
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Paperitekniikan koulutusohjelma 

 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimmo Petäjistö 
 
 
FORMAATIOON VAIKUTTAVIEN PROSESSIPARAMETRIEN OPTIMOINTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työn ohjaaja  DI Arto Nikkilä 
Työn teettäjä  UPM-Kymmene Oyj, valvojana Tuomo Pappila 
Valkeakoski 2008



 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Paperitekniikan koulutusohjelma 
 
Petäjistö Kimmo Formaatioon vaikuttavien prosessiparametrien optimointi 

Opinnäytetyö 35 sivua + 5 liitesivua 

Työn ohjaaja  DI Arto Nikkilä  

Työn teettäjä  UPM-Kymmene Oyj Tervasaari, valvojana insinööri Tuomo Pappila 

Maaliskuu 2008 

Hakusanat  Formaatio, mittausmenetelmät, rainanmuodostus 

 

 
TIIVISTELMÄ 
 
 Formaatiolla tarkoitetaan paperin pienimittakaavaista neliömassavaihtelua. 

 Formaatio on yksi tärkeimmistä paperin ja kartongin rakenneominaisuuksista, sillä 

 useat muut paperin ominaisuudet riippuvat formaatiosta. Formaation tasaisuus 

 vaikuttaa paperin huokoisuuteen, paksuuteen ja useisiin toiminnallisiin 

 ominaisuuksiin, kuten vetolujuuteen. Formaatio on sitä parempi, mitä vähemmän 

 pienimittakaavaista neliömassavaihtelua esiintyy.   

 

 Työn tarkoituksena oli löytää paperikoneen ohjausjärjestelmän lajinvaihtosivulle 

 sellaiset arvot, joilla saavutetaan hyvä formaatio.  

 

 Työssä tutkittiin millaisilla, prosessiparametrien arvoilla on aikaisemmin saavutettu 

 paras formaatio. Arvojen löydyttyä suoritettiin koeajoja, joissa testattiin, 

 saavutetaanko kyseisillä arvoilla hyvä formaatio. 

 

 Koeajoissa testatuista paperilajeista osassa saavutettiin samat formaatioarvot, kuin 

 aikaisemmin on saavutettu. Osassa paperilajeissa jäätiin hiukan niiden alle.   

 

Onnistuneiden koeajojen osalta suositellaan prosessiparametrien talletusta 

ohjausjärjestelmän lajinvaihtosivulle. 
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ABSTRACT 

 
Formation means small-scale basis weight variation of paper. Formation is one of 

the most important structure properties of paper and paperboard because many 

other properties are dependent on formation. The eveness of formation interacts 

with porosity, thickness and many other functional properties like tensile strength. 

Formation is the better the less small-scale basis weight variation appears.  

 

The intention of the thesis was to find such values to the grade change page of 

paper machines control system which ensure good formation. 

 

In the thesis it was researched which process parameter values have earlier caused 

the best formation. After the values had been discovered trial runs were performed 

to test if permanent good formation was achieved with those values.  

 

In the part of the paper grades tested in trial runs the same formation values were 

achieved as earlier. The other part remained a bit below of values  achieved earlier. 

With the successful trial runs it is recommend the storage of process parameters to 

the grade change page of control system.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ALKUSANAT 
  
 Tämä opinnäytetyö tehtiin UPM-Kymmene Oyj:n, Tervasaaren paperitehtaan 

 paperikone 7:lle, joulukuun 2007 ja maaliskuun 2008 välisenä aikana. 

 

Haluan kiittää koko paperikone 7:n tuotannon henkilökuntaa saamastani neuvoista 

ja positiivisesta kannustuksesta. Erityiskiitos kuuluu paperikoneen niille vuoroille, 

joiden kanssa koeajot suoritettiin. Erityiskiitoksen osoitan myös paperikone 7 

toimihenkilöille, jotka jaksoivat vastata useisiin mieltä askarruttaneisiin 

kysymyksiin.   

  

Kiitän myös Tuomo Pappilaa, joka tarjosi minulle tätä opinnäytetyötä ja toimi työn 

valvojana, ja Arto Nikkilää, joka toimi työn ohjaajana.  

  

 Valkeakoskella maaliskuussa 2008 

 

 Kimmo Petäjistö 
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 KIRJALLINEN OSA 

 
 

1  JOHDANTO 

 Tervasaaren paperikone 7:llä valmistetaan valkoisia ja ruskeita kirjekuori- ja 

 pakkauspaperilajeja. Suurin ero lajien välillä on tuotantonopeudessa. 

 Kirjekuorilajien tuotantonopeus on korkeampi, ja tämä johtuu täyteaineesta. Myös 

 arkkilaatuja valmistetaan. Arkkilaatujen tärkeä ominaisuus on makaavuus, joka 

 saavutetaan paperikoneen kuivatusolosuhteita muuttamalla. Tällöin paperikoneen 

 tuotantonopeus jää alhaisemmaksi. 

 

  Työ rajattiin koskemaan valkoisia paperilajeja, koska hyvän formaation merkitys 

 on suurin näissä lajeissa. Arkkilaadut jätettiin työn ulkopuolelle, koska 

 alhaisemmalla tuotantonopeudella on vaikea saavuttaa hyvää formaatiota. Työn 

 tavoitteena oli löytää paperikone 7:lle sopivat prosessiparametrit, jotta lajinvaihdon 

 jälkeen mahdollisimman nopeasti saataisiin hyvä formaatio.  

 

 Työssä keskityttiin tutkimaan tarkemmin perälaatikon huulen vaaka- ja 

 pystyasemaa, perälaatikon suihkun ja viiran nopeuseroa eli suihkusuhdetta ja 

 rintatelan ravistajan taajuutta sekä amplitudia. Kemikaalien vaikutusta 

 formaatioon työssä ei tutkittu, vaan kemikaalien annostelu pyrittiin pitämään 

 mahdollisimman stabiilina. 

   

 

2  TERVASAARI JA PAPERIKONE 7 

 

UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehdas sijaitsee Valkeakoskella. Tehtaalla on 

kolme paperikonetta Pk 5, Pk 7 ja Pk 8 sekä sellutehdas. Sellutehtaalla tuotetaan 

sulfaattimenetelmällä havukuitusellua ja purusellua tehtaan omille paperikoneille. 

Paperikoneet 5 ja 8 valmistavat tarrantaustapaperia.  

 

Paperikone 7, jonka sivu-layout on esitetty kuvassa 1, käynnistyi vuonna 1986. Se 

on tasoviirakone, jossa on MG-sylinteri. Paperikoneeseen on tehty rakentamisen 

jälkeen uusintoja, joista viimeisin vuonna 2007. Uusimmassa investoinnissa 
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koneeseen asennettiin rintatelan ravistaja sekä laimennussäätö perälaatikkoon. 

Lopputuotteina paperikoneella ovat ruskeat ja valkoiset kirjekuori- ja 

pakkauspaperit sekä tekniset paperit. Lajivalikoima paperikoneella on todella laaja 

paperin neliömassan vaihdellessa 35 – 150 g/m². Papereita kutsutaan MG- 

papereiksi, MG-kirjaimet muodostuvat sanoista " machine glazed " eli 

konekiillotettu. Vuosituotanto paperikoneella on noin 100 000 tonnia, josta 

valkoisten paperilaatujen osuus on noin 35 000 tonnia. /4/ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 1. Paperikone 7 sivu-layout /4/. 

 

Lopputuotteen toisen puolen korkea kiilto muodostetaan kuivatusosalla sijaitsevalla 

jenkkisylinterillä. Kuvassa 1 on MG-sylinteri. Jenkkisylinterillä paperin toinen 

pinta on kiinni höyryllä lämmitetyssä sylinterissä ja kiillottuu. Paperiin voidaan 

tehdä erilaisia kuvioita puristamalla paperirata jenkkisylinterin ja kuvioidun 

jenkkihuovan väliin. 

  

 Paperikone 7:n lopputuotteiden hyvinä ominaisuuksina voidaan pitää 

 korkeaa bulkkia, paperin jäykkyyttä ja hyvää opasiteettia. Pakkausteollisuus 

 valmistaa tuotteista esimerkiksi sokeri- ja jauhopusseja, kantokasseja sekä 

 erilaisia painettuja kääreitä. Kirjekuoriteollisuus valmistaa tuotteista 

 kuvioituja ja sileitä kirjekuoria./4/ 

 

Raaka-aineena paperikoneella käytettään Tervasaaren omia, kuivaamattomia 

selluja, joita ovat TBSA (Tervasaari bleached sulphate) ja purusellu. 

