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This master’s thesis discusses the behavior of lime cycle non-process elements in kraft pulp 
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handling of non-process elements are presented based on literature review. Lime cycle and 
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1 JOHDANTO 

Metsäteollisuus on Suomen merkittävimpiä työllistäjiä ja vientialoja. Tuotannon perustana 

on Suomen metsien kestävä käyttö. Metsäteollisuudella on mahdollisuus olla kestävän kehi-

tyksen keihäänkärki, sillä raaka-aineena käytetty puu on uusiutuva luonnonvara. Nykyisin 

valtaosa noin 87 % metsäteollisuuden energiasta tuotetaan uusiutuvilla polttoaineella, kuten 

mustalipeällä, puunkuorella, purulla tai latvuksilla. Tästä ei ole enää pitkä matka täysin uu-

siutuvan energian käyttöön. Ympäristöystävällisyys on myös muutakin kuin hiilidioksidi-

päästöt. Metsäteollisuuden kaatopaikkajätteen määrä on pudonnut dramaattisesti 1990-lu-

vulta. Jokainen tonni on kuitenkin liikaa (Metsäteollisuus, 2020). UPM on Biofore-strategi-

assaan sitoutunut olla tulevaisuudessa ”Beyond the Fossils” eli lopettamaan fossiilisten polt-

toaineiden käytön ja ”Zero Waste” eli olla tuottamatta kaatopaikkajätettä (UPM 2016; UPM 

2021a).  Konkreettisesti strategiset valinnat vaikuttavat omalta osaltaan sellutehtaan tekno-

logiavalintoihin. Suurimmat fossiilisten polttoaineiden kulutuskohteet ovat nykyään sellu-

tehtaan meesauuni sekä höyryn tuotanto. Höyryntuotannossakin fossiiliset polttoaineet ovat 

käytössä lähinnä apupolttoaineina. Sellutehtaiden suurin yksittäinen loppusijoitettava jätejae 

on viherlipeäsakka, jolle ei ole löydetty taloudellisesti kannattavaa hyötykäyttöä (UPM, 

2019a). 

 

Meesauunin polttoaine-kysymys on sellutehtaille tärkeä matkalla kohti fossiilivapautta. 

Maailmalla on käytössä monenlaista polttoainetta koksista maakaasuun. Vielä vuonna 2011 

tehdyssä globaalissa tutkimuksessa vain neljään tutkimukseen osallistuneesta 67 selluteh-

taasta käytti fossiilivapaita polttoaineita meesauuninsa polttoaineena (Tran, 2011, s. 22).  

UPM:llä on tehty työtä asian eteen, ja Suomen tehtaista Pietarsaaressa sekä Kaukaalla on 

osittain tai kokonaan käytössä mäntyöljyn jalostuksen sivutuotteena syntyvää pikiöljy. Maa-

kaasua kuitenkin käytetään vielä, ja sen korvaamiseksi on mietittävä monia vaihtoehtoja. 

Yksi vaihtoehto on biomassan kaasutus tai suora pölypoltto. Sellutehtailla syntyy tuotannon 

sivuvirtana sekä kuorta että purua, joita nykyään hyödynnetään lähinnä energiantuotannossa. 

Lisäksi purusta voidaan tehdä myös sellumassaa (Gullichsen et al. 1999, s. 193). Biomassan 

kaasutukseen on olemassa teknologiaa, jota on jo otettu tehdasmittakaavassa käyttöön asti. 
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Eräs tunnettu haaste on kasvava kalkkikierron vierasainekuorma ja sen suuruuden selvittä-

minen on yksi tämän diplomityön päätavoitteista.  

  

Viherlipeäsakkajäte on myös olennainen osa diplomityötä. Käytännössä viherlipeän suoda-

tus on tärkein tapa hallita vierasaineita sulfaattisellutehtaan talteenotossa. Viherlipeäsakan 

käsittely auttaa vierasainemielessä tehdasta kahdella tavalla. Viherlipeäsakka sisältää pää-

asiassa prosessiin kuulumattomia vierasaineita, joiden poistaminen on välttämätöntä. Toi-

saalta viherlipeäsakan kuivatuksessa ja pesussa käytetty sakkasuodatin hyödyntää suodatuk-

sessa meesaa. Sellutehtaan kalkkikierto on jo nykyisin kohtalaisen suljettu, mutta vierasai-

neiden hallinnan kannalta on kuitenkin poistettava kalkkia tai meesaa prosessista. Perintei-

sesti sakkasuodatin on ollut tärkeä meesan poistokanava prosessista. Yksi mahdollinen tapa 

viherlipeäsakkajätteen vähentämiseksi on vähentää tai lopettaa kokonaan esisaostuskerros 

eli precoat meesan käyttäminen. Tällöin voidaan jopa puolittaa syntyneen jätteen määrä. 

(Gullichsen et al. 1999, s. 159.) 

 

Diplomityössä keskitytään vierasaineiden hallintaan talteenoton kalkkikierrossa. Työn kan-

nalta olennaisimmat osaprosessit ovat valkolipeäsuodatin, sammutin, meesasuodatin, sakka-

suodatin ja meesauuni. Työ päädyttiin rajaamaan koskemaan sakkasuodatinta, meesasuoda-

tinta ja meesauunia. Suodattimien toiminnasta halutaan tietää, kuinka hyvin pesussa onnis-

tutaan puhdistamaan viherlipeäsakka ja meesa vierasaineista. Työn tärkeimmät tavoitteet 

ovat ymmärtää kalkkikierron kannalta olennaiset vierasaineet, löytää kalkkikierron vierasai-

netaseeseen vaikuttavat tekijät. Sekä selvittää voidaanko niihin vaikuttaa, selvittää meesa-

uunin vaihtoehtoisten polttoaineiden vaikutus vierasainetaseeseen sekä onko meesa- ja sak-

kasuodattimen toiminnan parantamiseen vaihtoehtoja. Diplomityön tavoitteena on laskea 

kalkkikiertoon liittyvien yksikköprosessien vierasainetaseet. Taseiden pohjalta pyritään ar-

vioimaan, millä toimenpiteillä voidaan hallita tehtaiden vierasainetaseita, parantaa meesa-

uunien ajettavuutta ja vähentää kalkin kulutusta. 

 

Työ on jaoteltu käytännössä kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi työn ym-

märtämisen kannalta olennaiset prosessit sekä syvennytään kirjallisuuden avulla eri vieras-

aineiden alkuperään, vaikutukseen sellutehtaalla sekä niiden hallintaan. Työn toisessa osassa 

lasketaan massa- ja vierasainetaseet sakka- ja meesasuodattimelle sekä koko kalkkikierrolle. 
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Taseiden avulla voidaan arvioida mitkä tekijät ovat merkittäviä vierasaineiden hallinnan 

kannalta ja mitkä eivät. Kolmannessa kokeellisessa osassa tavoitteena on koeajojen avulla 

tutkia, onko meesa- tai sakkasuodattimen toiminnan parantamisella mahdollista vaikuttaa 

vierasaineisiin. Samoilla koeajoilla tarkastellaan myös, onko valituilla koeajoilla mahdolli-

suutta parantaa suodattimien suorituskykyä.  Työssä käytetään kirjallisuutta teoriaosan läh-

teenä sekä verrataan saatuja tuloksia kirjallisuudesta löydettyihin referensseihin. Vierasai-

netaseiden pohjana käytetään tehdasjärjestelmien mittausdataa sekä muuta tehtaalla kerättyä 

dataa. Näiden lisäksi käytetään hyväksi UPM:n vierasaineiden historiadataa sekä työn aikana 

tehtyjä laboratorioanalyysejä eri virtauksista. Koeajojen tuloksien tulkinnassa on käytetty 

tilastollista analyysiä. Tilastollisessa analyysissä hyödynnetään Minitab 19 ohjelmistoa ja 

sen sisältämiä Taguchi-, Factorial Regression- ja PLS -analyysejä.  

 

Työn tavoitteet 

• Ymmärtää kalkkikierron kannalta olennaiset vierasaineet 

• Löytää kalkkikierron vierasainetaseeseen vaikuttavat tekijät ja voidaanko niihin 

vaikuttaa 

• Selvittää meesauunin vaihtoehtoisten polttoaineiden vaikutus vierasainetaseeseen. 

• Onko meesa- ja sakkasuodattimien toiminnassa parantamisen varaa vierasainetasei-

den kannalta tai voidaanko niitä ajaa paremmin  

 

Tärkeimmät tutkimuskysymykset 

• Mitä tarkoittaa vierasainemielessä kuoren tai purun kaasutus? 

• Mitä tapahtuu vierasaineille viherlipeäsakan pesussa? Mitkä poistuvat prosessista 

jätteeksi sakkalavalle ja mitkä palaavat suodoksen mukana takaisin? 

• Mitä on tehtävissä meesan pesussa vierasaineille? 

• Mikä on kalkin poistovauhti? Paljonko meesaa käytetään precoatina sakkasuodatti-

messa?  
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2 SULFAATTISELLUPROSESSI 

Sulfaattisellutehtaan keittoprosessin historia ulottuu 1890-luvulle, jolloin Ruotsissa käynnis-

tettiin maailman ensimmäinen kraft-prosessiin perustuva sellutehdas. Tehdas tuotti valkai-

sematonta sellua. Prosessin kehittäminen oli hidasta ja vasta Kanadassa 1920-luvulla opittiin 

regeneroimaan keittokemikaaleja ensimmäisissä soodakattiloissa. Valkaistua kraft-sellua 

opittiin tekemään klooridioksidin käyttöönoton jälkeen 1940-luvun puolessa välissä ja siitä 

eteenpäin sulfaattisellutehtaat ovat hiljalleen kehittyneet suuremmiksi ja tehokkaammiksi. 

Nykyisin kraft-prosessi on hallitseva teknologia sellunvalmistuksessa. (Gullichsen, 2000, s. 

38-40.) 

 

Sulfaattiselluprosessi perustuu neljään asiaan. Keittoa varteen tarvitaan sopivan kokoista 

puuhaketta, painetta, lämpöä ja keittokemikaaleja. Sulfaattiselluprosessissa käytettävää keit-

tokemikaaliseosta kutsutaan valkolipeäksi ja pääasiassa sen aktiiviset yhdisteet ovat nat-

riumhydroksidi NaOH ja natriumsulfidi Na2S. Natriumhydroksidi ja natriumsulfidi ovat ve-

siliukoisia ja ne hajoavat valkolipeässä hydroksidiksi OH- -ja bisulfaatti HS- -ioneiksi. Keit-

timessä vallitsee korkea paine ja noin 160-170 ℃ lämpötila. Korkeassa lämpötilassa ja voi-

makkaasti alkalisissa olosuhteissa hakkeen ligniini alkaa kemiallisesti hajoamaan ja riittävän 

pitkällä viiveellä saadaan lähes kaikki ligniini erotettua puun kuiduista.  Keitossa muodostuu 

siis ruskeaa massaa sekä mustalipeää. Ruskea massa jatkaa keitosta pesuun ja mahdollisen 

valkaisun kautta pumppumassaksi tai kuivatuskoneelle. Mustalipeä, joka on siis ligniinin ja 

käytettyjen keittokemikaalien seos, ohjataan taas talteenottoon regeneroitavaksi. (Gullich-

sen, 2000, s. 38-49.) 

2.1 Kemikaalien talteenotto 

Sulfaattisellutehtaan talteenotto koostuu haihduttamosta, soodakattilasta, kaustisoinnista ja 

kalkin valmistuksesta. Talteenotolla on kaksi päätehtävää. Ensimmäinen on regeneroida 

käytetyt keittokemikaalit ja toinen on hyödyntää mustalipeän sisältämä orgaaninen aines 

energian tuotannossa.  Käytännössä modernilla kemikaalien talteenotolla voidaan pitää keit-

tokemikaalikierto lähes suljettuna ja tuottaa enemmän energiaa kuin sellutehdas itse tarvit-

see. Talteenoton toiminnan kannalta tarvitaan myös pienempiä, mutta välttämättömiä pro-

sesseja. Esimerkiksi suovan erotus ja palstoitus sekä hajukaasujen käsittely. 
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Haihduttamon tarkoituksena on nimensä mukaisesti haihduttaa vettä. Kuitulinjalta saatu 

mustalipeä on kuiva-ainepitoisuudeltaan noin 10-20 % ja poltettavan mustalipeän kuiva-ai-

nepitoisuus on nykyisin noin 70-85 %. Haihduttamon tehtävänä on haihduttaa tämä vesi-

määrä energiatehokkaasti ja luotettavasti. Lisäksi haihduttamossa erotetaan keitossa synty-

viä puun sivutuotteita, kuten suopaa ja metanolia mustalipeästä.  Haihduttamoon tuodaan 

lämpöä höyrynä, jolloin mustalipeän vesi höyrystyy. Nykyisin haihdutinyksiköt ovat kytket-

tyinä sarjaan, jolloin mustalipeää voidaan höyrystää monessa eri lämpötilatasossa. Tyypilli-

sessä monivaihehaihduttamossa on haihdutimia viidestä seitsemään kappaletta. (KnowPulp 

2020, Holmlund & Parviainen, 1999, s. 37-40.) 

 

Soodakattilalla on kaksi päätehtävää. Siellä poltetaan mustalipeän orgaaninen aines ja tuo-

tetaan höyryä turbiinille sekä tehtaan tarpeisiin. Toisena tärkeämpänä tehtävänä on re-

generoida natriumsulfaatti Na2SO4 keittokemikaaliksi Na2S. Soodakattilaan ruiskutetun 

mustalipeäpisaran pudotessa kattilan pohjalle käytännössä kaikki haihtuvat yhdisteet palavat 

matkalla. Jäljelle jää koksi sekä epäorgaaniset osat, jotka ovat pääasiassa Na2CO3 ja Na2S.  

Natriumsulfaatti kuitenkin hapettuu helposti natriumsulfidiksi. Epäorgaanisista yhdisteistä 

ja koksista muodostuu kattilan pohjalle sulakeko, jossa natriumsulfaatti pääsee redusoitu-

maan hapettomassa tilassa koksin hiilen kanssa takaisin natriumsulfidiksi. Keon reaktiot 

ovat monivaiheinen, mutta siinä lopullisesti Na2SO4 redusoituu hapettomassa tilassa muo-

toon Na2S:ksi reaktioyhtälön 2.1 mukaisesti. (Knowpulp, 2020; Vakkilainen, 1999, s. 111.) 

 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐶 → 𝑁𝑎2𝑆 + 2 𝐶𝑂2 (2.1) 

 

Kaustisoinnin pääasiallinen tarkoitus on regeneroida natriumkarbonaatti Na2CO3 poltetun 

kalkin avulla toiseksi tarvittavaksi keittokemikaaliksi eli natriumhydroksidiksi NaOH. Tä-

män lisäksi prosessissa puhdistetaan raaka-viherlipeä suodattamalla epäpuhtauksista sekä 

erotetaan kaustisointireaktiossa syntyvä meesa CaCO3 valkolipeästä. Suodatettu viherlipeä 

sekoitetaan sammuttajassa poltetun kalkin CaO kanssa. Kaustisoinnin päävirtaukset ja yk-

sikköprosessit ovat nähtävillä kuvassa 2.1.  
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Kuva 2.1. Kaustisoinnin päävirtaukset ja yksikköprosessit.  (Vehmaan-Kreula, 2006 s. 1) 

 

Poltettukalkki reagoi ensin viherlipeän veden kanssa sammutetuksi kalkiksi Ca(OH)2 reak-

tioyhtälön 2.2 mukaisesti. Reaktio on eksoterminen. (Knowpulp, 2020.) 

 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐿Ä𝑀𝑃Ö (2.2) 

 

Tämän jälkeen kalsiumhydroksidi reagoi viherlipeässä olevan natriumkarbonaatin kanssa 

natriumhydroksidiksi reaktioyhtälön 2.3 mukaisesti. Reaktio tapahtuu sammuttajassa ja 

kaustiointisäiliöissä. Reaktio vaatii noin 2-3 tunnin viipymäajan. (Knowpulp 2020.) 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 (2.3) 

 

Syntyneen kalsiumkarbonaatin CaCO3 käsittelyä varten sellutehtaalla on kalkkikierto. Kalk-

kikierrossa kalsiumkarbonaatti poltetaan meesauunissa takaisin poltetuksi kalkiksi. Kal-

siumkarbonaatti erotetaan valkolipeästä valkolipeäsuodattimessa, jossa suodos on valkoli-

peää ja kiintoaine meesaa. Meesa pumpataan valkolipeäsuodattimelta varastosäiliöön. Va-

rastosäiliön jälkeen meesa pumpataan meesasuodattimelle, jossa se pestään sekä sen kuiva-

ainepitoisuus nostetaan noin 80 %:iin. Meesauunissa meesa poltetaan noin 1000-1100 ℃ 

lämpötilassa. Meesa eli kalsiumkarbonaatti hajoaa uunissa poltetuksi kalkiksi CaO sekä hii-

lidioksidiksi reaktioyhtälön 2.4 mukaan. (Knowpulp 2020.) 

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐿Ä𝑀𝑃Ö → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 (2.4) 
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3 KALKKIKIERRON TARKASTELTAVAT YKSIKKÖPROSESSIT 

Diplomityön tavoitteena on laskea kalkkikiertoon liittyvien yksikköprosessien vierasaineta-

seet ja taseiden pohjalta pyritään arvioimaan, millä toimenpiteillä voidaan hallita tehtaiden 

vierasainetaseita, parantaa meesauunien ajettavuutta ja vähentää kalkin kulutusta. Työssä 

käytetään hyväksi tehtaiden keräämää näytedataa eri mittauspisteistä, joiden avulla voidaan 

arvioida vierasaineiden kulkua prosessissa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä vierasaineiden 

käyttäytymisestä ja niiden hallinnasta. 

3.1 Meesauuni 

Meesauunilla tarkoitetaan meesan polttoon tarkoitettua rumpu-uunia. Se on horisontaalinen 

sylinterin muotoinen tiilillä vuorattu teräksinen uuni. Meesasuodattimella pesty ja kuivattu 

meesa syötetään uuniin syöttöpäässä syöttöruuvilla. Uuni on hieman kallellaan polttopäätä 

kohti, niin että syötetty kalkki virtaa painovoiman ajamana sitä kohti. Uunissa meesa ensin 

kuivatetaan savukaasujen avulla. Kuivatuksen jälkeen on lämmitysvyöhyke, jossa meesan 

lämpötila nousee kalsiumkarbonaatin hajoamiseen tarvittavaan lämpötilaan. Polttovyöhyk-

keessä meesan lämpötila pysyy vakiona ja se hajoaa kalsiumoksidiksi sekä hiilidioksidiksi. 

Polttopäässä on sektorijäähdytin, jonka kautta valmis kalkki poistuu uunista. Kuvassa 3.1 on 

meesauunin rakenne ja osat nimettyinä. (Knowpulp, 2020.) 

 

Kuva 3.1. Meesauunin rakenne ja osat. (Knowpulp, 2020.) 
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Meesauunin polttolaitteisto koostuu polttimesta, savukaasulaitteistosta ja sektorijäähdytti-

mestä. Meesauunin poltin sijaitsee niin sanotussa polttopäässä. Polttimella tuodaan uuniin 

kalsiumkarbonaatin hajoamiseen tarvitsema lämpöenergia. Tyypillisiä polttoaineita meesa-

uunilla ovat maakaasu, polttoöljy ja pikiöljy. Joissain tapauksissa voidaan polttaa myös bio-

massaa joko pölypolttona tai kaasuttamalla. Uunien energian kulutus vaihtelee reilusti, mutta 

maailman mittakaavassa tyypillisesti tarvitaan noin 5-8 GJ/tCaO (Tran, 2011, s. 21-22).  Sa-

vukaasulaitteiston tarkoituksena on puhdistaa savukaasut meesapölystä sekä etenkin moder-

neissa uuneissa kuivattaa meesa. Meesa kuivatetaan savukaasuilla ja pääosa meesasta erote-

taan savukaasuvirtauksesta syklonissa, josta kuivattu meesa ohjataan syöttöruuvilla uuniin. 

Sektorijäähdyttimessä viilennetään tuorekalkkia ja samalla esilämmitetään polttimen tarvit-

semaa palamisilmaa. (Knowpulp, 2020.) 

3.2 Meesasuodatin 

Meesasuodattimen tehtävänä on kuivattaa ja pestä meesa ennen sen syöttämistä meesauu-

niin. Hyvin toimivalla meesasuodattimella päästään kohtalaisen korkeaan noin 80 % kuiva-

ainepitoisuuteen ja meesasta saadaan pestyä tehokkaasti valkolipeän jäämät pois.  Meesan 

kosteudella on suuri vaikutus meesauunin toimintaan ja energia kulutukseen. Nykyisin käy-

tössä on pääsääntöisesti kahden tyyppisiä vakuumisuodattimia: rumpusuodatin ja kiekko-

suodatin. Rumpusuodatin edustaa hieman vanhempaa ja kiekkosuodatin modernimpaa suo-

datin tyyppiä. (Tikka et al. 2008, s. 153-154.) 

 

Valkolipeän suodatuksesta erotettu meesa säilötään meesasäiliössä noin 35-40 % kuiva-ai-

nepitoisuudessa. Meesasäiliössä on oltava jatkuva sekoitus ja kierrätys, muuten meesa jä-

mähtää säiliöön. Meesasäiliöstä meesa pumpataan suodattimelle. Ennen suodatinta meesaa 

saatetaan laimentaa lähemmäs 25 % kuiva-ainetta, joka parantaa meesan kakun muodos-

tusta. Suodattimelta saadaan meesaa noin 80 % kuiva-aineessa.  Kuvassa 3.2. on periaate-

kuva meesan syötöstä ja meesan kuiva-ainepitoisuudesta erikohdissa meesan käsittelyä. 

(Knowpulp, 2015.) 
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Kuva 3.2. Periaatekuva meesan käsittelystä sulfaattisellutehtaalla. Prosenttiluvut ovat meesan kuiva-ainepitoi-

suuksia (muokattu lähteestä Knowpulp, 2015.) 

 

Suodattimen apujärjestelmiin kuuluvat alipainepainejärjestelmä, syöttö- ja kierrätyspumput 

sekä meesakuljetin ja purkuruuvit. Alipainejärjestelmällä luodaan suodattimen tarvitsema 

alipaine ja järjestelmään kuuluu myös suodossäiliö, jossa erotetaan kaasu ja neste toisistaan. 

Meesasuodattimessa syntyvä meesakakku kaavataan kuljettimelle, josta se syötetään mee-

sauunin syöttöruuvilla. (Knowpulp, 2015.) 

 

Suodattimien meesan kuiva-ainepitoisuutta voidaan parantaa käyttämällä pinta-aktiivisia 

apukemikaaleja. Meesassa vettä esiintyy vapaana ja sitoutuneena. Helposti vakuumisuodat-

timella poistettavaa vapaata vettä on noin 60 prosenttia. Jäljelle jäävästä vedestä noin 25 

prosenttia on meesapartikkelin aukkoihin sitoutunutta vettä ja loput meesapartikkeleiden 

pintaan sitoutunutta vettä. (Lyytinen, 2019, s. 73.) 

3.2.1 Rumpusuodatin   

Rumpusuodattimen toiminta perustuu suodatuskankaan alle luotuun alipaineeseen. Alipaine 

imee suodatettavan aineen suodattimen rummulla olevaa kangasta vasten, jonka läpi suodos 

suodattuu. Samalla kankaan päälle muodostuu kiintoaineesta huokoinen kakku. Tätä osaa 

prosessista kutsutaan kakun muodostukseksi. Tyypillisesti noin 20-35 % rummun pinta-

alasta on upotettuna altaaseen, johon on pumpattu suodatettava liete. Kakun kuivatusosassa 

lietteen muodostamaa kakkua kuivataan imemällä sen läpi ilmaa. Huokosen kakun sisältämä 

neste imeytyy kakusta alipaineen vaikutuksesta ja sen kuiva-aine kasvaa. Kuivaus osalla voi 
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tapahtua myös kakun pesu, jossa kakun sisältämän suodos korvataan pesunesteellä. Pesun 

tarkoituksena voi olla kiintoaineen saaminen talteen mahdollisimman puhtaana tai vaihtoeh-

toisesti pestä suodokseen liukenevat aineet. Pesu tapahtuu syrjäytyspesuna, jossa pesuneste 

syrjäyttää huokoisissa olevan emänesteen. Hallittua kuivausta varten on hyvä tietää kakkuun 

sitoutuneen veden määrä ja vaadittu kuiva-ainepitoisuus. Rummun syklistä kuivausvyöhyk-

keen osuus on noin 40- 60 %. Kakku irrotetaan suodattimen pinnalta kaavaamalla kaavaus-

terällä ja kerätään jatkokäsittelyyn. Kuvassa 3.3 on rumpusuodattimen toiminta-alueet. 

(Wang et al. 2007, s. 495-499.) 

 

Kuva 3.3. Rumpusuodattimen toiminta-alueet. (muokattu lähteestä Wang et al. 2007, s. 499.) 

 

Nykyaikaisessa meesan rumpusuodattimessa on edellä mainittujen osien lisäksi moderni jat-

kuvatoiminen esisuodatuskerroksen uusintalaite eli CPR-pesulaitteisto, jolloin koko kakkua 

ei tarvitse vaihtaa kerallaan, vaan kakkua pestään korkea- ja matalapainevesisuihkuilla. Kor-

keapainevesisuihku liikkuu kelkan avulla rummun leveyssuunnassa ja poistaa kerrallaan pie-

neltä alueelta koko meesakakun, jolloin kakun uusinta ei aiheuta kosteuspiikkiä meesaan. 

Korkeapainesuihkulla saadaan vaihdettua koko kakku noin kerran tunnissa. (Knowpulp 

2005; Tikka et al. 2008. s. 154-155.) 

3.2.2 Kiekkosuodatin 

Kiekkosuodatin on uudempaa teknologiaa meesan suodatuksessa. Kiekkosuodattimen etuina 

verrattuna rumpusuodattimeen on sen pienempi koko suhteessa kuivatuskapasiteettiin ja te-

hokkaampi kakun uusintalaitteisto ja lyhyemmät suodosputket, jotka mahdollistavat rumpu-

suodatinta paremman pesu- ja kuivatuskapasiteetin. Kiekkosuodatimen suodatinelementit 

koostuvat useista rinnakkaisista kiekoista. Kiekot rakentuvat useista sektoreista, joista 
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jokainen on päällystetty suodatinkankaalla. Suodattimen kiekot ovat kiinnitettyjä pyörivään 

akseliin, jonka sisällä on suodoskanavat. Suodoskanaviin muodostetaan alipaine alipainejär-

jestelmällä. Kiekkojen päälle muodostuu meesakakku alipaineen ansioista, jota kaavataan 

kaavaausterillä. Tyypillisesti suodatinkankaan ja kaavarin väli on noin 10-15 mm, jota pak-

sumpi osuus kaavataan pois. Vastaavasti, kuin rumpusuodattimessa kiekot imevät suodatti-

men pohjalla olevasta altaasta meesaa, joka muodostaa suodattimen kankaan päälle meesa-

kerroksen. Kiekkosuodattimessa on vastaavat toiminta-alueet kuin rumpusuodattimessa. 

Yksi suodatinelementin kierros sisältää siis kakun muodostuksen kuivatuksen, kakun pesun 

sekä kaavauksen. Moderneissa kiekkosuodattimissa on CPR-pesulaite. Laitteella uusitaan 

jatkuvasti matalapainepesulla tukkeutunutta precoat- meesakerrosta ja korkeapainejaksolla 

puolestaan koko precoat-kakun pienestä osasta suodatinta. Jatkuva kakun poistaminen ja uu-

sinta pitävät suodattimen kuivaus tehon hyvänä ja tasaisena, jolloin myös meesauunin hal-

linta helpottuu. Kuvassa 3.4 on nähtävillä Andritzin meesasuodattimen rakenne. (Knowpulp 

2015; Tikka et al. 2008, s. 153-154) 

 

 

Kuva 3.4. Andritzin LMD-suodatin (Knowpulp 2015.) 

 

Kiekkosuodattimella päästään tyypillisesti hieman suurempaan kuiva-ainepitoisuuteen kuin 

rumpusuodattimella. Suodattimen kunnossapidossa on myös etuja verrattuna rumpusuodat-

timeen. Siitä voidaan esimerkiksi vaihtaa vain yksittäisiä rikkinäisiä sektoreita tai kiekkoja. 

(Knowpulp 2015) 
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3.3 Sakkasuodatin 

Sakkasuodattimessa käsitellään viherlipeän suodatuksessa tai selkeytyksessä erotettua kiin-

toaineitta eli viherlipeäsakkaa. Viherlipeäsakka sisältää soodakattilan sulan mukana tulleita 

kiinteitä epäpuhtauksia ja viherlipeää.  Sakkasuodattimen tarkoituksena on pestä viherli-

peäsakasta viherlipeä takaisin hyötykäyttöön ja kuivata sakkaa kuivemmaksi sen käsittelyn 

helpottamiseksi. Sakankäsittely on nykyisten sellutehtaiden kemikaalikierron aukaisukohta, 

josta saadaan poistettua kierrosta epäpuhtauksia. Hyvin toimivassa sakankäsittelyssä pyri-

tään minimoimaan syntyneet natrium- ja meesahäviöt, mutta samalla tuottamaan mahdolli-

simman vähän jätettä. Tarkasteltavissa tehtaissa on käytössä perinteiset vakuumisuodatti-

met. Tulevaisuudessa halutaan vähentää syntynyttä kaatopaikkajätettä. jota viherlipeäsakka 

on. Tällöin myös muun tyyppiset suodattimet muodostuvat kiinnostaviksi. Sakkasuodatin 

tyypit voidaan jakaa muutamaan pääluokkaan, joita ovat muun muassa vakuumisuodattimet, 

painesuodattimet ja dekantterilingot. (Sanchez, 2007, s. 9.) 

3.3.1 Imurumpusuodatin 

Viherlipeäsakan käsittelyssä yleisin suodatintyppi on esisuodatuskerros eli precoat -tyyppi-

nen imurumpusuodatin. Suodattimen perustoiminta on vastaavaa kuin meesan suodatuk-

sessa käytettävän rumpusuodattimen. Suodatin toimii jaksoittaisesti, ja jokaisen jakson 

alussa suodattimen viiran päälle muodostetaan meesasta precoat-kakku. Precoat-kakku on 

tyypillisesti noin 50-60 mm paksu. Precoat-kakun päälle imetään vakuumilla suodattimen 

altaasta viherlipeäsakkaa. Sakka pestään ja kuivataan, jonka jälkeen se kaavataan kaavarin 

terällä pois tukkeutuneen meesakerroksen kanssa. Precoat-kakun läpi imetty ilma ja suodos 

erotetaan toisistaan suodossäiliössä. Sakkasuodattimen suodos voidaan pumpata joko laiha-

valkolipeäsäiliöön tai raakaviherlipeäsäiliöön. Kaasut puolestaan ohjataan suihkulauhdutti-

men kautta tyhjöpumpulle ja sieltä edelleen hönkäpesurille. Kuivattu viherlipeäsakkakakku 

kaavataan kaavarilla kuljettimelle, josta se putoaa jätelavalle. Kaavari liikkuu 4-10 tunnin 

suodatusjakson aikana ulkorajalta sisärajalle, jonka jälkeen noin 10-15 mm meesakerros pu-

halletaan pois.  Prosessin periaatekaavio on kuvassa 3.5 ja sakkasuodattimen toiminta sek-

venssi kuvassa 3.6. (Vehmaan-Kreula, 2006, s. 25-28.) 
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Kuva 3.5. Kymin sakkasuodattimen prosessin virtauskaavio. (Vehmaan-Kreula, 2006, s. 26.) 

 

Viherlipeäsakkaliete kerätään viherlipeän suodatuksesta varastosäiliöihin. Varastosäiliöiden 

tarkoitus on tasata viherlipeäsuodattimen syklistä sakan syöttöä viherlipeäsuodattimilta sekä 

tasata syötettävän sakan kiintoainepitoisuutta. Lisäksi varastoinnin aikana viherlipeäsakasta 

liukenee pirssoniitiin eli natriumkalsiumkarbonaatiin Na2Ca(CO3)2 ∙ 2H2O sitoutunut alkali 

vesiliuoikseen, joka mahdollistaa paremman alkalin talteenoton. Sakkasuodattimen pinta py-

ritään pitämään vakiona. Mikäli sakan syötön määrä ei riitä, avataan suodoksen kierrätys-

linja, jolla pidetään altaan pinta vakiona. Kakun pesussa käytetään kuumaa vettä. Kakun 

puhallusta varten prosessilaitteistossa on käytössä paineilmaa. (Vehmaan-Kreula, 2006 s. 

25-28.) 
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Kuva 3.6. Rumpusuodattimen suodatussekvenssi. (Knowpulp 2015.) 

 

Viherlipeäsakan käsittelyssä rumpusuodattimella päästään tyypillisesti kohtalaiseen kuiva-

aineeseen noin 30-50 % ja jäännösalkalitaso jää noin 4-5 %. Tämän lisäksi suodatin kuluttaa 

meesaa noin 1-2 kertaisen määrän käsiteltyyn sakkaan verrattuna, joka tarkoittaa jätemäärän 

moninkertaistumista. Toisaalta sakkasuodattimen precoat-meesan kautta saadaan avattua 

kalkkikiertoa, joka on tarpeen vierasaineiden hallinnan kannalta. (Tikka et al. 2008, s. 141.) 

