipin alueelle muodostetaan ylipaine puhaltamalla kartonkirataa 

tukemaan. Perinteisissä ratkaisuissa muodostetaan alipaine viiran puolelle pitämään 

kartonkirata tukiviirassa kiinni. 

 

Tässä työssä on toteutettu uudentyyppisen ajettavuusratkaisun CFD -laskenta, koejärjestelyiden 

suunnittelu sekä käytännön kokeet Valmet Raision teknologiakeskuksessa. Käytännön kokeita 

varten suunniteltiin myös ensimmäinen versio koelaitteesta, jossa oli teknologiakeskuksessa 

valmistettu suutin. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella avautuvan nipin alueelle on mahdollista muodostaa ylipainetta.  

Käytännön kokeissa saadun ylipaineen riittävyys radan hallintaan vaatisi lisätutkimuksia 

koekoneella, jossa on oikea rata ongelmineen käytettävissä. Tavoiteltu ylipaine asetettiin 1500 

Pa:iin ja tässä tutkimuksessa päästiin vain noin 590 Pa:in ylipaineeseen 

pyörähdyspainekäyrästä luettuna.   
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In year 2018 value of Finland’s industrial production was about 91,9 billion euros. Share of 

metal industry was almost a half ab. 39,3 billion euros and share of forest industry ab. 17,6 

billion euros. This thesis has been produced for Valmet Air Systems Technology Unit that 

operates globally in metal industry and is supporting forest industry by supplying air systems 

and services to paper, board and pulp mills. 

 

According to Finnish forest industrial association today production development of paper 

industry is leaning towards board machines. This has opened an opportunity to utilize compact 

-geometry in drying section of board machine. Compact-geometry means that bottom roll is lift 

ab. 15 mm distance from drying cylinders. This geometry shortens distance between opening 

nip of drying cylinder and closing nip of bottom roll. 

 

Compact-geometry opens also an opportunity to investigate new type of runnability solution in 

drying section. Idea of the new solution is to form over pressure by air blow to paper side of 

web in opening nip area. In conventional solution under pressure is always been formed to 

fabric side of the web to ensure that paper stays in contact on supporting fabric.  

 

This thesis consists of CFD -calculation, design of experiments and execution of practical 

experiments for the new runnability solution. Practical experiments have been made in Valmet 

Raisio’s research center. For the experiments the first prototype was designed and manufactured 

including self-made nozzle.  

 

Measured results showed that it is possible to form over pressure to opening nip area. The 

achieved overpressure must be verified to be enough to controlling the web. Prototype should 

be tested, and results verified, in a pilot machine where the paper web and other circumstances 

are more realistic. Target for over pressure was set to 1500 Pa and in these experiments only 

590 Pa over pressure was achieved read from measured pressure curve. 
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SYMBOLILUETTELO  

 

 

t aika [s] 

x asema x-suunnassa [m] 

z asema z-suunnassa [m] 

𝑝𝑑𝑦𝑛  dynaaminen paine [Pa] 

pHR Hirun alueen paine [Pa] 

γ ilman isentrooppivakio 

µ ilman kinemaattinen viskositeetti [kg/ms] 

𝑇𝑎 ilman lämpötila [K] 

𝜌𝑎  ilman tiheys [kg/m³] 

v ilman virtausnopeus [m/s] 

R kaasuvakio [J/kgK] 

𝑝𝑘𝑖𝑛  kinemaattinen paine [Pa] 

𝑘𝑐𝑜𝑛  kuroumakerroin 

M Machin luku 

𝑈𝑥 nopeus x-suunnassa [m/s] 

𝑈𝑧 nopeus z- suunnassa [m/s] 

T ratakireys [N/m] 

w ratanopeus [m/min] 

Re Reynoldsin luku 

pT taskualueen paine [Pa] 

𝑢𝑡𝑒𝑜𝑟  teoreettinen virtausnopeus [m/s] 

𝐹𝑏 tilavuusvoima [N] 

𝑢𝑡𝑜𝑑  todellinen virtausnopeus [m/s] 

L viiran pituus avautuvan ja sulkeutuvan nipin välillä [m]  

p viskoosipaine [Pa] 

a äänen nopeus [m/s] 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Puun prosessi paperiksi ja kartongiksi alkaa varsinaisesti paperi- tai kartonkitehtaalla kun 

runko on irronnut kannosta. Kuoritusta ja laadultaan hyväksytystä rungosta saadut kuidut 

sekoitetaan erilaisia kemikaaleja sisältävään veteen riippuen halutusta paperilaadusta. 

Syntynyt massa pumpataan paperi- tai kartonkikoneen perälaatikolle, jossa massasta 

muodostetaan massaraina tukiviiralle. Lopullinen paperirata muodostuu kun perälaatikolla 

(konelinjan ensimmäinen osa, ks. Kuva 1) tuotetusta massarainasta poistetaan vettä, ensin 

mekaanisesti imemällä ja puristamalla sekä lopulta haihduttamalla kuivatusosalla. 

Paperikoneen osatoiminnot ja pääkomponentit on pääpiirteittäin esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Paperikoneen jako osatoimintoihin pääpiirteittäin (Valmet Technologies Oy). 

 

Konelinjastoon kuuluu lisäksi kaksi tärkeää toimintoa, jotka ovat automaatio ja 

ilmajärjestelmät. Toimiessaan nämä ovat melko huomaamattomia. Ilmajärjestelmät voi 

karkeasti jakaa prosessi-, konesali- ja erityistilailmastointiin. Lisäksi oma alueensa on ns. 

comfort -ilmastointi, johon liittyy esim. pukuhuoneiden ja toimistotilojen ilmastointi. Ilmaa 

(sekä paineilmaa että prosessi- ja sali-ilmaa) on ja tarvitaan kaikkialla tehdasalueella. 

Ilmanvaihdolla tarkoitetaan ilman siirtämistä paikasta toiseen ja ilmastoinnilla siirtämisen 

lisäksi prosessointia, jossa ilman tila kuten lämpötila tai kosteus muutetaan. 

Massalaitos  

(vesi- ja kemikaalijärjestelmät) 

Perälaatikko 

Formeri 

(viiraosa) 

Puristinosa 

Etukuivatusosa 

Jälkikäsittely 

(tässä pintaliimaus) 

Jälkikuivatusosa 

Kiinnirullaus 

Konerullat 

(tampuurivarasto) 

Pituusleikkaus 

(asiakasrullat) 
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Paperi- ja kartonkikoneen tuotanto riippuu siitä kuinka tehokkaasti paperirata saadaan 

konelinjan läpi. Ajettavuudella tarkoitetaan juuri tuotannon ongelmattomuutta konelinjalla, 

koska ratakatkot ja laatuvirheet aiheuttavat tuotannon menetyksiä katkosten ajan, vaikka 

hylkypaperi saadaankin kierrätettyä takaisin prosessin raaka-aineeksi. Ajettavuuteen 

vaikuttaa useat tekijät kuten konegeometria, käytetty massa, ratanopeus sekä muut lukuisat 

prosessiparametrit. Ratanopeuden kasvattaminen ja ajettavuuden parantaminen ovatkin 

tärkeitä menetelmiä nostaa tuotantoa, koska varsinkin telojen osalta on saavutettu 

tietynlainen maksimileveys, jota on vaikea ylittää ilman rakenne- ja valmistuskustannusten 

jyrkkää nousua (Sundqvist et al. 2010). 

 

Paperikonemarkkinat ovat muuttuneet 2000 -luvulla johtuen esimerkiksi digitalisaatiosta. 

Tämä puolestaan on johtanut tiettyjen paperilaatujen kysynnän heikentymiseen (Kuva 2). 

Kysyntä on puolestaan kasvanut esim. pakkauskartonkien osalta mm. etäkaupankäynnin 

vuoksi. Pakkausmateriaaleissa kysyntä on suosinut uusiutuvia materiaaleja, jolloin kartonki 

on noussut muovin kilpailijaksi. Vaikka kartonkikoneet on aikaisemmin mielletty ns. hitaiksi 

koneiksi niin nykyisin kartonkikoneiden tuotantoa on ollut tavoitteena nostaa mm. 

ratanopeutta nostamalla. Ratanopeuden nosto vaikuttaa suoraan tuotannon määrään. Tämä 

tuo puolestaan mukanaan ongelmia ajettavuuden suhteen, koska raskaaseen kartonkirataan 

vaikuttavat voimat kasvavat nopeuden noston vuoksi, jolloin ratakatkojen todennäköisyys 

kasvaa. 

 

 

Kuva 2. Paperin ja kartongin tuotannon kehitys (Metsäteollisuus ry. 2020). 
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Radan tullessa puristinosalta kuivatusosalle radan ns. kuiva-ainepitoisuus on noin 50 % 

luokkaa, mikä osaltaan aiheuttaa haasteita radan hallintaan vetolujuuden ollessa alhainen. 

Paperi- ja kartonkirata on hyvin lyhyen aikaa täysin kuiva konelinjalla. Kuivatusosan 

lopussa rata on saavuttanut lopullisen lujuutensa. Paperi- ja kartonkirata kuivataan 

kuivatusosalla höyryllä lämmitetyn metallisylinterin ja kuivatusviiran välissä. 

Höyrysylintereitä on käytetty kuivatusmenetelmänä jo yli 200 vuotta. Kuvassa 3 on esitetty 

paperikone vuodelta 1972, jossa näkyy kiinnirullaimen lisäksi jälkikuivatusosan huuva. 

Huuvalla katetaan kuivatusosa, jotta lämpö- ja kosteuskuormat eivät rasittaisi 

tehdasrakennusta ja työskentely-ympäristöä. Huuvan ilmastoinnissa on huomioitava 

ajettavuuteen liittyvien ilmalaitteiden käyttö (Sundqvist et al. 2010). 

 

Ajettavuuden ilmalaitteet liittyvät kuivatusosalla radan hallintaan kun nopealla paperi- tai 

kartonkikoneella rata siirtyy kuivatussylinteriltä alatelalle ja edelleen kuivatussylinterille 

kuivatusviiran tukemana yksiviiraviennissä kuivatusryhmissä. Aikaisemmin on käytetty ns. 

kaksiviiravientiä jossa on yläviiralenkki sekä alaviiralenkki, jolloin lenkkien väliin 

muodostuu tukematon vapaan radan vienti yläkuivatussylinteriltä alakuivatussylinterille. 

 

 

Kuva 3. Paperikone vuodelta 1972 kuivatusosan ja kiinnirullauksen näkökulmasta  

(Valmet Technologies). 
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Kaksiviiraviennissä on suuri haihdutuskapasiteetti johtuen höyrysylinterien käytöstä myös 

alatelana sekä pitkästä vapaasta radan viennistä. Nopeuksien kasvaessa kaksiviiraviennissä 

ajettavuusongelmat ovat kasvaneet johtuen tukemattomasta alueesta. Yksiviiraviennissä 

rataa tuetaan viiralla koko ryhmän matkalta, poikkeuksena ryhmävälit sekä puristimen ja 

kuivatusosan ensimmäisen sylinterin väli. Nykyisin kaksiviiravientejä onkin muutettu 

yksiviiravienneiksi varsinkin kuivatuslinjan alkupäässä (Kuva 4) (Sundqvist et al. 2010). 

 

 

Kuva 4. Hybridikone, vasemmalla yksiviiravientiryhmä ja oikealla kaksiviiravienti ryhmä  

(Valmet Technologies). 

 

Yksiviiraviennissä on alatelana käytetty uratelaa (Uno Roll), rei’itettyä sileää telaa tai 

uritettua rei’itettyä telaa joka on alipaineistettu (Vac Roll). Urien tehtävä on tasata liikkuvista 

pinnoista johtuvia ilman paine-eroja, jotka voivat aiheuttaa ajettavuusongelmia radan 

irtoamisena viirasta (Pitkäniemi 2000).  

