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Alkulause
Ensiksi viittaan aikaisemmin ilmestyneen kirjan "Puumassan 

valmistus” alkulauseeseen. Tämä kirja on ajateltu paperitehtaiden 
tehdaskoulujen paperiteknologian opetuksen avuksi, itseopiskeluille 
sekä paperitehtaissa työskenteli joille ja kaikille tämän alan asian
harrastajille. Onhan paperi nykyajan ihmiselle välttämätön apu
väline, ja tämän vuoksi tulee jokaisen tietää, miten sitä valmiste
taan.

Tämän kirjan laatiminen on kohdannut suuria vaikeuksia. Tuli
palossa tuhoutui tekijältä suuri osa valmista käsikirjoitusta ja tek
nillinen kirjallisuus. Toveri Anttonen, jonka tuli kirjoittaa eräitä 
osia, on rakennusteknillisten kiireiden tähden ollut estettynä, 
toisilta paperialan ammattimiehiltä en ole saanut yhtään apua. Näi
den syiden tähden on tästä kfrjasta täytynyt jättää pois seuraavat 
kohdat: paperikoneen mekanismi, höyryn kulutus, kiertoveden
käyttö, ilmanvaihtolaitteet y.m. Näin on täytynyt tehdä varsinkin 
siksi, että olimme aikaisemmin luvanneet toimittaa tämän osan 
sopimustietä kesäkuun loppuun v. 1932. Varsinainen paperin val
mistuksen oppikirja tulisikin liian laajaksi, jos siihen sovellutet
taisiin kaikki, mitä siihen alaan kuuluu. Sentähden tämä julkais
taan kolmessa osassa: Ensiksi "Puumassan valmistus", toiseksi
"Paperin valmistus", kolmanneksi "Paperikoneen mekanismi".

Olen koettanut supistaa esityksen mahdollisimman lyhyeksi ja 
laatia sen helppotajuiseen muotoon, jotta tätä alaa tuntematon 
henkilö saisi käsityksen siitä, miten paperi valmistetaan.

Tämän kirjan valmistus nojautuu niihin tietoihin, joita olen 
saanut paperiteknillisessä koulussa sekä kokemukseen, jota olen 
saanut työskennellessäni melkein jokaisella koneella niin hieno-
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kuin painopaperitehtaissa, kuin myöskin kartonki- ja pahvialalla. 
Myöskin tämä pohjautuu niihin luentoihin, joita olen Kontupohjan 
paperitehtaan tehdaskoulussa pitänyt paperiteknologian ja kemian 
opettajana.

Kirjassa on puutteita ja vajavaisuuksia. Niitä eri alan paperityö
läiset siinä havaitsevat. Mutta koetan puolustautua sillä, että lähde
kirjallisuus on ollut aivan rajoitettu ja kolmen kuukauden 'aika, joka 
on jäänyt tämän laatimiseen vakinaisen työn Iisaksi, on liian pieni.

Kaikista puutteista huolimatta toivon, että tästä olisi apua itse
opiskeluille sekä myös kasvattaessamme kaadereita Karjalan nou
sevaa paperiteollisuutta varten.

Kontupohjassa 25 päivänä kesäkuuta v. 1932.
V. Kanervo

\
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Varsinainen paperin valmistaminen vaatii vähemmän erilaisia 
työhuoneita ja eri osastoja kuin kemiallinen puumassan valmistus. 
Paperin valmistuksen eri osastot voimme jakaa kolmeen pääosaan: 
Hollanteri- eli massan jauhatusosasto, paperikone- ja pakkausJ 
osasto. Lähtiessämme valmistamaan paperia, on meidän aloitettava 
massan jauhatusosastosta.

Paperin valmistuksen alkuaikoina oli massan jauhaminen 
samoinkuin muukin paperinvalmistus ja koneisto vaillinaista. Jau
haminen oli hyvin yksinkertaista. Lumput mädätettiin tai hakattiin 
puunuijilla. Survimella ne hajoitettiin alkuperäisiin kuituihin. Täl
lainen massan jauhamistapa pysyi voimassa satoja vuosia.

Vanhoissa aikakirjoissa kerrotaan, että v. 1670 keksittiin mas
san jauhamiskone Hollannissa. Sen takia sitä sanotaan vieläkin 
”hollanteriksi” . Aivan varmoja tietoja sen keksimisvuodesta tus
kin lienee, sen vain tiedämme, että 17— i8:nnen vuosisadan vaih
teessa se sai laajemman käytännön, ja niin nuo survimet, monelle 
paperintekijälle rakkaiksi käyneet kapineet, saivat väistyä koneen 
tieltä.

Tarkastakaamme ensin jonkun verran, millaisen työn laadulli
sesti nuo survimet saivat aikaan. Lumput joutuivat survimessa 
musertavan voiman vaikutuksen alaiseksi. Kun mikään teräesine 
ei ollut hienonnusta tpimittamassa, niin kuidut erottuivat vain toi
sistaan eivätkä katkeilleet. Tästä oli seurauksena, että saatiin 
pitkä, hyvä ja vahva kuitu. Lisäksi ne jakautuivat haiveniseksi 
pitkittäisiin kaistaleihin. Tämän vuoksi voimmekin sanoa, että sur- 
vimien toimittama työ oli laadullisesti hyvä, mutta määrällisesti 
vähäinen.

Nykyisen massanjauhajan eli hollanterin toiminta on toisenlai- 
$nen.

Hollanterissa kuidut jauhautuvat eli katkeavat terien välissä 
pätkiksi, kuidut eivät tule haivenisia eivätkä sitoudu toisiinsa niin

Paperimassan hienoksi jauhaminen
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Paperitehtaan työosastot.



Kuva i. Hollanteri eli paperimassan hienoksijauhaja

hyvin, joten paperi tulee laadullisesti 
huonompaa. Kuitujen laatu tosin hyvin 
paljon riippuu jauhatustavasta. Jos 
terät pidetään toisistaan erillään eli 
valssi ylhäällä, niin silloin eivät kuidut 
katkea, vaan hajoavat jonkun verran 
haivenisiksi. Jos taas terät ovat toisis
saan kiinni, kuten alla olevat kuvat 
osoittavat, silloin kuitu katkeaa.

Jos saamme käsiimme vanhoja pape
reita ja tarkastelemme niitä mikroskoo
pilla, niin näemme, että niissä on kuitu 
ehyt. Hollanterilla valmistetussa pape
rissa kuitu on katkottu. Se on suurena 
syynä siihen, että nykyajan paperit ovat 
heikkoja entisiin verraten. Tästä voi
daan tehdä se johtopäätös, että hollan- 
terin keksiminen ei parantanut paperin 
kestävyyttä, vaan päinvastoin huononsi 
sitä. Näin on kestävyyteen nähden, 
mutta jos otamme huomioon esim. ne 
seikat, että hollanterilla valmistetusta 
massasta saamme tasaisemman ja

Kuva 2. Hollanterin terien vai
kutus. A kuitu katkeamatto
mana, B kuitu katkenneena



kauniimman paperin — mikä myöskin on laatuun kuuluva seikka. 
— ja työn tuottavaisuus on paljon suurempi, niin hyvällä 
syyllä voimme edelleen valmistaa massan hollanterilla. Tätä tietä 
kulkee tuotanto nykyisen suurteollisuuden aikana. Ja  tekniikan 
edistyessä paranee tuotteen laatukin.

Hollanteri ei ole mikään ihannelaite massan jauhamisessa, sillä 
sen käynnissä pitämiseen tarvitaan paljon enemmän voimaa kuin 
mitä kuluu itse kuidun hienontamiseen. Vaikkakin hollanteri on 
ollut näin kauan käytännössä, niin periaatteessa sen rakenne on 
pysynyt samanlaisena. Aikojen kuluessa on tehty monenlaisia muu
toksia ja valmistettu monenlaisia jauhinkoneita, mutta vieläkään ei 
ole parempaa massan jauhajaa keksitty. On tosin muutamia hollan- 
terin muodosta poikkeavia rakenteita, mutta niitä voi käyttää vain 
erikoisia kuitulajeja muokattaessa. Sellainen on esimerkiksi Hede- 
moran mylly, jolla hajoitetaan sulfaattiselluloosakuituja. Näinollen 
nykyinen hollanteri on ainoa kone, joka sopii jokaisen kuitulajin 
valmistukseen.

Hollanterin alkuperäinen rakenne on seuraava: joko puusta tai 
raudasta rakennettu massasäiliö eli amme, terillä varustettu, pyö
rivä valssi eli ”hupitukki” , ammeen pohjassa valssin kohdalla ole
vat pohja- eli alaterät.

Valssi toimii massan jauhajana sekä siirtäjänä, sillä massan 
tulee olla ammeessa kiertävässä liikkeessä, että se yhä uudelleen 
joutuisi terien väliin. Tämän vuoksi on amme jaettu väliseinällä 
kahteen osaan eli kanavaan, joista toinen on ris. tyhjä kanava ja 
toinen valssikanava.
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Tyhjän kanavan poh
ja oli vanhemmissa hol- 
lantereissa melkein vaa
kasuora. Valssikanava
nousee alkupäästä valssia 
kohti ja muodostaa vals
sin kohdalla pohjateräsy- 
vennyksen, ja valssin ta
kana pohja nousee hyvin 
jyrkästi, muodostaen kyn
nyksen. Tämän kyn
nyksen yli massa valssin 
vaikutuksesta viskautuu 
ja kulkee edelleen tyhjään kanavaan. Vanhemman konetyypin 
heikko puoli oli siinä, että se sai ammeessa aikaan huonon massan- 
kierron, ja jauhamisen tulos oli huono. Viime vuosikymmeninä on 
hollanterin rakenteeseen tehty monia muutoksia, erikoisemmin 
ammeen muotoon, ja massan kierto onkin saatu kokolailla hyväksi. 
Amme on rakennettava niin, että massa siinä sakeana hyvin kiertää, 
siis niin, että ammeen muoto vähimmässä määrin estää massan 
kiertoa ja jos mahdollista, vielä niin, että ammeen muoto auttaa 
massan luisumista eteenpäin. Hollanteriammeen rakennusaineesta 
riippuu myös massan liikuntanopeus. Vanhemmissa hollantereissa 
oli amme puusta, myöhemmin raudasta, nykyisin on edukkaampi 
rakentaa se rautabetonista. Rautabetoni-amme on tehtävä mahdolli
simman sileä, siis "liipattava” hyvin, jotta ammeen seinän ja mas
san välinen kitka eli hankaus tulisi mahdollisimman pieneksi.

Tarkastamalla ammeen pohjapiirrosta, sen kanavain pohjaa, 
pituus- ja poikkileikkausta, saamme selville ne suureet ja muotojen 
ominaisuudet, jotka massan liikettä voivat estää tai parantaa.

Vanhempina aikoina hollanterin amme muodostettiin kahdesta 
vierekkäin asetetusta ympyrästä.

Tässä rakenteessa kumpikin puoliympyrä muodostaa ammeen 
päät, väliseinän muodostaa ympyräifl keskipisteiden välinen yhdys

viiva, ulkoseinät muodostuvat kes
kiviivan suuntaisesti molempien
ympyröiden yhteisestä tangentista. 
Massan liikkuessa molemmissa
päissä puoliympyrän rajoittamaa 
rataa pitkin synnyttää suurimman 
vastuksen seinien ja massan väli- 

Kuva 5. Vanha hollanterirakenne nen hankaus. Seinien ja massan,

Kuva 4. Hollanteri. A tyhjäkanava, B 
valssikanava

/  9 /



välinen hankaus on, olosuhteiden muuten ollessa samanlaiset, sama, 
jos massa kulkee yhtä pitkän matkan suoraa kanavaa yhtä suu
rella nopeudella. Kanavain käyristyessä on toisin. Kuta äkkinäisem- 
män mutkan massan liike tekee, sitä enemmän sen liike hidastuu. 
Mitä hitaampaa massan liike käyristyskohdissa on, sitä suurempi 
merkitys suhteellisesti on hankauksella ja massan vastuksella 
käyristyskohdissa. Kun tavallisissa hollantereissa massan lii
kun tasuunta tekee kanavain päissä i8o° kulman, eikä tätä 
mutkaa  ̂ voida jakaa suuremmalle osalle kanavaa ilman, että 
kanavain yhteinen pituus melkoisesti lisääntyisi ja suu
rentaisi seinien ja massan välistä hankausta, ne edut, joita mutkan 
tasaaminen voisi tarjota, käyvät epäiltäviksi. On yleensä pysytty 
siinä, että mutka kanavain päissä on pysytetty jokseenkin puoli
ympyrän muotoisena ja koetettu poistaa (eliminoida) tämän mutkan 
tuottama epäkohta toisin. Paras keino on lisätä massan nopeutta 
kanavain käyristyskohdissa. Tämä saadaan aikaan siten, että valssi 
asetetaan verrattain kauas kanavan takaosaan, jolloin kynnys ulot
tuu mutkaan asti. Silloin massan kulkunopeus paranee. Tyhjä 
kanava on jonkun verran valssikanavaa kapeampi, jonka vuoksi 
massan nopeus on siinä suurempi, ja mutkan vaikutus massan 
liikkeeseen ammeen etumaisessa käänteessä, kanavain laajetessa, käy 
vähemmän tuntuvaksi. Vaikkakin tämä rakennusmuoto voidaan 
teoreettisesti todistaa oikeaksi, niin on teoreettisilla laskelmilla 
osoittautunut olevan tässä suhteessa pienempi merkitys kuin käytän
nössä saavutetuilla säännöillä. Tarkastaessamme hollanterin työtä 
käytännössä, huomaamme, että sen suorittama työ ja työn laatu 
riippuu ensiksikin valssin kiertoluvusta, toiseksi valssin läpimitasta, 
kolmanneksi valssin painosta, neljänneksi valssiterien lukumäärästä 
ja niiden paksuudesta sekä viidenneksi pohjaterien lukumäärästä, 
paksuudesta ja asennosta.