  

Korkeapainepesu

Meesakakun muodostus

Meesalinjan huuhtelu

Sakan syötön aloitus

Suodatus

Altaan tyhjennys

Jatkuva puhallus ja kankaan pesu
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4 VIERASAINEIDEN ALKUPERÄ 

4.1 Hake 

Puun biomassa syntyy kasvien yhteyttäessä. Tällöin vihreät lehdet valmistavat ilmakehän 

hiilidioksidista sekä maaperän vedestä auringon valon energian avulla sokereita. Kasvin so-

lut muokkaavat sokereista monimutkaisempia yhdisteitä, jotka koostuvat pääasiassa hiilestä, 

hapesta ja vedestä. Näiden lisäksi puu sisältää vielä pienen määrän typpeä ja erilaisia mine-

raaleja. Hiili, vety ja happi muodostavat erilaisia sokereita, joista muodostuvat puun eri ke-

mialliset yhdisteet selluloosa, hemiselluloosa, ligniini ja uuteaineet (Alakangas et al. 2016, 

s. 54-55). Jäljelle jäävät mineraalit, jotka ovat sulfaattisellutehtaan vierasaineiden näkökul-

masta mielenkiintoisia, sillä vaikka niiden suhteellinen osuus kiertävästä massasta on pieni, 

kertyy niitä kuitenkin absoluuttisesti merkittäviä määriä. Taulukossa 4.1 on esitetty runko-

puun alkuaineanalyysi. 

 

Taulukko 4.1. Runkopuun mineraalipitoisuudet kuiva-aineessa mg/kg. (Alakangas et al. 2016, s. 58.) 
 

    

Alkuaine Kuusi [mg/kg] Mänty [mg/kg] Koivu [mg/kg] Haapa [mg/kg] 

Si 59 123 77 63 

Al 2 4 2 6 

Fe 4 8 6 5 

Ca 724 641 636 998 

Mg 95 189 92 286 

Mn 98 81 102 49 

Na 6 15 4 15 

K 215 407 315 1 370 

P 4 41 49 191 

S 50 94 82 125 

Cl 51 85 40 35 

Yhteensä 1 308 1 688 1 405 3 143 
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Taulukosta huomataan, että riippuen puun lajikkeesta sulfaattisellutehtaan talteenoton vie-

rasaineiksi luokiteltavia aineita on noin 1-4 m-% puun kuiva-aineesta. Sellutehtaan mitta-

kaavassa jo yksi massaprosentti on suuri määrä aineitta, ja osa vierasaineista kumuloituu 

kiertoon, jolloin niiden pitoisuudet kasvavat merkittäviksi.  

 

Puun kulutus sellun valmistuksessa vaihtelee lajin mukaan. Havun kulutus tuotettua sellu-

tonnia kohden on noin 5,5 kuorellista kosteaa kiintokuutiota tuotettua kuivasellutonnia koh-

den ja lehtipuun kulutus on noin 4 kuorellista kosteaa kiintokuutiota tuotettua kuivaselluton-

nia kohden (UPM, 2020). Kuitupuun kuoren määrä vaihtelee lajikkeen mukaan siten, että 

kuusen runkotavarassa on noin 13,1, männyssä noin 13,5 ja koivussa noin 14,5 tilavuus-% 

kuorta (Saikku & Rikkonen, 1976, s. 8). Yhtälöllä 4.1 saadaan muutettua kostea kuorellinen 

kiintokuutio kuivaksi massaksi puuainesta, kun tiedetään kuivatuoretiheydet. Männyn kui-

vatuoretiheys on 400 kg/m3, kuusen 400 kg/m3 ja koivun 490 kg/m3. 

 

𝑚𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 = 𝑉𝑘 ∗
𝐾

100
∗ 𝜌𝑘𝑡 (4.1) 

jossa mkuiva on kuivan puun massa [kg/ADt] 

 Vk on kuorellisen kostean puun kiintotilavuus [m3/ADt] 

 K on kuitupuun kuoren määrä [%] 

 ρkt on kuivatuoretiheys [kg/m3] 

 

 

Tehtaalle tuodusta puusta mitataan tilavuus, josta saadaan selville, kuinka paljon puuta kuluu 

tuotettua sellutonnia kohden. Kuivan puun massa saadaan tietää yhtälöllä 4.1, jonka jälkeen 

saadaan laskettua puun mukana tulevat mineraalit, joista suurin osa voidaan laskea vierasai-

neiksi. Kuitenkaan kaikki vierasaineet eivät kulkeudu kemikaalikiertoon, vaan reiluosuus 

jää tuotteeseen tai poistuu keittoprosessista pesuvesien mukana jäteveden puhdistamolle. 

 

Yhdistämällä taulukon 4.1 mineraalipitoisuudet yhtälöllä 4.1 laskettuun puun massaan, saa-

daan selville karkea arvio kuitupuun mukana tulevista vierasaineista. Taulukkoon 4.2 on 

laskettu karkea arvio kuitupuun mukana tuleville vierasaineille. Vierasaineiden määrässä ei 

ole otettu huomioon kuorinnassa tapahtuvaa hävikkiä tai kuoren joutumista hakkeen jouk-

koon.  
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Taulukko 4.2. Puun mukana tulevien vierasaineiden massavirrat sellutehtaalle kuivatonnia sellua kohden. 

Alkuaine Kuusi [g/ADt] Mänty [g/ADt] Koivu [g/ADt] 

Si 118 244 185 

Al 4 8 5 

Fe 8 16 14 

Ca 1 443 1 272 1 528 

Mg 189 375 221 

Mn 195 161 245 

Na 12 30 10 

K 429 808 757 

P 8 81 118 

S 100 187 197 

Cl 102 169 96 

Yhteensä 2 607 3 349 3 375 

 

Alkuaineiden kulku hakkeesta eri osiin sellutehdasta riippuu niiden muodostamien yhdistei-

den ominaisuuksista osa aineista kulkeutuu lähes kokonaan lopputuotteeseen, kun taas osa 

kumuloituu kemikaalikiertoon. Järvinen ja Välttilä selvittivät tutkimuksessaan, miten vie-

rasaineet jakautuivat talteenoton ja kuitulinjojen välillä. Tutkimukseen osallistui vuonna 

1998 kaikki suomalaiset sellutehtaat. Kuvassa on alkuaineittain nähtävillä, kuinka paljon 

hakkeen mukana tulevasta vierasainevirrasta tulee vierasainekuormaa mustalipeän mukana 

talteenottoon. (Järvien & Välttilä, 1998, s. 108.) 
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Kuva 4.1. Sellutehtaan vierasainekuorma kemikaalientalteenottoon prosentteina hakkeen mukana tulevasta 

vierasainekuormasta. Y-akselilla on prosenttiosuus massasta ja x-akselilla alkuaineet. X-akselin yhteydessä 

oleva N kertoo näytteiden lukumäärän. Musta palkki kertoo näytteiden hajonnan. Yläreuna 75% raja ja alempi 

raja on 25 % raja. Viiva puolestaan kertoo suurimman ja pienimmän arvon, kuitenkin niin, että se on aina 

maksimissaan 1,5 kertainen mustaan palkkiin.  (muokattu lähteestä Järvien & Välttilä, 1998, s. 108.) 

 

Kuvasta 4.1 havaitaan, että lähes kaikista aineista yli puolet tulevat mustalipeän mukana 

talteenottoon pois lukien kalsium. Vierasaineiden käyttäytymistä voidaan selittää niiden 

muodostamien yhdisteiden liukoisuuseroilla mustalipeään. (Järvien & Välttilä, 1998, s. 108). 

Ainekohtaisiin ominaisuuksiin palataan tulevassa kappaleessa.  

4.2 Polttoaineet 

Sulfaattisellutehtaalla energiaa-tuotannon perustana on soodakattilalla poltettu mustalipeä. 

Tehtaan vierasainetaseiden näkökulmasta soodakattilalla ei tule kemikaalikiertoon merkittä-

västi uutta ainesta, vaan siellä kierrätetään lipeää ja poltetaan sellunkeitosta jääneet orgaani-

set yhdisteet. Tehdastaseen kannalta olennaista ovat meesauunin polttoaine sekä biolietteen 

käsittely, joista voi tulla prosessiin vierasaineita tehdastaseen ulkopuolelta. 

4.2.1 Meesauuni 

Meesauunissa poltettavien polttoaineiden valikoima on laaja. Polttoaineen valintaan vaikut-

taa tehtaan sijainti, saatavilla olevat polttoaineet, nykyinen poltinlaitteisto ja polttoaineen 

hinta. Tulevaisuudessa pyritään yhä enemmän irti fossiilisista polttoaineista, joten kiinnostus 
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biopohjaisiin polttoaineisiin on kasvamassa. Nykyisin uuneissa poltetaan pääpolttoaineena 

maakaasua, kevyttä ja rakasta polttoöljyä, petrokoksia, pikiöljyä, purua pölypolttona tai kaa-

sutettua biomassaa. Lisäksi voidaan polttaa sivupolttoaineina sellutehtaan sivuvirroista me-

tanolia, mäntyöljyä ja hajukaasuja. Poltettavien polttoaineiden kemialliset koostumukset 

vaihtelevat, ja niiden vaikutusta vierasainetaseeseen on haastavaa mallintaa. Yleisesti mitä 

enemmän polttoaineessa on vierasaineita, sitä enemmän niistä kertyy vierasaineita kemikaa-

likiertoon. Vertailua ajatellen on myös tärkeää huomata polttoaineiden vaihtelevat energia-

sisällöt, joiden takia niiden polttomäärät vaihtelevat tuntuvasti. Taulukossa 4.3 on meesauu-

nissa käytettävien fossiilisten polttoaineiden keskeisiä ominaisuuksia. (Francey et al. 2011, 

s. 22-24.) 

 

Taulukko 4.3. Meesauunissa käytettäviä fossiilisia polttoaineita. (Alakangas et al. 2016, s. 181;187-188.) 

Ominaisuus Yksikkö Vähärikkinen POR Rikillinen POR Maakaasu 

Tehollinen lämpöarvo MJ/kgka 41 40,3 50 

Tyypillinen kosketus m-% 0,1 0,1 - 

Tuhka m-% 0,03 0,05 - 

Rikki (S) mg/kg 9 500 23 000 < 1 

Nikkeli (Ni) mg/kg 20 33 - 

Vanadiini (V) mg/kg 40 180 - 

Natrium (Na) mg/kg - 27 - 

  

Perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla on paljon hyviä ominaisuuksia, minkä takia niitä käy-

tetään. Polttoöljyt ja maakaasu ovat tasalaatuisia, niiden hallinta on helppoa, niiden poltto-

laitteistot ovat kohtuuhintaisia ja eivätkä ne sisällä merkittävää määrää tuhkaa. Toisaalta 

etenkin raskaspolttoöljy sisältää paljon rikkiä. Biopolttoaineet eroavat ominaisuuksiltaan 

fossiilisista. Yhteisiä tekijöitä biopolttoaineille on niiden korkea kosteuspitoisuus, tuhkai-

suus ja pienempi lämpöarvo verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Toisaalta ne ovat monesti 

halvempi sekä hiilidioksidineutraaleita. Taulukossa 4.4 on yleisempien biopolttoaineiden 

lämpöarvot, kosteudet ja vierasainepitoisuudet. 
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Taulukko 4.4. Biopolttoaineiden ominaisuuksia ja vierasainepitoisuuksia (UPM, 2020b; Alakangas et al. 

2016, s. 58,62,64,84; Lyytinen, 2019 s. 61.) 

Ominaisuus Yksikkö PIKIÖLJY MÄNTY-

KUORI 

KOIVU-

KUORI 

MÄNTY-

PURU 

KOIVU-

PURU 

Tehollinen  

lämpöarvo 

MJ/kg_k
a 

40,2 19,5 22,5 19 19 

Tyypillinen  

kosteus 

m-% 0,1 55-62 55-62 50 50 

Al mg/kg 3 908 19 4 2 

Ca mg/kg 12 6 350 7 860 641 636 

Fe mg/kg 11 52 24 8 6 

K mg/kg 40 3 180 1 710 407 315 

Mg mg/kg 0,7 874 323 189 92 

Mn mg/kg 3 244 343 81 102 

Na mg/kg 333 40 14 15 4 

P mg/kg 96 1 260 428 41 49 

S mg/kg 5 405 311 329 94 82 

Si mg/kg 78 60 114 123 77 

Zn mg/kg 1 75 131 - - 

   

Biopolttoaineiden polttotavalla on vaikutusta niiden tuhkan kulkeutumiseen prosessiin. Tuo-

tekaasun valmistuksessa käytetyn biomassan tuhkasta on arvioitu kulkeutuvan noin 50-

100 % meesauuniin. Pölypoltossa suurin osa tuhkasta jää kalkin sekaan meesauunissa 

(Isaksson, 2007). Fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna biopolttoaineet sisältävät huomatta-

vasti enemmän tuhkaa, niillä on myös pääsääntöisesti huonompi lämpöarvo ja korkeampi 

kosteuspitoisuus, pois lukien pikiöljy. 

4.2.2 Tuotekaasun aiheuttama vierasainekuorma 

Meesauunin polttoaineena voidaan käyttää biomassan kaasutuksen tuotekaasua. Kaasutus 

perustuu epätäydelliseen palamisreaktioon eli pyrolyysiin. Pyrolyysissä on tarkoituksena 

kaasuttaa kiinteä polttoaine kaasumaiseen olomuotoon. Kaasutuksessa polttoaineen haihtu-

vat yhdisteet haihtuvat, mutta johtuen kaasuttimen pienestä ilmakertoimesta kaikki yhdisteet 

eivät pala. Käytännössä kaasutus vaatii siis korkean lämpötilan ja teoreettista palamisilma 

pienemmän ilmamäärän. Tyypillisesti tarvittava ilmamäärä on noin 20-30 % stökiömetri-

sestä ilmamäärästä. Biomassan kaasutuksessa kaasutuslämpötila on noin 800–1000 ℃. Ka-

asutuksessa saatu tuotekaasun lämpöarvo on 3–7 MJ/m3n välillä. Tuotekaasu on kuitenkin 

kaasuttimen jälkeen lämpötilaltaan noin 800–900 ℃ lämpötilassa, joten tuntuvan entalpian 
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osuus polttoaineen lämpötehosta on huomattava. Tuotekaasu sisältää myös reilusti raaka-

aineen epäpuhtauksia ja arvion mukaan noin 50–100 % biomassan tuhkasta. Meesauunin 

yhteyteen sijoitetulla kaasuttimella tämä tarkoittaa merkittävää vierasainevirtaa uuniin, joka 

tätä kautta likaa kalkkikiertoa. Pienehköllä 340 t/CaO tuottavalla meesauunilla puun kuorta 

kaasuttaessa kalkkikiertoa on avattava 3,5–7 t vuorokaudessa. Kalkkikiertoa on siis avattava 

noin 1-2 prosenttiyksikköä enemmän. (Isaksson, 2007 s. 6-10.) 

 

Kaasuttimen tapauksessa on polttoaineen tarpeen laskennassa käytettävä niin sanottua kuu-

makaasuhyötysuhdetta. Nykyisen meesauunin polttotehon lisäksi on otettava huomioon kaa-

suttimen häviöt. Tätä varten on määritelty kuumakaasuhyötysuhde, jossa otetaan huomioon 

kaasuttimen häviöt. Yhtälöllä 4.2 voidaan ratkaista meesauunin vaatima polttoaineteho. 

Tyypillinen kuumahyötysuhde on noin 98 %. (Bolhar-Nordenkampf & Isaksson, 2016.) 

 

𝜂𝑘.𝑎. =
𝑃𝑚𝑢

𝑃𝑝𝑎 + 𝐻𝑝𝑎
=

𝐶𝑚𝑢𝐸𝑚𝑢

𝑃𝑝𝑎 + 𝐻𝑝𝑎

(4.2) 

 

jossa Pmu on meesauunin polttoaineteho MW 

 Ppa on polttoaine MW 

 Hpa on polttoaineen tuntuva entalpia MW 

 Cmu on meesauunin keskimääräinen tuotanto tCaO/d 

 Emu on meesauunin ominaiskulutus MJ/tCaO 

 

Yhtälöllä 5.2. saadaan ratkaistua meesauunin tarvitsema polttoaineteho, kun oletetaan tun-

tuva entalpia pieneksi. Vierasainekuorman määrittämiseksi tarvitaan vielä polttoaineen mas-

savirta, joka saadaan polttoaineen lämpöarvon saapumistilassa ja polttoainetehon avulla yh-

tälöllä 5.3. (Bolhar-Nordenkampf & Isaksson, 2016.) 

 

�̇�𝑝𝑎 =

𝑃𝑝𝑎

𝜂𝑘.𝑎.

𝐿𝐻𝑉𝑝𝑎 ∗ (
100 − 𝑀𝑎𝑟

100 ) − 0,02443𝑀𝑎𝑟

 (4.3) 

 

jossa LHVpa  on polttoaineen alempilämpöarvo MJ/kg 

 Mar on polttoaineen kosteuspitoisuus % 



27 

 

4.2.3 Bioliete 

Sellutehtaat käyttävät yleisesti aktiivilietelaitoksia jätevesien käsittelyyn. Puhdistamoiden 

prosessissa syntyy biologista ja primäärilietettä. Primääriliete syntyy jäteveden mekaani-

sesta puhdistuksesta ja se sisältää kuitu-, kuori, täyte ja lisäaineita. Bioliete on biologisessa 

puhdistuksessa syntyvää kuollutta mikrobiomassaa, jossa on ligniiniyhdisteitä, metalleja, 

uuteaineita sekä kloorin orgaanisia yhdisteitä. Puhdistamon jätelietteiden jatkokäsittely on 

tehdaskohtaista. Yksi tyypillisimmistä ratkaisuista on polttaa ne kuorikattilassa. Ennen polt-

toa lietteet tyypillisesti sekoitetaan ja kuivataan esimerkiksi suotonauhapuristimella, jonka 

jälkeen lietteen kuiva-ainepitoisuus nousee noin 40 %:n. Toinen vaihtoehto biologiselle liet-

teelle on sen polttaminen soodakattilassa. Tällöin bioliete syötetään joko haihduttamon 

kautta tai suoraan soodakattilan polttoaineeksi. Bioliete sisältää kuitenkin merkittävän mää-

rän vierasaineita, kuten piitä, klooria, kaliumia, fosforia, alumiinia, rautaa ja magnesiumia, 

jotka lisäävät kemikaalikierron vierasainekuormaa. Biolietteen vierasaineiden vaikutus ke-

mikaalikiertoon on tehdaskohtaista. Vierasainepitoisuuksien hallinnan näkökulmasta saattaa 

olla tarvetta esimerkiksi lisätä make up-kalkin käyttöä ja panostaa vierasainetasojen seuran-

taan. Biologisen lietteen koostumus ja määrä vaihtelevat tehdas kohtaisesti. Kirjallisuudesta 

löytyy muutama arviota määristä ja koostumuksista. Dahlbomin tutkimuksessa arvioitiin in-

tegroidun sellutehtaan biolietteen polton vaikutuksia vierasainetaseeseen ja sen tulokset ovat 

nähtävillä taulukossa 4.5. (Dahlbom, 2005, s. 1-4.) 

 
Taulukko 4.5. Vierasainekuorma biolietteen poltosta soodakattilalla esimerkki on integroidusta sellu- ja pa-

peritehtaasta. (Dahlbom, 2005, s.4.) 

Vierasaine Biolietteen vie-

rasainepitoisuus, 

[g/tk] 

Biolietteen vieras-

ainekuorma, 

[kg/ADt] 

Osuus tehtaan vie-

rasainekuormasta, 

[%] 

Al 9 300 0,052 79 

Si 130 0,001 1 

P 2 800 0,016 16 

Mg 1 900 0,010 2 

Ca 15 000 0,070 - 

Cl 12 000 0,002 2 

Fe 1 500 0,008 34 

Mn 200 0,002 1 

K 1 200 0,006 1 

Cu 30 0,0001 5 

N 70 000 0,315 - 
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Tutkimuksen mukaan biolietteen käyttäminen soodakattilan polttoaineena lisää merkittä-

västi alumiinin, fosforin ja raudan kertymistä kemikaalikiertoon. Myös muiden aineiden li-

sääntyminen on merkittävää, sillä ne kertyvät suoraan kemikaalikiertoon, joten niiden osuus 

kemikaalikiertoon tulevasta vierasainekuormasta on verrattain suurempi kuin hakkeen mu-

kana tulevien vierasaineiden. 

  



29 

 

5 VIERASAINEIDEN TEORIAA 

Suljettua sellutehtaankemikaalikiertoa on haviteltu jo 1970-luvulta asti ja ajatuksen pohjalta 

sellutehtaiden teknologia on kehittynyt voimakkaasti niistä päivistä nykyhetkeen. Nykyai-

kaisessa modernissa sellutehtaassa kemikaalien kierto on jo korkealla tasolla, jolloin make 

up-kemikaalien määrä on pieni. Tulevaisuudessa sellutehtaat rakentuvat vielä enemmän 

biotuotetehdaskonseptin suuntaan, jossa hyödynnetään sellunvalmistuksen sivuvirtoja en-

tistä tehokkaammin. Näitä ovat esimerkiksi mäntyöljy, tärpätti, tuotekaasu ja rikkihappo 

(MetsäFibre, 2020). Parantuneen ympäristötietoisuuden ja -lainsäädännön takia sulfaattisel-

lutehtaan kemikaali- ja vesikiertoa on suljettu voimakkaasti viimeisien vuosikymmenten ai-

kana. Sulfaattisellutehtaiden kemikaalikiertojen sulkeminen on tuonut uudeksi prosessihaas-

teeksi eri vierasaineiden rikastumisen. 

 

Vierasaineiden hallinnan ajurina toimii pyrkimys parempaan käytettävyyteen, jolloin voi-

daan säästyä turhilta tuotannon menetyksiltä. Prosessin vierasainepitoisuuksia seuraamalla 

voidaan ennaltaehkäistä monia ongelmia, joista yhtenä tunnetuimpana voi mainita soodakat-

tilan tulistinalueen tukkeutumisen kloori- ja kaliumpitoisuuksien noustessa, mikä aiheuttaa 

soodakattilan pesun ja sellutehtaan alasajon päiviksi. Kappaleessa kerrotaan eri vierasainei-

den lähteistä, vaikutuksesta kemikaalikiertoon, niiden mahdolliset rikastumispaikat sekä nii-

den hallintatekniikasta.  

5.1 Vierasaineiden lajittelu 

Vierasaineiksi englanniksi Non-Process Element eli NPE määritellään aineet, jotka eivät 

osallistu kuidun valmistusprosessiin. Vierasaineita seurataan tyypillisesti niiden prosessia 

haittaavien ominaisuuksien takia, mutta kuitenkaan kaikki vierasaineet eivät välttämättä ole 

prosessille haitallisia. Haitalliset vierasaineet aiheuttavat erilaisia ongelmia muun muassa 

laitteiden likaantumista ja tukkeutumista, korroosiota, laitteiston heikentynyttä suoritusky-

kyä, kuollutta kuormaa, kaasumaisten päästöjen nousua ja natrium-rikkitaseen heittelyä. 

(Salmenoja et al. 2009, s. 1-2.) 

 

Sellutehtaan kemikaalikiertoon kertyy paljon eri vierasaineita, joista suurin osa ei haittaa tai 

vaikuta juurikaan prosessiin. Vuosien varrella prosessin toimivuuden kannalta olennaisim-

miksi vierasaineiksi ovat nousseet kalsium Ca, kalium K, kloori Cl, mangaani Mn, alumiini 
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Al, Pii Si, fosfori P, rauta Fe ja natrium Na. Natriumin ja kalsiumin tapauksissa ne ovat 

osassa kohtaa prosessia prosessikemikaaleja, mutta toisessa osassa prosessia ne ovat epätoi-

vottuja vierasaineita. Natriumia tarvitaan sellunkeitossa niin natriumsulfidina kuin natrium-

hydroksidina, mutta kalkkikierrossa natrium ei osallistu prosessiin vaan on vierasaine. Sa-

moin kalsiumia tarvitaan kaustisoinnissa natriumkarbonaatin regeneroinnissa natriumhyd-

roksidiksi, mutta toisaalta valkolipeän joukossa kuitulinjalla se lasketaan vierasaineeksi. 

Yksi tapa jaotella vierasaineita on jakaa ne liukoisuuden perusteella kolmeen ryhmään. Liu-

koisuuden perusteella voidaan arvioida mihin kohtaan prosessia vierasaineet kertyvät ja mi-

ten niitä voidaan vähentää. Taulukossa 5.1 on nähtävillä jaottelu liukoisuuden perusteella. 

(Tikka et al. 2008, s. 187.)   

 

Taulukko 5.1. Vierasaineiden jako liukoisuuden perusteella (Tikka et al. 2008, s. 187.)  

1. Aine liukenee hyvin 

sekä valkolipeään että               

viherlipeään 

2. Aine liukenee parem-

min viherlipeään kuin             

valkolipeään 

3.Aine liukenee paremmin 

valkolipeään kuin viherlipe-

ään 

Kalium K, Fosfori P, Magnesium Mg, 
Kloori Cl Pii Si Mangaani Mn,  

 Rauta Fe 

 

Tätä lajittelutapaa on tarkoituksenmukaista käyttää, kun puhutaan kaustisoinnin vierasai-

neista, sillä taulukon avulla voidaan päätellä kertyvätkö kyseiset vierasaineet kalkki- vai li-

peäkiertoon. Esimerkiksi huomataan fosforin liukenevan paremmin viherlipeään kuin val-

kolipeään, jolloin se pääosin saostuu kaustisoinnissa ja kulkeutuu meesan mukana kalkki-

kiertoon. Toinen mahdollinen tapa lajitella vierasaineet kolmeen pääryhmään on esitelty 

alla. Taulukossa 5.2 on esitetty Ulmgrenin tapa lajitella vierasaineet. (Ulmgren, 1997.) 

 

Taulukko 5.2. Vierasaineiden lajittelu. (Ulmgren, 1997.) 

1. Aine kertyy                   

viherlipeäsakkaan 

2. Aine kertyy                 

lipeäkiertoon 

3. Aine kertyy 

kalkkikiertoon 

Magnesium Mg, Kloori Cl, Magnesium Mg, 
Kalsium Ca, Kalium K, Alumiini Al, 

Mangaani Mn, Pii Si, Mangaani Mn, 
Rauta Fe, Alumiini Al Rauta Fe, 
Kupari Cu, 

 
Pii Si 

Lyijy Pb   

 



31 

 

Lajittelun ajatuksena on lajitella vierasaineet sen mukaan, liukenevatko ne lipeäkierrossa, 

saadaanko ne eroteltua viherlipeästä suodatuksen yhteydessä vai kertyvätkö ne kalkkikier-

toon. Hyvin toimivassa viherlipeän suodatuksessa päästään 90-99 % tehokkuuteen kiintoai-

neen erotuksessa riippuen viherlipeän suodatustavasta (Tikka et al. 2008, s. 187). Näin ollen 

hyvin onnistuneen suodatuksen avulla saadaan suurin osa kiintoaineesta ja sen sisältämistä 

vierasaineista sakankäsittelyn piiriin. Viherlipeäsakka suodatetaan ja pestään, jolloin saa-

daan vielä sakan mukana olevat viherlipeän arvokkaat aineet kuten natrium takaisin proses-

siin. Viherlipeäsakkaan kertyvät vierasaineet kuuluvat tyypillisesti siirtymämetalleihin, 

jotka eivät liukene alkalisissa olosuhteissa. Taulukon 5.2 ensimmäisessä sarakkeessa on esi-

telty viherlipeäsakkaan kertyviä aineita. Toisaalta edellä mainitut vierasaineet voivat myös 

kertyä kalkkikiertoon tai valkolipeään, mikäli niitä tulee prosessiin meesauunin polttoaineen 

mukana tai vaihtoehtoisesti viherlipeäsuodattimet vuotavat sakkaa kaustisointiin. Meesauu-

nissa prosessiin tulleet aineet ohittavat viherlipeän suodatuksen, jolloin myös siirtymämetal-

lit voivat joutua valkolipeän mukaan tai jäädä kalkkikiertoon. (Ulmgren, 1997.) 

5.2 Fosfori 

Sellun raaka-aineena käytettävä puu on suurin yksittäinen fosforin lähde. Hakkeen mukana 

tulleesta fosforista 75 % päätyy laihamustalipeän mukana haihduttamolle ja loput poistuvat 

prosessista ruskeanmassan mukana valkaisuun ja lopulta lopputuotteeseen (Järvinen & Vält-

tilä, 1998, s. 109). Fosforikuormaa kasvattavat biolietteen hyödyntäminen soodakattilalla ja 

biomassan polttaminen meesauunissa. 

 

Kalkkikierrossa fosforin ongelmallisuus perustuu sen taipumukseen sitoa vapaata kalkkia. 

Fosfori muodostaa kalkin kanssa erilaisia fosfaattiyhdisteitä, muun muassa Ca5OH(PO4)3. 

Fosfaattiyhdisteistä tekee haastavia niiden muuttuva liukoisuus kaustisoinnin eri vaiheissa. 

Ulmgrenin tutkimuksen mukaan fosfaattiyhdisteet liukenevat noin viisi kertaa paremmin vi-

herlipeään kuin valkolipeään. Tämän takia kalsiumfosfaatit saostuvat sammuttimessa ja kal-

sinointiastioissa ja kulkeutuvat erotetun meesan mukana kalkkikiertoon. Sitoessaan kalkkia 

fosfori muodostaa kuollutta kuormaa kalkkikiertoon eli reagoimatonta materiaalia. Kuollut 

kuorma, englanniksi dead load, on siis ylimääräistä materiaalia, joka kiertää prosessin mu-

kana reagoimatta. Kalkkikierrossa kuollut kuorma nostaa esimerkiksi meesauunin energian-

kulutusta. Fosforin tapauksessa yhden massaprosentin fosforipitoisuus meesassa sitoo viisi 
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prosenttiyksikköä kalkkia (Ulmgren, 1997). Fosforipitoisuuksien kasvu on myös yhdistetty 

meesauunin renkaan muodostumiseen. Fosfaattiyhdisteet eivät sula meesauunin lämpöti-

loissa, mutta fosfori voi fosfaattiyhdisteiden lisäksi muodostaa esimerkiksi fosforioksidia 

P2O5 ja natriumtrifosfaattia Na5P3O10. Yhdisteet sulavat noin 600 ℃ lämpötilassa ja saatta-

van näin aiheuttaa meesan tarttumista, josta voi seurata meesauunin renkaan muodostumista 

(Izhar, 2004.).  

 

Fosforipitoisuuden hallinnan kannalta on tärkeää, että kalkkikierto ei ole täysin suljettu. Tyy-

pillisesti kalkkierrosta poistetaan meesaa sakkasuodattimen kautta, mikäli viherlipeän sakan 

käsittelyssä on käytössä precoat-suodatin tai meesauunin sähkösuodattimesta. (Ulmgren, 

1997).  Fosforipitoisuuden seurantaa voidaan tehdä esimerkiksi meesanäytteistä, jolloin fos-

foripitoisuuden raja-arvon ylittyessä voidaan lisätä meesapölyn ajamista ulos prosessista. 

Fosforipitoinen meesapöly kelpaa lannoiteteollisuudelle raaka-aineeksi. Tämän takia on ta-

loudellisesti järkevämpää lisätä meesapölyn poistoa, kuin lisätä sakkasuodattimen precoat 

meesan käyttöä. Näin tehden saadaan vähennettyä kaatopaikka jätteenmäärää, joka vähentää 

niistä aiheutuvia kustannuksia. 

 

Fosforin hallinnasta on viime vuosikymmeninä tehty tutkimusta, jonka perusteella on to-

dettu, että fosfori rikastuu meesasuodattimen sähkösuodattimen meesapölyyn (Ulmgren, 

1997). UPM tehtaiden historiadatan perusteella pääosin näin onkin. Kaukaalla ilmiö ei ole 

yhtä selvä kuin muilla tehtailla, kuten taulukosta 5.3 huomataan. 
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Taulukko 5.3. Fosforin rikastuminen meesasuodattimen meesapölyyn UPM:n Suomen tehtailla. Taulukossa 

erotus kertoo kuinka paljon enemmän meesapölyssä on fosforia mg/kg. Taulukossa on seitsemän eri näytekier-

roksen näytteet. Positiivinen erotus kertoo, että meesa pölyn fosfori konsentraatio on suurempi kuin meesan. 
 

NÄYTE    

1 

NÄYTE 

2 

NÄYTE 

3 

NÄYTE 

4 

NÄYTE 

5 

NÄYTE 

6 

NÄYTE 

7 

KAU 
       

Meesa-

pöly 

2 903 9 791 4 767 8 938 
 

9 471 7 637 

Meesa 3 765 3 346 5 033 10 496 
 

5 949 7 886 

Erotus -862 6 445 -266 -1 558 
 

3 522 -249 

KYM 
       

Meesa-

pöly 

18 672 13 008 11 953 7 456 17 728 13 763 
 

Meesa 8 614 9 340 7 336 5 086 11 827 8 441 
 

Erotus 10 058 3 668 4 617 2 370 5 901 5 323 
 

PIE 
       

Meesa-

pöly 

12 743 14 019 17 828 17 750 22 994 
  

Meesa 6 082 7 419 9 085 4 868 14 478 
  

Erotus 6 661 6 600 8 743 12 882 8 516 
  

 

5.3 Pii 

Piitä kertyy sellutehtaan kemikaalikiertoon pääasiassa, puun, talkin, make-up-kemikaalien, 

vaahdonestoaineiden, puun epäpuhtauksien kuten hiekan, prosessivesien ja meesauunin bio-

polttoaineiden kautta. Yksi mahdollinen reitti piillä on myös meesauunin muurauksessa käy-

tetyt tiilet, jotka voivat sisältää alumiinisilikaatteja (Mehtonen, 2013 s. 25-26). Hake sisältää 

piitä noin 20–30 mg/kg, mutta hakkeen mukana tulevat epäpuhtaudet kuten hiekka, savi ja 

kuori saattavat jopa kaksin kertaista kiertoon tulevan piin määrän. Noin 60 % prosessiin 

tulevasta piistä on peräisin hakkeesta. Toinen suuri lähde on make up-kalkki, joka voi sisäl-

tää korkeita pitoisuuksia piitä. Karkeasti arvioiden kirjallisuuden mukaan piitä tulee suu-

ruusluokassa 50–20 g/ADt hakkeen mukana prosessiin. (Holamo, 1999, s.13.; Salmenoja et 

al. 2009, s. 5.) 

