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Paperin ja kartongin valmistuksen keskeinen haaste on, ettei kaikkia laatuominaisuuksia,
kuten lujuutta pystytä mittaamaan reaaliaikaisesti. Lujuusominaisuudet ovat tärkeitä
laatusuureita. Erityisesti aaltopahvilaatikoilta vaaditaan lujuutta ja kestävyyttä, kun niitä
pinotaan ja siirrettään ja myös olosuhteet vaihtelevat suuresti kuljetuksen sekä
varastoinnin aikana. Lujuusominaisuuksien mallinnuksesta on tehty tutkimustyötä, mutta
pelkästään mallipohjaiseen estimointiin perustuvia on-line-lujuusmittauksia ei ole
kaupallisessa käytössä. Prosessisuureiden vaikutusta kartongin lujuusominaisuuksiin on
myös tutkittu laajasti, mutta selkeää yksittäistä selittävää tekijää lujuuksien
muodostumiseen ei ole pystytty osoittamaan. Mallinnussovelluksia on kehitetty
paperiteollisuuden prosesseihin, mutta lujuusmittaukseen ei ole pystytty kehittämään
riittävän tarkkaa ja luotettavaa ratkaisua.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten tarkasti lainerikartongin puristus- ja puhkaisulujuutta
pystytään reaaliaikaisesti estimoimaan, kun mallinnuksessa selittävinä tekijöinä on
jatkuva-aikaisia prosessimittauksia. Mallinnusmenetelmänä käytettiin lineaarista
regressiomenetelmää, ja molemmille lujuusominaisuuksille muodostettiin lajikohtaiset
mallit kolmesta kohdekoneella eniten valmistetusta kartonkilajista.

Mallinnustulokset osoittavat, että puristuslujuuden mallien selitysaste on yli 70 % ja
puhkaisulujuuden mallien selitysaste vaihtelee 56–78 %:n välissä. Erityisesti
puhkaisuindeksin mallinnuksessa kierrätyskuitumassasta tuleva tuhkapitoisuus
osoittautui luotettavimmaksi lujuuden indikaattoriksi. Toiseksi merkittäväksi molempia
lujuusominaisuuksia selittäväksi tekijäksi osoittautui tärkin annostelu. Konerullan
sisäisen vaihtelun tutkimus osoitti, että molempien lujuuksien mittausmenetelmissä on
epätarkkuutta. Prosessista saatuja kokeellisia tuloksia tarkastellessa huomioitiin
mittausmenetelmästä aiheutuva epätarkkuus ja soft sensorin estimaatti pysyi lähes täysin
mittauksen 95 %:n luottamusvälin sisällä. Estimaattia tarkasteltiin aikajaksoina, jolloin
mallien selittävien tekijöiden mittausarvot olivat normaalilla toiminta-alueellaan.

Soft sensorin estimaattien luotettavuudelle osoittautui kriittiseksi, että prosessi ja kaikki
selittävät tekijät toimivat samalla toiminta-alueella kuin mallien opetusdatan keruun
aikana. Mallit eivät pysty selittämään kaikkia muutoksia lujuusominaisuuksissa. Mallit
eivät myöskään kykene estimoimaan prosessiin tehtäviä muutoksia. Siten ne ovat
prosessikohtaisia, eikä niitä voida sellaisenaan implementoida toiseen prosessiin.
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One of the main challenges in paper and board making is that all quality properties cannot
be measured in real time. Strength properties are important quality properties. Corrugated
box especially requires strength and durability when they are stacked and moved in
widely ranging conditions during transport and storing. Plenty of research work has been
done about modelling strength properties. However, no commercialized on-line strength
measurements are in use. The effect of process variables on the strength properties has
also been examined, but the effect of any specific variable has not been able to prove
successfully. Modelling applications has been developed for other processes in paper
industry. Yet a solution accurate and reliable enough has not been managed to develop
for strength measurement.

In this study was discovered how accurately compressive and burst strengths of liner
board can be modelled in real time. The modelling is done with on-line process
measurements. Linear regression method is used as a modelling method. For both strength
properties three different grade specific models are formed based on the most made board
grades at the target machine.

The results of modelling indicated that the coefficient of determination of compressive
index is over 70 % and the corresponding value of burst index varies between 56–78 %.
The ash content caused by recycled fibre mass proved to be the most reliable indicator
for strength in burst modelling. Another significant factor for both strength properties
proved to be the starch amount. The study of inner variation in a jumbo roll showed that
the measurement method of both strength properties includes inaccuracy. This inaccuracy
was taken into account when the experimental results from the process were evaluated.
When the inaccuracy of the measurement method is noted, the soft sensor estimate
remained  almost  completely  within  the  95  %  confidence  interval.  The  value  of  the
estimate was reviewed periodically when the explaining factors were within their normal
operating range.

It proved to be critical for the reliability of soft sensor that all the explaining factors are
at the same range as they were during the data collection. Models cannot explain all the
changes in the strength properties. Another thing that models cannot predict is changes
made to the process itself. This makes the models process specific. Models cannot be
transferred to another process without a new model build up and parameter tuning.
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ALKUSANAT

Matka tähän pisteeseen on ollut pitkä ja siihen on mahtunut iloja, suruja, onnistumisia ja
pettymyksiä. Lukemattomia ovat ne kerrat, kun opintojen takia turhautuminen tai jopa
epätoivo ovat olleet läsnä. Tässä sitä kuitenkin ollaan, muka viisaampana.

Tämä lopputyö ei olisi valmis ilman useiden henkilöiden osaamista sekä apua. Onneksi
Valmet Automaatiolla kysyvä saa apua. Kiitoksen ansaitsee ohjaajana toiminut ja
projektia tarkalla silmällä seurannut Juha Ojanen. Haluan kiittää myös Pasi Virtasta sekä
Mika Korpelaa. Ilman teitä kartongin valmistusprosessi, datan käsittely ja mallinnus
olisivat varmaan vieläkin suuri mysteeri. Projektia ei olisi ollut mahdollista toteuttaa tällä
aikataululla ilman sujuvaa yhteistyötä Stora Enson kartonkitehtaan kanssa. Kiitos Jukka
Lyyralle, Atso Laaksolle sekä muulle tehtaan henkilöstölle, että mahdollistitte puitteet
suorittaa tämä tutkimus laadukkaasti ja ammattitaitoisesti läpi. Lisäksi kiitoksen ansaitsee
lopputyön tarkastajana toiminut Risto Ritala, jonka kommentit toimivat hyvänä
ohjenuorana läpi projektin. Moni muukin on ollut suureksi avuksi ja haluan kiittää kaikkia
projektin etenemisestä edesauttaneita tahoja. Tuntekoot he piston sydämessään tässä
kohdassa.

Tähän pisteeseen ei pääse pelkästään selättämällä ison D:n. Erityisen kiitoksen
ansaitsevat vanhempani Maritta ja Jukka, jotka ovat kannustaneet minua opintojeni
suorittamisessa sekä ainakin yrittäneet kasvattaa minusta yhteiskuntakelpoisen tallaajan.
Kiitoksen ansaitsevat myös läheiset ystäväni, veljeni Marko sekä vilkkusilmä. Ilman
teidän tukea ja hauskoja yhdessä koettuja kommelluksia olisi tähän asti kuljettu matka
ollut paljon tylsempi.

Tampereella, 30.12.2016

Mikko Viitamäki
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1. JOHDANTO

1.1 Tausta ja motivaatio

Paperin ja kartongin valmistus on monivaiheinen prosessi, jossa metsässä kasvava puu päätyy
loppukäyttöön paperiarkiksi tai pakkauslaatikoksi. Riippuen käyttötarkoituksesta
lopputuotteelta vaadittavat ominaisuudet vaihtelevat. Pakkaustarkoitukseen valmistetulta
kartongilta vaaditaan hyviä lujuusominaisuuksia ja kestävyyttä.

Prosessissa on paljon syy-seuraussuhteita, takaisinkytkettyjä ohjauksia sekä
ristikkäisvaikutuksia ilmiöiden välillä. Prosessissa esiintyvien ilmiöiden dynamiikka ja viiveet
ovat muuttuvia. Lyhimmillään ne ovat millisekunteja mutta pisimmillään tunteja. Prosessia
hallitaan useilla säätörakenteilla, jotka hyödyntävät mittauksia prosessissa vallitsevista
ominaisuuksista. Ristikkäisvaikutukset ovat haaste prosessinhallinnalle, ja paperin sekä
kartongin valmistuksessa joudutaan tekemään kompromisseja lopputuotteen laadun ja
valmistuskustannusten optimoimiseksi.

Keskeinen haaste valmistusprosessissa on, ettei kaikkia tärkeitä laatuominaisuuksia pystytä
mittaamaan reaaliaikaisesti. Usein mittaustekniikka ei mahdollista jonkin prosessisuureen tai
lopputuotteen laatusuureen reaaliaikaista mittausta. On-line-mittaukset ovat kehittyneet
mahdollistaen uuden mittaustiedon saatavuuden. Joitain laatusuureita mitataan myös
epäsuorasti toisista suureista, kun näiden välinen vuorovaikutussuhde tiedetään. Silti
prosessissa on vielä suureita, kuten lujuusominaisuudet, joiden on-line-mittaus ei ole
mahdollista. Mekaaniset ominaisuudet ja erityisesti lujuusominaisuudet ovat tärkeitä
kartongille. Kartongista valmistettavan aaltopahvilaatikon tulee kestää vaihtelevaa kosteutta,
lämpötilaeroja, kuljetusta sekä siihen kohdistuvia ulkoisia voimia. Kartongin
lujuusominaisuuksia ei pystytä mittaamaan reaaliaikaisesti, vaan ne todennetaan jälkikäteen
standardoiduilla laboratoriomittauksilla. Mittausmenetelmästä aiheutuva viive on pitkä, joten
mittauksen perusteella voidaan vaimentaa dynamiikaltaan vain hyvin hitaita vaihteluita.

Prosessisuureiden vaikutusta kartongin lujuusominaisuuksiin on tutkittu laajasti, mutta selkeää
yksittäistä selittävää tekijää lujuuksien muodostumiseen ei pystytä osoittamaan. Myös
lujuusominaisuuksien mallinnusta on tehty. [1–4] Mallipohjaiseen estimointiin perustuvia on-
line-lujuusmittauksia ei ole kaupallisessa käytössä. Estimointiin perustuvia sovelluksia on
kehitetty paperiteollisuuden prosesseihin, mutta lujuusmittaukseen ei ole pystytty kehittämään
riittävän tarkkaa ja luotettavaa ratkaisua. Mallipohjainen estimoiva mittaus eli soft sensori
perustuu matemaattiseen malliin, joka muodostetaan historiadatasta. Soft sensori on
virtuaalinen sensori, jossa prosessisuureet toimivat selittävinä tekijöinä valitun
lujuusominaisuuden muutoksille.



2

Soft sensorin etuna on lähes reaaliaikainen estimaatti kohdesuureesta, ja perinteisiin
menetelmiin nähden se tuo huomattavan parannuksen kohdesuureen seurantaan. Työssä
tutkitaan erityisesti puristus- ja puhkaisulujuuden soft sensoreita. Taulukossa 1 esitetään
lujuuden mittausmenetelmien arvioituja suoritusaikoja, ja se antaa motiivin
mallinnusmahdollisuuksien tutkimiseen.

Taulukko 1. Lujuuden mittausmenetelmien suoritusajat.

1.2 Tavoite ja aiheen rajaus

Työn suorittamista varten esitetään seuraavat tutkimuskysymykset:

1) Voidaanko prosessimittauksia käyttäen muodostaa soft sensori lujuuden mittaamiseen?
2) Mikä on mittausmenetelmän luotettavuus ja tarkkuus?
3) Miten soft sensori soveltuu jatkuvatoimiseksi lujuuden mittausmenetelmäksi?

Tutkimusympäristönä toimii Stora Enson (myöhemmin SE) kartonkikone Varkaudessa, jolla
valmistetaan kraftlaineria. Prosessimittaukset käsittävät kaikki automaatiojärjestelmistä
saatavissa olevat mittaustiedot massan käsittelystä kartonkikoneen kiinnirullaimelle sekä
laboratoriomittaukset. Valmet Paper Lab -automaattilaboratoriolla mitatut koneen
poikkisuuntainen SCT-puristuslujuus (Short-span Compressive Test) sekä puhkaisulujuus
toimivat mallinnuksessa selitettävinä muuttujina. Mittausmenetelmät ovat ISO- ja TAPPI-
standardien mukaisia. Mallinnusmenetelmänä sovelletaan monen muuttujan lineaarista
regressiomenetelmää.
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2. PAPERITEKNIIKKA

Kartongin keskeinen komponentti on puukuiduista muodostuva massa. Puukuitujen ja massan
ominaisuuksien vaikutus valmiin kartongin mekaanisiin ominaisuuksiin on merkittävä.
Kartongin ominaisuuksiin vaikuttaa myös kuitujen kyky muodostaa sidoksia keskenään eli
kuituverkoston ominaisuudet. Lujuusominaisuuksiin vaikuttavat tekijät alkavat muodostua jo
massan valmistusprosessissa. Kartongin valmistusprosessia onkin tarkasteltava massan
valmistuksesta aina valmiin kartongin kiinnirullaimelle asti. Valmistusprosessin tunteminen on
tärkeää, jotta suureet ja ilmiöt mekaanisten ominaisuuksien taustalla ymmärretään.

Tässä luvussa esitetään tekijät, jotka vaikuttavat kartongin lujuusominaisuuksien syntymiseen
ja kehittymiseen. Ensiksi tarkastellaan laineria kartonkilajina sekä tältä vaadittavia
ominaisuuksia. Seuraavaksi määritellään lujuusominaisuudet ja kuvataan niiden
mittausmenetelmät. Tämän jälkeen tarkastellaan lähemmin lujuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Puukuitujen rakenteella ja ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus lujuusominaisuuksiin
valmistusprosessissa. Sitten tarkastellaan kartongin valmistusprosessia lujuusominaisuuksien
kehittymisen näkökulmasta aiempaan tutkimukseen pohjautuen. Luvun lopuksi esitetään
yhteenveto nykyisen tietämyksen ja tutkimusten perusteella lujuuksiin vaikuttavista tekijöistä
sekä sovelletuista menetelmistä lujuuden mallintamiseen. Kirjallisuusselvitys muodostaa
lähtökohdan reaaliaikaisesti toimivan laskennallisen lujuusestimoinnin kehittämiseen.

2.1 Tuoteanalyysi

Aaltopahvin osuus kartonkituotteista on merkittävä. Aaltopahvista valmistetaan
pakkauslaatikoita sekä kuljetustarkoitukseen että myyntipakkauksiksi kauppoihin. Aaltopahvi
on perinteinen pakkausmateriaali. Aaltopahvista kilpailukykyisen tekee sen kestävyys ja
kierrätyskelpoisuus. Lainerikartonki muodostaa aaltopahvin pinta- ja pohjakerroksen. Se on
muodoltaan tasomainen. Aallotuskartonki eli fluting toimii välikerroksena ja on nimensä
mukaisesti muodoltaan aaltomainen. Kuvassa 1 on tyypillisiä aaltopahvirakenteita. Kuvasta
nähdään, miten moniaaltoisissa pahveissa lainerikartonki toimii myös aallot erottavana
välikerroksena.
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Kuva 1. Tyypillisiä aaltopahvin rakenteita, jotka koostuvat suorasta lainerikartongista
sekä aallotuskartongista.

Lainerikartonkia valmistetaan neitseellisestä ja kierrätetystä kuitumassasta sekä
kartonkikoneen hylkymassasta. Lehtipuumassan käyttö raaka-aineena on yleisempää kuin
havupuumassan.  Tyypillisesti lainerikartongin neliömassa vaihtelee välillä 125–350 g/m2.
Tässä luvussa esitetään tiivistetysti aaltopahvituotteet perustuen lähteeseen [5, s. 66–68].

Ruskea lainerikartonki on yksinkertaisin lainerilaji. Sen painettavuusvaatimukset eivät ole
korkeat. Sen sijaan ruskealta lainerikartongilta halutaan hyviä lujuusominaisuuksia. Pääosin
neitseellisestä kuitumassasta valmistettua laineria kutsutaan kraftlaineriksi. Kierrätetystä
kuitumassasta valmistettu laineri on nimeltään testlaineri. Melkein kaikissa lainerikartongeissa
on nykyään kierrätyskuitumassa yhtenä valmistuskomponenttina. Kierrätetyistä
pahvilaatikoista valmistettu OCC-massa (Old Corrucated Container) on yleinen käytetty
kierrätyskuitumassa. Toinen käytetty kierrätyskuitumassa on keräyspaperimassa. Erityisesti
Keski-Euroopassa ja Aasiassa testlaineria valmistetaan keräyspaperimassasta.
Keräyspaperimassan hienoainepitoisuus heikentää vedenpoisto-ominaisuuksia ja lisää
kuivatustarvetta. Kuivatus on tehokkaampaa, kun pohjakerros ositetaan useampaan osaan.
Yhden paksun peruskerroksen kuivatus olisi haastavaa. Keräyspaperimassan luonteesta
johtuen testlaineri on rakenteeltaan nelikerroksinen. Nelikerroksinen lainerikartongin
ominaisuuksien optimointi on helpompaa kuin kaksikerroksisen kartongin tapauksessa.

Täplikäs lainerikartongin pintakerros tehdään valkaistusta massasta, ja sen neliömassa on noin
40 g/m2. Pintakerroksen alhainen neliömassa antaa flokkimaisen ulkonäön. Valkopintaiselle
lainerikartongille hyvä painettavuus on tärkeä ominaisuus, ja siten sileys, ulkonäkö ja pinta
ovat tärkeitä. Pintakerros on valkaistua kemiallista massaa, ja neliömassaltaan se on noin 70–
80 g/m2. Mitä parempaa formaatiota tavoitellaan, sitä enemmän lehtipuukuitua tulisi käyttää
pintakerroksen pääkomponenttina. Pintakerroksessa on täyte- ja hienoaineita opasiteetin eli
läpinäkymättömyyden parantamiseksi. Päällystetty valkopintainen laineri on vaativimpia
lainerilajeja. Pintakerros valmistetaan kuten tyypillisessä valkopintaisessa lainerissa. Erona on,
että kartonki päällystetään.
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Aaltopahvilajit ovat jakautuneet pääryhmittäin lainerikartonkiin ja aallotuskartonkiin. Kuvassa
2 jaotellaan edellä esitetyt lainerikartonkilajit.

Kuva 2. Aaltopahvilajien luokittelu. (mukailtu lähteestä [5, s. 55])

Kraftlaineri valmistetaan neitseellisistä havupuukuiduista koostuvasta kemiallisesta massasta.
Massa keitetään korkeaan saantoon ja sitten se hienonnetaan parempia kuituominaisuuksia
tavoiteltaessa. Suursaantomassa soveltuu erityisesti pohjakerroksen raaka-aineeksi.
Pintakerroksessa on enemmän alhaisempaan kappalukuun eli ligniinipitoisuuteen keitettyä
massaa, ja sitä hienonnetaan enemmän optisten ominaisuuksien parantamiseksi. Modernilla
kartonkikoneen puristinosalla on ainakin yksi kenkäpuristin, mutta useimmiten puristinosa
koostuu kahdesta puristimesta. Lainerin valmistuksessa puristuskuormitus maksimoidaan.
Laineri ei ole kartonkilajina herkkä bulkin muutoksille, ja puristuskuormitusta lisäämällä
parannetaan lujuusominaisuuksia. Kartonkikoneen kuivatusosa on yksinkertainen, ja se
koostuu yhdestä tai kahdesta kuivatusryhmästä. Kun testlaineria valmistetaan matalalaatuisesta
keräyspaperimassasta, liimapuristuksella pyritään saavuttamaan riittävät lujuusominaisuudet.
Useissa sovelluksissa aaltopahvilta vaaditaan, että sen lujuusominaisuudet säilyvät vaikka
toimintaympäristön kosteus vaihtelisi merkittävästi. Hartsi lainerikartongin liimapuristuksessa
parantaa kartongin kestävyyttä vaihtelevassa kosteudessa. Kartonki viimeistellään
kalanteroimalla se kuumalla nippipuristuksella ennen kiinnirullausta.

2.2 Lujuusominaisuudet mekaanisina laatusuureina

Tässä aliluvussa keskitytään lainerikartongin ja aaltopahvin keskeisimpien
lujuusominaisuuksien mittausmenetelmiin. Kiviranta mainitsee puhkaisulujuuden ja
poikkisuuntaisen puristuslujuuden lainerikartongin tärkeimmiksi lujuusominaisuuksiksi [5, s.



6

67]. Mittausmenetelmät ovat luonteeltaan paperia rikkovia ja niin sanottuja off-line-mittauksia,
eli niitä ei pystytä mittaamaan reaaliaikaisesti valmistusprosessin aikana. Tärkeä osa
mittausprosessia on näytteiden valmistelu sekä standardinomaiset testausolosuhteet [6, s. 138–
139].

Lujuusominaisuuksien testausmenetelmille on määritetty useita standardeja ympäri maailmaa.
Taulukossa 2 listataan tutkimuksen kannalta keskeisimpiä ISO-, SCAN- ja TAPPI-standardeja.

Taulukko 2. Lujuusominaisuuksien mittausmenetelmien ISO-, SCAN- ja TAPPI-standardeja.
(mukailtu lähteestä [6, s. 280])

Jäljempänä tutkitaan tarkemmin lujuusominaisuuksien taustalla olevia tekijöitä ja näiden
kontribuutioita prosessissa. Tutkimusosuudessa keskitytään tutkimaan puristuslujuutta ja
puhkaisulujuutta sekä näitä selittäviä tekijöitä.

2.2.1 Vetolujuus

Vetolujuus on suure, joka kuvaa materiaalin yleistä lujuutta. Vetolujuus määritellään
suurimpana kuormituksena, jonka materiaali kestää tason suuntaisesti vedettäessä. Erityisesti
aallotuskartongille vetolujuus on tärkeä ominaisuus, sillä sen tulee kestää jännitystä
aallotustelojen läpi vedettäessä. Yleisesti vetolujuus on tärkeä ominaisuus käytettävyyden
kannalta. Vetolujuus kertoo, miten paljon paperi sietää rasitusta ilman ratakatkoja. Kuvassa 3
on vetolujuuden asetelman periaate.

Kuva 3. Vetolujuuden mittauksen periaate.

Vetolujuus mitataan kartongista leikatusta näyteliuskasta venyttämällä tätä. Vetolujuus on
suurin voima näytteen leveysyksikköä kohti, jonka näyte kestää murtumatta tasonsuuntaisesti
vedettäessä. Näyteliuska testataan vetokojeissa siten, että se puristetaan pidikkeiden väliin ja
pidikkeet kohdistavat vetävän kuormituksen näyteliuskaan. Standardit määrittelevät
vetolujuuden yksiköksi kN/m. Jotta kevyiden ja raskaiden kartonkien lujuudet olisivat

Voima Voima



7

vertailukelpoisia keskenään, vetolujuus normalisoidaan indeksiarvoksi jakamalla
neliömassalla. Vetoindeksin yksikkö on Nm/g. Maksimaalisen vetovoiman ja vetolujuuden
välinen yhteys esitetään seuraavasti:

= ,                (1)

missä  on vetolujuus,  keskimääräinen maksimaalinen vetovoima [kN] ja  näyteliuskan
alkuperäinen leveys [m]. Vetoindeksin yhteys voimaan esitetään seuraavasti:

= × ,                (2)

missä  on vetoindeksi ja  on neliömassa.

Vetolujuus muodostuu kuitujen lujuudesta, pituudesta ja sitoutumisesta. Pääosin vetolujuus
riippuu kuitujen sitoutumisasteesta. Vetolujuus on yleinen indikaattori kuitujen välisestä
sitoutumiskyvystä [6, s. 143].

2.2.2 Puristuslujuus

Puristuslujuus on lainerikartongin tärkeä ominaisuus. Aaltopahvilaatikoiden on kestettävä
puristusvoimia luhistumatta, kun niitä pinotaan ja pakataan päällekkäin muun muassa
kuljetusta ja varastointia varten, jolloin niiden toimintaympäristössä voi olla suuriakin
lämpötila- ja kosteusvaihteluita. Laatikon puristuslujuus on pääosin riippuvainen
lainerikartongin ja aallotuskartongin lujuudesta. Puristuslujuutta testataan kartongista,
aaltopahvista tai valmiista laatikosta.

Erityisesti rainan poikkisuuntainen puristusvoima on kriittinen. Jälkikäsittelyssä kartonki
leikataan siten, että aaltopahvista tehdyn laatikon kokema vertikaalinen puristusvoima
kohdistuu poikkisuuntaiseen rainaan. Puristuslujuus on myös heikompi poikkisuunnassa
konesuuntaiseen lujuuteen verrattuna. [7] Massan saanto-, kosteuspitoisuus- ja rasituskokeisiin
perustuen Fellers on päätellyt, että alhainen puristuslujuus vetolujuuteen verrattuna johtuu
rakenteellisista epävakaisuuksista [8]. Karkeasti arvioiden, puristuslujuus on kolmanneksen
vetolujuudesta konesuunnassa ja puolet vetolujuudesta poikkisuunnassa. Sen sijaan
puristussuunnassa murtovenymä on neljännes vetolujuuteen nähden konesuunnassa ja
viidennes poikkisuunnassa [9, s. 241]. Murtovenymässä erot ovat siis suurempia. Sama huomio
on tehty myös Whitsitin ja Spraguen tutkimuksessa [10, s. 12].

