
1

Kemian tekniikan korkeakoulu
Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma

Olli Huttunen

KEMI-TERMOMEKAANISEN MASSAN OMINAISUUKSIEN OPTIMOINTI

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-
insinöörin tutkintoa varten Espoossa 08.11.2013.

Valvoja Professori Jouni Paltakari

Ohjaajat Diplomi-insinööri Kati Syväoja

Diplomi-insinööri Mikko Nieminen



2

Tekijä Olli Huttunen

Työn nimi Kemi-termomekaanisen massan ominaisuuksien optimointi

Laitos Puunjalostustekniikan laitos

Professuuri Paperi- ja painatustekniikka Professuurikoodi Puu-21

Työn valvoja Professori Jouni Paltakari

Työn ohjaajat
Diplomi-insinööri Kati Syväoja
Diplomi-insinööri Mikko Nieminen

Päivämäärä 08.11.2013 Sivumäärä
104+5

Kieli Suomi

Tiivistelmä

Tämän työn tavoite oli selvittää kuusesta (Picea abies) valmistettavan korkean
freeneksen kemi-termomekaanisen massan (CTMP) ominaisuuksiin vaikuttavat
merkittävimmät tekijät ja muuttujat. Kokeellisen osan tavoite oli nostaa CTMP-
laitoksen tuottaman massan bulkin tasoa.

CTMP-laitosten niukasta määrästä johtuen alalta löytyy erittäin vähän kattavaa
julkaistua tutkimusta. Lisäksi olemassa olevien laitosten tuottamat massalaadut
vaihtelevat voimakkaasti ja vertailujen tekeminen on erittäin haastavaa. Yleisesti
CTMP-massan ominaisuuksiin vaikuttavat merkittävimmät osaprosessit ovat
imeytys-, jauhatus- ja valkaisuvaiheet. Hakeraaka-aineen laadulla todetaan
olevan mahdollisesti jopa merkittävin vaikutus lopputuotteen
laatuominaisuuksiin. Imeytysvaiheen tärkeimmät muuttujat ovat
imeytysliuoksen pH ja konsentraatio. Jauhatusvaiheen tärkeimmät muuttujat
ovat jauhinterät, ajotapa ja esilämmittimen paine. Valkaisuvaiheen tärkeimmät
muuttujat ovat valkaisukemikaali, konsentraatio, pH ja ajotapa. Hakkeen
tärkeimmät muuttujat ovat kosteuspitoisuus, puhtaus, palakoko ja sijainti
rungossa.

Kokeellisessa osassa tutkittiin imeytysliuoksen pH:n ja konsentraation sekä
imeytetyn hakkeen viipymän ja esilämmittimen paineen vaikutusta massan
bulkkiin ja Scott Bond-palstautumislujuuteen. Kaikki kokeet suoritettiin
laitosmittakaavassa normaalien laatutekijöiden mukaan. Tutkimuksissa selvisi,
että merkittävin pääjauhatusvaiheen puskulinjanäytteiden bulkkiin vaikuttava
prosessitekijä on esilämmittimen paine. Esilämmittimen painetta nostamalla 160
kPa  220 kPa bulkin taso nousi lähes 10 %. Muilla tutkituilla tekijöillä ei todettu
olevan merkittävää vaikutusta näissä koeajoissa.

Avainsanat Kemi-termomekaaninen massa, kemi-hierremassa, CTMP, bulkki,
Scott Bond, hakkeen viipymä, esilämmittimen paine,
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Abstract

The aim of this thesis was to study the main factors and variables affecting the
properties of high freeness spruce (Picea abies) chemi-thermomechanical pulp
(CTMP).  The  study  in  the  experimental  part  contributes  to  improving  the  bulk
level of the end product at CTMP-plant.

Due to the small number of existing CTMP-plants, the amount of published
studies is very limited. In addition, the existing plants produce a wide variety of
end  products  for  multiple  end  uses.  Therefore,  it  is  very  difficult  to  create  high
quality collections of the CTMP properties. In general, the most important factors
and subprocesses affecting the properties of CTMP are the impregnation stage,
the main refining stage, and the bleaching stage. Also the quality of the chip raw
material  can  be  found  to  play  a  crucial  part  in  the  properties  of  the  pulp.  The
main variables in impregnation stage are pH and concentration of the
impregnation liquor. The most important variables in main refining are type of
refining plates, refining habit, and preheating pressure. In bleaching stage the
most significant variables are bleaching chemical, chemical concentration, pH,
and the processing habit. The most important variables of chip raw material are
moisture content, cleanliness, chip dimensions, and position in stem.

In the experimental part two studies were performed to improve the bulk of the
pulp. The first experiment considered the pH and the concentration of the
impregnation liquor. The second experiment investigated the effects of the
preheating pressure and the chip delay between the impregnation stage and the
main refining stage. All trials were executed in mill scale and in respect to normal
quality standards. It was observed that the most significant variable affecting the
bulk of the pulp was the preheating pressure. By increasing the preheating
pressure from 160 kPa to 220 kPa the bulk of the pulp was improved by almost
10 %.  Properties  of  the  impregnation liquor  and the delay  of  impregnated chips
before refining did not present significant effect to the properties of the pulp in
these studies.

Keywords Chemi-thermomechanical pulp, CTMP, bulk, Scott Bond, chip
refining, chip delay, preheating pressure
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JOHDANTO

Diplomityö on toteutettu Stora Enso Imatran Kaukopään kemi-termomekaanisen
massan laitoksella. Työn tavoite on kartoittaa kirjallisuudesta, mitä uutta
aiheesta löytyy sekä kehittää tuotantoa kohti selektiivisempää laadunhallintaa
erityisesti bulkin suhteen.

Kemi-termomekaanisen hierreprosessin (CTMP) tarkoituksena on tuottaa
puuhakkeesta kemikaalien, lämmön ja mekaanisen energian avulla jäykkää
mekaanista massaa. Yhden CTMP- massatonnin valmistamiseen (bdt) kuluu noin
3 m³ kiinteää puuta käytettäessä raaka-aineena metsäkuusta (Picea abies).
Prosessin saanto on erittäin korkea, jopa yli 90 prosenttia, mutta negatiivisena
tekijänä on erittäin korkea energiankulutus. Jauhatusvaihe tuottaa paljon
lämpöenergiaa, joka kierrätetään ja hyödynnetään prosessin esivaiheissa. CTMP-
prosessi on myös erittäin vesi-intensiivinen prosessi, jossa vettä kierrätetään
vastavirtapesuperiaatteella. Kartonkituotteisiin käytettävän korkean freeneksen
CTMP-massan tärkeimmät ominaisuudet ovat korkeasta kuidunpituudesta ja
jäykkyydestä kehittyvä bulkki sekä kuitujen sidostenmuodotuskyvystä ja
sidoslujuudesta kehittyvä palstautumislujuus.

CTMP-laitosten vähäisen määrän vuoksi julkaistua tutkimustietoa löytyy erittäin
vähän. Lisäksi eri prosessien lopputuotteiden ominaisuudet vaihtelevat
voimakkaasti, jolloin tarkkojen tietojen kokoaminen ja kattavien vertailujen
tekeminen on erittäin haastavaa. Kirjallisessa osassa on avattu kaikki CTMP-
prosessin osaprosessivaiheet sekä syvennytty hakeraaka-aineen vaikutuksiin
lopputuotteen ominaisuuksissa. Mitään merkittävää uutta tietoa ei työn aikana
löydetty. Työn kokeellisessa osassa tutkittiin pääjauhatusta edeltävien
prosessivaiheiden merkitystä bulkin kehittymiselle. Koeajoissa tutkimuksen
kohteena olivat imeytysvaiheen imeytysliuoksen konsentraatio ja pH sekä
imeytysvaiheen jälkeiset hakkeen viipymä jakosiilossa ja esilämmittimessä sekä
esilämmittimen paine.  Tärkeimmäksi bulkkiin vaikuttavaksi tekijäksi tunnistettiin
esilämmittimen paine. Nostamalla esilämmittimen paine 160 kPa  220  kPa
saavutettiin noin 8 % tason nousu puskulinjanäytteiden bulkin arvoissa.
Haasteellisten koeajo-olosuhteiden vaikutuksesta esilämmittimen paineen
vaikutuksia ei onnistuttu täydellisesti kartoittamaan ja tulosten luotettavuus jäi
epävarmaksi. Valitut osaprosessit ja muuttujat osoittautuivat erittäin
potentiaalisiksi CTMP-massan laadun optimoimisen kohteiksi ja saavutettujen
tulosten varmistamiseksi tarvitaan uusia hallittuja koeajoja.
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PUUMATERIAALI

Suomen metsät sijaitsevat pohjoisella havupuuvyöhykkeellä ja ovat tästä syystä
vahvasti havupuuvaltaisia. Metsäteollisuudelle hyvin raaka-aineeksi soveltuva
metsäkuusi (Picea abies) kattaa noin 30 % Suomen metsäpinta-alasta. Kuusta
hyödynnetään raaka-aineena useassa jalostustarkoituksessa kuten sahatavarana,
lastu- ja kuitulevynä sekä mekaanisenmassan valmistuksessa paperi- ja
kartonkiteollisuudelle. Metsätalouden ja puuteollisuuden kannalta runko on
puun tärkein osa. (METLA, 2011)

2.1 Puun rakenne
Elävässä puussa rungon tehtävät ovat tukea puuta, kuljettaa vettä ja ravinteita
juurten ja latvuston välillä sekä varastoida ravintoaineita. Rungon osat on esitetty
kuvassa 1.

Kuva 1. Poikkileikkaus täysikasvuisen männyn rungosta. (1977, Ilvessalo-Pläffi)

Ydin on tummaa rungon keskellä kulkevaa pehmeää ja uuteainerikasta kuollutta
solukkoa. Sydän ja pintapuu koostuvat rungonsuuntaisista tukisoluista
trakeideista sekä vettä ja ravinteita kuljettavista putkilosoluista. Jälsi on puun
kasvukerros, jossa solujakaantumisen avulla muodostuu sekä uutta puuainesta
että uutta nilaa. Nila on elävistä soluista muodostunut kuoren ohut sisäkerros,
joka kuljettaa lehdissä yhteyttämisen tuloksena syntyneitä sokereita juuristoon.
Ulkokuori on kuolleesta solukosta muodostunut erittäin uuteainepitoinen kerros,
joka suojaa puuta sekä mekaanisesti että kemiallisesti. (Jääskeläinen &
Sundqvist, 2007)

Puun runko ja varsinkin kokonainen puu on erittäin heterogeeninen kokonaisuus.
Havupuilla kuidun morfologia eli rakenteelliset ominaisuudet muuttuvat suuresti
juuresta latvaan ja ytimestä pintaan. Lisäksi puuyksilöiden geneettisillä sekä
ympäristötekijöillä, kuten kasvupaikalla ja kasvukauden ilmastolla, on suuri
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vaikutus puun rakenteeseen. Ympäristön vaikutus rungon mekaaniseen ja
kemialliseen rakenteeseen on helposti havaittavissa saman lajin yksilöiden välillä
solurakennetta tarkastelemalla. Muutoksia voidaan havaita erityisesti
vuosikasvun leveyden, kevätpuu – kesäpuusuhteen ja uuteainepitoisuuden
osalta. Köyhässä tai kuivassa maaperässä kasvavan puun vuosikasvu jää aina
optimaalisia olosuhteita pienemmäksi, jolloin tiheän selluloosarikkaan kesäpuun
osuus kasvaa. Mekaaniselle massateollisuudelle merkittävimmät ovat kuitenkin
erot puun rungossa pinta- ja sydänpuun välillä. Kuusilajeilla sydänpuun alue ei
erotu yhtä selvästi kuin männyillä, alhaisemman uuteainepitoisuuden ja
korkeamman vaaleuden vuoksi. Sydän- ja pintapuu kuitenkin eroavat suuresti
kosteuspitoisuuden ja kemiallisen koostumuksen perusteella. (Bergander, 2001),
(Kärkkäinen, 2003)

2.1.1 Sydänpuu
Sydänpuun ydintä lähinnä olevat vuosikasvustot koostuvat nopean kasvun aikana
muodostuneesta nuorpuusta. Nuorpuun kuidunpituus ja tiheys ovat alhaisimmat
koko rungossa. Täysikasvuisen rungon sydänpuun kuidut (1,5 - 2,5mm) ovat
lyhyempiä, soluseinät (2 – 2,8 µm) ohuempia, solujen halkaisijat (20 – 40 µm)
pienempiä, kesäpuun määrä huomattavasti alhaisempi, sekä soluseinän
kerrosten mikrofibrillikulma on suurempi kuin lähempänä rungon pintaa.
Muutokset eivät kuitenkaan ole täysin lineaarisia, vaan riippuvat puun iästä ja
kasvukausien olosuhteista. (Lindström, 1997) Massateollisuudelle nuor- ja
sydänpuun heikkouksia ovat lyhyempi kuidunpituus ja alhaisempi tiheys, jotka
vaikuttavat varsinkin paperin tai kartongin repäisylujuuteen sekä saantoon.
Toisaalta ohutseinäiset kuidut lommahtavat ja pinnat fibrilloituvat helpommin,
jolloin lopputuotteen veto- ja puhkaisulujuudet sekä optiset ominaisuudet
paranevat. (Tyrväinen, 1995), (Braaten, 2000) Sydänpuun ja varsinkin nuorpuun
tuoretiheys on merkittävästi alhaisempi kuolleiden tyhjentyneiden solujen
vuoksi. Solun kuoleminen johtaa soluhuokosten sulkeutumiseen, mutta prosessi
ei ole täydellinen. Osa huokosista on pihattomia tai puolipihallisia, jolloin
varsinkin kevätpuun solukoiden huokosverkosto jää osittain avoimeksi.
Soluhuokosten tyypit käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.1.3 Puun solut. Lisäksi
solun kuollessa ja muuttuessa sydänpuuksi sen lumen eli kuidun sisällä oleva
nesteen tai kaasun täyttämä tila voi täyttyä erilaisilla pihkoilla ja fenolisilla
aineilla. Aineet suojaavat puuta lahottajasieniltä estäen laajojen yhtenäisten
huokosrakenteiden muodostumisen.  (Kärenlampi, 1992), (Bergander, 2001),
(Kärkkäinen, 2003) Huokosrakenteen avoimuudella on merkitystä
valmistettaessa kemiallista massaa tai kemiallisen esikäsittelyvaiheen omaavia
mekaanisia massoja. Hakkeeseen imeytettävät liuokset penetroituvat eli
tunkeutuvat tasaisemmin avoimeen huokoiseen rakenteeseen, jolloin
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vettyminen tehostuu ja kemikaalit jakautuvat tasaisemmin. Tutkimusten mukaan
sydänpuusta valmistetun hakkeen imeytysliuoksen sitomiskyky samassa
kosteuspitoisuudessa on huomattavasti pintapuuta alhaisempi. Suomalaisten
havupuiden sydän- ja pintapuuhakkeiden penetraatioasteen muutokset ajan
funktiona on esitetty kuvassa 2. (Malkov, 2002)

Kuva 2. Veden penetraatio männyn ja kuusen sydän- ja pintapuuhakkeisiin penetraatioasteen
ja penetraatioajan suhteen. Hakepalan koko 25x15x8 mm. Penetraatio-olosuhteet: lämpötila
20 °C, ylipaine 2 bar. Muokattu (Malkov, et al., 2001)

2.1.2 Pintapuu
Pintapuuksi kutsutaan noin 10 - 15 viimeisimmän kasvuvuoden täysin elävästä
solukosta koostuvaa kasvustoa jälsin alla. Havupuille poikkeuksellisesti kuusen
elävä pintapuu sisältää sydänpuuta enemmän ligniiniä ja uuteaineita. Ympäristön
ja ilmaston pysyessä tasaisena kesäpuun osuus ja tiheys kasvavat säteen
suunnassa pintaa kohden. Pintapuun kuidut (n. 3,5 mm) ovat jopa millimetrin
pidempiä kuin sydänpuulla ja soluseinien paksuus ja solun halkaisija ovat yli kaksi
kertaa suurempia (Lindström, 1997). Pintapuun merkitys korostuu varsinkin
mekaanisessa massateollisuudessa sen erinomaisten prosessoitavuus-
ominaisuuksien vuoksi. Pintapuun merkittävästi korkeampaa kosteuspitoisuutta
ja huokosrakenteen avoimuutta pidetään avaintekijänä parempiin
prosessoitavuusominaisuuksiin. Erään tutkimuksen mukaan, tuoreen
tyvipaksuudeltaan noin 20 cm kuusen, sydän- ja pintapuun kosteusero voi olla
jopa 40 %, sydänpuun kuiva-ainepitoisuuden ollessa suurimmillaan 85 % ja
pintapuun pienimmillään 47 % (Salmèn, 2007).  Kesäpuun osuus pintapuussa on
45-vuotiaalla kuusella noin 24 % ja 77-vuotiaalla noin 30 % (Cao, et al., 2006).
Paksuseinäiset kesäpuusolut ovat huomattavasti kimmoisampia, kestävämpiä ja
jäykempiä kuin kevätpuusolut.  (Kärkkäinen, 2003) Paksuseinäiset solut
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absorboivat energiaa huonommin mutta irtoavat ehjempinä, jolloin saavutetaan
varsinkin korkean freeneksen mekaanisille massoille arvokkaita
kuituominaisuuksia (Kärenlampi, 1992). Pintapuun suuremman
kesäpuukuituosuuden on havaittu kehittävän erityisesti massan
lujuusominaisuuksia, mutta vaikutukset massan muihin ominaisuuksiin, kuten
bulkkiin, ovat epäselviä (Tyrväinen, 1995).  Rungon säteensuuntainen tiheys voi
kuitenkin vaihdella voimakkaasti kasvupaikan ympäristön ja ilmaston
muuttuessa. Kylmien ja sateisten kesien on havaittu aiheuttavan kapeita
vuosikasvuja, jolloin kesäpuun osuus vuosikasvun kuiduista on huomattavasti
normaalia korkeampi. Kesäpuukuitujen osuus korostuu myös kuivassa
niukkaravinteisessa maassa kasvavissa puissa.  Voimakas harvennus voi aiheuttaa
päinvastaisen reaktion puun kasvun nopeutuessa ja kevätpuukuituosuuden
kasvaessa.  (Cao, et al., 2006) Kasvunopeuden muutoksilla on havaittu olevan
voimakas korrelaatio kesäpuu-kevätpuusuhteisiin, jolloin yksittäisen puun
rungossa voi olla useita erilaisia tiheys- ja kuidunpituusalueita  (Hakkila, 1966).
(Bergander, 2001), (Kärkkäinen, 2003)

Kirjassaan Puutieteen perusteet professori Matti Kärkkäinen arvioi mekaanisen
massan valmistuksessa syntyvien kuidun keskipituusvaihteluiden johtuvan
kolmesta päätekijästä, jotka ovat puuaineksen kosteuspitoisuus, kevätpuu-
kesäpuusuhde sekä raaka-aineen kuidunpituus. Ohutseinäisten, vaikkakin
joustavien kuitujen, on havaittu rikkoutuvan ja katkeavan helpommin
mekaanisessa massanvalmistuksessa. Pintapuusta saatavan suuremman
keskikuidunpituuden syynä olisi siis elastisuutta parantava korkeampi
kosteuspitoisuus, suurempi rasitusta kestävien kuitujen määrä sekä pintaa kohti
kasvavan keskikuidunpituuden yhteisvaikutus. (Kärkkäinen, 2003)

2.2 Puun solut
Noin 95 % havupuun puuaineksesta muodostavat rungonsuunteiset suippusolut,
joihin kuuluvat trakeidit, kuidut ja putkilosolut. Suippusolujen tehtävänä on puun
mekaaninen tukeminen sekä nesteiden kuljetus rungossa. Loput noin 5 %
muodostuvat tylppysoluista, joihin kuuluvat ydinsäde-, pitkittäis- ja
epiteelitylppysolut. Tylppysolujen tehtävänä on toimia nesteen ja ravinnon
varastosoluina. Solujen sijainti rungossa vaikuttaa solujen dimensioihin ja
ominaisuuksiin. (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007)

Myös puun kasvukauden aikana tuottamat solut eroavat toisistaan sekä
rakenteensa että kemiansa puolesta. Keväällä kasvunopeus on suurin, jolloin puu
tuottaa halkaisijaltaan suuria, ohutseinäisiä ja suurionteloisia
kevätpuutrakeideja. Soluseinän selluloosapitoisuus on erittäin alhainen ja
ligniinipitoisuus korkea. Kevätpuusolujen rakenne on kehittynyt edesauttamaan
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nesteiden ja ravinteiden kuljettamista. Solut ovat päistään avoimia,
runsashuokoisia ja limittäin toisiinsa nähden.  (Petit-Conil, et al., 1997)
Kasvukauden edetessä solujen kasvunopeus hidastuu ja alkaa muodostua
selluloosapitoista tiheämpää kesäpuuta. Kevätpuusolukerroksen muutos
kesäpuuksi tapahtuu vähitellen, eikä raja ole jyrkkä. Kesäpuutrakeidit ovat
halkaisijaltaan lähes puolet pienempiä, mutta soluseinät ovat jopa kolme kertaa
paksumpia kuin kevätpuukuidut (Havimo, et al., 2008). Lisäksi solujen päädyt
ovat umpinaisia ja soluontelot merkittävästi pienempiä kuin kevätpuusoluilla.
Kesäpuusolujen tehtävänä on puun mekaaninen tukeminen. (Sirviö &
Kärenlampi, 2001). Kevät- ja kesäpuusolujen on todettu käyttäytyvän eri tavoilla
hierretyn mekaanisen massan valmistuksessa. Ohutseinäiset kevätpuukuidut
muodostavat suurimman osan muodostuvasta hienoaineesta kesäpuuta
paremman energian absorption vuoksi. Kuitujen katkeilemisen lisäksi seinämiin
syntyy pitkittäisiä repeämiä ja sisäisiä vaurioita. Paksuseinäiset kesäpuukuidut
kestävät mekaanista rasitusta huomattavasti paremmin, ja niillä esiintyy
voimakasta primääriseinän kuoriutumista. Primääriseinän kuoriuduttua paljastuu
vahvoja sidoksia muodostava selluloosarikas sekundääriseinä, joka suosii
lopputuotteen lujuusominaisuuksia. (Mohlin, 1997), (Reme, et al., 1999),
(Bertaud & Holmbom, 2004)

Puun solujen ja soluseinien huokosrakenteella on suuri merkitys myös
kemiallisessa metsäteollisuudessa. Huokoset yhdistävät solut toisiinsa ja tekevät
puumatriisista huokoisen rakenteen. Avoimen rakenteen ansiosta nesteiden
kulkeutuminen ja kemialliset käsittelyt ovat mahdollisia. Soluseinän huokosia
esiintyy neljää eri tyyppiä (A, B, C, D), jotka ovat esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Puun huokosrakenne ja soluhuokostyypit. Pihaton huokonen (A), elävän solun avoin
huokonen (B1), kuolleen solun sulkeutunut huokonen (B2), puolipihahuokonen (C) ja pariton
huokonen (D).  Muokattu (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007).

A B1 B2 C
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Huokonen muodostuu solun sekundääriseinässä olevasta aukosta, siihen
rajoittuvasta primääriseinän kalvosta sekä välilamellista. Elävän solun huokonen
on avoin (B1), mutta kuolleessa solussa se on sulkeutunut (B2) ja estää nesteiden
kulkeutumisen. Pihattomat ja puolipihahuokoset eivät voi sulkeutua rakenteensa
vuoksi (A ja C). Parittomaksi huokoseksi kutsutaan sellaista huokosta, joka
päättyy soluväliin (D). (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007) Havupuille
pihahuokospareja syntyy trakeidien välille ja puolipihahuokospareja trakeidien ja
tylppysolujen välille. Tylppysolujen välille muodostuu pihattomia huokospareja.
(Kärkkäinen, 2003)

2.3 Kuidun soluseinän rakenne ja kemialliset komponentit
Puusolu jaetaan rakenteellisesti neljään kerrokseen, jotka ovat välilamelli,
primääriseinä, sekundääriseinä ja lumen. Soluseinä koostuu lähes täysin
orgaanisista komponenteista, jotka ovat selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini.
Kuidun soluseinän rakenne sekä selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin
jakautuminen soluseinän eri kerroksissa on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4.  Kuidun soluseinän rakenne. Kuva a. soluseinän kerrokset. ML on välilamelli, P on
primääriseinä, S1, S2 ja S3 ovat sekundääriseinän kerrokset, W on kyhmykerros. Muokattu
(Coté, 1967) Kuva b. selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin jakautuminen soluseinän eri
kerroksissa. Compound middle lamella = yhdistetty välilamelli ja secondary wall =
sekundääriseinä, jossa esitetty myös ulkokerros S1, keskikerros S2 ja sisäkerros S3. (Panshin &
Zeeuw, 1980)

Kuidut toisiinsa sitova välilamelli koostuu pääasiassa ligniineistä mutta sisältää
myös pieniä määriä hemiselluloosia. Primääriseinä on soluseinän uloin kerros,
joka koostuu pääasiassa ligniineistä ja hemiselluloosista sekä pienestä määrästä
selluloosaa ja proteiineja. Välilamelli (0,2 - 1,0 µm) ja primääriseinä (0,05 - 0,1

a. b.
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µm) ovat hyvin ohuita kerroksia ja kemiallisesti hyvin samankaltaisia, jolloin
niiden erottaminen toisistaan on erittäin hankalaa. Tästä syystä niistä usein
käytetään nimitystä yhdistetty välilamelli. Sekundääriseinä muodostaa pääosan
soluseinästä ja se jaetaan sisäisen rakenteensa puolesta kolmeen kerrokseen,
jotka ovat ulkokerros S1, keskikerros S2 ja sisäkerros S3. Nämä kerrokset
poikkeavat toisistaan lähinnä erittäin järjestäytyneiden selluloosan fibrillikulmien
ja kerrospaksuuksien perusteella. Kerrosten paksuudet ovat S1 (0,1 - 0,3 µm), S2
(1  -  8  µm)  ja  S3  (<1  µm).  Sekundääriseinän  S2-kerros  on  selvästi  hallitsevin
soluseinän kerros, jossa sijaitsee yli 90 % kuidun selluloosasta ja noin puolet
kuidun sisäisestä ligniinistä. Ligniinipitoisuus on kuitenkin hyvin alhainen ja
koostuu pääasiassa eri ligniinityypeistä kuin ligniinipitoisin yhdistetty välilamelli.
Lisäksi solun rakenteeseen kuuluu lumen, joka on kuidun sisällä oleva nesteen tai
kaasun täyttämä tila. (Sjöström, 1993), (Hafrén, 1999)

Puumateriaali koostuu yli 99 prosenttisesti orgaanisista komponenteista, jotka
voidaan jakaa neljään eri pääryhmään rakenteidensa perusteella. Neljä
pääryhmää ovat selluloosa, hemiselluloosa, ligniini ja uuteaineet. Puuhun
sitoutuu kasvun aikana myös pieniä määriä elämälle välttämättömiä mineraaleja
ja epäorgaanisia yhdisteitä. Pääkomponenttien pitoisuuksien vaihtelu eri
puulajien kesken ovat suuria. Kuusen tyypilliset pääkomponenttien pitoisuudet
ovat selluloosa 40 %, hemiselluloosat 25 – 30 %, ligniini 30 – 35 % ja uuteaineet
noin 1 %. (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007)

Selluloosa
Selluloosa on puukuidun taloudellisesti merkittävin sekä mekaanisesti tärkein
komponentti. Selluloosapolymeeri on lineaarinen glugoosiyksiköistä muodostuva
rakenne, jonka polymeroitumisaste on luokkaa 10 000. –D–glukoosiyksiköt ovat
kiinnittyneet toisiinsa 1 4 glykoosisidoksin kiertyen sidoskohdissa 180 astetta.
Selluloosan jokainen monomeeri eli glukoosiyksikkö sisältää kolme
hydroksyyliryhmää (-OH), jotka muodostavat erittäin vahvoja vetysidoksia ja
joiden sidoksenmuodostusherkkyys on suuri. Hydroksyyliryhmät vaikuttavat
oleellisesti selluloosan kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin. Soluseinässä
selluloosapolymeerit muodostavat hemiselluloosien ympäröimiä kimppuja eli
mikrofibrillejä, joissa esiintyy kristalloituneita alueita. Kristalloituneet alueet
muodostuvat puhtaasti polymeerien välisistä vetysidoksista ja alue on
äärimmäisen inertti kemiallisille reaktioille. (Sjöström, 1993)

Hemiselluloosa
Hemiselluloosat ovat erittäin matalan polymeroitumisasteen
heteropolysakkarideja, jotka ovat rakenteeltaan haaroittuneita ja amorfisia.
Hemiselluloosat sijaitsevat kuidun soluseinissä, ympäröiden
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selluloosafibrillikimppuja, ja niiden tehtävänä on säädellä soluseinän
kosteuspitoisuutta. Ne sitoutuvat helposti ja muodostavat selluloosapolymeerien
kanssa erittäin vahvoja vetysidoksia ja ligniinin kanssa vahvoja kovalenttisia
sidoksia. Hemiselluloosat reagoivat voimakkaasti kemikaalien kanssa ja ovat
erittäin vesiliukoisia korkean lämpötilan tai pH:n vaikutuksesta. (Sjöström, 1993)

Ligniini
Havupuiden ligniini koostuu yli 90 prosenttisesti koniferyylialkoholista, josta
käytetään nimitystä guajasyyliligniini. Ligniini on haaroittunut ja verkkomainen
polymeeri, joka koostuu aromaattisista fenyylipropaaniyksiköistä. Lisäksi ligniini
esiintyy puussa useina erilaisina rakenteina, jolloin myös polymeroitumisasteet
vaihtelevat suuresti. Suurin osa (yli 50 %) kuidun ligniinistä sijaitsee soluseinän
paksuimmassa sekundaarikerroksessa, mutta korkeimmat pitoisuudet esiintyvät
välilamellissa ja primääriseinässä. Pitoisuuserojen lisäksi ligniinin rakenne eroaa
soluseinän eri kerroksissa. Välilamelliligniinin on havaittu sisältävän enemmän -
O-4 ja  sidoksia sekä vähemmän -O-4 sidoksia. Lisäksi välilamelliligniini
sisältää pienempiä määriä metoksyyliryhmiä ja fenyylikumaraanirakenteita sekä
suurempia määriä karbonyyliryhmiä. (Sorvari, et al., 1986), (Peng & Westermark,
1997), (Sjöström, 1993), (Brunow, et al., 1999)

Uuteaineet ja epäorgaaniset yhdisteet
Kuusi  sisältä  vain  noin  1  -  2  %  uuteaineita.  Niiden  tehtävä  elävässä  puussa  on
suojata puuta kemiallisesti biologisia uhkia vastaan sekä toimia
ravintovarastoina. Korkeimmat uuteainepitoisuudet ovat kuoressa, sydänpuussa,
pihkatiehyissä ja ydinsäteiden parenkyymisoluissa. (Sjöström, 1993) Kuusen
lipofiiliset uuteaineet koostuvat pääasiassa hartsi- ja rasvahapoista, steroleista ja
steryyliestereistä ja triglyserideistä. (Konn, 2006)

Puu sisältää myös erittäin pieniä määriä epäorgaanisia aineita kuten metalleja ja
mineraaleja. Yleisimmät metallit ja epäorgaaniset aineet ovat kalsium (Ca), rauta
(Fe),  magnesium  (Mg),  Mangaani  (Mn)  ja  kupari  (Cu).  Pitoisuuksia  ei  ole
raportoitu kattavasti kasvupaikan ja kasvuolosuhteiden aiheuttamien suurien
vaihteluiden vuoksi. (Kärkkäinen, 2003)
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KEMI-TERMOMEKAANINEN PROSESSI

CTMP-prosessin vaiheet voidaan jakaa kolmeen isoon kokonaisuuteen, jotka
käsittävät kaikki osaprosessit. Päävaiheet ovat esikäsittely, jauhatus ja
jäkikäsittely. Esikäsittely sisältää hakkeen varastoinnin ja vastaanoton, hakkeen
höyrytyksen ja pesun sekä hakkeen imeytysvaiheen. Jauhatusvaihe sisältää
hakkeen esilämmityksen ja pääjauhatuksen sekä höyrynerotuksen ja
latenssinpoiston. Jälkikäsittely sisältää lajittelun, rejektinkäsittelyn, valkaisun ja
pesuvaiheet. Kuvassa 5 on esitetty erään CTMP-laitoksen prosessin yleiskuva.