 

Kuivatussylinterin avautuva nippi on kohta jossa sylinterin kuuma sileä pinta sekä kostea 

rata erkanevat, jotta rata voi jatkaa matkaansa viiran tukemana alatelan ympäri seuraavalle 

sylinterille. Avautuvassa nipissä syntyvä alipaine pyrkii ohjaamaan rataa kuivatussylinterin 

mukaan mm. huokoisen viiran läpi tasoittuvan paine-eron vuoksi. Alatelalla syntyy 

puolestaan sulkeutuva nippi, jossa rata ja alatelan pinta kohtaavat. Sulkeutuvassa nipissä 

puolestaan syntyy haitallinen ylipaine huokoisen viiran puolelle, johtuen liikkuvien pintojen 
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kuljettamasta ilmamassasta. Muodostunut ylipaine työntää rataa puolestaan irti viirasta. 

Alatelan rakenteella voidaan vaikuttaa millä ratanopeudella ajettavuus on alatelan 

ilmavirtauksien osalta vielä hallinnassa (Pitkäniemi 2000). 

 

Kuvassa 5 on esitetty yksiviiraviennin radan ongelmakohtia sekä havainnollistettu ilman 

kokonaispainetta sylinterin sekä alatelan pinnalla. Kuivatussylinterin ja alatelan pinnalta 

mitattua kokonaispainekäyrää sanotaan pyörähdyspainekäyräksi (Kuva 5). Avautuvassa ja 

sulkeutuvassa nipissä rata pyrkii irtoamaan tukiviiran pinnalta aiheuttaen ratakatkoja tai 

laatuongelmia. Kuvassa 5 sulkeutuvan nipin kohdassa syntyy haitallisia poikittaisvirtauksia 

aiheuttaen radan reunan lepatusta tai radan vekkaantumista.  

 

 

Kuva 5. Yksiviiraviennin radan ongelmakohtia sekä ns. pyörähdyspaineen havainnekäyrät 

(Valmet Technologies). 

 

Kuivatussylinterien ja alatelan muodostamaan taskuun on kehitetty 

ajettavuuskomponentteja, joilla muodostetaan tarvittavia alipainealueita tukemaan rataa 

viiran puolelta. Ajettavuuskomponentteilla hallitaan syntyviä ilman paine-eroja siten, että 

rata saadaan tuettua viiraan (Kuva 6). Ajettavuuskomponentit ja niiden laitteet muodostavat 

ajettavuusjärjestelmän ja ovat osa ilmajärjestelmiä.  

Ilman kokonaispaine telan 

pinnalla, pyörähdyspainekuvaaja 

 

Avautuva nippi, rata 

pyrkii seuraamaan 

sylinterin pintaa 

Sulkeutuva nippi, 

ilmaa virtaa viiran läpi 

Avautuva nippi, alipaine 

pitää radan kiinni viirassa 

Sulkeutuva nippi, ilmavirtaukset 

aiheuttavat reunan lepatusta ja 

vekkaantumista 

Keskipakoisvoimat pyrkivät 

irroittamaan rataa viirasta 
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Kuva 6. Valmet Hirun Web Stabilizer radan hallintaa varten (Valmet Technologies). 

 

Kuvassa 7 on esitetty vuonna 1981 lanseerattu UnoRun-puhalluslaatikko, jolla saatiin 

riittävä alipaine muodostettua tukemaan rataa viiraan kuivatustaskun ongelma-alueella. 

Tästä innovaatiosta keksijät saivat Marcus Wallenberg -palkinnon vuonna 1999, koska 

keksintö johti paperikoneiden merkittävään tuotantonopeuden kasvuun (Villikari 2020). 

 

 

Kuva 7. Valmet Web Stabilizer UR -ajettavuuskomponentti sekä taskutuuletuslaatikko 

(Valmet Technologies). 

 

Keksinnön idea oli muodostaa tarvittava alipaine suuntaamalla ejektiopuhallus kaarevaa 

pintaa (Coanda) pitkin. Tämän tekniikan etuja ovat mm. koneen poikkisuuntaisten 
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tiivisteiden pois jääminen sekä pienempi puhdistuksen tarve verrattuna suoralla imulla 

toimiviin laitteisiin. Jos Coanda pintaa ei olisi, ohjautuisi ejektiopuhallus viiraa kohti ja 

aiheuttaisi paikallisen ylipainepiikin, joka puolestaan voi lisätä ajettavuusongelmia. 

 

Kuvassa 8 on esitetty toimintaperiaate kuinka ejektiopuhalluksella Coanda pintaa pitkin 

voidaan muodostaa alipainealue viiran puolelle tukemaan paperirataa. Tässä puhaltimella 

tuotetaan primäärisuihku, joka ohjautuu kaarevaa pintaa pitkin pois päin radasta Coanda -

ilmiön vuoksi. Primäärisuihku vetää mukaan sekundäärisuihkun muodostaen suljettuun 

tilaan alipainealueen. 

 

 

Kuva 8. Erään puhalluslaatikon toimintaperiaate, ei mekaanisia tiivisteitä (Valmet 

Technologies). 

 

Vuonna 1999 lanseerattiin myös HiRun-puhalluslaatikko (nyk. Valmet Hirun Web 

Stabilizer) (Kuva 9), jossa avautuvan nipin korkeaa alipainetta vaatinut alue ja muu 

matalampaa alipainetta tarvitseva alue oli erotettu. HiRun-puhalluslaatikko vastasi alati 

kasvavaan tuotantonopeuden kasvuun ja sitä vastaavaan tarkempaan radan hallinnan 

tarpeeseen. Valmet Hirun Web Stabilizer käytetään yleensä kuivatusosan alussa, jossa rata  

on kosteimmillaan ja radan tukemisen tarve suurimmillaan. Nykyisin 

ajettavuuskomponentteja on useita riippuen konegeometriasta sekä sijainnista 

kuivatusosalla. Myös puristimen ja kuivatusosan väliin on kehitetty oma 

ajettavuuskomponentti (Villikari 2020). 

 

Coandapinta 

Primäärisuihku

 Sekundäärisuihku
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Kuva 9. Valmet Hirun Web Stabilizer kuivatustaskussa (Valmet Technologies). 

 

Ajettavuuskomponenttien lisäksi kuivatusosan ilmalaitteisiin kuuluu ns. 

taskutuuletuslaatikot, joilla puhalletaan lämmintä ja kuivaa ilmaa radan paperin puolelle 

tasaamaan ilman kosteutta sekä parantamaan haihdutusta (kuva 10). Lisäksi radan puoli 

voidaan varustaa päänvientilaitteella, jossa paineilmaa hyväksikäyttäen avustetaan kapeaksi 

leikattu radan pää tuotannon alussa kuivausryhmien läpi. Onnistuneen päänviennin jälkeen 

rata levitetään normaaliin tuotantoleveyteen. Kuvassa 10 on esitetty sinisellä kaavari jolla 

pidetään kuivatussylinterin pinta puhtaana sekä varmistetaan ratakatkon aikana, että rata ei 

lähde kiertymään kuivatussylinterin ympärille (ns. paketointi) vaan tippuu kellariin, josta ns. 

hylky saadaan johdettua pulpperiin ja takaisin prosessiin (Koljonen 2020). 

 

 

Kuva 10. Taskutuuletuksen periaate, radan tuoman kosteuden tasaamista koneen 

poikkisuunnassa (Valmet Technologies). 

Radasta haihtunutta kosteutta 

taskualueen ilmatilassa 
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1.2 Tutkimusongelma 

Tässä tutkimuksessa keskitytään kuivatussylinterin avautuvan nipin aiheuttamaan 

ajettavuusongelmaan kartonkikoneella. Perinteisesti kuivatussylinterin ja alatelan välillä on 

ollut noin metrin verran vain viiralla tuettu siirtymäosuus. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

uuteen ns. Compact -geometriaan, jossa alatelan pinta on korotettu lähelle kuivatussylinterin 

pintaa. 

 

Compact-geometria on saanut osakseen vastustusta mm. paperin kiilautumisesta kapeaan 

väliin sekä perinteisestä ajattelusta, jonka mukaan paperi tarvitsisi vapaan osuuden 

kosteuden haihtumista ja tasaantumista varten. Kaksoisviiraviennissä vapaan radan osuus 

kuivatussylinterien välissä on ollut tärkeää, mutta yksiviiraviennissä tämä ei ole niin 

merkittävä, koska rata kulkee huuvan ilmatilassa myös alatelan ympäri. 

Kaksoisviiraviennissä myös taskutuuletuksen merkitys on suurempi kuin yksiviiraviennissä. 

 

Compact-geometriaa puoltavat suurempi peittokulma kuivatussylinterillä, joka nostaa 

kuivatuksen tehokkuutta. Myös alatelan peittokulma kasvaa, jolloin käytettäessä 

alipaineistettua alatelaa ns. hukkaimun osuus taskun alueelta vähenee. Compact-geometria 

mahdollistaa myös täysleveän päänviennin, jolloin tuotantokatkokseen kulunut aika 

pienenee. Kuvassa 11 on havainnollistettu perinteisen sekä Compact-geometrian ero 

pääpiirteittäin. 

 

 

Kuva 11. Perinteisen OptiRun Singlen ja uuden Compact-geometrioiden vertailu (Valmet 

Technologies). 

 

OptiRun Single-geometria Compact-geometria 
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Ajettavuuskomponenttina Compact-kuivatusgeometriassa on käytetty imulaatikkoa, jossa 

tiivisteiden välistä on imetty tarvittava alipaine nippialueille viiran taustapuolelle. Compact 

-geometriassa ajettavuuskomponentin koneen poikkisuuntaiset tiivisteet on saatu sylinteriä 

sekä alatelaa vasten, jolloin viiran taipuma alipaineen vaikutuksesta ei kuluta tiivisteitä. 

Korkea alipainealue on käytännössä koko taskualueella eli avautuvasta nipistä sulkeutuvaan 

nippiin, jolloin rata on hyvin tuettu myös koneen poikkisuunnassa. Kuvassa 12 on suoralla 

poistoilmalla alipaineen muodostava ajettavuuskomponentti Compact-kuivatustaskussa. 

 

 

Kuva 12. Valmet Hirun Web Stabilizer Compact Compact-kuivatustaskussa (Valmet 

Technologies). 

 

Suoraan poistoilmalla muodostettuun alipaineeseen perustuvaan ajettavuuskomponenttiin 

on tässä päädytty energiankulutussyistä. Alipaineen muodostaminen imemällä kuluttaa 

teoriassa vähemmän puhallinenergiaa kuin ejektoimalla (Kuva 8) eli puhaltamalla 

muodostettu alipaine (Sairanen 2020). Tämä perustuu ejektorin huonoon hyötysuhteeseen, 

koska varsinainen alipaine saavutetaan sekundäärisuihkulla, joka imetään pois halutusta 

ilmatilasta primäärisuihkulla vetämänä (Larjola et al. 2018).  

 

Imulaatikon ongelmakohtia ovat mm. koneenpoikkisuuntaiset tiivisteet, jotka on saatava 

tarkasti asemoitua riittävän tiiveyden saavuttamiseksi. Koneen poikkisuunnassa tiivisteiden 

ylisuuret raot esim. asennuksen tai valmistuksen haasteiden vuoksi lisäävät 

energiankulutusta (Sairanen 2020). 



17 

 

 

Tässä työssä tutkitaan soveltuuko vaihtoehtoinen tapa eli puhallus radan hallintaan 

avautuvan nipin kohdalla. Ideana on tuottaa ylipaine avautuvan nipin alueelle radan puolelle 

puhalluksen avulla. 