Paperikoneella käytetään myös ostoselluja, jotka annostellaan prosessiin 

pulpperiaseman kautta. Lisäksi prosessiin annostellaan eri kemikaaleja, esimerkiksi 

värit, pH:n säätöaineet ja lisäaineet, kuten massatärkkelys.  
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3  LYHYT KIERTO 

 

Paperikoneen lyhyellä kierrolla tarkoitetaan prosessin osaa, joka muodostuu, kun 

viiran läpäissyt, kuituja ja muita paperin raaka-aineita sisältävä vesi ohjataan 

perälaatikkoon virtaavan massan laimennukseen. Laimentaminen on tarpeen, jotta 

perälaatikosta viiralle purkautuvan suihkun sisältämät kiintoaineet jakautuisivat 

tasaisesti. Lyhyt kierto sijoittuu tehtaalla massojen annostelun ja perälaatikon 

väliin. Paperikone 7:n lyhyt kierto poikkeaa normaalista siten, että sieltä puuttuu 

ilmapoistosäiliö. /2; 5/    

 

  

3.1  Lyhyen kierron tehtävät 

 

 Lyhyellä kierrolla on useita tärkeitä tehtäviä, jotka vaikuttavat valmistettavan 

 paperin laatuun. Paperikoneen lyhyen kierron tehtävät ovat /1; 5; 6/: 

 

• Konemassan laimentaminen 

 

 Koneelle syötettävä 2,5 – 3,0 % konemassa on laimennettava 0,2 – 

0,9 %:ksi viirakaivon vedellä. Laimentaminen on tehtävä 

puhdistimien puhdistustehon parantamiseksi ja lisäksi saadaan aikaan 

tasaisempi jakauma huulisuihkun kiintoaineelle. 

 

• Ilman ja epäpuhtauksien poistaminen 

 

 Ilman poistaminen tapahtuu viirakaivossa ja erityisesti 

 ilmanpoistosäiliössä. Massaa raskaammat epäpuhtaudet poistetaan 

 pyörrepuhdistimissa ja kuituja suuremmat epäpuhtaudet poistetaan 

 sihtien avulla. 
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• Kuitu- ja täyteaine talouden parantaminen 

 

 Kierrätetään takaisin rainan suotautumisesta viirojen läpi poistuva 

 kuiva-aines niin, että valmiiseen paperiin menee mahdollisimman 

 tarkoin sakeamassan syötössä tuleva kiintoaine. 

 

• Sakeus- ja painevaihteluiden minimointi 

 

Lyhyt kierto toimittaa massan mahdollisimman tasasakeuksisena 

perälaatikkoon ja pienin painevaihteluin, koska painevaihtelut 

aiheuttavat neliömassavaihtelua, joka esiintyy pääsääntöisesti 

konesuunnassa.   

 

• Rainan hiukkaskokojakauman optimointi 

 

Pitää viiralle muodostuvan rainan hiukkaskoko mahdollisimman 

samanlaisena kuin massaosastolta tulevan konemassan hiukkaskoko 

on. hiukkaskoon vaihdellessa se vaikuttaa paperinvalmistus prosessin 

hallittavuuteen ja paperinlaatuun.   

 

• Väriaineiden, täyteaineiden ja kemikaalien annostelu sekä sekoitus 

 

 Lyhyeen kiertoon lisätään suuri määrä erilaisia lisäaineita ja 

 kemikaaleja. Värien yleisin lisäys paikka on sekoituspumpun 

 imupuoli. Värimäärän ohjaus tapahtuu usein suhdesäädön avulla 

 paperimassaan nähden.   

  

 Täyteaineen lisäyskohtia lyhyessä kierrossa ovat peränsyöttöpumpun 

 ja sekoituspumpun imupuolet. Täyteaineen määrää ohjataan 

 suhdesäädöllä tai vaihtoehtoisesti tuhkapitoisuuden mukaan.  

  

 Retentioaineen syöttökohtaan vaikuttavat paljon aineen ominaisuudet. 

 Mahdollisia lisäyspaikkoja ovat painesihdit ja sekoituspumpun 

 imupuoli. Retentioaineen syötön ohjaus tapahtuu yleensä suhteessa 

 tuotantoon. 
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3.2  Lyhyen kierron kuvaus 

 

Lyhyen kierron ensimmäiseksi osaksi mielletään konesäiliö. Kuvassa 2 nähdään 

perinteisen lyhyen kierron rakenne. Konesäiliöstä massa syötetään oikeanlaisena 

seoksena lyhyeen kiertoon. Konesäiliön jälkeen on neliömassapumppu tai -venttiili, 

joilla säädetään massan syöttö ja samaan aikaan paperin neliöpaino. Viirakaivoon 

massa tulee 3 – 4 % sakeudessa, mutta viirakaivossa sakeus lasketaan. 

Viirakaivosta on jatkuva ylijuoksu, jolla pinnankorkeus vakioidaan. 

Pinnankorkeuden vakioinnin avulla painevaihtelut vähenevät. Viirakaivon 

nesteiden ja massan sekoitus tapahtuu viirakaivon alaosassa ja sekoituspumpun 

imukartiossa. /1; 5/   

 

  

 Kuva 2. Perinteisen lyhyen kierron rakenne /5/. 

 

Sekoituspumpun avulla laimennettu massa pumpataan pyörrepuhdistimille. 

Pyörrepuhdistimilla massasta erotetaan epäpuhtauksia tiheyden, koon, muodon ja 

hydraulisten voimien mukaan. Pyörrepuhdistus poistaa tehokkaasti kuitua 

raskaammat epäpuhtaudet kuten hiekan, kuoripilkut ja metallin. 

Pyörrepuhdistimilta massa johdetaan ilmanpoistosäiliöön, jossa massasta poistetaan 

ilmaa alipaineessa pisaroinnin ja hydraulisen iskun avulla. Ilmanpoistosäilön 

pinnankorkeus pidetään vakiona ylijuoksulla viirakaivoon. Ilmanpoistosäiliöstä 

massa pumpataan perälaatikon syöttöpumpulle. Perälaatikon syöttöpumpun tehtävä 
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on syöttää massaa perälaatikolle. Perälaatikon syöttöpumpun painevaihteluiden 

tulee olla minimaaliset. Pumpun pyörimisnopeutta säädetään paperikoneen 

nopeuden mukaan. Perälaatikon syöttöpumpun ja perälaatikon välissä ovat 

konesihdit. Konesihtien tarkoituksena on poistaa kuituflokit ja epäpuhtaudet 

massasta. Konesihtien aksepti johdetaan perälaatikkoon sekä rejekti rejektin 

käsittelyyn. Perälaatikon tehtävänä on syöttää massa nopeudeltaan, suunnaltaan ja 

paksuudeltaan tasaisena suihkuna viiraosalle. /2; 5/ 

 

Lyhyt kierto on paperinvalmistuksen kriittisin osa. Pienetkin muutokset lyhyen 

kierron virtausmäärissä, kuiva-ainepitoisuuksissa, hienoainepitoisuuksissa tai 

lämpötilassa  häiritsevät prosessia, ja ne aiheuttavat muutoksia valmiiseen 

tuotteeseen sekä mahdollisia katkoja paperikoneella. /1/ 

 

 

4  FORMAATION MÄÄRITELMÄ 

 
Formaatiolla tarkoitetaan paperitekniikassa paperin neliömassan tasaisuutta 

pienessä mittakaavassa. Mittakaava viittaa vaihtelun aallonpituuteen. Formaation 

on sitä parempi, mitä vähemmän paperin neliömassa pienessä mittakaavassa 

vaihtelee. Formaatio-käsitteeseen luetaan yleensä neliömassavaihtelu, jonka 

aallonpituus vaihtelee 0 – 100 mm. Tätä pidemmillä aallonpituuksilla vaihtelu 

katsotaan varsinaiseksi neliömassavaihteluksi. Erottavana tekijänä on se, että eri 

mittakaavassa tapahtuvat vaihtelut ovat syntyperältään erilaisia. Formaation 

luonnehtimiseen on kehitetty useita erilaisia menetelmiä, joista useimmat 

perustuvat paperin valon transmittanssin vaihteluun pienellä mittauspinta-alalla. 

