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TIIVISTELMÄ
Tämä opinnäytetyö on tehty Stora Enson Anjalan Paperitehtaan paperikonelinja 3:lle, jossa tutkittiin pohjahylyn määrään vaikuttavia tekijöitä ja selvitettiin
keinoja pohjahylyn vähentämiseksi.
Pohjahylyllä tarkoitetaan paperinvalmistuksessa sellaista hukkaa, joka jää
käyttämättä, vaikka paperi olisi asiakkaan laatuvaatimusten mukaista.
Työlle oli tarvetta, koska pohjahylkyä syntyi huomattavia määriä ilman järkevää syytä ja siksi pohjahylyn vähentämisessä oli kehitettävää.
Työssä selvitettiin syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana pohjahylyn syntymiseen johtavia tekijöitä paperikoneella ja mitkä tekijät estivät paperikoneen priimatuotannon hyödyntämisen. Kokeellisessa osassa tutkittiin pope-rullaimen
toimivuutta vaihtotapahtuman aikana ja tehtiin koeajoja pituusleikkurilla.
Opinnäytetyö oli osana laajempaa kokonaisuutta. Pohjahylyn vähentämiseksi
oli käynnistetty osastolla tavoitteellinen projekti erilaisia tukisidosryhmiä hyödyntäen.
Työstä saatiin hyviä havaintoja konerullien pohjanmuodostuksesta ja pituusleikkureiden ajettavuudesta lähellä konerullan pohjaa. Työstä saatiin hyvää
pohjatietoa jatkokehityskohteille. Kehitystyö jatkuu opinnäytetyön jälkeen projektiryhmässä.
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ABSTRACT
This thesis has been done for Stora Enso's Anjala Paper Mill paper machine
line 3, where the factors affecting the amount of bottom waste and ways to reduce the bottom waste were studied.
In paper production, bottom waste is the waste that is not used even if the paper quality is as good as the customer requires. Because a substantial amount
of bottom waste was created with no reasonable explanation, there was a
need for this research in order to find measures to reduce the amount of bottom waste.
During the autumn 2020 and spring 2021, a survey was carried out to examine both the factors leading to the formation of bottom waste on a paper machine and the factors preventing the utilization of paper machine prime production. In the experimental part, the functionality of the pope-reeler was inspected during the change and test runs were made with a slitter winder.
The thesis was part of a larger ensemble. In order to reduce the amount of
bottom waste, a targeted project had been launched at the department, utilizing various support groups.
The work provided good observations on the bottom formation of machine
rolls and the runnability of the slitter winder close to the bottom of the machine
roll. The work provided good grounding for further development projects,
which will be continued after this research in a project group.
Keywords: Pope-reeling, Slitter winder, Bottom waste, Paper industry
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TERMIT

Flokki

Kuitukimppu

Kalanteri

Kahden tai useamman telan muodostama nippi

Konerulla

Tambuuriraudalle rullattu valmis rulla paperia

Muutto

Konerullasta pituusleikkurilla leikattu valmis rivi asiakasrullia

Nippi

Telaparin muodostama kosketuspinta, jolla rainaa puristetaan

PK

Paperikone

PL

Pituusleikkuri, jolla leikataan asiakasrullia

Pohjahylky

Tambuuriraudalle jäänyt hylättävä paperi

Pope-rullain

Paperikoneen kiinnirullain, jossa valmis paperi rullataan

Pulpperi

Säiliö, jossa paperi hajotetaan paperikoneen käyttämäksi hylkymassaksi

Raina/rata

Paperikoneen valmistama paperi

Rynkky

Kurttuun mennyt löysä paperikerros

Tambuurirauta

Metallisylinteri, jonka päälle paperi rullataan PK:lla

Trimmi

Pituusleikkurin ajo-ohjelma, joka määräytyy asiakkaan tilaamista asiakasrullista
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1

JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vähentää pohjahylkyä Stora Enson Anjalan paperitehtaan paperikonelinjalla 3. Pohjahylyn vähentämiseksi oli selvitettävä sen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Paperikonelinja koostuu paperikoneesta sekä kahdesta pituusleikkurista, joista tuotannon pääpaino kohdistuu pituusleikkuri 5:een.
Työn tekemiselle oli tarvetta, sillä pohjahylky oli lajinvaihtohylyn jälkeen
toiseksi suurin paperin hylyttämisen syy paperikonelinjalla. Pohjahylkyä syntyy
aina tietty määrä paperinvalmistusprosessissa. Tässä työssä tutkittiin poperullaimella tapahtuvaa pohjanmuodostusta pohjahylyn vähentämiseksi.
Työ aloitettiin tutkimalla dataa neljän kuukauden ajalta, jossa oli kaikki ajetut
konerullat yksityiskohtaisina tietoinaan. Tätä dataa verrattiin muuttotaulukoiden halkaisijoihin, joissa huomattiin olevan suuria eroavaisuuksia eri ajotilanteissa ja paperilajeissa. Operaattorihaastatteluiden kautta työn painopiste siirtyi rullaimelle ja pohjanmuodostukseen. Havaittiin, että pohjanmuodostuksessa on ongelmia aiheuttaen pituusleikkureilla ajettavuushaasteita ja sitä
kautta isompien konerullien ajamiselle oli tarve. Isompia konerullia ajettaessa
pohjahylyn osuus oli vakiintunut liian suureksi ja valmistusprosessissa syntyi
ei toivottua hukkaa.
Kirjallisuusosassa kerrotaan Stora Ensosta, Anjalankosken tehtaista, paperikonelinja 3:sta, pope-rullaimen toiminnasta, konerullasta ja havaituista ongelmista ennen kokeellista osaa. Kokeellisessa osassa tutkittiin rullaimen nykytilanne nippikuormitusmittausten ja muiden tarkistusmittausten avulla pohjahylyn vähentämiseksi. Kokeellisessa osassa tehtiin koeajoja ja tutkittiin muuttuvien tekijöiden vaikutus pohjahylkymäärään.
Työ oli osa laajempaa projektia, joka on paperikonelinjan käyttöpäällikön vetämä ja Paper-divisioonan tuottavuus- ja käytettävyystiimin tukema hanke.
Projektin tavoite on vähentää pohjahylkyä 40 % vuoden 2020 toteutumasta.
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2

STORA ENSO

Opinnäytetyön toimeksiantaja Stora Enso on suuri maailmanlaajuinen konserni, jonka osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman pörsseissä. Yhtiö
syntyi vuonna 1998, kun suomalainen Enso Oyj ja ruotsalainen STORA yhdistyivät ja nimeksi tuli nykyinen Stora Enso. Vuonna 2019 Stora Enson liikevaihto oli 10,1 miljardia euroa ja operatiivinen tulos 1,0 miljardia euroa. Konsernin henkilöstömäärä on 26 000 työntekijää yli 30 maassa ja henkilöstöstä
suurin maakohtainen osuus työskentelee Suomessa. Konserni on jaettu kuuteen eri divisioonaan, jotka vaikuttavat omilla toimialoillaan. Divisioonat ovat
Packaking Materials, Packaking Solutions, Biomaterials, Wood products, Paper ja vuoden 2020 alussa aloittanut Forest. (Stora Enso 2019.)
Stora Enso on paperinvalmistuksessa Euroopan toiseksi suurin toimija. Yhtiön
paperitehtaat valmistavat laadukkaita paperilaatuja asiakkaiden tarpeisiin, painotaloille, kustantajille ja jatkojalostajille. Tehtaiden tuotantokapasiteetti vuosittain on 5,4 miljoona tonnia paperia. Digitalisaation lisääntyessä paperidivisoonan strategiaksi on muokkautunut kassavirran maksimointi.
(Stora Enso 2019.)