 

Piillä on vastaavia ominaisuuksia kuin fosforilla. Pii liukenee paremmin viherlipeään kuin 

valkolipeään, joka aiheuttaa sen saostumisen kaustisoinnissa. Piin kalsiumyhdisteet liukene-

vat alkalisissa olosuhteissa, joten piitä löytyy eri pitoisuuksina ympärilipeäkiertoa niin 

musta-, viher- kuin valkolipeästäkin. Piitä esiintyy kemikaalikierrossa erilaisina 



34 

 

silikaattiyhdisteinä SixOy. Kalsiumsilikaatit ovat tyypillisiä meesassa esiintyviä yhdisteitä, 

jotka sitovat vapaata kalsiumia kalkista. Vastaavasti kuin fosfaattiyhdisteissä, silikaattiyh-

disteet meesassa muodostavat myös kuollutta kuormaa kiertoon, ja tutkimusten mukaan yksi 

% piitä kalkkikierrossa sitoo 6 % kalsiumoksidia. Ilmiön taustalla on kaustisoinnissa tapah-

tuva reaktio, jossa pii sitoo kalsiumia muodostaen dikalsiumsilikaattia Ca2SiO4. (Ulmgren, 

1997.). Alumiinisilikaattiyhdisteet ovat toinen ongelmallinen piin esiintymismuoto. Taylo-

rin mukaan yhdisteiden on todettu heikentävän suodattimien tehokkuutta, josta seuraa esi-

merkiksi meesasuodattimella meesan kuiva-aineen laskua. Tämä johtuu alumiinisilikaattien 

levymäisestä partikkelimuodosta ja se tukkii suodattimen kankaan. (Taylor& McGuffie, 

2007, s. 1.) Piin silikaattiyhdisteet ovat myös ongelmallisia haihduttamolla, jossa ne muo-

dostavat haihdutinyksiköiden lämpöpinnoille yhdessä alumiinin kanssa alumiinisilikaatti-

kerroksen, joka huonontaa merkittävästi lämmönjohtavuutta. Alumiinisilikaattikerros on 

vaikeasti irrotettavissa lämpöpinnoilta ja sen irrotus vaatii haihduttamon normaaleita pesuja 

kovempia toimenpiteitä. Alumiinisilikaattiyhdisteet myös vaikuttavat meesan väriin. Korkea 

alumiinisilikaatti pitoisuus värjää meesan vihreäksi, jonka voi havaita tehtaiden ostokalk-

kiajojen aikana. (Tikka et al. 2008, s. 83.; Karlemo, 2019, s. 20-21.) 

 

Pii-pitoisuuksien hallinnassa tärkeässä osassa on meesan poistaminen prosessista. Tätä voi-

daan tehdä niin sakkasuotimen precoattina kuin meesauunin sähkösuodatin tuhkana. Yhtenä 

vaihtoehtona on myös magnesiumin lisääminen liuottajaan, jolloin silikaatti saostuu ja se 

saadaan poistettua prosessista viherlipeäsakan mukana. Magnesium muodostaa normaalisti 

viherlipeään liukenevan piin kanssa monimutkaisia magnesiumyhdisteitä, joihin voi olla si-

toutuneena myös alumiinia, natriumia ja rautaa. Nämä yhdisteet saostuvat ja ne kertyvät vi-

herlipeäsakkaan. Taylorin ja McGuffen tukimassa Elk Fallsin sellutehtaan magnesiumkon-

sentraation ei ollut riittävä sitomaan liuottajassa liuennutta piitä ja alumiinia, jolloin piin ja 

alumiinin erotuskyky viherlipeän selkeyttimessä oli rajoittunut. Pii liukenee hyvin viherli-

peään, joten ilman magnesium käsittelyä sitä ei ole kertynyt merkittävissä määrin viherli-

peäsakkaan. (Taylor & McGuffie, 2007, s. 1-4). 

5.4 Magnesium 

Suurin osa prosessiin tulevasta magnesiumista on peräisin puusta. Magnesiumin määrä 

puussa riippuu sen lajikkeesta, esimerkiksi männyn mukana tulee karkeasti noin 300 g/ADt 
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magnesiumia prosessiin. Tämän lisäksi sitä tulee make up-kalkin ja valkaisussa käytettävän 

magnesiumsulfaatin mukana. Valkaisun pesuvedet voidaan ohjata myös suoraan jäteveden-

puhdistamolle. (Salmenoja et al. 2009, s. 4.) 

 

Magnesium on niukkaliukoinen lipeäkierrossa ja se kertyykin viherlipeäsakkaan, sammutta-

jan pohjahiekkaan ja meesaan. Magnesiumin hallinnassa on tärkeää hyvin onnistunut viher-

lipeän suodatus, jolloin magnesium saadaan tehokkaasti pois lipeäkierrosta. Meesauunissa 

magnesium muodostaa magnesiumoksidia MgO ja se reagoi sammuttajassa magnesiumhyd-

roksidiksi Mg(OH)2 reaktioyhtälön 5.1 mukaisesti. 

 

𝑀𝑔𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑠) (5.1) 

 

Magnesiumhydroksidi ei osallistu kaustisointireaktioon, vaan magnesiumyhdisteet lukeutu-

vat myös kaustisoinnin kuolleeseen kuormaan. Kohonneen magnesiumpitoisuuksien suurin 

ongelma on magnesiumhydroksidin Mg(OH)2 aiheuttama suodattimien tukkeutuminen, 

josta voi seurata meesasuodattimen ja sakkasuodattimen  kuiva-ainepitoisuuden laskua.  

(Salmenoja et al. 2009, s.4.; Holamo, 1999 s. 32-34.; Karlemo, 2019, s. 23.) 

 

Magnesium reagoi myös muiden vierasaineiden kanssa, kuten aiemmissa kappaleissa on 

kerrottu. Erityisesti vapaat magnesiumionit reagoivat alumiinin ja silikaattiyhdisteiden 

kanssa saostuen, joka saadaan lipeäkierrosta pois viherlipeäsakan kanssa. (Taylor & McGuf-

fie 2007, s. 4-5.) 

5.5 Alumiini 

Alumiinia tulee prosessiin hakkeen, make up-kalkin mukana ja mahdollisen kuoren kaasu-

tuksen meesauuniin mukana. Kuori sisältää jopa 70-kertaisen määrän alumiinia verrattuna 

hakkeeseen, joten meesauunin käyttäminen kaasutetulla kuorella lisää merkittävästi alumii-

nia kemikaalikierrossa. Hakkeen mukana tulevasta alumiinista 20–40 % jatkaa ruskean mas-

san mukana kuitulinjalla, josta noin puolet palautuvat kemikaalikiertoon, mikäli valkaisu-

suodos palautetaan kemikaalien talteenottoon. Valmiin sellun mukana kulkeutuu ulos teh-

taalta noin 10-20 % alumiinista. Make up-kalkin mukana tuleva alumiini esiintyy oksidina, 

joka liukenee täysin viher- ja valkolipeään. (Ulmgren, 1997.; Holamo, 1999, s. 29-32.) 
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Alumiinia on sellutehtaan kemikaalikierrossa niin lipeä kuin kalkkikierrossa. Alumiini muo-

dostaa kemikaalikierrossa piin kanssa alumiinin silikaatteja, joiden ongelmia käsiteltiin 

aiemmin kappaleessa 5.3. Lyhyesti alumiini reagoi piin kanssa muodostaen alumiinisilikaat-

teja, jotka aiheuttavat ongelmia haihduttamon lämpöpinnoilla ja kaustisoinnin suodatta-

missa. Mustalipeässä alumiini konsentraation raja-arvona pidetään 0,02 massa-% kuiva-ai-

neessa, jonka jälkeen voidaan havaita alumiinin ja piin muodostamaa silikaattikerrostumaa. 

(Tikka, 2008, s. 83.) 

 

Alumiinia poistuu kemikaalikierrosta viherlipeäsakan, sammuttajanhiekan ja meesan mu-

kana, mutta sitä on myös liuenneena lipeään. Alumiinin tapauksessa on liukoisuuteen vai-

kuttavat lämpötila ja mahdolliset kationit esimerkiksi magnesium. Alumiini muodosta mag-

nesiumin kanssa monimutkaista yhdistettä, jotka ovat liukenemattomia viher- ja valkolipe-

ään ja näin ollen ne kertyvät viherlipeäsakkaan ja meesaan. (Salmenoja et al. 2009, s. 3.) 

5.6 Kalium 

Kaliumia tulee prosessiin pääasiassa puun mukana. Havupuu sisältää koivua vähemmän ka-

liumia noin 0,8-1,5 %, kun taas koivu sisältää 2-5 % kaliumia. Kuten taulukosta 5.1 nähdään, 

kalium liukenee hyvin niin viher- kuin valkolipeään, joten sen hallinta on haastavampaa kuin 

saostuvien vierasaineiden. (Salmenoja et al. 2009, s.4.; Paleologou, 1999, s. 1-2.) 

 

Kaliumista on erityisesti haittaa soodakattilalla. Kaliumin yhdisteiden sulamislämpötilat 

ovat noin 800 ℃, jolloin ne sulavat kattilassa ja tiivistyvät tulistinpinnoille. Kertymät tukki-

vat kattilan tulistinaluetta ja aiheuttaa korroosiota, jonka takia sen hallinta on olennaista soo-

dakattilan toiminnan kannalta. Vastaavasti kaliumyhdisteet voisivat sulaa meesauunissa ja 

olla osaltaan muodostamassa rengasta tai aiheuttamassa kalkin sintraantumista. Kalium liu-

kenee hyvin valkolipeään ja pestään hyvin pois meesasuodattimessa, joten tyypillisesti kalk-

kikierrossa ei ole merkittävää määrää kaliumia. (Holamo, 2000, s.23; Paleologou et al. 1999, 

s.3-4.) 

 

Kaliumia rikastuu soodakattilan lentotuhkaan, josta sitä tyypillisesti poistetaan prosessista 

sähkösuodattimen suolan mukana. Nykyään on olemassa erityisiä liuotus-linkojärjestelmiä 
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kaliumin ja kloorin poistamiseksi soodakattilan lentotuhkasta, jolloin niidenhallinnan takia 

menetetä ei samalla arvokkaita natrium- ja rikkiyhdisteitä. (Knowpulp, 2015.) 

5.7 Kloori 

Kloori tulee prosessiin puun, make-up kemikaalien, valkaisukemikaalien, kloorihapon ja 

prosessivesien mukana. Kloorista noin 60-90 % on peräisin puusta. Kloori liukenee hyvin 

alkalisissa olosuhteissa, joten se kertyy sulfaattisellutehtaalla lipeäkiertoon. (Carlemo, 2019, 

s. 21-22.; Holamo, 2000, s. 23.) 

 

Kloorikonsentraation nousu huomataan ensin soodakattilassa. Kloorin muodostamat suolat 

laskevat soodakattilan tuhkan sulamispistettä, jolloin suola tarttuu soodakattilan tulistimiin 

aiheuttaen tukkeutumista. Tukkeutumisen lisäksi tulistimiin tarttunut klooripitoinen suola 

aiheuttaa tulistimissa pistekorroosiota. Soodakattilan tulistin alueen tukkeutuminen korostuu 

kattiloilla, joilla ajetaan suunnittelukapasiteettiin verrattuna suurempaa kuormaa. (Tikka et 

al. 2008, s. 116-117.) 

 

Kloori rikastuu kaliumin tapaan soodakattilan lentotuhkaan ja näin ollen sen hallintaan käy-

tetään vastaavia keinoja kuin kaliumin tapauksessa. Klooria saadaan prosessista pois sooda-

kattilan tuhkan mukana. (Knowpulp, 2015.) 

 

5.8 Natrium 

Natrium on lipeäkierrossa prosessiaine, mutta kalkkikierron puolella se lasketaan vierasai-

neeksi. Meesassa voi olla natriumia kolmessa eri muodossa, veteen liukoista natriumia, ve-

teen liukenematonta natriumia ja niin sanottua vartioitua natriumia englanniksi guarded so-

dium. Näiden lisäksi meesauuniin tulee natriumia polttoaineen mukana. Esimerkiksi pikiöljy 

sisältää natriumia noin 300 mg/kg. (Lyytinen, 2019, s. 61.; Tran, 2020, s. 1-2.) 

 

Vesiliukoinen natrium on pääasiassa valkolipeän jäämiä meesassa, suurimmaksi osaksi nat-

riumhydroksidia ja natriumsulfidia, sekä lisäksi pieniä määriä natriumkarbonaattia, natrium-

sulfaattia ja natriumkloridia. Vesiliukoisen natriumin määrän kasvun takana voi olla esimer-

kiksi pienentynyt meesan kuiva-aine ja epäonnistunut meesan pesu. Vesiliukoisen 
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natriuminyhdisteet reagoivat meesauunissa muodostaen natriumkarbonaattia, natriumsul-

faattia ja rikkivetyä. Yhdisteet sulavat uunissa noin 800 ℃ lämpötilassa, joka on lähellä kal-

siumkarbonaatin reaktiolämpötilaa.  (Tran, 2020, s. 1-2.) 

 

Veteen liukenemattomat natriumyhdisteet ovat puolestaan ovat muodostaneet kemiallisen 

sidoksen esimerkiksi silikaatin kanssa ja eivät tämän takia liukene veteen. Veteen liukene-

matonta natriumia syntyy pääasiassa veteen liukenevan natriumin ja esimerkiksi piin, tai 

silikaattimineraalien reagoidessa meesan ja uunin muurausten kanssa. Veteen liukenematto-

man natriumin määrän kasvun taustalla voi olla esimerkiksi meesauunin polttopään lämpö-

tilan kasvaminen, viherlipeäsakan suodatustehon heikkeneminen tai make up-kalkin käytön 

kasvu. Tyypillisesti näillä yhdisteillä on korkea sulamislämpötila, jonka takia ne eivät sula 

meesauunin lämpötiloissa ja ovat pääsääntöisesti inerttiä kuollutta kuormaa. (Tran, 2020, s. 

1-2.) 

 

Vartioitu natrium ei liukene veteen huoneenlämmössä, vaan tulee liukoiseksi vasta kuumen-

tamisen jälkeen. Näissä yhdisteissä veteen liukenevat natriumionit ovat vartioituina veteen 

liukenemattomalla kalsiumkarbonaatilla. Karbonaatti- ja kalsium-ionit suojaavat natrium-

ioneja, jolloin natrium ei pääse liukenemaan. Tätä natrium tyyppiä pidetään hankalimpana, 

sillä sitä ei voida puhdistaa meesasta pesemällä ja silti se reagoi uunissa muodostaen ongel-

mallista natriumkarbonaattia ja -sulfaattia. Normaalisti vartioidun natriumin määrä on noin 

0,25 m-%, jonka takia poltettu kalkki sisältää aina enemmän natriumia kuin meesa. (Tran 

2020, s. 2-3)  

5.9 Rikki 

Rikki on yksi sulfaattiselluprosessin prosessiaineita, mutta kalkkikierron puolella sen voi-

daan ajatella olevan vierasaine, etenkin meesauunissa rikki on liian suurina pitoisuuksina on 

haitallista. Kalkkikierrossa rikin pääasiallinen lähde on polttoaineiden rikkiyhdisteet sekä 

meesauunissa poltettavat hajukaasut. Tyypillisiä rikkipitoisia polttoaineita ovat raskas polt-

toöljy, öljykoksi ja pikiöljy. Rikki eroaa monista muista vierasaineista siinä, että se ei rikastu 

kalkkikiertoon vaan sitä tulee esimerkiksi polttoaineen mukana ja kaustisoinnissa se liuke-

nee lipeään. (Francey & Tran, 2012. s. 33-34) 
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Palaessaan reaktioyhtälön 5.2 mukaan rikki hapettuu rikkidioksidiksi 

 

𝑆 + 𝑂2 → 𝑆𝑂2 (5.2) 

 

Meesauunin olosuhteissa tiedetään rikkidioksidin reagoivan kalkkioksidin kanssa muodos-

taen reaktioyhtälön 5.3 mukaan kalsiumsulfaattia eli kipsiä. Kalsiumsulfaatti palautuu pro-

sessiin sammuttajassa kalkin mukana. 

𝐶𝑎𝑂 + 𝑆𝑂2 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑎𝑆𝑂4 (5.3) 

 

Korkeat rikkipitoisuudet on yhdistetty meesauunin toiminnan kannalta kolmeen asiaan. 

Näitä ovat kalkin kaustisointivoiman heikkeneminen, ilmanpäästöihin ja renkaanmuodos-

tukseen. Kaustisointivoiman vähentyminen perustuu siihen, että rikki sitoo uunissa kal-

siumia ja jotta saataisiin sama massavirta kalsiumoksidia sammutukseen, tarvitsee uuniin 

syöttää enemmän kalsiumkarbonaattia. Tällöin tuotetaan sama ainemäärä kalsiumoksidia, ja 

siinä sivussa tulee rikkipitoisuuden verran niin sanottua kuollutta kuormaa. Toisaalta kal-

siumsulfaatti hajoaa ja kalsiumi palaa meesan mukana kalkkikiertoon, jolloin sitä ei mene-

tetä kalkkitaseesta. Toinen merkittävä rikin ongelma on sen aiheuttamat TRS (Total Reduced 

Sulphur) eli pelkistyneet rikkipäästöt, joskaan pienet rikkikuormat eivät juurikaan näy il-

manpäästöissä. Mikäli meesauunissa poltetaan väkeviä ja laimeita hajukaasuja sekä käytössä 

on rikkipitoinen polttoaine voivat päästöt tulla myös ongelmaksi. Rikkiyhdisteet kuten kal-

siumsulfaatti sulavat noin 900-1200 ℃ lämpötilassa. Korkea rikkipitoinen polttoaine voi 

edesauttaa renkaan muodostumista. (Francey & Tran, 2012, s. 32-37.) 

5.10 Mangaani 

Mangaania kertyy prosessiin pääasiassa puun mukana noin 200 g/ADt. Tämän lisäksi man-

gaania on paljon puun kuoressa, josta se voi huonon kuorinnan takia kulkeutua hakkeen mu-

kana prosessiin. Sitä on myös hieman make up-kalkissa ja prosessivesissä. (Salmenoja et al. 

2009, s. 4.) 

 

Mangaani saadaan tehokkaasti suodatettua viherlipeäsuodattimilla, jolloin sen pitoisuuksia 

saadaan hallittua viherlipeäsakan poistolla. Ongelmia voi tulla, mikäli mangaania tulee pro-

sessiin meesauunin polttoaineen mukana, jolloin se kertyy kalkkikiertoon ja voi liueta myös 
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valkolipeään. Mangaanin on huomattu aiheuttavan etenkin kuitulinjoilla ja haihduttamolle 

tukoksia mangaanisulfidina MnS. Mangaania esiintyy myös ruskean massan pesuvälineissä 

mustana mangaanioksidina MnO2 ja mangaanihydroksidina MnO(OH). Sellutehtaan valkai-

sussa mangaanin on havaittu toimivan myös katalyyttinä peroksidin ei toivotulle hajoami-

selle. (Salmenoja et al. 2009.; Karlemo, 2019, s. 23-24.) 

5.11 Yhteenveto eri vierasaineiden esiintymisestä, ongelmista ja hallin-

nasta 

Vierasaineiden hallinnan näkökulmasta on tärkeätä tuntea, mihin kohtaan prosessia eri ai-

neet kertyvät, ja kuinka niitä voidaan hallita. Vierasaineiden kertymiseen vaikuttavat pääasi-

assa niiden lähteet ja käyttäytyminen eri prosessivaiheissa. Aineet voidaan jaotella sen mu-

kaan kertyvätkö ne lipeäkiertoon, kuten kloori ja kalium, kalkkikiertoon kuten magnesium, 

pii ja fosfori vai viherlipeäsakkaan kuten magnesium, kalsium, rauta ja alumiini. Talteenoton 

haitallisten vierasaineiden kannalta taulukossa 5.2 on eroteltu selkeästi mihin eri aineet ker-

tyvät.  

 

Kirjallisuudessa on kattavasti selvitetty yksittäisten aineiden vaikutuksia sellutehtaan eri 

prosessin osiin kuten alkuainekohtaisista yhteenvedoista voi havaita. Yleisesti vierasaineet 

aiheuttavat pääasiassa tukkeutumista, korroosiota ja prosessiongelmia. Taulukkoon 5.4 on 

koottu yhteenvetona eri vierasaineiden aiheuttamia ongelmia.  

 

Taulukko 5.4. Yhteenveto vierasaineiden aiheuttamista ongelmista. (Ulmgren, 1997.) 

Tekninen ongelma Vaikuttavat vierasaineet 

Soodakattilan korroosio Cl, K 
Haihduttamon likaantuminen Si, Al, Ca, Fe 
Heikentää viherlipeän suodattavuutta Si, Mg 
Heikentää lietteiden laskeutumista Si, Mg, Al, Fe 
Lisää kuollutta kuormaa Si, Mg, Al, Fe, P, Mn 

 

Siihen miten vierasaineita poistetaan prosessista vaikuttavat niiden kertymäkohdat. Viherli-

peäsakkaan kertyvät vierasaineet poistuvat luonnollisesti sakkasuodattimen kautta, mikäli 

ne eivät liukene pesussa takaisin sakkasuodattimen suodokseen. Kalkkikiertoon kertyviä 

vierasaineita hallitaan avaamalla kalkkikiertoa joko käyttämällä sakkasuodattimen precoat-

tina meesaa tai poistamalla meesauunin sähkösuodattimen lentotuhkaa prosessista. Lipeään 
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liukenevien aineiden hallinta on hankalampaa ja niiden poistamiseksi on jouduttu avaamaan 

lipeäkiertoa soodakattilan lentotuhkan osalta. Kloori ja kalium rikastuvat soodakattilan len-

totuhkaan ja poistamalla lentotuhkaa saadaan näiden aineiden pitoisuuksia laskettua. Sa-

malla kuin menetetään arvokkaita natriumia- ja rikkiyhdisteitä, ellei käytössä ole modernia 

tuhkanuuttolaitteistoa ja siltikin osa natriumista ja rikistä menetetään jäteveden puhdista-

molle.  
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6 VIERASAINEIDEN VAIKUTUS KALKKIKIERTOON 

Vierasaineiden kokonaisvaikutukset kalkkikiertoon ovat työn tavoitteiden kannalta kiinnos-

tavia. Aiemmassa kappaleessa on käsitelty yleisesti eri vierasaineita ja niiden vaikutuksia 

prosessiin. Esimerkiksi monet eri vierasaineet muodostavat kuollutta kuormaa, joten on kiin-

nostavaa tutkia kuinka paljon yhteensä nämä vierasaineet vaikuttavat prosessiin. Kappa-

leessa käydään läpi vierasaineiden vaikutusta kalkkikiertoon. Kalkkikierrolla tässä tapauk-

sessa tarkoitetaan meesan käsittelyä ja meesauunia. 

 

Kalkkikiertoa tarvitaan sulfaattisellutehtaalla valmistamaan laadukasta kalkkia keittokemi-

kaalin regeneroimista varten. Kalkkikierrosta valkolipeän valmistuksen sivutuotteena syn-

tyvä kalsiumkarbonaatti eli meesa kalsinoidaan takaisin poltetuksi kalkiksi CaO. Laadukas 

kalkki on riittävän puhdasta ja partikkelikooltaan sopivaa. Kalkin laadun seuraamiseksi on 

kehitetty mitattavia suureita. Kalkin polton onnistumista seurataan mittaamalla jäännöskar-

bonaattia. Jäännöskarbonaatti kertoo kuinka paljon poltettu kalkki sisältää kalsiumkarbo-

naattia massaprosentteina. Kalkin reaktiivisuus eli kaustisointivoima kertoo kuinka suuri 

osuus kalkin kalsiumoksidista ja kalsiumhydroksidista reagoivat natriumkarbonaatin kanssa. 

Kaustisointivoimaan vaikuttavat kalkin huokoisuus, pinta-ala ja puhtaus. Toisaalta kalkin 

puhtautta voidaan mitata myös vapaan kalkin määrällä kalkissa. Vapaan kalkin määrä ker-

too, kuinka suuri osuus kalkista on kemiallisesti vapaa reagoimaan. Alentunut vapaan kalkin 

määrä kertoo lisääntyneestä kalkin epäpuhtaudesta. (Tikka et al. 2008, s. 128.) 

 

Vierasaineet aiheuttavat kalkkikiertoon paljon erilaisia ongelmia ja etenkin viime vuosikym-

meninä asiaan on alettu kiinnittämään kasvavassa määrin huomiota. Tyypillisesti kalkkikier-

ron vierasaineita on hallittu käyttämällä meesaa sakkasuodattimen precoatina ja korvaamalla 

käytetty meesa puhtaammalla kalkilla. Vierasaineiden hallinnan parantamiseksi viimeisinä 

vuosikymmeninä on tullut yleisimmäksi avata kalkkikiertoa myös meesauunin sähkösuodat-

timesta. Sähkösuodatintuhkaan eli käytännössä kuivaan meesaan rikastuu ainakin fosforia ja 

poistamalla tätä tuhkaa fosforin hallinta on helpottunut.  Samalla myös vähenee kaatopaik-

kajätteiden määrä, kun kaikkea kalkkia ei tarvitse poistaa sakkasuodattimen kautta jätteeksi. 

Vuosien varrella on otettu käyttöön teknologioita, jotka ovat vierasaineitaseiden kannalta 

ongelmallisia kuten biopolttoaineiden käyttäminen meesauunin polttoaineena ja 
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viherlipeäsakan käsittely vaihtoehtoisilla teknologioilla. Tämän takia vierasaineiden aiheut-

tamat ongelmat ja haitat on hyvä tunnistaa. 

6.1 Kuollut kuorma kalkkikierrossa 

Vierasaineet kuten fosfori, rauta, mangaani, alumiini, pii ja rikki ovat yleisimmät ja konsent-

raatioiltaan suurimmat kalkkikierrossa tavatut vierasaineet. Näistä aineista piin ja fosforin 

tunnetaan sitovan vapaata kalkkia, joka tarkoittaa tuorekalkin heikentynyttä reaktiivisuutta. 

Pii ja fosfori muodostamat kalsiumin kanssa kaustisoinnissa yhdisteitä, jotka sitovat kal-

sium-ioneita. Tällöin kontaminoitunutta tuorekalkkia tarvitaan enemmän, jotta saadaan val-

mistettua haluttu määrä natriumhydroksidia. Käytännössä tämä tarkoittaa suurempia massa-

virtoja kaustisoinnissa, suodattimilla ja meesauunissa. Prosessissa pyörii siis reagoimatonta 

materiaalia eli kuollutta kuormaa. Ulmgrenon tutkimuksissaan määritellyt nyrkkisäännöt 

fosforin ja piin sitomalle kalsiumille eli yksi kilogramma fosforia kalkkikierrossa sitoo viisi 

kilogrammaa kalsiumia ja yksi kilogramma piitä sitoo kuusi kilogrammaa kalsiumia. Näin 

ollen piin ja fosforin voidaan ajatella vähentävän kaustisoinnin maksimikapasiteettia, hei-

kentävän kalkin kaustisointivoimaa sekä lisäävän meesauunin polttoaineen kulutusta, sillä 

kiertäessään yhdisteet kuivataan ja kuumennetaan noin 1000 ℃ meesauunissa. (Ulmgren, 

1997.) 

 

Meesan koostumus vaihtelee tehtaittain, mutta yleisesti voidaan sanoa, että tyypillisesti mee-

sassa on noin 95 % kalsiumkarbonaattia ja loppuosuus on erilaisia epäpuhtauksia. Meesan 

pesussa niin valkolipeäsuodattimessa kuin meesasuodattimessa meesa puhdistetaan hyvin 

alkaleista, mutta meesaan jää silti pieniä määriä natrium- ja kaliumyhdisteitä. Meesassa on 

myös paljon eri aineiden oksidiyhdisteitä, esimerkiksi magnesiumoksidia, alumiinioksidia, 

raudan oksideja sekä fosforin oksideja. Näiden lisäksi on myös tyypillistä, että kaustisoin-

nissa jää hieman reagoimatonta vapaata kalkkia meesan joukkoon. Pienempiä osuuksia on 

myös monimutkaisia alumiini-silikaatti-kalsium-yhdisteitä. Tyypillinen meesan koostumus 

on taulukossa 6.1. (Tran, 2007, s. 1-2.) 
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Taulukko 6.1. Tyypillinen meesan kuiva-aineen koostumus. Natriumin ja kaliumin määrät on ilmoitettu ko-

konaisalkalimäärinä. (Tran, 2007, s. 1.) 

Yhdiste 

Keskimää-

räinen 

massa-% 

Vaihtelu-

väli massa-

% 

CaCO3 95 92 - 97 

MgO 1,04 0,4 - 1,6 

SiO2 0,5 0,1 - 1,0 

Al2O3 0,14 0,05 - 0,4 

Fe2O3 0,05 0,1 - 0,4 

P2O5 0,86 0,2 - 1,4 

Na2O 1,14 0,5 - 1,6 

K2O 0,09 0,04 - 0,12 

SO3 0,91 0,3 - 2,5 

 

Vastaavasti meesan epäpuhtaudet siirtyvät tuorekalkkiin. Kuitenkin kalsiumkarbonaatin rea-

goidessa kalsiumoksidiksi noin 40 % sen massasta muuttuu hiilidioksidiksi ja näin ollen 

epäpuhtauksien osuus kiintoaineesta kasvaa. Meesauunissa voidaan polttaa rikkipitoisia 

polttoaineita, jolloin kalsium reagoi rikin kanssa kalsiumsulfaatiksi. Kalsiumsulfaatti on 

kaustisoinnissa kuollutta kuormaa, sillä se sitoo vapaata kalkkia, jolloin sitoitunut kalkki ei 

kaustisointireaktioon. Tranin ja Franceyn tutkimuksessa, jossa simulointiin korkearikkisen 

petrolinekoksin (noin 6,5 massa-% rikkiä) käyttöä meesauunin polttoaineena, kasvoi kausti-

soinnin ja meesauunin kuorma jopa 2,4 %. (Tran, 2007, s.2.) 

 

Kalkkikierrossa kuollutta kuormaa lisää myös jäännöskarbonaatti tuorekalkissa. Jäännöskar-

bonaatilla tarkoitetaan tuorekalkkiin jäänyttä kalsiumkarbonaattia eli meesaa. Hyvin toimi-

valla meesauunilla tavoitteena on päästä jäännöskarbonaatissa luokkaan 2–3 %. Matalam-

paan jäännöskarbonaattiin pyrittäessä kalkki helposti ylipoltetaan (Tran, 2007, s. 2.) 

 

Käytännössä vierasaine- ja epäpuhtauspitoisuuksien seurannassa on hyvä seurata tuorekal-

kin vapaata kalkkipitoisuuta. Esimerkiksi Mousavin ja Demartinin tutkimuksissa havaittiin 

tuorekalkin fosforipitoisuuden kasvun näkyvän suoraan vapaan kalkin määrässä (Mousavi 

& Demartini, 2019, s. 5). Vapaan kalkin osuus kertoo, kuinka suuri osa kalsiumioneista pys-

tyy osallistumaan kaustisointireaktioon ja näin ollen kuvaa hyvin epäpuhtauksien määrää 

kalkissa. Laadukkaassa tuorekalkissa vapaan kalkin osuus on noin 90 % vaihdellen 85–95% 

välillä. (Tran, 2007, s.2.) 
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Kuolleen kuorman lisääntyessä kaustisoinnin ja meesauunin massavirrat kasvavat, josta seu-

raa energian kulutuksen kasvua niin pumppauksissa kuin meesauunin lämmityksessä. Suo-

dattimissa massavirran kasvu huomataan lisääntyneenä suodattimien kuormituksena sekä 

epäpuhtauksien määrän kasvaessa myös niiden tukkeutusriski kasvaa. Adamsin tutkimuk-

sessa vapaan kalkin muutos 85 %:sta 92 %:iin nostaa meesauunin ominaisenergiankulutusta 

noin 2 %. (Adams, 2020, s. 7.) 

6.2 Vierasaineiden vaikutus kalkin laatuun 

Sulfaattisellutehtaan kalkkikierron tarkoituksena on tuottaa valkolipeän valmistukseen laa-

dukasta kalkkia. Hyvälaatuinen kalkki koostuu pienistä kalkkipalloista. Lisäksi kalkin omi-

naisuuksista mitataan reaktiivisuutta, vapaata kalkkia ja jäännöskarbonaattia. Meesa syöte-

tään uuniin kosteina paakkuina, jotka hajoavat pieniksi paloiksi kuivuessaan. Meesauunin 

kalsinointiosassa kalkki sintraantuu, johtuen natriumin tahmautumisesta ja liikkuessaan uu-

nissa eteenpäin kalkkipallot kasvavat. Laadukkaan kalkin partikkelikoko on noin 5-50 mil-

limetriä, jonka saavuttamiseksi kalkissa on hyvä olla sopiva määrä vesiliukoisia ja vartioituja 

natriumyhdisteitä. Toisaalta liian suuret kalkkikappaleet saattavat jäädä keskeltä raaoiksi eli 

ulkokehä on reagoinut poltetuksi kalkiksi, mutta sisältä ne ovat vielä kalsiumkarbonaattia. 

Vierasaineista ainakin piin yhdisteet häiritsevät kalkin sintraantumista, josta seuraa kalkin 

pölyämistä. Korkea pii-pitoisuus meesassa huonontaa meesasuodattimen toimintaa, jolloin 

meesa jää kosteammaksi ja sen alkalipitoisuudet ovat korkeammat. Matalan jäännöskar-

bonaatin tavoittelu johtaa helposti kalkin ylipalamiseen helposti. (Tran, 2007, s. 3-6.)  

