
 

 

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 

School of Engineering 

Biobased Process Engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka Kinnunen 

 

 

KONESUUNTAISEN VAIHTELUN KARTOITUS TAIVEKARTONKIKO-

NEELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat: Professori Tuomas Koiranen 

  Dosentti Arto Laari 

  



 

 

TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

Kemiantekniikka 

Biobased Process Engineering 

 

KINNUNEN, PEKKA 

Konesuuntaisen vaihtelun kartoitus taivekartonkikoneella 

 

Diplomityö 88 sivua, joista liitteitä 5 sivua 

Joulukuu 2021 

Tarkastajat:  Prof. Tuomas Koiranen 

  Dosentti Arto Laari 

Ohjaaja:  DI. Kari Juhela  

 

Hakusanat: taivekartonki, kartonkikone, kartongin laatu, konesuuntainen vaihtelu 

Keywords: folding boxboard, board machine, machine direction, variation 

 

 

Työn tavoitteena oli kartoittaa erään taivekartonkitehtaan valmistusprosessin konesuun-

taista vaihtelua. Konesuuntainen vaihtelu aiheuttaa vaihtelua lopputuotteen laatuun sekä 

saattaa rajoittaa tuotannon määrää. Konesuuntaista vaihtelua tiedettiin ilmenevän, mutta 

sen vaihtelun vaikutusta kartongin eri ominaisuuksiin haluttiin määrittää tarkemmin. Li-

säksi konesuuntaisen vaihtelun aiheuttaja haluttiin selvittää. Kun vaihtelun aiheuttaja saa-

daan selville voidaan pohtia toimenpiteitä konesuuntaisen vaihtelun poistamiseksi. 

 

Konesuuntaista vaihtelua lähdettiin kartoittamaan tehtaan tuotanto- sekä laatudatan pe-

rusteella. Datan perusteella haarukoitiin prosessiolosuhteet, jolloin konesuuntaista vaih-

telua ilmeni. Kun olosuhteet saatiin selvitettyä, ryhdyttiin suunnittelemaan koeajoa, jossa 

luotiin tarkoituksella prosessiolosuhteet, jolloin vaihtelua ilmenee. Koeajosta oli tarkoitus 

lähettää yksi rulla tutkimuksiin ulkopuoliseen laboratorioon, jossa konesuuntaista vaihte-

lua ja sen vaikutusta kartongin ominaisuuksiin oli tarkoitus tutkia Tapio Paper Machine 

Analyzerin avulla. Laite osoittautui kuitenkin epäsopivaksi kartongin analysointiin ja 

koeajossa syntyneet rullat päätettiin olla lähettämättä  

 

Prosessin analysointiohjelmiston avulla haettiin muuttujia, jotka korreloivat konesuuntai-

sen neliömassavaihtelun kanssa. Analysointiohjelmiston avulla löydettiin eroavaisuuksia 

hyvien ja huonojen ajojaksojen välillä. Rungon kone- ja sekoitussäiliön säiliöpesureiden 

epäiltiin aiheuttavan konesuuntaista vaihtelua ainakin tietyllä lajilla, ja niiden pesusek-

venssejä päätettiin muuttaa. Uudet sekvenssit vähensivät merkittävästi konesuuntaista ne-

liömassavaihtelua erityisesti lajilla 40. 
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The aim of the work was to examine the machine-direction variation of the manufactur-

ing process of a folding boxboard mill. Variation in the machine direction causes varia-

tion in the quality of the final product and may limit the amount of production. Machine 

direction variation was known to occur, but it was desired to determine more precisely 

the effect of this variation on the different properties of the board. In addition, the cause 

the machine direction variation was defined. Once the cause of the variation is deter-

mined, actions to eliminate machine direction variation can be considered. 

 

The machine-direction variation was examined from the production data and quality 

data of mill. Once the conditions were determined, a test run was planned. One reel 

from the test run was supposed to be sent to an external laboratory for testing. In the ex-

ternal laboratory the machine direction variation and its effect on the properties of the 

board were supposed to be studied by using a Tapio Paper Machine Analyzer. However, 

the device was unsuitable for board analysis and it was decided not to send the reel from 

the test run to the external laboratory. 

 

Process analysis software was used to search for variables that correlate with basis 

weight variation on machine direction. The analysis software was used to find the dif-

ferences between good and bad production runs. The tank washers in the machine chest 

and mixing chest were suspected to cause machine direction variation in at least a cer-

tain species, and it was decided to change their washing sequences. The new sequences 

significantly reduced basis weight variation on machine-direction, especially in grade 

number 40. 

Key words: folding boxboard, board machine, machine direction, variation 
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1 JOHDANTO 

 

 

Paperin ja kartongin valmistuksen kehitys on ollut huima vuosikymmenien edetessä. 

Nettikauppa lisää kartongin kysyntää, mutta kuinka käy luksuspakkausten, kun pakkaus 

ei vaikuta enää niin paljoa ostopäätökseen? Metsäteollisuus Suomessa alkoi 1800-luvun 

lopulla, kun metsävaroja alettiin jalostamaan sahatavaraksi ja paperituotteiksi. Kehityk-

sen ja kysynnän muutoksen myötä metsäteollisuuden tuotekirjo on laajentunut. Nyky-

ään suomalaista puuta hyödynnetään sahatavaran, paperin ja kartongin lisäksi kankai-

den, muovien, lääkkeiden, kemikaalien, kosmetiikan, eläinten rehun sekä liikenteen bio-

polttoaineiden valmistuksessa. (Maa- ja metsätalousministeriö 2020.) Metsäteollisuus 

on ollut jo pitkään merkittävä hyvinvoinnin tuoja Suomessa ja tulee olemaan sitä myös 

tulevaisuudessa. 

 

Kartonkipakkauksilla korvataan yhä enemmän muovipakkauksia (Lapin Kansa 2019). 

Tuotteiden pakkaaminen kartonkiin muovin sijaan on luonnon kannalta parempi vaihto-

ehto kartongin raaka-aineiden uusiutuvuuden ja kierrätettävyyden vuoksi. Muovipak-

kauksen korvaavan kartonkipakkauksen on pystyttävä tarjoamaan pakkaukselle samat 

ominaisuudet kuin muovipakkaus. Tämä luo vaatimuksia kartongille ja sen ominaisuuk-

sille. Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata tuotetta ulkoisilta tekijöiltä, ja näyttää hou-

kuttelevalta. 

 

Kartongin ominaisuuksien on saavutettava tietty taso, minkä lisäksi sen ominaisuuksien 

on pysyttävä riittävän tasalaatuisena. Tarkasteltavan kartonkitehtaan tuotantoprosessissa 

on havaittu olevan jonkin asteista vaihtelua erityisesti konesuuntaisessa neliömassassa 

tietyillä neliömassoilla. Tässä työssä tullaan pohtimaan mahdollisia vaihtelun aiheuttajia 

ja syitä. Työn tavoitteena on löytää konesuuntaisen vaihtelun aiheuttaja tai aiheuttajat ja 

tarjota ratkaisuita konesuuntaisen vaihtelun pienentämiseksi tai jopa suurimittaisen ne-

liömassavaihtelun poistamiseksi kokonaan. 
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2 TAIVEKARTONKI 

 

Taivekartonki on monikerrosrakenteinen kartonki, joka edustaa rasioiden valmistuksen 

tärkeintä ja suurinta lajiryhmää. Kartongin monikerrosrakenteen tarkoituksena on opti-

moida halutut ominaisuudet minimikustannuksin. Rakenteellisia kerroksia taivekarton-

gissa on kolme ja sitä valmistetaan neliömassoilla 160 – 450 g/m2 (Ahlskog, Katajamäki, 

2011; Kiviranta, 2000). Taivekartonkia käytetään monissa erilaisissa pakkausratkai-

suissa. Raaka-ainekoostumuksensa ja rakenteensa ansiosta taivekartonki on bulkkisem-

paa ja jäykempää verrattuna kilpaileviin kierrätyskuidusta tai puhtaasta sellusta valmis-

tettuihin lajeihin (Ahlskog, Katajamäki, 2011). Keveyden ja kestävyyden ansioista ensi-

kuidusta valmistettua kartonkia tarvitaan painossa mitaten vähemmän pinta-alaa kohden 

verrattuna kierrätyskuiduista valmistettuun kartonkiin (Uusi Puu, 2020). Taivekartongista 

valmistetaan pääosin erilaisia koteloita ja rasioita, mutta sitä käytetään myös graafisessa 

loppukäytössä. Esimerkkejä koteloista ja rasioista on muun muassa kosmetiikka, elintar-

vike- ja lääkepakkaukset. Graafisella loppukäytöllä tarkoitetaan esimerkiksi kirjojen kan-

sia ja postikortteja (Kiviranta, 2000). Taivekartonkia käytetään pääosin vaativissa kulut-

tajapakkauksissa, jotka painatetaan. Painatus vaatii kartongin pintaominaisuuksilta pal-

jon, näin ollen pinnan ulkonäköön ja laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös 

päällystämätöntä taivekartonkia valmistetaan. Pintakerroksen valkaistu kemiallinen 

massa yhdessä pigmenttipäällystyksen kanssa antaa edellytyksen vaativallekin painatuk-

selle. (Knowpap v.21.0, 2020; Lindberg et al., 1969) Taivekartonkipakkauksen tehtävä 

on suojata pakattua tuotetta eikä se saa litistyä, vaikka useampi pakkaus pinottaisiin pääl-

lekkäin kaupan hyllylle. Erityisesti elintarvikkeita sisältävissä pakkauksissa on tärkeää 

ettei pakkauksesta siirry itse tuotteeseen vieraita makuja, hajuja tai vaarallisia yhdisteitä. 

(Häggblom-Ahnger ja Komulainen, 2003; Kainulainen ja Söderhjelm, 1999) 

 

 

2.1 Taivekartongin rakenne ja raaka-ainekoostumus 

 

Taivekartonki koostuu kolmesta tai jossain tapauksissa neljästä eri kerroksesta. Karton-

gin uloimmat kerrokset ovat pinta- ja selkäkerros, joiden välissä on yksi tai useampi 

runkokerros. Pintakerros päällystetään usein yhdestä kolmeen kertaan ja selkäkerros yh-

destä kahteen kertaa. Graafiseen loppukäyttöön tarkoitetut kartongit voivat olla päällys-

tetty samanlailla molemmin puoli (Häggblom-Ahnger et al., 2003). Niiltä vaaditaan 

vain kohtuullista lujuutta, mutta painatusominaisuuksien on oltava erittäin korkealla 
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tasolla. Graafiseen loppukäyttöön tarkoitettujen taivekartonkilaadut eroavat päällyste-

tyistä pakkauskartongeista erityisesti sileyden ansiosta. Niiden jäykkyys ei ole yhtä 

kriittinen ominaisuus, joten sileyttä on helppo lisätä paksummalla päällysteellä ja ko-

vemmalla kalanteroinnilla. Graafisten kartonkien sekä päällystettyjen offset-arkkipape-

rien laatuvaatimukset ovat yleisesti ottaen samat. Esimerkki taivekartongin rakenteesta 

on esitetty kuvassa 1. (Kiviranta, 2002) 

 

 

 

 

Kuva 1. Taivekartongin rakenne ja raaka-ainekoostumus (Knowpap v.21.0, 2020) 

 

Taivekartongin pinta- ja selkäkerros koostuvat pääosin kemiallisesta koivu- ja mäntysel-

lusta. Pintakerroksen neliömassa on tyypillisesti 45-60 g/m2  ja selkäkerroksen 25-30 

g/m2. Runkokerros koostuu mekaanisesta- tai puolikemiallisesta massasta sekä konehy-

lystä. Mekaanisella massalla tarkoitetaan hioketta tai hierrettä ja puolikemiallisella mas-

salla CTMP:tä. Runkokerroksen CTMP parantaa kartongin bulkkia, jäykkyyttä ja opasi-

teettia (Klemetti et al., 2002).  Runkokerroksessa käytettävä mekaaninen massa on 

myös hyvä lopputuotteen mittapysyvyyden kannalta (Joukio, 1995). Runkokerroksen 

neliömassa-alue on huomattavasti suurempi kuin pinta- ja selkäkerroksella. Pinta- ja sel-

käkerroksen paino minimoidaan korkeamman bulkin sekä matalampien raaka-aine kus-

tannusten saavuttamiseksi. Taivekartongin kokonaisneliömassaa säädetään pääosin run-

kokerroksen neliömassaa muuttamalla, pinta- ja selkäkerroksen pysyen lähes vakiona. 

CTMP:n lisäksi runkokerroksessa käytettävä konehylky parantaa taivekartongin z-suun-

taista lujuutta. Konehylyn uudelleen käyttö parantaa myös prosessin materiaalitaloutta, 
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kun syystä tai toisesta hylätty tuote voidaan käyttää uudelleen. (Häggblom-Ahnger et 

al., 2003; Kiviranta, 2000; Knowpap v.21.0) 

 

Taivekartongin vaadittavien ulkonäkö ja painatusominaisuuksien vuoksi pintakerros 

valmistetaan pääosin kemiallisesta koivu- ja mäntysellusta. Erityisesti valkaistu koivu-

sellu tuo taivekartongille sen vaatimaa korkeaa vaaleutta ja sileyttä. Mäntysellu tuo pin-

takerrokseen lujuutta, joka on myös yksi taivekartongin tärkeistä ominaisuuksista. Tai-

vekartongin painettavuuden, sileyden ja jäykkyyden parantamiseksi pintamassa jauhe-

taan suhteellisen pitkälle. Kemiallinen sellu on mekaanista massaa kalliimpaa, ja sen 

vuoksi kemiallisen sellun määrä pyritään pitämään optimoimaan mahdollisimman tar-

kasti (Kiviranta, 2000). Taivekartongin tärkeimpänä ominaisuutena pidetään taivutus-

jäykkyyttä, jota voidaan parantaa kartongin paksuutta lisäämällä. (Häggblom-Ahnger et 

al., 2003; Kiviranta, 2000; Knowpap v.21.0) 

 

 Taivutusjäykkyys on suoraan verrannollinen paksuuteen kolmannessa potenssissa ja se 

voidaan määrittää kaavalla: 

12

3hE
J


=    (1) 

 

J = taivutusjäykkyys 

E = aineesta riippuvainen kimmomoduuli 

h = tuotteen paksuus.  

 

Taivekartongille halutaan saavuttaa mahdollisimman korkea paksuus mahdollisimman 

alhaisella neliömassalla. Paksuuden kasvattamiseksi kartongin keskikerrokseen lisätään 

bulkkista massaa. Bulkkisella massalla selkä ja pintakerros saadaan mahdollisimman 

kauas toisistaan, jolloin saavutetaan optimaalinen I-palkkirakenne. Kimmomoduulia ja 

siten jäykkyyden kasvattamiseksi pinta- ja selkäkerros valmistetaan lujista massoista. 

Taivekartongin jäykkyyttä voidaan lisätä entisestään pintaliimauksella. Jäykkyyden li-

säksi pintaliimauksella parannetaan taivekartongin z-suuntaista lujuutta. Z-suunnalla 

tarkoitetaan kartongin pintojen välistä etäisyyttä.  Pintaliimaus tehdään kartongin pinta 

sekä selkäpuolelle kartonkikoneen liimapuristimella. Liimapuristimella rainaan tuodaan 

yleisimmin tärkkelyksestä koostuva liimaseos. Liimaseos sitoo taivekartongissa olevia 
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raaka-aineita toisiinsa ja samalla itseensä. Tärkkelyspitoisen liimaseoksen lukuiset OH-

ryhmät kykenevät muodostamaan vetysidoksia, joihin sen liimausominaisuudet perustu-

vat. Vetysidokset muodostuvat veden poistuessa liimaseoksesta pintaliiman kuivatuk-

sessa. Liimapuristin sijaitsee tyypillisesti kartonkikoneen kuivatusosan loppupäässä. 

Mahdollisimman lujien massojen tehtävä on kantaa pääosa rasituksesta kuten I-palkki-

rakenteessa. Taivutusjäykkyyttä lisäävä I-palkkirakenne on havainnollistettu kuvassa 2. 

(Kiviranta, 2000; Knowpap v.21.0) 

 

 

 

Kuva 2. Taivekartongin I-palkkirakenne (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

 

Taivekartonki loppukäyttökohteet vaativat lähes aina tuotteen painatuksen. Taivekarton-

gin perusrakenne syntyy kuitupohjaisesta monikerrosrakenteesta, tuotteen painettavuus-

ominaisuuksia ja ulkonäköä parannetaan pigmenttipäällystyksellä. Taivekartonki voidaan 

päällystää joko yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta. Eri puolet voidaan päällystää 

joko samanaikaisesti tai peräkkäin päällystysmenetelmästä riippuen. Pigmentti päällyste 

koostuu pigmenteistä, sideaineista, lisäaineista ja vedestä. Selvästi suurin osa, jopa 75-

95% päällysteseoksesta on erilaisia pigmenttejä.  Kartongin päällystys vaikuttaa erityi-

sesti vaaleuteen, kiiltoon, sileyteen ja painettavuuteen. Kuitukerroksen päälle applikoi-

tava päällystekerros levitetään tasaisesti koko rainan leveydelle. Päällystettä levitetään 

kartongin pintaan ja päällystemäärä säädetään sopivaksi kaapimalla ylimääräinen pääl-

lyste pois. Sopivan päällystemäärän levityksen jälkeen siitä poistetaan ylimääräinen vesi 

erilaisilla päällysteen kuivatukseen tarkoitetuilla menetelmillä. (Häggblom-Ahnger et al., 

2003; Knowpap v.21.0) 
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Päällystetty taivekartongin pinta on huomattavasti sileämpi kuin päällystämättömän. 

Päällystekerros täyttää pohjakartongin pinnassa olevat epätasaisuudet ja ohuemmat koh-

dat. Sileämpi pinta helpottaa painatusta. Sileä pinta lisää painojäljen terävyyttä ja vähen-

tää painovärin tarvetta sekä leviämistä. Painoväri ei tunkeudu päällystetyn pinnan läpi 

eikä se sen vuoksi leviä.  Päällystekerros lisää opasiteettia ja vähentää läpipainamista eri-

tyisesti kaikista alhaisimmilla neliömassoilla. Kartongin pinnan sileys lisääntyy päällys-

temäärää ja päällystekerroksia lisäämällä (kuva 3). 

 

Kuva 3. Pinnan sileys paranee päällystemäärää nostamalla. (Knowpap v.21.0) 

 

Visuaalisten ominaisuuksien lisäksi päällystyksellä vaikutetaan myös kartongin ra-

kenne- ja ajettavuusominaisuuksiin. Päällystyksen vaikutus ominaisuusryhmittäin on 

esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Päällystyksen vaikutus kartongin eri ominaisuuksiin. (Knowpap v.21.0) 

 

 

 

2.2 Rainan muodostuminen 

 

Kartongin raaka-aineet jakautuvat epätasaisesti rainan kaikissa suunnissa. Kuitukim-

puiksi flokkautuneet kuidut orientoituvat pääasiassa konesuuntaan. Usein raaka-ainei-

den seossuhde vaihtelee riippuen rainan kohdasta sekä pituus- että poikkisuunnassa. 

Merkittävin kartongin rakenteeseen vaikuttava tekijä on sen sisältämät kuidut. Yksi 

gramma kartonkia sisältää 2-20 miljoonaa kuitua. Yksittäisen kuitujen väliset sidokset 

muodostavat yhdessä kuituverkoston, joka antaa kartongille sen perusrakenteen ja vai-

kuttaa oleellisesti muun muassa sen lujuusominaisuuksiin. Kuituverkoston ja sitä kautta 

kartongin perusrakenteeseen voidaan lisäämällä erilaisia kuituja, sillä eri raaka-aineista 

saatavat kuidut poikkeavat ominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan toisistaan erittäin paljon. 

(Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

 

Kartonkiraina muodostetaan kartonkikoneen viiraosalla, jossa massasulppu suihkutetaan 

virtauksen suuntaan liikkuvalle viiralle. Viiralle suihkutettavan sulpun sisältämä vesi al-

kaa suotautumaan viiran läpi ja sulppu alkaa saostumaan. Monet lopputuotteelle tärkeät 

ominaisuudet kuten formaatio määräytyy rainanmuodostuksen aikana eikä niihin pys-

tytä vaikuttamaan seuraavilla prosessivaiheilla kuin marginaalisesti. Massasulpun suo-

tautuminen ja saostuminen on esitetty kuvassa 5. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; 

Knowpap v.21.0)  
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Kuva 5. Massasulpun suotautuminen ja saostuminen viiraosalla (Häggblom-Ahnger et 

al., 2003). 

 

2.3 Rainan rakenne 

 

Rainan tärkeät rakenneominaisuudet määräytyvät muodostumisen aikana sen osien yh-

teisvaikutuksena. Kartongin rakenteeseen vaikuttaa muun muassa veden virtaus. Vesi 

pyrkii virtaamaan kuiturainan läpi sellaisista kohdista missä on virtausvastus mahdolli-

simman pieni. Veden mukana tällaisiin ohuempiin kohtiin kulkeutuu lisää kuituja ja 

kuitukerroksen erot tasoittuvat. Leikkausvoimat hajottavat tehokkaasti kuituflokkeja ja 

vaikuttavat kuitujen suuntautumiseen eli kuituorientaatioon. Kitkan aiheuttamat leik-

kausvoimat syntyvät nopeuseroista virtausten reunojen ja keskiosan välillä. Veden pois-

toelimet sekä leikkausvoimat aiheuttavat kartongin formaatiota parantavan mikroturbu-

lenssin. Turbulenssin on oltava riittävän voimakas, jotta se pystyy hajottamaan mas-

sasulpun sisältämät kuituflokit. Liian voimakas turbulenssi kuitenkin rikkoo jo muodos-

tunutta kuitumattoa, jolloin seurauksena voi olla epätasainen materiaalijakauma. Veden 

virtaus viiran läpi, leikkausvoimat ja turbulenssi kohdistavat sulppuun hydrodynaamisia 

voimia viiraosalla (Kuva 6). (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Knowpap v.21.0) 
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Kuva 6. Viiraosalla massasulppuun kohdistuvia hydrodynaamisia voimia. (Knowpap 

v.21.0) 

 

Veden poistumistapa sulpusta vaikuttaa olennaisesti kartongin kuituverkostorakentee-

seen. Vedenpoiston tapahtuessa suotautumalla, erilliset kuidut laskeutuvat jo viiralle 

muodostuneen kuiturakenteen päälle. Suotautumalla asettuvat kuidut orientoituvat 

enemmän ja asettuvat tasaisemmaksi verkostoksi kuin jos kuidut saavat vapaasti flok-

kautua ja saostua ennen veden poistamista viiran läpi. Saostumisessa sulpun sakeus säi-

lyy sulppukerroksen paksuussuunnassa likimain samana veden poistuessa ja sulpun kes-

kimääräisen sakeuden kasvaessa. Suotautumalla syntyneessä rainassa ei kuitumattoa 

esiinny lainkaan ja sen rakenne on huopautunut. Huopautuneen rakenteen paksuussuun-

tainen lujuus on huomattavasti korkeampi kuin kerrostuneen rakenteen. Huopautuneessa 

rakenteessa osa kuiduista on suuntautunut myös rakenteen paksuussuuntaan kun kerros-

tuneessa rakenteessa on suhteellisen vähän kuituja rainan paksuussuunnassa. Erilaiset 

kuituverkoston rakenteita on esitetty kuvassa 7. (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

 

 

Kuva 7. Kuituverkoston erilaisia rakenteita. (Knowpap v.21.0) 

 

Viiraosalla olevan formerin avulla voidaan poistaa vettä rainaan nähden kohtisuorasti 

kumpaankin suuntaan. Tällä tavoin kartongin rakenteesta saadaan symmetrisempi. Sym-

metrinen keskikerros on tärkeä erityisesti taivekartongille, jossa rainan molemmille 

puolille liitetään toinen raina. Koska erityisesti hienoaines kulkee veden mukana, hie-

noainekset sijaitsevat pääasiassa ylä- sekä alapinnalla, keskiosan ollessa melko 
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hienoaineeton. Ylä- ja alapinnan korkea hienoainesmäärä parantaa taivekartongissa ker-

rosten välistä palstautumislujuutta, mutta toisaalta rainan keskelle voi muodostua 

heikko kohta. Symmetristä vedenpoistojakaumaa ja hienoainesjakauma on esitetty ku-

vassa 8. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Knowpap v.21.0) 

 

 

 

Kuva 8. Vedenpoisto sunnan merkitys hienoainekseen. (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

 

2.4 Kuituorientaatio 

 

Kartongin tai paperin kuidut eivät ole suuntautuneet tasaisesti tason suunnassa, vaan 

kuidut ovat aina suuntautuneet enemmän konesuuntaan kuin poikkisuuntaan. Kuidut al-

kavat suuntautumaan perälaatikon huulivirtauksessa ennen viiralle levittämistä. Kui-

tuorientaatiolla tarkoitetaan kartongin tason suuntaisen kuitujakauman epäsymmetri-

syyttä. Erisuuntiin osoittavien kuitujen suhteellista osuutta kuvataan kuituorientaatioja-

kaumalla (Kuva 9). Kuitujen orientoituminen saadaan aikaan jo muodostuneen kuitu-

maton ja suotautuvan sulpun välisellä konesuuntaisella nopeuserolla. Orientoitumisen 

voimakkuuteen vaikuttavat nopeuseron suuruus sekä se kuinka vapaasti kuidut voivat 

kääntyä orientoivan voiman vaikutuksesta. Yksittäiset kuidut orientoituvat helpommin 

kuin kuituflokit. Mitä vähemmän massasulpussa on flokkeja sitä voimakkaampaa 
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kuitujen orientoituminen on. Orientoitumista voidaan näin ollen parantaa muun muassa 

perälaatikkosakeuden laskemisella, jolloin flokkeja syntyy vähemmän ja niiden lujuus 

on pienempi. Kuituorientaatio vaikuttaa muun muassa kartongin jäykkyyteen. Karton-

gin valmistuksessa sopiva kuituorientaatio on sellainen että kuidut ovat suuntautuneet 

melko tasaisesti konesuuntaa sekä poikkisuuntaan. Kuituorientaatio vaikuttaa lähes 

kaikkiin kartongin fysikaalisiin ominaisuuksiin. Kartongin jalostuksessa ja käytössä 

siltä vaaditaan monia erilaisia lujuusominaisuuksia, kuten jäykkyyttä tai palstautumislu-

juutta. Kuituorientaatio vaikuttaa erityisesti kartongin jäykkyyteen ja jäykkyyssuhtee-

seen. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Knowpap v.21.0) 

 

 

Kuva 9. Kuituorientaatiojakauma (Knowpap v.21.0). 

 

2.5 Formaatio 

 

Kartongin tai paperin pienimittakaavaista neliömassavaihtelua kutsutaan formaatioksi. 

ISO-standardin mukainen määritelmä formaatiosta on tapa, jolla kuidut ovat jakautuneet, 

järjestäytyneet ja sekoittuneet tason suunnassa muodostaakseen paperin tai kartongin. 

Mitä vähemmän pienimittakaavaista vaihtelua on sitä parempi formaatio. Pienimittakaa-

vaisella hajonnalla tarkoitetaan hajontaa, jonka aallonpituus on 0-100 mm. Neliömassa 

vaihtelu, jonka aallonpituus ulottuu nollasta muutamaan senttiin luetaan formaatio-käsit-

teen piiriin. Yli 100 mm aallonpituuksilla tapahtuvaa vaihtelua sanotaan 
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neliömassavaihteluksi. Kuvassa 10 on esitetty paperi, jonka formaatio on huono. Kuvasta 

voi huomata, että kuidut ja muu kiintoaine on jakautunut melko epätasaisesti paperin ta-

son suunnassa. (Kajanto et al., 1998; Norman, 2000; Häggblom-Ahnger et al., 2003; 

Knowpap v.21.0) 

 

 

 

Kuva 10.Vasemmalla hyvä formaatio ja oikealla huono. (Kinnunen, 2021) 
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3 TAIVEKARTONGIN VALMISTUS SEKÄ JALOSTUS 

 

Kartongin valmistus on jatkuvatoiminen prosessi, jossa sopivasti valituista sekä sekoite-

tuista raaka-aineista valmistettu vesipitoinen massaseos suodatetaan ja kuivatetaan kar-

tongiksi. Kartongin laatuun ja ominaisuuksiin vaikuttaa kartonkikoneen eri osaprosessien 

lisäksi valittujen massojen laatu. Tässä työssä keskitytään kuitenkin taivekartongin val-

mistusprosessiin ja erityisesti prosessissa ilmenevään konesuuntaiseen vaihteluun. Kar-

tonkikoneella valmistettu kartonki vaatii aina jatkokäsittelyä ja -jalostusta. Konesuuntai-

sella vaihtelulla on suuri vaikutus erityisesti jatkojalostukseen. Kartonkikone osaproses-

seineen sekä tärkeimmät jatkojalostusvaiheet on esitelty seuraavaksi. 

 

Kuva 11. Yleiskuva modernista kartonkikoneesta kuvattuna märkäpäästä kohti kuiva-

päätä. (Knowpap v.21.0). 

 

3.1 Märkäpää 

 

Kartonkikoneen osaa, joka pitää sisällään lyhyet kierrot, perälaatikot, viiraosan ja puris-

tinosan kutsutaan kartonkikoneen märkäpääksi. Märkäpään rajaus voi vaihdella lähteestä 

riippuen, mutta tässä työssä märkäpää on rajattu edellä mainitulla tavalla. Kartongin tär-

keimmät ominaisuudet syntyvät tuotteen vesipitoisuuden ollessa korkea. Märkäpäässä 

saavutetaan 35-50% kuiva-ainepitoisuus (Knowpap v.21.0). 

 

3.1.1 Lyhyt kierto 

 

Lyhyt kierto on prosessin osa, jossa viiran läpäissyt, kuituja ja muita hienojakoisia raaka-

aineita sisältävä vesi kerätään viirakaivoon. Vettä käytetään konesäiliöstä tulevan sakean 
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massa laimentamiseen. Konesäiliöstä tulevan massan sakeus on noin 3%, ja se laimenne-

taan kerroksesta riippuen 0,2 – 1,2 % perälaatikko sakeuteteen. Perälaatikosta viiralle le-

vitettävä massasuspensiossa on vettä siis noin 99%.(Paulapuro, et al., 2000.; Häggblom-

Ahnger et al., 2003; Knowpap v.21.0) 

 

Lyhyen kierron tehtävinä on 

- laimentaa konesäiliön sakea massa perälaatikkosakeuteen viirakaivon vedellä. 

- palauttaa viiraosalta tuleva vesi sekä retentoidan viiraveden sisältämä kiintoaine 

takaisin kartonkirainaan. 

- puhdistaa massaa epäpuhtauksista, ilmasta sekä liuenneista kaasuista 

- syöttää laimennettu massavirta perälaatikkoon mahdollisimman tasasakeuksisena 

ja vaimentaa sekä tasata perälaatikkoon tulevia häiriöimpulsseja. 

- kemikaalien, täyteaineiden ja lisäaineiden tasainen sekoittuminen ja oikea annos-

telu massan joukkoon. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Knowpap v.21.0) 

 

Lyhyessä kierrossa olevan lähestymisjärjestelmän putkiston painepulsaatio vaikuttaa kar-

tongin neliömassaan. Mahdollisia painepulsaation aiheuttajia on esitelty myöhemmin 

tässä luvussa. Painepulssit aiheuttaa neliömassa vaihtelua, joka esiintyy konesuunnassa. 

Konesuuntaisen neliömassavaihtelun yleisin syy on pulsaatio lähestymisputkistossa. Ko-

nesuuntainen painepulssit aiheuttavat ei-toivottua vaihtelua perälaatikon huulivirtauk-

sessa ja kuituorientaatiossa. Painepulsaation vaikutusta kartonkikoneen viiraosalla on esi-

tetty kuvassa 12. ( Paulapuro et al., 2000; Knowpap v.21.0). 

 

 

Kuva 12. Lähestymisputkiston painepulssin vaikutus konesuuntaiseen profiiliin. Mu-

kailtu (Knowpap v.21.0). 
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Lähestymisputkisto koostuu elementeistä, jotka voivat 

- aiheuttaa, 

- välittää, 

- vaimentaa tai vahvistaa 

painevaihtelua. Painevaihtelun aiheuttaman neliömassavaihtelun taajuutta mittaamalla 

voidaan päästä painevaihtelun aiheuttajan jäljille. Eräitä lyhyen kierron painevaihtelun 

aiheuttajia vaihtelun taajuuden mukaan on esitetty kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13. Mahdollisia painepulsaation lähteitä lyhyessä kierrossa (Paulapuro et al., 2000) 

 

Lyhyttä kiertoa voidaan kutsua kartonginvalmistusprosessin arimmaksi osaksi, sillä ly-

hyessä kierrossa esiintyvät häiriöt näkyvät suoraan lopputuotteessa. (Häggblom-Ahnger 

et al., 2003; Knowpap v.21.0) 

 

3.1.2 Perälaatikot 

 

Lähestymisputkisto toimittaa kartonkikoneen lyhyissä kierroissa oikeaan sakeuteen lai-

mennetun massasulpun kartonkikoneen perälaatikoille. Monikerroskartongeilla, on jokai-

sella kerroksella perinteisesti oma perälaatikko. Kartongin kerrostunut rakenne on 
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mahdollista tehdä kuitenkin myös monikerrosperälaatikolla, jossa yhdestä perälaatikosta 

viiralle syötetään useampi päällekkäinen massasulppukerros. Perälaatikoiden tehtävänä 

on syöttää massasulppu mahdollisimman tasaisena ja kuituflokittomana viiroille koko 

kartonkikoneen leveydellä. Yksi tärkeimmistä perälaatikon säädettävistä ominaisuuksista 

on huuliaukon koko. Huuliaukkoa säätämällä voidaan vaikuttaa muun muassa poikki-

suuntaiseen neliömassa profiilin sekä formaatioon. Massa ohjataan perälaatikkoihin ko-

neen poikkisuuntaan kapenevien jakotukkien avulla. Jakotukkien kapenevan muodon 

avulla varmistetaan, että virtausnopeudet pysyvät samana koko kartonkikoneenlevey-

deltä.  Leikkausvoimien ja turbulenssin avulla hajotetaan massasulpussa olevia kuituflok-

keja. Leikkausvoimia ja turbulenssia saadaan aikaan muun muassa putkiston virtauspin-

tojen kitkan ja virtauskanavien muodon muutoksien avulla. Perälaatikon ja sen syöttöput-

kiston yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös stabiloida syöttövirtauksen painevaihteluita ja 

pulseerausta. Syöttövirtauksen pulseerausta voi aiheuttaa muun muassa konesihdin foili-

pulssit. Foilipulssit syntyvät konesihdin sykesiivistä, joiden tarkoituksena on pitää sihdin 

pinta puhtaana ja estää sen tukkeutumista. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Knowpap 

v.21.0) 

 

3.1.3 Viiraosa 

 

Kartonkiraina muodostetaan perälaatikosta viiralle syötettävästä massasulpusta suotaut-

tamalla. Kuten perälaatikoita, niin myös viiroja on omansa jokaisella kartongin kerrok-

sella. Kartongille, kuin myös eri paperilajeille on ominaista, että lopputuotteen tärkeät 

rakenteelliset ominaisuudet määräytyvät valtaosin viiraosalla. Perälaatikosta syötettävän 

massasulpun sakeus on niin alhainen, että kuidut pystyvät liikkumaan toisiinsa nähden. 

Suotautumisen edetessä ja veden poistuessa viiran läpi, kuitujen liikkuminen toisiinsa 

nähden vähenee ja ne muodostavat kuituverkon. Kun kuidut ovat muodostaneet verkon, 

ne eivät juurikaan pysty enää liikkumaan toisiinsa nähden. Jos suotautuminen on liian 

nopeaa, kuidut muodostavat flokkeja, eikä pohjan muodostus ole tasaista. Tämän vuoksi 

suotautumisen pyritään pitämään riittävän hitaana. Konesuuntaisia sakeusvaihteluita ei 

juurikaan pysty tasaamaan viiraosalla, vaan suotautuminen on epätasaista ja lopputulok-

sena on konesuuntaista vaihtelua kartongin neliömassassa. Monet tärkeimmistä ominai-

suuksista, kuten kartongin lujuus, jäykkyys ja painettavuus riippuvat oleellisesti viira-

osalla muodostetun kuituverkoston rakenteesta. Ominaisuuksien kannalta on parempi, 

että kuituverkosto on muodostunut tasaisesti yksittäisistä kuiduista kuin flokkaantuneista 

kuiduista. Perälaatikosta viiralle suihkutettaessa massasulpun sakeus on 0,2-1,5 %, ja 
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viiraosalta poistuessa sen kuiva-ainepitoisuus on 15-20%. Massasulpun sisältämästä ve-

destä poistetaan siis yli 95 % suotauttamalla viiraosalla. Vedenpoiston suunnalla vaiku-

tetaan muun muassa kartongin hienoainejakaumaan, jolla on vaikutusta muun muassa 

kartongin lujuus ominaisuuksiin. Hienoaine poistuu veden mukana, joten suurin osa siitä 

on lähellä viiran pintaa. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Knowpap v.21.0) 

 

3.1.4 Puristinosa 

 

Kartonkiraina ohjataan viiraosan jälkeen puristinosalle, jonka tehtävänä on poistaa rai-

nasta mahdollisimman paljon vettä puristamalla. Puristinosan tehtävänä on myös tiivistää 

rainaa, jotta lujien kuitujen välisten sidosten muodostuminen kuivatusosalla paranee. Pu-

ristin osa koostuu 1-4 puristimesta, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Kuten edellä on 

mainittu, kartonkirainan kuiva-ainepitoisuus viiraosan jälkeen on 15-20 %. Kuiva-ainepi-

toisuus puristinosan jälkeen on 35-50% puristinosan rakenteesta sekä kartonkilajista. 

