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LYHENNELUETTELO

ADt Air-dry ton, ilmakuiva tonni (massan kuiva-ainepitoisuus 90 %) 

APMS Advanced Pulp and Paper Mill Simulator 

APROS Advanced PROcess Simulator

BCTMP Bleached ChemiThermoMechanical Pulp, valkaistu kemikuumahierre 

CSF Canadian Standard freeness, freeness (ml)

CTMP ChemiThermoMechanical Pulp, kemikuumahierre 

EOK Energian ominaiskulutus (kWh/t)

HC High Consistency, korkeasakeus- (jauhatus, valkaisu)

ISO International Organization for Standardization 

LC Low Consistency, matalasakeus- (jauhatus)

SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 

TMP ThermoMechanical Pulp, kuumahierre
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1 JOHDANTO

1.1 Työn taustaa

Sellu- ja paperiprosessien kehitys, esimerkiksi pyrkimys suurempiin nopeuksiin 

paperikoneilla ja kohti suljettuja prosesseja, vaatii suunnittelijoilta ja käyttä

jiltä yhä syvällisempää prosessidynamiikan tuntemusta. Prosessiteollisuuden 

käyttöhenkilökunnan koulutustarve lisääntyy, mutta tuotantokäytössä olevilla 

prosesseilla koulutusmahdollisuudet ovat usein hyvin rajalliset.

Dynaaminen simulointi on tähän yksi ratkaisu. Dynaamista simulointia voi

daan hyödyntää prosessin koko elinkaaren ajan — prosessin perusilmiöiden 

tutkimisesta operaattorien elinikäiseen oppimiseen. Erilaisten sovelluskohtei

den laajaa kirjoa on esitelty kuvassa 1. Dynaaminen simulointi onkin lisään

tyvän mielenkiinnon kohteena, ja simulaattoreissa käytettäviä mallikirjastoja 

laajennetaan kaiken aikaa.

Suunnittelu

X^Kokelluympärist»^. 
uusille säätimille \

Г Tehtaan Va laittei"* 7 \
optimaalinen >

toiminta Щ
_____ __ J^Prosessin

/ perusilmiöiden 
tiesuunnittelu tutkiminen

'Laboratorio-ja Л
^Kokeilu- pilottiso vellukse^r

Operaattoriei
koulutus

Operaattorin 
työn tuki

Käyttöjä ____________
kun nossa-|^MMtÍNMi|fyii
pito Vianetsintä T&K

Kuva 1. Dynaamisen simuloinnin sovelluskohteita sellu- ja paperi

teollisuudessa [1].
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CTMP eli kemikuumahierre on kemimekaaninen massa, jota käytetään mm. 

korkealaatuisten painopapereiden ja pakkauskartonkien valmistukseen. Sen 

etuna paperinvalmistuksessa on mm. sellukuitua parempi bulkki, jonka an

siosta CTMP-pohjaisella paperilla on yhtä hyvät painatusominaisuudet kuin 

neliöpainoltaan neljänneksen suuremmalla sellupohjaisella paperilla [2]. Täl

lainen kilpailuetu onkin lisännyt kiinnostusta CTMP:n valmistukseen.

CTMP:n valmistusprosessi kuluttaa erittäin paljon energiaa, mutta toisaalta 

jauhatuslämmön talteenoton ansiosta myös tuottaa sitä. CTMP-tehtaan dy

naamisella massa- ja energiatasetarkastelulla voidaankin saavuttaa merkittäviä 

hyötyjä. Tähän pyritään myös BCTMP-tehtaan simulointimallissa, jonka mah

dollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi käyttöhenkilökunnan koulutus, proses

sin tutkiminen muutostilanteissa, häiriötilanteiden ja -tekijöiden ennakointi, 

tuotannon maksimointi, lajinvaihtoajan minimointi, hylyn määrän minimointi 

ja energiataseiden optimointi.

1.2 Työn tavoite

Työn tavoitteena on perehtyä CTMP:n valmistusprosessiin ja hierrejauhimen 

toimintaan. Tämän tietämyksen avulla suunnitellaan BCTMP-tehtaan simu

lointimalli ja mallinnetaan hierrejauhin.

BCTMP-tehtaan simulointimalli on laaja kokonaisuus, joten tämä työn osuus 

on rajattu tehtaan kuudesta osaprosessista kolmeen, eli hakkeen käsittelyyn, 

jauhatukseen ja haihdutukseen.

1.3 Työn rakenne

Luvussa 2 käydään läpi CTMP:n valmistuksen eri osaprosessit. Näistä jau

hatus on erityisenä mielenkiinnon kohteena työssä tehtävän hierrejauhimen 

mallinnuksen vuoksi, ja käsitelläänkin siksi tarkemmin luvussa 3.

13



Luvussa 4 pohjustetaan hierrejauhimen mallinnusta käymällä läpi keskeisim

mät kirjallisuuden hierrejauhinmallit. Hierrejauhimen ohjausta ja erilaisia sää

tömenetelmiä käsitellään luvussa 5.

Joutsenon BCTMP-tehtaan erityispiirteitä peilataan yleiseen CTMP:n valmis

tusprosessiin luvussa 6. Luku 7 esittelee työhön sisältyvän mallinnuksen työ

kalun ja simulointiympäristön APMS:n.

Luvut 8 ja 9 käsittelevät varsinaista mallinnustyötä, eli BCTMP-tehtaan suun

nittelua ja hierrejauhimen mallinnusta. Mallien testauksesta saadut tulokset 

ja niiden analysointi on esitetty luvussa 10.

Lopuksi esitetään työn yhteenveto.
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KIRJALLISUUSOSA

2 CTMP-MASSAN VALMISTUSPROSESSI

2.1 Yleistä

CTMP eli kemikuumahierre on lievästi kemikaalikäsitellystä hakkeesta paineel- 

lisessa tilassa kuidutettu kemimekaaninen massa [3]. Kemimekaanisiksi mas

soiksi luokitellaan massat, joiden saanto on 80-95 % [4].

CTMP:n valmistus etenee pääpiirteittäin kuvan 2 lohkokaavion mukaises

ti [3, 5]. Sahoilta ostettu tai CTMP-tehtaan puunkäsittelylaitoksella valmistet

tu hake pestään ja imeytetään lievästi delignifioivalla natriumsulfiittiliuoksella. 

Mahdollista esilämmitystä seuraa 1- tai 2-vaiheinen jauhatus, lajittelu ja re- 

jektinjauhatus. Jauhatuksessa muodostuva likainen höyry hyödynnetään puh

taan höyryn valmistuksessa. Lajittelua seuraavien pesu- ja valkaisuvaiheiden 

jälkeen massa kuivataan ja paalataan tai johdetaan putkimassana paperi- tai 

kartonkikoneelle. Tässä työssä on erityisenä mielenkiinnon kohteena jauhatus.

2.2 Raaka-aine

CTMP:n valmistukseen sopivin ja yleisimmin käytetty raaka-aine on kuusi [6]. 

Mäntymassan valmistukseen kuluu 10-30 % enemmän energiaa kuin freeness- 

arvoltaan samanlaisen kuusimassan. CTMP:n valmistuksessa voidaan jauha

tusta edeltävän kemikaalikäsittelyn ansiosta käyttää raaka-aineena myös leh

tipuuta, erityisesti haapaa [5].

2.3 Hakkeen pesu

Ennen pesua haketta lämmitetään hakesiilossa jauhimien paluuhöyryllä. Läm

mityksen tarkoituksena on estää talvella jäisten hakepalojen pääsy prosessiin
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Hakkeen pesu

Jätevesien
käsittelyKuivaus

Rejektin-
jauhatus

Esilämmitys

Lämmön
talteenotto

Paperi- tai 
kartonkik one

Paal aus 
Varastointi

Lajittelu
Pesu

Kuva 2. CTMP:n valmistuksen lohkokaavio [3, 5].

ja edistää hakkeen lämpötilan ja kosteuspitoisuuden nousua pesuvaiheessa [7]. 

Kuvassa 3 on esitetty hakkeen pesujärjestelmä, jossa hakkeesta pestään ras

kaat partikkelit kuten kivet, hiekka ja metalli, jotka saattaisivat kuluttaa tai 

vaurioittaa jauhinlevyjä, sekä sahanpuru ja kuori. Pesun tavoitteena on lisäksi 

nostaa ja tasata hakkeen kosteuspitoisuutta ja lämpötilaa [7]. Pesuvesi erote

taan hakkeesta kuvan 4 esittämällä vedenerotusruuvilla.
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Kuva 3. Hakepesuri [8].

Kuva 4- Vedenerotusruuvi [8].

2.4 Imeytys

2.4.1 Imeytyksen vaikutukset ja olosuhteet

Imeytyksen vaikutuksesta puukuitujen pinnassa tapahtuu muutoksia ja so- 

luseinämien ligniini sulfonoituu. Kuidut muuttuvat taipuisammiksi ja parem

min kokoonpuristuviksi [5]. Kemikaalikäsittely alentaa huomattavasti valmiin
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massan tikkupitoisuutta [9] ja hienoaineen määrää [10], sekä nostaa pitkien 

kuitujen osuutta [5] TMP:hen verrattuna. Sulfonoitumisen myötä kuituja sito

va ligniini pehmenee, minkä ansiosta CTMP:n valmistuksen energiankulutus 

on kuvan 5 mukaisesti merkittävästi alhaisempi kuin TMP:n.

Imeytyksen vaikutusta voidaan arvioida sulfonaattipitoisuuden avulla [10]. 

Voidaan olettaa, että kaikki CTMP:n sisältämä rikki on sulfonaattimuodos- 

sa (HSO3 ), jolloin massan sulfonaattipitoisuus saadaan laskettua kaavasta:

Sulfonaattipitoisuus = rikkipitoisuus x 2,5. (1)

Lehtipuu-CTMPm valmistukseen suositellut imeytysolosuhteet on esitetty tau

lukossa 1. Imeytyskemikaalina käytetään yleensä natrium- tai natriumbisulfiit- 

tia (Ма280з tai NaHSOs) sekä natriumhydroksidia (NaOH).

Specific energy consumption,
kWh/t

3000 Hardwood

CTM PI
CMP (NaOH 2-3%)

100 150 200 250
Freeness, ml

Kuva 5. Lehtipuusta valmistettujen TMP- ja CTMP/CMP- 

massojen energian ominaiskulutus [11].

2.4.2 Puristusmenetelmä

Puristusmenetelmä on tehokkain imeytysmenetelmä [13]. Puristusmenetel- 

mässä haketta puristetaan mekaanisesti kuvan 6 mukaisessa imeytyspuris-
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Taulukko 1. Lehtipuu-CTMP:n valmistukseen suositellut imeytyso- 

losuhteet [5, 12].

Kemikaaliannos, % puusta 0-4 % Na2S03 + 1-7 % NaOH

pH 12-13

Reaktiolämpötila, °C 60-120

Reaktioaika, min < 30

timessa, jonka puristussuhde on 3:1 tai 2:1 [7], ja paisutetaan tämän jäl

keen kuvan 7 mukaisessa imeytystornissa natriumsulfiittiliuoksessa (Na2SOs). 

Puristus-paisutuskäsittelyn vaikutuksesta osa hakkeen vedestä korvautuu 

imeytysliuoksella ja hakkeen kosteuspitoisuus tasoittuu, mikä osaltaan paran

taa imeytystulosta [5]. Imeyttimen jälkeen sulfonoitumisreaktio jatkuu kuvan 8 

esittämässä reaktiosiilossa.

2.5 Jauhatus

Jauhatuksessa hake jauhetaan hierrejauhimilla korkeassa sakeudessa yhdessä 

tai kahdessa vaiheessa. CTMP:n ja yleensäkin mekaanisen massanvalmistuksen 

yhteydessä jauhatuksesta käytetään nimitystä hierrejauhatus eli hierto (refi

ning) erotuksena sellun LC-jauhatuksesta (beating). Kun sekaantumisen vaa

raa ei ole, esimerkiksi käsiteltäessä hierrejauhatusta CTMP-tehtaan osaproses

sina, voidaan myös hierrejauhatuksesta käyttää yleisempää nimitystä jauhatus. 

Hierrejauhatusta on käsitelty tarkemmin luvussa 3.

2.6 Lajittelu ja rejektin käsittely

Jauhatuksen jäljiltä massa sisältää vielä epätäydellisesti kuiduttuneita frag

mentteja sekä tikkuja. Ne erotetaan massasta monivaiheisessa lajitteluproses- 

sissa ja palautetaan rejektin käsittelyn kautta takaisin prosessiin.
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Kuva 6. Imeytyspuristin [8].