Kuva 5. Kemi-termomekaaninen prosessi. 1. hakkeen vastaanotto, 2. hakkeen varastointi, 3.
hakkeen  höyrytys,  4.  hakkeen  pesu,  5.  hakkeen  imeytys,  6.  esilämmitys,  7.  pääjauhin,  8.
höyrynerotus, 9. latenssinpoisto, 10. välimassasäiliö, 11. lajittelu, 12. rejektinkäsittely, 13.
valkaisu, 14. pesupuristin ja 15. massatorni.

3.1 CTMP-prosessin puumateriaalivirran yleisesittely
CTMP-laitoksella käytettävä hake toimitetaan tarpeen mukaan rekoilla tehtaalle
ja puretaan varastosiiloihin.  Varastosiiloilta hake annostellaan ja kuljetetaan
hihnakuljettimilla laitokselle kulutuksen mukaan. Hihnakuljettimilla laitokselle
saapuvaa haketta käsitellään prosessissa ruuvikuljettimien avulla. Ensimmäisessä
säiliössä haketta höyrytetään jauhatuksessa syntyneellä lämmöntalteenoton
(LTO) kautta kierrätetyllä höyryllä. Höyry nostaa hakkeen lämpötilaa ja sulattaa
talvella jäätyneet kappaleet. Seuraavaksi hake annostellaan pesuvaiheeseen,
jossa se pestään mahdollisimman puhtaaksi prosessilaitteita ja kemikaaleja
kuluttavista aineista, kuten hiekasta sekä erilaisista lioista. Likainen pesuvesi ja
roskat erotetaan hakkeesta vedenerotusruuvissa, joka nostaa puhtaan hakkeen
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toiseen hakesäiliöön. Kiinteät partikkelit rejektoidaan systeemistä ja likainen vesi
ohjataan pesuvedenselkeytyssäiliöön, vedenpuhdistuksen kautta uudelleen
prosessiin kierrätettäväksi.

Toisessa säiliössä pesty hake kuumennetaan jauhatuksessa syntyneen höyryn
avulla yli 90 °C lämpötilaan, hakkeeseen sitoutuneen ilman poistamiseksi ja
kosteuserojen tasaamiseksi. Säiliöstä hake annostellaan purkausruuvilla
imeytysvaiheeseen. Imeytysvaiheen tulpparuuvi puristaa haketta mekaanisesti ja
poistaa hakepaloista mahdollisimman paljon vapaata vettä, liuenneita aineita ja
jäljellä olevaa ilmaa. Tulpparuuvissa hakepalat joutuvat suurien mekaanisten
rasitusten alaiseksi, jolloin rakenne murtuu ja pehmenee. Tulpparuuvi purkaa
puristetun hakkeen viileään ja laimeaan imeytysliuokseen, jolloin elastisesta
jännityksestä palautuva puuaines imee nopeasti liuosta huokosrakenteeseensa.
Kemiallisesti käsitelty hake nostetaan ruuvikuljettimella hakkeenjakosiiloon,
jossa imeytysliuoksen kemialliset ryhmät reagoivat puukomponenttien kanssa
korkeassa lämpötilassa. Tärkeimmät reagoivat komponentit ovat ligniinit ja
hemiselluloosat, joiden lasittumislämpötila laskee pehmentäen hakkeen
rakennetta. Nämä reaktiot mahdollistavat kuidun irtoamisen pitkänä ja ehjänä
jauhatusvaiheessa.

Hakkeenjakosiilosta hake annostellaan esilämmittimeen, jossa se altistuu
hetkellisesti korkealle lämpötilalle ja paineelle kemiallisten reaktioiden
viimeistelemiseksi. Esilämmittimestä hake syötetään tulpparuuvilla jauhimelle,
jossa korkean lämpötilan ja toistuvien mekaanisten leikkaus- ja puristusvoimien
avulla hake kuituuntuu teräväleissä. Selektiivinen kuiduttaminen tuottaa paljon
lämpöenergiaa, jolloin vapaa vesi höyrystyy ja puskee jauhaantuneen massan
puskulinjaa pitkin prosessissa eteenpäin. Höyry erotetaan massasta
höyrynerotussykloonassa. Höyry ohjataan kierrätettäväksi lämmöntalteenottoon
ja massa puretaan latenssinpoistosäiliöön. Latenssi tarkoittaa jauhatuksessa
kuituihin syntynyttä kihartumista ja kierteisyyttä, joka poistetaan matalassa
sakeudessa ja korkeassa lämpötilassa voimakkaasti sekoittaen.
Latenssinpoistosäiliöstä massa pumpataan ensimmäisen pesuvaiheen läpi
sakeamassanvälisäiliöön, joka tasaa prosessin loppupään tuotantoa. Mekaanisen
massan pesurit ovat tyypillisesti yksinkertaisia mekaanisia pesupuristimia, joilla
likainen vesi erotetaan massasta.

Korkean freeneksen CTMP-massan lajittelu suoritetaan pienirakoisilla
korkeapainelajittimilla. Tärkeintä on mahdollisimman tehokas ylisuurten
partikkelien eli tikkujen poistaminen. Lajittelusta poistettu tikkupitoinen jae eli
rejekti puhdistetaan pyörrepuhdistuksessa prosessia kuluttavista partikkeleista.
Pyörrepuhdistuksen läpäisseet tikut ja kuidut jauhetaan rejektijauhimella
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ylisuurten partikkelien hajottamiseksi ja jae palautetaan prosessiin. Lajittelusta
massa johdetaan toisen vaiheen pesupuristimelle, jossa poistetaan hienoainetta
ja valkaisulle haitallisia komponentteja. Pesupuristin myös nostaa massan
sakeutta korkeasakeusvalkaisua varten. Valkaisussa massan vaaleutta nostetaan
kemiallisella reaktiolla vastaamaan lopputuotteen vaaleusvaatimuksia. Valkaisu
perustuu ligniinin ja uuteaineiden värillisten komponenttien muuntamiseen
värittömiksi, jolloin säilytetään prosessin korkea saanto. Valkaisun jälkeen massa
pestään vielä kahteen kertaan ja pumpataan varastosäiliöihin kartonkikoneiden
käytettäväksi.

CTMP-prosessin periaate on sama kaikkialla maailmassa, mutta tehdaskohtaisia
eroja löytyy laitteiden ja asennusten osalta. Esitelty laitos on esimerkki 600 t/d
valkaistua korkean freeneksen CTMP-massaa valmistavasta laitoksesta.
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ESIKÄSITTELY

Kemi-termomekaanisen prosessin esikäsittelyvaiheet sisältävät hakkeen
varastoinnin, pesun ja höyrytyksen sekä kemiallisen imeytysvaiheen.
Esikäsittelyvaiheissa hake puhdistetaan ja pehmennetään veden, kemikaalien ja
lämmön avulla jauhatusvaihetta varten.

4.1 Hakkeen varastointi
Yhden CTMP-massatonnin tuottamiseen kuluu noin 3 m³ kiinteää puuta
käytettäessä kuusta raaka-aineena. Haketta valmistetaan usein laitoksen
välittömässä läheisyydessä, mutta lisäksi haketta tulee useilta ulkopuolisilta
toimittajilta, kuten sahoilta. Vaihtelevien tuotantotilanteiden ja suuren
hakevolyymin vuoksi hakkeelle valitaan avoin välivarastointipaikka
tuotantolaitoksen läheltä. Tällöin toimittajat tuovat ja lajittelevat hakkeet ilman
erillistä logistista suunnittelua. Välivarastojen koot vaihtelevat
tuotantokapasiteetin mukaan, mutta tavallisesti välivarasto kattaa enintään
kuukauden tuotannon. Välivarastolta haketta kuljetetaan tarpeen mukaan
laitoksen varastosiiloihin, joista hake annostellaan tuotantoprosessiin. Tehtaalla
sijaitsevien varastosiilojen kapasiteetti vastaa tavallisesti muutaman päivän
täyttä tuotantoa. (Sirviö & Tuovinen, 2009)

Kasattaessa haketta varastoihin hakepalojen väliin jää paljon ilmaa, eli hakekasan
tiheys on erittäin pieni. Tuotantomäärien ollessa satoja tonneja vuorokaudessa
hakkeen varastointi vaatii valtavan tilan. Suljetut varastot eivät ole taloudellisesti
kannattavia tällaisten määrien pitkäaikaiseen säilyttämiseen, joten ainakin
välivarastointi joudutaan tekemään avoimilla hakekentillä. Avoimella kentällä
hake kuitenkin altistuu haitallisille ympäristön vaikutuksille, kuten valon
säteilylle, ilmastolle sekä lialle. Haketta joudutaan myös käsittelemään paljon,
jolloin sekaan joutuu prosessia kuluttavia partikkeleja, kuten hiekkaa koneiden
renkaista ja rekkojen lavoilta. Tavoiteltaessa laadukasta lopputuotetta ja
puhdasta prosessia on kiinnitettävä huomiota raaka-aineiden laatuun
vaikuttaviin tekijöihin. Toimittajilta tulevan hakkeen palakokoja ja puhtausasteita
on seurattava jatkuvasti ja reklamoitava tarvittaessa. Hakekentät on pidettävä
mahdollisimman puhtaina ja varastojen koot optimoitava siten, ettei hake altistu
haitalliselle ympäristölle liian pitkiä aikoja. Varsinkin kesäaikaan hakkeen
pintasolujen hajoaminen ja rakenteen kuivuminen auringon vaikutuksesta
vaikuttavat prosessin ajettavuuteen ja lopulta massan laatuun. (Sirviö &
Tuovinen, 2009)
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4.2 Hakkeen pesu
Hakkeen pesussa hakkeesta pestään kierrätetyllä yli 90 °C prosessivedellä pois
mahdollisimman paljon likaa ja prosessille haitallisia partikkeleita. Talviaikaan
pesuvesi sulattaa viimeisetkin yhteen jäätyneet hakepalat ja irrottaa pintoihin
sitoutuneen hiekan ja muut prosessille haitalliset kovat partikkelit.  (Sirviö &
Tuovinen, 2009) Kuuma pesuvesi tasaa hakkeen kosteuseroja sekä poistaa
imeytyessään likaa ja pieniä määriä puun vesiliukoisimpia komponentteja, kuten
uuteaineita ja hemiselluloosia.  (Koljonen, et al., 2003), (Holmbom, et al., 2005)

Pesun toinen merkittävä tekijä lopputuotteen ja prosessin kannalta on hakkeen
pienimpien jakeiden kuten kuoren, purun ja tikkujen poistaminen. Suurin osa
purusta poistuu hakkeen seulonnassa ennen varsinaisia prosessivaiheita. Kaikkea
ei kuitenkaan saada seulonnassa poistettua, ja ongelma on suurimmillaan
talviaikaan, kun partikkelit jäätyvät kiinni hakepaloihin. Suurina määrinä
prosessiin päätyvä puru ja tikut kuluttavat imeytyskemikaalia ja tuottavat
ongelmia prosessin ajettavuudelle. Kuoren uuteaineet ja metallit kuluttavat
prosessikemikaaleja varsinkin valkaisussa. Kuori ei myöskään hajoa tai vaalene
prosessissa koskaan täydellisesti ja näkyy mustana pisteenä valmiissa tuotteessa.
Pienimpien jakeiden poistaminen vähentää vieraiden partikkeleiden
kulkeutumista prosessiin, säästää kemikaaleja ja tehostaa tuotantoa, jolloin
menetetty saanto kompensoituu. (Sirviö & Tuovinen, 2009)

4.3 Hakkeen imeytys
Imeytysvaiheen tehtävä kemi-termomekaanisessa massanvalmistuksessa on
kemikaalien avulla pehmentää erityisesti yhdistetyn välilamellin ligniiniä ja
hiilihydraatteja. Selektiivinen, yhdistetyn välilamellin alueen ominaisuuksien
muuttaminen, siirtää kuituuntumisen rajapintaa soluseinässä sekundääriseinästä
kohti välilamellia. Ilmiö mahdollistaa kuitujen irtoamisen mahdollisimman pitkinä
ja ehjinä.  (Iwamida, et al., 1980),  (Börås & Gatenholm, 1999) Imeytysliuos
koostuu vedestä (H O), natriumsulfiitista (Na SO ), natriumhydroksidista (NaOH)
ja dietyleenitriamiini pentaasetaattihaposta (DTPA). Reaktiot vaikuttavat ligniinin
ja hiilihydraattien polymeerirakenteeseen katkomalla kemiallisia sidoksia ja
laskien polymeerien lasittumislämpötilaa ilman puukomponenttien laajamittaista
liukenemista.  (Westermark & Hateakeyama, 1996), (Gellerstedt & Zhang, 1991)
Lasittumislämpötila  kuvaa lämpötilaa, jossa materiaalin kimmokerroin laskee
ja materiaali muuttuu elastiseksi (Irvine, 1985). Tutkimusten mukaan
imeytysliuoksen kemialliset komponentit saavuttavat välilamellin alueen
pääasiassa soluhuokosten kautta, jolloin soluseinät läpäisevän diffuusion
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merkitys jää vähäiseksi (Konn, 2006). Imeytysliuoksen komponenttien kulkureitit
välilamellin alueelle on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Imeytysliuoksen kemiallisten komponenttien mahdolliset reitit välilamellin (ML)
alueelle. 1. soluhuokosen kautta. 2. difuusion avulla soluseinän (S) läpi. (Konn, 2006)

Lisäksi imeytysliuos penetroituu pääasiassa hakkeen mikrohalkeamien ja
avointen kevätpuusolukoiden kautta, mikä ilmenee kevätsolujen korkeina,
sitoutuneen rikin, pitoisuuksina (Lee & Hatton, 1991). Rikkipitoisuuden on
havaittu nousevan erityisesti yhdistetyn välilamellin alueella, joten sitoutuvan
rikin määrä kuidun soluseinässä noudattaa siis hyvin soluseinän
ligniinipitoisuuden jakaumaa (Peng, et al., 1992).

Kemiallisten reaktioiden on todistettu olevan erittäin nopeita, mutta liuoksen
tasainen jakautuminen koko hakepalan rakenteeseen vie useita minuutteja
(Kurra, 1986). Hakkeen imeytyksen onnistuminen ja tasaisuus riippuu pääasiassa
hakkeen laadusta, kuten tasaisesta palakoosta, kosteuspitoisuudesta sekä
esivaiheiden onnistumisesta. Imeytysvaiheelle haitallisimmat tekijät ovat
penetraatiota estävä hakkeeseen sitoutunut ilma ja epätasaisesti imeytyvät
ylisuuret hakepalat. (Malkov, 2002)

4.3.1 Hakkeen palakoko CTMP-prosessissa
CTMP-prosessin optimaalinen hakepalakoko vaihtelee käytettävän puulajin ja
valmistettavan tuotteen mukaan. Havupuista tuotetaan tyypillisesti
pitkäkuituista massaa, jolloin hakepalan pituuden optimointi on tärkeää kuitujen
turhan katkomisen välttämiseksi haketusvaiheessa (Niiranen, 1983). Kemiallisen
esikäsittelyn prosesseissa palan pituus on kriittisin tekijä tasaisen imeytyksen
varmistamiseksi. Tutkimusten mukaan kuusi kastuu täydellisesti imeytyksessä,
hakepalan pituuden ollessa alle 25 mm. Puun huokosrakenteen vuoksi
imeytyminen on huomattavasti tehokkaampaa pituus- kuin paksuus- tai
leveyssuunnassa. (Malkov, 2002) (Peng, et al., 1992) Kuusihakkeen tyypilliset
tavoitearvot kemiallisen esikäsittelyvaiheen sisältävien mekaanisten massojen
valmistukseen ovat pituus 20 – 25 mm, leveys 10 - 15 mm ja paksuus 4 - 6 mm.
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Tasainen raaka-aineen laatu helpottaa prosessin ajettavuutta ja parantaa
laadunhallintaa. (Sirviö & Tuovinen, 2009)

Tutkimusten mukaan termomekaanisen massan (TMP) valmistuksessa hakkeen
palakoon tärkeimmät tekijät ovat pituus ja paksuus. Ylisuuret kappaleet eivät
kastu täydellisesti höyrytyksessä ja aiheuttavat epätasaisuutta syöttöruuvien
toiminnassa. Lisäksi jauhatuksen energiankulutus kasvaa hakkeen palakoon
kasvaessa. Tikkujen ja pienten hakepalojen jauhatus kuluttaa huomattavasti
vähemmän energiaa, mutta lopputuotteen lujuudet heikkenevät merkittävästi.
Varsinkin paksuuden pudotessa alle 3 mm kuidunpituus jauhatuksessa laskee
huomattavasti ja lujuudet heikkenevät merkittävästi. Lisäksi pienimpien jakeiden
on todettu lisäävän jauhimen jälkeisen massan tikkupitoisuutta sekä tuottavan
lyhyitä, mutta pinnoiltaan ehjiä kuituja. (Hoekstra, et al., 1983), (Brill, 1985)
Teollisessa mittakaavassa toteutettujen kokeiden tulokset ovat voimakkaasti
ristiriidassa laboratoriokokeiden tulosten kanssa. TMP-laitoksella suoritetuissa
laajoissa kokeissa ei ole havaittu vastetta palakoon muutoksille
ominaisenergiankulutuksen suhteen. (Jones, et al., 2005) Syynä merkittävään
eroon pidetään laboratorio-olosuhteiden selvästi tarkempaa materiaalien
hallintaa ja epävarmempaa jauhatuksen hallintaa  (Wood, 1996).

Toisin sanottuna todellista palakoon merkitystä jauhatuksen
energiankulutukselle ja tuotetun massan laadulle ei ole onnistuttu raportoimaan
kattavasti. Yleisesti hyväksytty asia kuitenkin on, että ylisuuret ja kaikkein
pienimmät jakeet aiheuttavat ongelmia laitteiden toiminnalle ja prosessin
ajettavuudelle. Epätasainen prosessi on varmasti haitallista sekä tuotannon
ylläpidon että laadun näkökulmasta.

4.3.2Hakkeen mekaaninen puristaminen
Hake altistuu esikäsittelyssä kovalle mekaaniselle puristukselle imeytyksen
hakkeensyötön tulpparuuvissa. Tulpparuuvi puristaa hakkeen jopa viidesosaan
vapaasta tilavuudesta, tiivistäen haketta ja painaen sen huokosrakennetta
kasaan. (Sabourin, 2000) Huokosten tilavuuden pienentyessä rakenteesta
poistuu vettä, liuenneita aineita ja ilmaa imeytysliuoksen penetraation
tehostamiseksi. (Malkov, 2002) Tulpparuuvikäsittelyn on raportoitu poistavan
merkittävän osan asetonilla uutettavista uuteaineista. Uuteaineiden poistaminen
prosessin alkuvaiheessa ehkäisee prosessin likaantumista ja laskee kemikaalien
kulutusta. (Ekman, et al., 1990), (Nelsson, 2011)

Kova puristaminen aiheuttaa myös pysyviä rakenteellisia muutoksia hakkeessa.
Epäjärjestyksessä olevat hakepalaset jakavat mekaanista rasitusta epätasaisesti
aiheuttaen paikallisia leikkausvoimia. Paikalliset rasitukset rikkovat ja murtavat
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hakepalojen puumatriisia sekä kuiturakennetta. (Johansson, et al., 1997 B)
Kuvassa 7 on esitetty tulpparuuvikäsittelyn aiheuttamia rakenteellisia muutoksia
hakepalassa.

Kuva 7. Tulpparuuvin aiheuttamia muutoksia hakepalassa. Kuva a. hakepala ennen ja jälkeen
mekaanisen puristamisen. Kuva b. vaurioita hakepalan kuitumatriisissa. Muokattu (Nelsson,
2011)

Puristussuhteen kasvattamisen on raportoitu laskevan kuidun keskipituutta
massan lujuusominaisuuksien parantuessa. Tärkeimpänä tekijänä pidetään
kuitujen rakenteen murtumista ja pintojen fibrilloitumista murtumakohdissa.
(Johansson, et al., 1999) Lisäksi tulpparuuvikäsittelyn on raportoitu pienentävän
hierreprosessin pääjauhatuksen energiankulutusta jopa 20 % puristussuhteesta
riippuen (Gorski, et al., 2010). TMP-massan energiankulutusta käsittelevässä
lisensiaatin työssä mekaanisen tulpparuuvikäsittelyn on raportoitu alentavan
merkittävästi jauhatuksen energiankulutusta ja laskevan uuteainepitoisuutta.
Lisäksi massa saavuttaa huomattavasti korkeammat vetolujuusominaisuudet ja
opasiteettiin vaikuttavan valonsironnan kuidun keskipituuden pysyessä lähes
muuttumattomana. (Nelsson, 2011) Ruuvikäsittelyn puristuksen aiheuttamat
leikkausvoimat rikkovat ylisuuria hakepaloja pienemmiksi varsinkin leveys- ja
paksuussuunnissa. Kuuma ja vettynyt puu laminoituu herkimmin kevätpuu–
kesäpuu rajapinnoista (Johansson, et al., 1997 A). CTMP-prosesseissa
hakepalojen rikkoontuminen ja rakenteen sisäinen murtuminen luovat
imeytysliuokselle uusia reittejä sekä kasvattavat imeytymispinta-alaa.
Tulpparuuvikäsittelyllä saavutetaan merkittävästi tasaisempi imeytys ja
kemikaalien jakaantuminen hakkeen huokosrakenteessa. (Johansson, 1997),
(Gorski, et al., 2010)

Imeytyksen syötön tulpparuuvi purkaa hakkeen lähes ilmanpaineessa olevaan
imeytysliuoksen täyttämään imeytyskammioon. Puun visko-elastisesta
luonteesta johtuen puristuksen aiheuttama rakenteen tiivistyminen palautuu
paineen laskiessa. Tällöin hakkeen huokosrakenteeseen syntyy alipaine, jonka

a. b.
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vaikutuksesta imeytysliuos penetroituu huokos- ja solurakenteeseen. Paine-eron
tasaannuttua kemiallisten komponenttien jakaantuminen hakkeessa jatkuu
diffuusion vaikutuksesta. Diffuusio tarkoittaa molekyylien liikettä nesteessä kohti
alempaa konsentraatiota. Kemialliset komponentit siis saavuttavat koko hakkeen
rakenteen penetroituneen imeytysliuoksen molekyylien ja hakkeessa olevan
veden vuorovaikutuksesta. (Malkov, 2002)

4.3.3 Imeytysliuos
Havupuuta raaka-aineenaan käyttävän CTMP-prosessin imeytysliuos koostuu
neljästä eri komponentista. Komponentit ovat vesi (H O), natriumsulfiitti
(Na SO ) 2 – 4 % puun kuiva-aineesta, natriumhydroksidi (NaOH) 1 – 2  % puun
kuiva-aineesta ja dietyleenitriamiini penta-asetaattihapopo (DTPA) noin 0,2 %
puun kuiva-aineesta. Imeytysliuoksen määrään ja kemiallisten reaktioiden
voimakkuuteen vaikuttavat päätekijät ovat puun kuiva-ainepitoisuus,
imeytysliuoksen konsentraatio, lämpötila, pH ja imeytysaika. Liuoksen
pääreaktiot ovat rikkikomponentin reaktiot ligniinien kanssa sekä
natriumhydroksidin alkaliset reaktiot kaikkien puukomponenttien kanssa.
(Pranovich,  et  al.,  2003),  (Konn,  et  al.,  2006  A),   (Nickull  &  Pitkänen,  2009)
Kemiallisten komponenttien pääreaktiot on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. Imeytysliuoksen alkalin ja sulfiitin pääreaktiot puun pektiinien,
galaktoglukomannaanien (GGM) ja ligniinien kanssa. Muokattu (Konn, 2006)
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Natriumsulfiitin reagoidessa ligniinin kanssa ligniinipolymeeriin liittyy
sulfonihapporyhmiä, jotka katkovat molekyyliketjujen välisiä sidoksia.
Muodostuva kiinteä lignosulfonihappo on hyvin hydrofiilinen ryhmä, mikä
edistää rakenteen pehmenemistä ja kuitujen turpoamista. (Sjöström, et al., 1965)
Sulfiitin on todistettu vaikuttavan kaikkiin ligniinin muodostamiin sidoksiin
muiden puukomponenttien kanssa. Rikin reaktiot ovat päävastuussa
puukomponenttien lasittumislämpötilan muutoksille. (Stevanic & Salmén, 2008)
Kemiallisten reaktioiden keskittyminen yhdistetyn välilamellin alueelle on
havaittu jo kuusikymmenluvulla. Rikkipitoisuus sulfonoidussa välilamellissa on
noin kolminkertainen soluseinään verrattuna. (Sjöström, et al., 1965) Sulfiitin
aiheuttamien reaktioiden lisäksi imeytysliuoksen alkaliset komponentit
turvottavat puun solurakennetta ja vaikuttavat voimakkaasti eräisiin
hemiselluloosiin, kuten pektiineihin, voimistaen selektiivistä kuituuntumista
(Salmèn, 1995). Reaktioiden vaikutuksesta imeytysvaiheessa puusta liukenee
huomattava määrä eri komponentteja. Liukenevien yhdisteiden määrä ja laatu
riippuvat voimakkaasti sulfiittikäsittelyn alkalisuudesta, ja vaihtelevat
huomattavasti eri prosessien välillä. (Kurra, 1986), (Pranovich, et al., 2003),
(Holmbom, et al., 2005)

Imeytysliuoksen konsentraatio
Useissa tutkimuksissa imeytysliuoksen konsentraatiolla on havaittu vakio-
olosuhteissa olevan suora korrelaatio sitoutuneen rikin määrään. Sitoutuneen
rikin määrä kasvaa konsentraation kasvaessa erityisesti yhdistetyn välilamellin
alueella.  (Peng,  et  al.,  1992)   Kehitys  ei  kuitenkaan  ole  lineaarinen,  vaan
saavuttaa maksiminsa puun morfologian ja kemiallisen rakenteen mukaan.
Hakepalalla on siis olemassa rajallinen kapasiteetti sitoa imeytysliuoksen rikki
rakenteeseensa sekä mekaanisesti että kemiallisesti. (Engstrand, et al., 1985)

Konsentraation kasvattaminen voimistaa sulfonaatioreaktiota ja siirtää
kuituuntumiskohtaa kohti välilamellia. Puukomponenttien lasittumislämpötila
laskee voimakkaasti tehden hakepaloista entistä elastisempia. Lisäksi liukenevien
kemiallisten ryhmien ja ligniinin määrä kasvaa voimakkaasti. Konsentraation
kasvattaminen tuottaa pidempiä ja ehjempiä kuituja, mutta saanto laskee, ja
energiankulutus kasvaa. Lisäksi syntyvät kuidut ovat voimakkaasti ligniinipintaisia
ja joustavia, jolloin bulkki ja sidostenmuodostuskyky laskevat, mutta sidospinta-
ala ja repäisylujuudet kasvavat. (Konn, 2006)

Imeytysliuoksen pH
Imeytysliuoksen pH:n vaikutus on merkittävin tekijä sulfonaation
reaktionopeudessa ja sitoutuneen rikin määrässä. On todistettu, että
verrattaessa hapanta, neutraalia ja emäksistä imeytysprosessia keskenään
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muutoin vakioiduissa olosuhteissa, sitoutuneen rikin määrä kasvaa pH:n
funktiona lyhyellä tarkasteluajanjaksolla. Kaikkein suurimmat sitoutuneen rikin
määrät saavutetaan kuitenkin happamissa olosuhteissa ja erittäin pitkillä
tarkasteluajanjaksoilla. Tutkimuksen mukaan 15 minuutin tarkasteluajanjaksolla
sitoutuneen rikin määrä saavuttaa maksiminsa pH:n ollessa noin 8 (Engstrand, et
al., 1985).  Teollisille prosesseille tyypillisissä olosuhteissa ja lyhyitä viipymiä
tarkasteltaessa alkalisella imeytysliuoksella saavutetaan merkittävästi happamia
olosuhteita suurempia sitoutuneen ja kemiallisesti reagoineen rikin tasoja.
Teollisissa sovelluksissa imeytysliuoksen pH on lyhyiden viipymien vuoksi
vakiintunut käytännössä tasojen 9 – 11 välille. (Beatson, et al., 1984), (Engstrand,
et al., 1985)

Imeytysliuoksen lämpötila
Imeytyskammiossa imeytysliuoksen lämpötilan tulisi olla alle 20 °C
mahdollisimman tehokkaan penetraation saavuttamiseksi. Puristuksenalainen
kuuma hake puretaan tulpparuuvista suoraan imeytysliuokseen, jolloin elastisen
jännityksen purkautuessa syntyvän paine-eron vaikutuksesta imeytysliuos
tunkeutuu hakkeen huokosrakenteeseen. Lisäksi imeytysliuos lämpölaajenee
kuumassa hakepalassa ja liuoksen viskositeetti laskee voimistaen penetraatiota
edelleen. Aleneva viskositeetti myös mahdollistaa imeytysliuoksen
penetroitumisen entistä pienempien huokosten läpi, jolloin saavutetaan
tasaisempi hakepalan kastuminen. (Malkov, 2002)

Imeytyksen jälkeinen lämpötila
Imeytysliuos muodostaa kemiallisia reaktioita hakkeenimeytyksen jälkeisissä
prosessivaiheissa. Ionien liikkuvuus kasvaa ja kemialliset reaktiot kiihtyvät
voimakkaasti lämpötilan noustessa. Tällöin diffuusion merkitys korostuu ja
imeytysliuoksen konsentraatioerot hakkeen sisällä tasoittuvat johtaen
tasaisempaan sulfonoitumiseen.  Lämpötila on merkittävin sitoutuneen rikin
määrään vaikuttava tekijä. Esimerkiksi nostettaessa imeytetyn hakkeen
käsittelylämpötilaa 70 asteesta 130:een kasvaa sulfonoituneiden ryhmien määrä
100 %. (Engstrand, et al., 1985)
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JAUHATUS

Hierreprosessin jauhatusvaiheen tehtävänä on irrottaa kuidut puumatriisista
mahdollisimman ehjinä ja tehokkaasti sekä saavuttaa alhainen tikkupitoisuus.
Jauhatusvaihe on koko prosessin kriittisin osa, jossa määräytyvät suurilta osin
massan lopulliset laatu- ja kuituominaisuudet. Jauhatuksen ohjauksen kaksi
avaintekijää ovat ominaisenergiankulutus ja jauhatusintensiteetti (Miles, 1990).
Kemiallinen esikäsittely vaikuttaa selektiivisesti kuiturakenteessa ja siirtää
kuitujen irtoamiskohtaa kohti yhdistettyä välilamellia. Käytännössä kuidut
irtoavat useilla eri tavoilla ja mekanismeilla, jolloin irtoamiskohta soluseinässä
vaihtelee ja muodostuu erikokoisia kuitujakeita. Hierreprosessin periaate on
altistaa hakepalaset jauhimessa korkean lämpötilan ja paineen alaisina toistuville
mekaanisille puristusimpulsseille ja kitkan synnyttämille leikkausvoimille.
Toistuva mekaaninen rasitus pehmentää puumatriisia ja johtaa kuitujen
irtoamiseen eli kuituuntumiseen. Impulssit syntyvät jauhinterissä olevien urien ja
särmien vuorottelusta partikkelin jäädessä terien väliin vastakkaisten särmien
osuessa kohdakkain. Kuvassa 9 on esitetty hakejauhimen toimintaperiaate ja
teräkiekon vyöhykkeet.

Kuva 9. Hakejauhimen toiminta. Kuva a. jauhatuksen periaate  (Tienvieri, et al., 2009). Kuva b.
esimerkki kartiojauhimen teräkiekosta ja terävyöhykkeistä 1, 2 ja 3 (Metso, 2013).

Teräväli, terän kuviointi ja pyörimisnopeus määrittävät impulssin suuruuden.
Kuusesta valmistettava korkean freeneksen CTMP-massa jauhetaan tavallisesti
erittäin korkeassa, yli 40 prosentin sakeudessa, kuidunpituuden säästämiseksi.
Jauhatusta ohjataan teräväleillä, terävesien määrällä, jauhatussakeudella ja
ominaisenergiankulutuksella puhtaasti lopputuotteen vaatimusten mukaan.
(Nickull & Pitkänen, 2009)

a. b.

1.
2.3.