Vaikka nousu kuiva-aineessa on prosentuaalisesti korkea, rainasta poistuu vain murto osa 

kartonkirainan sisältämästä alkuperäisestä vesimäärästä. Veden poistaminen mekaani-

sesti rainasta puristamalla on edullista höyrykuivatukseen verrattuna (Lappalainen, 

2004). Puristinosalla saavutetulla kuiva-ainepitoisuudella on todella suuri merkitys kar-

tongin valmistuskustannuksiin, sillä yhden prosentin nousu kuiva-aineessa pienentää kui-

vatusosan höyrynkulutusta 3-4%. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Knowpap v.21.0) 

 

Kartonkirainan märkäpuristus tapahtuu kahden puristinhuovan tai puristinhuovan ja si-

leäpintaisen telan väliin. Rainaa puristettaessa sen tilavuus pienenee, eikä vedellä ole enää 

tilaa, jolloin se poistuu puristinhuopaan. Puristinhuopa kuivataan imulaatikon avulla huo-

pakierron aikana, ja se on jälleen valmis ottamaan vettä vastaan kartonkirainasta (Slater, 

et al., 2000). Puristusvoima ei saa olla liian suuri, jotta raina ei rikkoudu. Liian voimakas 

puristus huuhtoo radasta hienoainesta ja rikkoo kuituverkon. Rainasta poistettava vesi si-

sältää rainasta irronnutta hienoainetta (Paulapuro 2000). Liian kova puristus huonontaa 

bulkkia, joka on yksi tärkeimmistä taivekartongin ominaisuuksista. Puristusvoimaa lisä-

tään rainan edetessä puristinosalla. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Knowpap v.21.0) 

Puristinosalla voidaan vaikuttaa seuraaviin kartongin ominaisuuksiin: 

 

- sileys ja symmetria 

- hienoainejakauma 

- pölyävyys 
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- kosteus ja kosteusprofiilit 

- huokoisuus 

- bulkki 

 

Puristinosan viimeisenä puristimena voi olla tasauspuristin, jonka tehtävä ei ole poistaa 

vettä, vaan tasoittaa rainaa ennen kuivatusosaa. Tasauspuristimessa ei ole huopaa. Tasai-

sempi raina vähentää höyrynkulutusta kuivatusosalla, koska lämmönsiirto sylinteristä 

kartonkiin on parempi. (Lappalainen, 2004; Paulapuro, 2000; Knowpap v.21.0) 

 

3.2 Kuivapää 

 

Kartonkikoneen kuivapääksi kutsutaan kartonkikonetta ja sen osia puristinosasta eteen-

päin aina rullaimeen saakka. Kartonkikoneesta kuivapään ensimmäinen osa on kuivatus-

osa. Prosessista ja lopputuotteesta riippuen kuivatusosan ja rullaimen välissä kartonkia 

kalanteroidaan ja päällystetään yhden tai useamman kerran. 

 

3.2.1 Kuivatusosa 

 

Kuivatusosan tehtävänä on ottaa vastaan puristinosalta tuleva noin 50 % kuiva-aineessa 

oleva kartonkiraina ja kuivata se mahdollisimman kuivaksi lopputuotteelta vaadittavat 

ominaisuudet säilyttäen. Kuivatus tapahtuu haihduttamalla vesi rainasta höyryllä lämmi-

tettyjen sylintereiden avulla. Kuivatusosan ensimmäiset sylinterit eivät ole täydessä höy-

rynpaineessa, vaan kuivatus täytyy aloittaa rauhallisesti, jotta rainan pinta ei sulkeudu. 

Veden haihtuminen on heikkoa sulkeutuneen pinnan läpi. Kuivatuksen heikkenemisen 

lisäksi liian raju kuivatus voi aiheuttaa pölyämistä. Sulkeutuneiden pintojen väliin jäänyt 

kosteus voi irrottaa kartongin kerrokset toisistaan valmistusprosessin aikana. Pahimmassa 

tapauksessa sulkeutuneiden kerrosten väliin jäänyttä kosteutta ei pystytä havaitsemaan 

valmistusprosessin aikana vaan kartongin z-suuntainen lujuus romahtaa vasta kartongin 

jatkojalostuksen aikana. Kartonkikoneessa on useita kymmeniä kuivatussylintereitä 

(Lappalainen, 2004). Sylintereiden höyrynpainetta ja lämpötilaa nostetaan myöhemmin 

kuivatusosalla. Sylinteri- tai höyryryhmäkohtaisia höyrynpaineita säädetään automaa-

tiojärjestelmän avulla. Rainan kosteutta mitataan kuivatuksen jälkeen ja järjestelmä sää-

tää höyrynpaineita, jotta päästään mahdollisimman lähelle ohjearvoa. Kuivatuksella voi-

daan vaikuttaa kartongin kosteusprofiileihin. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Knowpap 

v.21.0) 
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3.2.2 Päällystys 

 

Kartonki pinnoitetaan päällystysosalla pigmenttejä, sideaineita, lisäaineita ja vettä sisäl-

tävällä päällysteseoksella, jota kutsutaan usein pastaksi. Päällystepasta levitetään tasai-

sesti koko rainan leveydelle, minkä jälkeen sen sisältämä ylimääräinen vesi haihdutetaan 

pois. Vesi haihdutetaan kartongista erilaisten kuivainten, kuten infra- leiju- tai sylinteri-

kuivainten avulla. Päällystyksellä pyritään parantamaan kartongin painatusominaisuuksia 

ja ulkonäköä.  

 

Päällystyksellä voidaan vaikuttaa optisten ominaisuuksien lisäksi myös kartongin jäyk-

kyyteen sekä veden ja rasvan kestoon. Kartonki voidaan päällystää molemmin puolin tai 

vain toiselta puolelta. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Knowpap v.21.0) 

 

Perinteisin tapa päällystää kartonkia on sivelytelapäällystys, jossa kartongin pintaan ap-

plikoidaan päällystepastaa koko rainan leveydeltä. Kartonkiin jäävää päällystepastan 

määrää säädetään kaapimalla ylimääräinen pois (Kuva 14). Kaavinterällä pystytään hal-

litsemaan päällystepastan poikkisuuntaista määrää kuormittamalla kaavinterää halutuista 

kohdista. Konesuuntaiset vaihtelut kartongin neliömassassa ja paksuudessa hankaloitta-

vat tasaisen päällystekerroksen saavuttamista. Ohuisiin kohtiin jää enemmän päällystettä 

kuin paksuihin, koska kaavinterän ja vastatelan väli on suurempi niiltä kohdin. (Hägg-

blom-Ahnger et al., 2003; Knowpap v.21.0) 
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Kuva 14. Periaatekuva kartongin sivelypäällystyksestä (Knowpap v.21.0). 

 

3.2.3 Kalanterointi 

 

Kalanteroinnin tehtävänä on nostaa kartongin sileyttä sekä kiiltoa. Pintaominaisuuksien 

lisäksi kalanteroinnilla pyritään tasaamaan kartongin poikkisuuntaista tiheys- ja paksuus-

profiilia. Kalanteroinnilla tarkoitetaan rainan viemistä kahden tai useamman telan muo-

dostaman nipin läpi. Kartonkikoneessa voi olla useampia kalantereita, joista ensimmäi-

nen on usein kuivatusosan jälkeen niin kutsuttu välikalanteri ennen online päällystystä. 

Välikalanterilla pyritään saamaan kartongin pinta sekä poikkisuuntainen profiili mahdol-

lisimman tasaiseksi ennen päällystystä. Kartongissa ja paperissa on aina neliömassa- ja 

kosteusvaihtelua, jotka aiheuttavat paksuus vaihtelua. Monet kartongin viat tulevat esiin 

kalanteroinnin aikana, vaikka kalanteri ei ole vikojen juurisyy. Näitä syitä on muun mu-

assa: 

 

 

- Profiiliviat 

- Rullausviat 

- Visuaaliset viat (kiilto, sileys, pinnan epätasaisuus) 
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Profiiliviat ovat kaikista yleisimpiä kalanteroinnin aikana havaittuja vikoja. Vikoja ai-

heuttaa esimerkiksi neliömassa-, paksuus-, kosteus- ja päällystemäärävaihtelu. Karton-

gissa esiintyvää vaihtelua pyritään tasaamaan kalanteroimalla. Liian suuret vaihtelua kar-

tongissa näkyvät kuitenkin kartongin ulkonäössä. Liian voimakkaan kalanteroinnin huo-

nona puolena on bulkin ja sen myötä paksuuden menetys. Välikalanterin telat ovat kova-

pintaisia. Kartonkikoneessa voi olla myös kalanteri online-päällystyksen jälkeen, ennen 

rullainta. Ennen rullainta, päällystyksen jälkeen olevalla kalanterilla kartonki saa lopulli-

sen sileytensä sekä kiiltonsa, jonka lisäksi sillä voidaan tasata poikkisuuntaista paksuus-

profiilia. (Ehrola et al., 1999; Häggblom-Ahnger et al., 2003; Lappalainen, 2004; Know-

pap v.21.0) 

 

3.2.4 Rullaus 

 

Rullaimella kartonkikoneessa tason muotoiseksi valmistettu kartonki muunnetaan hel-

pommin käsiteltävään muotoon rullaamalla. Rullain katkaiseen kartonkikoneen jatkuva-

toimisen prosessin, ja se vaihtuu jaksoittain toimivaksi prosessiksi. Myös jaksoittain toi-

mivan prosessin hyötysuhde on pidettävä mahdollisimman korkeana, jotta jatkuvatoimi-

sen prosessin aikana saavutettua työtä ei hukattaisi. Rullauksessa on pystyttävä säilyttä-

mään kartongin tärkeät ominaisuudet, ja rullatusta kartongista mahdollisimman suuri osa 

on pysyttävä myyntikuntoisena. Huonolla rullauksella voidaan vaikuttaa negatiivisesti 

erityisesti kartongin bulkkiin ja sitä kautta jäykkyyteen. Rullaimella kartonki rullataan 

teräksiselle tambuuritelalle, kun haluttu halkaisija on saavutettu. Rullauksen laatuun vai-

kuttaa kartongin poikki- ja konesuuntainen paksuusprofiili. Epätasaiset profiilit aiheutta-

vat rullausongelmia. Säännöllinen konesuunnassa toistuva vaihtelu vaikuttaa konerullan 

pituuteen. Jos rullan syntyessä esimerkiksi konesuuntaisen paksuusvaihtelusta johtuvat 

paksummat kohdat kerrostuvat rullauksen aikana, ongelma kertaantuu ja voi aiheuttaa 

ongelmia rullausprosessissa. Rullaimella valmistunut konerulla siirretään kartongin jäl-

kikäsittelyyn. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Niiles, et al., 1999; Knowpap v.21.0) 

 

3.3 Jatkojalostus 

 

Kartonkikoneella valmistettu kartonki vaatii aina jatkojalostusta. Jatkojalostuksen tehtä-

vänä on nimensä mukaan jalostaa kartonkikoneella valmistettu kartonki lopputuotteeksi. 

Tehtaan sisällä tapahtuvaan jatkojalostukseen kuuluu yleensä pituusleikkaus sekä 
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arkkileikkaus. Kartongin yleisimpiä loppukäyttökohteita ovat erilaisten tuotteiden pak-

kaamiseen käytettävät kotelot sekä graafinen loppukäyttö kuten kortit ja kirjan kannet. 

 

3.3.1 Pituusleikkaus 

 

Kartonkikoneen rullaimella konerullaksi muodostettu raina on useita metrejä leveä ja 

kymmeniä kilometrejä pitkä. Konerullalla oleva raina leikataan asiakkaalle sopivan le-

vyisiksi ja pituisiksi asiakasrulliksi pituusleikkurilla (Kuva 14). Asiakasrulla rullataan 

hylsyn ympärille ja konerullan huonot reunat poistetaan pituusleikkurilla. Asiakasrullalta 

vaaditaan hyvää ajettavuutta jatkojalostuksen seuraavissa vaiheissa kuten arkkileikkauk-

sessa ja painatuksessa. Asiakasrullan on myös pysyttävä hyvänä kuljetuksen ja varastoin-

nin aikana. Kuljetuksessa vaurioituneet rullat laskevat jatkojalostuksen hyötysuhdetta, 

koska koneita joudutaan ajamaan hiljempaa (Hämäläinen, Niemi, Pirnes, 1999). Karton-

gin ominaisuudet, kuten huono neliömassaprofiili voi vaikeuttaa pituusleikkausta ja hei-

kentää asiakasrullien laatua. Pituusleikkurilla ei kuitenkaan pysty parantamaan kartongin 

laatua. Kartonkia pituusleikattaessa on käytettä suuri halkaisijaista hylsyä rullan pohjan 

käyristymisen ehkäisemiseksi. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Niiles et al., 1999; Know-

pap v.21.0) 

 

 

Kuva 14. Pituusleikkurilla kartonkikoneella rullatusta konerullasta leikataan sopivan ko-

koisia asiakasrullia. (Knowpap v.21.0) 
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3.4 Kotelon valmistus 

 

Taivekartongin yleisin käyttökohde on kotelo, ja siitä voidaan käyttää myös nimitystä 

kotelokartonki. Kartonkikotelolla tarkoitetaan kartongista valmistettu kuluttajapak-

kausta, joka on moniväripainettu. Kartonkikotelot toimitetaan asiakkaalle yleensä joko 

liimattuina koteloina tai stanssattuina aihioina. Kartongin jalostajien ja kartonkikotelon 

käyttäjien kannalta kartonkikotelon tärkeimmät ominaisuudet ovat lujuus- ja painetta-

vuus ominaisuudet sekä elintarvike- ja pakkauskelpoisuus. (Karhuketo et al., 2004) 

 

Kartonkikotelon valmistus voidaan jakaa kolmeen tai useampaan vaiheeseen kotelon 

vaativuudesta riippuen. Valmistuksen päävaiheet ovat kuitenkin lähes jokaisessa ta-

pauksessa painatus, stanssaus ja liimaus. Kartongin pintaan painetaan halutut kuvat sekä 

teksti painatuksen aikana. Painatus voidaan tehdä kartonkiarkkiin tai suoraan rullalle. 

Stanssauksessa painetusta kartonkiarkista tai rullasta leikataan irti halutun muotoinen 

koteloaihio ja siihen tehdään tarvittavat taiteurat. Painetun ja stanssatun kartonkiaihion 

sivut yhdistetään liimaamalla, jonka jälkeen koteloaihio on valmis. Kartonkikotelon val-

mistusprosessi on esitetty kuviossa 1. (Karhuketo et al., 2004)  

 

 

Kartonkiarkki 
tai rulla

Painatus ja 
lakkaus

Kotelon 
koristelu

Stanssaus
Kotelon 
liimaus

Valmis 
kartonkikotelo
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4 TAIVEKARTONGIN OMINAISUUDET JA TASALAATUISUUS 

 

Useat kartongin ominaisuudet vaikuttavat sen loppukäyttöön. Kartongin ominaisuudet 

voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 

 

- perusominaisuudet 

- lujuusominaisuudet 

- jäykkyysominaisuudet 

- pintaominaisuudet 

- absorptio-ominaisuudet 

- optiset ominaisuudet 

 

Näitä eri ominaisuuksia voidaan mitata monin erilaisin menetelmin. Toisten ominai-

suuksien voidaan ajatella olevan toisia tärkeämpiä kartongin loppukäyttökohteesta riip-

puen. Taulukossa 1 on esitetty kartongin tärkeimmät ominaisuusryhmät ja niihin kuulu-

vat mitattavat ominaisuudet. (Levlin, 1999b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Taulukko 1. Kartongin tärkeimmät ominaisuudet. 

Ominaisuusryhmä Mitattava ominaisuus 

Perusominaisuudet Neliömassa 

Paksuus 

Tiheys/bulkki 

Mittapysyvyys 

Käyryys 

Jäykkyysominaisuudet Taivutusjäykkyys 

Lujuusominaisuudet Vetolujuus 

Puhkaisulujuus 

Repäisylujuus 

Taivutuksen kesto 

Pintalujuus 

Palstautumislujuus 

Pintaominaisuudet Sileys tai karheus 

Kiilto 

Pintalujuus 

Absorptio-ominaisuudet Imeytymisaste 

Optiset ominaisuudet Vaaleus 

Sävy 

Kiilto 

 

4.1 Tasalaatuisuuden merkitys jatkojalostuksessa 

 

Kartongin tasalaatuisuus on tärkeää sen jalostuksen ja loppukäytön kannalta. Tasalaatui-

suuden varmistamiseksi tuotteen laadun ja sen ominaisuuksien säännöllinen testaus on 

tärkeää. Kartongin valmistusprosessi on hyvin pitkälle kehittynyt prosessi ja lopputuot-

teen toleranssit ovat pienentyneet ja yhä pienempi laadun vaihtelu tuotteen ominaisuuk-

sissa on hyväksyttävää. Tasalaatuisuuden korostumisen myötä tehokkaan ja asianmukai-

sen kartongin testauksen merkitys kasvaa. Tuotteen testaamisella voi olla monia erilaisia 

syitä. Testejä voidaan tehdä valmiille tai puolivalmiille tuotteelle, jotta prosessiolosuhteet 

saadaan säädettyä tuotteen ominaisuuksien vaatimalle tasolle. Testaamisen perusteena 

voi olla myös lopputuotteen johdonmukainen laadunvalvonta, jonka avulla tuote saadaan 

pysymään asetettujen laatuvaatimusten sisällä. Testauksella voidaan myös osoittaa tuot-

teen tiettyjä ominaisuuksia markkinointi mielessä. (Levlin, 1999a)  
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Nykyisin suuri osa mittauksista tehdään online-mittauksina suoraan prosessista tuotannon 

aikana. Online-mittauksen mahdollistaa tehokkaan tuotannon ja laadun hallinnan. Tehok-

kuuden vuoksi online-mittauksia halutaan tehdä mahdollisimman kattavasti ja nopeasti. 

Asianmukaisten online-sensoreiden ja -mittareiden olemassa olo ja toiminta on ehdoton 

edellytys prosessin kehityksen kannalta. (Levlin, 1999a) 

 

Kartongin jatkojalostuksen kannalta on tärkeätä, että kartongin ajettavuus ja painettavuus 

ovat hyvällä tasolla. Kartongin ajettavuus vaikuttaa jatkojalostus prosessin häiriöttömyy-

teen ja sitä kautta sen tehokkuuteen. Painettavuudella tarkoitetaan painojäljen muodostu-

mista painoprosessissa. Ajettavuus on silloin hyvä, kun koneiden tuotantonopeus voidaan 

pitää korkeana, eikä kartongista johtuvia häiriöitä esiinny. Ajettavuusongelmat voidaan 

jakaa kolmeen ryhmään. 