Ottaen huomioon käytännöstä saadut tulokset sekä teoreettiset 
'tiedot voimme luoda jonkunmoisen kuvan siitä, miten mikin näistä 
seikoista vaikuttaa jauhamistakaan. Oletamme, että hollanteri on 
toiminnassa ja ylä- ja. alaterat koskettavat toisiaan. Silloin ylä- 
terien nopeasti liikkuessa ne jauhavat pohjaterien yli kuljettamaansa 
massaa eli kuitukerrosta. Jauhautuminen tapahtuu terien ja kuitu
jen välisen kitkan vaikutuksesta. Nyt tiedämme, että mitä nopeam
min jauhava pinta liikkuu ja mitä suurempi paine siihen vaikuttaa, 
sitä kovempi on myös syntyvä hankaus. Hankaavina pintoina ovat 
terien, pääasiallisesti valssiterien kapeat reunat. Kuta nopeammin ne 
liikkuvat, mitä useammin valssi kiertää, sitä suurempi on kitka eli 
hankaus ja sitä suuremmalla voimalla terät vaikuttavat. Paitsi vals-
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sin kierrosluvusta, riippuu valssin kehän nopeus ja samalla terän 
reunan nopeus valssin läpimitasta — kuta suurempi on valssin läpi
mitta, sitä nopeammin kehä samalla kierrosluvulla liikkuu. Mitä 
suuremmaksi voimme saada valssin painon, sitä suuremmaksi tulee 
kuituihin vaikuttava paino, jos nimittäin valssiterät painavat yhtä 
suurta pohjateräpintaa. Mitä suurempi on se pinta, johon joku 
määrätty paine vaikuttaa, sitä pienempi on tietysti jokaiseen pinnan 
osaan vaikuttava paine ja päinvastoin. Jos esimerkiksi 20 cm2 
painaa 20 kg, silloin painaa jokaista cm2 yksi kilo, mutta jos 20 kg 
painaa kymmenen neliösenttimetrin suuruiselle alalle, niin silloin on 
2 kg jokaista cm2 kuormittava paino. Jos hollanterin valssi painaa 
yhtäaikaa neljällä terällä pohjateriin ja valssiterät ovat 100 cm 
pitkät ja 0,6 cm paksut, on terien pinta-ala:

4 x 100x0,6 cm -240 cm2.
Valssin paino on siis 240 cm2 suuruisella alalla. Jos valssin pai

non vaikutusta suurentaisimme valssin painoa. lisäämättä, niin olisi 
siis terien vaikutuspinta-alaa pienennettävä. Tätä emme saavuta 
muuten kuin käyttämällä ohuempia teriä tai asettamalla terät 
kauemmaksi toisistaan. Emme kuitenkaan voi väittää, että jos 
lisäämme valssin painoa, samalla lisäisimme jauhamiskykyä.

■ Että kuidut terien pintojen välissä juuri parailleen jauhautuisi- 
vat, tarvitaan jokaisessa tapauksessa määrätty paineen ja valssin 
terien nopeuden suhde. Jos terien välistä hankausta jollakin tavalla 
lisäisimme liiaksi tai vähentäisimme liian pieneksi, niin saisimme 
kummassakin tapauksessa huonon työn tuloksen. Jos tekisimme 
terien välisen kosketuspinnan kovin suureksi lisäämällä terieh lukua 
ja teräreunan paksuutta ja vähentäisimme kierroslukua, olisi sil
loin terien välissä paljon massaa, mutta aikaa kuluisi enemmän, 
ennenkuin se jauhautuisi. Toiselta puolen vähentämällä terien luku
määrää, käyttämällä hyvin ohuita teriä ja lisäämällä valssin kier
roslukua voimme saada kuidut katkeamaan hyvin äkkiä pätkiksi. 
Täten saisimme vähällä ajalla ja voiman kulutuksella massan jau- 
hautumaan, mutta siitä valmistettu paperi olisi kovin heikkoa ja 
haurasta, ja jos jatkaisimme jauhamista, emme siitä saisi syntymään 
juuri minkäänlaista paperia.

Jos nyt teemme yhteenvedon edellä olevasta, niin voimme mää
ritellä seuraavat jauhamisen edellytykset:

Käyttämällä pientä teräin välistä painetta säilytämme kuidut 
eheinä eli muuttumattomina, mutta että kuidut jauhautuisivat val
miiksi, kulutamme enemmän aikaa ja käyttövoimaa. Käyttämällä 
suurta teräin välistä painetta jauhamme massan pian ja vähällä voi-
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maila hienoksi, mutta, kuidut katkoutuvat pätkiksi. Jauhamista 
emme saa liiaksi jouduttaa, sillä silloin häviävät kuitujen parhaat 
ominaisuudet.

Terien kosketuspinnat eivät saa olla liian ohuet eivätkä vähä
lukuiset, ja valssi ei saa liian suurella paineella vaikuttaa pohja- 
teriin.

Massan liikkumisnopeuteen vaikuttaa vielä valssiterien asettelu. 
Kiertonopeuden edistämiseksi terät asetetaan usein ryhmittäin siten, 
että tavallisesti neljä terää muodostaa ryhmän, näiden väliin jäte
tään aukko eli harvempi kohta, jonka väliin massa kokoontuu. 
Kun valssiterät asetetaan ryhmiin, niin samanaikaisesti tulee pohja- 
terien olla hyvin leveät ja toisinaan vinossa, muuten tulee liian 
suuri terien kosketuspinnan vaihtelu ja samalla paineen suuruus, 
kuidut jauhautuvat epätasaisesti ja valssi hyppii pyöriessään, ryh
mien reunaterät kuluvat nopeammin ja rikkoutumisia tulee 
enemmän.

Vinoon asentoon asetetaan terät sentähden, että ne jauhaessaan 
siirtäisivät massan sisäreunasta ulkoreunaan, sillä massa, joka kul
kee sisäreunassa, joutuu useammin terien väliin kuin ulkoreunassa 
kulkeva massa; tämä on luonnollista, kun sisäreunassa oleva matka 
on paljon lyhempi.

Vinojen terien asento muodostaa suunnilleen 150 kulman akselin 
suunnan kanssa.

Jauhamistulokseen vaikuttaa vielä suuresti se, mistä aineesta val
mistamme-terät. Käytännössä olevat terät ovat pääasiallisesti teräk
sestä, pronssista ja kivestä. Jos valmistamme halvempia papereita, 
kuten kääre-, sanomalehti-, paino- ym. sentapaisia papereita, niin 
silloin vain teräksestä valmistetut terät ovat käytännössä, sillä ne 
ovat paljon halvemmat kuin pronssiterät sekä kovemmat ja kestä- 
vämmät kulumista vastaan. Teräksisillä terillä on tosin se paha 
ominaisuus, että ne ruostuvat ja jättävät erikoisen hyviin, valkoisiin 
papereihin ruostepilkkuja, eikä erikoisiajeissa, kuten esim. valo
kuvauspapereissa saa olla ruostepilkkuja. Teräksisillä terillä on 
vielä se paha ominaisuus, että ne mustuttavat massan, jos jauha
tamme kauan samaa ainetta. Kun käytämme kauan samoja teriä, 
niin niiden syrjät kuluvat pyöreiksi ja jauhamisen vaikutus huono
nee. Joskin siis huomaamme teräksisillä terillä olevan useita epä
kohtia, on niillä useita etujakin. Ne ovat, kuten mainittiin, paljon 
halvempia kuin pronssiterät, niitä käyttäen voimme jauhaa massan 
pikemmin ja vähemmällä voiman kulutuksella, joihin pääseikkoihin 
nojaten käytetäänkin yleisemmin teräksisiä teriä.

Pronssiterät eivät ruostu eivätkä jätä jälkiä paperiin, massa ei
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mustu, vaikka joudumme kauemminkin samaa jauhamaan. Pronssi- 
terät eivät lohkeile kuten teräksiset. Kuta kovempia teriä käytetään, 
sitä ankarammin massa jauhautuu. Valitsemalla sopivan terien 
välisen kosketuspintasuhteen voimme vähentää kovien terien vaiku
tusta. Vaikkakin pronssiterillä on joitakin etuisuuksia muutamien 
erikoispaperilajien valmistuksessa,. eivät ne sittenkään niin suuria 
ole, että pronssiteriä käyttäisimme muuta kuin joissakin harvoissa 
tapauksissa. On aina pidettävä mielessä, että jos hoidamme huo
nosti pronssiterillä varustetun hollanterin, saamme siitä huonon 
tuloksen. Useimmat epäkohdat johtuvatkin huonosta hoidosta. 
Useinhan näkee, että hollanteri pyörii vuosikausia sellaisenaan, 
ikäänkuin se olisi joku ikiliikkuja, kunnes terät ovat aivan kulu
neet ja lohkeilleet. Työläiset ovat voineet jo kauan tuskailla ja 
ihmetellä, kun se ei vedä ja vaikkakin sitä pidetään kovasti jau
hamassa, niin sittenkin paperikoneelta valitetaan, että tulee raakaa 
massaa. Tarkastellessa valssin teriä saattaa usein havaita, että 
ne ovat lohkeilleet niin paljon, että korkeintaan 10— 15 % on hyö
dyllistä teräpintaa, että valssi on vinossa, jolloin jauhaminen on 
hyvin vaillinaista, sillä valssiterät ottavat alateriin vain toisesta 
päästä, kunnes ovat kokonaan kuluneet ja siten jauhava teräpinta 
suurentunut. Usein havaitaan, että terien väliin on muodostunut 
paksu pihkakerros, joten terien väli on tullut pienemmäksi ja mas
san kierto huonontunut. Olisi siis välttämätöntä toimittaa usein 
valssiterien puhdistus.

Hollanterivalssi tekee- siis aina kahdenlaista työtä: se jauhaa 
massan ja kuljettaa sitä ammeessa eli antaa sen kiertoliikkeen, 
jonka massa jauhautuakseen tarvitsee. Käytännöllisten kokeitten 
avulla on huomattu, että massan kuljetus tässä muodossa tarvitsee 
suhteettoman paljon voimaa. Massan liikkeen aikaansaamiseksi 
kuluvan voiman suuruus vaihtelee johtuen hollanterin rakenteesta ja 
siitä, miten täyteen sen täytämme. Eräissä tapauksissa se nousee 
puoleen koko voimamäärästä. Onpa eräs saksalainen spesialisti 
koettanut laskujen avulla todistella, että siihen kuluu 92 % koko 
voimamäärästä, mutta käytäntö on osoittanut toisenlaisia tuloksia.