Puristuslujuus on voima, jolla materiaali vastustaa kokoonpuristumista, kun keskenään
vastakkaiset voimat puristavat tätä kasaan. ISO-standardin mukaisesti puhutaan termeistä
puristuslujuus ja puristusindeksi. Puristuslujuuden yksikkö on vetolujuuden tavoin /  ja
neliömassalla normalisoitu puristusindeksin yksikkö on /  [11]. Puristuslujuus lasketaan
vastaavasti kuin yhtälöissä (1) ja (2).
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Mittausmenetelmälle keskeistä on mitata suuretta mahdollisimman puhtaasti. Puristuslujuutta
mitattaessa näyteliuska voi nurjahtaa kuormituksen vaikutuksesta, jolloin testi ei kerro
todellista puristuslujuutta. Nurjahdus viittaa tilanteeseen, jossa tasonsuuntainen puristuminen
muuttuu äkillisesti taipumiseksi ja näyteliuskan kuormansietokyky romahtaa.  Nurjahdus on
kartongin puristuslujuusmittauksen haaste, ja ominaisuuden mittaamiseen on kehitetty useita
toisistaan poikkeavia testausmenetelmiä. Yleisimpiä mittausmenetelmiä ovat CLT- (Crush
Linear Test), CCT- (Corrugated Crush Test), RCT- (Ring Crush Test) ja SCT-menetelmät.

Käytetyimmäksi testausmenetelmäksi on muodostunut SCT-menetelmä sen nopeuden ja
tarkkuuden vuoksi [12]. Puristuslujuuden määrittämiseen SCT-menetelmällä on kehitetty
useita standardeja, kuten luvun 2.1 taulukossa 2 esitetään. Standardien määritelmän mukaisesti
15 mm leveä näyteliuska asetetaan kahden puristimen väliin, joiden väliin jää 0,7 mm pitkä
aukko. Puristimien leveyden tulee olla 30 mm. Kun puristimia liikutetaan toisiaan kohti,
näyteliuskaan kohdistuva kuormitus kasvaa, kunnes näyteliuska murtuu. Maksimaalisesta
kuormituksesta mitataan puristuslujuuden suuruus [11]. Kuvassa 4 esitetään SCT-menetelmän
toimintaperiaate. Etäisyydet on kuvattu millimetreinä.

Kuva 4. SCT menetelmässä käytettävä puristinyksikkö sekä sen toimintaperiaate.
(Markströmiä mukaillen [12])

Puristimien väliin jäävän aukon pituus on lyhyt suhteessa sen leveyteen, jolloin ohuussuhde
jää pieneksi ja nurjahtamisen mahdollisuus minimoidaan. Maksimaalinen puristusvoima tulee
pystyä mittaamaan tarkkuudella ±	1	%, kun näytteiden neliömassa vaihtelee välillä 100–400
g/m2 [11].

Vaihtoehtoisille CCT-, CLT- ja RCT-menetelmille on yhteistä, että näyteliuskaa kuormitetaan
yläpuolelta tasaisella vastalevyllä kohtisuorasti koelevyä vasten. Ainoa ero on kiinnitys
pidikkeeseen. CCT-menetelmässä mitataan aallotetun kartongin puristuslujuutta ja aallotettu
näyteliuska asetetaan pidikkeeseen kiinni. Aallotusmuodon tarkoitus on vähentää
nurjahtamisvaaraa, mutta tähän ei pystytä vaikuttamaan näyteliuskan reunoilla. CLT-
menetelmässä mitataan puristuslujuutta suorasta näyteliuskasta. Menetelmä on kehitetty
lainerikartongin testaukseen. Menetelmä on herkkä nurjahtamiselle näytteen asettelun ja
suuren ohuussuhteen vuoksi. RCT-menetelmässä näyteliuska asetellaan renkaan muotoiseen
väliin koelevyssä. Välin leveys mukautetaan koenäytteen paksuuden mukaan. Menetelmän
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tarkoituksena on vähentää koenäytteen ohuussuhdetta sekä estää nurjahtaminen. Suuri haitta
menetelmässä on nurjahtaminen, jota esiintyy erityisesti renkaan muotoisen koeliuskan päissä.
Kuvassa 5 esitetään vaihtoehtoiset puristuslujuuden mittausmenetelmät.

Kuva 5. CCT-, CLT- ja RCT-menetelmät. (Markströmiä mukaillen [12])

Kuvan 5 menetelmissä näyteliuskaa puristetaan sen yläpuolelta vastalevyllä kohtisuorasti
koelevyä vasten. Näyteliuskaan kohdistuva kuormitus kasvaa, kunnes näyteliuska murtuu ja
maksimaalisesta kuormituksesta saadaan mitattua puristuslujuuden suuruus. Mittaustekniikan
kannalta SCT-menetelmälle vaihtoehtoisilla mittausmenetelmillä on merkittäviä heikkouksia.
Näyteliuska vastaa vapaasti yläpuolella olevaan koelevyyn. Se saattaa aiheuttaa näyteliuskan
reunan murskaantumisen, kun koelevyjä puristetaan kohtisuorasti toisiaan vasten.
Näyteliuskan leikkausreuna ei myöskään ole täysin identtinen vastalevyn kanssa. Jos
eroavaisuutta näyteliuskan reunan ja vastalevyn välillä esiintyy, jännityksen keskittymä
kehittyy epäsymmetrisesti eri puolin näyteliuskaa [12]. Puristuslujuusindeksi on teoreettisesti
riippumaton neliömassasta, mutta käytännössä tämä pätee ainoastaan SCT-menetelmään.
Markströmin mukaan CLT- ja RCT-menetelmien puristusindeksin merkittävä kasvu
neliömassan kasvaessa viittaa nurjahtamisilmiöön, kun näytearkit ovat kevyempiä. [12]

2.2.3 Puhkaisulujuus

Pahvilaatikoiden on kestettävä kuljetuksessa ja siirtämisessä mahdollisesti tapahtuvia iskuja
ilman hajoamista. Puhkaisulujuus kuvaa pahvilaatikon kykyä kestää sen tasoon nähden
kohtisuorasti suuntautuvia iskuja. Pahvilaatikon puhkaisulujuus muodostuu pääosin
lainerikartongin puhkaisulujuudesta. Puhkaisulujuuden mittaus on vakiintunut ja vanhimpia
lujuuden mittareita. Puhkaisulujuus on tärkeimpiä laatusuureita kartongin ja pahvin kaupassa,
sillä se kuvaa hyvin pahvilaatikolta loppukäyttöön vaadittavia ominaisuuksia.

Standardien mukainen puhkaisulujuus on paine ja sen yksikkö kPa. Puhkaisuindeksin yksikkö
on kPa  m2/g eli kN/g: puhkaisuindeksi on siis tietylle alalle kohdistetun puhkaisuvoiman ja
saman alan massan suhde.

Puhkaisulujuus on suurin paine, jonka testikappale kestää murtumatta, kun paine kohdistetaan
kohtisuorasti näyteliuskan tasoon nähden. Paine kohdistetaan näytteeseen kimmoisan ja
pyöreän kalvon välityksellä. Testikappale on kiinnitetty rengasmaisesti kalvon päälle.
Puhkaisulujuuden on todettu olevan riippuvainen konesuuntaisesta vetolujuudesta sekä
venymästä [6, s. 144]. Siten puhkaisulujuus määräytyy mittauskohdan pienimmän
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murtovenymän mukaan. Yleisesti kartongin pienin murtovenymä on konesuunnassa.
Puhkeamishetkellä näyte on venynyt tähän murtovenymään, joka vastaa vetolujuuden arvoa.
Muista laatusuureista poiketen puhkaisulujuus on epäherkempi kosteusmuutoksille.

2.3 Puukuitujen rakenne ja ominaisuudet

Tärkeimmät ja yleisimmät kartongin valmistuksen raaka-aineet jaotellaan lehti- ja
havupuukuituihin. Näille on olemassa myös vaihtoehtoisia kuituraaka-aineita, mutta niitä ei
tarkastella tässä tutkimuksessa. Globaalisti tunnettuja havupuulajeja on noin 1 000 ja
lehtipuulajeja noin 35 000. Euroopassa esiintyy puulajeja noin 100, joista 20 lajia
hyödynnetään kaupallisesti. [13, s. 29]. Pohjoismaissa tärkeimmät raaka-aineena käytetyt
havupuulajit ovat mänty ja kuusi. Vastaavasti tärkein lehtipuulaji on koivu.

Lehtipuut soveltuvat erityisesti kemiallisen sellun valmistukseen. Lehtipuista valmistettu
kuitumassa parantaa lopputuotteen painatusominaisuuksia ja ulkonäköä. Siltä odotetaankin
muun muassa hyvää opasiteettia. Kemiallista sellua valmistetaan myös männystä, mutta kuusi
soveltuu pääasiallisesti mekaanisen massan valmistukseen. Havupuista valmistetulta massalta
odotetaan hyviä lujuusominaisuuksia, jotka edesauttavat jatkojalostuksen ajettavuutta sekä
lopputuotteiden kestävyyttä.

2.3.1 Solutyypit

Lehti- ja havupuut eroavat toisistaan rakenteeltaan. Puun runko koostuu pitkulaisista soluista,
jotka ovat pääosin orientoituneet kasvusuunnassa. Lehtipuukuiduissa on vähemmän huokosia
havupuukuituihin verrattuna. Selittävä tekijä tähän on se, että havupuissa samat solut toimivat
samanaikaisesti tuki- ja johtosoluina. Lehtipuissa kuitujen päätehtävä on pelkästään rungon
tukeminen. Pienen kokonsa vuoksi lehtipuukuidut ovat havupuukuituja kevyempiä.

Havupuissa solut koostuvat pääosin trakeideista eli kuiduista, jotka ovat pitkulaisia putkisoluja.
Trakeidien osuus on havupuussa noin 90–95 %, ja ne muodostavat havupuun mekaanisen
lujuuden. Kesäpuun trakeidit ovat paksuseinäisiä ja ahdasonteloisia, kun taas kevätpuun
trakeidit ovat ohutseinäisiä ja suurionteloisia veden kuljetuksesta huolehtivia soluja.
Trakeidien lisäksi havupuu sisältää pääosin ydinsädesoluja. Trakeidit ovat pitkiä ja kapeita
soluja, joiden päät ovat umpinaisia. [14, s. 15] Esimerkiksi männyn trakeidien keskimääräinen
pituus on keskimäärin 3 mm [15, s. 63]. Yleisesti havupuukuitujen pituus vaihtelee 2–4 mm:n
välillä, ja niiden paksuus on noin sadasosa pituudesta.

Hyviä painettavuusominaisuuksia vaativa paperi valmistetaan lehtipuukuiduista. Esimerkkejä
tällaisista ovat hienopaperit. Lehtipuukuidulta haettavia ominaisuuksia ovat sen hyvä
sitoutumiskyky, bulkkisuus ja optiset ominaisuudet. Koivu on pitkä- ja runsaskuituisimpia
lehtipuita. Lehtipuissa puuaineksesta on erotettavissa useita solutyyppejä, joilla on omat
tehtävänsä. Puusyyt muodostavat tukisolukon. Johtosolukon muodostavat suurionteloiset
putkisolut eli putkilot. Varastosolukko koostuu tylppysoluista ja pitkittäistylppysolukoista.
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Lehtipuissa  on  myös  näiden  välimuotoja,  kuten  trakeideja.  Kuitujen  määrä  on  noin  70  %
kaikista soluista, ja lehtipuukuiduiksi lasketaan kaikki, jotka ovat tyypiltään tukisoluja.
Putkilosolujen ja tylppysolujen osuus jää näin ollen melko suureksi. Lehtipuukuidut ovat
paksuseinäisiä ja kooltaan lyhempiä sekä ohuempia havupuukuituihin verrattuna. Whitsitt ja
Spargue toteavat, että puristuslujuutta parantavat hyvin sitoutuneet, jäykät ja paksut kuidut
[10]. Lehtipuukuidut ovat esimerkki tästä. Lehtipuukuidut ovat pituudeltaan 1–2 mm ja
paksuudeltaan 0,025 mm.

2.3.2 Rakenteelliset tasot

Kuituseinän rakenne pystytään kuvaamaan suurimmalle osalle lehti- ja havupuulajeja. Kuvassa
6 esitetään puukuidun soluseinän rakennekuva. Nykyisen tiedon mukaan kuidun soluseinä
koostuu kahdesta kerroksesta: ohut primääriseinämä  sekä paksu sekundääriseinämä.
Sekundääriseinämä jaetaan kolmeen alikerrokseen mikrofibrillien orientaation eli
suuntautumisen mukaan. Sekundääriseinämän uloin kerros on , paksu keskikerros on  ja
sisäkerros on . Sekundääriseinän kerroksien välillä on eroa myös kemiallisessa
koostumuksessa. Mikrofibrillit kiertyvät kuidun ympäri joko vasemmalle tai oikealle. Joskus
havupuun trakeideissa ja joissain lehtipuiden soluissa -kerroksen sisäpuoli on ohuen kalvon
peittämä. Kuidun keskionteloa kutsutaan lumeniksi . Välilamelli  sijoittuu vierekkäisten
solujen primääriseinien väliin ja toimii siten soluja yhteen sitovana tekijänä. Välilamelli ja
ohuet primääriseinät solujen ympärillä on vaikea erottaa toisistaan, joten niitä kutsutaan
yhdistetyksi välilamelliksi [15, s. 61].

Kuva 6. Puukuidun soluseinän rakenne, jossa on välilamelli, primääriseinä,
sekundääriseinä sekä lumen.
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Primääriseinässä selluloosan mikrofibrillien ryhmittymä ulkoreunalla on harva ja ne ovat
orientoituneet jokseenkin aksiaalisesti solun pituussuuntaan nähden. Primääriseinän
sisäreunalla orientaatio on lähes kohtisuorassa solun pituussuuntaan nähden. -kerroksella on
poikittainen fibrillaarinen rakenne, jossa mikrofibrillien orientaatio vaihtelee vasemmalle ja
oikealle kiertymän mukaan. Kaikissa soluissa kokonaispaksuuden määrittää suurelta osin -
kerros. Ominaisuus korostuu kesällä kasvaneen havupuun sekä lehtipuun kuiduissa. Yleisesti

-kerroksen paksuus kasvaa soluseinän paksuuden mukana.  ja  pysyvät lähes
muuttumattomina.  vastaakin suurelta osin puukuidun ominaisuuksista. -kerroksessa
mikrofibrillit kiertyvät samansuuntaisesti jyrkästi oikealle. 	 -kerroksen reunoilla - ja -
kerrosten rajapinnassa esiintyy siirtymälamellia, jossa mikrofibrillaarinen orientaatio vaihtelee
vähitellen. Ohuessa -kerroksessa fibrillit kiertyvät hieman mutta eivät erityisen tarkassa
samansuuntaisessa järjestyksessä. [13, s. 35–36]

Puristussuuntaisen murtumisen teoreettisesta taustasta ei ole täydellistä ymmärrystä, mutta siitä
on useita teorioita. Pääosissa puristussuuntaisessa murtumisessa ovat nurjahtaminen
kuitutasolla sekä kuitujen tai kuitusidosten leikkausmurtuma [9, s. 247]. Kuitujen heikko
rakenteellinen alue on - ja -seinämien väli, sillä näiden kerrosten mikrofibrillien
orientaatiokulmat ovat hyvin toisistaan poikkeavia. Kun kuituihin kohdistetaan
puristuskuormitus, leikkausvoimia syntyy kuitujen seinämien välille. Sachs ja Kuster ovat
huomioineet, että leikkausmurtumat tapahtuvat - ja -kerrosten rajapinnassa [16].
Puristusmurtuman syntymän uskotaan lähtevän liikkeelle kerrosten irtautumisesta, kuitujen
välisten aukkojen kasvamisesta sekä kuitujen seinämien repeämisestä. Aukkojen uskotaan
johtuvan kartongin kerroksisesta rakenteesta [10, s. 7]. Whitsitt ja Sprague jatkavat, että
kartongin kerroksisen rakenteen vuoksi rainassa esiintyy paikoin heikosti syntyneitä sidoksia.
Nämä sidokset vioittuvat murtuman tapahtuessa. Näin ollen kuituverkon pettäminen on myös
tärkeä tekijä puristusmurtuman tapahtuessa.

2.3.3 Kemiallinen koostumus

Kuituominaisuudet molekyylitasolla vaikuttavat kuituverkon ja siten kartongin rakenteen
muodostumiseen sekä lujittumiseen. Kuituominaisuuksilla on siis yhteys massan sekä valmiin
kartongin ominaisuuksiin. Puukuitu koostuu pääosin selluloosasta, hemiselluloosasta sekä
ligniinistä, ja ne muodostavat noin 95 % kuidun kuiva-ainepitoisuudesta. Puukuitu sisältää
myös epäorgaanisia yhdisteitä ja uuteaineita, mutta jälkimmäisen osuus on pieni. Salmén
toteaa, että keskeisimpien polymeerien järjestäytyminen puukuidussa on hyvin tärkeä
vaikuttava tekijä kuidun rakenteen ominaisuuksissa [17].

Selluloosa on yleisimpiä biopolymeerejä maailmassa, ja noin 40 % puun kuivapainosta koostuu
siitä. Selluloosa molekyyli on lineaarinen polymeeri, joka koostuu D-glukoosiyksiköiden
ketjuista. Polymeroitumisaste eli glukoosiyksiköiden lukumäärä on noin 10 000. Valtaosa
puukuidun selluloosapolymeereistä on samankokoisia. Selluloosamolekyyli on lineaarinen, ja
siten se voi muodostaa vahvoja sekä ulkoisia että molekyylien välisiä vetysidoksia.
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Selluloosaketjut sitoutuvat toisiinsa vetysidoksia muodostaen, ja alkeisfibrilli koostuu noin 40
selluloosamolekyylistä. [13, s. 49–50] Alkeisfibrillit eli samansuuntaisesti järjestäytyneiden
selluloosamolekyylien muodostamat kimput ilmentyvät kiteisinä alueina, joiden osuus saattaa
olla yli puolet puukuidusta [18]. Mikrofibrillit taas ovat alkeisfibrilleistä muodostuneita
kimppuja, joiden on havaittu olevan pienimpiä kuidun rakenneosasia. Kuvassa 7 esitetään
selluloosamolekyylin kemiallinen rakenne.

Kuva 7. Puukuidun selluloosamolekyylin rakenne.

Hemiselluloosa on ryhmä heterogeenisiä polymeerejä, jotka tukevat puukuidun seinää. Noin
20–30 % puun kuivapainosta koostuu hemiselluloosasta. Hemiselluloosan polymeroitumisaste
on noin 100–300, joka on selluloosaan verrattuna huomattavasti pienempi.

Ligniini on heterogeenien 3-dimensioinen polymeeri, ja noin 30 % puun kuivapainosta koostuu
siitä. Ligniini rajoittaa veden tunkeutumista puun soluihin ja tekee puusta tiiviin. Rakenteeltaan
ligniini eroaa selluloosasta ja hemiselluloosasta, sillä sen rakenne on amorfinen eli
epäsäännöllinen. Sen kompleksisuus ja epäsäännöllinen rakenne ovat vaikeuttaneet
kemiallisen rakenteen tarkkaa määrittämistä. [13, s. 55–57]

Puukuidun selluloosa- ja hemiselluloosapolymeerit sisältävät paljon hydroksyyliryhmiä (OH -

), jotka vetysidoksin yhdistyvät kuituverkossa kuiva-ainepitoisuuden noustessa riittävän
suureksi. Ennen riittävän suurta kuiva-ainepitoisuutta kuitusidoksia pitää yhdessä pääosin
rainassa kulkevan veden hydrostaattisen paineen aiheuttama voima. Koska kuitujen väliset
sidokset ovat pääosin selluloosa- ja hemiselluloosamolekyylien vetysidoksia, ligniinipitoisuus
kuidun pinnassa heikentää näiden sitoutumiskykyä. Massan valmistusmenetelmän merkitys
ligniinipitoisuuteen onkin merkittävä.

2.3.4 Ominaisuudet

Kuituominaisuudet selittävät noin 80 % kartongin lujuusominaisuuksista. Kuitujen
ominaisuudet muodostuvat jo puun kasvaessa riippuen puulajista, kasvukaudesta ja
kasvualustasta. Raaka-aineen valinta määrää kuiturakenteiden jakauman ja suhteet, jotka
muokkautuvat massan valmistusprosessissa. Kartongin rakenne riippuu kuituominaisuuksista,
märkien kuitujen mekaanisista ominaisuuksista sekä kartongin valmistusprosessin
olosuhteista. Kuivien kuitujen mekaaniset ominaisuudet riippuvat niiden kuivatusprosessin
olosuhteista ja kuormituksista.
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Kuitujen puristuslujuus voi olla kartongin puristuslujuutta rajoittava tekijä. On todettu, että
kuitujen lujuus on kriittinen tekijä silloin, kun kuitujen väliset sidokset ovat hyvin
muodostuneet [8, 19]. Hyvin muodostuneessa kuituverkossa kuitujen väliset sidokset ovat
lujuudeltaan yksittäisten kuitujen lujuutta parempia ja kuitujen oma puristuslujuus vaikuttaa
kartongin puristuslujuuteen. Seth on päätynyt samaan havaintoon [19]. Kuidun dimensiot ja
joustavuus vaikuttavat kuituverkon rakenteeseen. Kaikki vaikutukset riippuvat kuidun
morfologiasta, pituudesta, paksuudesta ja mikrofibrillisestä kulmasta [20]. Kokeet osoittivat,
että kuidun paksuudella on suurin vaikutus. Kuidun paksuuden kasvaessa 3 µm:stä 6 µm:iin
puristusindeksi nousee 20 %. Kuidun pituuden ja fibrillaatiokulman vaikutus on pienempi.
Kuidun pituudella on enemmän vaikutusta vetolujuuteen, sillä pituuden muuttuessa 2,1 mm:stä
1,25 mm:iin vetoindeksi laskee 22 %, mutta puristusindeksi laskee vain 8 %. Vaikutus on 14
% suurempi vetoindeksiin kuin puristusindeksiin. Fibrillaatiokulman muuttuminen 5 asteesta
25 asteeseen pienentää puristusindeksiä alle 10 %. [20]

Kuitujen epämuodostuneisuus sekä vauriot vaikuttavat merkittävästi sekä kuitujen lujuuteen
että kuituverkon ominaisuuksiin. Epämuodostuneisuudet ilmenevät kihartumina ja taipumina.
Kihartuneet kuidut heikentävät puhkaisulujuutta sekä vetolujuutta mutta kohentavat repäisy-
ja venymäominaisuuksia [21]. Harvassa kuituverkossa kihartumat ja taipumat alentavat
kuitujen nurjahduskuormaa. Lopullinen kuidun murtuminen lähtee liikkeelle
mikroskooppisista vaurioista kuidun mikrofibrilleissä. Mikrofibrillit eivät ole homogeenisiä.
Harvat alueet ovat luonnollisia ilmentymiä, ja ne heikentävät puristuslujuutta. Kuituverkon
ominaisuudet vaikuttavat siis kartongin lujuusominaisuuksiin. [22] Cowan listaa kolme tekijää,
joista puristus- ja vetolujuus riippuvat: kuidun lujuus, kuitujen lukumäärä rasitukseen
kohdistuvassa poikkileikkauksessa sekä kuituverkon rakenne [23].

Verrattaessa lujuusominaisuuksien eroja kevät- ja kesäpuun kuitujen välillä havaitaan, että
kesäpuun kuitujen vetolujuus parempi kevätpuun kuituihin verrattuna [10, s. 13]. Sen sijaan
puristuslujuudessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vanhojen ja uusien kuitujen välillä.
Puristuslujuus jää huomattavasti vetolujuutta alhaisemmaksi sekä kevät- että kesäpuun
kuitujen tapauksessa. Havaintoa puristus- ja vetolujuuksien välisestä yhteydestä vahvistavat
muut samankaltaiset tutkimukset [8, 16, 19, 24].

2.4 Lujuuden muodostuminen kartongin valmistusprosessissa

Kuitujen lujuusominaisuuksiin ja niiden kykyyn muodostaa sidoksia vaikutetaan
valmistusprosessin aikana mekaanisen rasituksen ja lisäaineiden annostelun myötä.
Valmistusolosuhteiden vaikutussuunta sekä -voimakkuus vaihtelevat puristus- ja
vetolujuusominaisuuksissa. Puhkaisulujuuden tiedetään olevan verrannollinen vetosuuntaiseen
lujuuteen. Lopputuotteen lujuuteen vaikuttavat tekijät jaetaan kolmeen pääryhmään:

· kuidun lujuusominaisuudet
· kuidun sitoutumisominaisuudet
· kuituverkon lujuusominaisuudet.
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Kuitujen lujuusominaisuuksia käsiteltiin jo edellisessä luvussa. Tässä luvussa tarkastellaan,
miten lopputuotteen lujuusominaisuuksia pystytään ja pyritään hallitsemaan
valmistusprosessin aikana.

2.4.1 Massan valmistus

Puun kuitujen irrottaminen toisistaan on massan valmistuksen tärkein tehtävä. Massaa
valmistettaessa irrotettuja kuituja muokataan edelleen ja siten vaikutetaan lopputuotteiden
laatuun. Massan valmistus jaetaan kahteen pääasialliseen menetelmään: kemialliseen ja
mekaaniseen. Kemiallisen massan eli sellun valmistus perustuu kuitusidosten irrottamiseen
kemikaalien ja lämmön vaikutuksen avulla. Mekaanisessa massan valmistuksessa
kuitusidokset irtoavat mekaanisen rasituksen vaikutuksesta. Käytössä on myös näiden
menetelmien yhdistelmiä, joissa kuitusidokset irtoavat sekä kemiallisen että mekaanisen
käsittelyn avulla. Massan valmistukselta haetaan ennen kaikkea tasalaatuisuutta
valmistusmenetelmästä riippumatta. Tässä esityksessä keskitytään kemiallisen massan
valmistukseen, sillä ruskeassa lainerikartongissa sellu on ensiökuitumassana.