Formaation hyvyyttä kuvataan tällöin suoraan transmittoituneen valon 

intensiteettiarvojen mukaan tai kalibroinnin avulla neliömassaksi muunnettujen 

arvojen keskihajonnalla tai variaatiokertoimella /1/.  

 

Paperin formaatio ei säily vakiona koko valmistettavan rainan alueella. Formaatio 

ei myöskään vaihtele täysin satunnaisesti. Formaatiossa samoin kuin kaikissa 

muissa paperinominaisuuksissa havaitaan satunnaisen vaihtelun lisäksi 

systemaattinen konesuuntainen ja poikkisuuntainen vaihtelukomponentti. 

Formaation ajallinen ja paikallinen vaihtelu rainan alueella johtuu perälaatikon ja 

viiraosan toiminnan epästabiiliudesta tai häiriöstä. Ajallisiin vaihteluihin voivat 
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olla osasyynä myös jostakin aikaisemmasta prosessin vaiheesta peräisin olevat 

häiriöt, jotka muuttavat sulpun dispersioastetta perälaatikossa tai suotautumisoloja. 

Vaihtelun määrän lisäksi vaihtelun luonteella on merkitystä. Formaation lukuarvo 

kasvaa neliömassan epätasaisuuden kasvaessa, jolloin formaatio huononee. 

Formaatio riippuu sulpun flokkisuudesta ja turbulenssista sekä   

arkinmuodostusmuuttujista suotautumishetkellä. /1/ 

 

 

4.1  Formaation merkitys 

Formaation on yksi paperin ja kartongin tärkeimmistä rakenneominaisuuksista, 

sillä lähes kaikki muut paperin ominaisuudet riippuvat formaatiosta. Jos kuidut 

ovat jakautuneet koko paperin alalle, ovat paperin ominaisuudet, kuten neliömassa 

lujuusominaisuudet, pintaominaisuudet ja optisetominaisuudet lähes samat koko 

arkin alalla. Jos kuituja on vähemmän jossakin kohdassa paperia, on tämän kohdan 

neliömassa alhaisempi, ja samoin muutkin ominaisuudet poikkeavat tällä kohdalla 

ympäristöstä. Formaation tasaisuus vaikuttaa erityisesti huokosrakenteeseen ja 

paksuuteen sekä lisäksi useisiin tärkeisiin toiminnallisiin ominaisuuksiin, kuten 

vetolujuuteen. Formaation huonontuessa paperin vetolujuus, murtovenymä sekä 

puhkaisulujuus heikkenevät. Sen sijaan formaatiolla ei ole merkittävää vaikutusta 

paperin repäisylujuuteen. Usein huonosta formaatiosta aiheutuva haitta on paperin 

pinnan ja rakenteen pienimittakaavainen vaihtelu, jota märkäpuristus, päällystys ja 

kalanterointi korostavat. Merkittävä osa painojäljen epätasaisuuksista johtuu 

paperin heikosta formaatiosta. Formaatiolla on profiili. Usein profiili on rainan 

reunoilla heikompi kuin keskellä rainaa. Formaatio vaikuttaa paperista formaation 

mittakaavaan nähden suurella pinta-alalla mitattuihin läpäisyominaisuuksiin, 

opasiteettiin ja ilmanläpäisevyyteen, jotka riippuvat voimakkaasti keskimääräisestä 

neliömassasta. Siten kevyet kohdat painottuvat tuloksissa enemmän, joten 

formaation huonontuessa opasiteetti huononee ja ilmanläpäisevyys kasvaa, vaikka 

keskimääräinen neliömassa säilyisi vakiona. /1; 3/ 
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4.2  Formaation mittaaminen 

 

Formaatiota mitataan paperikoneella on-line-mittauksilla, laboratoriossa käytetään 

off-line-mittausta. On-line-mittaustapoina on käytössä beeta-säteilymittaus, optinen 

formaatiomittaus ja elektronisädemittaus. On-line-mittaus on yleensä sijoitettuna 

mittapalkkiin, joka sijaitsee ennen rullaussylinteriä. Mittapalkissa oleva kelkka 

liikkuu jatkuvasti paperiradan yli edestakaisin ja suorittaa samaan aikaan 

mittauksia. Laboratoriossa käytettäviä off-line-mittaustapoja ovat 

beetaformaatiomittari, epäsuora radiografiamittaus, röntgenmittaus sekä optinen 

mittaus. Tässä työssä keskitytään tarkemmin on-line-mittaukseen, koska 

paperikoneella on käytössä Metson IQFormation-mittari. Kuvassa 3 on esitettynä 

IQFormationin mittausperiaate. Laboratoriossa formaatio paperikone 7:n paperista 

mitataan optisesti Metson PaperLabilla, jotta paperikonemiehet voivat verrata 

koneelta tulevaa on-line-mittausta laboratorioarvoihin. 

 

  

 

 

 

  

  

 Kuva 3. Metson IQFormation-mittarin mittausperiaate /5/. 

 

 Optisessa formaation mittauksessa mitataan paperin läpäisseen valon intensiteetin 

 paikallista vaihtelua. Mittaus riippuu neliömassajakaumasta, paperin optisista 

 ominaisuuksista ja niiden jakaumasta. Tämän vuoksi yhteys valon transmission ja 

 neliömassan välillä ei ole niin yksiselitteinen kuin beeta-säteilymittauksessa. 

 Erityisesti tämä vaikuttaa papereilla, joiden optisten ominaisuuksien tiedetään 

 vaihtelevan voimakkaasti, kuten kalanteroidut, päällystetyt ja värjätyt paperit. 
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 Ongelmana optisessa mittauksessa on myös vaikea kalibrointi. Valoon 

 perustuvassa mittauksessa on etuja, joita ei muilla mittausmenetelmillä pystytä 

 saavuttamaan. Valoon perustuvan mittauksen etuja ovat seuraavat:  

 

•  tarvittaessa nopea mittaus (kalibroimaton) 

•  mittaus mahdollista koskematta näytteeseen 

•  yksinkertaiset ja prosessioloja kestävät laitteet 

•  ei säteilyvaaraa. 

 

 Näiden asioiden johdosta optinen formaatiomittaus soveltuu erittäin 

 hyvin on-line-mittauksiin, kunhan muistetaan mittauksen rajoitukset /5/. 

 

 Paperikoneella käytössä oleva Metso Automationin IQFormation-mittarissa 

 Xenon-putken valo tuodaan rataan diffusoituna. Xenon-putken välähdys on 

 synkronoitu CCD-kameran kuvaustaajuuteen. Välähdys pysäyttää paperiradan ja 

 kamera kuvaa koko ikkunan kerralla. Mittaus perustuu kuvankäsittelyyn, joka 

 tehdään erillisessä signaaliprosessorissa (DSP), joka näkyy kuvassa 3. 

 Kuvasta analysoidaan intensiteettivaihteluita, joten kuvan keskimääräinen 

 intensiteetti (kirkkaus) tulee säätää mittausalueen keskikohdalle ennen kuvan 

 ottamista. Kamera ottaa yhden kuvan, jonka mitat ovat 60 x 80 mm, kuten kuvasta 

 4 nähdään /5; 13/.  

 

 

   

 

      

 

 

 

  

 

 Kuva 4. Formaation määrittäminen optisesta kuvasta /5/. 

 

 Kameran ottamasta kuvasta tehdään seuraavanlainen analyysi. Kuva jaetaan 

 laskennallisesti isoihin ja pieniin ruutuihin. Ison ruudun sisällä olevien 
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 pikkuruutujen intensiteettiä verrataan ison ruudun intensiteettiin. Isoa ruutua 

 askelletaan eteenpäin ja edellinen analyysi toistetaan. Kuvankäsittelystä tulleet 

 mittausarvot laitetaan histogrammiin. Histogrammin leveys kertoo paperin 

 formaation. Histogrammin intensiteettiskaala on 0 – 255. Skaalan arvo 128 

 edustaa kuvan keski-intensiteettiä. Formaatioindeksi lasketaan kolmen 

 korkeimman intensiteetti palkin keskiarvon avulla. /5; 13/ 

  

Beeta-mittaus on toinen tapa jota voidaan käyttää formaation on-line-mittauksessa 

tai vaihtoehtoisesti off-line-mittauksessa laboratoriossa. On-line-mittauksessa β- 

säteilysuihku ohjataan kohtisuoraan paperin läpi, paperin läpäissyt säteily mitataan 

toiselta puolelta. Mittaus toistetaan leveyssuunnassa eri kohdista rataa, että 

neliömassan hajonta voidaan määrittää luotettavasti. Esimerkiksi 400 pistettä on 

riittävä määrä, jotta hajonta saadaan luotettavasti määritettyä, aikaa  mittaamiseen 

kuluu noin viisi minuuttia. Saadut läpäisyarvot korreloivat todellisiin neliömassa-

arvoihin ja siten myös formaatioon. Beeta-säteilymittaus on nopea ja sillä hyvä 

korrelaatio todellisiin arvoihin, haittana on mahdollinen säteilyriski /5/. 

