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Kuorimo on merkittävä jäteveden lähde sellutehtaalla ja sen jätevesi rasittaa sellutehtaan biologista jätevedenpuhdistamoa. Kuorimon raakaveden käytön vähentäminen pienentää tuotetun jäteveden määrää samalla parantaen biologisen jätevedenpuhdistamon toimintaolosuhteita.
Työn tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet kuorimon vedenkäytön optimoimiseksi UPM
Kaukaan sellutehtaalla. Työssä tarkastellaan kuorimon suodatetun veden käyttökohteita ja mahdollisuuksia sulkea vesikiertoa. Tämän lisäksi tarkastellaan teoreettisesti mahdollisuuksia hyödyntää muita sellutehtaalla syntyviä prosessivesijakeita kuorimon vedenkäytössä. Pohditaan
edellä mainittujen tekijöiden mahdollisia vaikutuksia kuorimon kiertoveteen sekä kuorimolla
tuotettavan hakkeen laatuun.
Kaukaan sellutehtaan kuorimon toimintaa ja vedenkäyttöä prosessissa tarkasteltiin PI-kaavioiden, ajonäyttöjen sekä tehtaalle tehtyjen vesiselvitysten pohjalta. Todettiin, että vesikiertoa sulkemalla on mahdollista vähentää kuorimon raakaveden käyttöä pienin kytkentämuutoksin vaikuttamatta prosessin toimivuuteen tai hakkeen laatuun. Lisäksi kuorimolla on mahdollista hyödyntää muita tehtaalla tuotettuja prosessivesiä, joita työssä tutkittiin.
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1 Johdanto

Sellu- ja paperiteollisuus on perinteisesti tunnettu suurena ympäristön kuormittajana sen korkean energian ja kemikaalien kulutuksen vuoksi (Bajpai 2018, 1). Tämän lisäksi sellu- ja paperiteollisuus kuluttaa myös paljon vettä, joka ilmenee suurien jätevesimäärien tuottamisena. Nykypäivänä kiristyvä ympäristölainsäädäntö, energian ja jätevedenkäsittelyn kasvavat kustannukset sekä joissain tapauksissa myös veden niukkuus ovat ohjanneet teollisuutta omaksumaan erilaisia vedenhallintamenetelmiä. (Francisco et al. 2014.)
Lappeenrannassa sijaitseva UPM Kaukaan sellutehdas tuottaa vuositasolla noin 770 000 tonnia
valkaistua koivu- ja havusulfaattisellua. Tehdas on kaksilinjainen, eli sillä on omat tuotantolinjansa koivu- ja havupuulle. Sellun valmistusta varten haketettava lehtipuu on pääasiassa koivua
ja havupuu mäntyä ja kuusta. (UPM Kaukas 2021.)
Sellutehtaalla kuorimo on merkittävä jäteveden lähde (Pokhrel & Viraraghavan 2004). Kuorimolla vettä käytetään pääasiassa puiden sulattamiseen ja puhdistamiseen sekä laitteiston huuhteluun. Lisäksi vesivirtoja syntyy kuoren puristamisesta. Kuorimon jätevesi rasittaa tehdasintegraatin biologista jätevedenpuhdistamoa, sillä kiertoveteen liukenee puista ja kuoresta muun
muassa erilaisia happea kuluttavia orgaanisia yhdisteitä sekä rehevöitymistä aiheuttavia ravinteita. Tämän lisäksi kuorivesi sisältää myös siihen jäänyttä kiintoainesta, joka koostuu pääasiassa hienosta kuoriaineksesta ja hiekasta. (Suhr et al. 2015.)
Kuorimon vesikierto on suurilta osin suljettu jätevesipäästöjen vähentämiseksi. Suljetulla vesikierrolla tarkoitetaan, että vettä kierrätetään takaisin prosessiin, jolloin puhtaan raakaveden
tarve sekä tuotetun jäteveden määrä prosessissa pienenevät. Tämä on biologisen jätevedenpuhdistamon ja ympäristön kannalta hyvä asia, mutta sen seurauksena kiertoveteen akkumuloituu
happamia uuteaineita ja kiintoainetta. Tästä aiheutuu prosessilaitteiston ennenaikaista kulumista
sekä putkistojen ja suuttimien tukkeutumista, pahimmassa tapauksessa myös heikentäen tuotettavan hakkeen laatua. Tarkoituksena olisi löytää keino vähentää kuorimon tuottaman jäteveden
määrää ilman, että kiertoveden uuteaine- ja kiintoainekonsentraatiot kasvaisivat ja aiheuttaisivat
haittavaikutuksia prosessissa.
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Tämän työn tarkoituksena on selvittää eri mahdollisuudet Kaukaan sellutehtaan kuorimon vedenkäytön optimoimiseksi. Vedenkäytön optimoinnilla voidaan vähentää kuorimon tuottaman
jäteveden määrää, pienentää raakaveden tarvetta ja veden lämmityksen energiakustannuksia
sekä parantaa tehtaan biologisen jätevedenpuhdistamon toimintaolosuhteita. Lisäksi vedenkäytön optimoiminen voi myös positiivisesti vaikuttaa erilaisiin tekijöihin kuorimolla, kuten parantaa puiden sulatuksen ja puhdistuksen tehokkuutta sekä pienentää kiertoveden kiintoainepitoisuutta. Muutoksilla voidaan mahdollisesti parantaa kuorimolla tuotettavan hakkeen laatua ja ennaltaehkäistä putkistojen ja suuttimien tukkeutumista prosessilaitteistossa.
Kaukaan sellutehtaan kuorimon toimintaa ja vedenkäyttöä prosessissa tarkastellaan PI-kaavioiden, ajonäyttöjen sekä tehtaalle tehtyjen vesiselvitysten pohjalta. Työssä arvioidaan kuorimon
suodatetun veden käyttökohteita, mahdollisten vesikiertojen sulkemista prosessissa ja tarkastellaan teoriassa mahdollisuuksia hyödyntää sellutehtaan muita jätevesijakeita kuorimon vedenkäytössä. Edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta hakkeen ja kiertoveden laatuun arvioidaan
sekä tarkastellaan muutosta kuorimolla syntyvän jätevesivirran määrässä.

2 Puunkäsittelyprosessi

Tässä luvussa käsitellään yleisesti puunkäsittelyä, joka koostuu puutavaran varastoinnista ja
vastaanotosta, puiden sulatuksesta, kuorinnasta ja kuoren käsittelystä, haketuksesta sekä hakkeen kuljetuksesta ja seulonnasta. Asiakokonaisuuden laajuuden vuoksi tässä työssä käsiteltävät
aiheet rajataan kuorimolla tapahtuvaan puiden sulatukseen, kuorintaan ja kuoren käsittelyyn,
haketukseen sekä syvennytään vedenkäyttöön kuorimon prosessissa.

2.1 Puun kuorinta ja kuoren käsittely

Puun ja kuoren koostumukset ja osuudet eroavat eri puulajeilla. Puutavarasta kuorta on puulajista vaihdellen keskimäärin noin 10–15 % tilavuusprosentteina ilmoitettuna. Pitoisuudet ovat
esitetty taulukossa I.
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Taulukko I

Eri puulajien keskimääräiset kuoripitoisuudet tilavuusprosentteina (Niiranen
1983, 152)
Puutavaralaji
Mäntykuitupuu
Kuusikuitupuu
Koivukuitupuu
Mäntytukit
Kuusitukit