Vaikkakin ensi silmäyksellä näyttää, että valssin toimittama 
massan viskaaminen on turhaa työtä, ei se aivan sitä ole, sillä 
parantaahan sekin massan ominaisuuksia. Massa ja kuitukimput, 
viskautuessaan valssin vaikutuksesta kattoa eli kypärää vastaan, 
muuttuvat siten, että kuidun pinta tulee jonkun verran limaiseksi, 
rasvaiseksi. Käytännön miehet tietävät, mitä piiskaaminen vaikut
taa valmistuvan paperin laatuun. Tällaisesta massasta valmistettu 
paperi on tiiviimpää ja pohjaltaan tasaista ja selvää. Paperin poh-
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jän selvyys tarkoittaa sitä, että katsottaessa paperia valoa vastaan 
se näyttää samanlaiselta joka paikasta. Siinä ei ole tummempia ja 
vaaleampia kohtia. Jos piiskatessa vielä pidetään valssia niin, että. 
se on jotenkin lähellä alateriä, niin silloin massassa olevat nuput 
ja kuidut hajaantuvat. Jos jauhettava kuitu on puu- tai olkisellu- 
loosaa tai puunvanuketta, niin piiskaamisen vaikutus tulee selvästi 
näkyviin.

On tehty vielä sellainenkin havainto, että massan ominaisuuksiin, 
vaikuttaa vielä se, mistä ja miten johdamme käyttövoiman hollan- 
terivalssiin. Eräässä tehtaassa oli hollanteriosaston alakerrassa 
valta-akseli, josta johdettiin käyttöhihnat yläkertaan, hollanterin 
akseliin. Tehtaan laajentuessa muutettiin hollanterit moottoreilla 
käyviksi. Moottorit sijoitettiin yläkertaan hollanterien taakse. Siitä 
oli seurauksena massan laadun muuttuminen. Valssi ei enää pai
nanutkaan koko painollaan pohjateriin, vaan jauhatus oli heikompi 
hihnan taaksepäin vetävästä vaikutuksesta. Tässä onkin yksi hollan- 
terirakenteen heikkoja kohtia, sillä voiman vaikutus on aina tun
tuvampi senpuoleisessa akselin päässä, johon kiertoa aiheuttava 
voima johdetaan. Jos voima johdetaan esimerkiksi alhaalta, niin 
voiman vaikutus hihnan puoleisessa päässä on alaspäin ja toisessa 
päässä ylöspäin.

Erilaisia jauhatustapoja

Jos täytämme hollanteriammeen hyvin täyteen, niin silloin on 
terien välissä aina paksu massakerros. Tällöin valssi painaa pienem
mällä voimalla yksityistä kuitua, sillä paine jakaantuu aina jokseen
kin tasan jokaiselle kuidulle. Kuitu pysyy eheämpänä ja hajaantuu 
haiveniin eikä katkea tasaiseksi ja lyhyeksi. Näin jauhaen saamme 
massan rasvaiseksi eli limakkaaksi ja paperikoneessa tällainen massa 
ei laske itsestään vettä helposti pois. Siitä saamme kauniin ja tasai
sen paperin. Tällainen massa liimaantuu ja värjääntyy hyvin, sillä 
liima ja väri imeytyvät hienojen kuitujen sekaan. Paksuksi täytetty 
hollanteri sisältää 6—8 % kuituaineita ja lopun vettä.

Jos täytämme hollanterin veteläksi, noin 3—5 %, niin sillä on 
päinvastainen vaikutus. Ohuessa massakerroksessa on kuituja 
vähemmän, jolloin yksityinen kuitu joutuu kovemman rasituksen, 
alaiseksi ja niin se katkoutuu lyhyeksi. Tästä massasta poistuu 
vesi paperikoneessa helposti, samoin täyteaineet poistuvat helpom
min, paperi on tummempaa ja vähemmän tiivistä.

Eri kuitulajit jauhautuvat ja muuttuvat hollanterissa eri tavalla. 
Mikroskoopissa tarkastaessamme huomaamme, että pellava, hamppu*
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manilla, juutti ja olki hajaantuvat helposti. Sen lisäksi ne vielä 
varsinkin solmujen kohdilta hajaantuvat pitkittäisiin osiin; etenkin 
pellavan näemme katkeaman kohdilta hajaantuvan haiveniin. Toisin, 
on katkoutuvan kuidun, kuten puuvillan ja puuselluloosan laita. Ne 
ovat luonnostaan litteät ja ohutseinäiset, niin että näyttää kuin ne 
katkeaisivat itsestään. Olkiselluloosa on jo alkuaan hienosyistä ja 
rasvaista eikä näin ollen kaipaa paljon jauhamista, siitä saa 
piiskaamallakin jo välttävän massan. Jos puuvillan ja puuselluloo
san tahtoo jauhaa rasvaiseksi, on käytettävä pientä painetta ja jau
hamiseen on kulutettava enemmän aikaa. Sulfiittiselluloosan 
bbamme muuttumaan pikemmin kuin sulfaattiselluloosan. Jos s ll- 
fiittiselluloosan saamme 60 minuutin ajalla hyväksi, niin sulfaatti- 
selluloosa vaatii 90 minuuttia jauhautuakseen samanlaiseksi. Puu- 
vanuke on jo hiomakivellä katkottu lyhyeksi, joten siitä ei saa jau
hamalla liian rasvaista massaa, tämän voi tehdä ainoastaan kovalla 
piiskaamisella. Jos ylenmäärin jauhetaan, niin kuidut muuttuvat 
lopulta muodottomaksi limaksi, joka pidättää liian kovasti vettä 
metalliverkolla, ja tästä on haittaa paperikoneen pusertimille.

Jos kuidut eli massa on jauhettu aivan yhtä pitkiksi, voimme* 
silloinkin valmistaa verrattain lujaa ja kestävää paperia, mutta sen 
muut ominaisuudet eivät ole hyvät. Lyhyestä kuidusta tulee tasa
pintaista ja eheäpohjäistä paperia, mutta kestävyydeltään heikkoa. 
Näin ollen ei yhdestä kuitulajista saada paperia, joka laadullisesti' 
vastaisi kaikkia niitä vaatimuksia, joita sille asetetaan.

Jos yhdistämme pitkän ja lyhyen kuidun, niin silloin saamme 
niiden molempien puutteet korjatuiksi. Tällöin pitkä kuitu antaa 
kestävyyden ja lyhyet laskeutuvat pitkien lomiin, ja näin epätasai
suudet täyttyvät. Jos tällaisesta massasta paperia valmistettaessa 
on koneen tuukilla pidetty oikea laimennusvesi ja hyvä ravistus, 
saamme paperia, joka on lujaa ja tasaista.

Puuselluloosa on alkuaan jotenkin tasapitkäkuituista. Hollante- 
rissa jauhamalla voi sen saada sellaiseen muotoon, että siitä saa
daan lujaa ja tasaista paperia, kun osa kuiduista jätetään entisel
leen, osa hajoitetaan haiveniseksi ja osa jauhetaan pätkiksi. 
Samaan tulokseen pääsemme myös, jos sekoitamme useampia kuitu- 
lajeja sekaisin, sillä mitä useampilajista kuitua on, sen parempi on 
massa.

On käytetty sitäkin tapaa, että kukin kuitulaji jauhetaan erik
seen ja kyypissä sekoitetaan toistensa kanssa. Teoreettisesti tämä. 
on oikein, sillä silloinhan voimme jauhaa jokaisen kuitulajin sen 
pituiseksi kuin haluamme, mutta käytännössä se ei käy, sillä siinä..
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tulisi kuitu eri aikoina eri pituista. Ei ole aina niin varmaa, saisi- 
vatko hollanteri työläiset valmistetuksi aina samanlaisen kuidun, 
eihän heillä ole aina tiedossa, milloin on pehmeäksi keitetty sellu
loosa ja milloin kovaksi, he saattaisivat jauhaa pehmeän kuidun 
yhtä kovasti kuin kovemman kuidun. Kustannuksien vähentämi
seksi on nykyisin tultu siihen, että sanomalehti- ja muita huonompia 
papereita valmistettaessa ei mekaanista puuvanuketta jauheta hol- 
lanterissa ollenkaan, vaan sekoitetaan vain kyypissä tai säätäjillä 
selluloosan kanssa. Siten säästämme energiaa ja ihmistyötä sekä 
pääsemme pienemmällä hollanterikoneistolla, mutta varmaa on, että 
laadullisesti hyvää massaa emme saa. Jos asiaa tarkemmin ajatte- 
lemme, huomaamme, että kova ja pehmeä kuitu eivät tietenkään 
jauhaudu samalla tavalla, joskin molemmat jauhamme sekaisin. 
Kova kuitu katkeaa paremmin, pehmeä litistyy ja pakenee helpom
min terien edestä.'

Erirakenteisia hollantereita
Vanhempana aikana, kun hollanterin päät olivat puoliympyrän 

muotoiset, oli massan kierto niissä huono. Tällaisessa ammeessa 
syntyi aina niin sanottuja "kuolleita kohtia” . Toisin sanoen massa 
pysähtyi toisiin kohtiin paikoilleen, joten täytyi melalla aina auttaa 
massan liikettä, ja sittenkin jäi aina raakoja kohtia. Että massan 
kierto saadaan tehokkaaksi, rakennetaan nykyisin hollanterin päät 
hiukan ellipsin muotoisiksi. Valssin takaista kynnystä on nostettu 
vähintään akselin tasolle, vieläpä 150 mm yli sen, josta pohja tekee 
yhtämittaisen laskun tyhjän kanavan käännekohtaan asti.

Allaolevassa taulukossa verrataan vanha- ja uusimallisen hollan
terin mittoja.

Vanha malli Uusi malli
J  = hollanterin sisältö litroissa . ..............  3000 3000
h = pohjaterien nousu mm ..............................  300 300
Wd= valssin läpimitta mm ..........................  850 1300
Wb = valssin leveys (terien pituus) mm . . . .  850 1050
Wb :J = valssin leveyden suhde sisältöön . . 0,28 0,35
Ei = hollanterin leveys valssin puolella mm . . 890 noo
B2 = leveys vastaisella puolella mm ..........  800 650—750
B 3 = ammeen pituus mm ............................... 3800 4200
B = ammeen koko leveys mm ...................... 1780 2000
A = valssin keskipisteen etäis. edestä lask. mm 1900 2300
R = pohjan kaltevuus pohjan vastais. puol. % 0,4 6—7,5
Ihk = kynnyksen korkeus yli keskipisteen mm 50 100—150
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1L1 -  valssiterien lukumäärä kpl............ 72—82
ZZ2 = pohjaterien lukumäärä kpl.............. . . . .  18—20 30
m -  kierrosluku minuutissa.................... ........  180 15 0 - 15 5
XJ = kehänopeus m/sek............................ 8 10
V  = massan nopeus m/min.................... ........  2—3 8— 12
♦e = massan sakeus % ............................ . . . . .  5 5 - 8
lg = leikkauksien pituus ........................ ........  61800 129000

Tavallisemmin on hollantereita kahta eri pääryhmää: puolimassa- 
ja  täysimassahollanteri. Mutta koska puolimassahollantereita käy
tetään lumppumassan valmistuksessa ja koska maantieteelliseltä kan
nalta katsottuna Karjalassa ja yleensä pohjois-Venäjällä ei lumppu- 
paperin valmistus tule kysymykseen lähitulevaisuudessa, voimme 
hyvällä syyllä sivuuttaa puolimassahollanterien selostuksen. Tar
kastelemme vain täysimassahollanterin rakenteita.

Täysimassahollantereita on konstruoitu paljon ja monenlaisia, 
mutta eivät ne ole yleensä saaneet sen suurempaa käytäntöä. Mas
san kiertonopeutta on koetettu lisätä ja on siinä osittain onnistuttu.

Täysimassahollanterin teriä on käytännössä tavallisimmin 7 eri 
la jia :

1) terät ovat ohuet;
2̂) valssi- sekä pohjaterät ovat teräksestä;

3) valssiterät pronssia, pohjaterät teräksestä;
.4) valssiterät teräksestä, pohjaterät pronssia;
5) valssi- sekä pohjaterät pronssia;
6) valssi- tai pohjaterät kivestä;
7) kaikki terät kivestä.
Kuva 6 osoittaa valssite-

xien eri asetustapoja. Mo
lempia tapoja käytetään se
kä ryhmissä että yksityisesti 
«asetettuna. Vielä käytetään 
valssiteriä asetettuna joko 
suoraan, vinoon tai kulman 
muotoisesti.

Kuva 7 osoittaa eri ase
tustapoja. Suora ja vino 
asetus on yleisin, kulma-ase
tus harvinaisempi.