Kuva 1. Yhtiön logo Stora Enso Oyj (Stora Enso 2019)

2.1

Anjalankosken tehtaat

Stora Enson Anjalan paperitehdas muodostaa yhdessä Inkeroisten kartonkitehtaan kanssa Anjalankosken tehdasintegraatin (kuva 2). Anjalan paperiteh-
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taalla on kaksi paperikonetta PK2 ja PK3, jotka valmistavat kirjapaperia, aikakauslehtipaperia ja parannettua sanomalehtipaperia. Koneiden vuotuinen valmistuskapasiteetti on 435 000 tonnia. Molemmilla paperikoneilla on kaksi
omaa pituusleikkuria ja yhteinen rullapakkaamo. Tehtaan henkilöstömäärä on
300 ihmistä, joiden lisäksi se työllistää alihankkijoiden kautta useita ihmisiä.
Tehdas kuuluu Paper-divisioonaan ja on Veitsiluodon tehtaan kanssa Stora
Enson paperinvalmistajat Suomessa. (Stora Enso 2020a.)
Inkeroisten kartonkitehdas valmistaa taivekartonkia yhdellä kartonkikoneella,
jonka vuotuinen kapasiteetti on 290 000 tonnia. Tehtaalla on yksi pituusleikkuri ja sen lisäksi viisi arkkileikkuria. Painehioke kartongin runkokerrokseen
valmistetaan Anjalan paperitehtaan painehiomolla, josta se pumpataan putkistoa pitkin kartonkikoneelle. Tehtaan henkilöstömäärä on 200 ihmistä. Tehdas
kuuluu Packaging Materials divisioonaan. (Stora Enso 2020b.)

Kuva 2. Stora Enso Anjalankosken tehtaat. (Stora Enso 2020)

3

PAPERITEOLLISUUS SUOMESSA JA EUROOPASSA

Paperiteollisuudessa on tapahtunut suuria mullistuksia 2000-luvun alun jälkeen. Digitalisaation kasvu on vähentänyt painopaperien kysyntää merkittävästi ja yhtiöt ovat joutuneet sulkemaan tehtaitaan etenkin Euroopassa. Tuotantoa on myös samalla siirretty Euroopasta maihin, joissa kustannukset ovat
merkittävästi pienempiä. Toimintojen tehostaminen Suomessa ja muualla Euroopassa on ollut ainoa mahdollisuus pysyä kilpailukykyisenä markkinoilla. Kysynnän vähentyessä on tuotekehitys ja tuoteominaisuuksien parantamisella
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suuri vaikutus kilpailukyvyn varmistamiseksi. Vuonna 2021 Suomessa toimii
49 paperiteollisuuden tuotantolaitosta, joihin sisältyy kaikki massa-, paperi- ja
kartonkitehtaat. Metsäteollisuus ja paperiteollisuus on Suomessa edelleen todella merkittävä työllistäjä. Maailmalla Suomi tunnetaan paperiteollisuuden
edelläkävijänä. Koronapandemian vaikutus vuoden 2020 alun jälkeen on heijastunut suuresti myös paperintuotantoon, sillä suurin osa Suomessa valmistettavasta paperista menee vientiin. (Ohtonen 2018; Salo 2015, 23.)
4

PAPERIN VALMISTUS

Paperia valmistetaan mekaanisesta tai kemiallisesta massasta (sellu) tehtaasta ja valmistettavasta paperilaadusta riippuen. Tässä opinnäytetyössä
pääpainona on mekaanisesta massasta valmistettu päällystämätön paperi,
jota valmistetaan Anjalan PK3:lla. Päämassanaan Anjalan PK3 käyttää Anjalan kuituosastolla valmistettua painehioketta ja hierrettä, hylkymassaa ja lujuusominaisuuksien saavuttamiseksi ostosellua. Massan käytön jakautuminen
riippuu ajetusta paperilajista ja niiden laatuvaatimuksista. PK3 valmistaman
paperin grammapainot ovat 45 - 90 g/m2 välillä. PK3:n paperiradan leveys on
8,8 m ja trimmityksessä 8,55 m. (Varjola 2021.)
4.1

Painehioke

Painehiokkeen valmistus on mekaaninen massanvalmistusmenetelmä, jossa
kuusipuun kuidut irrotetaan toisistaan mekaanisen rasituksen, paineen ja lämmön avulla (kuva 3). Valmis painehioke sisältää selluloosan, hemiselluloosan
ja ligniinin, joten hiokkeen saantoprosentti kuoritusta puumäärästä on korkea
96 - 98 %. Hiontaprosessissa pöllit painetaan hiomakiveä vasten siten, että
puun kuidut ovat poikittain hiomakiven pyörintää nähden.
Painehiokkeen etuja paperinvalmistuksessa ovat halpuus verrattuna sellumassaan ja toivotut ominaisuudet valmistettavalle lopputuotteelle. Valmistettaessa
puupitoisia painopapereita painehioke tarjoaa hyvät painotekniset ominaisuudet, kuten sileyden, tiiviyden ja opasiteetin. Mekaaniset massat mahdollistavat
myös hyvän kalanteroitavuuden.
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Hiokkeen annostelua rajoittaa sen lujuusominaisuudet, jotka kärsivät mekaanisesta rasituksesta hiontaprosessissa. Hiontatapahtumassa kuusipuun kuidut
katkeavat lyhyemmäksi. (Prowledge 2020.)

Kuva 3. Painehiontaprosessi (Prowledge 2021)

4.2

Hierre

Hierteen valmistus on mekaaninen massanvalmistusmenetelmä, jossa kuusihakkeessa olevat puukuidut irrotetaan toisistaan mekaanisella rasituksella
(kuva 4). Ennen hakkeen syöttöä jauhinterille haketta höyrytetään ligniinin
pehmittämiseksi. Valmis hierre sisältää puun kaikki ainesosat, jolloin saanto
on kaksinkertainen sellunkeittoon verrattuna.
Hierre antaa samat hyvät painotekniset ominaisuudet ja kalanteroitavuuden,
kuten painehioke ja muut mekaaniset massat. Hierre antaa puupitoisille painopapereille paremmat lujuusominaisuudet verrattuna painehiokkeeseen, jolloin
kalliimman hinnan omaavan sellun annostelua voidaan pienentää ja tietyillä lajeilla jopa eliminoida. (Prowledge 2020.)
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Kuva 4. Hierrejauhin (Prowledge 2021)

4.3

Paperikonelinja

4.3.1 Viiraosa
Paperin valmistus alkaa rainanmuodostuksesta, josta vastaavat perälaatikon
syöttöputkisto, perälaatikko ja viiraosa. Perälaatikkoon syötetään halutun mukainen massasulppu 0,2 - 1,2 % sakeudessa ja sieltä se levitetään koko viiraosan leveydelle tasaisesti ja flokittomana koneen vaatimalla nopeudella. Perälaatikon on toimittava tasaisesti ilman paine- tai virtausmuutoksia, jotta ratakatkoja ei syntyisi. Viiraosalla massasulppu alkaa muodostumaan paperirainaksi, jossa siitä suotautetaan vettä viiran läpi. Viiraosan jälkeen paperirainan
kuiva-ainepitoisuus vaihtelee tilanteesta riippuen 15 - 20 %:n välillä. Viiraosan
merkitys paperin laadun kannalta on merkittävä, siksi märkäviirat ja niiden
kunto ovat paperikoneen toiminnan kannalta elintärkeät. (Prowledge 2020;
Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 131-137.)
Kuvassa 5 Anjalan paperikone 3 märästä päästä kuvattuna.
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Kuva 5. Anjalan PK3