2.7 Valkaisu

Mekaanisten ja kemimekaanisten massojen valkaisu perustuu värillisten lignii- 

niyhdisteiden hapettamiseen ja pilkkomiseen värittömiksi yhdisteiksi. CTMP:n 

tavallisimmat valkaisumenetelmät ovat peroksidi- ja ditioniittivalkaisu [14]. 

Valkaisukemikaaleina näissä käytetään vetyperoksidia (H2O2) ja natriumditio- 

niittia (Na2S204) tai sinkkiditioniittia (ZnS204), vastaavasti. Muita potenti

aalisia valkaisukemikaaleja ovat otsoni (O3) ja peretikkahappo (CH3COOOH).

Parhaimmillaan kuusesta valmistettu CTMP voidaan valkaista ISO-vaaleuteen 

80 % ja haavasta valmistettu jopa 85 %:n vaaleuteen [14]. CTMP:n kellerty

minen UV-valossa on samaa luokkaa kuin mekaanisilla massoilla, mikä rajoit

taa CTMP:n käyttöä korkealaatuisten painopapereiden valmistukseen, mutta 

esimerkiksi haavasta valmistettu CTMP poikkeaa tästä edukseen [3].
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Kuva 7. Imeytysyksikkö [8].

Kuva 8. Reaktiosiilo [8].
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3 HIERRE J AUH ATU S

3.1 Yleistä

3.1.1 Hiertotapahtuma

Hierrejauhatus eli hierto tapahtuu yleensä kahdessa vaiheessa. Kaksikiekko- 

jauhimia käytettäessä vaiheita on kuitenkin yleensä vain yksi. Massan free- 

ness (CSF) on ensimmäisen vaiheen jälkeen luokkaa 400-500 ml ja toisen 100- 

150 ml [15, 16, 17]. Usein haketta käsitellään höyryllä juuri ennen hiertoa 

kuvan 9 kaltaisessa esilämmittimessä.

Kuva 9. Esilämmitin [18].

Mahdollisesti imeytetty tai höyryllä käsitelty hake syötetään hierrejauhimen 

teräkiekkojen väliin. Yksikiekkojauhimessa toinen, kaksikiekkojauhimessa mo

lemmat teräkiekot pyörivät nopeudella 1200-2300 rpm [7,17]. Hakepalat murs

kautuvat lähes kokonaan jauhimen keskiössä ja terien murskausvyöhykkeel- 

lä [19, 20]. Ainoastaan hierre, kuitukimput ja tikut pääsevät jauhatusvyö- 

hykkeelle, jossa nämä keskipakovoiman ja muodostuvan höyryn vaikutuksesta 

ajautuvat teräkiekkojen ulkokehää kohti jauhautuen pienemmiksi ja pienem
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miksi palasiksi ja lopulta yksittäisiksi kuiduiksi [20, 21]. Hierto tapahtuu HC- 

sakeudessa (esim. 45 %). Massan viipymäaika terien välissä on tyypillisesti 2-7 

sekuntia [17].

3.1.2 Kuitujen irtoaminen ja liukeneminen

Jauhatuksessa hakkeen ligniini pehmenee ja hakkeen puumatriisi hajoaa kui- 

tukimpuiksi, kuitufragmenteiksi ja yksittäisiksi kuiduiksi. CTMP:n jauhatus

ta edeltävä kemikaalikäsittely alentaa ligniinin pehmenemislämpötilaa, jolloin 

kuidun irtoaminen tapahtuu tyypillisesti kuvan 10 esittämällä tavalla välila- 

mellia pitkin. Tällöin välilamelliaines peittää syntyneet kuidut, joten ilman 

kemikaalikäsittelyn ligniinissä aiheuttamia muutoksia kuidut jauhautuisivat 

vaikeasti [5]. Kuiduista liukenee tyypillisesti 2-3 % vesifaasiin.

RMP

Kuva 10. Mekaanisille massoille tyypillisiä kuidun irtoamiskohtia. 

P on primaariseinä; S\, S?, S3 kuvaavat sekundaariseinän eri osia 

ja ML on välilamelli [22].
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3.1.3 Höyryn muodostuminen

Jauhatusenergiasta arvioidaan muuttuvan lämmöksi 85 % [23], joka höyrys- 

tää hakkeen sisältämää vettä ja jauhatukseen lisättyä laimennusvettä. Yksi 

megawattitunti energiaa tuottaa noin tonnin höyryä [7]. Osa höyrystä vir

taa hakkeen syöttöä vastaan ns. paluuhöyrynä ja loppu kulkee massan mu

kana jauhimen läpi. Jälkimmäinen erotetaan massasta höyrynerotussyklonissa 

(kuva 11). Tämän likaisen jauhinhöyryn avulla valmistetaan puhdasta höy

ryä lämmön talteenoton höyrystimellä. Puhdasta höyryä käytetään hakkeen 

lämmityksessä, jätevesien haihdutuksessa ja massan kuivauksessa.

Kuilu

Kuva 11. Höyrynerotussykloni [18].

3.1.4 Latenssinpoisto

Jauhatuksen jälkeen kuidut ovat kihartaneita — ilmiötä kutsutaan latenssik

si. Kihartuneiden kuitujen takia massan freeness nousee ja lujuusominaisuudet 

heikkenevät [7]. Kihartaneet kuidut myöskin lajittuvat heikosti. Latenssin pois

tamiseksi massa laimennetaan ja johdetaan latenssinpoistoon, joka on usein
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kaksivaiheinen. Massaa sekoitetaan latenssinpoistosäiliöissä alhaisessa sakeu- 

dessa (2-4 %) ja korkeahkossa lämpötilassa (70-80°C).

3.2 Hiertoa kuvaavat suureet

3.2.1 Energian ominaiskulutus

Energian ominaiskulutus (EOK) on keskeisin hiertoa kuvaava suure [22]. Se 

kuvaa kuituun absorboituneen energian määrää. Energian ominaiskulutus E 

on määritelty tuotettua massatonnia kohti käytettynä energiana:

P
E=- (2)

m

missä

P = jauhimen teho (kW) 

m = massan tuotanto (t/h)

3.2.2 Intensiteetti

Miles ja May [20] määrittelivät jauhatuksen luonnetta kuvaavan käsitteen, in

tensiteetin. Hierteen laatuominaisuuksia kuvaavana muuttujana se täydentää 

hierteen energian ominaiskulutusta, joka ei ota millään tavalla kantaa nopeu

teen, jolla energia siirtyy massaan. Intensiteetti e saadaan keskimääräisenä 

ominaisenergiana teräniskua kohden:

E
e = — 

n

missä

E = energian ominaiskulutus (kWh/t) 

n = teräniskujen lukumäärä.

Teräniskujen lukumäärä n saadaan Milesin ja Mayn määrittelemien massan 

säteen suuntaisen nopeuden du/dr sekä viipymäajan r avulla [20].
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Raportissaan Miles ja May [20] olettavat du/dr:n laskemiseksi tarvittavan 

massaan pinta-alayksikköä kohden siirtyvän tehon vakioksi, koska sitä ei 

tunneta tarkasti. Viipymäajan r mittaamisen tarvitaan erikoisjärjestelyjä ja 

-tekniikkaa, joten tavalliselle jauhimelle sitä ei yleensä tiedetä. Nämä seikat 

rajoittavat intensiteetin soveltamista kvantitatiivisessa mielessä, vaikka inten

siteetti onkin teoreettisena käsitteenä yleisesti hyväksytty.

3.2.3 Hiertämisen ominaisteho

Koska puu on viskoelastinen materiaali, sen ominaisuudet riippuvat teränis- 

kuilla kuituun absorboituneen energiamäärän lisäksi nopeudesta, jolla energia 

on siirtynyt kuituun. Tätä kuvaamaan Miles [24] määritteli hiertämisen omi- 

naistehon è:

. _ E _ P 
t m

missä

E = energian ominaiskulutus (kWh/t) 

r = massan viipymäaika jauhatusvyöhykkeellä (s)

P = jauhimen teho (kW)

m — jauhatusvyöhykkeellä olevan seoksen massa (kg)

(4)

3.3 Hierrejauhin

3.3.1 Yleistä

Hierteen valmistukseen käytetään levyjauhimia, jotka ovat toimintaperiaatteel

taan joko yksi- tai kaksikiekkojauhimia. Yksikiekkojauhimissa on yksi pyörivä 

teräkiekko eli roottori ja yksi kiinteä teräkiekko eli staattori. Kaksikiekkojau

himissa on kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää roottoria. Yksikiekkojauhimen 

muunnelmista tunnetuimpia ovat levy kart io j au hin ja kaksirakojauhin.

Nykyiset jauhimet ovat yleensä suljettuja, eli jauhatus tapahtuu ylipaineessa ja
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siten avointa jauhinta korkeammassa lämpötilassa [17]. Painejauhamisen etuja 

ovat höyryn tilavuuden pienenemisestä johtuva tasaisempi kuormitus ja mah

dollisuus kuljettaa massaa puhaltamalla. Paineen vaikutus massan vaaleuteen 

on lyhyestä viipymäajasta johtuen vähäinen.

Jauhimessa syntyy runsaasti höyryä, joka virtaa kahteen suuntaan. Osa höy

rystä virtaa jauhimen pesään ja osa jauhimen syöttöön. Korkeapaineinen höy

ry jauhimen terävälissä aiheuttaa suuren jauhimen akselin suuntaisen avaavan 

voiman. Terälevyjä joudutaankin työntämään jatkuvasti kiinni suuruusluokal

taan 600 MN aksiaalivoimalla. Jauhinkoon kasvaessa ilmiö terävälissä muuttuu 

mittasuhteiltaan vaikeammaksi hallita. Suurimmat yksittäiset jauhimet toimi

vat noin 30 MW:n teholla.

3.3.2 Yksikiekkojauhin

Yksikiekkojauhin (SD-jauhin) on yleisimmin käytössä oleva levyjauhintyyppi 

[17]. Yksikiekkojauhimia käytetään hierrelinjoissa, joiden tuotantokapasiteetti 

on alle 250 t/d [7]. Yleensä pääjauhatuslinjassa on kaksi yksikiekkojauhinta 

sarjassa. Yksikiekkojauhimia käytetään myös rejektin jauhatuksessa.

Yksikiekkojauhimen rakenne on esitetty kuvassa 12. Teräkiekoista toinen on 

pyörivä eli roottori ja toinen pyörimätön eli staattori. Molemmissa teräkiekois- 

sa on segmenteistä koottu teritys. Muita osia ovat roottoria pyörittävä mootto

ri, haketta terien väliin kuljettava syöttöruuvi, jauhatuskammio eli teriä ympä

röivä kuori, mekaaninen tai hydraulinen kuormituslaite terävälin säätämiseen 

sekä laimennus- ja jäähdytysvesijärjestelmä.

3.3.3 Kaksikiekkojauhin

Kaksikiekkojauhimia (DD-jauhin) käyttävässä hierreprosessissa on käytössä 

yleensä ainoastaan yksi hiertovaihe.
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Kuva 12. Yksikiekkojauhin [18].

Kaksikiekkojauhimen rakenne on esitetty kuvassa 13. Jauhimessa on kaksi eri 

suuntiin pyörivää erillisillä moottoreilla varustettua teräkiekkoa, joista toinen 

on aksiaalisesti liikkuva terävälin säätämiseksi ja toinen revitetty hakkeen syöt

tämiseksi teräväkin. Muilta osin kaksikiekkojauhin on yksikiekkojauhimen kal

tainen.

Kuva 13. Kaksikiekkojauhin [18].

3.3.4 Levykartiojauhin

Levykartiojauhimessa (CD-jauhin) on yhdistetty kartiojauhimen ja levyjauhi- 

men toiminta-ajatukset. Jauhimen rakenne on esitetty kuvassa 14. Jauhimessa
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on erikseen säädettävissä olevat taso-ja kartio-osat. Kartio-osan avulla voidaan 

lisätä jauhatuspinta-alaa lisäämättä oleellisesti teräkiekon halkaisijaa.

Kuva Ц. Levykartiojauhin [18].

