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Valkolipeä on yksi tärkeimmistä sulfaattisellun valmistuksessa käytettävistä kemikaaleista. 

Valkolipeä auttaa puun kuituja sitovaa ja massaa likaavaa ligniiniä erottumaan kuiduista, 

jotta saadaan lopputuotteena puhdasta sellumassaa. Sellun puhtaus ja tietty vaaleus ovat tär-

keimpiä vaatimuksia sellumarkkinoilla. Ilman valkolipeää olisi sellumassan pesu ja valkaisu 

hyvin vaikeaa tai ainakin kallista.  

 

Tämän työn tarkoituksena on tehdä UPM Kaukaan Sellutehtaalle toimintakuvaus valkoli-

peäsuotimen suodatuskyvyn parantamiseen vaikuttavan, uuden pikahappopesu sekvenssin 

avulla. Uuden sekvenssin tarkoitus on parantaa valkolipeäsuotimen suodatuskykyä vaike-

ammissa tilanteissa. Sekvenssi on tehty normaalin happopesusekvenssin pohjalta, mutta siitä 

on karsittu vaikeimmissa tilanteissa ylimääräiseksi todettuja vaiheita. Uuden sekvenssin to-

teutus käytännössä on tässä työssä jäänyt puuttumaan erinäisistä syistä, mutta sekvenssin 

teoreettista toimintaa on käsitelty työssä.  

 

 

 



 

SISÄLLYS 

 
TIIVISTELMÄ 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO ..................................................................................................................... 1 

2 SELLUMASSAN VALMISTUS ...................................................................................... 1 

3 MITÄ ON VALKOLIPEÄ JA MIKSI SITÄ SUODATETAAN? ................................... 4 

4 VALKOLIPEÄN SUODATUSTEKNIIKKA JA SUODATUSKYVYN YLLÄPITO ... 6 

5 SUODATUKSEN SÄÄTÖ ............................................................................................... 8 

6 CASE UPM KAUKAS ................................................................................................... 10 
6.1 CD-suodin ................................................................................................................ 10 
6.2 Pitkä puhallus ........................................................................................................... 10 
6.3 Happopesu ................................................................................................................ 11 
6.4 Pikahappopesu .......................................................................................................... 12 

7 YHTEENVETO .............................................................................................................. 16 

LÄHTEET ........................................................................................................................... 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           1  

1 JOHDANTO 

 

Tässä kandidaatintyössä tarkoituksena on tehdä UPM Kymmene Oyj, Kaukaan sellutehtaalle 

kehityksen kohde, jonka pohjalta voidaan parantaa 2-linjaisen kaustisoinnin valkolipeäsuoti-

mien suodatuskykyä talteenottolinjalla. Valkolipeäsuotimen suodatuskykyä pyritään paran-

tamaan uudella pikahappopesu sekvenssillä. Sekvenssin tarkoitus on parantaa suotimen suo-

datuskykyä kiireellisellä aikavälillä. Työssä käsitellään aluksi myös seuraavia asioita: Mitä 

on valkolipeä ja miksi sitä suodatetaan, millaisia suodatustekniikka on ja miten suodatusta 

ylläpidetään, sekä miten suodatusta säädetään.  

 

Uuden happopesusekvenssin tarkoituksena on nopeuttaa huonosti suodattavan suotimen toi-

mintakykyä nopealla aikavälillä, jotta säästetään lyhytaikaisesta tuotannon vähentämisestä 

johtuvia tappioita ja mahdollisesti pidennetään myös suodattimien osien ikää. 

2 SELLUMASSAN VALMISTUS 

Sellumassa on puuraaka-aineesta valmistettava biomateriaali, jota käytetään monipuolisesti. 

Kuivatun sellun käyttötarkoituksia ovat mm. paino ja pehmopaperin, kartongin ja erikoispa-

perien valmistus (UPM Pulp, Mitä sellu on? 2020).  

 

Sellun valmistus alkaa puunkäsittelystä, jossa kestävästi kasvatettu puuraaka-aine kuoritaan 

ensin ja haketetaan pieniksi lastuiksi. Haketettu puu kuljetetaan hihnakuljettimia pitkin keit-

tämölle, jossa haketta keitetään korkeassa paineessa valkolipeässä eli natriumhydroksidi- ja 

sulfidiliuoksessa, joka poistaa puusta ligniinin ja erottelee puun sellukuiduksi. Keitossa käy-

tettyjä keimikaaleja ja kemikaalien kanssa sekoittunutta puumateriaalia kutsutaan mustali-

peäksi. Keittämisen jälkeen sellu puretaan keittimestä ensin pesemölle ja pesemön kautta 

valkaisuun, jossa se pestään ja valkaistaan vaadittuun vaaleuteen. Puhdas, pesty ja valkaistu 

sellu pumpataan kuivauskoneelle, jossa se kuivataan, leikataan arkeiksi ja paalataan. Tällöin 

sen käsittely, varastointi ja kuljetus on helpointa. Paalattu kuiva sellu on valmis toimitukseen 

maailmalle. (UPM Pulp, Kuinka sellua valmistetaan? 2020) 
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Kuva 1. Sellun valmistus (Tran & Vakkilainen 2008) 