 

- äkillisiin 

- kumuloituviin 

- tuotantoa hidastaviin 

 

Äkillisellä häiriöllä tarkoitetaan tuotannon kokonaan pysäyttävää häiriötä, esimerkiksi ra-

takatkoa. Kumuloituvilla häiriöillä tarkoitetaan vähitellen kehittyviä ongelmia, joiden 

johdosta tuotanto joudutaan pysäyttämään. Kumuloituva ongelma voi olla esimerkiksi 

kartongin pölyävyys tai kartongin ominaisuuksien vaihtelu, jonka vuoksi painokonetta 

joudutaan säätämään. Tuotantoa hidastavia ongelmia voi olla esimerkiksi kartongin 

heikko lujuus, jonka vuoksi painokonetta joudutaan ajamaan hiljaisemmalla nopeudella 

kartongin koossapysymisen takaamiseksi. Ajettavuusongelmat painatuksen aikana ei ole 

automaattisesti kartongista johtuvaa, vaan ne voi aiheutua myös painokoneesta tai muista 

tekijöistä, ja ne johtuvatkin usein useamman tekijän yhteisvaikutuksesta. (Karhuketo et 

al., 2004; Oittinen ja Saarelma, 1998) 

 

Jokainen loppukäyttökohde asettaa omat vaatimuksensa kartongin ominaisuuksille. Joka 

tapauksessa on olemassa joitain yhteisiä vaatimuksia loppukäytöstä riippumatta. Ominai-

suudet voidaan jakaa ryhmiin seuraavasti: 

 

- mekaanisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin 

- puhtausominaisuuksiin 

- visuaalisiin ominaisuuksiin. (Kiviranta, 2000) 
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Kartonkia käytetään yleisimmin erilaisten koteloiden valmistukseen. Perusvaatimus kar-

tongille on tietty mekaanisen lujuuden ja jäykkyyden taso. Kartonkikoteloita voidaan pi-

nota päällekkäin, joten niiltä vaaditaan riittävää puristuslujuutta. Kotelon hyvän ulkonäön 

vuoksi kotelo ei saisi pullistua pinottaessa. Kriittisiä ominaisuuksia on taivutusjäykkyys 

erityisesti kartongin poikkisuunnassa. Taivutusjäykkyyteen vaikuttaa erityisesti sen pak-

suus ja sen raaka-aineiden tuoma kimmokerroin. Hyvä jäykkyys mahdollisimman alhai-

sella neliöpainolla saavutetaan kartongin rakenteen ja eri raaka-aineiden avulla kuten lu-

vussa 2.1 on mainittu. Nykyajan jalostuskoneet ovat nopeita 1000 m/min, minkä vuoksi 

kartongilta vaaditaan hyviä ajettavuusominaisuuksia. Hyvään ajettavuuteen jalostusko-

neessa auttaa tietynlainen ja johdonmukainen esikäyryys. (Kiviranta, 2000) 

 

4.1.1 Mekaaniset ja toiminnalliset ominaisuudet 

 

Nuuttauksen aikana kartonkiin kohdistuu veto- puristus ja leikkausvoimia, josta huoli-

matta kartongin pinta ei saisi murtua. Nuuttauksella tarkoitetaan sitä, että kartongin tai-

vutusjäykkyyttä alennetaan halutusta kohdasta nuuttausterällä. Kartongin paksuus alenee 

nuuttisauman kohdalta, jonka ansioista esimerkiksi kartonkikotelo voidaan taitella halut-

tuun muotoon. Nuuttauksen parametrejä voidaan muuttaa nuuttauksen aikana, mutta 

myös kartongin rakenteella on vaikutusta murtumiseen. Myös kartongin z-suuntainen lu-

juus on tärkeä ominaisuus. Jos z-suuntainen lujuus on liian alhainen, kartonki voi haljeta 

painatuksen aikana. Toisaalta liian korkea z-suuntainen lujuus voi aiheuttaa ongelmia 

nuuttauksessa. Jos keskikerros ei pääse halkeamaan nuuttauksen aikana, niin pinta ker-

rokseen kohdistuu liian kova venytys, joka murtaa sen. Stanssauksen, nuuttauksen ja pai-

natuksen jälkeen kartonki sivuliimataan. Kartongin pinnan huokoisuuden on oltava tie-

tynlainen hyvän liimaustuloksen saavuttamiseksi. (Kiviranta, 2000, Knowpap v.21.0) 

 

4.1.2 Kartongin hygieenisyys 

 

Kartongin puhtaus on tärkeää erityisesti ruokapakkauksissa. Kartongin täytyy olla mik-

robiologisesti mahdollisimman puhdasta. Kartongissa voi olla myös jotain sellaisia mik-

robeja, joista ei ole haittaa terveydelle, mutta voivat aiheuttaa hajuja. Mikrobiologinen 

puhtaus on yleensä kierrätyskuidusta valmistetun kartongin ongelma, eikä niinkään ensi-

kuidusta valmistetun taivekartongin. Kierrätyskuidusta ei siksi valmisteta pakkauksia, 

jotka ovat suoraan yhteydessä ruokaan. (Kiviranta, 2000) 
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4.1.3 Painatusominaisuudet 

 

Lähes kaikki kartonkipakkaukset painetaan, joka luo tietyt edellytykset kartongin omi-

naisuuksille. Kartonkia käytetään todella vaativiin painatuksiin, esimerkiksi erilaisiin 

luksuspakkauksiin, kuten kosmetiikkapakkauksiin. Kartonkia painetaan yleisimmin off-

set-painatuksessa. Painatuksen kannalta kartongin mekaaniset ominaisuudet ja niiden ta-

saisuus on tärkeää. Hyvän painatusjäljen saamiseksi on saavutettava tietty pinnan sileys. 

Offset-painatuksessa kartonkiin kohdistuu voimia, minkä vuoksi kartongin z-suuntaisen 

lujuuden on oltava hyvällä tasolla. Kartonkia painetaan myös syväpainatuksessa, jossa z-

suuntainen lujuus ei ole yhtä merkittävää, mutta pinnan sileyden merkitys korostuu. (Ki-

viranta, 2000) 

 

4.1.4 Paksuus 

 

Paksuus on yksi tärkeimmistä kartongin ominaisuuksista. Useat kartongit myydään pak-

suuden eikä neliömassan mukaan (Häggblom-Ahnger et al., 2003). Paksuuden vaihtelut 

voivat johtua monesta eri tekijästä, kuten epätasaisesta kosteudesta tai neliömassasta. 

Paksuuden vaihtelua voidaan säätää kartonkikoneella olevalla konekalanterilla. Turhaa 

kalanterointia on kuitenkin syytä välttää, koska korkea paksuus on yksi kartongin halu-

tuista ominaisuuksista. Kartongin paksuudella ja erityisesti sen tasaisuudella on merki-

tystä pituusleikkurilla. Paksuuden epätasaisuus voi ilmetä epätasaisina saumoina rul-

laimella, tambuurilla, painopuristimella. Epätasalaatuinen paksuus voi aiheuttaa katkoja 

ja ongelmia rullauksen aikana. Epätasainen paksuus hankaloittaa myös kartongin pääl-

lystystä ja aiheuttaa ongelmia jatkojalostuksen aikana. Nykyaikaiset painokoneet ovat 

tarkkoja paksuuden vaihtelun suhteen. (Knowpap v.21.0) 

 

4.1.5 Lujuus 

 

Kartonkiin kohdistuu z-suuntaisia voimia esimerkiksi offset-painatuksen aikana. Offset-

painatuksessa käytettävän tahmean painovärin painofilmi halkeaa painatuksen aikana ve-

täen kartongin pintaa mukaansa. Jos kartongin z-suuntainen lujuus ei ole riittävän korkea, 

niin se antaa periksi heikoimmasta kohdastaan. Jos kartongin kerrokset ovat heikosti 

kiinni toisissaan tai esimerkiksi jonkin kerroksen sisäinen lujuus ei ole riittävä, niin kar-

tonki voi haljeta. Offset-painatuksen lisäksi hyvä z-suuntainen lujuus on tärkeää myös 
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kartongin nuuttauksessa ja muovilla päällystettäessä. Z-suuntaiseen lujuuteen voidaan 

vaikuttaa seuraavilla keinoilla: 

  

- massatyyppi 

- massatärkkelyksen määrä 

- formerityyppi 

- formerin ajoparametrit 

- märkäpuristus 

- lämpötila. (Kiviranta, 2000; Levlin, 1999b; Knowpap v.21.0) 

 

Z-suuntaista lujuutta voidaan parantaa kartongin hienoainetta, ja sen jakautumista lisää-

mällä sekä massaliimausta ja pintaliimausta lisäämällä. (Knowpap v.21.0) 

 

4.1.6 Neliömassa 

 

Kartongin neliömassalla tarkoitetaan kartongin massaa grammoina yhtä neliömetriä 

kohti. Neliömassaa mitataan kartonkikoneella online-mittauksena β-säteilyn absorptioon 

perustuen. Samaa menetelmää voidaan käyttää myös kartongin neliömassaa laboratori-

ossa mitattaessa. Usein kartongin neliömassaa mitataan kuitenkin tietyn kokoisia arkkeja 

punnitsemalla. (Häggblom-Ahnger et al., 2003; Levlin, 1999b; Knowpap v.21.0) 

 

Kartongin neliömassa vaikuttaa lähes kaikkiin kartongin ominaisuuksiin. Suurin osa 

muutoksista perustuu kuitujen ja lisäaineiden määrän muutokseen. Paperin ominaisuuk-

sien muutos neliömassan funktiona on esitelty kuvassa 15. Vaikka kuvassa esitetään ne-

liömassan vaikutusta paperin ominaisuuksiin, voidaan samaa teoriaa soveltaa myös kar-

tonkiin, vaikka sen neliömassa on usein huomattavasti korkeampi. (Häggblom-Ahnger et 

al., 2003; Knowpap v.21.0) 
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Kuva 15. Paperin neliömassan vaikutus muihin ominaisuuksiin (Knowpap v.21.0). 

 

Neliömassaan sisältyy kartongin sisältämä kuiva-aine sekä vesi. Kartongin kosteuspitoi-

suus voidaan mitata online-mittareilla, mikä mahdollistaa kartongin absoluuttisen kuiva-

aineen laskemisen sekä kuiva-aineprofiileiden muodostamisen. Kuten edellä on mai-

nittu, absoluuttisen kuivan neliömassan vaihtelu vaikuttaa lähes kaikkiin kartongin omi-

naisuuksiin. Asiakas ostaa mieluusti mahdollisimman kevyttä kartonkia, kunhan sen 

paksuus ja sitä kautta jäykkyys on riittävä. Kartongin neliömassan kasvaessa tarvitaan 

jokaista neliötä kohden enemmän raaka-ainetta ja energiaa, mikä nostaa valmistuskus-

tannuksia. 

 

Kartongin jalostusprosessia voidaan usein mukauttaa kartongin ominaisuuksien mu-

kaan. Tästä johtuen kartongin ominaisuuksien taso ei ole kaikista tärkein tekijä, vaan pi-

kemminkin ominaisuuksien tasaisuus. Koska neliömassa vaikuttaa lähes kaikkiin kar-

tongin ominaisuuksiin, on sen oltava tasainen kaikkiin suuntiin kaikkina aikakoina. Kar-

tongin neliömassavaihtelu voidaan jakaa erisuuntaisiin seuraavasti: 

 

- konesuuntainen vaihtelu, nopeat (1-100 Hz tai alle 6 – 12 m konesuunnassa kar-

tonkikoneen nopeudesta riippuen) ja hitaat (alle 1 Hz tai yli 6 – 12 m konesuun-

nassa kartonkikoneen nopeudesta riippuen) 

- poikkisuuntainen vaihtelu eli poikkisuuntainen profiili (stabiili) 

- satunnaisvaihtelut (jää laskennallisesti jäljelle, kun kokonaisvaihtelusta vähenne-

tään konesuuntainen ja poikkisuuntainen vaihtelu) 
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- vaihtelut toimituserien välillä 

 

Konesuuntainen vaihtelu esiintyy samanlaisena koko kartonkirainan leveydeltä. Kone-

suuntaisen vaihtelun ensisijaisena aiheuttajana on massasulpun sakeuden ja nopeuden 

vaihtelu perälaatikon huulella. Sakeusvaihtelu on peräisin perälaatikkoa edeltävästä pro-

sessista, mutta nopeusvaihtelu voi perälaatikkoa edeltävän prosessin lisäksi olla myös 

perälaatikossa syntyvää. Hienoaineen retentioon liittyvät ilmiöt voivat liittyä myös ko-

nesuuntaiseen vaihteluun. (Häggblom-Ahnger et al., 2003) 

 

Neliömassan konesuuntaista tasaisuutta säädetään syöttämällä konesäiliöstä noin 3% sa-

keudessa olevaa massaa lyhyen kiertoon, jossa se laimennetaan perälaatikkosakeuteen. 

Konesäiliöstä lyhyeen kiertoon syötettävän massan nopeus ja sakeus on oltava tasaista. 

Lyhyessä kierrossa tapahtuva massan laimennus on oltava myös tasaista, sakeusvaihte-

luiden ehkäisemiseksi. Massan laimennuksen tasaisuuteen vaikuttaa muun muassa viira-

kaivon alapään, syöttömassaputken ja pumpun imuyhteen oikea muoto. Lyhyeen kier-

toon syötettävän massan määrää säädetään kartonkikoneen kuivapäässä tapahtuvan ne-

liömassan online-mittauksen perusteella. Sakean massan virtauksen ja sitä kautta ne-

liömassan säätöön käytetään joko neliömassaventtiiliä tai säädetään konesäiliön syöttö-

pumpun kierroslukua. Säätöviive kuivapään online-mittauksesta konesäiliöön on melko 

pitkä, minkä vuoksi voidaan käyttää lisäksi myös massan virtausmittauksiin perustuvaa 

nopeuden säätöä. Koska neliömassaan lasketaan kartongin kuiva-aine sekä vesi, täytyy 

neliömassamittaukset kytkeä ristiin kosteusmittausten kanssa. Tästä johtuen myös kar-

tongin loppukosteus täytyy vakioida. (Häggblom-Ahnger et al., 2003, Knowpap v.21.0) 

 

4.2 Konesuuntaisen vaihtelun mahdolliset aiheuttajat 

 

Konesuuntaisen vaihtelun aiheuttaja löytyy todennäköisesti lyhyestä kierrosta. Teorian 

mukaan vaihtelua aiheuttaa eri prosessilaitteiden aiheuttama painepulsaatio ja sen vaiku-

tus perälaatikon huulisuihkun nopeuteen. Painepulsaatiot voivat vaikuttaa myös massan 

sakeuteen. Prosessissa oleva ilma voi aiheuttaa samankaltaisia ongelmia kuin painepul-

saatio. Lyhyen kierron laitteet ja osat aiheuttavat tyypillisesti eri taajuuksilla olevaa vaih-

telua. Kun konesuuntaisen vaihtelun taajuus saadaan tarkemmin selville, voidaan päästä 

aiheuttajan jäljille. Vaihtelun taajuutta ja voimakkuutta voidaan mitata erilaisilla mene-

telmillä kartongin valmistusprosessin aikana sekä valmista tuotteesta kartonkilabora-

tioriota hyödyntäen. (Leiviskä et al., 1999; Paulapuro et al., 2000) 
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5 LAADUN HALLINTA 

 

Kartongin valmistuksessa on kaksi muuttujaa, jotka aiheuttavat vaihtelua ja hankaloitta-

vat kartonkiprosessin hallintaa. Ensimmäinen muuttuja on kartongin valmistuksessa käy-

tettävät raaka-aineet ja toinen muuttuja on prosessi itsessään. Raaka-aineiden koostumus 

vaihtelee, jonka lisäksi raaka-aineiden sekoitus voi olla epätasaista. Prosessin itsensä ai-

heuttama vaihtelu voi johtua tehottomasta hallintajärjestelmästä, epävakaista virtauksista 

tai mekaanisista voimista. Laadunhallinta prosessin avulla hallitaan ja ylläpidetään tuot-

teen laatu laatuvaatimusten mukaisena. Laadunhallinta prosessin tehtävänä on määrittää 

tuotteelle standardoitu laatu, tarkkailla tuotteen valmistuksen aikana niin, että tuotteen 

laatu pysyy määriteltyjen toleranssien sisällä sekä estää huonolaatuisen tuotteen pääsy 

asiakkaille. (Leiviskä et al., 1999, Naidu, 2006)  

 

5.1.1 Laadunmittausjärjestelmät ja koneohjauslogiikka 

 

Hyvät ja luotettavat mittaukset ovat välttämättömiä onnistuneen laadunhallinnan kan-

nalta. Kartongin laatua mitataan jatkuvasti ajon aikana eripuolille kartonkikoneeseen si-

joitetulla laadunmittausjärjestelmällä. Mittausten tarkoituksena on pitää tuotteen laatu 

sille asetetuissa tavoitearvoissa mahdollisimman tasaisena. Kartonkikoneeseen sijoitettu-

jen mittaraamien lisäksi kartongin laatua mitataan konerullasta otettavien, laboratoriossa 

analysoitavien näytteiden avulla. Kartonkikoneen ohjaus- ja automaatiojärjestelmä on hy-

vin pitkälle kehitetty kokonaisratkaisu, joka koostuu seuraavista osista: 

 

- koneohjaukset ja sähkökäyttöjen ohjaukset, perusautomaatio (DCS) 

- laatumittaukset ja -säädöt (QCS) 

- poikkisuuntaisen profiiliin säädöt ja niiden toimilaitteet (CD) 

- rainassa olevien optisten vikojen ilmaisu (WIS) 

- kartonkiradan katkovalvonta (WMS) 

 

Kartonkiradan online- mittaukset suoritetaan mittapalkkeja pitkin kulkevilla mittavau-

nuilla. Mittavaunu kulkee radan reunasta reunaan mittapalkin ohjaamana, mitaten samalla 

kartongin ominaisuuksia kartonkirainan erikohdissa (kuva 20). Mittavaunu kulkee diago-

naalista rataa, jonka kulma riippuu kartonkirainan ja mittavaunun nopeuden suhteesta. 

Kartonkirainan ja mittavaunun välisen nopeuden suhde määrittää mittauksen resoluution, 

joka on tärkeä konesuuntaisessa prosessinhallinnassa. Poikkisuunnan mittauksissa 
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kartonkirainan ja mittavaunun nopeuden suhde on vielä tärkeämpi, koska mittauksen ti-

lastollinen merkitsevyys riippuu profiililaskelmiin sisältyvien skannausten lukumäärästä. 

Mittavaunu on mahdollista ohjata myös halutulle kohtaa rataa, jolloin voidaan mitata tie-

tyn pisteen konesuuntaista vaihtelua. Mittavaunuja ja -palkkeja voi olla useita kartonki-

koneen eri kohdissa ja niiden sisältämät anturit vaihtelevat prosessivaiheen tarpeiden mu-

kaan. Yksi esimerkki mittavaunun sisältämistä mitta-antureista on esitetty kuvassa 16. 

(Leiviskä et al., 1999; Knowpap v.21.0) 

 

 

Kuva 16. Mittapalkissa kulkevan mittavaunun sisältämät anturit (Knowpap v.21.0). 

 

Mittapalkit ovat tärkeä osa laadunmittausjärjestelmää, ja niiltä vaaditaan tarkkuutta ja 

luotettavuutta. Hyvät ja luotettavat mittaukset ovat olennainen osa onnistunutta laadun-

hallintajärjestelmää. (Leiviskä et al., 1999; Knowpap v.21.0) 

 

Kartonkikoneeseen lisättyjen online-mittareiden lisäksi kartongin laatua tarkkaillaan teh-

taan kartonkilaboratoriossa tehtävillä mittauksilla. Jokaisesta valmistuneesta konerullasta 

viedään noin 30 cm leveä poikkiratanäyte sekä radan poikkipoikkiratanäytteestä leikatut 

arkit. 30 cm leveä poikkiratanäyte testataan L&W Autoline Profile Tester -mittalaitteella. 

L&W Autoline Profile Tester -mittalaitteella mitataan kartongista, sen neliömassa, pak-

suus, sileys, kiilto, vaaleus, sävyt, jäykkyys. Jokainen mittaus otetaan useasta kohdasta 

poikkiratanäytettä, ja mittaustulosten perusteella lasketaan keskiarvo ja piirretään poikki-

suuntainen profiili. Kaikki tulokset tallentuvat automaattisesti tietokoneen laatudata 
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järjestelmään. Laatudata järjestelmästä voidaan tarkastella eri ominaisuuksien kehitystä 

sekä varmistaa että tuote täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Jokaisesta konerullasta 

kartonkilaboratorioon tuotavista arkeista mitataan muun muassa kartongin lujuutta. Ar-

keista tehdään myös käsimittauksia, joiden avulla voidaan varmistaa, että L&W Autoline 

Profile Tester:n mittaamat tulokset pitävät paikkaansa.  