 

1.3 Tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää koeolosuhteissa soveltuuko ylipaineen muodostaminen 

puhaltamalla radan hallintaan kuivatussylinterin avautuvan nipin alueella. Lisäksi 

tarkastellaan onko ylipaineen muodostus energiankulutuksen kannalta edullista verrattuna 

perinteisiin ajettavuusratkaisuihin. 

 

Kuvassa 13 on havainnollistettu tutkimuksen kohteena olevaa ideaa. Tarkoituksena on 

sulkea kuivatustaskun alue alipaineistettua alatelaa varten ja puhaltaa ilmaa radan puolelle 

avautuvaan nippiin. Kuvassa 13 on näkyvissä myös taskutuuletuslaatikko keltaisella. 

 

 

Kuva 13. Periaatekuva tutkimuksen kohteena olevasta ideasta (Valmet Technologies). 

 

Tavoitteena on myös käydä läpi aikaisemmin tehtyjä opinnäytetöitä sekä tieteellisiä 

artikkeleita, jolloin saadaan muodostettua perusteellisempi kokonaiskuva ilmiöistä, jotka 

vaikuttavat tutkitulla alueella. Lisäksi hyödynnetään virtauslaskentaa esimerkinomaisesti 

kahden eri puhallusgeometrian osalta, jolloin saatuja laskenta tuloksia voidaan verrata 

käytännössä mitattuihin tuloksiin. 

Tutkittava radan 

hallintapuhallus 

Taskutuuletuslaatikko 
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1.4 Työn rajaukset 

Tutkimuksen käytännön osuus muodostuu pitkälle Valmet Rasion teknologiakeskuksen 

koekoneen ympärille, jossa 1 metrin levyisellä koelaitteella tutkitaan erilaisten 

ilmapuhallusten vaikutusta avautuvan nipin alipaineen muodostukseen. Koekoneella 

saaduista pyörähdyspainekäyristä voidaan päätellä onko esitellyllä idealla mahdollista 

muodostaa ylipainetta avautuvan nipin alueella kartonkikoneen Compact-geometriassa. 

Mahdolliset muut geometriat on suljettu pois tästä tutkimuksesta. 

 

Kirjallisuustutkimuksesta saatua teoreettista tietoa hyödynnetään kokeellisten tulosten ja 

havaittujen ilmiöiden selvittämisessä. Tietokonepohjainen numeerinen virtauslaskenta 

computational fluid dynamics (CFD) sisältyy yksinkertaisena kaksiulotteisena osamallina 

tähän työhön. Osamallin tavoitteena on hakea suuntalinjoja kokeelliselle tutkimukselle ja 

havainnollistaa ilmavirtauksia. Saatujen kirjallisuustutkimusten, käytännön mittaustulosten 

sekä CFD-laskentatulosten perusteella voidaan eri menetelmiä verrata keskenään sekä 

aikaisemmin tehtyyn työhön.  

 

1.5 Tutkimuksen hyödyt 

Tutkimus vastaa kysymykseen onko esitetyllä idealla mahdollista saavuttaa riittävä paine-

ero kuivatussylinterin avautuvan nipin alueelle puhalluksen avulla. Tavoiteylipaineeksi on 

asetettu 1500 Pa, koska tämä paine-ero on tarvittu aikaisemmissa ajettavuusratkaisuissa. 

Radan puolelta suoraan avatuvaan nippiin kohdistettua ilmapuhallusta ei ole perinteisesti 

käytetty kuin tuotannon alussa päänvientiä tehostamaan. Tästä menetelmästä on tutkittua 

tietoa rajallisesti saatavilla ja mentelmän toimivuudesta on lähinnä kokemusperäistä tietoa. 

 

Tutkimuksessa selvitetään saavutetaanko puhalluksella tässä tapauksessa pienempi 

energiankulutus verrattuna imulla muodostettuun alipaineeseen viiran puolella. Tämä 

saadaan laskettua mitatusta ilmamäärästä sekä puhaltimen paineenkorotuksesta. 

 

Puhaltimen akselitehon voi laskea kaavasta (Sikanen 1998): 

 

𝑃 =
𝑞𝑣1 ∙𝑝𝑡𝐹

𝜂
,      (1) 

jossa 𝑞𝑣1on puhaltimen imuaukon tilavuusvirta, 𝑝𝑡𝐹  on puhaltimen kokonaispaine ja 𝜂 on 

puhaltimen hyötysuhde akselitehon mukaan.  
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2 KIRJALLISUUSTUTKIMUS 

 

 

Valmet on aloittanut toimintansa jo vuonna 1797, ja vuonna 1964 paperikoneen 

ilmajärjestelmät siirrettiin Tampereelta Turun Pansioon, joten aikaisempia akateemisia töitä 

sekä julkaisuja radan hallinnasta kyllä löytyy mutta avautuvan nipin ylipaineistuksesta ei ole 

juurikaan tutkittua tietoa (Valmetin tarina 2018).  

 

Ajatuksena on etsiä lähinnä materiaalia radan hallintaan kuivatusosalla. 

Kirjallisuuskatsauksessa pyritään myös tunnistamaan muilta teollisuuden aloilta vastaavia 

sovelluksia ja löytämään niistä tälle aiheelle tärkeitä kriteereitä.  

 

Kirjallista materiaalia haetaan tietokannoista: Science Direct, Web of science ja Google 

Scholar. Valmet Raision tuoteteknologian omasta kirjastosta löytyy myös aikaisempia 

akateemisia opinnäytetöitä. Myös henkilöhaastatteluiden avulla saadaan usein kaikkein 

arvokkainta tietoa sekä käytännön kokemuksista että käytetyistä teorioista. 

Kirjallisuustutkimuksella saatua tietoa jäsennetään tähän työhön siten, että 

kirjallisuustutkimuksen tuloksilla voidaan ajatella selvitettävän kokeellisella tutkimuksella 

saatuja tuloksia ja havaintoja sekä arvioida jatkotutkimusten aiheita. 

 

2.1 Rataan vaikuttavat voimat 

Paperi- ja kartonkirata muodostavat monimutkaisen ohuen elementin kuivatusosalla 

(viskoelastinen plastinen materiaali), jossa rata on jatkuvassa liikkeessä sekä suurimman 

osan ajasta kosteaa. Kostean radan lujuusominaisuudet ovat varsinkin kuivatusosan alussa 

heikot. Lujuusominaisuuksiin vaikuttavat käytetyt kuidut ja niiden suuntaus, erilaiset 

kemikaalit ja täyteaineet sekä useat prosessitekniset parametrit kuten vetoerot 

kuivatusryhmien välillä. Vetoerolla vaikutetaan paperi- tai kartonkiradan kireyteen sekä 

pinnan laatuun ja huokoisuuteen. 

 

Ratakatkojen todennäköisyyttä on usein kuvattu kuvassa 14 esitetyllä kuvaajalla, jossa 

prosessin vakaus noudattaa normaalijakaumaa ja paperin ominaisuudet puolestaan Weibull 

-jakaumaa. Tällä kuvataan kuinka radan paikallinen kireys voi ylittää radan paikallisen 

vetolujuuden, jolloin ratakatko esiintyy (Kurki et al. 2010). 
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Kuva 14. Paperin vetolujuus ja vaikuttavat voimat kuvaajassa, jossa jännitys on esitetty 

taajuuden (esiintyvyyden) funktiona (Kurki et al. 2010). 

 

Rataan vaikuttavat voimat voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin voimiin, joista sisäiset voimat 

ovat usein seurausta radan sisällä tapahtuvista muutoksista kuten esim. kuivumisesta, joka 

puolestaan vaikuttaa aineiden sidoksiin radan sisällä ja siten jännitykseen. Ulkoisia rataan 

vaikuttavia voimia ovat esim. ympäröivästä väliaineesta johtuva painevoima, 

gravitaatiovoima (qg), kitkavoimat eri pintojen välillä (qsf), ympäröivän ilman aiheuttamat 

kitkavoimat (qaf) sekä paine-erot (dp) (Kuva 15). Rataa tukevat voimat tulevat tukiviirasta 

sekä sylinterin pinnasta joihin rata on kosketuksissa. Tukevat voimat (qs) vähentävät 

tarvittavaa radan kireyttä (Kurki et al. 2010). 

 

 

Kuva 15. Voimatase differentiaaliselle paperirataelementille (Kurki, M. 2005). 

Rataa tukevat voimat (qs) 

Paine-erot radan yli (dp) 

Ympäröivän ilman  

kitkavoimat (qaf) 

Kitkavoimat eri pintojen 

välillä (qsf) 

Gravitaatiovoima  (qg) 
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Adheesio on voima, joka vaikuttaa kun kaksi pintaa on kontaktissa keskenään (Kuva 16). 

Tähän vaikuttavat useat tekijät pintojen ominaisuuksista aineiden kemiallisiin 

ominaisuuksiin ja lämpötilaan. Suurin vaikutus adheesiolla on kun rata siirtyy puristimelta 

kuivatusosalle tukemattomana. Adheesio vaikuttaa myös jonkin verran kuivatusosalla kun 

rata irtoaa kuivatussylinteristä avautuvassa nipissä. Voima tai kireys, jonka adheesio rataan 

aiheuttaa voidaan laskea kun tiedetään adheesioenergia ja kulma jossa rata irtoaa telasta 

(Kurki et al. 2010). 

 

 

Kuva 16. Adheesion vaikutus kun rata siirtyy puristimelta kuivatusosalle (Kurki 2005). 

 

Pintakitkan aiheuttamat vastusvoimat etenevälle liikkeelle ovat vähemmän tutkittuja ilmiöitä 

paperin ja kartongin kuivauksessa. Nämä liittyvät osaltaan myös radan nopeuden muutoksiin 

kiihdytettäessä ja jarrutettaessa sekä ovat luonteeltaan aikariippuvia. Nopeuden muutokset 

voivat aiheuttaa myös radan lepatusta, joka on luonteeltaan värähtelyä. Useimmin lepatusta 

on näkyvissä radan reunalla. Lepatukseen tai oikeammin värähtelyilmiöön vaikuttaa myös 

ympäröivä ilma. 

 

Edvardsson, S. ja Uesaka, T. (2009) esittelevät artikkelissaan partikkeleihin perustuvat 

järjestelmän dynamiikkamallin,  jossa paperirata käsitellään sarjana massapisteitä, jotka ovat 

kytketty viskoelastisilla elementeillä. Mallin tarkoituksena on kuvata radan eri parametrien 

ja nopeuden vaikutusta radan hallintaan siirryttäessä puristimelta kuivatusosalle. 

Artikkelissa kuvataan kriittinen ratanopeus, jossa rata menettää vakautensa ja ratakatkon 

todennäköisyys kasvaa. Tärkeimmäksi vaikuttavaksi tekijäksi radan hallintaan mainitaan 

radan kosteus ja sen vaihtelut (Edvardsson & Uesaka 2009). 
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Kulachenko et al. 2006 esittävät artikkelissaan epälineaarisen kuorimallin,  joka on kehitetty 

kuvaamaan liikkuvan paperiradan käyttäytymistä 2 -ulotteisessa liikkeessä. Toiseen 

artikkeliin on kehitetty 3 -ulotteinen elementtimenetelmä, jossa on ympäröivä ilma otettu 

huomioon lisättynä massana hyödyntämällä fluid-solid -analyysia, jota käytetään 

akustiikassa. Tällä mallilla voidaan kuvata reunan lepatusta, joka on kuten yllä mainittiin 

värähtelyilmiö. Reunan lepatuksen mainitaan aiheutuvan vinoutuneestä jännitysprofiilista. 

Malli osoittaa ympäröivän ilman vähentävän radan ominaistaajuutta, joten ympäröivä ilma 

pitäisi aina ottaa huomioon tutkittaessa paperiradan dynamiikkaa (Kulachenko et al. 2006). 