 

Sulfaattisellun valmistuksessa hyödynnetään kemikaalien talteenottoa uudelleenkäyttöä var-

ten. Pesemöllä sellumassan pesussa massasta pyritään erottamaan mustalipeä, joka värjää 

massaa. Mustalipeä on keitossa puun kanssa reagoinutta valkolipeää, johon on liuennut puun 

yhdisteitä. Mustalipeä on nimensä kaltaisesti väriltään mustaa ja sen väri johtuu lipeään 

liuenneista, alkalin värjäämistä ligniiniyhdisteistä. (KnowPulp, Sellukeiton periaate 2021). 

  
Kuva 2. Sellu prosessi, Valmet. 2019 

 

Sulfaattisellukeitossa käytettävät kemikaalit ovat niin kalliita, että kemikaaleja kierrätetään 

mustalipeästä takaisin prosessiin. Mustalipeä pumpataan pesemöltä ensin haihduttamolle, 
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jossa lipeästä pyritään poistamaan ylimääräinen vesi. Haihduttamolta se pumpataan sooda-

kattilaan poltettavaksi. Soodakattilan tehtävä on kemikaalien talteenotto ja prosessissa syn-

tyvän palamislämmön talteenotto. Soodakattilapoltossa haihduttamolta tulevan mustalipeän 

polton avulla sellukeiton kemikaalit rikki ja natrium erottuvat mustalipeästä ja ne otetaan 

talteen jatkokäsittelyä varten. Mustalipeän poltossa myös orgaanisen osan palamisessa syn-

tyy lämpöenergiaa, joka käytetään höyryn tuottamiseen. Tällöin soodakattila toimii myös 

höyrykattilana. Soodakattilan mustalipeän poltosta otetaan talteen kemikaalisulaa, joka si-

sältää natriumsulfidia, natriumkarbonaattia ja natriumsulfaattia. Kemikaalisula liuotetaan 

laihavalkolipeään, jolloin syntyy niin sanottua viherlipeää (KnowPulp, Soodakattila 2021). 

 

Viherlipeä ohjataan kaustisointiin (Kuva 3.) käsiteltäväksi, missä siitä ensin poistetaan suo-

dattamalla epäpuhtauksia, joita siihen on sitoutunut soodakattilasta. Tämän jälkeen viherli-

peä pumpataan jäähdyttimen kautta kalkin sammuttajaan. Jäähdytin on nimensä mukaisesti 

laite, joka jäähdyttää viherlipeän lämpötilaa. Kalkin sammuttajassa viherlipeän sekaan lisä-

tään kalkkia, jolloin kalkki sammuu viherlipeän seassa olevaan veteen. Kaustisointireaktio 

käynnistyy, kun viherlipeä ja kalkki reagoivat tietyssä lämpötilassa ja tietyllä suhteella. Sam-

muttajassa alkanut reaktio jatkuu sammuttajan jälkeisissä kaustisointisäiliöissä, missä viher-

lipeän ja kalkin yhdistelmä eli kalkkimaidon annetaan reagoida tietyn aikaa. Kaustisointisäi-

liöistä kalkkimaito pumpataan valkolipeälaitokselle valkolipeänsuodatukseen, josta valmis 

valkolipeä jatkaa matkaansa takaisin sellunvalmistus prosessiin ja suodatuksessa poistettu 

reagoinut kalkki ohjataan myös polttoon meesauuniin uudelleen käyttöä varten. Viherlipeän 

kanssa reagoinutta valkolipeäsuodatuksesta poistuvaa kalkkia kutsutaan nimellä meesa. Li-

säämällä valkolipeäsuodatuksesta tulleeseen meesaan vettä, voidaan se ohjata meesasuoti-

men kautta polttoon. Meesauunissa meesaa poltetaan riittävän aikaa ja uunin tehtävä on re-

generoida kalsiumkarbonaattia kalsiumoksidiksi eli meesasta syntyy taas poltettua kalkkia. 

Tämän jälkeen se menee uudelleen käyttöön (Tikka 2008). 
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Kuva 3. Kaustisointilinja (KnowPulp) 

 

3 MITÄ ON VALKOLIPEÄ JA MIKSI SITÄ SUODATETAAN? 

Valkolipeä on kemikaaliseos, jota käytetään sulfaattisellukeitossa kuidun ja ligniinin erotta-

miseen. Vaikuttavat kemikaalit valkolipeässä ovat natriumhydroksidi (NaOH) ja natrium-

sulfidi (𝑁𝑎!𝑆). Valkolipeän tärkein parametri on vaikuttava alkaali (EA), joka ilmoittaa val-

kolipeän väkevyyttä natriumhydroksidin ja natriumsulfidin suhteen.  