28

5.1 Esilämmitys
Ennen hakkeen jauhimeen syöttämistä se altistetaan esilämmittimessä
hetkellisesti korkealle yli 200 kPa paineelle ja yli 120 °C lämpötilalle. Viipymä on
alle minuutin, mutta merkitys lopputuotteen kannalta on suuri. Paine ja korkea
lämpötila edelleen kiihdyttävät imeytysliuoksen kemiallisia reaktioita ja
diffuusiota, hydrolysoiden hiilihydraattien rakenteita edelleen. Varsinkin ligniinin
reaktiot ovat erittäin lämpötilariippuvaisia ja voidaan havaita lämpötilan nousun
aiheuttamasta voimakkaasta fenolisten radikaalien määrän kasvusta sekä
sitoutuneen  rikin  määrästä.   (Engstrand,  et  al.,  1985)  (Widsten,  et  al.,  2001)
Lisäksi korkean paineen ja lämpötilan vaikutuksesta hakkeessa vapaana oleva
reagoimaton imeytysliuos saavuttaa uusia reagoimattomia alueita (Malkov, et
al., 2001). Imeytysliuoksen reaktioiden aiheuttama puukomponenttien
lasittumislämpötilan lasku pehmentää hakkeen esilämmittimen olosuhteissa,
jolloin jauhatuksessa voidaan saavuttaa hallittu kuituuntuminen. (Tienvieri, et al.,
2009)

5.2 Pääjauhatus
Hake syötetään esilämmittimestä jauhimeen tulpparuuvilla, jolla synnytetään
paineellisen jauhimen vastapaine. Tulpparuuvilla tuotetaan myös ensiarvoisen
tärkeä, tasainen hakkeensyöttö jauhimen toiminnan ylläpitämiseksi.
Syöttöruuvin toiminnan ja hakepalakoon vaihteluiden lisäksi muutoksia
jauhatuksessa aiheuttavat syötettävän hakkeen kosteuspitoisuus ja tiheys. Nämä
tekijät vaikuttavat erityisesti jauhatussakeuteen, jolla on suora yhteys syntyvän
massan ominaisuuksiin ja jauhimen ominaisenergiankulutukseen. (Miles & May,
1990)  Hake syötetään jauhimeen toisen teräkiekon keskellä olevasta
hakekanavasta. Ruuvin tuottama jatkuva hakevirta työntää haketta jauhimen
keskiöön, jossa se altistuu ensimmäisen vyöhykkeen terien murskaaville ja
leikkaaville voimille. Ensimmäisen vyöhykkeen teräsegmenttien särmät ovat
suuria ja harvassa, jolloin niiden aiheuttamat korkeaintensiteettiset impulssit
murtavat ja pilkkovat hakkeen pienemmiksi paloiksi (Karnis, 1994). Tutkimusten
mukaan hakepala murtuu ensin paremmin energiaa absorboivan kevätpuun
kohdalta. Kuitumittakaavassa suuren kappaleen hajoaminen ei ole aluksi
hallittua, jolloin kuidut eivät irtoa selektiivisesti ja rikkoontuvat muodostaen
hienoainetta. (Mao, et al., 2004) Kitkan vaikutuksesta syntyvä suuri
lämpöenergiamäärä höyrystää hakkeessa olevaa kosteutta sekä teräväleihin
syötettävää voiteluvettä. Syntyvä höyry muodostaa jauhimeen ylipaineen, joka
purkautuu pienemmän paineen suuntaan eli jauhimen puskupuolelle
tulpparuuvin sulkiessa syöttöpuolen. Höyrynkehitys ja -virtaussuunta eivät
kuitenkaan ole suoraviivaisia, jolloin höyry ja massa kiertävät jauhinterävälissä
vaihtelevasti. Terien pyörimisestä aiheutuva säteen suuntainen kiihtyvyys,
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höyryvirtaus sekä jauhimeen jatkuvasti syötettävä hakevirta työntävät
ensimmäisessä vyöhykkeessä pienentyneitä hakkeen kappaleita säteen
suuntaisesti seuraavalle terävyöhykkeelle. Toisessa terävyöhykkeessä teräväli on
huomattavasti ensimmäistä pienempi sekä teräsegmenttien rakenne on
kuormittavampi. Särmien ja urien määrä on merkittävästi suurempi, jolloin
särmien osuessa kohdakkain ne tuottavat suuren määrän alhaisella intensiteetillä
tapahtuvia kuituuntumiseen johtavia impulsseja. Toisesta vyöhykkeestä jo lähes
täysin kuituuntunut massa ja tikut kulkeutuvat kolmannelle terävyöhykkeelle.
Kolmas vyöhyke koostuu erittäin kuormittavista matalauraisista ja
tiheäsärmäisistä teräsegmenteistä, jotka viimeistelevät jauhatuksen. Intensiteetti
on kaikkein alhaisin, mutta terien erittäin tiheä kuviointi aiheuttaa erittäin
korkean määrän kuituihin vaikuttavia impulsseja. Energiankulutus ja
höyrynmuodostus ovat suurimmat juuri kyseisellä vyöhykkeellä, jossa kehittyvät
kuitu- ja massaominaisuudet.  (Miles & May, 1990)

Jauhimen läpäistyään massa kulkeutuu höyryn mukana puskuputkea pitkin
höyrynerotukseen, jossa höyry erotetaan massasta höyrynerotussyklonalla tai
uudemmissa installaatioissa käytettävillä höyrynerotusstrippereillä. Höyry
johdetaan lämmöntalteenottoon (LTO), jossa se pestään ja ohjataan takaisin
prosessin alkuvaiheiden hakkeen lämmityksiin hyödynnettäväksi. Erotettu massa
ohjataan veden avulla latenssinpoistosäiliöön jauhatuksessa syntyneen
kiharuuden poistamiseksi. (Tienvieri, et al., 2009)

5.2.1 Latenssinpoisto
Jauhimessa tapahtuvan mekaanisen kuituuntumisen seurauksena irronneet
kuidut ovat kiharia eivätkä kelpaa suoraan jatkoprosessoitavaksi. Mekaaniset
rasitukset aiheuttavat kuidun rakenteeseen paikallisia jännityksiä ja murtumia,
jotka vääntävät ja kiertävät kuitua kiharalle. Ilmiötä ja epämuodostunutta kuitua
kutsutaan latenssiksi. Ilmiö on ominainen jauhinmassoille eli hierteille mutta
esiintyy myös hiokemassoilla. Latenssi poistetaan korkeassa lämpötilassa ja
matalassa sakeudessa voimakkaasti sekoittaen. Säiliöön lisätään
natriumhydroksidia liuenneiden happoryhmien neutraloimiseksi ja alkalisuuden
kasvattamiseksi, jolloin kuitujen turpoamisen ansiosta latenssinpoisto tehostuu.
Kuitujen suoristuessa massan freeness laskee, ja lujuusindeksi kasvaa
voimakkaasti. (Blechschmidt, 2006)

5.3 Jauhimet ja jauhinterät
Jauhimet jaetaan pääasiassa neljään tyyppiin rakenteensa ja toimintatapansa
mukaan. Levyjauhin (DR, Disk Refiner) koostuu kahdesta vastakkaisesta tason
muodostavasta terälevystä, joihin teräsegmentit on kiinnitetty. Kartiojauhin (CR,
Conical Refiner) koostuu vastakkaisista levyistä, joissa on sekä taso-osa että
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kartio-osa. Molemmat jauhinrakenteet voivat toimia (SD, sigle disk) yksilevyisenä
tai (DD, double disk) kaksilevyisenä jauhimena. Yksilevyisessä jauhimessa vain
toinen jauhinkiekko pyörii ja toinen on paikoillaan pysyvä staattori.
Kaksilevyisessä jauhimessa molemmat levyt pyörivät vastakkaisiin suuntiin.
Jauhimet voidaan rakentaa siten, että terälevyjen pyörimissuuntaa voidaan
vaihtaa terien säästämiseksi, mutta tämä ominaisuus rajoittaa jauhimen
teritysvaihtoehtoja. (Tienvieri, et al., 2009)

Tyypillisesti hierrejauhimissa on kolme erilaista terävyöhykettä, joiden
ominaisuudet muuttuvat jauhinlevyn keskeltä säteen suuntaan. Terät ovat
vaihdettavia teräsegmenttejä, jotka valmistetaan valamalla kovista
metalliseoksista kestävän ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Terät
koostuvat urista, särmistä sekä urissa olevista padoista, jotka rajoittavat massan
ja höyryn liian suoraviivaista läpivirtausta. Teräsegmentin osat pato, ura ja särmä
esitetty kuvassa 10.

Kuva 10. Uusia energiatehokkaita terätyyppejä. Kuvassa havainnollistettu teräsegmentin osat
pato, ura ja särmä. (Metso, 2013)

Teräsegmenttien särmien leveys ja pinta-ala, urien leveys ja syvyys sekä patojen
määrä vaihtelevat valmistettavan lopputuotteen ja prosessin mukaan. (Tienvieri,
et al., 2009)

Terän suunnittelussa hyödynnetään useita fysiikan periaatteita ja monimutkaisia
tietokonemallinnuksia, mutta optimaalisen teräkuvion löytää vain käytännön
kokemuksiin perustuvalla jatkuvalla kehityksellä. Tavoite on aina kehittää
riittävästi kuormittava ja kuituominaisuuksia kehittävä sekä massa- ja
höyryvirtaukset hallitseva teräkuvio. Jatkuva energian hinnankasvu on
pakottanut terävalmistajat kehittämään teristä mahdollisimman
energiatehokkaita. Suuntaus on ollut teräkuvion kääntämiseksi tai kiertämiseksi
pyörimissuuntaa vastaan, jolloin pyörivät terät toimivat lähestulkoon pumpun
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juoksupyörän tavoin. Höyry- ja massavirtaukset suuntautuvat voimakkaasti
säteen suuntaisesti, jolloin lämpötilan ja paineen kehittyminen jauhimessa on
hallitumpaa. Terävälissä olevan ainemäärän ja viipymän laskiessa jauhimen
ominaisenergiankulutus laskee. (Huhtanen, et al., 2004)

5.4 Jauhatusenergia
Puun rikkomiseen vaadittava energiamäärä on erittäin pieni suhteessa
jauhatuksen kokonaisenergiankulutukseen. Kemiallisesti esikäsitellyn puun
rikkomiseksi vaadittu työn määrä pienenee erittäin alhaisilla konsentraatioilla 0,1
– 0,5 %, mutta alkaa kasvaa tämän jälkeen. Kemi-termomekaanisen massan
valmistuksen rajana pidetään 1,0 % konsentraatiota, jolloin kemiallisten
reaktioiden katsotaan vaikuttavan merkittävästi jauhatukseen ja syntyvän
massan ominaisuuksiin (Axelson & Simonson, 1982). Kemiallisesti esikäsitellyt
hakepalat adsorboivat heikommin energiaa, jolloin ominaisenergiankulutus
kasvaa. Elastisen puumateriaalin kuiduttaminen vaatii suurempia kuormia ja
leikkausvoimia jauhinterien särmiltä. Yleisesti hyväksytyn periaatteen mukaan
jauhatuksen selektiivisyyden kasvu imeytysliuoksen konsentraation noustessa on
pääsyy kasvavaan energiankulutukseen. Mitä selektiivisempää kuitujaetta
halutaan tuottaa, sitä suuremmaksi kasvaa tuotteen valmistamiseksi vaadittu
ominaisenergiamäärä. (May, 1973), (Muhni , 2010)

Energian hinnan jatkuvasti noustessa jauhatuksen kehitystä on viety koko ajan
kohti energiatehokkaampaa prosessia. Kuitenkin yleisesti kokemuksen ja
kirjallisuuden mukaan tunnustetaan, että huippulaadukkaan ja pitkäkuituisen
mekaanisen massan tuottamisen avain on suuri energiankulutus. (McDonald, et
al., 2004) Tietyn prosessin ominaisenergiankulutusta voidaan kuitenkin parantaa
määrittämällä tarkasti lopputuotteen kriteerit ja niihin vaikuttavat tekijät.
Suunnittelemalla jauhatus tarkasti lopputuotteen vaatimusten mukaan voidaan
prosessi optimoida energiankulutuksen suhteen. Ajamalla prosessia ja erityisesti
jauhimia mahdollisimman suurella tuotannolla saavutetaan selvästi parhaat
tehokkuudet ja hyötysuhteet. (Strand, et al., 1993), (Härkönen & Tienvieri, 1995)
Tuotannon optimoinnin jälkeen jauhatusintensiteetin muuttaminen on havaittu
potentiaalisimmaksi energiansäästökeinoksi. Intensiteettiä voidaan kasvattaa
lisäämällä jauhinterien pyörimisnopeutta, pienentämällä jauhatussakeutta,
pienentämällä viipymää sekä teräsegmenttien uudella suunnittelulla. (Sundholm,
et  al.,  1988),  (Mohlin,  1997),  (Hsieh  &  Wang,  2005)  Kuitujen  viipymän  ja
terävälissä olevan ainemäärän pienenemisen on raportoitu laskevan
ominaisenergiankulutusta kaikilla freeness-tasoilla ja imeytysliuoksen
konsentraatioilla. Suurimmat energiansäästöt saavutetaan kuitenkin alhaisen
freeneksen (alle 200 ml) mekaanisilla massoilla, joiden energiankulutukset ovat
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merkittävästi korkean freeneksen laatuja (yli 400 ml) korkeammat. (Chagaev, et
al., 2005) Korkean intensiteetin raportoidut vaikutukset massaan ovat
tikkupitoisuutta, bulkkia ja kuidunkeskipituutta laskevia, mutta valonsironta ja
lujuudet paranevat kuitujen elastisuuden ja hienoaineen määrän kasvaessa.
Lisäksi leikkausvoimien kasvun on havaittu siirtävän kuidun irtoamiskohtaa
sekundääriseinän kerroksiin. (Kure & Dahlqvist, 1998), (Kure, et al., 2000),
(Muhni , 2010) Termo-mekaanisen (TMP) massan tuotannossa tutkimusta on
tehty merkittävästi kemiallisen esikäsittelyn omaavia prosesseja enemmän, ja
kehitys on ollut huomattavasti nopeampaa. Useiden tutkimusten perusteella
kehitetyllä, lyhyeen esilämmitykseen ja jauhinviipymään sekä korkeaan
lämpötilaan ja pyörimisnopeuteen perustuvalla, RTS-tekniikalla on saavutettu
merkittäviä energiansäästöjä. Lisäksi tuotetulla massalla raportoitiin olevan
huomattavasti korkeammat lujuusominaisuudet sekä paremmat optiset
ominaisuudet.  (Sabourin, et al., 1997) Suomessa toteutetussa,
jauhatuslämpötilan merkitystä kartoittavassa, tutkimuksessa RTS-tekniikan
todettiin tuottavan morfologialtaan normaalia TMP-prosessia tasalaatuisempaa
massaa. Kuituuntumisen raportoitiin tapahtuvan pääasiassa primääri- ja
sekundääriseinän rajapinnasta. (Gustafsson, et al., 2003)

Mekaanisen tulpparuuviesikäsittelyn on raportoitu vähentävän jauhatuksen
energiankulutusta merkittävästi hierreprosesseissa (Gorski, et al., 2010).
Erityisesti käytettäessä korkean puristussuhteen paineistettua tulpparuuvia
mekaanisella esikäsittelyllä on havaittu hakkeen kuitumatriisin merkittävää
hajoamista välilamellien alueilta. Käsittely irrottaa kesäpuukuidut toisistaan
levymäisinä kuitukokonaisuuksina, joiden pinnat ovat fibrilloituneet.
Kevätpuukuidut irtoavat erittäin vaihtelevan muotoisina ja kokoisina
kokonaisuuksina, ja soluseinämät ovat voimakkaasti rikkoutuneet, ja rakenteet
muuttaneet muotoaan. Ilmiötä pidetään merkittävimpänä tekijänä jauhimen
energiankulutuksen laskussa, eikä kuitumatriisin muutoksilla uskota olevan
vaikutusta massan laatuun, sillä ilmiö toistuu pääjauhatuksessa huomattavasti
voimakkaampana. Paineellisen esikäsittelyn on havaittu kasvattavan
merkittävästi ehjien ja pitkien kuitujen osuutta massassa. (Kure, et al., 1999),
(Nelsson, 2011)

Jauhettaessa massaa pienellä terävälillä ja korkeassa intensiteetissä on jauhimen
terien asennus ja tarkka kalibrointi äärimmäisen tärkeää. Terien yhteen
osuminen aiheuttaa erittäin suuret hetkelliset voimat jauhimeen, jolloin vaarana
on laitteiston rikkoutuminen ja tuotannon seisahtuminen pitkäksikin aikaa.
Nykyään jauhimen teräsegmentteihin voidaan istuttaa normaali- ja
leikkausvoimia mittaavia online-antureita. Antureilla määritetään massa- ja
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höyryvirtausten tilannetta terävälissä. Muutokset virtauksessa ja virtauksen
täydellinen ehtyminen havaitaan ajoissa. Tällöin äkillisestä terävälin
paineromahduksesta muutoin aiheutuva terien yhteen osuminen voidaan
välttää. Useammalla anturilla mitattaessa saadaan tietoa myös jauhatuksen
tilasta ja voidaan havaita laatuun vaikuttavia ongelmia suoraan jauhimesta.
(Olender, 2007)
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JÄLKIKÄSITTELY

Jälkikäsittely kattaa kaikki massanvalmistusprosessin jauhatuksen jälkeiset
vaiheet, jotka ovat rejektinkäsittely, pesuvaiheet sekä valkaisu. Tuotettaessa
valkaistua mekaanista massaa pesuvaiheita on tavallisesti sekä ennen että
jälkeen valkaisun. Tällöin vastavirtapesu -periaatteella toimivan prosessin vesien
hallinta ja hyödyntäminen tehostuu.

6.1 Kemi-termomekaanisen massan lajittelu
Lajittelun tarkoitus on poistaa pääjauhatuksen läpäisseestä massasta
kuitukimpuista, tikuista ja kuoren kappaleista muodostuvat kuituuntumattomat
partikkelit. Ylisuuret partikkelit huonontavat laatua paperi- tai kartonkikoneella
ja pahimmillaan aiheuttaisivat katkoja. CTMP-massojen lajittelu on tavallisesti
alhaisesta, alle kahden prosentin, tikkupitoisuudesta johtuen vain kaksivaiheinen,
sisältäen päälajittimet ja rejektilajittimen. Lajitteluun käytetään lähes
poikkeuksetta pelkästään rakosihdeillä varustettuja painelajittimia, joissa erittäin
pienirakoinen sihtikori jakaa massan akseptiin ja rejektiin. Aksepti on
hyväksyttyä, valitut dimensiot täyttävää, sihdin läpäissyttä kuitususpensiota, joka
voidaan ohjata eteenpäin seuraaviin prosessivaiheisiin. Rejekti lajitellaan vielä
kertaalleen huomattavasti päälajittimia pienemmässä rejektilajittimessa. Lajitin
ja sihtirummun ominaisuudet suunnitellaan aina massatyypin ja lopputuotteen
vaatimusten mukaan. Lajittelu ei tapahdu täysin selektiivisesti, jolloin akseptia
päätyy rejektin mukana rejektinkäsittelyyn, ja samoin pieni määrä rejektiin
kuuluvaa jaetta läpäisee sihdin päätyen akseptiin. Osaprosessia ohjataan
lajittelun syötön ja akseptin paine-erolla, syötön sakeudella, rejektisuhteella sekä
roottorin pyörintätaajuudella. Tärkein lajittelun tehokkuutta ja laatua ohjaava
tekijä on kuitususpension rakovirtausnopeus sihtirummun lävitse.
Rakovirtausnopeutta kasvattamalla massa läpäisee sihdin paremmin, mutta
samalla myös rejektiin kuuluvien partikkeleiden määrä akseptissa kasvaa.
Lajittimen kapasiteetti ja selektiivisyys ovat ristiriidassa siten, että kasvatettaessa
kapasiteettia huononee erottelukyky ja päinvastoin. (Hautala, et al., 2009),
(Korte, 2012)

Pyrittäessä mahdollisimman alhaiseen tikkupitoisuuteen on ensisijaisen tärkeää
panostaa tikuttomuuteen esikäsittely- ja jauhatusvaiheissa, ja vasta sen jälkeen
on optimoitava lajittelu. Lajittelusta voidaan tehdä useita vaiheita käsittävä
tarkka systeemi, mutta energiaintensiivisenä prosessina se pyritään aina
optimoimaan siten, että riittävään laatuun päästään mahdollisimman alhaisella
laitemäärällä ja massankäsittelyllä. Lajittelusakeus pyritään aina pitämään
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mahdollisimman korkeana energian säästämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa
yli 3 % lajittelusakeutta. (Hautala, et al., 2009)

6.1.1 Lajitteluun vaikuttavat massan ominaisuudet
Korkean freeneksen CTMP-massat muodostavat omat haasteensa
painelajittelussa. Pitkät ja jäykät kuidut suotautuvat herkästi sihtirummun
pintaan, tukkien sihtiä ja muodostaen flokkeja. Tutkimuksissa on havaittu, että
suurin osa lajittelun läpäisevistä tikuista ja kuitukimpuista koostuu
ohutseinäisistä ja joustavista kevätpuukuiduista  (Svensson, et al., 1994).
Paperin- ja kartonginvalmistuksessa haitallisimmiksi on kuitenkin havaittu
paksuseinäisistä kesäpuukuiduista koostuvat tikut. Kesäpuutikut ovat erittäin
jäykkiä ja sitoutuvat huonosti, jolloin ne aiheuttavat heikkoja kohtia rataan.
Heikot kohdat radassa ovat riskialttiita ratakatkojen aiheuttajina varsinkin
paperikoneilla. (Gregersen, et al., 1999), (Reme & Helle, 2000)

Massan olosuhteet ja ominaisuudet vaikuttavat lajittelun tehokkuuteen
voimakkaasti mekaanisilla massoilla. Alkalisissa oloissa tapahtuvan lajittelun on
havaittu nostavan lajittelun kapasiteettia mutta huonontavan selektiivisyyttä.
CTMP-prosessissa lajittelun pH on tavallisesti yli 8. Paremman läpäisyn uskotaan
perustuvan korkean pH:n aiheuttamaan, niin sanottuun alkaliseen liukkauteen
sekä soluseinän turpoamisen aiheuttamaan joustavuuden kasvuun.  CTMP-
prosessille tyypillisillä korkeilla lämpötiloilla on havaittu olevan vastaavia kuidun
joustavuutta kasvattavia ominaisuuksia. Kemikaalien ja korkean lämpötilan
pehmittämät joustavat kuidut läpäisevät sihdin helpommin, kuten myös
lopputuotteelle haitalliset tikut ja kuitukimput. (Hautala, et al., 2009)

6.1.2 Painelajittimen rakenne ja toiminta
Painelajitin koostuu lajitinsäiliöstä, voimansiirrosta, roottorista, sihtirummusta ja
säiliön kyljessä olevista massan syöttö-, aksepti-, rejekti- ja
laimennusvesiyhteistä. Lajittimen koko ja rakenne määräytyvät puhtaasti
kapasiteettivaatimusten sekä lajittelun laatuvaatimusten mukaan. Laite toimii
kunnolla ainoastaan sille ominaisessa operointi-ikkunassa tietyllä
rakovirtausnopeudella. Liian suurilla virtaamilla sihti tukkeutuu pintaan
suotautuvista kuidusta. Liian pienillä virtaamilla aksepti ei läpäise sihtiä kunnolla,
jolloin suuri määrä akseptijakeesta päätyy rejektiin. Kuitususpension vesi liikkuu
lajittimessa aina suurimman paine-eron suuntaan ja aina pienimmän
virtausvastuksen kautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lajittimessa vesi
kulkee voimakkaammin kohti akseptipuolta. Tällöin akseptin sakeus laskee
suhteessa syötettyyn massaan ja lajittimessa olevan massan sakeus kasvaa kohti
lajittimen alaosassa sijaitsevaa rejektin poistoa. Rejektin liiallista sakenemista
hallitaan syöttämällä rejektiin ylimääräistä laimennusvettä. Painelajittimen
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suunnittelussa ohjaavimpana tekijänä pidetään massatyypille ominaista
rakovirtausnopeutta sihtirummun läpi. Rakovirtausnopeuden täytyy pysyä
sihdille ominaisella alueella massan laadun ja lajittimen toiminnan
varmistamiseksi. Asennetun lajittimen optimointi on aina käytännön kokemuksiin
perustuvaa sihtikorin ominaisuuksien hienosäätämistä. (Korte, 2012)

Sihtikori
Lajittimen sihtirumpu on staattinen laite lähes kaikissa lajitintyypeissä. Sihdin
valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat rakoväli, avoin alue sekä sihtilangan
ominaisuudet. Sihtikorin rakoväli valitaan aina lajiteltavan tuotteen ja
lopputuotteen vaatimusten mukaan. Kuidunpituuden ja jäykkyyden kasvaessa
täytyy myös sihdin raon leveys kasvaa. Avoin alue, eli rakojen pinta-ala suhteessa
sihdin lankojen pinta-alaan, vaikuttaa pääasiassa lajittimen kapasiteettiin ja
sihdin aiheuttamaan paine-eroon syötön ja akseptin välillä.  Liian suuri avoin
pinta-ala ei aiheuta riittävää paine-eroa sihtiin, jolloin rakovirtausnopeus jää
pieneksi. Liian pieni avoin pinta-ala puolestaan laskee sihdin kapasiteettia ja sihti
tukkeutuu helposti. Avoimen alueen lisäksi sihtikorin lankojen dimensiot ja
pinnan profiili vaikuttavat suuresti lajittelun toimintaan. Langan leveys vaikuttaa
puhtaasti avoimeen pinta-alaan ja siten lajittimen kapasiteettiin. Langan korkeus
vaikuttaa sihdin tuottamaan virtausvastukseen, jolloin korkeuden kasvaessa
läpivirtaus heikkenee. Kasvatettaessa sihtilangan pinnan profiilia läpivirtaus
paranee profiilin aiheuttaman pyörteen vuoksi. Korkean freeneksen CTMP-
massoille tyypilliset sihtikorin arvot ovat 0,20 – 0,30 mm rakoväli, 10 -15 % avoin
alue,  10  -  20  asteen  profiili  ja  yli  1,0  m/s  rakovirtausnopeus.  (Hautala,  et  al.,
2009), (Korte, 2012)

Roottori
Roottorin tehtävä lajittimessa on sekoittaa lajittimessa olevaa massaa sekä pitää
sihtikorin pinta puhtaana. Massan sekoituksen merkitys perustuu siihen, että
akseptin läpäistessä sihdin rejekti rikastuu sihdin pintaan. Roottorin lavat
sekoittavat massaa lajittimessa, jolloin rejekti ei pääse rikastumaan sihdin
pinnalla ja estä läpivirtausta. Lisäksi lavat puhdistavat sihdin pintaa ja rakoja
aiheuttamalla paineimpulsseja sihtikorin sisäpinnalle. Roottorin lavan paksumpi
kärki aiheuttaa ensin erittäin nopean ylipaineen, joka työntää vettä ja kuituja
sihtirakojen läpi. Ylipainetta seuraava pidempikestoinen alipaineen aiheuttama
käänteinen läpivirtaus puhdistaa pinnan suotautuneista ja sihtirakoihin
jumiutuneista kuiduista. Painevaihtelut ja lapojen leikkausvoimat myös
hajottavat suotautumalla muodostuneita kuituflokkeja. Viime vuosina
roottoreita on kehitetty voimakkaasti kohti energiatehokkaampia rumpumalleja,
mutta toimintaperiaate on pysynyt samana. (Hautala, et al., 2009)
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6.2 Rejektinkäsittely
Rejektinkäsittelyyn kuuluu pyörrepuhdistus, massan saostus, jauhatus ja
latenssinpoisto. Lajittelusta rejektoitu massa puhdistetaan pyörrepuhdistuksessa
prosessille haitallisista raskaista ja tiheistä partikkeleista sekä jauhetaan
tikkupitoisuuden alentamiseksi. Rejektijauhatus suoritetaan korkeassa
sakeudessa kuitujen säästämiseksi.

6.2.1 Pyörrepuhdistus
Rejektoitu massa laimennetaan noin prosentin sakeuteen ja syötetään
pyörrepuhdistusprosessiin. Pyörrepuhdistuksen tehtävänä on erottaa massasta
prosessia kuluttavat raskaat ja kovat partikkelit sekä tiheät kuoren palat, mutta
samalla myös osa suurimmista ja kiinteimmistä tikuista poistuu. Mekaanisen
massan pyörrepuhdistus on tavallisesti 3 – 5-vaiheinen systeemi, jossa
ainoastaan ensimmäisen vaiheen aksepti johdetaan prosessissa eteenpäin. Muut
vaiheet toimivat siten, että aksepti johdetaan aina edellisen vaiheen syöttöön ja
rejekti seuraavan vaiheen syöttöön. Ainoastaan viimeisen vaiheen rejekti
poistetaan prosessista lopullisesti. Pyörrepuhdistuksen erottelukyky perustuu
partikkelin fyysisiin ominaisuuksiin, jolloin prosessi ei ole täysin selektiivinen.
Taulukossa 1 on esitetty partikkelin ominaisuuksien vaikutus
erottelutodennäköisyyteen pyörrepuhdistimen pillissä. (Hautala, et al., 2009)

Taulukko 1. Partikkelin ominaisuuksien vaikutus erottelutodennäköisyyteen
pyörrepuhdistuspillissä.