EteläPohjoisSuomi
Suomi
12 %
12 %
12 %
15 %
13 %
16 %
12 %
12 %
10 %
13 %

Sellun valmistuksessa kuidutuksen kannalta puun kuori on suurimmaksi osaksi hyödytöntä hienoainesta ja nollakuitua. Nollakuiduilla tarkoitetaan kuituainesta, joka on liian lyhyttä varsinaisen sellun valmistukseen. Kuori myös kuluttaa kemikaaleja ja aiheuttaa lopputuotteeseen roskaongelmia. Tämän vuoksi siitä pyritään pääsemään eroon ennen puun hakettamista ja kuidutusta. Kuorinnan tarkoituksena on rikkoa kuoren ja puun välinen jälsikerros sekä irrottaa kuori
puusta. (Niiranen 1983, 153, 159.)
Kuorinnan ja kuoren poiston tehokkuutta kuvataan kuorinnan asteella. Sitä voidaan mitata joko
kuorimattoman puun pinnan suhteella kuorittuun pintaan tai kuoren massapitoisuudella hakkeessa. Valkaistu havusulfaattisellu vaatii suhteellisen korkean kuorinta-asteen (kuoritun pinnan suhde); noin 85–92 %. Koivusulfaattisellu puolestaan vaatii kuoren uuteainepitoisuuksiensa
vuoksi yhä korkeamman kuorinnan asteen. (Koskinen 2000, 351.)
Yleisin kuorintamenetelmä on rumpukuorinta, jota voidaan tehdä märkäkuorintana, kuivakuorintana tai näiden yhdistelmänä (Koskinen 2000, 357). Kuorimarumpu on kompleksi, joka on
rakennettu rengaspäätyisistä teräslieriöistä ja sen sisälle on hitsattu koko matkalle kuperia kuorima-, eli nostorautoja, joilla edesautetaan puiden pyörimistä rummussa (Niiranen 1983, 155).
Rumpu on joko kumirenkaiden, teräsrenkaiden tai laakerien varassa (Koskinen 2000, 360–361).
Märkäkuorinnassa rumpuun syötetään vettä kuorinnan tehostamiseksi, mutta se kuitenkin aiheuttaa huomattavasti enemmän jätevesipäästöjä ja tästä syystä nykyään käytetäänkin enemmän
kuivakuorintamenetelmää. Märkäkuorimoista ollaan luopumassa ja niitä muutetaan kuivakuorimoiksi. (Suhr et al. 2015.)
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Rumpukuorinnassa puut vierivät toisiaan vasten aiheuttaen kitkavoimia, jotka irrottavat kuoren
ja jälsikerroksen puun pinnasta. Kuori ja jälsikerros irtoavat puun pinnasta, kun puun pintaan
kohdistuvat voimat ylittävät kerroksen sidoslujuuden. Puiden kuoriutumiseen vaikuttavat puiden muoto ja laatu sekä kuorinnan olosuhteet, esimerkiksi rummun pyörimisnopeus, täyttöaste
sekä puiden viipymäaika rummussa. Lisäksi kuorintaan vaikuttavat kausittaiset tekijät, joita
ovat puun pinnan lämpötila ja kuoren sidosvoimaan vaikuttava kasvukausi, jolloin kuori irtoaa
helpoiten. Kasvukaudella kuitenkin havulinjalla kuusen kuoren irtoaminen paksuina ja limaisina
suikaleina hankaloittaa kuoren jatkokäsittelyä (Niiranen 1983, 159–160). Havupuusta kuori irtoaa helpommin kuin koivusta, sillä koivun tuohikerros muodostaa lujan kerroksen puun pinnalle ja vaikeuttaa kuoriutumista (Seppälä & Klemetti 2001).
Puista irti rummutettu kuori kerätään rumpujen kuoriaukkojen kautta niiden alla olevalle hihnakuljettimelle. Se irtonainen osuus kuoresta, joka ei vielä tässä vaiheessa erotu puuvirrasta, erotetaan rummun jälkeisellä pesurullastolla kiertoveteen, josta se erotetaan edelleen jatkokäsittelyä varten. Kuoren erottamista kiertovedestä on käsitelty luvussa 2.3.1. Esimerkki kuorimarummusta on esitetty kuvassa 1. Kuvassa näkyvät myös pitkittäiset kuoriaukot sekä rummun alla
kulkeva hihnakuljetin.

Kuva 1

Kuorimarumpu (Valmet 2015).
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Kuorinnan puuhäviötä syntyy, kun osa puuaineksesta hakkautuu kuorimarummussa niin hienoksi, että se putoaa kuoriaineksen mukana rummun kuoriaukoista. Puuhäviötä aiheuttaa puiden
katkeilu, pirstoutuminen, sälöily ja pensselöityminen kuorimarummussa. Näihin tekijöihin vaikuttavat puiden laatu ja yhdenpaksuisuus sekä kuorimarummun täyttöaste ja pyörimisnopeus.
Laho puuaines hajoaa helposti rummussa. Lisäksi jos rummussa pyörii yhdenaikaisesti eri paksuisia puita, hakkaavat paksut puut ohuet rikki. Kuorinnan puuhäviö on keskimäärin 1–3 %
luokkaa, mutta puun laadun ja kuorinnan olosuhteiden muuttuessa puuhäviön arvo voi nousta
3–6 % (Niiranen 1983, 165–166; Koskinen 2000, 351).
Kuorinnassa erotetusta kuoresta erotetaan metalli ennen jatkokäsittelyä hihnakuljettimen päällä
olevan magneetin avulla. Kuoriaineksen mukaan jäänyttä puuainesta, joka muodostaa kuorinnan puuhäviön, ei yleensä erotella kuoriaineksesta, vaan se päätyy kuoren mukana jatkokäsittelyyn.
Kuoren jatkokäsittely kuorimolla käsittää kuoren repimisen ja puristamisen. Jatkokäsittelyllä
varmistetaan kuoren tasalaatuisuus ja kuivuus, sillä lopulta kuori poltetaan energiaksi tai kaasutetaan, jolloin se käytetään sellutehtaalla meesauunin polttoaineena. Laajalti käytetty menetelmä
kuoren hyödyntämiselle on sen poltto energiaksi, jolloin erityisen isossa roolissa on kuoren puristus, sillä mitä kuivemmaksi kuori saadaan puristettua, sitä energiatehokkaampaa sen polttaminen on. Kuorenpolton hyötysuhde on keskiarvoltaan noin 70 % (Sittig 1977, 19).
Kuorirepijän tarkoitus on rikkoa vaikeasti käsiteltävä kuoriaines ja puusäleet, jotta kuori olisi
helppo puristaa, eikä sen kuljetusvaiheessa aiheutuisi kiilautumista, ruuhkautumista tai holvaantumista. Kuorirepijät ovat joko vaakaroottorisia murskaimia tai pystyroottorisia repijöitä. (Koskinen 2000, 461–462). Kuvassa 2 on esitetty esimerkki vaakaroottorisesta kuorimurskaimesta.
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Kuva 2

Vaakaroottorinen kuorimurskain (Valmet s. a.).

Kuorirepijältä saatu kuoriaines puristetaan joko moni-, annos-, porras- tai kertapuristimella ja
sen tarkoituksena on puristaa kuori kuivemmaksi sen jatkokäsittelyä varten (Koskinen 2000,
465). Kuoresta puristettu vesi palautetaan joko kuorimon vesikiertoon tai ohjataan jätevesikaivoon. Kuoriveden uuteainepitoisuus on korkea, josta on kerrottu enemmän luvussa 2.4.1. Esimerkki monipuristustoimisesta kuoripuristimesta on esitetty kuvassa 3. Kuori syötetään puristimelle syöttöruuvilla, jonka jälkeen kehän sisällä oleva pyörivä rullaelin puristaa kuorta ulkokehää vasten ja vesi poistuu kehän aukoista yhdessä puristimen kehän huuhteluveden kanssa.
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Kuva 3

Kuoripuristin (Saalasti s. a.).

2.2 Haketus

Hakkeen laatuun vaikuttavat useat eri tekijät ja hakkeen tarvitsee täyttää tietyt kriteerit, jotta
kuitulinjalla sellun keitossa vesi, kemikaalit ja lämpö läpäisisivät puun nopeasti ja mahdollisimman tasaisesti (Koskinen 2000, 369). Raaka-ainekulutuksen ja energiatehokkuuden vuoksi hakkeen homogeenisuus ja lastujen tasainen kokojakauma ovat erittäin tärkeitä ominaisuuksia sellun valmistuksessa ja korkean laadun takaamisessa (Bajpai 2015, 15).
Yksittäisen hakelastun tärkein ominaisuus on lastun paksuus, sillä happidelignifiointi on tästä
pitkälti riippuvainen ja lastun paksuus vaikuttaa suoraan sellun laatuun (Koskinen 2000, 369).
Hakelastu ei kuitenkaan voi olla liian ohut helpon katkeavuutensa vuoksi, joka puolestaan haittaa jatkoprosesseissa (Niiranen 1983, 185).
Haketus hoidetaan pääasiassa sulfaattisellutehtailla kiekkohakuilla, mutta sulfiittisellutehtailla
ja sahoilla on hyödynnetty pienissä määrin myös rumpu- ja kartiokiekkohakkuja. Kiekkohakkujen syöttö- ja purkuperiaatteissa on eroja. Puut voidaan syöttää hakkuun joko ylhäältäpäin
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syöttöliuskalla tai vaakasuoralla kuljettimella. Tämä jakaa hakut pysty- ja vaakasyöttöhakkuihin. Hakkeen purkamistavan perusteella hakut jaetaan joko puhallus- tai pudotustyhjennyshakkuihin. Puhallustyhjennyshakussa hake puretaan hakusta sähkömoottorin ja hakkukiekon heitinsiivekkeiden avulla hakesykloonaan, josta edelleen ulosvieville kuljettimille. Pudostustyhjennyshakussa hake puretaan painovoiman avulla haketaskuun, josta edelleen ruuvilla ulosvieville kuljettimille. (Niiranen 1983, 189–193.) Esimerkki kiekkohakusta on esitetty kuvassa 4.
Vasemmanpuoleisessa kuvassa on esitetty hakkua pyörittävä sähkömoottori ja oikeanpuoleisessa kuvassa hakkukiekko terineen.

Kuva 4

Kiekkohakku (Varaoke International s. a.).