4.3.2 Puristinosa
Puristinosalla paperiraina ajetaan telanippien välistä veden poistamisen ja radan tiivistämisen vuoksi. Märkäpuristus toteutetaan ajattamalla rata yhdessä
joko yhden tai kahden puristinhuovan kanssa telanipin välistä. Puristinnippien
määrä vaihtelee paperikoneen mukaan, mutta periaatteena on nippien vaiheittain voimistuva puristuspaine. Liiallinen puristuspaine ensimmäisillä nipeillä
rikkoo paperirainan. Puristinosalla paperiradan kuiva-ainepitoisuus saadaan
nostettua noin 50 %:iin. Puristinosa on energiankäytön kannalta ratkaisevassa
asemassa, sillä jo yhden prosentin kuiva-ainepitoisuuden nousu vähentää kuivatusosan höyrynkulutusta 3 - 4 %. Kuitenkaan paperirainaa ei voida puristaa
liikaa, sillä paperin paksuus ja lujuusominaisuudet kärsivät, paperikoneen kudokset rasittuvat. Pahimmassa tapauksessa telat voivat alkaa markkeerata.
(Prowledge 2020; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 155–160.)
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4.3.3 Kuivatusosa
Paperin tullessa kuivatusosalle noin 50 %:n kuiva-ainepitoisuudessa, jatketaan paperiradan kuivattamista haihduttamalla. Kuivaustapahtuma toteutetaan
höyryillä lämmitetyillä kuivatussylintereillä, joiden avulla kosteus poistuu kuivatusviiran läpi. Rainan tullessa puristinosalta sen lujuus on vielä alhainen, joten
raina tuetaan yksiviiraviennillä ensimmäisten kuivatusryhmien läpi. Nopeilla
paperikoneilla rata voidaan tukea koko kuivatusosan matkalta yksiviiraviennillä
ajettavuuden ja luotettavuuden kannalta. Höyrynpaineita ja lämpötilaa nostetaan vaiheittain kuivatusosan loppupäätä kohden ja tämä on etenkin mekaanisesta massasta paperia valmistettaessa tärkeää. Liian suuri höyrynpaine ja
lämpötila polttavat alkukuivatusosalla paperia sylintereihin. Kuivatusosa on
suuressa roolissa ajettavuuden hallinnan ja laadun kannalta. Ajonopeuden
kasvattaminen on joissain tapauksissa mahdotonta kuivatusosan takia. Sillä
se lisää hallitsematonta radan lepatusta, rynkkäystä ja ratakatkoja.
(Prowledge 2020; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 163–173.)
4.3.4 Kalanterointi
Paperikoneessa olevaa kalanteria kutsutaan konekalanteriksi. Suurin osa paperilajeista ovat kalanterointia vaativia, joten se ajetaan yhden tai useamman
telaparin läpi. Kalanterointi on paperikoneella keino muokata paperin pintaominaisuuksia painomenetelmien vaatimiksi. Kalanterilla muokataan myös
paksuusprofiilia, jonka vaihtelu halutaan minimoida. Kalanterityyppejä on
useita eri paperilaaduille, mutta periaate on aina sama kaikilla kalanteroinnilla.
Kuivatusosalta tuleva paperi voidaan jättää myös kalanteroimatta. (Prowledge
2020; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 204–219.)
4.3.5 Pope-rullain
Paperikoneelta valmistuva paperi rullataan tambuuriraudalle helpommin käsiteltävään muotoon ennen sen siirtämistä jälkikäsittelyyn. Pope-rullaimella ajetun konerullan halkaisijan määrittää asiakkaan tilaus, joka määrittää pituusleikkurin ajo-ohjelman. Rullaimella katkeaa ensimmäistä kertaa paperikoneen jatkuvatoiminen tapahtuma, sillä konerullan valmistuminen on jaksoittaista.
Vaikka rullaustapahtuma ei itsessään ole kovin monimutkainen, on sen vaiku-
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tus paperinvalmistuksessa suuri laatuvaatimusten sekä tuotannon tehokkuuden kannalta. Rullaustapahtuman tulee olla tasainen laatuvaihteluiden minimoimiseksi. Paperin kiinnirullaus tulee suorittaa mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella, jossa laitteiston toiminnalla ja operaattoreiden ajotavoilla on valtava vaikutus. (Prowledge 2020; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 220–
229.)
Kuvassa 6 on kuvattuna Anjalan PK3 pope-rullain.

Kuva 6 Pope-rullain Anjalan PK3

4.3.6 Pituusleikkuri
Paperikoneelta valmistunut konerulla leikataan pituusleikkurilla kapeammiksi
ja matalammiksi asiakasrulliksi. Asiakas määrittää tilauksessa rullan leveyden,
halkaisijan ja hylsyn asiakkaan omien laitteistojen vaatimusten perusteella.
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Paperikoneen rataleveys on pituusleikkurin trimmileveyttä leveämpi, jolloin pituusleikkauksessa radasta leikataan aina jonkinlainen määrä rosoista reunaa
trimmityksen ja tilauksen mukaan. Tuotannonsuunnittelija suunnittelee tilausten leikkaukset aina niin, että reunanauhaa leikataan mahdollisimman vähän
ja yhdellä muutolla saadaan ajettua mahdollisimman monta asiakasrullaa.
Muutoksi kutsutaan tapahtumaa, jossa konerullasta leikataan yksi rivi valmiita
asiakasrullia (kuva 7). Saatavat muutot yhdestä konerullasta taas määräytyy
suoraan asiakkaan tilaamasta rullahalkaisijasta. (Prowledge 2020; Patrikainen
2008.)

Kuva 7 . Muutot (Prowledge 2020)

5

RULLAIMEN TOIMINTA

Rullaimen ajettavuutta hallitaan erilaisilla rullausparametreilla, joita säädetään
tarvittaessa paperilajin ja konerullan rakenteen perusteella. Perinteistä poperullainta hallitaan kahdella suureella, viivakuormalla ja rainan kireydellä. Uuden sukupolven kiinnirullaimilla on kolmas hallittava suure, kehävoima. Uuden
sukupolven rullaimilla saavutetaan parempi hyötysuhde, joka näkyy suoraan
vähentyneessä hylyn määrässä. Näillä kehittyneemmillä rullaimilla mahdollistetaan rullan parempi rakenne sekä suuremmat rullat. (Häggblom-Ahnger &
Komulainen 2003, 226–227.)
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Pope-rullain on vanhin käytössä olevista rullaintyypeistä. Se on rakenteeltaan
hyvinkin yksinkertainen ja näin ollen varmatoiminen. Pope-rullain toimii yhdellä
käyttömoottorilla, joka on rullaussylinterissä. Valmistuva konerulla painetaan
rullaussylinteriä vasten, jolla paperi rullataan. Ajettavan konerullan pyörittämiseen ei käytetä ollenkaan moottoria, vaan konerullaa pyörittää rullaussylinterin
ja paperin välinen kitka. Pope-rullainta kutsutaan pintavetoiseksi rullaimeksi.
(Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 226–227.)
Kuvassa 8 on pope-rullaimen rakenne.

Kuva 8. Pope-rullain (Prowledge 2020)

Rullaustapahtuma alkaa ensiövarsilta, jonne tyhjä tambuurirauta tuodaan ja
lukitusleuat lukitsevat tambuuriraudan paikalleen. Tambuurirauta kiihdytetään
koneen vaatimaan ajonopeuteen ja ensiövarret kääntävät sen vaihtoasentoon
rullaussylinteriä vasten. Vaihdon jälkeen ensiövarret laskevat hiljalleen uuden
valmistuvan konerullan kohti rullauskiskoja, jossa tapahtuu vaihto toisiovarsille. Ennen uuden valmistuvan konerullan vaihtoa toisiovarsille, toisiovarret
ovat päästäneet valmiin konerullan siirtymään rullauskiskojen päähän, jossa
jarrut pysäyttävät konerullan pyörinnän. Kuvassa 9 konerulla ensiö- ja toisiovarsien kuormanvaihtotilanteessa. (Nurminen 2015; Varjola 2021.)
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Kuva 9. Ensiö- ja toisiovarret kuormanvaihtotilanteessa

Vaihtotapahtuma voidaan pope-rullaimella suorittaa hanhenkaula-, nauha- tai
pussivaihtona. Anjalan PK3 tekee vaihdon hanhenkaulan avulla (kuva 10).
Hanhenkaula saa nimensä sen hanhenkaulamaisesta konstruktiosta. Hanhenkaulavaihdossa rataan tehdään poikittaissuuntainen alkuviilto ja hanhenkaulan päässä olevan puhallussuuttimen avulla paperi nostetaan rullaussylinteriä vasten uudelle tambuuriraudalle. Hanhenkaulavaihdossa puhalluksen ja
radan siistillä katkeamisella on suuri vaikutus valmistuvan konerullan pinnan
laatuun sekä uuden konerullan pohjanmuodostukseen. (Häggblom-Ahnger &
Komulainen 2003, 226–227.)
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Kuva 10. Hanhenkaula konerullan vaihtoasennossa