3.3.5 Kaksirakojauhin

Kaksirakojauhin (Tvvin-jauhin) soveltuu hyvin suurikapasiteettiseen hierteen 

jauhatukseen. Jauhimen roottori voi liikkua vapaasti akselin suunnassa kahden 

staattorin välissä. Hake syötetään roottorin molemmille puolille, jolloin sen 

asema staattoreiden suhteen määräytyy massavirroista molemmilla puolilla. 

Hakkeen syötön on siten oltava tasaista ja samansuuruista molemmin puolin. 

Toinen staattoreista on aksiaalisesti liikuteltava terävälin säätämiseksi.

3.3.6 Hierrejauhimen terät

Hierrejauhimen terät ovat hiertoprosessin ydin. Terien geometria vaikuttaa 

olennaisesti jauhatuksen lopputulokseen. Haluttuja ominaisuuksia ovat mm. 

tehokas höyrynpoisto terävälistä, massan tasainen jakautuminen terien alu

eelle ja kuitujen jauhautuminen halutulle tasolle [7]. Suunnitteluparametreina 

käytetään hampaiden ja urien leveyttä, hampaiden korkeutta; patojen mää

rää, sijoitusta ja muotoa; selektiiviuria, sekä hammaskulmaa. Kuvassa 15 on 

esimerkkinä levykartiojauhimen terät.
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Kuva 15. Levykartiojauhimen terät [18].
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4 HIERREJAUHIMEN MALLINTAMINEN

4.1 Yleistä

Hierrejauhimen ovat mallintaneet mm. Corson [25, 26], Strand ja Mokvist [27, 

28], Miles ja May [20, 29] sekä Tessier ja Qian [30].

Näissä kirjallisuudessa esitetyissä hierrejauhinmalleissa on tässä työssä tehtä

vään mallinnukseen verrattuna erilainen painopiste tai sitten niissä on mallin

nettu esimerkiksi jauhatuksen kuitutason ilmiöitä, jotka menevät tarkkuudes- 

san tämän työn rajauksen yli. Tällainen on esimerkiksi Strandin ja Mokvis- 

tin [27, 28] hienonnusteoriaan perustuva malli, jota on hyödynnetty noin 30 

hiertämössä kuidunpituusjakauman ja tikkupitoisuuden mallintamiseen. Cor- 

sonin [25, 26] kuidunpituusjakaumaa ennustava malli kuuluu tähän samaan 

ryhmään.

Lähempään tarkasteluun otettiin Milesin ja M ay n [20, 29] staattinen malli sekä 

Tessierin ja Qianin [30] dynaaminen malli.

4.2 Yksityiskohtainen staattinen malli

Miles ja May [20, 29] rakensivat mallinsa mekaniikan perusteista lähtien: mal

lia johdettaessa analysoitiin renkaanmuotoiselle alueelle (säde r ja leveys dr) 

tasaisesti jakautuneeseen massaan kohdistuvat voimat: säteensuuntaiset kit

kavoimat, tangentiaalinen kitkavoima, terälevyjen puristusvoima, keskipakois

voima ja höyryvirran massaan kohdistama voima.

Mallin keskeisin tulos on massan säteensuuntainen nopeudelle johdettu yhtälö:

dv uv2 Hr EC(r) , .
J ® / 2 TT (h)dr v uj{r$ - r{)

missä
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V

r

U)

a

Цг

ßtl
E

C(r)

ri,r2

massan säteensuuntainen nopeus säteellä r (m/s) 

säde jauhatusvyöhykkeen pisteessä 

jauhimen pyörimisnopeus (l/s) 

j auhintyyppikohtainen parametri

(yksikiekkojauhimelle a = 4, kaksikiekkojauhimelle a = 2) 

säteensuuntainen kitkakerroin massan ja terälevyjen välillä 

tangentiaalinen kitkakerroin massan ja terälevyn 1 välillä 

EOK, ominaisenergian kulutus (kWh/t) 

sakeus säteellä r

jauhatusvyöhykkeen sisä- ja ulkosäteet (m).

Massan säteensuuntaisen nopeuden laskeminen yhtälöstä 5 on yksinkertaista, 

koska tarvitaan vain kaksi hallintamuuttujaa, EOK ja syöttösakeus, sekä nel

jä laiteparametria, jauhimen pyörimisnopeus, koko, tyyppi ja kitkakertoimien 

suhde. Näin ollen massan säteensuuntainen nopeus ja siten myös viipymäaika 

tietyssä jauhimessa riippuu ainoastaan EOK:sta ja sakeudesta.

Ratkaiseva testi jauhinmallille on, ennustaako se oikein EOK:n tai jauhatuste- 

hon ja terävälin keskinäisen riippuvuuden. Milesin ja M ay n mallin ennustama 

riippuvuus on esitetty kuvassa 16, joka osoittaa, että jauhatusenergia suurenee 

oikeaoppisesti terävälin pienentyessä. Samassa kuvassa terävälin käänteisarvo 

EOK:n funktiona muodostaa suoran. Tämä lineaarinen riippuvuus on hierre- 

jauhimien perusominaisuus [31].

Milesin ja M ay n mallin huono puoli on dynamiikan puute. Heidän mallinsa on

kin toiminut pohjana Allisonin [32] et ai tekemälle ja Horchin [33] et ai imple- 

mentoimalle hajautettujen parametrien mallille, jossa sekä aika että säde ovat 

itsenäisiä muuttujia.
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Kuva 16. Teräväli (a) ja terävälin käänteisarvo (b) energian omi- 

naiskulutuksen funktiona [29].

4.3 Dynaaminen malli

Tessier ja Qian [30] kehittivät CTMP-prosessin mallin ja käyttivät sitä dynaa

miseen simulointiin SIMNON-simulointiympäristössä. Mallin avulla simuloitiin 

kanadalaista CTMP-tehdasta, jossa oli käytössä 2-vaiheinen jauhatus ja mo

lemmissa vaiheissa kaksikiekkojauhimet. Malliin sisältyi matemaattiset mallit 

imeyttimelle, reaktiosiilolle ja jauhimelle. Seuraavassa keskitytään kuitenkin 

ainoastaan jauhinmalliin.

Jauhinmallin 1-vaiheen jauhimen ohjausmuuttujina olivat terälevyjen sulke- 

mispaine (terävälin säätö) ja syöttöruuvin pyörimisnopeus (tuotannon säätö). 

Sen sijaan 2-vaiheen jauhimen syöttö määräytyi 1-vaiheen tuotannosta, joten 

jauhinmallin ohjausmuuttujina olivat terälevyjen sulkemispaine ja laimennus- 

veden määrä (jauhatussakeuden säätö). Ohjausmuuttujien laskenta esitetään 

seuraavassa kappaleessa.

Tuotanto eli hakkeen syöttönopeus Fc saatiin hakkeen tiheyden ja syöttöruuvin 

pyörimisnopeuden funktiona:

Fc — k\- Pc' uJts (6)
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missä

ki = tehdaskohtainen parametri 

pc = hakkeen tiheys (kg/m3) 

u)ts = syöttöruuvin pyörimisnopeus (l/s).

Mallissa oletettiin, että moottorin kuorma P riippui lineaarisesti ja additiivi-

sesti terien sulkemispaineesta ja syöttöruuvin pyörimisnopeudesta:

P = • Pcp + кз ■ Fc (7)

missä

&2j кз — tehdaskohtaisia parametreja

Pcp terien sulkemispaine (kPa).

Jauhimen syöttösakeus riippui tuotannosta, hakkeen kosteuspitoisuudesta,

laimennus-- ja tiivisteveden määrästä:

(1 - M) • Fc (8)Fc + Fdw + Fsw

missä

M = hakkeen kosteuspitoisuus (%)

Fdw — laimennusveden syöttönopeus (kg/s)

F —1 sw tiivisteveden syöttönopeus (kg/s).

Jauhimen poistosakeus laskettiin seuraavasti: 

C -
° Fwo + Fc

missä

Fwo — poistoveden määrä (kg/s).

(9)

Simulointitulokset on esitetty 1-vaiheen jauhimelle kuvassa 17 ja 2-vaiheen 

jauhimelle kuvassa 18. Tulokset osoittavat, että tuotantonopeus ja terälevy- 

jen sulkemispaine ovat tehokkaimpia ohjausmuuttujia massan laadun suhteen, 

kun taas laimennusveden määrällä voidaan vaikuttaa massan ominaisuuksiin
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hyvin vähän. Jauhinmallia voidaan soveltaa jauhimiin, joita ajetaan ohjaamal

la terälevyjen sulkemispainetta.

Kuva 17. Simulointitulokset kaksivaiheisen jauhatuksen ensimmäi

sestä vaiheesta: syöttöruuvin nopeuden ja terien sulkemispaineen 

yhteisvaikutus (a) energian ominaiskulutukseen, (b) intensiteettiin, 

(c) kiertämisen ominaistehoon, (d) freenesiin, (e) pitkäkuituosuu- 

teen ja (f) tikkupitoisuuteen [30].
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Kuva 18. Simulointitulokset kaksivaiheisen jauhatuksen toisesta 

vaiheesta: laimennusveden määrän ja terien sulkemispaineen yhteis

vaikutus (a) energian ominaiskulutukseen, (b) intensiteettiin, (c) 

kiertämisen ominaistehoon, (d) freenesiin, (e) pitkäkuituosuuteen 

ja (f) tikkupitoisuuteen [30].
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5 HIERREJAUHIMEN OHJAUS JA HALLIN

TA

5.1 Yleistä

Tärkeimmät hierrejauhimen säädettävät muuttujat ovat EOK ja jauhatussa- 

keus [7]. Hierrejauhimen tavallisimmat ohjausmuuttujat ovat tuotanto eli ha

ketta jauhimeen syöttävän sivusyöttöruuvin pyörimisnopeus, laimennusveden 

syöttönopeus ja teräväli [7, 34, 30]. Muuttujien välisiä riippuvuussuhteita on 

kuvailtu taulukossa 2. Hierrejauhimen ohjausmuuttujia ja säädettäviä muut

tujia on käsitelty tarkemmin luvuissa 5.2 ja 5.3.

Taulukko 2. Hierrejauhimen muuttujien välisiä riippuvuussuhteita. 

Nuolen suunta kuvaa muutoksen suuntaa /7/.

Ohjausmuuttuja Jauhatusteho Jauhatussakeus

Teräväli 1Г il il
Tuotanto il il il

Laimennusvesi il il il

5.2 Hierrejauhimen säädettävät muuttujat

5.2.1 EOK

EOK on jauhatussakeuden ohella tärkein hierrejauhimen säädettävä muuttu

ja. EOK:ta säädetään muuttamalla terävällä siten, että saavutetaan halutun 

EOK:n edellyttämä jauhausteho [17]. EOK:n noustessa syntyvien kuitujen di

mensiot pienenevät ja samalla kuitujen ominaisuudet kehittyvät.
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5.2.2 J auhatussakeus

Jauhatussakeus määrää massan laadun annetulla EOK-tasolla [29]. Jauhatus- 

sakeuden säätö perustuu mitattuun tai laskettuun jauhimen poistosakeuteen, 

koska jauhatussakeutta ei nykyisellä tekniikalla voida mitata [7]. Optimaalinen 

jauhatussakeuden säätö vaatii adaptiivista säätöalgoritmia, koska sakeussää- 

töpiirin vahvistus muuttuu jauhimen toimintapisteen mukana.

5.2.3 Freeness-säätö

EOK-säätö on tunteeton raaka-aineessa tapahtuville muutoksille (esim. hak

keen tiheys ja kosteus), joten tarkempaan jauhimen säätöön tarvitaan todelli

seen freeness-arvoon perustuvaa suotautuvuuden säätöä [17]. Freeness-säädön 

vaikeutena on prosessidynamiikan muuttuminen jauhinterien kulumisen seu

rauksena [35]. Erityisesti prosessin vaste syöttöruuvin nopeuden muutoksiin 

hidastuu kun jauhinterät kuluvat. Tästä syystä on vaikea virittää säädintä 

siten, että se toimisi hyvin kaikissa olosuhteissa.

5.3 Hierrejauhimen ohjausmuuttujat

5.3.1 Teräväli

Jauhimen teräväli on tärkein hierteen jauhatustulokseen vaikuttava ohjaus- 

muuttuja, koska EOK:ta säädetään terävälin kautta [36]. Terävään säätämi

seksi pyörivän kiekon akseli on joko mekaanisesti tai hydraulisesti liikutelta

vissa. Terävällä pienennettäessä jauhimen kuorma ja samalla EOK kasvavat.

