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1 Johdanto

runability, n. also runnability.
The capacity for running or for being run; spec, in Paper-making and Printing, 

the degree of ease with which paper passes through a machine.
-Oxford English Dictionary Online

Pituusleikkuri on paperitehtaassa kone, joka useimmiten tekee asiakkaalle 
lähtevän tuotteen. Asiakas harvoin kuitenkaan on loppukäyttäjä, vaan paperirullan 
täytyy toimia sujuvasti osana jatkokäsittelyprosessia. Tämän takia on tärkeää, että 
pituusleikkuri tuottaa laadukkaita ja käsittelyä kestäviä rullia. Toisaalta aina vain 
kiristyvät tehokkuusvaatimukset lisäävät painetta nostaa ajonopeuksia ja vähentää 
seisokkeja myös pituusleikkurilla. Parhaiten näihin tavoitteisiin päästään, jos 
prosessin ajettavuus pysyy hyvänä tai sitä voidaan jopa parantaa.

Yleisesti on tiedossa, että mitä suuremmalla nopeudella pituusleikkuria ajetaan, 
sitä alttiimpi se on rullausvirheille ja muille häiriöille. Yksi ratakatko voi karsia 
pituusleikkurin kapasiteettia jopa yhden tampuurin ajoajan verran. Jos rullat 
pääsevät kovasta vauhdista johtuvan tärinän vuoksi irti rullausnipistä, voi edessä 
olla useita päiviä kestävät korjaukset. Pituusleikkurin ajettavuus sisältää siis 
vähintään kolme asiaa: Rullausvirheiden ja rullavikojen minimoiminen, 
turvallisuuden ja käytettävyyden maksimoiminen sekä riittävän kapasiteetin 
turvaaminen. Ajettavuus on varsin subjektiivinen käsite ja sen muuttaminen 
objektiiviseksi ja vertailukelpoiseksi suureeksi on suuri haaste. Tässä työssä 
ongelmaa lähestytään tilastollisen monimuuttuja-analyysin kautta.

Paperituotantolinjoille on tyypillistä, että laitteiden ajettavuus vaihtelee viikottain 
tai jopa päivittäin. Nämä muutokset johtuvat satunnaisluonteisista vaihteluista 
tuotantoprosessissa ja raaka-aineissa, tuotantokoneiston kulumisesta ja muista 
häiriötekijöistä. Paperikoneella tapahtuvien muutosten on todettu vaikuttavan 
suoraan myös pituusleikkurin ajettavuuteen. Hankalan asiasta tekee se, että vaikka 
vaihteluista aiheutuvat laatumuutokset pysyvät paperikoneen laatukriteerien 
rajoissa eikä paperikoneen ajettavuudessa tapahdu muutoksia, saattaa tämä 
vaihtelu aiheuttaa suuria muutoksia pituusleikkurin ajettavuudessa. 
Äärimmäisessä tapauksessa paperikoneella erityisen hyvin kulkeva tilanne ei 
toimi pituusleikkurilla laisinkaan.
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Tällä hetkellä pituusleikkurista mitataan tuotannon aikana satoja prosessi- ja 
tilasuureita. Näiden mittausten käyttötarkoitukset kuitenkin rajoittuvat lähinnä 
suoraan koneohjaukseen. Asiantunteva operaattori voisi varmasti kertoa paljon 
koneen käytöksestä näiden mittausten perusteella, mutta jo pelkkä mittausten 
määrä tekee niiden kaikkien yhtäaikaisen tarkkailemisen mahdottomaksi. Tähän 
ongelmaan tilastotiede tarjoaa menetelmiä, joilla moniulotteista tietoa voidaan 
tiivistää merkitykseltään vastaavaan, mutta dimensioiltaan pienempään 
esitykseen. Jos pituusleikkurin ajettavuus saataisiin tiivistettyä yhteen 
tunnuslukuun, voitaisiin jatkossa erilaisten muutosten vaikutusta ajettavuuteen 
vertailla samalla asteikolla. Yksi tällainen menetelmä on tässä työssä käytetty 
pääkomponenttimentelmä sekä PLS-menetelmä.

Eräs kantotelaleikkurin ajettavuuteen vaikuttavista asioista on kiinnirullauksessa 
muodostuvien rullien halkaisijaprofiili. Epätasainen rullien halkaisijaprofiili 
aiheuttaa sen, että myös rulliin kohdistuvat tukivoimat jakautuvat epätasaisesti. 
Tällöin voi syntyä rullavikoja sekä tärinää aiheuttavia epämuodostumia. 
Pahimmassa tapauksessa epätasainen halkaisijaprofiili toimii herätteenä tärinälle 
ja samaan aikaan nostaa painotelan irti rullasta antaen rullalle enemmän 
liikkumatilaa. NordlandPapier PM3 linjan WinDrum Pro kantotelaleikkurin 
painotelapalkkiin on painotelan laakeripesien alle asennettu vaimennusmateriaalia 
sekä tämän materiaalin painumaa mittaavia antureita. Painotelapalkin asentoa 
voidaan pituusleikkureissa tarkkailla lineaaristen paikka-antureiden avulla. 
Näiden antureiden antamista tiedoista yritetään tässä työssä muodostaa arvio 
asiakasrullien halkaisijaprofiilista. Tätä tietoa sitten verrataan aiemmin 
muodostettuun ajettavuuden tunnuslukuun.
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2 Ajettavuus

Paperikoneella ajettavuus yleensä tarkoittaa ratakatkoherkkyyttä tai 
ratakatkotiheyttä (Roisum 1990), (Ahola 2005). Painossa taas ajettavuus viittaa 
paperin kykyyn kulkea sujuvasti prosessissa.(Laplante 1999) (Gidlöf 2005) 
Molempia tapauksia on tutkittu jonkin verran ja ainakin ratakatkotiheyttä 
käytetään absoluuttisena ajettavuuden mittarina joissakin yhteyksissä. Edellä 
mainituissa tapauksissa kuitenkin puhutaan enemmänkin paperin ominaisuuksista 
tai paperin käyttäytymisestä sitä käsittelevässä koneessa kuin itse koneen 
ajettavuudesta. Prosessin sujuvuuden lisäksi ajettavuus on määritelty myös laadun 
mukaan: (Renoux 1998) määrittelee hyvän ajettavuuden (rullien)
virheettömyydeksi.

Tässä työssä ajettavuudella kuitenkin tarkoitetaan pituusleikkurin operaattorin 
näkemää ajettavuutta eli nimenomaan pituusleikkurin ajettavuutta. 
Metsäteollisuuden Koulutuskeskuksen opetusmateriaalissa määritellään leikkurin 
ajettavuus seuraavasti: ”Leikkurin ajettavuudella ymmärretään leikkurin niitä 
ominaisuuksia, jotka mahdollistavat ja varmistavat sen toiminnan korkealla 
kapasiteettitasolla mahdollisimman vähän riippuvaisena ajettavan paperin tyypistä 
ja laadusta. Hyvän ajettavuuden omaava leikkuri harvoin itse aiheuttaa 
ajohäiriöitä, mutta on kuitenkin tietyssä riippuvuussuhteessa paperin laatuun ja 
erityisesti tiettyihin laatuongelmiin, kuten radan reunavikoihin ja radassa 
esiintyviin repeämiin ja reikiin. ”(Laine)

Tämä määritelmä taas lähestyy SFS-EN ISO 9241-11 standardin määritelmää 
käytettävyydestä: "Mitta, miten hyvin määrätyt käyttäjät voivat käyttää tuotetta 
määrätyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen määritetyt tavoitteet tuloksellisesti, 
tehokkaasti ja miellyttävästi." Tällöin käytettävyyttä voidaan mitata standardin 
mukaan seuraavasti: ”Analysoimalla tuloksellisuutta ja tehokkuutta, kun tuotetta 
käytetään määrätyssä käyttötilanteessa ja mittaamalla tuotteen käyttäjän 
tyytyväisyyttä. Nämä ovat käytettävyyden osatekijöiden suoria mittareita. Jos 
tuotteen käytettävyys on parempi erityisessä käyttötilanteessa, 
käytettävyysmittarit osoittavat sen.”

Tuloksellisuutta ja tehokkuutta voidaan tutkia pituusleikkurista tehtävistä 
mittauksista: Kireysprofiilin vaikutuksesta pituusleikkurin ajettavuuteen kertoo 
(Linna, Kaljunen & Parola 1995). Reijo Laine nostaa esiin ratakatkojen määrän 
sekä rullausparametrien tärkeyden, jotta valmiiden rullien laatukriteerit 
täyttyisivät ja rullat kestäisivät koko prosessin (Laine). Ajonopeus on itsestään
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selvä osa ajettavuutta, sillä se vaikuttaa suoraan kapasiteettiin, mutta sen 
muuttumiseen vaikuttavat monet muutkin seikat kuin pituusleikkurin toiminta 
(paikattavat kohdat rainassa, paperikoneen ajotilanne). Suora linkki ajettavuuteen 
löytyy tärinöiden ja ajonopeuden suhteesta, sillä ajonopeutta voidaan joutua 
pudottamaan, jos tärinät yltyvät liian voimakkaiksi. Käyttäjän tyytyväisyyden 
selvittäminen on hankalampaa, sillä kyseessä on täysin operaattorista riippuva 
subjektiivinen suure.
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3 Rullaustekniikka

3.1 Paperin ominaisuudet

Paperirainan säilyttäminen litteänä rainana vaatisi mahdottoman määrän tilaa, 
joten raina täytyy rullata säilytystä varten. Paperikone ei myöskään tuota suoraan 
lopullisia tuotteita, joten varastoon rullattu raina täytyy rullata myös auki. Paperi 
ajetaan tehtaassa rullalle ainakin kahdesti. Ensin paperikoneen loppupäässää 
paperikoneen levyiselle konerullalle eli tampuurille ja sen jälkeen 
pituusleikkurissa määrätyn kokoisiksi asiakasrulliksi. Asiakasrullien koon (leveys, 
halkaisija, hylsykoko jne.) määrää asiakkaan prosessikoneiston mitat. (Jokio 
1999)

Asiakas rullaa rullat auki ja tämän prosessin sujuvuuden (ajettavuuden) 
varmistamiseksi rullille asetetaan tiukkoja vaatimuksia: Rullan mitat täytyy olla 
oikeat. Rullan leveys, halkaisija ja rainan pituus ovat itsestäänselvyyksiä, mutta 
myös halkaisijaprofiilin täytyy olla tasainen, jotta vältytään rullavioilta, joita ovat: 
pannat, pussittaminen, puhkeamiset sekä rullan kovuuden vaihtelut. Rullien täytyy 
olla pyöreitä ja hylsyn täytyy olla keskellä rullaa. Rullien reunojen täytyy olla 
suorat eli sivuttaissiirtymät ja hylsyn ulkonemat eivät käy päinsä. Lisäksi rullan 
rakenteen täytyy olla hyvä. Rullan rakenteella tarkoitetaan rullan kovuutta ja 
sisäisiä jännityksiä. Kun nämä ominaisuudet ovat kunnossa rulla kestää hyvin 
käsittelyä ja paperi on tasalaatuista koko rullan mitalta. (Jokio 1999)

Paperin ominaisuudet vaikuttavat rullausprosessin sujuvuuteen. Paperirainan tulee 
olla tasainen, kun sitä rullataan. Tämän varmistamiseksi rainassa tulee olla riittävä 
kireys. Painavampi paperi (suurempi neliöpaino) vaatii suuremman kireyden. 
Myös hyvin suuri poikkisuuntainen vaihtelu paperin ominaisuuksissa vaatii 
suuremman kireyden. Jos kireys ylittää paperin keston, syntyy ratakatko. Paperin 
tiheys on yksi perusmuuttujista joka vaikuttaa rullausprosessiin. Rullan massa 
riippuu tiheydestä, joka puolestaan vaikuttaa kantotelaleikkurissa suoraan rullan ja 
telojen välisiin nippikuormiin. Kitkakerroin vaikuttaa kireyden säilymiseen 
rullassa ja mahdollisten (todennäköisten) epämuodostumien palautumiseen. (Jokio 
1999)
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3.2 Profiilit

Paperin ominaisuuksien vaihtelut voidaan jakaa konesuuntaiseen, 
poikkisuuntaiseen sekä satunnaiseen komponenttiin. Satunnaisella vaihtelulla ei 

ole suurta merkistystä rullauksen sujuvuudelle. (Jokio 1999)