 

Paperikoneella valvomon näytöllä esitetty viiran kireys on usein keskiarvo, joka saadaan 

viiran kiristimen voima-anturilta. Kuvassa 17 on esitetty mitattu viiran kireysjakauma eri 

viiroilla koneen poikkisuunnassa, joka kuvaa todellista tilannetta reunojen kireyden osalta 

(Leimu 2017). 

 

 

Kuva 17. Viiran kireysprofiili koneen poikkisuunnassa (Leimu 2017). 

 

2.2 Ilmavirtaukset kuivatustaskun nippien alueilla 

Paperikoneen kuivatusosalla taskun alueella muodostuvat ilman paine-erot johtuvat 

liikkuvista pinnoista jotka kuljettavat mukanaan ilmaan. Kuvassa 18 on esitetty periaate 

kuivatussylinterin avautuvan nipin ilmavirtauksista kun kaksi pintaa erkanevat toisistaan. 

Kuivatussylinteri muodostaa suuren halkaisijansa vuoksi pitkän avautuvan nipin, jossa on 

sekä laminaarisen, transientin että turbulenttisen virtauksen alue. Periaatteessa avautuvan 
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nipin laminaarisella alueella ei ole vielä muodostunut kinemaattista painetta, koska pintoja 

pitkin kulkevat rajakerrosvirtaukset alkavat vasta muodostua.  

 

 

Kuva 18. Avautuvan nipin ilmavirtaukset (Kurki 2005). 

 

Viskoosipaine on sen sijaan tässä merkittävin, joka voidaan mallintaa kaavalla (Kurki 2005): 

 

𝑝(𝑥) ≈
16𝜌𝑎𝜐𝑎𝑣𝑟2

𝑥3 ,     (2), 

 

jossa p(x) = 0 jos x  = ∞, r on telan säde, 𝜌𝑎 on ilman tiheys, 𝜐𝑎 on ilman kinemaattinen 

viskositeetti, v on ilman nopeus ja x on matka viiraa pitkin. 

 

Kaava 2 antaa viskoosin paineen arvoksi lähes äärettömän kun lähestytään alle 10mm 

etäisyyttä avautuvasta nipistä. Tämän on tietenkin käytännössä mahdotonta ja oletettavasti 

kaava ei ota huomioon radan läpäisyä, nipissä tapahtuvia poikkisuuntaisia virtauksia tai rata-

viira yhdistelmän elämistä paine-erojen ja liikkeestä aiheutuvien voimien vuoksi. Kaavasta 

2 voi kuitenkin päätellä tärkeimpiä paineen muodostukseen vaikuttavia tekijöitä kuten 

etäisyys nipistä ja sylinterin/telan halkaisija (Kurki 2005). 

 

Käytännössä paperirata seuraa jonkin verran sylinterin pintaa ennenkuin mm. paine-erojen 

sekä kireyden vaikutuksesta palaa takaisin tukiviiran pintaan. Tätä ilmiötä on 

havainnollistettu kuvassa 19. Kuvaan voisi lisätä ilmavirtauksen viiran läpi paperiradan ja 

viiran väliseen tilaan. Ajettavuuskomponenteilla vaikutetaan juuri tähän ilmiöön luomalla 

riittävä alipaine taskualueelle viiran puolelle, jolloin rataan vaikuttavat voimat ovat 

tasapainossa ja rata seuraa sylinterin pintaa mahdollisimman vähän avautuvan nipin jälkeen 

(Leimu J. 2008). 
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Kuva 19. Paperiradan ja viiran nippien välinen ero (Leimu J. 2008). 

 

Leimu J. kuvaa väitöskirjassaan matemaattisen mallin jolla voidaan laskea paperiradan reitti 

sylinteriltä takaisin viiralle (Kuva 20). Ideana on jakaa palautuva rata yhtäsuuriin ympyrän 

kaarielementteihin. Laskemalla kaarielementit yhteen saadaan kuvattua paperiradan 

muodostama käyrä. Malli ottaa huomioon adheesioenergian, ratanopeuden, ratakireyden, 

radan neliömassan ja paine-eron radan yli. Malli on verifioitu käytännön kokeilla jossa 

käytettiin paperia neliömassaltaan 48 g/m², kuiva-ainepitoisuus 50 % ja ratanopeus 2000 

m/min (Leimu 2008). 

 

 

Kuva 20. Sylinterin pinnalta viiralle siirtyvä paperirata jaettuna kaarielementteihin (Leimu 

2008). 

 

Kuvassa 21 on esitetty esimerkinomaisesti laskettu paperiradan reitti kun alipainetta on 

vaihdeltu 200-1500 Pa välillä. Parametreinä tässä on ollut ratanopeus 1000 m/min, ratakireys 

125 N/m ja adheesioenergia 0,25 J/m². 
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Kuva 21. Esimerkki lasketusta paperiradan reitistä kun ratanopeus 1000 m/min (Leimu 

2008). 

 

Kuvassa 22 on puolestaan hyödynnetty samaa paperiratamallia mutta tässä on laskettu 

tarvittava alipaine, jotta ajettavuus säilyy ratanopeuden kasvaessa. Eli käytännössä mallin 

muut parametrit liittyen radan reittiin sylinteriltä viiralle on pidetty vakiona ja laskettu paine-

eron osuus ratanopeuden funktiona (Leimu 2008). 

 

 

Kuva 22. Esimerkki lasketusta alipainetarpeesta kun ratanopeus kasvaa ja radan reitti 

sylinteriltä viiraan halutaan pitää vakiona (Leimu 2008). 

 

Avautuvan nipin jälkeen liikkuvat pinnat alkavat muodostamaan ns. rajakerroksen, jossa 

mm. kitkavoimien vuoksi lähellä pintaa oleva ilmamassa kulkee samalla nopeudella pinnan 

kanssa. Etäisyyden kasvaessa liikkuvasta pinnasta rajakerroksessa liikkuvan ilman nopeus 
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laskee pinnan nopeuteen verrattuna. Rajakerroksen paksuuteen vaikuttavat mm. pinnan 

karheus, läpäisevyys sekä matka, jonka aikana rajakerros on saanut kasvaa häiriöttä (Kurki 

et al. 2010). Rajakerroksen vaiheita laminaarisesta virtauksesta turbulenttiseksi on 

havainnollistettu kuvassa 23. 

 

Juppi, K. (2001) kuvaa työssään rajakerrosvirtauksia. Myös Laakkonen, K. (2003). esittää 

artikkelissaan CFD -laskennassa hyödynnettävän mallin viiran rajakerroksen laskentaan. 

Malli hyödyntää huokoisen aineen liikeyhtälöitä sekä k-ε -turbulenssimallia, jonka kertoimet 

on viritetty rajakerroksen laskentaan. Malli on verifioitu käytännön kokeilla eri 

viiratyypeillä (Laakkonen 2003).  

 

 

Kuva 23. Havainnekuva rajakerrosvirtauksen kehittymisestä (Kurki et al. 2010). 

 

Jatkettaessa radan matkaa avautuvasta nipistä kohti alatelaa muodostavat alatela sekä viira 

sulkeutuvan nipin, johon pakkautuu sekä telan että viiran pinnalla kulkevat 

rajakerrosvirtaukset. Tämä aiheuttaa viiran puolelle huomattavan ylipaineen, joka pyrkii 

irroittamaan paperirataa viiran pinnasta. Sulkeutuvan nipin ilmavirtaukset eivät ole suoraan 

peilikuva avautuvan nipin ilmavirtauksiin, johtuen kehittyneistä rajakerroksista. Näiden 

vuoksi kineettisen paineen osuus on merkittävämpi. Kuvassa 24 havainnollistettu 

sulkeutuvan nipin ilmavirtauksia (Kurki 2005). 
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Kuva 24. Viiran ja sileäpintaisen telan muodostaman sulkeutuvan nipin ilmavirtaukset 

(Kurki 2005). 

 

Sulkeutuvan nipin turbulenttisen kineettisen alueen maksimipaineen voi laskea kaavalla 

(Kurki 2005): 

 

𝑝𝑘𝑖𝑛(𝛼) = 0.8𝑝𝑑𝑦𝑛 [0.5 ln (10𝐶𝑎𝑓
𝑙

𝑟𝑟
) − ln(𝛼)],     (3) 

 

jossa 𝑝𝑘𝑖𝑛  on kinemaattinen paine, 𝐶𝑎𝑓 on kitkakerroin (tässä 4,75·10-3), l on matka jonka 

aikana rajakerros kasvaa häiriöttä (tässä 1m), 𝑟𝑟 on alatelan säde, 𝛼 muodostuneen kiilan 

kulma, 𝜌 on ilman tiheys ja 𝑝𝑑𝑦𝑛  on ilman dynaaminen paine joka voidaan laskea 

yksinkertaistetusta Bernoullin kaavasta: 

 

𝑝𝑑𝑦𝑛 =
1

2
𝜌𝑣2 ,     (4) 

 

jossa v on ilman nopeus. 

 

Kaavasta 3 voi päätellä, että pienihalkaisijaiselle telalle muodostuu suurempi kinemaattinen 

paine kuin suurihalkaisijaiselle, mutta painealue on pienempi ja siten myös aika jolloin 

painepiikki vaikuttaa paperirataan. Suuri halkaisijaisella telalla puolestaan paineen suuruus 

on pienempi, mutta vaikutusalue on suurempi ja siten painepiikki vaikuttaa rataan pidemmän 

aikaa (Kurki 2005). 
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Radan pinnalle muodostuvaa ilman staattista painetta on havainnollistettu kuvassa 25 kun 

ohitetaan sekä sulkeutuva että avautuva nippin. Kuvaajat on saatu CFD-laskennan tuloksena, 

jossa on käytetty Ansyksen Fluent ohjelmistoa ja RNG (Re-Normalized Group) k-ε -

turbulenssimallia (Nurmi 2009). 

 

 

Kuva 25. Staattinen paine radan pinnalla kun ohitetaan sulkeutuva ja avautuva nippi (Nurmi 

2009). 

 

Kuvan 25 laskentageometria on rajattu käsittämään vain kaksiulotteinen tilanne, jossa rata 

ohittaa sileäpintaisen telan pienellä peittokulmalla, joten nipissä tapahtuvaa poikkisuuntaista 

virtausta ei ole tässä huomioitu. Kuvasta 25 voi nähdä ratanopeuden merkityksen 

muodostuvaan avautuvan nipin alipaineeseen. Kuvaan 25 liittyvä CFD-malli ei ota 

huomioon radan taipumista, joka näkyy ylipaine- ja alipainepiikin paikallaan pysymisenä. 
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3 KOKEELLINEN TUTKIMUS 

 

 

3.1 Menetelmät ja laitteet 

Käytännön kokeellinen tutkimus tehdään Valmet Raision teknologiakeskuksessa, jossa 

tähän työhön on varattu ajettavuussimulaattori Airi (Kuva 26). Airi on koekone, joka 

koostuu kolmesta kuivatussylinteristä, kahdesta erilaisesta alatelasta, viiralenkistä 

johtoteloineen ja viiran kiristimestä. Airilla ei voida ajaa eri kosteuksisia paperilajeja vaan 

paperirataa kuvastaa viiran pintaan liimattu teippi. Airilla tutkitaan ilman käyttäytymistä 

kuivatustaskuissa eri konegeometrioilla sekä ajettavuus- ja päänvienti ratkaisuilla. Airi 

vastaa poikkileikkaukseltaan oikean tuotantokoneen geometriaa mutta on leveydeltään vain 

metrin (Lehtiö 2020). 