5.1

Rullausparametrit

5.1.1 Viivakuorma
Viivakuorma tarkoittaa tambuuriraudan ja rullaussylinterin välistä kuormitusta,
jota hallitaan vaiheittain ensiö- sekä toisiovarsilla. Viivakuormaa mitataan yksikössä kN/m, joka tarkoittaa kuormitusta pituusyksikköä kohti. Rullaustapahtumassa syntyvä kuormitusprofiili ei kuitenkaan ole aivan tasaista koko konerullan matkalta, sillä kuormitus tapahtuu tambuuriraudan päistä ja näin ollen tapahtuu taipumista. Viivakuorman hallinta on etenkin bulkkisilla tuotteilla tärkeää, sillä liiallinen kuormitus pilaa paperin ominaisuuksia sekä paksuutta.
Liian vähäinen kuormitus tekee löysän konerullan ja se altistaa rullausvioille
rullaimen erilaisten värähtelyiden ja liikkeiden aikana. (Prowledge 2020; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 223.)
5.1.2 Kireys
Rainan kireyttä hallitaan kiinnirullaimen ja sitä edeltävän laitteen välisellä nopeuserolla, jotta rullaustapahtumalle mahdollistetaan oikea toimintaympäristö.
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Rainan kireydellä ei ole kovinkaan suurta vaikutusta rullaustapahtumaan verrattuna muihin parametreihin. Kuitenkin liian pieni rainan kireys aiheuttaa paperin vekkiintymistä sekä konerullan tiukkuuden menetystä johtuen rullaussylinterin ja paperin välisen pidon vähenemisestä. Löysän rainan huomaaminen silmin on helppoa, sillä rata lepattaa rullauksessa. Toisaalta liiallinen rainan kireys aiheuttaa kohonnutta katkoriskiä sekä paperin ominaisuudet huononevat liiallisesta kireydestä. (Pasanen 2009; Prowledge 2020.)
5.1.3 Kehävoima
Tässä luvussa on kerrottu rullausparametristä, joka esiintyy keskiökättöisillä
rullaimilla. Tähän työhön kehävoimalla ei ole vaikutusta, sillä pope-rullaimella
ei kehävoimaa esiinny. Kehävoima on konerullan pintaan vaikuttava voima,
joka muodostuu keskiökäytön välityksellä tambuurirautaan ja siitä edelleen
pinta-arkkiin. Konerullan muodostuksen kannalta kehävoiman vaikutus on
suurempi kuin rainan kireydellä, mutta pienempi kuin viivakuormalla. Kehävoiman avulla voidaan viivakuormitusta pienentää, jolloin saadaan konerullasta
silti riittävän tiukka sekä samalla pienennettyä rasitusta paperiin. Kehävoiman
käytössä pätee sama sääntö kuin rainan kireyteenkin, liian suuret voimat aiheuttavat paperin ominaisuuksien huononemista. (Prowledge 2020; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 224.)
6
6.1

KONERULLA
Konerullan rakenne

Konerullan rakenteen voi jakaa kolmeen alueeseen, joita ovat pohja, välialue
ja pinta (kuva 9). Pohja-alueella paperikerrosten tulee olla riittävän tiukalla,
jotta paperikerrosten luisto voidaan estää. Välialue pehmenee konerullan pintaa kohden ja vaikuttavat voimat pysyvät stabiileina. Konerullan pinnan täytyy
olla riittävän kireä, jotta se kestää jarrutuksesta kohdistuvat voimat. (Prowledge 2020.)
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Kuva 11. Konerullan paperikerrokset (Prowledge 2021)

Tiheysprofiilin tulee olla tasainen konerullan pohjalta pintaan asti tai mieluummin jopa pintaa kohti laskeva. Liian tiukka pintakerros voi aiheuttaa alempien
kerrosten kasaan puristumista ja tehdä rynkkyä, eli paperin kurttaantumista.
Onnistuneen konerullan mahdollistamiseksi rullausparametrien on oltava tarkkoja ja hallittuja koko rullaustapahtuman aikana. Epäjatkuvuudet aiheuttavat
konerullaan kerrosten tiukkuuseroja. Liian löysät kerrokset aiheuttavat herkästi
luistamista konerullan kasvaessa ja sitä kautta rynkkääntymisherkkyys kasvaa. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 221; Prowledge 2020.)
Konerullan pohja on kriittisin osa rullausvikojen syntymiseen. Pohja-alueeksi
on määritelty ensimmäiset 100 - 300 mm:n paperikerrokset tambuuriraudalla.
Pohjan onnistuminen toimii perustana koko konerullan valmistumiselle. Liian
löysä pohjanmuodostuminen altistaa rullausvioille, jota on yleensä luistamisen
kautta syntyvä rynkky. Rynkky aiheuttaa jälkikäsittelyn aukirullauksessa herkästi ratakatkon tai laatuongelman. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003,
221.)
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6.2

Sisänippi

Sisänippi kuvaa konerullaksi rullatun paperin massasta tambuuriraudalle kohdistuvaa kuormitusta (kuva 12). Konerullan pohjalla olevat epäjatkuvuuskohdat korostuvat konerullan massan kasvaessa, johon kohdistuu vaihtuvia kuormia kiihdytyksistä ja hidastuksista johtuen.

Kuva 12. Sisänippi (Prowledge 2020)

Rullatut paperikerrokset kestävät sisänipin syklisiä kuormituksia paremmin,
kun pohjanmuodostus eli alkurullaus on onnistuneesti tehty. Onnistunut alkurullaus mahdollistaa paperikerrosten liikkumattomuuden ja konerullan radiaalipaine ylittää sisänipin kohdistaman voiman. Konerullan rakenteella pystytään
minimoimaan sisänipin kuormituksia.
Tiukalle rullatun paperin seurauksena sisänipin kuormitukset kohdistuvat eniten konerullan reunoille altistaen reuna-alueet rullausvioille. Paperi rullataan
tiukalle, jotta paperi jäykistää konerullan rakenteen. Liian tiukalle rullattu paperi ei kuitenkaan asetu myötäillen tambuuriraudalle ja siitä aiheutuu rullausvikoja ylisuuren puristuspaineen takia. Poikkisuunnassa tarkasteltuna paperi kokee vaurioita kohdasta, jossa sisänipin muutosgradientti on suurin. Paperin
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poikkiprofiileissa esiintyvät epätasaisuudet voivat siirtää tätä kohtaa. Rullausviat altistavat pituusleikkurit ratakatkoille ja sen seurauksena hylkymäärä kasvaa. (Prowledge 2020; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 221–222.)
Sisänipin aiheuttamiin ongelmiin voidaan vaikuttaa laskemalla sisänipin painetta, joka tarkoittaa pienempien konerullien ajaminen. Paperikoneen hyötysuhde huononee pienempiä konerullia ajaessa, sillä konerullien vaihtotapahtumat lisääntyvät. Vaihtotapahtumien lisääntyessä myös riski vaihtokatkoihin
kasvaa. Konerullien lisääntynyt vaihtomäärä lisää myös pinta- ja pohjahylyn
määrää, sekä mahdollisista vaihtokatkojen aiheuttamasta hylystä. Suuremman halkaisijan omaava tambuurirauta voi auttaa sisänippiongelmissa, muttei
poista huonoa pohjanmuodostusta tai muita rullaimella esiintyviä ongelmia.
(Prowledge 2020; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 221–222.)