Hakun terien, vastaterän, kulutuslevyjen ja heitinsiivekkeiden ennenaikainen kuluminen johtuu
yleensä puiden mukana hakkuun päätyvästä vieraasta aineesta, muun muassa hiekasta, kivistä
ja metallista sekä puiden mukana kulkeutuvan veden happamuudesta. Tämän vuoksi tehokas
vedenkäyttö pesurullastoilla puiden puhdistamisessa on tärkeää hakkujen käyttöiän ja tuotettavan hakkeen laadun kannalta.
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2.3 Vedenkäyttö puunkäsittelyssä

Tässä luvussa käsitellään puunkäsittelyn vedenkäytön kohteita kuorimolla ja veden kierrättämistä prosessissa. Vettä käytetään kuorimolla pääasiassa puiden sulattamiseen ja puhdistamiseen sekä laitteiston huuhteluun.

2.3.1

Kiertovesi

Kuorimon vesikiertoa on yleensä suljettu, eli vettä kierrätetään prosessissa jätevesipäästöjen ja
raakaveden tarpeen pienentämiseksi. Tämä aiheuttaa prosessilaitteiston kulumista veteen rikastuneiden uuteaineiden ja kiintoaineen vuoksi. Kiertovesijärjestelmään kuorimolla kuuluvat
saoskuljettimet, kiertovesikaivon puhdistuskuljetin, kiviloukut, sekä mahdollisesti myös puiden
sulatuslaitteisto, johon tässä tapauksessa käytetään yleensä höyryllä tai sulatusvesikeittimellä
lämmitettyä kiertovettä.
Puusta ja erityisesti kuoresta liukenevien erilaisten orgaanisten uuteaineiden vuoksi kiertovesi
happamoituu ja tästä syystä kuoriveden pH-arvo lähestyy viittä (Rouvari 2005). Tämän vuoksi
kiertoveden pH:ta säädellään yleensä natriumhydroksidin avulla, jotta se pysyisi neutraalialueella. Liian alhainen kiertoveden pH aiheuttaa ennenaikaista kulumista prosessilaitteistossa korroosion vuoksi.
Kiertoveteen päätynyt kuoriaines erotetaan siitä saoskuljettimella, joka on reikäpohjainen kolakuljetin. Saoskuljettimella hieno kuoriaines erotetaan kuorivedestä saostuslevystöllä ja isompi
kuoriaines kuljetetaan saoskuljettimen kolilla eteenpäin kuoren jatkokäsittelyyn. (Niiranen
1983, 173–174.)
Puiden mukana prosessiin päätyvä hiekka ja hieno kuoriliete vaikeuttavat myös veden kierrättämistä ja kuluttavat prosessilaitteistoa eroosion vuoksi. Nämä poistetaan kiertovedestä kiertovesialtaan puhdistuskuljettimella, joka kuljettaa hiekan ja hienon kuoriaineksen jätelavalle.
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Sulkemalla kuorimon vesikiertoa, eli lisäämällä kiertoveden käyttöä voi kuitenkin haittoina ilmetä hajuhaittoja ja kastuvien pintojen liukkautta (Niiranen 1983, 182). Kiertovettä käyttäessä
tulee myös huomioida, että sen mukana voi kulkeutua roskaa, kuten hienoa kuorta ja puuta, joka
voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa putkistojen ja suuttimien tukkeutumista.

2.3.2

Puiden sulatus

Kuoren ja puun väliset sidosvoimat vaihtelevat kausittain lämpötilasta ja puun kosteudesta riippuen. Tästä syystä kylmissä ilmastoissa puiden sulatus ennen kuorintaa on välttämätöntä riittävän puhtauden saavuttamiseksi. Ennen kuorimarumpua puut sulatetaan erillisessä sulatuskammiossa ennen kuorimarumpua olevalla sulatuskuljettimella, joka on yleisimmin ketjukuljetin.
(Koskinen 2000, 344–345.) Talvisin puiden ollessa jäässä, tulee puiden pintakerros, eli kuori ja
nilakerros sulattaa, jotta puut kuoriutuisivat kuorimarummussa (Niiranen 1983, 181). On todettu, että tehokkain sulatuskeino on käyttää sulatuksessa lämmintä vettä (Koskinen 2000, 475).
Kuorinnan vaatimaa puun kuoren lämpötilaa on tutkittu ja on esitetty, että kuorinnan kannalta
kuoren lämpötilan tulisi olla välillä -2 – +12 ℃, jotta kuorinta olisi riittävän tehokasta ja kuoren
sidosvoimat olisivat riittävän pienet rumpukuorintaa varten. Kuvassa 5 on esitetty kuoren sidosvoiman suuruus lämpötilan funktiona.
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Kuva 5

Kuoren sidosvoima lämpötilan funktiona (Koskinen 2000, 345).

Kuten kuvasta 5 huomataan, kuoren sidoslujuus pienenee merkittävästi lämpötilan noustessa
noin -2 ℃ asti, jonka jälkeen lämpötilan nostamisella ei ole enää niin merkittävää vaikutusta
kuorinnan kannalta. On myös tutkittu, kuinka lämmintä sulatusveden tulee jäätyneelle puulle
olla, jotta puut olisivat mahdollista kuoria. Puulajit ja sulatusvesien lämpötilat ovat esitetty taulukossa II.

Taulukko II

Jäätyneen puun sulattamiseen käytettävän veden vaadittu lämpötila (Koskinen
2000, 476).

Puulaji

Puun lämpötila ℃

Sulatusveden lämpötila ℃

Koivu

-20

40–55

Havupuu

-20

35–45
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Kesällä sulatuskuljettimen vesisuihkuja voidaan käyttää kylmävesihuuhteluun kuorinnan tehostamiseen ja puiden pesemiseen (Koskinen 2000, 457). Vesi pehmittää puuta, edesauttaa sen
kuoriutumista rummussa ja poistaa sen pinnalta myös hiekkaa ja pientä kiviainesta, joka muussa
tapauksessa aiheuttaisi eroosiokulumista kuorimarummussa.
Sulatusvedet voidaan lämmittää sulatusvesikeittimellä tai höyrytoimisella lämmönvaihtimella.
Lämpimänä vetenä sulatuksessa on myös mahdollista käyttää muita tehtaan jätevesijakeita. Valkaisuprosessin vesiä käytettäessä on vaarana veden kloridien aiheuttama korroosio. Sulfaattitehtaan lipeisten vesien käyttöä puolestaan rajaavat haisevat ja myrkylliset yhdisteet. (Niiranen
1983, 181.)

2.3.3

Pesurullastot ja kiviloukut

Kuorimarummun jälkeisen pesurullaston tarkoitus on erottaa kuorinnan jälkeen puista hiekka ja
kiertoveden lika sekä puiden joukkoon jäänyt irtonainen kuoriaines, joka ei vielä kuorinnan aikana pudonnut kuoriaukoista. Kiviloukkujen tarkoitus puolestaan on erottaa kuorittujen puiden
joukosta kivet. Kiviloukuissa käytetään yleensä kiertovettä ja pesurullaston suihkuissa suodatettua vettä. Jos pesurullastolla käytettäisiin ainoastaan kiertovettä, kuluttaisi puiden likaisuus
ja puiden mukana kulkeutuvan veden alhainen pH hakun teriä tavallista nopeammin (Niiranen
1983, 182). Kiertoveden käyttö pesurullastojen suihkuissa aiheuttaisi myös ajoittain suuttimien
tukkeutumista kiertoveden mukana kulkeutuvan kiintoaineen vuoksi.

2.3.4

Huuhteluvedet

Kuorimo on riippuvainen laitteiston huuhtelusta, jotta linjastoilla ei aiheutuisi ruuhkaantumista
tai holvaantumista, eivätkä laitteet likaantuisi liikaa. Kuorimolla huuhteluvetenä käytetään pääasiassa suodatettua vettä. Muun muassa hakkulinjat, kuoripuristimet, rummun purkupäiden liuskat sekä rumpujen pölynpoistosykloonat ovat riippuvaisia jatkuvasta huuhtelusta. Myös hihnakuljettimien alla on huuhteluliuskat, jotka kuljettavat roskan laitteistolta vesikiertoon, josta se
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edelleen erotellaan. Pölynpoistosykloonien tarkoitus on ottaa poistoilmapuhaltimien kautta
poistettavista kuorimarumpujen ilmasta hieno ja pölisevä puuaines pois. Huuhtelun yhteydessä
veteen liukenee kuori- ja puuaineksesta huomattava määrä uuteaineita.

2.4 Kuorimon jätevedet ja biologinen jätevedenpuhdistus

Tässä luvussa käsitellään kuorimolla syntyviä jätevesiä ja niiden koostumusta. Käsitellään myös
jätevesien vaikutusta biologiseen jätevedenpuhdistukseen sekä esitetään yleisesti käytetty biologinen jätevedenpuhdistusmenetelmä; aktiivilieteprosessi.