 

Kaustisoinnin tarkoitus on tuottaa valkolipeää, jolla on mahdollisimman korkea natriumhyd-

roksidi pitoisuus. Raaka-aineet, joita tarvitaan valkolipeän tuotantoon, ovat viherlipeä ja pol-

tettu kalkki. Valkolipeä valmistus alkaa siitä, kun soodakattilan liuottajalta tuleva viherlipeä 

ja siiloista purettu kalkki sekoitetaan sammuttajassa (Kuva 3.), jossa kalkin ja viherlipeän 

syöttösuhde on isoimmassa roolissa vakaan reaktion kannalta. Kalkki aloittaa reaktion vi-

herlipeän kanssa sekoittuessaan siihen. Kalkki-viherlipeä yhdistelmä eli kalkkimaito jatkaa 

sammutimesta matkaansa kaustisointisäiliöihin, joita on yleensä 3 yhtä kaustisointi linjaa 
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kohden. Kaustisointisäiliöt ovat kolme peräkkäistä säiliötä, jotka on jaettu kolmeen kammi-

oon päälleikkäin. Niiden tarkoitus on viimeistellä kalkkimaidon reaktio. Kaustisointisäili-

öissä kalkkimaidon annetaan reagoida, kunnes saavutetaan tietty kaustisointiaste. Tyypilli-

nen kaustisointiaste kalkkimaidolla on sammuttimesta poistuessa noin 70 - 75 prosenttia. 

Kaustisointisäiliöissä reagoidessaan kalkkimaidon kaustisointiaste muuttuu 75 prosentista 

80 - 82 prosenttiin. Kalkkimaidon saavutettua viimeisen kaustisointisäiliön, pumpataan se 

sieltä valkolipeän erotukseen. Valkolipeän erotus tehdään selkeyttimellä tai suodattimella. 

Tyypillisesti käytetään suodatusta, jota myös tässä työssä käsitellään.  

 

Jotta valkolipeä voitaisiin syöttää sulfaattisellukeittoon, siitä on eroteltava meesa eli viherli-

peän kanssa reagoinut kalkki, joka tapahtuu valkolipeän suodatuksessa. Kalkkimaito pum-

pataan viimeisestä kaustisointisäiliöstä paineistettuun suodattimeen (Kuva 4.), jossa vaaka-

suorassa olevan paineastian sisällä pyörii suodatuslevyjä, joista jokainen koostuu useista eri 

sektoreista. Yksi suodatuslevyn sektori imee paine-eron avulla valkolipeän paineastian poh-

jalla kulkevasta kalkkimaidosta suotimen keskellä pyörivän akselin sisään, josta valkolipeä 

jatkaa matkaansa varastointisäiliöön. Valkolipeän ja meesan erotus tapahtuu suodatuslevyn 

sektorissa olevan kankaan avulla, jolloin neste imeytyy kankaan läpi ja kiinteä aines jää kan-

kaan pinnalle, josta se kaavitaan pois jatko käyttöä varten. Kankaan pinnalla pysyy kuitenkin 

pieni kerros meesaa koko ajan, jotta suodatus pysyy tasaisena. Päällimmäistä meesakerrosta 

kaavitaan koko ajan pois ja tietyin väliajoin esikerros eli precoat kaavitaan uuteen kerrok-

seen, jotta vältytään esikerroksen tukkeutumiselta. Kaavittu kalkki laimennetaan varastointia 

varten.  

 

Valkolipeäsuotimella poistettu meesa varastoidaan, josta se pumpataan käsittelyyn meesa-

suotimelle. Meesasuodin poistaa meesan seasta veden ja siihen jääneet alkalijäännökset. 

Meesasuodin pesee meesasta valkolipeän kuumalla vedellä. Meesasuotimesta poistettu 

meesa ohjataan meesauuniin poltettavaksi. Meesauuni polttaa kalsiumkarbonaatin takaisin 

kasiumoksidiksi eli meesa muuttuu takaisin poltetuksi kalkiksi, jota käytetään taas valkoli-

peän valmistamiseen viherlipeästä (Päykkönen, 2020). 
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4 VALKOLIPEÄN SUODATUSTEKNIIKKA JA SUODATUSKYVYN 

YLLÄPITO 

 

Valkolipeän käsittelyyn on olemassa valkolipeäselkeyttimiä tai valkolipeäsuodattimia. 

Myös valkolipeän suodattamiseen on olemassa monia eri laitteistoja, joita ovat mm. paineis-

tettu kiekkosuodatin, viirasuodatin, painesuodatin ja sukkasuodatin 

 