Sellun valmistus on keittoprosessi, joka voi olla joko erä- tai jatkuvatoiminen. Sellun
keittoprosessissa puun sisältämä ligniini liuotetaan kemiallisesti pois. Ligniini liukenee, kun
lipeää eli natriumhydroksidia (NaOH) imeytetään puuhakkeeseen. Lipeä saa korkeassa 150–
170 ℃:n lämpötilassa aikaan kuitujen sidosten irtautumisen sekä ligniinin liukenemisen.
Sulfaattikeitossa imeytysneste on voimakkaasti alkalinen ja siten saa aikaan ligniinin
irtoamisen.

Keittoa ohjataan niin sanotulla H-tekijällä, joka ilmaisee keittoajan ja lämpötilan yhtenä
muuttujana. Käytännössä H-tekijä ennustaa keiton päättymishetkeä. Tärkeintä keittoprosessin
muuttujaa eli massan ligniinipitoisuudesta kertovaa kappalukua ei voida mitata suoraan
pitkäkestoisen keiton aikana, vaan se kyetään mittaamaan vasta keittoprosessista
ulosvirtaavasta aineesta. Kappaluvun muutoksiin reagoiminen on haastavaa pitkästä
keittoajasta johtuvan prosessiviiveen vuoksi. Kappaluku kertoo, kuinka paljon
kaliumpermanganaattia yksi gramma sellua kuluttaa määrätyssä olosuhteessa. Kappaluvun
tiedetään korreloivan massan ligniinipitoisuuden kanssa [25, s. 199]. Riippuvuus vaihtelee
puulajin ja delignifiointikäsittelyn mukaan. Kemiallisten massojen kappaluku vaihtelee 5–100
välissä.

Kappaluvun pieneneminen kertoo kuitumassan ligniinipitoisuuden laskemisesta. Kun keittoa
viedään pidemmälle, ligniinipitoisuus pienenee ja samalla kuitumassan saanto pienenee.
Suureen kappalukuun keitettäviä massoja kutsutaankin suursaantomassoiksi, joille korkeampi
ligniinipitoisuus antaa ruskean värin. Massan saannon vaikutusta lujuuksiin tutkittaessa on
havaittu, ettei massan keittäminen alhaiseen kappalukuun merkittävästi paranna
puristuslujuutta [8, 10]. Siten edullisemman suursaantomassan käyttö esimerkiksi
lainerikartongin tuotannossa on mahdollista ilman tärkeimpien lujuussuureiden liiallista
heikkenemistä. Fellers on osoittanut, että massan saanto ei vaikuta samoin puristuslujuuteen ja



16

vetolujuuteen [8]: kappaluvun kasvaessa puristuslujuuden pysyy lähes vakiona mutta
vetolujuus heikkenee selvästi. Vetolujuuden poikkeavan käytöksen on arveltu johtuvan siitä,
että massan sisältämä ligniinipitoisuus heikentää enemmän vetosuuntaista kuin
puristussuuntaista kuormansietokykyä. Ligniini heikentää selluloosamolekyylien vetysidosten
muodostumista, joten kuitujen välinen sidospinta-ala on oletettavasti tärkeämpi vetolujuudelle.

Kemiallisen massan valmistus mahdollistaa kuitujen irtoamisen ehyempinä ja pidempinä
verrattuna mekaanisen massan valmistukseen, jossa kuidut ovat kokeneet rasitusta.
Mekaaninen rasitus, jota kuidut kokevat massan valmistuksessa, aiheuttaa rakenteellisia
vaurioita, ja vaurioilla on kuitujen lujuutta heikentävä vaikutus. Lehdon mukaan kemiallisten
ja mekaanisten massojen tärkein ero on soluseinän rakenteessa eikä kuidun dimensioissa [26].
Kemiallisen massan kuidut ovat sisäisesti enemmän fibrilloituneita ja siten taipuisampia,
mukautuvia ja turvonneempia mekaanisen massan kuituihin verrattuna. Ligniinipitoisuus tai
lisäaineet ovat rajoittava tekijä kuitujen sidosten muodostumisessa. Kemialliset
matalakappaiset kuitumassat ovatkin aktiivisia muodostamaan sidoksia kuituverkossa.
Kemiallisessa massassa kuitujen pituus on suurempi kuin mekaanisissa massoissa, mikä
selittää sellun kuitujen paremman sidosten muodostumiskyvyn. Kemiallisessa massassa
kuitujen ulkoinen fibrillaatio on pienempää kuin mekaanisissa massoissa. Monet tekijät
vaikuttavat kuitujen sitoutumiskykyyn sekä lujuusominaisuuksiin. [26]

2.4.2 Massan käsittely

Massan käsittely on prosessin osa, jonka päävaiheita ovat massojen hajotus, kuidutus, jauhatus
sekä annostelu. Massan käsittelyn tärkeimmät tehtävät lujuusominaisuuksien kannalta ovat
kuituominaisuuksien muokkaaminen ja massakomponenttien sekä kemikaalien annostelu.
Tehtaasta riippuen käsittelyvaiheen massa on kuivaamatonta tehdasalueella valmistettua tai
kuivattuina massapaaleina tehtaalle kuljetettua massaa.

Samassa tehdasympäristössä valmistettu kemiallinen massa kuljetetaan putkilinjaa pitkin
massan käsittelyyn. Ulkopuolelta tuotu massa on jo kertaalleen kuivattua, jossa kuidut ovat
sitoutuneet keskenään. Kuivattu massa tarvitsee hajotuksen eli pulpperoinnin muodostuneiden
kuitusidosten uudelleen avaamiseksi. Myös tuotannossa syntyvä hylky on usein tarpeen
pulpperoida kuivatusprosessissa syntyneiden kuitusidosten avaamiseksi. Hajotustuloksen
parantamiseksi pulpperiin annostellaan vettä, jolloin pyörivän roottorin hajottavat voimat
muokkaavat vettyneistä massapaaleista tai hylystä kuitulietettä. Pulpperoinnin tavoite on
valmistella massa jauhatusta varten siten, että kuidut olisivat mahdollisimman hyvin
erotettuina, vettyneinä ja joustavina. [27, s. 79] Neitseellisistä sellukuiduista koostuvat
massapaalit pulpperoidaan tyypillisesti matalassa alle 6 %:n sakeudessa, kun taas
kierrätyskuitupaalit hajotetaan korkeassa yli 10 %:n sakeudessa. Hajotustuloksen ja
kapasiteetin optimointi pienentää energian kulutusta. Esimerkiksi pulpperointisakeuden
kasvattaminen  4  %:sta  8  %:iin  voi  vähentää  energian  kulutusta  50  %  [27,  s.  85].  Toisaalta
annosteltavan veden laadulla sekä prosessin lämpötilalla on merkitys. Alhainen pH vaikeuttaa
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veden tunkeutumista kuituihin, jolloin kuitujen turpoaminen vaatii enemmän energiaa. Veden
tunkeutumista kuituihin nopeutetaan lisäämällä emäksistä katalyyttinä toimivaa ainetta, kuten
nautriumhydroksidia. Neitseellisen sellukuitumassan ja kierrätyskuitumassan pulpperoinnin
lämpötilan nostaminen 20 ℃:sta 40 ℃:een lähes puolittaa energian kulutuksen [27, s. 86].

Kuidutin viimeistelee pulpperoinnin lopputuloksen ja takaa tarpeeksi hyvälaatuisen
kuitumassan seuraavaan prosessivaiheeseen. Kuiduttimen tehtävä on muokata massaa edelleen
siten, että lastut, kuitukimput sekä kuivat ja jäykät kuidut erotetaan yksittäisiksi, vettyneiksi ja
taipuisiksi kuiduiksi. Kuidutuksen vaikutus kuitumassan ominaisuuksiin näkyy pääosin
kasvavana vetolujuutena, kun kuiduista tulee taipuisampia ja niiden sisäinen fibrillaatio kasvaa
[27, s. 88]. Sisäisen fibrillaation kasvaessa kuitujen sisäkerrosten väliset vetysidokset
rikkoutuvat ja turpoavien kuitujen sitoutumiskyky parantuu. Kuidutus lisää massan
vedenpoistokykyä, joka näkyy SR-luvun (Shopper-Riegler) kasvuna.

Kemiallisen massan käsittelyn tärkein vaihe on jauhatus. Jauhatukseen tulevan kuitumassan
kuidut ovat lähtökohtaisesti hyvin irrallaan toisistaan, vettyneitä sekä taipuisia. Kuivaamaton,
samassa tehdasympäristössä valmistettu sellumassa pumpataan suoraan sakean massan
varastotornien kautta jauhatukseen. Jauhatuksen tavoite on muokata kuitujen rakennetta rainan
paperiteknisten ominaisuuksien, kuten lujuuden tai pintaominaisuuksien, parantamiseksi.
Jauhatustulokseen vaikuttavat kuitujen laatu sekä prosessiolosuhteet. Tärkeimpiä tekijöitä ovat
puulaji, puun tiheys, kosteus ja lämpötila. Rainan muodostuessa lujuusominaisuuksien
kannalta tärkeitä kuitujen ominaisuuksia ovat taipuisuus ja mukautuvuus. Turvonneet kuidut
ovat hyvin mukautuvia, ja ne muodostavat tiheän kuituverkon. Tiheässä rainassa kuitujen
sitoutumisala on suuri. Vedenpoistokyky eli freeness on tärkeä massan hienojakoisuutta ja siten
jauhatusta kuvaava tekijä. Vesi poistuu massasta sitä hitaammin mitä hienojakoisempaa massa
on; vastaavasti massan sitoutumiskyky ja kyky muodostaa tiheä sekä tasainen raina on sitä
parempi mitä hienojakoisempi massa on. Vedenpoistokyvyn mittaukseen on vakiintunut kaksi
menetelmää: CSF (Canadian Standard Freeness) ja SR. CSF- ja SR-lukuja mitataan
analysaattoreilla ja laboratoriomittauksilla. Vedenpoistokykyä hyödynnetään jauhatustehon
hallinnassa, kun taas kuituominaisuuksia hyödynnetään jauhatuksen tehokkuuden hallinnassa.

Jauhatus muokkaa kuitujen pintaa tehden niistä ulkoisesti fibrilloituneita. Jauhatus fibrilloi
kuituja ulkoisesti, ja kuidun sekundääriseinän - ja -kerrokset delaminoituvat.
Jauhatustehoa kasvatettaessa fibrillaation määrä kasvaa ja osa fibrilleistä irtoaa soluseinästä
muodostaen hienoainetta. [28, s. 100] Siitä, miten fibrillit eli kuidun ulkoiset säikeet
vaikuttavat sidoslujuuteen, käydään keskustelua. Ulkoiset fibrillit heikentävät massan
vedenpoistoa, sillä fibrillit sitovat turvotessaan kuituja enemmän vettä itseensä. Paljon
fibrilloiva jauhatus voikin rajoittaa kartonkikoneen tuotantonopeutta, mikäli
kuivatuskapasiteettia ei ole varaa nostaa. Jauhatuksessa syntyvä hienoaine koostuu kuiduista
leikkaantuneista hiukkasista sekä murskaantuneista kuiduista. Hienoaine kasvattaa rainan
tiheyttä, kun se tunkeutuu kuitujen väliin jääviin aukkoihin.
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Kuitujen sisäinen fibrillaatio tarkoittaa kuidun soluseinän delaminaatiota ja turpoamista
soluseinän alueella. Jauhinkäsittelyn jälkeen kuitumassan vesi tunkeutuu kuitujen soluseinien
rakoihin. Kuivan kuidun soluseinät eivät ole huokoisia, mutta kastuessaan ne turpoavat
kuivatilavuutta suuremmaksi. Kertaalleen kuivatun ja kuivaamattoman sellumassan kuidut
käyttäytyvät eri tavoin jauhatuksessa. Kuidutuksessa auenneet huokoset sulkeutuvat massan
kuivatuksessa, eivätkä kaikki huokoset aukene uudelleen jauhatuksessa. Jauhatusenergian
ominaiskulutuksella (EOK) ohjataan kuitujen sisäistä fibrillaatiota [28]. EOK on
laskennallinen suure ja kuvaa jauhatusenergian kilowattituntien kWh suhteellista määrää
tuotettuihin tonneihin t seuraavan yhtälön mukaisesti: EOK = kWh/t. Korkea energian
ominaiskulutus parantaa tiheyttä ja kuitujen sitoutumista, millä on positiivinen vaikutus
lujuusominaisuuksiin. Tästä on viitteitä Pikulikin tutkimuksessa [29]. Toisaalta tiheyden kasvu
tarkoittaa bulkin eli kartongin ominaistilavuuden pienentymistä. Luvussa 2.1 todetaan, että
lainerikartonki ei ole herkkä bulkin muutoksille. Silti bulkin pienentyminen nähdään usein
negatiivisena ilmiönä kartongin valmistuksessa, sillä se vaikuttaa rainan jäykkyyteen.

Kemiallisesti valmistetun sellumassan kuidut ovat jo valmiiksi kihartuneita, mutta myös useat
prosessitoimenpiteet, kuten pumppaukset ja sekoitukset, voivat vahingoittaa kuituja. Näiden
vahinkojen seurauksena kuiduista tulee taittuneita. Osa kemiallisen massan valmistuksessa
syntyvästä kuitujen kiharuudesta on pysyvää, mutta osa häiriöistä on palautuvia. Suorista
kuiduista valmistetun rainan vetolujuuden on havaittu olevan parempi kuin kiharista kuiduista
valmistetun rainan vetolujuus.  Alhaisen sakeuden jauhatus voi palauttaa osan häiriöistä
suoristamalla kuituja. Tiedetään, että kuidut kihartuvat korkean sakeuden jauhatuksessa, sillä
jauhatus luo mikrokompressioita ja fibrillaatiota kuituihin. [28, s. 98]

Kuitujen pituus saavuttaa tietyllä jauhatusasteella maksimiarvon, jonka jälkeen jauhatus
muuttuu katkovaksi ja kuidun pituus ja massaominaisuudet alkavat heikentyä.
Jauhatusenergiaa kasvattamalla päästään parempaan jauhatustulokseen, kunnes kriittinen piste
saavutetaan. Korkea jauhatusintensiteetti voi vähentää kuitujen pituutta ja synnyttää enemmän
hienoainetta. Matala jauhatusintensiteetti voi sen sijaan irrottaa kuituja ilman kuitujen
katkomista. Matalakappaisen sellumassan jauhatustarve on pienempi halutun tiheyden
saavuttamiseksi [30]. Ligniinin vähentyessä kuidut ovat mukautuvampia muodostamaan tiheän
kuituverkon, ja ne kykenevät tehokkaammin muodostamaan sidoksia sidospinta-alan
kasvaessa. Alhaisempi jauhatusaste vähentää kuitujen katkeilua ja kuivatuskutistumaa. Kuidun
ominaisuuksien ja erityisesti pituuden mittaaminen on tärkeä suure jauhatuksen hallinnassa.
Erityisesti repäisylujuuteen katkovalla jauhatuksella on negatiivinen vaikutus, mutta formaatio
paranee eli pienimittakaavaisen neliömassavaihtelun hajonta vähenee. Kuituja katkovaa
jauhatusta pyritään välttämään. Usein pitkiä kuituja pidetään hyödyllisinä kuituverkon
kokonaislujuuden kannalta, sillä ne lujittavat kuituverkkoa eli vahvistavat rainaa. [31, s. 95]
Kuituja katkova jauhatus on tyypillistä, kun jauhatussakeus on matala. Kuitujen katkeilun
määrä riippuu jauhimen EOK:sta. Kuitujen katkeamisen on arveltu johtuvan siitä, että
jauhimen terien kuituun kohdistama vetosuuntainen jännitys kasvaa yli kriittisen pisteen.
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Käytännössä jauhatusintensiteetti tulee valita siten, että kuitujen katkominen vältetään mutta
kuitujen sisäisen fibrillaation kehittyminen on tehokasta.

Annostelujärjestelmän tehtävä on sekoittaa paperinvalmistuksessa käytettävät
massakomponentit halutuissa suhteissa. Annosteltavia massakomponentteja ovat erilaisista
puulajeista valmistetut kemialliset massat, mekaaniset massat, uusiomassat sekä hylky.
Annostelusäiliöstä massakomponentit pumpataan sekoitussäiliöön ja massojen virtausta,
sakeutta sekä massasuhdetta säädetään annostelureseptin mukaan. Annostelusuhteet ovat
lajikohtaisia. Reseptin tarkoitus on saavuttaa halutut loppuominaisuudet mahdollisimman
taloudellisesti. Annostelusuhteet ilmoitetaan siten, että tuorekuitumassojen osuuksien summa
on 100 %. Muiden massakomponenttien annostelumäärä ilmoitetaan prosentuaalisena suhteena
tuorekuitumassojen annostelumäärään.

Riippuen kuituseoksesta massan lujuuspotentiaali vaihtelee. Lainerikartonki valmistetaan
neitseellisestä sellusta ja kierrätyskuitumassasta. Neitseellinen sellu on lujuuspotentiaaliltaan
paras annosteltavista massakomponenteista. Morgan on havainnut kemihierteen eli CTMP-
massan (Chemi-Thermomechanical Pulp) lisäävän lainerikartongin puristuslujuutta [32]. Kun
annosteltavan hylky- ja kierrätyskuitumassan suhteellinen osuus pienenee, painottuu
kokonaismassan lujuuspotentiaali enemmän neitseellisen kuitumassan lujuuspotentiaalin
mukaan. Fellersin mukaan homogeenisen rainan kokonaismassan lujuuspotentiaali,
vetolujuutta lukuunottamatta, on kaikkien annosteltavien massakomponenttien
lujuuspotentiaalien painotettu summa [8]. Vetolujuus perustuu puristuslujuutta enemmän
kuitujen väliseen sidoslujuuteen, ja sen arvellaan selittävän näiden lujuusominaisuuksien eroa.

Kierrätyskuitumassa on selluun verrattuna taloudellisesti edullinen raaka-ainekomponentti
lainerikartongin valmistuksessa. Kierrätyskuitumassa on jo vähintään kerran kuivattua ja
huomattavasti enemmän mekaanista rasitusta kokenut kuin ensiökuitumassa. Kuidut ovat
vaurioituneempia sellun kuituihin verrattuna. Kierrätyskuitumassan lujuuspotentiaalia
parannetaan jauhatuksella, mutta se heikentää suotautumista ja lisää kuivatustarvetta ja siten
rajoittaa tuotantoa. Maksimoitu jauhatus vähentää jatkossa kuiduista irti saatavaa
lujuuspotentiaalia. Kemikaalien lisäämistä pidetään keinona vähentää jauhatustarvetta.
Lainerikartongin valmistuksessa käytettävä OCC-massa koostuu pääosin kotitalouksista,
kaupoista ja tuotantolaitoksista kerätyistä aaltopahveista. Ideaalitilanteessa kierrätysaaltopahvi
on puhdasta ja pitkien sekä lujien kuitujen osuus on suuri. Todellisuudessa OCC-massaan
sisältyy siihen kuulumatonta materiaalia ja epäpuhtauksia, jotka heikentävät massan
lujuuspotentiaalia.

Kartongin valmistuksessa syntyvä hylky on myös kierrätysmassaa. Hylky koostuu usein
samoista massakomponenteista kuin valmistettava kartonki. Kartonkikoneella
massakoostumus kuitenkin vaihtelee lajeittain, jolloin hylyn massakoostumus ei aina vastaa
valmistettavan tuotteen laijreseptiä. Hylky on joko märkähylkyä tai kuivaa rullahylkyä.
Kuivassa hylyssä kuitujen väliset sidokset joudutaan avaamaan uudelleen mekaanisella
käsittelyllä.
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Sekoitus- ja konesäiliö, kuten kaikki muutkin massasäiliöt, toimivat määrän ja laadun
vaihteluiden tasaajina. Niiden tehtävä on sekoittaa massakomponentit sekä mahdolliset laatua
ja ajettavuutta parantavat lisäaineet tehokkaasti. Kartonkikoneella sekoitussäiliön ja
konesäiliön välissä on usein sakeussäätö ja sakean massan lajittelu, jossa pyritään erottamaan
epäpuhtaudet ennen kartonkikoneen lyhytkiertoa. Sakean massan lajittelukapasiteetin tarve on
pienempi ennen lyhytkiertoa, kun virtausmäärät ovat pienempiä. Konesäiliön tärkein tehtävä
on taata mahdollisimman tasainen laatu, virtaus sekä imupaine konemassan syöttöpumpulle.
Konesäiliöstä on ylijuoksutuksena toteutettu jatkuva takaisinvirtaus sekoitussäiliöön.
Ylijuoksutuksen on tarkoitus vakioida konemassan tilavuus säiliössä ja siten minimoida
edelleen lyhytkiertoon syntyvät painevaihtelut. Konesäiliö toimii konemassan syöttösäiliönä
lyhytkiertoon.

2.4.3 Lyhytkierto

Lyhytkierron päätehtäviä ovat sakeamassan laimennus perälaatikkosakeuteen, epäpuhtauksien
poisto, massan ilmaaminen, rainanmuodostuksessa poistuvan kuitumassan palautus sekä
täyteaineiden ja kemikaalien annostelu. Kartonkikoneen kuivatusprosessissa poistuva vesi, jota
ei käytetä perälaatikkomassan laimentamiseen, johdetaan aiempiin prosessivaiheisiin. Siten
muodostuu pitkä kierto. Pitkän kierron vesi toimii laimennusvetenä sakeusvaihteluiden
tasaamiseen ja massan sakeuden säätämiseen halutuksi.

Laimentaminen perälaatikkosakeuteen eli viiralle virtaavan huulisuihkun sakeuteen tehdään
lyhytkierron vedellä. Perälaatikossa ilmenevät häiriöt massavirtauksessa, kuten painevaihtelut,
näkyvät viiraosalle muodostuvassa rainassa. Lyhytkierron tehtävä on syöttää laimennettu
konemassa mahdollisimman tasasakeuksisena ja tasaisella paineella perälaatikkoon.
Epäpuhtaudet poistetaan pyörrepuhdistimien ja sihtien avulla. Pyörrepuhdistimet erottelevat
raskaammat epäpuhtaudet, kun taas sihdit erottavat kuituja isommat epäpuhtaudet.
Viirakaivossa ja ilmanpoistosäiliössä massa ilmataan, mutta kartongin valmistuksessa
ilmanpoisto ei ole välttämätön. Lyhytkierto palauttaa rainasta suotautuvat kuidut sekä
täyteaineen takaisin prosessiin nollavetenä. Myös hiukkaskokojakauma pysyy massaosaston ja
muodostuvan rainan välillä samana. Lyhytkierrossa tyypillisesti lisätään kemikaaleja massan
ominaisuuksien muokkaamiseksi.

Korkeampi perälaatikkosakeus parantaa kuitujen paksuussuuntaista orientaatiota rainassa,
mutta massan sakeuden ollessa liian suuri kuidut muodostavat sidoksia ja tarttuvat toisiinsa
kiinni. Turbulenttisella virtauksella pyritään hajottamaan muodostuneita kuitukimppuja, mutta
sakeuden kasvaessa kuitukimput alkavat vähitellen sitoutua toisiinsa. Näitä kuitusidoksia
kutsutaan flokeiksi. Flokkaantuminen huonontaa rainan formaatiota.

Täyteainekomponentit lisätään usein lyhytkierrossa, ja niiden tarkoitus on muokata
lopputuotteen ominaisuuksia. Massan hienoainekomponenteilla on merkittävä vaikutus
lopputuotteen laatuun. Riippuen hienoaineen laadusta vaikutus voi olla positiivinen tai
negatiivinen. Tyypillinen lainerikartonki sisältää 5–30 % hienoainetta. Kraftlainerin
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hienoainemäärä on alhainen. Hyvälaatuiset hienoaineet voivat parantaa merkittävästi
lujuusominaisuuksia, kun taas huonolaatuiset hienoaineet heikentävät lujuutta [33]. Kaikki
hienoaineet parantavat sileyttä ja painettavuutta mutta heikentävät vedenpoisto-ominaisuuksia
ja siten saattavat kasvavan kuivatustarpeen kautta rajoittaa tuotantoa. Morganin mukaan
fibrillaarinen materiaali hienoaineessa parantaa lujuutta, mutta hiukkasmateriaali lähinnä
heikentää sitä [33].  Fibrillit ovat kuitujen rakenneosia, kuten luvussa 2.3.3 todetaan, ja ne
kykenevät muodostamaan lujia sidoksia kuitujen kanssa. Lujuutta parantava vaikutus
oletettavasti syntyy, kun fibrillit täyttävät kuituverkossa olevia aukkoja muodostaen näin
tiheämmän verkon. Jauhetun sellumassan hienoainepitoisuus koostuu pitkälti fibrillaarisesta
materiaalista. Esimerkiksi hienoainejakauman fibrillien ja hiukkasten osuuden säätämistä
pidetään potentiaalisena keinona vaikuttaa lainerikartongin lujuuteen [33].

Annosteltavat massa- ja kuivalujaliimat parantavat paksuussuuntaista lujuutta eli
palstautumislujuutta. Vaikutus perustuu liiman kykyyn parantaa kuitujen välisien sidosten
muodostumista. Liimat eivät vaikuta kuitujen sitoutumispinta-alaan, joten kuituverkon
kuormitettavien kuitusegmenttien osuus pysyy muuttomattomana. Lopputuotteessa liimat eivät
vaikuta merkittävästi tasonsuuntaisiin ominaisuuksiin, kuten puristus- ja vetolujuuksiin.