Konesuuntainen vaihtelu aiheuttaa eniten ongelmia silloin, kun vaihtelu on 
säännöllistä ja vaihtelun taajuus on siten sopiva, että kiinnirullauksessa vaihtelut, 
esimerkiksi paksummat kohdat, asettuvat toistensa päälle. Tällöin vaihtelun 
vaikutukset moninkertaistuvat. Toisaalta jos konesuuntaisen vaihtelun taajuus on 
sopiva voivat vaihtelut myös limittyä rullaan ja tasoittua harmittomiksi. Tällöin 
lopputuloksena on tasainen rulla. Konesuuntaisia vaihteluita syntyy 
paperikoneella esimerkiksi telojen epätasaisuuksista. Mikäli olosuhteet ovat 
otolliset, saattaa konesuuntaiset epätasaisuudet olla alku vaikeallekkin 
tärinäongelmalle.(Jokio 1999)(Daly 1967)

Poikkisuuntaisista profiileista erityisesti poikkisuuntaisen paksuusvaihtelun 
merkitys valmiin muuton halkaisi)aprofiiliin on suuri. Kun raina rullataan ja 
paksut kohdat asettuvat toistensa päälle, syntyy rullien halkaisijoihin eroja. 
Paksuus/neliöpainoprofiili ei kuitenkaan sellaisenaan kasaudu halkaisijaprofiiliksi, 
vaan paperi painuu enemmän kasaan suuremman halkaisijan kohdalta, jolloin 
halkaisijaprofiili hieman tasoittuu. Paksuusprofiilin lisäksi myös paperin 
kireysprofiilin vaihtelu vaikuttaa halkaisijaprofiiliin, sillä kireämmälle rullatut 
rullat/rullan kohdat ovat halkaisijaltaan pienempiä. Muita halkaisijaprofiilin 
muodostumisen kannalta tärkeitä profiileja ovat pituusprofiili, puristuvuusprofiili, 
kosteusprofiili sekä kitkakerroinprofiili. (Jokio 1999), (Roisum 1994), (Frye 
1990)

Paperirullissa esiintyvän halkaisijaprofiilinvaihtelun aiheuttamat ongelmat 
kantotelaleikkurille, johtuvat pääasiassa kahdesta syystä: Nippikuormien 
epätasaisuudesta ja erisuurista pyörimisnopeuksista. Epätasaiset nippikuormat 
johtuvat siitä, että kantotelaleikkurissa muutto lepää koko painollaan telojen 
päällä, jolloin epätasaisessa pinnassa korkeammat kohdat kantavat suuremman 
osan painosta. Pyörimisnopeuserot taas syntyvät, kun erisuuret ympärysmitat ovat 
yhtäaikaa kosketuksissa tasaiseen ja yhtenäisellä nopeudella pyörivään telaan. 
Nippikuormien epätaisaisuus aiheuttaa lähinnä rullausvikoja ja erisuuret 
pyörimisnopeudet tärinää.(Roisum 1994)
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Kun rullan halkaisija on erikokoinen eri kohdista, on myös rullan ympärysmitta 
vastaavissa kohdissa erisuuri. Tasaista telaa vasten tämä aiheuttaa tilanteen, jossa 
rullan eri kohdat pyrkivät pyörimään eri nopeuksilla. Tämä ei kuitenkaan käy 
päinsä, koska rulla on yhtä kappaletta, jolla voi olla vain yksi pyörimisnopeus. Jos 
siis lipsumista ei tapahdu rullan ja telan välissä, telan aiheuttamat voimat voivat 
siirtyä sisäisiksi jännitteiksi rullaan. Kun sisäisten jännitteiden lisäksi nippivoimat 
painavat samaan suuntaan, syntyy rullan pintaan aaltoilua. (Roisum 1994)

Yksittäisten rullien lisäksi halkaisijaprofiilin epätasaisuus voi aiheuttaa myös 
kokonaan erikokoisia rullia. Tällöin vierekkäiset rullat pyörivät eri nopeudella, 
mutta kuitenkin ajoittain koskettavat toisiaan. Tällaisessa kosketuksessa siirtyy 
rullasta toiseen paljon energiaa (tuhansia kiloja paperia pyörii tuhansien metrien 
minuuttivauhtia). Parhaassa tapauksessa rulliin syntyy vain pieni jälki 
kosketuksesta, mutta huonoimmassa tapauksessa kosketuksesta alkaa 
spiraalimainen tapahtumaketju (ks. Rullien poukkoilu), joka saattaa johtaa jopa 
rullien uloslentoon. (Roisum 1994)

Kun halkaisijaprofiiliin kehittyy kohoumia, ei rulla pääse kontaktiin telojen 
kanssa kuin huippukohdista. Jos halkaisijaprofiili pääsee kehittymään kovin 
epätasaiseksi, jää rullan ja telan väliin joihinkin kohtiin tyhjä väli. 
Kantotelaleikkurissa tämä tarkoittaa lähinnä painotelan ja rullan väliä, sillä rullat 
painuvat kantavia teloja vasten painovoiman vaikutuksesta.(Frye 1990) , 
(Olshansky 1997) Tällöin painotela ei enää pysty hillitsemään rullan tärinää ja 
seuraukset voivat olla vakavat. Halkaisijaprofiili tulisi mieluummin saada 
sellaiseksi, että tyhjä väli jäisi muuton reunoille eikä keskelle. Muuton reunoilla 
hylsylukot pystyvät hieman hillitsemään tärinää, mutta keskellä vastaavaa 
mekaniikkaa ei ole.

3.3 Tärinät

Tärinät ovat tyypillisiä kantotelaleikkurissa, joilla ajetaan tiettyjä paperilajeja. 
Täriseville paperilajeille ominaista on, että paperin ominaisuudet ovat sellaiset, 
että rullaan syntyvät epämuodostumat eivät ehdi palautua yhden kierroksen 
aikana. Kantotelaleikkurissa lähes kaikki tärinä on lähtöisin paperirullasta tai 
ainakin muut tärinät ovat monta kertaluokkaa merkityksettömämpiä. Yleisimmät 
kantotelaleikkurissa esiintyvät tärinätyypit ovat:
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3.3.1 Alkukühdytystärinä
Alkukiihdytystärinää esiintyy yleensä pituusleikkurin alkukiihdytysrampin 
loppupäässä. Tämä tärinä saattaa aiheuttaa epätasaisia rullanreunoja sekä 
ratakatkoja. Tyypillinen alkukiihdytystärinästä kärsivä paperilaatu on karheaa ja 
sillä on suuri kitkakerroin, mutta myös jotkut kevyet ja kalanteroidut paperilaadut 
kärsivät alkukiihdytystärinästä. Tälle tärinätyypille on ominaista, että rullien liike 
on laaja-alaista, mutta koska rullat ovat vielä pieniä, ei rullien liike aiheuta 
pituusleikkurirakenteessa suuria tärinöitä. Koska rullat ovat alkukiihdytysrampin 
lopussa vielä pieniä, on tyypillinen tärinän taajuus suuri 40-150 Hz (Jorkama, von 
Hertzen 2003)

3.3.2 Rullien poukkoilu

Yleisesti tästä tärinästä kärsivät paperilaadut rullautuvat alussa helposti, kunnes 
rullat saavuttavat 500-700mm halkaisijan. Tällöin ne alkavat pikkuhiljaa kehittyä 
epäkeskoiksi. Tämä tärinä ilmenee aina rullan pyörimistaajuudella, joten siitä ei 
kuulu erityisesti erottuvaa ääntä. Kantotelaleikkureissa nähdään rullien 
poukkoilevan etu- ja takatelan välillä ja epäkeskoisuudesta johtuen hylsylukot 
tärisevät voimakkaasti. Pahimmillaan poukkoilevat rullat saattavat johtaa muuton 
uloslentoon. (Jorkama, von Hertzen 2003)

Tämä tärinätyyppi on oletettavasti eniten riippuvainen halkaisijaprofiilin 
epätasaisuudesta. Jos rullat ovat halkaisijaltaan erikokoisia, pyrkivät ne pyörimään 
eri nopeuksilla. Rullat kuitenkin koskettavat toisiaan pyöriessään telojen päällä. 
Tällöin eri nopeuksilla kulkevat rullat aiheuttavat toisiinsa erottavan voiman ja 
toinen rullista siirtyy hieman sivuun pyörimisakselilta. Jos alkuvoima on tarpeeksi 
suuri, aiheutuu tästä spiraalimainen vahvistuva liike, joka lopulta sinkoaa rullan 
ylös ja pois telojen välistä (uloslento).(Roisum 1994) (Olshansky 1997)

3.3.3 Rullan herättämä leikkurin resonanssialueelle osuva tärinä
Suurin osa pituusleikkurin tärinöistä johtuu epätasaisuuksista paperirullassa. Yksi 
epätasainen kohta rullan pinnassa aiheuttaa yhden värähdyksen yhtä rullan 
pyörähdystä kohti. Paperirullien pyörimistaajuus muuttuu sen halkaisijan ja 
leikkurin ajonopeuden muutosten vuoksi. Tällöin syntyy tilanteita, joissa 
paperirullan pyörimistaajuus tai jokin sen moninkerta osuu leikkurin tai jonkin sen 
osa rakenteen resonanssitaajuudelle. Resonanssialueella tärinä voimistuu 
huomattavasti. (Roisum 1994)
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3.4 Kiinnirullauksen tärinöiden matemaattinen malli

Kiinnirullauksen tärinöiden teoreettista taustaa kuvaamaan on Marko Jorkama 
kehittänyt artikkelisarjassaan (Jorkama, von Hertzen 2003)(Jorkama, von Hertzen 
2005)(Jorkama 2007) matemaattisen mallin. Malli kuvaa kaksiulotteisesti 
tilanteen, jossa paperirulla lepää kahden telan päällä ja painotela lepää 
paperirullan päällä. Kantotelat sekä painotelat on mallinnettu jäykiksi, joten 
niiden pinta ei voi muokkautua, mutta paperirullan pintaan on lisätty vapausasteet 
nippien aiheuttamille painaumille. Kuva 1 esittää kantotelaleikkurin telojen ja 
rullan muodostaman geometrian.

Kuva 1 Kiinnirullauksen tärinöiden matemaattinen malli (Jorkama, von 
Hertzen 2005)

Yllä esitetystä geometriasta Jorkama on johtanut liikeyhtälöt kaikille teloille ja 
paperirullalle. Muuntamalla nämä yhtälöt Laplace-tasoon saatiin systeemin 
karakteristiset ominaisuudet esille. Tutkimalla systeemin ominaistaajuuksien 
kehitystä rullan koon kasvaessa selvisi, että rullien pyörimistaajuuden 
moninkerrat ja kantotelojen resonanssitaajuus osuvat samalle alueelle useissa 
kohdissa normaalin muuton aikana. Siirtofunktion juuriura vahvistaa nämä 
epästabiilisuusalueet. Nämä epästabiilisuusalueet selittävät yleisimmät 
kantotelaleikkurin tärinätapaukset.
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4 Monimuuttuja-analyysi

Monimuuttujamenetelmien päätarkoitus on pienentää tarkkailtavien muuttujien 
määrää. Mitatussa datassa saattaa olla paljon muuttujia, jotka kertovat samasta 
ilmiöstä hieman eri näkökulman. Esimerkiksi, jos mittauksissa on kaksi 
vierekkäistä lämpötilan mittausta, voidaan näiden mittausten tilalle laskea yksi 
muuttuja, joka varsin tarkasti noudattaa kuitenkin alkuperäisten muuttujien 
vaihtelua.

4.1 Pääkomponenttianalyysi (RCA)

Pääkomponenttimenetelmää on käytetty paljon kemometriassa (kemian osa-alue, 
jossa kemiallisia tapahtumia selitetään tilastotieteellä, kemian tilastotiede). 
Kemiallisten prosessien tarkkailuun soveltuvana se on päässyt myös 
paperitehtaisiin. Paperitehtaissa pääkomponenttimenetelmää on useimmiten 
käytetty märän pään kemiallisten muutosten analysointiin, mutta joitain 
sovelluksia esim. (Bissessur, Martin & Morris 1999) on myös mekaanisen 
prosessin tutkimiseen. Pääkomponenttimenetelmää on myös usein käytetty 
tilastollisen prosessiohjauksen menetelmänä. Tällöin
pääkomponenttimenetelmällä muodostetaan malli prosessin normaalista 
käytöksestä, johon prosessin nykytilaa verrataan. Kun havaitaan poikkeamia, 
pyritään poikkeama korjaamaan mallin mukaiseksi.