2.4.1

Jätevedet

Kuorimolla syntyvä jätevesi on ongelmallista sen korkean uuteainepitoisuuden vuoksi. Suurin
osa uuteaineista, joita on noin 15–20 % kuoren määrästä, on vesiliukoisia (Niiranen 1983, 180).
Vesiuutteen pääkomponentit ovat hiilihydraatit (n. 20–30 %) ja tanniinit (50–70 %). Kuoren
tuhkapitoisuus on 2–5 %, kun taas puun vain 0,5 %. Kuoren tuhkan pääkationit ovat kalsium (n.
30 %) ja kalium (10–15 %), mutta se sisältää myös typpeä (10–15 %) ja fosforia (0,2–2 %).
(Kalliola 1979.)
Suuri osa uuteaineista, kuten tanniinit sekä rasva- ja hartsihapot ovat orgaanisia happea kuluttavia yhdisteitä, joiden vuoksi jäteveden kemiallinen hapenkulutusarvo, eli COD (chemical
oxygen demand) on korkea. Tämän lisäksi jätevesi on toksista biologisen jätevedenpuhdistamon
mikrobeille ja ympäristön vesieliöille. (Panawala 2017; Suhr et al. 2015). Jätevedessä olevat
tanniinit aiheuttavat valon absorboimiskykynsä vuoksi veden tummumista vaikeuttaen vesistöjen kasviston fotosynteesiä ja ovat haitallisia biologisessa jätevedenpuhdistuksessa käytettäville
mikrobeille. Rasva- ja hartsihapot puolestaan ovat myrkyllisiä vesieliöille, kuten kaloille ja aiheuttavat jäteveden pH:n alenemista (Ali & Sreekrishnan 2001).
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Jätevedenkäsittelyä häiritsee myös kuorimolta siihen päätyvä pääasiassa hiekasta sekä kuori- ja
puuaineksesta koostuva kiintoaine, jota ei vielä kuorivedenerotuksessa saada eriteltyä. Tästä
suurin osa erotetaan jätevedenpuhdistuksen esiselkeytysvaiheessa, josta kerrotaan luvussa 2.4.2.

2.4.2

Biologinen jätevedenpuhdistus

Pääosin sellu- ja paperitehtailla tuotetut jätevirrat ovat mahdollista hapettaa biologisella menetelmällä (Sittig 1977, 241). Biologinen jätevedenkäsittely sellutehtailla on joko aerobista tai anaerobista ja sen tehokkuus haitallisten uuteaineiden puhdistamiseen vaihtelee. Anaerobista menetelmää käytetään biokaasujen tuottamiseen eikä sitä yleensä käytetä yksinään, vaan aerobisen
menetelmän esikäsittelynä. (Suhr et al. 2015.)
Sellutehtailla yleisimmin käytetty biologinen jätevedenpuhdistusmenetelmä on aerobinen aktiivilieteprosessi ja sitä käytetään arviolta noin 60–75 % sellu- ja paperitehtaista. Tämä onkin yleisin jätevedenpuhdistusmenetelmä uusimmilla tehtailla. Sen etuna on muiden tehtaan jätevesien
laimentava vaikutus kuorimon jätevedelle, kun kaikki tehtaan jätevedet käsitellään yhdessä. Aktiivilieteprosessi koostuu ilmastusaltaasta ja jälkiselkeytysaltaasta. Ilmastusaltaassa jätevesi
puhdistetaan altaan lietteessä elävien mikrobien avulla. Jäteveden viipymäaika ilmastusaltaassa
on 3–20 päivää. Jälkiselkeytysaltaan alite, eli liete osittain tiivistetään jatkokäsittelyä varten ja
osittain kierrätetään takaisin ilmastusaltaaseen, sillä ilmastusaltaan lietepitoisuuden on oltava
korkea puhdistustehokkuuden vuoksi. Jälkiselkeytysaltaan ylite, eli kirkaste on puhdasta vettä
ja se johdetaan vesistöön. (Bajpai 2015, 194–195.) Ennen varsinaista aktiivilieteprosessia on
jäteveden esikäsittely, joka yleensä käsittää esiselkeytyksen, neutraloinnin ja tarvittaessa jäähdytyksen joko jäähdytystornilla tai luonnollisella jäähdytyksellä (Sittig 1977, 242). Näin taataan
ilmastusaltaan mikrobeille olosuhteet, joissa ne pystyvät toimimaan. Mikrobit vaativat ravinteita ja tietyn lämpötilan toimiakseen. Biologisessa jätevedenpuhdistuksessa mikrobit hyödyntävät ravintonaan fosforia ja typpeä. Aktiivilieteprosessin toiminnan kannalta jäteveden lämpötila ei saa ylittää 30–35 ℃, jotta mikrobien toiminta ei häiriinny. (Suhr et al. 2015.) Kuvassa 6
on esitetty esimerkki aktiivilieteprosessista.
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Kuva 6

Esimerkki aktiivilieteprosessista.

Esi- ja jälkiselkeytyksessä jätevedestä erotettu ylijäämäliete yleensä viedään kaatopaikalle, poltetaan tai levitetään pelloille lannoitteeksi. Tämän vuoksi liete tiivistetään mahdollisimman kuivaksi ennen sen lopullista käyttökohdetta. (Bajpai 2012.)

3 Puunkäsittely ja biologinen jätevedenpuhdistus Kaukaan sellutehtaalla

Tässä luvussa käsitellään Kaukaan sellutehtaan kuorimon puunkäsittelystä puun sulatusta ja
kuorintaa, kuoren käsittelyä sekä haketusta. Tämän lisäksi syvennytään veden käyttökohteisiin
ja prosessissa syntyviin jätevesiin sekä niiden biologiseen jätevedenpuhdistusprosessiin tehtaalla.
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3.1 Puun kuorinta ja kuoren käsittely

Kaukaan sellukuorimo on kaksilinjainen laitos, jossa on omat prosessilinjansa havu- ja koivupuulle. Kuorinta suoritetaan kuivakuorintana kumipyörien varassa olevilla kuorimarummuilla.
Ennen kuorimarumpuja olevilla sulatuskuljettimilla puut kastellaan ja sulatetaan. Tästä on kerrottu enemmän luvussa 3.3.2. Kuorimarummuista kuoriaines tippuu kuoriaukoilta hihnakuljettimelle, josta kuori päätyy jatkokäsittelyyn. Irtonainen kuoriaines, joka ei vielä rummussa erotu
puista, erotetaan kuorituista puista pesurullastolla. Myös kiertovedestä erotettu kuoriaines jatkaa
kuoren jatkokäsittelyyn. Kaukaan kuorimon kiertovedestä on kerrottu luvussa 3.3.1.
Kuoriaineksen käsittelyyn Kaukaalla kuorinnan sekä vedestä erottamisen jälkeen lukeutuu metalliesineiden erotus magneetin avulla, kuoren revintä vasaramurskaimella ja kuoren puristaminen monipuristuksella toimivalla kuoripuristimella.
Vasaramurskaimella vaakatasossa olevalle roottorin akselille sijoitetut vasarat murskaavat syötetyn kuoren murskaimen arinaraudan aukkojen läpi (Koskinen 2000, 462). Vasaramurskain
murskaa myös kuoriaineksen sekaan jääneet puusäleet.
Kuoren repimisen jälkeen kuoriaineksesta puristetaan vettä kuoripuristimilla, joita Kaukaalla on
kaksi rinnakkain. Nämä ovat huuhtelulla varustettuja kehiä, joiden sisällä on pyörivä rullaelin,
joka puristaa kuorimattoa ulkokehää vasten. Huuhtelulla varmistetaan puristimien puhtaus ja
vältetään ulkokehän sihtilevyjen tukkeutuminen. Kuoripuristimet ovat esitetty kuvassa 7 (vertaa
kuva 3).
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Kuva 7

Kuoripuristimet ja rullaelin.

Kuoripuristimilta saatu vesi palautetaan kuorimon vesikiertoon yhdessä puristimen kehien
huuhteluvesien kanssa. Kuorista puristetun veden uuteainepitoisuus on korkea ja se väkevöittää
kuorimon kiertovettä.
Kuoriaineksen puristaminen mahdollisimman kuivaksi on tärkeää, sillä kuori poltetaan energiaksi tehdasintegraatin voimalaitoksella. Mitä kuivemmaksi kuoriaines saadaan puristettua, sitä
energiatehokkaampaa se polton kannalta on.