6.2.2 Rejektinjauhatus
Pyörrepuhdistuksen jälkeen erittäin laimean kuitususpension kuiva-
ainepitoisuutta nostetaan kaarisihtien ja ruuvipuristimen avulla yli 30 %
sakeuteen. Sakeuden nostaminen on tärkeää korkeasakeusjauhimen toiminnan
ylläpitämiseksi. Tavallisesti rejektijauhimena käytetään pääjauhimia pienempää
ja yksinkertaisempaa SD-levyjauhinta. On tärkeää huomioida, että rejekti
koostuu suurimmalta osaltaan akseptikuiduista, jotka jauhautuvat edelleen
rejektijauhimessa. Korkeasakeusjauhatuksen periaatteena on kuituja säästävä,
kuormittava ja matalaintensiteettinen jauhatus, joka kuiduttaa tikut ja

Partikkelin ominaisuus Aksepti Rejekti
Massa pieni suuri
Pituus lyhyt pitkä
Leveys ohut paksu
Pinta-ala suuri pieni
Koko pieni suuri
Tiheys pieni suuri
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kuitukimput sekä jatkaa kuitujen ominaisuuksien kehittämistä. Matalasta
jauhatusintensiteetistä huolimatta massan hienoaineen määrä kasvaa ja freeness
laskee huomattavasti. Latenssinpoiston jälkeen rejektinkäsittelyn läpäissyt massa
ohjataan takaisin prosessiin lajittelun läpäisseen akseptin joukkoon. Jae voidaan
palauttaa prosessiin myös lajittelun syöttösäiliön kautta, jolloin kertaalleen
rejektikierron läpäisseet kuidut päätyvät vielä kerran lajitteluun. Menetelmä
varmistaa rejektikierron toimimisen, mutta kasvattaa energiankulutusta
merkittävästi. (Lundin & Vuorio, 2009)

Rejektimassan volyymi on pieni suhteessa koko prosessin tuotantomäärään,
jolloin alhaisempi freeness ei juuri vaikuta lopputuotteen laatuun. Hienoaineen
määrällä kuitenkin tiedetään olevan suuri merkitys mekaanisten massojen
ominaisuuksille ja varsinkin lujuuksien muodostumiselle. Varsinkin erinomaisesti
sitoutuvasta, fibrilloituneesta selluloosasta koostuvan, hienoaineen on todettu
olevan jopa merkittävin vetolujuuksiin vaikuttava tekijä mekaanisilla massoilla.
(Kangas, 2007) Eräässä tehdasmittakaavassa toteutetussa CTPM-massan
lujuusominaisuuksien parantamista koskevassa tutkimuksessa ei kuitenkaan
havaittu mitään lujuuksien kehittymistä rejektijauhatuksen vaikutuksesta.
Tutkimuksessa rejektin jauhatusta muutettiin voimakkaasti hienoaineen määrää
lisäävään suuntaan. Pyrkimys oli tuottaa paremmin sitoutuvaa lyhyttä kuitujaetta
sekä lisätä tarkoituksellisesti voimakkaita sidoksia muodostavan hienoaineen
määrää. Mitään lopputuotteen kannalta merkittävää muutosta ei kuitenkaan
havaittu. (Laaksonen, 2002)

6.3 Mekaanisen massan pesurit
Mekaaniset massat pestään yksinkertaisesti laimentamalla massaa vedellä ja
suotauttamalla vesi mekaanisesti pois massasta. Tällöin massasta huuhtoutuu
pois liuenneita aineita, kolloideja, likaa ja hienoainetta. Korkean freeneksen
massoilla vedenpoistoon käytetään tavallisesti ruuvipesupuristimia.
Ruuvipuristimien etuja ovat pieni tilantarve, kestävyys sekä kohtuullisen halpa
investointihinta. Puristimet koostuvat tavallisesti kolmesta eri
puristusvyöhykkeestä siten, että vedenpoistopaine kasvaa vyöhykkeittäin loppua
kohden. Ruuvipesupuristimilla saavutetaan kohtuullisen helposti yli 30 %
loppusakeus, joka on todettu riittäväksi mekaanisen massan prosessoinnissa.
Vedenpoistoon voidaan käyttää myös mekaanisia twinroll- tai
suotonauhapuristimia. Näiden laitteiden etuja ovat huomattavasti korkeampi
kuiva-ainepitoisuus ja kohtuulliset ylläpitokustannukset. Laitteiden
investointikustannukset ja tilantarve ovat kuitenkin merkittävästi suuremmat,
eivätkä siten sovellu kaikkiin prosesseihin. (Lundin & Vuorio, 2009)
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6.3.1 Vesien puhdistus
Mekaanisten massojen prosessivesien puhdistuksessa käytetään tavallisesti
flotaatiotekniikkaa alhaisen kuitupitoisuuden ja korkean hienoainepitoisuuden
vuoksi. Hienoaine sekä kolloidiset partikkelit flokataan fiksatiivi-polymeerien
avulla suuremmiksi, helpommin poistettaviksi partikkeleiksi. Altaaseen syötetään
pohjasta paineilmaa, jolloin pienet ilmakuplat sitoutuvat hydrofobisten
flokkaantuneiden kiintoainepartikkeleiden kanssa ja nousevat altaan pintaan.
Pintaan muodostunut kuoha koostuu pääasiassa orgaanisesta aineesta, joka
kerätään talteen ja hyödynnetään lämpövoimalaitoksella. Flotaatiotekniikalla
saadaan poistettua vedestä noin 95 % kiintoaineesta sekä pieni osa liuenneista
kolloideista. Puhdistettu vesi palautetaan kyseiselle puhtausasteelle soveltuvaan
prosessinosaan, kuten hakkeenpesuun. Jätevesijakeet poistetaan prosessista
jätevedenkäsittelylaitokselle. Kuumiin prosessivesiin sitoutuneen suuren
energiapotentiaalin hyödyntämiseksi myös jätevedet ohjataan tehokkaiden
lämmönvaihtimien läpi, jolloin suurin osa lämmöstä saadaan talteen.
Mekaanisten massojen valmistuksen jätevesissä on suuri määrä liuenneita
orgaanisia aineita ja puhdistukseen käytetään tavallisesti biologisia
jätevedenpuhdistusprosesseja ympäristökuorman minimoimiseksi. (Manner, et
al., 2009)

Valkaisuvaihetta pidetään yhtenä kriittisimpänä osaprosessina laitoksen
vedenkierrätystä ajatellen. Valkaisuun syötettävä massa tulisi puhdistaa
mahdollisimman hyvin liuenneista puukomponenteista sekä jauhatuksessa
muodostuneesta hienoaineesta kemikaalikulutuksen minimoimiseksi. Samoin
valkaisun jälkeinen pesu on tärkeä. Kierrätettäessä vettä vastavirtapesu-
periaatteella, valkaisunjälkeisistä pesuvaiheista valkaisua edeltäviin
pesuvaiheisiin, rikastuvat valkaisussa liuenneet aineet kierrossa. Tällöin
valkaisukemikaalia kuluttavat haitalliset komponentit, kuten metallit kiertävät
valkaisussa yhä uudelleen. Toisaalta reagoimaton jäännöskemikaali kulkeutuu
valkaisua edeltäviin pesuvaiheisiin ja vaikuttaa jossain määrin vaaleuden syntyyn.
Vedenkulutuksen ja kierrätyksen hallinta on tasapainoilua taloudellisuuden,
laadun ja ympäristön suhteilla. (Manner, et al., 2009)

6.4 Massan valkaisu
Mekaanisen massan valkaisu perustuu massan värillisten yhdisteiden
muuttamiseen värittömiksi kemiallisten reaktioiden avulla. Valoa adsorboivia eli
näkyvän värin muodostavia yhdisteitä kutsutaan yleisesti kromoforeiksi.
Kromoforit koostuvat yli 90 prosenttisesti ligniinien yhdisteistä, mutta myös
uuteaineista sekä alkalin vaikutuksesta korkeassa, yli 80 asteen, lämpötilassa
prosessissa muodostuneista kemiallisista yhdisteistä. Valkaisu suoritetaan
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mahdollisimman miedolla käsittelyllä siten, että mekaanisille massoille arvokkaat
korkea saanto ja kuituominaisuudet säilyvät. Vaaleuden noston lisäksi valkaisulla
on positiivisia vaikutuksia massan lujuusominaisuuksien kehittymiselle.
Tiedetään, että peroksidivalkaisussa tapahtuvat kemialliset reaktiot kasvattavat
massan pintavarausta. Päätekijät ovat ligniinin ja eräiden hemiselluloosien
kemiallisten ryhmien hapettuminen ja uusien sidoksia muodostavien
karboksyyliryhmien muodostuminen. Lisäksi merkittäviä tekijöitä ovat ligniinin ja
uuteaineiden osittainen hajoaminen ja liukeneminen. (Kangas & Kleen, 2008)
Käytettäessä kuusta raaka-aineena jauhimen jälkeinen massan vaaleus on
tavallisesti alle 60 % ISO-vaaleus. Valkaisun määrä on puhtaasti riippuvainen
lopputuotteen vaaleuskriteereistä. Tavallisella vetyperoksidivalkaisulla
saavutetaan helposti yli 75 % ISO-vaaleus. (Jäkärä, et al., 2009)

6.4.1 Vetyperoksidivalkaisu
Vetyperoksidi (H ) on yleisin mekaanisten havupuumassojen valkaisussa
käytetty kemikaali. Yleisesti hyväksytyn teorian mukaan valkaisun korkean
alkaalisuuden vaikutuksesta vetyperoksidi hajoaa perhydroksyyli-anioniksi
(HOO¯), joka hapettaa kromoforit värittömään muotoon. Vetyperoksidi on täysin
vesiliukoinen aine, joka hajoaa veden vapaiden hydroksi-ionien (OH¯)
vaikutuksesta. (Gierer & Jansbo, 1993)

Käytettäessä vetyperoksidia valkaisukemikaalina lisäksi annostellaan lipeää
(NaOH) alkalinlähteeksi (pH n. 11) sekä pieni määrä DTPA-kelatointiainetta
peroksidia kuluttavien metallien vaikutuksen ehkäisemiseksi (Smith &
McDonough, 1985). Kelatointiaine voidaan annostella myös aikaisempiin
prosessivaiheisiin esimerkiksi imeytysliuoksen joukkoon tai lajitteluun, jossa se
toimii tehokkaammin alhaisemman alkalisuuden vuoksi (Hagglund & Lindström,
1985). Kemiallisen reaktion tehostamiseksi peroksidin lisäksi annostellaan
vesilasia eli natriumsilikaattia (Na SiO ). Vesilasin kaikkia reaktioita ja vaikutuksia
ei useista tutkimuksista huolimatta ole onnistuttu täysin selvittämään.
Yleisimmät teoriat vesilasin merkityksestä valkaisussa ovat reaktiot pH:n
puskuroimiseksi, toimiminen hidastavana katalyyttinä peroksidin hajoamisessa
sekä reaktiot metallien kanssa peroksidin hajoamisen ehkäisemiseksi. (Sankari, et
al., 2008) Valkaisu suoritetaan tavallisesti korkeassa yli 30 % sakeudessa 70 - 75
asteen lämpötilassa pH:n ollessa yli 10. Valkaisun viipymää säädetään lämpötilan
ja pH:n mukaan, mutta yleensä peroksidivalkaisun viipymät ovat noin tunnin
luokkaa.  (Jäkärä, et al., 2009)

Valkaisun lopuksi massassa oleva jäännösperoksidi poistetaan happokäsittelyllä.
Happokäsittelyssä massan pH lasketaan rikkivedellä tai muulla happamalla
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rikkipohjaisella liuoksella alle tason pH 6. Tällöin kemialliset reaktiot pysähtyvät
ja massa saavuttaa lopulliset ominaisuutensa. (Jäkärä, et al., 2009)

6.4.2 Valkaisuun vaikuttavat tekijät
Valkaisun tavoitevaaleuden saavuttamiseen on raportoitu vaikuttavan useat eri
tekijät, kuten raaka-aineen laatu, hienoaineen määrä, peroksidiannos, massan
sakeus, pH, viipymä, lämpötila ja epäpuhtauksien kuten kuoren tai metallien
määrä.

Massan sakeuden on todistettu vaikuttavan valkaisun nopeuteen ja tehoon.
Sakeuden kasvaessa valkaisuliuoksen konsentraatio massassa kasvaa ja vesien
mukana valkaisuun päätyvien reaktioille haitallisten aineiden määrä laskee.
Tehokkaampi valkaisu alentaa kemikaalin kulutusta. Modernit prosessit toimivat
jopa yli 35 % sakeudessa. (Dence & Omori, 1986)

Peroksidiannos määräytyy puhtaasti tavoitevaaleuden mukaan. Peroksidilla
voidaan saavuttaa jopa 20 yksikön ISO-vaaleuden kasvu. Kuitenkin
kasvatettaessa annostelua yli 2 % puun kuiva-aineesta, tarvitaan yhden
vaaleusyksikön kasvattamiseksi yhä suurempi määrä kemikaalia. Matalilla alle 2
% annoksilla vaaleuden nousu on sekä nopea että tehokas suhteessa
kemikaalinkulutukseen. Alhaiset konsentraatiot myös säästävät kuitujen
soluseinän sisäistä rakennetta, jolloin kuidun jäykkyys säilyy. Korkeita
konsentraatioita käytettäessä soluseinän sisäiset kemialliset reaktiot lisääntyvät,
ja syntyy joustavampia lopputuotteen lujuuksia parantavia kuituja. (Jäkärä, et al.,
2009)

PH kuvaa nesteessä vapaana olevien hydroksyyli-ionien (OH¯) määrää, eli
alkalisuutta. Vapaat ionit katalysoivat vetyperoksidin muuntumista
perhydroksyyli-anioniksi, ja tästä syystä alkalisuus on erittäin merkittäävä tekijä
valkaisussa. Yhtälössä 1 on esitetty vetyperoksidin ja hydroksyyliryhmän
reaktioyhtälö, jossa muodostuu perhydroksyyli-anioni ja vesimolekyyli.

+ + (1)

Alhaisessa pH:ssa hydroksyyliryhmiä ei muodostu riittävästi valkaisun
onnistumiseksi, mutta liian korkea pH aiheuttaa vetyperoksidin hajoamista
suoraan vedeksi. Yhtälössä 2 on esitetty reaktioyhtälö vetyperoksidin
hajoamisesta suoraan hapeksi ja vedeksi.

2 + 2 (2)
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Peroksidivalkaisun optimaalisena tasona pidetään pH-aluetta 10 – 11,5.
Käytettäessä vesilasia valkaisun tehostinaineena pH:ta ei pidetä hyvänä prosessin
tilaa ilmaisevana mittarina. Silikaatti toimii pH:n puskurina, jolloin ei tiedetä
varmasti oikeata perhydroksyyliryhmiä muodostavien vapaiden
hydroksyyliryhmien määrää. (Dence & Omori, 1986)

Viipymä kuvaa prosessin tasapainoa tietyllä ajanjaksolla. Viipymä määräytyy
pH:n, lämpötilan ja peroksidiannoksen mukaan siten, että saavutetaan
tavoitevaaleus minimoimalla muiden laatutekijöiden heikkeneminen. Korkea
lämpötila nopeuttaa kemiallisia reaktioita, jolloin viipymä lyhenee. Toisaalta
korkea lämpötila kiihdyttää myös vetyperoksidin hajoamista suoraan vedeksi.
Osaprosessi ei saa olla liian nopea hallinnan säilyttämiseksi ja kemikaalien
reaktioiden varmistamiseksi. (Jäkärä, et al., 2009)

Lämpötila on yksi voimakkaimmin valkaisuun vaikuttavista tekijöistä. Peroksidin
muuttuminen perhydroksyyliksi on eksoterminen reaktio, joka muodostaa
lämpöenergiaa. Lämpötilan nostaminen johtaa sekä peroksidin
hajoamisnopeuden että perhydroksyylin muodostumisnopeuden kasvuun.
Lämpötilan nostaminen aiheuttaa myös voimakkaan kasvun alkalin ja
puukomponenttien välisiin reaktioihin. Tällöin yhä kasvava määrä puun
komponenteista hajoaa ja liukenee, jolloin saanto laskee ja lopputuotteen
ominaisuuksille tärkeä bulkki laskee. Toisaalta varsinkin kuidun pinnan
fibrilloitumisen ja uusien sidoksia muodostavien ryhmien lisääntyminen
parantavat kuidun sitoutumista, jolloin lopputuotteen lujuusominaisuudet
paranevat. (Dence & Omori, 1986)

Epäpuhtauksien, kuten kuoren ja metallien määrän on todistettu kasvattavan
valkaisun kemikaalin kulutusta ja laskevan sen tehokkuutta. Myös hienoaineen
määrällä on todettu olevan vastaavia haitallisia vaikutuksia. Peroksidi vaikuttaa
voimakkaimmin partikkelien pinnoilla, jolloin hienoaineen lisääntyminen
vaikuttaa voimakkaasti massan ominaispinta-alaan ja edelleen valkaisun tehoon.
Peroksidin tehon maksimoimiseksi kuitujen valkaisussa on kiinnitettävä
huomiota myös kaikkein pienimpiin massajakeisiin ja suunniteltava
pesuvaiheiden vesikierrot huolellisesti. (Hagglund & Lindström, 1985), (Kangas &
Kleen, 2008)

6.4.3 Valkaisun vaikutukset kuidun ja lopputuotteen ominaisuuksiin
Vetyperoksidilla suoritettava mekaanisen massan valkaisu on suhteellisen raju
käsittely, jossa muuttuvat kuidun optiset, kemialliset sekä mekaaniset
ominaisuudet. Merkittävin muutos on lujuuksien parantuminen kuidun
joustavuuden lisääntymisen johdosta ja kuidun pintojen uusien kemiallisia
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sidoksia muodostavien ryhmien voimakas lisääntyminen. Vahvasti alkaliset
olosuhteet yhdistettynä korkeaan lämpötilaan voimistavat valkaisukemikaalien
kuituun aiheuttamia muutoksia. Olosuhteet liuottavat puun komponentteja,
kuten hemiselluloosia, ligniinejä sekä uuteaineita myös soluseinän sisäisestä
rakenteesta. Merkittävimmät näkyvät muutokset ovat jauhatuksen jälkeen
rakeisessa muodossa kuidun pinnalla esiintyvien ligniini- ja pektiinipitoisten
alueiden muuttuminen rakeettomiksi. Rakeisessa muodossa oleva ligniini joko
liukenee tai muuttaa rakennettaan sitoutuen tasaisesti kuidun pintaan. Rakeiden
häviämisen ei ole kuitenkaan havaittu vaikuttavan pinnan ligniinipitoisuuteen tai
ligniinin peittämään pinta-alaan. Lisäksi uuteaineiden määrä ja pinta-ala
vähenevät jopa puoleen alkuperäisestä. (Koljonen, et al., 2003), (Konn, et al.,
2007)
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CTMP-MASSAN OMINAISUUDET

Mekaanisia massoja käytetään pääasiassa puupitoisten painopaperilaatujen
valmistukseen. Päälaadut ovat sanoma- ja aikakauslehtipaperit. Näille tuotteille
tärkeimmät ominaisuudet ovat korkea opasiteetti sekä hyvät paino-
ominaisuudet ja ajettavuus. Mekaanisten massojen etuja näissä tuotteissa ovat
alhainen hinta, korkean hienoainemäärän kehittämä korkea valonsironta ja
opasiteetti sekä bulkin kehittämä alhaisella neliömassalla saavutettava rakenteen
jäykkyys. Erityisesti hiokelajeilla saavutetaan erinomaiset painettavuus- ja optiset
ominaisuudet. Paperinvalmistuksen kannalta mekaanisten massojen käyttö on
kuitenkin haasteellista niiden kemiallisia massoja huomattavasti alhaisempien
lujuuksien vuoksi, ja tästä syystä mekaanisen massan osuus vaihtelee 35 – 100 %
välillä lopputuotteesta riippuen. Tuotantomenetelmien kehittyessä kohti
suurempia nopeuksia ovat massan lujuudet nousseet entistä tärkeämmäksi
tekijäksi. Uusien mekaanisten massojen linjoille asennetaankin nykyisin
hierrejauhimet hierremenetelmällä saavutettavien korkeampien lujuuksien
vuoksi.

Kartonginvalmistuksessa käytettävän mekaanisen massan ominaisuudet
poikkeavat voimakkaasti painopaperilaatujen valmistukseen käytettävän massan
ominaisuuksista. Kartonkimassan valmistuksessa tavoite-freeness on
merkittävästi korkeampi (400 – 500 ml), ja tärkeimmät massan ominaisuudet
ovat korkea bulkki ja z-suuntainen Scott Bond-palstautumislujuus. Lujuudet eivät
kuitenkaan ole niin merkittävässä roolissa, koska massasta valmistettavien
kerrosten neliömassat vaihtelevat 100 – 300 g/m². Mekaanisia hierremassoja
käytetään kartonginvalmistuksessa pääasiassa kartongin runko- eli
keskikerroksessa. Kemiallisen esikäsittelyn omaavalla hierreprosessilla
valmistettujen massojen etuna on muita mekaanisia massoja suurempi, bulkkia
kehittävä, pitkän kuitujakeen osuus ja alhaisempi uuteainepitoisuus. Makuja ja
hajuja tuottavien uuteaineiden merkitys korostuu valmistettaessa tuotteita
elintarviketeollisuuteen, jonka tuoteturvallisuusvaatimukset ovat kaikkein
korkeimmat.

7.1 Kemi-termomekaaninen massa ja kuitu
Selektiivinen, yhdistyneen välilamellin alueeseen vaikuttava, kemiallinen
esikäsittely on CTMP-massan ydin. Alkalisen sulfiittiesikäsittelyn tarkkaa
mekanismia ja kaikkia reaktioita ei vieläkään tunneta ja selektiivisen
kuituuntumisen voidaan sanoa johtuvan useiden tekijöiden summasta. Päätekijät
ovat kuitenkin raaka-aine, imeytysliuoksen konsentraatio ja pH sekä
jauhatusolosuhteet kuten ominaisenergiankulutus, intensiteetti ja terien
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geometria. Syntyvän massan ominaisuudet muuttuvat prosessin ja tavoitteiden
mukaan. CTMP-massaa tuotetaan ominaisenergia-alueilla 800 – 2400 kWh/bdt ja
CSF freeness alueilla 100 – 700 ml useista eri raaka-aineista ja usean eri
loppukäyttötarkoituksen mukaan. On siis selvää, että laaja ominaisuuksien
vertailu on mahdotonta, tai ainakin äärimmäisen haastavaa. Lisäksi
laboratoriokokeiden ja teollisten prosessien välillä esiintyy voimakkaita ristiriitoja
(Nickull & Pitkänen, 2009). CTMP-massaa voidaan myös jalostaa
jälkijauhatuksella ja optimoida käyttötarkoituksen mukaan esimerkiksi Scott
Bond-lujuuden ja bulkin suhteen. Ylimääräinen jauhatus lisää energiankulutusta,
mutta saavutettavat hyödyt voivat tapauskohtaisesti olla energiankulutusta
suuremmat. (Sain & Li, 2002), (Konn, et al., 2006 B), (Klinga, et al., 2008)

Yleisellä tasolla hierreprosessin ja -massan arvokkaimmat tekijät koostuvat
korkeasta saannosta sekä kemiallisiin ja hiokemassoihin verrattaessa
ylivertaisista jäykkyysominaisuuksista. Heikkoutena on huono sitoutumiskyky
kuidun jäykkyyden pienentäessä sidospinta-alaa. Lisäksi ligniinirikkaasta
primääriseinän ympäristöstä tapahtuva kuituuntuminen heikentää
sidostenmuodostuskykyä ja lujuuksia edelleen. Selluloosaa merkittävästi
heikommin sitoutuvat ligniinit ja uuteaineet sekä tietyt hemiselluloosat peittävät
suurta osaa kuidun pinnasta, jolloin vahvimpien vetysidosten muodostuminen
sidospinnan selluloosien välille estyy. Imeytyskemikaalin vaikutuksesta pintojen
ligniiniin ja hemiselluloosiin muodostuu uusia hyvin sitoutuvia anionisia ryhmiä,
mutta niiden määrä on alhainen sekä niiden muodostamien sidosten lujuus
vetysidosta alhaisempi. (Koljonen, et al., 2003)

7.1.1 Bulkki
Vertailtaessa eri mekaanisia massoja keskenään selkeästi suurimmat bulkin arvot
saavutetaan hierremenetelmillä valmistetuilla massoilla. Syynä on
hierremassojen hiokkeita merkittävästi suurempi kuidunkeskipituus ja jäykkyys.
Bulkki on korkeimmillaan ehjissä kuiduissa ja laskee voimakkaasti kemiallisen ja
mekaanisen käsittelyn vaikutuksesta. Termomekaanisilla massoilla (TMP)
saavutetaan hierremassoista suurimmat arvot, mutta ero ei ole läheskään yhtä
suuri kuin hierre- ja hiokemassoilla.  (Tuovinen & Liimatainen, 1994)

CTMP-massan ominaisuuksia kemiallisesta näkökulmasta tutkinut tekniikan
tohtori Jonas Konn (Konn, 2006) summaa useita ominaisuuksiin vaikuttavia
kemiallisia tekijöitä. Konnin havaintojen mukaan CTMP-massan bulkin
kehittymiseen vaikuttaa voimakkaimmin galaktoglukomannaanien
deasetyloituminen. Myös pektiinien demetylaatiolla on vaikutusta bulkkiin,
mutta sulfonaation vaikutus on pieni. Molemmat päätekijät, sekä deasetylaatio
että demetylaatio, ovat alkalipitoisuudesta riippuvia reaktioita (Renard &
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Thibault, 1996). Kuidun joustavuuden kasvu ja bulkin heikkeneminen
imeytysliuoksen pH:n kasvaessa on todistettu myös käytännön
tehdasmittakaavassa. Kemiallisen esikäsittelyn omaavien mekaanisten massojen
on kuitenkin havaittu saavuttavan erittäin miedolla alkalisella esikäsittelyllä TMP
massoja korkeampia bulkin arvoja. Varsinaista vaikutusmekanismia ei kuitenkaan
ole tunnistettu. (Higgins, et al., 1978)

7.1.2 Repäisy-, veto- ja puhkaisulujuus
Verrattaessa eri menetelmillä valmistettujen mekaanisten massojen
lujuusominaisuuksia keskenään saavutetaan hierremassoilla korkeimmat
repäisylujuudet ja hiokkeilla korkeimmat veto- ja puhkaisulujuudet. Kuvassa 11
on esitetty mekaanisten massojen tyypilliset veto- ja repäisylujuudet freeneksen
suhteen.

Kuva 11. Mekaanisten massojen veto- ja repäisyindeksit freeneksen suhteen. (Åkerlund &
Jackson, 1984)

Päätekijät repäisylujuuden kehittymiselle ovat mahdollisimman suuri kuidun
keskipituus ja suuri pitkän kuidun osuus. Lisäksi pienemmän ominaispinta-alan ja
alhaisemman pinnan fibrillaation vuoksi kuidut muodostavat vahvempia
verkostoja. Päätekijät vetolujuuden kehittymiselle ovat hienoaineen määrästä
johtuva massan suurempi ominaispinta-ala, pintojen selluloosapitoisuudesta
johtuva parempi sidostenmuodostuskyky sekä kuitujen joustavuudesta johtuva
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suuri sidospinta-ala. Kuidun lommahduksesta aiheutuvaa sidospinta-alan
merkittävintä kasvua pidetään yleisesti rakenteen veto- ja puhkaisulujuuden
tärkeimpänä tekijänä.  (Higgins, et al., 1978) Yleisesti tuotteen
lujuusominaisuuksiin vaikuttavimpina yksittäisen kuidun tekijöinä pidetään
kuidun joustavuutta sekä pinnan sidoksia muodostavien kemiallisten ryhmien
määrää. Joustavuus vaikuttaa kuidun lommahdusherkkyyteen ja sidospinta-
alaan. Pinnan kemiallisten ryhmien sähkökemiallinen luonne vaikuttaa
puolestaan sidostenmuodostukseen ja -vahvuuteen. Kemiallisesti tarkasteltuna
voimakkaimmin lujuuksien kehittymiseen vaikuttaa ligniinien sulfonaatio.  (Konn,
2006)

Hierremassan valmistuksessa syntyneiden kuitujen pinnat ovat voimakkaasti
ligniinin peittämiä. Varsinkin kemiallinen esikäsittely siirtää kuidun
irtoamiskohtaa ligniinirikkaalle yhdistetyn välilamellin alueelle. Ligniinin
sidostenmuodostuskyky on huono alhaisen sidoksia muodostavien ryhmien
määrän vuoksi, jolloin kuiduista valmistettavan lopputuotteen lujuudet jäävät
alhaisiksi. Kemiallinen esikäsittely luo ligniinin rakenteeseen uusia, helposti
sidoksia muodostavia anionisia ryhmiä kuten karboksyyliryhmiä. Repäisylujuutta
lukuun ottamatta CTMP-massojen lujuudet jäävät muita mekaanisia massoja
heikommalle tasolle alhaisemman sidostenmuodostuskyvyn ja sidospinta-alan
vuoksi. (Kangas, 2007)

7.1.3 Palstautumislujuus
Varsinkin kartongeilla erittäin tärkeä rakenteen sisäistä ja kerrostenvälistä
lujuutta kuvaava tekijä on palstautumislujuus, joka määritetään yksinkertaisella
Scott Bond-repäisytestillä. Rakenne voi koostua tuotteesta riippuen yhdestä
homogeenisesta rakenteesta tai useista eri ominaisuudet omaavista kerroksista
ja niiden rajapinnoista. Kartonkituotteiden palstautumislujuuden hallinta on
erityisen tärkeää valmistettaessa korkean jalostusasteen tuotteita, kuten
polymeeripinnoitteisia elintarvikepakkauksia. Yleisesti tunnustettu päätekijä
Scott Bond-lujuuksien kehittymiselle on kuidun joustavuus eli
lommahdusherkkyys, joka vaikuttaa suoraan kuitujen väliseen sidospinta-alaan.
Lisäksi kuitujen sidospinnan kemiallisten ryhmien sidostenmuodostuskyky ja
sidosten lujuus ovat merkittäviä tekijöitä. Vetolujuuden on todettu korreloivan
jossain määrin Scott Bond-lujuuden kehittymisen kanssa, mutta yhteys on
enemmänkin suuntaa antava. (Konn, 2006)

7.1.4 Optiset ominaisuudet
Korkean freeneksen CTMP-massojen optiset ominaisuudet sijoittuvat
hiokemassojen ja kemiallisten massojen väliin. Jauhatuksen jälkeinen vaaleus on
tyypillisesti luokkaa 60 – 65 % ISO-vaaleus. Suurella pitkän kuidun osuudella
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CTMP-massa muodostaa huokoisen kuituverkoston, jossa on paljon valoa
taittavia rajapintoja, mutta rajapintojen määrä suhteessa huokosten tilavuuteen
on alhainen.  Hierremassoilla saavutetaan kemiallisia massoja korkeampi
valonsironta, mutta selkeästi korkeimmat arvot saavutetaan hiokemassoilla.
Valonsirontaan ja opasiteettiin vaikuttavat merkittävimmät tekijät ovat optisesti
aktiivisen hienoaineen määrä sekä osittain avautuneet ja ulkoisesti voimakkaasti
fibrilloituneet kuidut. Mekaanisessa massanvalmistuksessa kuitujen soluseinän
rakenteet vaurioituvat ja avautuvat kasvattaen valon etenemistä estävää
ominaispinta-alaa. Lisäksi muodostuva hienoaine ja kuidun ulkoinen fibrillaatio
luovat valon kulkua estäviä kuitujen välisiä sidoksia. Valoa taittavien rajapintojen
määrän kasvaessa paperi- tai kartonkikerroksessa kasvaa myös valonsironta sekä
opasiteetti Kubelka Muncin teorian mukaan. (Tuovinen & Liimatainen, 1994),
(Braaten, 2000)

7.2 CTMP-massan laadun merkitys kartongin ominaisuuksiin
Kuidun jäykkyys, korkea bulkki sekä hyvät absorptio-ominaisuudet ovat
hierremassojen suurimmat edut kemiallisiin massoihin verrattuna. (Cannell &
Cockram, 2000) Monikerroskartongin keskikerroksessa valkaistu hierremassa
antaa korkean bulkin, jolloin kartongin rakenne saavuttaa lopputuotteille tärkeän
korkean jäykkyyden alhaisella neliömassalla. CTMP-massan etuna TMP-
massoihin on kemiallisesta esikäsittelystä johtuva alhaisempi ligniinimäärä sekä
merkittävän alhainen uuteainemäärä. Elintarviketeollisuuteen
pakkauskartonkiraaka-ainetta valmistettaessa kartongin puhtaus sekä
hajuttomuus ja mauttomuus ovat ensisijaisen tärkeitä tekijöitä. CTMP-massan
suosio elintarviketeollisuuteen raaka-ainetta tuottavien kartonkikoneiden
käytössä perustuu raaka-aineen puhtauteen ja elintarviketurvallisuuteen. (Klinga,
et al., 2008)

7.2.1 Palstautumislujuus vs. bulkki
Taivekartongin valmistuksessa käytettävän CTMP-massan tärkeimmät
mekaaniset ominaisuudet ovat korkea bulkki sekä palstautumislujuus. Bulkki
tuottaa vaaditun jäykkyyden alhaisella raaka-ainemäärällä ja palstautumislujuus
tekee rakenteesta kestävän lopputuotteen valmistus- ja jalostusprosesseja
ajatellen. Kuidun ja massan ominaisuuksia tarkasteltaessa nämä kaksi tärkeintä
tekijää ovat kuitenkin voimakkaasti ristiriidassa. Palstautumislujuus on
voimakkaasti riippuvainen kuidun joustavuuden muodostamasta sidospinta-
alasta sekä pinnan kemiallisesta sidostenmuodostuskyvystä. Bulkki on
voimakkaasti riippuvainen kuidun jäykkyyden muodostamasta mekaanisesta
tuesta. Kuidun joustavuus tai jäykkyys on siis päätekijä molemmissa mekaanisissa
ominaisuuksissa, mutta ominaisuuksien kehittymiset ovat päinvastaiset
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mekanismit. (Nickull & Pitkänen, 2009) Lisäksi keskikuidunpituudella ja massan
hienoainemäärällä on havaittu olevan merkittävä rooli molempien
ominaisuuksien synnyssä (Tuovinen & Liimatainen, 1994).

7.2.2 Monikerroskartongin rakenne ja jäykkyys
Useita kerroksia sisältävän kartongin valmistuksessa käytetään koneita, joissa on
erilliset perälaatikot ja viiraosat jokaiselle kerrokselle. Jokaisen kerroksen
koostumus voidaan selektiivisesti rakentaa vastaamaan lopputuotteen
ominaisuuksia. Erillisinä rainatut kerrokset yhdistetään imulaatikoiden avulla
viiraosalla ja puristetaan tiiviiksi rakenteeksi puristinosalla. Erittäin matalassa
kuiva-ainepitoisuudessa olevat kerrokset sitoutuvat yhteen veden ja hienoaineen
liikkuessa kerrosten rajapinnassa. Pitkäkuituiset mekaaniset hierremassat sopivat
kartongin keskikerrokseen erinomaisesti niiden kemiallisia massoja merkittävästi
korkeamman bulkin vuoksi. Puhtaasti hierremassasta tehdyt rakenteet eivät
kuitenkaan saavuta selluille tyypillisiä korkeita lujuuksia alhaisemman sidosten
määrän ja sidospinta-alan vuoksi. Kerrosrakenteen vahvistamiseksi pinnoilla
käytetään korkean kimmomoduulin omaavaa lujaa kemiallista massaa. Lisäksi
kemiallisesta massasta valmistettujen pintojen etuja ovat korkeampi vaaleus
sekä paremmat painettavuusominaisuudet, kuten sileys ja tiiveys.
Kerrosrakenne, jossa on paksu bulkkinen keskikerros ja lujat ohuet
pintakerrokset, tekevät kartongin rakenteesta mahdollisimman jäykän alhaisella
raaka-ainemäärällä. Kuvassa 12 on esitetty monikerroskartongin rakenne ja
kerrosrakenteen jäykkyyden laskemiseen tarvittavat tekijät.