 

Vapaan kalkin määrä on yksi kalkin laatua kuvaava suure. Vierasaineet kalkissa vähentävät 

reaktiokykyisen kalsiumin määrää tuorekalkissa. Tällöin valkolipeän tuotannon ylläpitä-

miseksi joudutaan käytännössä valmistamaan suurempi määrä tuorekalkkia, joka kuormittaa 

meesauunia. Vapaan kalkin määrään vaikuttaa vierasaineiden määrä kalkissa ja meesassa 

sekä jäännöskarbonaatti. Fosfori ja pii sitovat monikertaisesti oman painonsa verran kal-

siumia, joka vähentää suoraan vapaan kalkin määrää kaustisoinnissa. Laadukkaassa tuore-

kalkissa vapaan kalkin osuus on noin 90 %. (Tran, 2007, s.2.) 
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Kalkin reaktiivisuus kuvaa kalkin reaktiokykyä. Reaktiivisuus ottaa huomioon vapaan kal-

kin lisäksi tuorekalkin fysikaalisen rakenteen eli sen palakoon ja huokoisuuden. Ylipoltettu 

kalkki sammuu sammuttimessa huonosti. Laadukas kalkki sammuu noin viidessä minuu-

tissa, kun taas heikosti reaktiivisella kalkilla menee 15- 20 minuuttia sammumiseen. Sam-

mumisen viiveen kasvu hankaloittaa kalkin annostelua sammuttimeen, sillä sammumisen 

onnistumista mitataan välillisesti sammuttimen lämpötilaeron kautta. Käytännössä siis vie-

rasaineet vaikuttavat pääasiassa negatiivisesti kalkin laatuun niin sen rakenteen kuin koos-

tumuksen puolesta. (Vehmaan-Kreula, 2006, s. 33.; Tikka et al. 2008, s. 189-190.)  

6.3 Vierasaineiden vaikutus meesasuodattimeen 

Meesasuodattimen tehtävänä on tuottaa puhdasta, kuivaa ja tasalaatuista meesaa poltetta-

vaksi meesauuniin. Meesasuodattimen suorituskykyyn vaikuttavat laitteiston tyyppi, kapa-

siteetti, ajoparametrit sekä suodatettavan meesan ominaisuudet. Tehdastasolla tärkein para-

metri on meesan laatu, sillä sen laatuun pystytään vaikuttamaan lyhyellä tähtäimellä, toisin 

kuin käytettyyn laitteistoon. Epäpuhtauksien vaikutusta meesan kuiva-aineopintoisuuteen ja 

suodattumiseen on tutkittu kirjallisuudessa jonkin verran. (Tikka et al. 2008, s. 154.) 

 

Kaustisoinnin kalkitsemisasteen nouseminen vaikuttaa negatiivisesti meesan ominaisuuk-

siin. Etenkin ylikalkitsemistilanteessa meesan laskeutumisaika ja suodattavuus laskevat voi-

makkaasti. Yleisesti luullaan, että vapaan kalkin negatiivinen vaikutus johtuu sen pienestä 

partikkelikoosta, mutta nykyisen tietämyksen mukaan taustalla zeta-potentiaalin kasvu. 

(Tran et al. 2010, s. 1-3.) 

 

Vierasaineet vaikuttavat omalta osaltaan meesan ominaisuuksiin. Vierasaineita kertyy kalk-

kikiertoon pääasiassa epäonnistuneen viherlipeän suodatuksen, fosforin ja piin saostumi-

sesta valkolipeään ja meesauunin polttoaineiden takia. Pääasiassa ongelmallisia epäpuhtauk-

sia meesasuodattimen kannalta ovat magnesium, alumiini, mangaani, rauta ja pii. Magne-

siumpitoisuuden noustessa riittävän korkeaksi alkaa se saostua magnesiumhydroksidina 

kaustisoinnissa. Magnesiumhydroksidi heikentää meesan suotautumista ja heikentää sen 

kuivumista meesasuodattimessa. Rautaa ja mangaania on meesassa hydroksideina, jotka las-

kevat magnesiumin tapaan meesasuodattimen jälkeisen meesan kuiva-ainetta. Pii aiheuttaa 

meesan kuivatuksessa ongelmia, ja lisäksi se lisää meesan alkalipitoisuutta. Piin vaikutus 
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meesan kuiva-aineeseen on voimakkaampi kuin muiden epäpuhtauksien. (Tikka et al. 2008, 

s. 188-189.) 

6.4 Vierasaineiden vaikutus meesauunin pölyämiseen 

Pölyämiseen on tyypillisesti kolme pääsyytä, kalkin pieni partikkelikoko, savukaasun pai-

kallinen suuri nopeus ja meesan syötön määrä. Suurin yksittäinen tekijä on meesan pieni 

partikkelikoko. Meesauunissa kalkin tarkoituksena on sintraantua sopivan kokoisiksi halkai-

sijaltaan noin 5-50 mm partikkeleiksi. Sintraantuminen voi kuitenkin olla heikkoa joko liian 

pienen natriumpitoisuuden tai vierasaineiden takia. Sopiva natrium pitoisuus sintraantumi-

sen kannalta on 0,2-0,7 m-% Na2O ilmaistuna.  Pii-yhdisteiden on todettu heikentävän kalkin 

sintraantumista. (Tikka et al. 2008, s. 188-189.) 

  

6.5 Vierasaineiden vaikutus meesauunin renkaan muodostumiseen 

Meesauunin eräs prosessiongelma on renkaan muodostuminen. Renkaan muodostumisella 

tarkoitetaan partikkelien tarttumista ensin meesauunin seinämiin, jonka jälkeen ne kerros 

kerrokselta kovettuvat ja muodostavat renkaan. Rengas heikentää uunin toimintaa. Renkaan 

kasvaessa se alkaa rajoittamaan kalkin tuotantoa. Meesauuniin muodostuu aina renkaita, 

mutta niiden kasvamisnopeuteen ja leveyteen voidaan vaikuttaa. Uunin renkaan kasvami-

seen vaikuttavat uunin ajoparametrit ja vierasainepitoisuudet. Kirjallisuudessa tunnetaan eri-

laisia rengastyyppejä, muun muassa polttopään rengas, puolivälin rengas ja pölyrengas.   

 

Polttopään rengas muodostuu tyypillisesti heti näkyvän liekin loppumisen jälkeen. Poltto-

pään lämpötilassa rikkidioksidi ja -trioksidi reagoivat uunin seinällä olevan pölyn kanssa 

muodostaen kalsiumsilikaattisulfaatteja (Ca5(SiO4)2SO4). Yhdiste kovettaa pölyn niin, ettei 

se putoa seinältä vaan alkaa muodostamaan rengasta. Polttopään renkaan muodostumista 

edesauttaa rikkipitoinenpolttoaine. (Taylor, 2010, s. 1.) 

 

Uunin puolivälin renkaan syntymisen taustalla on kalsinointilämpötilassa tapahtuvat nat-

rium- ja kaliumyhdisteiden sulaminen. Sulaessaan yhdisteet kastelevat meesapartikkelit, 

jotka sitten tarrautuvat toisiinsa. Samalla ne voivat myös tarrautua uunin seiniin. Tahmaiset 

partikkelit alkavat muodostamaan kerrosta, joka voi kovettua. Kovettuminen tapahtuu 
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käänteisessä kalsinoinnissa, jossa kalsiumoksidi reagoi ympärillä olevan hiilidioksidin 

kanssa muodostaen kalsiumkarbonaattia. Tämä voi tapahtua, mikäli saatavilla on hiilidiok-

sidia ja lämpötila on pienempi kuin kalsinointireaktion aikaansaamiseksi tarvitaan. Reaktio 

ilmenee erityisesti prosessin epäjatkuvuustilanteissa, joissa uunin lämpötila laskee. Samalla 

kun uusi kerros syntyy, niin se muodostaa lämpöeristeen, jolloin alemmat kerrokset eivät 

pääse kalsinoitumaan takaisin kalsiumoksidiksi. Tämän toistuessa rengas kasvaa. (Tran, 

2007, s. 5-6.) 

 

Pölyrenkaan syntymekanismin taustalla on kalium- ja natriumsuolojen höyrystyminen mee-

sauunin poltto- ja kalsinointivyöhykkeen korkeassa lämpötilassa. Höyrystyneet partikkelit 

sekoittuvat pölypartikkeleihin ja kulkeutuessaan lähemmäs syöttöpäätä höyrystyneet yhdis-

teet lauhtuvat lämpötilan laskiessa meesapölyn pinnalle ja uunin seinämille. Partikkelit ovat 

erittäin tahmaisia ja tarttuvat uunin seinille ja ympärillä oleva meesapöly tarttuu tahmeaan 

meesaan. Pölyrengas on yleensä pehmeä ja se hajoaa itsestään. Kuitenkin myös pölyren-

kaassa voi tapahtua uudelleen karbonoitumista, jolloin pölyrengas kovettuu. (Gorog & 

Leary, 2016, s. 207.) 
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7 KALKKIKIERRON VIERASAINETASEET 

UPM:llä on mitattu keskitetysti vierasainepitoisuuksia neljältä eri sellutehtaalla UPM Kymi, 

UPM Kaukas, UPM Pietarsaari ja UPM Fray Bentos. Mittauksia on tehty vaihtelevasti vuo-

sien 2014 ja 2020 välillä ja dataa on kerätty 29 eri prosessikohdasta, mutta johtuen tehtaiden 

prosessien eroavaisuuksista ja mittauksissa esiintyneistä ongelmista ei kaikilta tehtailta ole 

saatavilla dataa kaikilta pisteiltä. Vierasaineseurannan tarkoituksena on ollut seurata vieras-

ainepitoisuuksia ja datan pohjalta on tarkoituksena kerryttää tietoa vierasainepitoisuuksien 

käyttäytymisestä. 

 

Tässä diplomityössä on hyödynnetty edellä mainittua dataa vierasainetaseiden laskentaan, 

mutta myös uusia mittauksia on tehty tarvittaessa, jolloin on saatu enemmän nykyistä tilan-

netta vastaavia tuloksia. Laskennassa käytetään tehtaiden prosessidataa sekä ICP- ja IC- ana-

lyyseistä saatuja metallipitoisuuksia eri sellutehtaiden prosessivirtauksille. Tässä työssä kes-

kitytään kalkkikierron vierasaineiden käyttäytymisen tutkimiseen. 

 

Sellutehtaan yksikköprosesseista kiinnostavimpia ovat meesasuodatin, meesauuni ja sakka-

suodatin. Etenkin sakkasuodatin on olennainen vierasaineiden kannalta, sillä se on yksi tär-

keimmistä vierasaineiden poistokohdista. Sakkasuodattimen precoat-meesa on toinen kah-

desta kalkkikierron aukaisukohdasta, joiden kautta meesaa poistetaan prosessista. Tämän li-

säksi sakkasuodattimella pestään viherlipeäsakkaan jäljelle jääneet keittokemikaalit takaisin 

kemikaalikiertoon. Ymmärryksen lisäämiseksi on myös hyvä hahmotella karkeasti vierasai-

neiden päävirrat prosessissa, jolloin voidaan arvioida esimerkiksi meesauunin polttoaineen 

muutoksen vaikutuksen suuruutta vierasainetaseeseen. Työssä on keskitytty UPM:n Suomen 

sellutehtaista Kaukaaseen ja Kymiin. 

7.1 Kalkkikierron massa- ja vierasainetaseiden laskenta 

Kalkkikierron vierasaineiden päävirtojen hahmottaminen on kalkkikierron vierasainetaseen 

hallinnan perusta. Suurin osa talteenottoon tulevista vierasaineista on peräisin puusta. Vie-

rasaineet kertyvät eri kohtiin prosessia riippuen niiden lähteestä ja liukoisuuksista. Suurin 

osa viherlipeään liukenemattomista aineista saadaan poistettua lipeä- ja kalkkikierrosta hy-

vin toimivalla viherlipeänsuodatuksella. Toisaalta osa aineista liukenee paremmin viherlipe-

ään kuin valkolipeään, jolloin ne saostuvat kaustisoinnissa ja kulkeutuvat meesan mukana 
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kalkkikiertoon. Vierasaineiden liikkeiden hahmottamiseksi on luotava karkea malli, jolla 

voidaan verrata eri virtausten vaikutusta. Käytännössä se on staattinen malli ja se on luotu 

käyttäen vuoden 2020 heinäkuun prosessidataa, historiallisia ICP- ja IC-analyysejä sekä 

tässä diplomityössä kehiteltyjä yksikköprosessien tasemalleja.  

 

Kalkkikierron tase on rajattu tässä diplomityössä kuvan 7.1 mukaan. Sammuttaja ja valkoli-

peäsuodatin ovat taseen rajapintoina. Tällöin taseeseen tulevat virtaukset ovat suodatettu vir-

herlipeä, meesauunin polttoaine, prosessiin lietetty meesa, valkolipeäsuodattimen laimen-

nusvesi ja ostokalkki. Taseesta poistuvia virtauksia ovat: valkolipeä, sakkasuodattimen pre-

coat-meesa, sammuttajan hiekka ja meesauunin meesapöly. Sellutehtaan prosessit pyrkivät 

tasapainotilaan pitkän ajan kuluessa ja tasaisessa ajossa oleva sellutehdas on niin sanotussa 

steady state-tilassa tasemielessä. Voidaankin ajatella, että myös vierasaineet asettuvat ta-

sopainoon, jolloin tässä tasapainotilassa tarkastellessa tulevien ja lähtevien virtausten tulisi 

olla samansuuruisia.  

 

  

Kuva 7.1. Laskennassa käytetty sellutehtaan talteenoton kalkkikierron taseraja.  

 

Tase voidaan määritellä yhtälöllä 7.1, johon on kerätty kalkkikierron merkittävimmät vir-

taukset. 
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�̇�𝐸𝑉𝐼 + �̇�𝑃 + �̇�𝐸𝑀𝐸,𝑀𝐴𝐾𝐸 𝑈𝑃 + �̇�𝐸𝑀𝑆 + �̇�𝐿𝐴𝐼𝑀. = �̇�𝐸𝑉𝐴

+�̇�𝐸𝑀𝐸,𝑃𝑅𝐸𝐶𝑂𝐴𝑇 +  �̇�𝐸𝑀𝐸,𝐸𝑆𝑃 (7.1)
 

 

jossa �̇�𝐸𝑉𝐼 on viherlipeän massavirta kg/s 

 �̇�𝑝 on meesauunin polttoaineen massavirta kg/s 

 �̇�𝐸𝑀𝑆 on meesasuodattimen suodos kg/s 

 �̇�𝐿𝐴𝐼𝑀. on valkolipeäsuodattimen laimennusvesi kg/s 

�̇�𝐸𝑉𝐴 on valkolipeän massavirta kg/s 

�̇�𝐸𝑀𝐸,𝑀𝐴𝐾𝐸 𝑈𝑃  on lietetyn meesan massavirta kg/s. 

�̇�𝐸𝑀𝐸,𝐸𝑆𝑃 on meesapölyn massavirta kg/s 

�̇�𝑇𝐽𝐴  on sammuttajan hiekan massavirta kg/s   

 

Yhtälö 7.1 tarvitsee lähtötiedoikseen valkolipeän, viherlipeän, sammuttajan hiekan, meesa-

pölyn, precoat -meesan, make up -meesan, polttoaineen massavirran, selluntuotannon, kal-

kintuotannon, meesan laimennusvesimäärän, poltetun kalkin tuotannon ominaisenergianku-

lutuksen sekä meesasuodattimen suodoksen määrän. 

 

Laskentaan liittyy muutamia oletuksia. Meesauunin seisakkien yhteydessä käytetään proses-

sissa ostokalkkia. Tällöin kaustisoinnissa syntynyt meesa poistetaan ulos prosessista meesa-

suodattimen jälkeen. Prosessista ulos ajettua meesaa lietetään normaaliolosuhteissa takaisin 

prosessin.  Prosessiin takaisin lietetyn meesan tarkkaa määrää kuukausittain ei tiedetä, mutta 

pidemmällä aikavälillä voidaan olettaa, että kalkkitase yritetään pitää vakiona. Voidaan siis 

tehdä oletus, että make up -meesan määrä on sama kuin prosessista poistetun meesan. 

 

Tiedonkeruulla selvitetään kaikkien virtausten massavirrat ja vierasainepitoisuudet. Tällöin 

voidaan verrata eri termien suuruutta ja päätellä, mitkä ovat merkittäviä termejä vierasaine-

taseen kannalta ja mitkä eivät. Laskennan tulokset ovat suuntaa antavia, sillä prosessimit-

taukset, näytteenotot ja analyysit sisältävät tuntemattoman määrän virhettä. Näiden lisäksi 

laskennassa on tehty yksinkertaistuksia, joita on avattu tarkemmin tulevissa kappaleissa. Yh-

tenä haasteena on, ettei laskentaan löytynyt kirjallisuudesta referenssejä, joihin verrata las-

kelmien paikkansa pitävyyttä.  
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7.1.1 Kaukaan kalkkikierron päävirtauksien massa- ja vierasainetaseet 

Päävirtauksille laskettiin tai selvitettiin massavirtojen suuruudet. Suurin osa virtauksista sel-

vitettiin prosessin ohjausjärjestelmästä. Tämän lisäksi hyödynnettiin esimerkiksi rahtikirjoja 

meesapölyn määrän selvityksessä ja diplomityössä tehtyjä yksikköprosessien mallinnuksia. 

Vierasainepitoisuuksissa käytettiin UPM:n keräämää historiadataa ja työn aikana tuotettua 

dataa. Viherlipeän, valkolipeän, laimennusveden ja sammuttajan hiekan osalta hyödynnet-

tiin aiemmin historiassa kerättyä dataa.  

 

Kaukaan tehtaan osalta yhtälössä 7.1 tarvittavat lähtöarvot kerättiin sellutehtaan järjestel-

mistä ja tarkemmat tiedot ja määrät ovat liitteessä 2. Liitteen 2 alkuarvojen perusteella saatiin 

laskettua jokaiselle virtaukselle niiden vierasainemäärät. Vierasainevirtojen jälkeen lasket-

tiin ominaismäärät virtauksille tuotettua sellutonnia kohden. Laskentataulukko on esitetty 

liitteessä 3  

 

Kalkkikierron taseessa mielenkiintoisimmat yksittäiset vierasaineet ovat alumiini, rauta, 

magnesium, mangaani, fosfori ja pii. Nämä aineet kertyvät kalkkikiertoon. Kertymismeka-

nismit vaihtelevat. Fosfori liukenee valkolipeään heikommin kuin viherlipeään, joten se sa-

ostuu meesaan. Kalkkikierron raskasmetallit puolestaan ovat peräisin pääosin epäonnistu-

neesta viherlipeän suodatuksesta, ja ne eivät juurikaan liukene viher- tai valkolipeään. Ku-

vassa 7.2. on nähtävillä Kaukaan kalkkikiertoon tulevien virtausten ominaismäärät jaotel-

tuna niiden lähteen mukaan.  
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Kuva 7.2. Kaukaan vierasaineiden ominaisvirtaukset kalkkikiertoon niiden alkuperän mukaan. 

 

Kuten kuvasta 7.2 huomataan alumiini, fosfori ja pii tulevat valtaosin kalkkikiertoon viher-

lipeän mukana.  Toisaalta magnesiumin, raudan ja mangaanin pääasiallinen lähde on make 

up -meesa. Havainnot täsmäävät kappaleessa 5 esitettyihin kirjallisuushavaintoihin.   

  

Vastaavasti kalkkikierrosta poistuvat ominaisvirtaukset ovat esitetty kuvassa 7.3. Poistuvat 

virtaukset muodostuvat valkolipeästä, meesapölystä, precoat-meesasta ja meesasuodattimen 

suodoksesta. Kalkkikierron ollessa tasapainossa kunkin alkuaineen määrän tulisi olla yhtä 

suuria tuleviin virtauksiin verrattuna. 
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Kuva 7.3. Kaukaan kalkkikierrosta poistuvat virtaukset 

 

Valkolipeän mukana kalkkikierrosta poistuu valtaosa piistä, raudasta ja alumiinista. Kuten 

kuvasta 7.3 huomataan magnesium, mangaani ja fosforitasapainon ylläpitämiseksi on tär-

keätä pitää kalkkikiertoa auki. Tulokset korreloivat myös kirjallisuutteen, jonka mukaan 

magnesium ja fosforitasapainon ylläpitämiseksi on tärkeää vaihtaa kalkkia jatkuvasti. Tämä 

tehdään precoat-meesan ja meesapölyn avulla. Fosforin osalta Ulmgrenin tutkimus fosfaatin 

liukenemiserosta valko- ja viherlipeän osalta on selkeästi nähtävillä vertailemalla kuvia 7.2 

ja 7.3 (Ulmgren, 1997). Kaukaalla kalkkikierrosta poistetaan meesaa noin 12,4 kgka/ADt, 

Sakkasuodattimen kautta poistetaan 7,5 kgk/ADt ja meesapölynä 4,92 kgk/ADt. Yhteenlas-

kettu meesan poisto vastaa noin 8,9 % meesan tuotannosta eli kalkkikierron avoimuus on 

noin 8.9 %.  

7.1.2 Kymin kalkkikierron päävirtauksien massa- ja vierasainetaseet 

Kymillä määritettiin kalkkikierron päävirtaukset ja niiden vierasainetasot. Kymin kalkki-

kierron päävirtaukset ovat vastaavat kuin kuvassa 7.1. ja tase laskettiin yhtälöllä 7.1. Datan 

keräämisessä hyödynnettiin tehtaan prosessiohjausjärjestelmän historiatietoa, meesa- ja sak-

kasuodattimen massataseita ja RAPU-järjestelmää. Liitteeseen 4 on kerätty virtauksien tie-

tojen lähteet ja määrät, joiden perusteella on laskettu kuvan 7.1. tuleville ja lähteville vir-

tauksille suuruus. Liitteessä 5 on esitetty kalkkikierron vierasainetase. 
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Kymillä ei ole otettu ostokalkkimeesasta näytettä, joten laskuissa on käytetty Kaukaan syk-

syn 2020 ostokalkkiajon meesanäytettä. Samoin sammuttajan hiekan määrän oletetaan ole-

van samansuuruinen kuin Kaukaan tehtaalla. Kymillä viherlipeäsakka ja sammuttajan 

hiekka menevät samalle jätelavalle, joten kummankaan tarkkaa määrää ei voida sanoa 

RAPU-järjestelmän jäteraportin avulla.  Laskennan tarkkuutta rajoittaa virtausmittausten 

virheet, näytteiden vähäinen määrä sekä oletukset. Kymin kalkkikiertoon tulevien virtausten 

perusteella laskettu vierasainekuorma on nähtävillä kuvassa 7.4.  

 

 

Kuva 7.4. Kymin kalkkikiertoon tulevien vierasaineiden määrät. 

 

Kuvan perusteella huomataan, että suurin osa vierasaineista tulee kalkkikiertoon viherlipeän 

mukana pois lukien alumiini, magnesium ja rauta. Vertaillessa Kymin ja Kaukaan vierasai-

nekiertoa huomataan, että Kymin fosforikuorma on noin 50 % suurempi kuin Kaukaan teh-

taalla. Piin osalta tilanne on päinvastainen eli Kymille tulee vain noin 50 % Kaukaan piin 

määrästä. Todennäköisesti suurimmaksi osaksi eroa selittää tehtaiden raaka-aineen eroavai-

suudet. 

 

Kymillä tuotetusta sellusta 2/3 on koivusellua ja 1/3 havusellua, kun taas Kaukaalla havu-

linja ja koivulinja ovat kapasiteetiltaan lähempänä toisiaan. Kuten taulukosta 5.1 huomataan, 

männyn pii-pitoisuus on suurempi kuin koivulla, joka voi selittää Kaukaan suuremman pii-

kuorman kalkkikiertoon. Fosforin osalta koivulla ja männyllä ei ole juurikaan eroa. Fosforin 
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suuremmalle määrälle ei löytynyt selittävää tekijää. Kymin kalkkikierron poistuvien vieras-

ainevirtausten suuruus on esitetty kuvassa 7.5. 

 

 

Kuva 7.5. Kymin kalkkikierron poistuvien virtausten määrät suhteutettuna tuotantoon. 

  

Kalkkikierron taseen kannalta huomataan meesan poistamisen joko precoattina tai meesa-

pölynä olevan olennaista vierasainetaseen tasapainon kannalta. Laskennan perusteella voi-

daan todeta, että fosforin osalta Kymin talteenotto ei ole ollut tasapainossa, vaan fosfori-

kuorma on suurempi kuin poistuvat virtaukset. Kymillä seurataan viikkotasolla fosforipen-

toksidia P2O5 ja heinäkuun ja syksyn 2020 välisenä aikana se on ollut kasvussa. Parempi 

fosforitasapaino vaatii kalkkikierron pitämistä enemmän auki joko sakkasuodattimen kautta 

tai meesapölyn kautta. Muiden aineiden osalta ollaan samassa suuruusluokassa tulevien vir-

tausten kanssa. Kymin kalkkikierrosta poistetaan meesaa noin 11,2 kgk/ADt. Sakkasuodat-

timen kautta poistuu 6,5 kgk/ADt ja meesapölynä 4,7 kgk/ADt. Yhteenlaskettu meesan poisto 

vastaa noin 6,5 % meesan tuotannosta eli kalkkikierron avoimuus on noin 6,5 %. 

7.1.3 Biomassan kaasutuksen aiheuttama vierasainekuorma kalkkikiertoon ja mee-

sauuniin 

Vierasainekuorman saamiseksi laskettiin eri polttoainelajeille niiden massavirrat ja yhdistet-

tiin tähän dataan tiedot vierasainepitoisuuksista. Laskennassa hyödynnettiin yhtälöitä 4.2 ja 

4.3. Laskennassa käytettyjen polttoaineiden ominaisuudet ovat taulukossa 4.4. Yleisesti ot-

taen määriä voidaan soveltaa niin Kaukaan kuin Kymin tehtaille. Tehtaiden kalkintuotanto 
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eroaa noin 150 tCaO/d ja meesauunin ominaislämmön kulutukset eroavat hieman toisistaan, 

mutta tuotantoon suhteutetut vierasainekuormat ovat samansuuruisia. Toisaalta tehtaiden 

tuotanto eroaa toisistaan, sillä Kymin tehdas tuottaa koivusellua 2:1, kun taas Kaukaalla sel-

luntuotantosuhde on lähes 1:1. Käytännössä siis kuorta kaasuttaessa kuoren laatu menisi 

edellä mainittujen suhdelukujen mukaan. Vierasainelaskennassa on oletettu, että koko uunin 

tarvitsema lämpöteho korvataan tuotekaasulla.  

 

Siirryttäessä tuotekaasun käyttöön on otettava huomioon lisääntyvä vierasainekuorma. Ku-

ten taulukosta 5.4. huomataan kuori sisältää huomattavasti enemmän tuhkaa, metalleja ja 

muita aineita kuin fossiiliset polttoaineet. Vierasaineiden lisääntyminen kalkkikierrossa lisää 

niistä aiheutuneita ongelmia, kuten heikentää kalkin laatua, lisää korroosiota ja meesauunin 

renkaan muodostusta. Lipeään liukenemattomat tai heikosti liukenevat aineet, jotka tulevat 

prosessiin meesauunin polttoaineen mukana kumuloituvat kalkkikiertoon. Näitä aineita ovat 

muun muassa magnesium, rauta, fosfori, pii ja sinkki. Puolestaan mangaani ja alumiini liu-

kenevat kohtalaisesti myös valkolipeään, joten niiden pitoisuudet valkolipeässä voivat kas-

vaa. Kuvassa 7.6. on esitetty biomassan kaasutuksen aiheuttama vierasainekuorma kalkki-

kiertoon. 

 

 

Kuva 7.6. Eri biopolttoaineiden vierasainevirrat meesauuniin kahdella eri skenaariolla. Todennäköisempi ske-

naario on, että 50 % tuhkasta päätyy kaasuttimesta meesauuniin. Ääritapauksessa 100 % tuhkasta joutuisi kal-

kin mukaan. 
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Verrattaessa kuvaa 7.6 kuviin 7.4 ja 7.2. huomataan, että etenkin kuoren kaasutus kasvattaa 

reilusti vierasainekuormaa. Mäntykuoren käyttäminen lisää erityisesti fosfori-, magnesium-

, kalium-, alumiini-, mangaani- ja sinkkikuormaa. Mäntykuori aiheuttaa suurimman vieras-

ainekuorman biopolttoaineista. Mäntykuoren kaasutus ääritapauksessa ja todennäköisessä 

skenaariossa kasvattaisi fosforikuormaa Kymillä noin 50–100 % ja Kaukaalla noin 75–150 

%. Vierasaineiden hallinnan kannalta tämä tarkoittaa joko korkeampaa hyväksyttyä fosfori-

tasoa tai kalkkikierron avaamista enemmän. 

 

Isakssonnin mukaan nostamalla kalkkikierron avoimuutta noin 1–2 prosenttiyksikköä, hal-

litaan sillä kuoren kaasutuksen aiheuttama vierasainekuorman kasvu (Isaksson, 2007, s. 10). 

Tämän työn tuloksien perusteella 0,05 kg/ADt fosforin poistaminen vaatii meesan poiston 

kaksinkertaistamista Kaukaalla ja Kymillä olettaen, että tilanne pysyy muuten vakiona. Ti-

lanne muuttuu, jos meesalle hyväksytään korkeampi fosforipitoisuus. 

 

Fosforin lisäksi magnesium ja mangaani ovat aineita, jotka kertyvät luontaisesti kalkkikier-

toon. Niiden kuorma kalkkikiertoon kasvaisi huomattavasti siirryttäessä kuoren kaasutuk-

seen. Nykyisillä kalkkikierron magnesiumpitoisuuksilla kalkin poiston kaksinkertaistami-

nen riittäisi hallitsemaan biomassan tuoman lisäkuorman vierasainetaseeseen magnesiumin 

osalta. Mangaanin pitoisuus tulisi kasvamaan biomassankaasutuksessa, mutta sen hallinta 

helpottuisi, jos hyväksytään sen pitoisuuden kasvu. Männyn kuoren mukana tulisi huomat-

tava määrä 0,05–0,1 kg/ADt alumiinia. Nykyisin esimerkiksi Kaukaalla kalkkikierron alu-

miinikuorma on noin 0,01 kg/ADt eli todennäköisesti kuorma vähintään viisinkertaistuisi. 

Alumiini liukenee osittain myös lipeään, joten oletettavasti sen pitoisuus myös valkolipeässä 

kasvaisi. Raudan vierasainekuorma taas korkeintaan kaksinkertaistuisi. Rauta on osittain 

valkolipeään liukoinen, joten sen hallinta ei tuottane ongelmia. Kalium kuorma suoraan mee-

sauuniin tuotuna voisi lisätä renkaan muodostusta. 

 

Koivukuori, mänty- ja koivupuru ovat mäntykuorta huomattavasti puhtaampia polttoaineita. 

Näistä kuitenkin koivukuori sisältää huomattavasti enemmän kaliumia, magnesiumia, man-

gaania, fosforia ja sinkkiä kuin koivu- ja mäntypurut. Koivukuoren mukana prosessiin tulisi 

noin puolet vähemmän magnesiumia ja fosforia kuin mäntykuoren mukana. Koivukuori si-

sältää mangaania, jopa enemmän kuin mäntykuori. Koivu- ja mäntypurut sisältävät 
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huomattavasti vähemmän metalleja kuin koivu- ja mäntykuori. Kuitenkin koivu- ja mänty-

puru kasvattavat reilusti etenkin magnesium-, mangaani- ja sinkkikuormaa verrattuna ny-

kyisiin polttoaineisiin. Fosforin osalta kuorma olisi maksimissaan noin 0,01 kg/ADt, jonka 

kompensointi vaatii hieman avoimemman kalkkikierron tai korkeamman hyväksytyn mee-

san fosforitason.  

 

Toinen tapa arvioida biomassan kaasutuksen vaikutusta kalkkikiertoon on verrata sitä mee-

san mukana tulevaan vierasainemäärään. Vertailemalla kuvan 7.6 vierasainemääriä kuvan 

9.6. vierasainemääriin huomataan, että meesa sisältää merkittävästi enemmän valtaosaa vie-

rasaineista kuin mitä polttoaineen mukana tulee. Käytännössä vain kuorta kaasuttaessa ka-

liumin ja mangaanin määrä lisääntyisi selvästi. Näin ollen biomassan polttaminen ei välttä-

mättä itsessään lisäisi merkittävästi vierasaineiden aiheuttamia suoria ongelmia uunissa. 

Suurempi ongelma olisi vierasainetaseeseen kumuloitumisessa, kun kalkkikiertoon tulisi 

enemmän vierasainetta kuin nykyisin sieltä poistettaisiin.  

 

Biomassan kaasutus meesauunin polttoaineeksi muuttaa huomattavasti kalkkikierron vieras-

ainetasetta ja tulee ottaa tarkempaan tarkasteluun muutosta tehdessä. Kuoren kaasutus to-

dennäköisessäkin skenaariossa vaatisi jo merkittävää kalkkikierron avaamista. Etenkin män-

nyn kuori sisältää reilusti metalleja, joita voidaan poistaa kalkkikierrosta vain meesan tai 

kalkin mukana. Mikäli vierasaineita ei oteta huomioon biomassan kaasutuksessa, heikkenee 

kalkin laatu, kuollut kuorma kasvaa ja suodattimien toiminta heikkenee, jolloin lipeää siirtyy 

enemmän kalkkikiertoon ja negatiivinen kierre on valmis. 
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8 SAKKASUODATTIMIEN VIERAS- JA MASSATASEIDEN LAS-

KENTA 

8.1 Sakkasuodattimen massataseen laskenta 

Kymin ja Kaukaan sakkasuodattimien toiminnan kartoittamiseksi on niiden toiminnasta teh-

tävä karkeat massataseet. Massataseiden avulla voidaan vertailla suodattimien meesan kulu-

tusta ja kuormitusta sekä lopulta laskea vierasaineiden poistumaa. Periaatteeltaan molem-

pien tehtaiden suodattimet ovat lähes identtisiä, mutta niihin liitetyt prosessimittaukset eroa-

vat toisistaan. 