Täyteaineiden alentavat lujuuksia. Täyteaineet sitoutuvat rainaan heikkojen molekyylien
välisten dispersiovoimien vaikutuksesta, ja ne hankaloittavat kuitusidosten syntymistä. Rainan
lujuus on kuitujen ja niiden välisten sidosten muodostama. Pieni määrä täyteainetta, joka
täyttää kuitujen väliset onkalot, ei vaikuta kuituverkoston lujuuteen. Hiukkasmaisen
täyteaineen lujuutta huonontava vaikutus on triviaali. Kun hiukkasmainen täyteaine tunkeutuu
kuitujen välisiin onkaloihin, tästä seuraava tiheyden kasvu aiheuttaakin negatiivisen
vaikutuksen lujuusominaisuuksiin.  Optisia ominaisuuksia vaativissa paperilajeissa valoa
sirottava täyteaine pintakerroksessa on usein välttämätön.

Kuivalujaliimat ovat massan sideaineita, ja niiden tarkoitus on parantaa kuivan arkin
lujuusominaisuuksia. Tärkki on yksi käytetyimmistä kuivalujaliimoista. Sillä parannetaan
rainan kuivalujuutta ja sitä annostellaan massaan ennen kartonkikonetta. Tärkki on
rakenteeltaan selluloosan kaltainen D-glukoosin polymeeri. Tärkki kasvattaa retentiota, joten
se vaikuttaa kuitu- ja täyteaineiden jakautumiseen rainan muodostumisessa. Retentio kuvaa
rainan kuiva-ainepitoisuuden suhdetta viiralle tulevaan massavirtaan. Muita tärkin etuja ovat
ajettavuuden parantuminen märässä päässä. Tärkkipitoisuuden kasvattamisella on positiivinen
vaikutus lujuusominaisuuksiin, kuten palstautumis- ja vetolujuuksiin, mutta negatiivinen
vaikutus optisiin ominaisuuksiin.

Muita luonnollisia lisäaineita on muun muassa karboksyylimetyyliselluloosa (CMC, Carboxy
Methyl Cellulose). Anioninen eli kuidun tavoin negatiivisesti varautunut polymeeri ei yksin
sitoudu kuidun pintaan hylkivän sähköisen vuorovaikutuksen vuoksi. Lujuusominaisuuksia
parantava vaikutus syntyy, kun sähköistä hylkivää vuorovaikutusta neutraloidaan kationista
polymeeriä lisäämällä. CMC:n käyttö kuivalujaliimana tärkkiä huomattavasti korkeamman
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hinnan vuoksi tulee kyseeseen vain erikoispapereita valmistettaessa [34, s. 88–89]. Lujuutta
parantavia lisäaineita on useita, kuten kitosaani tai synteettiset valmisteet.

2.4.4 Rainanmuodostus

Rainanmuodostusosa koostuu perälaatikosta, sen syöttöputkistosta sekä viiraosasta.
Monikerroskartonkien kerroksilla on omat rainanmuodostusosansa. Perälaatikon tehtävä on
levittää massa hallitusti suihkuttamalla viiralle siten, että massa leviää tasaisesti
kartonkikoneen poikkisuunnassa. Perälaatikon toiminnalle on suotuista mahdollisimman
pienet painevaihtelut sekä virtaushäiriöt. Massavirtaan tulee muodostaa hallittu turbulenssi
kuituflokkien ehkäisemiseksi. Kuituflokit huonontavat formaatiota ja sitä kautta myös
lopputuotteen lujuusominaisuuksia. Viiralle suihkutettavan massan sakeutta, nopeutta sekä
suuntaa säädetään niin, että rainan formaatio on tasainen, retentio hyvä ja kuituorientaatio
sopiva. Paperia kuormitettaessa murtuminen alkaa heikoimmasta kohdasta, jossa kuituja on
vähemmän. Hyvä formaatio kertoo tasalaatuisesta kuituverkosta, ja se on lujuutta parantava
ominaisuus. Toisaalta tiedetään, että lyhemmät kuidut parantavat formaatiota. Formaation
vaikutus lujuusominaisuuksiin ei kuitenkaan ole yksiselitteinen.

On osoitettu, että perälaatikon massan sakeuden ollessa suurempi kuitujen sitoutuminen rainan
sisällä on parempi kuin matalan sakeuden perälaatikkomassasta tehdyssä rainassa. Sakeuden
nosto nosti puristuslujuutta 20 %, mutta puhkaisu- ja vetolujuus laski noin 33 %:lla [35].
Konesuuntainen vetolujuus jää alhaiseksi, sillä konesuuntainen orientaatio vähenee sakeuden
kasvaessa. Positiivinen vaikutus puristuslujuuteen on seurausta kuitujen välisten sidosten
lisääntymisestä sekä kohonneesta paksuussuuntaisesta kuituorientaatiosta, mutta tietyn
sitoutumistason jälkeen puristuslujuus ei enää parane merkittävästi [10, s.17, 34–35].

Viiraosassa perälaatikosta suihkutetusta massasta vesi suotautuu pois viirakudoksen läpi.
Viiran tulee kohdistaa muodostuvaan rainaan hydrodynaamisia voimia, jotka ehkäisevät ja
hajottavat kuituflokkeja. Muodostuvan rainan tulee saavuttaa tarpeeksi korkea kuiva-
ainepitoisuus viiralla, jotta ajettavuus puristinosalla säilyy hyvänä. Vedenpoistokyky on
kääntäen verrannollinen kuitujen sidostenmuodostamiskykyyn, joka vaikuttaa kykyyn
muodostaa tiheä ja tasainen raina [10, s. 35]. Poistuvan veden mukana poistuu myös osa kuiva-
aineesta. Kuivatuksessa ja erityisesti märässä päässä poistuva vesi sisältää kuituja, täyteaineita
sekä liuenneita kemikaaleja. Pienikokoiset partikkelit, kuten hienoaine ja täyteaineet, poistuvat
helposti muodostuvasta rainasta. Retentio kertoo, miten paljon perälaatikosta virtaavasta
massasta jää rainaan. Yleisesti puhutaan viira- ja kokonaisretentiosta. Viiraretentio kuvaa,
miten paljon kuiva-ainetta jää rainaan viiraosan vedenpoiston aikana. Kokonaisretentio taas
koostuu täyteaineen, hienoaineen ja kuitumassan yhteisretentiosta eli siitä, kuinka paljon
kartongin kuiva-aineen määrä on kokonaismassavirrasta. Hyvä retentio tehostaa materiaalin
käytön hyötysuhdetta ja vähentää lyhytkierron likaantumista sekä ajettavuusongelmia.
Retentioon vaikutetaan kemikaalien, kuten kationisen tärkin, annostelulla. Retentioaineilla on
tärkeä vaikutus myös formaatioon.
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Paperin kuitujen orientoituminen on keskeinen tekijä, jolla vaikutetaan paperin
lujuusominaisuuksiin. Veto- ja puristuslujuus ovat sitä suurempia, mitä enemmän kuidut ovat
suuntautuneet mittaussuuntaan nähden. Vetolujuus on hyvin riippuvainen paperin
suuntautuneisuudesta eli kuituorientaatiosta. [6, s. 144] Kuitujen orientaatioon vaikutetaan
perälaatikon huulivirtaaman sekä viiran nopeuden välisellä suhteella. Nopeuseron kasvaessa
kuidut orientoituvat enemmän konesuuntaan. Toisaalta koneen poikkisuuntaiset
lujuusominaisuudet heikkenevät. Huulisuihkun ja viiran nopeuksien lähestyessä toisiaan
kuitujen orientoituminen konesuuntaisesti heikkenee, kun kuitujen epäjärjestys kasvaa. Näin
ollen poikkisuuntainen orientaatio sekä poikkisuuntaiset lujuusominaisuudet parantuvat.
Monikerroskartonkien tapauksessa kerrosten kuituorientaation poikkeavuus toisistaan
heikentää lujuusominaisuuksia ja aiheuttaa käyristymistä. Kajanto toteaa, että suuri kerrosten
välinen sisäinen kiertymä heikentää puristuslujuutta [9, s. 247–248]. Puristuskuormituksessa
kerrosten välille ja kuituverkon heikkoihin sidoksiin syntyvät leikkausvoimat aiheuttavat
jännitystä ja heikkojen sidosten pettämisen.

Molemmin puolinen viirarainaus vaikuttaa lujuuden muodostumiseen, sillä se vaikuttaa
vedenpoistoon ja kuituverkoston muodostumiseen rainassa. Kaksipuoliseen vedenpoistoon
vaikutetaan ns formeritelan, imulaatikoiden sekä listakenkien imua säätämällä. Nordström on
tutkinut rainanmuodostustapojen vaikutusta kraftlainerin lujuusominaisuuksiin ja osoittanut
että kaksipuolinen rainanmuodostus telalla on suotuisampi tekniikka kuin rainanmuodostus
terällä, erityisesti konesuuntaisen vetolujuuden kannalta [36]. Tutkimuksessa ei selvitetty
vaikutusta puristuslujuuteen.

2.4.5 Puristin- ja kuivatusosa

Puristin- ja kuivatusosien tehtävänä ovat veden poisto rainasta ja rainan rakenteen
tiivistäminen. Tiiviimpi rakenne takaa lujien kuitujen välisten sidosten muodostumisen.
Kuituverkosto muodostuu yksittäisten kuitujen sidoksista. Vielä rainanmuodostuksessa lujuus
on lähinnä kuitujen välistä kitkaa sekä veden pintajännityksen aiheuttamia yhteen sitovia
voimia.  Lujuus alkaa kasvaa merkittävästi, kun vetysidoksia kuitujen välille alkaa syntyä.
Vetysidokset syntyvät selluloosan ja hemiselluloosan hydroksyyliryhmien välille. Kuiva-
ainepitoisuuden noustessa yli 50 %:n tasolle lujuus kasvaa merkittävästi lujien vetysidosten
muodostuessa. Kuvassa 8 esitetään periaatteellinen kuva lujuuden kehittymisestä kartongin
valmistuksessa.
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Kuva 8. Lujuuden kehittyminen kuiva-ainepitoisuuden funktiona periaatetasolla.

Puristinosalla raina kulkee vielä tuettuna puristinhuopien välissä, mutta kuivatusosalle
siirtyessään rainan märkälujuuden riittävä taso on hyvän ajettavuuden edellytys. Seth osoitti,
että märkäpuristuksen kuorman lisääminen kasvatti puristuslujuutta kraftlainerissa, kunnes
puristusvoiman muutos tasoittuu [19]. Myöhemmin Seth on havainnut, että 30 %:n kuiva-
ainepitoisuudessa lehtipuusta valmistetun paperin vetolujuus on suoraan verrannollinen kuidun
pituuteen [21]. Kuidun pituuden vaikutus rainan märkälujuuteen on tärkeä tieto ensisijaisesti
märkäosan puristuskuormituksen ja veto-erojen määrittämisessä.

Tiheys on useissa yhteyksissä osoittautunut erityisesti puristuslujuudelle tärkeäksi tekijäksi, ja
se korreloi myös puhkaisulujuuteen. Monet pitävät tiheyttä tärkeimpänä puristuslujuudesta
kertovana tekijänä [10, 37, 38]. Jauhatuksen lisäksi tiheyteen vaikutetaan märkäpuristuksella.
Kuituverkkoa tiivistävä vaikutus edesauttaa kuitusidosten muodostumista, ja esimerkiksi
lainerikartonkia valmistettaessa puristuskuormitus pyritään maksimoimaan parhaan
mahdollisen lujuuden takaamiseksi. Puristuskuivaus parantaa useimpia ominaisuuksia, jotka
ovat riippuvaisia kuitujen sitoutumisesta. Puristuskuivauksella saavutetaan parempi
puristuslujuus ja vetolujuus, mutta repäisylujuus heikkenee näiden kustannuksella. [10]
Puristuskuormituksen kasvattamista rajoittaa rainan rikkoutumisen riski, ja se huomioidaan
puristuskuormitusta asetettaessa. Koningin ja Haskellin tutkimustulokset vahvistavat, että
märkäpuristus on tärkeä toimenpide mekaanisten ominaisuuksien kehittymiseen, sillä
märkäpuristuksella on vaikutus erityisesti puristuslujuuteen [38].
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Pikulikin mukaan nippipuristimien kuormalla vaikutetaan rainan bulkkiin. Neljän nipin
puristinosassa ensimmäisen nipin keventäminen aiheutti suurimman bulkin kasvamisen [29].
Vaikutus ensimmäistä nippipuristinta seuraavissa puristuksissa ei ollut yhtä suuri. Vaikka
kovempi puristinkuormitus lisää sisäistä sidoslujuutta, sen vaikutus veto-, puhkaisu- ja
repäisylujuuksiin on pieni. Kovemmin puristettu raina kestää paremmin vetorasitusta. Myös
puhkaisulujuus ja palstautumislujuudesta kertova Scott Bond paranevat, mutta bulkin määrä
pienentyy. Lisäyksenä edelliseen McDonald toteaa kokeiden perusteella, että formerin
rakenteella on suurin vaikutus rainan rakenteeseen ja sitä kautta lujuuteen sekä
pintaominaisuuksiin märässä päässä [39]. Siten formeerauksella on yhteys
puristinkuormituksen kapasiteettiin. Puristinkuormitusta lisättäessä yli kriittisen paineen
lujuusominaisuudet alkavat huonontua.

Korkea paine ja lämpötila puristuksen aikana saavat aikaan korkean tiheyden ja kuitujen
välisen sitoutumisen. Nämä suureet siis parantavat puristuslujuutta, ja se on todettu useissa
tutkimuksissa. [40–42]. Edellisestä poiketen Whitsitt toteaa, että lämpötila ei välttämättä ole
kriittinen tekijä sidosten muodostumisessa [10, s. 26]. Ligniini ja hemiselluloosa voivat
oletettavasti muodostaa kuitusidoksia myös matalissa lämpötiloissa. Lämpötilan vaikutusta
arvioidessa on hyvä ottaa huomioon matalasta lämpötilasta seuraava pidempi kuivatusaika.

Lisääntyvän konesuuntaisen kuituorientaation ja kuivarasituksen vaikutukset konesuuntaiseen
ja poikkisuuntaiseen puristuslujuuteen ovat käänteisiä [10, s. 2]. Kuituorientaation lisääntyessä
poikkisuuntainen lujuus heikkenee ja konesuuntainen lujuus kasvaa. Vetolujuudella on
samanlaisia piirteitä, mutta ne ovat voimakkuuksiltaan eroavia. Lainerikartonki tarvitsee
korkean poikkisuuntaisen lujuuden, mutta myös konesuuntainen vetolujuus on oltava riittävällä
tasolla ajettavuuden vuoksi. Konesuuntaisella vetolujuudella on myös puhkaisulujuutta
parantava vaikutus.

Kuivatuskutistuma lisää arkin venymää sekä puristus- että vetosuuntaisessa kuormituksessa
[43, s. 278]. Kuituverkko kutistuu, kun vettyneet kuidut supistuvat kuivatuksessa. Kuidut
kutistuvat pääosin paksuussuunnassa. Kutistuessaan kuidut taipuvat ja kuituverkon
sidoskohtiin muodostuu jännitteitä eli mikrokompressioita.  Kun rainaa kuormitetaan, rasitus
kohdistuu eniten kuitujen välisiin sidoksiin. Kuivatuskutistuma ja sen rajoittaminen vaikuttaa
huomattavasti enemmän puristuslujuuteen kuin vetolujuuteen. Ero puristus- ja vetolujuuden
välillä johtuu kuitujen puristuvista epämuodostumista, joita kuivatuskutistumassa ilmenee.
Kun paperi on jännityksessä, kuituseinien epämuodostumat suoristuvat ennen kuin sidokset
alkavat hajota. Siten kuivatuskutistuma lisää hajoamisjännitystä kuituverkossa muttei vaikuta
vetolujuuteen niin paljoa. Puristettaessa rypistymiä muodostuu kuituihin, ja se tekee kuidut
helpommin taipuviksi sekä koko kuituverkon helpommin hajoavaksi puristuskuormituksessa.
[9, s. 253] Poikkisuuntaisen kuivatuskutistuman estäminen kartonkikoneella on rajoitettua, ja
kuivatuskutistuma onkin pienimmillään, kun konesuuntainen vetorasitus on pienimmillään.
Vetosuuntainen rasitus ja vetosuuntaisen kuivatuskutistuman estäminen vahvistaa
poikkisuuntaista kuivatuskutistumaa. Poikkisuuntaisen puristuslujuuden ollessa tärkeä
konesuuntainen vetorasitus pyritään minimoimaan. Nordström on havainnut, että massan
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laadulla on myös vaikutus kuivatuskutistumaan. Matalakappainen sellu kutistuu vähemmän
kuin vastaava korkeakappainen sellu [30].

Pintaliimaus parantaa paperin lujuusominaisuuksia, sillä se tehostaa kuitujen välisten sidosten
muodostumista. Liimapuristuksen puristuslujuutta parantava vaikutus syntyy jäykempien
kuitujen ja vahvempien sidosten myötä. Liimapuristuksen yhteydessä lisätyn tärkin on havaittu
lisäävän puristuslujuutta 2–25 %:lla [44]. Myös Gulsoy on todennut liimapuristuksen
positiivisen vaikutuksen lujuusominaisuuksissa [45]. Valmistettaessa kraftlaineria pääosin
neitseellisestä kuitumassasta liimapuristinta ei tavanomaisesti käytetä. Testlainerin
liimapuristus on tarpeen, sillä siinä on valmistuskomponenttina heikkolaatuista ja sekalaista
keräyspaperimassaa. Liimapuristuksen lujuutta parantava vaikutus syntyy, kun rainaa
puristetaan korkeassa lämpötilassa ja kosteudessa siten, että rainan kuitumaton sisältämä
ligniini sulaa. Kuituverkon sidokset muodostuvat tehokkaammin reaktion ansiosta, ja
kuitusidosten lujuuden parantumisen avulla saavutetaan parempi loppulujuus.
Kosteuspitoisuuden noustessa yli kriittisen pisteen tärkin lujuutta parantava vaikutus
heikkenee.  Näin käy, kun tärkki imee kosteutta ja kuituverkon sidosten lujuus heikkenee.
Lämpötilaa kasvattamalla liimapuristuksen vaikutus tehostuu. Lopulta liiallinen kuumennus
heikentää lujuutta, kun kuituverkoston sidokset alkavat hajota.

Kalanteroinnin tarkoitus on parantaa pintaominaisuuksia, kuten sileyttä ja kiiltoa. Kun kosteus
on riittävän suuri ja tela joustava, kuitujen väliseen sitoutuneisuuteen pystytään vaikuttamaan.
Kosteuspitoisuus kasvattaa venymää ja heikentää lujuusominaisuuksia [6, s. 143]. Yleisesti
kosteus vaikuttaa puristuslujuuteen enemmän kuin vetolujuuteen. Kosteusvaihteluiden
merkitys puhkaisulujuuteen on pienempi. Kosteuden sietäminen on pakkauslaatikoille tärkeä
ominaisuus.

2.5 Yhteenveto lujuusominaisuuksiin vaikuttavista tekijöistä

Lujuus muodostuu kuituominaisuuksista sekä kuituverkon ominaisuuksista. Merkittäviä
tekijöitä ovat kuidun pituus, joustavuus ja kuitujen sidostenmuodostamiskyky. Nämä taas
riippuvat aina puulajista massan valmistusmenetelmään ja jauhatusasteeseen. Tärkeitä
kuituverkon ominaisuuksia ovat kuituorientaatio, kuituverkon tiheys ja kuitujen
sitoutumiskyky. Kuituorientaatioon eli kuitujen suuntautumiseen vaikuttaa perälaatikosta
viiralle virtaavan huulisuihkun ja viiran välinen nopeusero. Tiheyteen ja kuitujen sisäiseen
sitoutumiseen taas vaikutetaan jauhatuksen sekä märkäpuristuksen määrällä. Kemikaalit ja
lisäaineet vaikuttavat myös lujuuteen, ja niillä vaikutetaan sitoutumiskyvyn kehittymiseen.
Puristuslujuuteen vaikuttavat merkittävimmin kuitujen lujuusominaisuudet sekä tiheys.
Puhkaisulujuuden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kuitujen laatu ja tiheys sekä formaatio.

Puukuitujen lujuus ja massan kuituominaisuudet muodostavat merkittävän osan kartongin
lujuuspotentiaalista. Lujuuden kehittymiseen vaikutetaan lisäämällä kemikaaleja
valmistusprosessiin ja hallitsemalla kuituverkoston ominaisuuksia rainan muodostuksessa sekä
kuivatuksessa. Puukuitujen ominaisuuksien yhteys massan kuituominaisuuksiin, kuituverkon
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ominaisuuksiin ja paperin ominaisuuksiin esitetään kuvassa 9, jossa Paavilainen on
havainnollistanut näiden ominaisuuksien yhteysverkon [46]. Kaikilla puukuidun
ominaisuuksilla on yhteys paperin lujuusominaisuuksiin. Kuvan 9 vaikutussuhteiden
voimakkuudet eivät ole samansuuruisia.

Kuva 9. Vaikutussuhteet puukuitujen, massan, kuituverkon ja paperin ominaisuuksien
välillä. (Paavilaista mukaillen [46])

Taulukossa 3 esitetään Kajannon mukaan puristus- ja vetolujuuteen vaikuttavia tekijöitä [9].
Taulukossa ilmoitetaan, miten kuituorientaatio vaikuttaa konesuuntaiseen lujuuteen.

Taulukko 3. Prosessin vaikutus lujuusominaisuuksiin. (Kajantoa mukaillen [9])

Suorat, paksuseinäiset ja ehyet kuidut antavat hyvän puristuslujuuden. Vetolujuuden kannalta
tärkein ominaisuus taas on kuitujen pituus. Konesuuntainen vetolujuus ja puhkaisulujuus
korreloivat. Kuitujen taipuisuus, mukautuvuus ja sisäinen fibrillaatio edesauttavat tiheän
kuituverkon muodostumista. Tiheys on todettu yhdeksi merkittävimmistä puristuslujuutta
parantavista tekijöistä. Kuitujen ominaisuuksiin pystytään vaikuttamaan eniten
massankäsittelyvaiheen jauhatuksessa.

Kuituverkon ominaisuuksia hallitaan rainanmuodostuksessa. Paksuussuuntainen kuitujen
orientaatio parantaa puristuslujuutta, ja siihen vaikuttaa perälaatikkomassan sakeus.
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Perälaatikkomassan sakeuden kasvattaminen kuitenkin huonontaa formaatiota. Merkittävin
tekijä kuitujen orientoitumiseen rainassa on huulivirtaaman ja viiran välinen suihku-viira-
suhde. Koneen poikkisuuntaisen lujuuden maksimoiminen edellyttää poikkisuuntaisen
kuituorientaation maksimoimista. Tutkimuksissa on osoitettu, että suurin rainan
poikkisuuntainen kuituorientaatio saavutetaan, kun suihku-viira-suhde on lähellä nollaa eli niin
sanottua tasaperää. Kun tasonsuuntaista orientaatiota vaihdellaan ja muita tekijöitä pidetään
vakiona, kone- ja poikkisuuntaisen lujuuden tulo pysyy vakiona, valitut lujuustasot ovat
kompromissi.

Tiheyteen pystytään vaikuttamaan märkäpuristusosalla. Hyviä lujuusominaisuuksia vaativan
lainerikartongin märkäpuristus pyritään maksimoimaan parhaan tiheyden ja puristuslujuuden
saavuttamiseksi. Märkäpuristuksen vaikutus lujuusominaisuuksiin on selkeä, mutta kriittisen
kuorman ylittävällä puristuksella ei pystytä enää parantamaan lujuutta. Kuivatuskutistumaa
hallitsemalla vaikutetaan murtolujuuteen ja -venymään. Pienin murtovenymä tarkoittaa
suurinta murtolujuutta ja edelleen suurinta puristus- tai vetolujuutta. Kuivatuksessa
käytettävillä vetoeroilla hallitaan kuivatuskutistuman määrää. Suuri konesuuntainen lujuus
saavutetaan, kun vetoeroa kasvatetaan. Toisaalta suurin poikkisuuntainen lujuus saavutetaan,
kun vetoero minimoidaan.

Testlaineri liimapuristetaan, kun lujuusominaisuuksia on tarpeen parantaa suuren
keräyspaperikuitujen osuuden vuoksi. Annosteltavilla kemikaaleilla pystytään parantamaan
lujuusominaisuuksia. Erityisesti lujuutta parantava tekijä on tärkki, joka parantaa kuitujen
sidostenmuodostamiskykyä. Liimapuristuksella on todettu olevan merkittävä vaikutus muun
muassa puristuslujuuden parantumiseen. Kemikaaleja annostellaan jo massan käsittelyssä sekä
lyhytkierrossa. Tärkin annostelulla ennen rainanmuodostusta parannetaan kuitujen
sidostenmuodostamiskykyä sekä retentiota.
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Taulukkoon 4 on koottu yhteenveto lujuuteen vaikuttavista tekijöistä. Se on muodostettu
kirjallisuustutkimuksessa viitattuihin lähteisiin perustuen. Lujuuteen vaikuttavat tekijät on
jaettu prosessitekijöittäin. Kuitujen ominaisuuksilla tarkoitetaan kuidun kokoon ja muotoon
liittyviä ominaisuuksia (pituus, pituusmassa, hienoaine, kiharuus, taipuisuus ja lujuus). Tiheys
kuvaa kuituverkkoon ja sidosalaan liittyviä ominaisuuksia.

Taulukko 4. Yhteenveto lujuuksiin vaikuttavista prosessitekijöistä lähteittäin.