Itse pääkomponenttimenetelmän idea on tiivistää moniulotteinen ja itsensä kanssa 
korreloiva tieto pienempään avaruuteen, säilyttäen kuitenkin mahdollisimman 
suuren osan alkuperäisestä tietomäärästä. Perusolettamus 
pääkompenttimenetelmän takana on, että merkittävin tietomäärä on siellä, missä 
muuttujissa on suurin vaihtelu ja pieni residuaalivaihtelu on lähinnä kohinaa. 
Pääkomponentilla tarkoitetaan lineaarista yhdistelmää alkuperäisistä muuttujista. 
Nämä yhdistelmät kootaan siten, että ensimmäinen pääkomponentti asettuu 
suurimman vaihtelun suuntaiseksi. Toinen pääkomponentti asettuu kohtisuoraan 
ensimmäiseen pääkomponenttiin nähden ja suurimman jäljelle jäävän vaihtelun 
suuntaan. Kuva 2 pyrkii esittämään pääkomponenttien sijoittumisen alkuperäiseen 
dataan verrattuna.
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Kuva 2 Pisteet esittävät alkuperäistä mittaustietoa ja pääkomponentit (pl ja 
p2) on kuvattu viivoilla

Pääkomponenttianalyysi on dimension redusointitekniikka. Sen tarkoitus on siis 
tiivistää moniulotteinen tieto helpommin havainnollistettavaksi. Aina, kun 
tiivistetään tietoa, menetetään, jokin osa alkuperäisestä tiedosta. 
Pääkomponentteja voidaan laskea maksimissaan yhtä monta kuin alkuperäisessä 
tiedossa on dimensioita. Jos nämä kaikki pääkomponentit otetaan mukaan malliin, 
on mallin selitysaste 100 %. Kuitenkin pääkomponentit asettuvat aina 
järjestyksessä suurimman jäljellä olevan vaihtelun suuntaiseksi. Kun vielä 
oletetaan että mitatussa tiedossa olevan kohinan vaihtelu on pientä verrattuna 
varsinaisen tiedon vaihteluun, voidaan olettaa, että ottamalla malliin tietty määrä 
komponentteja, jäljelle jäävät komponentit kuvaavat lähinnä kohinaa. 
Komponenttien määrän valintaan on useita menetelmiä. Yksinkertaisin niistä on 
asettaa jokin raja selitysasteelle. Esim. valitaan niin monta komponenttia, että 
niiden yhteenlaskettu selitysaste on 90 % kokonaisvaihtelusta.

4.2 Pääkomponenttimenetelmän matematiikka

Kun matriisin X dimensiot ovat n*m (n näytettä ja m muuttujaa/sensoria), saadaan 
pääkomponenttianalyysilla siitä muodostettua n kappaletta vektoreita, jotka ovat 
lineaarikombinaatioita m mitatusta muuttujasta. Näitä vektoreita p¡ kutsutaan 
pääkomponenteiksi. Ensimmäinen pääkomponentti asettuu suurimman vaihtelun 
suuntaiseksi.
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t\ = XPx

m-dimensioisessa avaruudessa pääkomponentti py määrää tason alkuperäisten 
muuttujien suhteen ja pistevektori f, esittää jokaisen mittauksen projektion ko. 

tasolle. Toinen pääkomponentti on ortogonaalinen ensimmäisen suhteen ja asettuu 
suurimman jäljellä olevan vaihtelun suuntaan. Tämä jatkuu, kunnes on saatu m 
pääkomponenttia. Tällöin matriisi X on hajoitettu seuraavasti:

x=tpt=£/,i>r,
i—l

jossa pistematriisi T koostuu pistevektoreista ja latausmatriisi P koostuu 
pääkomponenteista. Käytännössä kuitenkin on harvoin tarvetta laskea kaikkia 
pääkomponentteja, vaan pienempi lukumäärä k riittää kuvaamaan suurimmat 
vaihtelut. Käyttämällä vain k kappaletta pääkomponenttej a tiedon dimensiot 
vähenevät m:stä k:hon. Tällöin matriisi X kirjoitetaan:

X=t,t,pJ +£,
i=Z

jossa E on residuaali matriisi. (Bissessur, Martin & Morris 1999)

4.3 NIPALS-algoritmi

NIPALS (Nonlinear Iterative vartial Least Squaresj-algoritmi ei laske kaikkia 
pääkomponenttej a kerralla, kuten muut pääkomponenttimenetelmään sovelletut 
algoritmit, esim. singulaari arvo hajotelma (SVD). Tällöin säästetään hieman 
vaivaa pääkomponenttej a laskettaessa, kun on tarkoitus laskea vain tietty määrä 
ensimmäisistä pääkomponenteista.

1. Valitaan yksi matriisin X sarakkeista x¡ vektoriksi t 

t = x,

2. Projisoidaan matriisi X vektorille t, jotta löydetään painot vastaavalle 
pääkomponentille p

XTt
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3. Normalisoidaan pääkomponentti p, jotta pituudeksi saadaan 1

4. Tallennetaan vanha vektori t ja projisoidaan matriisi X vektorille p, jotta 
löydetään vastaava pistevektori t

t =---- —
„i „
P P

5. Lasketaan uuden ja vanhan pistevektorin erotus ja tarkistetaan kuinka paljon 
vektori on muuttunut. Jos \d\ on suurempi kuin ennalta määrätty raja-arvo

(esim. 10"8 ), niin palataan kohtaan 2.

d = ^ old ~t

6. Poistetaan saatu pääkomponentti p matriisista X 

E = X - tpT

Seuraavat pääkomponentit löytyvät toistamalla tätä algoritmia, käyttäen E:tä X:n 
tilalla.

X=E

(Lohninger 1999)

4.4 Indikaattorit

Kun pääkomponenttimenetelmällä on mallinnettu järjestelmän tilamuuttujien 
normaali käyttäytyminen, voidaan uusia mittauksia verrata tähän malliin ja näin 
päätellä kuinka hyvin jäijestelmä mittaushetkellä toimii. 
Pääkomponenttimenetelmä redusoi mittausten ulottuvuudet huomattavasti 
pienempäään määrään, mutta ulottuvuuksia jää silti helposti liikaa, jotta niitä olisi 
helppo seurata yhtäaikaa. Tästä syystä käytetään erityisiä indikaattoreita 
kuvaamaan, kuinka hyvin mittaukset sopivat laskettuun normaalitilan malliin.
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4.4.1 Hotellingin T2-tunnusluku
Mittausten vaihtelua PCA-mallin sisällä kuvaa Hotellingin T^-tunnusluku. T2 on 

normalisoitujen pistearvojen eli pääkomponentille projisoitujen havaintojen 
neliösumma.

T2 - xTPA~'PTx,

jossa x on havaintovektori, P pääkomponenttien muodostama latausmatriisi ja 
Л matriisi, jonka diagonaalilla on pääkomponenttien varianssit.

Tälle tunnusluvulle saadaan raja-arvot Khi-toiseen -jakauman perusteella, kun 
näytemäärä on suuri, kuten tilastollisen prosessin tarkkailun tapauksissa usein on. 
(Qin 2003) Tällöin saadaan hälytysraja,

joka antaa väärän hälytyksen I00a% todennäköisyydellä. Tällöin or = 0.05 on 
varoitusraja ja or = 0.01 on toimintaraja. Nämä rajat määräävät 
pääkomponenttitasoihin ellipsit, joihin normaalitilanteen mittaukset projisoituvat.

4.4.2 Ennusteen neliövirhe (SPE)
Pelkän Г2-tunnusluvun tarkkailu ei yleensä riittävästi kerro systeemin 

käyttäytymisestä, sillä se kertoo vain valittujen pääkomponenttien sisäisestä 
vaihtelusta. Valittujen komponenttien määrittämä taso on laskettu systeemin 
normaalin vaihtelun perusteella. Jos jokin täysin mallintamaton tapahtuma 
vaikuttaa systeemin käyttäytymiseen, se voi jäädä huomaamatta /^-tunnusluvulta. 

Tällaiset mallintamattomat tilanteet saadaan kiinni tarkkailemalla 
residuaalimatriisin neliöennustevirhettä.

SP£-|$||2=||(/-PPrg,

jossa x on alkuperäinen havaintovektori ja x on mallin estimointivirhe.

Tämä suure kertoo uuden mittauksen kohtisuoran etäisyyden neliön PCA-mallin 
määräämästä tasosta. Normaalitilanteessa suure on pieni, mutta jonkin 
mallintamattoman tilanteen tapahtuessa, suure nousee yli hälytysrajasta. 
Hälytysrajoille (Qin 2003) antaa lausekkeen:
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jossa jakauman vapausaste h ja kerroin g ovat:

j=i+1

jossa Äj on pääkomponenttia vastaava varianssi

ja

h = v'=,+l y

;=<+•

4.5 Monisuuntainen pääkomponenttimenetelmä (MPCA)

Pituusleikkurin prosessi on luonteeltaan panosprosessi, sillä jokainen muutto on 
oma tuotantoerä. Jokainen muutto alkaa ja päättyy tilanteeseen, jossa 
pituusleikkuri on pysähtynyt. Näiden tilanteiden väliin jää kiihdytys, tasaisen ajon 
vaihe sekä hidastus. Perinteinen tilastollinen analyysi taas on kehitetty jatkuvan 
prosessin tarkkailuun ja se mallinnetaan normaalin toimintapisteen ympärille. 
Tällöin poikkeavat mittaustulokset merkitsevät yleensä vikaa. Eräprosessissa 
tilanteet kuitenkin vaihtelevät ajan lisäksi eräkohtaisesti. Tämä lisää mittausdataan 
uuden ulottuvuuden.

Uuden ulottuvuuden käsittelemiseksi on lähes yksiselitteisesti ehdotettu 
kolmiulotteisen (erät x muuttujat x aika) mittausdatan avaamista kaksiulotteiseksi 
ennen varsinaiseen analyysimenetelmään syöttämistä. Erilaisia tapoja 
kolmisuuntaisen mittausdatan avaamiseksi on vertaillut Theodora Kourii (Kourti 
1995) päätyen siihen, että tehokkain tapa on esitetty artikkelissa: Paul Nomikos ja 
John McGregor (Nomikos 1994). Heidän esittämässä tavassa mittausmatriisi 
avataan siten, että siitä otetaan pystysuoria viipaleita (erät x muuttujat), jotka 
asetellaan vierekkäin. Näin syntyy matriisi, joka mahdollistaa erien välisen 
vaihtelun analysoimisen muttujien ja niiiden aikavariaation suhteen. Ennen



16

analyysia mittaukset standardoidaan vähentämällä jokaisesta sarakkeesta ko. 
sarakkeen keskiarvo ja jakamalla sarakkeen yksikkövarianssilla.

Kuva 3 MPCA menetelmän lähtömatriisi, X sekä sen hajoittaminen PCA 
menetelmän mukaisesti pistevektoriin, t, painomatriisiin, P, sekä 
residuaalimatriisiin, E (Nomikos 1994)

Vähentämällä jokaisesta sarakkeesta ko. sarakkeen keskiarvo poistuu 
mittaustiedoista jokaisen muuttujan keskimääräinen aikavaihtelu. Tällöin 
mittausdatalle suoritettu pääkomponenttianalyysi kuvaa jokaisen muuttujan 
vaihtelua keskimääräisen trajektorin ympärillä ja näin ollen suurin osa muuttujien 
mahdollisista epälineaarisuuksista poistuu (Nomikos 1994).

4.6 PLS-regressio

PLS (Partial Least Square) - regressio on sukua pääkomponenttianalyysille. Tällä 
kertaa ei tosin keskitytä pelkästään muuttujien vaihtelun tarkasteluun, vaan 
pyritään optimoimaan regressio selittävien ja selitettävien muuttujien korrelaation 
löytämiseksi. Perusideana on etsiä regressioanalyysin keinoin riippuvuuksia 
selitettävien ja selittävien muuttujien välille. Muuttujia ei kuitenkaan verrata
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toisiinsa suoraan, vaan muuttujien niin sanottua piilotettua rakennetta (latent 
basis) verrataan toisiinsa.(Geladi, Kowalski 1986b) ja (Geladi, Kowalski 1986a)

Eli selittävät muuttujat vektoreissa x, matriisissa X, projisoidaan 
pienempidimensioiseen avaruuteen Z/. Nämä muuttujat projisoidaan avaruuteen 
Z2, josta pisteet projisoidaan takaisin suurempidimensioiseen avaruuteen Y.