 

Sakkasuodattimien massataseiden selvittämiseksi on molemmilla tehtailla tehty myös labo-

ratoriomittauskampanjat, joiden pohjalta on selvitetty muun muassa sakkalietteen tiheyttä ja 

kiintoainepitoisuutta, kuivan sakan kosteutta ja tiheyttä sekä precoat-meesan tiheyttä ja 

kuiva-ainepitoisuutta. Näiden lisäksi laskennassa on hyödynnetty kertyvän viherlipeäsakan 

massaa. Massa saadaan punnitustuloksista, kun viherlipeäsakan jätelavat punnitaan portilla 

ennen vientiä kaatopaikalle. Vierasainetaseiden määrittämiseksi on myös tehty sakkasuodat-

timen virtauksille ICP-analyysejä sekä hyödynnetty vierasaineiden historiadataa. 

 

Sakkasuodattimien toiminta perustuu pohjimmiltaan kiintoaineen ja nesteen erotukseen. Yk-

sinkertaistetusti voidaan ajatella sakkasuodattimen massataseen sisältävän tulevat virtaukset 

eli sakkalietteen, pesuveden ja precoat-meesan sekä poistuvan virtaukset eli kuivatetun ka-

kun ja suodoksen. Näiden lisäksi sakkasuodattimissa on myös hönkäjärjestelmä, eli osa nes-

teestä poistuu hönkien mukana pois, mutta hönkien määrä oletetaan olevan kokonaisuuden 

kannalta pieni. Kuvassa 8.1 on sakkasuodattimen päävirtaukset ja niistä otetut näytteet.  
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Kuva 8.1. Yksinkertaistettu sakkasuodattimen virtauskaavio ja kerätyt näytteet G1, G2, G4, I, L2 ja Y1.    

 

Sakkasuodatin toimii syklisesti kuten kappaleessa 3.3 on kerrottu. Näin ollen tasetta on vai-

keaa muodostaa tietylle hetkelle, sen sijaan on tarkoituksen mukaista tarkastella toimintaa 

pidemmällä ajanjaksolla. Tällöin saadaan myös tasoitettua hetkellisiä prosessiolosuhteiden 

vaihteluita. Taseiden laskennassa on päädytty tarkastelemaan kuukauden ajanjaksoa. Sakka-

suodattimen massataseen laskentaa varten tämän työn ohella tehty Microsoft Excel pohjai-

nen laskentatyökalu, jonka avulla voidaan tietyillä alkuarvoilla määritellä sakkasuodattimen 

kuukauden aikaiset ainevirrat.  

 

Laskenta perustuu Filtration Services Ltd:n julkaisuun ”Data Requirement for a Rotary  

Drum Vacuun Filter”. Laskennassa määritellään erikseen pesuveden, sakan ja meesan kiin-

toaine- ja nestevirtaukset, jolloin saadaan selkeästi määriteltyä kokonaisvirtaukset. Malli tar-

vitsee lähtöarvoiksi tulevien virtauksien tilavuusvirtaukset ja kiintoainepitoisuudet, suodok-

sen tilavuusvirtauksen sekä kostean kakun massavirtauksen ja kosteuspitoisuuden.  Lasken-

nassa oletetaan, ettei sakkasuodattimen suodoksessa ole kiintoainetta, joka on kiintoaineana-

lyysin mukaan kohtalaisen perusteltu oletus. Ainevirtojen laskentaan käytetään kuvan 8.2 

mukaista pohjaa, johon lasketaan alkuarvoilla puuttuvat tiedot. (Walker, 2017, s. 1-3.) 
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Kuva 8.2. Sakkasuodattimen materiaalivirtojen pohjana käytetty laskentapohja. Lähtöarvojen avulla määrite-

tään kunkin ainevirtorran kiintoaine- ja nestemäärät erikseen. 

 

Massataseen laskentapohjassa on erikseen muodostettu massataseet nesteelle ja kiintoai-

neelle sakassa, meesassa ja pesuvedessä. Syöttövirtauksien jakaminen nestevirtaukseksi ja 

kiintoainevirtaukseksi voidaan määrittää yhtälön 8.1 mukaisesti. (Sparks, 2012, s. 185-187.) 

 

�̇�𝐸𝑉𝑆,𝐾 + �̇�𝐸𝑉𝑆,𝑁 = �̇�𝐸𝑉𝑆𝜌𝐸𝑉𝑆 = �̇�𝐸𝑉𝑆 (8.1) 

 

jossa �̇�𝐸𝑉𝑆,𝐾 on viherlipeäsakkalietteen kiintoainevirta kg/s 

 �̇�𝐸𝑉𝑆,𝑁 on viherlipeäsakkalietteen nestevirta kg/s 

 �̇�𝐸𝑉𝑆 on viherlipeäsakkalietteen massavirta kg/s 

 �̇�𝐸𝑉𝑆 on viherlipeäsakkalietteen tilavuusvirta l/s 

 𝜌𝐸𝑉𝑆 on viherlipeäsakkalietteen tiheys kg/l 

 

Sakkasuodattimen tapauksessa kiintoainevirtaus saadaan laskettua yhtälöllä 8.2. Tämän jäl-

keen voidaan soveltaa yhtälöä 8.1. Tällöin voidaan laskea nestevirtaus, kun tiedetään koko-

naisvirtauksen tiheys ja tilavuusvirta. Samalla yhtälöllä voidaan myös määrittää meesan 

kiintoaine-, neste- sekä kokonaisvirtaus. 

 

�̇�𝐸𝑉𝑆,𝐾 = �̇�𝐸𝑉𝑆𝐾𝐴𝑃𝐸𝑉𝑆 (8.2) 

 

jossa ṁ EVS, K on kiintoaineen massavirtaus kg/s 

FEED FEED FEED FEED

SOLID kg SOLID kg SOLID kg SOLID kg

LIQUID kg LIQUID kg LIQUID kg LIQUID kg

TOTAL kg TOTAL kg TOTAL kg TOTAL kg

% SOLID % SOLID

OUTPUT CAKE OUTPUT CAKE OUTPUT CAKE

SOLID kg SOLID kg SOLID kg

LIQUID kg LIQUID kg LIQUID kg

TOTAL kg TOTAL kg TOTAL kg

CAKE MOIST % CAKE MOIST %

OUTPUT FILTRATE OUTPUT FILTRATE OUTPUT FILTRATE OUTPUT FILTRATE

SOLID KG SOLID kg SOLID kg SOLID kg

LIQUID kg LIQUID kg LIQUID kg LIQUID kg

TOTAL kg TOTAL kg TOTAL TOTAL kg

PESUVESI SAKKA MEESA TOTAL



63 

 

 V̇ EVS on sakkalietteen tilavuusvirtaus l/s 

 KAP EVS on sakkalietteen kiintoainepitoisuus kgkiintoainetta/l 

 

Yhtälöä 8.1 voidaan soveltaa molemmin päin, eli jos tiedetään kokonaisvirtaus tiheyden ja 

tilavuusvirran avulla voidaan määrittää joko virtauksen neste- tai kiintoainevirta. Esimer-

kiksi Kaukaan sakkasuodattimen seuranannassa analysoitiin viherlipeäsakkalietteen kiinto-

ainepitoisuutta. 

 

Suodattimen kakku muodostuu kiintoaineesta ja kiintoaineeseen sitoutuneesta nesteestä. 

Tällöin voidaan tarkastella erikseen nesteen ja kiintoaineen virtausta suodattimen yli. Kakun 

kuiva-aine kertoo kiintoaineen osuuden kakun massasta. Kakun kuiva-aine määritellään yh-

tälöllä 8.3. (Sparks, 2012, s. 185.) 

 

𝑘. 𝑎 =
𝑚𝐾

𝑚𝐾 + 𝑚𝑁

(8.3) 

 

jossa k.a on kuiva-ainepitoisuus - 

 mK on kiintoaineen massa kg 

 mN on nesteen massa kg 

  

Sakkasuodattimessa tapahtuu syklisesti kaksi eri suodatusta. Ensin muodostetaan mee-

sakakku, jossa meesaliete jakautuu meesakakuksi ja meesasuodokseksi. Toisessa vaiheessa 

suodattimessa viherlipeäsakkaa syötetään suodattimelle, jolloin muodostuu meesakakun ja 

viherlipeäsakan seos sekä suodosta. Kuvassa 8.3 on havainnollistettu suodattimen toiminta 

pidemmällä aikavälillä.  
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Kuva 8.3. Sakkasuodattimen toiminnan periaate. Syötettävien meesakakun ja sakkalietteen kiintoaineet erot-

tuvat kakuiksi ja suurin osa nesteestä suodattuu suodokseksi.  

 

Massataseen avulla voidaan laskea sakan mukana poistuvan vesiliukoisen natriumin määrä. 

Kymin ja Kaukaan tehtailla määritellään viikoittain sakkakakun kuiva-aine ja sen liukoinen 

alkalipitoisuus. Tietojen pohjalta voidaan laskea yhtälöllä 8.4.  

 

𝑚𝑁𝑎 = 𝑙𝑖𝑢𝑘𝑜𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑘𝑎𝑙𝑖 %𝑁𝑎𝑂𝐻 ∙ 𝑚𝐸𝑉𝑆,𝑘.𝑎. ∙
40

𝑔
𝑚𝑜𝑙

23
𝑔

𝑚𝑜𝑙

(8.4) 

 

jossa  𝑚𝑁𝑎 on natriumin massa kg 

 𝑚𝐸𝑉𝑆,𝑘.𝑎. on sakkasuodattimen kakun kuiva-aineen massa kg 

 𝑙𝑖𝑢𝑘𝑜𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑘𝑎𝑙𝑖 %𝑁𝑎𝑂𝐻 on liukoisen analyysin tulos  % NaOH  

 

8.2 Sakkasuodattimen vierasainetaseen laskenta 

Vierasainetaseiden laskeminen vaatii sakkasuodattimen massataseen selvittämisen ja lisäksi 

on oltava dataa vierasaineiden määristä sakkasuodattimelle tulevissa ja lähtevissä virtauk-

sissa. Vierasaineiden seurantaa tehtiin diplomityön aikana loka- ja marraskuussa 2020. Seu-

rannan pohjalta saatiin kerättyä vierasainepitoisuuksia eri vaiheista sakkasuodatin prosessia. 

Tämän työn tavoitteiden kannalta kiinnostavinta oli tietää paljonko ja mikä osuus 

Viherlipeäsakkaliete 

Sakkakakku 

Pesuvesi 

Precoat-meesa 

Meesakakku 

Suodos 

Sakkasuodatin 
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sakkasuodattimen kautta poistuu fosforista, natriumista ja magnesiumista sekä muista ai-

neista. Sakkasuodattimelta poistuvien vierasaineiden määriä voidaan arvioida ainakin nel-

jällä eri tavalla: 

 

1. Määritetään poistunut vierasainemäärä sakkasuodattimelta kaavarin terällä poistetun 

kakun massavirran ja sen vierasaineanalyysin perusteella. 

2. Määritetään vierasainemäärä precoat-meesan ja sakkalietteen kiintoaineen massavir-

tojen ja niiden vierasaineanalyysien perusteella. 

3. Määritellään vierasainemäärä tulevien virtausten eli pesuveden, precoat-meesan ja 

sakkalietteen sekä takaisin prosessiin palautettavan suodoksen vierasainevirtojen 

erotuksena. 

4. Vastaava kuin tapa yksi, mutta nyt huomioidaan lisäksi precoat-kakun puhallus suo-

datussyklissä, eli käytännössä sakkakakun massavirrasta erotetaan pelkkän meesan 

osuus. Tämä tapahtuu hyödyntämällä tietoa, että precoat-kakku kaavataan 65 milli-

metristä 15 millimetriin, jolloin noin 23 % meesasta päätyy sellaisenaan sakkala-

valle.  

 

Ensimmäinen tapa on yksinkertaisin ja vaatii vähiten analyysejä laskentaa varten. Sakka-

suodattimen toiminta on syklistä, ja tämän takia näyte saattaa erota merkittävästi riippuen 

siitä, otetaanko näyte suodatussyklin alussa vai lopussa. Toinen epävarmuutta lisäävä tekijä 

on suodatusjakson lopussa tehtävä kakun puhallus. Kakun puhalluksessa jäljelle jäänyt noin 

15 millimetrin paksuinen sakan likaama meesakakku puhalletaan suoraan jätelavalle, ja tältä 

osalta pelkästään sakkakakun kaavausnäyte aiheuttaa laskenta virhettä. Toisaalta tämän las-

kentavan etuna on tarkka tieto sakkajätteen määrästä, joka saadaan sakkalavojen punnitus-

tuloksista. 

 

Toinen tapa on myös kohtalaisen yksinkertainen. Laskenta perustuu tulevan precoat-meesan 

ja pestyyn sakkalietteen kiintoaineen massavirtoihin ja vierasaineanalyyseihin. Sakkaliet-

teen kiintoainetta määriteltäessä kiintoainetta pestään. Pestystä kiintoainenäytteestä voidaan 

tehdä ICP-analyysi, jolla määritetään sen vierasainepitoisuus. Kuitenkaan ei ole varmuutta 

peseekö sakkasuodatin kiintoaineen paremmin, samalla tavalla vai huonommin kuin labora-

toriossa tehty pesu.  
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Kolmas laskentatapa vaatii enemmän analyysejä kuin muut laskentatavat ja se ei varmuu-

della ole tarkempi kuin muut. Laskenta vaatii lähtöarvoikseen precoat-meesan, viherli-

peäsakkalietteen, pesuveden ja suodoksen vierasainevirrat. Laskennassa tulevien virtauksien 

sekä palautuvan suodoksen vierasainevirtojen erotus on vierasainereduktio. Tässä laskenta-

tavassa on myös muutamia selkeitä epävarmuustekijöitä, sillä esimerkiksi suodoksen ja sak-

kalietteen koostumukset eivät ole vakiota ajan funktiona ja tämän työn ohella kehitetyssä 

massatase-työkalussa on tehty oletuksia yksinkertaistamiseksi. 

 

Neljäs tapa on ensimmäinen tapa korjattuna, sillä tiedolla, että loppupuhalluksessa puhallet-

tava kakku on pelkkää meesaa. Tästä meesasta ei ole näytettä, mutta sen oletetaan olevan 

puhdistettua meesaa. Tällä saadaan vähennettyä laskennallisesti sakan sisältämiä metalli-

määriä. 

 

Sakkasuodattimen toiminnasta on kerätty dataa, jolla voidaan laskea laskentatapojen eroa-

vaisuuksia. Sakkasuodattimen vierasaine reduktiota ei tiedetä entuudestaan, joten laskenta-

tapojen absoluuttista virhettä ei voida määrittää. Usealla laskentatavalla poistettiin yksittäi-

sen laskentatavan aiheuttamaa virhettä. Laskenta tapojen antaessa samansuuruisia tuloksia, 

voidaan saatujen tuloksien olettaa olevan riittävän tarkkoja tässä työssä käytettäviksi. 

 

Vierasaineanalyysit on tehty taulukkojen 8.1 ja 8.2 näytteistä. Analysoitavat virtaukset va-

littiin kartoittamaan sakkasuodattimen kaikki tulevat ja poistuvat virtaukset pois lukien hön-

kien keräily. Aiemmin tässä kappaleessa esitetyssä kuvassa 8.1 on sakkasuodattimen pää-

virtaukset ja analysoidut näytteet. 

 

Kymin ja Kaukaan sakkasuodattimissa käytetään precoat-meesana valkolipeäsuodattimen 

jälkeistä meesaa L1. Kaukaalla meesa pumpataan meesan varastosäiliöstä ja Kymillä se ote-

taan valkolipeäsuodattimen jälkeisen meesan sekoitussäiliön jälkeen. Huomioitavaa tässä on 
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se, ettei meesan vierasainepitoisuuksina voida käyttää meesasuodattimen jälkeisen pestyn 

meesan vierasainearvoja. 

 

Sakkalietteestä on tehty kahta vierasaineanalyysiä G1 ja G2. Sakkalietenäytteestä on tehty 

ICP-analyysi. Lisäksi pesty kiintoaine on analysoitu ICP:llä erikseen. Kokonaisnäytettä käy-

tetään ensimmäisessä, kolmannessa ja neljännessä sakkasuodattimen vierasainelaskentata-

vassa. Kiintoaineen ICP-analyysiä käytetään toisessa vierasainelaskentatavassa. 

 

Sakkasuodattimen tuottama kakku sisältää precoat-meesaa ja sakkalietteen kiintoaineen. 

Näytteellä I. selvitetään kakun sisältämät vierasaineet. Toisaalta yhden hetken näyte ei 

edusta kattavasti koko syklin aikaista variaatiota.  

 

Sakkasuodattimen suodoksen G4 seuraamisella saadaan selville, kuinka paljon sakkasuodat-

timen suodoksen mukana palautuu vierasaineita takaisin prosessiin. Sakkasuodattimien nes-

teen pinnan hallintaa tehdään kierrättämällä suodosta takaisin suodattimeen. Tällöin laskettu 

arvo voi erota jonkin verran tilanteesta, jossa kierrätystä ei tehdä ollenkaan. Kuitenkin use-

alla näytteellä päästään selville, millaista suodos keskimäärin on. 

 

Vierasainetaseet lasketaan yhdistämällä vierasainepitoisuudet kuhunkin virtaukseen yhtälöi-

den 8.5 ja 8.6 avulla. Laskenta on tehty sakkasuodattimelle heinäkuun prosessidatan, diplo-

mityön sekä historiassa suoritettujen näytteenottojen perusteella.  

 

�̇�𝑘.𝑎.𝑋 = 𝑚𝑥̇ (8.5) 

jossa X on alkuaineen pitoisuus kiintoaineessa [mg/kg] 

 �̇�𝑥 on alkuaineen massavirta [mg/s] 

 �̇�𝑘.𝑎. on kuiva-aineen massavirta [kg/s] 

 

Osa ICP-analyyseistä on tehty nesteille, joissa määritellään kunkin alkuaineen pitoisuus ti-

lavuutta kohden. Tällöin on käytettävä yhtälöä 8.6. 

 

�̇�𝑘.𝑎.𝑋 = 𝑚𝑥̇ (8.6) 

jossa X on alkuaineen pitoisuus tilavuusyksikköä kohde [mg/l] 
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 �̇�𝑥 on alkuaineen massavirta [mg/s] 

 �̇� on tilavuusvirta [l/s] 

 

Tulosten tarkastelussa oikein valittu yksikkö auttaa hahmottamaan tilannetta. Ongelmana 

yksikköä valittaessa oli referenssien puute. Tehtailla ei ole aiemmin seurattu vierasaineita 

muuten kuin vierasaineanalyysien pohjalta, jolloin yksikkönä on joko vierasainepitoisuus 

tilavuutta tai massaa kohden. Kuitenkin tässä tarkastelussa saadaan tuloksia massayksikössä. 

Suodattimien tapauksessa kiinnostava mittaustapa on vierasaineiden jakautuminen suodok-

sen ja kakun välillä. Metsäteollisuudessa on myös tapana ilmoittaa suureita tuotettua sellu-

tonnia kohden, jota tässäkin työssä on käytetty. Tämä myös helpottaa tulosten vertailua teh-

taiden välillä. 

8.3 Kaukaan sakkasuodattimen massa- ja vierasainetaseen laskenta 

Kaukaan sakkasuodattimen laskenta tehtiin käyttäen edellisessä kappaleessa esiteltyjä las-

kentatapoja. Lähtöarvoja hankittiin sakkasuodattimen seurannalla, joka tehtiin loka-, marras 

ja joulukuun 2020 aikana.  Seurantaan kuului viherlipeäsakkalietteen kiintoaine, viherli-

peäsakkalietteen tiheys, sakkasuodattimen kakun kuiva-aine, sakkasuodattimen kakun ti-

heys, meesan kuiva-aine ja tiheys. Seurantaa tehtiin pääasiassa kahdesti viikossa tiistaisin ja 

torstaisin pois lukien tuotantohäiriötilanteet ja integraatin kunnossapitoseisokki. Näytteen-

otto suoritettiin sakkasuodattimen ollessa suodatusjaksolla, kuitenkin satunnaisessa koh-

dassa jaksoa.  Seurantajakson tulokset ovat nähtävillä taulukossa 8.1. Seurannan perusteella 

voidaan määrittää kohtalaisella tarkkuudella suodattimen keskimääräinen kiintoaineen mas-

savirta, sekä suodattimen syötön kokonaismassavirta. 
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Taulukko 8.1. Kaukaan sakkasuodattimen seuranta. Punaisella on merkitty virheelliset arvot, joita ei ole otettu 

huomioon keskiarvon ja keskihajonnan laskennassa. 

Näytteenotto 

päivämäärä 

Viherlipeäsak-

kalieteen kiin-

toaine gKa/kg 

Viherlipeäsak-

kalieteen tiheys 

kg/l 

Sakkasuoda-

tin sakan 

kuiva-aine % 

Sakkasuo-

din sakka 

tiheys kg/l 

12.10.2020 8,90 1,20 47,90 1,30 

21.10.2020 50,40 1,15 66,49 1,33 

23.10.2020   49,80 1,04 

23.10.2020   48,60  

26.10.2020 40,60 1,10 47,50 0,95 

28.10.2020 37,30 1,12 48,00 1,00 

29.10.2020   49,80  

19.11.2020   48,50  

20.11.2020 28,57 1,15 44,53 0,97 

24.11.2020 14,35 1,17 57,49 1,02 

26.11.2020 44,05 1,15 43,60 0,99 

1.12.2020 27,23 1,17 46,02 1,30 

9.12.2020 55,16 1,17 41,85 1,05 

Keskiarvo 37,21 1,15 47,80 1,10 

Keskihajonta 12,51 0,02 3,76 0,14 

 

Meesan kulutuksen laskenta osoittautui haastavaksi. Precoat-meesan määrä sakkasuodatti-

melle määräytyy sekvenssissä olevan ajastimen kautta ja virtaukselle ei ole Kaukaalla vir-

tausmittausta. Vaihtoehdoiksi jäi laskea precoat-meesan määrä joko suodattimen geometrian 

avulla, jossa siis mitataan precoat-kakun paksuus ja lasketaan sen tilavuus, kun tiedetään 

sakkasuodattimen rummun mitat sekä precoat-kakun paksuus. 

 

Toinen vaihtoehto on laskea meesan määrä epäsuorasti syntyneen viherlipeäsakkajätteen 

määrästä. Sakkasuodatin kaavaa kuivatun kakun jätelavalle, joka tyhjennetään tasaisin vä-

liajoin ja punnitaan. Tieto tallennetaan tehtaan RAPU-järjestelmään, josta voidaan hakea 

esimerkiksi viherlipeäsakkajätteen määrä tietyllä ajanjaksolla. Jätteeksi päätynyt viherlipeä-

sakka sisältää viherlipeäsakan ja precoat-meesan. Punnitusta jätteestä saadaan selville mee-

san määrä yksinkertaisella miinuslaskulla, jossa koko jätteen määrästä vähennetään tiedetty 

viherlipeäsakan massa mitatussa kuiva-aineessa. Meesan kuiva-ainetta ja tiheyttä seurattiin 

myös työn aikana, jolloin niille saatiin laskettua keskiarvo, jota käytetään tasetyökalussa. 

Seurannan tulokset ovat taulukossa 8.2. 
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Taulukko 8.2. Sakkasuodattimen precoat-meesan seuranta. Punaisella merkityt ovat epäonnistuneita näytteitä. 

Päivämäärä 

Meesaliete tiheys 

kg/l 

Meesaliete 

kuiva-aine % 

20.11.2020 1,13 13,64 

24.11.2020 1,21 32,58 

26.11.2020 1,24 34,82 

1.12.2020 1,27 35,81 

9.12.2020 1,28 38,32 

Keskiarvo 1,25 35,38 

Keskihajonta 0,05 2,06 

 

Kaukaan sakkasuodattimessa on pesuveden virtausmittaus, ja pesuveden määrää voidaan 

säätää käsiventtiileiden avulla. Pesuvesi jakautuu ylempään ja alempaan pesuvesiputkeen, 

joiden suhdetta voidaan säätää käsisäätöventtiileiden avulla. Prosessinhoitajilta saadun tie-

don mukaan se on pidetty tyypillisesti vakiona ja näin ollen se voidaan olettaa vakioksi. 

 

Kappaleessa esitetyillä tiedoilla saadaan laskettua karkea massatase Kaukaan sakkasuodat-

timelle. Massataselaskennan tulokset ovat liitteenä 6. Laskentaan jää hieman epätarkkuutta. 

Jo muutaman prosentin eroavaisuus meesakakun kiintoaineessa vaikuttaa laskentaan mer-

kittävästi lisäten tai vähentäen käytetyn meesan määrää. Toinen epävarmuustekijä on pro-

sessimittauksien paikansapitävyys. On siis mahdollista, että esimerkiksi viherlipeälietteen 

tilavuusvirran mittaus on merkittävästi virheellinen. Laskennassa ei ota huomioon suodatti-

messa hönkien mukana poistuvaa nestettä. Sakkasuodattimen massatase on laskettu käyttäen 

pohjana seurannan laboratorioarvoja sekä heinäkuun 2020 prosessidataa.  

 

Sellutehtaan talteenoton säännöllisiin laboratoriomittauksiin kuuluu sakkasuodattimen ka-

kun liukoisen alkalin mittaus. Tämän mittauksen perusteella ja sakan määrän avulla voidaan 

arvioida viherlipeäsakan mukana poistuvan natriumin. Kaukaan elokuun 2020 jäännösalka-

lianalyysien keskiarvo on noin 0,83 % NaOH. Tästä voidaan laskea liukoisena natriumina 

tapahtunut kemikaalihäviö yhtälöllä 8.4. Kaukaalla tämä häviö oli heinäkuussa 2020 noin 

3742 kgNa, joka vastaa 0,09 kgNaOH/ADt. Sakkajätteen ja meesan kulutuksen ominaisarvot 

ovat taulukossa 8.3.  
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Taulukko 8.3. Kaukaan sakkasuodattimen meesan kulutus, jätteen tuotanto ja viherlipeäsakan määrä. 

Sakkajäte 24,4 kgmärkä/Adt 
Viherlipeän kiintoaine 4,5 kgkuiva/Adt 
Meesan kulutus 7,50 kgkuiva/Adt 
Vesiliukoisen natriumin häviö 0,09 kgNa/ADt 

 

Massataseesta voidaan laskea muutama kiinnostava tieto. Tehtailla pyritään minimoimaan 

syntyneen kaatopaikkajätteen määrä. Sakkasuodattimen sakka on suurin yksittäinen kiinto-

ainejätteen lähde sellutehtaalla. Taseen avulla päästään käsiksi jätteen ominaistuotantoon 

sellutonnia kohden. Samoin meesan kulutuksen kautta päästään käsiksi absoluuttiseen tie-

toon, kuinka paljon tehtaan kalkkikierto on auki ja tulosta voidaan verrata muihin tehtaisiin. 

Tase on myös tärkeä väline arvioitaessa vierasaineiden reduktiota sakkasuodattimen kautta. 

Kirjallisuuden mukaan sellutehtaan kalkkikierron tulisi olla noin 3–5 % avoin eli 3–5 % 

käytetystä kalkista tulisi olla tuorekalkkia, jotta vierasaineet pysyvät halutulla tasolla (Tikka 

et al. 2008, s. 190).  Kaukaalla kalkkikierto on noin 8,9 % avoin, kun lasketaan meesapölyn 

osuus mukaan eli se on suurempi kuin kirjallisuudessa käytetty arvo. Tyypillisessä precoat-

sakkasuodattimessa käytetään meesaa noin 1-2 kertaisesti käsiteltyyn viherlipeäsakkaan 

nähden (Tikka et al. 2008, s. 141). Kaukaan sakkasuodattimessa käytetyn meesan suhde vi-

herlipeän kiintoaineeseen on noin 1,7. Massataseella voidaan myös hahmotella sakkasuodat-

timen kemikaalihäviöitä.  

 

Kaukaan vierasainemallin pohjana on sakkasuodattimen massatase. Massataseen pohjalta on 

kohtalaisen yksinkertaista lisätä laskuihin vierasainepitoisuudet, jonka kautta saadaan sel-

ville vierasainereduktio sakkasuodattimella. Kaukaan sakkasuodattimelle on laadittu neljällä 

eri tavalla vierasainetase. Yhtälöillä 8.5 ja 8.6 saadaan laskettua kunkin virtauksen vierasai-

nepitoisuudet.  

 

Kaukaan sakkasuodattimen vierasainetaseen laskenta on toteutettu heinäkuun 2020 proses-

sidatalla ja vuonna 2020 kerätyllä vierasainedatalla. Kuviin 8.5 ja 8.6 on kerätty laskennan 

lopputulokset merkittäville vierasaineille. 
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Kuva 8.4. Sakkasuodattimella tapahtuva vierasainereduktio prosentteina tulevasta virtauksesta visualisoituna. 

Kaliumin, natriumin ja rikin määrä osalta saadaan negatiivisia arvoja, jotka on piilotettu kuvasta. Datana käy-

tetty vuonna 2020 kerättyä dataa. Eri laskentatavat on kerrottu kappaleessa 8.2. 

 

Kuvasta 8.4 huomataan, että monen vierasaineen reduktio on laskujen mukaan yli 100 %, 

joka on käytännössä mahdotonta. Toisaalta tavalla kolme laskettuna vesiliukoisten kaliumin, 

natriumin ja rikin määrä osalta saadaan negatiivisia arvoja, jolloin niiden määrä kasvaisi 

sakkasuodattimessa. Negatiiviset arvot on piilotettu kuvasta 8.4 sen selkeyttämiseksi. Tämä 

on selkeä laskentatapavirhe, joka johtuu luultavasti siitä, että laskenta olettaa kaiken suodat-

timen läpitulevan nesteen olevan koostumukseltaan samanlaista. Vierasainereduktiota ver-

rataan suodattimelle tulevien virtausten summaan, jonka oikeellisuudesta ei ole täyttä var-

muutta sillä sen laskennassa on tehty reilusti oletuksia. Tavassa kolme päästään lähes aina 

100 % reduktioon, sillä sen laskenta perustuu käytännössä tulevien virtauksien ja suodoksen 

erotukseen. Tavalla kolme saadaan vesiliukoisten aineiden osalta huomattavasti erilaisia 

vastauksia kuin muilla laskentatavoilla. Väittäen että nämä aineet lisääntyisivät suodatti-

messa. Kalsiumin määrä tulevissa virtauksissa ja poistuvissa virtauksissa on lähes sama, joka 

viittaa siihen, että massatase on jossain määrin onnistunut. 

 

Vierasaineista alumiini, kupari, rauta, magnesium, mangaani, fosfori ja sinkki poistuvat sa-

kan mukana pois prosessista. Ulmgrenin vierasainelajittelun mukaan edellä mainituista ai-

neista taulukon 5.2 mukaisesti sakkaan kertyvät kupari, rauta, magnesium ja magnaani 
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(Ulmgren, 1997). Näin myös käy Kaukaan talteenotossa ja ne eivät juurikaan kulkeudu sak-

kasuodattimesta takaisin prosessiin. 

 

Tuotantoon suhteutettuna vierasainereduktiot ovat kohtalaisen tasaisia eri laskenta tavoilla 

laskettuna. Huomataan, että vaikka natriumin ja rikin suhteellinen reduktio on kuvassa 8.4 

kohtalaisen pieni, mutta niiden korkeiden pitoisuuksien takia niiden absoluuttinen määrä on 

merkittävä. Tuotantoon suhteutettua arvoa voidaan hyödyntää vertailussa tehtaiden välillä 

sekä arvioidessa erilaisten muutosten vaikutusta vierasainetaseeseen.  Kuvassa 8.5 on esi-

tetty tärkeimpien alkuaineiden reduktioita suhteutettuna tuotantoon. 

 

 

Kuva 8.5. Kaukaan sakkasuodattimen vierasainereduktio suhteutettuna tuotantoon vuoden 2020 datalla.  

 

Vierasainetaseesta saatua natriumin poistumista voidaan verrata sakkakakun liukoisen alka-

lin avulla laskettuun tulokseen. Tässä työssä esiteltyjen laskentatapojen mukaan vierasaine-

taseella laskettaessa natriumin häviö on 0,12–0,17 kgNa/ADt, kun taas liukoisen alkalin 

avulla laskettuna vastaava luku on 0,09 kgNa/ADt. Luvut ovat samaa kokoluokkaa, mutta 

eroa on silti kohtalaisesti.  

8.4 Kymin sakkasuodattimen massataseen laskenta 

Kymin sakkasuodattimen laskennassa hyödynnetään prosessinohjauksen historiadataa ja la-

boratorioanalyysejä. Kymillä kerättiin 23.11.– 27.11.2020 aikana näytteitä, joiden pohjalta 
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tase on laskettu. Työn kannalta olisi ollut hyvä tehdä seurantaa pidemmällä aikavälillä, sillä 

nyt tiedetään vain tuon yhden viikon tiedot. Kymillä kerättiin sakkaliete-, meesaliete-, 

meesa-, meesasuodos-, sakkasuodos- ja sakkakakkunäytteitä. Laskenta perustuu kappaleissa 

8.1 ja 8.2. esitettyihin tapoihin laskea vierasainemassavirtoja suodattimen yli. 