 

Airin ensimmäinen tasku on varustettu Vac Roll-alatelalla, joten rakennamme koejärjestelyt 

tähän korottamalla alatelaa vastaamaan Compact-geometriaa ja asentamalla puhaltavan 

koelaitteen keskimmäisen sylinterin avautuvan nipin puolelle. Airin kuivatussylintereissä ei 

käytetä höyryä vaan ne pyörivät siinä missä muutkin telat muodostaen osaltaan taskun 

alueelle geometrian mukaiset ilmavirtaukset (Lehtiö 2020). 

 

 

Kuva 26. Ajettavuussimulaattori Airi teknologiakeskuksessa Raisiossa (Valmet 

Technologies). 
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Kuvassa 27 on esitetty pääpiirteittäin mittauskalusto, jolla saadaan tietoa telojen pinnalla 

sekä taskuissa esiintyvistä ilman paineista. Sylinterin sekä alatelan pintaan sijoitetulla 

paineanturilla voidaan tutkia sulkeutuvan sekä avautuvan nipin käyttäytymistä erillaisilla 

ajettavuusratkaisuilla. Tällä menetelmällä on mahdollista muodostaa pyörähdyspaine -

kuvaaja (esim. Kuva 5) ilman kokonaispaineesta sylinterin tai telan pinnalla. 

 

Kun sylinterin tai telan pinnalta mitattu painekuvaaja tahdistetaan yhden kierroksen ajalle 

saadaan ns. pyörähdyspainekäyrä. Tällä käyrällä voidaan arvioida erilaisten 

ajettavuusratkaisujen sekä uusien ideoiden toimivuutta ilmateknisestä näkökulmasta.  

 

 

Kuva 27. Mittauskalusto paineiden mittausta varten (Miulus 2010). 

 

Pyörähdyspaineen lisäksi kuivatusosan taskualueelta sekä avautuvan nipin muodostamalta 

taskualueelta mitataan staattista painetta samanlaisista kohdista kuin oikeallakin koneella 

mitataan. Tällä mittauksella voidaan verrata saatuja paine-eroja viiran yli oikean koneen 

mittaustuloksiin. Lisäksi mitataan ilmakanavasta paine-ero mittarenkaalla, jonka avulla 

saadaan laskettua käytetty ilmamäärä. Tällä arvolla voidaan arvioida tarvittavaa 

energiankulutusta erilaisilla ratkaisuilla. 
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Koejärjestelyä varten valmistettiin koelaite, joka käsitti putkirungon sekä säädettävän 

puhallussuuttimen. Lisäksi asennettiin vanerilevy laahaamaan sylinterin pintaa, jolla 

kuvattiin kaavarin toimintaa oikeassa ympäristössä. Koelaitteen ja avautuvan nipin välinen 

alue tiivistettiin päädyistä nippipaloilla, joilla estettiin poikkisuuntaista vuotoa. Koelaitteen 

ja alatelan väli jouduttiin käytännön syistä jättämään auki, koska oikeassa tilanteessa rata 

saattaisi tulla ratakatkon aikana ks. välistä alas kellariin. 

 

Kuvassa 28 on esitetty koelaitteen asemointi suhteessa avautuvaan nippiin. Koelaitteen 

mallissa on pohjalla ollut oikean kartonkikoneen piirustus, jolloin oikea kaavarin paikka on 

voitu huomioida koelaitteen asemoinnissa. Kuvassa 29 on puolestaan toteutunut 

koejärjestelyiden asennus. Tästä voi huomata, että myös viiran puolen taskualue on myös 

tiivistetty ja käytännössä päätytiivisteet (nippipalat) eivät yllä aivan nippeihin vaan aivan 

nippien alueille jää pieni vuotorako. 

 

 

Kuva 28. Koejärjestelyiden suunniteltu geometria kun puhallus on suunnattu kaavaria pitkin 

(Valmet Technologies). 

Kuivatussylinteri 

Alatela 

Kaavari 

Puhallussuutin 

Etäisyys alatelan pinnasta 

Etäisyys sylinterin pinnasta 
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Kuva 29. Koejärjestelyiden toteutunut geometria ja asennus (Valmet Technologies). 

 

3.2 Pyörähdyspainekuvaaja kahdesta tapauksesta 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin kaksi geometriaa. Ensimmäisessä tapauksessa puhallus 

suunnattiin suoraan avautuvaan nippiin, koska tällä ajateltiin saavutettavan paras ylipaine. 

Toinen tapaus vastaa geometriaa, jolla päänvienti on hoidettua tähän päivään saakka paperi- 

ja kartonkikoneilla.  

 

Kuvassa 30 on esitetty pyörähdyspaine eli kokonaispaine kuivatussylinterin pinnalta 

mitattuna yhden kierroksen ajalta toisen tutkittavan tapauksen osalta. Eli kuvassa 30 

puhalletaan kaavarin pintaa pitkin kuten päänvientitapauksissa. Kuvaajasta voidaan nähdä 

avautuvan nipin luonteen muutos kun alueelle puhalletaan koelaitteella ilmaa verrattuna 

referenssitilanteeseen, jossa kuivatussylinteri on pyörinyt ilman puhalluksia tutkittavalla 

ratanopeudella. 
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Kuva 30. Pyörähdyspaine kuivatussylinterin pinnalta mitattuna yhden kierroksen ajalta. 

 

Pyörähdyspaineen lisäksi mitattiin staattinen paine viiran molemmin puolin avautuvan nipin 

alueelta. Käytännössä 6 mm mittasondi ei mennyt kuin noin 100 mm etäisyydelle viiran 

nipistä, jonka vuoksi painelukemat jäivät melko alhaisiksi noin 200-300 Pa. Puhallusputken 

sisältä mitattiin myös paine, jotta saatiin käsitys puhallusnopeuksista. Puhallusnopeudet 

vastasivat Machin lukuja 0,3-0,5. Käytännössä saatu ylipaine oli vaatimaton, joten puhallin 

pidettiin täysillä kun puhallusputken kulmaa ja asemaa säädettiin. Myös käytetty ilmamäärä 

mitattiin mittarenkaalla tuloilmakanavasta. Näistä tiedoista saatiin tarkistettua (Kaava 10) 

CFD laskentaa varten määritetty kuroumakerroin, joka oli tässä 0,76. 

 

Toinen tapaus, jossa puhallus suunnattiin suoran nippiin tutkittiin myös ja tämän ajateltiin 

aluksi olevan tehokkain tapa muodostaa ylipaine avautuvan nipin alueelle. Mutta kuten 

kuvan 32 kuvaajasta näkee saavutettu ylipaine jäi melko pieneksi, noin 300 Pa. Kuvaajasta 

kuitenkin näkee, että syntynyt alipainepiikki kuitenkin pienenee lähes puoleen 

alkuperäisestä. 

 

Kuvassa 31 on toteutettu ajatus, jossa kaavarilevyyn porattiin D64 reikiä tuomaan 

korvausilmaa puhallussuihkun ja kaavarin väliin. Kuten kuvan 32 kuvaajasta näkee vaikutus 

oli juuri ja juuri havaittavissa. 

 

Avautuva nippi 

Sylinterin alapuoli, 

anturi sali-ilmassa 

Sylinterin yläpuoli, 

anturi radan alla 
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Kuva 31. Kaavarilevyyn porattu D64 reikiä korvausilmaa varten. 

 

 

Kuva 32. Pyörähdyspainekuvaaja kun puhallus on suunnattu kohti avautuvaa nippiä. 

 

Koelaitetta testattiin myös ns. staattisessa tilanteessa jolloin koekone oli seis. Tällöin päästiin 

koneen sisälle kokeilemaan erilaisia kulmia ja tutkimaan virtauksia virtausnauhan avulla.  
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4 VIRTAUSLASKENTA 

 

 

4.1 Tutkittava geometria 

Virtauslaskenta yhdistetään nykyisin tietokoneella laskettavaan CFD -malliin, jossa 

virtausopin yhtälöt ratkaistaan halutussa geometriassa numeriikan keinoin. Geometria on 

yleensä otettu joko olemassa olevasta tai suunnitellusta ilmatilasta, jossa halutaan 

havainnollistaa ilman virtauksia, laskea virtaus- ja painekenttä tai tarkastella miten eri 

geometriat ja parametrien muutokset vaikuttavat ilman tilaan. Yleensä CFD -malliin 

ratkaistavaksi tuotu geometria on hyvin pelkistetty. Mukana on vain kaikkein olennaisin osa 

geometriaa virtauksen kannalta, koska kaikki ylimääräiset muodot ja varsinkin terävät reunat 

sekä kapeat solat kasvattavat laskentaelementtien määrää ja vaikeuttavat ratkaisuun pääsyä. 

 

CFD -mallista saatua painekenttää voi hyödyntää myös lujuuslaskentamallissa esim. radan 

taipuman, puhaltimen siipipyörän kuorman tai jonkin muun rakenteen kuorman laskentaan. 

Virtauskenttää voi puolestaan hyödyntää esim. lämmönsiirtomallissa, jolloin voidaan laskea 

mikä vaikutus ilmavirtauksella on jonkin rakenteen jäähdytykseen tai lämmitykseen. Nämä 

vaativat usean fysiikan kaavojen yhdistämistä ns. ketjuttamalla jossa ensimmäisen mallin 

tulokset syötetään lähtöarvoiksi seuraavaan malliin. Ainakin lämmönsiirtomallissa (Comsol) 

on mahdollista tehdä ns. ristiinkytkentä, jossa saatuja lämmönsiirtomallin tuloksia voi 

syöttää takaisin virtausmalliin esim. tiheyden ja viskositeetin muodossa. Monifysiikkaa 

sisältävät laskentamallit vaativat huomattavaa laskentatehoa ja hyvin yksinkertaista 

geometriaa. Allekirjoittaneen kokemuksen perusteella tällä hetkellä noin kolme eri fysiikan 

osa-aluetta samassa laskentamallissa vaikuttaa maksimilta, poislukien akustiikka. 

 

CFD perustuu jatkuvuusyhtälöön, liikeyhtälöihin sekä energiayhtälöön (Navier-Stokes -

yhtälöt). Virtaustilanne voi olla joko laminaarinen tai turbulenttinen virtauksen sisäisen 

rakenteen perusteella, tämä virtauksen tila määritellään ns. Reynoldsin luvulla. 

Turbulenttinen virtaus on aina luonteeltaan ajasta riippuvaa, satunnaista ja kolmiulotteista. 

Turbulenttisen virtauksen ratkaisemiseksi on kehitetty apuyhtälöitä, turbulenssimalleja 

(Pitkäniemi 2000). 
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CFD -laskentaa varten suunnitellaan laskentageometria Catia V5 -

koneensuunnitteluohjelmistolla. Laskentamallissa on vain se osa geometriaa jossa puhallus 

avautuvaan nippiin tapahtuu. CFD -mallissa on helppo vaihdella erilaisia puhalluksen 

positioita sekä puhallusnopeuksia tarkastellen millä kombinaatiolla voi saada suurimman 

paine-eron rataa vasten. Catia V5 -ohjelmisto on suunnitteluorganisaation käytössä 

Valmetilla, jolloin laskentamallissa voidaan helpommin hyödyntää käytännön rajoitteita kun 

mallin pohjalla käytetään oikean koneen geometriaa. Myös laskettu malli on helpommin 

hyödynnettävissä tuotesuunnittelun tarkoituksiin kun geometria on aluperinkin suunniteltu 

Catia -ohjelmistolla. Catia -malliin on ohjelmoitu parametrinen sketch, jossa hyödynnetään 

Leimu, J. (2005) väitöskirjassa esitettyä viiran taipuman matemaattista mallia, jonka yhtälöt 

on muodostettu Buckinghamin Pi -teorian avulla ja kertoimet haettu epälineaarisen 

regressioanalyysin keinoin käytännön mittaustulosten avulla (Leimu 2005): 

 

𝑠 = 0,0982 ∙ (
𝐿1

𝐿
)

0,312

∙ (
𝑝𝐻𝑅

𝑝∙𝑇
)

0,249

∙ (
𝑤

𝐿
∙ √

𝑚

𝑝∙𝑇
)

−0,338

∙ (
𝑇

𝐿2∙𝑝𝑇
)

−0,972

∙ 𝐿 , (5) 

 

jossa L on tukipisteiden välimatka (tässä nippien välimatka), L1 on etäisyys tukipisteestä, m 

on radan massa, pHR on ns. korkean alipainealueen painearvo (ns. Hirun alueen alipaine 

avautuvan nipin kohdalla), pT  on taskualueen alipaine, T on radan kireys ja w on ratanopeus. 