5.3.2 Laimennusvesi

Laimennusveden syöttönopeus vaikuttaa jauhatustehoon ja EOK:hon vähem

män kuin teräväli [36]. Lisäksi laimennusveden syöttönopeus on altis häiriöil
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le, jotka aiheutuvat hakkeen tai hierteen sisältämän vesimäärän vaihtelusta, 

koska tämä vesimäärä on suuri verrattuna laimennusveden määrään [34]. Jois

sakin jauhintyypeissä voidaan laimennusvettä annostella useampaan kohtaan, 

esimerkiksi levykartiojauhimissa syöttöruuville ja kartio-osalle. Tällöin laimen

nusveden jakosuhde on tärkeä.

5.3.3 Tuotanto

Tuotanto halutaan yleensä vakioida tiettyyn arvoon tasaisen jauhatustuloksen 

saavuttamiseksi [7]. Jauhinlinjan tuotanto asetellaan sivusyöttöruuvin pyöri

misnopeutta ohjaamalla. Tuotantoon aiheuttavat häiriöitä hakkeen tai hierteen 

tiheyden ja kosteuspitoisuuden muutokset.

5.4 Hierrejauhimen säätöstrategiat

Hierrejauhimen säätöön on kehitetty erilaisia säätöstrategioita. Niistä kullakin 

on omat rajoituksensa, joten usein on tarpeen yhdistää useampi säätöstrategia 

tyydyttävän säätötuloksen saavuttamiseksi [37]. Hierrejauhimen mahdollisia 

säätöstrategioita ovat [7]:

• Pidetään jauhimen kuorma asetusarvossaan ohjaamalla tuotantoa

• Vähennetään jauhimen kuorman vaihtelua ohjaamalla laimennusveden 
määrää

• Pidetään jauhimen kuorma asetusarvossaan ohjaamalla terävällä

• Pidetään mitattu jauhatussakeus asetusarvossaan ohjaamalla laimennus
veden määrää

• Pidetään mitattu teräväli asetusarvossaan.

Joutsenon BCTMP-tehtaalla hierrejauhimia ajetaan antamalla asetusarvoksi 

teräväli. EOK lasketaan mitatusta jauhimen kuormasta ja syöttöruuvin pyö

rimisnopeudesta. Jos EOK jää alle halutun tason, säädetään sakeutta kunnes
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ollaan jälleen halutulla EOK-tasolla. Kyseessä on siis ylläolevan listan kolman

nen ja viidennen säätöstrategian yhdistelmä, eräänlainen manuaalinen EOK- 

säätö. Jauhetun massan freeness mitataan laboratoriossa.

5.5 Kehittyneiden säätömenetelmien sovellutuksia

5.5.1 Adaptiivinen säätö

Jo 1980-luvun alussa Dumont et ai. [38] kehittivät tietokonepohjaisen adaptii

visen säätömenetelmän hierrejauhimelle. Adaptiivisen säädön etuna oli, että 

tarvittiin vain prosessin tulo- ja lähtöarvot vahvistuksen hitaan ajelehtimisen 

tai nopean merkinvaihdoksen jäljittämiseksi.

Toteutettu adaptiivinen säätö koostui rekursiiviseen pienimmän neliösumman 

menetelmään perustuvasta prosessin vahvistuksen estimaattorista ja tähän 

kytketystä Dahlinin säätimestä. Säätöpiirin lohkokaavio on kuvassa 19.

Dumontin et ai. säätömenetelmä oli itsevirittyvän säädön ensimmäinen sovel

lus jauhimen säädössä. Se oli toteuttamiskelpoinen ja tasoitti prosessia mer

kittävästi: vaihtelu väheni nopeuksissa 90 %, moottorien kuormassa 50 % ja 

freenesissä 30 %.

MICROOIAL MOTOR SET POINT
SETTING LOAD

GAIN ESTIMATE

DAHLIN
REGULATOR

REFINER
HYDRAULIC

SYSTEM

RECURSIVE
GAIN
ESTIMATOR

Kuva 19. Moottorin kuorman adaptiivisen säädön lohkokaavio [38].
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Sittemmin 1990-luvun alkupuolella hierrejauhimen kuorman adaptiivista sää

töä ovat kehittelivät edelleen Fu ja Dumont [39], joiden adaptiivinen säätö 

perustui Laguerren funktiota hyödyntävään epälineaariseen dynaamiseen mal

liin. Mallissa käytettiin toisen asteen epälineaarisuutta ja katkaistua Laguerren 

sarjaa:
N NN

y(t) = y^Cfc¿fc(¿) + y^ Cnmln(t)lm(t) (Ю)
fc=0 n=l m=l

missä

Cfc, cnm = vakiokertoimia

li(t) = i. asteen Laguerren suodattimen lähtö 

N — käytettyjen Laguerren suodattimien lukumäärä.

5.5.2 Optimoiva säätö

Toivonen ja Tamminen [35] kehittivät freenesin säätöön robustisen minimax- 

LQ-säädön (LQ = linear quadratic). Erilaisten ajo-olosuhteiden mallintami

seksi jauhinmalli identifioitiin kahteen kertaan, jauhinterien iän ollessa 2300 ja 

200 tuntia.

Malli 1 (2300 h) oli muotoa:

(1 - 0,452<Г1Ыг) = (1,04 + l,27ç->i(i
1 n ОПл-1

+
1 - 0,809

1 -q-
-ei(i)

Eei(t)2 — 4,93

(H)

missä

q~l

t

У
и

ei

Eei(t)2

siirto-operaattori ajan suhteen taaksepäin 

aika

freenesin hajonta (ml)

syöttöruuvin nopeutta ohjaavan analogisen säätimen asetusarvo (rpm) 

kohinataso

kohinatason estimaatti.
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Malli 2 (200 h) oli muuten mallin 1 kaltainen, paitsi ettei se ollut ei- 

minimivaiheinen.

Robustisen LQ-säätimen suunnittelussa rinnastettiin lähdön varianssit saavu

tettavissa olevaan lähdön minimivarianssiin min Eyj(t), koska kohinatasojen 

estimaatit Ee\{t)2 ja Ee2{t)2 olivat epätarkkoja ja todelliset varianssit muu

toksista riippuvaisia.

Minimax-LQ-säätöongelma oli muotoa:

mm max fes2
Ey\(t) Ey2(t)
a2aMV, 1 rr2

aMV, 2
riippuen

max{E, EAul(t)} < u:2 (12)

Säätöfunktioksi valittiin yhtälön 13 mukainen rakenne:

(l + hiq~1+h2q~2 + h3q-3)Au{t) = (5o+öi9_1)y(i)- (13)

Robustisen LQ-säätimen suorituskyky oli pitkällä aikavälillä parempi kuin ma- 

nuaaliohjauksen tai jauhimen askelvastedatalla huolellisesti viritetyn digitaali

sen PI-säätimen. Tulokset ilmenevät taulukosta 3. Robustinen LQ-säädin otet

tiin käyttöön freenesin säätöön Jämsänkosken TMP-linjalla.

Taulukko 3. Freenesin estimoidut keskihajonnat eri säätöstrategioil- 

la.

Säätöstrategia Keskihajonta (ml)

manuaali > 7,0

digitaalinen PI 4,0

robustinen LQ {u2max - 0,1) 3,3

robustinen LQ (u2max = 0,2) 2,5
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5.5.3 Hermoverkkosäätö

Kooi ja Khorasani [40] kehittivät dynaamisen back propagation -hermoverkko- 

säädön hierron energian ominaiskulutuksen säätöön. Säätimen rakenne oli ku

van 20 mukainen. Hermoverkon rakenne oli 1-10-10-1, eli tulo-ja lähtökerrok- 

sissa oli yksi ja molemmissa piilokerroksissa 10 neuronia. Ajon aikana päivitet

täviä painokertoimia oli yhteensä 120. Hermoverkko opetettiin teollisuusjau- 

himesta kerätyllä datalla, josta saatua terävälin arvoa käytettiin hermoverkon 

tulona ja energian ominaiskulutusta lähtönä.

Kirjoittajien mukaan hermoverkkosäätimen etuna on riippumattomuus proses

sin lähtötiedoista, kuten prosessin kertaluku, kuollut aika, prosessin dynamiik

ka ja häiriöt. Lisäksi heidän mukaan dynaaminen hermoverkkosäädin säätää 

tyydyttävästi jopa ei-minimivaiheista prosessia, tarjoten mainion vaihtoehdon 

itsevirittyvälle säädölle. On kuitenkin todettava, että käytännössä useimmat 

hermoverkkopohjaiset säätösovellukset ovat kaatuneet erilaisiin ongelmiin ei

vätkä ole vakiintuneet käyttöön.

Neural
network

e (error)

Kuva 20. Dynaaminen hermoverkkosäädin painokertoimien päivi- 

tyksineen [40].
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KOKEELLINEN OSA

6 JOUTSENON BCTMP-TEHDAS

6.1 Yleistä

Joutsenon BCTMP-tehdas on suunniteltu kolmen erityyppisen valkaistun ke- 

mikuumahierteen tuotantoon. Prosessin mitoitustuotanto on 800 ADt/d (ADt 

= ilmakuivaa massatonnia, kuiva-ainepitoisuus 90 %). Massan raaka-aineena 

käytetään pääasiassa haapaa. Tehtaan yksinkertaistettu prosessikaavio on esi

tetty kuvassa 21.

Kuva 21. Joutsenon BCTMP-tehtaan yksinkertaistettu prosessikaa

vio [41].
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6.2 Hakkeen käsittely

Hake pestään kohdassa 2.3 kerrotulla tavalla. Imeytyksessä käytetään puris- 

tusmenetelmää.

6.3 Jauhatus

Imeytetty hake johdetaan valmistettavasta massatyypistä riippuen joko yksi- 

tai kaksivaiheiseen jauhatukseen. Jauhatuksessa syntyvästä likaisesta jauhin- 

höyrystä valmistetaan lämmön talteenotossa puhdasta höyryä.

6.4 Lajittelu ja rejektinkäsittely

Massa lajitellaan kaksivaiheisessa painelajittelussa. Lajittelussa muodostuvaa 

rejektiä eli hylättyä jaetta käsitellään rejektijauhatuksessa, -lajittelussa ja 

pyörrepuhdistuksessa. Lajittelun aksepti eli hyväksytty jae säestetään kiek- 

kosuotimilla.

6.5 Valkaisu

Valkaisu on MC- ja НС-vaiheista koostuva peroksidivalkaisu. Massaa pestään 

valkaisusekvenssin aikana ruuvi- ja viirapuristimilla.

6.6 Kuivaus ja paalaus

Valkaistu ja pesty massa kuivataan hiutalekuivauslinjalla, joka koostuu kui- 

vaustorneista ja-sykloneista. Kuivattu massa johdetaan paalinmuodostukseen. 

BCTMP-paalit kääritään, merkataan, langoitetaan ja ohjataan varastoon.
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6.7 Haihdutus

Prosessivesen haihdutus mahdollistaa vesikiertojen lähes täydellisen sulkemi

sen. Haihduttamossa on sekä puhallinhaihdutin että tyhjiöhaihdutin energian

käytön optimoimiseksi — sähköenergian ollessa ostohöyryä edullisempaa käy

tetään puhallinhaihdutinta.
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7 SIMULOINTIYMPÄRISTÖ

7.1 APMS

7.1.1 Yleistä

APMS (Advanced Pulp and Paper Mill Simulator) [42] on VTT Auto

maatiolla sellu- ja paperinvalmistusprosessien simulointiin kehitetty APROS- 

simulointiympäristön (Advanced PROcess Simulator) [43] laajennus, jota ke

hitetään ja laajennetaan kaiken aikaa. BCTMP-tehtaan simulointimalli täy

dentää osaltaan APMS:n prosessimallikirjastoa.

APMS koostuu varsinaisesta simulointiohjelmasta ja graafisesta käyttöliitty

mästä (GRADES). APMS sisältää mallikirjastot, termohydrauliset virtaus- 

mallit, aineominaisuustietokannan, yhtälöratkaisijat sekä simulointitietokan- 

nan, joka on reaaliaikainen ja sisältää simulointiin tarvittavan informaation, 

mallien määrittelyparametrit sekä ajonaikaiset muuttujat.