 

Kartonkikoneen koneohjaus yrittää pitää tuotteen laatuominaisuudet tavoitteessa ja vaih-

telun mahdollisimman pienenä. Jokaisella lajilla on tietyt tavoitearvot ja toleranssit. Suu-

rinta osaa arvoista voidaan mitata online-mittareilla ja sen vuoksi niitä voidaan ohjata 

automatisoidun laadunmittausjärjestelmän avulla. Järjestelmässä on kaksi ulottuvuutta: 

konesuuntainen laadunhallinta sekä poikkisuuntainen laadunhallinta. Useat laatumuuttu-

jat vaativat online- mittauksia ja koneohjausta. Erilaisia laatumittauksiin liittyviä senso-

reita on sijoitettu ympäri kartonkikonetta, jotka mittaavat ja hallitsevat kartongin ominai-

suuksia sekä kone- että poikkisuunnassa. Kuvasta 17 nähdään kuinka eri kartonkiproses-

sin osat vaikuttavat kartongin poikkisuuntaiseen profiiliin. (Leiviskä, et al., 1999) 

 

 

 

Kuva 17. Kartonkiprosessin eri osien vaikutus kartongin poikkisuunnan profiiliin. (Lei-

viskä et al., 1999) 

 

Kartonkikoneen mittasensoreiden vaikutus säätöpiirien aikaviiveeseen riippuu niiden 

sijoittelusta. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi neliömassan säätöpiiri. 

Kartongin neliömassaa säädetään usein neliömassaventtiilillä tai pumpun kierroksilla. 

Neliömassaventtiilin ja neliöpainoa mittaavan sensorin välissä on paljon erilaisia säiliöitä, 

putkistoa ja muita prosessilaitteita, jotka vaikuttavat säädön ja mittauksen väliseen 
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aikaviiveeseen. Säätöpiiriä rakennettaessa näiden eri prosessiosien ja -laitteiden 

aiheuttama aikaviive asetetaan vakioksi, vaikka todellisuudessa aikaviive voi vaihdella 

jonkin verran ajotilanteen mukaan. (Leiviskä, et al., 1999) 

 

Kuvasta 18 nähdään konesuuntaisen säädön yleinen periaate, joka on ollut käytössä pa-

peri- ja kartonkikoneiden laadunmittausjärjestelmien olemassaolon ajan. Säädin laskee 

lähtösignaalin toimilaitteelle käyttämällä tavoitearvon ja skannauskeskiarvon välistä 

poikkeamaa. Toimilaite tekee tarvittavan muutoksen, jotta tavoitearvo saavutettaisiin ja 

skanneri mittaa oliko vaikutus halutunlainen. Skannerin saamasta arvosta riippuen toimi-

laitteelle lasketaan uusi muutos, näin syntyy säätöpiiri. (Leiviskä et al., 1999) 

 

 

 

Kuva 18. Konesuuntaisen säätöpiirin yleinen periaate (Leiviskä et al., 1999) 

 

Säätöpiiri koostuu, mittausanturista ja -lähettimestä sekä säätimestä. Säädin antaa 

ohjauksen toimilaitteelle kenttäväylää pitkin digitaalisena viestinä tai analogimuotoisena 

virtaviestinä. Toimilaite, joka voi olla hydraulinen, pneumaattinen, sähköinen tai 

mekaaninen, vaikuttaa prosessin suureisiin kuten esimerkiksi venttiilin asentoon tai 

pumpun kierrokslukuun. Toimilaite voi vaikuttaa myös samanaikaisesti moneen eri 

suureeseen. Säädettävän suureen oloarvoa mitataan ja se kytketään takaisin säätimelle, 

joka vertaa sitä kyseisen säätimen asetusarvoon. Säädin laskee oloarvon ja asetusarvon 

erotuksen perusteella ohjauksen toimilaitteelle. Kuvassa 19 on esitetty säätöpiirin 

lohkojen yleiskuvaus. (Harju; Marttinen, 2000) 
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Kuva 19. Säätöpiirin yleiskuvaus. (Kinnunen 2021) 

 

 

 

Kuva 20. Kartonkikoneella laadun online-mittaukseen käytettävä mittapalkki (Mast, 

Starr, 2014) 
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6 TYÖSSÄ KÄYTETYT TILASTOLLISET MENETELMÄT 

 

Työssä käytettiin monia erilaisia tilastollisia tutkimusmenetelmiä. Kokeellisen osan 

alussa kartonkitehtaalla työskenteleville koneenhoitajille järjestettiin kyselytutkimus, 

jossa kysyttiin koneen hoitajien näkemyksiä konesuuntaisesta neliömassan vaihtelusta ja 

sen mahdollisista aiheuttajista. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli tehdä johtopäätöksiä 

mahdollisista konesuuntaisen neliömassan vaihtelun aiheuttajista ja erityisesti haluttiin 

saada selville, milloin konesuuntaista neliömassan vaihtelua ilmenee. Kyselyyn osallistui 

kartonkitehtaan jokainen koneenhoitaja. Kyselytutkimuksen vastaukset vaihtelivat melko 

paljon eri henkilöiden välillä erityisesti konesuuntaisen neliömassan vaihtelun aiheutta-

jista kysyttäessä. Kaikki koneenhoitajat olivat yksimieliä konesuuntaisen neliömassan 

vaihtelun esiintymisestä raskaiden neliömassojen lajeilla. Kyselytutkimuksen perusteella 

suunniteltu koeajo ei kuitenkaan johtanut konesuuntaisen neliömassa vaihtelun aiheutta-

jan jäljille. Kyselytutkimusta ei tästä syystä voida pitää täysin onnistuneena. Kyselytut-

kimuksen vastausten perusteella voitiin kuitenkin kohdentaa tarkemmat tutkimukset ne-

liömassaltaan raskaisiin kartonkilajeihin. 

 

Kyselytutkimuksen lisäksi työssä käytettiin hyväksi tehtaan prosessidataa, jota voitiin 

analysoida Wedge-analyysityökalun avulla. Kartongin valmistusprosessissa on kymme-

niätuhansia muuttujia, joita voidaan tutkia yhdessä tai erikseen Wedgen avulla. Wedgestä 

voidaan seurata esimerkiksi eri muuttujien hetkellisiä tai arvojen kehitystä halutulla aika-

välillä. Wedge pystyy kertomaan haluttujen muuttujien keskiarvon, hajonnan, maksimin 

ja minimin valitulla aikavälillä. Erityisesti hajonnan, maksimin ja minimin avulla voidaan 

tutkia halutun muuttujan käyttäytymistä kartongin valmistusprosessissa. Mitä pienempi 

hajonta sekä minimin ja maksimin erotus on, niin sitä tasaisempana esimerkiksi mitattu 

neliömassa on pysynyt valitulla aikavälillä. Näiden tilastollisten tunnuslukujen lisäksi 

Wedgellä voidaan tutkia eri muuttujien välisiä korrelaatioita. Korrelaatiolla tarkoitetaan 

muuttujan välistä yhteyttä. Korrelaation avulla voidaan tutkia myös eri asteikolla olevien 

muuttujien suhdetta. Wedgen korrelaatiolaskentaa voitiin käyttää työssä hyödyksi etsit-

täessä syitä miksi joillain ajojaksoilla konesuuntaista neliömassan vaihtelua ilmeni vä-

hemmän kuin toisilla. Mitatun neliömassan kehitystä voitiin verrata kaikkiin prosessin 

kymmeniin tuhansiin muuttujiin. Wedgen antamia korrelaatioita tulkittaessa oli mietit-

tävä syy-seuraus-suhdetta eli kausaliteettia. Vaikka kahden muuttujan välinen korrelaatio 

olisi korkea on mietittävä onko muuttujien välillä yhteyttä. 
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7 KIRJALLISEN OSAN YHTEENVETO 

 

Kartonkia käytetään moniin erilaisiin loppukäyttökohteisiin, pääasiassa erilaisiin pak-

kauksiin. Kartongin loppukäyttö asettaa kartongille monia erilaisia vaatimuksia. Karton-

gin valmistus on monivaiheinen prosessi, jonka jokaisella osalla on vaikutusta lopputuot-

teen ominaisuuksiin. Kartongin valmistus prosessi ja haluttujen ominaisuuksien saavut-

taminen on tietynlaista kompromissien tekoa. Tärkeimpinä yksittäisinä ominaisuuksina 

voidaan pitää kartongin rakenteellisia-, lujuus- ja painatusominaisuuksia. 

 

Kartongilta vaadittavien ominaisuuksien tason lisäksi yhtä tärkeässä roolissa on näiden 

ominaisuuksien tasaisuus. Yhden tai useamman ominaisuuden vaihtelu kesken tuotan-

toerän, aiheuttaa ongelmia viimeistään kartongin jatkojalostuksessa. Kartongin ominai-

suuksien mittaaminen ja vaihtelun minimointi on erittäin tärkeätä läpi kartongin valmis-

tusprosessin. Kartonkia ja sen ominaisuuksia mitataan valmistuksen aikana erilaisilla on-

line-mittareilla, jonka lisäksi lopputuotteen ominaisuuksia mitataan laboratoriossa. 

 

Kartongin ominaisuuksista ehkä tärkeimpänä voidaan pitää neliömassaa, koska vaihtelu 

neliömassassa aiheuttaa vaihtelua lähes kaikissa muissakin kartongin ominaisuuksissa. 

Laadukkaan ja tasalaatuisen lopputuotteen saavuttamiseksi vaihtelut kartongin neliömas-

sassa on minimoitava. Kartongissa on kuitenkin aina pientä vaihtelua neliömassassa. Li-

säksi kartongissa voi olla suurimittaista neliömassavaihtelua, jonka osatekijät ovat: kone-

suuntainen- ja poikkisuuntainen vaihtelu sekä jäännösvaihtelu. Kartongin konesuuntaisen 

neliömassavaihtelun aiheuttaja löytyy todennäköisimmin jonkin kerroksen lyhyestä kier-

rosta. Suurin osa kartongin kuiva-aineesta sijaitsee runkokerroksessa, joten neliömassa-

vaihtelun aiheuttaja löytyy nimenomaan runkokerroksen lyhyestä kierrosta. Vaihtelun 

taajuudesta riippuen vaihtelua voi aiheuttaa massan sakeuksien epätasaisuus tai painepul-

saation aiheuttamat massan nopeuden muutokset. Lyhyessä kierrossa oleva ilma voi ai-

heuttaa myös samankaltaisia ongelmia kuin massan nopeus ja sakeusvaihtelut. 

 

 

KOKEELLINEN OSA 

 

Kokeellisen osan tavoitteena oli löytää ja mahdollisesti poistaa konesuuntaisen neliömas-

savaihtelun aiheuttajia kartongin valmistusprosessissa. Konesuuntainen neliömassavaih-

telu aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja rajoittaa ajoittain kartongin tuotantoa. Kokeellisen 
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osan aluksi järjestettiin kyselytutkimus kartonkikoneen koneenhoitajille. Kyselytutki-

muksen kysymykset aseteltiin teoriaosan mukaan konesuuntaista vaihtelua aiheuttavien 

prosessin osien sekä tehtaalla olevan yleisen käsitysten perusteella. Kyselyssä kysyttiin, 

esiintyykö konesuuntaista neliömassavaihtelua erityisesti jollakin tietyllä lajilla tai neliö-

massa-alueella. Tämän lisäksi kysyttiin, mikä prosessin osa mahdollisesti aiheuttaa kone-

suuntaista neliömassa vaihtelua ja mitenkä sitä on mahdollisesti saatu pienennettyä. 

 

Kyselytutkimuksen tulosten pohjalta käytiin läpi prosessi- sekä laatudataa ja aloitettiin 

koeajon suunnittelu. Koeajon lajiksi valittiin laji, jonka neliömassa on kaikista korkein. 

Konesuuntaista neliömassan vaihtelua ilmenee koneenhoitajien mukaan kaikista eniten 

lajilla, jonka neliömassa on kaikista korkein. Koeajossa oli tarkoitus saada esiin kone-

suuntaista neliömassan vaihtelua ja saada pienennettyä sitä koneenhoitajille järjestetyn 

kyselytutkimuksen vastausten pohjalta. Koeajosta oli tarkoitus lähettää neljä asiakasrul-

laa ulkopuoliseen laboratorioon tarkempiin tutkimuksiin. Ennakkotiedon mukaan ulko-

puolisessa laboratoriossa olisi pystynyt analysoimaan pitkiä konesuuntaisia näytteitä. 

Kartonkitehtaan omilla järjestelmillä konesuuntaista neliömassavaihtelua pystytään to-

dentamaan pelkästään online-mittareiden avulla. Koeajon jälkeen kuitenkin selvisi, että 

ulkopuolisen laboratorion laite ei sovellu konesuuntaisen neliömassa vaihtelun mittaami-

seen, koska siitä puuttui tarvittavat anturit. Tämän lisäksi mittariin, ei pystynyt syöttä-

mään kartonkia tehtaan käytössä olevalta isolta kartonkihylsyltä. Myöskään koeajon tu-

lokset eivät olleet toivotunlaisia, minkä vuoksi kartonkinäytteet päätettiin jättää lähettä-

mättä ulkopuoliseen laboratorioon analysoitavaksi. 

 

Koeajon jälkeen tehtaan prosessidataa tutkittiin tarkemmin viimeisen vuoden ajalta. Tar-

kemman tutkimuksen kohteeksi valittiin myös kartonkilaji, jolla on kaikista korkein ne-

liömassa. Prosessidatasta pyrittiin löytämään ajojaksoja, jolloin konesuuntainen ne-

liömassavaihtelua ei ole ilmennyt tai se on pysynyt asiakasspesifikaation mukaisen +-2 

% sisällä. Prosessidatasta löytyi kaksi ajojaksoa, jolloin konesuuntainen neliömassavaih-

telu oli pysynyt koko ajojakson ajan asiakasspesifikaation sisällä. Ajojaksojen yhtäläi-

syytenä oli se, että kumpanakaan ajojaksona rungon kone- tai sekoitussäiliön säiliöpesurit 

eivät olleet päällä. Säiliöpesureiden kautta kone- ja sekoitussäiliöön tuleva vesi aiheutti 

muutoksia sekoitussäiliön pinnan korkeuteen. Säiliöpesureiden sekvensseihin tehtiin 

muutoksia, joiden avulla rungon sekoitussäiliön pinnan korkeuden vaihteluita saatiin pie-

nennettyä. Muutoksilla oli positiivinen vaikutus konesuuntaiseen neliömassa vaihteluun 

erityisesti tarkastelussa olevalla korkean neliömassan lajilla. 
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8 KONESUUNTAISEN VAIHTELUN KARTOITTAMINEN KYSELYTUT-

KIMUKSEN AVULLA 

 

Konesuuntaisen vaihtelun kartoittaminen aloitettiin haastattelemalla kaikki tehtaan ko-

neenhoitajat. Koneenhoitajille esitettiin muutama kysymys konesuuntaisen vaihtelun il-

menemiseen sekä mahdollisiin aiheuttajiin liittyen. Koneenhoitajia kyseisellä tehtaalla on 

yhteensä 16. Alla yhteenveto koneenhoitajien vastuksista. Kysely suoritettiin henkilökoh-

taisina haastatteluina. Kyselylomake on liitteenä 1. 

 

 

 

Selvästi suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että kartonkikoneella ajettavalla lajilla ei 

ollut vaikutusta konesuuntaiseen vaihteluun. Muutama vastaaja vastasi kuitenkin, että 

vaihtelu olisi suurinta lajilla nimeltä Super. 
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Suurin osa vastaajista vastasi, että konesuuntainen vaihtelu alkaa, kun ajetaan neliömas-

saltaan 300 g/m2 lajeja. Jokaisen vastaajan mukaan konesuuntainen vaihtelu pahenee, 

mitä raskaampia neliömassalajeja ajetaan. Vastaajien mukaan runkomassan virtauksen 

suuruudella on vaikutusta konesuuntaiseen vaihteluun. Runkomassan virtauksen kriitti-

senä rajana pidetiin 150 l/s, jonka jälkeen konesuuntaista vaihtelua alkaa ilmenemään. 

 

 

 

Kyllä vastanneet ovat havainneet sinikäyrän, joka kuvaa hidasta vaihtelua. Vastaajat eivät 

osanneet kertoa sinikäyrän taajuutta tarkemmin. Hidas konesuuntainen vaihtelu aiheutuu 

todennäköisesti runkomassan pulpperointiprosessin sakeusvaihtelusta. (Paulapuro et al., 

2000) 
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Mikä prosessin osa mielestäsi aiheuttaa konesuuntaista vaihtelua? 

 

 

 

Lisämassa-asemalta pumpattavan CTMP:n sakeusvaihteluiden koettiin aiheuttavan hi-

dasta, sinikäyrän omaista konesuuntaista vaihtelua. 

 

 

 

Lisämassa-asemalta pumpattavan hylyn sakeusvaihteluiden ei uskottu aiheuttavan kone-

suuntaista vaihtelua, sillä hylkymassa saostetaan ja laimennetaan useaan kertaan ennen 

sen annostelua rungon sekoitussäiliöön.  
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Runkokerroksen sakean massan laimennuksen vaikutuksesta konesuuntaiseen vaihteluun 

oltiin melko epävarmoja, ja selvästi suurin osa vastaajista vastasikin, että saattaa aiheut-

taa. 

 

 

 

Runkokerroksen lyhyessä kierrossa oleva pyörrepuhdistuslaitos jakoi vastaajien mielipi-

teet. Puolet vastaajista oli varmoja, että pyörrepuhdistuslaitos ei aiheuta konesuuntaista 

vaihtelua. Vastuksissa oli vuorokohtaisia eroja. Eräs vuoroista piti pyörrepuhdistuslai-

tosta jopa kaikkein todennäköisimpänä konesuuntaisen vaihtelun aiheuttajana. Heidän 

mukaansa pyörrepuhdistuslaitoksen 1. portaan pillistön vieressä kuuluu aaltoileva ääni 

silloin kun konesuuntainen vaihtelu on suurimmillaan. Muut vuorot eivät olleet havain-

neet kyseistä ääntä. 
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Runkokerroksen laimennusperälaatikkoa pidettiin mahdollisena konesuuntaisen vaihte-

lun aiheuttajana. Lähes yksi kolmas osa vastaajista piti runkokerroksen laimennusperä-

laatikkoa varmana konesuuntaisen vaihtelun aiheuttajana. Selvästi suurin osa vastaajista 

ei kuitenkaan ollut varmoja aiheuttaako laimennusperälaatikko konesuuntaista vaihtelua, 

mutta pitivät sitä kuitenkin mahdollisena. 

 

 

 

Rungon perälaatikon laimennusvesisihtiä ei pidetty kovin todennäköisenä konesuuntai-

sen vaihtelun aiheuttajana. Yhden vastaajan mielestä se kuitenkin aiheuttaa konesuun-

taista vaihtelua ja neljä vastaajaa piti sitä mahdollisena aiheuttajana. 
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Jokainen vastaaja pitää rungon viirakaivoa konesuuntaisen vaihtelun aiheuttajana. Run-

gon viirakaivolla on siis melko varmasti ainakin osuus konesuuntaiseen vaihteluun, koska 

kaikki vastaajat ovat siitä yksimielisiä. 