3.2 Haketus

Kaukaan sellutehtaan kuorimolla kuoritun puun haketus suoritetaan pystysyöttöisellä kiekkohakulla. Koivulinjan hakku on puhallustyhjennyshakku, eli hake puhalletaan sähkömoottorin ja
kiekossa olevien heitinsiivekkeiden avulla hakulta sykloonaan, josta hake puretaan ulosvieville
kuljettimille. Linjaston havulinjan hakku on puolestaan pudotustyhjennyshakku, jolla hake puretaan haketaskusta purkuruuvilla ulosvieville hakekuljettimille.
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3.3 Vedenkäyttö puunkäsittelyssä

Kaukaan sellutehtaan kuorimon jätevesimäärää on pienennetty sulkemalla vesikiertoa, joka vaikuttaa eri tavoin kiertoveden laatuun, sen neutralointiin sekä prosessilaitteiston toimintaan ja
vaaditun raakaveden määrään. Tässä luvussa käsitellään Kaukaan sellutehtaan kuorimon vedenkäyttöä, prosessissa syntyviä jätevesiä sekä niiden puhdistusta tehtaalla.
Kuorimon jätevesi on koostumuksensa vuoksi ongelmallista jätevedenpuhdistuksen kannalta.
Kuitenkin verrattuna muihin sellutehtaalla syntyviin jätevesivirtoihin, on kuorimolla syntyvän
jäteveden määrä pieni suhteessa muihin sellutehtaalla syntyviin jätevesiin. Kaukaan sellutehtaan
kuorimolla syntyvän jäteveden määrää on suhteellisesti tarkasteltu sellutehtaan muihin jätevesivirtoihin verrattuna kuvassa 8. Osuudet ovat laskettu sellutehtaan vuoden 2020 vesistökuormitusmittausten jätevesivirtojen arvoista.

4%

Kuorimon jätevedet
Sellutehtaan jätevedet

96 %

Kuva 8

Kuorimon jätevesivirta suhteessa sellutehtaan muihin jätevesivirtoihin.
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3.3.1

Kiertovesi

Kuorimon vesikierto Kaukaalla on lähestulkoon suljettu raakaveden kulutuksen pienentämiseksi ja jätevesipäästöjen pienentämiseksi. Kiertovettä käytetään prosessissa pääasiassa puiden sulattamiseen ja huuhtelemiseen sekä kiviaineksen erottamiseen. Kuorimolla on kiertovesiallas, josta vettä pumpataan sen eri käyttökohteisiin. Kuorimon kiertoveden pH-arvoa säädellään natriumhydroksidin avulla, jotta arvo pysyisi neutraalialueella. Näin ehkäistään kiertoveden aiheuttamaa korroosiota laitteistossa ja pienennetään jätevedenpuhdistamolle aiheutuvaa
kuormitusta. Lisäksi kuorimon kiertoveden sekaan syötetään vaahtoamisenestoainetta.
Kuorimolla kiertovedestä erotetaan kuoriaines kahden saoskuljettimen avulla. Kuvassa 9 on esitetty toinen kuorimon saoskuljettimista laitteiston ollessa pysäytettynä ja vesien ollessa alhaalla.
Vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy kolien alla oleva saostuslevystö ja oikeanpuoleisessa kuvassa taittopää, jossa kolat tiputtavat kuoriaineksen ruuvikuljettimelle.

Kuva 9

Saoskuljetin.
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Kiertoveteen jää yhä hienoa kiintoainesta, jota ei vielä saoskuljettimilla pystytä erottamaan.
Tämä on pääasiassa hiekkaa, joka poistetaan kiertovesikaivosta kiertovesikaivon puhdistuskuljettimella, joka on esitetty kuvassa 10. Puhdistuskuljetin on kolakuljetin, joka kuljettaa hienon
kiintoaineksen pois kiertovesikaivosta ja purkaa sen jätelavalle.

Kuva 10

3.3.2

Kiertovesikaivon puhdistuskuljetin.

Puiden sulatus

Kuorimolla puiden sulatus suoritetaan rumpuja edeltävillä sulatuskuljettimilla, joilla on omat
erilliset sulatuskammionsa. Sulatuskuljettimen sulatusvedet käsittävät erikseen ylä- ja alasulatusvedet. Sulatukseen käytetään matalapainehöyrytoimisella lämmönvaihtimella lämmitettyä
kiertovettä. Molempien linjojen ala- ja yläsulatusvesille on omat lämmityslaitteistonsa. Sulatusveden lämmönvaihdin on esitetty kuvassa 11.
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Kuva 11

Sulatusveden lämmitykseen käytettävä höyrytoiminen lämmönvaihdin.

Koska sulatukseen käytetään kiertovettä, puhdistetaan sulatusvesien suihkujen suuttimet aina
säännöllisin väliajoin seisokeissa, sillä ajoittain ne tukkeutuvat kiertoveden mukana kulkeutuvasta pienestä puuaineksesta ja heikentävät sulatusveden virtausta.
Sulatuskuljetinta käytetään kesäisin kylmävesihuuhteluun kuorinnan tehostamiseksi, sillä tämä
edesauttaa kuoren irtoamista rummussa ja puhdistaa puista likaa. Sulatusvettä ei kesäisin
yleensä lämmitetä, mutta ajoittain kuivan koivun kuorinnan avustamiseksi sulatusvettä lämmitetään höyryllä.

3.3.3

Pesurullastot ja kiviloukut

Kuorimarumpujen jälkeen sijaitsevat pesurullastot ja niiden kiviloukut, joilla puista erotetaan
vielä mukana kulkeutunut irtonainen kuoriaines, hiekka ja kivet. Kiviloukkuihin pumpataan
kiertovettä, mutta pesurullaston pesusuihkuissa käytetään suodatettua vettä, jotta puut puhdistuisivat myös kiertoveden liasta. Tällä varmistetaan puiden mukana hakkuun kulkeutuvan veden
neutraalisuus ja puhtaus, jotta vältytään hakun terien ennenaikaiselta kulumiselta. Kuvassa 12
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on esitetty koivun pesurullasto ja kiviloukku ja kuvassa 13 mäntylinjaston vastaavat. Kuvissa
kiviloukkujen kohdat ovat ympyröity punaisella.

Kuva 12

Koivulinjan pesurullasto, kiviloukku ja pesusuihkut.

Kuva 13

Havulinjan pesurullasto, kiviloukku ja pesusuihkut.
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Havulinjan pesurullaston päälle on asennettu ylimääräiset vesisuihkut. Näillä pyritään edesauttamaan kuorittujen puiden puhdistamista ja hakkeen laatua.

3.3.4

Huuhteluvedet

Puista irtoavan lian ja kuorien vuoksi monessa paikassa kuorimolla hyödynnetään huuhteluvesiä, jotka ovat pääasiassa suodatettua vettä. Huuhteluvettä hyödynnetään hihnakuljettimien alla
olevilla huuhteluliuskoilla, hakkulinjoilla, kuoripuristimien kehillä, rummun purkupäiden huuhteluun sekä kuorimarummuista poistuvan ilman pölysykloonien huuhteluun.

3.3.5

Jäähdytysvedet

Kuorimolla käytetään sähkötilan ja havuhakun hydrauliikan jäähdytykseen suodatettua vettä.
Vedet johdetaan suoraan käytön jälkeen kuorimon kiertovesialtaaseen. Tämä laimentaa kuoriveden uuteaine- ja kiintoainepitoisuutta, mutta on verrattain pieni muihin kuorimon prosessivesiin verrattuna.

3.4 Kuorimon jätevedet ja biologinen jätevedenpuhdistus

Ennen biologista jätevedenpuhdistamoa kuorimon jätevedet ohjataan esiselkeytykseen kuorilietteen erotusta varten. Tämän jälkeen jätevedet ohjataan muiden tehtaalla tuotettujen jätevesien kanssa biologiselle jätevedenpuhdistamolle, jossa jäteveden puhdistamiseen käytetään aktiivilieteprosessia. Ennen aktiivilieteprosessia tehtaan jätevedet kuitenkin neutraloidaan omassa
neutralointialtaassaan, jotta prosessin mikrobit voisivat toimia tehokkaasti ilmastusaltaassa.
Tehtaalla jätevesien jäähdytystä varten ei ole erillisiä jäähdytystorneja, vaan jäähdytys suorite-
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taan luonnollisena jäähdytyksenä. Tästä syystä tehtaalla syntyvät kuumat jätevedet ovatkin ongelmallisia, sillä jäteveden ollessa liian kuumaa kärsivät mikrobien toimintaolosuhteet ja täten
myös aktiivilieteprosessin teho.

4 Raakaveden käytön vähentäminen Kaukaan sellutehtaan kuorimolla

Tässä luvussa käsitellään erilaisia mahdollisuuksia kuorimon raakaveden käytön vähentämiseksi. Tarkastellaan suodatetun veden käyttökohteita, mahdollisten vesikiertojen sulkemista
ja muiden tehtaalla ylimäärin tuotettavien prosessivesijakeiden hyödyntämistä kuorimolla sekä
näiden tekijöiden vaikutusta kuorimon ja jätevedenpuhdistuksen kannalta. Raakaveden käytön
vähentäminen kuorimon vedenkäytössä pienentää kuorimolla tuotetun jäteveden määrää ja täten
myös sen aiheuttamaa kuormitusta tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi mikäli kuorimolla
voitaisiin hyödyntää jotain tehtaan lämmintä prosessivesijaetta esimerkiksi puiden sulatuksessa,
pienenisi myös sulatusvesien lämmityskustannukset.
Kiertoveden ja jätevesien ominaisuuksien kannalta merkittäviä tekijöitä, joihin tässä työssä keskitytään ovat veden pH, kiintoainepitoisuus, COD-päästöt ja lämpötila sekä veden sisältämät
yhdisteet. Näillä tekijöillä on vaikutusta veden aikaansaamaan korroosio- ja eroosiokulumiseen,
tukkeutumisiin laitteistossa sekä uuteaineiden liukenemiseen puista ja kuoresta. Näistä syistä
yllä mainitut tekijät vaikuttavat prosessin toimivuuteen sekä kuorimolla tuotettavan hakkeen
laatuun. Lisäksi biologinen jätevedenpuhdistus on pitkälti riippuvainen edellä mainituista tekijöistä.