2.6 Lujuuden ennustamiseen käytetyt mallit

Kartongin lujuusominaisuuksien ennustamista on tutkittu, mutta estimointiin perustuvia on-
line-mittauksia ei ole kaupallisessa käytössä. Sen sijaan monissa tutkimuksissa on ennustettu
massan lujuuspotentiaalia ja arkkien lujuutta massan ominaisuuksien sekä
kuituominaisuuksien perusteella. Paperin ja kartongin valmistusprosessissa
lujuusominaisuuksien mallintamiseen on käytetty monia mallirakenteita. Yleisin on
lineaarinen regressioanalyysi, mutta sitä on pidetty tehottomana käsittelemään suurta määrää
riippumattomia muuttujia [1]. Nykyään mallinnusohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia
suurenkin datamäärän käsittelyyn.



30

Reaaliaikaisen lujuusmittauksen puuttuminen on pyritty korvaamaan epäsuorilla on-line-
mittauksilla. Massan lujuusominaisuuksia on perinteisesti arvioitu suotautuvuuden ja kuidun
pituuden avulla. Qian ja Tessier ovat havainneet, että edellä mainittujen lisäksi myös
tikkupitoisuudella on vaikutus mekaanisen massan lujuusominaisuuksiin He käyttivät
pääkomponenttianalyysia puhkaisu- ja vetolujuuksien mallintamiseen. Saadut tulokset
korrelaatioista olivat tyydyttäviä [1]. Myös Cort on käyttänyt samoja mittaustietoja laadun
estimointiin ja jauhatuksen säätöön [2]. Estimaattiin perustuvalla säädöllä on onnistuttu
parantamaan massan laatua ja tasoittamaan lujuusominaisuuksien vaihtelua. Molemmissa
tutkimuksissa todetaan, että tarvitaan lisätutkimusta mallien toimivuudesta ja luotettavuudesta
pitkällä aikavälillä. Mallit ovat prosessikohtaisia, joten niiden siirtäminen prosessista toiseen
edellyttää aina merkittävää sovitustyötä.

Strand [3] on tutkinut mallipohjaista jauhatusprosessin säätöä. Malli tehtiin faktorianalyysillä
ja se perustuu samoihin suureisiin kuin Qianin ja Cortin tutkimuksissa. Lujuusominaisuudet
saattoivat heikentyä säätöä kokeiltaessa. Tarkan mittaustiedon saamista pidetään haasteena.
Mallipohjainen säätöratkaisu nähdään potentiaalisena kehityskohteena, mutta kaupallinen
ratkaisu vaatii datan keruuta keskitettyyn tietokantaan mallinnustyötä varten sekä
huoltopalvelun mallinnuksen tarkkuuden ylläpitämiseksi.

Myöhemmin myös El-Sharkawy on tutkinut faktorianalyysin soveltuvuutta
laatuominaisuuksien mallintamiseen. Malli koostuu faktoreista, joiden muodostamiseen on
käytetty kuidun pituutta, kuidun leveyttä, hienoainepitoisuutta, suotautuvuutta sekä kuiva-
ainepitoisuutta. Faktorit kuvaavat mallissa kuitujen sitoutumista, dimensioita sekä muotoa.
Tutkimuksessa vetolujuuden off-line-mallin selitysasteeksi saatiin yli 90 %. On-line-mallin
tarkkuus oli yli 80 %. [4]

Reedin tutkimuksessa tarkastellaan Honeywellin kehittämää jäykkyyttä mittaavaa on-line-
mittaria, joka korrelaatioanalyysin avulla viritetään mittaamaan lujuusominaisuuksia [47].
Kokeelliset tulokset on-line-mittarin korrelaatiosta laboratoriomittauksiin vaikuttavat
lupaavilta. Mittausmenetelmä ei silti ole yleistynyt kaupallisessa käytössä.
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3. MALLINNUSMENETELMÄ

Tässä työssä muodostettiin monen muuttujan lineaarinen regressiomalli. Lineaarista
regressiomallia käyttäen mallinnetaan useamman selittävän suureen ja selitettävän muuttujan
välistä riippuvuutta. Valittu mallinnusmenetelmä on luonteeltaan kvantitatiivinen, ja se
perustuu selittävien ja selitettävän muuttujan välisiin oletettuihin kausaalisuhteisiin.
Menetelmä on yleisimpiä tilastollisia mallinnusmenetelmiä.

3.1 Lineaarisen regressiomallin toimintaperiaate

Regressiomalli toimii selittävänä tai ennustavana mallina. Selittävän regressiomallin avulla
selittävien muuttujien suhteellista vaikutusta kohdemuuttujaan pystytään arvioimaan.
Ennustavalla regressiomallilla estimoidaan selitettävän muuttujan arvoa selittävien muuttujien
arvojen perusteella. Mallin muodostamiseen on käytetty määrätyn kokoista havaintojoukkoa,
ja mallin laskema estimaatti perustuu selittävien muuttujien ja selitettävän muuttujan välisiin
korrelaatioihin tässä havaintojoukossa. Regressiomallin luotettavuus riippuu otosjoukon
koosta ja edustavuudesta.  Tässä tutkimuksessa regressiomallia sovelletaan
lujuusominaisuuksien ennustamiseen ja selittävinä muuttujina toimivat valikoidut
prosessisuureet.

Lineaarinen regressio mallintaa tilannetta, jossa selitettävä tekijä  riippuu lineaarisesti
selitettävistä tekijöistä . Mallin matemaattiset yhtälöt esitetään seuraavasti:

= + +⋯+ + ,                (3)

jossa −  ovat regressiokertoimia ja  on mallin residuaali. Mallin ennuste on

= + +⋯+ .                (4)

Käytännössä aina ennuste ja todellinen arvo eroavat toisistaan ja niiden erotusta kutsutaan
residuaaliksi eli jäännösarvoksi. Yhtälöistä 3 ja 4 nähdään, että jäännösarvolle pätee −

= . Lineaarisen regressiomallin oletusarvo on, että selittävien muuttujien
vuorovaikutussuhteet selitettävään muuttujaan ovat lineaarisia. Jos näin ei ole, selittäviä
muuttujia muokataan siten, että uusi muuttuja on linearisoitu versio alkuperäisestä muuttujasta.
[48, s. 217]

Regressiomallin hyvyyttä kuvataan selitysasteella eli R2-arvolla. Selitysaste on monen
muuttujan mallin korrelaatiokertoimen R neliö. Selitysaste kertoo, miten suuri osa
jäännösneliösummasta pystytään regressiomallin avulla selittämään. Estimoidun mallin
selitysaste esitetään kaavalla
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= 1 − = ,                (5)

jossa  on estimoidun mallin neliösumma,  estimoidun mallin jäännösneliösumma ja
 selitettävän muuttujan  kokonaisneliösumma. Jäännösneliösumma on suure, jossa

jäännös muodostuu näytepisteen arvon sekä ennusteen arvon erotuksesta. Esimerkiksi
puristusindeksin mittausarvosta ja laskennallisesta estimaatista saadaan yhden näytepisteen
jäännös. Selitysasteelle pätee aina

0 ≤ ≤ 1.                (6)

Mitä suurempi selitysaste mallilla on, sitä parempi se on. Selitysaste kertoo, onko uusien
selittävien tekijöiden lisääminen kannattavaa. Malliin ei ole perusteltua lisätä suureita, jotka
eivät kasvata selitysastetta. Toisaalta, jos kaksi suuretta ovat yhteydessä mallinnettavaan
suureeseen mutta vain toinen voidaan valita malliin, on syytä valita prosessitietämyksen
perusteella paremmin soveltuva suure malliin. Uusien muuttujien lisääminen malliin ei
pienennä selitysastetta, joten pelkkää selitysastetta tarkastelemalla on mahdollista valita
malliin myös sinne kuulumattomia suureita. Muuttujien valinnassa on suositeltavaa käyttää
korjattua selitysastetta, joka suhteuttaa selityskertoimen selittävien muuttujien lukumäärään.
[48, s. 226–227]

Suurikaan selitysaste ei takaa mallin toiminnan tarkkuutta, mikäli estimointi vaatii
ekstrapolointia havaintopisteiden alueen ulkopuolelle. Kuva 10 havainnollistaa selittävän
tekijän arvon luotettavuutta, kun arvoja estimoidaan havaintopisteiden ulkopuolella.

Kuva 10. Havainnollistava kuva lineaarisen regressiosuoran tarkkuudesta
havaintopisteiden ulkopuolella.

Regressiomallin kertoimille määritetään mallin muodostamisessa luottamusvälit. 95 %:n
luottamusväli on alue, jolle arvo sijoittuu 95 %:n todennäköisyydellä. Luottamusväli
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määritetään havaintojoukon perusteella. Kun regressiomallin toimintaa validoidaan uudella
datajoukolla, mallin estimaattia pidetään luotettavana vain, kun sen selittävät tekijät säilyvät
niiden luottamusvälien sisällä.

Useamman muuttujan mallin regressiokertoimista ei nähdä selittävien muuttujien suhteellista
painoarvoa, kun muuttujien suuruusluokka ei ole sama. Muuttujien väliset korrelaatiot
vaikeuttavat vaikutussuhteiden havaitsemista. Vaikutussuhteiden tutkimisessa on kannattavaa
tarkastella standardoituja regressiokertoimia, jotka kertovat selittävien suureiden keskinäisen
painoarvon. Mikäli selittävien suureiden välillä ilmenee merkittäviä korrelaatioita, pitää
standardoituihin regressiokertoimiinkin suhtautua kriittisesti. Tällaisia ovat kolineaarisuus ja
multikolineaarisuus. Voimakkaasti keskenään korreloivien muuttujien vaikutus voi ilmentyä
regressiomallissa siten, että selittävän muuttujan regressiokerroin on jopa erimerkkinen kuin
sen todellinen vaikutussuhde. Mallin muuttujien regressiokertoimilla on yhteys, ja ne
vaikuttavat toisiinsa. Selittävien tekijöiden välisestä kolineaarisuudesta kertoo toleranssi, joka
on yleisesti mallinnusohjelmien tarjoama statistiikkatieto. Toleranssi kuvaa sitä osuutta
selittävän muuttujan vaihtelussa, jota ei pystytä selittämään muilla mallissa olevilla selittävillä
muuttujilla. Optimaalinen selittävien muuttujien välinen toleranssi on siten 1, mutta mitään
yksiselitteistä rajaa suotuisalle toleranssille ei ole olemassa.

Tutkimuksessa käytettävä mittaustieto koostuu prosessimittauksista, ja niissä esiintyy
erinäisistä syistä johtuvia häiriöitä. Häiriöitä esiintyy verrattain paljon, ja niitä voivat aiheuttaa
muun muassa mittausanturin viallisuus, huonosti toimiva venttiili tai odottamaton häiriö
prosessissa. Nämä häiriöt aiheuttavat poikkeavia havaintoja, joten ne vääristävät myös
muodostettavaa mallia. Mallissa selittävinä muuttujina käytettävien suureiden käyttäytymistä
tulee tarkastella, ja poikkeavien havaintojen mahdollinen virheellisyys tulee arvioida.
Virheelliset arvot joko korjataan tai jätetään pois tarkastelusta. Mikäli malliin valikoituvien
muuttujien valinta ei ole yksiselitteinen, tulee mallirakenteita sekä selittävien tekijöiden arvoja
tarkastella tilastollisen merkitsevyyden kannalta.

Kutner on listannut ja käsitellyt merkitsevyystarkasteluun käytettäviä menetelmiä kirjassaan
[48, s. 232–236]. Lineaarisessa regressiomallissa merkitsevyyden ehto on lineaarinen
riippuvuus selitettävän muuttujan ja selitettävien muuttujien välillä. Jäännösvirhekuvaajasta
tutkitaan jäännösvirheen jakautumista, riippumattomuutta sekä mahdollisia poikkeavia
havaintoja. Muita merkitsevyystarkastelun menetelmiä ovat jäännösten varianssien
normaalijakautuneisuuden tarkastelu, Brown-Forsythe-menetelmä, Breusch-Pagan-menetelmä
ja F-menetelmä. Menetelmiä ei tarkastella tässä tutkimuksessa tarkemmin.

Merkitsevyystarkastelun jälkeen suoritetaan mallin validointi, jossa testataan mallin
ennustuskykyä. Aiempia mallinnustuloksia verrataan uusiin simuloituihin tuloksiin.
Validointiin käytettävä havaintojoukko muodostetaan keräämällä uutta dataa. Toinen
vaihtoehto muodostaa validointidata on poistaa mallinnukseen käytettävien havaintopisteiden
joukosta satunnaisia havaintopisteitä.
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3.2 Menetelmän soveltuvuuden arviointi

Lineaarinen regressiomalli on yksinkertainen, ja sen etu on käytännönläheinen tulkinta. Mallin
rakennetta ja regressiokertoimia tulkitsemalla voidaan arvioida mallin järkevyyttä.
Regressiokertoimen etumerkin ja suuruuden perusteella tehdään jo alustavia tulkintoja
tarkastelussa olevan selittävän suureen kontribuutiosta mallissa. Jos puristusindeksi kasvaa
tiheyden funktiona, suuri negatiivinen regressiokerroin kertoo mahdollisesta virheestä mallin
muodostamisessa.

Ennustemallin tarkkuus on sitä parempi, mitä enemmän mittaustietoa on käytettävissä sen
muodostamiseen. Tiedonkeruun aloittaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tutkimusta
on tärkeää. Näin mallinnukseen ja mallin validointiin on käytössä mahdollisimman laaja
joukko havaintopisteitä kattavasti prosessin erilaisista tiloista.

Menetelmää käytettäessä tehdään joitain yleistyksiä. Kaikkien prosessisuureiden
vaikutussuhde selitettävään lujuusominaisuuteen oletetaan lineaariseksi. Todellisuudessa
vaikutussuhteet ovat myös epälineaarisia mutta prosessisuureiden oletetaan käyttäytyvän
lineaarisesti toiminta-alueellaan. Mittaussuureissa on mittauksen kunnosta,
mittausmenetelmästä ja kalibroinnista aiheutuvia epätarkkuuksia. Virheellisesti mitattu arvo
vääristää mittauksen korrelaatiota selitettävään tekijään. Toisaalta liian matalataajuinen
mittaus ei näe nopeaa vaihtelua, jolloin mittaussuureen ja selitettävän tekijän välille ei
muodostu korrelaatiota. Mittausmenetelmistä aiheutuva epätarkkuus on hyväksyttävä.
Mittausten epätarkkuuden ja rajallisen toiminta-alueen vuoksi mallissa käytettävien suureiden
määrä pidetään pienenä. Selittävinä tekijöinä toimivien prosessisuureiden arvot takaavat
luotettavan estimoinnin ainoastaan, kun laskentaparametrit ovat opetusdatan havaintopisteiden
95 %:n luottamusvälin sisällä. Sallittujen selitettävien tekijöiden enimmäismääräksi asetettiin
tässä työssä kymmenen suuretta.

Mallin soveltuvuutta rajoittaa se, ettei selitettävään tekijään vaikuttavia suureita voida käyttää
selittävinä tekijöinä, jos niissä ei tapahdu muutoksia. Se tekee mallin haavoittuvaksi
muutoksille, jotka eivät ole tyypillisiä. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi puristimen
viivakuorman muutos ja jotkin vetoerot kartonkikoneen kuivatusosassa.

Lineaarisen regressiomenetelmän oletus on, että mallia laadittaessa selittävän tekijän
mittausarvo on tarkka. Prosessisuureet, joita käytetään selittävinä tekijöinä regressiomalleissa,
ovat keskiarvotettuja. Siten mallin estimaatti on keskiarvo selitettävän tekijän
hetkellisarvosta. Selitettävän tekijän epätarkkuus muodostuu suureen vaihtelusta selitettävän ja
selittävien suureiden ajallisen kohdistukseen liittyvän epävarmuuden määrittämässä
aikaskaalassa sekä mittausmenetelmän epätarkkuudesta. Konerullan sisäistä vaihtelua tutkitaan
tällaisen epätarkkuuden merkityksen selvittämiseksi. Selitettävän tekijän epätarkkuus
huomioidaan kokeellisten tulosten tarkastelussa.
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4. MALLINNUKSEN VALMISTELU

4.1 Tutkimusympäristö

Kohdetehtaalla valmistetaan lainerikartonkia. Korkeakappaisesta mäntysellusta valmistettu
kartonki on kraft-laatua. Mäntysellun lisäksi kraftlainerin massakomponentteina toimivat
RCF-kierrätyskuitumassa sekä hylkymassa. RCF-massa koostuu pääosin OCC-massasta, joka
sisältää laineri- ja aallotuskartonkia. Valmistettava kraftlaineri muodostuu kahdesta
kerroksesta. Molemmilla kerroksilla on oma lyhytkierto, perälaatikko, viiraosa sekä
formeriosa. Taustakerroksen massakomponentit ovat mäntysellu, kierrätyskuitumassa sekä
hylkymassa. Pintakerroksen massa on ruskeilla kartonkilajeilla pelkkää mäntysellua ja
valkopintaisilla kartonkilajeilla pelkästään valkaistua koivusellua. Kartonkikoneella
valmistetaan neliömassaltaan 80–250 g/m2 painavia lajeja.

Mäntysellu valmistetaan tehdasalueella kartonkikoneen välittömässä läheisyydessä ja se
tuodaan kuivaamattomana sellutehtaalta massankäsittelyosaston kahteen sakeamassasäiliöön.
Sellu on suursaantomassaa. Massa pumpataan sakeamassasäiliöistä vastaanottosäiliöihin ja
niistä edelleen männyn jauhatussäiliöön. Mäntysellun jauhatuslinjoja on kolme rinnakkain,
mutta niitä pidetään käytössä yleensä kaksi kerrallaan. Jauhettu mäntymassa ohjataan
seuraavaksi pintakerrokseen menevään jauhatussäiliöön sekä taustakerroksen sekoitussäiliöön.

Pintakerroksen massaa jauhetaan edelleen kahdella kartiojauhimella, jotka voidaan kytkeä joko
rinnakkain tai sarjaan. Jauhettu massa syötetään pinnan sekoitussäiliöön. Kun valkopintaisia
kartonkilajeja valmistetaan, vaaditaan pintakerrokselta parempia optisia ominaisuuksia.
Ruskeiden lajien mäntysellu korvataan valkopintaisissa lajeissa valkaistulla kemiallisella
koivumassalla. Koivusellua tuodaan tehtaalle kuivattuina paaleina. Koivusellua varten on oma
linjansa, jossa se ensin pulpperoidaan, jotta kuidut vettyvät ja irtautuvat jälleen toisistaan.
Koivun jauhatuslinjassa on neljä jauhinta, jotka voidaan kytkeä joko rinnakkain tai osittain
sarjaan. Jauhettu koivumassa annostellaan pinnan sekoitussäiliöön.

Taustan sekoitussäiliöön annostellaan mäntysellua, hylkymassaa ja kierrätyskuitumassaa.
Hylkymassan annostelu on tilannekohtaista. Tyypillisesti hylkymassan annostelu vaihtelee
välillä 12–24 % tuoremassasta, mutta poikkeustilanteissa annostelu voi olla enimmillään 38 %.
Kierrätyskuitumassan annostelu on lajireseptin mukainen. Kevyisiin, alle 115 g/m2 lajeihin
kierrätyskuitumassaa ei annostella lainkaan. Kierrätyskuitumassan suhteellinen osuus on
suurimmillaan 160–170 g/m2 painavissa lajeissa, ja raskaimmissa lajeissa suhteellinen osuus
on taas alempi. Hylkyjärjestelmässä kuivahylky kulkee saostimen ja lajittimen läpi.
Hylkymassa jauhetaan ennen takaisin kiertoon annostelua. Myös kierrätyskuitumassa
jauhetaan ennen annostelua.
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Pintakerroksen lyhytkierto on rakenteeltaan perinteinen viirakaivon ja ilmanerottimen sisältävä
ratkaisu. Konesäiliöstä tulevan sakeamassan epäpuhtaudet puhdistetaan ennen perälaatikkoa
viisiportaisella pyörrepuhdistuslaitoksella ja painesihdeillä. Taustakerroksen lyhytkierron
rakenne on POM-tekniikkaan perustuva. POM-ratkaisussa ilma poistetaan viiravedestä heti
formerilta poistumisen jälkeen ilman viirakaivoa tai ilmanpoistosäiliötä [49]. Viirakaivoton
ratkaisu on tilavuudeltaan pienempi. Myös läpikulkuajat sekä vasteajat ovat lyhempiä. POM-
säiliön jälkeen sakeamassasta poistetaan epäpuhtauksia ja raskaita partikkeleita
pyörrepuhdistuslaitoksella, joka on neliportainen. Kahden ensimmäisen portaan aksepti siirtyy
edelleen painesihdille ja siitä edelleen taustan perälaatikkoon. Kemikaalit annostellaan
erikseen tausta- ja pintakerroksiin. Massatärkki annostellaan molempiin kerroksiin
sekoitussäiliön ympäristössä. Muut kemikaalit, lähinnä retentioaineet, annostellaan
lyhytkierrossa.

Molempien kerrosten perälaatikkojen poikkisuunnan neliömassavaihtelut säädetään
laimennusyksiköillä. Rainanmuodostusosat ovat rakenteeltaan yhteneviä: molemmissa on
hybridiformeri eli rainaa yläpuolelta kuivattava yläviirayksikkö. Rainamuodostusosan jälkeen
tausta- ja pintakerroksen rainat liitetään yhteen. Puristinosa koostuu kolmesta
nippipuristimesta, joista kaksi ensimäistä puristinta ovat telanippejä ja kolmas on kenkänippi.
Puristinosan jälkeen on seitsemän sylinteriryhmästä koostuva kuivatusosa. Kuivatusosan
jälkeen raina kalanteroidaan pehmokalanterilla ennen kiinnirullainta.

Prosessiautomaatiojärjestelmistä on yhdistelmä kahden toimittajan, Honeywellin sekä Valmet
Automationin, järjestelmistä. Prosessiautomaatio toimii Honeywellin PKS-järjestelmässä
(Process Knowledge System) ja laatusäädöt Valmet Automationin DNA-järjestelmässä
(Dynamic Network System). Järjestelmät kommunikoivat keskenään OPC-liittymän  (OLE for
Process Control) kautta.

4.2 Koesuunnittelu

Tutkimuksen kokeellisessa osassa noudatetaan iteratiivista strategiaa, jossa datan kerääminen
ja sen prosessointi vuorottelevat. Kun saadaan uutta data, tutkitaan niiden aiheuttamia
muutoksia malleissa. Ennustemallien hyvyyden arviointi eli validointi tehdään tilastollisilla
menetelmillä. Soft sensori -mallit ja näiden monitorointi ovat prosessin viimeinen vaihe.
Iteratiivisella strategialla mallin kehittäminen on jatkuva prosessi. Alkuvaiheeseen palaaminen
on mahdollista ja tarpeellista, kunnes saavutetaan haluttu suorituskyky ja mallin tarkkuus.
Kuvassa 11 on prosessikaavio strategiasta.
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Kuva 11. Soft sensorin kehitysprosessin strategia.

4.2.1 Datan valinta

Mittaustiedon keruu on järjestelyiltään laajaa, ja se kattaa lähes koko prosessin
massankäsittelystä kiinnirullaimelle. Järjestelyn laajuuden tarkoitus on varmistaa, että kaikki
tärkeät prosessisuureet kuuluvat tiedonkeruuseen. Tiedonkeruu kattaa myös valmiin kartongin
off-line-automaattianalysaattorin mittaustulokset. Valmet Paper Lab automaattilaboratoriolla
mitattavat poikkisuuntainen puristusindeksi sekä puhkaisuindeksi ovat lujuussuureita, joita
prosessimittauksilla mallinnetaan.

Laajasta prosessidatasta karsitaan ensin epäkurantti mittaustieto pois. Tällaisia mittaussuureita
ovat tilatietosignaalit, säätimien asetusarvo- ja ohjaussignaalit sekä muuttumattomat ”kuolleet”
mittaussignaalit. Mittaustiedon valinta perustuu kirjallisuustutkimuksen mukaisesti lujuuksiin
vaikuttaviin tekijöihin, vrt luku 2.5. Kuvassa 12 esitetään tutkittavassa kohdeprosessissa
lujuuksiin vaikuttavat ja mitattavissa olevat tekijät.
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Kuva 12. Kohdeprosessi ja mitattavissa olevat lujuuksiin vaikuttavat tekijät.

Massan käsittelyssä merkittävin kuitumassan lujuusominaisuuksiin vaikuttava prosessi on
jauhatus. Jauhatusmäärällä arvioidaan massan kuituominaisuuksien muutoksia. Massan
lujuuspotentiaali on sen komponenttien lujuusominaisuuksien summa. Massakomponenttien
annostelusuhde on tärkeä selittävä tekijä kokonaismassan lujuuspotentiaalin muutoksiin.
Prosessiin lisättävät kemikaalit muokkaavat massakuitujen sitoutumisominaisuuksia.
Kemikaalien annostelusuhteilla vaikutetaan kartongin ominaisuuksiin ennen varsinaista
kartonkikonetta. Kartonkikoneella formaatio ja kuituorientaatio vaikuttavat kartongin
loppulujuuksiin eniten. Lujuuksiin vaikutetaan myös tiheyttä ja kuivatuskutistumaa
hallitsemalla.
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Taulukossa 5 kootaan keskeisimmät mittaussuureet, jotka ovat runkona mallinnusprosessissa.
Mittaukset on jaettu taulukossa prosessialueisiin ja edelleen yksittäisiin prosesseihin.

Taulukko 5. Mitattavissa olevat suureet prosessialueittain.