 

  

5  FORMAATIOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

 Formaatioon vaikuttavat useat eri muuttujat, kuten massasulpun ominaisuudet, 

 ajo-olosuhteet ja rainanmuodostuslaitteiston rakennetekijät. Tässä luvussa 

 perehdytään tarkemmin niihin tekijöihin, jotka ovat keskeisiä tämän työn 

 kannalta.  

 

 

5.1  Rintatelan ravistus 

  

Paperikone 7:llä on Voithin asentama rintatelan ravistaja, jonka avulla pystytään 

vaikuttamaan formaatioon. Rintatelan ravistajan (DuoShake) avulla paperinkoneen 

rintatelaa ravistetaan koneen poikkisuunnassa. Rintatelan ravistaja koostuu 

paperikoneen rintatelasta, ravistimesta ja niiden välillä olevasta ravistintangosta, 

kuvassa 5 nähdään keskeiset osat. Ravistintanko siirtää ravistajan voiman 
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rintatelaan, joka voiman vaikutuksesta rintatelaa liikkuu edestakaisin koneen 

poikkisuunnassa.  

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 Kuva 5. Rintatelan ravistajan rakenne /8/. 

   

 Telaa liikuttavan voiman perustana ovat pyörivät epäkeskot massaparit. 

 Epäkeskoja massapareja käytetään kahdella servokäytöllä. Ravistajassa 

 iskunpituus ja taajuus ovat erikseen säädettävissä. Itse ravistin on värinätön laite. 

 Rintatelan ravistaja sopii erityisesti tasoviiroille ja hybridiformereille. /8; 11; 12/ 

 

 Ravistuksesta aiheutuu leikkausvoimia rainaan, jolloin kuituflokit hajoavat. 

 Kuituflokkien hajotessa kuidut jakautuvat tasaisemmin ja siten saadaan 

 parempi formaatio, kuten kuvasta 6 nähdään. Paremman formaation ansiosta, 

 voidaan savuttaa parempi ajettavuus puristin- ja kuivatusosalle sekä erityisesti 

 paperin reuna-alueilla /11;12/. 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 Kuva 6. Rintatelan ravistajan vaikutus formaatioon /8/. 

  

rintatela 

DuoShake 

ravistintanko 
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 Kuvassa 6 oikean puoleinen näyte on ennen ravistajan asennusta ja vasemman 

 puoleinen kuva on ravistajan asennuksen jälkeinen näyte. Ravistajalla on 

 saavutettu selvästi parempi formaatio, kuten alakulmissa olevista hajonta arvoista 

 nähdään. 

 

 

5.2  Massaseoksen vaikutus formaatioon 

 

Formaatioon voidaan vaikuttaa usealla massaan liittyvällä tekijällä, kuten 

kuitulajilla ja jauhatuksella. Kuitulaji vaikuttaa oleellisesti kuitujen 

flokkaantumistaipumukseen ja näin ollen formaatioon. Mitä pienemmistä kuiduista 

paperin on tehty, sitä tasaisempi siitä tulee, kuten kuvasta 7 nähdään. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Kuva 7. Kuitukoon vaikutus formaatioon /5/. 

 

 Kuitujen osalta voidaan todeta, että pienet lehtipuukuidut antavat paremman 

 formaation kuin pitkät ja jäykät havupuukuidut. 

 

 Kuitukoon lisäksi kuitujen muodolla on vaikutus formaatioon. Voidaan kuvitella, 

 että jokainen kuitu ottaa vedessä pyöriessään pallomaisen tilan, niin että tämän 

 pallon halkaisija on sama kuin kuidunpituus. Eri raaka-aineiden 

 flokkaantumistaipumusta täytyy verrata samassa sakeudessa, koska 

 flokkaantumistaipumusta säädetään käytännössä sakeudella. 



KIMMO PETÄJISTÖ  OPINNÄYTETYÖ  18(35) 

  Flokkaantumistaipumus on pieni, kun kuidun ottamassa pallotilavuudessa on 

 mahdollisimman paljon massaa. Tämän perusteella voidaan päätellä, että pieni 

 flokkaantumistaipumus saavutetaan, kun 

       

•  kuitu on lyhyt eli pallo ei vie tilaa suhteessa kuituun. 

•  kuidun pituusmassa on suuri eli pallossa oleva kuitu painaa paljon. 

•  kuitu on taipuisa, jotta siihen ei jää pysyviä jännityksiä. Taipuisuutta lisää, että  

     kuitu ohutseinäinen ja hyvin jauhettu. /5/ 

 

Kuidun massalla on havaittu olevan yhteys formaatioon. Kuidun massan ja 

laboratorioarkin formaation välillä voidaan havaita erittäin selvä yhteys, kuten 

kuvasta 8 havaitaan /5/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Kuidun massan vaikutus formaatioon /5/. 

 

Mitä suuremmaksi kuidun massa kasvaa, sitä suuremmaksi formaation hajonta 

kasvaa eli formaatio huononee. Puhuttaessa formaatiopotentiaalista tarkoitetaan 

käytettävästä massasta tehdyn standardi laboratorioarkin formaatiota. Massan 

formaatiopotentiaalia korreloi yksinkertainen tunnusluku, joka kertoo, kuinka 

monta kuitua tarvitaan muodostamaan tietyn neliömassan omaava paperi. 

Formaatiopotentiaalin kannalta neliömassa ja paperikappaleen koko ovat 

epäoleellisia, jolloin kuidun ominaisuuksien kannalta ratkaisevaksi jää yksittäisen 

kuidun massa ja pituus. Lyhyillä ja pienen pituusmassa omaavilla kuiduilla saadaan 

aikaan paras formaatio. /5/  
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5.3  TBSA-massa 

  

Paperikone 7:llä, käytetään pääsääntöisesti tehtaan omaan TBSA (Tervasaari 

bleached sulphate) massaa ajettaessa valkoisia laatuja. TBSA-massa on valmistettu 

kuusi- ja mäntyhakkeesta. TBSA-massaan lisätään purusellua ennen ruskean 

massan pesua. Purusellu on valmistettu kuusi- ja mäntypurusta. Näin ollen TBSA- 

massa sisältää sekä lyhyitä että pitkiä kuituja. TBSA:n sisältäessä sekä lyhyitä, että 

pitkiä kuituja saavutetaan tarvittavat lujuusominaisuudet ja hyvä formaatio /9/.   

 

 

5.4  Massan jauhatus 

 
 Paperinvalmistuksessa jauhatuksella voidaan vaikuttaa massan 

 formaatiopotentiaaliin. Jauhatuksessa kuidut katkeilevat, mutta pituusmassa ei 

 juuri muutu. Käytännössä  jauhatuksen lisääminen ei välttämättä paranna 

 formaatiota, koska jauhatusasteen kasvaessa massan suotautumisvastus kasvaa. 

 Suotautumisvastuksen kasvun vuoksi joudutaan usein käyttämään korkeampaa 

 perälaatikkosakeutta, joka heikentää formaatiota. Jos formaatioon halutaan 

 vaikuttaa jauhatuksella, pitää jauhatustapa valita mahdollisimman katkovaksi, 

 kuten kuvasta 9 nähdään. Formaation ohella jauhatus vaikuttaa muihin 

 paperin toiminnallisiin ominaisuuksiin, kuten lujuuksiin. Siksi optimijauhatus on 

 aina kompromissi formaation ja muiden jauhatuksesta riippuvien ominaisuuksien 

 välillä. Massan jauhatusastetta kuvataan Schopper-Rieglerin luvulla, kun kyseessä 

 on sellu. Mitä enemmän massaa on jauhettu, sitä suurempi on Schopper-Rieglerin 

 luku. /5/ 

 

 

  

     
 

  

 

 

 

 Kuva 9. Jauhatustavan vaikutus paperin formaatioon /5/. 
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5.5  Reikätelaperälaatikon rakenne ja vaikutus formaatioon 

  

 Hydraulinen perälaatikko on syrjäyttänyt reikätelaperälaatikon mm. 

 painopapereiden valmistuksessa. Reikätelaperälaatikkoa käytetään paperikoneilla, 

 joiden nopeusalue on alle 1000 m/min. Reikätelaperälaatikoita käytetään myös 

 paperikoneilla, joilla on laaja neliömassa- ja lajivalikoima /2;3/.   