X-JMZ,^Z2^y 

(Hyötyniemi 2001)

X=TPT +E = ^tiPJ

i=l

ja

Y = TQT +F = Y1tlq! ,
i=l

jossa <2 on latausmatriisi ja F residuaalimatriisi 

T = XW(PTWy',

jossa W on matriisin X painotusmatriisi.

Monisuuntainen PLS (Multiway PLS) toimii kuten MPCA, selitettävät muuttujat 
vain kerätään matriisiin Y. (Kourti 1995) Myös varsinainen laskenta voidaan 
suorittaa samalla NIPALS-algoritmilla, kuin MPCA:n tapauksessa.

4.7 Eräprosessin analysointi PLS-menetelmällä jakamalla 
erä valheisiin

Eräprosessin erän jakamista vaiheisiin on ehdottanut Ningyun Lu, Hong Kongin 
tiedeyliopiston kemian laitokselta artikkeleissaan: (Lu et ai. 2004) ja (Lu 2005). 
Jälkimmäisessä artikkelissa vaiheiden löytämiseen käytetään PLS- 
regressiomenetelmää. Ideana on etsiä mitatuista prosessisuureista erilaisia 
korrelaatiorakenteita ja verrata niitä laatumuuttujien eräkohtaisiin muutoksiin.
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Toisin sanoen, kun erän prosessimuuttujien käyttäytymisessä huomataan muutos, 
todetaan uuden vaiheen alkaneen. Käytännössä tämä tehdään jakamalla 
prosessimuuttujien muodostama kolmiulotteinen mittausmatriisi kaksiulotteisiksi 
(muuttujat x erät) matriiseiksi, jotka edustavat muuttujien korrelaatiota tietyllä 
mittaushetkellä prosessia. Kuva 4 esittää tämän jaon hieman havainnollisemmin.

»

0: e, б.
(’lustering algorithm

Stage Pl.S model у, = xÅ - Ø',c = 1, ,C

Kuva 4 Esitys PLS-regression käytöstä erän vaiheiden määrittämiseen, i on 
erien lukumäärä, j on prosessimuuttujien lukumäärä ja k on mittaushetkien 
lukumäärä. (Lu 2005)

Jaottelun jälkeen mittaushetkiä kuvaaville matriiseille suoritetaan PLS- 
regressioanalyysi, jossa selitettävänä muuttujana käytetään haluttua 
laatumuuttujaa. Näin saadut regressiomallit syötetään lajittelualgoritmiin, joka 
lajittelee mallit keskenään samankaltaisten joukkoon. Perustavana ajatuksena on, 
että kun prosessin vaihe vaihtuu, niin PLS-menetelmän löytämät 
korrelaatiorakenteetkin muuttuvat.

Lajittelualgoritmin lajiteltua yksittäiset mallit samankaltaistensa sekaan ryhmiin, 
joita on C kappaletta. Voidaan näistä ryhmistä muodostaa kutakin prosessin 
vaihetta, c, kuvaava malli, Lu:n mukaan kaavalla:
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0* = —-— Yj®k(c = L2»-..,C;k = 1,2,...,nvaUu c), jossa
^ vaihe _ c к

nvaihe_c on yksittäisten mallien lukumäärä vaiheessa c.

Mallin sopivuutta vaiheensa mittauksiin kuvataan R2-indeksillä, joka lasketaan 

kaavalla:

R 2
k = 1

K*-y.)2
1=1 Jossa

k on mittaushetki, i on erän numero, y* on mittaus erästä i hetkellä k, yik on 

mallin antama ennuste mittauksesta erästä i hetkellä k ja ÿ on kaikista eristä 

otettujen mittausten keskiarvo.

R:-indeksi mittaa mallin sopivuutta mittauksiin eli sitä kuinka hyvin malli pystyy 

ennustamaan halutun laatumuuttujan syötettyjen mittausten perusteella. Mitä 
korkeampi on R2-indeksin arvo, sitä paremmin malli kuvaa mittausten 

korrelaatiota haluttuun laatumuuttujaan.



5 Tutkimusongelmat

5.1 Halkaisijaprofiilin mittaus

Kantotelaleikkurissa muutto lepää kahden telan varassa, joten erisuuret rullat 
painuvat teloja vasten. Muuton päällä on painotela, jota painetaan rullia vasten. 
Painotela on rullauksen aikana voimaohjauksella. Tällöin painotelan 
hydraulisylinterit keventävät voimamittauksen perusteella painotelaa siten, että 
rulliin kohdistuu juuri haluttu kuorma. Rullien kasvaessa painotela siirtyy kasvun 
mukana voimamittausten perusteella.

Painotela on tutkittavassa leikkurissa jaettu neljään eri osaan. Osat on yhdistetty 
toisiinsa laakeripesien kautta. Laakeripesät puolestaan on kiinnitetty 
painotelapalkkiin. Näiden laakeripesien alla on vaimennusmateriaalia, jonka 
tarkoitus on vaimentaa painotelan värähtelyä. Samaan rakenteeseen on kiinnitetty 
induktiiviset anturit, jotka mittaavat vaimennusmateriaalin kokoonpuristumista. 
Näillä antureilla siis saadaan koneen poikkisuuntaisesti viidestä kohdasta mitattua, 
kuinka paljon vaimennusmateriaali on painunut kokoon. Lisäksi painotelapalkin 
asentoa voidaan tarkkailla palkin molemin puolin sijoitettujen lineaarianturien 
avulla.

Painuma-antureiden nollakohta etsitään jokaisen muuton lopussa historiadatasta, 
kun painotela on noussut irti rullista. Lineaariantureiden ja muiden mittauksissa 
käytettävien antureiden nollakohdat on määritetty leikkurin käyttöönotossa.

5.2 Ajettavuuden mittari

Jotta voitaisiin tutkia, kuinka halkaisijaprofiili vaikuttaa pituusleikkurin 
ajettavuuteen, täytyy etsiä suure, jota voidaan mitata ja joka kertoo pituusleikkurin 
toiminnasta ajettavuuden kannalta olennaiset tiedot. Ennen tätä työtä ei ole 
kukaan yrittänyt tiivistää pituusleikkurin mittaustietoja yhteen muuttujaan. Sen 
sijaan monien muiden prosessien sujuvuutta on onnistuneesti tarkkailtu erilaisilla 
tilastollisilla menetelmillä. Muun muassa: (AlGhazzawi, Lennox 2008), 
(Reinikainen 2007) sekä (Zheng et ai. 2001) Lähdettäessä soveltamaan näitä 
menetelmiä pituusleikkuriin on ensimmäiseksi mietittävä, mitkä mittaukset 
kertovat pituusleikkurin ajettavuudesta.
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Lyhyen haastattelun perusteella operaattorikouluttajan mielestä leikkurin 
ajettavuudesta kertovat asiat ovat: kiinnirullauksen tärinät, rullien liikehdintä sekä 
rullausparametrien olo- ja asetusarvojen ero. Näistä mittauksista tärinöiden tasot 
on suoraan saatavissa leikkurin historiatiedoista samoin olo- ja asetusarvot. 
Rullien liikettä on vaikea saada selville muuton keskeltä, mutta reunimmaisten 
rullien liikettä voidaan jonkin verran seurata seuraamalla hylsylukkojen voima- ja 
paikka-antureita (tärinäantureiden lisäksi). Toinen keino tutkia asiaa on etsiä 
mittauksista ne muuttujat, jotka parhaiten selittävät subjektiivisen arvion muuton 
ajettavuudesta.

Tilastollinen prosessin tarkkailu olettaa, että tulevaisuudessa ajettavat hyvät erät 
ovat vaihtelevuudeltaan samankaltaisia kuin historiaan tallennetut hyvin sujuneet 
erät. Täytyy siis löytää muutamia hyvin sujuneita muuttoja ja etsiä niistä 
olennainen informaatio. Tämä onnistuu edelläkuvatulla MPCA menetelmällä, 
joka vertailee eräkohtaista vaihtelua. MPCA-menetelmällä muodostetaan 
pääkomponentit matriisista, johon on kerätty kaikkien erien mittaustiedot 
ajomieskouluttajan haastattelun perusteella valituista muuttujista. Kun 
pääkomponentit on muodostettu projisoidaan erien mittausdatat ensimmäisten 
pääkomponenttien virittämään avaruuteen. Avaruudessa toisiaan lähekkäin 
asettuvat erät ovat vaihtelultaan samankaltaisia.

MPCA menetelmän ensimmäinen vaihe auttaa vertailemaan eriä keskenään. 
Seuraava vaihe on muodostaa tunnistetuista hyvistä eristä tilastollinen malli, jota 
voidaan käyttää prosessin seurantaan. MPCA-menetelmä suoritetaan kuten 
edellisessäkin vaiheessa, mutta tällä kertaa mukaan otetaan vain hyväksi 
luokitellut erät. Mittaustietojen standardoinnissa käytetyt keskiarvo ja 
yksikkovarianssi tallennetaan omaan tietokantaansa. MPCA-menetelmän 
muodostamista pääkomponenteista valitaan haluttu määrä pääkomponentteja 
malliin.

Prosessin seurantaan liittyvä ongelma on, että kun erä on vielä kesken, ei ole vielä 
olemassa valmista mittaustietoa koko erän sujumisesta. Mittausta ei siis voi 
suoraan verrata valmiiden muuttojen historiatietoihin, sillä vajaat mittaukset 
näyttävät MPCA menetelmän näkökulmasta väistämättä eroavan historiaan 
tallennetuista kokonaisista mittauksista. Vajaita mittauksia voidaan siis verrata 
historiatietoihin vain siltä osin kuin ne ovat valmiita. Tuloksen arvioimiseen 
käytetään SPE ja T2-indikaattoreita.
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6 Mittalaitteiston (leikkurin) esittely

6.1 Kantotelaleikkuri

Pituusleikkurin tehtävä on leikata paperikoneella tehty koko paperirainan levyinen 
rulla kapeammiksi erillisen hylsyn ympärille rullatuiksi asiakasrulliksi. 
Pituusleikkuri voidaan jakaa kolmeen osaa: Aukirullausosassa paperikoneelta 
tuleva tampuuri rullataan auki ja paperiraina ohjataan leikkausosaan. 
Leikkausosassa paperiraina kulkee leikkausterien lävitse ja leikkautuu 
halutunlevyisiksi kaistaleiksi. Tämän jälkeen kaistaleet levitetään hieman erilleen 
toisistaan ja ohjataan kiinnirullausosaan. Kiinnirullausosassa leikatut kaistaleet 
rullataan hylsyjen ympärille oikean kokoisiksi rulliksi. (Jokio 1999)

Pituusleikkurit voidaan jakaa pääasiassa kahteen ryhmään: Kantotelaleikkureihin 
sekä moniasema-leikkureihin Toisistaan nämä leikkurityypit eroavat eniten 
kiinnirullausosan rakenteessa. Kantotelaleikkureissa asiakasrullat (eli muutto) 
lepäävät leikkurin nimen mukaisesti telojen päällä. Hylsylukot tukevat vain 
muuton reunimmaisia rullia. Ensimmäinen kantava tela eli takatela on 
nopeusohjattu ja toinen kantava tela, etutela, on momenttiohjattu. Kannattelevien 
telojen lisäksi kantotelaleikkurissa on myös painotela, joka painaa rullia erityisesti 
rullauksen alkuvaiheessa, kun paperirullan massa ei vielä tuota riittävää 
nippikuormaa. Toinen yleisesti käytetty vaihtoehto on moniasema-leikkuri, jossa 
jokainen asiakasrulla on omassa asemassaan, omien hylsylukkojen 
kannattelemana ja oman painotelan alla. Tällaiseia leikkureita käytetään 
useimmiten vaativille paperilajeille, joiden ajaminen kantotelaleikkurilla on 
vaikeaa. (Jokio 1999)