7.1.2 Mallinrakentajan käyttöliittymä

GRADES helpottaa prosessimallien rakentamista ja simulointia tarjoamal

la havainnollisen ja helppokäyttöisen graafiseen käyttöliittymään perustuvan 

työskentelytavan. Tarvittavat prosessin yksikköoperaatioita vastaavat malli- 

komponentit ja automaatiokomponentit valitaan kirjastoista ja yhdistellään 

toisiinsa näytöllä hiiren avulla. Prosessikomponenttien parametrit syötetään 

näyttöön avautuvien dialogi-ikkunoiden kautta. Haluttujen muuttujien arvoja 

voidaan seurata simuloinnin aikana prosessikomponentteihin liitettävistä teks- 

tikentistä tai erillisistä trendi-ikkunoista.

47



m Nod» To* Ttm* Ml Deploy Wdow H*

Kuva 22. Esimerkki GRADES-käyttöliittymän näkymästä.

7.2 APMS:n uusi sekventiaalinen massa- ja energiatase- 

ratkaisija

BCTMP-tehtaan simulointimalli on ensimmäinen malli, jossa hyödynne

tään VTT Automaatiolla kehitettävää APROS-ympäristön uutta termo- 

hydrauliikkaratkaisijaa. Tämän työn rinnalla tapahtuneessa kehitystyössä 

APROS:n tarkka, mutta tiettyihin tarkoituksiin turhan yksityiskohtainen 

paine-virtausratkaisija on korvattu yksinkertaisemmalla termohydraulisella 

virtauslaskennalla.

Paine-virtausratkaisijassa kunkin termohydraulisen solmun paine lasketaan 

massan, energian ja liikemäärän säilymislaeista. Sen sijaan yksinkertaisessa 

massa- ja energiataseratkaisijassa paine on virtauksen mukana kulkeva tieto 

siinä missä konsentraatio, lämpötila ja seosentalpiakin. Solmun paine laske

taan algoritmilla, joka vertailee solmuun tulevia massavirtoja ja valitsee niistä 

suurimman. Tämän virran toisessa päässä oleva paine tulee ko. solmun pai
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neeksi. Jos solmuun on liitetty painesäätö, niin em. laskenta ohitetaan ja sol

mun paineeksi tulee painesäätimen asetusarvo.

Sekventiaalisen massa- ja energiataseratkaisijan hyödyntäminen yksinkertais

taa automaation mallinnusta sikäli, että voidaan käyttää ideaalisia säätimiä 

virtauksen, sakeuden ja paineen säätöön. Säätimen ideaalisuus tarkoittaa täs

sä sitä, että säädin tavoittaa asetusarvonsa yhden laskenta-askeleen aikana. 

Pinnankorkeuden ja lämpötilan säädöt toteutetaan kuitenkin P-säätimillä.

7.3 APMS:n sovelluksia

Vaikka APMS ei ole vielä valmis tuote, on sillä tehty jo lukuisia simuloin- 

tisovelluksia sellu- ja paperiteollisuuteen. APMSdlä tehtyjä sovelluksia ovat 

mm. soodakattilan dynaaminen simulointi [44], kartonkikoneen lajinvaihdon 

hallinta malliprediktiivisellä säädöllä [45], vesikierroiltaan suljetun paperiko

neen vedenkäytön dynamiikan tutkiminen ja operaattorien alkukoulutus ennen 

prosessin käyttöönottoa [46], meesauunin mallinnus säätökehitys- ja koulutus- 

tarkoituksiin [47], uuden nopean paperikoneen analyysi [48], valkaisimon kou

lutussimulaattori [49, 50], paperikoneen massankäsittelyn ja lähestymisjärjes

tekään uusien prosessi- ja automaatiokonseptien kehitys [51] sekä paperikoneen 

päällepuhalluskuivatuksen mallinnus ja säätöjen kehitys [52].
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8 BCTMP-TEHTAAN SIMULOINTIMALLI

8.1 Yleistä

Vaikka tässä työssä BCTMP-tehtaan simulointimalli rakennettiin M-realin 

Joutsenon BCTMP-tehtaan mukaiseksi, luodut malliarkkitehtuurit ja proses- 

silaitekirjastot ovat yleispäteviä ja sovellettavissa mihin tahansa CTMP- tai 

TMP-prosessiin.

8.2 Mallin lähtötiedot ja rajaus

8.2.1 Mallin lähtötiedot

Simulointimallin lähtötietoina käytettiin Projekti-insinöörit Oy:n Joutsenon 

BCTMP-tehtaasta laatimia Pl-kaavioita, RAMI®-simulointikaavioita [53], 

prosessi- ja ajotapakuvauksia, taseita, automaatiopiiriluetteloita sekä laitetoi

mittajien laatimia käyttöohjeita ja koulutusmateriaalia.

BCTMP-tehtaan tilaajien, suunnittelijoiden, laitetoimittajien sekä VTT Auto

maation mallinnustiimin kanssa pidetyissä kokouksissa suodatettiin prosessin 

liittyvästä mittavasta informaatiomäärästä mallin kannalta olennaiset seikat 

ja keskityttiin niihin. Näin mallinnuksen vaatima työmäärä voitiin pitää koh

tuullisena.

8.2.2 Mallin rajaus ja yksinkertaistukset

Laadittavan mallin laskenta perustuu dynaamiseen massa- ja energiataselas- 

kentaan, eli APROSdn paine-virtausratkaisijaa ei käytetä.

Mallin dynaamisuus ilmenee lämpötiloissa, tankkien pinnankorkeusvaihteluis- 

sa sekä tankkien ja putkien sakeusviiveissä. Virtaavina aineina on huomioitu 

vesi, höyry, ilma, kuitu/puu, liuenneet kiintoaineet ja kemikaalit. Imeytyksen
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ja valkaisun reaktiokinetiikka sekä syvällisempi analyysi jauhatusmuuttujien 

vaikutuksesta massan laatuparametreihin on jätetty mallin ulkopuolelle. Nä

mä ovat kuitenkin mahdollisia tulevaisuuden laajennusalueita.

Rinnakkaisia laitteita on yhdistetty, esim. imeyttimet, jauhimet, painelajitti- 

met, massatornit ja viirapuristimet. Sen sijaan lähes kaikki BCTMP-tehtaan 

putkilinjat ja säätimet ovat mukana mallissa. Säätimet ovat ideaalisia pinnan- 

korkeuden ja lämpötilan säätimiä lukuunottamatta.

8.3 Mallin rakennehierarkia

8.3.1 Yleistä

Kokonainen BCTMP-tehdas on laaja prosessi, jonka saattaminen hallittavak

si simulointimalliksi vaatii paljon erilaisten yksityiskohtien toteuttamistapo

jen suunnittelua. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi päädyttiin kolmitasoiseen 

hierarkiseen malliin.

8.3.2 Tehdastaso

Tehdastason mallin idea on esitetty pelkistettynä kuvassa 23 — osaproses

sit esitetään laatikkoina, jotka on kytketty liitäntäpisteidensä kautta toisiinsa 

putkilinjoja esittävillä viivoilla. Tämä hierarkiataso toimii kytkentärajapin- 

tana helpottaen osaprosessien välisen kytkentäviidakon hallintaa, mahdollis

taen usean henkilön samanaikaisen työskentelyn osaprosessien toteutuksessa 

ja tarjoten suunnittelijalle selkeän lohkokaaviomaisen yleiskatsauksen tehtaa

seen. Loppukäyttäjälle tehdastason malli tarjoaa mm. kokonaiskuvan osapro

sessien välisistä putkilinjakytkennöistä ja kussakin linjassa kulkevasta virtaus- 

määrästä.

Tehdastason mallin eli rajapinnan simulointikaavio on kuvattu liitteessä 1.
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> HaihdutusLajittelu Valkaisu -► KuivausHakkeen käsittely

Kuva 23. BCTMP-tehtaan simulointimallin tehdastason lohkokaa

vio. Osaprosessien välisten kytkentöjen määrä on mallissa huomat

tavasti suurempi.

8.3.3 Osaprosessitaso

Osaprosessimallit muodostavat BCTMP-tehtaan mallin ytimen. Niissä kuva

taan PI-kaavioiden tapaisesti kukin osaprosessi prosessilaitteineen, putkilin- 

joineen ja säätöineen. Kukin osaprosessimalli muodostaa oman kuvansa, jo

ka kuitenkin tulostettaessa yleensä jaetaan usealle A4-arkille. Osaprosessimal

lit toimivat BCTMP-tehtaan simulointimallin pääasiallisena käyttöliittymänä 

ja muistuttavat ulkoasultaan tehdastason mallia enemmän tyypillistä APMS- 

simulointimallia.

Osaprosessimalleja on yhteensä seitsemän: hakkeen käsittely, jauhatus, lajit

telu, valkaisu, haihdutus, lämmön talteenotto ja vesijärjestelmä. Tässä työssä 

keskitytään näistä kolmeen eli hakkeenkäsittelyn, jauhatuksen ja haihdutuksen 

osaprosesseihin.

Hakkeen käsittelyn, jauhatuksen ja haihdutuksen simulointikaaviot on esitetty 

liitteissä 2-4. Näiden osaprosessien prosessikomponentteja ja parametrointia 

on käsitelty tarkemmin luvuissa 8.4 ja 8.5.
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8.3.4 Prosessilaitetaso

Prosessilaitetasolla on mielekästä mallintaa sellaiset prosessikomponentit, jot

ka eivät tarvitse toteutuksessaan uusia laskentatason malleja (joka merkitsi

si työlästä FORTRAN-ohjelman kirjoittamista), vaan jotka voidaan rakentaa 

yhdistelemällä jo olemassa olevia APMS:n prosessi- ja automaatiokomponent- 

teja. BCTMP-tehtaan simulointimallissa tällaisia ovat jauhatusosaprosessin 

hierrejauhimet, lajitteluosaprosessin rejektijauhimet sekä haihdutusosaproses- 

sin stripperi, haihduttimet, väkevöittimet ja loppulauhduttimet. Tässä työssä 

esitellään lähemmin hierrejauhimen mallinnusta (luku 9). Hierrejauhinmallin 

simulointikaavio on esitetty liitteessä 5.

8.4 Osaprosessimallien prosessikomponentit

8.4.1 Yleistä

Osaprosessimallit rakennettiin APMS:n BCTMP-tehtaan mallikirjaston pro- 

sessikomponenteista, joilla kaikilla on oma graafinen symbolinsa. APMS:n jo

kaiselle prosessikomponentille on olemassa sitä vastaava moduulityyppi, jo

ka määrää prosessikomponenttimallin toiminnan. Hakkeen käsittelyn, jauha

tuksen ja haihdutuksen tärkeimpien prosessikomponenttien moduulityypit on 

luetteloitu taulukoissa 4, 5 ja 6. Taulukoista on jätetty pois kohdassa 8.3.4 

mainitut prosessilaitetasolla mallinnettavat prosessikomponentit.

Hakkeen käsittelyn osaprosessimallin tärkeimmät prosessikomponentit ovat ha- 

kesiilo, hakepesuri, hakkeen vedenerotin, imeytyspuristin, imeytintorni, hak

keen pesuvesiselkeytin, haihdutuksen syöttövesisihti, hakkeen pesun kaarisih- 

dit, hakkeen pesun jäteruuvi ja puristevesikaarisihti.

Jauhatuksen osaprosessimallin tärkeimmät prosessikomponentit ovat reaktio- 

siilo, esilämmitin, sivusyöttöruuvi, höyrynerotuskartiot 1 ja 2, latenssinpoisto- 

säiliöt 1 ja 2 sekä imeytysvesijäähdytin.
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Haihdutuksen osaprosessimallin tärkeimmät prosessikomponentit ovat väke- 

vöittimien lauhdesäiliö, konsentraatin paisuntasäiliö, likaislauhdesäiliö ja jä- 

tevesijäähdytin. Tietyillä prosessikomponenteilla on yhteinen moduulityyppi, 

koska ne ovat toimintaperiaatteiltaan samanlaisia. Tällaisia ovat esimerkik

si hakepesuri, imeytyspuristin, sivusyöttöruuvi ja höyrynerotuskartio, joiden 

keskeinen toiminta on erotusoperaatio. Vastaava moduulityyppi APMS:ssä on 

DIV. Yhteisestä moduulityypistä huolimatta eri prosessikomponenteille voi

daan määritellä erilaiset dialogi-ikkunat.

Edellä lueteltujen prosessikomponenttien lisäksi osaprosessimalleissa on put

kia, säätöventtiilejä, pumppuja ja erilaisia automaatiokomponentteja.

Taulukko 4- Hakkeen käsittelyn osaprosessimallin tärkeimpien pro

sessikomponenttien moduulityypit.