Tässä työssä käsitellään ainoastaan paineistettua kiekkosuodatinta. Paineistettu kiekkosuo-

datin järjestelmä koostuu vaakasuorasta paineistetusta astiasta, jossa on integroitu kalkki-

maidon sekoitin, suodosastia ja kompressorit, joissa on veden erottimet. Paineistettu suoda-

tin sisältää useita suodatuslevyjä, joista jokainen koostuu useista eri sektoreista. Sektoreissa 

on suodatin kankaat, jotka ovat suodatuksen kannalta tärkeimmät. Suodatussektorit ovat kyt-

kettyinä suotimen keskellä pyörivään akseliin. Akselin sisällä on kanavia, jotka siirtävät val-

kolipeää suodatussektoreista akselin ja suodosventtiilin läpi suodosastiaan, joka sijaitsee lin-

jassa suotimen jälkeen. Suodosastiassa kaasut ja valkolipeä erotetaan ja valkolipeä jatkaa 

matkaansa valkolipeän varastosäiliöön. Kaasut sen sijaan kierrätetään takaisin suodattimeen 

suodatuspaine-eron aikaansaamiseksi. Osa kaasuista virtaa erilliseen tehostekompressoriin, 

joka syöttää ilman sekoittimiin. Sekoittimet sijaitsevat suodattimen paineastian pohjalla. Il-

masekoittimet toimivat ilmannostimina pitääkseen kalkkimaidon suspensiossa ja estääkseen 

kalkkimaidon kertymisen suodattimen paineastian pohjaan.  

Noin 1,2 bar suuruin paine-ero saa kalkkimaidon muodostamaan kerroksen eli niin sanotun 

kakun suodatinkankaalle ja pakottaa valkolipeän sektoreihin. Valkolipeä virtaa sektorista 

keskiakselin sisäisten kanavien kautta suodosastiaan. Valkolipeästä erotettu meesa pysyy 

pyörivien suodatinkiekkojen pinnalla. Kuumavesisuihkut pesevät lipeää meesakakusta, josta 

vesi poistetaan edelleen ennen purkamista. Levyillä pidetään meesan esikerrosta ja ulkoker-

ros kaavitaan levyiltä kaavaimilla uriin, joissa se laimennetaan. Kuvassa 4. tyypillisen pai-

neistetun kiekkosuotimen rakenne (Päykkönen 2020). 
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Kuva 4. Painestettu kiekkosuodin valkolipeän suodatukseen (Tran & Vakkilainen 2008) 

 
Valkolipeäsuotimen suodatuskykyä pidemmän päälle ylläpidetään muutamin eri keinoin.  

Suotimen kankaiden läpäisevyys on suurin tekijä, joka määrä valkolipeä tuotannon ajovauh-

din. Meesa pyrkii ajan mittaan tarttumaan ja kovettumaan kankaan huokosiin, jolloin suoda-

tuskyky huononee hiljalleen. Suodatuksen parantamiseen on käytössä pesuohjelmia, jotka 

pyrkivät pesemään suotimen puhtaaksi ja parantamaan suodatusta kankaan läpi. Pesuohjel-

mia, joita käytetään ovat pitkäpuhallus ja happopesu. Suodin yleensä automaattisesti käyttää 

ns. lyhyttä puhallusohjelmaa lyhyin väliajoin, jos suodatus huononee. Pitkäpuhallus ja hap-

popesu ovat manuaalisesti käynnistettäviä ohjelmia ja näitä käytetään 

tilanteessa, jolloin suotimen suodatuskyky on huonontunut huomattavasti. Pitkäpuhallus ja 

happopesu ohjelmista on kerrottu tarkemmin työn myöhemmissä kappaleissa 6.2 ja 6.3.  
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Kuva 5. Paineistetun kiekkosuotimen suodatuskiekko ja kaavarit (Kaukas, Sellutehdas 

2020). 

 

 

5 SUODATUKSEN SÄÄTÖ 

Paineistetun kiekkosuotimen säätö tapahtuu paineastian tason muutoksilla, muuttamalla le-

vyjen pyörimisnopeutta ja muuttamalla paine-eroa levyn yli. Lisäämällä tai pienentämällä 

paineastian sisäistä tasoa, pystytään kasvattamaan tai pienentämään levyn suodatusaluetta. 

Lisäämällä tai pienentämällä levyn pyörimisnopeutta pystytään vaikuttamaan aikaan. Paine-
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eron avulla vaikutetaan kakkujen kuivaamiseen ja valkolipeän pakottamiseen kankaan läpi. 

Lisäämällä paine-eroa levyjen yli lisäämme tehoa, joka pakottaa nesteen esikerroksen läpi. 

Kun meesakakun esikerros alkaa tukkeutua taso paineastian sisällä kasvaa. Tämä vaikuttaa 

pyörimisnopeuden ja paine-eron automaattiseen kasvamiseen, mikä ylläpitää suodattimen 

tuotantonopeutta. Jos suodattimen sisäinen nestetaso nousee enemmän ja suurin pyörimis-

nopeus ja paine-ero saavutetaan, automaattinen kaavaus sukellus alkaa, jolloin esikerros ker-

ros kaavitaan pois ja siihen syntyy kaavauksen jälkeen uusi esikerros (Päykkönen 2020). 

 

 
Kuva 6. Paineistetun kiekkosuotimen tyypillinen kulkukaavio (Andritz 2017)  
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6 CASE UPM KAUKAS 

 

Tämän työn tarkoitus oli toteuttaa toimintakuvaus pikahappopesusekvenssille UPM Kym-

mene Kaukaan Sellutehtaan valkolipeäsuotimille. Itse toteutusta ja testauksia ei voitu uu-

delle sekvenssille tehdä tämän työ aikana, sillä sitä ei ole suunniteltu tehtaan vuosibudjettiin 

ja tuotantotahtiin, koska väkisinkin joitain ongelmia on edessä ja se haittaa tehtaan tuotantoa. 