WinDrum Pro leikkurissa erikoista muihin kantotelaleikkureihin nähden on sen 
liikuteltava takatela. Takatelan laakeripesät on asennettu liukujohteille ja 
servomoottorit paikoittavat molemmat laakeripesät pituusleikkurin ohjelmiston 
käskyjen mukaan. Tarkoituksena tällä rakenteella on mahdollistaa paremmin 
hallittu kiinnirullaus. Takatelaa siirtämällä voidaan vaikuttaa nippikuormaan sekä 
kiinnirullauksen ominaistaajuuksiin. Kun takatelaa liikutetaan, muuttuu rullan 
paikka kiinnirullausosassa, joten perinteinen pelkästään lineaarijohteilla kulkeva 
hylsylukkorakenne ei riitä, vaan rullan konesuuntainen liikkuminen on täytynyt 
ottaa huomioon hylsylukkojen erillisellä swing-heiluriliikkeellä.
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Kuva 5 WinDrum Pro kantotelaleikkuri, 1: aukirullausosa, 2: leikkausosa, 3: 
kiinnirullausosa

Kantotelaleikkurissa säädettävät rullausparametrit ovat kireys, nopeus, 
rullausvoima sekä nippikuorma. Kireys auttaa pitämään paperirainan tasaisena 
ennen leikkausosaa ja antaa peruskireyden, jolla paperi rullataan hylsyn ympärille. 
Ensimmäisen nipin tarkoitus on estää ilman jääminen rullaan ja säätää rullan 
tiukkuus sopivaksi. Rullauksen alussa rullan massa ei riitä tuottamaan riittävää 
nippikuormaa, joten rullia painetaan painotelalla vasten teloja. Loppurullauksessa 
rullien massa tuottaa riittävän ison nippikuorman ja painotelan tehtäväksi jää vain 
kulkea rullan päällä hillitsemässä rullien tärinää. Toisen nipin eli etutelan nipin 
tarkoitus on kasvattaa rullan kireyttä lisäämällä rullausvoimaa. Rullausvoimalla 
voidaan vähentää nippikuorman vaikutusta ja näin vähentää nippikuormasta 
johtuvia rullausvikoja. (Jokio 1999)

Kantotelaleikkurin yleisimpiä ongelmia ovat rypyt ja purskeet, jotka liittyvät 
epätasaiseen neliömassaprofiiliin ja korkeaan nippikuormaan. Ryppyjä syntyy kun 
rullaan vaikuttaa paikallisesti pieni kireys ja suuri nippikuorma. Tällöin alemmat 
kerrokset liukuvat toisiinsa nähden. Aaltoilua syntyy, kun huonon 
paksuusprofiilin takia korkeat kohdat kasautuvat päällekkäin ja näin rullaan 
syntyy halkaisijaprofiilin heittoja. Tällöin rullaan syntyy vetäviä ja leikkaavia 
voimia.



24

Hylsyn epäkeskeisyys ja rullien pomppiminen ovat yleisiä ongelmia 
kantotelaleikkurilla. Nämäkin ongelmat johtuvat paksuusprofiilista, joka aiheuttaa 
epätasaisen halkaisijaprofiilin. Tällöin rullilla on eri kulmanopeus, joka taas 
johtaa rullien päätyjen välisiin kitkavoimiin. Tästä on seurauksena rullien 
pomppiminen, hylsyjen epäkeskeisyyttä ja jopa uloslento. Värähtelyt 
kantotelaleikkurissa liittyvät paperirullan, kantotelojen ja painotelan 
muodostaman systeemin resonanssitaajuuksiin. Systeemin ominaistaajuus ja 
rullien pyörimistaajuus muuttuu, kun rullakoko muuttuu ja joissain tilanteissa ne 
osuvat päällekkäin. Tällöin tärinä voimistuu huomattavasti. (Jokio 1999)

6.2 Hyödynnettävät anturit tarkemmin

6.2.1 Painotelan vaimennusmateriaalin kokoonpuristumaa mittaavat 
anturit

Kuva 6 Painumaa mittaavan anturin sijoitus

Painotela on jaettu osiin, jotka on kiinnitetty painotelapalkkiin laakeripesien 
kautta. Näiden laakeripesien alla on mekanismi, jossa kuminen 
vaimennusmateriaali painuu kasaan kun painotelaan kohdistuu painetta. Ideana 
tässä ripustuksessa on, että pehmeäpinnoitteisen painotelan sijaan, voitaisiin 
käyttää kovapintaisia teloja, mutta rakenne kuitenkin joustaisi, kuten 
pehmeäpintainen tela. Painotelan laakeripesä on kiinnitetty levyyn, joka on toislta 
puolelta saranoitu kiinni painotelapalkkiin ja kuvassa näkyvältä puolelta tuettu 
ylä- ja alapuolisella vaimennusmateriaalilla. Näin saadaan mekanismiin joustoa 
sekä puristuksen että vedon suhteen. Jousto on mekaanisesti rajoitettu +/-1 mm
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matkalle. Mekanismiin on lisätty induktiiviset anturit mittaamaan 
vaimennusmateriaalin kokoonpainumista.

6.2.2 Painotelapalkin paikka-anturit

Painotelapalkki liikkuu hydraulisylintereiden voimalla pystysuorilla johteilla 
paperirullan koon muuttuessa. Painotelapalkki seuraa rullan pintaa voimasäädön 
avulla. Painotelapalkin paikkaa ja asentoa mitataan palkin molemmin puolin 
asennetuilla lineaariantureilla.

6.2.3 Telojen tärinäanturit

Teloista tärinää mitataan kiihtyvyysantureilla. Tieto muutetaan anturissa RMS- 
arvoksi. Kiihtyvyysanturit on asennettu telojen laakeripesiin.

6.2.4 Painotelapalkin voima-anturit

Painotelapalkkia liikuttavat hydraulisylinterit on kiinnitetty painotelapalkkiin 
voima-antureiden välityksellä. Näistä antureista saatava voimatietoa käytetään 
painotelan voimasäädön toteutukseen.

6.2.5 Painotelapalkin tärinäanturit

Painotelapalkkiin on kiinnitetty 2 kpl tärinäantureita. Toinen antureista mittaa 
pystysuunnan värähtelyä ja toinen mittaa konesuuntaista värähtelyä. Anturit 
kertovat tärinän RMS-arvon.

Kuva 7 Kiinnirullausosan anturointeja tyypillisessä pituusleikkurissa: 1 
Painuma-anturit, 2 Painotelapalkin paikka-anturit, 3 Telojen tärinäanturit, 4 
Painotelapalkin voima-anturit, 5 Painotelapalkissa tärinäanturit kone- ja 
pystysuuntaan
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6.2.6 Hylsylukkojen voima-anturit

Hylsylukoissa on 2 kpl voimamittauksia. Toinen mittauksista on poikkisuuntainen 
ja kertoo kuinka kovaa hylsyjä painetaan toisiaan vasten. Toinen mittaus on 
pystysuunnassa ja sitä käytetään hylsylukkojen voimasäädön toteutuksessa.

6.2.7 Hylsylukkojen paikka-anturit

Hylsylukot liikkuvat johteilla hydraulisylintereiden liikuttamana. Hylsylukkojen 
paikkaa mitataan lineaarianturilla sekä kulma-anturilla, joka kertoo hylsylukon 
swing-asennon eli hylsylukon konesuuntaisen kaarevan liikkeen, jota tarvitaan 
kompensoimaan liikkuvan takatelan aiheuttamaa rullien siirtymistä.

6.2.8 Hylsylukkojen tärinäanturit

Hylsylukoista tärinää mitataan kiihtyvyysantureilla. Tieto muutetaan anturissa 
RMS-arvoksi. Hylsylukoista tärinää mitataan pystysuunnassa sekä 
konesuunnassa.

6.2.9 Poikkikireysmittaus

Pituusleikkurissa on erityinen kireyden mittaustela. Tela koostuu osista, jotka on 
kiinnitetty runkoon laakeri pesien välityksellä. Jokaisen laakeripesän alla on 
voima-anturi, joka mittaa rainan telaan kohdistamaa voimaa rainan eri kohdissa.
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7 Mittaustulokset

7.1 Mittaukset

Mittaukset suoritettiin UPM-Kymmenen Nordland Papier tehtaalla Saksan 
Dörpenissä PM3 linjan WinDrum Pro leikkurilla. Paperikoneella ajettiin kaksi 
tampuuria kokeellista neliömassaprofiilia. Ensimmäisessä koetampuurissa oli 
neliöpainoa laskettu reunoilta lg/irr noin metrin mitalta molemmista reunoista. 
Toisessa koetampuurissa neliömassaprofiilia oli nostettu 1 g/m2 noin metrin 

matkalta molemmista reunoista. Koetampuurien lisäksi mitattiin useita 
tampuureita normaalia suoraa neliömassaprofiilia, jotta saataisiin selville 
pituusleikkurin normaali ajotilanne.

Tampuureista mitattiin poikkisuunnassa kolmesta kohdasta niiden ympärysmitta, 
jotta saataisiin selville kuinka neliömassan muutokset vaikuttavat tampuurin 
halkaisijaprofiiliin. Lisäksi tampuureista otettiin talteen paksuuden 
laboratoriomittaukset poikkisuunnassa viidestä kohdasta sekä paperikoneen 
mittakehikon mittaamat keskimääräinen neliöpaino- ja paksuusprofiili. 
Testitampuureista, joissa ajettiin kokeellista neliöpainoprofiilia, pyydettiin 
neliöpainoprofiili myös laboratoriomittauksena.

Koeajot tehtiin kahden 3180mm leveän rullan trimmillä, koska tehtaan mukaan 
tällä trimmillä on kaikkein eniten ongelmia ajettavuuden kanssa. Paperilaatu on 
kopiopaperi (80g/m2), joka myös valittiin, koska tehtaan mielestä tällä laadulla on 

eniten ongelmia.

Valmiista muutoista mitattiin halkaisija rullien molemmista päistä. Lisäksi 
mitattiin rullien säde kolmeen suuntaan epäkeskeisyyden selvittämiseksi. 
Leikkurin ajon aikana kiinnirullausosan käytöstä seurattiin ja arvosteltiin 
ajettavuus silmämääräisesti asteikolla 1-5. Muuttojen ajettavuutta arvioitiin 
painotelan tärinän, rullien liikkeen, pituusleikkurin tärinän, painotelan ja rullien 
välisen raon sekä kuulohavaintojen perusteella. Mitä enemmän tärinää ja 
normaalista aj otilan teestä poikkeavaa käytös havaittiin sitä pienempi arvosana 
muutolle annettiin. Arvosana 5 vastaa siis hyvin sujunutta muuttoa ja arvosana 1 
tarkoittaa muuttoa, joka ei pysy hallinnassa edes ajonopeuden laskulla. Lisäksi 
kirjattiin ylös huomioita leikkurin käytöksestä. Myöhemmin otettiin vielä talteen 
pituusleikkurin automaatiojärjestelmän historiatiedot.



28

7.2 Neliöpainon vaikutus tampuuriin

Paperikone on käytännössä iso kuivain. Paperi muodostetaan paperikoneen 
märässä päässä perälaatikolla, jossa paperimassa suihkutetaan viiralle. Tämän 
jälkeen massasta lähinnä poistetaan nestettä erilaisin tavoin: ensin mekaanisesti 
puristusosassa ja tämän jälkeen haihduttamalla kuivatusosassa.

Kuivaamisen jälkeen alkaa paperin jälkikäsittely. Paperiin voidaan lisätä 
pinnoitteita tuottamaan haluttu väri tai muita pintaominaisuuksia. Tämä tehdään 
päällystysosassa. Yleensä viimeinen paperin käsittelyvaihe paperikoneessa ennen 
tampuurille rullausta on kalanterointi. Kalanterissa paperi kulkee useiden telojen 
muodostamien nippien lävitse. Nipeissä vallitsee yleensä kova paine ja lämpötila, 
jolloin paperin paksuus saadaan puristettua sopivaksi sekä joissakin tapauksissa 
paperin kiilto saadaan halutunlaiseksi. Kopiopaperia ajettaessa paperin paksuus on 
tärkeä suure, joten kalanteri on paksuussäädöllä.

Paperirainan kulkiessa paperikoneessa, sitä mitataan useissa kohdissa. 
Useimmiten mittaukset on asennettu traversoiviin mittaraameihin. Tällöin raina 
kulkee raamin lävitse ja raamia pitkin, koneen poikkisuunnassa, lähellä rainaa, 
liikkuu mittapää, joka mittaa paperin ominaisuuksia kuten neliöpainoa tai 
paksuutta. Paksuusmittausraami on kalanterin jälkeen juuri ennen rullainta.