7

PITUUSLEIKKURI 5

Työn painopiste kohdistettiin pituusleikkuri 5:lle, joka toimii paperikonelinjan
pääleikkurina ja sillä on mahdollista ajaa lähes kaikki paperikoneen valmistama paperi. PL5 on rakennettu vuonna 2007 jälkikäsittelyn investoinnissa ja
se samalla korvasi vanhan pituusleikkuri 4:n.
PL5 on Metson valmistama kantotelaleikkuri, jossa etutela on korvattu hihnatelastolla. Leikkurin hihnatelasto on varustettu käytöllä ja leikkurin rullaus tapahtuu hihnaston sekä takatelan päällä (kuva 13). Hihnatelasto mahdollistaa
rullaustavan, jossa valmistuvan rullan halkaisijan kasvaessa paino siirtyy takatelalta enemmän kohti hihnoja. Optimin painojakauman telan ja hihnaston välillä mahdollistaa oikea rullauskulma. Hihnatuettu pituusleikkuri mahdollistaa
suuren ajonopeuden ja kapasiteetin, sekä muutto voi sisältää erittäin leveitä
sekä kapeita rullia. Optimaalinen nippikuormitus eliminoi rullausvikojen syntyä.
Rullaustekniikka mahdollistaa erinomaisen laadun asiakasrulliin sekä minimoi
paperilaadun ominaisuuksien vaihtelut pituusleikkauksesta, kuten paksuus ja
bulkki. (Prowledge 2020; Salomäki 2013; Varjola 2021.)
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Kuva 13 Hihnatuettu pituusleikkuri (Prowledge 2021)

PL5 on niin kutsuttu nykyaikainen leikkuri, jossa on automatisoitu kaikki konerullan vaihdosta aina asiakasrullien häntien liimaukseen asti. Hännillä tarkoitetaan valmiin asiakasrullan katkaistua rainaa. Leikkuri pystyy ajamaan automatisoinnin ansiosta niin kauan, kun rata pysyy katkeamattomana tai konerullamakasiinissa on ajettavia konerullia. (Prowledge 2021; Varjola 2021.)
8

HAVAITUT ONGELMAT ENNEN KOKEELLISTA OSAA

Työn lähtökohtana oli tieto, että paperikonelinjalla pohjahylyn osuus oli vuositasolla merkittävän suuri. Syitä tähän alettiin selvittämään muuttotaulukon optimoinnin kautta. Muuttotaulukko on konerullan halkaisijataulukko, jonka avulla
konerullan halkaisija saadaan oikeaksi, jotta asiakkaan tilaamat asiakasrullat
saadaan täytettyä. Konerullan halkaisijan tulee olla optimi, jotta pohjahylyn
osuus pysyy pienenä.
Nopeasti havaittiin, että pohjahylyn vähentämiseksi oli selvitettävä juurisyyt
pohjahylyn suureen osuuteen. Osastolla järjestettiin laajempi palaveri, jossa
kartoitettiin pope-rullaimen pohjanmuodostusta, PL5:n ajettavuutta ja pohjien
suuruutta. Palaverissa oli mukana toimihenkilöitä sekä operaattoreita, jolloin
palaverista saatiin ajatuksia tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisista parannuksista. Aiheesta avattiin SOP (Standard Operating Procedures), jonka
avulla kartoitetaan ja ratkaistaan haasteita rullaimella, pituusleikkureilla ja niiden yhteistyössä. SOPpiin kuuluu teknisten haasteiden ratkaisemisen lisäksi
ajotapaan ja operaattoreiden toimintaan liittyvät toimintamallit, tähtäimenä
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saavuttaa parhaat käytännöt osastolla. SOP on Stora Enson sisäinen työkalu
operatiivisen toiminnan kehittämiseksi. Palavereiden avulla saatiin jonkinlainen näkemys, mitä tulee kehittää pohjahylyn vähentämiseksi. Ensimmäisenä
haasteena oli rullaimella pohjanmuodostuksen parantaminen, sillä PL5:n havaituista ongelmista osa oli todennäköisesti peräisin paperikoneelta. (Varjola
2021.)
8.1

Ongelmat pope-rullaimella

Ensimmäinen havainto pope-rullaimella syntyvistä pohjanmuodostusongelmista näkyy hanhenkaulan tehdessä vaihtopuhalluksen, joka kääntää kaksinkertaisen paperilakanan konerullan pohjalle vaihtotilanteessa (kuva 14). Yksi
ongelman edesauttava tekijä on hanhenkaulan konstruktio, jota ei pysty tilan
ahtauden takia tuomaan lähemmäs rullaussylinterin ja tyhjän tambuuriraudan
nippiä. Etenkin paksuilla kalanteroimattomilla papereilla ongelma on suurempi,
sillä konerullan pohjalle syntyy keskelle korkeampi ’’nyppy’’. Voimakkaammin
kalanteroitu ohuempi paperi tekee saman kaksinkertaisen paperilakanan vaihdossa. Paperin ohkaisuuden vuoksi eroavaisuus konerullan keskikohdan ja
reunojen välillä jää kuitenkin pienemmäksi. Hanhenkaulan konstruktiota ja
mahdollisia muutoksia on selvitetty aiemmin asiantuntijoiden kautta, mutta ilman suuria rakenteellisia muutoksia se ei ole mahdollista. (Varjola 2021.)

Kuva 14. Paperi kaksinkertaisesti konerullan pohjalle
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Pope-rullaimella kuormanvaihtotapahtuma ensiövarsilta toisiovarsille ei tapahdu aina samassa halkaisijassa ajetuista lajeista riippuen. Vaihtotapahtuman jälkeen pohjanmuodostuksen kireys alkaa muuttumaan vasta 100 mm:n
kohdalla. Tällöin voidaan olettaa epäjatkuvuuskohdan syntyminen pohjanmuodostuksessa viivakuorman kontrolloimattomuudesta johtuen. Viivakuorman
kuormitusasetus on 3,5 kN/m kaikilla lajeilla 0 - 100 mm, mutta kuormanvaihto
tapahtuu paljon ennen tavoiteltua 100 mm:ä aikaisemmin (kuva 15). Kuvasta
15 näkee halkaisijat eri lajeilla, jossa kuormituksen vaihto tapahtuu ensiövarsilta toisiovarsille. Halkaisijat ovat 32 – 57 mm:n välillä.

Kuva 15. Halkaisijatieto kuormanvaihtotilanteessa (Luukkanen 2021)

Optimaalinen kuormanvaihto vaatii vakiona pysyvän summaviivakuorman ensiö- ja toisiovarsien vaihdon välillä. Jos summaviivakuorma ei pysy vakiona
vaihtotapahtuman aikana, aiheutuu pohjanmuodostukseen epäjatkuvuuskohta
kuormituseroista. Summaviivakuorman heilahtelu heijastuu suoraan pohjanmuodostuksen kautta pituusleikkurin ajettavuuteen ja pohjahylyn määrään.
(Prowledge 2021; Valmet 2020; Varjola 2021.)
8.2

Ongelmat PL5:llä

Ajotapapalaveria pidettäessä operaattorit kertoivat, että nykyhetkellä PL5:llä
on useissa ajotilanteissa mahdoton ajaa tavoiteltuun 5 mm:n pohjahylkymäärään. Tavoiteltu 5 mm:n pohjahylkymäärä oli mitoitettu vuonna 2007 tehdyssä
jälkikäsittelyn investoinnissa, jolloin PL5 rakennettiin. Joissakin ajotilanteissa 5
mm:iin asti ajaminen kuitenkin on onnistuneesti mahdollista.
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Ensimmäisenä ongelmakohtana oli ajettavan konerullan vaihdossa tehtävä
saumaus, ja sitä seurannut paperirainan terille katkeaminen. Juurisyynä oli
paperin kiertyminen tai konerullan pintarainan löysyys ensimmäisillä, noin viidellä kierroksella. Konerullan pinnan löysyys aiheuttaa paperirainan kontrolloimattomuutta ja paperirainan vinoon ajautumisen leikkuuterille ajokireyttä ottaessa.
Huonosti hallitusta pohjanmuodostuksesta johtuen pohjan ajaminen tavoiteltuun 5 mm:iin aiheuttaa usein asiakasrullien pinta-arkkien ristiin menon ja rullat joudutaan kiilaamaan toisistaan irti kiilojen kanssa. Samasta syystä viimeisen muuton asiakasrullien pinnat eivät ole priimaa, jota asiakkaalle ei voi toimittaa. Kiilaaminen aiheuttaa rullien päätyihin jäljet, joita asiakasrulliin ei saa
tulla. Tämä aiheuttaa myös pituusleikkurin operaattoreille ylimääräistä työtä.
Pahimmissa tapauksissa edellä mainittu tilanne hidastaa prosessia ja aiheuttaa pullonkaulan tuotantoon.
Operaattorit olivat ajon aikana kokeilleet erilaisia parametrimuutoksia helpottamaan tilannetta, joista yhtenä esiin nousi takaliitoksen ratakireys. Normaalisti
kireytenä on ollut 50 %:a, jota on haasteellisina ajohetkinä käsin säädetty 25 30 %:n välillä. Tämän on huomattu helpottavan leikkurin ajettavuutta haasteellisina ajohetkinä.
Operaattorihaastatteluissa he painottivat suurimpia ajettavuusongelmia aiheuttavat korkeabulkkiset laadut. Korkeabulkkisilla laaduilla tarkoitetaan 2,4
bulkkisia paperilajeja, jotka ajetaan paperikoneella ilman kalanterointia. Ongelmia aiheuttaa etenkin paperin profiilivaihtelut, joita ei pystytä kalanteroimattomuuden takia hallitsemaan. Ajettavuushaasteita ovat myös ajon aikainen profiilista johtuva pituusleikkauksessa syntyvä tärinä ja siitä aiheutuva rullarakenteen poikkeamat.
9