 

 

 

Liikavesisäiliön vaikutus konesuuntaiseen vaihteluun jakoi vastaajien mielipiteitä. Suurin 

osa vastaajista oli sitä mieltä, että liikakaivo aiheuttaa tai vähintään saattaa aiheuttaa ko-

nesuuntaista vaihtelua. Liikavesisäiliön vedellä laimennetaan muun muassa pyörrepuh-

distuslaitoksen eri portaiden rejektijakeita. Liikavesisäiliö on yhteydessä rungon viirakai-

voon, sillä viirakaivon ylijuoksu johdetaan liikavesisäiliöön. 
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Kyselyn viimeisessä kysymyksessä vastaajat saivat kertoa millä keinoilla konesuuntainen 

vaihtelu saadaan hallintaan tai vähintään pienennettyä. Jokainen vastaaja kertoi rungon 

viirakaivon pinnan noston pienentävän konesuuntaista vaihtelua. Viirakaivo jaetaan tyy-

pillisesti kolmeen vyöhykkeeseen: sekoitusvyöhykkeeseen, varastointivyöhykkeeseen ja 

ilmanpoistovyöhykkeesseen (Kuva 21).  Viirakaivoon kerääntyy viiraosalta palaava niin 

kutsuttu nollavesi. Viiraosalta palaava nollavesi sisältää ilmaa, joka suurimmalta osin va-

pautuu viirakaivossa, jos viirakaivo on oikein mitoitettu. Kun rungon viirakaivon pintaa 

nostetaan, niin viirakaivon ylijuoksu suurenee. Prosessivedessä oleva ilma nousee kohti 

viirakaivon pintaa ja ilmapitoinen vesi poistuu ylijuoksun kautta liikavesisäiliöön. Viira-

kaivon pinnan korkeuden vaikutus konesuuntaiseen neliömassavaihteluun voidaan todeta 

myös Wedgestä-analyysityökalusta otetusta kuvakaappauksesta (Kuva 22). Kuvan va-

semmassa laidassa rungon viirakaivon pinnan korkeuden ollessa 91% konesuuntainen ne-

liömassavaihtelu on selvästi suurempaa, kuin kuvan oikeassa laidassa kun viirakaivon 

pinta on nostettu 92%:iin. Wedge-analyysityökalu on esitelty tarkemmin luvussa 8.2. Vii-

rakaivon pintaa nostettaessa ilmapitoisen veden poisto viirakaivosta tehostuu. Nollaveden 

lisäksi lyhyeen kiertoon sekä sitä kautta lyhyeen kiertoon joutuu ilmaa sakeamassan mu-

kana. Massassa oleva ilma aiheuttaa vaahtoamista, pulsaatiota ja sakeusvaihtelua. (Hägg-

blom-Ahnger et al., 2003; Knowpap, 2021; Paulapuro et al., 2000) 
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Kuva 21. Viirakaivo jaetaan tyypillisesti kolmeen vyöhykkeeseen (Knowpap, 2021) 

 

 

Kuva 22. Rungon viirakaivon pinnan nosto 91 %:sta 92%:iin vaimensi konesuuntaista 

neliömassavaihtelua ja pahensi taas kun pinta laskettiin takaisin 91 %:iin. (Trimble, 2018) 
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Toiseksi yleisimpänä vastauksena konesuuntaisen vaihtelun rauhoittamiseksi oli rungon 

massavirtauksen määrän pienentäminen. Rungon massavirtauksen määrät ovat yleensä 

sitä suuremmat, mitä raskaampaa neliöpainoa ajetaan.  

 

Kolmanneksi suosituin vastaus oli perälaatikoiden pursevesijärjestelmän ilmaus. Purse-

vesijärjestelmä pitää perälaatikon painemittarin anturin puhtaana. Jos pursevesijärjestel-

mässä on vikaa, painemittarin anturi voi likaantua se voi aiheuttaa painevaihteluita perä-

laatikossa. Perälaatikon painevaihtelut aiheuttavat konesuuntaista vaihtelua. Perälaatikon 

paineilma järjestelmä, johon pursevesi kuuluu pitää yllä perälaatikon mahdollisimman 

tasaista kokonaispainetta. Kokonaispaine muodostuu massasulpun hydraulisen paineen ja 

ilmanpaineen summasta. Paineen noustessa perälaatikossa, pyrkii sen pinta nousemaan ja 

paineen laskiessa laskemaan. Pinnan korkeus pyritään pitämään vakiona puhaltamalla pe-

rälaatikon kammioon paineilmaa ja päästämällä sitä vastaavasti ulos säätöventtiilin 

kautta. (Knowpap, 2021) 
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9 WEDGE-ANALYYSITYÖKALU 

 

Wedge on prosessivaihteluiden analysointiin sekä prosessidatan hallintaan tarkoitettu oh-

jelmistotyökalu. Ohjelmaa voidaan käyttää tyypillisesti tuotannon tehokuuden paranta-

miseen ja lopputuotteen laatuvaihteluiden vähentämiseen. Wedge-ohjelman matemaattis-

ten työkalujen avulla voidaan seurata ja analysoida prosessin muutoksia järjestelmälli-

sesti. Ohjelmiston kehityksessä on yhdistetty prosessiasiantuntijan sekä matemaatikon 

osaaminen. Matemaattiset analyysit on koottu prosessiongelmien kannalta käytännölli-

siin työkaluihin. Yksi näistä työkaluista on MAR-analyysi (monikanavainen autoregres-

siivinen mallinnus), joka helpottaa prosessivaihteluiden syiden selvittämistä, raportointia 

ja aaltomuodon tunnistusta. Ohjelmaa voi käyttää sekä käyttöinsinöörit että tuotannon 

operaattorit. (Trimble, 2018) 

 

9.1 Neliömassavaihtelu suodattamattoman tuotantodatan perusteella 

 

Wedgestä pystytään hakemaan historiadataa jopa kahden vuoden päähän. Wedgessä on 

kymmeniätuhansia muuttujia, joita voidaan seurata kymmenen sekunnin, yhden minuu-

tin, kymmenen minuutin tai yhden tunnin keskiarvon perusteella.  Tässä työssä tarkastel-

tavaksi ajanjaksoksi valittiin 27.4.2020 00:00 – 27.4.2021 23:59 ja mittapisteiden tarkas-

teluväliksi valittiin 1 minuutin keskiarvo tarkasteltaessa erilajien neliömassavaihtelua 

suhteessa asetusarvoon. 

 

Yhtiön asiakkaille lupaaman tuotespesifikaation mukaan tuotteen neliömassa mitataan 

ISO 536 -standardin mukaan. Tuotteen neliömassan toleranssi on +-2% luvatusta ne-

liömassasta. Tehtaalla valmistetaan eri kartonkilajeja neliömassa-väliltä 170 g/m2 - 380 

g/m2. Neliömassavaihtelu saa olla prosentuaalisesti yhtä suurta läpi koko neliömassa-alu-

een, mutta grammamääräisesti mitattuna lopputuotteen neliömassa saa vaihdella sitä 

enemmän mitä raskaampia tuotteita ajetaan. Kuvassa 23 esitetään kartonkikoneen ne-

liömassan asetusarvo ja rullaimen mittapalkin mittaama neliömassa tarkasteluajanjak-

solla. Ylemmässä trendissä on mitattu neliömassa ja alemmassa neliömassan asetusarvo. 

Kuvan vasemmassa laidassa x-akselilla on ajankohta 27.4.2020 klo 00:00 ja vasemmassa 

laidassa ajankohta 27.4.2021 klo 23:59. Y-akselilla kuvataan kartongin neliömassan ke-

hitystä valitulla aikavälillä. Kuvassa 25 on zoomattu yhteen tuotantojaksoon, jossa aje-

taan kartonkikoneen lajikirjo pienimmästä neliömassasta suurimpaan. Kuvan tarkoituk-

sena on antaa parempi käsitys kartonkikoneen tavanomaisesta tuotantosyklistä. 
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Kuva 23. Kartonkikoneen neliömassan kehitys aikavälillä 27.4.2020 klo 00:00 – 

27.4.2021 klo 23:59. Ylemmässä trendissä mitattu neliömassa ja alemmassa trendissä ne-

liömassan asetusarvo. 

 

Kuvassa 24 on esitetty asetusarvon ja mitatun arvon tilastotiedot. Tilastotiedoista merkit-

tävimmät on maksimi ja minimiarvot. Tämän tilaston keskiarvot ja hajonnat eivät ole 

olennaisia tämän työn kannalta. Tarkastelujakson aikana neliömassan pienin asetusarvo 

on ollut 168 g/m2 ja suurin 384,2 g/m2. Samana ajankohtana pienin mitattu neliömassa 

on ollut kuitenkin 123,9 g/m2 ja suurin 435,8 g/m2. 

 

 

Kuva 24. Neliömassan asetusarvon sekä mitatun arvon tilastotiedot tarkasteltavalta aika-

väliltä. (Trimble, 2018) 

 

Neliömassan asetusarvo 

Neliömassan mitattu arvo 
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Kuva 25. Neliömassan asetusarvo ja mitattu arvo yhden tuotantosyklin aikana. X-akse-

lilla on aikaväli 30.12.2020 – 4.1.2021 ja y-akselilla neliömassan kehitys kyseisellä aika-

välillä. 

 

9.2 Tuotantodatan suodatus 

 

Kartongin tuotantoprosessissa ilmenee häiriöitä tuotantokatkosten ja lajinvaihtojen yh-

teydessä kun tuotantoparametrejä muutetaan. Tässä työssä halutaan selvittää konesuun-

taista neliömassavaihtelua tasaisessa tuotantotilanteessa. Wedgeen luotiin laskennallisia 

mittauksia, joiden avulla datasta voidaan poistaa tuotantokatkosten sekä lajinvaihtojen 

aiheuttamat häiriöt. 

 

9.2.1 Katkojen aiheuttamat häiriöt 

 

Kartonkikoneen ohjausjärjestelmästä saadaan tieto, koska kartonkikoneella on ollut tuo-

tantokatkos. Koska prosessissa tiedetään ilmenevän vaihtelua välittömästi tuotantokat-

koksen jälkeen, ohjausjärjestelmästä saatavaa katkotietoa pidennettiin 30 minuutilla. 

Wedgeen luotiin laskennallinen mittaus (Kuva 26), jolla katkotietoa voidaan venyttää 30 

minuutilla. Laskennallisessa mittauksessa käytettiin Wedge perusteista algoritmia: 

 

𝑤𝑖𝑑𝑒𝑛_𝑏𝑖𝑛(𝑥1,0 ∗ 60/𝑑𝑇, 30 ∗ 60/𝑑𝑇)   (1) 

 

Algoritmissa 1 x1 on ohjausjärjestelmästä saatava tuotantokatkoksen binääritieto. Tuo-

tantokatkoksen binääritietoa laajennetaan 30 minuuttia tuotantokatkoksen todellisesta 

loppuhetkestä. Tuotantokatkoksen alkuhetki voidaan pitää samana. 
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Kuva 26. Laskennallinen mittaus, jolla tuotantokatkoksesta saatavaa binääritietoa laajen-

netaan 30 minuuttia tuotantokatkoksen todellisesta loppuajasta. 

 

9.2.2 Tuotespesifikaation ulkopuolella oleva tuotanto 

 

Tuotantokatkosten lisäksi datasta poistettiin tuotantohetket, jolloin tuote ei ollut koneen-

hoitajan mielestä myytävää, eli tuote ei ollut tuotespesifikaatioiden sisällä.  Koneenhoi-

taja antaa ohjausjärjestelmälle tiedon, koska tuote on hänen mielestään myytävää. Tästä 

tiedosta käytetään nimitystä priima. Ohjausjärjestelmästä saatavasta priima -tiedosta luo-

tiin laskennallinen mittaus Wedge perusteisella algoritmilla: 

  

1 − 𝑤𝑖𝑑𝑒𝑛_𝑏𝑖𝑛(1 − 𝑥1,5 ∗ 60/𝑑𝑇, 30 ∗ 60/𝑑𝑇)  (2) 
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Algoritmissa 2 priima -tiedon binääritietoa laajennettiin alkamaan viisi minuuttia ennen 

todellista alkuhetkeä sekä loppuhetkeä viivytettiin 30 minuuttia. Tämän laskennallisen 

mittauksen avulla saatiin lajinvaihtoon liittyvät tuotantohäiriöt suodatettua pois. Priima-

tiedon venyttämisen vaikutus on havainnollistettu kuvassa 27. Priimatiedolla tarkoitetaan 

koneenhoitajan DNA prosessinohjausjärjestelmälle antamaa tietoa siitä, että tuote on on-

line -mittausten mukaan tuotespesifikaatioiden sisällä. Lajinvaihdon aikana tuote on tuote 

spesifikaation ulkopuolella ja lajinvaihdon aikana syntyvä kartonki päätyy hylkyyn. 

 

 

Kuva 27. Laskennallisen mittauksen avulla voitiin poistaa lajinvaihdon ympärillä esiin-

tyvät tuotantohäiriöt. 

 

9.2.3 Lajinvaihtojen aiheuttamat häiriöt 

 

Tuotantokatkosten ja priima tiedon lisäksi prosessissa esiintyy häiriöitä lajinvaihtojen 

ympärillä. Ohjausjärjestelmästä saatava laji -tieto muutettiin lajinvaihto -tiedoksi ja luo-

tiin laskennallinen mittaus, jonka avulla lajinvaihdon alkuajankohtaa aikaistettiin viisi 

minuuttia ja viivästettiin 30 minuuttia. Lajinvaihtohetket muutettiin binääritiedoksi ja sen 

alkua aikaistettiin viisi minuuttia ja loppua viivästettiin 30 minuuttia Wedge perusteisella 

algoritmilla: 

 

𝑤𝑖𝑑𝑒𝑛_𝑏𝑖𝑛(𝑤𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑥1)~ = 0,5 ∗ 60/𝑑𝑇, 30 ∗ 60/𝑑𝑇) (3) 

 

Algoritmissa 3 lajinvaihdon alkuhetkestä luotiin binääritieto x1. Lajinvaihdon alkuajan-

kohtaa aikaistettiin viisi minuuttia ja loppuhetkeä 30 minuuttia. Kuvassa 28 on 

Neliömassamittauksessa priimatiedon 

ympärillä esiintyvä häiriö 

Laskennallisen mittauksen avulla voidaan 

suodattaa pois lajin vaihdon ympärillä 

esiintyvät tuotantohäiriöt 

Koneenhoitajan antama priima -tieto 
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havainnollistettu lajitiedon muuttaminen lajinvaihtotiedoksi sekä sen binääritiedon venyt-

täminen halutunlaiseksi. 

 

 

Kuva 28. Lajitieto muutettuna binääriseksi lajinvaihtotiedoksi, jonka kestoa voitiin muut-

taa halutun pituiseksi. 

 

9.2.4 Häiriöiden yhteispoisto 

 

Tuotantokatkoksista, priimatiedosta sekä lajinvaihdoista luoduista laskennallisista mit-

tauksista yhdistettiin yksi laskennallinen mittaus (Kuva 29), jonka avulla neliöpainoda-

tasta voitiin suodattaa niiden aiheuttamat häiriöt. Häiriöt suodattamalla voitiin tarkastella 

tasaisessa tuotannossa esiintyvää vaihtelua. Edellä mainitut häiriöt poistava laskennalli-

nen mittaus luotiin Wedge perusteisella algoritmilla: 

 

(𝑥1 == 0) & 𝑥2 & (𝑥3 == 0)   (4) 

 

Algoritmissa 4: 

- x1 = lajinvaihdosta luotu laskennallinen mittaus 

- x2 = priima -tiedosta luotu laskennallinen mittaus 

- x3 = tuotantokatkosta luotu laskennallinen mittaus. 
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Kuva 29. Kolmesta laskennallisesta mittauksesta yhdistetty laskennallinen mittaus, jonka 

avulla voitiin poistaa datasta tasaiseen tuotantoon kuulumattomat häiriöt. 

 

Kuvassa 30 on esitetty mitattu neliöpaino sekä neliöpainon asetusarvo, sen jälkeen, kun 

tuotantohäiriöt on poistettu laskennallisen mittauksen avulla. 
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Kuva 30. Mitattu neliöpaino ja neliöpainon asetusarvo sen jälkeen kun tuotantohäiriöt on 

poistettu. 

 

9.3 Mitattu neliömassa vaihtelu suhteessa asetusarvoon 

 

Tämän työn tarkoituksena ei ole tarkastella konesuuntaista vaihtelua tai neliömassavaih-

telua suhteessa luvattuun asiakasspesifikaatioon. Tässä työssä pyritään kartoittamaan ne-

liömassavaihtelun aiheuttajia, joten on tarkoituksen mukaisempaa tarkastella vaihtelua 

suhteessa asetusarvoon. Vaikka lopputuotteen neliömassa pyritään ajamaan aina samaan 

tavoitteeseen, neliömassan asetusarvoa joudutaan muuttamaan, jotta myös muihin loppu-

tuotteen luvattuihin ominaisuuksiin päästään. Kartongissa ilmenee aina jonkin verran ne-

liömassavaihtelua. Normaalin vaihtelun rajaksi suhteessa asetusarvoon päätettiin valita 

+-2%. 

 

Wedgeen tehtiin laskennallinen mittaus (Kuva 31), joka kertoo, kuinka monta prosenttia 

ajasta mitattu neliömassa on ollut kyseisen hetken asetusarvon +-2% toleranssin ulkopuo-

lella. Laskennallisessa mittauksessa käytettiin kaavaa: 

 

(((x1 > (x2 ∗ 1.02)) | (x1 < (x2 ∗ 0.98))) ∗ 100  (5)

  

 

Kaavassa 5: 

- x1 = mitattu neliöpaino 

- x2 = neliöpainon asetusarvo. 
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Kuva 31. Laskennallinen mittaus, jonka avulla voidaan laskea, kuinka kauan mitattu arvo 

on eronnut yli 2% asetusarvosta. 

 

Wedgestä muodostettiin laskennallisten mittausten avulla lajikohtainen taulukko (Tau-

lukko 1) joka kertoo, kuinka monta prosenttia ajasta kunkin lajin mitattu neliömassa on 

eronnut +-2% asetusarvosta.  
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Taulukko 1. Kuinka monta prosenttia ajasta mitattu neliömassa on eronnut +-2% asetus-

arvosta. 

Laji Mitattu neliöpaino eroaa yli 2% 

asetusarvosta 

Neliöpainon keskiarvo 

40 9,15 % 379,85 

39 7,59 % 355,04 

38 5,67 % 330,69 

37 2,59 % 305,64 

30 2,2 % 190,8 

29 1,9 % 170,64 

31 1,89 % 211,16 

35 1,85 % 281,27 

32 1,68 % 236,52 

36 1,41 % 291,7 

35 1,38 % 270,64 

34 1,12 % 256,05 

 

Taulukon 1 mukaan neliöpaino vaihtelee tasaisen tuotannon aikana eniten korkeilla, yli 

330 g/m2 neliöpainoilla. Suurinta neliöpainon vaihtelu suhteessa asetusarvoon on yli 300 

g/m2 lajeilla, mutta sen jälkeen tulevat kaikista kevyimmät, eli alle 200 g/m2 lajit. Kaikista 

pienintä neliömassavaihtelu on niin sanotuilla keskiraskailla lajeilla. On hieman yllättä-

vää, että neliömassavaihtelu pienenee niin rajusti heti kun neliömassa on alle 300 g/m2. 

Keskiraskaiden eli 270 g/m2 – 290 g/m2 ja raskaiden eli 305 g/m2 – 380 g/m2 lajien run-

kokerroksen massavirtaukset ovat samaa luokkaa, ainoastaan kartonkikoneen nopeus 

muuttuu. 

 

9.4 Neliömassavaihtelu raskaan neliömassan lajilla 

 

Koska neliömassavaihtelu on kaikista suurinta lajilla 40, niin se päätettiin ottaa tarkem-

paan tarkasteluun. Wedgestä suodatettiin näkymään lajin 40 neliömassavaihtelu tarkaste-

luajanjakson ajalta, ja siitä poistettiin katkojen ja lajinvaihtojen ympärillä esiintyvät häi-

riöt kaavan 4 avulla. Lajin 40 neliömassavaihtelu tarkasteluajanjakson aikana suhteessa 

asetusarvoon on esitettynä kuvassa 32. 
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Kuva 32. Lajin 40 neliömassavaihtelu tarkasteluajanjakson aikana. Punaisella ympyröity 

huomattavan vähän vaihtelua sisältänyt ajanjakso.  