Neliöpainomuutokset (Kuva 8 ja Kuva 11) näkyvät selvästi kaikissa 
neliöpainomittauksissa (Kuva 9 ja Kuva 12), mutta paksuusprofiili (Kuva 10 ja 
Kuva 13) ei silti näytä muuttuvan. Syynä tähän lienee tehokas kalanteri, joka on 
kopiopaperia ajettaessa paksuussäädöllä. Ennen mittauksia ajateltiin, että 1 g/m2 

muutos pitäisi näkyä myös paksuusprofiilissa, jopa kalanterin jälkeen, mutta 
tulosten perusteella muutos on riittämätön aikaansaamaan muutosta 
paksuusprofiilissa. Muutos siis tuotti rullia, joissa paperin tiheys on eri suuri rullan 
reunoilla kuin keskellä. Neliöpainon ja paksuuden laboratoriomittaukset (Kuva 
14) ovat samansuuntaisia, kuin paperikoneen antureilla mitatut tulokset. 
Huomioitavaa kuitenkin on, että laboratoriomittausten perusteella 
neliöpainoprofiilien muutos toteutui vain osittain. Reunat ylös - tampuurissa 
korkeimman ja matalimman neliöpainon erotus jäi vain hieman yli 0,6 g/m2.
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Kuva 8 Paperikoneen perälaatikon tavoiteneliömassaprofiili, 1. testitampuuri

Kuva 9 Paperikoneella niitattu keskimääräinen neliöpainoprofiili, 1. 
Testitampuuri

Kuva 10 Paperikoneella mitattu keskimääräinen paksuusprofiili, 1. 
Testitampuuri

Kuva 11 Paperikoneen perälaatikon tavoiteneliömassaprofiili, 2. 
Testitampuuri
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Kuva 12 Paperikoneella mitattu keskimääräinen neliöpainoprofiili, 2. 
Testi tampuuri

Kuva 13 Paperikoneella mitattu keskimääräinen paksuusprofiili, 2. 
Testitampuuri

Paksuus vaihtelee laboratoriomittausten perusteella suurimmillaan 2 mikrometriä 
eikä paksuus huipuilla vaikuta olevan korrelaatiota tehtyihin 
neliöpainoprofiilimuutoksiin. Paksuuden vaihtelut vaikuttavat siis 
mittaustarkkuuden rajoissa lähinnä satunnaisilta. Myös tampuurien ympärysmitat 
ovat kovin tasaisia. Suurin mitattu ero ympärysmitassa oli 9 mm, mutta tämäkin 
ero oli tampuurissa, jota ajettiin normaalilla neliöpainoprofiililla. Merkittävin asia 
tampuurien ympäryysmitoissa on niiden profiilien muoto, joka näyttäisi olevan 
aina melkein suora, joskin hieman hoitopuolelle laskeva. Profiileista ei ole 
löydettävissä mitään neliömassaprofiiliin viittaavaa. Myös korrelaatio paperin 
paksujen kohtien ja tampuurin paksujen kohtien välillä on olematonta. Näin ollen 
voidaan pitää selvänä, etteivät tehdyn suuruisen neliöpainoprofiilin muutokset 
vaikuta tampuurin halkaisijaprofiiliin. Vähäiset erot ympärysmitoissa johtunevat 
paperin tasaisesta paksuusprofiilista.
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Paksuusprofiili, um (lab) Neliöpainoprofiili. g/m2 (lab)

--------- 1. Testitampuuri (reunat alas)
-------- 2. Testitampuuri (reunat ylös)

--------- 1. Testitampuuri (reunat alas)
-------- 2. Testitampuuri (reunat ylös)

Kuva 14 Laboratoriomittaukset paksuudesta ja neliöpainosta. Mittauksia 5 
kpl koko koneen leveydellä. 1. testitampuuri yhtenäisellä viivalla ja 2. 
testitampuuri katkonaisella viivalla. Paksuus ei näytä korreloivan 
neliöpainon kanssa.

Suora neliömassaprofiilj

1 Testitampuuri - Lasketut reunat

--------- Halkaisija (mm)
-------- Paksuus(lab) (um)

--------- Halkaisija (mm)
-------- Paksuus(lab) (um)

2 Testitampuuri • Nostetut reunat

--------- Halkaisija (mm)
-------- Paksuus(lab) (um)

Kuva 15 Kolmen tampuurin halkaisijaero- sekä laboratoriossa mitattu 
paksuuseroprofiili
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Kuva 16 esittää kolmesta erilaisen neliöpainoprofiililla ajetusta tampuurista 
tehtyjen muuttojen halkaisijaprofiilit. Normaalilla neliömassaprofiililla ajettu 
tampuuri sisältää yhtä suuria, jollei suurempiakin vaihteluita halkaisijaprofiilissa 
kuin testiprofiileilla ajetut tampuurit. Erityisesti kahden päinvastaisella tavalla 
muutetun testiprofiilin samankaltaiset halkaisijaprofiilit tukevat ajatusta, ettei 
neliöpainoprofiililla ole ainakaan näin voimakkaasti kalanteroidussa 
paperilaadussa käytetyillä mittausmenetelmillä havaittavaa yhteyttä rullien 
halkaisijaprofiiliin.

1. Testitampuun

2. Testitampuun

,15l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Kuva 16 Kolmesta eri tampuurista tehtyjen muuttojen mitatut 
halkaisijaprofiilit

7.4 Neliöpainon vaikutus ajettavuuteen

Vaikka neliöpainoprofiilin muutokset eivät näykkään paperin paksuudessa eivätkä 
tampuurien tai rullien halkaisijaprofiileissa, on sillä ilmeisen selkeä vaikutus 
ajettavuuteen. Erityisen hyvin tämä näkyy siinä, että paperia, jossa neliöpainoa 
nostettiin reunoilla, ei pystynyt ajamaan nopeudella 2500 m/min vaan rullat saivat 
painotelan tärisemään niin voimakkaasti, että pituusleikkurin automatiikka hidasti 
nopeutta. On myös mahdollista, ettei paperikoneen prosessi ehtinyt stabiloitumaan
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uuteen ajotilanteeseen yhden tampuurin aikana ja paperiin jäi konesuuntaisia 
vaihteluita, jotka aiheuttivat huonon ajettavuuden. Kuitenkin reunoilta laskettu 
testiprofiili pystyttiin ajamaan lähes kokonaan nopeudella 2500 m/min eikä siinä 
havaittu vastaavaa epästabiilisuutta. Sen sijaan reunoilta lasketulla profiililla 
merkkinä huonosta ajettavuudesta voidaan pitää hylsylukkojen värähtelyä, joka 
ajoittain oli todella voimakasta. Rullat myös kehittyivät epäkeskeisiksi 
neliöpainoon korreloivalla tavalla. Kuva 17 esittää selvästi, kuinka reunoilta 
lasketulla neliöpainolla ajetut muutot kehittivät reunoille huomattavasti suurempia 
epäkeskeisyyksiä kuin reunoilta nostettu tai suora neliömassaprofiili.

Suora profiili

1 Testitampuuri

2 Testitampuuri

uva 17 Rullien mitatut epäkeskeisyydet, rullista mitattiin säde kolmeen 
suuntaan ja suurin sädero on epäkeskeisyyden lukema

Myös tärinatasoissa on nähtävissä odotettavan suuntaisia muutoksia. Kuva 18 
esittää muuttojen tärinäantureiden lukemia eri tampuureista ajetuilla muutoilla. 
Sininen väri tarkoittaa normaalin neliöpainon tampuuria, vihreä reunoilta 
laskettua neliömassaprofiilia ja punainen reunoilta nostettua neliöpainoprofiilia. 
Kaikkein selvin muutos tärinätasoissa on nähtävissä hylsylukkojen tärinässä. 
Reunoilta lasketun profiilin muutoissa hylsylukkojen tärinä on selvästi 
voimakkaampaa kuin normaalilla neliömassaprofiililla ajettaessa. Myös reunoilta 
nostettu profiili tärisytti hylsylukkoja hieman enemmän kuin normaali profiili.

Etu-, taka- ja painotelan tärinätasoissa ei tapahdu yhtä huomattavaa muutosta, 
mutta sielläkin testiprofiilit nousivat voimakkaimmin tärinää aiheuttaviksi.



34

Erityisesti reunoilta nostettu profiili korostuu näissä mittauksissa. Tämä sopii 
hyvin teoriaan muuton keskellä irrallaan pomppivista rullista.

Tärinätasot nousevat nopeuden kasvaessa. Kun piirretään tärinätasot nopeuden 
funktiona (Kuva 19), nähdään kuitenkin, ettei kohonneet tärinasot suinkaan johdu 
pelkästään kovasta nopeudesta. Kuvassa on selvästi nähtävissä, että korkeammilla 
nopeuksilla testitampuurit (1. Testitampuuri vihreällä ja 2. Testitampuuri 
punaisella) aiheuttavat enemmän tärinää, kuin samalla nopeudella ajetut normaalit 
tampuurit (sinisellä).

Hylsylukkojen tärinätasot: sin = suora profiili, vih = reunat alas ja pun = reunat ylös

_ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_
300 400 500 600 700

Aika (s)

Painotelan tärinätasot: sin = suora profiili, vih = reunat alas ja pun = reunat ylös 
- - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Г

12 - 

10 -

Kuva 18 Eri tampuurien tärinätasoja
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Kuva 19 Tärinät nopeuden funktioina

7.5 Online halkaisijaprofiilin mittaus

Kuva 20 Painuma-antureiden signaalit ajan funktiona yhden muuton ajalta. 
Signaalit on skaalattu vastaavien voimien kertoimilla (esim. reuna- 
antureiden jousivakio on puolet pienempi, kuin keskimmäisten antureiden) 
ja suodatettu kymmenen sekunnin juoksevalla keskiarvolla.
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Kuva 20 esittää painotelan painuma-antureiden signaalit ajan funktiona. Kuvasta 
nähdään muun muassa, että reunimmainen anturi näkee kuormassaan suuria ja 
yllättäviä muutoksia. Tämä vaikeuttaa valmiiden rullien halkaisijaprofiilin 
mittausta, sillä tässäkin tapauksessa viimeisinä hetkinä ennen muuton loppua 
reunimmainen anturi näyttää täysin eri lukemaa kuin hetkeä aiemmin. Tällainen 
loppusuoristuma on havaittavissa useissa muutoissa, mutta ei kuitenkaan kaikissa. 
Mittausten heiluessa näin paljon on mahdotonta sanoa, mikä arvo on mitattu 
telojen ollessa kosketuksissa rullien pintaan ja mitkä mittaukset ovat vain 
häiriöitä. Kun halutaan arvioida rullien halkaisijaprofiilia, pitäisi mittaukset ottaa 
juuri muuton loppuvaiheilta, jotta tulokset voitaisiin vahvistaa rullista käsin 
tehdyillä mittauksilla.

Parhaimmaksi näytteenottokohdaksi osoittautui kuvassakin näkyvä tasainen alue 
juuri ennen loppusuoristumaa. Tämä löytyy etsimällä historiadatasta painotelan 
nostoliike ja palaamalla tästä minuutti taaksepäin. Tästä alueesta otettiin minuutin 
näyte ja näytteestä laskettiin keskiarvolukemat antureille.

Antureiden lukemista laskettiin painumia vastaavat voimat, jotta erot antureiden 
jousivakioissa ja voiman jakautumisesta antureiden välille, kumoutuisivat. Näin 
saatuja lukemia sitten verrattiin valmiista muutoista mitattuihin rullan 
halkaisijoihin. Silmämääräisesti arvoituna osa mittauksista näytti sopivan 
painumamittauksiin hyvin ja osa taas hyvin huonosti. Kuva 21 esittää kaksi 
esimerkkitapausta. Ylemmässä rullista mitattu profiili on tasainen ja painuma- 
anturit ovat kuormittuneet tasaisesti. Vasemmassa reunassa on selvästi enemmän 
painumaa kuin oikeassa reunassa ja oikea reuna on rullista mitatuissa 
halkaisijoissakin alempana. Alemmassa kuvassa taas painumien lukemat näyttävät 
käyttäytyvän täysin päinvastoin kuin rullista mitattu halkaisijaprofiili. Molempien 
kuvien muutot arvioitiin ajettavuudeltaan hyviksi eikä tärinää ollut havaittavissa.
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Esimerkki hyvin korreloivista online- ja offline-halkaisijaprofiileista

Esimerkki huonosti korreloivasta online-ja offline- halkaisijaprofiilista

Kuva 21 Esimerkki korrelaatioiden vaihtelusta. Sininen esittää rullamitalla 
mitattuja halkaisijoita, vihreä painotelan asentoa ja punainen painuma- 
anturien lukemat painotelan asennolla korjattuna.