KOKEELLINEN OSA

Työn kokeellisessa osassa tutkittiin pope-rullaimen toimintaa nykytilanteessa
16. - 17.2.2021. Mittauspäivinä keskitettiin tutkinta vaihtotapahtumiin ja pohjanmuodostukseen. Päivät olivat datan keräämiseen hyvät, sillä ensimmäisenä päivänä ajo-ohjelmassa oli kalanteroimaton korkeabulkkinen paperi ja
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toisena päivänä kalanteroitu paperilaji. Mitattuja vaihtotilanteita kertyi tällä
ajalla 17 kappaletta. Pope-rullaimen toimintaa tutkittiin ProTest Engineeringin
asiantuntijoiden avulla, joilla on vahva kokemus paperiteollisuuden haasteiden
ratkaisemisessa. Tarkoituksena oli pope-rullaimen ongelmien selvittäminen
pohjanmuodostuksen parantamiseksi. Kartoitus tehtiin erityisesti nippitoimintojen näkökulmasta. Kuormituslaskelmia varten mittaukset otettiin hydrauliikan
paineista, jotka muutettiin kuormituslukemiksi laskennallisesti. Toisiovarsien
mittaukset otettiin kuormituspaineista ja ensiövarsista kuormitus- sekä kevennyspaineista ja näiden yhteistoiminnasta. (Kuninkaanniemi 2021; Varjola
2021.)
Mittausten perusteella pope-rullaimen toiminnasta löytyi useita ongelmia, jotka
aiheuttavat pohjanmuodostukseen mahdollisia epäjatkuvuuskohtia. Jatkotoimenpiteenä on priorisoida ongelmakohdat ja etsiä ratkaisuja niihin.
Mittauspäivinä vaihtoja silmin tutkittaessa huomattiin ensimmäisenä ongelma
ensiö- ja toisiovarsien välisessä toiminnassa. Kuormituksen siirtyessä toisiovarsille ja ensiövarsien avatessa lukitusleukoja, pyörivä konerulla nytkähtää
hetkellisesti rullaussylinteristä poispäin. Tämä aiheuttaa epätasaisuutta konerullan pohjanmuodostukseen ja on yksi ajettavuusongelmien tekijä pituusleikkurilla. Ongelmasta on kerrottu lisää luvussa 9.2, missä kerrotut ongelmat havainnollistetaan mittauksilla.
Vaihtoja tutkiessa näkyi varsinkin toisiovarsien hydrauliikan paineissa outoja
piikkejä ja tapahtumia varsinkin käyttöpuolella, jotka vaikuttavat suoraan kuormitukseen. Tästä syystä toisiovarsien käyttöpuolelle vaihdettiin proportionaaliventtiili uuteen. Myös hoitopuolelle proportionaaliventtiili olisi haluttu vaihtaa,
mutta varaosan puuttuessa se jäi tekemättä. Varaosan saapuessa se vaihdetaan. Muuten mittauspäivien aikana havainnointi jäi odottamaan laskennallisia
tuloksia. (Kuninkaanniemi 2021.)
9.1

Tutkimusmenetelmät

Työn aikana tein useita dokumenttianalyysejä tutkiessani vaikuttavia tekijöitä
pohjahylyn syntymiseen. Dokumenttianalyysien lähteenä oli data paperiko-
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nelinjan tuotannosta vuoden 2020 elo-marraskuun aikaväliltä. Dokumenttianalyyseista saatiin tärkeää tietoa ja näiden avulla pystyin mitata työstä saatuja tuloksia.
Menetelmät teknisten haasteiden selvittämiseen ja todentamiseen olivat pääasiassa havainnointi, projektipalaverit ja haastattelut sekä juurisyiden selvittäminen. Havainnointia käytin pope-rullaimella vaihtotapahtumien sekä pohjanmuodostuksen tutkimiseen. Havainnointiin kuului osana myös osaston toimintatavat. Projektin aikana tutkittiin viivakuormitusta rullaustapahtuman aikana,
joka oli juurisyyn selvittämistä vaihtelevaan pohjanmuodostukseen. Projektipalavereista sain hyviä näkemyksiä toimihenkilöiltä ja operaattorihaastatteluista
käyttäjäkohtaista näkemystä. Näiden avulla syntyi laaja näkemys nykytilasta ja
kehittämiskohteista.
9.2

Raportti ProTest Engineeringin mittauksista

Tässä luvussa näkyvä data on peräisin pope-rullaimen hydrauliikan paineista.
Tutkimusmittausten ensimmäinen huomio rullauksen onnistumisen kannalta
kohdistuu tambuuriraudan käyttöhihnan kiihdytyssylinterin aiheuttamaan huojuntaan ensiövarsille. Käyttöhihna kiihdyttää tyhjän tambuuriraudan koneen
ajonopeuteen ennen vaihtopuhallusta, joten ensiönippi ei ole vielä kiinni. Kuvassa 16 on nähtävissä hyvin tambuuriraudan heilunnasta syntyvä paineheilunta kevennyspaineessa. Kevennyssylinterin paine heilahtelee jopa 80 baaria
ääripäästä toiseen. Pahin heilunta tapahtuu puolessa välissä liikettä, mutta
heilunta kuitenkin näyttää olevan ohi ennen ensiönipin sulkeutumista. Ongelma ei suoranaisesti vaikuta pohjanmuodostukseen, mutta aiheuttaa ensiövarsiin toisinaan hyvin voimakasta liikkeen aikaista huojumista. Ongelma rasittaa mm. ensiövarsien mekaanista tahdistusta, joka voi ajan kuluessa alkaa
näkymään pahimmassa tapauksessa huonontuneena pohjanmuodostuksessa. (Kuninkaanniemi 2021.)
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Kuva 16. Tambuurikäytön aiheuttama heilunta (Kuninkaanniemi 2021)