4.1 Suodatetun veden käyttökohteet ja vesikierron sulkeminen

Toistaiseksi kuorimon vesikierto on lähestulkoon suljettu ja raakavettä johdetaan prosessissa
ainoastaan muutamaan käyttökohteeseen. Suodatettua vettä käytetään prosessissa paikoissa,
joissa ei voida käyttää kuorimon kiertovettä siinä olevien epäpuhtauksien vuoksi. Kuorimolla
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suodatettua vettä käytetään ainoastaan huuhtelu- ja jäähdytystarkoituksiin. Tässä luvussa tarkastellaan suodatetun veden käyttökohteita ja pohditaan sen korvaamista kiertovedellä sekä korvaamisen mahdollisia vaikutuksia kuorimolla.

4.1.1

Pesurullaston vesisuihkut

Hiekan, kuoren ja kiertoveden likaisuuden poistamiseksi kuorimarumpujen jälkeisillä pesurullastoilla suihkuissa käytetään suodatettua vettä. Näin taataan puiden puhtaus ja niiden mukana
kulkeutuvan veden neutraalisuus, jotta hakkeen laatu olisi korkea ja estettäisiin hakun terien
ennenaikainen kuluminen. Näitä vesiä olisi hyödytöntä korvata kiertovedellä, sillä puiden likaisuus kuluttaisi hakkua ja saattaisi myös huonontaa hakkeen laatua.

4.1.2

Huuhteluvedet

Kuorimolla käytetään suodatettua vettä huuhtelutarkoituksessa kuorimarumpujen poistoilman
pölysykloonien, koivuhakkulinjan, kuorimarumpujen purkupäiden liuskan sekä kuoripuristimien kehien huuhteluun. Näistä potentiaalisin kiertovedellä korvattavissa oleva kohde on koivuhakkulinjan huuhtelu. Koivuhakkulinjan tuorevesilisäyksen voisi korvata kiertovedellä, niin
kuin havuhakkulinjallakin on tehty. Tämän tuorevesilisäyksen korvaamista kiertovedellä ja sen
vaikutuksia vesivirtoihin käsitellään luvussa 5.1.
Suodatetun veden korvaaminen kiertovedellä voisi vähentää entisestään kuorimon vaatiman
raakaveden määrää ja pienentää tuotetun jäteveden määrää. Seurauksena mahdollisesti olisi
kiertoveden kiintoaineen ja uuteaineiden pitoisuuksien nousu, joka voisi johtaa virtausteknisiin
ongelmiin ja neutralointikemikaalin kulutuksen nousuun.
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4.1.3

Jäähdytysvedet

Kuorimolla suodatettua vettä käytetään myös kuorimon sähkötilan ja havuhakun hydrauliikan
jäähdytykseen, joista vedet johdetaan käytön jälkeen suoraan kiertovesialtaaseen. Jäähdytysvesien määrä on suhteellisen pieni, mutta se laimentaa kiertovettä, joka on hyvä asia kiertoveden
laadun kannalta.
Jäähdytyksen toiminnan takaamiseksi on yleisesti varmempaa käyttää suodatettua vettä, sillä
näin laitteisto ei tukkeudu. Tämän vuoksi jäähdytysvesiä ei ole aiheellista korvata kiertovedellä.
Sen sijaan jäähdytysveden voisi käytön jälkeen ohjata kiertovesikaivon sijasta johonkin toiseen
suodatettua vettä vaativaan kohteeseen, esimerkiksi pesurullastolle tai huuhteluun. Toinen vaihtoehto olisi ohjata jäähdytysvedet käytön jälkeen puhdasvesiviemäriin, jolloin kuorimon tuottaman jäteveden määrä pienenisi, kun vedet eivät päätyisi kuorimon vesikiertoon.
Sähkötilan jäähdytysveden johtaminen pesurullastolle tai huuhteluun vähentäisi suodatetun veden tarpeen määrää niissä kohteissa heikentämättä niiden toimintaa. Tämä vaatisi kytkentämuutoksia nykyisiin vesikytkentöihin ja mahdollisesti myös pumpun.

4.2 Muiden prosessivesien hyödyntäminen kuorimoprosessissa

Tehtaalla syntyy useissa eri osaprosesseissa vesijakeita, joiden koostumukset ja lämpötilat vaihtelevat suuresti. Tässä luvussa tarkastellaan sellutehtaalla tuotettavien prosessivesijakeiden
mahdollisia hyödyntämiskohteita ja vaikutuksia kuorimolla.
Jotta kuorimolla voitaisiin perustellusti ja turvallisesti käyttää sellutehtaan eri jätevesijakeita
prosessissa, tulee ensiksi selvittää jätevesijakeen koostumus vaarallisten tai korroosiota aiheuttavien yhdisteiden varalta, pH-arvo sekä sen lämpötila ja kiintoainepitoisuus. Näin vältytään
mahdollisilta haittavaikutuksilta, joita voivat olla prosessilaitteiston kuluminen, tukkeumat sekä
erilaiset haju- ja liukkaushaitat.
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Vaarallisia ja haitallisia yhdisteitä sellutehtaalla syntyvissä jätevesijakeissa ovat muun muassa
kloridit ja sulfaatit. Kloridit kiihdyttävät korroosiota ruostumattomassa teräksessä ja niitä on
paljon esimerkiksi valkaisun jätevesijakeissa. Sulfaatit puolestaan aiheuttavat raudan korroosiota ja niitä on esimerkiksi talteenoton jätevesijakeissa. Raudan liukenemisen vuoksi nämä olisivat kuorimolla haitallisia, sillä ne saattaisivat ilmetä esimerkiksi kuorimarummun kulumisena.
(Rouvari 2005.)
Veden lämpötilan kasvaessa sen korroosiovaikutukset tehostuvat, kun hapen diffuusionopeus
kasvaa ja pH laskee. Tällöin myös kiertoveden neutraloinnin merkitys prosessissa kasvaa. (Rouvari 2005.) Lämpimän veden käytössä piilee myös positiivisia seikkoja, esimerkiksi jos kuorimolla puiden sulatuksessa voitaisiin käyttää tehtaalla syntyvää lämmintä jätevesijaetta. Täten
sulatusvesiä ei tarvitsisi erikseen kuorimolla lämmittää, eikä liian lämmin jätevesi häiritsisi jätevedenpuhdistamon mikrobien toimintaa. Tämä aikaansaisi säästöä veden lämmitykseen kuluvissa kustannuksissa ja tehostaisi tehdasintegraatin jätevedenpuhdistusprosessia.
Mikäli kuorimolla voitaisiin hyödyntää jotain sellutehtaan prosessivesijaetta, jonka kiintoainepitoisuus on pieni, voisi se myös vähentää kuoriveden käyttämisen haittavaikutuksia, joita
ovat muun muassa putkistojen ja suuttimien tukkeutuminen prosessilaitteistossa.