Uuden pikahappopesu sekvenssin tarkoitus olisi parantaa valkolipeän suodatusta vaikeam-

missa tilanteissa nopeasti verrattuna normaaliin happopesuun. Näin suotimen tuotanto para-

nisi ajallisesti ja valkolipeän tuotanto olisi keskiarvollisesti korkeampi. Menetelmä on jo 

käytössä UPM Kymmenen tehtailla Pietarsaaressa ja Uruguayn Fray Bentos kaupungissa. 

 

 

6.1 CD-suodin 

UPM Kymmene Oyj, Kaukaan Sellutehtaalla kemikaalikierrossa valkolipeää suodatetaan 

Andritz Oy:n valmistamilla CD-suotimilla. Suotimia on tehtaan kemikaalikierrossa kaksi ja 

ne ovat otettu tehtaan valkolipeälaitokselle käyttöön vuonna 1996. CD-suotimet eli Clari 

Disc suotimet ovat rakenteeltaan paineistettuja kiekkosuotimia. Yhden suotimen kapasiteetti 

on noin 50 litraa suodatettua valkolipeää sekunnissa. Normaali vauhti yhdelle suotimelle on 

yleensä 40-45 l/s. Suotimet ovat automatisoituja siten, että sekvenssit ohjaavat suotimessa 

tapahtuvia kaavauksia ja lyhyitä puhalluksia. Erikseen suotimille käynnistettäviä sekvens-

sejä ovat pitkä puhallus, happopesu, lopetuspuhallus ja alustan pesu.  

 

6.2 Pitkä puhallus 

Pitkä puhallus on yksi CD-suotimille tehtävistä pesusekvensseistä. Pitkä puhallus sekvenssi 

puhdistaa jokaisen suotimen sektorin puhaltamalla ilmaa takaperin sektoriin, jolloin suodin-

kankaat paisuvat hetkellisesti ja meesakakku irtoaa suodatuspinnasta. Pitkä puhallus sek-

venssi aloittaa lopettamalla kalkkimaidon syötön suotimelle, tämän jälkeen suotimen sisäi-

nen paine pudotetaan ja kalkkimaitoallas tyhjennetään. Kun pinnan ja paineen tavoite alara-

jat saavutetaan, linja valkolipeäsäiliölle sulkeutuu ja suodin aloittaa ilman puhaltamisen sek-

toreihin. Ilma puhalletaan suuntaventtiilin avulla takaperin suotimen akselin kanavien kautta 
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sektoreiden sisäpuolelle, juuri ennen kaavareita, jolloin irronnut meesakakku putoaa pudo-

tuskuiluihin.  Kun kaikki sektorit on puhallettu puhtaaksi, kankaiden päälle ruiskutetaan läm-

mintä vettä pesusuuttimista. Sekvenssi pesee myös suotimien kaavarit, pudotuskuilut, ilma-

sekoittimet, kalkkimaitoaltaan sekä akselin kanavat. Pesuvedet johdetaan suodossäiliön 

kautta laihavalkolipeä säiliöön. Kun suodin on puhdas pesuvesistä ja puhallussekvenssi on 

valmis, sekvenssi palauttaa vielä suotimen prosessi ohjaajan kuittauksesta normaalisuoda-

tukseen. Pitkä puhallus sekvenssi ajetaan CD-suotimille normaalisti noin yhden kerran 1-2 

vuorokauteen (Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 9.2.2021). 

 

 

6.3 Happopesu  

CD-suotimille suoritetaan happopesu sekvenssi, kun suodin on niin tukossa, ettei pitkäpu-

hallus sekvenssi poista kaikkea tukkoisuutta suodin kankaissa. Tällöin myös ehkäistään kan-

kaiden tukkeutumista jatkossa ja myös suotimien venttiilien ja pumppujen ikää pidennetään, 

sillä kalkkimaidon ja vesien virtaus suotimessa ovat tasaisempia. Suotimien kankaan pestään 

happopesulla normaalisti noin kerran kuukaudessa, mutta toki suodatus kankaiden kunto ja 

esimerkiksi huonosti sammuva kalkki voi pakottaa happopesuun useammin. Kaukaan sellu-

tehtaalla happopesussa käytetään muurahaishappoa, joka on yksinkertaisin orgaaninen 

happo, joka liukenee veteen hyvin ja rikkoo kiteytettyä kalkkia hyvin. Valkolipeäsuotimen 

kankaiden lianjäännökset ovat tyypillisesti kiteytettyjä kalkkiyhdistelmiä. Muurahaishappoa 

käytetään 400 kg veteen liuotettuna 10 % suhteella. Kaukaalla muurahaishappo säilytään 

nesteenä 1 m3 konteissa. Normaalisti yhden happopesu sekvenssin kesto on noin 90 minuut-

tia. Happopesusekvenssiä varten operaattorit ajavat pestävän linjan viimeisen kaustisoin-

tisäiliön pinnan tarkoituksella alemmas, sekä mahdollisesti myös vähentävät sammuttajalle 

menevän viherlipeän määrää. Tällöin vältytään lukitusrajojen täyttymisestä säiliöissä, joka 

lopettaisi koko kaustisoinnin tuotannon. Kaukaalla pystytään ajamaan yhdellä CD-suoti-

mella molempia linjoja toisen suotimen hapotuksen ajan, mutta tällöin kaustisointilinjojen 

ajovauhdit tiputetaan puoleen, sillä yhden suotimen kapasiteetti on 50 l/s. 