Prosessikomponentti Moduulityyppi

Hakesiilo TANK_ADV

Hakepesuri DIV

Hakkeen vedenerotin DIV

Imeytyspuristin DIV

Imeytintorni TANK_ADV

Imeytintornin poistoruuvi PIPE

Hakkeen pesuvesiselkeytin TANK_ADV

Haihdutuksen syöttövesisihti DIV

Hakkeen pesun kaarisihdit DIV

Hakkeen pesun jäteruuvi DIV

Puristevesikaarisihti DIV

8.4.2 Prosessikomponenttien graafiset symbolit

Työssä tarvituille uusille prosessikomponenteille täytyi määritellä myös graafi

set symbolit. Symboleja piirrettäessä pyrittiin esittämään prosessikomponen-
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Taulukko 5. Jauhatuksen osaprosessimallin tärkeimpien prosessi- 

komponenttien moduulityypit.

Prosessikomponentti Moduulityyppi

Reaktiosiilo TANKADV

Esilämmitin PIPE

Sivusyöttöruuvi DIV

Höyrynerotuskartiot 1&2 DIV

Latenssinpoistosäiliöt 1&2 TANK_ADV

Imey tysvesij äähdy tin THOHEATEXCHANGER

Taulukko 6. Haihdutuksen osaprosessimallin tärkeimpien prosessi- 

komponenttien moduulityypit.

Prosessikomponentti Moduulityypi

Väkevöittimien lauhdesäiliö TANK_ADV

Konsentraatin paisuntasäiliö TANKADV

Likaislauhdesäiliö TANK ADV

J ätevesij äähdy tin THOHEATEXCHANGER

tit samalla tavalla kuin PI-kaavioissa, tarvittaessa tarkemminkin. Toisaalta 

tarpeettomia yksityiskohtia karsittiin. Päällimmäisenä tavoitteena oli tehdä 

symboleista mahdollisimman havainnollisia simulaattorin käyttäjälle. Symbo

lit piirrettiin GRADESdn Node Symbols -editorilla. Uudet symbolit on esitelty 

liitteessä 6.

Putkilinjojen symbolit piirrettiin taulukossa 7 esitetyillä standardin SFS 3701 

[54] mukaisilla virtaavien aineiden tunnusväreillä. Jotta kemikaalivirrat erot

tuisivat kuituvirroista, kaikki virtaavat kemikaalit luokiteltiin ryhmään ”Ha

pot, emäkset”, vaikka ne olisivatkin pH-arvoltaan neutraaleja.
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Taulukko 7. BCTMP-tehtaan simulointimallin virtaavat aineet, nii

den aineindeksit APMS:ssa ja niistä käytetyt standardin SFS 3701 

mukaiset tunnusvärit.

Virtaava aine Aineindeksi Tunnusväri

Vesi, suodos 1 Vihreä

Höyry 2 Hopeanharmaa

Ilma 3 Vaaleansininen

Kuitu, puu 4 Musta

Lauhtumattomat kaasut - Ruskeankeltainen

Kemikaalit - Violetti

8.5 Osaprosessimallien parametrointi

8.5.1 Yleistä

Sekventiaalisen massa- ja energiataseratkaisijan käyttö yksinkertaistaa proses- 

sikomponenttien parametrointia, ja tarvittavien parametrien määrä on vain 

5-7 komponenttia kohden.

Koska tietyillä prosessikomponenteilla on yhteinen moduulityyppi, ei ole tar

koituksenmukaista esittää tässä jokaisen prosessikomponentin parametrointia, 

vaan poimia jokaisesta osaprosessista kunkin moduulityypin edustajat. Näiden 

parametrointi on esitetty osaprosesseittain kohdissa 8.5.2, 8.5.3 ja 8.5.4.

Osaprosessimallien kaikille prosessikomponenteille yhteiset parametrit on esi

tetty taulukossa 8. Parametriksi Flow model on valittava yksinkertaisen ter- 

mohydraulisen ratkaisijan edellyttämä nolla. Paperi- ja selluteollisuuden sovel

luksissa käytetään virtaavan aineen luokkaa PP (= Pulp & Paper). Simulointi- 

järjestys (Simulation order) on kyseisen komponentin järjestysnumero sekven- 

tiaalisessa laskennassa.
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Taulukko 8. Kaikille prosessikomponenteille yhteiset parametrit.

Parametri Arvo

Flow model (0/1 /2/5/6) 0

Name of fluid (РР/WS/AIR/... ) PP (= Pulp & Paper)

Simulation order (TH-levelO) 0-10000

8.5.2 Hakkeen käsittely

Hakkeen käsittelyn parametroinnista on esimerkkinä hakesiilo, imeytyspuristin 

ja imeytintornin poistoruuvi, joiden parametrit on esitetty taulukoissa 9-11.

Taulukko 9. Hakesiilon (TANK_ADV) parametrit.

Parametri Arvo Yksikkö

Height of tank 13,2 m

Cross-sectional free area of tank 15,2 m2

Elevation of connection point from bottom[l] 13,2 m

Taulukko 10. Hakkeen vedenerottimen (DIV) parametrit. Hakasu

luissa olevat numerot ovat APMS:n aineindeksejä (taulukko 7).

Parametri Arvo Yksikkö

Parameter mode (1/2/3) 2 -

Reject consistency setpoint[1] 0,10 %

Accept consistency setpointjl] 40,0 %

Taulukko 11. Imeytintornin poistoruuvin (PIPE) parametrit.

Parametri Arvo Yksikkö

Diameter 700 mm

Length 12 m

Is plug flow (T/F) T (= True) -
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8.5.3 Jauhatus

Jauhatuksen parametroinnista on esimerkkinä latenssinpoistosäiliö 1, esiläm- 

mitin, höyrynerotuskartio 1 ja imeytysvesijäähdytin, joiden parametrit on esi

tetty taulukoissa 12-15.

Taulukko 12. Latenssinpoistosäiliön 1 (TANK_ADV) parametrit.

Parametri Arvo Yksikkö

Height of tank 11,5 m

Cross-sectional free area of tank 27,7 m2

Elevation of connection point from bottom[l] 11,5 m

Taulukko 13. Esilämmittimen (PIPE) parametrit.

Parametri Arvo Yksikkö

Diameter 1200 mm

Length 4 m

Is plug flow (T/F) T (= True) -

Taulukko 14- Höyrynerotuskartion 1 (DIV) parametrit. Hakasuluis

sa olevat numerot ovat APMS:n aineindeksejä (taulukko 7).

Parametri Arvo

Parameter mode 1

Component mass flow accept ratios[l] 1

Component mass flow accept ratios[2] 0,05

Component mass flow accept ratios[4] 1

8.5.4 Haihdutus

Haihdutuksen parametroinnista on esimerkkinä konsentraatin paisuntasäiliö ja 

j ätevesij äähdy tin, joiden parametrit on esitetty taulukoissa 16 ja 17.
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Taulukko 15. Imeytysvesijäähdyttimen (THO_ HEAT_ EXCHAN

GER) parametrit.

Parametri Arvo

Mode (EXCH/EVAP) EXCH

Taulukko 16. Konsentraatin paisuntasäiliön (TANK_ADV) para

metrit.

Parametri Arvo Yksikkö

Height of tank 3 m

Cross-sectional free area of tank 2 m2

Taulukko 17. Jätevesijäähdyttimen (THO_HEAT_EXCHAN- 

GER) parametrit.

Parametri Arvo

Mode (EXCH/EVAP) EXCH

8.6 Automaatio osaprosessimalleissa

8.6.1 Yleistä

Osaprosessien automaatio koostuu lähinnä perussäätöpiireistä. Lämpötilan ja 

pinnankorkeuden säätöön käytetään P-säädintä, virtaus- ja sakeussäädöt ovat 

ideaalisia (ks. kohta 7.2).

8.6.2 Lämpötilan säätö

Lämpötilan säätö on esimerkiksi hakesiilossa, jossa haketta lämmitetään en

nen imeytystä 1-vaiheen jauhimelta saatavalla paluuhöyryllä. Säädin ohjaa 

Rajapinta-kuvan kautta kytkettynä Jauhatus-osaprosesissa olevaa säätövent- 

tiiliä, joka määrää lämmityshöyryn virran. Hakesiilon lämpötilan säädön to-

59



teutus on esitetty kuvassa 24.

TIC hakeslllo

Kuva 24■ Hakesiilon lämpötilan säätö.

8.6.3 Pinnankorkeuden säätö

Pinnankorkeuden säädöstä on esimerkkinä latenssinpoistosäiliön 1 pinnankor 

keuden säätö, jossa säädin ohjaa säiliön poistovirtauksen säätöventtiiliä. Pin 

nankorkeuden säädön toteutus on esitetty kuvassa 25.

LATENSSINPOISTO- 
SÄILIÖ 1

—)—@—>
357.7 kg/s

Kuva 25. Latenssinpoistosäiliön 1 pinnansäätö.
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8.6.4 Sakeussäätö

Sakeatta säädetään erityisen usein Jauhatus-osaprosessissa. Tähän on otettu 

esimerkiksi höyrynerotuskartion 2 jälkeinen sakeussäätö, jonka avulla massa 

laimennetaan 3 %:n sakeuteen latenssinpoistoa varten. Säädön toteutus on 

esitetty kuvassa 26.

Kuva 26. Höyrynerotuskartion 2 jälkeinen sakeussäätö.

8.6.5 Tuotannon säätö

Tuotantoa säädetään jauhatusosaprosessissa ohjaamalla reaktiosiiloa syöttä

vän ja purkavan ruuvin pyörimisnopeutta. Tuotannon säädöstä otetaan ra

japinnan kautta tuotantosignaali Hakkeen käsittely -osaprosessiin, jossa sitä 

käytetään asetusarvona hakesiilon ja imeyttimen syötössä olevissa virtaussää- 

timissä. Tuotannon säädön toteutus on esitetty kuvassa 27.

8.6.6 Imeytyskemikaalien annostelun suhdesäätö

Hakkeen käsittelyyn vietyä tuotantosignaalia käytetään asetusarvona myös 

imeytysliuoksen ja vetyperoksidin annostelun säädössä. Kemikaalien annos-
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Imeytin > reaktiosiilo

imeytin > reaktiosiilo

FIC tuotanto 
(hakkeen käsittelyyn)

Tuotanto (ADt/h) 35.0

Kuva 27. Tuotannon säätö.

tein on suhteellinen tuotantoon nähden, joten se on toteutettu tuotannon ja 

kemikaalivirtauksen suhdesäätönä. Toteutus ilmenee kuvasta 28.

8.6.7 Jauhinhöyryn ohjaus höyrystimelle tai höyrynpesurille

Jauhimissa 1 ja 2 tuotettu höyry ohjataan ajotilanteen mukaan höyrynerotus- 

kartioista 1 ja 2 höyrystimelle tai höyrynpesurille. Jauhimien käynnistyksessä 

höyry ohjataan höyrynpesurille, mutta kun jauhimien paine on saavuttanut 

asetusarvonsa ja jauhatuslinjan toiminta on vakaassa tilassa, käynnistetään 

sekvenssi, jossa höyryä ohjataan asteittain höyrystimelle. Sekvenssin lopussa 

kaikki höyry virtaa höyrystimelle.

Tähän malliin ei ollut tarkoituksenmukaista rakentaa edellä kuvattua sekvens

siä, vaan päädyttiin vaihtoehtoisten linjojen periaatteeseen, eli otetaan höy-
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FF vetyperoksidi
7*---- r-4

>\
H

oF V

Tuotanto

liuos

Vety
peroksidi

Kuva 28. Imeytyskemikaalien annostelun suhdesäätö.

rystimelle vaihtoehtoisesti kaikki höyry tai ei lainkaan höyryä, jolloin kaikki 

höyry virtaa höyrynpesurille.