 

  
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 Kuva 10. Eräs Metson reikätelaperälaatikko malli /5/. 

   

Reikätelaperälaatikoiden nopeusalue rajautuu alle 1000 m/min, koska tätä 

suuremmilla nopeuksilla perälaatikon sisällä olevat reikätelat (kuvassa 10) eivät 

pysty aiheuttamaan sellaista turbulenssia, joka hajottaisi kuituflokkeja kunnolla. 

Reikäteloissa on avointa pintaa 30 – 50 %, telat pyörivät hitaasti massavirrassa. 

Lähestymisputkiston vaikutus virtaukseen aiheuttaa reikätelojen sisälle ja väliin 

pyörteitä, jotka saavat aikaan vakavia häiriöitä virtaukseen. Kuidut saattavat myös 

kerääntyä kasaumiksi ja pois huuhtoutuessaan ne voivat aiheuttaa rainavikoja sekä 

ratakatkoja. /3;10/    

 

 Hyvällä reikätelaperälaatikolla saavutetaan virtaukseen hyvä turbulenssitila. Siitä 

 seuraa hyvä formaatio, kun paperikoneen nopeus ei ole suuri. 

 

6  RAINANMUODOSTUSOSAN VAIKUTUS FORMAATIOON 

 

 Rainanmuodostusosa koostuu kolmesta osasta. Ne ovat perälaatikon 

 syöttöputkisto, perälaatikko ja viiraosa. Rainanmuodostuksen aikana määräytyvät 
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 useat lopputuotteen ominaisuudet, kuten formaatio, joihin voidaan 

 rainanmuodostusta seuraavilla prosessivaiheilla vaikuttaa vain marginaalisesti. 

 Perälaatikko ja viiraosa vaikuttavat eniten rainanmuodostusosasta formaatioon, 

 kuten kuvasta 11 nähdään. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 11. Formaatioon vaikuttavat mekanismit rainanmuodostuksessa /5/. 

 

 Rainanmuodostuksessa viiraosan vedenpoistokapasiteetin, retention ja formaation 

 välillä on hyväksyttävä jonkinasteinen kompromissi, koska kaikkia ei voida 

 maksimoida samaan aikaan.  Rainanmuodostusolosuhteiden lisäksi rainan 

 rakenteeseen ja paperin laatuominaisuuksiin vaikuttavat myös mm. jakoputkiston 

 ja perälaatikon rakenne. /1;5/   

 

 

6.1  Rainanmuodostus perälaatikossa 

  
 Syöttöputkiston ja perälaatikon avulla massasuspensio levitetään viiraosalle 

 mahdollisimman tasalaatuisena ja tasanopeuksisena koko koneen leveydelle. 

 Lyhyen kierron ja perälaatikon sisäisten rakenteiden oikealla suunnittelulla, 

 valmistuksella ja virtausmitoituksella on suuri vaikutus hyvän huulisuihkun 

 aikaansaamiseksi. Varsinkin perälaatikon jakotukin muotoilulla vaikutetaan 

 virtaama- ja nopeusprofiiliin. Kapenevalla muodolla varmistetaan, että 

 virtausnopeus pysyy koko koneen leveydeltä vakiona. Perälaatikon virtaama-arvot 

 määritetään suunnitteluvaiheessa paperikoneen tuotannosta lähtien, joten 

 optimivirtaama-alue on rajallinen. /3; 5/ 
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 Perälaatikossa hajotetaan sulpussa olevia flokkeja. Tietyn koostumuksen omaavan 

 sulpun flokkisuustila riippuu sakeudesta ja turbulenssista. Flokkien tiheys ja 

 lujuus kasvavat sekä koko pienenee sulpussa turbulenssin intensiteetin kasvaessa 

 ja amplitudin pienetessä. Perälaatikossa sulppu pyritään turbulenssia ja 

 leikkausvoimia hyväksi käyttäen homogenisoimaan siten, että flokkien tiheys ja 

 lujuus olisivat mahdollisimman pieniä. Leikkausvoimia sulppuun aiheutuu 

 virtauskanavien ja lamellien virtauspintojen aiheuttaman kitkan vuoksi. 

 Turbulenssia aiheutetaan virtausnopeusmuutosten, virtauskanavien muotojen 

 muutoksen ja lamellien avulla /1; 3; 5/. 

 

 Perälaatikkosakeudella on suuri vaikutus paperin formaatioon. Perälaatikon 

 sakeutta säädetään huulen avulla. Huuli on perälaatikon viimeinen osa, jonka 

 kautta massa  virtaa viiralle. Huulessa pystytään säätämään pysty- ja vaaka-

 liikettä. Huulta ajettaessa pystysuunnassa vaikutetaan perälaatikko sakeuteen. 

 Huulta ylöspäin ajettaessa perälaatikkosakeus laskee ja alaspäin ajettaessa sakeus 

 kasvaa perälaatikossa. Formaatio paranee sakeutta laskettaessa, sillä matalassa 

 sakeudessa flokit muodostuvat harvoiksi ja heikoiksi, jolloin niitä pystytään 

 hajottamaan helpommin. Sakeuden kasvaessa perälaatikossa kuidut pääsevät 

 flokkaantumaan helpommin, ja se on huono asia formaation kannalta /3/. 

  

 Huuligeometrialla on vaikutus huuliaukon virtauksen muodostamaan kulmaan 

 viiran kanssa sekä huulisuihkun iskukohtaan rintapöydällä. Huuligeometria 

 vaikuttaa suuresti vedenpoistotapahtumaan viiraosan alussa rintapöydällä. Tällä 

 taas on voimakas vaikutus paperin formaatioon. Usein on edullista säätää 

 huuligeometria siten, että huulisuihkun iskukohta on juuri rintapöydän 

 ensimmäisen listan edessä. Kuvasta 12 käy ilmi huuligeometrian hallintasuureet. 

 Symbolilla a tarkoitetaan kärkilistan ulottumaa, symboli b kuvaa huuliaukkoa, 

 symboli L kuvaa ylähuulen asemaa alahuulen kärkeen nähden, symboli d kuvaa 

 huulisuihkun iskukohtaa ja symboli B on iskukulma. Huuliaukon säätäminen 

 tapahtuu ylähuulen avulla, joka liikkuu pysty- ja vaakasuunnassa. Alahuuli on 

 kiinteä. /10/  
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 Kuva 12. Perälaatikon huuligeometrian hallintasuureet /10/. 

 

 Yksi tärkeimmistä perälaatikon hallintasuureista on perälaatikon suihkun ja viiran 

 välinen nopeusero eli suihkusuhde. Paperin formaation kannalta on pidetty 

 parhaana hyvin pientä nopeuseroa. Nopeuserolla 0 eli tasaperällä on todettu 

 paperin orientaatioprofiilin stabiilisuuden olevan huono. Käytännössä koneita 

 ajetaan lievästi ali- tai yliperällä, jolloin nopeusero on luokkaa 5 – 30 m/min. 

 Lievä yliperä on aliperää suositumpi. Yliperällä päästään pienempään 

 huuliaukkoon ja siten pienempään amplitudiin massasuihkun pyörteissä /3;10/. 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuva 13. Suihkusuhteen vaikutus formaatioon /7/. 
 
 Toisaalta suuri yliperä on aliperää haitallisempi, sillä kuidut tyssäävät hitaammin 

 kulkevan viiran päälle aikaan saaden huonon formaation, Kuvassa 13 on esitetty 

 formaation kehittyminen suihkusuhteen mukaan. Paras formaatio löytyy yleensä 

 tasaperän molemmin puolin. Nopeuseroon kasvaessa liian suureksi kuitumatto 

 alkaa rikkoutua, jolloin formaatio huononee /3;10/. 