Pöh j atefä-asetuksia on
myöskin kolmenlaisia. ICu- Kuva 6 Hollanterin valssiteraryl.ini- 
-vat 8 A ja 8 B osoittavat tyksiä
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Kuva 7. Hollanterin valssin terä- 
ryhmityksiä. A suora terä, B nel
jän ryhmän, C kolmen ryhmän, 

D kulmaryhmitys

pohjaterien asetuksen. Enimmän 
käytännössä oleva terämuoto on. 
suora, vähemmän suositeltava on 
vino terämuoto. Vinossa terä- 
asetuksessa ovat terät niin ly
hyet, että nuput ja solmut luisu
vat jauhautumatta terien välistä- 
Kulmaterämuoto on parempi. 
Sanomalehtipaperia valmistet
taessa käytetään tavallisimmin 
sekä teräksisiä valssi- että poh- 

jateriä. Erikoistehtaissa, joissa valmistetaan valokuvaus-, hienom
pia kirjoitus-, posti- ja tupakkapapereita ja muita hyviä papereita 
teknillisiä tarkoituksia varten, ovat pronssiterät käytännössä. Näillä 
terillä saadaan puhdas ja rautavapaa massa. Terien paksuus on 
tavallisesti 6—7 mm, pohjaterät 3—5 mm. Itse hollanteritkin teh
dään yleensä pienet, 150—200 kilogrammalle kuivaa massaa, koska 
erikoislajeja valmistettaessa parttiat eli valmistuserät ovat pieniä, 
usein 400—500 kg ja pienillä hollantereilla se voidaan mukavimmin 
järjestää.

Imupapereita varten suositellaan hyvin teräviä, teräksisiä teriä ja  
lisäksi hyvin ohuita sekä hyvin ohuttäytteisiä.

Jos on valmistettava erityisiä, 
rasvankestäviä papereita, silloin ovat 
terät basalttilaavasta. Rasvankestä
viä papereita varten jauhetaan massa 
rasvaiseksi. Raaka-aineena käytetään 
kovaa selluloosaa joko valkaistuna 
tai ilman. Tällaisia lajeja valmis
tettaessa on voimankulutus suuri, 
joten voidaan sanoa, että jos voiman 
saanti on yleensä vähäinen, niin ei 
pitäisi valmistaa näitä lajeja. Mutta 
jos yleensä rasvankestäviä papereita 
valmistetaan, ovat basalttilaavavals- 
sit parhaat. Seuraavat edut puhu
vat niiden puolesta:

1) korkea rasvan pitäväisyys;
2) saadaan pitkää ja rasvaista

massaa, josta tulee sitkeä ja vahva Kuva g B. Hollanterin kulma- 
paperi; ja vinopohjaterät

Kuva 8. A. Hollanterin suo- 
rateräryhmä, tavallisemmin 

ovat terät tasaiset
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3) valkoinen tuote;
4) paperiin ei joudu metallihiukkasia;
5) kuolleeksi jauhautumisen vaara on pienin;
6) terät kuluvat vähän;
7) terät ovat happoja kestävät.

Hollantereiden voiman kulutuksesta

Ennenkuin lähdemme varsinaisesti käsittelemään eri rakenteita, 
mainitsemme ensin muutamalla sanalla tehon tarpeesta. Yleensä 
voiman kulutuksen määrääminen on hyvin vaikea. Vasta viime 
aikoina on saatu luotettavia todisteita näihin määräyksiin.

Saadaksemme jonkunlaisen yleiskäsityksen tästä tehon tarpeesta, 
tutkimme eräitä käytännössä tehtyjä kokeita. Seuraavassa taulu
kossa on esitetty tavallisella kynnyksellä varustettuja täysimassa- 
hollantereita.

Tehon tarve Taulukko N :o i

I II III IV V
Hollanterin täytös k g ...................... 250 700 230 250 300
Paperin paino g/m2 ...................... 20 80 30 40 40
Tehon tarve hv. valssin jauhaessa 35 42,2 36,5 40 45
Tehon tarve hv. kun valssi ei jauha 28 35 28,5 25 27
Tehon tarve, laskettu 100 kg kohti 11,2 13,3 12,3 10 9
Tehon tarve 100 kg kohti valssin

jauhaessa .................................... 14 17.5 I5>9 16 15
Puhdas jauhatustehon tarve .......... 7 27 8 15 18
Prosenteissa lausuttuna puhdas jau

hatustehon tarve koko tehon
tarpeesta ...................................... 20 22 22 37,5 40

Massan sakeus % .......................... 7 - 8 7-8 7 - 8 ^ - 7 7-8

Kuten taulukosta näkyy, menee voiman kulutuksesta jauhatuk
sen osalle ainoastaan 20—40 % ja loppu 60—80 % kuluu massan 
eteenpäin kuljettamiseen. Nämä kokeet on tehty kynnyksen ollessa 
normaalinen. On tehty kokeita, joissa kynnys on hyvin korkea ja 
havaittu, että tehon tarve on tällöin ollut 40—50 % suurempi.

Toinen taulukko näyttää erilaisten papereiden jauhatuksessa 
tarvittavan tehon.

/  19 /



Taulukko Nro 2

Paperilajit Ni Ns u E A

Heikko jauhatus puumassapitoi- 
sia papereita varten (65 % 
p uum .)................................. 9,5-10 —1 -1,5 300—1000 14—15

Normaalijauhatus keskinkertaisia 
ja parempia papereita varten 11— 12,5 2,2-2,5 2,5—3 300-400 30-37

Kovempi jauhatus pergamentin 
tapaista tuotetta varten 12— 13 3-4 2,5-3 200-400 30—39

Hyvin kova jauhatus selluloo
sasta valmistettuja ohuita 
papereita varten............... ... 15—18 6-7,5 4-5

00TT1OOCN 60-90
Kova jauhatus rasvan kestäviä 

papereita v a r te n ............... 15-18 6-7 3—4 300—400 50—70
Parempia kartonkeja ja kirjoitus

papereja, liinalumput . . . 15-20 —  — 8-20 100-  150 120-200

Taulukossa merkitsee:
Nx = kokonaistehon tarve 100 kg kohti massaa.
N3 = jauhamistehon tarve 100 kg kohti.
U -  massan kierrosaika tunneissa lausuttuna.
E = hollanterin sisältö kg.
A =koko työ tunneissa 100 kg kohti.

Kuten sanottu, on monenlaisia hollantereita rakennettu, muun
muassa sellaisia, joissa massan eteenpäin kuljettamiseksi käytetään 
potkureita. Mitään yleisempää käytäntöä ne eivät ole saavuttaneet, 
sillä niillä on taas omat epäkohtansa. Varsinkin lumppumassa tah
too tarttua potkureihin kiinni, joten ne soveltuvat etupäässä puu- 
vanukkeen jauhamiseen.

Massan kierrosnopeutta ja jauhamista on paljon edistänyt se, 
että on ruvettu käyttämään suurempia valsseja. Tällöin voidaan 
kynnys sen takana tehdä korkeammaksi, joten lasku tulee suurem
maksi, ja massa saa nopeamman liikkeen. Massan kiertokulkua 
edistävät vielä ammeen erikoiset pyöristykset, joita on useita eri 
malleja.

Hollanterirakenteet

Tässä hollanterissa saadaan hyvä sekoitus. Valssi, joka on sijoi
tettu ammeen päähän, on tavallista leveämpi, sen läpimitta on tehty 
niin suureksi, että massalle saadaan hyvä kierto. Massan sekoitus 
on erinomaisen hyvä, sillä joka kierroksella kuidut siirtyvät sisäsei- 
nämältä ulkoseinämälle ja päinvastoin. Jauhamistulos on suuri sekä 
suhde y  = 0,433, kun vanhemmissa se on 0,35.
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Kuva 9. Kuvassa on 1 Wrigely, 2 Umpherston (Edinbourgh 1881) 3 Hoyt, 
4 Brodie, 5 amerikkalainen, 6 Rabus-hollanteri

Esimerkki: Yksi suuri Horne-hollanteri, josta saadaan 700 kg 
massaa (paperin paino), voi tehdä painopaperille vuorokaudessa 
15 tyhjennystä, siis yksi hollanteri valmistaa:

15 x 700 kg = 10500 kg.
Kaksivalssisia hollantereja käytetään myös. Enimmän on ehkä 

käytännössä Ho f f immer-hollanteri.
Tässä kumpikin valssi saa käyttönsä eri puolelta ja se järjeste

tään samasta akselista, jolloin tulee olla ristihihna. Tämä on sen 
rakenteen heikko kohta. Tätä rakennetta on yleensä vähän käy
tännössä.
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Huber-hollanteri on rakennettu niin, että valssi on ammsen väli
seinän kohdalla ja amme on tehty kaksiosaiseksi, ja massa jakautuu 
kahtaanne mentyään valssin lävitse. Tässä rakenteessa on massan 
sekoitus huono, joten sitä nykyisin näkee harvemmin käytännössä.

Erikoisrakenteisena mainittakoon vielä Driesens-hollanteri. Siinä 
on se epäkohta, että jauhatusaikaa ei voida säätää, sillä massa syö
tetään toisesta päästä sisään ja juoksee valmiina toisen pään kautta 
ulos. Valsseja on tavallisimmin neljä. Tässä ei voida saada määrä- 
tynlaatuista kuitua, sillä vaikkakin valssiluku lisättäisiin 6—8, niin 
sittenkin se on liian vähän. Pitää laskea valssit heti kovasti jauha
maan, jotta kuidut jonkun verran pienentyisivät, ja näinollen ei 
piiskausta voida erikoisemmin toimittaa. On ollut ja yhä vieläkin 
on vaikeasti ratkaistavissa, miten saamme jauhamistyön taloudelli
semmaksi, sillä tiedämme, että nykyinen jauhamiskone, hollanteri, 
ei ole parhain, mitä voisi olla.
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IKuva n . Kuvassa on i amerikkalainen Dambricourt, 2 myös amerikkalainen 
nelivalssinen, 3 on Hoffimmer-hollanteri

Tässä mainituille ja lukuisille muille rakenteille on yhteistä se, 
êttä massa kiertää vaakasuorassa asennossa. Jo varhaisempina 

aikoina on kyllä konstruoitu malleja, joissa massa kiertää ylhäältä 
alas, siis pystyasennossa. Tällöin massan kuidut tulevat kulkemaan 
saman matkan, jotavastoin tavallisessa hollanterissa tulevat ulkosei- 
nämällä olevat kuidut kulkemaan pitemmän matkan ja joutuvat siis 
olemaan vähemmän aikaa terien välissä.

Kaikissa edellämainituissa, kulkekoon massa miten tahansa, 
pysty- tai vaakasuorassa asennossa, toimittaa hollanterivalssi sekä 
jauhamisen että massan kuljettamisen. Näitä on sovitettu tavallisiin 
sekä alakanavahollantereihin.

Näistä mainittakoon Englannissa 
suuren käytännön saavuttanut Taylor- 
liollanteri. Tässä rakenteessa laaja 
putki muodostaa hollanterin alaosan, 
putken alapäässä on potkuri, joka 
ajaa massan terien väliin. Sekaantu- 
aninen on tässä aivan täydellinen ja
emuissakin suhteissa lienee tuntuvia Kuva 12. Huber-hollanteri



etuja moniin muihin rakenteihin verraten. Näitä ja monia* 
muita erikoistyyppisiä rakenteita lukuunottamatta on kuiten
kin tavallinen hollanteri leveine ja suurine valsseineen eniten: 
suosittu ja laajemmin käytännössä. Saksalaiset konetehtaat Woith ja. 
Fiillner rakentavat enimmin hollantereita. Niissä on suuri valssi, 
kapea, tyhjä kanava, korkea kynnys, hyvä massan kierto, joten: 
voimme niitä edelleen parhaina suositella. Ei siksi, että Neuvosto
liiton niitä pitäisi saada, sillä omat konetehtaat konstruoikoot oma- 
tyyppisiä jauhinkoneita. On vapauduttava myös tällä alalla ulko
maista.

Kuva 14 osoittaa Woithin konepajan valmistaman hollan- 
terimallin.

Viime aikoina ovat ruotsalaiset konetehtaat alkaneet kilpailla 
paperiteollisuuden koneistolla. Varsinkin A. B. Karlstads Meka- 
niska Werkstad on aivan äsken konstruoinut erikoisrakenteisen 
hollanterin. Siinä on alaterät sovitettu hyvin ylös kynnyksen nou
suun, siis ei valssin kohdalle pystysuunnassa, myöskin on erikoi
suuksia ammeen rakenteessa. Tästä ei vielä käytäntö ole antanut 
tarkempaa tuomiotaan.