Kuva 12. Kerroskartongin rakenne ja jäykkyyden laskemiseen tarvittavat tekijät. Keskitaso Z = 0
on laskentaan käytettävä tekijä, joka asetetaan valinnaiseen kohtaan rakenteessa. d =
kerroksen  paksuus,  h  =  kerroksen  keskikohdan  etäisyys  valitusta  keskitasosta  Z  =  0,  E  =
elastinen moduli ja Z  = neutraalitaso.

Jokaisella materiaalilla on sille ominainen elastinen moduli . Tällöin myös
kerroskartongin eri massoista koostuvan rakenteen jokaisella kerroksella on
ominaiset, rakenteen kokonaisjäykkyyteen vaikuttavat, tekijät. Erilaisista
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massoista koostuvan kartongin rakenteen kokonaisjäykkyys  koostuu
kerrosten jäykkyyksien summasta. Kokonaisjäykkyyden  kaava on esitetty
yhtälössä 3.

= , (3)

Yksittäisen kerroksen merkitys kokonaisjäykkyyteen lasketaan kaavalla , .
Kaava ,  on esitetty yhtälössä 4.

, = 12 + ( )² (4)

jossa on kerroksen elastinen moduuli
on kerroksen paksuus
on kerroksen keskikohdan etäisyys valitusta

tasosta Z = 0
on neutraalitaso

Kerrosrakenteen neutraalitason  paikka suhteessa valittuun keskitasoon Z = 0
määritetään yhtälössä 5 esitetyn kaavan mukaisesti.

= (5)

jossa on kerroksen elastinen moduuli
on kerroksen paksuus
on kerroksen keskikohdan etäisyys valitusta

tasosta Z = 0

Esitetyllä laskentakaavalla voidaan määrittää minkä tahansa kerrosrakenteen
jäykkyys. Tavallisesti monikerroskartonkituotteita valmistetaan kuitenkin
symmetrisenä kerrosrakenteena, joissa pinta- ja pohjakerrokset ovat
paksuuksiltaan ja ominaisuuksiltaan identtiset. Tällaisessa erikoistapauksessa
keskitaso ja neutraalitaso vallitsevat samassa tasossa rakenteen keskellä ja
laskentakaavaa voidaan yksinkertaistaa merkittävästi. Symmetrisen
kerrosrakenteen jäykkyyden laskukaava  on esitetty yhtälössä 6.

= 12 +
( + )

12
(6)
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jossa on keskikerroksen elastinen moduuli
on pinta-pohjakerroksen elastinen moduuli
on keskikerroksen paksuus
on koko rakenteen paksuus

Yksinkertaistetusta laskukaavasta voidaan selvästi havaita keskikerroksen
paksuuden olevan kaikkein merkittävin kerrosrakenteen jäykkyyden tekijä. Tämä
havainto tukee pyrkimyksiä kehittää kartongin keskikerroksessa käytettävän
massan bulkkia.
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KOKEELLINEN OSA

TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET

Tämän diplomityön kokeellisen osan tavoite on tunnistaa CTMP-laitoksen
tuottaman massan bulkkiin vaikuttavat merkittävimmät tekijät ja nostaa bulkin
tasoa käytössä olevilla laitteilla ja menetelmillä. Työ suoritettiin Stora Enso Oyj:n
Imatran tehtaiden Kaukopään CTMP-laitoksella. Laitos tuottaa kahdella
rinnakkaisella 20 MW Sunds Defibrator RPG 76 CD kartiojauhinlinjalla noin 600
tonnia kemi-termomekaanista massaa vuorokaudessa. Massaa tuotetaan
pääasiassa Imatralla sijaitsevien taive- ja nestepakkauskartonkikoneiden raaka-
aineeksi. Prosessin raaka-aineena käytetty puulaji on suomalainen metsäkuusi
(Picea abies).

Laajan kirjallisuuskatselmuksen ja prosessitutkimuksen jälkeen kokeellisen osan
alueeksi rajattiin prosessivaiheet hakkeen imeytyksestä jauhinten syöttöön.
Alueen rajausta prosessin alkupäähän pidettiin tärkeänä, koska bulkin
menetyksen oletetaan olevan suurin esikäsittelyn ja jauhatuksen kovissa
prosessiolosuhteissa. Tarkemmin jaoteltuna tutkimuksen kohteena olivat
kemikaalien ja prosessiolosuhteiden merkitys pääjauhatuksen jälkeisen massan
laadulle. Kokeiden muuttujat ovat imeytysliuoksen konsentraatio ja pH, hakkeen
viipymä jakosiilossa ja esilämmittimessä sekä esilämmittimen paine. Kokeet oli
suoritettava siten, ettei ominaisenergiankulutus noussut merkittävästi, ja
pääjauhatuksen jälkeinen massa täytti normaalit laatuvaatimukset
tikkupitoisuuden ja freenessin osilta. Saavutettuja bulkin muutoksia seurattiin
myös muiden massan laatutekijöiden suhteen ja tarkasteltiin erityisesti Scott
Bond-palstautumislujuuden suhteen.

Prosessin eri vaiheiden massoista määritetään viikoittain laajat laatumääritykset,
jotka tukevat online-mittauksilla ohjattavan prosessin tilaa ja laatua.
Viikkonäytteiden arvoja käytetään apuna koeajojen tulosten analysoinnissa.
Kokeellisen osan aloituksessa bulkkiin vaikuttavista muuttujista suoritettiin laaja
analyysi tuotannon seurantaan ja analysointiin käytettävällä Wedge-ohjelmalla.
Alustavissa analyyseissa ei löydetty mitään selkeää vastetta suunniteltujen
toimenpiteiden tueksi.
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KOESUUNNITELMA

9.1 Analyysi
Yleisesti tiedetään, että kuidun joustavuus ja jäykkyys ovat voimakkaasti
riippuvaisia prosessissa käytetyistä kemikaaleista, niiden voimakkuuksista ja
prosessiolosuhteista. Näiden tekijöiden vaikutuksista CTMP-massan laatuun
löytyy kuitenkin äärimmäisen vähän julkaistua tutkimustietoa. Lisäksi
tutkimuksen kohteena oleva prosessi tuottaa erittäin korkean freeneksen
massaa, josta ei löytynyt mitään julkaistua tietoa. Sopivien tutkimusten ja
vertailuarvojen puuttuessa päädyttiin tilanteeseen, jossa oli määritettävä
kokonaan uusi, bulkkiin keskittyvä tutkimussuunta. Aluerajauksen jälkeen
tutkimuksessa päätettiin syventyä erityisesti imeytysvaiheen sekä höyrytys- ja
esilämmitysvaiheen osaprosesseihin ja prosessitekijöihin. Alla esitetyillä
prosessitekijöillä oletettiin olevan suurimmat vaikutukset lopputuotteen bulkkiin.

Imeytys

- Imeytysliuoksen konsentraation vaihteluiden pienentäminen
- Imeytysliuoksen konsentraatio
- Imeytysliuoksen pH

Höyrytys ja esilämmitys

- Imeytetyn hakkeen viipymä jakosiilossa
- Imeytetyn hakkeen viipymä esilämmittimessä
- Esilämmittimen paine

Testattava teoria perustuu yleiseen kuidunjäykkyysteoriaan, jossa bulkki laskee
kemikaalien ja prosessiolosuhteiden voimakkuuden funktiona. Teorian mukaan
bulkin menetystä voidaan ehkäistä esilämmitys- ja pääjauhatusvaiheissa, jotka
ovat prosessin kovimmat prosessiolosuhteet. Tutkimuksessa määritetään sekä
imeytysliuoksen konsentraation ja pH:n että esilämmittimen paineen ja hakkeen
viipymän merkitystä lopputuotteen bulkkiin.

9.2 Raaka-aineet
Raaka-aineena käytettävä kuusi (Picea abies) koostuu sekä sahoilta saatavasta
pintapuuhakkeesta että lähistöllä valmistettavasta kuitupuuhakkeesta. Hakkeet
lajitellaan ja varastoidaan erillään sekä pyritään syöttämään prosessiin
mahdollisimman tasaisena seoksena. Hakkeen markkinatilanne määrää
todellisuudessa laitoksella ajettavat hakelaadut ja niiden osuudet.
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Imeytyksessä käytettävä imeytysliuos valmistetaan tehtaan omalla
voimalaitoksella. Natriumsulfiitin (Na SO ) valmistuksessa käytettävä rikki
saadaan sellutehtaan haihduttamon kaasuista. Valmistuksessa käytettävä
natriumhydroksidi (NaOH) toimitetaan tehtaalle 50 % väkevyydessä ja käytetään
samassa vahvuudessa imeytysliuoksen valmistukseen. Voimalaitos seuraa ja
ohjaa valmistusprosessia liuoksen tiheyden ja pH:n perusteella. Metallien
kompleksoimiseen käytettävä kelatointiaine DTPA lisätään imeytysliuokseen
CTMP-laitoksella.  CTMP-laitoksella pH:n säätöön käytettävän
natriumhydroksidin väkevyys on 14 %.

9.3 Menetelmät
Kaikki koeajot suoritettiin laitosmittakaavassa ja normaalin tuotannon
laatutavoitteiden mukaisesti. Laatupakotteet rajoittivat hieman suunnitelmia,
eikä kaikkia haluttuja muuttujia voitu sulkea pois. Koeajojen aikana prosessia
ohjattiin Metson MAP Kajaani massa-analysaattorin online-mittausten avulla.
Tutkittavat laatutekijät määritettiin pääasiassa laboratoriossa, mutta
laboratorion resurssipulan vuoksi osa määrityksistä jouduttiin siirtämään massa-
analysaattorin online-mittausten varaan.

Kaikki koesuunnitelmat toteutettiin Minitab-koesuunnittelu- ja
analysointityökalua hyödyntämällä. Kahden muuttujan imeytysliuoskoeajon
suunnittelussa ohjelmasta ei ollut merkittävää hyötyä. Minitab-ohjelman hyödyt
tulevat esille sen laskennallisten ominaisuuksien muodossa, usean muuttujan
kokeissa. Koepisteiden määrää voidaan laskea, ja valittujen muuttujien yhteis- ja
ristikkäisvaikutukset saadaan määritettyä laskennallisesti. Vähäisten
koepisteiden määrän vuoksi mitään laajaa tulosten tilastollista tarkastelua ei
voida toteuttaa. Kaikki tulokset on käsitelty ja esitetään Exel- ja Minitab-
kuvaajien avulla.

9.3.1 Määritykset
Kaikki koeajojen mittaukset ja määritykset oli suunniteltu toteutettavan
laboratoriomittauksina. Taulukossa 2 on esitetty kaikki laboratoriossa suoritetut
työt ja mittaukset sekä niiden pohjana toimivat standardit.

Taulukko 2. Laboratoriossa suoritettujen valmistelevien tehtävien ja määritysten standardit.

Valmisteleva työ Standardi
Kuumahajotus SCAN-C 21:65

Määritettävä ominaisuus Standardi
Sakeus SCAN-C 17:64
CSF Freeness SCAN-M 10:77
Bauer McNett SCAN-M 6:69
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Sommerville tikut TAPPI UM-242
Bulkki (paksuus, tiheys) SCAN-P 7:96
Puhkaisuindeksi SCAN-P 24:77
Repäisyindeksi SCAN-P 11:73
Vetoindeksi SCAN-P 38:80
Scott Bond(palstautumislujuus) TAPPI UM-403

Ensimmäisen koeajon määritysten jälkeen kävi selväksi, että mittauksia ja
määrityksiä oli karsittava laboratorion resurssipulan vuoksi ja siirryttävä online-
mittauksiin niiltä osin kuin se oli mahdollista. Tästä syystä toisesta koeajosta
lähtien osa määrityksistä esitetään online-mittalaitteella määritettyinä arvoina.
Tuloksissa online-mittausarvoja käytettäessä mittausmenetelmä on mainittu.
Taulukossa 3 on esitetty MAP Kajaani massa-analysaattorin online-mittauksen
määrittämät ominaisuudet.

Taulukko 3. MAP Kajaani massa-analysaattorin online-määritykset.

MAP Kajaani online-mittaus
Freeness (ml)
Pituuspainotettu kuidunpituus (mm)
Kuitujakauma (mm)

9.4 Koeajosuunnitelmat
Alustavassa koeajosuunnitelmassa oli määritetty neljä eri koeajoa ja niiden
sisältö. Koeajojen aikana tehtyjen havaintojen ja kokemusten mukaan tulevien
koeajojen suunnitelmia kuitenkin muokattiin. Esitetyt koeajosuunnitelmat ovat
suunnitelmien viimeiset versiot, joiden pohjalta koeajot toteutettiin.

9.4.1 Imeytysliuoskoeajo
Koeajon tavoite on selvittää imeytysliuoksen kemikaalien merkitys massan
ominaisuuksille ja erityisesti tutkimuksen kohteena olevaan bulkkiin. Koeajon
muuttujat ovat imeytysliuoksen konsentraatio ja pH. Esilämmitys ja
pääjauhatusvaihe ovat koko prosessin rajuimmat vaiheet paineen ja lämpötilan
suhteen. Tiedetään, että imeytysliuoksen kemikaalien vaikutukset voimistuvat
lämpötilan ja paineen kasvaessa. Perusolettamus on, että vähentämällä
kemikaalien ja varsinkin alkalin määrää, voidaan puukomponenttien liiallista
liukenemista ja bulkin menetystä ehkäistä kaikkein kovimmissa
prosessiolosuhteissa. Taulukossa 4 on esitetty imeytysliuoskoeajon koepisteet.
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Taulukko 4. Imeytysliuoskoeajon koepisteet ja asetusarvot.

Koepisteet pH Konsentraatio
(g/l)

KP1 10 45
KP2 10 35
KP3 10 25
KP4 8,5 25
KP5 8,5 35
KP6 8,5 45

Koeajo suoritetaan kahden jauhimen täydellä tuotannolla. Näytteet otetaan
priimalinjasta.

9.4.2 Paine- ja viipymäkoeajo
Koeajon tavoite on kartoittaa esilämmittimien paineen sekä hakkeen
imeytysvaiheen jälkeisen viipymän vaikutus massan laatuun. Kokeen muuttujat
ovat esilämmittimen paine, esilämmittimen pinnankorkeus ja jakosiilon
pinnankorkeus. Erityisesti bulkki ja Scott Bond-palstautumislujuus ovat valittujen
muuttujien päävaikutuskohteet. Teorian mukaan viipymän kasvattaminen sekä
lämpötilan ja paineen nostaminen kiihdyttävät imeytysliuoksen ja
puukomponenttien välisiä kemiallisia reaktioita. Reaktioiden lisääntyessä ligniinin
ja hemiselluloosien liukoisuus kasvaa, ja hake elastisoituu, jolloin jauhatuksessa
syntyvät kuidut ovat ehjempiä ja joustavampia. Muutosten oletetaan olevan
korkeilla pinnoilla ja paineella lujuuksia suosivia ja bulkkia heikentäviä. Alhaisilla
pinnoilla ja paineella lopputuloksen oletetaan olevan bulkkia suosivia ja lujuuksia
heikentäviä. Taulukossa 5 on esitetty paine- ja viipymäkoeajon 1 koepisteet.

Taulukko 5. Paine- ja viipymäkoeajon 1 koepisteet ja asetusarvot.

Koepisteet Esiläm. paine
(kPa)

Esiläm. pinta
(%)

Jakosiilon pinta
(%)

KP1 160 70 70
KP2 160 25 70
KP3 160 25 25
KP4 160 70 25
KP5 220 70 70
KP6 220 25 70
KP7 220 25 25
KP8 220 70 25

Koeajossa käytetään raaka-aineena 50/50 kuitu/sahahakesuhdetta. Laitoksella
sijaitsevien hakesäiliöiden 1 ja 2 pinnanasetussäätö asetetaan 50 %. Koeajo



57

ajetaan kahden jauhimen täydellä tuotannolla. Näytteet otetaan
latenssinpoistosäiliöstä.

9.4.3 Paine- ja viipymäkoeajo
Koeajopäivän aamuna tarjoutui erittäin lyhyellä varoitusajalla mahdollisuus ajaa
lyhyt muutaman koepisteen koeajo. Koeajoon valittiin neljä koepistettä paine- ja
viipymä koeajon 1 pohjalta. Tavoitteena oli varmistaa lupaavalta vaikuttaneiden
koepisteiden tuloksia. Valitut koepisteet olivat muuttujien ääripäät. Kokeen
muuttujat ovat esilämmittimen paine, esilämmittimen pinnan korkeus ja
jakosiilon pinnan korkeus. Erityisesti bulkki ja Scott Bond-palstautumislujuus ovat
valittujen muuttujien päävaikutuskohteet. Taulukossa 6 on esitetty paine- ja
viipymäkoeajon 2 koepisteet.

Taulukko 6. Paine- ja viipymäkoeajon 2 koepisteet ja asetusarvot.

Koepisteet
Esiläm. paine Esiläm. pinta Jakosiilon pinta

(kPa) (%) (%)
KP1 160 65 65
KP2 160 30 30
KP3 220 30 30
KP4 220 65 65

Koeajossa käytetään raaka-aineena 50/50 kuitu/sahahakesuhdetta. Laitoksella
sijaitsevien hakesäiliöiden 1 ja 2 pinnanasetussäätö asetetaan 50 %. Koeajo
ajetaan yhden jauhimen täydellä tuotannolla. Näytteet otetaan jauhimen
puskulinjasta.

9.4.4 Paine ja viipymäkoeajo
Paine- ja viipymäkoeajojen 1 ja 2 lupaavien tuloksien vuoksi viimeinen koeajo
suoritetaan samoilla muuttujilla. Koeajon tavoite on ratkaista esilämmittimen
paineen ja hakkeen viipymien tarkka merkitys massan bulkin ja
palstautumislujuuden kehittymisessä. Kokeen muuttujat ovat esilämmittimen
paine, esilämmittimen pinnan korkeus ja jakosiilon pinnan korkeus. Erityisesti
bulkki ja Scott Bond-palstautumislujuus ovat valittujen muuttujien
päävaikutuskohteet. Koeajossa ajetaan yhdeksän koepistettä Taguchi-matriisin
mukaisesti. Taulukossa 7 on esitetty paine- ja viipymäkoeajon 3 koepisteet.
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Taulukko 7. Paine- ja viipymäkoeajon 3 koepisteet ja asetusarvot.

Koepisteet Esiläm. paine
(kPa)

Esiläm. pinta
(%)

Jakosiilon pinta
(%)

KP1 160 25 25
KP2 160 45 45
KP3 160 65 65
KP4 190 45 65
KP5 190 25 45
KP6 190 65 25
KP7 220 45 25
KP8 220 65 45
KP9 220 25 65

Koeajossa käytetään raaka-aineena 50/50 kuitu/sahahakesuhdetta. Laitoksella
sijaitsevien hakesäiliöiden 1 ja 2 pinnanasetussäätö asetetaan 50 %. Koeajo
ajetaan yhden jauhimen täydellä tuotannolla. Näytteet otetaan jauhimen
puskulinjasta.
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10 TULOKSET

10.1 Imeytysliuoskoeajo
Koeajo toteutettiin 4.12.2012. Tavoitteena oli ajaa ensin alhaisen pH:n (8,5)
koepisteet  4-6,  ja  vasta  sen  jälkeen  normaalin  pH:n  (n.  10)  koepisteet  1-3.
Jokaista koepistettä ajettiin noin tunti. Näytteet oli suunniteltu otettavaksi koko
prosessin läpäisseestä priimanäytteestä. Koeajo oli suunniteltu aloitettavan heti
aamusta, mutta valmisteluista huolimatta voimalaitoksella tuli ongelmia pH:n
laskemisessa, ja kokeen aloitus venyi iltapäivälle.

Lopulta illalla koepisteet saatiin ajettua hyvin, mutta heti tämän jälkeen alkoi
ilmetä ongelmia näytteidenoton kanssa. Suunnitelman mukaisesti näytteet oli
otettava prosessin lopusta, mutta tarkempaa näytteenottohetkeä
määritettäessä, laskelmissa alkoi syntyä yli tunnin mittaista huojuntaa. Ei siis
voitukaan tarkkaan määrittää, milloin koepisteiden näytteet tulisivat läpi
prosessista. Tilanteessa päädyttiin ratkaisuun, jossa otettiin vain kaksi näytettä
kohdista, jotka osuisivat mahdollisimman tarkasti koepisteiden 4 (pH 8,5 ja kons.
25  g/l)  ja  6  (pH  8,5  ja  kons.  45  g/l)  kohdille.  Näillä  näytteillä  toivottiin
saavutettavan merkittäviä eroja mittausarvoissa. Lisäksi mittausarvoja pystyttiin
vertaamaan viikoittain otettaviin, erittäin kattaviin, laatumäärityksiin ja
oletettiin, että näillä tiedoilla tuloksia voitaisiin analysoida. Taulukossa 8 on
esitetty imeytysliuoskoeajon tärkeimmät tulokset ja ajankohdan ympäriltä
otettujen viikkonäytteiden arvot vertailukohdaksi.

Taulukko 8. 3.12.2012 ja 17.12.2012 viikkonäytteiden ja koepisteiden 4 (pH 8,5 ja kons. 25 g/l)
ja 6 (pH 8,5 ja kons. 45 g/l) vetoindeksi, palstautumislujuus ja bulkki.

Koepisteet pvm.
Vetoindeksi

(Nm/g)
Scott Bond

( J/m²)
Bulkki

(cm³/g )
viikkonäyte 3.12.2012 20,67 87 3,488

KP4 4.12.2012 18,88 81 3,407
KP6 4.12.2012 19,33 87 3,465

viikkonäyte 17.12.2012 19,8 75 3,515

Kuten taulukosta 8 voidaan havaita, mitään merkittäviä muutoksia
mittausarvoissa ei saavutettu tärkeimpien laatutekijöiden kohdilla. Laajempiakin
vertailuja viikkonäytteiden osalta suoritettiin, mutta mitään perusteltua
johtopäätöstä ei saatu tehtyä. Koeajo todettiin tulosten osalta täysin
epäonnistuneeksi, eikä niitä käsitellä tämän enempää.
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Saimme koeajosta kuitenkin paljon kokemusta ja hyviä havaintoja tulevaisuuden
varalle. Esimerkiksi imeytysliuoksen konsentraatiosäätö tarkistettiin koeajon
aikana havaittujen epämääräisyyksien, vuoksi ja systeemistä löydettiin huonosti
toimivia venttiileitä. Korjausten jälkeen imeytysliuoksen konsentraatio ja
virtaukset tasoittuivat, ja automaattinen säätö toimii nyt huomattavasti
tarkemmin. Toinen merkittävä havainto oli, että on turha yrittää määrittää
prosessin loppupäästä sen alkupäässä tehtyjä muutoksia. Viiveet kasvavat
suuriksi, ja muuttujien määrä on kohtuuton tulosten järkeväksi analysoimiseksi ja
perusteltujen johtopäätösten tekemiseksi.

Koeajo päätettiin toteuttaa uudelleen lähes alkuperäisen suunnitelman mukaan
jonain sopivana ajankohtana. Näytteet siirretään kuitenkin heti jauhimen
jälkeisen puskulinjan näytteenottopisteestä otettaviksi. Uusintakoeajoa ei
kuitenkaan saatu toteutettua tämän diplomityön aikana.

10.2 Paine- ja viipymäkoeajo
Koeajo on suoritettu kahdessa osassa. 21.1.2013 ajettiin koepisteet 1 - 4 ja
23.1.2013 ajettiin koepisteet 5 - 8. Koeajossa tutkittiin jakosiilon ja
esilämmittimen viipymien sekä esilämmittimen paineen vaikutusta massan
laatuun. Koe toteutettiin kahden jauhimen ajona täydellä tuotantonopeudella ja
näytteet otettiin latenssinpoistosäiliöstä.  Taulukossa 9 on esitetty paine- ja
viipymäkoeajon 1 ajetut koepisteet.

Taulukko 9. Paine- ja viipymäkoeajon 1 koepisteet ja asetusarvot.

Koepisteet Esiläm. paine
(kPa)

Esiläm. pinta
(%)

Jakosiilon pinta
(%)

KP1 160 70 70
KP2 160 25 70
KP3 160 25 25
KP4 160 70 25
KP5 220 70 70
KP6 220 25 70
KP7 220 25 25
KP8 220 70 25

Raaka-aineeksi koeajoon oli suunniteltu 50/50 % pölli/sahahake raaka-
ainesuhdetta. Raaka-ainesuhteista ei ole mitään varmuutta kummassakaan
koeajo-osuudessa haastavan raaka-ainelogistisen tilanteen vuoksi. Sää aiheutti
myös oman haasteensa, sillä kova pakkanen ja hakkeeseen sitoutunut lumi
aiheuttivat jatkuvia ongelmia hakkeiden purkautumiselle varastosiiloista.
Erityisesti koesarjan 2 aikana hakkeet purkautuivat miten sattuivat, ja
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varastosiilojen annosteluja oli pakko muuttaa tilanteen mukaan laitoksen
toiminnan ylläpitämiseksi. Lisäksi tunti ennen koeajon päättymistä
hakkeenkäsittelyn puruseula jouduttiin ohittamaan seulan tukkeuduttua.
Koeajon aikana laitoksella sijaitsevien hakesäiliöiden 1 ja 2 pinnat oli tarkoitus
vakioida 50 % tasolle. Molempien ajojen aikana säiliön 1 pinnanvaihtelu oli 25 %
luokkaa, mutta säiliön 2 pinta pysyi kohtuullisen rauhallisena vaihtelun ollessa
alle 15 %.

10.2.1Tulokset
Valituilla muuttujilla; säiliöiden pinnat ja esilämmittimen paine, saatiin aikaan
näkyviä muutoksia massan laadussa. Latenssinpoistosäiliöstä mitatut tikut ja
freeness pysyivät hyväksyttävällä tasolla molemmissa koeajosarjoissa. Koeajojen
latenssinpoistosäiliöstä otetut massanäytteet jouduttiin pakastamaan
laboratorion huonon resurssitilanteen vuoksi. Näytteet olivat jäädytettyinä kaksi
viikkoa ennen mittausten suorittamista. Näytteiden pakastamisella ei todettu
olevan kriittistä merkitystä kokeen kannalta, sillä kaikki koepisteet saivat saman
käsittelyn, ja tulosten keskinäinen vertailtavuus säilyi.

Freeness
Koeajo suoritettiin ajamalla prosessia normaalien laatutavoitteiden ja
ohjausparametrien mukaan. Pääjauhatuksen tavoite freeness on MAP Kajaani
online-arvo 680 ml, joka mitataan latenssinpoistosäiliöstä. Pakastuksen
aiheuttamia muutoksia massan laadussa havaittiin ainoastaan freeness-arvojen
kohdalla. Näytteiden laboratoriossa määritetty freeness putosi 40 – 80 ml
alkuperäisistä online-mittauksen arvoista. Freeneksen online-mitatut arvot ja
laboratoriomittausarvot on esitetty kuvassa 13.

Kuva 13. Canadian Standard Freeness CSF (ml) eri koepisteissä latenssinpoistosäiliönäytteissä.
Esiläm. paine 160 kPa ja Esiläm. paine 220 kPa ovat laboratoriossa määritetyt arvot. Esiläm.
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paine 160 kPa, online-arvot ja Esiläm. paine 220 kPa, online-arvot ovat MAP Kajaani online-
mittauksen arvot samoissa koepisteissä.

Kuvasta 13 havaitaan laboratoriomääritysten ja online-mittausarvojen
merkittävä ero. Online-mittausten mukaan freeness pysyy hyvin tavoitteessaan
normaalilla 160 kPa paineella, mutta korotetulla 220 kPa paineella hallinta on
hankalampaa. Vaihtelu johtuu todennäköisesti vain noin tunnin mittaisista
koepisteistä, jolloin prosessi ei ehdi kunnolla tasoittumaan. Jauhimen tuottamaa
hetkellistä freenestä ei nykytekniikalla saada luotettavasti mitattua, joten
koepisteiden voidaan todeta edustavan normaaleja prosessiolosuhteita ja laatua.

Bulkki
Jauhimien puskulinjanäytteiden bulkki-arvot vaihtelevat tavallisesti tason 4,2 –
4,8 cm³/g alueella. Molemmissa koeajoissa saavutettiin normaaliin vaihteluväliin
osuvia bulkin arvoja latenssinpoistosäiliönäytteistä mitattuna. Koeajosarjojen
koepisteiden bulkki-arvot on esitetty kuvassa 14. Kuvassa 14 on esitetty myös
viikkonäytteiden jauhinkohtaiset keskiarvot puskulinjanäytteistä määritettynä,
jotka edustavat tyypillisiä laatuarvoja.

Kuva 14. Bulkki (cm³/g) eri koepisteissä latenssinpoistosäiliönäytteissä. Piste RF on ennen
koeajon aloittamista otettu referenssinäyte. Keskiarvot J1 ja J2 ovat tyypilliset bulkki-arvot
jauhinten puskulinjanäytteistä mitattuna.

Kuvan 14 tuloksista voidaan havaita korotetulla 220 kPa esilämmittimen
paineella suoritetun koesarjan 2 antavan selkeästi korkeimmat bulkin arvot.
Esilämmittimen paineella vaikuttaa siis olevan merkittävä rooli bulkin
kehittymisessä. Lisäksi jakosiilon pinnan voidaan havaita vaikuttavan bulkin
kehittymiseen. Sarjojen ensimmäiset kaksi koepistettä, joissa jakosiilon pinta on
70 %, mitatut arvot ovat molemmilla paineilla alhaisemmat kuin pinnan ollessa
25 % kahdessa viimeisessä koepisteessä. Jakosiilon pinnan merkitys näyttää
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olevan voimakkaampi normaalilla 160 kPa esilämmittimen paineella kuin
korotetulla 220 kPa paineella. Esilämmittimen pinnan merkitys bulkin
kehittymiselle vaikuttaa kuitenkin ristiriitaiselta. Normaalilla 160 kPa
esilämmittimen paineella, alhaisilla 25 % esilämmittimen pinnankorkeuksilla
saavutetaan korkeita 70 % pintoja suuremmat bulkin arvot. Korotetulla 220 kPa
esilämmittimen paineella bulkki kuitenkin saavuttaa suurimman arvonsa
jakosiilon pinnan ollessa 25 % ja esilämmittimen pinnan ollessa 70 %.
Esilämmittimen pinnan merkitys vaikuttaa olevan voimakkaampi normaalilla 160
kPa esilämmittimen paineella, mutta on kokonaisuudessaan pienempi kuin
jakosiilon pinnan merkitys bulkin kehittymiselle.

Taulukossa 10 on esitetty koesarjojen bulkin arvot referenssipisteissä ja eri
koepisteissä. Lisäksi taulukossa on esitetty koepisteiden prosentuaalinen muutos
koesarjan referenssinäytteen arvon suhteen.

Taulukko 10. Koeajosarjojen mitatut bulkki-arvot ja prosentuaalinen muutos
referenssinäytteen arvoon.

Koepiste Paine
(kPa)

Esiläm. pinta
(%)

Jakosiilo pinta
(%)

Bulkki
(cm³/g)

Muutos
(%)

RF1 50 45 4,2 RF1
KP1 70 70 4,18 -0,9
KP2 160 70 25 4,24 0,5
KP3 25 25 4,40 4,3
KP4 25 70 4,31 2,1
RF2 55 50 4,33 RF2
KP5 70 70 4,46 3,0
KP6 220 70 25 4,53 4,6
KP7 25 25 4,55 5,1
KP8 25 70 4,57 5,5

Taulukosta 10 havaitaan korotetulla 220 kPa paineella saavutettavan suurempia
muutoksia bulkin arvoissa kuin normaalilla 160 kPa paineella.