4.2.1

Soodakattilan savukaasupesurin vesi

Eräs tehtaalla tuotettava jätevesijae, jonka hyödyntämistä kuorimolla tutkitaan, on kemikaalien
talteenotossa käytettävän soodakattilan savukaasupesurin jätevesi. Soodakattilassa poltetaan
keittoprosessissa syntyvää mustalipeää, jota syntyy sulfaattisellun keitossa valkolipeästä (natriumhydroksidi ja -sulfidiseos), jossa hakelastut keitetään. Mustalipeän poltossa soodakattilassa
otetaan talteen natriumyhdisteitä, tuotetaan höyryenergialla sähköä ja poistetaan poltossa syntyneistä savukaasuista haitallisia yhdisteitä. (Vakkilainen 2000, 195.)
Poltossa syntyvistä savukaasuista poistetaan haitallisia yhdisteitä soodakattilan savukaasupesurilla alkalisella pesuliuoksella. Haitalliset yhdisteet ovat pääasiassa erilaisia rikkiyhdisteitä,
mutta niihin lukeutuu myös hiilimonoksidi, typpioksidiyhdisteitä ja hiukkaspäästöjä (Suhr et al.
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2015). Tämän vuoksi savukaasupesurin jätevesi sisältää huomattavia määriä rikkiä ja sulfaattiioneja. Kaukaan sellutehtaalle on vuonna 2019 suoritettu analyysi talteenoton vesien koostumuksesta ja pH-arvosta. Näistä analyysituloksista ilmenee savukaasupesurin jäteveden rikki- ja
sulfaattipitoisuudet sekä lähestulkoon neutraali pH-arvo. Edellä mainittujen yhdisteiden lisäksi
savukaasupesurin vedet sisältävät natriumia, kalsiumia, kaliumia ja nitraattia.
Kaukaalla savukaasupesurin jätevesi poistuu soodakattilasta noin 70 ℃ lämpötilassa. Sitä tuotetaan yleensä ylimäärin ja tästä syystä sitä olisi mahdollista hyödyntää kuorimolla ennen jätevedenkäsittelyä ilman vaikutusta muun tehtaan tuotantoon. Tehtaan tämänhetkisellä vesikytkennällä olisi mahdollista johtaa nämä vedet suoraan kuorimon vedenkäyttöön ennen biologiselle
jätevedenpuhdistamolle päätymistä. Talteenoton ja kuorimon välisen etäisyyden vuoksi jätevesijae ehtisi hieman jäähtyä matkalla kuorimolle, arviolta noin 20 ℃. Kyseisiä prosessivesiä voisi
lämpötilan ja pH-arvon puolesta hyödyntää kuorimolla esimerkiksi puiden sulatuksessa. Tällä
hetkellä kuorimon sulatuskuljettimille johdettava höyryllä lämmitetty kiertovesi on noin 40–50
℃.
Kiertoveden korvaaminen savukaasupesurin jätevesijakeella puiden sulatuksessa voisi kuitenkin aikaansaada erilaisia haittavaikutuksia kuorimolla. Ensinnäkin vesijae sisältää huomattavan
määrän sulfaatti-ioneja, jonka vuoksi voisi aiheutua korroosiokulumista kuorimon prosessilaitteistossa, etenkin kuorimarummuissa. Lisäksi mikäli sulatusveden lämpötila kasvaisi huomattavasti, edesauttaisi tämä myös korroosiota sekä kuorimon kiertoveteen liukenevien uuteaineiden
määrä puista ja kuoresta kasvaisi. Kohonneen sulatusveden lämpötilan myötä voisi aiheutua
myös lämpöhaittoja prosessitiloissa, etenkin kesäisin, kun hallin sisälämpötila kasvaisi huomattavasti. Kuuman sulatusveden myötä voisi kuitenkin kuorinnan tehokkuus kasvaa, etenkin koivulinjalla (katso kuva 5).
Savukaasupesurin veden kiintoainepitoisuus on kuorimon kiertoveden kiintoainepitoisuuteen
verrattuna häviävän pieni. Tämän vuoksi näiden vesien hyödyntäminen kiertoveden sijasta olisi
virtausteknisten tekijöiden puolesta kannattavaa, sillä matalan kiintoainepitoisuuden vuoksi ei
sulatusvesien putkistoissa ja suuttimissa ilmenisi kiintoaineesta aiheutuvia ongelmia.
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Tehtaan kokonaiskuvaa katsottaessa olisi savukaasupesurin jätevesijakeiden hyödyntäminen
positiivinen muutos vedenkäytössä, sillä se lisäisi vedenkäytön kokonaistehokkuutta ja parantaisi integraatin jätevedenpuhdistamon toimintaolosuhteita. Tehtaalla ei ole ennen aktiivilieteprosessia erillisiä jäteveden jäähdytystorneja. Tämän vuoksi jäteveden puhdistukseen ei ole
hyvä syöttää kuumia jätevesiä, sillä aktiivilieteprosessin mikrobien puhdistustehokkuuden kannalta optimaalinen jäteveden lämpötila on 30–35 ℃, kuten luvussa 2.4.2 mainittiin. Kuorimon
tuottaman jätevesivirran määrä kasvaisi, mutta taseajattelua hyödyntäen laskisi jätevedenpuhdistamolle johdettavan kokonaisjätevesivirran määrä, kun savukaasupesurin jätevesijae kierrätettäisiin kuorimon kautta ennen jätevedenpuhdistamoa.

4.2.2

Kuitulinjan lämmönvaihtimien vesi

Toinen prosessivesijae, jonka hyödyntämismahdollisuuksia kuorimolla tutkitaan, on kuitulinjan
lämmönvaihtimien vesi. Tämä on suodatettua vettä, jolla jäähdytetään valkaisun pesusuodoksen
jätevesiä levylämmönvaihtimella. Kyseiset jäähdytysvedet yleensä johdetaan käytön jälkeen
suoraan puhdasvesikanaaliin. Näitä voisi kuitenkin olla mahdollista hyödyntää kuorimolla esimerkiksi puiden sulatuksessa, sillä vesi on jo lämmitetty.
Kuitulinjan lämmönvaihtimien vesi poistuu lämmönvaihtimilta tilanteesta riippuen 50–80 asteisena. Myös kuitulinjalta on pitkä matka kuorimolle, joten vesi ehtisi näiden välisellä matkalla
jäähtyä. Potentiaalinen hyödynnettävä lämmönvaihtimen vesijae on havulinjan kuumavesikytkentä. Tämä ei vielä tällä hetkellä ole kuorimon suuntaan käytössä, joten tämän käyttöön ottaminen vaatisi putkistomuutoksia.
Mikäli vesi saapuisi kuorimolle noin 50 asteisena, ei lämpötilan suhteen sulatuksessa olisi juurikaan eroa tämänhetkiseen tilanteeseen, joten tästä ei aiheutuisi lämpötilahaittoja. Kuorimon
lämmitetyn kiertoveden korvaaminen sulatuksessa lämmönvaihtimien vedellä olisi hyödyllistä,
sillä kyseessä on suodatettu vesi, jonka mukana ei ole hienoa kiintoainesta. Tämän ansiosta kuorimolla ei aiheutuisi sulatusvesien suuttimien tukkeutumista. Koska kuorimon sulatusvesiä ei
tarvitsisi erikseen lämmittää, vaan sen sijasta voitaisiin hyödyntää jo valmiiksi lämmintä vettä,
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saataisiin aikaan myös energiakustannussäästöjä. Lisäksi kiertoveden käytön korvaaminen suodatetulla vedellä sulatuksessa laimentaisi kuorimon kiertoveden uuteaine- ja kiintoainepitoisuuksia.
Koska kuitulinjan lämmönvaihtimien vesi on suodatettua vettä, voisi sillä olla mahdollista korvata kuorimolla myös jokin suodatetun veden käyttökohteen vedet. Tämä voisi olla jokin virta
huuhtelussa tai pesurullastojen suihkujen vedet. Korvaamalla esimerkiksi pesurullastojen vedet
kuitulinjan lämmönvaihtimien vesillä voitaisiin pienentää kuorimon raakaveden käyttöä heikentämättä hakkeen laatua tai vaikuttamatta hakun kulumiseen.

4.3 Veden palauttaminen prosessiin esiselkeyttimeltä

Kuorimon jätevedet johdetaan kuorimon vesikierrosta ensimmäiseksi esiselkeytysaltaaseen,
jossa jätevedestä erotetaan suurin osa siihen jääneestä kuorilietteestä. Esiselkeytysaltaassa puhdistetulla jätevedellä voisi olla mahdollista korvata osa kuorimon raakavedestä, esimerkiksi
huuhtelussa. Johtamalla esiselkeytysaltaan ylijuoksua eli kirkastetta osittain takaisin kuorimolle, voitaisiin pienentää kuorimon raakaveden tarvetta sekä tuotettua jätevesivirtaa jätevedenpuhdistamolle.
Kuorimon jätevesi on lievästi happamampaa kuin prosessiin tuleva raakavesi, jonka vuoksi
myös esiselkeyttimeltä kuorimolle kierrätettävä vesi olisi lievästi hapanta. Tämä lisäisi kuorimon kiertoveden neutralointiin käytettävän natriumhydroksidin kulutusta.
Kaukaalla sellutehtaan kuorimon kanssa samaa esiselkeytysallasta käyttää integraatin paperitehtaan kuorimo. Kaukaalla on tehty kesällä 2020 kaksi jätevesiselvitystä, joissa tutkittiin kuorimoiden jäteveden koostumusta ennen kuoriselkeytintä (esiselkeytintä) ja sen jälkeen. Selvityksissä tarkasteltiin jätevesien kiintoainepitoisuuksia ja COD-päästöjä. Taulukossa III on esitetty selkeyttimen suhteellinen tehokkuus kiintoaineen ja COD-päästöjen vähentämiseen. Koska
esiselkeyttimelle johdetaan myös paperitehtaan kuorimon jätevedet, ei voida esittää selkeytysaltaan tehokkuutta ainoastaan sellutehtaan kuorimon jäteveden puhdistuksen suhteen. Esiselkeyttimen suhteellinen puhdistustehokkuus on laskettu yhtälön (1) mukaisesti:
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𝑐J
) × 100%
𝑇ESI = 1 − (
𝑐P + 𝑐S

(1)

jossa
𝑇ESI

esiselkeytyksen puhdistustehokkuus [%]

𝑐J

kiintoaineen/COD:n pitoisuus esiselkeytyksen jälkeen [ppm]

𝑐P

paperitehtaan kuorimon jäteveden kiintoaineen/COD:n pitoisuus [ppm]

𝑐S

sellutehtaan kuorimon jäteveden kiintoaineen/COD:n pitoisuus [ppm].