 

Laskennassa päädyttiin tekemään kohtalaisen paljon oletuksia.  Kymin tehtaan meesan ku-

lutuksen laskentaan on olemassa kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on laskea 

määrä samoin kuin Kaukaan tehtaalla eli sakkajätteen kautta epäsuorasti. Ongelmana tässä 

on se, että samoille jätelavoille tulee myös sammuttajan hiekka. Sammuttajan hiekkaa kertyy 

huomattavasti vähemmän kuin viherlipeäsakkaa, mutta Kymillä sen määrää ei voida eritellä. 

Toisaalta Kymin sakkasuodattimessa on meesan syötön virtausmittaus, jonka avulla voidaan 

laskea tietyllä ajanjaksolla suodattimeen syötetty meesa. Precoat-meesa sakkasuodattimelle 

otetaan suoraan valkolipeäsuotimen jälkeisestä meesan sekoitussäiliöstä, jossa on myös 

meesan tiheysmittaus. Meesan kuiva-aineen selvittämiseksi otettiin 23.11.–27.11.2020 vä-

lillä näytteitä, joille tehtiin laboratorioanalyysit. Sakkalietteen seurannan tulokset on esitetty 

taulukossa 8.4. 

 

Taulukko 8.4. Sakkalietteen kiintoainepitoisuudet ja tiheydet Kymin tehtaalla. 

Näytteenotto 

hetki 

Kiintoaine-pitoisuus 

[gka / kg] 

Tiheys 

kg/l 

9.11. 15,3 1,12 

23.11. 12:15 17,6 1,16 

23.11. 18:20 14,8 1,15 

23.11. 23:30 18,3 1,16 

24.11. 4:00 19,3 1,12 

24.11. 8:20 16,6 1,13 

24.11. 12:35 16,3 1,11 

24.11. 16:40 15,7 1,13 

24.11. 21:00 14,4 1,11 

25.11. 1:35 17,8 1,09 

25.11. 6:30 15,6 1,09 

25.11. 10:35 15,4 1,13 

25.11. 16:50 21,5 1,20 

26.11. 8:30 13,5 1,09 

 

Taulukon 8.4 ja viherlipeäsakkalietteen virtausmittauksen perusteella voidaan määrittää sak-

kasuodattimelle syötetyn sakkalietteen määrä yhtälöllä 8.2. Pesuvedelle on oma 
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virtausmittaus, jota pidetään prosessinhoitajan mukaan vakiovirtauksella. Pesuveden jakoa 

pesuputkiin voidaan säätää kuristamalla tai avaamalla käsiventtiileitä. Meesalietteestä ja 

sakkakakusta analysoitiin kuiva-ainepitoisuus ja tiheys. Mittaussarjan meesalietteen tihey-

deksi saatiin 1,24 kg/l ja kuiva-aineeksi 34 %, kakun kuiva-aineeksi saatiin puolestaan 48 

%.  Näiden perusteella voidaan määrittää meesan määrä. 

 

Suoraan prosessimittauksista lasketulla taseella saadaan lopputulokseksi liian suuri koko-

naissakkamäärä. Tämä viittaa siihen, että joko virtausmittaukset eivät ole luotettavia tai 

tuona yhtenä viikkona tehdyt laboratorioanalyysit eivät anna oikeaa kuvaa sakkalietteen, 

meesan tai sakkakakun ominaisuuksista. Suoraan prosessimittauksilla laskemalla saatiin sa-

kan määräksi 2 000 tonnia sakkaa heinäkuussa, kun RAPU-järjestelmässä heinäkuun 2020 

määrä oli 1 750 tonnia sakkaa. Tämän ristiriidan takia päädyttiin käyttämään laskennassa 

samaa tapaa kuin Kaukaan tapauksessa.  Laskettu massatase on esitetty liitteenä 7.  

 

Taseen pohjalta saadaan selville muutamia kiinnostavia tietoja, jotka ovat taulukossa 8.5. 

Kaukaan suodattimelle laskettiin samat arvot. Vesiliukoisen natriumin laskennassa on käy-

tetty yhtälöä 8.4.  

  

Taulukko 8.5. Kymin sakkasuodattimen meesan kulutus, jätteen tuotanto ja viherlipeäsakan määrä. 

Sakkajäte 21,56 kgmärkä/ADt 
Viherlipeän kiintoaine 4,64 kgkuiva/ADt 
Meesan kulutus 6 kgkuiva/ADt 
Vesiliukoisen natriumin häviö 0,09 kgNa/ADt 

 

Massataseen avulla käyttäen yhtälöitä 8.5 ja 8.6 saadaan muodostettu sakkasuodattimelle 

vierasainetase. Laskenta on tehty samaa pohjaa hyödyntäen kuin Kaukaan laskenta. Kymin 

vierasainetaseeseen on laskettu neljää eri tapaa hyödyntäen kiinnostavimpien vierasainei-

den suhteellinen ja absoluuttinen reduktio. Kuvassa 8.6 on Kymin sakkasuodattimen suh-

teellinen vierasainereduktio. 
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Kuva 8.6. Kymin sakkasuodattimen vierasaineiden suhteellinen reduktio sakkasuodattimessa. 

 

Vierasaineiden reduktiosta huomataan, että tavalla yksi laskettuna metallien pitoisuus ko-

rostuu verrattuna muihin tapoihin. Laskentatapojen vertailulla päästään parhaimmillaankin 

hyvään arvioon vierasaineiden käyttäytymisestä. Kuitenkin kuvasta 8.6 käy selväksi, että 

magnesium, mangaani, alumiini ja rauta saadaan poistettua prosessista tehokkaasti sakka-

suodattimen avulla. Fosforin ja piin kohdalla saadaan arvio, että niistä noin 40–60 % pois-

tuu sakan mukana. Toisaalta kaikki laskentatavat antavat noin 100 % kalsiumin reduktioksi 

eli laskennan mukaan kalsiumia tulee suodattimelle yhtä paljon, kuin sitä poistuu jätela-

valle. Tämän tiedon perusteella voidaan ajatella, että massataseen molemmat puolet ovat 

kohtalaisen tasapainossa. 

 

Absoluuttiset määrät suhteutettuna tuotantoon antavat tasaisemman tuloksen vierasainei-

den reduktiosta.  Kuvassa 8.7 on esitetty vierasaineiden reduktion absoluuttiset määrät suh-

teutettuna sellun tuotantoon.  
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Kuva 8.7. Kymin sakkasuodattimen vierasainereduktio. 

 

Tapa kolme on otettu kuvasta pois, sillä sen laskenta eroaa merkittävästi vesiliukoisten ai-

neiden osalta. Tämän perusteella se ei sovellu ainakaan vesiliukoisten aineiden vierasai-

nereduktion laskentaan. 
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9 MEESASUODATTIMEN MASSA- JA VIERASAINETASEEN LAS-

KENTA 

Meesasuodattimen massataseen laskennassa voidaan hyödyntää sakkasuodattimen massata-

seen laskentaan kehitettyä pohjaa. Pohjaa voidaan yksinkertaistaa poistamalla siitä viherli-

peäsakkaa käsittelevä osuus. Käytännössä pohjana käytetään siis sakkasuodattimen lasken-

tapohjan meesaosuuden laskentaa. Meesasuodattimen päävirtauksen koostuvat tulevasta 

meesalietteestä ja pesuvedestä sekä poistuvasta meesakakusta ja suodoksesta. Kuvassa 9.1 

on yksinkertainen meesasuodattimen virtauskaavio. 

  

Kuva 9.1. Periaatekuva meesasuodattimen päävirtauksista ja kerätyistä näytteistä. 

 

Meesasuodattimen laskennan lähtöarvoina käytetään meesalietteen massavirtaa, tiheyttä ja 

kuiva-ainepitoisuutta, pesuveden tilavuusvirtaa ja meesakakun kosteutta. Kaukaalla näistä 

kaikki paitsi meesalietteen kuiva-ainepitoisuus on saatavilla prosessinohjausjärjestelmästä. 

Kymillä ei ole reaaliaikaista meesakakun kuiva-aine mittausta, vaan siellä on käytettävä la-

boratorioarvoja. Meesasuodattimen suorituskyky on olennaista tehtaan kalkin tuotannon 

kannalta. Tyypillisesti meesauunin tuotannon laskenta perustuu meesasuodattimelle syötet-

tyyn meesan kuiva-aineeseen, joka voidaan laskea tilavuusvirran ja meesalietteen kuiva-ai-

nepitoisuuden avulla. (Dernegård et al. 2017, s. 20-21.)  
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Meesan kuiva-aineen massavirran laskennassa käytetään yhtälöä 9.1. Meesan kiintoainepi-

toisuutena voidaan käyttää sen kosteutta. Näin voidaan tehdä, sillä meesaliete ei sisällä juu-

rikaan liuenneita suoloja, jotka kiteytyisivät kuiva-aineen määrityksessä ja toisivat näin vir-

hettä tulokseen. 

 

�̇�𝐸𝑀𝐸,𝐾 = �̇�𝐸𝑀𝐸𝐾𝐴𝑃𝐸𝑀𝐸 (9.1) 

 

jossa ṁ EME, K on kiintoaineen massavirta  kg/s 

 V̇ EME  on meesalietteen tilavuusvirta l/s 

 KAP EME on meesalietteen kuiva-ainepitoisuus kgk/l 

 

Meesalietteen virtaus voidaan jakaa yhtälöllä 8.1 kiintoaine-, neste ja kokonaisvirtaukseen. 

Näitä arvoja hyödynnetään meesasuodattimen massataselaskennassa. Taselaskentaa varten 

kerätyt analyysit ovat taulukossa 8.2. Kuvassa 9.2 on havainnollistettu laskennan pohjana 

käytettyä Excel-taulukkoa. 

 

 

Kuva 9.2. Meesasuodattimen massataseen laskentapohja. 

 

Vierasainetase lasketaan lisäämällä massataseeseen vierasainedata samalla tavalla kuin sak-

kasuodattimen tapauksessa. Datan yhdistämisessä voidaan hyödyntää yhtälöitä 8.5. ja 8.6. 

9.1 Kaukaan meesasuodattimen massa- ja vierasainetase 

Kaukaan meesasuodatin on tyypiltään vakuumirumpusuodatin, jolloin sen taseen laskenta 

on kohtalaisen suoraviivaista. Laskenta perustuu suodattimessa tapahtuvaan meesalietteen 

FEED FEED FEED

SOLID -                                              kg SOLID 13,9                                                  kg SOLID 14        kg

LIQUID 7                                                kg LIQUID 25,4                                                  kg LIQUID 33        kg

TOTAL 7                                                kg TOTAL 39,4                                                  kg TOTAL 47        kg

% SOLID 35,38                                                

OUTPUT CAKE OUTPUT CAKE

SOLID 13,9                                                  kg SOLID 14        kg

LIQUID 3,7                                                     kg LIQUID 4          kg

TOTAL 17,6                                                  kg TOTAL 18        kg

CAKE DRY SOLID % 79,00                                                %

OUTPUT FILTRATE OUTPUT FILTRATE OUTPUT CAKE

SOLID -                                              kg SOLID -                                                     kg SOLID -       kg

LIQUID 7                                                kg LIQUID 21,7                                                  kg LIQUID 29        kg

TOTAL 7                                                kg TOTAL 21,7                                                  TOTAL 29        kg

PESUVESI MEESA TOTAL
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sekä pesuveden jakautumiseen kakuksi ja suodokseksi. Suodoksen kiintoainepitoisuus ole-

tetaan pieneksi, joten se voidaan jättää huomioitta laskennassa. Modernit meesasuodattimet 

ovat käytännössä jatkuvatoimisia, jolloin tuotanto on tasaista. Taulukossa 9.1 on esitelty las-

kennassa käytettyä dataa. Massatase kuukauden ajalta on esitetty liitteessä 8.  

 

Taulukko 9.1. Meesasuodattimen massataseen lähtöarvoina käytetty data. 

MITTAUS AINE JA OMINAISUUS 

23 621D002 EME TIHEYS 

23 6251F001 EME TILAVUUSVIRTA 

LABORATORIO EME KUIVA-AINE 

VAKIO VKU TIHEYS 

23 6252F001 VKU TILAVUUSVIRTA 

23 62522Q2002 EME KUIVA-AINE 

LABORATORIO  EMS TIHEYS 

 

Meesasuodattimelle tase voidaan laskea lyhyemmälle aikajaksolle, toisin kuin syklisellä sak-

kasuodattimelle. Toisaalta pidempi ajanjakso tasoittaa mahdolliset mittausvirheet ja hetkel-

liset prosessihäiriöt, jotka aiheuttavat laskentaan epätarkkuutta. Kaukaan meesasuodattimen 

tase määriteltiin heinäkuun 2020 prosessidatan perusteella ja joulukuussa 2020 otetuilla 

näytteillä. Massataseen avulla voidaan laskea vierasainetaseet. Meesasuodattimen tapauk-

sessa on kiinnostavaa nähdä eri vierasainekuormitus meesauuniin, ja kuinka hyvin meesa 

saadaan pestyä. Massatase on koottu liitteeseen 8. 

 

Massataseeseen voidaan yhdistää vierasainedata, jolloin saadaan laskettua virtauksien vie-

rasainetase. Laskennassa käytetyt näytteet kerättiin tammikuun 2021 alussa ja analysoitiin 

tammikuun aikana. Näytteitä otettiin meesalieteestä, meesakakusta ja meesasuodoksesta. 

Prosessidata on puolestaan heinäkuulta 2020. Vierasainedatassa tai laskennassa on epätark-

kuutta alumiinin, mangaanin ja raudan tapauksessa. Syytä tähän ei ole tiedossa. Muuten pe-

sutuloksesta huomataan, että Kaukaan nykyinen suodatin pesee hyvin vesiliukoiset aineet. 

Kuvassa 9.3 on esitelty Kaukaan meesasuodattimen pesutulos. Pesutuloksella tarkoitetaan 

sitä, kuinka monta prosenttia vierasaineista saadaan pestyä kakusta. 



81 

 

 

Kuva 9.3. Kaukaan meesasuodattimen pesutulos. Osittain lipeään liukenevien metallien alumiinin, raudan ja 

mangaanin tulokset ovat negatiivisia eli niiden määrä ikään kuin lisääntyisi suodattimessa.  

 

Pesutuloksen lisäksi halutaan tietää meesan aiheuttama vierasainekuorma meesauuniin. Vie-

rasaine määrien vertailtavuuden takia käytetään yksikkönä vierasainekuormaa tuotettua sel-

lua kohden. Näin voidaan vertailla meesauunin vierasainekuormitusta tehtaiden välillä. Vie-

rasainetiedoilla saadaan myös vertailupohjaa, kun arvioidaan esimerkiksi meesauunien vaih-

toehtoisten polttoaineiden vaikutusta kalkkikierron vierasainemääriin. Kuvassa 9.4 Kaukaan 

meesasuodattimen jälkeinen vierasainevirtaus. 

 

 

Kuva 9.4. Kaukaan meesasuodattimen jälkeisen meesan vierasainepitoisuudet tuotettua sellutonnia kohden. 
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9.2 Kymin meesasuodattimen massa- ja vierasainetaseet 

Kymin meesasuodattimen tase on laskettu vastaavalla tavalla kuin Kaukaan suodattimen ta-

pauksessa. Tasetta varten kerättiin 24.11.-27.11.2020 välillä näytteitä. Näytteitä kerättiin 

meesalietteestä ennen meesasuodatinta, suodoksesta ja meesakakusta. Näytteistä analysoi-

tiin vierasainepitoisuudet. Meesalietteestä ja meesakakusta analysoitiin myös tiheys ja 

kuiva-ainepitoisuudet. Näytteiden pohjalta saadaan laskettua meesasuodattimen kiinto- ja 

nestevirtaukset sekä näihin voidaan yhdistää vierasainedata. Laskennassa hyödynnettiin yh-

tälöä 9.1 ja kuvassa 9.2 nähtävää Excel-laskentapohjaa.  Laskenta on tehty heinäkuun 2020 

prosessidatan perusteella. Liitteenä 9 on Kymin meesasuodattimen massatase. Taulukossa 

9.2. on laskennan lähtöarvoina käytetty data. 

 

Taulukko 9.2. Meesasuodattimen taseen lähtöarvot 

Mittaus Kuvaus Määrä Yksikkö 

83FC-47391 EME MEESASUOTIMELLE 89106640 l 
83DC-47392 EME TIHEYS MEESASUOTIMELLE 1,248 kg/l 
LABORATORIO EME KUIVA-AINE MEESASUOTIMELLE 33,6 % 
83FC-47427 VKU MEESASUODIN 32244970 l 

6284L009 EME MEESASUOTIMELTA KA 78,76 % 
DNA REPORT SELLUNTUOTANTO 78851 t/kk 

 

Laskennan perusteella huomataan, että laskennassa tai näytteenotossa on käynyt virhe. Vie-

rasainetaseen mukaan alumiinin, raudan, magnesiumin, mangaanin ja piin määrät lisääntyi-

sivät pesussa. Tämä on selkeästi virhe. Toisaalta vesiliukoiset kalium, natrium, rikki ja kloori 

käyttäytyvät kuten oletettiin. Kuvassa 9.5 on esitelty Kymin meesasuodattimen pesutulokset. 

 

http://l03srv84/dna/DNAreport/(S(2ylwi3502iicgh4nnokmbbgx))/15
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Kuva 9.5. Kymin meesasuodattimen pesutehokkuus. Laskennassa on selkeästi tapahtunut virhe, sillä ainetta ei 

pitäisi lisääntyä suodattimessa.  

 

Absoluuttisina määrinä mitattuna saadaan tulokseksi kuvan 9.6. mukainen tulos. Tulos ker-

too, mitä vierasaineita ja minkä verran kulkeutuu meesauuniin.  

 

Kuva 9.6. Kymin meesauunin vierasainekuorma 

 

Tulokset ovat saman suuntaiset Kaukaan kanssa. Merkittävin ero on fosforin määrässä, joka 

johtuu Kymin suuremmasta meesan fosforipitoisuudesta.   
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10 KYMIN JA KAUKAAN SAKKASUODATTIMIEN SUORITUSKY-

KYVERTAILU 

Diplomityön kokeelliseen osuuteen sisällytettiin sakkasuodattimen koeajo. Koeajon tarkoi-

tuksena oli ymmärtää paremmin ja kehittää sakkasuodattimen toimintaa. Mielenkiinto koe-

ajoa kohtaan lähti taustatutkimuksesta, jossa vertailtiin Kymin ja Kaukaan sakkasuodatti-

mien toimintaa. Molemmilla tehtailla on Andritzin (Ahlströmin) valmistamat vakuumirum-

pusuodattimet Kymillä APDF 3550 ja Kaukaalla EIRS 3045. Suodattimien teknisiä tietoja 

ja suorituskykyä on esitelty taulukossa 10.1. Suorituskyvyn arvot ovat keskiarvoja elokuulta 

2020. Pois lukien kiintoainepitoisuudet, jotka ovat työn aikana suoritetulta seurantajaksolta. 

 

Taulukko 10.1. Kymin ja Kaukaan sakkasuodattimien tärkeimpiä teknisiä tietoja sekä suorituskykyä kuvaavia 

suureita. 

Ominaisuus KYMI KAUKAS Yksikkö 

Jäännösalkali  0,26 1,43 m-% NaOH 

Kuiva-aine  48,3 50,3 % 

Pinta-ala  110 84,8 m2 

Kiintoainekuorma  6 8,4 kgk/m2/h 

Pesuveden määrä  4 1,5 l/s 

Sakkaliete kiintoainepitoisuus  16 31 gk/kg 

Suodoskuorma  396 212 l/m2/h 

 

Taulukosta 10.1 nähdään, että Kymin ja Kaukaan suodattimien suorituskyvyn suurin eroa-

vaisuus on niiden pesutuloksessa. Kaukaan jäännösalkalitaso on lähes viisinkertainen ver-

rattuna Kymin vastaavaan. Toisaalta Kymin uudempi ja suurempi suodatin ei kuivata sakkaa 

yhtä kuivaksi kuin Kaukaan suodatin. Yhtenä syynä näihin saattaa olla Kaukaan suodattimen 

syötön korkeampi kiintoainekuorma tai vaihtoehtoisesti tuleva sakkaliete on alkalipitoisem-

paa kuin Kymillä. 

 

Työn aikana otettujen näytteiden perusteella Kaukaan viherlipeäsakan natriumpitoisuus on 

suurempi. Eroa on vuoden 2020 mittauksien keskiarvoissa noin 20 000 mg/l. Kaukaalla vi-

herlipeäsakan esipesu on otettu pois käytöstä viherlipeäsuodattimella, joka saattaa aiheuttaa 

korkeampaa alkalipitoisuutta sakkalietteeseen. Sakan esipesu on otettu pois käytöstä viher-

lipeän suodatuskapasiteetin lisäämiseksi. Samasta tai muusta syystä Kaukaan viherlipeäsak-

kalietteen kiintoainepitoisuus on myös korkeampi. Korkeampi sakan kiintoainepitoisuus 
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saattaa olla yksi syy, miksi Kaukaan suodattimella voidaan käsitellä suurempi määrä kiinto-

ainetta verrattuna Kymin vastaavaan. Kiintoainekonsentraation ollessa suurempi, suodatti-

men suodoskuorma on myös pienempi. Molempien tehtaiden suodattimet ovat tehtaiden 

henkilökuntien mukaan kapasiteettiensa rajoilla. Kymin suodattimessa tämä on huomattu 

siitä, että suodattimen pinnan säätö ei toimi eli se käytännössä tulvii.  Suodattimien kakun-

pesu tehdään molemmissa suodattimissa kahdessa kohtaa. Suodattimissa on kaksi pesuput-

kea, joihin syötetään lämmintä vettä.  Veden jakoa säädetään molemmissa suodattimissa ku-

van 10.1. mukaisilla käsiventtiileillä ja määrää seurataan paikallisesta virtausmittarista. 

   

 

Kuva 10.1. Kymin sellutehtaan sakkasuodattimen kakunpesuveden määrän säätöventtiilit ja virtausmittari. 

 

Massataseiden perusteella saatiin selville suodattimien meesan käytön, viherlipeäsakan mää-

rän sekä jätemäärät, jotka on esitetty taulukossa 10.2. 
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Taulukko 10.2. Sakkasuodattimien tunnuslukuja. 

Ominaisuus KYM KAU Yksikkö 

Sakkajäte 21,56 24,40 kgmärkä/Adt 

Viherlipeänkiintoaine 4,64 4,50 kgkuiva/Adt 

Meesan kulutus 6,00 7,50 kgkuiva/Adt 

Vesiliukoisen natriumin häviö 0,09 0,35 kgNa/ADt 

 

Taulukosta 10.2. huomataan, että Kymin sakkasuodattimella käytetään huomattavasti vä-

hemmän meesaa. Tähän on syynä se, että Kaukaalla suodatin on suuremmalla kiintoaine-

kuormalla, joten ylläpitääkseen suodattimen vetokykyä on sitä kaavattava nopeammin. Täl-

löin suodattimen meesan kulutus kasvaa. 

 

Suorituskykyeron perusteella heräsi kiinnostus parantaa Kaukaan suodattimen pesutulosta. 

Tätä varten diplomityöhön kaavailtiin koeajoa Kaukaan sakkasuodattimella. Kaukaalla oli 

marraskuussa integraatin seisakki. Aikataulullisista syistä päädyttiin siirtämään koeajo Ky-

min tehtaalle. Kymin sakkasuodattimen tapauksessa suurimpana kiinnostuksen kohteena on 

myöskin pesutulos. Kymillä käytetään huomattavasti enemmän pesuvettä kakun pesuun. 

Suodattimen toiminnasta heräsi kolme kysymystä. 

 

1. Käytetäänkö Kymin sakkasuodattimella liikaa pesuvettä? 

2. Laskeeko liiallinen pesuvesi kakun kuiva-ainetta? 

3. Vaikuttaako pesuveden jako pesutulokseen? 
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11 KYMIN SAKKASUODATTIMEN KOEAJO 

Viherlipeäsakka on tarkasteltavilla tehtailla suurin loppusijoitettavan jätteen lähde. Vuonna 

2019 Kaukaalla syntyi noin 5500 tonnia ja Kymillä syntyi noin 10 550 tonnia loppusijoitet-

tavaa jätettä (UPM, 2019a; UPM, 2019b). Tästä valtaosa eli yli 95% oli molemmilla tehtailla 

juurikin viherlipeäsakkaa. Parantamalla sakkasuodattimen toimintaa voidaan suoraan vähen-

tää loppusijoitettavan jätteen määrää ja kemikaalihäviöitä.  Tutkimuksen tavoitteena on op-

pia sakkasuodattimen parametrien vaikutusta sen toimintaa ja testata Taguchi-koeajomene-

telmän soveltuvuutta sakkasuodattimen toiminnan parantamisessa. Koeajo suoritettiin Ky-

min tehtaalla normaaleissa tuotanto-olosuhteissa 23.11.-26.11.2020 välisenä aikana. 

 

Keskeisimmät koeajon tavoitteet: 

1. Onko nykyisessä sakkasuodattimen toiminnassa parannettavaa? Voidaanko sakan 

kuiva ainetta nostaa pesutuloksen kärsimättä? 

2. Voidaanko sakkasuodattimen pinnan hallintaa parantaa?  

3. Miten vierasaineet käyttäytyvät sakkasuodattimella? 

 

Tutkimuksessa käytettiin Taguchi- monimuuttujakoeajomenetelmää. Tilastollisista menetel-

mistä hyödynnettiin Taguchi- ja factorial-menetelmiä, joiden toteutuksessa hyödynnettiin 

Minitab 2019 -ohjelmistoa. 

 

11.1 Kymin sakkasuodattimen optimoinnin teoreettista taustaa 

Käsitellyn sakan määrään vaikuttavat syötetyn sakan määrä ja kiintoainepitoisuus sekä sak-

kasuodattimen jakson pituus. Sakkasuodattimen sakan syöttömäärää säädetään sakkasäiliön 

2 pinnamittauksen mukaan. Säiliön pinnan ollessa yli 30 % säädin antaa syötön määräksi 9.5 

l/s ja pinnan ollessa alle 30 % syöttö vähenee lineaarisesti. Suodatusjakson pituuteen vaikut-

tavat pääasiassa kaavarin terän nopeus eli aika, mikä sillä menee kulkea ulkorajalta sisära-

jalle sekä uuden precoat-kakun tekoaika. Sakkasuodattimen kaavarin terän nopeus riippuu 

sakkasuodattimen pinnan korkeudesta. Sakkasuodattimen pinnankorkeuden säätöön on ra-

kennettu kaksiosainen säätöpiiri. Pinnan ollessa alle pyyntiarvon säädin avaa suodoksen 

kierrätysventtiiliä, jolloin suodattimen pinta nousee pyyntiarvoon. Pinnankorkeuden ollessa 

pyyntiarvoa suurempi pinnan säätöpiiri nopeuttaa kaavarin sisään menoa, jolloin 
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suodattimen kakun vetokyky kasvaa ja pinnankorkeuden pitäisi palata hallintaan. Kirjalli-

suuden mukaan säätötapa, jossa kaavarin nopeudella kontrolloidaan suodosvirtaa on yleinen 

precoat-suodattimissa (Sparks, 2018, s. 90-91). Tällä hetkellä täydellä sakan syöttönopeu-

della suodatin on jatkuvasti pyyntirajan yläpuolella, jolloin kaavarin nopeus nousee ja suo-

dattimen jakson pituus lyhenee. Kuvassa 11.1 on hahmotelma sakkasuodattimen pinnankor-

keuden vaikutuksesta kaavausnopeuteen ja suodoksen kierrätykseen. (UPM, 2020c.) 

 

 

Kuva 11.1. Sakkasuodattimen pinnansäädön periaatekuva. Oranssi viiva on sakkasuodattimen suodoksen kier-

rätysventtiilin ohjauskulma, sininen viiva on sakkasuodattimen kaavarin kaavaus nopeuden asetusarvo ja pu-

nainen viiva kertoo sakkasuodattimen pinnankorkeuden pyyntiarvon 75%.  

  

Nykyisellä pinnan säätölogiikalla suodattimen pinnan parempi hallinta pidentää sakka-

suodattimen jakson aikaa, joka tarkoittaa suurempaa kapasiteettia sekä vähentynyttä meesan 

kulutusta.  

 

Sakkasuodattimen tuotannon eli sakkakakun laatuun voidaan vaikuttaa teoriassa monella ta-

valla. Tärkeimpiä parametrejä tähän ovat rummun pyörintänopeus, kaavausnopeus sekä pe-

suveden määrän säätö. Rummun pyörintänopeus vaikuttaa kakun kuivumisaikaan, jolloin 

pyörintänopeuden kasvaessa kuivumisaika lyhenee ja päinvastoin pyörintänopeuden las-

kiessa kuivumisaika pitenee. Toisaalta rummun pyöriessä hitaammin viherlipeäsakkakakun 
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paksuus kasvaa. Sakkakakun kasvaessa paine-ero kakun yli kasvaa ja suodatuksen suodos-

virta heikkenee Darcyn yhtälön 13.1 mukaisesti. (Sparks, 2018, s. 189.) 

 

 

𝑄 =
𝑘𝐴𝛥𝑝

µ𝐿
(13.1) 

 

jossa  Q  on suodosvirta l/s 

 k  on läpäisevyyskerroin m2 

 Δp  on paine-ero kakun yli kPa 

 µ  on viskositeetti kg/m 

 L  on kakun paksuus m 

 

Yhtälön mukaisesti kakun paksuuden kasvaessa suodosvirta kakun läpi vähenee jos, muut 

parametrit pysyvät vakiona. Näin ollen rummun pyörintänopeuden kasvattamisen pitäisi pa-

rantaa suodattimen suodosvirtaa, mutta samalla vähennetään kakun kuivausaikaa. Suodatuk-

sen edetessä kakun paksuus vähenee, jolloin vakiopaineessa suodosvirran tulisi kasvaa. Toi-

saalta suodatuksen edetessä precoat-kakku ja suodatinkangas tukkeutuvat, jolloin lä-

päisevyyskertoimen arvo kasvaa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti suodattimen suodosvirtaan. 

(Sparks, 2018, s. 189-195.) 

 

Kakun syrjäytyspesussa pyritään syrjäyttämään sakkaliete viherlipeäkakun pintakerroksesta 

ja korvaamaan se pesuvedellä. Tällöin saadaan viherlipeän sisältämät arvokkaat vesiliukoi-

set yhdisteet talteen ja sakkajäte puhtaammaksi. Precoat-suodattimen syrjäytyspesussa ei py-

ritä syrjäyttämään koko kakun nestettä, vaan pelkästään kaavattavalta pintaosalta. Tällöin 

voidaan pitää pesuveden määrää pienempänä, jolloin suodoksen väkevyys ei laske liikaa tai 

turhaan lisätä suodatettavan nesteen määrää.  

11.2 Koeajosuunnitelma 

Koeajojen järjestelyt aloitettiin yhteispalaverissa, jossa tehtiin periaatepäätös koeajon järjes-

tämisestä. Aikataulullisista syistä alkuperäinen suunnitelma suorittaa koeajo Kaukaalla hy-

lättiin ja vaihdettiin kohteeksi Kymin tehdas. Kymin tehtaan sakkasuodatin on modernimpi 
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ja sen toiminta on pääasiassa parempaa kuin Kaukaan suodattimen. Toisaalta heidän suodat-

timessaan on ongelmia vetokyvyssä, sillä suodattimen kapasiteetti riittää vain juuri ja juuri 

täydessä tuotannossa. Tämän lisäksi mahdollinen sakkajätteen kuiva-aineen nostaminen vä-

hentäisi suoraan syntyneen jätteen määrää ja pesun parantaminen vähentäisi kemikaalihävi-

öitä. 

11.2.1 Taguchi-menetelmä 

Koeajo päätettiin suorittaa Taguchi-menetelmällä.  Menetelmä perustuu ortogonaalisiin mat-

riiseihin, joilla saadaan selville tekijöiden vaikutukset ja voidaan testata tekijöiden yhteen-

laskeutuvuutta. Ortogonaalisien matriisien etu muihin koemenetelmiin on niiden kyky eli-

minoida tekijöiden yhtenäisvaikutuksia. Käytännössä ortogonaalisen matriisin matemaatti-

nen määrittely on seuraavanlainen: 

 

1. Lineaariyhtälöiden joukko 

2. Jokainen lineaariyhtälö on niin sanottu kontrastiyhtälö 

3. Lineaariyhtälöt ovat jokaisen muun yhtälön kanssa ortogonaalisia eli kohtisuorassa 

toisiinsa. 

 

Menetelmässä valitaan ortogonaalisen matriisin muoto esimerkiksi L12, L18 tai L32. Mat-

riisin numero kertoo siinä olevien lineaariyhtälöiden määrän, joka on sama kuin matriisin 

vaatimien koeajopisteiden määrä. Tästä matriisista käytetään nimitystä sisämatriisi. Vaaka-

akselilla on koeajon muuttujat, joille annetaan matriisin mukaan 2-4 eri ajoarvoa. Muuttu-

jista käytetään nimeä ohjaustekijät. Esimerkiksi, jos muuttujana on virtausnopeus niin vali-

taan tasoksi yksi 4 m/s ja tasoksi kaksi 6 m/s.  L12-matriisi on yleisesti käytetty matriisi, 

jossa voi olla 11 muuttujaa, joilla on kaksi tasoa. Taguchin teho perustuu koeajomäärien 

vähyyteen monimuuttuja ongelmassa. Esimerkiksi L12-matriisin ajaminen koepiste kerral-

laan tarkoittaa 211 eli 2048 koeajopistettä. Taguchia hyödyntämällä voidaan 90 % kattavuu-

della suorittaa sama koe käyttämällä vain kahtatoista koeajopistettä. L12-matriisin pohja on 

nähtävillä kuvassa 11.2. (Karjalainen E, 1992, s. 20-22, 60-63.) 
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Kuva 11.2. L 12 sisämatriisi. Vaakarivillä on muuttuja ja pystyrivillä koeajopisteet. Matriisi on muodostettu 

Minitab 19 ohjelmalla.  