Minitab Bulkki
Koeajosuunnitelman koepisteet määritettiin Minitab-koesuunnittelu- ja
analyysiohjelmaa hyödyntämällä. Koepisteiden määrää voitiin laskea
merkittävästi, ja tuloksia voidaan analysoida tarkasti eri muuttujien ristikkäis- ja
yhteisvaikutuksien suhteen. Kuvassa 15 on esitetty Minitab-ohjelmalla määritetyt
muuttujien jakosiilon pinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine
päävaikutukset bulkkiin.
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Kuva 15. Muuttujien jakosiilon pinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine
päävaikutukset bulkkiin.

Kuvasta 15 voidaan selvästi havaita kaikilla muuttujilla olevan vaikutusta bulkin
kehittymiselle. Ruuduissa esitettyjen janojen kulmakertoimesta voidaan nähdä
yksittäisen tekijän vaikutuksen voimakkuus. Ruudussa 3 esitetty esilämmittimen
paineen vaikutus on selkeästi voimakkaimmin bulkkiin vaikuttava muuttuja.
Esitettäessä muutokset prosentuaalisesti käytetään vertailuarvona keskiarvoa
4,40. Tuloksista laskettuna; kasvattamalla jakosiilon pintaa 25 %  70 % bulkki
heikkenee 2,2 %, kasvattamalla esilämmittimen pintaa 20 %  70  %  bulkki
heikkenee 1,2 % ja kasvattamalla esilämmittimen painetta 160 kPa  220 kPa
bulkki paranee 5,6 %.

Kuvassa 16 on esitetty Minitab-ohjelman määrittämät muuttujien jakosiilon
pinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine yhteis- ja
ristikkäisvaikutukset bulkin suhteen.

2.1.

3.
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Kuva 16. Muuttujien jakosiilon pinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine yhteis- ja
ristikkäisvaikutukset bulkkiin.

Kuvasta 16 voidaan havaita bulkin saavuttavan korkeimmat arvonsa ruuduissa
kaksi ja kolme (4,56 ja 4,54) alhaisilla säiliöiden pinnoilla ja korkealla
esilämmittimen paineella. Bulkin muutos huonoimmasta (4,21) arvosta
parhaaseen  (4,56)  arvoon  on  8,3  %.  Skaalan  ollessa  pieni  (4,2  –  4,6)  vaihtelut
eivät ole suuria, mutta prosentuaalisesti tarkasteltuna valituilla tekijöillä voidaan
sanoa olevan merkittävää vaikutusta bulkin kehittymiselle.

Muuttujien pää- ja ristikkäisvaikutuskuvista voidaan tunnistaa tärkeimmäksi
bulkkiin vaikuttavaksi tekijäksi esilämmittimen paine. Jakosiilon ja
esilämmittimen pintoja säätämällä voidaan vaikuttaa bulkkiin vain vähän. Tämän
koeajon ja analyysin perusteella vaikuttaa, että suurinta mahdollista bulkkia
tavoiteltaessa esilämmittimen paineen täytyy olla mahdollisimman suuri ja
säiliöiden pintojen mahdollisimman alhaiset.

Palstautumislujuus (Scott Bond)
Jauhinten puskulinjanäytteiden palstautumislujuusarvot vaihtelevat tavallisesti
tason 60 – 65 J/m² alueella. Molemmissa koeajosarjoissa saavutettiin normaalia
vaihteluväliä korkeammat arvot latenssinpoistosäiliönäytteistä mitattuna.
Koeajosarjojen koepisteiden palstautumislujuuden arvot on esitetty kuvassa 17.
Kuvassa 17 on esitetty myös viikkonäytteiden jauhinkohtaiset keskiarvot
puskulinjanäytteistä määritettynä, jotka edustavat tyypillisiä laatuarvoja.

1. 2.

3.
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Kuva 17. Scott Bond-lujuus (J/m²) eri koepisteissä latenssinpoistosäiliönäytteissä. Piste RF on
ennen koeajon aloittamista otettu referenssinäyte. Keskiarvot J1 ja J2 ovat tyypilliset
palstautumislujuusarvot jauhinten puskulinjanäytteistä mitattuna.

Kuvan 17 tuloksista voidaan selkeästi nähdä koeajosarjojen tyypillisiä arvoja
huomattavasti korkeammat palstautumislujuusarvot. Korotetulla esilämmittimen
paineella 220 kPa ajettu koesarja 2 antaa heikomman vasteen jakosiilon ja
esilämmittimen pinnankorkeuden muutoksille. Korotetulla 220 kPa
esilämmittimen paineella palstautumislujuus vaikuttaa noudattavan teoriaa,
jossa viipymä parantaa lujuutta. Lisäksi kuvaajasta voidaan havaita bulkki-arvoja
vastaava tasainen erittäin lineaarinen kehitys, mutta käänteiseen suuntaan.
Tämä havainto noudattaa bulkin ja palstautumislujuuden
kehittymismekanismien negatiivista korrelaatiota erittäin hienosti. Samaa
havaintoa ei kuitenkaan voida tehdä normaalilla 160 kPa esilämmittimen
paineella. Palstautumislujuus vaihtelee erittäin voimakkaasti eivätkä suurimmat
arvot osu korkeiden pintojen eli pidemmän viipymän koepisteisiin. Lisäksi bulkin
ja palstautumislujuusarvojen välillä ei ole havaittavissa minkäänlaista
korrelaatiota. Suurin mitattu arvo on saavutettu koepisteessä 2, jossa
esilämmittimen  paine  on  160  kPa,  jakosiilon  pinnankorkeus  on  70  %  ja
esilämmittimen pinnankorkeus on 20 %.

Kiinnitettäessä huomiota referenssipisteisiin, voidaan havaita prosessin
tuottaneen huomattavasti normaalia korkeampia Scott Bond-arvoja jo ennen
koeajojen aloittamista. Todennäköisin selitys poikkeavalle vallinneelle tilanteelle
on toisen jauhimen uudet terät. Uusien terien on ennenkin havaittu tuottavan
tavallista korkeampia lujuusarvoja ensimmäisten muutaman sadan ajotunnin
ajan. Varsinaista mekanismia lujuuksien kehittymiselle teräiän suhteen ei
kuitenkaan ole tunnistettu. Yksi teoria lujuuksien kehittymisestä liittyy uusien
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terien särmien reunojen terävyyteen ja särmän leveyteen. Uusi terävä reuna
tarttuu hakkeeseen tai kuitukimppuun poikkeuksellisen hyvin, ja puumateriaali
jauhautuu pitkässä särmävälissä parhaalla mahdollisella tavalla. Teoriaa ei
kuitenkaan ole pystytty todistamaan.

Taulukossa 11 on esitetty koeajon palstautumislujuusarvot referenssipisteissä ja
eri koepisteissä. Lisäksi taulukossa on esitetty koepisteiden prosentuaalinen
muutos koesarjan referenssinäytteen arvon suhteen.

Taulukko 11. Koeajosarjojen mitatut palstautumislujuusarvot (Scott Bond) ja prosentuaalinen
muutos referenssinäytteen arvoon.

Koepiste Paine
(kPa)

Esiläm. pinta
(%)

Jakosiilo pinta
(%)

Scott Bond
(J/m²)

Muutos
(%)

RF1

160

50 45 74 RF1
KP1 70 70 75 1,4
KP2 70 25 82 10,8
KP3 25 25 71 -4,1
KP4 25 70 77 4,1
RF2

220

55 50 67 RF2
KP5 70 70 72 7,5
KP6 70 25 70 4,5
KP7 25 25 69 3,0
KP8 25 70 68 1,5

Taulukosta 11 voidaan havaita, ettei palstautumislujuuden kehitys seuraa mitään
yksiselitteistä periaatetta. Arvot vaihtelevat voimakkaasti varsinkin normaalilla
160 kPa esilämmittimen paineella.

Minitab Palstautumislujuus
Koeajosuunnitelman koepisteet määritettiin Minitab-koesuunnittelu- ja
analyysiohjelmaa hyödyntämällä. Koepisteiden määrää voitiin laskea
merkittävästi ja tuloksia voidaan analysoida tarkasti eri muuttujien ristikkäis- ja
yhteisvaikutuksien suhteen. Koska palstautumislujuudet ovat bulkin ohella
erittäin tärkeä tekijä kartonginvalmistuksessa, tarkastellaan muuttujien
vaikutuksia myös Scott Bond-palstautumislujuuksien suhteen. Kuvassa 18 on
esitetty Minitab-ohjelman määrittämät muuttujien jakosiilon pinta,
esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine päävaikutukset
palstautumislujuuteen. Kuvassa palstautumislujuudesta käytetään nimitystä
bonding, jolla tarkoitetaan Scott Bond-mittausta.



68

Kuva 18. Muuttujien jakosiilon pinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine
päävaikutukset palstautumislujuuteen.

Kuvasta 18 voidaan selvästi havaita tekijöillä jakosiilon pinta ja esilämmittimen
paine olevan merkitystä palstautumislujuuksien kehittymiselle. Esitettäessä
muutokset prosentuaalisesti käytetään vertailuarvona keskiarvoa 73. Tuloksista
laskettuna; kasvattamalla jakosiilon pintaa 25 %  70 % palstautumislujuus
paranee 4,8 %, esilämmittimen pinnalla ei vaikuta olevan vaikutusta
palstautumislujuuden kehittymiselle ja kasvattamalla esilämmittimen painetta
160 kPa  220 kPa palstautumislujuus heikkenee 8,9 %.

Kuvassa 19 on esitetty Minitab-ohjelman määrittämät muuttujien jakosiilon
pinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine yhteis- ja
ristikkäisvaikutukset palstautumislujuuden suhteen.
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Kuva 19. Muuttujien jakosiilon pinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine yhteis- ja
ristikkäisvaikutukset palstautumislujuuteen.

Kuvan 19 ruudusta 1. voidaan havaita mielenkiintoinen ristikkäisvaikutus.
Alhaisella jakosiilon pinnalla 25 (%) palstautumislujuuden arvo kasvaa
esilämmittimen pinnan kasvaessa, mutta pinnan ollessa 70 (%),
palstautumislujuusarvo laskee esilämmittimen pinnan kasvaessa. Tämä
tarkoittaisi sitä, että korkealla paineella suurinta mahdollista bulkkia
tavoiteltaessa, esilämmittimen alhainen pinta ei heikennä palstautumislujuutta
merkittävästi. Toisaalta jakosiilon korkea pinta näyttäisi heikentävän bulkkia vain
alle 1 %, mutta palstautumislujuudet kasvavat lähes 6 %. Näyttää siis siltä, että
palstautumislujuuden ei tarvitse välttämättä kärsiä bulkkia kasvatettaessa.

Muuttujien pää- ja ristikkäisvaikutuskuvista voidaan tunnistaa tärkeimmäksi
palstautumislujuuteen vaikuttavaksi tekijäksi esilämmittimen paine. Jakosiilon ja
esilämmittimen pintoja säätämällä voidaan vaikuttaa palstautumislujuusarvoihin
vain vähän. Tämän koeajon perusteella vaikuttaa, että suurinta mahdollista
palstautumislujuutta tavoiteltaessa esilämmittimen paineen täytyy olla
mahdollisimman alhainen, esilämmittimen pinta alhainen ja jakosiilon pinta
korkea.

Vetoindeksi
Jauhinten puskulinjanäytteiden vetoindeksi-arvot vaihtelevat tavallisesti tason 10
– 12 (mNm²/g) alueella. Molemmissa koeajoissa saavutettiin huomattavasti
normaalia vaihteluväliä suurempia vetoindeksiarvoja
latenssinpoistosäiliönäytteistä mitattuna. Koeajosarjojen koepisteiden

1. 2.

3.
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vetoindeksiarvot on esitetty kuvassa 20. Kuvassa 20 on esitetty myös
viikkonäytteiden jauhinkohtaiset keskiarvot puskulinjanäytteistä määritettynä,
jotka edustavat tyypillisiä laatuarvoja.

Kuva 20. Vetoindeksi (Nm/g) eri koepisteissä latenssinpoistosäiliönäytteissä. Piste RF on ennen
koeajon aloittamista otettu referenssinäyte. Keskiarvot J1 ja J2 ovat tyypilliset vetoindeksi-
arvot jauhinten puskulinjanäytteistä mitattuna.

Kuvan 20 tuloksista voidaan havaita korotetulla 220 kPa esilämmittimen
paineella suoritetun koesarjan 2 antavan normaalia painetta korkeampia arvoja,
koepisteen 3 poikkeusta lukuun ottamatta. Erot koepisteissä eivät kuitenkaan ole
kovinkaan suuria ja johtopäätösten tekeminen on hankalaa. Alhaisilla pinnoilla ja
korotetulla 220 kPa esilämmittimen paineella ajetun koepisteen 3 tulos vaikuttaa
siltä, etteivät kemialliset reaktiot ehdi vaikuttaa loppuun saakka. Tällöin syntyvän
massan kuidunjoustavuus tai kuitujen sidostenmuodostuskyky on merkittävästi
alhaisempi heikentäen lujuuksien muodostumista. Samassa koepisteessä
saavutettava korkea bulkin arvo tukee kuidunjäykkyysteoriaa, mutta kyseessä voi
olla myös yksittäinen mittausvirhe muutoin tasaisessa koesarjassa. Kuten jo
palstautumislujuuksien kohdalla spekuloitiin, uusien terien vaikutus lujuuksien
ylimääräiselle kehittymiselle näyttää toteutuvan myös vetoindeksin tuloksissa.
Kiinnitettäessä huomiota erityisesti poikkeavan korkeisiin referenssipisteiden
arvoihin havaitaan, etteivät koeajossa tehdyt muutokset ole merkittävästi
vaikuttaneet vetoindeksiarvojen poikkeuksellisen korkeaan tasoon.

Repäisyindeksi
Jauhinten puskulinjanäytteiden repäisyindeksiarvot vaihtelevat tavallisesti tason
3,9 – 5,2 (mNm²/g) alueella. Molemmissa koeajoissa mitatut repäisyindeksiarvot
sijoittuvat aivan normaalin vaihteluvälin ylärajan tuntumaan
latenssinpoistosäiliönäytteistä mitattuna. Koeajosarjojen koepisteiden
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repäisyindeksiarvot  on  esitetty  kuvassa  21.  Kuvassa  21  on  esitetty  myös
viikkonäytteiden jauhinkohtaiset keskiarvot puskulinjanäytteistä määritettynä,
jotka edustavat tyypillisiä laatuarvoja.

Kuva 21. Repäisyindeksi (mNm²/g) eri koepisteissä latenssinpoistosäiliönäytteissä. Piste RF on
ennen koeajon aloittamista otettu referenssinäyte. Keskiarvot J1 ja J2 ovat tyypilliset
repäisyindeksiarvot jauhinten puskulinjanäytteistä mitattuna.

Kuvan 21 tuloksista voidaan havaita molempien koeajosarjojen repäisyindeksien
olevan samalla tasolla. Tämä havainto viittaa siihen, ettei valituilla muuttujilla ole
vaikutusta repäisylujuuden kehittymiselle. Ainoa ihmetystä herättävä tekijä on
koesarjojen referenssipisteiden huomattavan poikkeavat arvot, joille ei löydy
mitään selitystä. Molempien sarjojen referenssipisteiden arvoja katsottaessa
voidaan epäillä, että tasaisesti kulkeva prosessi kehittää parhaat repäisyindeksit,
jotka ovat erittäin herkkiä prosessissa tapahtuville muutoksille. Repäisylujuuden
huomattavasti tavallisia arvoja, korkeammat koesarjojen ja referenssipisteiden,
arvot tukevat oletusta uusien terien merkittävyydestä lujuuksien
poikkeukselliselle kehittymiselle.

Sileys
Bendtsen-pinnansileys (ml) mitataan tavallisesti ainoastaan priimanäytteistä.
Saatavilla ei siis ole historiaan perustuvaa vertailutasoa. Sileys määritettiin
kuitenkin näissä koeajoissa otetuista latenssinpoistosäiliönäytteistä, koska sillä
uskottiin olevan korrelaatiota kuidun jäykkyyden eli bulkin kanssa. Jäykkien
kuitujen pitäisi kehittää korkeampia arvoja Bendtsen pinnansileysmittauksessa.
Skaalan  kuitenkin  muuttuessa  bulkin  4  –  5  tasosta  tasolle  3200  –  3550  on
korrelaatioiden löytäminen hankalaa. Koeajosarjojen koepisteiden Bendtsen
sileysarvot on esitetty kuvassa 22.
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Kuva 22. Bendtsen sileys (ml/min) eri koepisteissä latenssinpoistosäiliönäytteissä.

Kuvan 22 tuloksista voidaan havaita muutosten olevan erittäin pieniä
molemmilla koeajosarjoilla. Normaalilla 160 kPa esilämmittimen paineella
saavutetut suurimmatkin muutokset ovat vain joitain prosentteja, eivätkä
korreloi bulkin kehittymisen kanssa. Pinnansileys ei siis tämän tutkimuksen
mukaan korreloi bulkin kehittymisen kanssa, ja näin ollen pinnansileyden
seurannasta voidaan luopua jatkotutkimuksissa.

Kuidunpituus
Pituuspainotettu kuidunpituus on huono prosessia kuvaava mittari, koska sama
keskiarvo voidaan saavuttaa äärettömällä eri jakaumalla. Ongelma tiedostetaan,
ja tästä syystä sitä pidetäänkin lähinnä suuntaa antavana tekijänä prosessin tilaa
tarkasteltaessa. Kuidunpituus kuitenkin kiinnostaa, koska käytännössä sen on
havaittu korreloivan jossain määrin bulkin kanssa. Kuvassa 22 on esitetty MAP
Kajaani massa-analysaattorin määrittämä pituuspainotettu keskikuidunpituus eri
koepisteissä latenssinpoistosäiliönäytteistä mitattuna.
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Kuva 23. MAP Kajaani online-mitattu pituuspainotettu keskikuidunpituus (mm) eri koepisteissä
latenssinpoistosäiliönäytteistä määritettynä.

Kuvan 23 tuloksista voidaan havaita korotetulla esilämmittimen paineella 220
kPa ajetun koesarjan 2 saavuttavan normaalia esilämmittimen painetta 160 kPa
korkeammat arvot kaikissa koepisteissä. Teorian mukaan esilämmittimen
paineen nostaminen kasvattaa säiliön ja siellä olevan hakkeen lämpötilaa, jolloin
imeytysliuoksen vaikutus voimistuu, ja hake elastisoituu voimakkaasti. Tällöin
kuidut kestävät paremmin mekaanista rasitusta ja suurempia leikkausvoimia
rikkoontumatta, ja irtoavat kuidut ovat ehjempiä ja pidempiä. Tulokset
näyttäisivät tukevan teoriaa tältä osin.

10.2.3 Paine- ja viipymäkoeajon yhteenveto
Koeajon tarkoitus oli kartoittaa ja määrittää CTMP-massan jauhatusvaiheen
laatuun vaikuttavat prosessitekijät sekä niiden voimakkuudet. Erityisesti bulkki ja
sen kanssa negatiivisesti korreloiva Scott Bond-palstautumislujuus olivat
muutosten päävaikutuskohteet. Vaikka tuloksissa on paljon tilaa spekulaatiolle,
voidaan niistä tunnistaa selkeitä bulkkiin vaikuttavia tekijöitä. Tekijöiden
voimakkuudet kuitenkin hämärtyvät poikkeuksellisen prosessitilanteen vuoksi.
Toisen jauhimen uudet terät näyttäisivät nostavan mittaustuloksien tasoja
varsinkin lujuuksien osalta.

Tärkeimmäksi, sekä bulkkiin että palstautumislujuuteen vaikuttavaksi, tekijäksi
tunnistettiin esilämmittimen paine. Kasvattamalla esilämmittimen painetta 160
kPa  220 kPa saavutettiin bulkin arvoissa keskimäärin 6 % kasvu ja
palstautumislujuusarvoissa noin 9 % lasku. Jakosiilon ja esilämmittimen pintojen
merkitys, sekä bulkkiin että palstautumislujuusarvoihin, oli vähäinen, mutta ei
merkityksetön. Vaikuttaa siltä, että pintojen korkeuksia säätämällä, voidaan
palstautumislujuuden heikkenemistä hillitä suurinta mahdollista bulkkia
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tavoiteltaessa. Tämän koeajon ja analyysin perusteella vaikuttaa, että suurinta
mahdollista bulkkia tavoiteltaessa esilämmittimen paineen täytyy olla
mahdollisimman suuri ja säiliöiden pintojen mahdollisimman alhaiset.

Koeajossa saavutettujen muutosten suuruuksiin jää epäselvää ja tilaa
spekulaatiolle. Yksi varmasti merkittävä tekijä koeajojen hallitsemattomissa
muuttujissa on imeytysliuoksen konsentraatio. Ensimmäisessä koesarjassa
normaalilla 160 kPa esilämmittimen paineella ajetussa koeajossa konsentraatio
oli keskimäärin 33 g/l ja toisessa korotetulla 220 kPa esilämmittimen paineella
ajetussa koeajossa 39 – 42 g/l. Prosessin tasaisemmaksi hallitsemiseksi ja
ylimääräisten muuttujien minimoimiseksi, tällaiset kartoituskoeajot suositellaan
jatkossa suoritettavaksi yhden jauhimen koeajoina, syöttöruuvin nopeuden
ollessa noin 40 kierrosta minuutissa. Lisäksi näytteet suositellaan otettaviksi
suoraan jauhimen puskulinjasta muuttujien minimoimiseksi.

10.3 Paine- ja viipymäkoeajo
Koeajo on suoritettu 13.02.2013. Kokeen muuttujat olivat jakosiilon pinta,
esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine. Koeajossa ajettiin neljä
koepistettä 21.1.2013 ja 23.1.2013 ajetun koeajon koepisteistä. Koeajo
toteutettiin yhden jauhimen ajona täydellä tuotantonopeudella, ja näytteet
otettiin jauhimen puskulinjasta. Lisäksi imeytysliuoksen pH:ta oli laskettu 9,5
8,5 jo koeajoa edeltäneellä viikolla. Taulukossa 12 on esitetty paine- ja
viipymäkoeajon 2 koepisteet.

Taulukko 12. Paine- ja viipymä koeajon 2 koepisteet ja asetusarvot.

Koepisteet Esiläm. paine
(kPa)

Esiläm. pinta
(%)

Jakosiilon pinta
(%)

KP1 160 65 65
KP2 160 30 30
KP3 220 30 30
KP4 220 65 65

Raaka-aineeksi koeajoon oli suunniteltu 50/50 % pölli/sahahake raaka-
ainesuhdetta. Raaka-ainesuhteista ei ole mitään varmuutta haastavan raaka-
ainelogistisen tilanteen vuoksi. Koeajon aikana laitoksella sijaitsevien
hakesäiliöiden 1 ja 2 pinnat oli tarkoitus vakioida 50 % tasolle. Molempien ajojen
aikana säiliön 1 pinnanvaihtelu oli 20 % luokkaa, mutta säiliön 2 pinta pysyi
kohtuullisen rauhallisena vaihtelun ollessa alle 10 %.

10.3.1 Tulokset
Valituilla muuttujilla; säiliöiden pinnat ja esilämmittimen paine, saatiin aikaan
näkyviä muutoksia massan laadussa. Varsinkin päävaikutuskohteina olleet bulkki
ja palstautumislujuudet toistivat hyvin edellisen kokeen tuloksia. Online-
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mittauksissa saavutettiin tavoite-freeness kaikissa koepisteissä, ja tikut pysyivät
hyväksyttävällä tasolla koeajon aikana. Tarkoitus oli analysoida varmistuskoeajon
tuloksia Minitab-koesuunnittelu- ja analyysiohjelmalla, mutta valitut koepisteet
eivät riitä laskentojen suorittamiseen. Tuloksia tarkastellaan pelkästään Exel-
kuvaajien avulla. Mittaustuloksia verrataan edellisen koeajon vastaaviin
koepisteisiin kaikissa kuvaajissa. Ensimmäisessä koeajossa säiliöiden pinnat
poikkesivat tämän koeajon pintojen asetusarvoista 5 %, mutta tällä ei uskota
olevan merkittävää vaikutusta lopputuloksiin. Tuloksissa näitä koeajojen välisiä
pintojen eroja ei esitetä, vaan kaikki tulokset käsitellään samoilla pinta-arvoilla.

Freeness
Koeajo suoritettiin ajamalla prosessia normaalien laatutavoitteiden ja
ohjausparametrien mukaan. Freeneksen tavoite on MAP Kajaani online-
mittausarvo 680 ml, joka mitataan latenssinpoistosäiliöstä. Kuvassa 24 on
esitetty käsimittausnäytteiden ja online-mittauksen freeness-arvot eri
koepisteissä. Käsimittaukset on tehty jauhimen puskulinjanäytteistä ja online-
mittaukset latenssinpoistosäiliöstä.

Kuva 24. Canadian Standard Freeness CSF Freeness (ml). Koeajo 2 arvot käsimittausnäytteistä
ja MAP Kajaani online-arvot latenssinpoistosäiliönäytteistä.

Kuvan 24 tuloksista nähdään koeajon noudattaneen online-mitatun tavoite-
freeneksen suhteen normaaleja prosessiolosuhteita erittäin hyvin. Kysymyksiä
herättävät kuitenkin matalilla pinnoilla ajettujen koepisteiden suuret käsi- ja
online-mittaustulosten väliset erot. Todennäköisin selitys eroille löytynee
tehdyistä suurista prosessimuutoksista, jolloin prosessin tasaantuminen vie
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aikaa. Jauhimessa voi myös tapahtua hetkellisiä muutoksia teräväleissä, jolloin
niiden aiheuttamat heilahdukset puskulinjanäytteiden freeness-arvoissa eivät
näy latenssinpoistosäiliömittauksissa.

Bulkki
Jauhimien puskulinjanäytteiden bulkki-arvot vaihtelevat tavallisesti tason 4,2 –
4,8 cm³/g alueella. Koeajossa 2 saavutettiin normaalilla 160 kPa esilämmittimen
paineella normaalin vaihteluvälin keskelle osuvia arvoja. Korotetulla
esilämmittimen paineella 220 kPa saavutettiin normaalin vaihteluvälin
yläreunaan osuvia arvoja. Kuvassa 25 on esitetty 21.01.2013 ja 23.01.2013 ajetun
paine- ja viipymäkoeajon 1 ja 13.02.2013 ajetun koeajon  2 mittaustulokset
valituista koepisteistä.

Kuva 25. Bulkki (cm³/g). Koeajon 1 mittaustulokset latenssinpoistosäiliönäytteistä. Koeajon 2
mittaustulokset jauhimen puskulinjanäytteistä.

Kuvan 25 tuloksista voidaan nähdä selkeä tasoero koeajon 1 ja koeajon 2
tulosten välillä. Koeajossa 2 saavutettiin merkittävästi korkeammat bulkin arvot
valituissa koepisteissä. Bulkki saavuttaa molemmissa koeajoissa korkeimmat
arvonsa korotetulla esilämmittimen paineella 220 kPa ja alhaisilla jakosiilon ja
esilämmittimen pintojen ollessa 30 %.

Taulukossa 13 on esitetty koeajojen 1 ja 2 tulosten väliset prosentuaaliset erot
käytettäessä vertailuarvoina koeajon 1 tuloksia.
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Taulukko 13. Bulkin muutos koeajojen 1 ja 2 välillä. Muuttujat: jakosiilon pinta, esilämmittimen
pinta ja esilämmittimen paine.

Bulkki (cm³/g)

Paine
(kPa)

Pinnat
(%) Koeajo 1 Koeajo 2 Muutos

(%)

160 kPa 65/65 4,18 4,50 7,7
30/30 4,40 4,63 5,2

220 kPa
65/65 4,46 4,65 4,3
30/30 4,55 4,85 6,6

Saavutetut muutokset bulkin arvoissa ovat niin tasaiset, että ne antavat syytä
epäillä perustavaa laatua olevaa muutosta prosessissa. Koeajojen 1 ja 2 välillä
voidaan nostaa esiin neljä merkittävää tekijää, jotka voisivat selittää tapahtuneen
tasoeron muutoksen.

1. Koeajossa 1 käytettiin kahta jauhinta ja koeajossa 2 vain yhtä jauhinta.
Jauhimet tuottivat todennäköisesti toisistaan poikkeavaa massaa
ensimmäisessä koeajossa. Lisäksi hakkeen viipymäajat jakosiilossa ja
esilämmittimessä kasvoivat huomattavasti tuotannon puolittuessa yhden
jauhimen koeajossa.

2. Koeajon 1 näytteet otettiin latenssinpoistosäiliöstä ja koeajon 2 näytteet
otettiin jauhimen puskulinjasta.

3. Imeytysliuoksen konsentraatio oli ensimmäisessä koeajossa merkittävästi
suurempi. Koeajossa 1 normaalilla esilämmittimen paineella ajettaessa
konsentraatio oli 33 g/l ja korotetulla esilämmittimen paineella ajettaessa
40 – 41,5 g/l, kun koeajossa 2 konsentraatio oli 27 – 28 g/l.

4. Koeajossa 1 imeytysliuoksen pH oli noin 10 ja koeajossa 2 pH oli
pudotettu tasolle 8,5.

Tuloksista voidaan kuitenkin havaita niiden olevan erittäin yhdensuuntaisia
ensimmäisen koeajon tulosten kanssa. Vaikka tulosten taso onkin muuttunut, on
muuttujia jakosiilon pinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine
säätämällä edelleen mahdollista vaikuttaa bulkkiin. Muutosten suunnan lisäksi
myös muutosten suuruudet ovat säilyneet, ja nämä tekijät kertovat kokeen
erinomaisesta toistettavuudesta ja muuttujien toimivuudesta.

Palstautumislujuus
Koska palstautumislujuudet ovat bulkin ohella erittäin tärkeä tekijä
kartonginvalmistuksessa, tarkastellaan muuttujien vaikutuksia myös Scott Bond-
lujuuksien suhteen. Jauhinten puskulinjanäytteiden palstautumislujuusarvot
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vaihtelevat tavallisesti tason 60 – 65 J/m² alueella. Koeajossa 2 saavutettiin
normaalilla 160 kPa esilämmittimen paineella normaalin vaihteluvälin keskelle
osuvia arvoja. Korotetulla esilämmittimen paineella 220 kPa saavutettiin
normaalin vaihteluvälin alarajaan osuvia arvoja. Kuvassa 26 on esitetty
21.01.2013 ja 23.01.2013 ajetun koeajon 1 ja 13.02.2013 ajetun koeajon  2
mittaustulokset valituista koepisteistä.

Kuva 26. Palstautumislujuus (J/m²). Koeajon 1 mittaustulokset latenssinpoistosäiliönäytteistä.
Koeajon 2 mittaustulokset jauhimen puskulinjanäytteistä.

Kuvan 26 tuloksista voidaan nähdä selkeä tasoero koeajon 1 ja koeajon 2
tulosten välillä. Kuten koeajon 1 tuloksissa todetaan, kaikki kyseisessä koeajossa
saavutetut massan lujuudet olivat epätavallisen korkeita. Suurin ero koeajojen 1
ja 2 välillä on ero palstautumislujuusarvojen muutosten suunnissa. Koeajossa 1
arvot laskevat jakosiilon ja esilämmittimen pintojen laskiessa ja koeajossa 2 arvot
kasvavat jakosiilon ja esilämmittimen pintojen laskiessa. Lisäksi esilämmittimen
paineen vaikutus on suurempi koeajossa 2, sillä tulosten tasoero on suurempi
kuin koeajossa 1.

Taulukossa 14 on esitetty koeajojen tulosten väliset prosentuaaliset erot
käytettäessä vertailuarvoina koeajon 1 tuloksia.
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Taulukko 14. Palstautumislujuuksien muutos koeajojen 1 ja 2 välillä. Muuttujat: jakosiilon
pinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine.

Scott Bond (J/m²)

Paine
(kPa)

Pinnat
(%) Koeajo 1 Koeajo 2 Muutos

(%)

160 kPa 65/65 75 62 -17,3
30/30 71 63 -11,3

220 kPa
65/65 72 58 -19,4
30/30 69 59 -14,5

Saavutetut muutokset palstautumislujuuden arvoissa ovat suuret johtuen
epätavallisen korkeista vertailuarvoista. Koeajossa 2 normaalilla 160 kPa
esilämmittimen paineella tulokset osuvat normaalin vaihteluvälin keskelle, ja
korotetulla esilämmittimen paineella 220 kPa tulokset osuvat hieman normaalin
vaihteluvälin alapuolelle. Verrattaessa koeajon 2 tuloksia normaalin vaihteluvälin
arvoihin, prosentuaaliset muutokset pienenevät 1 % tuntumaan.