 

Happopesu sekvenssin käynnistyttyä suotimelle ajetaan ensin lopetuspuhallus, joka toimii 

melkein samoin tavoin kuin pitkä puhallus, mutta se jättää suotimen tyhjäksi. 
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Lopetuspuhalluksen jälkeen alkaa varsinainen happopesu sekvenssi. Happopesu aloittaa 

suihkuttamalla hapon pesusuuttimien kautta kankaille. Hapon pumppaus suotimelle kestää 

noin 15 minuuttia. Pumppauksen jälkeen hapon annetaan kiertää ja vaikuttaa suotimen kan-

kaisiin. Happokierto suotimessa kestää noin 30 minuuttia, jonka jälkeen sekvenssi huuhtelee 

suotimen kankaat vedellä ja tämän jälkeen poistaa paineen suotimesta. Paineen poisto kestää 

automatisoidun venttiilin avulla noin 20 minuuttia. Paineen poiston jälkeen neutraloitu 

happo tyhjennetään suotimesta suodossäiliöön, joka tyhjentää neutraloidun hapon ensiksi 

happosäiliöön, josta se pumpataan laihavalkolipeäsäiliöön. Lopuksi suodin huuhdellaan 

vielä vedellä ja tämän jälkeen suodin on valmis normaaliin tuotantoon. Happopesusekvens-

sin loputtua pitää kuitata se valmiiksi manuaalisesti, mutta toisin kuin pitkä puhallus, hap-

popesu sekvenssi ei aseta suodinta normaaliin ajoon automaattisesti. Suodin laitetaan hap-

popesun jälkeen ajoon manuaalisesti operaattorin johdosta. Koko happopesu sekvenssiin ku-

luu aikaa 1,5 tuntia (Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 9.2.2021). 

 

Nykyisen happopesusekvenssin haitta on, että se vie liian paljon aikaa, jos sattuu olemaan 

tilanne, että valkolipeä on vähissä. Myös normaali ajotilanteessa happopesu pitää ajoittaa 

siten, että valkolipeää on riittävästi, sekä viherlipeäsäiliössä on tilaa. 90 minuuttia kestäneen 

sekvenssin aikana voi vaikeassa tilanteessa syntyä tuotantotappioita turhaan, sillä vähäisen 

valkolipeä määrän takia joudutaan usein ”jarruttamaan” keittämön tuotantotahtia.  

 

 

6.4 Pikahappopesu 

Yhdistämällä pitkäpuhallus sekvenssiin happopesu, voitaisiin saada CD-suodinta nopeam-

min pestyä vaikeammissa tilanteissa. Suotimen tuotantoaika nousisi ja valkolipeän tuotan-

non keskiarvo olisi korkeampi. Kuten aiemmin mainittu, normaalissa happopesussa linjan 

syöttöjä pienennetään ja pintoja ajetaan alemmas, mutta jos sattuu olemaan tilanne, ettei ole 

varaa pienempään valkolipeän tuotantoon alhaisen valkolipeän määrän ja ison kulutuksen 

takia tai viherlipeää on ns. liikaa eikä ole aikaa suorittaa normaalia happopesua, voitaisiin 

nopeasti käyttää suodin pikahappopesulla ja jatkaa valkolipeän tuotantoa mahdollisesti suu-

remmilla litramäärillä, kuin ennen pikahappopesua. Tällöin sekvenssin tulee olla kestoltaan 
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samaa luokkaa pitkäpuhallus sekvenssin kanssa, mutta myös hapon vaikutus kankaisiin tulee 

olla riittävän hyvä, jotta happo ehtii vaikuttaa kalkkijäännöksiin ja poistaa niitä. 