Kuvassa 29 esitetty toteutus perustuu yksinkertaiseen virtaussäätöpiiriin, jon

ka asetusarvoksi annetaan haarakohtaa edeltävä höyryn massavirran mit

tausarvo. Tällöin höyrystimelle menevän putkilinjan säätöventtiilistä virtaa 

virtausmittauksen verran höyryä, jolloin höyrynpesurille menevä virtaus on 

nolla. Jos kaikki höyry halutaankin ohjata höyrynpesurille, asetetaan säädin 

käsiä jolle ja annetaan ohjaukseksi 0.
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jauhatus 1,
höyrynerotus- höyrynerotus-
kartiot 1 ja 2 > HÖ kartiot 1 ja 2 > HP

637.7 C213.7 C

>ч 17.2 kg/s

(a) 213.7 c

zs 1.1 kg/s
5.7 kg/s

(o) 637.7 C

0.0 kg/s
115.4 C(§)

Kuva 29. Jauhinhöyryn ohjaus höyrystimelle tai höyrynpesurille.
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9 HIERREJAUHIMEN MALLI

9.1 Yleistä

Hierrejauhimen malli täydentää osaltaan APMS:n prosessimallikirjastoa. Täs

sä työssä hierrejauhimen mallia käytetään BCTMP-tehtaan simulointimallissa 

jauhimien ja rejektijauhimien prosessilaitetason mallina. Mallin simulointikaa- 

vio on esitetty liitteessä 5.

9.2 Mallin rajaus

Kirjallisuudessa esitetyt hierrejauhinmallit eivät ole järkevä lähtökohta yksin

kertaiselle massa- ja energiataseratkaisijalle tehtävälle mallille. Tällaisessa teh

taan kokonaismallissa liialliseen tarkkuuteen pyrkiminen jonkin prosessilait

teen osalta ei tuota kokonaisuuden kannalta haluttua lopputulosta. On löydet

tävä dynaamisten massa- ja energiatasetarkastelujen kannalta oleelliset ilmiöt.

Hierrejauhimessa tapahtuvat ilmiöt rajattiinkin tässä työssä kolmeen: lämpö- 

energian siirtymiseen, kiintoaineen (kuidun) liukenemiseen ja höyrynjakoon. 

Näitä ilmiöitä ei tunneta tarkasti, vaan ne perustuvat kokemuksen kautta saa

tuihin arvioihin. Hierrejauhimen mallin rajauksessa ovat lisäksi voimassa sa

mat ehdot kuin BCTMP-tehtaan mallissa (kohta 8.2.2).

9.3 Perusilmiöiden mallintaminen

9.3.1 Yleistä

Jauhimessa tapahtuvien ilmiöiden mallintamiseen käytettiin APMS:n proses- 

sikomponentteja taulukon 18 mukaisesti. Lämpöenergian siirtyminen massaan 

mallinnettiin HEAT-komponentilla. Kiintoaineen liukeneminen veteen mallin

nettiin PROC-komponentilla. Jauhimessa tapahtuva höyrynj ako, eli höyryn
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jakautuminen pesään ja hakkeen syöttöä vastaan, mallinnettiin Flow divider 

-komponentilla.

Taulukko 18. Jauhinmen perusilmiöiden mallintamiseen käytetyt 

prosessikomponentit ja niiden moduulityypit.

Ilmiö Prosessikomponentti Moduulityyppi

Lämpöenergian siirtyminen HEAT TH0_HEAT

Kiintoaineen liukeneminen PROC THOPROCESSING

Höyrynjako Flow divider DIV

9.3.2 Lämpöenergian siirtyminen

HEAT-komponentilla voidaan tuoda putkivirtaukseen lämpöenergiaa tai ot

taa putkivirtauksessa vapautuva lämpöenergia talteen. HEAT laskee putken 

tulopään entalpian ja putkeen tulevan lämpövirran avulla putken lähtöpää- 

hän uuden entalpian. Jauhinmallissa HEAT-komponentilla tuodaan kuituvir- 

taan jauhatuksessa kuituihin siirtyvää energiaa vastaava määrä lämpöenergiaa. 

HEAT-komponentti on esitetty kuvassa 30.

Lämpövirta voidaan antaa HEAT-komponenttiin manuaalisesti, lukemalla se 

toisesta HEAT-komponentista tai DC continuous -automaatiokomponentin vä

lityksellä. Jauhinmallissa lämpövirta tuodaan HEAT-komponenttiin jauhatus- 

tehon laskennasta viimeksi mainitulla tavalla.

9.3.3 Kiintoaineen liukeneminen

PROC-komponentti muuttaa putkessa virtaavien aineiden konsentraatioita. 

Jauhinmallissa PROC-komponentin avulla siirretään jauhatuksessa liuennut 

kiintoaine (kuitu) vesifaasiin. PROC-komponentti on esitetty kuvassa 31.
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Heat Flow

HEAT
□

34000.
14

0 kJ/s

22.8 kg/s 
13

Kuva 30. Jauhinmallin HE AT-komponentti paikalleen asennettuna.

Aineen i uusi massaosuus putkessa lasketaan kaavalla:
П

x\ = Xjkj (14)
i=l

missä

x[ = aineen i uusi massaosuus 

Xi = aineen i vanha massaosuus

ki = aineen i massaosuuden muutosta kuvaava kerroin.

Kun tiedetään x\ ja voidaan yhtälöstä 14 ratkaista kertoimet ki sisältävä 

nxn-matriisi. Kerroinmatriisin rivi- ja sarakesummien täytyy olla 1.

9.3.4 Höyrynjako

Höyrynjaossa massavirta jaetaan akseptiin ja rejektiin Flow divider - 

komponentilla. Jauhinmallissa Flow divider -komponentilla määrätään höy

rynjako eli jauhimen pesään ja hakkeen syöttöä vastaan virtaavien höyryjen 

osuudet.
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Dissolving of Fiber

Cs 0 4555 Cs 0 4427
PROC

D

--- f-1
z

115.4 C 
0.18 MPa 

19
16.3 kg/s 

20
115.4 C 
0.18 MPa 
24

Kuva 31. Jauhinmallin PROC-komponentti paikalleen asennettuna.

Akseptisuhde kullekin virtaavalle aineelle i lasketaan seuraavasti:

ki = -ХПасс Xi acc
m feed, %i,feed

missä

17lace 

Xi,acc 
'ñlfeed 

Xi,feed

akseptin kokonaismassavirta (kg/s) 

aineen i massaosuus akseptivirrassa 

syötön kokonaismassavirta (kg/s) 

aineen i massaosuus syöttövirrassa.

(15)

Yhtälöstä 15 Flow divider -komponentti laskee joka simulointiaskeleella aksep- 

tisuhteen ktot kokonaismassavirr alle :

, 77lacc / 1 77lacc Х(асс
ktot — — — :

77T'feed IVlf f,e(¡

n
У ^ ki Xijeed

t=l

(16)

missä

ki = aineen i akseptisuhde.
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>——

Steam division 0.77 
17

Kuva 32. Jauhinmallin Flow divider -komponentti paikalleen asen

nettuna.

9.4 Mallin parametrointi

9.4.1 Yleistä

Jauhinmallin sisältämien komponenttien parametroinnissa on käytetty esi

merkkinä 1-vaiheen jauhinta. Muiden jauhatusvaiheiden parametrointi etenee 

samalla tavalla, luonnollisesti omilla numeroarvoillaan. Mallin parametroinnis

sa käytetyt lämpövirran, liukenevan kiintoaineen ja höyrynjaon numeroarvot 

eri jauhatusvaiheissa on esitetty taulukossa 19.

Taulukko 19. Lämpövirran, liukenevan kiintoaineen ja höyrynjaon 

numeroarvot eri jauhatusvaiheissa [36, 55, 56].

Jauhatusvaihe Lämpövirta

(kJ/s)

Liukeneva

kiintoaine (%)

Höyrynjako

Jauhatus 1 määräytyy EOK:sta 2,82 0,77

Jauhatus 2 määräytyy EOK:sta 1,69 0,72

Rejektin jauhatus määräytyy EOK:sta 0,188 0,69
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9.4.2 HEAT

HEAT-komponentti saa Heat flow -parametrinsa DC continuous -komponentin 

välityksellä lämpövirran laskennasta (kohta 9.6.2). Parametrit on esitetty tau

lukossa 20.

Taulukko 20. HEAT-komponentin parametrit 1-vaiheen jauhimelle.

Parametri Arvo Yksikkö

Heat flow Määräytyy EOK:sta kJ/s

Solved variable ENTH -

9.4.3 PROC

Jauhinmallissa PROC-komponentissa käsiteltävät aineet ovat vesi ja kuitu, 

joita vastaavat taulukon 7 mukaiset APMS:n aineindeksit 1 ja 4. Yhtälöstä 14 

ratkaistut kertoimet ovat siis jauhinmallissa ku, ku, к,ц ja Å.44, ja ne on esitetty 

taulukossa 21.

Taulukko 21. PROC-komponentin kerroinmatriisin alkiot kn, ku,

/1,41 ja ku en jauhatusvaiheissa.

Jauhatusvaihe кц, k44 ku, k4\

Jauhatus 1 0,9718 0,0282

Jauhatus 2 0,9831 0,0169

Rejektin jauhatus 0,9981 0,00188

Lasketut liukenemiskertoimet syötetään PROC-komponentille komentojono- 

tiedoston avulla. Tiedostoon laitetaan ainoastaan taulukossa 22 esitetyn ker

roinmatriisin nollasta eroavat alkiot, eli кц, k44, k44 ja k44, sekä muut diago- 

naalialkiot, jotka kaikki ovat ykkösiä. Jokainen alkio syötetään erikseen teks

timuotoiseen tiedostoon komennolla:
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set tOpmat {rivi, sarake, moduulinumero) kerroin,

jossa rivi ja sarake määräytyvät alkion sijainnista kerroinmatriisissa, moduuli- 

numero ko. PROC-komponentin moduulinumerosta ja kerroin alkion arvosta.

Valmis tiedosto 1-vaiheen jauhimelle näyttää seuraavalta:

set tOpmat(1,1,3) 0.9718
set tOpmat(1,4,3) 0.0282
set tOpmat(2,2,3) 1.0
set tOpmat(3,3,3) 1.0
set tOpmat(4,1,3) 0.0282
set tOpmat(4,4,3) 0.9718
set tOpmat(5,5,3) 1.0
set tOpmat(6,6,3) 1.0

set tOpmat(20,20,3) 1.0

Taulukko 22. PROC-komponentin parametrit 1-vaiheen jauhimelle. 

Nollat on korvattu pisteellä (■). Hakasuluissa olevat numerot ovat 

taulukon 7 mukaisia APMS:n aineindeksejä.

Parametri Arvo

Processing coefficients! 1] 0,9718 • ■ 0,0282 ...............

Processing coefficients^] 1....................................

Processing coefficients^] • 1 ..........................

Processing coefficients^] 0,0282 • • 0,9718...............

Processing coefficients^] • • • 1 ••• •

Processing coefficients[20] .............................................1
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9.4.4 Flow divider

Paluuhöyryn osuus määrätään Flow divider -komponentilla. Komponentin pa

rametrit 1-vaiheen jauhimelle on esitetty taulukossa 23.

Taulukko 23. Flow divider -komponentin parametrit 1-vaiheen jau

himelle. Hakasuluissa olevat numerot ovat taulukon 7 mukaisia 

APMS:n aineindeksejä.

Parametri Arvo

Parameter mode 1

Component mass flow accept ratios[l] 1

Component mass flow accept ratios[2] 0,77

Component mass flow accept ratios[4] 1

9.5 Säätöpiirit

9.5.1 Yleistä

Jauhinmallissa on kaksi säätöpiiriä. Ensimmäinen vakioi jauhinpesän paineen, 

mikä vaikuttaa veden aineominaisuuksien kautta höyryn]akoon eli höyryn ja

kautumiseen pesään ja hakkeen syöttöä vastaan. Toinen säätöpiiri vakioi jau- 

hatussakeuden. Molemmat säädöt ovat jauhinmallin massa- ja energiataseen 

kannalta olennaisia.

9.5.2 Jauhinpesän paine

Jauhinpesän painetta säädetään kuvan 33 mukaisella säätöpiirillä. Säätimenä 

käytetään APMS:n ideaalista painesäädintä. Jauhinpesän paine on kaikissa 

jauhatusvaiheissa 0,18 MPa [56].
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Case Pressure (MPa)

Chips/Pulp

91.3Csei.e c
0.18 MPa0.10 MPa

Kuva 33. Jauhinpesän paineen säätöpiiri.

9.5.3 Jauhatussakeus

Jauhatussakeutta mallissa säädetään kuvan 34 mukaisella säätöpiirillä. Sääti- 

menä on APMS:n ideaalinen sakeussäädin. Säätöpiiri vakioi jauhatussakeuden 

ohjaamalla laimennusvettä syöttävää säätöventtiiliä. Tyypillinen jauhatussa

keus on 1-vaiheen jauhimella 45 %, 2-vaiheen jauhimella 41 % ja rejektijauhi- 

mella 41 % [56].