Tämän jälkeen painumia ja rullista tehtyjä mittauksia verrattiin PLS regressiolla. 
Mikäli mittausten välillä olisi olemassa jonkinlainen korrelaatio, PLS regressio 
kaivaisi sen esiin. Mitatut muuto jaettiin kahteen osaan: ensimmäiset viisitoista 
muuttoa käytettiin PLS mallin kouluttamiseen ja loput 16 muuttoa toimivat mallin 
testiaineistona. Tulos oli hyvin samansuuntainen kuin silmämääräisessä 
tarkastelussa. Osa mittauksista selittää halkaisijat todella hyvin ja osa mittauksista 
ei tarjoa minkäänlaista selitystä toteutuneille halkaisijoille. PLS regressio osaa 
kuitenkin arvioida mitattujen halkaisijaprofiileiden muutot oikean suuntaisesti 
vaikka virhettä jääkin. Kun otetaan huomioon tarkistusmittauksen 
virhemariginaalit (+/-0.5mm), näyttävät PLS mallin arviot (Kuva 22) varsin 
hyviltä. Kuitenkin yksitoista muuttoa kuudestatoista testimuutosta arvioitiin 
virhemariginaalin ulkopuolelle. Suuremmalla mittausmäärällä mallin voisi ehkä 
kouluttaa tarkemmaksikin.
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Hyva PLS-mallin ennuste halkaisijaprofiilista

Huono PLS-mallin ennuste halkaisijaprofiilista

Kuva 22 PLS-mallin ennusteet valmiista halkaisijaprofiilista. Sininen on 
valmiista rullista mitattu halkaisijaprofiili 0,5mm virhemariginaalilla ja 
punainen on PLS-mallin antama arvio valmiista halkaisijaprofiilista.

7.6 Ajettavuuden tunnusluku

Ajettavuuden tunnusluku piti laskea pääkomponenttimenetelmällä, mutta sen 
soveltuvuus tähän tehtävään osoittautui melko huonoksi. Ennen 
pääkomponenttimenetelmään syöttämistä mitatut datat muunnettiin pituuden 
funktioksi ajan funktion sijaan. Lisäksi mittausmatriisit avattiin kuten MPCA - 
luvussa todettiin. Pääkomponenttimenetelmään valittiin muuttujiksi 
ajomieskouluttajan suosittelemat rullausparametrien (kireys, painotelakuorma, 
rullausvoima) olo- ja asetusarvon erotukset sekä kaikki leikkurissa olevat 
tärinämittaukset. Pääkomponentteja laskettiin kolme kappaletta. Useampaakin 
pääkomponenttia kokeiltiin, mutta niiden lukumäärällä ei ollut vaikutusta 
tuloksiin. Näillä mittauksilla PCA-menetelmä ei kuitenkaan pystynyt erottelemaan 
hyviä ja huonoja muuttoja toisistaan (Kuva 23). Pääkomponenttimenetelmä kyllä 
löytää aivan oikein eroja eri muuttojen välillä, mutta nämä erot eivät ole samoja 
eroja, mitä tarkasteltiin, kun ajoja arvioitiin tehtaalla. Tällöin eri arvosanat 
vaikuttavat jakautuvan lähes sattumanvaraisesti.
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Ellipsoid of "in-control" region 
and scores for completed batches

</)

Kuva 23 Pääkomponenttimenetelmän erittelemät muutot. Keltaiset muutot 
ovat kalibrointiin käytetyt muutot, siniset muutot ovat saaneet arvosanan 
viisi, vihreät arvosanan kolme tai neljä ja punaiset arvosanan yksi tai kaksi, 
ellipsi kuvassa kuvaa laskennallista aluetta, jonka sisällä hyvien muuttojen 
tulisi olla.

Edellä esitetyssä lähestymistavassa heikkoutena on, että MPCA-analyysiin 
syötettiin vain ennalta valikoidut muuttujat. Toinen lähestymistapa olisi syöttää 
kaikki mitatut muuttujat MPCA-algoritmiin ja antaa sen etsiä muuttojen väliset 
erot.

Vaikka pääkomponenttimenetelmän tulokset eivät korreloikkaan suoraan tehtaalla 
annettujen arvosanojen kanssa, on se kuitenkin todella hyvä työkalu esimerkiksi 
vianetsintään. Mittausten aikana yksi painotelan painuma-antureista vaurioitui, 
mutta ei kuitenkaan lopettanut toimintaansa. Lähinnä anturin mitta-alue muuttui. 
Tätä ei huomattu mistään ennenkuin mittaustietojen jälkikäsittelyvaiheessa,



40

etsittäessä sopivaa tutkittavien mittausten yhdistelmää, mittaukset syötettiin 
pääkomponenttimenetelmään ja tutkittiin saadun mallin ennusteen neliövirhettä 
(Kuva 24). Tällöin anturin vioittumisen jälkeen mitatut muutot nousivat esille ja 
ennustevirhettä tarkemmin tutkittaessa (Kuva 25) huomattiin virheen johtuvan 
suurelta osin painotelan painuma-anturista numero neljä. Mittausaikojen 
perusteella voitiin pituusleikkurin historiatiedoista haarukoida tarkka ajankohta ja 
näkymä leikkurin ajotilanteesta vioittumishetkellä.

Muutot

Kuva 24 PCA mallin antamat ennusteen neliövirheet kaikille muutoille, kun 
seurattavina muuttujina olivat vain painuma-anturit. Sininen on ennusteen 
neliövirhe ja punainen tehtaalla arvioitu ajettavuus (mitä korkeampi, sitä 
huonompi)



En
nu

s!
ev

 ir
tie

en
 ne

liö
id

en
 su

m
m

m
a

41

Kuva 25 Ennusteen neliövirheeseen vaikuttavat muuttujat. Anturin No.4 
lukemat poikkeavat suuresti kalibrointisarjan lukemista.

Kuva 26 PLS regressiomallin arvio muuttojen ajettavuudesta. Punaisella 
tehtaalla arvioidut ja sinisellä PLS mallin arviot.
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Seuraavaksi kokeiltiin PLS regressiota luokittelemaan ajetut muutot ajettavuuden 
perusteella arvosanojen mukaisiin luokkiin. Koulutukseen käytettiin 15 
ensimmäistä muuttoa ja testiryhmäksi jätettiin loput 24 muuttoa, joissa on sama 
trimmi. Muuttujiksi otettiin samat kuin PCA mallia kokeiltaessa eli kireyden, 
painotelakuorman ja rullausvoiman olo- ja asetusarvojen erotukset sekä kaikki 
koneen tärinämittaukset. Tulos (Kuva 26) on huomattavasti parempi kuin PCA:n 
antama luokittelu (Kuva 24). Tämäkin tulos kuitenkin on joistakin ajoista hieman 
eri mieltä. Täytyy myös muistaa, että tehtaalla tehdyt arviot ovat silmämääräisiä ja 
asteikko täysin subjektiivinen, kun taas PLS-regressio vertaa muuttoja kylmien 
faktojen perusteella. Kalibrointidatassa arvosanan yksi saaneiden muuttojen 
kaltaiset muutot saavat myös myöhemmin arvosanan 1.

PLS-malli osaa myös arvioida tulevaa arvosanaa vaikka muutto olisi vielä kesken. 
MPLS menetelmän ansiosta PLS-malliin on tallennettu muuttujien 
käyttäytyminen kullakin näytteenottohetkellä. Näin ollen voidaan jo muuttoa 
ajettaessa verrata siitä saatuja mittauksia malliin tallennettuihin menneisiin 
muuttoihin. Näin voitaisiin ehkä jopa ehkäistä joitakin tilanteita pienentämällä 
leikkurin nopeutta jo hieman ennen kuin ongelmat kehittyvät vakaviksi.

Kuva 27 PLS-mallin antaman ennusteen visualisointi. Sininen tasainen viiva 
on ajonopeus ja punainen katkoviiva PLS-mallin antama ennuste muuton 
ajettavuudesta. Olisiko muuton lopun bouncing vältetty jos olisi laskettu 
nopeutta, PLS-mallin ehdottamalla hetkellä?
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Mittauksia tehtäessä eri muuttojeen ajettavuus arvioitiin myös subjektiivisesti 
asteikolla 1-5, jolloin arvosanan 5 saivat muutot, jotka vaikuttivat sujuvan todella 
hyvin. Arvioitaessa kiinnitettiin huomiota pääasiassa leikkurin tärinöihin, rullien 
liikkeisiin sekä muihin epänormaalista käytöksestä poikkeaviin merkkeihin. 
Tahattomat hidastukset ja ratakatkot laskivat arvosanaa voimakkaasti.

Näitä mittauksia voidaan käyttää edellä, luvussa 4.7, esitetyn menetelmän 
mukaisesti laatumuuttujana, joka selviää vasta kun erä on ajettu. Tätä 
laatumuuttujaa voidaan kuitenkin ennustaa erän ajamisen aikana mitatuista 
prosessisuureista muodostetulla tilastollisella mallilla.

Mallin muodostaminen aloitettiin muuntamalla ajon aikana tehdyt mittaukset ajan 
mukaisesta jaottelusta rainan pituuden mukaiseksi jaotteluksi, sillä tällöin kaikki 
erät ovat samanpituisia ja keskenään vertailukelpoisia. Tämän jälkeen edettiin 
edellä esitetyn menetelmän mukaisesti ja jaettiin mittaukset mittaushetken 
mukaisiin matriiseihin, jotka syötettiin PLS-algoritmin läpi lajittelualgorimtiin. 
Kuva 28 esittää mallien ryhmittelyn.

Kuva 28 PLS mallien jaottelu ryhmiin

Kuvasta nähdään, että lajittelualgoritmi löytää PLS-mallien perusteella muutosta 
viisi erilaista vaihetta: Ensimmäinen vaihe (0-5 cm) on hyvin lyhyt aloitusvaihe, 
joka pitänee sisällä lähinnä pituusleikkurin osien paikoilleen asettumisen. Toisena 
vaiheena on kiihdytys (5-333 cm). Tämän jälkeen on epämääräinen alue, jossa
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lajittelualgoritmi ei ole osannut päättää mihin ryhmään kukin malli kuuluu (334- 
451 cm). Tämä alue johtunee siitä, että eri muutoissa kiihdytysvaihe on eri 
pituinen. Neljäs ryhmä malleja on selvästi tasaisen ajonopeuden ja alue (452- 
1999 cm) ja viimeisenä on hidastus ja muuton ulostyöntö vaihe (1999- cm), jossa 
mittaukset poikkeavat täysin muusta muuton kulusta.

Jokaiselle näin löydetylle vaiheelle muodostettiin oma PLS-malli. Tämän jälkeen 
mallin sopivuutta testattiin laskemalla R2-indeksi kussakin muuton kohdassa.

^-indeksi raman pituuden funktiona

1000
Rainan pituus (10 m)

Kuva 29 PLS malleista laskettu R2-indeksi

Kuva 29 esittää saadun R:-indeksin. Punaiset pystyviivat merkitsevät paikkoja, 
joissa PLS-malli vaihtuu. Kuvaajasta nähdään, että R2-indeksi nousee loppua 

kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että malli, joka on muodostettu kuvaamaan 
mitattujen prosessisuureiden ja ajettavuuden arvion välisiä riippuvuuksia toimii 
paremmin lähestyttäessä muuton loppuvaiheita. Tällöin siis voidaan olettaa, että 
ajettavuuden kannalta merkitsevimpiä hetkiä ovat ne, joissa R2-indeksi on 

korkeimmillaan.

Absoluuttisena arvona R2-indeksi jää tässä tapauksessa melko alhaiseksi. Tämä 
todennäköisesti johtuu siitä, että mallissa on mukana kaikki 130 muuttojen aikana 
mitattua prosessisuuretta. Valitsemalla niiden joukosta vain merkittävimmät 
päästäisiin todennäköisesti parempaan malliin. Tällä kertaa ei kuitenkaan haluttu 
pyrkiä mahdollisimman hyvään malliin, vaan haluttiin nimenomaan etsiä kaikkien 
muuttujien joukosta kaikkein eniten ajettavuuteen vaikuttavat (eli ajettavuuden
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arvion kanssa parhaiten korreloivat) muuttujat. R2-indeksi on korkeimmillaan 

kohdassa 1619 cm, jolloin on käytössä tasaisen ajon vaiheen malli.