 

Kaavalla 5 otetaan huomioon geometrian lisäksi ratanopeus ja paine-ero radan yli, jolloin 

radan geometria on lähempänä todellisuutta kuin normaalisti CFD -mallilla, jossa oletetaan 

radan olevan ankkuroituna paikalleen. Lisäksi haasteita muodostaa avautuvan nipin pitkä 

lähes äärettömyydestä avautuva kita, jossa on useita eri virtaustilanteita. Käytännössä tämä 

on lähes mahdoton laskea tavanomaisella CFD -mallilla, joten avautuvaa kitaa ns. 

katkaistaan Leimu, J. (2005) esittämän paperimallin avulla (Kuva 21), joka vastaa enemmän 

todellista tilannetta.  

 

Kuvassa 33 on esitetty esimerkinomaisesti geometria Catia V5 -ympäristössä, jossa viiran 

taipuma on huomioitu parametrisena mallina. Kuvasta 33 voi myös huomioida nippien 

siirtymät suhteessa viiran taipumaan. Nippien siirtymät tosin perustuvat Catian tangent -

reunaehtoon, jossa oletetaan että rata palaa tangentiaalisesti sylinterin tai telan pintaan eikä 

näitä ole kokeellisesti verifioitu. 



37 

 

 

 

Kuva 33. Esimerkki Sketch -mallista, jossa viiran taipuma laskettu parametrien perusteella 

(Valmet Technologies). 

 

Kuvassa 34 on esitetty vertailu suunnitellusta käytännön kokeen geometriasta, joka on 

yksinkertaistettu ja viety ratkaistavaksi Comsol -ympäristöön. Geometria on viety Catia V5 

-ympäristöstä DFX -muodossa Comsolin CFD -moduulin geometria -osioon. Tämän jälkeen 

geometrian rajaamalle alueelle on asetettu materiaaliksi ilma ohjelman valmiista 

materiaalikirjastosta. Laskentatapuksia käsitellään tarkemmin luvussa 4.3. 

 

Nippien siirtymät ns. ylös päin (z-suunnassa) 

viiran taipuessa 
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Kuva 34. Suunniteltu koekoneen geometria (vasemmalla) on yksinkertaistettu Comsol -

ympäristöön (oikealla). 

 

4.2 Oletukset ja yhtälöt 

Vaikka turbulenttinen virtaus on luonteelta ajasta riippuvaa ja kolmiulotteista, tehdään tässä 

työssä yksinkertainen kaksiulotteinen laskentamalli avautuvan nipin ja puhalluksen 

ilmatilasta. Lisäksi oletetaan, että ilmavirtaukset ovat luonteeltaan kokoonpuristumattomia.  

 

Navier-Stokes -yhtälöt kaksiulotteiselle kokoonpuristumattomalle virtaukselle karteesisessa 

koordinaatistossa ovat: 

 

𝜌𝑎
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑡
− 𝜇𝑎 (

𝜕2𝑈𝑥

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑈𝑥

𝜕𝑧2 ) + 𝜌𝑎 (𝑈𝑥
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑥
+ 𝑈𝑧

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑧
) +

𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 𝜌𝑎𝐹𝑏   (6) 

𝜌𝑎
𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑡
− 𝜇𝑎 (

𝜕2𝑈𝑧

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑈𝑧

𝜕𝑧2 ) + 𝜌𝑎 (𝑈𝑥
𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑈𝑧

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑧
) +

𝜕𝑝

𝜕𝑧
= 𝜌𝑎𝐹𝑏,   (7) 

 

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑧
= 0,                    (8) 

 

jossa 𝐹𝑏 on tilavuusvoima, 𝑈𝑥 on virtausnopeus x – suuntaan ja 𝑈𝑧 on virtausnopeus z – 

suuntaan. 
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Nämä oletukset sekä yksintertaistukset tekevät laskettavasta mallista helpommin 

ratkaistavan käytettävissä olevilla työkaluilla. 

 

Laskentaan käytetään kaupallista ohjelmaa Comsol, jossa näiden yhtälöiden funktioiden 

gradientit on esitetty vektorimuodossa. Laskentaohjelmistoissa ei edelleenkään pystytä 

suoraan laskemaan Navier-Stokesin yhtälöiden ratkaisuja turbulenttiselle virtaukselle ilman 

erillisiä turbulenssiyhtälöitä. Tässä työssä hyödynnetään Comsol -ohjelmiston CFD 

moduulia, ns. Reynolds-keskiarvoistettua menetelmää (RANS) aikariippumattomassa 

muodossa (Steady State) sekä standardi k-ε -tubulenssimallia, koska kuivatustaskun alueella 

kaikki virtaus on lähtökohtaisesti luonteeltaan turbulenttista (Kurki 2005).  

 

Comsol perustuu FEM (finite element method) menetelmään jossa laskenta-alue, tässä 

ilmatila, jaetaan eri suuruisiksi rakentamattomiksi laskentaelementeiksi, jotka on kytketty 

toisiinsa solmupisteistään. FEM -menetelmän haittapuoli on virtauslaskennassa epästabiili 

luonne, jolloin apuna käytetään stabilointitermejä. Stabilointitermit saattavat puolestaan 

kadottaa pyörteitä, jotka todellisuudessa olisivat olemassa. Toinen haittapuoli FEM 

virtauslaskennassa on, että riittävään tarkkuuteen vaaditaan lukumääräisesti paljon 

laskentaelementtejä verrattuna esim. kontrollitilavuusmenetelmään (FVM). 

 

Reynoldsin luku, jolla voidaan kuvata rajakerrosvirtauksen luonnetta, lasketaan kaavalla 

(Kurki 2005): 

 

𝑅𝑒 =
𝑈∞𝑥

𝜈𝑎
,        (9) 

 

jossa x on kuljettu etäisyys viiraa pitkin. Virtauksen luonne muuttuu laminaarisesta 

turbulenttiseksi kun Reynoldsin luku on noin 5·106 (Kurki 2005). 

 

Ilman kokoonpuristuvuutta kuvaa Machin luku (M), joka voidaan ilmalle laskea kaavalla 

(Karvinen 2007): 

 

𝑀𝑎 =
𝑣

√𝛾𝑅𝑇𝑎
,       (10) 
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jossa a on äänen nopeus virtaavan aineen lämpötilassa, v on ilman virtausnopeus, 𝛾 on ilman 

isentrooppivakio kaksiatomiselle kaasulle kuten ilma (1,4), joka saadaan 

ominaislämpökapasiteettien suhteesta, R on kaasuvakio (287 J/kgK) ja 𝑇𝑎 on ilman 

lämpötila. 

 

Tässä tutkimuksessa virtausnopeutta vastaavat Machin luvut ovat välillä 0,3-0,5 ja toteutuvat 

ainoastaan puhallussuuttimen alueella, mutta silti kokoonpuristumattoman ja 

kokoonpuristuvan virtauksen rajoilla. Suurimmalta osalta laskettu ilman tila käsittää 

kokoonpuristumatonta aluetta, joten malli luodaan kokoonpuristumattomilla kaavoilla mutta 

puhallussuuttimen raossa virtauksen oletetaan tässä kuroutuvan, johtuen suuresta ilman 

virtausnopeudesta. Tuolle kuroutuneelle ilmasuihkulle käytetään kuroumakerrointa (𝑘𝑐𝑜𝑛) 

0,7 ja kaavalla 4 saatu virtausnopeus kerrotaan kuroumakertoimella, jolloin mallissa 

käytetään tätä saatua sisäänvirtausnopeutta. Myöhemmin kuroumakerroin voidaan tarkistaa 

saaduista mittaustuloksista. Kuroumakerroin voidaan laskea kaavasta (Lappalainen 2004): 

 

𝑘𝑐𝑜𝑛 =
𝑢𝑡𝑒𝑜𝑟

𝑢𝑡𝑜𝑑
,      (11) 

 

jossa 𝑢𝑡𝑒𝑜𝑟 on teoreettinen virtausnopeus ja 𝑢𝑡𝑜𝑑 on todellinen virtausnopeus. 

 

4.3 Laskentatapaukset 

Numeerisen tutkimuksen kohteeksi valittiin kaksi geometriaa, jotka ovat samat kuin 

käytännön kokeeseen valitut geometriat. Ensimmäisessä puhalletaan mahdollisimman 

suoraan nippiin, koska tämän ajateltiin olevan tehokkain tapa muodostaa avautuvan nipin 

alueelle ylipainetta. Toinen geometria edustaa puolestaan ajatusta, jolla päänvienti paperi- 

ja kartonkikoneella on puhalluksen avulla hoidettu historian hämäristä tähän päivään saakka. 

 

Kuvassa 35 on esitetty nämä molemmat geometriat, jotka vastaavat käytännön kokeen 

geometrioita mutta ovat yksinkertaistettu CFD -laskennan tarpeisiin. 
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Kuva 35. Laskentatapaukset, vasemmalla puhallus suoraan nippiin, oikealla puhallus 

kaavaria pitkin. 

 

Kun tutkittavat geometriat on laadittu valittiin numeeriseen tutkimukseen ne Machin luvut, 

jotka vastaavat käytännön kokeen puhallusnopeuksia (0,3-0,5). Yläraja puhallusnopeudelle 

on saatu käytettävissä olevan puhaltimen maksimi paineenkorotuksesta. Lisäksi haluttiin 

selvittää millä Machin luvulla tavoitteeseen eli 1500 Pa ylipaineeseen voisi päästä.  

 

Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää millä tavoin eri ratanopeudet vaikuttavat ylipaineen 

muodostukseen, koska kartonkikoneella nopeudet vaihtelevat (1000-1500) m/min välillä. 

Lisäksi tulevaisuudessa on tavoite nostaa kartonkikoneen nopeutta, joten ratanopeusalueeksi 

tähän tutkimukseen valittiin (1000-2000) m/min. Ilman lämpötilaksi valittiin tässä +20 °C, 

joka vastaa käytännön kokeen ilman lämpötilaa ja tekee tuloksista paremmin 

vertailukelpoisia. 

 

4.4 Laskennan reunaehdot 

Tästä käytetyssä CFD mallista puuttuu erillinen malli rajakerrokselle. Rajakerros on 

huomioitu ainoastaan Comsolista valmiiksi löytyvällä rajakerrosverkolla. Tämä ei 

tietenkään vastaa esim. Laakkonen, K. (2003) artikkelissaan esittämää rajakerrosmallia. 

Koska Raisiossa on mahdollisuus hyödyntää oikean mittaluokan koekoneita on 

yksinkertaisia Comsol -malleja verifioitu ja testattu aikaisemminkin kohtuullisin tuloksin. 
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Kuva 36. CFD -laskennassa käytetyt reunaehdot. 

 

Kuvassa 37 on esimerkki käytetystä verkotuksesta. Pintojen lähettyvillä sekä paikallaan 

olevilla että liikkuvilla on käytetty rajakerrosverkkoa, joka koostuu viidestä 

elementtikerroksesta. Laskentaelementtejä on tässä esimerkkigeometriassa noin 10 000 kpl 

ja vapausasteita noin 41 000 kpl. Malli ratkaistiin toimistokannettavalla Lenovo T540p. 