 

Kuvasta 32 voidaan tulkita, että mitattua neliömassavaihtelua suhteessa asetusarvoon on 

esiintynyt huomattavan vähän ajojaksolla, joka on ajettu 29.6.2020. Vähän neliömassa-

vaihtelua sisältävä ajojakso on ympyröity punaisella kuvassa 32. Kyseistä ajanjaksoa alet-

tiin analysoimaan tarkemmin, ja pyrittiin löytämään syitä, miksi neliömassavaihtelu on 

ollut niin vähäistä kyseisenä ajanjaksona.  

 

Koneenhoitajien vastausten pohjalta alettiin tarkastelemaan rungon viirakaivon pinnan 

korkeutta ja sen vaikutusta konesuuntaiseen neliömassavaihteluun. Jokaisen koneenhoi-

tajan mukaan konesuuntainen neliömassavaihtelu vähenee rungon viirakaivon pintaa nos-

tettaessa. Wedgen historia trendin mukaan rungon viirakaivon pinta on ollut kuitenkin 

poikkeuksellisen alhaalla 29.6.2020, jolloin konesuuntaista neliömassavaihtelua ei ilmen-

nyt käytännössä lainkaan. 

 

Rungon perälaatikko on yhteydessä rungon viirakaivoon perälaatikon ylijuoksusäiliön ja 

yhdysputken välityksellä. Rungon perälaatikkoon syötettävä massa virtaa perälaatikossa 

olevan ylijuoksukynnyksen yli ylijuoksusäiliöön, josta se virtaa yhteysputkea pitkin run-

gon viirakaivoon. Rungon viirakaivon pinnan korkeus vaikuttaa rungon ylijuoksusäiliön 

ja viirakaivon välisen ylijuoksuputken paineeseen. Perälaatikon paine on sitä matalampi, 

mitä raskaampia neliöpainoja ajetaan. Jos rungon viirakaivon pinnan korkeuden aiheut-

tama hydrostaattinen paine on suurempi kuin perälaatikossa ja ylijuoksusäiliössä, niin 

vesi ei pääse poistumaan tasaisesti ylijuoksusäiliöstä viirakaivoon. Epätasainen virtaus 

aiheuttaa painevaihtelua rungon perälaatikon, ylijuoksusäiliön ja viirakaivon välillä. 

Mitattu neliömassa 

Mitattu neliömassa eroaa +-2% asetusarvosta 
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Painevaihtelut aiheuttavat konesuuntaista vaihtelua. Rungon perälaatikko ja ylijuoksusäi-

liö ovat samaa ilmatilaa, joten niissä vallitsee yhtä suuri ilman paine. Massa virtaa yli-

juoksusäiliöstä viirakaivoon painovoiman avulla. Rungon viirakaivon pinnan korkeudella 

ajateltiin olevan vaikutusta ylijuoksusäiliöön vaikuttavaan vastapaineeseen ja sitä kautta 

perälaatikon paineeseen. Kuvan 33 Wedge trendistä voidaan nähdä, että ajojaksolla 

29.6.2020, konesuuntaisen neliömassavaihtelun ollessa olematonta rungon viirakaivon 

pinta on ollut poikkeuksellisen alhainen ja rungon perälaatikon paine on ollut melko kor-

kea. Rungon perälaatikon paineeseen voidaan vaikuttaa syöttöpumpun nopeudella sekä 

rungon huuliaukon koolla. 

 

 

 

Kuva 33. Neliömassavaihtelun ollessa hyvällä tasolla rungon viirakaivon pinta oli poik-

keuksellisen matalalla ja rungon perälaatikon paine oli melko korkea. 

 

 

Vähän vaihtelua 

Rungon perälaati-

kon paine hieman 

korkeampi kuin kes-

kiarvo 

Mitattu neliömassa 

Rungon perälaatikon paine 

Rungon viirakaivon pinta 

Mitattu neliömassa eroaa +-2% asetusarvosta 

Rungon viirakaivon 

pinta huomattavan 

alhainen 
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10 KOEAJO - RUNGON VIIRAKAIVON PINNAN KORKEUDEN VAIKUTUS 

KONESUUNTAISEEN VAIHTELUUN 

 

Kuvan 33 trendin ja koneenhoitajille suoritetun kyselyn tulosten perusteella päätettiin 

ajaa kartonkikoneella koeajo, jossa seurataan rungon viirakaivon korkeuden vaikutusta 

konesuuntaiseen neliömassavaihteluun. Koeajossa syntyvät koerullat oli tarkoitus 

lähettää ulkopuoliseen laboratorioon, jotta voitaisiin analysoida neliömassavaihtelun 

vaikutusta myös kartongin muihin ominaisuuksiin. Koeajossa rungon perälaatikon pinta 

nostettiin aluksi 94%:iin ja perälaatikon paine nostettiin yli 200 mbar:iin nostamalla 

kartonkikoneen nopeutta (Kuva 34). Kartonkikoneen nopeus sekä perälaatikon 

huuliaukko pidettiin vakiona koko koeajon ajan. Näillä asetuksilla ajettiin yksi konerulla, 

jonka jälkeen alettiin laskea rungon viirakaivon pintaa ja seurattiin sen vaikutusta 

konesuuntaiseen neliömassavaihteluun. Yksityiskohtainen koeajo-ohje löytyy liitteestä 2. 

 

 

Kuva 34. Rungon perälaatikon paine nousee kartonkikoneen nopeutta nostettaessa. 

 

Kun kartonkikoneen nopeus, perälaatikon paine, viirakaivon pinta oli saatu vakioitua, 

ajettiin 1 konerulla kartonkia, jonka oli tarkoitus toimia referenssikoepisteenä. Kuvassa 

35 on esitetty rungon viirakaivon pinnan korkeuden vaikutus kartongin neliömassavaih-

teluun. Rungon viirakaivon pinnan korkeuden ollessa 94 %, neliömassavaihtelu oli kai-

kista pienintä, joskin silloinkin merkittävää. Neliömassavaihtelu paheni rungon viirakai-

von pintaa laskettaessa. Kuvan 35 vasemmassa reunassa on ympyröity vihreällä refe-

renssi koepiste, jolloin rungon viirakaivon pinnan korkeus oli 94 % ja keskellä kuvaa 

keltaisella hetki, jolloin rungon viirakaivon pinta oli 91 %. Kuvan 35 oikeassa reunassa 

on ympyröity punaisella koepiste 3, jolloin rungon viirakaivon pinnan korkeus oli 90 %. 

Perälaatikon paine 

Kartonkikoneen nopeus 

Perälaatikon paine nousee ta-

voitellulle, yli 200 mbar:n tasolle 
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Kuvasta 35 voidaan todeta, että kartongin neliömassavaihtelu pahenee viirakaivon pintaa 

laskettaessa lajilla 40.  

 

 

Kuva 35. Rungon viirakaivon pinnan vaikutus neliömassavaihteluun. 

 

Koeajon tulosten perusteella rungon viirakaivon korkeudella oli päinvastainen vaikutus 

konesuuntaiseen neliömassavaihteluun, kuin koeajosuunnitelmassa oli arvioitu. Rungon 

viirakaivon pinnan korkeuden lasku pahensi konesuuntaista neliömassavaihtelua, kun 

taas ennakkotutkimusten mukaan viirakaivon pinnan korkeuden laskun odotettiin rau-

hoittavan konesuuntaista neliömassavaihtelua. Koeajon tulokset mukailivat kuitenkin ko-

neenhoitajille suoritetun kyselytutkimuksen tuloksia. Koneenhoitajien mukaan rungon 

viirakaivon pinnan korkeuden nosto lieventää konesuuntaista vaihtelua. Viirakaivon pin-

nan noston ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa esimerkiksi viirakaivon hydrostaattiseen pai-

neeseen, koska viirakaivossa on jatkuva ylijuoksu, jolloin sen pinnan korkeus pysyy käy-

tännössä vakiona. 

 

Koeajossa ajettiin neljä koerullaa, jotka oli tarkoitus lähettää ulkopuoliseen laboratorioon 

tutkimuksiin. Ulkopuolisen laboratorion laitteisto ei kuitenkaan osoittautunut sopivaksi 

kartonkirullien analysoimiseen. Ulkopuolisen laboratorion Tapio analysaattorin kara ei 

sovi 306 mm sisähalkaisijan hylsyyn. Kyseisestä analysaattorista puuttui myös oleellisia 

antureita, kuten neliömassa-anturi. Koeajossa ajetut rullat päätettiin olla lähettämättä ul-

kopuolisen laboratorion tutkimuksiin, koska niiden analysoiminen ei ollut siellä mahdol-

lista. 

 

Kartongin neliömassa 

Rungon viirakaivon pinnan korkeus 

Neliömassavaihtelu paheni mitä matalammalla 

rungon viirakaivon pinta oli. 

94 % 

91 % 

90 % 
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11 AJOJAKSOJEN EROAVAISUUDET 

 

Rungon viirakaivon pinnan korkeuteen liittyvän koeajon jälkeen jatkettiin prosessidatan 

tutkimista ja pyrittiin löytämään prosessista eroavaisuuksia paljon – ja vähän konesuun-

taista neliömassavaihtelua sisältävien ajojaksojen väliltä. Prosessidatasta lähdettiin tutki-

maan rungon lyhyessä kierrossa tai sen läheisyydessä sijaitsevia prosessimuuttujia, jotka 

voivat vaikuttaa jollain tavalla prosessin sakeuksiin tai paineeseen. Sakeuteen vaikuttavia 

prosessimuuttujia ovat esimerkiksi laimennusvesiventtiilit ja laimennusvesipumput. Pro-

sessin paineeseen vaikuttavat esimerkiksi konesihti, pyörrepuhdistuslaitoksen pillistö tai 

massapumppu. 

 

11.1 Säiliöpesureiden vaikutus konesuuntaiseen neliömassa vaihteluun 

 

Kone- ja sekoitussäiliöin säiliöpesurit olivat syystä tai toisesta pois päältä vähän kone-

suuntaista neliömassavaihtelua sisältäneen ajojakson ajan (kuva 36). Säiliöpesureiden 

tehtävänä on pitää säiliön katto sekä massapinnan yläpuolelle jäävät seinät puhtaana 

(Kuva 37). Säiliöiden peseminen on tärkeätä, ettei säiliön kattoon tai seinille kerry massaa 

ja aiheuta sitä kautta epäpuhtauksia prosessiin. 

 

 

Kuva 36. Kone- ja sekoitussäiliön säiliöpesurit olivat pois päältä vähän konesuuntaista 

neliömassavaihtelua sisältäneen ajojakson aikana. 

 

Kone- ja seikoitussäiliön säiliöpesurit olivat pois 

päältä vähän nelimassavaihtelua sisältäneen 

ajojakson aikana. 
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Kuva 37. Rungon sekoitussäiliön katossa oleva säiliöpesuri. (Kinnunen 2021) 

 

Kone- ja sekoitussäiliön säiliöpesureita ja pesusekvenssejä tutkittiin tarkemmin prosessi-

datan perusteella. Prosessidatasta voidaan todeta, että säiliöiden katossa olevat pesurit 

pyörivät pestessään ensin toiseen suuntaan ja jatkavat pesemistä vaihtaen suuntaa. Säi-

liöpesureiden pyörintä nopeutta ei pystytä mittaamaan, koska pesurit ovat suljetun säiliön 

sisällä eikä niiden pyörimisnopeudesta tule tietoa järjestelmiin. Säiliöpesureiden kautta 

syötettävän veden määrää ei voida määrittää, koska kyseisessä vesilinjassa ei ole virtaus 

mittareita. Virtausmittarin puutteen lisäksi vesimäärän määrittäminen tarkasti on mahdo-

tonta, koska virtausmäärä vaihtelee rungon kirkassuodossäiliön pinnan korkeuden mu-

kaan. Samasta linjasta otetaan myös vettä erilaisille lattiapesureille, tornipesureille ja 
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pinnan viirakaivokanavan pesurille. Samaan aikaan käyvät pesurit vaikuttavat linjan pai-

neeseen, joka vaikuttaa taas veden virtausmäärään.  

 

Rungon konesäiliön säiliöpesuri aloittaa pyörimisen ja pesee säiliön kattoa 43 sekunnin 

ajan, jonka jälkeen se vaihtavat suuntaa ja pesee toiseen suuntaan vielä 37 sekunnin ajan. 

Rungon konesäiliön säiliönpesuri oli päällä yhteensä  80 sekunnin ajan. Säiliöpesurista 

tuleva vesi päätyy konesäiliön ylijuoksun kautta sekoitussäiliöön. Pesusekvenssin aikana 

rungon sekoitussäiliön pinta nousi keskimäärin noin 0,7%. Sekoitussäiliön tilavuuden ol-

lessa 74 m3, säiliöön suihkutetaan pesun aikana laskennallisesti 0,5 m3 vettä. Säiliön pin-

nan korkeuden vaihtelu vaihtelee kuitenkin pesukertojen välillä, joten säiliöön ei tule joka 

kerta täysin samaa määrää vettä. Rungon konesäiliön säiliöpesuri toistaa tätä pesusek-

venssiä 52 minuutin välein. Myös rungon sekoitussäiliön säiliöpesuri pesee säiliön kattoa 

ensin 43 sekunnin ajan, jonka jälkeen se vaihtaa suuntaa ja pesee toiseen suuntaan sekun-

nin ajan. Myös rungon sekoitussäiliön pesuri pesee yhteensä 80 sekunnin ajan. Tuona 

aikana rungon sekoitussäiliön pinta nousi keskimäärin noin 1,4 %. Rungon konesäiliön 

pesurin kautta sekoitussäiliöön päätyy siis vettä keskimäärin 1,04 m3. Pesun jälkeen myös 

sekoitussäiliön pesuri odottaa 52 minuuttia ja toistaa saman pesusekvenssin. Konesäiliön 

säiliöpesurin pesusekvenssin lopetuksesta kuuluu viisi minuuttia 45 sekuntia kunnes ko-

nesäiliön säiliöpesurin pesusekvenssi alkaa. Rungon kone- ja sekoitussäiliön pesureiden 

yhden pesusekvenssin aikana rungon sekoitussäiliöön päätyy yhteensä noin 1,5 m3 vettä. 

Rungon sekoitus- ja konesäiliön pesurien pesusekvenssit on esitetty kuvassa 38. 

 

 

Kuva 38. Rungon sekoitus- ja konesäiliön säiliöpesurien pesusekvenssi. 

 

52 min odotus 

52 min odotus 

5 min 45 sek. 
5 min. 45 sek. 

43 s pesu 

43 s pesu 

43 s pesu 

43 s pesu 

37 s pesu 

37 s pesu 

37 s pesu 

37 s pesu 
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11.2 Säiliöpesureiden vaikutus sekoitussäiliön pinnan korkeuteen 

 

Rungon sekoitussäiliöön annostellaan kaikki runkokerroksen eri massajakeet, jossa ne 

sekoitetaan tasaiseksi massaksi. Sekoitussäiliön pinnan korkeus voi vaihdella hieman 

sinne tulevien massavirtausten mukaan. Sekoitussäiliöstä sekoitettu runkomassa pumpa-

taan konesäilöön yhdysputkea pitkin. Sekoitussäiliön ja konesäiliön välisessä putkessa on 

myös sakeussäätö, jonka tarkoitus on tasata mahdollisia sakeusvaihteluita. 

 

Rungon konesäiliön pinnan on pysyttävä mahdollisimman vakiona painevaihteluiden mi-

nimoimiseksi. Konesäiliön pinta pidetään vakiona ylijuoksukanavan avulla. Konesäili-

össä on jatkuva ylijuoksu ylijuoksukanavaan, jonka kautta osa runkomassasta virtaa ta-

kaisin rungon sekoitussäiliöön. Rungon konesäiliön ja sekoitussäiliön välinen ylijuoksu-

kanava on esitetty kuvassa 39. 
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Kuva 39. Rungon kone- ja sekoitussäiliön välinen ylijuoksukanava. 

 

 

Rungon sekoitus- ja konesäiliön pesurit ajavat ylimääräistä vettä prosessiin sekoitus- ja 

konesäiliön kautta. Sekoitussäiliön pesun aloittaessa pesusekvenssin, sekoitussäiliön pin-

nan korkeus lähtee nousuun. Sekoitussäiliön pinnan lähtiessä nousuun, sekoitussäiliön 

pinnan säätöpiiri pienentää sekoitussäiliöön tulevia massavirtauksia. Sekoitussäiliöön 

säiliöpesurin kautta syötettävä vesi laimentaa sekoitussäiliössä olevaa massa. Sekoitus-

säiliön tilavuuden ollessa 74 m3 ja pinnan asetusarvon ollessa 80 %, sekoitussäiliön tila-

vuus on 59 200 litraa. Sekoitussäiliöön virtaavien massajakeiden virtausten summa on 

lajilla 40 noin 135 l/s. Koska sekoitussäiliön pinta pidetään vakiona pintasäädön avulla, 

Rungon sekoitussäiliö 

Rungon konesäiliö 

Rungon konesäiliön ja 

sekoitussäiliön välinen 

ylijuoksukanava 
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myös säiliöstä lähtevän massan virtaus on 135 l/s. Sekoitussäiliön viipymä on näin ollen 

439 sekuntia, eli noin 7 minuuttia.  

 

Säiliöpesureiden aiheuttama laskennallinen sakeusvaihtelu sekoitussäiliön sakeuteen voi-

daan laskea määrittämällä ensin sekoitussäiliössä olevan massan kuiva-aine määrä. Se-

koitussäiliön sakeus ollessa 3,6 % ja sekoitussäiliön tilavuuden ollessa 59200 litraa, se-

koitussäiliössä oleva kuiva-aine määrä on 2131 kg. Sekoitussäiliöön lisätään säiliöpesu-

reiden kautta 1500 litraa vettä, jolloin myös säiliöstä poistuu 1500 litraa massa suspen-

siota. Säiliöstä poistuvan massasuspension sisältämä kuiva-aine on 54 kg. Sekoitussäili-

öön jäävän kuiva-aineen massa on 2077 kg. Säiliöpesureiden pesusekvenssin jälkeen se-

koitussäiliössä olevan massan sakeus saadaan jakamalla sinne jääneen kuiva-aineen 

määrä säiliön sisältämällä vesi määrällä, joka on 59200 litraa. Säiliöpesurin aiheuttaman 

sekoitussäiliön pinnan nousun jälkeen sekoitussäiliön sakeus on 3,5 %. Säiliön pesurit 

laimensivat sekoitussäiliön massaa laskennallisesti 0,1%, olettaen että massa sekoittuu 

tasaisesti. Jos sekoitussäiliön sekoitus ei ole kuitenkaan riittävää, voi säiliöön kerrostus 

säiliöpesureiden aiheuttamia alhaisemman sakeuden kerroksia. Rungon sekoitussäiliön 

sekoitin on asennettu vuonna 1990-luvulla, kartonkikoneen tuotannon ollessa merkittä-

västi nykyistä tuotantotasoa pienempi. Tästä syystä voidaan olettaa, että massan sekoitus 

ei ole optimaalista. Jos sakeusvaihtelut ovat riittävän suuria, ei sekoitussäiliön ja konesäi-

liön välisessä putkessa oleva sakeussäätö pysy välttämättä perässä ja tästä voi aiheutua 

sakeusvaihteluita konesäiliöön. Pesureiden kautta prosessiin päätyvän veden vaikutuksen 

rungon sekoitussäiliön pintaan voi havaita kuvasta 40. 