Tambuurirautojen aiheuttama värähtely tilanteessa, jossa nippi on ajettu kiinni
ja vaihtopuhallus on vielä tekemättä, kertoo hyvin rullaussylinterin ja eri tambuurirautojen kuluneisuuden. Oletuksena voidaan pitää pohjanmuodostuksen
epäonnistumista todennäköisempänä, mitä enemmän tambuurirauta tekee värähtelyä. Huonompien tambuurirautojen kohdalla havaittiin luonnollisesti
enemmän värähtelyä myös ensiövarsien käännön aikana ja siitä syntyvää viivakuorman heittelyä. Kuvasta 17 voi havaita hyväkuntoisen ja huonokuntoisen
tambuuriraudan eron värähtelystä. Värähtelyero on huomattava ja oletettavasti siirtyy pohjanmuodostuksen onnistumiseen. (Kuninkaanniemi 2021.)
Painevärähtelyt kevennyssylinteristä ja niiden kääntäminen taajuustasoon kertoo merkittävimmät nippikuorman värähtelyä aiheuttavat taajuudet selville. Parempi kuntoisilla tambuuriraudoilla suurin painevärähtelyn lähde oli rullaussylinteri. Toisessa tapauksessa, jossa tambuurirauta oli huonompi kuntoinen,
merkittävin painevärähtelyn lähde syntyy tambuuriraudan pyörimisestä. Huonoimmalla tambuuriraudalla viivakuorma putoaa ajoittain olemattomaksi, joka
tekee pohjanmuodostukseen epäjatkuvuuskohdan. Kaksi tambuurirautaa oli
huomattavasti muita huonompi kuntoisia. Näiden tambuurirautojen suuremman pyörimisvärähtelyn juurisyy voi olla kuluneisuus, epätasapaino tai jokin
muu tuntematon syy. Tämän selvittäminen jatkotutkimuksin on ehdottomasti
tarpeen. (Kuninkaanniemi 2021.)
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Kuva 17 Tambuurirautojen värähtelyero ensiövarsillä nipin ollessa suljettuna. (Kuninkaanniemi 2021)

Lukitusleukojen avaamisesta syntyy kuormitusheitto, joka havaittiin silmin tarkastellessa jo mittauspäivinä. Vaihtotapahtuman jälkeen rullauskiskoilla ollessa tapahtuu kuormanvaihtoramppi ensiövarsilta toisiovarsille, jota seuraa
lukitusleukojen välitön avautuminen. Kuvassa 18 näkyy selvästi toisiovarsien
kuormituspaineiden hetkellinen nousu jopa 20 baaria ja samanaikaisesti ensiövarsien kevennyspaine putoaa noin 13 baaria. Ilmiö johtuu konerullan
pomppaamisesta rullaussylinteristä poispäin. Häiriö paineissa kestää noin 1,5
sekuntia, jonka jälkeen paineet asettuvat takaisin asetusarvoonsa. (Kuninkaanniemi 2021.)

Kuva 18 Lukitusleukojen avaamisesta syntyvät kuormitusheitot (Kuninkaanniemi 2021)

Ongelma aiheuttaa herkästi rullausvian konerullan kriittiselle alueelle, joka aiheuttaa kohonnutta katkoriskiä pituusleikkureilla. Epäjatkuvuuskohdan aiheuttaja voi olla mekaaninen vika, sillä ongelma toistuu samalla tavalla vaihdosta
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toiseen. Lisätutkimukset juurisyyn löytämiseksi ja ongelman poistamiseksi
ovat tarpeen. (Kuninkaanniemi 2021.)
Kuormituksen vaihduttua toisiovarsille nostetaan ensiövarret takaisin ylös vastaanottamaan uuden tyhjän tambuuriraudan lukitusleukoihin. Myös muita
pope-rullaimella ajettavia liikkeitä tapahtuu rullauksen aikana. Tästä aiheutuu
suuria viivakuormaheittelyjä, jotka johtuvat järjestelmäpaineen äkillisistä muutoksista, kun tilavuusvirta kasvaa järjestelmässä. Kuvassa 19 näkyy ensiövarsien liikkeiden aiheuttamat kuormitusheitot. (Kuninkaanniemi 2021.)

Kuva 19 Ensiövarsien liikkeiden aiheuttamat kuormitusheitot (Kuninkaanniemi 2021)

Konerullan jarrun avaaminen tekee toisiovarsien kuormitukseen heilahduksen,
johtuen öljyn tilavuusvirran muutoksesta. Suuri öljyn tilavuusvirran muutos aiheuttaa toisiovarsien proportionaaliventtiilien toimintaan häiriintymistä. Tämä
johtuu järjestelmän syöttöpaineen heilahtamisesta sekä hetkellisestä tankkipaineen noususta. Tankkipaineen nousu jarrujen avaamisen aikana nostaa
toisiovarsien paineen yli asetusarvon. Jarrujen avaaminen nostaa hetkellisesti
toisiovarsien paineen jopa 18 baaria asetusarvon yli. Kuvasta 20 voi hyvin havainnollistaa ongelman. (Kuninkaanniemi 2021.)
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Kuva 20 Konerullan jarrun aukaisun aiheuttamat paineheitot (Kuninkaanniemi 2021)

9.3

Kireysmittauksen tarkistus

Paperirainan kireys tulee olla hallittu konerullarakenteen tasalaatuisuuden takaamiseksi. Paperirainan kireyttä hallitaan käytön, eli rullaussylinterin moottorin virtasäädöllä. Todellista paperiin kohdistuvaa voimaa ei tiedetty ja siksi tehtiin käytön todellisten suureiden mittaukset. Mitattavia suureita oli jännite (U),
virta (I) ja koneen nopeus (v). Todellinen rainaan vaikuttava voima saadaan
laskettua seuraavalla kaavalla:

F=

jossa

𝑈∗𝐼
𝑣∗𝑙

*ɳ

U

Käyttömoottorin jännite [VDC]

I

Käyttömoottorin virta [ADC]

v

Paperikoneen ajonopeus [m/s]

l

Paperikoneen leveys [m]

ɳ

Hyötysuhde [%]

Seuraavat mittaukset on mitattu tarkkuuskäsimittareilla ajotilanteessa, josta
saadut tulokset on laskettu ja verrattu kireysmittauksen ohjauspulpetin näyttämään.
-

Koneen ajonopeus 1192 m/min
Pope-rullaimen käyttömoottorin jännite 637 V DC
Pope-rullaimen käyttömoottorin virta 134 A DC
Kireysmittarin osoitus 22,5 %
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-

Pope-rullaimen käyttömoottorin max virta 530 A DC
Paperikoneen rainan leveys 8,8 m
Hyötysuhde 90 %

Sijoitettamalla edellä mitatut arvot yhtälöön saadaan todellinen rainaan vaikuttava voima.

FN/m =

637 𝑉 ∗ 134 𝐴 𝐷𝐶
𝑚

19,87 𝑠 ∗ 8,8 𝑚

∗ 0,9 = 440 N/m

Käyttömoottorin maksimivirran ja kireysmittauksen lukeman avulla saadaan
laskettua käyttömoottorin virta, kun paperirainan todellinen kireys on 22,5 %.
530 A DC * 22,5 % = 119,25 A DC
134 A DC / 530 A DC = 25,3 %
Paperirainan todellinen kireys kyseisellä ajohetkellä oli 25,3 %, joten tästä voidaan todeta ohjauspulpetin kireysmittauksen olevan hieman virheellinen. Tämän eroavaisuuden voi kalibroida ohjauspulpetin kireysmittaukseen. (Hermes
2021; Varjola 2021.)
9.4

Koeajo tavoiteltuun 5 mm pohjahylkymäärään

Vuoden 2007 jälkikäsittelyn investoinnissa on PL5:lle mitoitettu pohjahylkymäärä ajettavaksi 5 mm:iin asti. Tämä on jäänyt toteutumatta ja tästä on seurannut pohjahylkymäärän merkittävä osuus. Koeajon tarkoituksena oli ajaa
pohjahylkymäärä mitoitettuun 5 mm:iin asti. Tuotannossa oli tähän aikaan kirjapaperilaji, jonka neliöpainona oli 60 g/m2 ja paksuutena oli 120 µm. Paperin
bulkki oli siis koeajolajilla 2,0. Koeajon tarkoituksena oli selvittää, tapahtuuko
terille katkeaminen, arkkien ristiin meno viimeisissä muutoissa ja ilmeneekö
muuta ajettavuusongelmaa.
Koeajo onnistui erinomaisesti, sillä ajettavuushaasteita ei ilmaantunut koeajootannan aikana. Koeajon aikana ajoimme 5 konerullallista paperia tavoiteltuun
pohjahylkymäärään. Koeajolla pystyi todistamaan, ettei tavoiteltu 5 mm pohjahylkymäärä ole mahdotonta ajaa hyvässä ajotilanteessa ja hyvälaatuisella paperilla. Kuvassa 21 on verrattu vuoden 2020 elokuu-marraskuu pohjahylkymääriä koeajon aikaiseen pohjahylkymäärään. Kuvasta voi havaita, miten
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suuresta erosta on kyse. Pohjahylkyprojektin pidempiaikaisena tarkoituksena
on vakiinnuttaa pohjahylkymäärä lähelle koeajon tasoa.