 

 

Kuva 37. Esimerkki käytetystä verkotuksesta Comsolissa. 

Sliding wall (1000-2000) m/min 

Inlet (Mach 0,3-0,5) 

Open boundary 

Wall 
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4.5 Tulokset 

Kuvassa 38 on esitetty tulokset esimerkinomaisesti yhden tapauksen osalta kun puhallus on 

suunnattu suoraan nippiin. Aluksi ajateltiin, että ilmapuhallus mahdollisimman suoraan 

avautuvaan nippiin olisi tehokkain mutta tulos osoitti ettei näin kuitenkaan ollut, koska 

kuvan 38 malli antoi noin 470 Pa ylipaineen. Lisäksi kuvassa on havaittavissa voimakas 

pyörre puhallussuihkun ja kaavarin välissä. Tämä ilmiö ei poistunut vaikka mm. verkotusta 

muutettiin. Tämä voimakas takaisinvirtauskohta voisi vähentyä mikäli puhalluksen ja 

kaavariin väliin voitaisiin johtaa korvausilmaa ejektoidun ilman tilalle. 

 

 

Kuva 38. Esimerkki painekentästä, jossa puhalletaan suoraan avautuvaan nippiin. 

 

Kuvan 38 osoittama häiriö- tai takaisinvirtaus voi johtua myös numeerisesta kohinasta. 

Verkotusta tarkennettiin ja harvennettiin mikä ei vaikuttanut tuloksiin. Ehkä parempi ajatus 

olisi laskea identtinen geometria jollain toisella CFD -ohjelmistolla.  

 

Kuvassa 39 on esitetty esimerkinomaisesti yhden laskennan tulos kun puhallus on suunnattu 

kaavarin pintaa pitkin. Kuvassa 39 on painekenttä, johon on lisätty nuolet osoittamaan 

Inlet 

Open boundary 

Sliding wall 1000 m/min 

Sliding wall 1000 m/min 

Kuvaa kaavaria 
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virtauksen käyttäytymistä. Staattista painetta avautuvan nipin alueelle on tässä saatu noin 

700 Pa. Ratanopeus pidettiin tässä vakiona 1000 m/min, joka on otettu mallissa huomioon 

Sliding wall -reunaehtona. Pinnan karheutta pintojen lähellä ei ole otettu huomioon.  

 

 

Kuva 39. Esimerkki painekentästä, johon lisätty mukaan ilman virtausta osoittavat nuolet. 

 

Kuvassa 39 on havaittavissa virtauksen kulku kaavaria ja sylinterin pintaa ja kääntyminen 

voimakkaasti viiran ja alatelan kulkusuuntaan. Varsinaisia geometriasta johtuvia 

häiriövirtauksia ei tässä kuvassa ole näkyvissä.  

 

Yleisesti painekenttien arvot vaikuttavat olevan oikealla alueella mallin yksinkertaisuudesta 

ja puutteista huolimatta. Joten suuntalinjoja käytännön kokeiden suunnitteluun voidaan tällä 

menetelmällä hakea kun ei tarvitse takertua yksityiskohtiin kuten avautuvan nipin erilaisiin 

virtauskenttiin tai viiran yksityiskohtiin ja rajakerroksen täsmälliseen muodostukseen. 

 

Sliding wall 1000 m/min 

Sliding wall 1000 m/min 

Inlet 

Open boundary 

Kuvaa kaavaria 
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Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty ilman staattinen paine pascaleina kun puhallusnopeutta ja 

ratanopeutta on muutettu. Taulukossa 1 on CFD -mallin avulla lasketut arvot kun puhallus 

on suunnattu suoraan avautuvaan nippiin. Taulukossa 2 on puolestaa CFD -mallin lasketut 

arvot kun puhallus on suunnattu kaavarin pintaa pitkin. Staattisen paineen arvot on otettu 

kohdasta joka on noin 100 mm viiran nipin alapuolella.  

 

Taulukko 1. CFD -laskennan tulokset geometrialle, jossa puhalletaan suoraan nippin. 

 
 

Taulukko 2. CFD -laskennan tulokset geometrialle, jossa puhalletaan kaavarin pintaa 

pitkin. 

 
 

Taulukoita 1 ja 2 vertailemalla voi havaita staattisten paineiden olevan melko lähellä eri 

geometrioiden välillä vaikka puhallusnopeutta muutetaan 1000 m/min ratanopeudella. 

Ratanopeuden noustessa 1500 m/min näyttää ensimmäisen tapauksen staattisen painenarvot 

jäävän reilusti toisen tapauksen arvoista. Tästä voisi päätellä, että ratanopeuden nosto 500 

m/min on liian suuri. Ensimmäistä tapausta, jossa puhallus on suunnattu suoraan avautuvaan 

nippiin laskettiin myös useilla ratanopeuksilla välillä 1000-1500 m/min. Tuloksista 

havaittiin, että noin 1200 m/min ratanopeuden jälkeen staattisen paineen arvot alkoivat jäädä 

toisen tapauksen arvoista. Tämä johtunee puhallussuihkun voimakkaasta kääntymisestä 

radan kulkusuuntaan. 

 

Koska haluttiin nähdä millä puhallusnopeudella tavoite ylipaineeseen voi päästä 

laskennallisesti otettiin suunnitelmasta poiketen mukaan myös suurempia 

puhallusnopeuksia. Kuten taulukosta 2 näkee puhallusnopeudella, joka vastaa Machin lukua 

0,6 voidaan saavuttaa 1500 Pa ylipaine kun ratanopeus on 1000 m/min ja puhallus suunnattu 

kaavarin pintaa pitkin.  
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5 ANALYSOINTI 

 

 

5.1 Havaitut asiat 

Laskettu CFD -malli kuvasi käytännön tilannetta kohtuullisen hyvin suhteessa mallin 

yksintaisuuteen. Mallista saatu kokonaispaine oli noin +700 Pa kun maksimipaine 

pyörähdyspainekuvaajan mukaan oli noin +590 Pa kun puhallus oli kaavarin suuntainen. 

Kuvassa 40 pyörähdyspainekäyrä on muunnettu napakoordinaatistoon ja viety valokuvan 

päälle. Kuvasta voi havaita nipin siirtymisen puhalluksen voimasta verrattuna referenssi 

mittaukseen ilman puhallusta. Lisäksi tuloksissa näkyy selkeä ylipaineen alue ja avautuvan 

nipin painetaso on nollan yläpuolella. 

 

 

Kuva 40. Simulointi- ja mittaustuloksia havainnollistettu valokuvassa, puhallus kaavarin 

pintaa pitkin (puhallus = sininen käyrä, ei puhallusta = punainen käyrä). 

 

Avautuva nippi Laatikon tiiviste 

Kaavarilevy 

Mitattu ylipaine n.590 Pa

Simuloitu ylipaine n.700 Pa
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Se mitä laskennallisesti ei voida havainnoida oli radan käyttäytyminen, rata taipui 

puhalluksen voimasta silminnähden voimakkaasti. Tämä näkyy myös mitatussa 

pyörähdyspainekuvaajassa kahtena erillisenä painepiikkinä, jolloin rata irtoaa hetkeksi 

sylinterin pinnalta muodostaen pussin ja palautuu kohti sylinterin pintaa muodostaen uuden 

avautuvan nipin (Kuva 30). 

 

CFD -malli ei ota myöskään huomioon poikittaissuuntaista virtausta tai radan muodostamaa 

pussia, jolloin avautuva nippi siirtyy ylemmäs ja vuotopinta-alaa nippialueelle muodostuu 

suhteessa enemmän. Oikealla kartonkikoneella päätyjen vuodot eivät ole suhteessa niin 

merkittäviä kuin koekoneella jonka leveys on vain 1 m. 

 

CFD -laskentatapauksessa, jossa puhallettiin suoraan avautuvaan nippiin, oli huomattava ero 

käytännön mittauksiin verrattuna johtuen yllä mainitusta radan elämisestä sekä 

voimakkaasta pyörteestä. Tämä onkin mainio esimerkki siitä miksi kaikki laskenta olisi hyvä 

verifioida käytännössä.  

 

Kuvassa 41 on havainnollistettu simuloituja sekä mitattuja tuloksia, kun puhallus on 

suunnattu suoraan avautuvaan nippiin. Aikaisemmista kuvista 38 ja 39 näkee parhaiten ettei 

suoraan avautuvaan nippiin suunnattu puhallus itse asiassa tavoita nippialuetta yhtä hyvin 

kuin kaavarin pintaa pitkin suunnattu puhallus. Syynä lienee ns. tuettu puhallus, jossa 

kaavarin pinta ja sitä seuraava kuivatussylinterin pinta toimivat puhalluksen tukena ja 

heikentävät puhallusta kitkavoimien kautta vähemmän kuin voimakas pyörre suuttimen ja 

puhalluksen välissä sekä suihkun kääntyminen radan kulkusuuntaan kun puhallus on 

suunnattu suoraan nippiin.  

 

Kaavarin pintaa pitkin suunnattu puhallus näyttäisi myös ejektoivan enemmän ilmaa kuin 

suoraan nippiin suunnattu puhallus vaikka tälle puhallukselle oli kokeiltu järjestää 

korvausilmaa suutinpuhalluksen ja kaavarin väliin. 
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Kuva 41. Simulointi- ja mittaustuloksia havainnollistettu valokuvassa, puhallus avautuvaa 

nippiä kohti (puhallus = sininen käyrä, ei puhallusta = punainen käyrä). 

 

Pyörähdyspainekuvaajan mukaan avautuvan nipin alueelle on mahdollista saada ylipainetta, 

mutta ilman oikeaa paperi- tai kartonkirataa ei voida päätellä onko muodostettu ylipaine 

riittävä luomaan tarvittavan tukivoiman radalle, jotta voimatasapaino ajettavuuden suhteen 

toteutuu. Toisaalta tässä ylipaine, tukivoima, muodostetaan radan puolelle kun se 

tavanomaisissa ajettavuuskomponenteissa on muodostettu viiran puolelle. Tällöin viiran 

tuoma kertavastus on osaltaan nostamassa tarvittavaa ajettavuuskomponentin 

energiankulutusta. 

 

Kuvissa 30 ja 32 esitetty mitattu referessipyörähdyspaine-kuvaaja 1000 m/min 

ratanopeudella vastaa melko hyvin myös Nurmi, S. (2009) laskemaa radan staattisen paineen 

kuvaajaa (Kuva 25), joten mittaukset vaikuttavat vertailukelpoisilta myös aikaisempiin 

tutkimuksiin verrattuna.  

Mitattu ylipaine n.300 Pa

Simuloitu ylipaine n.470 Pa

Laatikon tiiviste 
Avautuva nippi 

Kaavarilevy 
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Kuvan 22 perusteella jos saatu paine-ero olisi paperiradan puolella voitaisiin ajaa 1500 

m/min ratanopeudella kun radan neliömassa 48 g/m² ja kuiva-ainepitoisuus 50 %. Nykyisillä 

ajettavuusratkaisuilla käytetyt alipaineet viiran puolella ovat lähes nelinkertaiset, joten voisi 

olettaa, että liikkuva huokoinen pinta alipainealueen ja radan välissä tuo mukanaan 

huomattavan häviön, mikä lisää tarvittavaa energiankulutusta. 

 

Ilmavirtaus viiraa pitkin pois päin avautuvasta nipistä oli voimakasta, joten puhallussuutinta 

optimoimalla olisi mahdollista löytää asetelma jolla takaisinvirtaus olisi mahdollisimman 

pieni suhteessa muodostettuun ylipaineeseen. Taulukoista 1 ja 2 on havaittavissa 

ratanopeuden voimakas vaikutus muodostuvaan paine-eron tarpeeseen. 