9.5.4 EOK

EOK-säätö on ylemmän tason säätö, jossa käytetään PI-säädintä. Säätimen 

vahvistus on 20 ja integrointiaika 1 s. Mitattu EOK tulee kohdan 9.6.4 kuvaa

masta EOK-laskennasta. Säädin antaa ohjauksena jauhatustehon, joka menee 

jauhatustehon laskentaan (kohta 9.6.1). EOK-säädön toteutus on esitetty ku

vassa 35.
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Refining Consistency (%)
f• spo-

450

89.2 C 
0.18 
10

MPa

Kuva 34- Jauhatussakeuden säätöpiiri.

SEC (kWh/t)

USPIk
SEC SP SEC Measured

975.0 M
PI

33891.0 Power

Kuva 35. EOK.n säätöpiiri.

9.6 Jauhatustehon, lämpövirran, tuotannon ja EOK:n 

laskenta

9.6.1 Jauhatusteho

Jauhatusteho saadaan ohjauksena EOK-säätimeltä. Teho täytyy kuitenkin 

rajoittaa jauhimen nimellistehon mukaiseksi. Tämä tapahtuu rajoittimella, 

jonka yläraja määräytyy ко. jauhatusvaiheen jauhimien yhteenlasketuista 

nimellistehoista. Tässä vaiheessa otetaan jauhatusteho kilowatteina HEAT- 

komponentille ja EOK:n laskentaan. Lisäksi jauhatusteho muunnetaan me-
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gawateiksi ja näytetään tekstikentässä. Toteutus ilmenee tarkemmin kuvas

ta 36.

Power (MW) 33.9 Power (MW)

Nominal Power (MW) 2 x 20.0 " sp<^
Limiter

Power (kW)

Kuva 36. Jauhatustehon laskenta.

9.6.2 Lämpövirta

Jauhatukseen käytetystä energiasta arvioidaan muuttuvan lämmöksi 85 % [23]. 

Massaan siirtyvän lämpövirran suuruus lasketaan kertomalla jauhatusteho täl

lä hyötysuhteella 0,85. Lämpövirran laskenta on esitetty kuvassa 37.

Heat Flow (kJ/s) 28807.3 Power

Heat Flow

Kuva 37. Lämpövirran laskenta.

9.6.3 Tuotanto

Tuotanto lasketaan massavirran ja sakeuden tulona. Yksikössä kg/s mitattu 

massavirta muunnetaan yksikköön ADt/h. Massavirta mitataan siitä putkesta, 

johon HEAT-komponentilla tuodaan lämpöenergiaa. Sakeus mitataan samaa 

putkea seuraavasta pisteestä. Tuotannon laskennan toteutus ilmenee kuvas

ta 38.

75



Production (ADt/h) 34.8

Mass flow 19.39 Cs 0.45

Kuva 38. Tuotannon laskenta.

9.6.4 EOK

EOK lasketaan yhtälön 2 (sivu 25) mukaisesti jauhatustehosta ja tuotannos

ta. Jauhatusteho saadaan kilowatteina jauhatustehon laskennasta ja tuotanto 

saadaan suoraan edellisessä kohdassa kuvatusta tuotannon laskennasta. EOK- 

laskennan toteutus ilmenee kuvasta 39.

S EC (kWh/t) 975.0

1
Power ( , • SEC „

---- La.
°.......... I

Production

Kuva 39. E0K:n laskenta.
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10 MALLIEN TESTAUS

10.1 Osaprosessimalli

10.1.1 Yleistä

Osaprosessimalleja edustaa testauksessa jauhatus, koska se sisältää myös tässä 

työssä kehitetyn hierrej auhinmallin.

10.1.2 Latenssinpoistosäiliön pinnankorkeuden muutos

Latenssinpoistosäiliön 1 pinnankorkeuden asetusarvoon tehtiin kuvan 40 mu

kainen yhden metrin muutos neljästä viiteen metriin. Pinnankorkeutta säätä

vä P-säädin toimi oikein, ja säiliön pinta saavutti uuden asetusarvon kahdessa 

ja puolessa minuutissa. Tehtaan tuotanto oli 36 ADt/h ja säätöön käytetyn 

P-säätimen vahvistus -20.

Kuva 40. Muutos latenssinpoistosäiliön 1 pinnankorkeudessa. Pu

nainen kuvaaja on latenssinpoistosäiliön 1 pinnankorkeus ja sini

nen tämän asetusarvo.
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10.2 Hierrejauhimen malli

10.2.1 Yleistä

Yksinkertaisen virtausratkaisijan dynamiikan karheuden vuoksi jauhimen pie

nien tilavuuksien lisäämisellä ei ole mallin dynamiikan kannalta merkitystä. 

Tankkien puuttumisen vuoksi hierrejauhinmalli ei ole kovinkaan dynaaminen. 

Dynamiikkaa on saatu malliin EOK:ta säätävällä Pl-säätimellä.

Testien aikana EOK oli 950 kWh/t, tuotanto 35 ADt/h sakeus 45 %, ja paine 

0,18 MPa, ellei muuta ole erikseen ilmoitettu.

10.2.2 Tuotannon muutos

Lämpövirran ja EOK:n vaste tuotannon muutokseen 37 ADt/h:sta 

34 ADt/h:iin (esim. muutos hakkeen kuiva-ainepitoisuudessa) on esitetty ku

vassa 41. Lämpövirta pienenee arvosta 29900 k J/s arvoon 27500 kJ/s ja EOK 

suurenee hetkellisesti arvosta 950 kWh/t arvoon 980 kWh/t, kunnes EOK- 

säätö palauttaa sen asetusarvoonsa.

Höyryn tuotannon ja laimennusveden vaste tuotannon muutokseen 

37 ADt/h:sta 34 ADt/h:iin on esitetty kuvassa 42. Sakeus pysyy vakio

na 45 %:ssa sakeussäädön toimesta. Laimennusveden syöttönopeus pienenee 

arvosta 3,8 kg/s arvoon 3,5 kg/s sakeussäädön pienentäessä virtausta pienen

tyneen tuotannon seurauksena. Höyryn tuotanto pienenee arvosta 39,7 t/h 

arvoon 36,5 t/h vähentyneen hakkeen sisältämän veden ja laimennusveden 

vuoksi.

10.2.3 EOK:n muutos

Höyryn tuotannon ja lämpövirran vaste EOK:n muutokseen 950 kWh/t:sta 

900 kWh/t:iin on esitetty kuvassa 43. EOK:n pienentyessä massaan siirtyvä
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Kuva \i. Lämpövirran ja EOK:n vaste tuotannon muutokseen. Vih

reä kuvaaja on lämpövirta, punainen EOK ja sininen tuotanto.

Kuva J^2. Höyryn tuotannon ja laimennusveden vaste tuotannon 

muutokseen. Vihreä kuvaaja on höyryn tuotanto, punainen laimen- 

nusvesi ja sininen tuotanto.

lämpövirta luonnollisesti pienenee arvosta 28300 k J/s arvoon 26800 k J/s, ja 

pienenevä lämpövirta aiheuttaa höyryn tuotannon alenemisen arvosta 37,6 t/h
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arvoon 36,7 t/h.

Kuva 43- Höyryn tuotannon ja lämpövirran vaste EOK:n muutok

seen. Vihreä kuvaaja on höyryn tuotanto, punainen lämpövirta ja 

sininen EOK.

10.2.4 Jauhatussakeuden muutos

Jauhatussakeuden muutos 45 %:sta 41 %:iin aiheuttaa kuvan 44 mukaisen vas

teen höyryn tuotannossa, laimennusvedessä ja EOK:ssa. Höyryn tuotanto suu

renee laimennusveden määrän muutoksen 3,62 kg/s:sta 5,57 kg/s:aan myötä 

arvosta 37,57 t/h arvoon 41,11 t/h. EOK-säätö pitää EOK:n vakiona, lukuun 

ottamatta loivaa aaltoilua (amplitudi 2 kWh/t) jauhatussakeuden muutoshet- 

ken jälkeen.

10.2.5 Jauhinpesän paineen muutos

Höyryn tuotannon vaste jauhinpesän paineen muutokseen 0,18 MPaista 

0,15 MPa:iin on esitetty kuvassa 45. Jauhinpesän paineen pienentyessä ve

den höyrystymislämpötila laskee, mikä vaikuttaa höyryn tuotantoon hiukan 

kohottavasti, arvosta 37,6 t/h arvoon 37,7 t/h.
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Kuva 44- Höyryn tuotannon, laimennusveden ja EOK:n vaste jau- 

hatussakeuden muutokseen. Sininen kuvaaja on höyryn tuotanto, 

vihreä laimennusvesi, violetti EOK ja punainen sakeus.

Kuva 45. Höyryn tuotannon vaste jauhinpesän paineen muutokseen. 

Vihreä kuvaaja on höyryn tuotanto ja sininen jauhinpesän paine.
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11 YHTEENVETO

Simuloinnin avulla saavutettavat mahdolliset hyödyt kuten energiasäästöt ja 

muutostilanteiden hallinnan kehittäminen tekevät CTMP:n valmistusprosessin 

dynaamisesta simuloinnista mielenkiintoisen. Samanlainen kiinnostus kohdis

tuu myös TMP:n eli kuumahierteen valmistukseen. Tässä työssä tehdyt mallit 

laajentavat simulointiympäristönä käytetyn APMS:n mallikirjastoa juuri tälle 

mekaanisen massanvalmistuksen alueelle.

Kirjallisuudessa esitettyjen hierrejauhinmallien lähestymistavat vaihtelivat 

paljon keskenään. Kuitutason ilmiöihin, todennäköisyyksiin tai sumeaan lo

giikkaan perustuvat mallit sivuutettiin tässä työssä, ja tarkempaan tarkaste

luun valittiin kaksi mallia. M desin ja M ay n [20, 29] mekanistisiin tarkasteluihin 

perustuva staattinen malli on kiinnostava perusteellisuutensa vuoksi. Tessie- 

rin ja Qianin [30] työ on taas merkittävä tämän työn kannalta, koska siinä on 

mallinnettu koko CTMP-prosessi, ja simuloitu sitä dynaamisesti.

Kirjallisuudessa esitetyt hierrejauhinmallit eivät sellaisenaan olleet paras läh

tökohta yksinkertaisella massa- ja energiataseratkaisijalla laskevalle mallille. 

Tällaisessa mallissa liialliseen tarkkuuteen pyrkiminen ei tuota haluttua lop

putulosta — on löydettävä massa- ja energiataseratkaisun kannalta oleelliset 

ilmiöt. APMS:n yksinkertaista ratkaisijaa hyödyntävä malli on parametroin- 

niltaan riittävän yksinkertainen, jotta voidaan mallintaa nopeasti laajojakin 

kokonaisuuksia — kuten tässä työssä Joutsenon BCTMP-tehdas — ja tarkas

tella mallilla osaprosessi- ja tehdastason dynaamisia ilmiöitä.

BCTMP-tehtaan malli rakennettiin APMS-simulointiympäristöön kolmitasoi

sena hierarkkisena mallina. Tehdastason malli toimii kytkentärajapintana osa- 

prosessitason malleille, jotka toimivat myös simulointimallin pääasiallisena 

käyttöliittymänä. Tiettyjen prosessilaitteiden, kuten hierrejauhimen, sisäinen 

rakenne muodostaa mallin alimman hierarkiatason eli prosessilaitetason.

Hierrejauhimen mallin perusilmiöt rajattiin kolmeen massa- ja energiataseiden
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kannalta tärkeimpään: lämmön siirtyminen massaan, kiintoaineen liukenemi

nen ja höyrynjako.

BCTMP-tehtaan ja hierrejauhimen mallin antamat kvalitatiiviset tulokset oli

vat hyviä ja oikeansuuntaisia. Kuitenkin vasta tehdasdatalla tehtävän validoin- 

nin jälkeen päästään analysoimaan mallin kvantitatiivisia tuloksia. BCTMP- 

tehtaan simulointimalli antaa mahdollisuuden kouluttaa tehtaan käyttäjiä ym

märtämään tämän monipuolisen prosessin lämpötekniset mahdollisuudet eri 

ajotilanteissa.

Tulevaisuudessa BCTMP-tehtaan simulointimalliin voidaan tarvittaessa kehit

tää erillinen käyttöliittymä koulutustarkoituksiin. CTMP-prosessin imeytyksen 

ja valkaisun reaktiokinetiikka on mielenkiintoinen mallin laajennusalue.
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