Kuva 30 Muuttujien vaikutus tasaisen ajon vaiheen mallissa

Kuva 30 esittää tasaisen ajon vaiheen mallin rakenteen. Tästä nähdään suoraan 
kuinka kuinka mikäkin muuttuja korreloi ajettavuuden arvion kanssa, mistä taas 
voidaan päätellä, että samat muuttujat, jotka korreloivat voimakkaasti 
ajettavuuden arvion kanssa, vaikuttavat myös ajettavuuteen. Kuvaajasta voidaan 
lukea, että esimerkiksi korkeat tärinäarvot (muuttujat 81-87 ja 119-122) 
heikentävät arviota ajettavuudesta. Muita ajettavuuden arviota voimakkaasti 
heikentäviä muuttujia ovat nopeusero leikkausterillä(71), hylsylukkojen paikat(41, 
41, 46) sekä takatelan paikka(33, 34, 35). Ajettavuuden arviota kasvattavia 
muuttujia sen sijaan ovat mm. nopeus(4), painotelan nousunopeus(27), 
hylsylukkojen horisontaalivoimat(39, 40), telojen ja terien nopeudet(72, 73, 74), 
pyörimistaajuudet(89-92), aukirullauksen käytön jännite(99), takatelen käytön 
jännite(103), painotelan käytön jännite(l 11) sekä painuma-anturi No. 4 painuma 
(129).
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8.1 Halkaisijaprofiilin mittaus
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Halkaisijaprofiilin mittaus osoittautui hyvin haasteelliseksi. Painotelan 
painojakauma vaihtelee suuresti ja tästä syystä on vaikea sanoa mitkä kohdat 
painotelasta milloinkin koskettavat rullia ja miten painotelakuorma on jakautunut 
rullien paksumpien ja matalampien kohtien välille. Lisäksi muutoissa, joissa 
esiintyi painotelan tärinää voi painotela olla hetkittäin jopa kokonaan vailla 
kosketusta rulliin. Jonkinlaisen summittaisen arvion halkaisijaprofiilin muodosta 
pystyy kyllä päättelemään painuma-antureiden perusteella, mutta missään 
tapauksessa tämä mittaus ei ole tarkka.

Mittausta ei myöskään tehnyt helpoksi se, että tehdyissä testeissä 
halkaisijaprofiilien erot jäivät hyvin pieniksi. Mikäli rulliin olisi saatu syntymään 
useampien millimetrien halkaisijaeroja, olisi profiili saattanut erottua paremmin. 
Lisäksi kun halkaisijaprofiilin erot ovat n. yhden millimetrin luokkaa ja 
halkaisijaprofiili mitataan rullista käsin rullamitalla, syntyy tilanne, jossa 
mitattava ero on hyvin lähellä mittamenetelmän virhemariginaalia. Tällöin ei 
painotelan painuma-antureista laskettuja mittauksia voida varmuudella sanoa 
oikeiksi tai vääriksi. Myös se, että valmiista muutoista ei käytännön syistä (2 
rullan trimmi) voitu mitata halkaisija kuin neljästä kohdasta, hankaloittaa tulosten 
tulkintaa. Rullissa saattaa nimittäin olla keskellä korkeampia kohtia, jotka 
nostavat painotelan eri asentoon, kuin missä sen mitattujen halkaisijoiden mukaan 
pitäisi olla.

8.2 Halkaisijaprofiilin vaikutus ajettavuuteen

Muutokset neliöpainoprofiilissa eivät kalanterin jälkeen välittyneetkään paperin 
paksuusprofiiliin, kuten alussa luultiin, joten kunnollisia eroja 
halkaisijaprofiileihin ei saatu. Kuitenkin saatiin osoitettua, että neliöpainoprofiilin 
muutokset vaikuttavat pituusleikkurin ajettavuuteen. Muutokset 
neliöpainoprofiilissa lisäsivät tärinää pituusleikkurissa sekä aiheuttivat suurempia 
epäkeskeisyyksiä kuin tasainen neliöpainoprofiili. Ajettavuuden muutokset 
selittynevät sillä, että neliöpainon muutoksien puristuessa samaan paksuuteen 
kuin ennenkin, paperin tiheys korkean neliöpainon alueilla kasvaa ja matalamman 
neliöpainon alueilla laskee. Tiheämpi paperi muodostaa kovemman rullan ja 
pehmeämpi rulla muodostuu helpommin epäkeskeiseksi. Paperin tiheyserot voivat
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vaikuttaa myös rullan painopisteen sijaintiin ja tasapainoon sekä pyörimisen 
aikana vaikuttaviin leikkaus-ja keskipakoisvoimiin.

Kuva 31 osoittaa, että halkaisijaprofiilit ovat hyvin tasaisesti jakautuneet eri 
arvosanan saaneiden muuttojen kesken. Tästä voidaan päätellä, että ainakaan näin 
pienillä halkaisijaprofiilin eroilla ei ole sanottavaa merkitystä ajettavuuteen.

Halkaisijaprofiilit muutoista arvosanalla 5

Halkaisijaprofiilit muutoista aivosanalla 3 ja 4

Halkaisijaprofiilit muutoista arvosanalla 1 ja 2

Kuva 31 Rullista mitatut halkaisijaprofiilit, ajettavuuden arvosanan 
perusteella jaoteltuina

8.3 Ajettavuuden tunnusluku

Pääkomponenttimenetelmä on tehokas löytämään poikkeavaa käytöstä koneen 
historiatiedoista ja sitä on hyvä käyttää suurien tietomäärien käsittelyyn. 
Menetelmä on kuitenkin todella herkkä kalibrointidatan valinnalle ja laadulle. 
Kalibrointisaijoja soisi olevan paljon ja niiden laatu tulisi varmistaa erityisen 
tarkasti. Pääkomponenttimenetelmä soveltuu hyvin normaalista poikkeavien 
tilanteiden ja niiden syiden löytämiseen, kuten tämänkin työn yhteydessä tuli 
osoitettua. Yhtä yksiselitteistä vastausta prosessin tilasta tai ajettavuudesta siltä on 
kuitenkin turha odottaa.

PLS-regressio sen sijaan kytkee yhteen prosessimuuttujat ja lopputulokset. Se 
osaa luokitella muutot ajettavuuden perusteella kohtuullisen hyvin omiin
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lokeroihinsa vaikkakin sen luotettava käyttö vaatisi suurempia määriä 
varmistettua mittausdataa. Lisäksi täytyy muistaa, ettei PLS-malliin voi luottaa 
sokeasti. PLS on sukua PCA menetelmälle ja niitä koskevat samat rajoitteet. Malli 
ei pysty luokittelemaan kuin sellaista vaihtelua, mitä sille on koulutusvaiheessa 
näytetty. PLS-mallia käytettäessä tulisikin aina tarkkailla myös mallin 
ennustevirhettä, jotta havaitaan tilanteet, joita ei ole malliin sisällytetty.

PLS-mallinnus eri vaiheisiin jaetun muuton tapauksessa tuntui tuottavan 
kohtuullisen hyviä tuloksia. Nämä tulokset ovat melko hyvin linjassa alkuperäisen 
ajatuksen kanssa, että pituusleikkurin ajonopeus vaikuttaa positiivisesti 
ajettavuuteen ja tärinät negatiivisesti. Samaiset tulokset olivat myös hyvin 
odotettavissa. Mielenkiintoista kuitenkin on takatelan sekä hylsylukkojen paikan 
negatiivinen vaikutus ajettavuuteen sekä hylsylukkojen vaakavoimien ja painuma- 
anturin positiivinen vaikutus. Näihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota 
jatkotutkimuksissa. Myöskin muut muuttujat, jotka nousivat edes hieman esille 
tässä ”yleissilmäyksessä” pitäisi käydä läpi ja miettiä niiden vaikutukset 
ajettavuuteen.

Jatkoanalyysit voisi aloittaa jättämällä itsestään selvät muuttujat, kuten nopeuden 
ja tärinät pois tarkastelusta ja katsoa miten mallit tämän jälkeen muodostuisivat. 
Toinen, hieman formaalimpi metodi olisi ristiinvalidoida mallit 
poistamalla/lisäämällä malliin yhden muuttujan kerrallaan ja katsomalla kuinka 
mallin sopivuus (R2-indeksi muuttuu). Mikäli malli saataisiin tarpeeksi hyväksi 

olisi siitä mahdollista kehittää estimaattori, joka arvioi rullausprosessin laatua jo 
muuton ollessa käynnissä.

8.4 Halkaisijaprofiilin mittauksen hyödyntäminen

Painumamittausten tarkkuus ei riitä paperikoneen perälaatikon säädön 
koijaamiseen. Toisaalta lienee syytä myös miettiä olisiko mitään hyötyä säätää 
perälaatikkoa halkaisijaprofiilin perusteella, jos edes lg/m2 muutokset 

neliöpainossa eivät kuitenkaan näkyisi kalanterin jälkeen paperin paksuudessa. 
Jotta voitaisiin toteuttaa pituusleikkurilta takaisinkytketty säätö paperikoneen 
alkupäähän, tulisi pituusleikkurilla voida jotenkin mitata neliöpainoprofiilin 
muutoksia.

Sen sijaan kalanterin säätöön pituusleikkurilta saatava tieto halkaisijaprofiileista, 
voisi olla arvokastakin lisätietoa. Kalanteria säädetään tällä hetkellä melko
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epäluotettavien traversoivien mittaraamien mittausten perusteella. Jos olisi 
mahdollista arvioida halkaisijaprofiilia ja sitäkautta paperin paksuusprofiilia, voisi 
kalanterin säätö ja paperin paksuusprofiili parantua. Painotelan painuma-anturit 
eivät kuitenkaan ole riittävän tarkkoja tähän tarkoitukseen. Tarkempi mittaus voisi 
esimerkiksi olla useampi laser-etäisyysanturi aukirullauksen 
halkaisijanmittauksessa. Tällöin myös paksuuserot tulisivat helpommin esiin, kun 
paperia on useampia kerroksia, kuin valmiissa asiakasrullissa.

8.5 Jatkokehitys

Mikäli paperin profiilien vaikutusta ajettavuuteen halutaan jatkossa tutkia 
enemmän, tulisi kaikki mittaukset tehdä huomattavasti tarkemmin. Erityisesti 
pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että kun ajetaan testitampuureita, niin niiden 
paksuudessakin varmasti on huomattavia eroja. Parhaiten tämä onnistunee 
kalanterin säätöprofiilia muuttamalla. Rullat olisi hyvä mitata esimerkiksi 
rullankäsittelyjärjestelmän halkaisijanmittauslaitteistolla, jotta saataisiin tarpeeksi 
tarkka varmistus halkaisijaprofiilille. Anturiksi tähän riittäisi yksi etäisyysmittari 
esimerkiksi laseretäisyysmittari, jonka alta rullat kulkisivat kuljettimella ennen 
siirtymistään rullavarastoon.

8.5.1 iRoll-telan käyttö

Metso Paper on kehittänyt iRoll-telan, joka mittaa siihen kohdistuvaa voimaa ja 
osaa muodostaa voimamittauksesta myös profiilitiedon. Tela toimii emfi-kalvo- 
antureilla, jotka on asennettu pehmeän päällystekerroksen alle. 
Voimamittausprofiili voisi kertoa ainakin profiilin korkeimpien kohtien alueet, 
sillä rullat todennäköisesti kohdistaisivat näissä kohdissa enemmän voimaa 
kantotelaan. Ongelmaksi iRollin hyödyntämisessä halkaisijan mittauksessa 
noussee se, ettei nippikuorma kerro koko totuutta halkaisijaprofiilista. 
Kantotelaleikkurissa kaikki rullat nimittäin lepäävät telojen päällä niiden 
halkaisijasta riippumatta. Tällöin jokainen rulla lepää kahden korkeimman 
kohtansa varassa, kun taas painotela lepää kahden muuton korkeimman kohdan 
varassa. Täten iRoll-telalla voitaisiin mitata ainoastaan rullien sisäisiä 
halkaisijaeroja, ei niinkään koko muuton halkaisijaprofiilia.
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