KIMMO PETÄJISTÖ  OPINNÄYTETYÖ  24(35) 

6.2  Rainanmuodostus viiraosalla 

  

 Tasoviirapaperikoneella (kuva 14) raina muodostetaan vaakatasossa liikkuvan 

 viiran päälle. Viiraosalla vedenpoisto voidaan jakaa varsinaiseen 

 rainanmuodostusalueeseen, jolloin sakeus on 1 – 3 %, tiivistymisvaiheeseen 

 sakeus 3 – 6 % ja viimeinen vaihe loppukuiva-ainepitoisuuden 

 muodostusvaiheeseen 6 – 8 % sakeuden jälkeen. Viiraosalla muodostettavat 

 paperin laatuominaisuudet muuttuvat noin 6 – 8 % sakeuteen asti. Tämän 

 jälkeen tapahtuu yleensä rainan kuiva-ainepitoisuuden nostoa. Tasoviiran 

 vedenpoisto määräytyy sen mukaan, halutaanko maksimi vedenpoisto vai paperin 

 laatu. Hyvää paperin laatua haettaessa foilikulmat ja foilietäisyydet täytyy 

 optimoida, jotta saavutetaan oikea turbulenssiprofiili. /3; 5/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Kuva 14. Tasoviira ja sillä sijaitsevat vedenpoistoelimet /5/. 

  

 Tasoviirakoneella vesi poistuu kolmella eri mekanismilla. Ennen 

 tasoimulaatikkoja tai ainakin suurimmalla osalla tasoimulaatikkoja edeltävästä 

 vedenpoistoalueesta vesi poistuu pääasiassa suotautumalla. Suotautumiselle on 

 luonteenomaista, että viiralle muodostuneen kuitukerroksen päällä on laimeampi 

 sulppukerros, joka säilyy sakeudeltaan suunnilleen muuttumattomana koko 

 suotautumisen ajan. Suotautumisen alkuosa, jossa huulisuihku kohtaa viiran, 

 kutsutaan alkuvedenpoistoksi eli initiaalivedenpoistoksi. Varovainen 

 initiaalivedenpoisto on yleensä edullista paperin formaation kannalta. 

 Suotautumisolot eivät saa olla rintapöydän alueella liian häiriöttömät, koska 

 tällöin on vaarana, että sulpun flokkisuus lisääntyy ja formaatio heikkenee./1;3/       
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 Paperikoneen perälaatikossa ja viiraosalla suotautumisalueella vallitsevassa 

 sakeudessa sulppu alkaa uudelleen flokkautua suuremmiksi kuitukasaumiksi 

 turbulenssin vaikutuksen lakatessa. Sulpun uudelleen flokkautuminen on 

 haitallista paperin formaatioon. Suotautumisalueella suotautuvassa sulpussa 

 vallitseva pienimittakaavainen turbulenssi eli mikroturbulenssi kykenee estämään 

 uudelleen flokkautumista ja mahdollisesti hajottamaan perälaatikosta tulevia 

 flokkeja. Mikroturbulenssia tasoviiraosalla synnyttävät vedenpoistoelimet, kuten 

 foilit aiheuttamalla painepulsseja. Vedenpoistoelimien rakenteen ja 

 toimintamekanismin vuoksi mikroturbulenssin voimakkuus on sidoksissa 

 vedenpoiston jaksottaisuuteen suotautumisalueella. Mikroturbulenssi ei 

 kuitenkaan saa olla liian voimakas, koska se tällöin aiheuttaa roiskeita ja rikkoo jo 

 muodostuneen kuitumaton, jolloin paperin formaatio huononee selvästi /1/. 

  

 Mikroturbulenssin ohella myös suurimittakaavaiset nopeuserot 

 suotautumisalueella, jo muodostuneen kuitumaton ja sen päällä olevan 

 sulppukerroksen välillä, voivat vaikuttaa formaatiota parantavasti, sillä kerrosten 

 välillä olevat nopeuserot pystyvät repimään irti kuitumattoon kiinnittymässä 

 olevia flokkeja. Ensisijaisesti nopeuseroja aiheuttava tekijä on huulisuihkun ja 

 viiran nopeusero /1/.         

 

 Tasoviirakoneella ensimmäisenä on rintapöytä. Rintapöydän tehtävä on tukea 

 viiraa, kun massasuihku perälaatikosta kohtaa viiran. Vesi poistuu rintapöydän 

 alueella massasuihkun liike-energian ja painovoiman avulla. Rintapöydän jälkeen 

 paperikone 7:llä on foileja. Foilien materiaalina käytetään muoviseoksia ja 

 keramiikkaa. Foilit voivat olla tavallisia tai sitten niin kutsuttuja turbofoileja. 

 Turbofoilien avulla saadaan aikaan voimakkaampi turbulenssi. Voimakkaammalla 

 turbulenssilla flokit hajoavat helpommin. Foilit voivat olla erillisiä tai ne on 

 voitu asentaa ryhmittäin päästölistoiksi. Foilien avulla tapahtuvassa 

 vedenpoistossa vaihdellaan foilien määrää ja foilien päästökulmaa. Tyypillisesti 

 paperikoneilla käytetty päästökulma vaihtelee 0 – 2 asteen välillä. Tavallisesti 

 märänpään alussa käytetään pienempää päästökulmaa kuin viiraosan lopussa, 

 jossa raina on jo vahvistunut. Sopivasti valitulla päästökulmalla saadaan aikaan 

 mikropyörteitä, jotka estävät flokkaantumista ja tehostavat vedenpoistoa jo 

 muodostuneen rainan läpi.  Mikropyörteet eivät kuitenkaan saa olla liian 

 voimakkaita, etteivät ne aiheuta roiskumista ja pohjan huononemista. Foilien 
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 jälkeen ei pystytä vaikuttamaan paperin pohjaan juurikaan, vaan foilien jälkeen 

 tapahtuu ainoastaan vedenpoistoa. Kolme ensimmäistä foililaatikkoa vaikuttavat 

 eniten formaatioon. /1; 5; 10/ 

 

 

KOKEELLINEN OSA   

 
 

7  TYÖN TAUSTA JA TARKOITUS 

 

Paperikoneelle oli asennettu vuonna 2007 rintatelan ravistaja. Etukäteen oli 

tiedossa, että ravistajalla pystytään parantamaan formaatiota. Tarkoituksena oli   

määrittää ravistajalle oikea amplitudi ja taajuus, jolla saavutetaan mahdollisimman 

hyvä formaatio yhdessä muiden muuttujien kanssa. Tavoitteena oli löytää sellaiset 

arvot, jotta paperikoneella lajinvaihdossa ei tule joka kerta isoja muutoksia, vaan 

mahdollisimman pienillä muutoksilla saataisiin aikaan hyvä formaatio. Hyväksi 

havaitut prosessiparametrit talletettaisiin paperikoneen ohjausjärjestelmän 

lajinvaihtosivulle (liite 1).    

 

 

8  TYÖN SUORITUS 

 
 Opinnäytetyön kokeellinen osa voidaan jakaa kahteen osakokonaisuuteen. 

 Ensimmäisessä vaiheessa sovittiin tarkasteltavat paperilajit ja neliömassat, joilla 

 formaation optimointi suoritetaan. Ensimmäiseen vaiheeseen kuului myös 

 taustatietojen keruu aikaisemmista ajoista. Toisessa vaiheessa suoritettiin koeajot 

 paperikoneella ja niistä saadut tulokset analysoitiin.  

 

8.1  Koeajon suunnittelu 

 

Koeajon suunnittelu aloitettiin valitsemalla paperilajit ja neliömassat, jotka 

 koeajoon otetaan. Koeajoon valittiin sellaisia paperilajeja ja neliömassoja, joilla on 

 ollut vaikeuksia saavuttaa riittävän hyvä formaatiotaso. Paperilajeiksi valittiin 

 SwanShine, SwanShine X ja SwanShine flex. SwanShinellä neliömassoiksi 
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 valittiin 40 g/m², 50 g/m² ja 60 g/m². SwanShine X:llä neliömassaksi valittiin 70 

g/m², 75g/m² ja 80 g/m². Valitut paperilajit ovat valkoisia ja rullalaatuja, sillä 

 arkkilaaduilla on vaikeampi saavuttaa hyvä formaatio taso alhaisemman 

 tuotantonopeuden johdosta. Seuraavana valittiin muuttujat, jotka optimoidaan. 