Nykyisin valmistetaan tavattoman monta eri paperilajia, ensik
sikin kolme suurta ryhmää: paperi, pahvi ja kartonki ja näissä ryh
missä kymmeniä, jopa satoja eri lajeja, paksumpia, hienompia, kai1-
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Kuva 14. Woithin hollanteri

liimpia ja halvempia, monivärisiä ja värittömiä. Tämä monilajisuus 
vaikeuttaa osaltaan myös oikean jauhinkoneen valmistusta. Samalla,, 
kun valmis tuote vaihtelee, vaihtelevat raaka-aineet ja puolimassa. 
Senpä vuoksi kysyykin oikean rakenteen valmistaminen, kiinteiden: 
jauhamistyötapojen määritteleminen aikaa ja vaatii paljon kokei
luja alan erikoistuntijoilta.

Yleissääntöjä hollanterisi työtavoista 

I

Avoin tai tavallinen hollanteri, olkoon se sitten mitä rakennetta  ̂
tahansa, ei työskentele yhtä taloudellisesti kaikilla raaka-aineilla^ 
aina sen mukaan, halutaanko rasvaista tai katkottua massaa, lyhyttä.

/ 25 /



tai pitkää kuitua. Kaikki eri lajit vaativat aina joka tarkoitukseen
sille sopivan hollanterin, sopivan massan nopeuden ja määrätyn

rmassan sakeuden tullakseen mahdollisimman hyviin tuloksiin.

II
On mainittu, että holanterin valssilla on kahdenlainen tehtävä, 

nimittäin jauhaminen ja massan kuljettaminen. Mitä massan eteen - 
päinkuljetukseen tulee, niin hollanterin valssi on siihen vähemmän 
sopiva. Hyvän jauhamisen aikaansaamiseksi muodostavat monet 
terät pieniä välisolia, ja nämä eivät ole sopivia rakenteita massan 
.kuljetukseen. Valssiterät aikaansaavat massan liikkeen viemällä mas
san mukanaan. Tässä on suuri eroitus valssin kehänopeuden ja 
massan kiertonopeuden välillä. Ainoastaan osa siitä massasta, jonka 
terät alkuaan kohtaavat, tulee to4ellisuudessa kuljetetuksi eteen
päin, jotavastoin osa jää jälkeen ja tekee pyörteitä. Terät myös
kohtaavat takaisin valuvan massan uudelleen kynnyksen ja valssin 
sälillä, joten siihen tehty työ on mennyt hukkaan, samoin massa 
.kiertää myös osaksi valssin mukana.

III
Tavallisissa hollantereissa vaihtelee massan sakeus 4—8 %. 

Tämä sakeus vaikuttaa suuresti valmiin massan tulokseen, aikaan, 
tuotteen laatuun sekä voiman kulutukseen. Neljäprosenttista massaa 
täytyy valssin terien työntää liikkeelle kaksi kertaa enemmän kuin 
‘kahdeksanprosenttista massaa, joten tässä syntynyt työnhukka on 
osapuilleen kaksi kertaa suurempi. Kokemus näyttää siis, että sääs
tetään työtä massan sakeuden ollessa suurempi, sillä kahdeksan- 
prosenttinen massa ei suinkaan tarvitse jauhamiseen kahta kertaa 
pitempää aikaa kuin neljäprosenttinen, tehon tarve ei myöskään ole 
läheskään kahta kertaa suurempi, vaan melkein sama.

IV
Massan kiertoa edistää sopiva terien asettelu, sopivat solat vals

sissa, valssin suuri läpimitta, suuri kehänopeus, korkea kynnys, poh
jan hyvä lasku, pohjan ja ammeen käyristyskohdissa sopiva pyöris
tys, seinien oikea muoto ja niiden sileys.

V
Jauhamiskyky paranee terien lukumäärän enetessä ja valssin 

nopeuden kasvaessa, mutta nämä seikat vaikuttavat jälleen päin
vastoin massan liikkeeseen nähden. Vahvempi massa myös auttaa
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jauhamista, mutta vähentää liikkumisnopeutta. Saadaksemme tyy
dyttävän massan kierron ei siis sovi mielin määrin valssiterälukua 
suurentaa, silloin nimittäin terien väliset solat käyvät liian ahtaiksi. 
Jauhamistyön parantamiseksi olisi siis pohjaterälukua lisättävä. 
Hyvä .jauhamiskyky edellyttää myös, että määrätty paine on saavu
tettavissa, joten terien kosketuspinnan suuretessa myös valssin paino 
on saatava suuremmaksi.

Pääpaino on hollanterityössä kiinnitettävä huolellisuuteen, sillä 
vaikkakin hollanteri olisi kuinka hyvä tahansa, jos sillä huolimatto
masti työskennellään, niin kuitu tulee sopimaton. Ammeen täyttämi
sen tulee tapahtua mahdollisimman nopeasti, sillä mitä nopeammin 
saamme sen täyteen, sitä enemmän jää aikaa jauhamiseen. Amme 
täytettäköön hyvin täyteen, mutta varottakoon, ettei se käynnin 
aikana mene yli. Kun amme on saatu täyteen, lasketaan valssi alas 
niin paljon, että se ei juuri paina alateriä, puhdistetaan ammeen 
syrjiin tarttuneet massakappaleet, jotta ne eivät putoilisi* tyhjennyk
sen aikana ja joutuisi sekaan raakaa massaa. Kun massa on teh
nyt ammeessa muutaman kierroksen tai kun isommat kappaleet ovat 
hajonneet, lasketaan valssi alas niin paljon, että jauhava ääni kuu
luu selvästi korvaan. Näin jatketaan jauhamista y2—i tunti, jolloin 
valssi nostetaan ylös niin paljon, että terät eivät paina toisiaan, ja 
nyt annetaan massan piiskautua siinä. Väliin on melan kanssa 
vielä autettava pohjasta. Jauhamis- ja piiskaamisajalla ei ole 
yleensä tarkkoja sääntöjä, se riippuu hyvin paljon hollanterien 
lukumäärän suhteesta paperikoneen kulutukseen. Huonompia pape
reita valmistettaessa, jolloin kone kuluttaa massaa nopeasti, on 
jauhamisaika aina pieni, mutta hyviä erikoispapereita valmistet
taessa jauhetaan massa hyväksi, ja paperikone kuluttaa sitä sen 
mukaan.

Jos amme täytetään pumpun avulla tai sellaisella raaka-aineella, 
joka on jo hajoitettu, niin silloin saadaan valssi laskea heti jauha
maan. Jos amme täytetään puumassa- tai selluloosa-arkeilla, on 
varottava laskemasta kovin monta arkkia yhtaikaa, sillä ne joutu
vat samanaikaisesti terien väliin ja nostattavat hyvin äkisti valssin 
ylös saattaen toisinaan aikaan laakerien rikkoutumisen, kun valssi 
kovalla voimalla putoaa alas.

Toisinaan muuttuu hollanterin täyttäminen vaivaloisemmaksi, on 
käytettävä melaa yhä useammin, sillä se ei tahdo vetää. Tällöin on 
tarkastettava, onko ammeen pohja alaterien edestä murtunut ja näin 
muodostunut kynnys terien eteen, ja jos niin on, on pohja semen
toitava uudelleen.
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Kun massa on valmiiksi jauhautunut, ja jos alhaalla kyypissä 
on tilaa, avataan laskuventtiili auki ja tehdään n.s. pudotus. Mas
san valmius tutkitaan yksinkertaisemmin ja parhaiten siten, että 
otetaan massaa sankoon sormilla ammeesta useammasta kohti, lai
mennetaan se vedellä niin, että yksityiset kuidut selvästi erottautu
vat, kaadetaan sangon sisältö hitaasti hollanteriin ja tarkataan koko 
ajan, näkyykö veden seassa palasia.

Hollanterin tyhjennyksessä on myös noudatettava suurta varo
vaisuutta, vesimäärä on tyhjennyksen kestäessä hyvin säännöstel- 
tävä. Täten voimme auttaa paljon paperikoneen työskentelyä, var
sinkin, kun kyypit ovat pienet j a ‘massa lasketaan suoraan kone- 
kyyppiin. Massa on koetettava saada aina yhtä paksuna alas, sillä 
jos laskemme massan alas toisinaan sakeana, toisinaan vetelenä, niin 
se aiheuttaa koneelle n.s. "painon heittoa” , se tahtoo sanoa, että 
paperin paksuus vaihtelee, toisinaan tulee hienompaa, toisinaan pak
sumpaa. Näkee usein tyhjennyksen lopussa laskettavan vettä tar
peettoman paljon sekä vielä puhdasta vettä, sillä usein on järjes
tetty niin, että kiertovettä saadaan hyvin hitaasti ja puhdasta vettä 
hyvin. Se, että hollanterityöläiset mieluummin käyttävät puhdasta 
vettä, on väärin.

Yleensä näyttää siltä, että hollanterityöhön kiinnitetään vähem
män huomiota, se jätetään useimmin kokonaan työläisten huolletta
vaksi, vuorotyönjohtajat unohtavat kokonaan sen osaston. Hollan- 
teriosaston työ on yhtä tärkeä kuin muidenkin osastojen työ, sillä, 
varmaa on, että jos teemme huonon massan, niin paperikoneen työs
kentely on silloin myös huonoa.

Kylliksi ei voida teroittaa puhtauden merkitystä. On vältettävä 
kaikenlaisen lian joutumista hollanteriin ja massan mukana pape
riin. Usein näkee, että lattiaa puhdistettaessa heitetään roskat hol
lanteriin. Siinä saattaa silloin nähdä leipää, lihaa, voita, nappeja 
ja naskaleita. Näiden aineiden heittäjä ei ehkä huomaa ajatella,, 
miten monta hikipisaraa yksi ainoa roska-annos aiheuttaa paperi- 
konetyöläisille ja miten monta kiloa raakkipaperia tulee sen joh
dosta. Massa-arkit ja kollat on pidettävä niin, ettei niiden päälle 
jaloin astuta, tätä raaka-ainetta on pidettävä yhtä hyvin kuin val
miiksi painettua setelirahaa.

Usein näkee myös laakereista vuotavan öljyä massan sekaan. 
Tämä jos mikään on suurena haittana paperikoneessa. Vanhem
man eli vastuunalaisen hollanterityöläisen on myös seurattava 
paperikoneen työskentelyä ja koetettava järjestää työ siten, kuin 
paperikone kulloinkin vaatii.

Hollanteria käyttävät hihnat on pidettävä kunnossa. Näkeehän
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usein sen, että käyttävän moottorin ampeeriosoittaja heittää silloin, 
kun valssi on terillään, 70— 150, mikä on hyvin epätaloudellinen, 
sillä hihna lipuu pyörän pinnalla ja saa aikaan hihnan sekä pyöräin 
kuumenemisen eikä voida kunnolleen pitää terillään. Valssia on 
nostettava hiukan ylös, jotta kuorma vähenee.

Tavallisimmin tapahtuu hollanteriammeen täyttäminen seuraa- 
van järjestelyn mukaan:

Kun massa on laskettu alas säiliöön ja hollanteri on muuten 
kunnossa, suljetaan laskuventtiili. Samalla avataan kiertovesivent- 
tiili aivan täydelleen. Jos kiertoveden saanti on huonoa, niin tämän 
lisäksi lasketaan sekaan puhdasta vettä niin kauan, kunnes vesi 
alkaa kiertää ammeessa, jolloin voidaan puhtaan veden tulo lopet
taa.

On aina käytettävä kiertovettä niin paljon kuin mahdollista, sillä 
vuoden mittaan saamme hollantereissa kuituja takaisin.