11.2.2 Taguchi menetelmän soveltaminen sakkasuodatin koeajoon 

Karjalainen (1992, s. 52-56) on kirjassaan esitellyt käytännönläheisen tavan hyödyntää Ta-

guchi-koeajomenetelmää prosessiongelman ratkaisussa. Kappaleessa käydään kohta koh-

dalta läpi koeajosuunnittelua Karjalaisen menetelmän mukaisesti. Kuvassa 11.3 on nähtä-

villä Taguchi-koeajosuunnittelun vaiheet. 

 

 

Kuva 11.3. Ongelmanratkaisu menettely käyttäen Taguchi-koeajoa. (Karjalainen E, 1992, s. 54.) 

 

Koeajon ongelman määrittely. Koeajolla pyrittiin selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat 

sakkasuodattimen toimintaan ja löytää tapoja parantaa kapasiteettia tai tuotannon laatua. 

Tuotannon laadun parantaminen konkretisoituu vähentyneenä jätteen määränä tai kemikaa-

lihäviöiden vähenemisenä.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2

4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2

5 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1

6 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1

7 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1

8 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2

9 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1

10 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2

11 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2

12 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1
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Koeajon tavoitteiden määrittely. Suodattimen toiminnan parantaminen. Koeajossa mitataan 

sakan jäännösalkali, kuiva-aine ja vierasaineet sekä suodoksen alkalipitoisuudet ja vierasai-

nepitoisuudet. Käytännössä kiinnostavinta on seurata pesutulosta. Toisaalta on mielenkiin-

toista nähdä kuinka laadun parantaminen vaikuttaa suodattimen kapasiteettiin. 

 

Koeajon ohjaustasojen ja häiriötekijöiden määrittely. Laitteiston toimintaan tutustuttiin ja 

selvitettiin aivoriihessä mitä parametrejä voidaan säätää. Yleisesti tiedossa olevien suodatti-

men toimintaan vaikuttavien parametrien vaikutusta on arvioitu aiemmassa kappaleessa. 

Näiden lisäksi mietittiin muita parametrejä, joita voidaan säätää. Kokoelma ja kommentit 

näistä on kuvassa 11.4. 

 

Sakkasuodatin koemuuttujat Kommentit 

Suodattimen pinta helppo muuttaa 
Kaavausnopeus voidaan muuttaa 
Pesuveden määrä paikallinen mittaus 
Pesuveden lämpötila vaikea säädettävä 
Rummun pyörintänopeus voidaan muuttaa 
Meesan määrä voidaan muuttaa 

Alipaine ei säädettävissä 
Kankaan pesuaika mahdollinen 

CPR-pesut alentaa liikaa kapasiteettia 

Sakkasuodattimen viira vaikea säädettävä 
Sakkasuodattimen kaavarin kulma vaikea säädettävä 
Sakkasuodattimen suodossäiliön pinta jätettiin pois 

Sakkavirtaus pidettiin vakiona 
Kuva 11.4. Sakkasuodattimen säädettävissä olevia parametrejä ja palaverissa niihin saatuja kommentteja. 

 

Muuttujista karsittiin heti alkuun viiran vaihto sekä kaavarin vaihto tai kulman muutos, sillä 

niiden vaihtaminen vaatii prosessin pysäytyksen ja saattavat aiheuttaa tehtaalle tuotannon 

menetyksiä. Pesuveden lämpötilan säätö vaatisi viherlipeän lämpötilan muuttamista. Tämä 

saattaa aiheuttaa sammuttimessa häiriötä. Näin ollen se karsittiin myös pois. Meesan määrä 

precoatissa on potentiaalinen muutettava parametri, mutta sen lisääminen käytännössä pi-

dentäisi precoatin tekojaksoa sekä ilman kaavarin terän alkupisteen säätöä lisätty meesa kaa-

vattaisiin suoraan jätelavalle. Vähentäminen puolestaan madaltaisi precoat-kakkua, jolloin 

syklin alussa sitä ei kaavattaisi ilman kaavarin terän siirtoa. Suodattimen alipainetta ei käy-

tännössä voida helposti säätää. Se olisi vaatinut sakkasuodattimen tyhjöpumpun käyttöön 
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ohjelmamuutoksen. Muuten se olisi ollut todella mielenkiintoinen parametri. Sakkasuodat-

timen viiralle tehdään noin 45 syklin välein CPR-pesu, jossa viiraa pestään korkeapainepe-

surilla. Periaatteessa olisi ollut mielenkiintoista verrata juuri pestyä viiraa likaiseen viiraan. 

CPR pesu vie kuitenkin kohtalaisen pitkän ajan, joten sitä ei voitu tehdaskoeajossa käyttää. 

Sakkavirtauksen säätö jätetiin pois, sillä suodattimella ajetaan lähes jatkuvasti täysillä, joten 

tiedolla miten suodatin käyttäytyy pienemmällä kuormalla ei todettu olevan kiinnostava. To-

sin sakkavirtaus vakioitiin 8,5 l/s, joka on hieman normaalia ajoarvoa pienempi. 

 

Parametreistä ja niiden tasoista käytiin keskustelua niin Kymin käyttöinsinöörin kuin ope-

raattoreiden kanssa. Käytännössä kaustisoinnin operaattorit kertoivat karkeat arviot, millä 

välillä eri parametreilla voidaan operoida sakkasuodattimen tuotannon vaarantumatta. Näi-

den ehdotusten pohjalta määräytyi lopullinen koeajomatriisi, joka on kuvassa 11.5.  

 

 

Kuva 11.5. Lopullinen koeajossa käytetty koeajotaulukko. 

 

Kokeiden suoritus ja datan kerääminen. Koeajon aikana kaustisoinnin operaattorit säätivät 

koeajotaulukon mukaisesti parametrejä sekä suorittivat näytteidenottoa ilta- ja yöaikaan. 

Työtä varten laadittiin ohjeistus, joka jaettiin operaattoreille ja muulle tuotannon väelle, jotta 

varmistuttiin siitä, että tieto koeajosta saavutti kaikki osallistujat. Sellutehtaan käyttölabora-

torio hoiti lämpöisenä analysoidut näytteet ja loput vietiin UPM:n tutkimuskeskuksen labo-

ratorioon Lappeenrantaan. Ohjeistus on nähtävillä liitteenä 1. 

Suodattimen 

pinta [%] 83LC-

47131

Sakkasuodattimen 

pyörintänopeus 

[rpm] 62 835 271 

10a11

Kaavausnopeus 

[%] 62 8352 

7201a11

Pesuveden määrä [l] ä 

säädetään kuristamalla ja 

avaamalla venttiiliä 

83V0264

Pesuveden jako 83 

V0266 ja 83 V0265

Kankaan 

pesuaika [s] 

83k43-47170

AJOPISTE 1 60 2,5 0,5 2,0 Molemmat 250

AJOPISTE 2 60 2,5 0,5 2,0 Molemmat 400

AJOPISTE 3 60 2,5 1,2 4,0 ylhäällä 250

AJOPISTE 4 60 4,0 0,5 4,0 ylhäällä 250

AJOPISTE 5 60 4,0 1,2 2,0 ylhäällä 400

AJOPISTE 6 60 4,0 1,2 4,0 Molemmat 400

AJOPISTE 7 80 2,5 1,2 4,0 Molemmat 250

AJOPISTE 8 80 2,5 1,2 2,0 ylhäällä 400

AJOPISTE 9 80 2,5 0,5 4,0 ylhäällä 400

AJOPISTE 10 80 4,0 1,2 2,0 Molemmat 250

AJOPISTE 11 80 4,0 0,5 4,0 Molemmat 400

AJOPISTE 12 80 4,0 0,5 2,0 ylhäällä 250
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Taguchi-menetelmällä saadaan tulokseksi vastetaulukko ja -kuvaaja, joista voidaan päätellä 

eniten ja vähiten vaikuttavat tekijät.  Esimerkki vastekuvaajasta on kuvassa 11.6. Tässä ta-

pauksessa huomataan, että pesuveden määrän muutos aiheuttaa suurimman vasteen. 

 

 

Kuva 11.6. Esimerkki Taguchi-menetelmässä saatavasta vastekuvaajasta. 

 

Kuvaajat ovat muodostettu vastetaulusta, jonka ohjelma on laskenut Taguchi-menetelmällä 

datasta. Vastetauluun lasketaan jokaiselle muuttujalle tasoille 1 ja 2 arvot ja niiden eroavai-

suus toistaan. Tämä ero on kuvassa 11.6 näkyvä vaste. Taulukossa 11.1 on esimerkki Mi-

nitabilla saatavasta vastetaulusta. 

 

Taulukko 11.1. Esimerkki vastetaulusta. Ensimmäisen sarakkeen 1 tarkoittaa tasoa yksi ja kaksi tarkoittaa 

tasoa 2. Delta kertoo eroavaisuuden tason 1 ja tason 2 välillä. Rank kertoo mikä parametreistä vaikuttaa eniten 

muuttujiin.  

Level 

Suodattimen 

pinta 

Sakkasuodattimen 

pyörintänopeus Kaavausnopeus 

Pesuveden 

määrä 

Pesuveden 

jako 

Kankaan 

pesuaika 

1 94,53 91,85 96,33 101,58 92,67 93,80 

2 86,70 89,38 84,90 79,65 88,57 87,43 

Delta 7,83 2,47 11,43 21,93 4,10 6,37 

Rank 3 6 2 1 5 4 
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Vastetaulusta ja vastekuvista voidaan päätellä mitkä tekijät vaikuttavat prossin toimintaan. 

Vaikuttavuuksia verrataan tavoitteisiin, jolloin voidaan muuttaa parametrejä siten että suo-

rituskyky paranee tavoitetta kohden. Esimerkiksi kuvan 11.6 vastetaulusta voidaan sakka-

suodattimen pyörintänopeutta, pesuveden jakoa ja kankaan pesuaikaa muuttaa ilman että 

suodoksen kokonaisalkali juurikaan muuttuu.  

 

Tarkastuskokeen suoritus. Lopuksi tehdään valitulla optimiarvoilla tarkastuskoe, jolla voi-

daan varmistua suorituskyvyn parantumisesta. Mikäli tarkastuskoe ei vastaa laskennallista 

tulosta on tehtävä tarkempaa analyysiä eroavaisuuksien selvittämiseksi.  

11.3 Sakkasuodattimen koeajon järjestelyt 

Sakkasuodattimen koeajo järjestettiin normaalin tuotannon yhteydessä. Tämä hieman han-

kaloitti toimintaa, sillä tuotannon toiminta priorisoidaan luonnollisesti koeajojen edelle kii-

reisissä tilanteissa. Tarkoituksena oli kuitenkin suorittaa koeajo yhteen putkeen, jolloin aikaa 

kuluisi noin kolme vuorokautta. Koeajoa suoritettiin yksi ajopiste kerrallaan. Yhteen ajopis-

teeseen kuului suodattimen säätö, näytteenotto ja toiminnan seuraaminen. Suodattimen sää-

dön hoiti kaustisoinnin prosessinhoitaja operointipäätteellä ja kentällä. Uudet säädöt asetet-

tiin suodattimeen siten, että uuden ajopisteen alussa säädöt olivat voimassa. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että sakkasuodattimen kankaanpesun asetusarvo piti säätää ennen suodatus-

syklin loppumista. Ohjeiden mukaan säädöt tuli tarkastaa vielä puolituntia ennen näytteen-

ottoa. Samaan aikaan säädettiin suodattimen syöttövirtaus vakioksi 8.5 l/s. Näytteiden oton 

jälkeen syöttövirtaus palautettiin automaatille.  

 

Koeajon aikana kerättiin viherlipeälietteen, sakkasuodattimen suodoksen ja sakkasuodatti-

men kakuista näytteet. Näytteistä oli tarkoitus analysoida taulukon 13.2. mukaiset analyysit, 

joita tarvitaan tutkimussuunnitelman mukaisten asioiden mittaamiseen. 
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Taulukko 11.2. Sakkasuodatin koeajossa otetut näytteet. Jokaisesta ajopistettä kohden otettiin kolme näytettä. 

Viherlipeäsakkalietteen kiintoaine erotettiin kiintoaineen mittauksen yhteydessä. 

 

Näyte Analyysit 

Viherlipeäsakkaliete kiintoaine, tiheys, ICP ja IC 

Viherlipeäsakkaliete kiintoaine ICP ja IC 

Sakkasuodatin sakka kuiva-aine, liukoinen alkali, ICP ja IC 

Sakkasuodattimen suodos titraus, ICP ja IC 
 

Näytteiden ottamisen suoritti kaustisoinnin operaattori ilta- ja yöaikaan. Päiväaikaan hoidin 

itse näytteet ja niiden merkinnät. Näytteistä kriittisin oli suodattimelle pumpattava viherli-

peäsakkaliete. Liete sisältää paljon suoloja, jolloin sen lämpötilan laskiessa suolat kiteytyvät 

ja ne vaikuttavat näytteen kiintoainepitoisuuteen. Tätä varten yöllä otetuille näytteille han-

kittiin lämpökaappi. Päiväaikaan näytteet toimitettiin suoraan laboratorion lämpökaappiin, 

jossa ne pidettiin analysointiin asti. Muut näytteet kerättiin näyteastioihin ja niitä säilytettiin 

koeajon aikana tuotantotiloissa. Koeajon jälkeen näytteet toimitettiin UPM Lappeenrannan 

tutkimuslaitokselle odottamaan jatkoanalyysejä.  

11.4 Sakkasuodattimen koeajon suoritus 

Sakkasuodattimen koeajo aloitettiin 23.11. noin kello 10:00. Tällöin säädettiin kuvan 11.5 

mukaiset ajopisteen 1 ajoarvot. Koeajon aikana olimme tiiviisti yhteydessä kaustisoinnin 

operaattoreiden kanssa. Yhdessä sovittiin jokaisen vuoron kanssa työnjaosta ja keskuste-

limme, olivatko he huomanneet mitään normaalista poikkeavaa. 

 

Koeajo sujui pääsääntöisesti hyvin, ja operaattorit toteuttivat suunnitelmaa. Ensimmäinen 

ongelma tuli, kun piti säätää yhdelle pesuputkelle 4 l pesuvesivirtaus. Putkistoon ei mennyt 

kuin 3 l vettä, jolloin ei päästy haluttuun pesuvesimäärään. Tämä saattaa aiheuttaa tuloksissa 

virhettä, mutta päätimme kuitenkin jatkaa koeajoa tästä huolimatta. Toinen ongelma oli suo-

dattimen tulviminen pintasäädön yläpuolelle. Käytännössä siis suodattimen pintataso jää va-

paaksi muuttujaksi. Toisaalta tuloksissa voidaan nyt tarkastella suodattimen pintatasoa yh-

tenä tuloksena. Kokeen aikana suodattimen kakku oli hieman reikäinen, joka varmasti vai-

kuttaa esimerkiksi suodattimen vetokykyyn ja suodoksen kiintoainepitoisuuteen.  
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Koeajon viimeinen näyte saatiin kerättyä 25.11.2020 kello 16.45. Tämän jälkeen palautettiin 

suodattimen alkuperäset ajoarvot. Viimeiset näytteet toimitettiin tällöin Kymin sellutehtaan 

laboratorioon ja näistä saatiin tulokset 26.11.2020 iltapäivällä. Tämän jälkeen näytteet siir-

rettiin Lappeenrantaan odottamaan jatkoanalyysejä. 

11.5 Sakkasuodattimen koeajon tulokset 

Sakkasuodatin koeajon näytteet analysoitiin joulu- ja tammikuun aikana UPM:n Lappeen-

rannan tutkimuskeskuksen laboratoriossa, jossa niistä tehtiin taulukon 11.2. mukaiset ana-

lyysit. Tulosten tarkastelussa hyödynnettiin UPM:llä käytössä olevaa Minitab 19 -ohjelmis-

toa. Ohjelmistossa käytettiin Taguchi, Factorial Regression-osiota ja PLS -osioita. 

 

Taguchi-osiosta saadaan tulokseksi vastetaulukot ja niiden pohjalta määritetyt vastekuvaa-

jat. Ohjelma kertoo mitkä parametrit vaikuttavat voimakkaimmin mitattuun muuttujaan.  

Factorial Regressio-osiossa ohjelma laskee parametrien vasteet ja lisäksi niiden p-arvon eli 

tilastollisen merkittävyyden. Ohjelma osaa näiden pohjalta muodostaa tilastollisesti merkit-

tävien parametrien avulla yhtälön halutulle vastemuuttujalle, joka selittää vastemuuttujan 

käyttäytymistä parametrien avulla. Vasteyhtälön avulla voidaan arvioida vastemuuttajan ar-

voa eri parametrien avulla.  

11.5.1 Sakkasuodattimen kakun liukoinen alkali 

Sakkasuodattimen liukoinen alkali kuvaa sakkasuodattimen pesun lopputulosta. Suodatuk-

sessa tavoitteena on minimoida sakan mukana jätteeksi päätyvän natriumin. Myöskin sakan 

mekaaninen käsiteltävyys ja tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuva jatkojalostaminen hyö-

tyvät alhaisemmasta alkalipitoisuudesta.  Taguchi-mallilla saadaan kuvan 11.7 vastekuvat.  
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Kuva 11.7. Sakkasuodattimen sakkakakun liukoisen jäännösalkalin vastekuvaaja. 

 

Vastekuvaajista huomataan, että merkittävin vaikutus on sakkasuodattimen pesuveden ja-

olla. Dataa analysoidessa ei tullut vastaan tuntemattomia muuttujia, joilla olisi ollut suu-

rempi vaste kuin pesuveden jaolla. Tästä herää ajatus, olisiko kolmivaiheinen pesu vielä te-

hokkaampi kuin nykyinen pesutapa. Hieman yllättävämpää on se, ettei pesuveden määrällä 

tässä testissä ole juurikaan vaikutusta liukoisen alkalin määrään. Maalaisjärjellä tuntuisi 

luontevalta, että pesuveden määräkin vaikuttaisi asiaan. Factorial regressio -osiossa pesuve-

den jaon muuttaminen on myös p-arvoltaan eli merkittävyydeltään merkittävä. Näin ollen 

liukoisen alakalin kannalta suodattimen toimintaan vaikuttaa suurimmaksi osaksi pesuveden 

jako. PLS- analyysi antaa hieman ristiriitaisia tuloksia riippuen valittavien komponenttien 

määrästä. Toisaalta PLS-analyysistä käy joka tapauksessa selväksi se, että pesuveden jaolla 

on suurin merkitys. PLS-analyysin mukaan koeajon vaihteluvälillä syötön kiintoainepitoi-

suudella on vähäinen vaikutus liukoisen alkalin määrään. PLS-analyysin kuvaaja kuvassa 

11.8. 

 



99 

 

 

Kuva 11.8. PLS-analyysin standardoitu kerroin suuruudet. 1 pyörintänopeus, 2 kaavausnopeus, 3 pesuveden 

määrä, 4 pesuveden jako, 5 kankaan pesuaika, 6 syötön kiintoainepitoisuus, 7 suodattimen tottunut pinta. 

11.5.2 Sakkasuodattimen kuiva-aine 

Sakkasuodattimen toiminnan laadun kannalta korkeampi sakan kuiva-aine on parempi tulos. 

Korkeampi kuiva-ainepitoisuus tarkoittaa pienempää loppusijoitettavan jätteen määrää. Ta-

guchi-menetelmän vastekuvaajat on esitetty kuvassa 11.9.  

 

 

Kuva 11.9. Sakkasuodattimen sakkakakun kuiva-aineen vastekuvaajat. 
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Vastekuvaajan perusteella voidaan sanoa, että kaavausnopeudella on vahva vaikutus sakka-

kakun kuiva-ainepitoisuuteen. Muita merkittäviä parametrejä on pesuveden jako ja kankaan 

pesuaika. Datassa on myös merkittäviä tuntemattomia muuttujia, joita ei tunneta. Näitä voi 

esimerkiksi olla sakan kiintoaineenpitoisuuden ja koostumuksen kontrolloimaton vaihtelu. 

Prosessin parantamisen kannalta kiinnostavaa on selvittää, kumpi on kannattavampaa, kaa-

vata nopeammin vai hyväksyä hieman pienempi kuiva-aine. Nopeammin kaavaaminen ly-

hentää suodatussykliä, jolloin meesan kulutus kasvaa ja kapasiteetti kärsii. Samoin pesuve-

den suuntaaminen vain ylemmälle pesuputkelle nostaa kuiva-ainetta. Samalla menetetään 

kuitenkin pesutehoa. Kankaan pesuajan suuri vaikutus on hieman omituinen asia. Kankaan 

pesun pidentämisen pitäisi pitää kankaan huokoset avoimempina eli käytännössä vähentää 

kankaan vastusta. Darcyn yhtälön 13.1 mukaisesti tämän pitäisi näkyä parempana suodos-

vuona eli suodattimen suodatuskykynä. Kuiva-aineen kannalta kankaanpesun vaikutukselle 

ei ole keksitty syytä. 

 

Factorial regression osiossa tilastollisesti merkittävästi sakkasuodattimen kuiva-aineeseen 

vaikuttavat pesuveden jako, kaavausnopeus, pesuveden jaon sekä kaavausnopeuden yhteis-

vaikutus ja kankaan pesuaika. PLS-regressioanalyysin mukaan myös sakkasuodattimen pin-

nan korkeus ja sakkalietteen kiintoainepitoisuus vaikuttavat kuiva-ainepitoisuuteen. Ku-

vassa 11.10 on näkyvissä PLS:n standardoidut kertoimet. 

 

Kuva 11.10. Sakkasuodattimen sakkakakun kuiva-aineeseen vaikuttavat parametrit. 1 pyörintänopeus, 2 

kaavausnopeus, 3 pesuveden määrä, 4 kankaan pesuaika, 5 pesuveden jako, 6 syötön kiintoainepitoisuus ja 7 

suodattimen toteutunut pinta 
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PLS-mallin mukaan suurin vaikutus on kaavausnopeudella, kankaan pesuajalla ja pesuveden 

jaolla. Mutta myös muut kuvaan 11.10 valikoidut muuttujat vaikuttavat lopputulokseen. 

PLS-analyysissä voidaan huomioida myös koeajon ulkopuoliset muuttujat ja etenkin syötön 

kiintoainepitoisuuden vaikutus on kiinnostava sekä toteutunenut sakkasuodattimen pinnan 

korkeus. Näillä ei kuitenkaan ole analyysin perusteella merkittävää vaikutusta kuiva-ainee-

seen. Testin aikana kiintoainepitoisuus vaihteli vain hieman. Voi olla, että suurempi vaihtelu 

vaikuttaisi enemmänkin kuiva-ainepitoisuuteen. Esimerkiksi Kaukaan viherlipeäsakkaliet-

teen kiintoainepitoisuus on noin kaksin kertainen verrattuna Kymiin ja siellä päästään noin 

kaksi prosenttiyksikköä korkeampaan kuiva-ainepitoisuuteen.  

11.5.3 Sakkasuodattimen toteutunut pinnan korkeus 

Alun perin koeajossa yhtenä parametrinä oli suodattimen pinnankorkeus. Suodattimen pin-

nan korkeus vaikuttaa niin kakun kuivumisaikaan kuin nesteen alaiseen pinta-alaan, joka voi 

näkyä suodattimen suodosvuossa. Kuitenkaan koeajon aikana suodattimen pinta ei pysynyt 

hallinnassa. Suodattimen pinnan korkeus on siis tässä tilanteessa muuttuja. Pinnankorkeuden 

pitäisi korreloida suodattimen suodosvuon kanssa. Taguchi-menetelmällä saatu vasteku-

vaaja on kuvassa 11.11. 

 

 

Kuva 11.11. Sakkasuodattimen toteutunut pinnankorkeus koeajossa vastekuvaajat. 
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Vastekuvaajista huomataan, että pyörintänopeus antaa suurimman vasteen sakkasuodatti-

men suodattimen altaan pinnankorkeudelle. Tämän jälkeen lähes yhtä suuret vaikutukset 

ovat kaavausnopeudella ja, suodattimen pinnan asetusarvolla sekä kankaan pesuajalla. Tu-

loksia saattaa tosin haitata suodattimen pyyntiarvo, sillä sitä vaihdeltiin 80 % ja 60 % välillä. 

Tällöin pinta ei asettunut muuten kuin tulvimistilanteessa sen luontaiseen kohtaan ja se saat-

taa aiheuttaa vääristymää tuloksessa. Toisaalta koeajon mukaan suodattimen pyörintänopeus 

vaikuttaa enemmän toteutuneeseen pinnankorkeuteen kuin suodattimen pinnan asetusarvo. 

Koeajon perusteella pinnansäätöä voidaan parantaa pyörintänopeudella, kankaanpesuajalla 

ja kaavausnopeudella. PLS-regressioanalyysin perusteella edellä mainittujen lisäksi sakka-

lietteen kiintoainepitoisuus vaikuttaa voimakkaasti suodattimen pintaan, eli kiintoaineen 

kasvaessa suodattimen suodosvirtaus laskee. Kuvassa 11.12 on nähtävillä PLS -regressio-

analyysin tulokset. 

 

 

Kuva 11.12. Suodattimen pinnankorkeuteen vaikuttavien muuttujien PLS-regressioanalyysin tulokset. Ana-

lyysissä käytetyt muuttujat ovat 1 pyörintänopeus, 2 kaavausnopeus, 3 pesuveden määrä, 4 pesuveden jako, 5 

kankaan pesuaika, 6 syötön kiintoainepitoisuus ja 7 suodattimen pinnan asetusarvo. 

11.6 Sakkasuodattimen koeajon johtopäätökset 

Suodattimen tuotannon laadun kannalta tärkein muuttuja on pesuveden jako. Pesuveden 

suihkuttaminen vain yhdestä pesuputkesta kasvattaa kuiva-ainetta, mutta samalla heikentää 

alkalin poispesua. Minitab 19 Factorial Regression Analysis -ohjelman puolella voidaan 
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Taguchi-mallin avulla ennustaa tietyillä parametreilla muuttujien käyttäytymistä. Tällä työ-

kalulla optimoitiin suodattimen toimintaa. Tämän pohjalta tehtiin taloudellinen tarkastelu, 

miten se vaikuttaa sakkasuodattimen jätteen ja kemikaalihäviöiden kustannuksiin. Optimi-

piste on luonnollisesti minimikustannukset. Liukoiseen alkaliin vaikuttaa vain tilastollisesti 

merkittävästi pesuveden jako, mutta kuiva-aineeseen vaikuttaa myös kaavausnopeus ja kan-

kaanpesuaika. Sakkasuodattimen kustannukset koostuvat jätteen käsittelykustannuksesta ja 

natriumhäviöistä. Näistä jätekustannukset ovat yksiselitteisiä, mutta natriumhäviöiden arvi-

ointi on haastavampaa. Yksinkertainen tapa on laskea suoraan jätteenmäärä kerrottuna liu-

koisen alkalin määrällä. Laskennan perusteella jätteen osuus koko sakkasuodattimen kustan-

nuksista on noin 95 %, jolloin taloudellisesti on kannattavaa keskittyä kuiva-aineen nosta-

miseen. 

 

Kymin sakkasuodattimen yhtenä ongelmana on se, ettei suodattimen pinta pysy halutulla 

korkeudella. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei suodattimen suodosvuo ole riittävä nykyi-

sellä kuormituksella. Alun perin koeajossa ei tähän kysymykseen haettu vastausta. Dataa 

käsiteltäessä huomattiin, että pyörintänopeus vaikuttaa voimakkaasti koeajon aikana mitat-

tuun suodattimen pinnan korkeuteen, jopa enemmän kuin suodattimen asetusarvon valinta. 

Parempi suodattimen pinnan hallinta kuvan 11.1 mukaisesti hidastaa kaavausnopeutta, jol-

loin suodatussykli pitenee. Pidentynyt suodatussykli kasvattaa suodattimen kapasiteettia ja 

vähentää precoat-meesan kulutusta. Molemmat ovat haluttuja lopputuloksia. Suodattimen 

pinnan ollessa pyyntiarvossa, jolloin kaavausnopeus on 0,5 % sakkasuodattimen sykli on 

noin 5 tuntia 20 minuuttia. Pinnan tulviessa, jolloin kaavausnopeus on 1,2 % syklin pituus 

on noin 4 tuntia. Vasta tuotannollisessa ajossa selviää parantaako pyörintänopeuden kasva-

tus riittävästi suodattimen suodosvirtaa. Koeajon perusteella pyörintänopeuden kasvattami-

nen ei vaikuta tilastollisesti merkittävästi sakkasuodattimen tuotannon laatuun. Tällöin pro-

sessin toiminnan kannalta pyörintänopeuden kasvattaminen on suositeltava toimenpide, ellei 

sille ole mekaanisia esteitä.  

 

Teoreettisesti täydellisellä pinnan hallinnalla saadaan säästettyä noin 20 % meesaa, joka vas-

taa noin 10 % koko meesajätteen määrästä. Todellisuudessa tehdyillä parannuksilla ei luul-

tavasti päästä täydelliseen pinnan hallintaan, mutta mikäli muutokset eivät lisää muita kus-

tannuksia kuten kulumista, parempi pinnanhallinta vähentää joka tapauksessa meesan 
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kulutusta. Vaakakupissa painaa tosin kalkkikierron vierasainetaseen hallinta, jossa meesan 

määrän pudotus kasvattaa meesan vierasainepitoisuuksia. 

 

Koeajon ulkopuolisista parametreistä kiinnostavin on syöttövirtauksen kiintoainepitoisuus. 

PLS -analyysien perusteella suurempi kiintoainepitoisuus kasvattaa liukoisen alkalin ja 

kuiva-aineen määrää sekä laskee suodattimen toteutunutta pinnankorkeutta. Toisaalta koe-

ajon aikana kiintoainepitoisuudet vaihtelivat vain välillä 15–21 kgk/l, jolloin sen momentti 

lopputulokseen oli pieni. Olisi ollut mielenkiintoista saada suurempaa vaihtelua kiintoai-

nepitoisuudelle, jolloin sillä olisi ollut suurempi momentti lopputulokseen.  

 

Koeajon tulosten perusteella suodattimen pyörintänopeus kannattaa kasvattaa 4 rpm sekä 

suodattimen kankaan pesuaika kasvattaa 400 s. Tämän jälkeen on syytä seurata, parantaako 

tämä suodattimen pinnan hallintaa. Toisaalta toimien ei pitäisi juurikaan vaikuttaa tuotannon 

laatuun. Kankaan pesuajan muutos laskee kuvan 11.9 mukaan noin prosenttiyksikön kuiva-

ainetta. Jos toimilla saadaan meesan käyttöä vähennettyä, tulee tämä kompensoida avaa-

malla kalkkikiertoa enemmän meesauunin meesapölyn kautta, jotta vierasaineiden pitoisuu-

det pysyvät hyväksytyllä tasolla.  
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12 MEESAN PAINESUODATTIMEN KOEAJO 

Vierasaineet aiheuttavat monenlaisia ongelmia meesauunissa. Haitallisimmat vierasaineet 

ovat fosfori, silikaatti, natrium ja kalium. Kalium ja osa natriumista ovat vesiliukoisia, joten 

oletettavasti tehokkaampi pesu voisi vähentää niiden pitoisuuksia meesassa. Koeajolla sel-

vitettiin, peseekö painesuodatin meesan puhtaammaksi kuin nykyiset käytössä olevat lait-

teet. Nykyisen pesutuloksen määrittämiseksi hyödynnettiin vierasaineanalyyseja sekä teh-

taan suorittamia meesan liukoisen alkalin laboratorio analyyseja. Nykyisien suodattimien 

suorituskyky vertailu on tehty referenssiksi koeajotulokselle. Meesan kuiva-aine vaikuttaa 

meesauunin energiankulutukseen. Kuivempi meesa vähentää veden haihduttamiseen tarvit-

tavaa energia määrää, mutta toisaalta nostaa meesauunin loppulämpötilaa (Adams, 2020, s. 

6.)  

 

Koeajon tavoitteena oli tehdä alustava mitoitus Metso-Outotec Larox™ PF-suodattimelle 

Kaukaalle nykyisen meesasuodattimen tilalle. Toinen tavoite oli tutkia suodattimen suori-

tuskyvyn eroavaisuuksia käytössä olevaan teknologiaan. Tärkeimpiä mitattavia suureita oli-

vat meesakakun kosteus, liukoisen alkalin määrä sekä vierasaineiden käyttäytyminen. Kes-

keisimmät koeajon tavoitteet: 

 

1. Painesuodattimen kakun pesutulos eli liukoinen alkali ja vierasaineet verrattuna va-

kuumisuodattimiin. 

2. Painesuodattimen kakun kuiva-aineen määrä verrattuna vakuumisuodattimiin. 

3. Painesuodattimen investointikustannus verrattuna perinteisiin suodattimiin. 

 

Tutkimusmenetelminä olivat kokeellinen painesuodattimen koeajo, sekä näytteiden labora-

torioanalyysit. Tutkimukseen oli varattu neljä päivää, joiden aikana suoritettiin suodattimen 

mitoitukseen tarvittavat testit. Tämän jälkeen tehtiin muutamia eri parametrien muutosta ja 

seurattiin niiden vaikutusta suodattimen toimintaan. Koeajo suoritettiin 14.12.-17.12.2020 

välisenä aikana, jonka jälkeen näytteet toimitettiin laboratorioon analysointia varten. Tulok-

sien pohjalta määritettiin koeajon tulokset. 
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12.1 Painesuodatinkoeajon laitteisto 

Painesuodattimen koeajo tehtiin yhteistyössä Metso-Outotec Filter Oyj:n kanssa heidän tes-

tihallissaan. Laitteistona käytettiin Metso-Outotec Laboratory Pressure Filter Larox™ PF 

0.1 H2 painesuodatinta, jota käytetään PF-painesuodattimien suunnitteluun tarvittavien pa-

rametrien mitoitukseen. Laitteisto koostui suodattimesta, oheislaitteista ja sekoittimella va-

rustetusta säiliöstä. Kuvassa 12.3 on yleiskuva laitteesta. Suodattimen pinta-ala on nimensä 

mukainen 0.1 m2 ja suodatin kankaana käytettiin keskikarkeaa AINO T30 suodatinkangasta.  