 Optimoitaviksi muuttujiksi valittiin    

  

• perälaatikon huulen vaaka-asema 

• perälaatikon huulen pystyasema 

• rintatelan ravistajan amplitudi 

• rintatelan ravistajan taajuus 

• suihku-viirasuhde. 

 

Koeajon tarkoitus oli selvittää, pystytäänkö aikaisempien ajojen 

prosessiparametreillä saavuttamaan sama formaatio taso toistamiseen. Koeajot tuli 

keskeyttää, jos lujuudet laskivat alle alahylkäysrajan.     

 

8.2  Koeajosuunnitelman teko ja siinä käytetyt työkalut 

 
Aikaisempien ajojen prosessiparametrit etsittiin Aspenin Process Explorer- 

työkalulla. Prosessiparametrit ja niiden muutokset oli helppo löytää Process 

Explorerin avulla, koska sillä sai kerralla näkyviin koko ajon ajalta kuvaajan, josta 

näki muutokset. Aikaisempien ajojen formaatiot arvot haettiin TIBSLabista. 

TIPSLab on laboratorion ohjelma, josta näkyy arvot kaikista mittauksista mitä 

laboratoriossa on tehty. Edellä mainittujen ohjelmien avulla oli helppo kerätä kaikki 

tarvittava lajikohtainen tieto jokaisesta ajosta omaan taulukkoonsa. Process 

Explorerista saatiin myös aikaisemmista ajoista parametrien arvot sekunti- ja 

minuuttitason tarkkuudella. Minuuttitason arvoista laskettiin jokaiselle aiemmin 

ajetulle konerullalle keskiarvo valituista muuttujista Microsoft Excelillä.  

 

Konerullien keskiarvon laskemisen jälkeen aloitettiin koeajo-ohjelman laatiminen. 

Koeajo-ohjelman laatiminen ei ollut helppo tehtävä. Ohjelmaa laadittaessa ei voinut 

suoraa ottaa parhaan formaation prosessiparametrejä, sillä täytyi huomioida myös 

muut neliömassat. Ohjelman suunnitteleminen oli monien tekijöiden suhteen 

kompromissien tekemistä. Liitteessä 2 on esitettynä koeajon aikaiset arvot 

prosessiparametreille. Lisäksi liitteessä on ilmoitettu ohjeelliset määrät 
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kemikaaleille, koneen nopeustavoite ja formaatiotavoite aikaisemman ajon pohjalta 

ja asiakkaan laatuvaatimuksien pohjalta. 

 

 

9  TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 

 Kaikkien neliömassojen osalta koeajoa ei päästy suorittamaan, koska ajon 

 kesto paperikoneella ei ollut riittävän pitkä.  

 

9.1  Koeajotilanne  

 

Koeajot kestivät vähintään kaksi ja puoli tuntia, koska luotettavaa tulosta ei saada 

yhden konerullan arvojen perusteella. Koeajotilanteessa muut muuttujat vakioitiin, 

jotta nähtäisiin prosessiparametrien vaikutus formaatioon. Vakioituja muuttujia 

olivat esimerkiksi alunan määrä, retentioaineen määrä, massamix ja hylyn määrä. 

Viiraosan foilit asetettiin paperikoneen hoitajan avulla asentoon, jossa ne 

yleisimmin ovat. Käytössä oli rintapöydällä keraamiset foilit ja muualla 

muoviseoksesta valmistetut foilit. Liitteessä 3 on piirrettynä foilien asemat koeajon 

aikana.  Päästökulman β suuruus oli 1º kaikilla muoviseoksista valmistetuilla 

foileilla. Koeajon aikana seurattiin formaation on-line-mittausta ohjausjärjestelmän 

näyttöpäätteeltä ja laboratorio mittauksista formaatiota seurattiin konerullatasolla.  

 

 

9.2  Tulokset 

 
SwanShinen 40 g/m² koeajossa saavutettiin melkein sama formaatio taso kuin 

referenssiajossa oli, kuten kuvasta 15 nähdään. 
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Kuva 15. Koeajon SwanShine 40g/m² ja referenssin formaatiot 

 

Hiukan alhaisemman formation syyt, löytyvät todennäköisesti pienistä eroista ajo-

olosuhteissa. Referenssiajon ja koeajon suurin ero löytyy massamixistä. Koeajossa 

ajettiin pelkällä TBSA-massalla, kun referenssiajossa on ollut paalimassaa mukana 

10 – 30 %. Toinen merkittävä ero on retentioaineen annostelun määrässä. 

Koeajossa retentioainetta annosteltiin 220 g/t ja referenssiajossa annostelu oli 160–

200 g/t. Retentioaine saattaa aiheuttaa kuitujen flokkaantumista ja siitä seuraa 

alempi formaatiotaso. Muuten koeajon ja referenssiajon ajo-olosuhteet ovat olleet 

hyvin lähellä toisiaan, joten ero löytyy retentioaineesta ja massamixistä. Tietysti 

massan laadussa on saattanut tapahtua vaihtelua, joka aiheuttaisi alemman 

formaatiotason. Koeajo ohjeeseen nähden alunan määrä oli suurempi. Ohjeen 

mukaan tavoiteltiin tasoa 5 – 6 kg/t, koeajossa määrä oli 7 – 8 kg/t.  

 

SwanShine 50 g/m² koeajossa jäätiin referenssiajon formaatiotasosta 2 - 3 

yksikköä, kuten kuvasta 16 nähdään. Tämän koeajon tuloksia ei voi pitää täysin 

luotettavana, koska koeajo oli kestoltaan lyhyt. Massamixiltään koeajo ja 

referenssiajo olivat samanlaiset, joten siitä ei löydy syytä, miksi ei saavutettu samaa 

formaatiotasoa. Retentioaineen annostelun määrä oli suurempi kuin ohjeen 

mukainen määrä. Retentioainetta annosteltiin 220 g/t koeajoon. Myös alunan määrä 

oli suurempi kuin ohjeessa, sitä annosteltiin 8 – 9 kg/t. Muuten koeajon ja 

referenssiajon olosuhteet olivat rullain nopeus mukaan lukien samanlaiset. 
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 Kuva 16. Koeajon SwanShine 50g/m² ja referenssin formaatiot 

 

 SwanShine 60 g/m² koeajossa päästiin samalle formaatio tasolle, mikä oli  

 saavutettu referenssiajossakin, kuten kuvasta 17 nähdään. Tulosta ei voi pitää 

 luotettavana koeajon lyhyyden vuoksi. Referenssiajon ja koeajon olosuhteet olivat 

 hyvin lähellä toisiaan. Retentioainetta koeajossa annosteltiin 220 g/t, joka on 20 g/t 

 enemmän kuin ohjeessa ja referenssiajossa. Ohjeessa olevista arvoista rintatelan 

 ravistajan iskun amplitudi poikkesi, sillä amplitudi nousi vain 19,2 mm:iin, sillä 

 turvaraja esti pidemmän iskun.  

 

 

     

 
  
  

 

 

 

 

 
 Kuva 17. Koeajon 60 g/m² ja referenssin formaatiot 
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Koeajo SwanShine X laadun 75 g/m² jäätiin kauimmaksi referenssiajon 

formaatiotasosta, kuten kuvasta 18 nähdään.  
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 Kuva 18. Koeajon SwanShine X 75 g/m² ja referenssin formaatiot 

 

Ensimmäisen konerullan jälkeen näytti hyvältä, koska saavutettiin korkea 

formaatio. Samalla kun saatiin hyvä formaatio, niin kone- ja poikkisuuntaisen 

repäisyindeksit laskivat alle hylkäysrajan, jolloin täytyi muuttaa 

prosessiparametrien arvoja. Muutos suoritettiin suihkusuhdetta muuttamalla 0,968 

– > 0,970, jolloin formaatio laski ja konesuuntainen repäisylujuus parani. 

Muutenkin koko ajon ajan oli vaikeuksia saavuttaa riittävä lujuustaso. 