Taulukossa 5 listataan mitattavissa olevia lujuuksien kannalta merkittäviä tekijöitä. Massan
käsittelyn alueella mittauksissa on yksi merkittävä puute. Jokaisesta sellumassan
annostelulinjasta mitataan kuituominaisuuksia ja suotautuvuutta PEX-analysaattorilla (Valmet
Pulp Expert), mutta taustakerrokseen annosteltavasta kierrätyskuitumassasta ja hylkymassasta
niitä ei mitata. Kokonaismassan lujuuspotentiaalia ei siten kokonaisuudessaan tiedetä.
Kartonkikoneen on-line-laatusuureet mitataan Valmetin IQ-skannerilla. Tutkimusta varten
skanneriin lisättiin formaatio- ja orientaatiomittarit. IQ Formation mittaa formaatioindeksiä, ja
IQ Surface orientaatiomittarit mittaavat kartongin pinnan orientaatiota ja ne on asennettu sekä
pinnan että taustan puolelle.

4.2.2 Lujuuksien off-line-mittaukset

Lainerikartongin laadunvarmistus tehdään Paper Lab -automaattilaboratoriota käyttäen ja
laboratorionäytteitä tutkien. Tutkittavat näytteet otetaan keskimäärin joka kolmannesta
konerullasta. Näyte on koneen poikkisuunnassa täysimittainen. Paper Lab suorittaa näytteestä
mittaukset 21 mittauspisteessä ja tekee mittauksista rullaraportin. Rullaraporttiin sisältyvät
mittauskeskiarvot, minimi- ja maksimiarvot sekä poikkisuuntainen profiili.
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Paper Labilla mitataan kartongin yleisimpiä laatuominaisuuksia, mutta tässä tutkimuksessa
rajoitutaan tarkastelemaan Paper Labin puristus- ja puhkaisumittausten tuloksia. Tarkasteltavat
lujuusominaisuudet ovat taulukon 6 standardien mukaisia mittausmenetelmiä.

Taulukko 6. Paper Lab -lujuusmittausmenetelmien standardit.

Paper Labin mittaustulos toimii mallinnuksessa selitettävänä tekijänä. Ennustemallilla
selitetään näyterullan keskiarvotuloksen muutoksia.

4.2.3 Tiedonkeruun järjestäminen

Tiedonkeruu toteutetaan keskitetysti Valmet DNA -ympäristössä. Tiedonkeruu toimii
fyysisesti erillisellä tietokoneella, joka on liitetty DNA-järjestelmään. Tiedonkeruukone on
konfiguroitu siten, että sillä on mahdollisuus toimia DNA:n prosessiasemana. Kyteytyminen
DNA-järjestelmään havainnollistetaan kuvassa 13.

Kuva 13. DNA järjestelmän layout-kuva.

DNA-järjestelmästä mittaustieto kerätään Valmet QMM -tiedonkeruusovelluksella. PKS-
järjestelmässä määriteltyjen prosessisignaalien tiedonkeruun rakentaminen DNA-ympäristöön
vaatii linkin muodostamista järjestelmien välille. Järjestelmät kommunikoivat keskenään OPC-
rajapintaa käyttäen, mutta tiedonkeruussa ei käytetä olemassa olevaa OPC-liityntää. Toinen
OPC-liityntä on muodostettu siten, että uusi Honeywellin OPC-palvelin on asennettu
tiedonkeruukoneelle ja tiedonkeruukone toimii sen asiakkaana.

Tiedonkeruu on laaja, ja se kattaa lähes kaikki prosessisignaalit massankäsittelystä
kartonkikoneen kiinnirullaimelle. Signaalit on lisätty keruulistaan prosessijärjestyksessä
luettavuuden ja analysoinnin helpottamiseksi. Kaiken kaikkiaan tiedonkeruu koostuu lähes
1900 prosessisignaalista.
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Tiedonkeruuta täydennetään Paper Labin ja PEX:in mittaustiedon keruulla. Paper Lab on
konfiguroitu toimistoverkkoon, ja se on erillään automaatioverkossa toimivista järjestelmistä.
PEX-analysaattori on yhdistetty PKS-järjestelmään, mutta mittaustietojen siirtomäärä PKS-
järjestelmään on rajallinen, ja mittausarvot kirjautuvat mittauksen valmistumishetkeen eivätkä
näytteenottohetkeen. Ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa kommunikointia mainittuihin
mittauslaitteisiin ei rakenneta. Mittauslaitteiden tiedonkeruu toteutetaan
prosessitiedonkeruusta erillään. Mittaustiedon yhdistäminen tuo tiedon prosessointiin
lisävaiheen.

Tiedonsiirto tehtaalta suoritetaan etäyhteyttä käyttäen. Tiedonsiirto toteutetaan kahdessa
vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa mittausdata siirretään automaatioverkossa toimivalta
tiedonkeruukoneelta palomuurin yli terminaalipalvelimelle. Toisessa vaiheessa mittausdata
siirretään edelleen etäyhteyden yli FTP-protokollaa (File Transfer Protocol) käyttäen.

4.2.4 Tiedon esikäsittely

Tiedonkeruusta saatavan raakadatan käsittely on tärkeä ja aikaa vievä vaihe. Prosessidata
koostuu tietokantatiedostoista. Paper Lab ja PEX -data koostuu tekstitiedostoista. Tiedostot on
muutettava muotoon, jossa datan käsittely ja muokkaaminen on mahdollista. Työkaluksi
valitaan Matlab-ohjelma, joka on riittävän monipuolinen ympäristö.

Kerätty prosessidata ei sellaisenaan sovellu mallinnustarkoituksiin. Matlabissa ensimmäinen
vaihe on tiedostojen konvertointi Matlabille soveltuvaan muotoon. Tiedostot konvertoidaan
struktuurirakenteeseen, jotta data on helpompaa käsitellä. Struktuuri koostuu kentistä ja
kenttiin tallennetaan muuttujia, joiden tietotyypit voivat erota toisistaan. Muuttujien arvot
yksilöidään aikaleiman mukaan, ja näitä käyttäen prosessidataa on mahdollista käsitellä
kohdistetusti. Lopulliset mallinnustiedostot tulostetaan taulukkomuotoisiksi CSV-
tekstitiedostoiksi (Comma-Separated Values).

Seuraavat vaatimukset asetetaan mallinnusdatalle:

1. Paper Lab -näytteenottohetki on ajallisesti kohdistettu konerullan vaihtumishetkeen.
2. Data on ajallisesti kohdistettu näytteenottohetkeen prosessiviiveet huomioiden.
3. Data on keskiarvotettu prosessin dynamiikan mukaan.

Mallinnusdatan vaatimukset muodostuvat käyttötarkoitus ja prosessin ominaisuudet
huomioiden. Paper Lab -näyte on paikallinen pistemittaus konesuunnassa ja siten myös
ajallisesti pistemittaus, joka on kohdistettava rullan vaihtumishetken aikaleimaan. Paper Lab -
rullaraportissa näyte kohdistetaan konerullan valmistumishetkeen rullakohtaisen tunnuksen
mukaan.  Mittausdata kohdistetaan ajallisesti näytteenottohetkeen, jotta mittausdatan sekä
näytteen välillä on kausaalinen suhde. Prosessin viiveet on tiedettävä, jotta mittausten ajallinen
kohdistaminen onnistuu. Kuvassa 14 esitetään prosessin merkittävimmät viiveet. Viiveet on
laskettu prosessidatan perusteella keskimääräisiä arvoja käyttäen.
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Kuva 14. Prosessin merkittävimmät keskimääräiset viiveet.

Kuvassa 14 merkittävimmät viiveiden aiheuttajat on korostettu punaisella värillä. Huomataan,
että läpikulkuaika konesäiliöistä kartonkikoneelle on varsin lyhyt. Pintakerroksen massan
läpikulkuaika on huomattavasti pidempi kuin taustakerroksen.

Mittausarvoja keskiarvottamalla pyritään suodattamaan hetkelliset mittaushäiriöt sekä
prosessiviiveiden vaihtelut. Prosessiviiveet ovat luonteeltaan dynaamisia, sillä kartonkikoneen
nopeus ja massaosaston virtausnopeudet vaihtelevat. Sekoittuminen laadun vaihtelua
tasaavissa säiliöissä ei ole ideaalista. Kun säiliöön tulee häiriö, se näkyy osittain heti säiliön
ulostulossa.  Välitön vaste syntyy, kun massa pääsee osittain säiliön läpi sekoittumatta.
Kokonaisuudessaan vaste tulee säiliön ulostuloon, kun massa on sekoittunut täydellisesti.
Sekoittumisaikavakio vaihtelee säiliön, sekoitusmäärän ja ajan mukaan. Käytännössä kaikkien
suureiden tarkka ajallinen kohdistaminen on haastavaa. Mittausten keskiarvoikkunoiden on
oltava riittävän pitkät, jotta ne edustaisivat mahdollisimman hyvin näytteenottohetkeen
vaikuttavaa prosessin tilaa.

Prosessimittausten keskiarvotuksessa päädyttiin viiveanalyysin perusteella kahteen ryhmään.
Keskiarvot on esitetty kuvan 14 yläreunassa. Massaosastolla konesäiliön ja sitä aikaisempien
mittausten viiveen nimellisarvo on 30 minuuttia. Konesäiliön ja rullaimen välisten mittausten
viiveen nimellisarvo on 5 minuuttia. Kohdistamishetkenä kaikissa mittauksissa on rullan
vaihtumishetki. Kohdistamishetki on keskiarvolaskennan aikaikkunan loppuhetki.
Keskiarvoikkunat eivät vastaa täysin viiveiden pituuksia, eikä kohdistamisessa ole huomioitu
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puhdasta viivettä. Viiveet ja vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä. Esimerkiksi mäntysellun
jauhatusvaikutukset näkyvät kahdessa vaiheessa: ensin taustakerroksessa ja sitten
pintakerroksessa. Pidempi keskiarvoikkuna suodattaa tehokkaammin hetkellisiä poikkeamia ja
edustaa tason muutoksia paremmin. Toisaalta keskiarvon kasvattaminen näkyy
mallinnuksessa. Laskennallinen estimaatti perustuu selittävien tekijöiden muutoksiin eli
prosessisuureiden keskiarvojen muutoksiin. Laskennallinen malli siis estimoi selitettävän
muuttujan keskiarvotulosta. Keskiarvoikkunoiden pituudet on valittu siten, että ne kuvaavat
yleisesti tason muutoksia prosessissa. Laskennallisesti estimoimalla ei ole tarkoitus päästä
kiinni pienitaajuisiin häiriöihin.

4.2.5 Laadun vaihtelu

Lujuusominaisuuksissa esiintyy konesuuntaista vaihtelua, kun prosessissa esiintyy muutoksia.
Muutokset voivat olla tarkoituksenmukaista prosessin hallintaa tai tahattomia häiriöitä.
Konesuuntainen vaihtelu on huomioitava, kun tarkastellaan laskennallisen estimaatin
tarkkuutta. Luvussa 4.2.4 todetaan, että estimaatti kuvaa selitettävän tekijän keskiarvoa
määrätyllä aikavälillä. Estimaatti ei kykene ennustamaan sellaisia laadun muutoksia, joiden
taajuus on suuri. Selittävien muuttujien keskiarvotus suodattaa nopeat muutokset, mutta
selitettävät mittaukset ovat ajallisesti pistemittauksia: niitä ei voida suodattaa, koska mittaukset
tehdään näytearkeista. Estimaatin laskenta ei näin ollen eksaktisti edusta mitatun näytepisteen
laadun hetkellisarvoa.

Mittausepävarmuus on mittaussuureen arvon oletettua vaihtelua. Mittausepävarmuutta
aiheuttaa itse mittausmenetelmä. Lujuusominaisuuksien mittaustarkkuutta on tutkittu
aiemminkin. Reed ja Brown ovat havainneet SCT-menetelmällä mitatun poikkisuuntaisen
puristuslujuuden mittausarvossa merkittävää vaihtelua. Laboratoriomittausten variaatiokerroin
eli COV (Coefficient of Variation) on 8 %:n luokkaa useilla lainerikartonkilajeilla [47]. Mittaus
on herkkä näytearkin käsittelylle sekä leikkaukselle. Mittaus on näytearkin rikkova, joten
näytteen mittausta ei voida toistaa. Ympäristötekijät, kuten kosteusvaihtelu, vaikuttavat
mittaustulokseen. Varsinkin puristuslujuus on herkkä arkin kosteusmuutoksille. Käyttäjästä
aiheutuva epävarmuus syntyy, kun näytteet kuljetetaan kartonkikoneelta laboratorioon
mitattavaksi. Siirtoaika ja vaikutus laboratorion olosuhteisiin eivät ole vakioita.

Konerullan sisäistä vaihtelua tutkitaan tässä työssä konesuuntaisen laatuvaihtelun sekä
mittausepävarmuuden määrittämiseksi. Konesuuntainen näyterulla on KL135 -lajia, ja se on
leikattu 150 cm:n päästä takareunasta 31,5 cm:n levyiseksi. Näytepisteitä tutkitaan 2 km:n
matkalta. Näytepisteet on otettu 10 metrin välein ensimmäisen 100 metrin matkalla. Sitten
näytepisteet on otettu sadan metrin välein yhteen kilometriin asti. Toisen kilometrin näyteväli
on toteutettu samoin kuten ensimmäisen kilometrin näyteväli. Jokaisesta näytepisteestä on
leikattu kolme näytearkkia, kooltaan 31,5 x 50 cm. Kukin näytepiste muodostuu kolmen
näytearkin keskiarvosta. Kuvassa 15 on näytteenoton mittaussuunnitelma.
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Kuva 15. Konesuuntaisen näytteenoton mittaussuunnitelma.

Tutkimuksessa tarkastellaan puristus- ja puhkaisuindeksin mittausarvojen epävarmuutta.
Mallinnus olettaa selitettävien suureiden arvojen edustavan keskiarvoikkunaa. Mallin
estimaattiepävarmuus johtuu mallin puutteellisuuden lisäksi selitettävän suureen
mittausepävarmuudesta. Tämä mittausepävarmuus koostuu kahdesta komponentista:
varsinaisesta mittausepävarmuudesta ja selitettävän suureen vaihtelusta keskiarvoikkunan
sisällä. Regressiomallit olettavat selitettävän suureen mittauksen tarkaksi. Regressiomalli ei
voi selittää selitettävän suureen mittausepävarmuudesta aiheutuvaa vaihtelua. Konesuuntaisen
vaihtelun tuloksien avulla arvioidaan laskennallisen estimaatin todellista selitysastetta: kuinka
suuri osuus selitettävissä olevasta vaihtelusta saadaan selitettyä.

4.3 Mallirakenteiden valinta

Ympäristönä soft sensorien muodostamisessa toimii QualStat -mallinnusohjelma. QualStat on
datan käsittelyyn sekä tilastolliseen mallinnukseen suunniteltu työkalu. Ohjelmalla tutkitaan
prosessisuureiden korrelaatioita ja variansseja sekä muodostetaan monen muuttujan lineaarisia
regressiomalleja.

Mallinnuksessa tutkitaan mallirakenteita puristusindeksin ja puhkaisuindeksin estimointiin.
Mallien muodostamisessa keskitytään ruskeisiin kraftlainerilajeihin, jotka ovat SE Varkauden
tuotannossa yleisimpiä. Kolme yleisintä kartonkilajia ovat järjestyksessä KL135, KL115 ja
KL170. Eniten valmistettujen lajien valinta tutkimukseen on perusteltua, sillä niistä saadaan
eniten Paper Lab -näytepisteitä mallinnusdataksi. Tutkimuksen kannalta on merkittävää, että
tutkittavat lajit eroavat toisistaan annostelusuhteiltaan. KL115:n valmistuksessa ei käytetä
kierrätyskuitumassaa. KL135:n valmistuksessa kierrätyskuitumassaa annostellaan noin 40 %
keskihajonnan ollessa noin 12 %. KL170:n valmistuksessa kierrätyskuitumassan osuus on
suurin, ja se on noin 55 % keskihajonnan ollessa noin 15 %.
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4.3.1 Prosessisuureiden ja lujuusominaisuuksien korrelaatiot

Mallinnuksessa selittäviksi tekijöiksi pyritään valitsemaan mittauksia prosessitekijöistä, joiden
tiedetään vaikuttavan lujuuden muodostumiseen.  Lujuusmallinnukseen käytettävien
mittausten joukko rajataan korrelaatioon, varianssiin sekä prosessitietämykseen perustuen.
Tarkastelu tehdään selittävien prosessimittausten ja selitettävän lujuusominaisuuden välillä.
Korrelaatio on rajoittunut käsite, joka kuvaa muuttujien välistä riippuvuutta. Korrelaatio ei ole
tae kausaalisuudesta. Assosiaation taustalla voi olla jokin tuntematon tekijä, joka vaikuttaa sekä
selittävään että selitettävään tekijään. Toisaalta pieni korrelaatio ei kerro riippuvuuden
vahvuudesta. Näin käy, kun prosessimittaus pysyy muuttomattomana suhteessa selitettävän
tekijän muutoksiin. Varianssi kuvaa keskihajonnan neliönä, miten paljon muuttujan arvot
poikkeavat odotusarvosta. Prosessitietämyksellä tarkoitetaan kirjallisuustutkimuksen
perusteella lujuuteen vaikuttavien tekijöiden tuntemusta. Esimerkiksi tiedetään, että tärkin
annostelulla on lujuutta parantava vaikutus. Tärkin annostelua tulee tarkastella suhteellisena
massavirtana, jotta sen vaikutus ilmenee todenmukaisena. Kuvassa 16 tarkastellaan
korrelaatiokertoimien R arvoja. Tärkin annosteluvirtauksen suhde puristuslujuuteen on
negatiivinen, sillä tärkin tilavuusvirtauksessa ei ole tietoa sen osuudesta koko massavirrassa.
Toisaalta tärkin suhteellisen massavirran osuus korreloi puristuslujuuteen positiivisesti, mikä
tukee olettamusta tärkin lujuutta parantavasta vaikutuksesta.

Kuva 16. Tärkin tilavuusvirtaus ja massavirtaus suhteessa puristusindeksiin.

Mallinnuksessa käytettävät prosessimittaukset valitaan yhdistäen prosessitietämys
tilastolliseen tulkintaan. Mallinnukseen valittavien suureiden joukosta rajataan pois ne tekijät,
joiden korrelaatio on hyvin pieni ja varianssi hyvin suuri. Prosessisuureita ei voi käyttää
selittävinä tekijöinä, jos niissä ei tapahdu muutoksia. Mallinnustulos on luotettavimmillaan,
kun selittävien tekijöiden arvot ovat normaalilla toiminta-alueella lähellä keskiarvoaan. Jos
normaalisti muuttumaton selittävä tekijä siirtyy toiminta-alueensa ulkopuolelle, laskennallisen
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estimaatin epävarmuus kasvaa merkittävästi. Alustavassa rajauksessa valitaan kriteerit
absoluuttisen korrelaation ja varianssin arvoille. Mallinnuksesta pois rajattavien tekijöiden
absoluuttinen korrelaatio on alle 0,2 tai varianssi on suurempi kuin 10.

Selittävien tekijöiden määrä rajataan siten, että 200 parasta kriteerien mukaista
prosessimittausta jää jäljelle. Rajaus tehdään ajallinen kohdistus ja kohdistettu keskiarvo
huomioiden. Rajauksessa huomioidaan myös lajikohtaisuus, sillä prosessisuureilla on
lajikohtaisia toiminta-alueita. Jos selitettävän tekijän riippuvuutta prosessisuureisiin tutkitaan
yhdessä kaikilla valmistettavilla lajeilla, todellinen korrelaatio voi piiloutua.

Tilastollinen merkitsevyys ja se, että mittauksen takana olevan ilmiön tiedetään vaikuttavan
lujuusominaisuuksiin, eivät riitä kriteeriksi mallin parametriksi valintaan. Selittävän tekijän
saamien arvojen suuruutta sekä vaihtelua tulkitaan prosessitietämystä hyödyntäen.
Mittauksissa saattaa esiintyä epätarkkuutta, tai ne saattavat olla vikaantuneita. Kuvassa 17 on
epätarkka tiheysmittaus ja sen taustalla oleva puutteellisesti toimiva paksuusmittaus.

Kuva 17. Laskennallinen tiheyden sekä paksuusmittauksen mittaussignaali 10 tunnin
seurantajaksolla. Laji KL135.

Kirjallisuustutkimuksen perusteella tiheyden tiedetään olevan keskeinen puristuslujuutta
selittävä tekijä. Tiheyden mittaustrendin lähempi tarkastelu paljastaa mittausarvon vaihtelun.
Vaihtelu aiheutuu paksuusmittauksesta, jonka koskettava sensori kerää likaa taustakerrokseen
annosteltavasta RCF-massasta. Mittarit kalibroituvat automaattisesti tunnin välein, jolloin
mittaukseen kertynyt lika kompensoidaan.

Mallinnusta varten on valittu joukko tekijöitä, joilla on kausaalisuhde selitettävään
lujuusominaisuuteen. Kuva 18 osoittaa tuhkapitoisuuden ja RCF-kierrätyskuitumassan
annosteluprosentin välisen yhteyden.
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Kuva 18. Tuhkapitoisuus RCF:n annosteluprosentin funktiona. Lajit KL135–KL170.

Molempia tekijöitä ei ole järkevä valita regressiomalliin, sillä ne korreloivat voimakkaasti
keskenään. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten tarkka soft sensori on mittausmenetelmänä.
Estimoinnin tarkkuuden näkökulmasta malliin tulee valita tekijöitä, jotka lisäävät mallin
selitysastetta eniten. Prosessinhallinnan näkökulmasta malliin tulee tekijöitä, joiden avulla
prosessia pystytään hallitsemaan tarkemmin.

4.3.2 Tutkittavat mallirakenteet

Soft sensori -malleja muodostetaan prosessoidusta datasta valikoiduista mittaussuureista.
Mallinnusohjelma sisältää valmiita algoritmeja ennustemallien muodostamiseen. Algoritmeilla
muodostetaan alustavia mallirakenteita. Algoritmien muodostamia malleja verrattaessa
keskenään on tunnettava algoritmien valintaperusteet.

Stepwise -algoritmi aloittaa mallin rakentamisen tekijällä, joka selittää eniten selitettävän
tekijän muutoksia. Algoritmi muodostaa automaattisesti uusia malleja ja siirtyy eteenpäin
seuraavaan malliin. Malliin valikoituu uutena suureena se jäljellä oleva suure, joka parhaiten
lisää selitysastetta. Multikolineaarisuus mahdollisesti heikentää malliin jo valittujen suureiden
selitysastetta, kun uusia suureita lisätään malliin. Algoritmi poistaa mallista aiemmin lisättyjä
suureita, jos se kasvattaa mallin korjattua selitysastetta. Kun mikään jäljellä olevista suureista
ei enää paranna mallin selitysastetta, malli on valmis. Mallin rakentamiseen on mahdollista
määrittää suurin sallittu selittävien tekijöiden määrä. Jos suurin sallittu määrä saavutetaan,
mallin rakennus on valmis. [48, s. 364] Forward -algoritmi toimii kuten Stepwise -algoritmi,
mutta se ei poista mallista jo kertaalleen sinne valittua suuretta. Backward algoritmi sen sijaan
valitsee kaikki käytettävissä olevat suureet ensimmäiseen malliin. Seuraavaksi algoritmi

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Tuhkapitoisuus RCF:n annosteluprosentin funktiona

Toteutunut RCF:n annosteluprosentti [%]

Tu
hk

ap
ito

is
uu

s
[%

]
Selitysaste R2 = 0,76



48

poistaa mallista sen selittävän muuttujan, jonka selitysarvo on pienin eli huonoiten selitettävän
muuttujan vaihtelua kuvaava. Lopulliseen malliin jäävät ne tekijät, joiden selitysaste
selitettävään muuttujaan on merkittävä. Riittävä selitysaste on mallintajan valittavissa oleva
parametri. [48, s. 368]

Mallien rakennetta tutkitaan tekemällä muutoksia tekijäjoukkoon, josta malli muodostetaan.
Regressiokertoimien suuret muutokset indikoivat kolineaarisuudesta selittävien tekijöiden
välillä. Selittävän ja selitettävän tekijän välinen kahdenkeskeinen korrelaatio eroaa
regressiomallin kertoimesta. Kolineaarisuudesta saattaa seurata, että regressiokerroin vaihtaa
merkkiä. Regressiomalli muodostetaan tekijöistä, joilla ei esiinny vahvaa keskinäistä
korrelaatiota.

Regressiomallien selitysastetta voidaan parantaa muodostamalla laskennallisia
prosessimittauksia. Prosessimittausten selitysastetta parannetaan muokkaamalla niitä
enemmän todellista vaikutusta vastaavaksi. Yleisesti prosessissa on monia mittaussuureita,
joiden muutokset vaikuttavat vain osaan lainerikartongin loppulujuudesta. Esimerkiksi
mäntysellun yhden jauhatuslinjan EOK edustaa jauhatuksen vaikutusta vain osaan
kokonaismassasta. Kaikkia jauhinlinjoja ei myöskään käytetä yhtäaikaisesti, joten yksittäisen
jauhinlinjan käyttäminen selittävänä tekijänä ei käytännössä toimi. Jauhatuksen vaikutusta
mäntysellumassan ominaisuuksiin kuvataan yhden jauhatuslinjan EOK:ta luotettavammin
linjojen yhteenlaskettua EOK:ta käyttäen. Parempaa selitysastetta haetaan edelleen
suhteuttamalla jauhatuksen EOK mäntysellun annostelusuhteella. Kaikkea ei mallinnuksessa
huomioida, joten jauhatuksen vaikutusta lujuuteen yleistetään. Jauhimien kunto ja kuituja
muokkaavat ominaisuudet eroavat toisistaan. EOK:n laskennan todenmukaisuus on
kyseenalaistettavissa myös jauhinlinjojen ja PEX-analysaattorin sakeusmittauksia verrattaessa.