Jos esimerkiksi on tehdas, jossa on 3 hollanteria, valmistamme 
sanomalehtipaperia, jolloin voimme tehdä keskimäärin 15 tyhjen
nystä 8 tunnin ajalla, hollanteriin laskemme 8000 1 kiertovettä täyt
täessä, ja vesi sisältää 1,5 g kuituaineita litralle, silloin saamme 
kuituja, jos laskemme 300 käyntivuorokautta vuodessa:

15 x 8000 x 1,5 x 3 x 300 = 162000 kg.
Jos siis olemme käyttäneet täyttöön yksinomaan kiertovettä, 

niin vuoden säästö on 162 tonnia massaa. Tämän lisäksi on otet
tava se, minkäverran käytämme sitä alaslaskun yhteydessä. Työ
läisten on aina muistettava, että jokainen otettu puhdas vesilitra 
on vahingoksi ja se lisää tuotantokustannuksia, ei yksistään kuitu- 
aineessa, vaan muutenkin. Kun vettä on riittävän paljon, niin aloi
tetaan täyttäminen, tavallisimmin kova kuitulaji ensin. Jos on käy
tettävissä sulfaattiselluloosaa, niin se otetaan aivan ensin. Kuitu- 
aineiden jälkeen seuraavat täyte-aineet, savi y.m., senjälkeen liima 
ja  aluna, viimeksi väriaineet. Joissakin erikoistapauksissa mene
tellään toisin. Yleensä annetaan hollanteri-osastolle aina kunkin 
eri paperilajin alkaessa n.s. täyttö-ohje ja sitä on ehdottomasti ilman 
poikkeuksia noudatettava.

Hollanterin täyttöohje

Tilaus N :o 1 5 0 ..............................Kone N :o IV Valmistus N :o 986
Lumppuja .................................. 1 vaunu N :o 3

”  ................ ........... .. 1 ” ” 10
9f _ f> ft .

.................................  1 4
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Selluloosaa ...............................  50 kg Kraft
...............................  50 ” Mitsch

Mokkaa .....................................  1 vaunu, puusta vapaa
Puuvanuketta ............................ 100 kg
Liimaa .......................................  3
Alunaa .....................................  il/2
Väriä .........................................  y2 1 auramin

.........................................  ^4 1 metanil-keltaista

Valmistetaan 16 hollanteria 
6/IV—32.

Kuten ohjeesta nähdään, on siinä käytetty useampaa eri ainetta, 
mutta täyteaineet ovat siitä pois. Koska nykyisin käytetään hyvin- 
kin paljon paremmissa papereissa monenlaisia lisä-aineita, (vaikka 
varsinkin oman maan tuotantoa varten on jätetty täytteet pois) 
saattaa olla niin, että jonkun ajan kuluttua voimme Karjalasta osal
listua kansainvälisille paperimarkkinoille. Tämän tapahduttua on 
meidän valmistettava hyvälaatuista paperia, jotta voisimme lyödä 
kapitalistimaat kilpailussa. Tästä syystä on paikallaan käsitellä 
muutamalla sanalla ns. aineoppia.

AINEOPPI 

Paperin raaka-aineet

Kuten jo tiedämme, on paperi kasvien soluseinämistä muodostu
neiden kuitujen kudos ja saadaan se syntymään siten, että kasvien 
syyt eli kuidut muodostavat veteen sekoitettuina massavellin. Tästä 
massavellistä siivilöidään vesi pois tiheäksi kudotun metalliver
kon avulla, jolloin kuidut muodostavat tasaisen kerroksen verkon 
pinnalle. Näin paperiarkki on valmistunut. Tämä voidaan vielä 
jälkikäsittelyn avulla saada ominaisuuksiltaan sellaiseksi kuin halu
taan.

Kasvien kuidut, joita käytämme paperin raaka-aineena, ovat 
kasvin tärkeimpiä osia, koska ne varsinaisesti muodostavat kasvin 
rungon. Kasvin syyt eli kuidut ovat rungon suuntaan vierekkäin 
asettuneita, onttoja, putkimaisia soluja. Kasvin tarvitsema neste 
eli mahla kulkee näitä soluja pitkin aina ylöspäin, ja näin muodos
tuu uusia soluja ja kasvin runko tulee yhä suuremmaksi. Kasvin 
soluissa on aina suuri joukko erilaisia aineita. Tärkein näistä on 
se, joka muodostaa solujen seinät ja jota kemia nimittää selluloo
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saksi, vastaten kemialliselta kokoomukseltaan kaavaa C6 H10 Os.
Kasvissa olevat muut aineet kokoontuvat kuituputkien onttoihin* 

kanaviin sekä tunkeutuvat seinissä oleviin reikiin ja aukkoihin: 
ympäröiden näinollen kuidut ja täten sitoutuvat kuidut suurem
miksi ryhmiksi. Kasvin rakenne lujittuu näiden aineiden avulla, siis- 
ne ovat ikäänkuin liimaavana aineena.

Varsinaista puuainetta nimitämme ligniniksi. Tämä aine muo
dostaa suurimman osan näitä kuitujen selluloosaan sekoittuneita 
lisä-aineita. Edellä olevien lisäksi on kasvissa enemmän tai vähem
män hartsia, tärkkelystä, sokeria, öljyjä, munanvalkuaisaineita, eri
laisia kumi- ja kasviliima-aineita. Nämä kukin suorittavat kasvissa 
määrättyä tehtäväänsä. Näistä erilaisista aineista voimme teollisuu
dessa valmistaa hyvin monenlaisia aineita, joita on kemiallisen puu- 
vanukkeen yhteydessä mainittu.

Vielä on kasvissa hyvin suuri määrä vettä ja tuhka-aineita, jotka, 
ovat kasvin elolliselle elämälle hyvin tärkeitä ja välttämättömiä, 
mutta paperi valmistajalle ne useimmin ovat vain haitaksi, sillä ne 
muuttuvat valon ja ilman vaikutuksesta toisenlaisiksi, jotavastoin  ̂
varsinainen selluloosa on muuttumaton. Näemmehän, miten pian 
mekaanisesta puuvanukkeesta valmistettu paperi muuttuu keltai
seksi ja hauraaksi auringon valon ja ilman vaikutuksesta. Mekai- 
nisessa vanukkeessa ovat kaikki inkrustiaineet eli pinta-aineet jäl
jellä, kun sitävastoin kemiallisessa ne ovat keitettäessä hävinneet.

Kasvien soluseinämistä muodostuva selluloosa on valkeata 
ainetta. Kemia on määritellyt selluloosan kokoomuksen olevan:
44,2 % hiiltä, 6,3 % vetyä, 49,5 % happea. Selluloosaa sisältävät:* 
puuvilla 87—91 %, kuusipuu 53—55 %, petäjä 53—58 %, koivu* 
noin 55 %. Selluloosan yhtyminen kemiallisesti muihin aineisiin* 
on varsin heikkoa. Laimeat mineraalihapot ovat selluloosalle vaa
rallisia. Niiden happojen vaikutuksesta selluloosa muuttuu hau
raaksi, jauhon tapaiseksi hydroselluloosaksi. Happo-aineet siis vai
kuttavat häiritsevästi paperin ominaisuuksiin.

Tavallisimmin käytetään paperin raaka-aineina pellavan, puu
villan, hampun, manihan, puun, juutin, oljen, esparton, rämien,
prodeksin, kaislan, jokilevän ym. kuituja.

Paperin valmistuksessa on tärkeätä, että voimme ja osaamme* 
eroittaa kunkin kuitulajin toisistaan tai toisin sanoen tunnemme
kunkin kuidun ulkomuodon. Koska paperin valmistuksessa käytetty 
kuitu on verrattain pieni, siis tavalliselle ihmissilmälle liian vaikea 
määritellä, on käytettävä apuna suurennusta. Tällaisena suurentaja- 
välineenä käytämme mikroskooppia. Suurentaen voidaan havaita.
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laillakin kuitulajilla olevan hyvinkin erilaisia ulkonaisia ominaisuuk
sia. Näiden ominaisuuksien perusteella siis määritellään eri kasvien 
"kuidut.

Valmista paperia tutkittaessa on kuitu jauhautunut rikki, joten 
on usein hyvin vaikea ulkomuodon perusteella määritellä muutamia 
kuituaineita. Näinollen on otettava käytettäväksi muita apuneuvoja, 
kun ulkomuoto ei ilmaise sen alkuperää. Tässä työssä voidaan 
käyttää apuna muutamia väri-ilmiöitä ja värien erilaisia muutok
sia. On joitakin liuoksia, jotka värjäävät eri tavalla eri kuidut. 
Tämän väri-ilmiön perusteella voimme mikroskoopin avulla eroittaa 
■eri kuitulajit toisistaan.

Valmistetaan ensin liuos, jota kutsutaan kloorisinkkijodiliuok- 
seksi, valmistus tehdään seuraavasti: liuotetaan 20 g kuivaa sinkki- 
kloridia, 10 grammaa puhdasta vettä, sitten tehdään toinen liuos 
siten, että 2,1 g kaliumjodidia ja 0,1 g jodia liuotetaan 5 g vettä. 
Tämän jälkeen molemmat liuokset kaadetaan yhteen, annetaan 
syntyneen sakan laskeutua pohjaan, sitten kaadetaan kirkas neste 
ruskeaan pulloon ja säilytetään pimeässä. Pimeässä tulee säilyttää 
sentähden, kun liuos on erittäin arka valon vaikutukselle.

Tämä • kloorisinkkijodiliuos värjää puuvanukkeen keltaiseksi tai 
keltaisenruskeaksi, puu- ja olkiselluloosan siniseksi tai puna-sini- 

::seksi, puuvillan, pellavan ja hampun punaiseksi. Toinen samaan 
tarkoitukseen käytetty liuos on jodikaliumjodidiliuos. Se valmiste

taan liuottamalla 2 g kaliumjodidia, 1,15  g jodia, 2 cm3 glyseriiniä 
ja  10 g vettä. Tämä jodikaliumjodidiliuos värjää puuvanukkeen kel
taiseksi, puu- ja olkiselluloosan harmaaksi tai ruskeanharmaaksi, 
puuvillan, pellavan ja hampun ruskeaksi.

Kuten tavallisesti kemiallisissa tehtävissä, niin näissäkin on käy
tettävä valmistettaessa lasi- tai porsliiniastioita.

Näiden molempien liuoksien avulla saavutetut väri-ilmiöt jon
kun verran vaihtelevat vaaleasta tummempaan, riippuen tietenkin 
liuoksen väkevyydestä sekä kuitujen puhtaudesta ja niissä olevista 
lisäaineista. Vain jonkun verran harjoitusta, niin jokainen oppii 
eroittamaan kuitulajit toisistaan.

Paperin kokoomusta mikroskoopillisesti määrätessä on ensin 
poistettava kaikki muut lisä-aineet. Tämän vuoksi otetaan ensin 
pieniä paperin palasia ja keitetään ne 2-prosenttisessa natroni- 
lipeässä (NaOH), siivilöidään kuidut lipeäliuoksesta erilleen 
messinkisiivilällä ja jauhetaan ne aivan hajalle pullossa, jossa on 
puhdasta vettä ja lasipalasia.

Silloin, kun paperista on näin syntynyt tasainen massa, jossa 
*«ei näy paperin palasia, kaadetaan liuos siivilän pinnalle ja tästä
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«otetaan useammasta kohdasta tutkittavat näyte-erät. Ne sekoitetaan 
vielä toisiinsa ja värjätään nyt kloorisinkkijodilla, seos kuivataan 
fajanssisella imulaatalla. Jos seos värjätään jodikaliumjodidiliuok- 
sella, niin kuivaus ei ole tarpeen.

Neulojen avulla otetaan nyt kuituja objektilasille ja lasketaan 
vielä yksi tai kaksi tippaa liuosta päälle. Hetkisen kuluttua peite
tään se peitelasilla ja kuivataan syrjät imupaperilla ja lasi asete
taan mikroskoopin jalustalle.

Pienellä harjoittelulla oppii toimittamaan tämän kvalitatiivisen 
seli laadullisen määräyksen, mutta jonkun verran vaikeampi on 
määrällinen eli kvantitatiivinen määräys. Kvantitatiivinen määräys 
on tehtävä useamman kerran, vähintään 5 tehtävää, ja näistä ote
taan keskiarvo, jolloin saadaan suunnilleen oikea arvo.

Pellavan kuitu

Kuvassa 15 A nähdään jau- 
lamattoman pellavan kuitu eli 
toisin sanoen kuitu sellaisena, 
kuin sen olemme saaneet erote
tuksi kasvin rungosta. Kuvassa 
15 B nähdään hollanterissa jau
hetun pellavan kuituja.

Pellavan kuitu on vaalean
keltaista tai hiukan harmaata, 
Jientoa ja taipuisaa kuitua. Jo - . 
kainen puhtaan pellavan kuitu 
muodostaa mikroskoopissa kat
sottuna 20—40 mm pituisten nii- 
liikuitusolujen kuitukimpun. Sen 
tunnemme paksuista, epätasai
sista seinistä, joissa on useita 
laajennuksia eli solmuja, toisin 
paikoin on kuitu levinnyt pallon 
muotoiseksi. Paksujen seinien 
tähden on siinä verrattain kapea 
keskuskanava, paikoittain on sii
nä poikittaisia liitemuodostumia, 
jotka ikäänkuin sitovat sen sei
nämiä.