 

Asiaa lähdettiin tutkimaan ensin siltä kannalta millaiset sekvenssit nykyiset pikahappopesu 

ja normaali happopesu ovat. Jo alkuvaiheessa todettiin, että Kaukaalla käytössä olevan nor-

maalin happopesun alkuun tulee lopetuspuhallus, eli sekvenssin alku on muuten sama kuin 

pitkäpuhallus, mutta suodin jää tyhjäksi. Tässä kohtaa heräsi kysymys, että onko järkeä läh-

teä yhdistämään pitkää puhallusta hapotuksen kanssa, jos voitaisiin vain karsia normaalista 

happopesusekvenssistä ns. turhia ja aikaa ottavia tapahtumia pois. Normaali happopesu sek-

venssi sisältää muutaman aika paljonkin aikaa vievän osan, jotka Kaukaan operaattoreiden 

ja käyttöinsinöörin mielestä ovat mahdollisia jättää pois, pitääkseen sekvenssin silti tehok-

kaampana verrattuna normaaliin happopesusekvenssiin. Lähtökohtaisesti pikahappopesun ei 

edes kuulu olla yhtä tehokas, kuin normaali happopesu vaan sen tulee antaa pikaisesti teho-

kasta apua suotimen suodatukseen, jonka takaa happo tässä tilanteessa. Happo puree kan-

kailla kovettuneeseen kiinteään aineeseen ja todennäköisesti parantaa suotimen suodatusta 

pitkäpuhallukseen verrattuna.  

 

Aluksi tarkasteltiin normaalia happopesusekvenssiä (Taulukko 1.) siltä kannalta miten sen 

saisi mahdollisimman lyhyeksi. Happokierron pois jättäminen oli selkeä, sillä tiedettiin mui-

den tehtaiden jättäneen happokierron kokonaan pois, koska se vie hyvin ison osan sekvens-

sin ajasta, ja ns. pikahappopesun tarkoitus ei ole puhdistaa suotimen kankaita täysin, 

vaan antaa ensiapua tehokkaasti. Happokierron pois jättäminen säästää 30 minuuttia sek-

venssistä.  Toisena pois jätettävänä osana sekvenssiä olisi paineen poisto. Paineen poiston 

tarkoitusta ei aluksi operaattoreiden kanssa keksitty, mutta lopulta apua saatiin ja syy selvisi. 

Paineen poisto on sekvenssissä turvallisuus syistä, sillä ilman paineen poistoa happo voisi 

mennä liian kovalla paineella takaisin happosäiliöön, jolloin voi syntyä roiske vaara. Toinen 

syy on, että laimeiden hajukaasujen linja voi rasittua kovasta paineiskusta ja se avaisi haju-

kaasut ulos. Toisaalta todettiin, että käytännössä vaaraa ei synny vielä suotimen paineista, 

mutta turvallisuus on aina tärkeintä. Paineen poiston jättäminen säästäisi sekvenssistä 20 

minuuttia, mutta varmuutta ei ole voiko uusi sekvenssi ilman paineen poistoa olla turvalli-

nen. Toisen vaihtoehtona tälle voisi olla myös paineen poiston nopeuttaminen. Tämä 
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säästäisi paljon aikaa, sillä nykyisen 20 minuutin aikana paine poistuu hyvin hitaasti suoti-

mesta, ja operaattoreiden mielestä tätä voisi ainakin nopeuttaa.  

 

Muita sekvenssiä nopeuttavia asioita olisi hapon tyhjennys suotimesta suoraan laihavalkoli-

peä säiliöön, sillä nykyisin se tyhjennetään ensin happosäiliöön, josta se pumpataan laiha-

valkolipeä säiliöön. Toisaalta hapon tyhjennys ei todennäköisesti vaikuta sekvenssin kes-

toon, sillä tyhjennys vaiheen jälkeen ilmeisesti sekvenssi jatkaa toimiaan, vaikka hapot oli-

sivat vielä happosäiliössä odottamassa pumppausta laihavalkolipeä säiliöön. Myös lopetus-

puhalluksessa on pikkiriikkisiä asioita, joita voidaan karsia mm. suotimen tyhjennys ennen 

puhallusta kestää 2 minuuttia, ja operaattoreiden ajokuvista nähtiin, että suodin oli tyhjä jo 

alle 1 minuutissa. Tämän voisi asettaa pinta mittauksen mukaan siten, että kun suodin pinta 

näyttää esimerkiksi 2 % - 0 %, sekvenssi aloittaisi jo seuraavan vaiheen. Myös hapon pump-

paus suotimeen on hidas. Pumppaus on kestoltaan 15 minuuttia, mutta koska pikahappope-

sussa ei olisi happokiertoa, voitaisiin esimerkiksi hapon määrää vähentää ja vaikuttaa tällä 

pumppauksen kestoon.  

 

Eli käytännössä uusi pikahappopesu sekvenssi olisi muuten samanlainen normaalin happo-

pesun kanssa, mutta happokierto jätettäisiin kokonaan pois, paineen poisto jätettäisiin pois 

tai nopeutettaisiin, suotimen tyhjennys lopetuspuhalluksessa asetettaisiin pinnan mukaan ja 

hapon määrä pumppauksessa voisi olla vähäisempi. Näillä karsinnoilla pikahappopesu sek-

venssin kestoksi saataisiin 30-40 minuuttia. Koska näitä ei päästä käytännössä kokeilemaan, 

on vaikea sanoa miten kyseiset karsinnat vaikuttavat toimintaan tai toimisiko se ollenkaan 

ilman jotain vaihetta, mutta teoreettiselta pohjalta ja operaattoreiden kokemuksella näillä 

karsinnoilla saataisiin helposti tehokas pikahappopesu suotimille. Taulukossa 1. on esitetty 

pikahappopesun kulku ja muutettavia vaiheita sekvenssissä. 
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Taulukko 1. Normaali happopesusekvenssi ja uusi pikahappopesu 