4.4 Mittaussovelluksen toteutus

Soft sensori -mittaussovellus on rakennettu FbCAD :lla (Function block CAD) Valmet DNA:n
prosessiasemalle. Mittaussovellus koostuu moduuleista, joiden toiminnot linkittyvät toisiinsa.
Mittaussovellus jaetaan toimintojen mukaan kolmeen osaan:

· mittausten lukeminen
· mittaustulosten suodatus
· soft sensorin laskenta.

Jokaisella soft sensori -laskentaan käytettävällä mittauksella täytyy olla lukupiiri DNA-
järjestelmässä. Osa mittauksista on PKS-järjestelmässä. PKS-järjestelmässä olevat
mittaustiedot siirretään DNA-järjestelmään automaatiojärjestelmien rajapinnassa olevaa OPC-
liityntää käyttäen. Soft sensori -laskennassa suureille luodaan oma ryhmä olemassa olevalle
OPC-palvelimelle. Mittaustulosten on oltava keskiarvotettuja. Keskiarvottamista varten
rakennetaan oma moduuli. Mittausarvoja luetaan dynaamisesti täyttyviin taulukoihin, joiden
ulostuloja ovat taulukoiden alkioiden keskiarvot. Taulukon koko valitaan prosessisuureen
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mukaan. Soft sensori -laskenta on mittaussovelluksen päätoiminto. Osalle mittaussuureista
tehdään laskennallisia operaatioita, ennen kuin niitä käytetään soft sensorissa selittävinä
tekijöinä. Varsinainen soft sensorin toteutus rakennetaan lineaarisen regressiomallin yhtälön
mukaiseksi. Valituille lajeille muodostetaan omat regressiomallit. Soft sensorin ulostulo on
laskennallinen estimaatti sen hetken lujuusindeksien arvoista.

Soft sensori osana prosessia esitetään kuvassa 19. Kuva havainnollistaa, että soft sensori -
laskenta toimii useiden mittausten perusteella ja että mittaustieto laskentaan tulee useista
prosessivaiheista.

Kuva 19. Soft sensori prosessissa.

Soft sensorin käyttöliittymä on toteutettu DNA:n operointinäytöllä. Ensimmäisen vaiheen
operointinäytöllä esitetään laskettavien puristus- ja puhkaisuindeksien hetkellisarvot sekä
dynaaminen 12 tunnin trendi hetkellisarvoista. Soft sensori -malli muuttuu automaattisesti
lajitiedon mukaan. Kun valmistetaan lajeja, joille ei ole mallia, lujuusestimointi nollautuu.
Lujuusestimointi nollautuu myös silloin, kun kartonkikone ei ole käynnissä. Kuvassa 20 on
soft sensorin operointinäyttö.
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Kuva 20. Soft sensorin operointinäyttö automaatiojärjestelmässä.

Järjestelmään implementoidut soft sensori -mallit ovat järjestelmässä lajikohtaisia. Soft
sensorin operointinäytöllä ainoastaan valmistettavan lajin estimaatti on luettavissa. Soft
sensorien toimintaa ei testausvaiheessa rajoiteta. Estimaattien arvoja analysoidaan, kun
selittävät tekijät saavat arvoja luottamusväliensä ulkopuolelta.
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5. TULOKSET

Luvussa esitetään poikkisuuntaisen puristusindeksin sekä puhkaisuindeksin mallinnustulokset
ja kokeelliset tulokset todellisessa ympäristössä. Mallinnustulokset esitetään
havaintoperusteisesti paremman esitettävyyden vuoksi. Kokeelliset tulokset esitetään jatkuva-
aikaisina. Tulosten hyvyyttä tarkastellaan konerullan sisäinen vaihtelu huomioiden.

5.1 Mallinnustulokset

5.1.1 Puristusindeksin lajikohtaiset regressiomallit

Puristusindeksin regressiomallien kuvaajat esitetään kuvissa 21–23. Estimaatti on
laskennallinen arvo puristusindeksistä opetusdatapisteiden joukossa. Opetusdatajoukosta on
rajattu pois satunnaisia havaintopisteitä toiminnan varmentamiseksi. Ennuste-estimaatti kuvaa
mallin käyttäytymistä opetusdatajoukon ulkopuolella. Kuviin 21–23 on lisätty lajikohtaiset
tavoitearvot. Tavoitearvo havainnollistaa tason, jolla puristusindeksin arvon osalta liikutaan.

Kuva 21. Lajin KL115 mitattu ja mallinnettu puristusindeksi.
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Kuva 22.  Lajin KL135 mitattu ja mallinnettu puristusindeksi.

Kuva 23. Lajin KL170 mitattu ja mallinnettu puristusindeksi.

Mitattu puristusindeksin arvo on pääosin tavoitearvon yläpuolella. Kuvassa 21 estimaatti
seuraa tarkasti tason muutoksia, joita mitatussa puristusindeksissä esiintyy. Havaintopisteissä
7, 35 ja 40 esiintyviä piikkejä regressiomalli ei kykene estimoimaan. Estimaatin epätarkkuus
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johtuu oletettavasti siitä, että selittävät tekijät eivät täysin kuvaa lujuuden muodostumista
prosessissa. Toinen mahdollinen syy epätarkkuuteen on puristuslujuuden mittausmenetelmästä
aiheutuva epätarkkuus. Kuvien 22–23 tapauksessa havaitaan myös edellä mainittu piirre
regressiomallin kyvystä estimoida pientä vaihtelua. Ennuste-estimaatti on kaikissa tapauksissa
lähellä mitattua arvoa ja seuraa mitatun puristusindeksin muutossuuntaa.

Regressiomallien selitysasteet esitetään taulukossa 7. Estimaatin selitysaste kuvaa mallin
hyvyyttä opetusdatajoukossa. Ennuste-estimaatin selitysaste kuvaa mallin hyvyyttä
tuntemattomien havaintopisteiden joukossa. Selitysaste kuvaa mallin selittämän vaihtelun
osuutta kokonaisvaihtelusta.

Taulukko 7. Puristusindeksin regressiomallien selitysasteet.

Puristusindeksi KL115 KL135 KL170
Estimaatin selitysaste 74 % 71 % 75 %
Ennuste-estimaatin selitysaste 68 % 63 % 71 %
Erotus 6 % 8 % 4 %

Puristusindeksin estimaatin selitysaste opetusdatajoukossa on kaikissa malleissa yli 70 %:n
tasolla, ja ennuste-estimaatin selitysaste jää tästä 4–8 prosenttiyksikköä. Pieni erotus estimaatin
ja ennuste-estimaatin välillä implikoi mallin hyvästä yleistyskyvystä. Ennuste-estimaatin
selitysasteen avulla arvioidaan regressiomallin toimivuutta käytännössä. Käyttökelpoisen
datan vähäisyyden vuoksi suurin osa siitä pidetään opetusdatana.
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Regressiomallien selittävät muuttujat ja vaikutussuunnat esitetään taulukossa 8. Selittäville
tekijöille on määritetty 95 %:n luottamusvälit eli alue, jolle 95 % selittävän tekijän arvoista
sijoittuu. Niitä ei esitetä tässä raportissa.

Taulukko 8. Puristusindeksin regressiomallien yhtälöt.

Lajikohtaiset regressiomallit muodostuvat korkeintaan kuudesta selittävästä tekijästä.
Selittävistä tekijöistä säädettäviä suureita ovat vetoerot, massatärkin ja liiman annostelu, RCF-
massan annostelu sekä jauhatusteho. RCF-massan annostelu näkyy KL170 -lajimallin
tuhkamittauksessa. Luvussa 4.3.1 osoitettiin, että RCF-massan annosteluprosentti ja
tuhkamittaus korreloivat vahvasti keskenään.

Verrattaessa taulukon 8 selittävien tekijöiden vaikutussuuntia yhteenvetoluvun 2.5 taulukkoon
3 havaitaan, että jauhatuksen, kuituorientaation, kuivatuskutistuman sekä kosteuden vaikutus
puristuslujuuteen on sama. Taulukkoon 4 kootut lujuuteen vaikuttavat prosessitekijät
täydentävät regressiomallien selittävien tekijöiden yhteyttä kirjallisuustutkimukseen
kemikaalien ja formerin vedenpoiston osalta. Ainoastaan viiran nopeutta ei
kirjallisuustutkimuksessa ole huomioitu. Viiran nopeuden oletetaan kertovan vedenpoisto-
ominaisuuksien, puristuskuormituksen keston sekä kuivatuksen keston muutoksista.

5.1.2 Puhkaisuindeksin lajikohtaiset regressiomallit

Puhkaisuindeksin regressiomallien kuvaajat esitetään kuvissa 24–26. Estimaatti on
laskennallinen arvo puhkaisuindeksistä opetusdatapisteiden joukossa. Opetusdatajoukosta on
rajattu pois satunnaisia havaintopisteitä toiminnan varmentamiseksi. Ennuste-estimaatti kuvaa
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mallin käyttäytymistä opetusdatajoukon ulkopuolella. Kuviin 24–26 on lisätty lajikohtainen
tavoitearvo. Tavoitearvo havainnollistaa tason, jolla puristusindeksin arvon osalta liikutaan.

Kuva 24. Lajin KL115 mitattu ja mallinnettu puhkaisuindeksi.

Kuva 25. Lajin KL135 mitattu ja mallinnettu puhkaisuindeksi.
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Kuva 26. Lajin KL170 mitattu ja mallinnettu puhkaisuindeksi.

Kuvissa 24–26 estimaatti seuraa tarkasti puristusindeksin mitatun arvon tason muutoksia.
Suurimmat piikit mittausarvossa, joita regressiomalli ei kykene estimoimaan, ovat kuvan 24
havaintopisteessä 8 ja kuvan 25 havaintopisteessä 20. Ennuste-estimaatti on kaikissa
tapauksissa lähellä mitattua arvoa ja seuraa mitatun puhkaisuindeksin muutossuuntaa.

Regressiomallien selitysasteet esitetään taulukossa 9. Selitysaste kuvaa mallin selittämän
vaihtelun osuutta kokonaisvaihtelusta. Estimaatin selitysaste kuvaa mallin hyvyyttä
opetusdatajoukossa. Ennuste-estimaatin selitysaste kuvaa mallin hyvyyttä tuntemattomien
havaintopisteiden joukossa.

Taulukko 9. Puhkaisuindeksin regressiomallien selitysasteet.

Puhkaisuindeksi KL115 KL135 KL170
Estimoitu selitysaste 56 % 59 % 77 %
Ennustettu selitysaste 50 % 63 % 78 %
Erotus 6 % -4 % -1 %

Yleisesti puhkaisuindeksin regressiomallien selitysasteet jäävät puristusindeksin
selitysasteiden tasosta. Puristusindeksin regressiomalleihin verrattuna puhkaisuindeksin
regressiomallit vaikuttavat estimoivan huonommin mittausarvon vaihtelua lajeilla KL115 ja
KL135. Sen sijaan lajin KL170 puhkaisuindeksin regressiomalli on tarkempi puristusindeksin
vastaavan lajin malliin verrattuna. Puhkaisuindeksin alle 60 %:n selitysaste on alhainen
kevyemmillä KL115- ja KL135-lajeilla. Painavimman mallinnetun lajin 77 %:n selitysaste on
verrattain hyvä suhteessa näihin. Syy eroon löytyy RCF-massan annostelusta ja sen mukanaan
tuomasta tuhkapitoisuudesta. Pelkästään tuhkamittauksen selitysaste koko lajivalikoiman
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puhkaisulujuudelle on noin 70 %. KL115-lajiin kierrätyskuitumassaa ei annostella lainkaan.
Kuvassa 24 on huomattavissa, että puhkaisuindeksin arvo on muista lajeista poiketen selkeästi
yli tavoitearvon. Regressiomallin selitysaste heikkenee, kun tuhkapitoisuuden selitysaste
poistuu ja tilalle ei löydetä yhtä vahvasti korreloivaa selittävää tekijää. Estimaatin ja ennuste-
estimaatin välinen negatiivinen erotus tarkoittaa, että regressiomallit toimivat paremmin
opetusaineiston ulkopuolella kuin opetusdatassa. Opetusaineiston ulkopuolisten pisteiden
vähäisyyden vuoksi tästä pienestä erosta ei voida tehdä muita johtopäätöksiä kuin, että mallin
yleistyskyky on hyvä.

Regressiomallien yhtälöt esitetään taulukossa 10. Yhtälöistä ilmenevät estimointimallin
selittävät tekijät sekä näiden vaikutussuunnat. Selittäville tekijöille on määritetty 95 %:n
luottamusvälit, mutta niitä ei esitetä tässä tutkimuksessa

Taulukko 10. Puhkaisuindeksin regressiomallien yhtälöt.

Taulukossa 10 ja luvun 2.5 taulukossa 4 lujuuteen vaikuttavat prosessitekijät ovat yhtenevät.
Ainoastaan lajin KL135 mallin kokonaismassavirta ei kuulu kirjallisuustutkimuksesta kootun
taulukon tekijöihin. Kartonkikoneen nopeus ja kokonaismassavirtaus korreloivat keskenään.
KL135 lajin tapauksessa molemmilla prosessisuureilla on vaikutus mallinnettaviin
lujuusominaisuuksiin.
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5.2 Mallinnustulosten validointi

Ennuste-estimaatit esitettiin luvussa 5.1, ja niiden selitysastetta pidetään myös
mallinnustulosten validointina. Tässä luvussa tarkastellaan esitettyjen lujuuksien lajimallien
tilastollista merkitsevyyttä. Sitä tutkitaan tarkastelemalla regressiomallien jäännöskuvioita.
Merkitsevyyden ehtoja ovat selittävien tekijöiden ja selitettävän tekijän välinen lineaarinen
riippuvuus sekä varianssien yhtäsuuruus selitettävien tekijöiden kaikilla arvoilla. Kuvassa 27
esitetään puristusindeksin ja puhkaisuindeksin normitetut jäännöskuvaajat.

Kuva 27. Puristusindeksin ja puhkaisuindeksin regressiomallien jäännöshajontakuviot.

Selittävien tekijöiden poikkeavat ja mahdollisesti virheelliset arvot näkyvät selvästi kuvion
ulkopuolisina pisteinä. Selvästi poikkeavat arvot on poistettu havaintopisteiden joukosta
mallinnusvaiheessa. Kuvassa 27 puhkaisuindeksin jäännösvirheet ovat ryhmittyneet
jokseenkin säännönmukaiseen kuvioon lajien KL115 ja KL135 estimaateissa. Kuvion
säännönmukaisuus kertoo, että estimaatin yhteys mitattuun arvoon ei ole täysin lineaarinen.
Kuvioiden muotojen perusteella myöskään varianssit eivät ole täysin yhtä suuria.
Lineaarisuuden ja varianssien yhtäsuuruuden ehdot täyttyvät tyydyttävästi ja ovat näin ollen
riittävät kokeelliseen testaamiseen.

5.3 Kokeelliset tulokset

Luvussa esitetään soft sensorien kokeellisen estimoinnin tulokset. Mallinnustuloksista
poiketen soft sensorien estimaatit puristus- ja puhkaisulujuudesta esitetään jatkuva-aikaisina.
Selittävien tekijöiden saamia arvoja ei rajoiteta näiden luottamusväleille. Kuvassa 28 esitetään
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soft sensorien estimointi käsittelemättömänä koko tarkastelujakson ajalta. Soft sensorin
laskennassa on katkoja, sillä kaikille lajeille ei ole laskentamallia.

Kuva 28. Puristusindeksin ja puhkaisuindeksin soft sensorin laskema estimaatti sekä
todellinen mitattu arvo koko tarkastelujaksolta 9.10.2016–27.11.2016.

Puristusindeksin estimaatissa on havaittavissa huomattavaa heiluntaa, suuria tason muutoksia
ja piikkejä. Normaalista poikkeavat tuotanto-olosuhteet, kuten katkot, ylösajot, lajinvaihdot ja
haasteelliset tuotantotilanteet, näkyvät osassa piikeistä. Kuvassa 28 puristusindeksin estimaatti
poikkeaa huomattavasti havaintojen välillä 250–300. Sama ilmiö on havaittavissa myös
puhkaisuindeksin estimaatissa. Havaintohetkellä on valmistettu KL135-lajia ja koneen nopeus
on ollut huomattavasti pienempi lajille tyypilliseen tuotantovauhtiin nähden. Nopeuden
poikkeama normaalista havainnollistaa epätarkkuuden kasvamista, kun selittävät tekijät eivät
toimi normaalilla toiminta-alueellaan. Puhkaisuindeksin estimaatti on huomattavasti
maltillisempi. Suuria vaihteluita ei tapahdu. Puhkaisuindeksin parempaa käyttäytymistä
selittää se, että selittävät tekijät edustavat hyvin puhkaisulujuuden muodostumista, ja se että ne
pysyvät paremmin luottamusvälillään.

Kuvassa 29 esitetään puristusindeksin soft sensorin lajikohtainen toiminta rajatulta
aikajaksolta, kun selittävien tekijöiden arvot ovat luottamusvälinsä sisällä.



60

Kuva 29. Lajikohtainen soft sensorin estimoima puristusindeksi sekä todellinen mitattu
arvo. Laji KL170.

Soft sensori estimoi selvän tason muutoksen, mutta estimaatin ja mitatun arvon välinen
epätarkkuus on suuri: 1–2 Nm/g. Tason poikkeaman oletetaan implikoivan, että prosessissa on
tapahtunut jokin muutos mallin muodostamisen jälkeen, jota soft sensori ei osaa huomioida.
Selittävien tekijöiden arvot ovat opetusdatan havaintopisteitä vastaavalla alueella. Kuvan 29
havaintopisteiden 968, 710 ja 715 ympäristössä estimaatin arvolla on korkea negatiivinen
piikki. Piikit johtuvat hetkellisistä ratakatkoista, kun selittävinä tekijöinä toimivat mittausarvot
ajautuvat pois normaalilta toiminta-alueeltaan.

Kuvassa 30 esitetään puhkaisuindeksin soft sensorin toiminta rajatulla aikajaksolla, kun
selittävien tekijöiden arvot ovat luottamusvälin sisällä. Valitun aikajakson kuluessa on
valmistettu kolmea lajia: KL135, KL160 ja KL170.
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Kuva 30. Soft sensorin estimoima puhkaisuindeksi sekä todellinen mitattu arvo.
Tarkastelujaksolla kolme lajia seuraavasti: KL170 → KL160 → KL135.

Selkeät muutokset estimaatissa implikoivat lajin vaihdosta ja siten soft sensorin mallin
vaihdosta. Estimaatti vastaa hyvin Paper Lab -mittauksen tasoa mutta ei näe pientä vaihtelua.
Kuvan 30 havaintopisteissä 1088, 1008, 1102 ja 1104 näkyvät piikit muodostuvat ratakatkojen
aiheuttamista häiriöistä selittävinä tekijöinä toimiviin mittauksiin. Lajikohtaisuus on
merkittävä tekijä puhkaisuindeksin suuruudelle. Se näkyy selkeinä transientteina soft sensorin
laskentamallin vaihtuessa.

5.4 Konerullan sisäinen vaihtelu

Tuotantonopeus tutkittavan näyterullan valmistumishetkellä oli 665 m/min eli näyterullan
tutkiminen kahden kilometrin matkalta vastaa noin kolmen minuutin tuotantoa. Näyterullan
valmistumishetki vastasi normaalia tuotanto-olosuhdetta. Näyterulla oli stabiloitunut konesalin
olosuhteisiin kaksi vuorokautta ennen näytteiden ottoa. Näytearkit leikattiin konesalissa ja ne
analysoitiin Paper Labilla laboratoriossa. Näytearkkien altistuminen laboratorion konesalista
poikkeaville olosuhteille oli tasavertaista.

Konerullan sisäisen vaihtelun tutkimustulokset esitetään kuvissa 31–32. Mittauspisteet on
määritetty luvussa 4.2.5 esitetyn strategian mukaisesti. Jokainen näytepiste edustaa kolmen
pistemittauksen keskiarvoa.
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Kuva 31. Puristusindeksin vaihtelu sekä hajonta konerullan sisällä.

Kuva 32. Puhkaisuindeksin vaihtelu sekä hajonta konerullan sisällä.

Kuvissa 31 ja 32 havaitaan, että lujuusindeksin mittausarvon vaihtelu on selvästi suurempaa
näytepistevälin ollessa 10 metriä. Havainto poikkeaa oletuksesta, että vaihtelu pidemmällä
näytevälillä olisi suurempi. Oletus perustuu siihen, että pitkään näyteväliin summautuu niin
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lyhyen kuin pitkän näytevälin vaihtelu. Molempien lujuusindeksien prosentuaalinen hajonta on
suuri.

Mittaustulosten arvot ja hajonnat on kirjattu taulukkoon 11. Variaatiokerroin kuvaa
mittausarvon vertailukelpoista eli prosentuaalista vaihtelua näytepisteiden joukossa.
Vertailutulokseksi taulukkoon on kirjattu neliömassan vaihtelu.

Taulukko 11. Konerullan sisäisen vaihtelun mittaustulokset.

Neliömassa
g/m2

Puhkaisuindeksi
kPa m2/g

Puristusindeksi PS
Nm/g

Keskiarvo 134,74 5,25 22,47
Minimi 132,96 4,84 20,31
Maksimi 136,55 5,65 24,19
Keskihajonta 0,80 0,20 0,98
Variaatiokerroin 0,59 3,80 4,36

Taulukosta 11 nähdään, että neliömassamittauksen variaatiokerroin on vain murto-osa
lujuusindeksien variaatiokertoimista. Vaihtelu ei kerro pelkästään mittausmenetelmien
epätarkkuudesta vaan myös siitä, mitä soft sensorilta voidaan odottaa. Soft sensori käyttää
selittävinä tekijöinään rullatutkimusta pidemmältä matkalta keskiarvotettuja suureita. Kun
selitettävän suureen mittauksessa on paljon kohinaa, estimaatin tuloksia tarkasteltaessa otetaan
huomioon mittauksen 2  eli 95 %:n luottamusväli. Luottamusväli on puhkaisuindeksin
tapauksessa ±	0,4 mitatusta arvosta. Puristusindeksin luottamusväli on ±	1,96 mitatusta
arvosta.
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6. TULOSTEN TARKASTELU

6.1 Kokeellisten tulosten tarkkuus

Konerullan sisäisen vaihtelun näytearkkien tulokset eivät ole suoraan verrannollisia tehtaalla
tavanomaisen näytteenoton ja mittauksen olosuhteisiin. Tavanomaisessa näytteenotossa
konerullan levyinen näytearkki leikataan rullan valmistuttua ja se kuljetetaan välittömästi
laboratorioon Paper Lab -mittaukseen. Sisäisen vaihtelun hajonnan arvot ovat kolmen
mittauksen keskiarvoja, kun taas mallinnuksessa on käytetty koko konerullan levyisen
näytearkin 21 mittauspisteen keskiarvoa. Rullan vaihtelun sisäisen tutkimuksen luonteen
vuoksi koko konerullan levyisten näytearkkien tutkiminen ei ollut mahdollista. Sisäisen
vaihtelun tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia ja kertovat luotettavasti
lujuusominaisuuksien vaihtelusta näytejoukon sisällä.

Konerullan sisäinen vaihtelu osoittaa, että selitettävien tekijöiden mittauksissa on kohinaa.
Kohina koostuu mittausepätarkkuudesta ja ajallisesta vaihtelusta keskiarvoikkunan sisällä.
Seuraavaksi kokeellisia tuloksia tarkastellaan, kun selitettävän tekijän mittausepätarkkuus on
huomioitu. Kuvissa 33–34 puristusindeksin estimoinnin kokeellisia tuloksia verrataan
mittausarvoon ja mittausarvon 95 %:n luottamusväliin. Luottamusvälin rajat on piirretty
kuvaajiin sinisellä katkoviivalla.

Kuva 33. Lajin KL135 estimoitu ja mitattu puristusindeksi sekä mittauksen 95 %:n
luottamusväli.
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Kuva 34. Lajin KL170 estimoitu ja mitattu puristusindeksi sekä mittauksen 95 %:n
luottamusväli.

Kuvien 33–34 tapauksissa puristusindeksin estimaatti pysyy luottamusvälin sisällä.
Regressiomallien selittävät tekijät ovat toimineet luottamusväliensä sisällä. Kuvassa 33
estimaatin taso on noin 0.5 Nm/g alhaisempi mittauksen tasoon verrattuna. Kuvassa 34 näkyvät
kolme selvästi negatiivista piikkiä ovat katkotilanteiden aiheuttamia. Kuvissa 35–37 esitetään
puhkaisuindeksin vastaavat kokeelliset estimaatit, kun mittauksen 95 %:n luottamusväli on
huomioitu.

Kuva 35. Lajin KL115 estimoitu ja mitattu puhkaisuindeksi sekä mittauksen 95 %:n
luottamusväli.
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Kuva 36. Lajin KL135 estimoitu ja mitattu puhkaisuindeksi sekä mittauksen 95 %:n
luottamusväli.

Kuva 37. Lajin KL170 estimoitu ja mitattu puhkaisuindeksi sekä mittauksen 95 %:n
luottamusväli.
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Puhkaisuindeksin estimaatit pysyvät lähes koko tarkastelujakson ajan 95 %:n luottamusvälin
sisällä. Kuvassa 35 suuri negatiivinen piikki on katkotilanteen aiheuttama. Positiivinen piikki
ja sen jälkeinen tilanne ovat myös katkotilanteiden aiheuttamia. Tason muutos havainnon 865
kohdalla on osittain selitettävissä tärkin annostelumäärän eli yhden selittävän tekijän
muutoksena. Kuvassa 36 taso ei muutu merkittävästi. Estimaatti ei selitä yhden mittauspisteen
huomattavasti pienempää arvoa lainkaan. Estimaatissa ei tapahdu muutoksia havaintopisteen
ympäristössä. Mahdollinen selittävä tekijä muuttumattomuudelle on prosessissa ilmenevä
kosteuspiikki vallitsevalla ajanhetkellä. Kosteuspitoisuus ei ole selittävänä tekijänä lajin
KL135 regressiomallissa, vaikka se lujuuden tasoon yleisesti vaikuttaakin. Kuvan 37 piikit
havaintopisteiden 710 ja 715 ympäristössä ovat ratakatkojen aiheuttamia. Merkittävä selittävä
tekijä tason muutoksiin on kierrätyskuitumassan annostelumäärän muutokset. Kuvassa 38
havaitaan RCF-annosteluprosentin selkeä vaste mitattuun ja estimoituun puhkaisuindeksin
arvoon.