Bulkki vs. Palstautumislujuus
Bulkilla ja palstautumislujuudella on havaittu olevan korrelaatiota, jonka mukaan
bulkin arvojen kasvaessa Scott Bond-arvot heikkenevät ja päinvastoin. Kuvassa
27 on esitetty kaikki koeajojen 1 ja 2 aikana mitattujen bulkki- ja Scott Bond-
arvojen xy-kuvaaja, josta korrelaatio voidaan havaita.

Kuva 27. Bulkki- ja Scott Bond-arvojen xy-kuvaaja koeajojen 1 ja 2 kaikissa koepisteissä. Bulkki
x-akseli ja palstautumislujuus y-akseli.

y = -27,676x + 191,43
R² = 0,7221
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Kuvan 27 tuloksista voidaan selkeästi nähdä bulkki- ja Scott Bond-arvojen välinen
selkeä korrelaatio. Korrelaatiokerroin R² = 0,72 kertoo vahvasta korrelaatiosta,
jossa bulkin kasvaessa palstautumislujuus laskee ja päinvastoin. Kuvaajaa ei
analysoida tämän pidemmälle, koska se sisältää koeajossa 1 ajettuja
epätavallisen korkeita Scott Bond-arvoja.

Vetoindeksi
Jauhinten puskulinjanäytteiden vetoindeksiarvot vaihtelevat tavallisesti tason 10
– 12 Nm/g alueella. Kuvassa 28 on esitetty 21.01.2013 ja 23.01.2013 ajetun
koeajon 1 ja 13.02.2013 ajetun koeajon  2 mittaustulokset valituista koepisteistä.

Kuva 28. Vetoindeksi (Nm/g). Koeajon 1 mittaustulokset latenssinpoistosäiliönäytteistä.
Koeajon 2 mittaustulokset jauhimen puskulinjanäytteistä.

Koeajossa 1 kaikki mitatut lujuusarvot olivat epätavallisen korkeita. Syyksi
epäiltiin jauhimen 1 juuri vaihdettuja uusia jauhinteriä, joiden on ennenkin
havaittu tuottavan epätavallisen korkeita lujuusarvoja. Koeajossa 2 vetolujuus on
palannut takaisin normaalille vaihteluvälilleen. Koeajon 2 mittaustulosten
mukaan säiliöiden pintojen alentaminen näyttäisi heikentävän vetolujuuksien
muodostumista. Ero ei ole suuri, mutta prosentuaalisesti tarkasteltuna erot ovat
lähes 10 % luokkaa.

10.3.2 Paine- ja viipymäkoeajon yhteenveto
Kokeen tavoitteena oli varmistaa 21.01.2013 ja 23.01.2013 ajettujen
koeajosarjojen tuloksia muuttujien ääripäiden koepisteissä. Koeajossa tutkittiin
jakosiilon ja esilämmittimien pintojenkorkeuden eli hakkeen viipymän, sekä
esilämmittimen paineen vaikutusta massan laatuun. Erityisesti bulkki ja
palstautumislujuus (Scott Bond) olivat valittujen muuttujien päävaikutuskohteet.
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Koeajo suoritettiin yhden jauhimen koeajona, ja näytteet otettiin jauhimen
puskulinjasta. Näin poissuljettiin ylimääräisiä tuloksiin vaikuttavia muuttujia.

Saavutetut tulokset noudattivat hyvin edellisen koeajon tuloksia. Muutosten
suunta ja suurusluokka pysyivät bulkin kohdalla lähes koeajon 1 mukaisena,
mutta saavutettu mittausarvojen taso oli kasvanut. Uusituissa koepisteissä
saavutettiin 4 – 8 % korkeampia bulkin arvoja. Mahdollisia syitä tunnistettiin
jauhinkohtainen korkeampi bulkki, hakkeen viipymän kasvu, näytteenottopaikan
muuttuminen, imeytysliuoksen pH:n lasku 9,5  8,5 ja alhaisempi
imeytysliuoksen konsentraatio. Myöskään systemaattista mittausvirhettä ei
voida poissulkea. Palstautumislujuuksien kohdalla saavutettiin koeajon 1
mukaiset muutosten suuruudet, mutta suunta oli käänteinen ja arvojen taso oli
palautunut normaalille vaihteluvälilleen. Koeajossa 1 Scott Bond-arvot kasvoivat
viipymän kasvaessa, ja koeajossa 2 Scott Bond-arvot laskivat viipymän kasvaessa.
Saavutetut vetoindeksiarvot olivat palanneet normaalin vaihteluvälin tasolle.

Koeajossa 2 varmistettiin valittujen muuttujien olevan merkittäviä tekijöitä
bulkin ja palstautumislujuuden kehittymiselle. Muutosten suuntien ja
suuruuksien varmistamiseksi vaaditaan lisää kattavia koeajoja.

10.4 Paine- ja viipymäkoeajo
Koeajo on suoritettu 20.03.2013. Koeajossa tutkittiin jakosiilon ja esilämmittimen
viipymien sekä esilämmittimen paineen vaikutusta CTMP-massan laatuun. Koe
toteutettiin yhden jauhimen ajona täydellä tuotantonopeudella ja näytteet
otettiin jauhimen puskulinjasta.  Kokeen muuttujat ovat jakosiilon pinta,
esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine. Koeajossa ajettiin yhdeksän
koepistettä Taguchi-matriisin mukaisesti. Taulukossa 15 on esitetty paine- ja
viipymäkoeajon 3 ajetut koepisteet.

Taulukko 15. Paine- ja viipymäkoeajon 3 koepisteet ja asetusarvot.

Koepisteet Esiläm. paine
(kPa)

Esiläm. pinta
(%)

Jakosiilon pinta
(%)

KP1 160 25 25
KP2 160 45 45
KP3 160 65 65
KP4 190 45 65
KP5 190 25 45
KP6 190 65 25
KP7 220 45 25
KP8 220 65 45
KP9 220 25 65
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Raaka-aineeksi koeajoon oli suunniteltu 50/50 % kuitu/sahahake raaka-
ainesuhdetta. Raaka-ainesuhteista ei kuitenkaan ole mitään varmuutta
haastavan raaka-ainelogistisen tilanteen vuoksi. Koeajon aikana laitoksella
sijaitsevien hakesäiliöiden 1 ja 2 pinnat asetusarvoksi asetettiin 50 %. Koeajon
aikana säiliön 1 pinnanvaihtelu oli 15 % luokkaa, mutta säiliön 2 pinta pysyi
kohtuullisen rauhallisena vaihtelun ollessa alle 10 %.

10.4.1 Tulokset
Valituilla muuttujilla; säiliöiden pinnat ja esilämmittimen paine, saatiin aikaan
näkyviä muutoksia massan laadussa. Freeness ja tikkupitoisuus pysyivät
hyväksyttävällä tasolla koko koesarjan ajan, joten tuotetun massan voidaan
todeta edustavan normaaleja prosessiolosuhteita ja laatua. Noin tunnin mittaiset
koepisteiden kestot todettiin tuloksia käsiteltäessä riittämättömiksi. Varsinkin
koeajon neljän ensimmäisen koepisteen aikana freeness vaihteli voimakkaasti.
Prosessi ei siis ehtinyt tasoittumaan liian nopeista muutoksista. Näytteiden
edustavuudesta ei näin ole täyttä varmuutta.

Koeajosuunnitelman koepisteet määritettiin Minitab-koesuunnittelu- ja
analyysiohjelmaa hyödyntämällä. Koepisteiden määrää voitiin vähentää
merkittävästi ja tuloksia voidaan tarkastella ja analysoida laskennallisesti eri
muuttujien ristikkäis- ja yhteisvaikutuksien suhteen. Tässä koeajossa käytettiin
uutta Taguchi-matriisia koesuunnittelun pohjana. Vasta analysointivaiheessa
havaittiin ajettujen koepisteiden määrän olevan riittämätön täydellisten
laskentojen suorittamiseksi yhteis- ja ristikkäisvaikutusten osalta. Nämä tekijät
olisivat olleet bulkin ja palstautumislujuuden tulosten kannalta kaikkein
oleellisimmat. Tuloksissa esitetään kuitenkin Minitab-kuvaajat muuttujien
päävaikutuksista bulkin ja palstautumislujuuden suhteen.

Freeness
Koeajo suoritettiin ajamalla prosessia normaalien laatutavoitteiden ja
ohjausparametrien mukaan. Pääjauhatuksen tavoite-freeness on 680 ml, joka
mitataan latenssinpoistosäiliöstä MAP Kajaani massa-analysaattorilla online-
mittauksena. Freeneksen online-mitatut arvot eri koepisteissä on esitetty
kuvassa 29.



83

Kuva 29. Canadian Standard Freeness CSF (ml) eri koepisteissä latenssinpoistosäiliönäytteissä
MAP Kajaani online-mittauksena. Piste RF on ennen koeajon aloittamista otettu
referenssinäytteen arvo. Pisteessä RF esilämmittimen paine 160 kPa, esilämmittimen pinta 40
% ja jakosiilon pinta 60 %.

Kuvasta 29 havaitaan latenssinpoistosäiliöstä online-mitatun freeneksen
pysyneen lähellä tavoitetta kaikissa koepisteissä. Mittausten mukaan freeness
vaihtelee normaalilla 160 kPa paineella, mutta korotetuilla 190 - 220 kPa
paineilla hallinta on tasaisempaa. Vaihtelut johtuvat todennäköisesti vain noin
tunnin mittaisista koepisteistä, jolloin prosessi ei ehdi kunnolla tasoittumaan.
Jauhimen tuottamaa hetkellistä freenestä ei nykytekniikalla saada luotettavasti
mitattua, joten koepisteiden voidaan todeta edustavan normaaleja
prosessiolosuhteita ja laatua freeneksen suhteen.

Tikkupitoisuus
Tikkupitoisuus on yksi tärkeimmistä laatua ohjaavista tekijöistä valmistettaessa
CTMP-massaa kartonginvalmistuksen raaka-aineeksi. Tikkupitoisuuden ohjearvo
on alle 1 % tikkuja latenssinpoistosäiliöstä mitattuna. Mittaus on MAP Kajaani
massa-analysaattorin online-mittauksen arvo. Kuvassa 30 on esitetty
referenssipisteen ja koepisteiden tikkupitoisuudet.
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Kuva 30. MAP Kajaani online-mittauksen tikkupitoisuudet eri koepisteissä
latenssinpoistosäiliöstä mitattuna. Piste RF on ennen koeajon aloittamista otettu
referenssinäytteen arvo. Pisteessä RF esilämmittimen paine 160 kPa, esilämmittimen pinta 40
% ja jakosiilon pinta 60 %.

Kuvasta 30 havaitaan latenssinpoistosäiliöstä online-mitatun tikkupitoisuuden
pysyneen tavoitteessa kaikissa koepisteissä. Koepisteiden voidaan todeta
edustavan normaaleja prosessiolosuhteita ja laatua tikkupitoisuuden suhteen.

Bulkki
Jauhimien puskulinjanäytteiden bulkki-arvot vaihtelevat tavallisesti tason 4,2 –
4,8 cm³/g alueella. Koeajossa saavutettiin normaaliin vaihteluväliin osuvia bulkin
arvoja. Koepisteiden bulkki-arvot on esitetty kuvassa 31. Kuvassa 31 on esitetty
myös ennen koeajoa otetun referenssinäytteen arvo ja jauhimen 2
viikkonäytteiden keskiarvo puskulinjanäytteistä määritettynä, joka edustaa
tyypillistä laatutasoa.
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Kuva 31. Bulkki (cm³/g) eri koepisteissä puskulinjanäytteistä määritettynä. Piste RF on ennen
koeajon aloittamista otettu referenssinäytteen arvo. Pisteessä RF esilämmittimen paine 160
kPa,  esilämmittimen  pinta  40  %  ja  jakosiilon  pinta  60  %.  Keskiarvo  J2  on  jauhimen  2  lyhyen
aikavälin bulkki keskiarvo puskulinjanäytteistä määritettynä.

Kuvan 31 tuloksista voidaan havaita korotetulla 220 kPa esilämmittimen
paineella saavutettavan korkeimmat bulkin arvot. Esilämmittimen paineella
vaikuttaa siis olevan merkittävä rooli bulkin kehittymisessä.  Tulos noudattaa
erittäin hyvin aiempien koeajojen tuloksia. Koepisteen 4 korkea mittaus-arvo
johtunee paineenkorotuksen 160  190 kPa aiheuttamasta
prosessihuojunnasta, ja sitä voidaan pitää epäluotettavana mittauksena.
Referenssinäytteen arvo vaikuttaa poikkeuksellisen korkealta suhteessa
normaalilla 160 kPa paineella ajettujen koepisteiden arvoihin. Mitään selkeää
syytä tälle muutokselle ei kuitenkaan löydetty. Noin tunnin mittaiset koepisteet
aiheuttivat huojuntaa prosessissa varsinkin neljän ensimmäisen koepisteen
aikana. Tämä tekijä saattaa selittää osittain noin 5 % pudotuksen bulkin arvoissa
normaalilla paineella.

Taulukossa 16 on esitetty koesarjan bulkin arvot eri koepisteissä. Lisäksi
taulukossa on esitetty koepisteiden arvojen prosentuaalinen muutos
referenssinäytteen suhteen.
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Taulukko 16. Koepisteiden mitatut bulkki-arvot ja prosentuaalinen muutos referenssinäytteen
arvoon.

Koepiste Paine
(kPa)

Esiläm.pinta
(%)

Jakosiilon pinta
(%)

Bulkki
(cm³/g)

Muutos
(%)

RF 160 60 40 4,64 0
KP1

160
25 25 4,41 -5

KP2 45 45 4,39 -5,4
KP3 65 65 4,25 -8,4
KP4

190
45 65 4,79 3,2

KP5 25 45 4,32 -6,9
KP6 65 25 4,32 -6,9
KP7

220
45 25 4,9 5,6

KP8 65 45 4,57 -1,5
KP9 25 65 4,86 4,7

Taulukosta 16 voidaan havaita korotetulla 220 kPa paineella saavutettavan
normaalia 160 kPa painetta suurempia bulkin arvoja.

Taulukossa 17 on esitetty referenssinäytteen sekä eri esilämmittimen paineilla
ajettujen koepisteiden 1 - 3, 4 - 6 ja 7 - 9 bulkin keskiarvot. Lisäksi keskiarvoja on
vertailtu muutos -sarakkeessa normaalilla paineella ajettujen koepisteiden 1 - 3
keskiarvon suhteen.

Taulukko 17. Mitattujen bulkki-arvojen keskiarvot referenssipisteessä ja eri painealueilla.
Lisäksi taulukossa esitetty prosentuaaliset muutokset normaalilla 160 kPa paineella ajettujen
koepisteiden keskiarvon suhteen.

Koepisteet Paine
(kPa)

Bulkki ka.
(cm³/g)

Muutos
(%)

RF 160 4,64 6,7
KP1-3 160 4,35 0,0
KP4-6 190 4,48 2,9
KP7-9 220 4,78 9,8

Taulukosta 17 voidaan selkeästi havaita 220 kPa paineella saavutettavan
korkeampia bulkin arvoja kuin normaalilla 160 kPa paineella. Korkealla 220 kPa
paineella saavutetaan normaalin vaihteluvälin aivan ylärajalle osuvia arvoja, ja
ero normaalin 160 kPa paineen keskiarvoon on lähes 10 %. Kuitenkin ero tasaista
prosessia kuvaavaan referenssipisteeseen on vain noin 3 %. Tämä havainto
herättää kysymyksiä koeajon asettelusta koepisteiden kestojen ja tehtävien
muutosten suhteen.
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Kuvassa 32 on esitetty Minitab-ohjelman määrittämät muuttujien jakosiilon
pinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine päävaikutukset bulkin
suhteen.
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Kuva 32. Muuttujien jakosiilonpinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine
päävaikutukset bulkkiin.

Kuvasta 32 voidaan selvästi havaita kaikilla muuttujilla olevan vaikutusta bulkin
kehittymiselle. Ruuduissa esitettyjen janojen kulmakertoimesta voidaan nähdä
yksittäisen tekijän vaikutuksen voimakkuus. Ruudussa 1 esitetty esilämmittimen
paineen vaikutus on selkeästi merkittävin bulkkiin vaikuttava muuttuja.
Kasvattamalla esilämmittimen painetta 160 kPa  220 kPa bulkki kasvaa 9,9 %.
Jakosiilon pinnan vaihteluiden vaikutus on noin ± 2,0 %. Esilämmittimen pinnan
vaikutus on noin ± 3,5 %.

Palstautumislujuus (Scott Bond)
Pääjauhinten puskulinjanäytteiden palstautumislujuusarvot vaihtelevat
tavallisesti tason 60 – 65 J/m² välillä. Koeajosarjassa saavutettiin normaaliin
vaihteluväliin osuvia palstautumislujuusarvoja. Koepisteiden Scott Bond-arvot on
esitetty  kuvassa  33.  Kuvassa  33  on  esitetty  myös  referenssinäytteen  arvo  ja
jauhimen 2 viikkonäytteiden keskiarvo puskulinjanäytteistä määritettynä, joka
edustaa tyypillistä laatutasoa.

2.1.

3.
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Kuva 33. Scott Bond-lujuus (J/m²) eri koepisteissä puskulinjanäytteissä. Piste RF on ennen
koeajon aloittamista otettu referenssinäytteen arvo. Pisteessä RF esilämmittimen paine 160
kPa, esilämmittimen pinta 40 % ja jakosiilon pinta 60 %.  Keskiarvo J2 on lyhyen aikavälin Scott
Bond-keskiarvo jauhimen 2 puskulinjan viikkonäytteistä määritettynä.

Kuvan 33 tuloksista voidaan havaita palstautumislujuuden pysyneen tasaisena
lähes kaikissa koepisteissä. Koepisteessä 6 voidaan havaita poikkeava
mittausarvo, mutta selkeää syytä ei ole tunnistettu. Skaalan ollessa kymmeniä
yksiköitä havaitaan, että kaikki muutokset ovat laskennallisesti alle 5 %.
Käytetyillä muuttujilla; esilämmittimen paine ja pinta sekä jakosiilon pinta, ei
vaikuttaisi olevan selkeää vaikutusta palstautumislujuuden kehittymiselle.

Taulukossa 4 on esitetty koesarjan palstautumislujuusarvot eri koepisteissä.
Lisäksi taulukossa on esitetty koepisteiden arvojen prosentuaalinen muutos
referenssinäytteen suhteen.

Taulukko 18. Koeajosarjojen mitatut Scott Bond-arvot ja prosentuaalinen muutos
referenssinäytteen arvoon.

Koepiste Paine
(kPa)

Esiläm.pinta
(%)

Jakosiilo pinta
(%)

Scott Bond
(J/m²)

Muutos
(%)

RF 160 60 40 64 0,0
KP1

160
25 25 62 -3,1

KP2 45 45 66 3,1
KP3 65 65 62 -3,1
KP4

190
45 65 63 -1,6

KP5 25 45 64 0,0
KP6 65 25 70 9,4
KP7

220
45 25 66 3,1

KP8 65 45 64 0,0
KP9 25 65 64 0,0

55

60

65

70

75
Sc

ot
tB

on
d

(J
/m

²)

Esilämmittimen paine / Esilämmittimen pinta / Jakosiilon pinta

Palstautumislujuus

Koepisteet

RF

Keskiarvo J2



89

Taulukosta 18 voidaan havaita voimakasta vaihtelua Scott Bond-arvoissa. Tämä
osoittaa, ettei palstautumislujuuden kehitys ole ainakaan lineaarisesti
riippuvainen valituista muuttujista.

Taulukossa 19 on esitetty referenssinäytteen sekä eri esilämmittimen paineilla
ajettujen  koepisteiden  1  -  3,  4  -  6  ja  7  -  9  Scott  Bond-keskiarvot.  Lisäksi
keskiarvoja on vertailtu muutossarakkeessa normaalilla paineella ajettujen
koepisteiden 1 - 3 keskiarvon suhteen.

Taulukko 19. Mitattujen Scott Bond-arvojen keskiarvot eri painealueilla sekä prosentuaaliset
muutokset normaalilla paineella ajettujen koepisteiden keskiarvon suhteen.

Koepisteet Paine
(kPa)

Scott Bond ka.
(J/m²)

Muutos
(%)

RF 160 64,0 1,1
KP1-3 160 63,3 0,0
KP4-6 190 63,5 0,3
KP7-9 220 64,7 2,1

Taulukosta 5 voidaan havaita, ettei myöskään keskiarvoilla tarkasteltuna
palstautumislujuuden arvoissa havaita selkeää vaikutusta eri painealueiden
välillä. Voimakkaasti poikkeava koepiste 6 vääristäisi painealueen 190 kPa
keskiarvoa, ja on tästä syystä jätetty pois laskennasta. Keskiarvojen mukaan
kaikkein korkeimmalla 220 kPa esilämmittimen paineella saavutetaan
korkeimmat palstautumislujuudet.

Kuvassa 34 on esitetty Minitab-ohjelman määrittämät muuttujien jakosiilon
pinta, esilämmittimen pinta ja esilämmittimen paine päävaikutukset
palstautumislujuuden suhteen.



90

220190160

66

65

64

63

654525

654525

66

65

64

63

Esilämmittimen paine (kPa)
M

ea
n

of
M

ea
ns

Esilämmittimen pinta (%)

Jakosiilon pinta (%)

Main Effects Plot for Scott Bond (J/m²)
Data Means

Kuva 34. Muuttujien jakosiilonpinta, esilämmittimenpinta ja esilämmittimen paine
päävaikutukset palstautumislujuuteen.

Kuvasta 34 voidaan havaita hienot yhdensuuntaiset janat oikeanpuolimmaisessa
ja alimmassa ruudussa. Kuitenkin kiinnitettäessä huomiota kuvan mittaskaalaan,
voidaan mittausarvojen todeta olevan niin lähellä toisiaan, että todellisia
perusteltuja päätelmiä ei päävaikutuskuvaajasta voida tehdä. Kaikki muutokset
ovat muutaman prosentin luokkaa. Koepisteen 6 poikkeuksellisen korkea
mittausarvo vääristää esilämmittimen paine kuvaajaa pisteessä 190.

Vetoindeksi
Pääjauhinten puskulinjanäytteiden vetoindeksiarvot vaihtelevat tavallisesti tason
10 – 12 Nm/g välillä. Koeajossa saavutettiin tavallista korkeampi vetoindeksin
taso ja huomattavasti normaalia vaihteluväliä korkeampia vetoindeksiarvoja.
Koepisteiden vetoindeksiarvot on esitetty kuvassa 35. Kuvassa 35 on esitetty
myös referenssinäytteen arvo ja jauhimen 2 viikkonäytteiden keskiarvo
puskulinjanäytteistä määritettynä, joka edustaa tyypillistä laatutasoa.
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Kuva 35. Vetoindeksi (Nm/g) eri koepisteissä puskulinjanäytteissä. Piste RF on ennen koeajon
aloittamista otettu referenssinäyte. Pisteessä RF esilämmittimen paine 160 kPa,
esilämmittimen  pinta  40  %  ja  jakosiilon  pinta  60  %.  Keskiarvo  J2  on  lyhyen  aikavälin
vetoindeksin keskiarvo jauhimen 2 puskulinjan viikkonäytteistä määritettynä.

Kuvan 35 tuloksista voidaan havaita kaikkien koepisteiden arvojen olevan
tavallista vaihteluväliä korkeampia. Vaihtelu on erittäin voimakasta ja
koepisteiden niukasta määrästä johtuen analysointi on lähes mahdotonta. Lisäksi
kiinnitettäessä huomiota myös tavallista korkeampaan referenssiarvoon
havaitaan, etteivät koeajossa tehdyt muutokset ole yksiselitteisesti vaikuttaneet
vetoindeksiarvoihin. Vaikuttaa jälleen siltä, että prosessissa tehdyt muutokset
ovat aiheuttaneet huojuntaa, joiden vaikutukset eivät ole ehtineet tasaantumaan
vain tunnin mittaisissa koepisteissä.

Kuidunpituus
Pituuspainotettu kuidunpituus on huono prosessia kuvaava mittari, koska sama
arvo voidaan saavuttaa äärettömän monella eri jakaumalla. Ongelma
tiedostetaan, ja tästä syystä sitä pidetäänkin lähinnä suuntaa antavana tekijänä
prosessin tilaa tarkasteltaessa. Kuidunpituus kuitenkin kiinnostaa, koska sen on
käytännössä havaittu korreloivan jossain määrin bulkin kanssa. Jauhatuksen
ollessa kuidunpituutta säästävää, myös bulkin on havaittu saavuttavan
korkeampia arvoja. Kuvassa 36 on esitetty MAP Kajaani massa-analysaattorilla
online-mitattu pituuspainotettu keskikuidunpituus eri koepisteissä
latenssinpoistosäiliönäytteistä määritettynä.
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Kuva 36. Kajaani online-mitattu pituuspainotettu keskikuidunpituus (mm) eri koepisteissä
latenssinpoistosäiliönäytteistä määritettynä. Piste RF on ennen koeajon aloittamista otettu
referenssinäyte. Pisteessä RF esilämmittimen paine 160 kPa, esilämmittimen pinta 40 % ja
jakosiilon pinta 60 %.

Kuvan 36 tuloksista voidaan havaita korotetuilla esilämmittimen paineilla
saavuttavan normaalia esilämmittimen painetta 160 kPa korkeammat arvot lähes
kaikissa koepisteissä. Referenssiarvo ja ensimmäinen koepiste kuitenkin tekevät
poikkeuksen muutoin selkeässä trendissä. Todennäköisin selitys erittäin läheisille
mittausarvoille on lyhyt koepisteen ajoaika, jolloin tehdyt prosessimuutokset
eivät vielä ehtineet vaikuttamaan suuressa latenssinpoistosäiliössä. Sama selitys
pätee myös koepisteessä 4 jossa paineen nosto 190 kPa näyttää laskevan
kuidunpituutta. Lisäksi vertailtaessa kuidunpituuskuvaa freeness-kuvan kanssa
havaitaan, että alhaista kuidunpituutta mitatuissa neljässä ensimmäisessä
koepisteessä freeness vaihtelee voimakkaasti. Tämä voimistaa käsitystä
prosessin epätasapainosta kyseisten mittausten hetkellä, ja vaikuttaa tulosten
luotettavuuteen.

Teorian mukaan esilämmittimen paineen nostaminen kasvattaa säiliön ja siellä
olevan hakkeen lämpötilaa. Tällöin imeytysliuoksen kemiallisetreaktiot
voimistuvat, ja hake elastisoituu voimakkaasti. Tällöin kuidut kestävät paremmin
mekaanista rasitusta ja suurempia leikkausvoimia rikkoontumatta ja irtoavat
kuidut ovat ehjempiä ja pidempiä. Kuidunpituusmäärityksen tulokset näyttäisivät
tukevan teoriaa jossain määrin.

Kuitujakaumat
Koeajon kaikista näytepisteistä määritettiin kuitujakaumat, joista tutkittiin
korrelaatiot kuitujakaumamuutosten ja bulkki- ja Scott Bond-arvojen välillä.
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Kuvassa 37 on esitetty Bauer McNett laitteistolla määritetty kuitujakauma
referenssi- ja koepisteissä.

Kuva 37. Bauer McNett kuitujakaumat eri koepisteissä puskulinjanäytteissä. Piste RF on ennen
koeajon aloittamista otettu referenssinäyte.

Kuvan 37 jakaumilla suoritettiin korrelaatiolaskelmat ja visuaaliset tarkastelut
bulkin ja Scott Bond-arvojen suhteen. Tarkasteluissa ei havaittu mitään
korrelaatioita. Laskettuja vertailuja ja kuvaajia ei esitetä tässä raportissa.

MAP Kajaani massa-analysaattorin online-mittaus määrittää laadunseurannassa
kuidunpituuden lisäksi myös kuidunpituusjakaumaa. Kuvassa 38 on esitetty
Online-mittauksena määritetyt kuidunpituusjakaumat eri koepisteissä.

Kuva 38. Kajaani online-mittauksen kuitujakauma eri koepisteissä latenssinpoistosäiliöstä
mitattuna. Piste RF on ennen koeajon aloittamista otettu referenssinäyte.
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Korrelaatiolaskelmat ja visuaaliset tarkastelut bulkin ja Scott Bond-arvojen
suhteen suoritettiin myös online-määritetyillä jakaumilla. Mitään korrelaatiota ei
kuitenkaan löydetty, eikä laskelmia esitetä tässä raportissa.

10.4.3 Paine- ja viipymäkoeajon yhteenveto
Koeajon tarkoitus oli määrittää esilämmittimen paineen sekä jakosiilon ja
esilämmittimien pintojenkorkeuden, eli hakkeen viipymän vaikutus
pääjauhatuksen jälkeisen massan laatuun. Erityisesti bulkki, ja sen kanssa
negatiivisesti korreloiva Scott Bond-lujuus, olivat muutosten päävaikutuskohteet.
Epäonnistunut koesuunnittelu kuitenkin pilasi mahdollisuudet valittujen
muuttujien laajempaan analysointiin. Lisäksi koepisteiden noin tunnin mittainen
ajoaika osoittautui liian lyhyeksi uudesta näytteidenottopaikasta huolimatta.

Tärkeimmäksi sekä bulkkiin että palstautumislujuuteen vaikuttavaksi tekijäksi
tunnistettiin esilämmittimen paine. Pelkällä esilämmittimen paineen
kasvattamisella 160 kPa  220 kPa saavutettiin lähes 10 % kasvu jauhimen
puskulinjanäytteen bulkkiarvoissa. Jakosiilon ja esilämmittimen pintojen merkitys
sekä bulkkiin että palstautumislujuuteen voidaan mainita vähäiseksi. Vaikuttaa
siltä, että imeytetyn hakkeen viipymää säätämällä, voidaan tavoitella muiden
laatuominaisuuksien optimoimista, sillä prosessi selkeästi reagoi myös tehtyihin
pinnanmuutoksiin.

Aikaansaatujen muutosten suuruuksiin jää paljon epäselvää ja tilaa
spekulaatiolle. Varsinkin paine- ja viipymäkoeajoissa 1 ja 2 havaittu bulkin
kehittäminen palstautumislujuuden kärsimättä vaatii lisää tutkimusta. Prosessin
tasaisemmaksi hallitsemiseksi ja ylimääräisten muuttujien minimoimiseksi,
koeajot suositellaan suoritettavaksi yhden jauhimen tuotannolla siten, että
jokaista koepistettä ajetaan kolmesta neljään tuntia prosessin tasoittumiseksi.
Tämä tarkoittaa, että koeajoa pitää tehdä useina eri päivinä, esimerkiksi yksi
painealue kerrallaan. Hakkeen laadunvaihtelut muodostuvat kuitenkin
ongelmaksi pitkäkestoisia koeajoja suunniteltaessa. Kirjallisuuden ja kokemuksen
mukaan hakelaadulla on erittäin merkittävät vaikutukset valmistettavan massan
laatuun, ja tämä tekijä saattaa sotkea koeajon muuttujien vaikutukset.
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11 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET

Tiedetään, että kemiallisten reaktioiden määrä kasvaa sekä kemikaalien
voimakkuuden että olosuhteiden funktiona. Massan bulkki on korkeimmillaan
ehjissä kuiduissa ja laskee voimakkaasti lämpötilan ja erityisesti alkalisten
ryhmien vaikutuksesta. Tässä diplomityössä keskityttiin CTMP-prosessin
höyrytyksen ja pääjauhatuksen välisiin osaprosesseihin ja niiden muuttujiin.
Tavoitteena oli ehkäistä bulkin voimakasta laskua imeytyksen, esilämmityksen ja
jauhatuksen kovissa prosessiolosuhteissa. Kirjallisuuden perusteella
imeytysliuoksen voimakas alkaliteetti yhdistettynä esilämmityksen ja
pääjauhatuksen korkeaan paineeseen ja lämpötilaan oletettiin olevan avaintekijä
prosessin tuottaman massan alhaiseen bulkkiin. Tämän työn kokeellisessa osassa
merkittävimmäksi bulkkiin vaikuttavaksi tekijäksi tunnistettiin esilämmittimen
paine. Korottamalla esilämmittimen painetta 160  220 kPa saavutettiin noin 10
% bulkin tason nousu. Hakkeen viipymällä jakosiilossa ja esilämmittimessä ei
havaittu olevan merkittävää vaikutusta tuotetun massan ominaisuuksille.
Erittäin merkittävänä pidettyä kemikaalien merkitystä bulkin kehittymisessä ei
saatu todistettua epäonnistuneen koeajon vuoksi.