Retentioainetta koeajossa annosteltiin ohjetta enemmän, annostelun määrä oli 220 

– 230 g/t. Myös alunaa annosteltiin enemmän kuin ohjeessa. Myös huulen 

pystyasema oli eri kuin ohjeessa, koska formaatio laski, kun huulta ajettiin 

alaspäin. Referenssiajossa retentioainetta annosteltiin 200 g/t. Ero annosteluissa on 

pieni, mutta jokin vaikutus formaatioon saattaa olla, että retentioainetta annosteltiin 

enemmän. Koneen nopeudessa referenssiajon ja koeajo tilanteen välillä oli pieni, 

mutta koeajo-ohjeeseen verrattuna suuri. Ohjeellinen nopeus oli 659 m/min, kun 

saavutettu nopeus oli 595 m/min. Tämä selittyy sillä, että paperi ei kuivunut 

koneella tarpeeksi hyvin. Massan laadussa oli mahdollisesti eroa referenssiajon 

massaan.    
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10  PÄÄTELMÄT   

Tässä on esitettynä johtopäätökset kaikille lajeille, jotka oli tarkoitus koeajaa 

opinnäytetyön aikana. Koeajamattomien paperilajien johtopäätökset perustuvat 

historia tietoon aikaisemmista ajoista paperikoneella.  

 
  

10.1  Koeajetut paperilajit 

Koeajoissa saavutettiin sekä hyviä, että huonoja tuloksia. SwanShine 40 g/m2:lla 

saavutettiin paras tulos kaikista koeajoista. SwanShine 40 g/m2-laadun osalta 

suosittelen, että taulukossa 1 esiintyvät prosessiparametrit talletetaan paperikoneen 

ohjausjärjestelmän lajinvaihtosivulle.   

 

Taulukko 1. SwanShine 40g/m2 suositeltavat prosessiparametrit. 
 
 
 
 

 
 

SwanShine 60 g/m2-laadulla saavutettiin myös tavoite arvot. Toisaalta koeajon 

kesto oli sen verran lyhyt, joten mielestäni koeajo pitäisi uusia. Ensimmäisen 

koeajon tulosten perusteella voin suositella, että taulukossa 2 olevat 

prosessiparametrit talletetaan SwanShine 60 g/m2 lajinvaihtosivulle.  

 
Taulukko 2. SwanShine 60 g/m2 suositeltavat prosessiparametrit. 

Suihkusuhde 0,977 
Huuli vaaka-asema 14,9 mm 
Huuli pystyasema 21,9 mm 
Duo amplitudi 20,0 mm 
Duo taajuus 450 RPM 

 
 
 

SwanShine 50 g/m2-laadulla tulisi suorittaa lisää koeajoja, jotta nähtäisiin, 

nouseeko formaatio samalle tasolle kuin referenssissä. Ensimmäisessä koeajossa 

päästiin referenssin alimmaisille formaatioarvoille. Koeajon perusteella en voi 

suositella vielä taulukossa 3 esiintyviä arvoja talletettavaksi lajinvaihtosivulle. 

 

 

 

Suihkusuhde 0,980 
Huuli vaaka-asema 14,4 mm 
Huuli pystyasema 16,8 mm 
Duo amplitudi 16,0 mm 
Duo taajuus 460 RPM 
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Taulukko 3. SwanShine 50 g/m² koeajossa käytetyt prosessiparametrit. 
Suihkusuhde 0,978 

Huuli vaaka-asema 14,5 mm 
Huuli pystyasema 18,5 mm 
Duo amplitudi 16,0 mm 
Duo taajuus 460 RPM 

 

 

SwanShine X 75 g/m2-laadulla oli koeajossa vaikeuksia saavuttaa riittävä 

lujuustaso. Koeajon alussa saavutettiin referenssiajon formaatiotaso, mutta tämän 

jälkeen jouduttiin lujuuksien vuoksi poikkeamaan pois koeajoparametreistä, joten 

koeajo tulisi suorittaa uudestaan. Tämän vuoksi en voi suositella taulukossa 4 

esiintyviä arvoja talletettavaksi lajinvaihtosivulle.  

 

Taulukko 4. SwanShine X 75g/m² koeajossa käytetyt prosessiparametrit. 
 
 
 
 

 

 

10.2  Koeajamattomat paperilajit 

 
SwanShine X 70 g/m²- ja SwanShine X 80 g/m²-lajit jäivät kokonaan koeajamatta, 

koska paperikoneella oli lyhyet ajojaksot näillä lajeilla. Aikaisempien ajojen 

historiassa on kuitenkin löydettävissä molemmille sellaiset prosessiparametrit, 

joilla on saavutettu hyvä formaatio. Nämä prosessiparametrit löytyvät taulukoista 5 

ja 6. Prosessiparametrien toimivuus kannattaa vielä varmistaa koeajoilla. 

 

 Taulukko 5. SwanShine X 70 g/m² suositeltavat prosessiparametrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suihkusuhde 0,972 
Huuli vaaka-asema 14,9 mm 
Huuli pystyasema 26,8 mm 
Duo amplitudi 19,0 mm 
Duo taajuus 450 RPM 

Suihkusuhde 0,977 
Huuli vaaka-asema 14,6 mm 
Huuli pystyasema 25,2 mm 
Duo amplitudi 16,0 mm 
Duo taajuus 420 RPM 
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 Taulukko 6. SwanShine X 80 g/m² suositeltavat prosessiparametrit. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suihkusuhde 0,972 
Huuli vaaka-asema 14,9 mm 
Huuli pystyasema 28,0 mm 
Duo amplitudi 19,0 mm 
Duo taajuus 450 RPM 
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PROSESSIPARAMETRIEN ARVOT KOEAJOTILANTEISSA 

 

 

Laji SwanShine 40 g/m2 

Huuli vaaka-asema 14,4 mm 

Huuli pystyasema 16,8 mm 

suihkusuhde 0,980 

Duo amplitudi 16,0 mm 

Duo taajuus 460 RPM 

Nopeus tavoite 948 m/min 

Alunan määrä 5-6 kg/t 

Retentioainemäärä 200 g/t 

Formaatio tavoite spek 72,0 

Formaatio tavoite  70,0 - 72,5 

  

  

  

  

  

  

Laji SwanShine 50 g/m2 

Huuli vaaka-asema 14,5 mm 

Huuli pystyasema 18,5 mm 

suihkusuhde 0,978 

Duo amplitudi 16,0 mm 

Duo taajuus 460 RPM 

Nopeus tavoite 860 m/min 

Alunan määrä 5-6 kg/t 

Retentioainemäärä 200 g/t 

Formaatio tavoite spek 73,0 

Formaatio tavoite  70,8 - 72,8 
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Laji SwanShine 60 g/m2 

Huuli vaaka-asema 14,9 mm 

Huuli pystyasema 21,9 mm 

suihkusuhde 0,977 

Duo amplitudi 20,0 mm 

Duo taajuus 450 RPM 

Nopeus tavoite 778 m/min 

Alunan määrä 5-6 kg/t 

Retentioainemäärä 200 g/t 

Formaatio tavoite spek 75,0 

Formaatio tavoite  71,3 - 73,6 

  

  

  

  

  

  

Laji SwanShine X 70 g/m2 

Huuli vaaka-asema 14,6 mm 

Huuli pystyasema 25,2 mm 

suihkusuhde 0,977 

Duo amplitudi 16,0 mm 

Duo taajuus 420 

Nopeus tavoite 696 m/min 

Alunan määrä 5-6 kg/t 

Retentioainemäärä 200 g/t 

Formaatio tavoite spek 76,0 

Formaatio tavoite  71,5 - 77,7 
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Laji SwanShine X 75 g/m2 

Huuli vaaka-asema 14,9 mm 

Huuli pystyasema 26,8 mm 

suihkusuhde 0,972 

Duo amplitudi 19,0 mm 

Duo taajuus 450 

Nopeus tavoite 659 m/min 

Alunan määrä 5-6 kg/t 

Retentioainemäärä 200 g/t 

Formaatio tavoite spek 77,0 

Formaatio tavoite  77,2 - 79,3 

  

  

  

  

  

  

Laji SwanShine X 80 g/m2 

Huuli vaaka-asema 14,9 mm 

Huuli pystyasema 28,0 mm 

suihkusuhde 0,972 

Duo amplitudi 19,0 mm 

Duo taajuus 450 

Nopeus tavoite 635 

Alunan määrä 5-6 kg/t 

Retentioainemäärä 200 g/t 

Formaatio tavoite spek 78,0 

Formaatio tavoite  78,4 - 80,5 
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