Kuva 38. Lajin KL170 puhkaisuindeksin sekä RCF-annosteluprosentin välinen suhde.

Kuvat soft sensorin estimaateista on poimittu ajanjaksoilta, jolloin selittävät tekijät ovat olleet
luottamusvälillään ja prosessi muutenkin stabiilissa ajotilanteessa. Soft sensorin luotettavan
toiminnan takaamiseksi datankeruujakson on oltava mahdollisimman pitkä, jotta kaikki
tyypilliset prosessi-ilmiöt kuuluisivat opetusdataan. Datamäärän kasvaessa muodostettujen
mallien luotettavuus kasvaa. Lyhyen datankeruun aikana selittävän tekijän arvon vaihtelu
saattaa olla vähäistä. Datankeruujakson pitkittyessä arvojen vaihteluväli lähestyy todellista
vaihteluväliä.
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Esitetyt soft sensorin regressiomallit havaitsevat merkittävimmät tason muutokset, mutta
kaikkea vaihtelua ne eivät näe. Osa vaihtelusta ja epätarkkuudesta selittyy epätarkalla
mittauksella, joka asettaa omat rajoituksensa estimoivan mallin toimintaan. Epätarkan
mittauksen vaikutusta havainnollistettiin luottamusvälillä luvun kuvissa. Soft sensorin
estimaatti pystyi selittämään lähes kaiken vaihtelun luottamusvälin sisällä. Tarkastelun
perusteella arvioidaan, että selitettävän tekijän mittausepätarkkuus huomioiden soft sensorilla
pystytään tarkasti estimoimaan sekä puristus- että puhkaisuindeksin arvon kehittyminen.

Epätarkkuutta syntyy myös muualla. Osa muodostuu, kun selittävät tekijät ovat lähellä
luottamusväliensä rajoja tai niiden ulkopuolella. Ilman arvojen rajoittamista luottamusvälille
poikkeavissa tuotantotilanteissa selittävät tekijät saavat suuresti normaalista poikkeavia arvoja.
Poikkeamat näkyvät suurina piikkeinä estimaatissa. Epätarkkuutta syntyy myös, kun kaikki
lujuusominaisuutta selittävät tekijät eivät ole mallissa mukana. Näin käy, kun selittävien
tekijöiden välinen merkittävä korrelaatio ei mahdollista kaikkien suureiden lisäämistä malliin
tai kun tiedetysti selittävään tekijään vaikuttavassa suureessa ei tapahdu muutoksia. On
mahdollista, että selittäväksi tekijäksi valitaan ennemminkin seuraus kuin syy. Esimerkki tästä
on viiran nopeus selittävänä tekijänä. Tuotantonopeuden korrelaatio lujuusindekseihin on
yksiselitteinen kaikilla lajeilla, ja sen arvellaan kertovan muuttuneista vedenpoiston,
puristuskuormituksen ja kuivatusrasituksen tehokkuuksista. Toisaalta kuvassa 30 KL135 -
regressiomallin kohdalla nähdään, että normaalitilannetta alhaisempi tuotantonopeus aiheuttaa
suuren tason nousun estimaatin arvoon. Estimointi on luotettavampaa suureilla, jotka eivät ole
riippuvaisia tarkalleen oikeasta toiminta-alueesta. Mallinnusvaiheessa on hyväksyttävä
alhaisempikin mallin selitysaste. Paras mahdollinen selitysaste ei todennäköisesti muodostu
eniten lujuuden muutoksiin vaikuttavista suureista. Mukana saattaa olla suureita, jotka vain
sattumalta lisäävät selitysastetta.

Mallirakenteita valittaessa poistettiin tietoisesti suureita, kuten luvussa 4.3.2 kerrotaan. Soft
sensorin selitysasteita ja tarkkuutta on mahdollista parantaa edelleen lisäämällä mittauksia ja
korjaamalla puutteita olemassa olevista mittauksista. Kirjallisuustutkimukseen perustuen
oletetaan, että tarkalla on-line-tiheyslaskennalla pystytään lisäämään lujuuksien selitettävyyttä.
Selitettävyyttä lisäävä tiheyslaskenta edellyttää nykyisen on-line-paksuusmittarin vaihtamista.
Jauhatuksen EOK:n selittävyyttä on myös mahdollista parantaa, kun laskentaa tarkastellaan
sakeusmittauksen sekä tyhjäkäyntitehon osalta. Luvussa 2.6 esitetään, että kuituominaisuudet
ovat keskeinen asia lujuuden estimointiin käytetyissä sovelluksissa. Tässä tutkimuksessa
kuituominaisuuksien mittaukset jätettiin pois mallirakenteista kahdesta syystä: mittaustaajuus
on pieni, eikä kuituominaisuuksia mitata kaikista massakomponenteista. Harvoin otettu näyte
edustaa hyvin pientä osuutta läpivirtaamasta, eikä se pysty kuvaamaan omaa taajuuttaan
nopeampia häiriöitä massalinjassa. Toinen merkittävä syy on kuituominaisuuksien
selitysasteen merkittävä heikkeneminen, kun tuntemattoman massakomponentin eli RCF-
kierrätyskuitumassan osuus kasvaa. Taulukossa 12 havainnollistetaan kaikkien
massakomponenttien tuntemisen tärkeyttä. Taulukossa verrataan valittujen
kuituominaisuuksien selitysastetta puristusindeksiin, kun tuntemattoman massakomponentin
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osuus taustakerroksen massasta lajin KL115 tapauksessa on pieni ja lajin KL170 tapauksessa
suuri.

Taulukko 12. Kuituominaisuuksien selitysaste R2 puristusindeksiin RFC-massan osuuden
ollessa pieni tai suuri.

Ero lajien KL115 ja KL170 tapauksissa on merkittävä. Ero osoittaa, että kokonaismassan
lujuuspotentiaalin kannalta on tärkeä tietää kaikkien massakomponenttien kuituominaisuudet.

6.2 On-line-estimoinnin haasteet

Kartongin valmistusprosessin mallintaminen on monitahoista. Raaka-aineet, kuidut ja
täyteaineet muodostavat seoksen, joka on heterogeeninen, ja siten käyttäytymisen
ennustaminen ei ole yksiselitteistä. Osaprosesseja pystytään mallintamaan osin vain karkeasti.
Mittausdata ei monilta osin ole soveltuvaa tai tarpeeksi kattavaa. Tähän löytyy syitä
mittausantureista, niiden kalibroinnista, laskentojen yleistyksistä sekä puuttuvasta
mittaustiedosta. Prosessissa on paljon syy-seuraussuhteita, takaisinkytkettyjä ohjauksia sekä
ristikkäisvaikutuksia ilmiöiden ja suureiden välillä. Prosessissa esiintyvien ilmiöiden
dynamiikka ja viiveet ovat muuttuvia. Lyhimmillään ne ovat millisekunteja mutta pisimmillään
tunteja. Selitettävän tekijän mittausvirhe asettaa rajoituksen sille, miten tarkkoja mallinnetut
estimaatit ovat. Edellisessä luvussa nähtiin, että soft sensorin estimaatti on lähes aina
mittausarvolle määritetyn 95 %:n luottamusvälin sisällä, mutta toisaalta luottamusväli on
referenssimittauksen epävarmuuden vuoksi kovin leveä moniin käytännön
päätöksentekotilanteisiin.

Mallinnukseen liittyvä haaste on, että mittaustietoa vaaditaan pitkältä aikaväliltä. Jos
mittaukset toimivat useissa järjestelmissä, joudutaan tekemään järjestelyjä tiedon
keräämiseksi. Ongelmaksi voi muodostua mittaustiedon otosjoukon pieni koko. Prosessidata
kohdistetaan Paper Labilla mitattuun lujuusarvoon ja mittaustuloksia saadaan maksimissaan
konerullan välein mutta tutkimuksen tiedonkeruun aikana keskimäärin kolmen konerullan
välein. Suuri osa kerätystä prosessidatasta joudutaan rajaamaan pois, sillä prosessimittaukset
on tarpeen kohdistaa ajallisesti vastaamaan mittauspisteen hetkellistä arvoa konerullan
valmistumishetkellä. Koska kartonginvalmistus on dynamiikaltaan muuttuva prosessi,
prosessimittausten aikaviive prosessivaiheiden ja rullaimen välillä vaihtelee massavirtausten ja
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koneen nopeuden mukaan. Prosessimittausten ajallinen kohdistaminen ja keskiarvottaminen
lujuusmallinnusta varten ovat tärkeitä on-line-estimoinnin onnistumisen kannalta. Keskiarvoa
käytettäessä ajallinen kohdistus pysyy tarkempana, vaikka prosessiviiveet muuttuvat. Lisäksi
keskiarvo suodattaa mahdollisia hetkellisiä häiriöitä mittauksissa, jotka eivät vastaa todellista
prosessin tilaa. Prosessimittausten häiriöt ja epätarkkuus ovat haaste on-line-estimoinnissa.

Kartongin valmistusprosessissa lujuuteen vaikuttavat tekijät jaetaan kahteen ryhmään:

· Prosessisuureet muuttuvat ja vaikuttavat lujuuteen.
· Prosessisuureet eivät muutu mutta vaikuttavat lujuuteen.

Mallinnuksen kannalta on haastava muodostaa lujuusestimaatti, jossa huomioitaisiin kaikki
lujuuteen vaikuttavat prosessisuureet. Erityisesti muuttumattomia mutta vaikuttavia
prosessisuureita ei voida käyttää lineaarisessa regressiomallissa selittävinä tekijöinä.
Esimerkiksi lainerikartongin tuotannolle on tyypillistä maksimoida märkäpuristimien kuorma.
Kun puristinkuormaan tehdään muutos ja puristimen viivakuorma muuttuu, esiintyy
lujuusominaisuuksissa tason muutos. Jos regressiomallin opetusdatajoukossa puristinkuorma
on pidetty vakiona, selittävä tekijä saa arvon tiedetyn toiminta-alueensa ulkopuolelta.
Estimaatin epävarmuus kasvaa merkittävästi. Lineaarinen regressiomalli yleistää
vaikutussuhteen lineaariseksi, mutta todellisuudessa vaikutussuhteet ovat myös epälineaarisia.
Yleinen regressiomalleja ja luotettavaa on-line-estimointia rajoittava tekijä on, että selittävien
tekijöiden arvot on rajoitettava niille määritetylle luottamusvälille. Mallien toiminta-alue on
prosessin toiminta-aluetta suppeampi.

Vastekokeilla pystytään määrittämään selittävien tekijöiden vaikutus selitettävään tekijään
normaalin toiminta-alueen ulkopuolella. Rajoittava tekijä on lujuusominaisuuksien pieni
mittaustaajuus. Näytepisteitä saadaan maksimissaan konerullan välein, mikä kasvattaa
vastekokeen kestoa merkittävästi. Toisaalta vastekokeesta saatu mittaustulos edustaa vain yhtä
näytepistettä muiden näytepisteiden joukossa, ellei sen merkitsevyyttä painoteta. Koeajossa on
huomioitava myös muun prosessin tila vastekokeen aikana sekä se, poikkeaako vaste
toisenlaisessa prosessin tilassa. Käytännössä vastekokeiden suorittaminen vaatii pysyviä tason
muutoksia kohteena olevaan prosessisuureeseen sekä konerullan vaihtumista suurempaa
näytteenottotaajuutta. Merkittävä haaste vastekokeessa on säilyttää muu prosessi stabiilissa ja
muuttumattomassa tilassa siten, että aiheutettu vaste muodostuu ainoastaan kohteena olevan
prosessisuureen muutoksesta. Vastekoe on myös taloudellinen riski, jos vastekokeen aikana
valmistettu kartonki ei ole laatuvaatimukset täyttävää.

Kaikkia asioita mallintamalla ei pystytä selittämään. Prosessiin tehtävät muutokset, kuten
esimerkiksi huoltoseisokissa viiran vaihtaminen, vaikuttavat vedenpoisto-ominaisuuksiin.
Edellä mainitun kaltaisten muutosten huomioiminen prosessissa on merkittävä haaste on-line-
estimoinnissa. Muutoksien aiheuttamia estimaatin systemaattisia poikkeamia mitatusta arvosta
pystytään kompensoimaan tekemällä tasokorjaus mallin skalaarikertoimeen. Korjaus on
mahdollista silloin, kun estimaatti selittää muuten mittausarvon muutoksien suunnan. Prosessin
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ominaisuudet muuttuvat myös ajan kuluessa, ja se vaikuttaa myös soft sensorin estimaattien
tarkkuuteen.

6.3 Mallien soveltuvuuden arviointi

Kerran muodostettu, toimivaksi ja tarkaksi todettu soft sensorin lineaarinen regressiomalli ei
välttämättä ole sitä ajan kuluessa. Mallipohjaisen mittauksen täyttä automatisointia ei pystytä
toteuttamaan siten, että regressiomalli mukautuisi täysin muuttuvien prosessin ominaisuuksien
mukaan. Mahdollinen ratkaisu on automatisoitu ja adaptoituva malli, joka päivittyy uusien
havaintopisteiden ja muuttuvien prosessin ominaisuuksien mukaan. Adaptoituva malli
tarvitsisi tarkat rajoitukset havaintodatan validointiin sekä sallittuihin muutoksiin parametrien
ja niiden kertoimien valinnassa. Mallirakenteen päivittämistä ja mahdollisesti uusien
selittävinä tekijöinä toimivien parametrien valintaa tarvitaan, kun estimaatin epätarkkuus
muuttuu merkittävästi mitattuun arvoon nähden. Lujuuden off-line-mittaus on edelleen tarpeen
estimaatin tuloksen validoimiseksi.

Tiedetään, että estimaatin ja mitatun arvon väliselle erotukselle on hyväksyttävä mittauksen
epätarkkuudesta aiheutuva luottamusväli. Soft sensorin estimaattiin ja sen muutossuuntaan on
vaikea luottaa, jos se poikkeaa mitatusta arvosta. Soft sensorin estimaatti on herkkä prosessissa
tapahtuville muutoksille, joita se ei kykene havaitsemaan. Mallipohjaisella mittauksella on
mahdollista mitata pelkästään muutosta tasosta, jonka nykyinen Paper Lab -mittaus aika ajoin
määrittää. Pelkästään muutossuunnan tietäminen tuo lisäarvoa prosessin hallintaan, ja
lujuusominaisuuksissa tapahtuviin vaihteluihin pystytään reagoimaan nopeammin.

Mallien toimintaa rajoittaa myös niiden lajikohtaisuus. Monien prosessisuureiden arvot ovat
lajikohtaisesti hyvin pienellä toiminta-alueella prosessin ollessa stabiilissa tilanteessa.
Lajinvaihtoa edeltävissä ja seuraavissa tilanteissa prosessisuureiden arvot ovat siirtymässä
alueelle tai sieltä pois, mikä aiheuttaa epätarkkoja estimaatin arvoja. Kaikille lajeille
muodostettava yhteinen malli on oletettavasti robustimpi ja toimii luotettavammin
lajinvaihtotilanteissa tai poikkeavissa ajotilanteissa. Lajeille yhteinen malli ei kykene
estimoimaan lajikohtaisia ominaisuuksia. Siten siltä ei odoteta vastaavaa tarkkuutta kuin
lajimalleilta.

Luotettavasti toimiva soft sensori stabiilissa prosessissa mahdollistaa lujuusominaisuuksien
automaattisen säädön suunnittelun. Prosessisuureita, kuten massakomponenttien
annostelusuhdetta, jauhatustehoa ja tärkin annostelumäärää, voidaan käyttää prosessin
optimoinnissa. Kuvassa 39 esitetään puristusindeksin ja puhkaisuindeksin mittausarvot
tiedonkeruujakson ajalta sekä lajikohtaisesti määritetyt raja-arvot.
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Kuva 39. Mitatut puristus- ja puhkaisuindeksit sekä lajikohtaiset tavoite- ja minimirajat.

Kuvan 39 perusteella tulkitaan, että prosessissa on optimointivaraa puristuslujuuden osalta.
Lujuuden ollessa tavoitetasoa parempi edullisen RCF-massan annostelusuhdetta lisäämällä tai
arvokkaan tärkin määrää vähentämällä on mahdollista saavuttaa riittävä lujuustaso. Lujuuden
optimointi nähdään keinona luoda kustannussäästöjä valmistusprosessissa. Toisaalta lujuuden
jäädessä tavoitetasosta tehdään korjaavia toimenpiteitä riittävän laadun takaamiseksi. Soft
sensorin estimaattiin perustuva säätö vaatii huomattavasti rajoitteita selittävien tekijöiden ja
säädettävien suureiden raja-arvoihin sekä estimaatin ja mittausarvon välisen erotuksen
tarkkailuun. Puhkaisuindeksissä on myös optimointivaraa, vaikka sitä on puristusindeksiin
nähden vähemmän. Puhkaisuindeksi liikkuu enemmän tavoite- ja minimiraja-arvojen välissä.
Lujuusominaisuudet korreloivat keskenään, joten prosessia optimoidessa täytyy päättää, miten
paljon puristusindeksiä ollaan valmiita alentamaan heikentämättä silti puhkaisuominaisuuksia
ratkaisevasti.
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7. YHTEENVETO

Tutkimuksessa käsiteltiin lujuusominaisuuksia mekaanisina laatusuureina, niiden
muodostumista kartongin valmistusprosessissa, lujuuden estimointiin aiemmin käytettyjä
menetelmiä, lineaarista regressiomallia mallinnusmenetelmänä sekä kokeellisia tuloksia
mallinnusmenetelmän soveltuvuudesta lujuusominaisuuksien reaaliaikaiseen estimointiin.
Tavoitteena oli selvittää, kyetäänkö puristuslujuutta estimoimaan mallipohjaisella soft
sensorilla olemassa olevien jatkuva-aikaisten prosessimittausten perusteella. Tutkimusta varten
järjestettiin laaja prosessitiedonkeruu.

Aiemmissa tutkimuksissa estimointia on tehty massan kuituominaisuuksien perusteella. Tässä
tutkimuksessa poikettiin aiemmista tutkimuksista eikä mallinnuksessa huomioitu
kuituominaisuuksia lainkaan. Perusteluna tähän oli kuituominaisuuksien mittauksen pieni
näytteenottotaajuus ja mittausten rajoittuminen vain osaan massakomponenteista. Mallit
muodostettiin jatkuva-aikaisista prosessimittauksista. Valitut prosessimittaukset poimittiin
kirjallisuustutkimuksen perusteella lujuuden muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä, jotka on
lueteltu luvussa 2.5.

Mallinnusmenetelmäksi työssä valittiin monen muuttujan lineaarinen regressiomalli.
Lineaarisella regressiomenetelmällä mallinnetaan selitettävän tekijän arvoa usealla selittävällä
tekijällä. Valittu kvantitatiivinen mallinnusmenetelmä perustuu selittävien tekijöiden
kausaaliseen suhteeseen selitettävään muuttujaan nähden. Prosessisuureiden vaihtelevat viiveet
ja mahdolliset häiriöt huomioitiin mallinnuksessa tekemällä niille ajallinen kohdistus ja
keskiarvoistus.

7.1 Yhteenveto työn tuloksista

Työssä muodostettiin mallit puristus- ja puhkaisuindeksistä kolmelle lajille. Muodostettujen
puristusindeksin mallien selitysasteet olivat opetusdatan estimoinnissa yli 70 % ja
puhkaisuindeksin vastaavat selitysasteet vaihtelivat 56 %:sta 78 %:iin. Mallinnustulokset
validoitiin tarkastelemalla tilastollista merkitsevyyttä sekä mallintamalla opetusdatajoukosta
poistettuja havaintopisteitä. Poistettuja pisteitä estimoidessa puristusindeksin selitysaste laski
4–8 prosenttiyksikköä. Puhkaisuindeksin selitysaste putosi 4 prosenttiyksikköä tai pysyi
ennallaan. Tutkimuksessa havaittiin, että kierrätyskuitumassan sisältämällä tuhkalla on
merkittävä vaikutus puhkaisuindeksin suuruuteen. Kierrätyskuitumassan annostelusuhde on
lajikohtainen ominaisuus, ja puhkaisuindeksin selitysasteen suuri vaihtelu opetusdatan
estimoinnissa selittyy tuhkapitoisuuden merkitsevyyden muutoksena.

Soft sensorin mallien toimintaa ei rajoitettu asettamalla raja-arvoja selittävien tekijöiden
saamille arvoille. Suodattamattoman soft sensorin toiminnasta nähtiin, että estimaatin arvo
vaihtelee merkittävästi tasoltaan ja siinä on suuria hetkellisiä piikkejä. Mallipohjaisen
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mittauksen selittäville tekijöille on välttämätöntä määrittää raja-arvot, joiden sisällä soft
sensorin odotetaan toimivan luotettavasti. Kokeellisia tuloksia soft sensorin estimaateista
tarkasteltiin siltä osin, kuin prosessi ja selittävät tekijät ovat olleet tiedonkeruujaksoa
vastaavassa normaalissa tilanteessa. Lujuusominaisuuksien konerullan sisäistä vaihtelua
tutkittiin näyterullasta hetkellisen vaihtelun ja mittausmenetelmän tarkkuuden arvioimiseksi.
Puristusindeksin vaihtelun variaatiokerroin oli 4,4 %, ja puhkaisuindeksin variaatiokerroin oli
3,8 %. Suuret variaatiokertoimet osoittivat, että lujuusominaisuuksien mittausmenetelmässä on
kohinaa. Kun kohina huomioitiin kokeellisten tulosten tarkastelussa, havaittiin soft sensorin
estimaattien pysyvän lähes aina mittauksen 95 %:n luottamusvälin sisäpuolella.

Soft sensorilla pystytään estimoimaan puristus- ja puhkaisuindeksin arvo ja näiden
kehittyminen, kun rajoittavat tekijät huomioidaan. Soft sensorin luotettavan toiminnan
kannalta on tärkeää, että selittävinä tekijöinä toimivat prosessisuureet sekä koko prosessi on
opetusdatajoukon mukaisella toiminta-alueella. Mittaustietoa on pystyttävä pitämään
luotettavana, ja standardinomaista referenssimittausta tarvitaan edelleen soft sensorin
estimaatin validointiin. Estimoivat mallit eivät havaitse prosessissa ajan myötä tapahtuvia
muutoksia tai prosessiin tehtäviä rakenteellisia muutoksia. Soft sensorin toimintaa siten ei
voida täysin automatisoida, vaan sitä täytyy virittää säännöllisin väliajoin vastaamaan tarkasti
vallitsevaa prosessin tilaa.

7.2 Jatkotutkimuskohteet

Seuraava vaihe on tutkia, pysyvätkö soft sensorin estimaatit luotettavina ajan kuluessa vai
muuttuvatko niiden arvot mitattuun arvoon nähden. Toinen jatkotutkimuskohde on,
pystytäänkö kuituominaisuuksilla lisäämään estimaattien selitysastetta. Tähän päästään, kun
kaikkien kartonkikerroksiin annosteltavien massakomponenttien kuituominaisuudet mitataan
kohtuullisella mittaustaajuudella. Mallinnusmenetelmien välillä esiintyy eroja, ja ne
vaikuttavat mallin rakenteeseen sekä selitysasteeseen. Yleisesti käytetyn lineaarisen
regressiomallin vaihtoehdoiksi luvussa 2.6 mainittiin pääkomponenttianalyysi sekä
faktorianalyysi. Mallinnusmenetelmien väliset erot soveltuvuudessa ja paremmuudessa on
potentiaalinen jatkotutkimuskohde parhaimman mallinnusmenetelmän löytämiseksi.

Lähtökohtana vastaavan tutkimuksen suorittamiseen täytyy olla tasapainossa oleva prosessi.
Mittaustietoa on pystyttävä pitämään luotettavana, ja sitä täytyy olla kattavasti saatavilla. Tätä
tutkimusta tehdessä mallinnus aloitettiin vain viikkojen mittaisesta kerätystä tiedosta. Mallien
rakenteet vaihtelivat huomattavasti uuden tiedon myötä. Alkuvaiheen mallinnuksesta ei lopulta
ollut hyötyä viimeisten mallien muodostamisessa. Mallipohjaisen mittausmenetelmän
muodostamista varten on oltava käytössä useiden kuukausien aikana kerätty mittaustieto.

Soft sensori ei mahdollista pelkästään reaaliaikaista lujuusominaisuuksien seurantaa.
Säätöratkaisun rakentaminen soft sensorin estimaatin ympärille luo mahdollisuuden optimoida
prosessia siltä osin, kuin mallin selittävinä tekijöinä toimii säädettävissä olevia suureita. Soft
sensorin estimaatilla toimiva säätöratkaisu asettaa korkeat kriteerit laskennallisen mallin
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luotettavuudelle. Haasteena säätöratkaisun rakentamisessa on hallintasuureiden poikkeavat
vaikutukset lujuusominaisuuksien välillä. Säätörakenteen muodostaminen vaatii
vastekokeiden suorittamista, säädettävien suureiden rajoitusten muodostamista sekä
määrityksen, miten lujuusominaisuuksia optimoidaan toistensa kustannuksella.
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