Kuva 15. A. Jauhamattoman pellavan 
kuituja, 300 kertaa suurennettuja, 
v sysäyskohtia, k solmukohtia, 1 lu
men, e kärki. Tässä kuvassa osoit
taa A puhtaan pellavan kuitua, B 

pellavalangan kuitua.
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Joissakin toisissa kui
duissa saattaa olla solmu
ja eli laajennuksia kutein 
pellavassa, mutta pella
van solmussa on myös 
keskuskanava laajentu
nut.

Pellavan kuidun tär̂ ~ 
keimpiä ominaisuuksia om 
se, että se jauhettaessa 
j akaantuu pitkittäisiin, 
ohuihin haiveniin. Jauhet
tu pellavamassa sisältää- 
aina näitä haivenen tapai
sia kuitukaistaleita, jotka, 
ovat osaksi vielä itse kui
dussa kiinni. Jauhetut* 
pellavakuidun pää ei ole 
tasan katkennut, vaan om 
se aina rikkoutuneen ja  
haivenisen näköinen. Pel

lavan kuiduista saamme erittäin hyvää ja vahvaa paperia. Sitä. 
käytetäänkin arvokkaissa kirjoi
tuspapereissa.

Puuvillan kuitu

Kuvassa näemme puhtaan eli 
jauhamattoman puuvillan kuidun.
Hyvä puuvilla on valkoista tai hiu
kan kellertävää, hyvin hienoa, pit
kää ja taipuisaa, silkin tapaista 
kuitua.

Yksityinen kuitu on i-—5 cm 
pituinen, hienompien kuitujen 
leveys on 14—25 (u=o,ooi mm).
Mikroskoopissa näyttää kukin 
kuitu nauhamaiselta, siis jonkun 
verran litistyneeltä, ja siinä tava
taan ruuvin tapaisia kierteitä.
Se on yksi ainoa solu, jonka 
sisällä kulkee jotenkin leveä on
telo, joka päättyy toisessa päässä
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Kuva 16. Puuvillan kuituja, 300 
kertaa suurennettuja, A tavallinen 
kuitu, d kierrekohtia, s viiruja*,. 
1 lumen, e kärki, c kutikula, cr 
kutikulan renkaita i sisäputki, C  
poikkileikkauksia, B kuparioksiidi— 

ammoniakin paisuttama kuitu

Kuva 15. B. Jauhetun pellavan kuituja. Siinä 
havaitaan solmukohdat. Tavallisesti pää on 

hajaantunut haiveniin



kapeaan kärkeen, toinen 
pää on aina avonainen.
Solu-seinä on jotenkin 
paksu; keskenkasvuiset 
karvat, niin kutsutut 
kuolleet kuidut ovat hy
vin ohutseinäisiä ja heik
koja. Puuvillan kuidusta, 
samoinkuin puuselluloo- 
sasta, valmistetaan suu
ressa määrin puuvillaruu- 
tia, kollodiumia, selluloi- 
dia yrn. aineita.

J  auhetun puuvillan 
kuitu on mikroskoopissa 
jonkun verran hajonneen 
näköinen, sen seinämät 
ovat ohuemmat kuin pel- Kuva 17. Jauhetun puuvillan kuituja 

lavan ja muuten läpi
näkyvät, tuontuostakin se kiertyy taitteisiin, josta sen helposti 
tunnemme. Tämä taite on leveä samoin kuin sen sisäkanavakin. 

-Jauhettuna on siinä paljon vähemmän haivenia kuin pdllavan kui
dussa sekä katkeaa tasaisemmin solmuja ei useinkaan havaita.

Paperin valmistuksessa käytetään puuvil
laa varsinkin parhaimpiin ja kalleimpiin 
laatuihin.

Hampun kuitu

Hampun kuitu on ulkomuodoltaan 
hyvin paljon pellavan kuidun kaltainen, 
mutta paljon pitempi kuin pellavan kuitu. 
Mikroskooppisesti se tunnetaan eli eroi- 
tetaan pellavasta sisäontelon suurem
masta leveydestä ja solujen tylpistä, 
useimmiten haarukan muotoisista, ja
kaantuneista päistä. Hampun kuitu sisäl- 

Kuva 18. Hampun kuituja, tää selluloosan ohella myös puuaineita. 
300 kertaa suurennettuja, Tämä voidaan osoittaa, jos näyte kostu- 
a kapealta, b leveältä puo- tetaan floroglusiini- ja suolahappoliuok-
lelta katsottuna, v sysäys- sena# S en vaikutuksesta puuainetta sisäl-
kohtia, 1 lumen, e yksinker- t .......... , * .
täinen, e 2 haarukantapainen tavat solusemamat muuttuvat kauniin 

pää, B poikkileikkauksia. karmiininpunaisiksi.
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Kuva 19. Juuttikuituja, 300 kert. suuren
nettuna, A toisistaan eroitettuja kuituja, 
k solmukohtia, a katkennut pää, e '
 ̂ dm vioittunut kohta

taan valkoisia, silkkilkiiltoisia, 
pehmeitä ja yleensä vahvoja, 
sisältävät puhdasta selluloosaa. 
Kuitu muistuttaa ulkomuodol
taan jonkun verran pellavaa.
Sen seinät ovat paksut, kes- 
kuskanava kapea, poikittaisia 
solu-muodostuksia on paljon, 
katkaistuna ei se hajoa haive
niin niin paljon kuin pellava.

Esparto- ynnä joki-levillä on 
pieneimpi merkitys. On myös 
koetettu suoturpeesta valmistaa 
paperia, mutta huonommalla 
menestyksellä.

Olkiselluloosan kuitu

Olkiselluloosan kuidulla on 
monenlaisia tunnusmerkkejä, 
joiden avulla sen helposti tun
tee muista kuitulajeista. Sen 
varsinainen kuitu on kapea ja 
pieni muihin kuituihin verrat
tuna.

Juuttikuitu

Juiuttikuitu on kellertä
vää tai ruskean harmaata, 
kiiltopintaista, pitkää kui
tua. Se on paljon heikom
paa kuin pellava. Juutin 
kuidut sisältävät paljon 
puuainetta j a muuttuvat 
auringonvalossa ruskeiksi 
ja hauraiksi. Juuttia käy
tetään paljon paperin raa
ka-aineena.

Ramiekuitu (kiinanruoho)

Ramiekuidut ovat puh-

Kuva 20. Ramiekuitu ja, B leveältä S 
kapealta puolen katsottuna, 1 lumen, d 
kiertynyt kohta, v sysäyskohtia, sp hal
keamia, i sisällys jäännös, a repäisemällä 

halkaistu pää



Jauhetusta olki sellu
loosasta löytyy aina suun
nikkaan muotoisia, laa
joja soluja, epätasaisia, 
pieniä pintasoluja, joiden 
reuna on muodostunut 
aallon muotoiseksi, on 
pieniä renkaita, joissa on 
toisinaan nauhan muotoi
nen, pitkä liite ja toisi
naan toisessakin päässä 
rengas, poikkisoluja on 
hyvin paljon, toisinaan 
havaitaan sahan terän 
muotoisia kuituja.

Esparto ja olki ovat 
hyvin paljon toistensa 
kaltaisia. Olkikuitu on
hyvää paperin raaka-ainetta ja varsinkin maanviljelysmaassa, mikä 
Neuvostoliittokin on, tulee oijelia olemaan suuri käytäntö paperin 
raaka-aineena.

Kuva 22. Havupuuselluloosan kuitu, selvästi 
huomattavat taitteet ja. renkaat
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Havupuuselluloosan
kuitu

Nykyisin on puu, var
sinkin havupuista kuusi 
ja mänty, tärkein raaka- 
aine paperiteollisuudessa. 
Varsinkin siellä missä on 
puurikkaat seudut, ovat 
muut raaka-aineet jääneet 
verrattain vähiin.

Havupuu menettää 
selluloosaksi keitettynä lä
hes puolet kudoksestaan. 
Jos katselemme tarkem
min puun rakennetta, 
sen poikki- ja pituusleik
kausta, niin havaitsemme 
siinä samankeskeisiä ren-



kaita, ns. vuosirenkaita, sekä 
suurennuslasin avulla lukui
sia, säteen suuntaan ulos
päin ulottuvia viivoja.

Sädeleikkauksella esiinty
vät vuosirenkaat sydämen 
kanssa yhdensuuntaisina juo
vina. Kun siis puu keitetään, 
niin selluloosa-aineet irtau
tuvat ja muu aine liukenee. 
Puuselluloosa valmistetaan 
kemiallisesti, joten sen kui
dut ovat säilyneet eheinä.

Selluloosan kuidussa ei 
esiinny kaikkia niitä tunnus
merkkejä kuin tavallisessa 
puuvanukkeessa. Kaksois- 
renkaat ovat osittain hävin
neet, niin että ainoastaan 
toinen on säilynyt näkyvissä. 
Sen sijaan esiintyy näiden 
kuitujen joukossa useimmin 
sellaisia, joissa keskuskana- 
va on selvästi näkyvissä, ja 

myös sellaisia kuituja, joiden pinta on verkontapaisia ryppyjä 
täynnä. Toisinaan on puuselluloosassa melkein pellavan näköisiä, 
paksuseinäisiä kuituja. Näkee myös kuidun usein kääntyneen ris
tiin.

Havupuuselluloosan eroittaa hyvin muista kuiduista, joskin sillä 
on muutamia yhtäläisyyksiä puuvillan ja puuvanukkeen kuidun 
kanssa.

Puuvanukkeen kuitu

Enimmät havupuuvanukkeen tunnusmerkit näkyvät jo pitkittäistä 
puun leikkausta tarkastellessa. Näistä kaksoisrenkaat ja poikittai
set solumuodot ovat merkittävimmät sekä niiden väliset reiät, joi
den luku kuusi- ja mäntypuussa on erilainen.

Vanuke muodostuu siten, että puu jauhautuu, joten sen kuitu 
ei muualla tavalla eroa itse puussa näkyvistä kuiduista kuin siinä, 
että se on enemmän rikkinäinen ja hajaantuneen näköinen kuin 
muut paperin kuitulajit. Varsinkin poikittaisten muodostumien koh-

Kuva 23. Puuleikkaus
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idälle sitoutuu useampia 
kuitupätkiä toisiinsa.

Lehtipuusta valmiste
tussa vanukkeessa eivät 
Tengasmuodostumat ei
vätkä poikittaissolut ole 
miin hyvin näkyvissä, sen
sijaan lehtipuuvanukkeel- 
la on erikoisena tunnus
merkkinä laaja ja lyhyt,

•.pienillä reiällä varustettu 
solu, jonka avulla lehti- 
puuvanukkeen sekä -sel
luloosan kuidut eroittaa 
.helposti vastaavista havu
puukuiduista. Lehtipuuta 
'käytetään vähän niillä 
-seuduilla, missä on saata
vissa havupuuta.

Tässä ovatkin nykyi
sin  yleisimmin käytetyt 
paperin kuitulajit. Onhan koetettu löytää uusia raaka-aineita, ja 
mitä enemmän maapallon puuvarastot kuluvat, sitä kipeämmäksi 
Icäy kysymys raaka-aineista paperiteollisuutta varten.

Suoturvetta on paljon, mutta se ei vielä nykyisten menetelmien 
mukaan kelpaa, sillä kuitu siinä on kovin heikko. Se on ensin 
raatava vahvemmaksi jonkinlaisen kemiallisen käsittelyn avulla. 
Jo s  sitä muiden poltto-aineiden puutteessa voidaan polttaa, niin se 
<on vielä edullisempi tapa suoturpeen käytölle.

Paperin täytteenä käytetyt aineet

Monet ja erilaiset paperilaadut eivät ole vielä läheskään kun
nollisia, vaikkakin käytämme niihin useampilaatuisia kuituaineita. 
Saadaksemme paperin vastaamaan sille asetettuja vaatimuksia 
ja ominaisuuksia, on varsinaisten kuitujen lisäksi lisättävä täyte
aineita.