 

 

 

 

 

 

 

Happopesu sekvenssi Pikahappopesu sekvenssi
Vaihe Kesto  ( - = ei tietoa) Vaihe Kesto  ( - = ei tietoa)
Lopetuspuhallus: Lopetuspuhallus:
1. Kaavarit sisään - 1. Kaavarit sisään -
2. Kaavarit sisällä - 2. Kaavarit sisällä -
3. Tyhjennyksen alku - 3. Tyhjennyksen alku -
4. Tyhjennys 2 min 4. Tyhjennys Pinnan mukaan
5. Kaavarit ulos - 5. Kaavarit ulos -
6. Puhalluksen odotus 10 s 6. Puhalluksen odotus 10 s
7. Puhallus 4 min 7. Puhallus 4 min
8. Loppu huuhtelu 20 s 8. Loppu huuhtelu 20 s
9. Huuhtelu loppu 5 min 9. Huuhtelu loppu 5 min
10. Kuppien huuhtelu 4 min 10. Kuppien huuhtelu 4 min
11. Puhtaat kupit - 11. Puhtaat kupit -
12. Yhteispesu lopetus 4 min 12. Yhteispesu lopetus 4 min
13. Kaavarin pesu - 13. Kaavarin pesu -
14. Nollaukset - 14. Nollaukset -
15. Pintasäätö - 15. Pintasäätö -
16. Kaavari sisään - 16. Kaavari sisään -
17. Suodatus - 17. Suodatus -
18. Lopetus - 18. Lopetus -
Happopesu: - Happopesu: -
19. Aloitus - 19. Aloitus -
20. Tilaus - 20. Tilaus -
21. Suodos pois - 21. Suodos pois -
22. Käynnistys - 22. Käynnistys -

23. Hapon pumppaus 15 min 23. Hapon pumppaus <15 min / <400m3

24. Happokierto 30 min 24. Happokierto Pois kokonaan
25. Huuhtelu - 25. Huuhtelu -
26. Huuhtelu seis - 26. Huuhtelu seis
27. Paineen poisto 20 min 27. Paineen poisto <20 min tai pois kokonaan
28. Hapon tyhjennys - 28. Hapon tyhjennys -
29. Suodossäiliön tyhjennys - 29. Suodossäiliön tyhjennys -
30. Loppuhuuhtelu - 30. Loppuhuuhtelu -
31. Palautuminen - 31. Palautuminen -
32. Valmis - 32. Valmis -
33. Lopetus - 33. Lopetus -
YHT: 90 min YHT: 30-40 min
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7 YHTEENVETO 

 

Vaikka sellun tuotanto on nykyään hyvin modernia ja tuotantotehokasta uusimmilla sellu-

tehtailla, voi moni vanhempikin tehdas pysyä osittain mukana kehityksen tahdissa ja kilpai-

lussa. Vanhempien tehtaiden suurin ongelma kilpailussa pienemmän kapasiteetin lisäksi on 

tuotannolliset tappiot, jotka johtuvat vanhojen laitteiden häiriöistä, tai uuden ja vanhan lait-

teiston sopimattomuudesta yhteen. Tässä kandidaatintyössä tarkoituksena oli suunnitella 

uusi pikahappopesusekvenssi UPM Kaukaan Sellutehtaan valkolipeäsuotimille. Tämä sek-

venssi parantaisi valkolipeän tuotantoa vaikeissa tilanteissa ja näin vältyttäisiin mahdollisilta 

valkolipeäsuotimien aiheuttamilta tuotantotappioilta. Tuotantotappiot tässä tilanteessa joh-

tuisivat sellukeiton tuotantovauhdin pienentämisestä, joka joudutaan todennäköisesti teke-

mään, jos tehtaan valkolipeämäärä on vähäinen huonon valkolipeäsuodatuksen takia. Uuden 

pikahappopesusekvenssin toimintaa on käsitelty teoreettisesti tässä työssä, mutta toteutus jää 

tulevaisuuteen. Työssä käsiteltiin myös sellun- ja valkolipeän tuotannon teoriaa.  

 

Nykyinen happopesusekvenssi on kestoltaan noin 1,5 tuntia, joka vaikuttaa kynnykseen 

käyttää suodin happopesulla kiireellisemmissä tilanteissa. Uuden pikahappopesusekvenssin 

kesto on noin 30-40 minuuttia, joka helpottaa suotimen nopeaa puhdistusta kiireellisem-

missä tilanteissa. Uuden sekvenssin tarkoitus oli siis lyhentää suotimen happopesun aikaa, 

vaikka pesusekvenssi kärsisi tehokkuudeltaan hieman. Pikahappopesu sekvenssi voidaan 

luokitella tehokkuudeltaan pitkäpuhallus sekvenssiä paremmaksi, mutta toki normaalia hap-

popesua huonommaksi. 
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