 

5.2 Soveltuvuus 

Ilmamäärä oli lähes sama kuin nykyisin käytetyllä ratkaisulla mutta tarvittava 

paineenkorotus puhaltimella on tässä huomattavasti suurempi johtuen tarvittavasta 

ilmasuihkun heittopituudesta. Uusi ratkaisu vaatisi myös verifiointia koekoneella, jossa olisi 

mahdollista testata koelaitetta oikean radan kanssa. Toisaalta tavoite ylipaineeksi on arvioitu 

1500 Pa, joten tästä tavoitteesta jäätiin kauaksi ensimmäisellä koelaiteversiolla. 

 

Kaavalla 1 voidaan arvioida eri ajettavuusmenetelmien energiankulutusta puhaltimen 

näkökulmasta kun ilmamäärä ja paineenkorotus tiedetään. Tämä kaava on johdettu 

energiataseesta, jossa on oletettu tilavuusvirran pysyvän vakiona sekä virtauksen olevan 

kokoonpuristamatonta. Kaavassa 1 hyötysuhde on isentrooppihyötysuhteen sekä puhaltimen 

mekaanisen hyötysuhteen tulo. Koeolosuhteissa tällä kaavalla saadaan melko hyvä kuva 

energiankulutuksesta, jolloin eri ratkaisuja voidaan verrata keskenään. Absoluuttista 

sähkönkulutusta ei käytännössä saa kuin mittaamalla, koska käytännön tilanteessa 

tilavuusvirta vaihtelee riippuen prosessin tilasta sekä puhaltimen lisäksi kanavistosta sekä 

kulloinkin käytetystä ajettavuusratkaisusta. 

 

 Kuvassa 42 on esitetty suhteellinen vertailu kolmella eri menetelmällä. Referenssinä eli 100 

% energiankulutuksena on käytetty nykyistä Coanda-puhallusmenetelmää muodostamaan 

2000 Pa alipaine taskun alueelle. Tähän on verrattu tutkittua ensimmäistä protolaitetta, jossa 

on oletettu tämän tutkimuksen mukaisen ylipaineen (590 Pa) vastaavan 2000 Pa alipainetta 
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ajettavuuden kannalta. Lisäksi on verrattu suoran imun menetelmää teoreettisilla arvoilla, 

jossa on muodostettu 2000 Pa alipaine viiran puolelle. Käytännössä suoran imun laitteessa 

on paljon käytännön ongelmia, jotka nostavat todellista energiankulutusta. Näitä 

ongelmakohtia oli esitelty sivulla 16. 

 

 

Kuva 42. Energiakulutusten suhteellinen vertailu eri menetelmillä. 

 

Kuten tuloksista näkee tavoiteltua paine-eroa ei tutkitulla koelaitteella saavutettu. Lisäksi 

energiakulutus on kuitenkin perinteistä menetelmää suurempi, joten tutkittu ylipaineistus 

puhaltamalla -menetelmä ei sellaisenaan sovellu radan hallintaan kartonkikoneella. 

 

5.3 Virhetarkastelu 

Suurimman virheen tutkimuksissa aiheutti käytännön mittauksissa poikkisuuntainen vuoto 

nippipalojen välistä varsinkin viiran satunnaisesti taipuessa puhalluksen voimasta. 

Poikittainen vuoto on suhteessa merkittävämpi 1 m levyisellä koekoneella kuin 6 – 10 m 

leveällä tuotantokoneella.  

 

Käytännön mittauksissa käytettiin myös ns. käsimittapillejä, Valmetin ohjeistuksessa 

käsimittaukselle on määritelty 10 % suhteellinen virhe. Pyörähdyspainemittausta varten 

paineanturit kalibroitiin ennen mittausta ja mittauslaitteiston annettiin lämmetä noin puolen 

tunnin ajan ennen mittausta, jolloin siltavahvistimen ryömintä normalisoitui. Paineanturin 
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valmistajan ilmoittama suhteellinen virhe on  0,5 %, koko paineskaalan alueella ( 35 

kPa) (Kulite 2020). 

 

Yksinkertaisen CFD -mallin suhteellinen virhe verrattuna pyörähdyspainemittaukseen on 

noin 16 %. Tapauksessa jossa ilmaa puhallettiin suoraan avautuvaan nippiin ja muodostui 

voimakas takaisinvirtaus myös suhteellinen virhe verrattuna käytännön mittaukseen kasvoi 

(noin 37 %). Laskennan ns. ratkaisun lähentymisen suhteellinen virhe asetettiin 1 %. Mallin 

verkotusta testattiin myös harventamalla ja tarkentamalla, mutta tällä ei ollut juurikaan 

tuloksiin vaikutusta. 

 

5.4 Tulevaisuuden tutkimusaiheita 

Ilmamäärän ja energian kulutuksen kannalta olisi järkevää tulevaisuudessa testata 

paineilmasuutinta, jolla sekä kanavakoko että energian kulutus saataisiin edullisemmaksi. 

Paineilmasuuttimet ovat myös valmiiksi optimoituja verrattuina itse valmistettuun 

suuttimeen. 

 

CFD -mallia olisi mahdollista tarkentaa käyttämällä kontrollitilavuuteen perustuvaa 

ohjemistoa. Esim. Ansyksen CFX on aluperin suunniteltu pyöriville koneille kuten 

puhaltimille. Tutkitussa kohteessa on paljon liikkuvia pintoja ja takaisin virtaus kohtia, myös 

ilmavirtaukset ovat turbulenttisia, jolloin CFX vaikuttaisi idealliselta ratkaisijalta tähän. 

Turbulenssimallin osalta standardi k-ε -malli lienee kaikista karkein yleistyökalu, jota 

kuitenkin teollisuudessa paljon käytetään, koska sillä on helpohko päästä ratkaisuun.  

 

Turbulenssimallina voisi kokeilla SST (Shear Stress Transport) -mallia jonka hienous on 

siinä, että se käyttää tarkempaa k-ω -mallia lähellä rajakerroksia ja vapaassa ilmatilassa k-ε 

-mallia. k-ω -malli muuttuu epästabiiliksi vapaassa ilmatilassa ja k-ε -malli on puolestaan 

epätarkka rajakerrosten lähettyvillä. RNG k-ε -mallia en akateemisessa työssä käyttäisi, 

koska ks. mallin laatijat eivät ole pystyneet tieteellisesti perustelemaan miten ovat 

kertoimensa malliin saaneet. 

 

Sivulla 21 mainittiin, että radan hallintaan vaikuttaa radan elämisen lisäksi myös rataa 

ympäröivä ilma. Jotta radan eläminen saataisiin laskentamalliin mukaan vaatisi se FSI (Fluid 

Structure Interaction) -mallia, jossa virtausmekaniikka sekä rakenteen mekaniikka on 
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kytketty yhteen. Tällöin saadusta painekentästä saadaan laskettua miten rata vastaavasti elää 

ja tämä voidaan edelleen ketjuttaa takaisin virtausmalliin. Tällainen yhdistetty malli kuvaisi 

parhaiten todellista tilannetta, jossa liikkuvaan paperirataan vaikuttaa myös ympäröivän 

ilman virtaukset ja paine-erot sekä päivastoin. 

 

Koska laskentamallien tarkkuuteen vaikuttaa suurelta osin myös laskijan oma taito 

käytettyjen menetelmien lisäksi, voisi eräs mielenkiintoinen tutkimusmenetelmä olla 

Schlieren Photography. Tässä muodostetaan kuva ilman virtauksista hyödyntämällä 

pistemäistä valonlähdettä, koveraa peiliä sekä videokameraa. Videokamera asetetaan peilin 

muodostamaan polttopisteeseen ja tutkittava suutin olisi peilin edessä. Muodostunut kuva 

virtauksista perustuu valon taittumiseen ilman tiheyden muuttuessa.  

 

Huono puoli tässä menetelmässä on se, että ainoastaan visuaalinen kuva virtauskentästä on 

käytettävissä. Lisäksi tutkittava kohde voi olla vain noin 200-300 mm syvä. Ehkä yhdellä 

paineilmasuuttimella voitaisiin etsiä kulma ja etäisyys jolloin takaisinvirtaus olisi 

pienimmillään ja kokeilun tuloksia voitaisiin tarkastella Schlieren menetelmän avulla.  

 

Tässä menetelmässä on myös etuna verrattuna CFD -laskentaan, että käytetty geometria 

pitäisi oikeasti olla valmistettavissa. Tällä menetelmällä voidaan havainnoida myös ilmiöitä, 

jotka eivät välttämättä CFD -mallissa näy ellei niitä huomaa erikseen mallintaa, kuten esim. 

akustiset ilmiöt (Mazumdar, A. 2013).  

 

Eräs tutkimuksen aihe voisi olla rataan vaikuttavien voimayhtälöiden laatiminen ja 

verifiointi kun rataa tuetaan ilmapuhalluksella radan puolelta avautuvaa nippiä. 

Mielenkiintoinen tutkimuksen aihe voisi olla myös selvittää kokeellisesti mikä on viiran 

muodostaman häviön osuus alipainetarpeeseen avautuvan nipin viiran puolella. 
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6 YHTEENVETO 

 

 

Tässä työssä käytiin läpi alustava tutkimus uuden tyyppisestä ajettavuusratkaisusta 

kuivatusosan Compact-geometriassa. Ratkaisussa muodostettiin ylipaine ilmapuhalluksella 

kuivatussylinterin avautuvan nipin paperin puolelle. Perinteisesti rataa on hallittu 

muodostamalla alipaine tukiviiran puolelle, jolloin paperi- tai kartonkirata saadaan 

pysymään viirassa kiinni yksiviiraviennissä kuivatusosalla. 

 

Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuushakua, jolla selvitettiin aikaisemmin tehtyä radan 

hallintaan liittyvää työtä. Tämän työn puitteissa laadittiin myös yksinkertainen CFD -malli 

ilmatilan geometriasta, johon puhallus kohdistui. Lisäksi suunniteltiin ja valmistettiin 

ensimmäinen prototyyppi käytännön mittauksia varten. Mittaukset suoritettiin Valmet 

Raision teknologiakeskuksella hyödyntäen ajettavuussimulaattoria.  

 

Ratkaisun soveltuvuutta arvioitiin mitatusta pyörähdyspainekäyrästä, jolla nähtiin 

kuivatussylinterin pinnalle muodostunut paine ilman puhallusta ja puhalluksen kanssa. 

Tämän kuvaajan mukaan avautuvan nipin alueelle on mahdollista saada ylipainetta ja 

pienentää avautuvan nipin alipainepiikkiä huomattavasti. Tavoite ylipaineeseen (1500 Pa) ei 

tällä ratkaisulla päästy. Toisaalta olisi hyvä tutkia mikä on riittävä ylipaine radan hallintaan 

sellaisella koekoneella, jossa on oikea paperirata käytettävissä ongelmineen. 

 

Mitatuista arvoista laskettiin myös puhaltimen energian kulutus, jota verrattiin 

perinteisempiin ratkaisuihin. Myöskään tämän perusteella ainakaan ensimmäisen koelaitteen 

tyyppistä ratkaisua ei kannata radan hallintaan tässä käyttää. 

 

Kaikkiaan tutkimus oli mielenkiintoinen, jossa saatiin systemaattista tietoa radan hallinnasta 

puhalluksen avulla. Tästä on aikaisemmin ollut käytettävissä vain lähinnä kokemusperäistä 

tietoa. Käytännön mittausmenetelmät sekä yksinkertainen virtauslaskenta osoittivat tukevan 

toisiaan kohtuullisesti. Tutkimus oli loistava tilaisuus käydä läpi ja soveltaa jo tehtyjä 

tutkimuksia ja saatuja tuloksia, joista aikaisemmille tekijöille kuuluu iso kiitos. 
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