Kokeellisen osan tuloksissa voidaan kuitenkin tunnistaa useita merkittäviä
virhelähteitä. Kahden pääjauhimen ajoina suoritettujen koeajojen tuloksia on
tarkasteltava erityisen kriittisesti. Molemmat jauhimet purkavat massan
yhteiseen latenssinpoistosäiliöön, josta online-mitattujen arvojen perusteella
jauhimia ohjataan. Latenssinpoistosäiliönäytteet eivät kerro todellista
jauhinkohtaista tilannetta, jolloin mittausarvot ovat kahden eri massan summa.
Jauhimet voivat tuottaa täysin erityyppisiä jakeita, joiden keskiarvo on edustava.
Terien ikä ja tyyppi sekä jauhatusolosuhteet aiheuttavat merkittävää
epävarmuutta koeajojen tuloksia analysoitaessa. Koeajoissa tehtyjen muutosten
tavoitteena oli nostaa koko prosessin läpäisseen massan bulkin tasoa. Koeajojen
edetessä priimasta mitatuissa näytteissä kuitenkin havaittiin liikaa
hallitsemattomia muuttujia, ja näytteenottopaikkoja muutettiin lähes jokaisessa
koeajossa.  Muutokset olivat pakollisia koeajoissa tehtyjen muutosten
vaikutuksien määrittämiseksi. Ongelmaksi kuitenkin muodostui, ettei
näytteenottopaikkojen muuttamisen ja näytteiden käsittelyaikojen vaihteluiden
vaikutuksia mittaustuloksien arvoihin tunneta. Koeajot eivät kertaakaan
onnistuneet suunniteltuina ajankohtina, eikä hakkeen varastosiiloihin saatu
täydellä varmuudella lajiteltua kaikkia hakkeita laaduittain. Lisäksi hakkeiden
purkautumisessa varastosiiloista oli erittäin suuria ongelmia, ja tästä syystä
hakkeen laadunhallinasta koeajojen aikana jouduttiin luopumaan. Kokonaista
tehdas-integraatin osaa ei yksinkertaisesti voida ajaa koeajojen ehdoilla. Raaka-
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aineen hallinta koeajojen aikana osoittautui mahdottomaksi. Eräässä hakkeen
laadun vaikutuksia määrittäneessä julkaisemattomassa tutkimuksessa hakkeen
laadun todettiin aiheuttavan jopa 20 % vaihtelua lopputuotteen ominaisuuksissa.
Tämä tekijä voi yksistään selittää kaikki työn aikana mitatut poikkeavat
koepisteet. Kuitenkin on huomioitavaa, ettei paineenkorotuksella saavutettua
merkittävää laatuarvojen tasojen muutosta voida selittää epävarmalla raaka-
aineen hallinnalla.

Työn aikana tehtyjen havaintojen pohjalta suositellaan seuraavia asioita
huomioon otettavaksi jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa. Raaka-aine on
ensisijainen tekijä koeajoja suunniteltaessa. Hakkeen laadut ja suhteet voivat olla
mitä tahansa, kunhan niiden osuudet pysyvät vakiona läpi koeajon edes jollain
varmuudella. Toinen tärkeä tekijä on, että osaprosesseja optimoitaessa
koepisteiden kestojen pitää olla reiluja, ja näytteitä pitää saada mahdollisimman
paljon. Näytteitä pitäisi saada otettua minimissään sekä ennen että jälkeen
optimoitavaa osaprosessia siten, että hallitsemattomat muuttujat minimoidaan.
Jauhatusvaihetta optimoitaessa prosessia suositellaan ajettavan yhden jauhimen
täydellä tuotannolla, jolloin teräiän ja terämallien vaikutukset koeajojen välillä
voidaan arvioida jollain luotettavuudella.

Tähän työhön valitut osaprosessit ja koesuunnitelmat osoittautuivat
potentiaalisiksi CTMP-massan laadun optimoimisen kohteiksi sekä bulkin että
massan lujuuksien suhteen. Osa tuloksista on jo otettu käyttöön, ja tutkimus on
jatkunut diplomityön aikana tehtyjen koeajojen jälkeen. Tehtyjen optimointien
lisäksi lopputuotteen laatua optimoitaessa suositellaan myös valkaisun
osaprosessi tutkittavaksi. Varsinkin vetyperoksidilla korkeassa alkaliteetissa
suoritettavassa valkaisussa massan ominaisuudet muuttuvat voimakkaasti.
Ajamalla valkaisua lopputuotteen laatuvaatimusten mukaan voidaan massan
ominaisuuksia edelleen kehittää merkittävästi.



97

LÄHDELUETTELO

1. Axelson, P. & Simonson, R. Thermomechanical pulping with low addition
of sulphite. Part 1 - Effects of mild sulfite treatment of spruce chips prior
to defibration. Papperstidning. 85(1982):15. s. 132 - 139.

2. Beatson, R., Heitner, C. & Atack, D. Factors affecting the sulphonation of
spruce. J. Pulp Pap. Sci. 10(1984):1. s. 12 – 17.

3. Bergander, A. Local variability in chemical and physical properties of
spruce wood fibers. Väitöskirja. Kungliga Tekniska Högskolan. 2001. 125 s.

4. Bertaud,  F.  &  Holmbom,  B.  Chemical  composition  of  earlywood  and
latewood in Norway spruce heartwood, sapwood and transition zone
wood. Wood Sci. Technol. 38(2004):4 s. 245 – 256.

5. Blechschmidt, J. & Heinemann, S. Latency and properties of mechanical
pulps. Handbook of pulp. 1. painos. Toim. H. Sixta. Julk. Wiley-VCH Verlag
GmbH & CO. Weinheim. 2006. s. 1137 –1145.

6. Börås, L. & Gatenholm, P.  Surface properties of mechanical pulps
prepared under various sulfonation conditions and preheating time.
Holzforschung. 53(1999):4. s. 429 – 434.

7. Braaten, K. Fibre and fibril properties versus light scattering and surface
smoothness for mechanical pulps. Pulp. Pap. Can. 101(2000):5. s. 122 –
126.

8. Brill, J. Effects of wood and chip quality on TMP properties. International
Mechanical Pulping Conference. May 6 – 10, Stockholm, Sweden. 1985. s.
153 – 161.

9. Brunow,  G.,  Lunquist,  K.  &  Gellerstedt,  G.  Lignin.  Toim.  E.  Sjöström  &
Alén, R. Julk. Springer, Berlin Heidelberg New-York. 1999. s. 77 – 125.

10. Cannell,  E.  & Cockram, R.  The future of  BCTMP. Pulp Pap.  74(2000):5.  s.
61 – 76.

11. Cao, T., Valsta, L., Mäkelä, A. & Härkönen, S. Metsikön käsittelyn vaikutus
kuusen puuaineen ja puukuitujen ominaisuuksiin. [online]. [viitattu
17.1.2013]. Saatavissa
http://www.metla.fi/projects/puro/esitelmat/2006-03-29/cao-
posteri.pdf

12. Chagaev, O., Heitner, C. & Hellstern, M. The effects of sulphonation and
high-intensity refining on the ultra-high-yield pulping of spruce. Pulp Pap.
Can. 106(2005):12. s. 65 – 70.

13. Coté, W. Wood ultrastructure: An Atlas of Electron Micrographs.
University of Washington press. 1967. 64 s.



98

14. Dence,  C.  &  Omori,  S.  A  survey  of  hydrogen  peroxide  bleaching  of
mechanical and chemimechanical pulps – factors affecting brightness.
Tappi J. 69(1986):10. s. 120 – 125.

15. Ekman,  R.,  Eckerman,  C.  &  Holmbom,  B.  Studies  on  behavior  of
extractives in mechanical pulping. Nord. Pulp Pap. Res. J. 5(1990):2. s. 96
– 103.

16. Engstrand, P., Hammar, L-Å. & Htun, M. The kinetics of sulphonation
reactions on Norwegian spruce. International Symposium on Wood and
Pulping Chemistry. Vancouver, BC. August 26 – 30, 1985. s. 275 – 279.

17. Gellerstedt, G. & Zhang, L. On the behavior of reactive lignin structures in
high yield pulping.  6th International Symposium on Wood Pulping
Chemistry. Melbourne, Australia. 1991. s. 81 – 84.

18. Gierer, J. & Jansbo, K. Formation of hydroxyl radical from hydrogen
peroxide and their effect on bleaching of mechanical pulps. J. Wood
Chem. Technol. 13(1993):4. s. 561 – 581.

19. Gorski,  D.,  Hill,  J.,  Engstrand,  P.  &  Johansson,  L.  Review  -  reduction  of
energy consumption in TMP refining through mechanical pretreatment of
wood chips. Nord. Pulp Pap. Res. J. 25(2010):2. s. 156 – 161.

20. Gregersen, Ø., Hansen, Å. & Helle, T. The influence of shives on newsprint
strength [online]. [Viitattu 18.12.2012]. Saatavissa
http://www.chemeng.ntnu.no/research/paper/Publications/1999/greger
s-papfy.pdf

21. Gustafsson,  J.,  Lehto,  J.,  Tienvieri,  T.,  Ciovica,  L.  &  Peltonen,  J.  Surface
characteristics of thermomechanical pulps; the influence of defibration
temperature and refining. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng.
Aspects 225(2003):1-3. s. 95 – 104.

22. Hafrén, J. Ultrastructure of the wood cell wall. Väitöskirja. Kungliga
Tekniska Högskolan. Stockholm. 1999. 49 s.

23. Hagglund, T-Å. & Lindström, L-Å. A new peroxide bleaching process for
CTMP. Tappi J. 69(1985):10. s. 82 – 86.

24. Hakkila, P. Investigations on the basic density of Finnish pine, spruce and
birch wood. Väitöskirja. Valtioneuvoston Kirjapaino. 1966. 98 s.

25. Härkönen, E. & Tienvieri, T. The influence of production rate on refining in
a specific refiner. International Mechanical Pulping Conference. Ottawa,
Canada. June 12 – 15, 1995. s. 177 – 182.

26. Hautala,  J.,  Niinimäki,  J.,  Jokinen,  H.,  Leppinen,  J.,  Pitkänen,  M.  &
Ämmälä, A. Mechanical pulping. Screening and cleaning. 2. painos. Toim.
B. Lönnberg. Julk. Paperi ja Puu Oy. Jyväskylä 2009. s. 284 – 322.



99

27. Havimo, M., Rikala, J., Sirviö, J. & Sipi, M. Distributions of tracheid cross-
sectional dimensions in different parts of Norway spruce stems. Silva
Fennica 42(2008):1. s. 89–99.

28. Higgins, H., Puri, V. & Garland, C. The effect of chemical pretreatments in
chip refining. Appita. 32(1978):3. s. 187 – 200.

29. Hoekstra,  P.,  Veal,  M.,  Lee,  P.  &  Sinkey,  J.  The  effects  of  chip  size  on
mechanical pulp properties and energy consumption. Tappi J. 66(1983):9.
s. 119 – 122.

30. Holmbom, B., Konn, J. & Pranovich, A. What is the true yield of TMP and
CTMP? What is lost in refining and bleaching? Conference proceedings.
International Mechanical Pulping Conference. Oslo, Norway. 2005. s. 98-
101.

31. Hsieh, J. & Wang, T. The relationship between refiner speed and energy
consumption in TMP and CTMP. 2005 Engineering, Pulping and
Environmental Conference. Philadelphia, USA. August 28-31, 2005. TAPPI
Press. Atlanta 2005. s. 1 - 11.

32. Huhtanen, J-P., Karvinen, R., Vikman, K. & Vuorio, P. Theoretical
background of new energy saving refiner segment design [online].
TAPPSA Archive. African Pulp and Paper Week 2004. [viitattu 13.11.2012]
Saatavissa
http://www.tappsa.co.za/archive2/APPW_2004/Title2004/Theoretical_b
ackground/theoretical_background.html

33. Irvine, G. The significance of the glass transition of lignin in
thermomechanical pulping. Wood Sci. Technol. 19(1985):2. s. 139 – 149.

34. Iwamida, T., Sumi, Y. & Nakano, J. Mechanism of softening and refining in
high yield sulfite pulping process. Cellul. Chem. Technol. 14(1980):2. s.
253 – 268.

35. Jääskeläinen, A.-S. & Sundqvist, H. Puun rakenne ja kemia. Julk. Oy
Yliopistokustannus University Press Finland. Helsinki 2007. 142 s.

36. Jäkärä,  J.,  Persson,  M.  &  Mårtens,  H.  Mechanical  pulping.  Bleaching  of
mechanical pulps. 2. painos. Toim. B. Lönnberg. Julk. Paperi ja Puu Oy.
Jyväskylä 2009. s. 362 – 396.

37. Johansson, L. Mechanical Pulp. Effects of Pretreatment and Wood Source
on Fiber Separation and Pulp Properties. Väitöskirja. Chalmers University
of Technology. Forest Products and Chemical Engineering. 1998. 66 s.

38. Johansson, L., Peng, F. & Simonson, R. Wood. Effects of temperature and
sulfonation on shear deformation of spruce wood. Wood Sci. Technol.
31(1997):2. s. 105 – 117.

39. Johansson, L., Peng, F., Simonson, R. & Granfeldt, T. The effect of screw
press pretreatment in CTMP pulping process. 1997 International



100

Mechanical Pulping Conference. Stockholm, Sweden. 9-13 June. 1997. s.
371-375.

40. Johansson, L., Peng, F., Simonson, R. & Granfeldt, T. The effects of chip
pretreatment  on  CTMP  pulp  properties.  Pap.  Puu.  81(1999):8.  s.  559  –
564.

41. Jones,  T.,  Song,  G.  & Richardson,  J.  Effect  of  chipper setting on chip size
distribution and mechanical pulp properties. Appita J. 58(2005):1. s. 56 –
63.

42. Kangas, H. & Kleen, M. The effect of bleaching on the surface chemistry of
mechanical pulps. Pulp Pap. Sci. 34(2008):1. s. 30 – 38.

43. Kangas, H. Surface chemical and morphological properties of mechanical
pulps, fibers and fines. Väitöskirja. Helsinki University of Technology.
Department of forest products technology. 2007. 73 s.

44. Kärenlampi, P. Spruce wood fibre properties and mechanical pulps. Pap.
Puu. 74(1992):8. s. 650 – 664.

45. Kärkkäinen, M. Puutieteen perusteet. Julk. Metsälehtikustannus. Helsinki.
2003. 451 s.

46. Karnis, A. The mechanism of fibre development in mechanical pulping. J.
Pulp Pap. Sci. 20(1994):10. s. 280 – 288.

47. Klinga, N., Höglund, H. & Sandberg, C. Effect of high quality CTMP for
paperboard. Pulp Pap. Sci. 34(2008):2. s. 98 – 106.

48. Koljonen, K., Österberg, M., Johansson, L-S. & Stenius, P. Surface
chemistry and morphology of different mechanical pulps determined by
ESCA and AFM. Colloids and Surfaces A. 228(2003):2. s. 143 – 158.

49. Konn, J. Process chemistry in chemithermo-mechanical pulping.
Väitöskirja. Åbo Akademi University. 2006. 77 s.

50. Konn, J., Holmbom, B. & Nickull, O. Chemical reactions in
chemimechanical pulping: material balances of wood components in a
CTMP process. Pulp Pap. Sci. 28(2002):12. s. 395 – 399.

51. Konn, J., Pranovich, A. & Holmbom., B. Dissolution of fibre material in
alkaline pre-treatment and refining of spruce CTMP. Holzforschung.
60(2006):1. s. 32 – 39.

52. Konn, J., Pranovich, A., Fardim, P. & Holmbom, B. Characterisation and
effects of new anionic groups formed during chemithermomechanical
pulping of spruce. Colloids Surf. A. 296(2007):1. s. 1 – 7.

53. Konn, J., Vähäsalo, L., Pranovich, A. & Holmbom, B. De-esterification and
sulfonation in CTMP: effects on pulp and paper properties.
Holzforschung. 60(2006):4. s. 355 – 364.

54. Korte, J. Aikawa Fiber Technologies Oy. CTMP lajittelu. Julkaisematon
koulutusmateriaali. CTMP koulutuspäivä 20.9.2012. Viitattu 20.11.2012.



101

55. Kure, K – A. & Dahlqvist, G. Development of structural fibre properties in
high intensity refining. Pulp Pap. Can. 99(1998):7. s. 233 – 237.

56. Kure, K-A., Dahlqvist, G., Sabourin, M. & Helle, T. Development of spruce
fibre properties by a combination of a pressurized compressive
pretreatment and high intensity refining [online]. [Viitattu 15.12.2012 ]
Saatavissa
http://www.chemeng.ntnu.no/research/paper/Publications/1999/impcsc
rew2.pdf

57. Kure,  K-A.,  Sabourin,  M.,  Dahlqvist,  G.  &  Helle,  T.  Adjusting  refining
intensity by changing refiner plate design and rotational speed – effects
on structural fibre properties. J. Pulp Pap. Sci. 26(2000):10. s. 346 -352.

58. Kurra, S. Hakkeen imeytyksen tasaisuuden merkitys kemimekaanisen
massan valmistuksessa. Helsingin teknillinen korkeakoulu.
Selluloosatekniikan laboratorio. Raportti 19. Sarja A. 1986. 125 s.

59. Laaksonen, K. Possibilities to improve the internal strength of CTMP.
Master´s Thesis. University of Jyväskylä. Department of Chemistry.
Jyväskylä, Finland 2002. 94 s.

60. Lee, C & Hatton, J. Uniformity of sodium sulfite distribution in
impregnated black spruce wood chips. International Mechanical Pulping
Conference. 2-5 June, 1991. Minneapolis, USA. s. 253-258.

61. Lindström, H. Fiber length, tracheid diameter, and latewood percentage
in Norway spruce: development from pith outwards. Wood Fiber Sci.
29(1997):1. s. 21-34.

62. Lundin, T. & Vuorio, P. Mechanical pulping. Reject refining. 2. painos.
Toim. B. Lönnberg. Julk. Paperi ja Puu Oy. Jyväskylä 2009. s. 328 – 357.

63. Malkov, S. Studies on liquid penetration into softwood chips –
experiments, models and applications. Väitöskirja. Helsinki University of
Technology. Department of forest products technology. Finland, Espoo.
2002. 90 s.

64. Malkov,  S.,  Tikka,  P.  &  Gullichsen,  J.  Towards  complete  impregnation  of
wood chips with

65. Manner, H., Reponen, P., Holmbom, B. & Pajula, T. Mechanical pulping.
Environmental impacts of mechanical pulping. 2. painos. Toim. B.
Lönnberg. Julk. Paperi ja Puu Oy. Jyväskylä 2009. s. 432 – 451.

66. Mao,  C.,  Law,  K.  &  Kokta,  B.  Effect  of  sulfonation  on  the  compression
behavior of early – and latewood. Pulp Pap. Can. 105(2004):12. s. 67 – 71.

67. May, W. A theory of chip refining. Pulp Pap. Mag. Can. 74(1973):1. s. 70 –
78.

68. McDonald,  D.,  Miles,  K.  &  Amiri,  R.  The  nature  of  mechanical  pulping
process. Pulp Pap. Can. 105(2004):8. s. 27 – 32.



102

69. Metsäntutkimuslaitos METLA. METLA kotisivut [online]. [viitattu
12.12.2012]. Metsätilastollinen vuosikirja 2011. Saatavissa
http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/vsk/2011/vsk11_01.pdf.

70. Miles, K. & May, W. The flow of pulp in chip refiner. J. Pulp Pap Science.
19(1990):6. s. 63-72.

71. Miles, K. Refining intensity and pulp quality in high consistency chip
refining. Pap. Puu. 72(1990):5. s. 508 – 514.

72. Mohlin, U.-B. Fibre development during mechanical pulp refining. J. Pulp
Pap. Sci. 23(1997):1. s. 28 – 33.

73. Muhni , D. Improved energy efficiency in double disc chip refining.
Lisensiaattityö. Mid Sweden University. Department of natural sciences,
engineering and mathematics. Sweden, Sundsvall. 2010. 42 s.

74. Nelsson, E. Reduction of refining energy during mechanical pulping.
Lisensiaattityö. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala,
Sweden. 2011. 62 s.

75. Nickull, O. & Pitkänen, M. Mechanical pulping. Chemimechanical pulping.
2. painos. Toim. B. Lönnberg. Julk. Paperi ja Puu Oy. Jyväskylä 2009. s. 248
– 281.

76. Niiranen, M. Puumassan valmistus II. Kuitupuun tehdaskäsittely. 1. osa. 2.
painos. Toim. Virkola, N.-E. Julk. Suomen paperi-insinöörien yhdistys.
Turku. 1983. s. 125  – 258.

77. Olender, D. Forces on bars in high-consistency mill-scale refiners.
Väitöskirja. University of Victoria. Department of mechanical engineering.
Canada, Victoria. 2007. 124 s.

78. Panshin, A. & Zeeuw, C. Textbook of wood technology: structure,
identification, properties and uses of the commercial woods of the United
States and Canada. New York, McHill Book Company. 1980. 722 s.

79. Peng, F. & Westermark, U. Distribution of coniferyl alcohol and
coniferaldehyde groups in the cell wall of spruce fibres. Holzforschung.
51(1997):6. s. 531 – 536.

80. Peng, F., Simonson, R. & Westermark, U. Cell wall sulfur distribution in
chemithermomechanical pulping of spruce. Nord. Pulp Pap. Res. J.
7(1992):3. s. 140 – 143.

81. Petit-Conil, M., Robert, A. & Pierrard, J. Fundamental principles of
mechanical pulping from softwoods and hardwoods, 1. Theoretical
aspects. Cellulose Chem. Technol. 31(1997):1-2. s. 93 – 104.

82. Pranovich,  A.,  Sundberg,  K.  &  Holmbom,  B.  Chemical  changes  in
thermomechanical pulp at alkaline conditions. J. Wood Chem. Technol.
23(2003):1. s. 89 – 112.



103

83. Reme, P. & Helle, T. The fibre characteristics of shives initiating web
rupture. Nord. Pulp Pap. J. 15(2000):15. s. 287 – 291.

84. Reme, P., Johnsen, P. & Helle, T. Changes induced in early- and latewood
by mechanical pulp refining. Nord. Pulp Pap. Res. J. 14(1999):3. s. 256 –
262.

85. Renard, C & Thibault, J.-F. Degradation of pectin in alkaline conditions:
kinetics of demethylation. Carbohydr. Res. 286(1996). s. 139 – 150.

86. Sabourin, M. Evaluation of a compressive pretreatment process on TMP
properties and energy requirements – It extends the quality and energy
benefits of low-energy TMP processes. Pulp Pap. Can. 101(2000):2. s. 50 –
56.

87. Sabourin, M., Xu, E., Cort, J., Boileau, I. & Waller, A. Optimizing residence
time, temperature and speed to improve TMP pulp properties and reduce
energy.  Pulp Pap. Can. 98(1997):4. s. 111 – 118.

88. Sain, M. & Li, H. Enhancement of strength properties of mechanical pulps.
Wood Chem. Techol. 22(2002):4. s. 187 – 197.

89. Salmén, L. & Petterson, B. The primary wall, important for fibre
separation in mechanical pulping. Cellulose Chem. Technol.  29(1995):3.
s. 331 – 337.

90. Salmén, L., Hammar, L-Å. & Olsson, A-M. STFI-Packforsk. Julkaisematon
seloste. 2007. 22 s.

91. Sankari, M., Aksela, R., Kavander, N., Järvinen, J. & Konn, J. Saving energy
making CTMP. Bleaching. 50(2008):4. s. 39 – 43.

92. Sirviö, J. & Kärenlampi, P. Fiber property models for Norway spruce trees
and logs. Pap. Puu. 83(2001):6. s. 474 – 481.

93. Sirviö, J. & Tuovinen, O. Mechanical pulping. Wood raw materials. 2.
painos. Toim. B. Lönnberg. Julk. Paperi ja Puu Oy. Jyväskylä 2009. s. 70 –
109.

94. Sjöström, E. Wood chemistry: fundamentals and applications. Academic
Press, London. 1993.

95. Sjöström,  E.,  Janson,  J.,  Haglund,  P.  &  Enström,  B.  The  acidic  groups  in
wood  and  pulp  as  measured  by  ion  exchange.  J.  Polymer  Sci.  Part
C(1965):11. s. 221 – 241.

96. Smith, P. & McDonough, T. Transition metal ion catalysis of the hydrogen
peroxide oxidation of a lignin model compound. International Symposium
on Wood and Pulping Chemistry. Vancouver, Canada. August 26 – 30,
1985. s. 215 – 220.

97. Sorvari, J., Sjöström, E., Klemola, A. & Laine, J. Chemical characterization
of wood constituents, especially lignin, in fractions separated from middle



104

lamella and secondary wall of Norway spruce ( Picae abies ). Wood Sci.
Technol. 20(1986):1. s. 35 – 51.

98. Stevanic,  J.  S.  &  Salmén,  L.   Interactions  among  components  in  the
primary cell-wall of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.); effect of a low
sulphonation pretreatment. J. Pulp Pap. Sci. 34(2008):2. s. 107 – 112.

99. Strand,  B.,  Falk,  B.,  Mokvist,  A.  &  Jackson,  M.  The  effect  of  production
rate on specific energy consumption in high consistency refining. 18th

International Mechanical Pulping Conference. Oslo, Norway. June 15-17,
1993. s. 143-151.

100. Sundholm, J., Heikkurinen, A. & Mannström, B. The role of rate of
rotation in refiner mechanical pulping. Pap. Puu. 70(1988):5. s. 446 – 451.

101. Svensson,  E.,  Hammar,  L.  -  Å.  &  Htun,  M.  Some  basic  aspects  on
shives in low sulfonated thermomechanical pulps. Nordic Pulp. Pap. Res.
J. 9(1994):4. s. 219 – 225.

102. Tienvieri, T., Vuorio, P., Loisa, M. & Artamo, A. Mechanical pulping.
Termomechanical pulping. 2. painos. Toim. B. Lönnberg. Julk. Paperi ja
Puu Oy. Jyväskylä 2009. s. 176 – 243.

103. Tuovinen,  O.  &  Liimatainen,  H.  Fibers,  fibrils,  and  fractions  –  an
analysis of various mechanical pulps. Pap. Puu. 76(1994):8. s. 508 – 515.

104. Tyrväinen, J. The influence of wood properties on the quality of
TMP  made  from  Norway  spruce  (Picea  Abies)  –  Wood  from  old-growth
forests, first-thinnings, and sawmill chips. International Mechanical
Pulping Conference. Ottawa, Canada. 12-15 June, 1995. s. 23-34.

105. Westermark, U. & Hateakeyama, H. Physical and chemical changes
in the outer cell wall layers in wood fibers during chemimechanical
pulping. Nord. Pulp Pap. Res. J. 11(1996):2. s. 95 – 99.

106. Widsten, P., Laine, J., Qvintus-Leino, P. & Tuominen, S. Effect of
high-temperature fiberization on the chemical structure of softwood.
Wood Chem. Technol. 21(2001):3. s. 227 – 245.

107. Wood, J. Chip quality effects in mechanical pulping – a selected
review. Tappi Pulping Conference. Nashville, USA. October 27 – 31, 1996.
s. 491 – 497.

108. Åkerlund,  G.  &  Jackson,  M.  CTMP  –  The  pulp  of  the  future.  SPCI
World Pulp and Paper Week. Stockholm, Sweden. 1984. s. 42 – 49.



105

LIITTEET
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pH
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CTMP-massan ominaisuuksiin vaikuttavat osaprosessit ja muuttujat
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KOEAJOJEN MITTAUSTULOKSET

Taulukko 20. Paine- ja viipymäkoeajon 1 mittaustulokset.

Tikut
(%)

Freeness
(ml)

Bauer McNett Bulkki
(cm3/g)

Vetoind.
(Nm/g)

Repäisyind.
(Nm²/g)

Puhkaisuind.
(kPam²/g)

Scott Bond
(J/m²)

Sileys
(ml/min)30 50 100 200 häviö

RF1 0,25 577 81,7 10,6 5,5 1,6 0,6 4,2 13,6 7,65 1 74
KP1 0,43 628 61,7 13 6,2 2,3 16,8 4,18 14,95 5,22 0,76 75 3398
KP2 0,53 613 58,6 13,1 5,7 2,6 20 4,24 14,41 5,12 0,79 82 3334
KP3 0,6 602 72,6 14,5 6,6 2,7 3,6 4,4 15,1 5,3 0,8 71 3446
KP4 0,63 607 59,2 13 6,1 2,8 18,9 4,31 14,9 4,44 0,88 77 3251
RF2 0,48 629 79,8 11,5 5,6 2,7 0,4 4,33 15,86 6 0,88 67 3531
KP5 0,5 648 66,2 12,1 5,7 2,7 13,3 4,46 15,41 5,48 0,88 72 3526
KP6 0,48 633 64 12,5 5,2 3 15,3 4,53 15,61 5,28 0,85 70 3512
KP7 0,53 631 64 12,4 5,2 1,5 16,9 4,55 14,11 5,06 0,78 69 3522
KP8 0,58 646 58,5 11,8 5,4 2,8 21,5 4,57 15,55 5,4 0,83 68 3522

Taulukko 21. Paine- ja viipymäkoeajon 2 mittaustulokset.

Freeness
(ml)

Freeness
online

Bauer McNett Bulkki
(cm3/g)

Vetoind.
(Nm/g)

Repäisyind.
(mNm²/g)

Puhkaisuind.
(kPam²/g)

ScottBond
(J/m²)

Sileys
(ml/min)30 50 100 200 häviö

KP1 670 676 62,4 15,5 6,3 2,1 13,7 4,5 11,46 4,3 0,63 62 3517
KP2 650 677 60,1 14,6 6 1,8 17,5 4,63 10,83 4,41 0,65 63 3472
KP4 670 693 63,7 15,2 6,3 1,6 13,2 4,65 12,32 4,63 0,67 58 3490
KP3 697 682 66,3 13,1 5 1,9 13,7 4,85 11,08 5,51 0,67 59 3434
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Taulukko 22. Paine- ja viipymäkoeajon 3 mittaustulokset.

Esiläm. paine/
Jakosiilon pinta
Esiläm. pinta/

Freeness
(ml)

Tikut
(%)

Bauer McNett Kuid.pit.
(mm)

Bulkki
(cm³/g)

Scott Bond
(J/m²)

Vetoindeksi
(Nm/g)

30 50 100 200 Häviö
RF 160/40/60 670 1,13 69,4 15,1 6,4 2,1 7 1,63 4,64 64 13,3

KP1 160/25/25 690 0,92 66,8 17,2 7,1 2,8 6,1 1,63 4,41 62 12,8
KP2 160/45/45 675 0,83 64 16,9 6,8 2,9 9,4 1,59 4,39 66 13,3
KP3 160/65/65 687 0,8 66,6 18 7 2,7 5,7 1,58 4,25 62 16,8
KP4 190/45/65 670 0,78 63,2 16,7 7 2,3 10,8 1,57 4,79 63 13,6
KP5 190/25/45 686 0,85 64,3 16,7 6,8 2,2 10 1,61 4,32 64 16,4
KP6 190/65/25 689 0,87 58,5 17,2 7,4 2,3 14,6 1,61 4,32 70 15,6
KP7 220/45/25 690 0,83 64,7 16,2 6,7 2,6 9,8 1,61 4,9 66 11,4
KP8 220/65/45 691 0,87 63,1 16,4 6,6 2,3 11,6 1,62 4,57 64 13,7
KP9 220/25/65 692 0,81 61,7 16,6 7 4,6 10,1 1,61 4,86 64 14,1
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Taulukko 23. Paine- ja viipymäkoeajon 3 Kajaani massa-analysaattorin kuitujakaumamäärityksen tulokset.

Kajaani online kuitujakaumamääritys
3,2-7,6 mm 2,0-3,2 mm 1,2-2,0 mm 0,5-1,2 mm 0,2-0,5 mm 0,0 -0,2 mm

RF 35,9 14,4 15 12 14,1 8,5
KP1 38 14,5 14,2 11,4 13,2 8,8
KP2 38,2 14,8 14,9 11,1 12,9 8
KP3 38,6 14,7 14,8 11,3 12,8 7,9
KP4 37,8 14,7 14,9 11,8 13,3 7,4
KP5 38,1 14,5 14,6 11,3 13,3 8,2
KP6 37,5 14,5 14,9 11,5 13,2 8,4
KP7 37,9 14,6 14,6 11,5 13,1 8,3
KP8 37,3 14,5 14,6 11,8 13,8 8
KP9 37,6 14,5 14,5 11,8 13,6 8