Taulukko III Esiselkeytyksen tehokkuus kiintoaineen ja COD-päästöjen vähentämisessä
Puhdistettava
aine/päästö

Kuoriselkeyttimen
poistama osuus kuorimoiden jätevedestä,
5/2020
81,39 %

Kuoriselkeyttimen
poistama osuus kuorimoiden jätevedestä,
6/2020
97,32 %

Kuoriselkeyttimen
poistama osuus kuorimoiden jätevedestä,
keskiarvo
89,35 %

CODCr

85,37 %

84,78 %

85,07 %

CODCr, filtered sample

56,27 %

67,57 %

61,92 %

Kiintoaineet

Taulukossa III ”CODCr, filtered sample” tarkoittaa, että esiselkeytysaltaasta otettu näyte on
suodatettu ennen analyysiä.
Tämänhetkisellä putkistolla ei ole mahdollista johtaa esiselkeytysaltaan kirkastetta takaisin kuorimolle, joten tämän toteuttaminen vaatisi kytkentämuutoksia. Pitkällä aikavälillä tämä voisi
kuitenkin olla kannattava ratkaisu.
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5 Tulokset

Tässä luvussa käsitellään kuorimolla toteutettuja käytännön kokeita ja niistä saatuja tuloksia
raakaveden kulutuksen ja jätevesimäärän kannalta. Verrataan kokeiden perusteella saadun tiedon pohjalta raaka- ja jäteveden määrän suhteellista muutosta tämänhetkiseen tilanteeseen sellutehtaan kuorimolla.

5.1 Koivun hakkulinjan huuhteluveden korvaaminen kiertovedellä

Nykyisin vesikytkennöin ei ole heti valmiutta korvata koivun hakkulinjalla käytettävää raakavettä kiertovedellä, mutta pienin muutoksin tämä on mahdollista ja teoriassa tämän tulisi toimia
vaikuttamatta merkittävästi prosessin toimivuuteen tai hakkeen laatuun. Kuorimolla tutkittiin
koivuhakkulinjan venttiiliä sulkemalla, paljonko raakaveden tarve pienenisi tuorevesilisäyksen
myötä.
Kuorimon makroveden käytön trendiviivoja tarkastelemalla huomataan, että mikäli koivun hakkulinjan huuhteluvedet korvattaisiin kiertovedellä, olisi mahdollista pienentää kuorimon raakaveden kulutusta noin 38 %, joka on merkittävä määrä. Vastaavasti tämä korvaus pienentäisi
kuorimon tuottamaa jätevesivirtaa noin 22 %. Koivuhakkulinjan tuorevesilisäyksen korvaaminen kuorimon kiertovedellä lisäisi kuorimon kiertoveden uuteaine- ja kiintoainepitoisuutta, sillä
suodatetun veden laimentava ominaisuus kiertovedelle pienenisi.
Koska kuorimon tuottaman jäteveden määrä pienenisi huomattavasti, helpottaisi se tehtaan biologisen jätevedenpuhdistamon kuormitusta.
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset

Työn tarkoituksena oli tarkastella UPM Kaukaan sellutehtaan kuorimon vedenkäyttöä ja tutkia
sen optimoimista. Päämääränä oli löytää keino pienentää kuorimon raakaveden käyttöä sulkemalla vesikiertoa tai hyödyntämällä kuorimon veden käytössä jotain sellutehtaalla syntyvää prosessivesijaetta. Raakaveden käytön vähentäminen ilmenisi kuorimon tuottaman jäteveden määrän pienenemisenä ja täten myös sen aiheuttama kuormitus tehdasintegraatin biologiselle jätevedenpuhdistamolle pienenisi. Raakaveden käytön vähentäminen ei saisi heikentää kuorimolla
prosessin toimivuutta tai siellä tuotettavan hakkeen laatua.
Työssä tarkasteltiin ensiksi puunkäsittelyä ja vedenkäyttöä kuorimoilla yleisesti teoreettisella
tasolla kirjallisuuden pohjalta. Tämän jälkeen syvennyttiin yksinomaan Kaukaan sellutehtaan
kuorimon toimintaan, sen vedenkäyttöön sekä tehtaalla käytettävään jätevedenpuhdistusmenetelmään.
Kaukaan sellutehtaan kuorimon toimintaa ja vedenkäyttöä prosessissa tarkasteltiin PI-kaavioiden, ajonäyttöjen sekä tehtaalle tehtyjen vesiselvitysten pohjalta. Vesiselvitysten pohjalta vertailtiin kuorimolla tuotettavan jätevesivirran kokoluokkaa muun tehtaan jätevesivirtoihin, tarkasteltiin prosessivesijakeiden koostumuksia, pohdittiin niiden käyttökelpoisuutta kuorimolla
sekä laskettiin jätevedenpuhdistuksen tehokkuutta esiselkeytyksessä.
Kaukaan sellutehtaan kuorimolla vettä käytetään pääasiassa prosessiin syötettävien puiden sulattamiseen, huuhtelemiseen ja pesemiseen sekä prosessilaitteiston huuhtelemiseen likaantumisen ja tukkeutumisen ehkäisemiseksi. Tehokkaalla vedenkäytöllä on mahdollista edesauttaa puiden kuoriutumista prosessissa, joka ilmenee hakkeen pienenä kuoripitoisuutena.
Vesiselvitysten ja ajonäyttöjen perusteella saatujen tulosten mukaan kuoriveden esiselkeytyksessä poistetaan keskimäärin noin 90 % kiintoaineesta ja noin 75 % COD-päästöistä. Teoriassa
osa esiselkeytysaltaan ylitteestä olisi mahdollista kierrättää takaisin kuorimon vesikiertoon näin
korvaten osan sinne johdettavasta raakavedestä. Sulkemalla kuorimon vesikiertoa koivupuolen
hakkulinjan huuhteluvesissä korvaamalla ne kiertovedellä on mahdollista pienentää kuorimon
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raakaveden kulutusta noin 38 %, jolloin myös kuorimon tuottaman jäteveden määrä pienenisi
noin 22 %.
Vesiselvitysten perusteella tarkasteltiin myös mahdollisuuksia hyödyntää kuorimon vedenkäytössä sellutehtaan soodakattilan savukaasupesurin jätevesiä ja kuitulinjan havupuolen lämmönvaihtimien vesiä. Molempia näistä voisi hyödyntää kuorimolla pH-arvon ja lämpötilan puolesta
kuorimolla puiden sulatuksessa. Savukaasupesurin korkea sulfaatti-ionipitoisuus voisi kuitenkin lisätä korroosiokulumista kuorimon prosessilaitteistossa, jonka vuoksi asiaa tulisi tutkia
enemmän koeajoissa, joissa mitataan korroosiota. Kuitulinjan lämmönvaihtimien vesi on suodatettua vettä, joten sitä voisi hyödyntää kuorimolla myös raakaveden sijasta huuhtelussa tai
pesurullastolla puiden pesemiseen.
Kaukaan sellutehtaalla kuorimon vedenkäyttöä on mahdollista parantaa sulkemalla entisestään
kuorimon vesikiertoa ja hyödyntämällä tehtaalla ylimäärin tuotettavia prosessivesiä. Näin voidaan pienentää kuorimon käyttämän raakaveden ja tuotetun jäteveden määrää. Tämä puolestaan
vähentää kuorimon aiheuttamaa kuormitusta tehdasintegraatin biologiselle jätevedenpuhdistamolle. Korvaamalla suodatetun veden käyttökohteita prosessissa kiertovedellä kuorimon kiertovesi väkevöityy, sillä suodatetun veden laimentava vaikutus kiertovedessä pienenee. Tästä aiheutuu mahdollisesti uuteaineiden ja kiintoaineiden akkumuloitumista kiertoveteen, joten
vaikka tuotetun jäteveden määrä pienenee, ovat sen sisältämät pitoisuudet suurempia. Pitkällä
aikavälillä uute- ja kiintoaineiden akkumuloituminen kuorimon kiertoveteen voi aikaansaada
virtausteknisiä ongelmia, kuten suuttimien tukkeutumista.
Kytkentämuutoksin tehtaan vesiverkostossa on mahdollista hyödyntää edellä mainittuja kehitysehdotuksia ja vesivirtoja kuorimon vedenkäytössä Kaukaan sellutehtaalla. Mikäli näin tehdään, tulee ensiksi koeajojen ja analyysien avulla selvittää mahdolliset muutokset kiertoveden
koostumuksessa yhdisteiden ja kiintoaineiden pitoisuuksien suhteen, lämpötilassa sekä hakkeen
laadussa.
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