 

 

Kuva 40. Rungon sekoitus- ja konesäiliön pesureiden vaikutus rungon sekoitussäiliön 

pinnan korkeuteen. 

Rungon sekoitussäiliön säiliöpesuri 

nostaa sekoitussäiliön pintaa 

Rungon konesäiliön säiliöpesuri 

nostaa sekoitussäiliön pintaa 
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Rungon kone- ja sekoitussäiliön säiliöpesurit aiheuttavat sekoitussäiliön pintaan nähden 

kahden prosentin pinnan korkeuden nousun. Konesäiliön säiliöpesurin käynnistyessä ko-

nesäiliön pinnan korkeus ei nouse, vaan säiliöön pesurin kautta tuleva vesi virtaa ylijuok-

sukanavaa pitkin sekoitussäiliöön. Tästä syntyy kuvassa 40 näkyvä ensimmäinen piikki 

sekoitussäiliön pinnan korkeudessa. Konesäiliön pesurin nostaessa sekoitussäiliön pintaa, 

sekoitussäiliön pinnan säätöpiiri pienentää sekoitussäiliöön tulevaa massavirtausta ja se-

koitussäiliön pinta lähtee laskuun. Sekoitussäiliön pinta laskee lähes tavoitearvoonsa, 

kunnes sen pinta lähtee uudelleen nousuun sekoitussäiliön säiliöpesuri käynnistyessä vii-

den minuutin ja 45 sekunnin päästä konesäiliön säiliöpesurin pysähtymisen jälkeen. Se-

koitussäiliön säiliöpesurin pesusekvenssin vaikutuksesta syntyy toinen kuvassa 40 nä-

kyvä piikki sekoitussäiliön pinnan korkeudessa. 

 

11.3 Säiliöpesureiden uudet sekvenssit 

 

Rungon sekoitus- ja konesäiliöiden säiliöpesureiden pesusekvenssejä muokattiin, jotta ne 

eivät aiheuttaisi suurta vaihtelua sekoitussäiliön pinnan korkeuteen ja sitä kautta aiheut-

taisi mahdollisesti sakeusvaihteluita prosessiin. Pesureiden pesuaikoja sekä pesujen vä-

lejä lyhennettiin, jotta pesureiden kautta prosessiin tuleva vesi tulisi prosessiin tasaisem-

min eikä aiheuttaisi niin suuria piikkejä sekoitussäiliön pinnan korkeuteen. Sekoitussäi-

liön säiliöpesurin aloittaessa pesu, se pyörii ensin myötäpäivään seitsemän sekuntia, 

jonka jälkeen sen vaihtaa suuntaa ja pesee vielä 10 sekunnin ajan. Odotusajaksi pesusek-

venssien välillä asetettiin 21 minuuttia. Konesäiliön säiliöpesurin pestessä myötäpäivään, 

pesuajaksi määritettiin 7 sekuntia ja vastapäivään pyöriessä pesuajaksi 15 sekuntia. Myös 

konesäiliön säiliöpesurin pesusekvenssien väliseksi odotusajaksi määritettiin 21 minuut-

tia. Uudet sekoitus- ja konesäiliön säiliöpesureiden sekvenssit on esitetty kuvassa 41. 
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Kuva 41. Uusi rungon sekoitus- ja konesäiliön säiliöpesurien pesusekvenssi. 

 

Uudet kone- ja sekoitussäiliön säiliöpesureiden pesusekvenssit rauhoittivat sekoitussäi-

liön pintaa, eikä pinnan korkeudessa tapahtunut yhtä suuria muutoksia. Ennen pesusek-

vensseihin tehtyjä muutoksia rungon sekoitussäiliön pinnan korkeus vaihteli välillä 79,5 

% - 81,5 %. Vaihtelua pinnan korkeudessa oli 2 %. Pesusekvensseihin tehtyjen muutosten 

jälkeen sekoitussäiliön pinnan korkeus vaihteli välillä 80,0 % - 80,7 %. Uusien pesusek-

venssien ansiosta rungon sekoitussäiliön pinnan korkeuden vaihtelu laski 2%:sta 

0,7%:iin.  

 

Säiliön pinnan korkeuden vaihtelu aiheuttaa vaihtelua hydrostaattisessa paineessa. Säi-

liön pinnan korkeuden noustessa hydrostaattinen paine säiliön pohjalla nousee, paineen 

nousu voi vaikuttaa säiliöstä lähtevän massan nopeuteen. Säiliön pinnan korkeuden las-

kiessa vastaavasti hydrostaattinen paine laskee ja säiliöstä lähtevän massan nopeus voi 

hidastua. Uusien kone- ja sekoitussäiliön säiliöpesureiden pesusekvenssien vaikutus run-

gon sekoitussäiliön pinnan korkeuden vaihteluun voidaan havaita kuvasta 42. Sekoitus-

säiliön pinnan vaihtelut ovat säännöllisempiä ja pienempiä verrattuna vanhoihin pesusek-

vensseihin. 

 

10 min 

7 s pesu 
7 s pesu 

7 s pesu 7 s pesu 

Odotusaika 20 min 

 

Odotusaika 20 min 

 

10 min 

10 s pesu 10 s pesu 

10 s pesu 10 s pesu 
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Kuva 42. Säiliöpesureiden sekvenssimuutosten vaikutus sekoitussäiliön pinnan korkeu-

den vaihteluun. 

 

 

Rungon kone- ja sekoitussäiliön säiliöpesureiden sekvenssimuutosten jälkeen aloitettiin 

seurantajakso, jonka aikana seurattiin uusien pesusekvenssien vaikutusta konesuuntai-

seen neliömassavaihteluun. Kuvassa 43 on esitetty lajin 40 trendit ajalta 17.3.2021 – 

1.8.2021. Kuvassa ylimpänä trendinä on mitatun neliömassan vaihtelu suhteessa asetus-

arvoon. Ylimmässä trendissä musta pystyviiva merkitsee hetkeä, jolloin mitattu neliö-

massa on eronnut yli +- 2% sen hetkisestä neliömassan asetusarvosta. Keskimmäinen ja 

alin trendi kuvaavat rungon kone- ja sekoitussäiliön pesureiden käynnistymistä. Trendien 

keskelle on piirretty vihreä viiva, joka kuvaa hetkeä, jolloin säiliöpesureiden uudet pe-

susekvenssit otettiin käyttöön. Ylimmästä trendistä voi havaita, että mitatun neliömassan 

vaihtelu suhteessa asetusarvoon on pienentynyt selvästi sen jälkeen, kun uudet säiliöpe-

sureiden sekvenssit on otettu käyttöön. Mitatun neliömassan vaihtelu suhteessa asetusar-

voon ei ole poistunut täysin, mutta se on pienentynyt merkittävästi. 

 

 

Rungon sekoitussäiliön pinnan korkeus 

Rungon sekoitussäiliön säilöpesuri 

Rungon konesäiliön säiliöpesuri 

Uudet säiliöpesureiden sekvenssit rauhoittivat sekoitussäiliön pinnan korkeuden vaihtelua 
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Kuva 43. Sekoitus- ja konesäiliön säiliöpesureiden pesusekvenssin muutos konesuuntai-

seen neliömassavaihteluun. 

 

Kuvasta 43 voidaan todeta visuaalisesti, että säiliöpesureiden pesusekvenssien muutok-

silla on ollut positiivinen vaikutus neliömassavaihteluun. Neliömassavaihtelun prosentu-

aalista muutosta eri lajeilla ennen ja jälkeen uusien pesusekvenssien jälkeen tutkittiin 

Wedgen laskennallisen mittauksen avulla (algoritmi 5). Ensiksi Wedgestä ajettiin ulos 

neliömassan asetusarvo ja mitattu neliömassa aikavälillä 17.3.2021 – 7.6.2021, jolloin 

muutokset säiliöpesureiden pesusekvensseihin tehtiin. Algoritmin 5 laskennallisen mit-

tauksen avulla saatiin selville kuinka suuren osan ajasta mitattu neliömassa erosi yli +- 

2% sen hetkisestä neliömassan asetusarvosta. Algoritmin 3 avulla datasta voitiin poistaa 

lajinvaihtojen ja katkojen ympärillä esiintyvät häiriöt prosessissa. Samat toimenpiteet 

suoritettiin aikavälille 7.6.2021 – 1.8.2021 ja verrattiin mitatun neliömassan vaihtelua 

suhteessa asetusarvoon ennen ja jälkeen kone- ja sekoitussäiliön säiliöpesurien pesusek-

venssi muutosten. Tulokset pesusekvenssimuutosten vaikutuksesta neliömassavaihteluun 

on esitetty taulukossa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitattu neliömassa eroaa yli +- 2% asetusarvosta 

Tihennetty ja lyhennetty pesusekvenssi Vanha pesusekvenssi 

Neliömassavaihtelu on 

huomattavasti pienempää 

Neliömassavaihtelua 

esiintyy melko paljon 
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Taulukko 2. Säiliöpesureiden sekvenssimuutosten vaikutus konesuuntaiseen neliömassa-

vaihteluun 

 

 

Taulukosta 2 voidaan todeta, että muutokset kone- ja sekoitussäiliön säiliöpesureiden pe-

susekvensseihin vaikutti erityisesti lajien 38, 39 ja 40 neliömassavaihteluun. Merkittävin 

muutos saatiin aikaan lajin 40 neliömassavaihteluun, jonka neliömassavaihtelu oli kai-

kista rajuinta ennen muutoksia säiliöpesureiden pesusekvensseihin. Ennen muutoksia la-

jin 40 neliömassa oli yli 10% tuotannosta oli toleranssien ulkopuolella. Säilöpesurien sek-

venssimuutosten avulla, lajin 40 neliömassavaihtelua saatiin laskettua 9,3 prosenttiyksik-

köä. Muiden lajien muutos ei ollut yhtä merkittävää, mutta myös lajien 38 ja 39 muutosta 

voidaan pitää hyvänä tuloksena. Muutosten vaikutus muihin lajeihin oli melko marginaa-

lista, ja joidenkin lajien neliömassavaihtelu jopa paheni verrattuna. Sekvenssin muutoksia 

ei voida pitää kuitenkaan todennäköisenä syynä neliömassavaihtelun lisääntymiseen tie-

tyillä lajeilla. 

 

Laji

Mitattu neliöpaino eroaa yli 2% 

asetusarvosta 17.3.2021 - 

7.6.2021

Mitattu neliöpaino eroaa yli 2% 

asetusarvosta 7.6.2021 - 1.8.2021

erotus

40 10,97 % 1,72 % -9,3 %

39 8,18 % 4,12 % -4,1 %

38 6,07 % 4,08 % -2,0 %

37 3,58 % 2,54 % -1,0 %

36 2,73 % 1,93 % -0,8 %

35 2,15 % 3,10 % 1,0 %

34 1,24 % 0,85 % -0,4 %

33 0,70 % 0,88 % 0,2 %

32 1,97 % 0,99 % -1,0 %

31 2,87 % 1,09 % -1,8 %

30 0,44 % 0 % -0,4 %

29 0,45 % 2,94 % 2,5 %



79 

 

12 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tavoitteena oli löytää konesuuntaisen vaihtelun aiheuttaja tai aiheuttajat ja 

tarjota ratkaisuita konesuuntaisen vaihtelun pienentämiseksi tai jopa suurimittaisen ne-

liömassavaihtelun poistamiseksi kokonaan. Prosessissa on tiedetty ilmenevän konesuun-

taista vaihtelua, ja erityisesti konesuuntainen neliömassavaihtelu on ollut ongelmana tie-

tyillä lajeilla jo pidemmän aikaa. Mahdollisia konesuuntaisen vaihtelun aiheuttajia alet-

tiin etsimään ensin kirjallisuudesta. Kirjallisuuden mukaan konesuuntainen vaihtelu joh-

tuu joko prosessissa syntyvistä painevaihteluista, massan sakeusvaihteluista tai proses-

sissa olevasta ilmasta. Painevaihteluita voi synnyttää prosessissa olevat laitteet tai pro-

sessissa oleva ilma. Sakeusvaihteluita voi syntyä esimerkiksi huonosta sekoituksesta, riit-

tämättömästä laimennuksesta tai sakeusmittauksen häiriöistä. 

 

Teoriaosan jälkeen kartonkitehtaalla työskenteleville koneenhoitajille pidettiin kyselytut-

kimus, jonka perusteella haluttiin selvittää konesuuntaisen vaihtelun mahdollisia aiheut-

tajia kartonkikoneen kokeneiden käyttäjien kokemusten perusteella. Kyselyyn vastannei-

den koneenhoitajien yksimielisenä konesuuntaisen vaihtelun aiheuttajana pidettiin run-

gon viirakaivoa. Kyselytutkimuksen jälkeen suunniteltiin koeajo, jossa tutkittiin rungon 

viirakaivon pinnan korkeuden vaikutusta konesuuntaiseen vaihteluun. Koeajon tulokset 

eivät olleet aivan toivotunlaisia, ennakkotutkimusten mukaan rungon viirakaivon pinnan 

korkeuden lasku olisi rauhoittanut konesuuntaista neliömassavaihtelua. Rungon viirakai-

von pinnan korkeuden lasku pahensi hieman konesuuntaista neliömassavaihtelua, kuten 

kaikki koneenhoitajat kyselytutkimuksessa olivat vastanneet. Koeajosta oli tarkoitus lä-

hettää rullia ulkopuoliseen laboratorioon konesuuntaisen vaihtelun tutkimiseksi. Ulko-

puolisen laboratorion laitteisto osoittautui kuitenkin sopimattomaksi kartongin konesuun-

taisen vaihtelun mittaamiseen. Laitteeseen ei ollut mahdollista asentaa 326 millimetriä 

halkaisijaltaan olevaa hylsyä. Tämän lisäksi laitteesta puuttui oleellisia mittapäitä, kuten 

neliömassan mittaukseen tarkoitettu mittapää. Koeajossa ajetut rullat päätettiin olla lähet-

tämättä testeihin ulkopuoliseen laboratorioon. Koneenhoitajille järjestetyn kyselytutki-

muksen tuloksilla ei ollut merkittävää roolia konesuuntaisen neliömassavaihtelun aiheut-

tajan selvittämisessä, minkä vuoksi kyselyn tuloksista ei ole järkevää tehdä tarkempaa 

tilastollista analyysia. Tutkimuksen tulokset kertovat lähinnä sen, että konesuuntainen ne-

liömassavaihtelun aiheuttajan selvittäminen on hyvin haastavaa. Kyselytutkimukseen 

vastanneet olivat siinä oikeassa, että konesuuntaista neliömassavaihtelua esiintyy selvästi 
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eniten raskailla neliömassa laaduilla. Neliömassavaihtelun syiden selvittämisessä tutki-

muksen tuloksista ei ollut apua.  

 

Koska koeajosta ei löytynyt ratkaisua konesuuntaiseen neliömassavaihteluun, oli jatket-

tava tuotanto- ja laatudatan tutkimista. Tarkemmaksi tarkastelun kohteeksi päätettiin ot-

taa laji 40, koska sen konesuuntainen neliömassavaihtelu on ollut kaikista suurinta. Aja-

tuksena oli, että jos löydettäisiin ratkaisu konesuuntaiseen vaihteluun yhden lajin osalta, 

niin sitä voitaisiin soveltaa myös muille lajeille. Lajin 40 tuotanto- ja laatudataa käytiin 

läpi, ja sieltä pyrittiin löytämään ajojaksoja, jolloin konesuuntainen neliömassavaihtelu 

on ollut keskivertoa pienempää. Datasta löytyi yksi hieman pidempi ajojakso, jolloin ko-

nesuuntainen neliömassavaihtelu oli ollut merkittävästi pienempää kuin yleensä lajilla 40. 

Prosessista käytiin läpi prosessimuuttujia, jotka voivat vaikuttaa prosessin paineeseen tai 

sakeuteen. Tuotantodatan mukaan kartonkikoneen märkäpäässä olevat säiliöpesurit olivat 

olleet jostain syystä pois päältä ajojakson aikana, jolloin konesuuntainen vaihtelu oli ollut 

vähäistä. Säiliöpesureita alettiin tutkimaan tarkemmin, ja erityisesti rungon kone- ja se-

koitussäiliön säiliöpesureilla huomattiin olevan vaikutusta prosessiin. Rungon kone- ja 

sekoitussäiliön säiliöpesurit huojuttivat sekoitussäiliön pintaa. Jos sekoitussäiliön sekoi-

tus ei ole riittävää, säiliöpesureiden kautta prosessiin kulkeutuva vesi voi aiheuttaa sa-

keusvaihteluita. Lyhyessä kierrossa esiintyvät sakeusvaihtelut voivat aiheuttaa konesuun-

taista neliömassavaihtelua. Rungon kone- ja sekoitussäiliön säiliöpesureilla oli proses-

sissa oma pumppu, joten niiden pesusekvenssejä uskallettiin lähteä muuttamaan ilman 

pelkoa pesusekvenssin aiheuttamista painevaihteluista johonkin muuhun kohtaa proses-

sissa. Vanhassa säiliöpesureiden pesusekvenssissä vettä ajettiin kerralla melko paljon 

prosessiin, ja sen vuoksi sekoitussäiliön pinnan korkeuteen tuli nopeita muutoksia. Pe-

susekvenssiä muutettiin siten, että säiliöpesurit pesivät lyhyempiä pesujaksoja, mutta pe-

sujaksot tapahtuivat useammin kuin aiemmin. Näin säiliöpesureiden kautta prosessiin 

kulkeutuva vesi tulee prosessiin tasaisemmin, eikä se aiheuta säiliön pinnan korkeuteen 

niin suuria muutoksia. Jos prosessiin kulkeutuu kerralla liian suuria määriä vettä, se voi 

aiheuttaa sakeusvaihteluita. Sakeusvaihtelut korostuvat, jos sekoitus ei ole riittävän voi-

makasta, tai sakeussäätö ei ole riittävän nopeaa. 

 

Seurantajakson perusteella uusilla säiliöpesureiden sekvensseillä oli todella iso merkitys 

lajin 40 konesuuntaiseen neliömassavaihteluun. Ennen pesusekvensseihin tehtyjä muu-

toksia 10,97 % lajin tuotannosta oli toleranssien ulkopuolella. Uusien pesusekvenssien 

avulla vaihtelua saatiin laskettua 9,3 prosenttiyksikköä. Säilöpesureiden pesusekvenssiin 
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tehdyt muutokset eivät vaikuttaneet yhtä paljon muiden lajien konesuuntaiseen neliömas-

savaihteluun, vaikka jonkinlainen vaikutus saatiinkin myös lajeille 38 ja 39. 

 

Kartonkiprosessissa on rungon kone- ja sekoitussäiliön pesureiden lisäksi lukuisia muita 

säiliöpesureita. Säiliöpesureiden pesusekvenssit voivat olla väärin mitoitettuja ja myös ne 

voivat aiheuttaa erilaisia ongelmia kartongin valmistusprosessiin. Jatkokehitysehdotuk-

sena onkin kaikkien valmistusprosessista löytyvien säiliöpesurien pesusekvenssien opti-

mointi. Jos kaikki valmistusprosessissa olevat säiliöpesurit saataisiin optimoitua parem-

min, koko prosessin sakeusvaihtelut tasoittuisivat. Myös prosessin vedenkulutus voisi 

pienentyä pesusekvenssien optimoinnilla. 
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