 

Painesuodattimen toiminta koostuu kuudesta vaiheesta 1. suodatuksesta, 2. välipuristuk-

sesta, 3. pesusta, 4. puristuksesta, 5. ilmakuivauksesta ja 6. kakun vapautuksen sekä kankaan 

pesu. Suodatuksen vaiheet ovat kuvassa 12.1.  

 

 

Kuva 12.1. PF-painesuodattimen suodatuksen vaiheet. (muokattu lähteestä Metso-Outotec, 2020.) 

 

Suodatuksessa suodattimen kammioon pumpataan suodatettavaa lietettä. Kammion alapin-

nalla on suodatinkangas, jonka päälle kiintoaine muodostaa kakun. Neste suodattuu kankaan 

läpi. Tätä nestettä kutsutaan emävedeksi. Kuvassa 12.2. on avonainen koeajosuodattimen 

kammio. Molemmissa puristuksissa kakkua puristetaan tiiviiksi ja kuivaksi kammion 
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kannessa olevalla kalvolla. Korkeapaineinen neste pienentää kammion tilavuutta, jolloin 

kakku tiivistyy ja siitä puristuu nestettä pois. Jäljelle jää tiivistynyt kakku, josta on puristettu 

reilusti emävettä pois. Puristus voidaan tehdä suodatuksen jälkeen ja pesun jälkeen, riippuen 

suodatettavan aineen ominaisuuksista. Ensimmäinen niin sanottu välipuristus ei paranna pe-

sutulosta jossain tapauksissa, jolloin se ei ole välttämätön. (Metso-Outotec, 2020a) 

  

 

Kuva 12.2. PF painesuodattimen kammio. Kammion alapinnassa on suodatinkangas, jota vasten suodattimen 

kakku muodostuu. Kammion yläosassa on kalvo, jota käytetään kakun puristuksessa. Kalvon toiselle puolelle 

pumpataan vettä, jolloin kakku tiivistyy ja neste suotautuu suodatin kankaan läpi. Kammion korkeus oli 45 

mm. 

 

Painesuodattimessa pesu tapahtuu syrjäytyspesuna, jossa kammion yläosaan pumpataan pai-

neistettua vettä. Vesi läpäisee kakun korvaten kakun emäveden. Syrjäyttävä neste jakautuu 

kammioon tasaisesti ja sen sekoittuminen emäveteen pyritään minimoimaan. Pesuveden 

määrän säädöllä voidaan vaikuttaa pesun lopputulokseen.  Pesun jälkeisen puristuksen jäl-

keen on ilmakuivatus. Ilmakuivatuksessa kammioon syötetään paineilmaa, joka kuivattaa 

kakkua pesun jälkeen. Kuivauksella minimoidaan kakun kosteus ja parannetaan kakun irtoa-

mista suodatuskankaasta kammion avausvaiheessa. Ilmakuivauksen lopputulosta voidaan 

säätää muuttamalla kuivausilman painetta ja kuivatuksen kestoa. (Metso-Outotec, 2020a.) 
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Kuva 12.3. Koeajossa käytetty laboratorio painesuodatin PF 0.1 H2. Kuvaan nimetty muutamia laitteenosia. 

12.2 Painesuodatinkoeajon järjestelyt 

Koeajot järjestettiin 14.-17.12.2020. Ensimmäisenä koeajopäivänä toimitettiin Kaukaan teh-

taalta Metso-Outotecin laboratorioon yksi kontillinen meesaa ja pesuvettä. Kuljetus pyrittiin 

tekemään nopeasti, ettei meesa ehdi laskeutumaan kuljetuskontin pohjalle. Laboratoriossa 

meesakontin sekoittaja ja lämmitykset olivat koko ajan päällä, jotta meesa pysyisi mahdol-

lisimman tasalaatuisena koko koeajojen ajan.  

 

Koeajossa käytössä oli yksi Metso-Outotecin laboratorioinsinööri, joka vastasi laitteiston 

operoinnista ja suoritti tarvittavat mittaukset. Koeajon aikana seurattiin kakun kosteutta sekä 

emä- ja pesuveden johtokykyä. Johtokyvyllä kartoitettiin pesun onnistumisesta, eli jos pesu-

veden johtokyky laskee, niin pesu lähestyy loppuaan. Suunnitelmana oli suorittaa koeajot 

ensin ja tämän jälkeen toimittaa näytteet UPM:n Lappeenrannan tutkimuskeskuksen labora-

torioon tarkemmin analysoitaviksi. Koeajon tavoitteiden mukaan näytteistä haluttiin selvit-

tää pesutulos ja kuiva-aine. Pesutulosta varten kakuille tehtiin liukoisen alkalin-, ICP- ja IC 

-analyysit. Kakkujen analysoinnin lisäksi tehtiin myös ICP ja IC analyysit osalle pesu- ja 

emävesistä ja käytetylle meesalietteelle. Kuiva-ainepitoisuuden selvittämiseksi meesakakku 

kuivattiin 105 ℃ lämpötilassa yön yli ja näin saatiin laskettua meesan kuiva-ainepitoisuus.  
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Ensimmäisenä päivänä heräsi epäilys pesuveden oikeellisuudesta. Pesuvesi haisi voimak-

kaasti rikiltä ja hajusta muistutti tehtaan haihduttamon sekundäärilauhdetta. Illalla varmis-

tettiin Kaukaan prosessinhoitajien kanssa, oliko pesuvesikontti täytetty oikeasta kohdasta 

prosessia. Tarkastuksen jälkeen päädyttiin siihen, että koeajoja varten oli toimitettu väärää 

pesuvettä ja toinen koeajopäivä alkoikin uuden pesuveden haalauksella Metso-Outotecin la-

boratorioon. 

12.3 Painesuodatinkoeajon suoritus 

Koeajon aikana saatiin testattua 18 eri ajopistettä. Ajopisteet koostuivat suodattimen mitoi-

tukseen kuuluvista testeistä, joissa etsittiin suodattimelle oikeat meesan syöttömäärät, pump-

pausnopeudet, ilmakuivauksen aika, pesuveden määrä ja puristussyklit. Koeajossa testattiin 

myös pH:n säätö, pesuveden lämpötilan säätö ja nykyisellä meesasuodattimella olevan tip-

pakemikaalin vaikutus pesutulokseen sekä  meesakakun kuiva-ainepitoisuuteen. 

 

Teisteissä 1-3 optimoitiin meesan pumppausaika sopivaksi. Sopivaa pumppausaikaa haaru-

koitiin mittaamalla kakun paksuutta. Kolmen testin aikana löydettiin sopiva pumppausaika, 

jota käytettiin loppukoeajon aikana. Meesa osoittautui testissä hyvin suotautuvaksi aineeksi 

ja pumppausaika oli kohtalaisen lyhyt. Neljännessä testissä pestiin kakkua ensimmäisen ker-

ran. Testissä neljä käytetyt ajat ja asetukset olivat riittävän hyviä. Tässä testissä käytettiin 

pesuvetenä sekundäärilauhdetta, joka korvattiin myöhemmin soodakattilan lämminvesilin-

jan vedellä. Viidennessä testissä kokeiltiin välipuristusta, mutta siitä ei ollut suodatuksen 

lopputuloksen kannalta olennaista hyötyä.  

 

Testeissä 6–10 optimoitiin pesuveden määrää.  Pesuveden määrä oli alussa noin kakun 

kuiva-aineen massan verran ja sitä vähennettiin askel kerrallaan. Viimeisessä testissä pesu-

vettä oli 0,3 l/kgk. Jokaisesta testipisteestä otettiin näytteet emävedestä, pesusuodoksesta ja 

kakusta.  

 

Testeissä 11–12 testattiin suodattimen mitoituksen kannalta olennaisia asioita. Teistissä 11 

laskettiin puristuksen painetta ja testissä 12 testattiin lopputulosta ilman ilmakuivausta.  
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Testeissä 13–18 testattiin eri muuttujien vaikutusta pesutulokseen. Referenssipisteenä käy-

tettiin ajopistettä 9, jossa pesuveden määrä oli 0,5 kertainen kuivan kakun massaan. Ajopis-

teessä 13 testattiin Kaukaan meesasuodattimessa käytetyn pinta-aktiivisen kemikaalin vai-

kutusta lopputulokseen. Testissä 14 testattiin pesuveden lämpötilan nostoa 90 ℃:n. Testeissä 

15 ja 16 testattiin 1.5 minuutin ilmakuivausaikaa 3 minuutin sijasta. 

 

Testit 17 ja 18 olivat pH:n laskun vaikutuksen arviointia pesutulokseen. Kokeen aikana mi-

tattiin syötetyn meesan määrä, seurattiin puristuksen ja suodatuksen paineita, punnittiin suo-

datetun emäveden ja pesuveden määrä sekä ilmakuivaukseen kulunutta aikaa. Koeajon ai-

kana mitattiin meesakakun paino, analysoitiin meesakakun kuiva-aine sekä mitattiin emäve-

den ja pesuveden johtokyvyt. Kuvassa 12.4. on nähtävillä painesuodattimen meesakakku. 

 

 

Kuva 12.4. Painesuodattimella saadaan kuvan mukainen kiinteä kakku. Koeajon aikana kakun paino vaihteli 

4.5 kg-4.8 kg välillä. Kakun epätasaisuus johtuu siitä, että meesaa tarttuu hieman suodattimen kammion kan-

teen ja se kerätään sieltä punnitukseen. 

12.4 Painesuodatinkoeajon tulokset 

Koeajon tavoitteena oli tehdä tarvittavat selvitykset painesuodattimen mitoittamista varten 

sekä kartoittaa painesuodattimen suorituskyky meesan pesussa ja kuivauksessa. Suodatti-

mella tavoiteltiin vastaavaa suorituskykyä kuin nykyisellä rumpusuodattimella. 
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Rumpusuodattimella päästään kakun liukoisen alkalin osalta < 0,15 % NaOH, kakun kuiva-

aine on >78 % ja suodoksen kiintoainepitoisuus on <100 mg/l.  

 

Meesan huomattiin soveltuvan erinomaisesti painesuodatukseen PF 0.1-suodattimella ja 

sillä päästiin tavoitteisiin.  Testien 1–6 perusteella löydettiin suodattimeen sopivat asetukset, 

joilla päästiin testaamaan pesuveden määrän vaikutusta pesutulokseen. Suodattimen koko-

naissyklin ajaksi tuli 8,5 minuuttia, joka on painesuodattimelle kohtalaisen lyhyt aika. Pesu-

veden määrää säädettiin ajopisteissä 6–10 ja niiden tulokset ovat taulukossa 12.1. Pesuveden 

määrän vähentämisellä ei ollut juurikaan vaikutusta meesan lopulliseen liukoisen alkalin 

määrään. Samoin vierasaineanalyyseistä ei löydetty merkittäviä eroja eri perusvesimäärien 

välillä.  

 

Taulukko 12.1. Pesuveden muutoksen vaikutus kakun kosteuteen ja liukoiseen alkaliin. 
 

Koko-
naisaika 

Kakun 
kosteus 

Kapasi-
teetti 

Pesuveden 
määrä 

Liukoinen alkali 

 min % l/m2/h l/kg % NaOH 

Testi 1 8,50 15,00 330.7 0.0 0.354 
Testi 2 8,50 15,00 327.2 0.0  
Testi 3 8,30 15,20 287.3 0.0  
Testi 4 8,60 15,00 283.3 1.0 0.047 
Testi 5 9,60 15,40 254.6 1.0  
Testi 6 8,60 14,80 280.9 1,0 0.03 
Testi 7 8,60 14,70 284.7 0.9 0.028 
Testi 8 8,60 15,20 279.5 0.9 0.028 
Testi 9 8,60 14,60 273.0 0.6 0.027 
Testi 10 8,60 15,10 286.5 0.3 0.035 

 

Testeissä 13-18 testattiin erilaisia muutoksia.  Pinta-aktiivisen kemikaalin huomattiin nosta-

van noin yhdellä prosenttiyksiköllä kakun kuiva-ainepitoisuutta verrattuna muihin testeihin. 

Samoin kuin korkeammalla pesuveden lämpötilalla oli vastaava vaikutus.  
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Taulukko 12.2. Pesuolosuhteiden ja ilmakuivauksen vaikutukset painesuodattimen kakun kuiva-aineeseen ja 

liukoiseen alkaliin. 
 

Muutos Kakun kosteus Liukoinen alkali 
    % % NaOH 

Testi 13 Kemikaali 14,5 0,027 
Testi 14 Pesuveden lämpötila 

90 
14,4 0,025 

Testi 16 Puolitettu ilmakuivaus 16,1 0,025 
Testi 17 pesuvesi pH 6 15,3 0,026 
Testi 18 pesuvesi pH 5 15,3 0,034 

 

 

Vierasaineiden kannalta pesutulokset olivat pääsääntöisesti yhteneviä eri testipisteissä. Ve-

siliukoiset kalium, natrium, rikki ja kloori peseytyivät kaikissa pisteissä hyvin pois. Alumii-

nissa, magnesiumissa, raudassa, mangaanissa ja piissä näkyy tasoero testipisteiden 1–8 ja 9–

18 välillä. Koeajossa testipisteestä 9 eteenpäin käytännössä pidettiin pesuveden määrä pie-

nempänä kuin alun testeissä, joka voi selittää tilannetta. Toinen mahdollinen selitys on, että 

säilytyksessä meesalietteen ominaisuudet ovat muuttuneet. Toisaalta tätä ei tue se, että tes-

tipiste 9 ajettiin samana päivänä kuin pisteet 5–8. Kuvassa 12.5 on pesutehokkuus eri testi-

pisteissä.  

 

 

Kuva 12.5. Vierasaineiden käyttäytyminen eri testipisteissä. Testipisteiden olosuhteet on kerrottu taulukossa 

12.1 ja 12.2. 
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12.5 Painesuodatinkoeajon johtopäätökset 

Koeajon perusteella painesuodatin soveltuu hyvin meesan suodatukseen hyvin ja läpäisee 

suodatukselle annetut raja-arvot. PF-suodattimelle saadaan kohtalaisen lyhyt noin 8,5 mi-

nuutin ajosykli. Suodattimen jäännösalkali oli teisteissä 0,025–0,047 % NaOH, joka on jopa 

hieman paremmin kuin vakuumisuodattimilla. Painesuodatin tuottaa myös kuivempaa mee-

saa kuin nykyisellä meesasuodattimella saadaan. Testeissä päästiin kuiva-aineessa 84–86 % 

lopputulokseen. Pinta-aktiivisella kemikaalilla todettiin olevan pieni noin yhden prosent-

tiyksikön vaikutus kuiva-aineeseen samoin kuin pesuveden lämpötilan nostolla. Kuiva-aine 

on reilusti korkeampi kuin vakuumisuodattimilla, ja se on painesuodattimen suurin etu niihin 

verrattuna. 

 

Pesuveden määrä vaihdeltiin testissä välillä 0,3–1,1 l/kgk, ja sillä ei todettu olevan suurta 

vaikutusta liukoisen alkalin pesutulokseen. Muiden vierasaineiden osalta alle 0,5 l/kgk alkoi 

vaikuttamaan muun muassa alumiinin, raudan, magnesiumin, fosforin ja piin pesutuloksiin. 

Fosforin ja alumiinin osalta pesutuloksen tason lasku on erityisen selkeä. Alumiinin pesutu-

los puolittuu noin 25 % noin 10–12 %:iin. Alumiini on osittain vesiliukoinen ja selkeästi 

pesuveden suuri määrä auttaa sen pois pesussa. Fosforin osalta liukoisuus ero on vieläkin 

suurempi. Suuremmilla vesimäärillä fosforista pestään noin 6 % pois, mutta pesuvettä vä-

hennettäessä siitä saadaan pestyä vain 1–2 % pois. 

 

Fosforista tiedetään, että se lisää meesauunin kuollutta kuormaa, joten sen pesun parantami-

nen olisi toivottaa. Toisaalta muutaman prosenttiyksikön parempi pesutulos ei ole merkit-

tävä ero fosforin kokonaismäärän kannalta. Piin osalta pesuveden määrän eroavaisuus laskee 

pesutulosta noin 20 %:sta 13–15 %:n. Magnesiumin, mangaanin, raudan, alumiinin, piin ja 

fosforin osuus meesalietteestä on luokkaa 0,85-0,87 % ja pesun avulla sitä saadaan tiputettua 

noin 0,78–0,8 %:iin eli noin 0,07–0,05% riippuen pesusta. Natriumin pesutehokkuudesta 

huomaa selvästi, että loput 20 % on veteen liukenemattomia natriumyhdisteitä sekä vartioi-

tua natriumia, eikä painesuodatin pysty erottamaan näitä meesasta.  

 

Painesuodattimen pesutulosta on syytä verrata myös olemassa olevaan suodatuskalustoon. 

Vertailemalla kuvaa 12.5 kuviin 9.3 ja 9.5 voidaan huomata, että vesiliukoisten aineiden 

osalta suodattimien pesutuloksessa ei ole juurikaan eroja. Muiden aineiden osalta vertailua 
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on vaikeata tehdä, sillä Kymin ja Kaukaan meesasuodattimien taseet eivät ole riittävän tark-

koja niiden suhteen. Toisaalta myös vesiliukoisten aineiden osalta voi olla myös eroavai-

suuksia. Kuvan 12.6 absoluuttisia arvoja tutkiessa on huomioitava, että ne on otettu eri ai-

kaan eri paikoista, joten ne eivät ole kovinkaan vertailukelpoisia. Toisaalta niiden perusteella 

voidaan sanoa, että kaikkien aineiden pitoisuudet ovat samassa kokoluokassa. 

 

 

Kuva 12.6. Meesasuodattimen jälkeisen meesan vierasainepitoisuudet. 

 

Metso-Outotecin PF-suodatin sopii siis hyvin meesan pesuun ja kuivaamiseen. Sen suurin 

vahvuus vakuumisuodattimiin verrattuna on noin 5-7 prosenttiyksikköä korkeampi meesan 

kuiva-ainepitoisuus. Korkeampi kuiva-ainepitoisuus vähentää meesauunin polttoaineen ku-

lutusta ja on tärkein argumentti PF-suodattimen puolesta. Toisaalta sillä ei saavuteta merkit-

tävästi parempaa pesutulosta. Jatkotutkimuskohteeksi olisi mielenkiintoista testata paine-

suodatinta suoraan kalkkimaidon suodatukseen, jolloin se korvaisi sekä valkolipeä, että mee-

sasuodattimen. 

  

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

8000.0

9000.0

Al Fe K Mg Mn Na P S Si CL

V
ie

ra
sa

in
ep

it
o

is
u

u
 m

g/
kg

KYM KAU PAINESUODIN



115 

 

13 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sulfaattisellutehtaan kalkkikierron vierasaineiden hallinta on osa talteenoton prosessien hal-

lintaa. Vierasaineiden hallitsematon lisääntyminen kalkkikierrossa aiheuttaa kuolleen kuor-

man kasvua, kalkin laadun heikkenemistä, meesasuodattimen toiminnan heikkenemistä, 

meesauunin pölyämistä ja meesauunin renkaanmuodostumista. Työn tavoitteina olivat ym-

märtää kalkkikierron kannalta olennaiset vierasaineet, löytää kalkkikierron vierasainetasee-

seen vaikuttavat tekijät, selvittää meesauunin vaihtoehtoisten polttoaineiden vaikutus vie-

rasainetaseeseen ja tutkia onko meesa- ja sakkasuodattimen toiminnassa parantamisen varaa.  

Diplomityössä vastattiin myös esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Mitä tapahtuu vierasai-

neille viherlipeäsakan pesussa? Mikä on kalkin poisto vauhti ja paljonko sakkasuodattimien 

kautta poistuu meesaa? Mitä tarkoittaa vierasainemielessä purun tai kuoren kaasutus? Mitä 

on tehtävissä vierasaineille meesan pesussa? 

 

Kalkkikiertoon vierasaineet tulevat pääosin viherlipeän mukana. Poikkeuksena on rauta ja 

magnesium, jotka tulevat make up -meesan mukana. Kalkkikierron kannalta olennaisimmat 

vierasaineet ovat alumiini, rauta, magnesium, mangaani, fosfori ja pii. Kalkkikierron vieras-

ainetaseen ylläpitämisen tärkein yksittäinen tekijä on toimiva viherlipeän suodatus. Tämä 

todettiin myös tehdyissä laskelmissa. Sakkasuodattimessa poistetaan valtaosa alumiinista, 

raudasta, magnesiumista ja mangaanista. Esimerkiksi sakkasuodattimessa poistetaan noin 

0,4 kg/ADt magnesiumia ja lopulta viherlipeän mukana kulkeutuu vain 0,003 kg/ADt mag-

nesiumia kaustisointiin. Vierasaineista vaikeitten hallittavia aineita ovat fosfori ja pii. Kir-

jallisuuden mukaan molempien aineiden tyypillinen ominaisuus on se, että ne liukenevat 

huonommin valkolipeään kuin viherlipeään (Ulmgren, 1997). Työssä tehtyjen laskelmien 

pohjalta Kymin ja Kaukaan tehtailla tämä pätee vain fosforille. Laskelmien avulla voidaan 

karkeasti arvioida, että fosforin liukoisuus valkolipeään on noin 25-30 % viherlipeän liukoi-

suudesta. Piin osalta ei tässä työssä löydetty huomattavaa eroa liukoisuudessa, mikä voi se-

littyä piin kohtalaisen korkealla liukoisuudella valkolipeäänkin (Ulmgren, 1997). Kalkin laa-

dun seurantaa voitaisiin kehittää analysoimalla esimerkiksi kerran viikossa vapaan kalkin 

määrä tuorekalkissa. Vapaan kalkin määrän ja kaustisointivoiman perusteella voidaan pää-

tellä, johtuuko kalkin laadun heikkeneminen vierasaineista vai esimerkiksi kalkin ylipalami-

sesta. Mikäli kalkin kaustisointivoima laskee, mutta vapaan kalkin määrä pysyy vakiona, 

voidaan päätellä, että reaktiivisuuden lasku johtuu todennäköisesti kalkin ylipalamisesta.  
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Fosforin hallinta perustuu sakkasuodattimella käytettyyn precoat meesaan sekä meesapölyn 

poistamiseen kierrosta. Kymillä ja Kaukaalla fosforista noin 60 % poistetaan meesapölyn 

mukana ja käytännössä loput sakkasuodattimen precoat-meesan mukana.  Suurin eroavai-

suus näissä on se, että sakkasuodattimella käytetty meesa päätyy kaatopaikkajätteeksi eli 

siitä syntyy kustannuksia. Meesapöly kelpaa lannoiteteollisuuteen, joten siitä saadaan nimel-

linen myyntihinta. Taloudellisesti on siis kannattavampaa minimoida sakkasuodattimella 

käytetty meesa ja pyrkiä maksimoimaan meesapölyn myynti. Meesapölyyn rikastuu myös 

fosforia ja näin tapahtuu pääsääntöisesti myös UPM:n tehtailla kuten kuvasta 6.3 nähdään. 

Fosforin hallinnan kannalta tällöin voidaan poistaa prosessista vähemmän meesaa proses-

sista. Tällöin voidaan pitää kalkkikiertoa suljetumpana sekä vähentää ostokalkin käyttöä.   

 

Kymin kalkkikierto on suljetumpi kuin Kaukaan kalkkikierto. Tehtailla poistetaan meesapö-

lyä lähes saman verran tuotettua sellutonnia kohden, mutta Kymin sakkasuodatin kuluttaa 

vähemmän meesaa kuin Kaukaan vastaava.  Kalkkikierron avoimuudessa on noin 2,3 pro-

senttiyksikön ero. Kaukaalla kalkkikierto on noin 8,9 % auki ja Kymillä noin 6,5 %. Meesan 

fosforipitoisuuden hallinnan kannalta ero on merkittävä ja tämä voidaankin huomata esimer-

kiksi Kymin kalkkikieron korkeampana fosforipitoisuutena. 

 

Yksi tavoitteista oli laskea kuinka biopolttoaineiden käyttö meesauunissa vaikuttaa kalkki-

kierron vierasainetaseeseen. Työssä tutkittiin kuoren ja purun vaikutusta meesauunin ja kalk-

kikierron vierasainekuormaan ja meesauunin vierasaineiden massavirtaan. Laskennassa aja-

teltiin, että koko meesauunin tarvitsema energia tuotettaisiin kaasuttamalla biomassaa. Li-

säksi jokaisella polttoaineella mietittiin kahta skenaariota eli 100 % tai 50 % biomassan vie-

rasaineista päätyy kalkkikiertoon. Käytännössä 100 %-skenaario on lähellä pölypolttoa ja 50 

% -skenaario olisi todennäköinen kaasuttimella. Vertailemalla kuvaa 7.6. kuviin 7.2 ja 7.4. 

voidaan arvioida, kuinka eri polttoaineet vaikuttavat vierasainetaseisiin. Mäntykuori on polt-

toaineista ylivoimaisesti vierasainepitoisin, tämän jälkeen tulee koivukuori. Kuorien mukana 

tulee erityisesti enemmän kaliumia, magnesiumia ja fosforia. Muiden aineiden osalta tilanne 

on tasaisempi. Biomassan kaasutus lisää kalkkikierron vierasainetaseeseen alumiinia, rautaa, 

magnesiumia, mangaania ja fosforia. Etenkin kuoren kaasutus on merkittävä fosforin lähde. 

Mäntykuoren kaasuttaminen lisää esimerkiksi hyvässä skenaariossa Kymin kalkkikierron 
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fosforikuormaa lähes 50 % ja koivukuoren kaasuttaminen noin 15 %. Kaukaalla vastaavat 

luvut ovat suuremmat, sillä siellä fosforikuorma on alun perin pienempi.  Meesauuniin tule-

vien virtausten tapauksessa merkittävästi lisääntyy vain kaliumin ja mangaanin määrä. Ka-

liumin määrän kasvu voi aiheuttaa meesan tahmautumista ja tätä kautta edistää renkaan muo-

dostusta. Muuten biomassan kaasutus ei merkittävästi lisää suoraan vierasaineiden massa-

virtaa meesauunissa. Biomassan kaasutus tulee ottaa huomioon vierasainetaseessa, mutta se 

ei lisää suoraan merkittävästi vierasainevirtausta meesauunissa. 

 

Työn yhteydessä tehtiin sakkasuodattimelle koeajo, jonka tavoitteena oli selvittää sakka-

suodattimen toiminnan parantamisen mahdollisuuksia. Sakkasuodattimien toiminnan paran-

taminen on pesutuloksen ja kuiva-aineen kannalta ristiriidassa. Suurin yksittäinen tekijä koe-

ajon perusteella on pesuveden jaon muuttaminen siten, että pesu suoritetaan vain yhtä pesu-

putkea käyttäen. Tällöin laskelmien mukaan kuiva-aine voi nousta jopa 5 prosenttiyksikköä, 

joka vaikuttaa epärealistisen suurelta parannukselta. Toisaalta taloudellisesti on järkeväm-

pää optimoida kuiva-ainetta kuin pesutulosta, joten kannattaa käytännössä kokeilla toimiiko 

tämä. Suurempi säästö potentiaali on parantaa suodattimen pinnan hallintaa. Nykyisellä sää-

tölogiikalla kuva 11.1 ajettaessa, suodatin kasvattaa kaavausnopeutta, mikäli suodattimen 

pinta on yli pyyntiarvon. Kaavausnopeuden kasvattaminen nopeuttaa sykliä, joka tarkoittaa, 

että samalle määrälle käsiteltyä sakkaa kuluu enemmän meesaa. Karrikoidusti, mikäli suo-

dattimen kaavaus on maksiminopeudella koko ajan sykli kestää noin 240 minuuttia ja jos se 

on hitaimmalla niin sykli kestää noin 320 min. Tämä lisää siis meesan kulutusta noin 20 %, 

joka on puolestaan noin 10 % lisäys sakkajätteen määrään. Sakkasuodattimen koeajossa huo-

mattiin, että pintaan vaikuttavat rummun pyörintänopeus, kaavausnopeus, pinnan pyyntiarvo 

ja kankaan pesuaika. Meesan käytön vähentyminen sakkasuodattimella tulee myös kompen-

soida esimerkiksi lisäämällä meesapölyn ulosajoa. Lisäksi vertailu Kaukaan ja Kymin suo-

dattimien suorituskyvyssä herätti ajatuksen, että sakan kiintoaineen nostaminen saattaisi pa-

rantaa myös pinnan hallintaa. Kymin sakkasuodattimen suodoskuorma on lähes 100 % suu-

rempi kuin Kaukaalla.  

 

Meesan käsittelyssä ei juurikaan ole mitään tehtävissä vierasaineiden hallinnan kannalta. 

Nykyiset suodattimen pesevät jo tehokkaasti meesasta etenkin vesiliukoset epäpuhtaudet. 

Vesiliukoisten aineiden kuten kaliumin, kloorin, rikin ja natriumin pesu onnistuu hyvin. 
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Käytännössä yli 95 % kaliumista, kloorista ja rikistä saadaan pestyä ennen meesauunia. 

Myös lähes kaikki vesiliukoinen natrium saadaan pestyä. Jäljelle jää noin 20 % veteen liu-

kenematonta natriumia, joka päätyy meesauuniin. Painesuodattimella päästään vastaavaan 

tulokseen vesiliukoisten aineiden kanssa. Painesuodattimella muiden aineiden kuten magne-

siumin, mangaanin ja fosforin osalta päästään noin 10–20 % pesutehokkuuteen. Nykyisistä 

suodattimista muiden aineiden osalta tulosta ei voida verrata suoraan painesuodattimeen, 

sillä niiden taselaskut eivät ole riittävän tarkat. Toisaalta kuvasta 12.7. huomataan, että ab-

soluuttiset pitoisuudet ovat linjassa painesuodattimen tuloksen kanssa.  Painesuodatin koe-

ajossa testattiin myös pH:n laskua alemmaksi, mutta sillä ei todettu olevan vaikutusta pesu-

tulokseen. Meesasuodattimen korvaaminen painesuodattimella ei työn perusteella vaikuta 

merkittävästi meesan pesun onnistumiseen. Painesuodattimen etuna vakuumisuodattimeen 

on sen parempi kuivauskyky. Painesuodattimella päästään noin 5-7 prosenttiyksikköä kor-

keampaan kuiva-ainepitoisuuteen. Kirjallisuuden mukaan yhden prosentin kuiva-aineen 

nousu käytännössä vähentää meesauunin polttoaineen kulutusta yhden prosentin verran.  

13.1 Jatkotutkimuskohteet  

Pitkällä aikavälillä UPM:llä on tavoitteena irtautua fossiilista polttoaineista ja vähentää mer-

kittävästi tuotettujen jätteiden määrää. Diplomityössä on ratkottu muutamaa näihin epäsuo-

rasti liittyvää ongelmaa. Vierasaineiden parissa riittää tehtävää, mikäli halutaan vähentää 

merkittävästi tehtaalla tuotettua jätettä. Vaihtoehtoiset viherlipeäsakan käsittelytavat vaati-

vat myös vierasaineongelmien ratkaisua, esimerkiksi painesuodattimen hyödyntäminen vih-

relipeäsakan käsittelyssä vaatii kalkkikierron avaamista muualta.  Mikäli meesauunissa siir-

rytään polttamaan biomassaa, on tutkittava kuinka toisen tyyppinen polttoaine vaikuttaa uu-

nin käytännön toimintaan sekä arvioitava mihin vierasainetasapaino asettuu tarkemmin. Tär-

keitä kysymyksiä tähän liittyen ovat vaikutukset liekin muotoon ja lämpöön, vierasaineiden 

vaikutus kalkin laatuun sekä vaikutus uunin kapasiteettiin.  

 

Vierasaineiden seurantaa on syytä jatkaa ja olisi myös syytä määrittää kalkkikierron ja muun 

tehtaan kannalta muutama olennainen näyte, joita seurataan useammin. Kalkkikierron kan-

nalta tärkeätä on seurata fosforin ja piin pitoisuuksia. Kymin tehtaalla seurataan fosforipi-

toisuutta viikoittain. Muillakin tehtailla tulisi mitata säännöllisesti fosforipitoisuutta. Toi-

saalta Kaukaalla ja Kymillä seurataan jatkuvasti kaustisointivoimaa, joka kertoo epäsuorasti 
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myös vierasaineiden kasvun.  Laajemmalle näytekierrokselle on tarvetta ja sen datan poh-

jalta saadaan vertailudataa tulevien ongelmien ratkaisuun ja prosessin muutos suunnitelmiin.  

 

Sakkasuodattimelle löydettiin koeajossa selkeitä parantamiskohteita, joita tullaan testaa-

maan. Testien perusteella voidaan miettiä kannattaisiko myös Kaukaan sakkasuodattimella 

ajaa Taguchi-koeajo ja optimoida sen toimintaa. Kymin tapauksessa olisi mielenkiintoista 

testata, helpottaako sakkalietteen kiintoainekonsentraation nostaminen suodattimen tulvi-

mista. 

 

Painesuodattimen käyttäminen meesan käsittelyssä onnistui koeajon perusteella hyvin. Kiin-

nostava jatkotutkimuskohde olisi tutkia, soveltuuko painesuodatin suoraan kalkkimaidon 

suodattamiseen. Tällöin painesuodattimella voitaisiin korvata sekä valkolipeä- että meesa-

suodattimet.  
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