8-11/2020 vs 2.4.2021
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Kuva 21. Pohjahylkymäärän vertailu

9.5

Bulkin vaikutus pohjahylkyyn

Paperin bulkkisuuden vaikutus pohjahylkymääriin oli yksi tutkittavista kohteista, sillä havaittujen ongelmien perusteella paperin bulkkisuudella oli suuri
merkitys pohjanmuodotukseen ja pohjahylkymäärään. Tutkimuksessa käytettiin vertailuna kolmea yleisintä bulkkia, jotta otanta oli riittävä. Kolme yleisintä
valmistettavan paperin bulkkia ovat 1.6, 2.0 ja 2.4. Kuvassa 22 on vertailun tulokset. Tulokset on kerätty vuoden 2020 elo- marraskuun aikavälin datasta.
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Kuva 22. Bulkin vaikutus pohjahylkymäärään

2.4 bulk
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Yllättävä havainto oli 1,6 bulkkisen paperin suurin pohjahylkymäärä. Syy tulokseen tulee paperin ominaisuuksista, sillä voimakkaasti kalanteroituna sen tiheys on hyvin suuri. Liian suuria konerullia ajaessa tiheys korostuu pohjahylkymäärässä, sillä tambuuriraudalle jäänyt paperi on huomattavan painavaa
verrattuna huokoisempaan suuribulkkiseen paperiin. Pohjanmuodostus voimakkaammin kalanteroidulla paperilla onnistuu hyvin ja pohjalle syntyvä kaksinkertainen paperilakana aiheuttaa vähiten ongelmia paperin ohkaisuudesta
johtuen.
Vähiten pohjahylkyä syntyy 2,0 bulkkisesta paperista. Tällä otannalla konekalanterin ajaminen yhdellä nipillä näyttää olevan paras variaatio pohjahylyn
suhteen. Myös paperin ominaisuudet vaikuttavat hyvältä pohjanmuodostukseen ja PL5 ajettavuuteen.
Toiseksi suurin pohjahylyn aiheuttaja on 2,4 bulkkinen paperi. Kappaleessa 8
on kerrottu kalenteroimattoman paperin aiheuttavan profiilivaihtelun takia ajettavuusongelmia. Kalanteroimattoman paperin profiilivaihtelut aiheuttavat pituusleikkauksessa tärinää ja poikkeamia rullarakenteessa. Samat profiiliongelmat näkyvät myös pope-rullaimen pohjanmuodostuksessa. Muita ongelmia
ovat vaihtotapahtuman aikainen rojuaminen ja pohjalle syntyvä kaksinkertainen paperilakana, joka on paljon suurempi paperin paksuudesta johtuen. Paperi ajetaan konekalanterin läpi vapaana, joka tekee paperille tukemattoman
välin viimeisen kuivatusryhmän ja pope-rullaimen välille. Korkeabulkkiset paperilajit vaikuttavat olevan suurin ongelman aiheuttaja rullaimella ja pituusleikkureilla.
9.6

Tambuurirautojen vaikutus pohjahylkymäärään

ProTest Engineeringin tekemissä mittauksissa havaittiin eräiden tambuurirautojen värähtelevän ensiönippi kiinni tilanteessa enemmän kuin toisten. Heidän
tekemästä havainnosta on raportoitu aiemmin kappaleessa 9.2. Tästä havainnoista johtuen oli perusteltua tutkia 8 - 11/2020 ajan datasta myös tambuurirautojen vaikutusta pohjahylyn määrään.
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Dataa tutkiessa löytyi kiistämätön yhteys huonokuntoisimman tambuuriraudan
ja lisääntynen pohjahylkymäärän välillä. Vaikutuksen suuruus yllätti, joten voidaan todeta tambuurirautojen kunnon vaikuttavan huomattavasti pohjahylkymäärän kasvuun. Kuvasta 26 huomaa tambuurirauta 8:n käytöstä syntyvän
eniten hylkyä. Sama tambuurirauta oli ProTest Engineeringin mittauksissa
suurin värähtelyn lähde. Tambuurirauta oli muutamia vuosia sitten kunnostuksessa saatu raja-arvoihin kunnon perusteella, joten siinä mielessä kyseinen
löytö oli suuri. Tambuurirauta numero 5 oli värähtelyjen mukaan toiseksi huonokuntoisin, mutta sen vaikutus pohjanmuodostukseen ja pohjahylyn syntymiseen on olematon.
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Kuva 23. Tambuurirautaseuranta

10 TULOKSET
Työstä saadut tulokset ovat lopulta helppo arvioida, sillä tavoitteena oli vähentää pohjahylkymäärää. Tässä työssä esitetyt tulokset on esitetty indekseinä.
Pohjahylyn indeksin laskennassa käytin vertailulukuna vuoden 2020 pohjahylkymäärää ja vertasin vuoden 2021 kolmeen ensimmäiseen kuukauteen. Pohjahylkymäärän kehitys meni työn aikana isoin askelin tavoitetta kohti, joka on
asetettu paperikonelinjalle. Suuren huomion asiaan tekee, ettei työn aikana
ehditty tekemään teknisiä muutoksia, vaan kehitys on peräisin osaston ajotavoista. Kuvasta 27 voi havaita kehityksen suuruuden vuoden 2020 toteutuman
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ja vuoden 2021 maaliskuun toteutuman välillä. Tämä kehitys on merkittävä
määrä tuotantohyötysuhteelle vuositasolla.
Pohjahylkymäärän vähentämisen lisäksi tuloksiksi lukeutuvat muut opinnäytetyön aikana tehdyt tutkimus- sekä koeajotulokset. Projektin edetessä jatketaan
koeajoja sekä lisäselvityksiä.

Kuva 24. Pohjahylkymäärä

Mielenkiintoista olisi nähdä vuoden 2021 lopulla pidempiaikainen kehitys, sillä
asian puheeksi ottaminen osastolla ja ajotapapalaverien pitäminen auttoi huomattavasti. SOP-työkalun hyödyntäminen ja operaattoreiden mukaan ottaminen pohjahylyn vähentämisprosessissa auttoivat paperikonelinjan toiminnan
tehostamista.
11 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vähentää pohjahylkyä ja selvittää pohjahylyn syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Työ pohjahylyn vähentämiseksi muuttui alkuperäisestä suunnitelmasta reilusti, johtuen nykytilan kartoituksesta ja
siitä seuranneista toimenpiteistä. Työ alkoi muuttotaulukon optimoinnin suunnittelusta, mutta lähtöaineiston tarkentumisen jälkeen kohdennettiin pope-rullaimen ongelmien kartoittamiseen ja pituusleikkureiden ajettavuuteen. Työn
laajuus muuttui paljon, kun Paper-divisioonan tuottavuus ja käytettävyystiimi
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liittyi mukaan. Myös projektipalaverit pidettiin englannin kielellä johtuen projektiryhmän monikansallisuudesta, mikä toi lisähaasteen työn tekemiselle.
Työn aikana saatiin tärkeää tietoa pope-rullaimelle pohjanmuodostuksen parantamiseen. Pohjanmuodostuksen ongelmakohdat, viivakuormituksen käyttäytyminen, tambuurirautaseuranta ja koeajot pituusleikkureilla ovat tärkeää
tietoa projektin jatkolle.
Johtopäätöksinä opinnäytetyön kokeellisesta osasta voidaan todeta pohjanmuodostuksen onnistumisen heittelevän ajotilanteen ja muuttujien mukaan.
Joissain ajotilanteissa pohjan ajaminen 5 mm asti on mahdollista, toisessa
ajotilanteessa ei kannattavalla tavalla. Työn aikana löydettyjen ongelmakohtien korjaamiseksi tehtävät toimenpiteet eivät ehtineet tähän työhön valmistua
aikataulujen takia.
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