Täyteaineilla ymmärretään hienoksi jauhoksi jauhettuja mine
raali- eli kivennäisaineita, joita sekoitetaan hollanterissa jauhautu- 
vaan paperimassaan. Täyteaineilla ei ole vrsinaista kuitumaista 
/muotoa ja ne ovat paljon painavampia kuin kuidut. Täyteaineista 
lisääntyy massan paino ja kuituaineita säästyy.
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Voisi ajatella, että tässä tehdään väärennystä, tahdotaan vain 
kalliimpien ja parempien aineiden sijasta käyttää painavampia ja huo
nompia kivennäisaineita. On totta, että täyteaineiden suhteettoman 
runsas käyttö on väärennystä. Niin onkin tehty imperialistisen sodan, 
aikana tänne Venäjälle toimitettaviin paksumpilaatuisiin papereihin 
nähden, esim. ” Masljanka” -merkkiseen paperiin eräs tehdas käytti 
sen läheisyydessä olevasta savikuopasta sellaisenaan hyvinkin huo
mattavan painomäärän täyteainetta. Tämä ei ollut muuta kuin 
väärennystä. Tavallinen savi on useampiin lajeihin kelpaamatonta,, 
vain erikoistarkoitukseen se on sopiva.

Täyteaineen mukaan saamme jokaisen paperilajin vastaamaan? 
sille asetettuja vaatimuksia. Se muuttaa useassa suhteessa paperin: 
luonteen ja ominaisuudet. Täyte tekee paperin pinnan tiiviim- 
mäksi. Kovat paperit muuttuvat taipuisammiksi, tummat vaaleam
miksi. Varsinkin painatustarkoituksiin käytettävät paperit tulee 
tiivistää täyteaineilla.

Kun käytämme täyteainetta sopivissa suhteissa, niin kirjasinten 
ja kuvien piirteet tulevat selvästi näkyviin, joten tämä täyteaineen 
saama muutos paperissa on hyvin tärkeä.

Hyviin painopapereihin, varsinkin kuvapainopapereihin käyte
tään aina milloin enemmän, milloin vähemmän täyteainetta, ovatpa 
muutamat saksalaiset ja englantilaiset kuvajulkaisupaperit täytetyt 
täyteaineella siinä määrin, että pestäessä niitä jää jälelle hyvin ohut 
ja heikko paperi. Ne ovat siis pinnalta täytetyt paksulla tiivistys- 
kerroksella.

Täyteaineita käytettäessä on kyllä otettava huomioon, että ne 
yleensä heikontavat paperin kestävyyttä. Paperin kestävyys, joka 
määritellään aina ensin, määrää käytettävien täyteaineiden määrän, 
jota ei voida ylittää.

Muutamissa maissa onkin valtion tarkastamissa, virallisissa pape
reissa tämä täyteaineiden määrä hyvin pieni.

Kivennäistäyteaineiden käyttö riippuu hyvin paljon niiden laa
dusta, väristä, hienoudesta ja ominaispainosta. Mitä pienempi täyte
aineen ominaispaino on, sitä enemmän jää sitä paperiin, ja mitä 
puhtaamman valkeaa se on, sitä kannattavampaa on sen käyttö.

Täyteaineen ulkomuoto myös on auttamassa sen käyttöä. Jos se 
on kuidun muotoinen, niin sitä jää silloin paperiin enemmän kuira 
jauhomaista täyteainetta.

Täyteaineen tulee olla vielä hyvin tasa jauheista,, siis hienoa* 
jotta paperiin ei syntyisi mitään korkeampia kohtia ja pahkoja.
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T A V A L L IS IM M A T  T Ä Y T E A IN E E T

Kiinasavi (H 2A12 (S iO J  2H20 )

Enimmän käytettyjä täyteaineita on kiinasavi. Se esiintyy kau
passa usealla nimellä: kansainvälisenä China clay, kaolinina, pors- 
liinisavena ja piippusavena. Epäorgaaninen kemia nimittää sitä 
aluminiumsilikaatiksi. Se on veteen liukenematon aine, minkä 
vuoksi sitä tavataankin luonnossa vapaana suurina kerroksina. Se 
on erittäin kaunista valkoista ainetta. Sitä käytetään sekä paperin 
täytteenä että paperin pinnalla peittävänä kerroksena kuvapainopa- 
pereita valmistettaessa.

Luonnossa semmoisenaan tavattavassa kiinasavessa on aina jon
kun verran hiekkaa sekä muita lisäaineita. Se puhdistetan hiekasta 
veteen liuottamalla ja johtamalla seos poikkilistoilla varustettua kou
rua pitkin suuriin säiliöihin, joiden pohjaan savi laskeutuu.

Säiliöitä on useampia peräkkäin, joten säiliösarjan loppupäässä 
on aina hienoin savi, tämän puhdistustavan vuoksi on siinä aina 
vettä.

Kiinasavessa on vielä muita paperia vahingoittavia aineita, tär
kein niistä on rauta, jota on toisinaan i %. Saksalaisessa kiina- 
savessa on usein kiillettä, joka tekee paperin pinnan vialliseksi, sillä 
se näkyy paperissa pieninä, kiiltävinä hiukkasina.

Kiinasavi tutkitaan seuraavalla tavalla* Ensiksi määrätään kos
teus. Sitte punnitaan 5 g savea. Se kuivataan kuivauskaapissa 
ioo° lämmössä. Kosteutta saa olla korkeintaan 15 %. Raudan 
olemassaolo saadaan tietää liuottamalla savea suolahappoon. Synty
nyt liuos suodatetaan savesta erilleen. Liuokseen kaadetaan muu
tama cm3 kaliumferrosyanidin liuosta.
Jos liuoksen väri muuttuu siniseksi, on 
savessa rautaa. Saven hienous määrä
tään yksinkertaisesti siten, että sekoi
tetaan savea veteen ja katsotaan, las- 
keutuuko karkeampia aineita pohjaan.
Tarkempi tarkastus toimitetaan käyt
täen alla olevan kuvan muotoista lai< 
tetta.

Noin viiden litran vetoinen pullo 
täytetään vedellä melkein täyteen ja 
suljetaan korkilla . Korkin lävitse ase
tetaan kaksi lasiputkea, toinen ly
hyempi (ilmaputki) ja toinen pitempi Kuva 25; Saventarkastuslaite
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(veden juoksutusputki). Veden juoksutusputki johdetaan alempana 
olevaan suppiloon. Punnitaan 10 g savea, sekoitetaan hyvästi veteen 
ja  kaadetaan seos suppilolasiin. Sen jälkeen juoksutetaan vettä lasiin 
pullosta noin 10 minuutin ajan tai niin kauan, kunnes suppilon yli 
menevä vesi on aivan kirkasta. Tämän jälkeen lasiin jäänyt sakka 
kuivataan ja punnitaan sekä lasketaan prosenttimäärä. Toisinaan 
värjätään savi sinivärillä, jotta se näyttäisi kauniimmalta.

Kipsi (Ca S 04 + 2H20 )

Tämä aine on kemiallisesti kalsiumsulfaattia. Sitä on luonnossa 
myös vapaana, mahtavina kerroksina. Kipsi voi olla kahden laa
tuista, joko luonnosta saatua, poltettua ja hienoksi jauhettua tai 
kemiallisesti saostettua. Jälkimäinen on hienompaa ja parempaa. Se 
esiintyy myös useamman nimisenä. Kuumennettu kipsi on vede
töntä. Se ei säilytettäessä saa tulla veden yhteyteen, sillä silloin 
:se helposti kovettuu ja käy kelpaamattomaksi.

Kipsiä käytetään nykyisin harvemmin täytteenä syystä, että luon
non kipsi ei ole tavallisesti hienoa eikä sisällä rautaa. Toisinaan 
käytetään täytteenä kipsin ja aluminiumhydraatin seosta, nk. satiini- 
^valkeata. Tätä valmistetaan antamalla sammutetun kalkin ja alunan 
vaikuttaa toisiinsa. Riippuen kalkin laadusta ja hienoudesta on 
Ttulos ominaisuuksiltaan hyvin erilainen. Satiinivalkeata käytetään 
enimmäkseen paperin peittämiseen.

Kipsin ominaispaino on suurempi kuin kiinasaven, joten #se ei 
:niin hyvin pysy paperissa. Se on 2,8—3,0, kiinasaven 2,2—2,5. Kii- 
nasavea jää paperiin keskimäärin 60 % ja kipsiä 45—50 %.

Asbesti

on magnesiumsilikaattia, hienoista, yhdensuuntaisista kuiduista 
kokoonpantua mineraalia. Sitä on kahta eri .lajia, nimittäin sar- 
veiskiille- ja serpentiiniasbestia. Asbesti on karkeaa ja mikros
koopissa katsoen ikäänkuin hienoista neuloista kokoonpantua.

Talkki

on myös piihappoista magnesiumia. Se on aivan hieno jauheista, 
tuntuen käteen rasvaiselta. Asbestia ja talkkia käytetään paljon 
täyteaineina. y
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Talkkumi

on väriltään harmahtavampaa kuin muut kalliimmat täyteaineet, 
mutta sopii hienoutensa takia hyvin paremmissakin papereissa käy
tettäväksi.

' )

Bariumsulfaatti ( Ba S 0 4 )

on rikkihappoista bariumia, valkoista, veteen ja happoihin liukene
matonta ainetta. Sen ominaispaino on verrattain korkea, 4,4—4,8. 
Se pysyykin hyvin vaikeasti paperissa. Se on verrattain puhdasta 
ja sisältää hyvin paljon vettä, toisinaan 20—25 %. Sitä on koetettu 
paperissa pysymisen auttamiseksi valmistaa kemiallisesti saostamalla 
hollanterissa bariuml^loriidia natriumsulfaatilla tai alunalla. Näin 
syntyvä bariumsulfaatti on niin hienoa, että se suuresta ominais
painostaan huolimatta pysyy hyvin paperissa. Bariumsulfaatissa 
saattaa olla jätteitä niistä aineista, joita on käytetty bariumkloriidin 
saostuksessa. Nämä voivat vaikuttaa haitallisesti paperin liimauk
seen, ja on siitä syystä katsottava, että käytetty bariumsulfaatti on 
neutraalinen. Käytetään myös luonnosta saatua bariumsulfaattia 
•eli ns. bariittisälpää. Tämä ei ole läheskään niin hieno jauheista 
kuin saostettu. Sitä on vähän käytännössä.

Täyteaineiden käyttö on yleensä paljon vähentynyt. Sanoma
lehtipaperiin ei sitä juuri nykyisin käytetä. Täyteaineet voidaan 
lisätä jauhettavan massan sekaan hollanteriin joko kuivana tai 
sitä ennen veteen sekoitettuna tai valmistamalla liisteri.

Kun valmistamme paperia mallin mukaan, jonka tuhkamäärä on 
jo tunnettu, on täytettä lisättävä aina paljon enemmän kuin laskut 
edellyttävät, sillä harvemmin saadaan hyödylliseksi tehoksi pape
riin parempi tulos kuin 75 %.

Esimerkki: Paperissa on tuhkaa 16 %. Hollanteriin pannaan 
300 kg selluloosaa ja 150 kg puumassaa. Paljonko on täytettä 
lisättävä, jotta tuhkamäärä tulee 16 %?

Massaa on siis jo hollanterissa 450 kg, täytettä menee 100 kg 
kohti:

1 6x 1 , 5  = 24 kg, 24x4,5 = 108 kg savea. Hollanterin sisältö on 
siis 300 + 150 + 108 = 558 kg.

Esimerkki: Täytesäiliöt vetävät 2300 1. Kuhunkin säiliöön laske
taan 400 kg savea. Hollanteriin pannaan 200 kg selluloosaa ja 200 
kg puumassaa. Paperissa pitää olla 12 % tuhkaa. Montako litraa on 
saviliuosta lisättävä hollanteriin ?
400:2300=174 2300:400=17,4 g litrassa savea. Hollanterissa on
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massaa 400 kg. 11^ 22  = 48 kg savea = 48: x = 60: 100;
48X^0° _gQ kg;I74 = 4(5o litraa.

Nykyisin valmistavat täyteaineisia papereita vain erikoistehtaat, 
sen laatuiset, joissa on pienet koneet. Suurilla koneilla ei juuri 
kannata erikoispaperilaatuja valmistaa, joten täyteaineita koskeva 
osa ei kaivanne tämän enempää selostusta. Selostan vain jonkun 
verran liimausta, joka saattaa tulla hyvin kysymykseen suurilla, 
nopeakäyntisilläkin koneilla.
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P A P E R IN  L IIM A U S J A  L IIM A U K S E S S A  K Ä Y T E T T Ä V Ä T  
A IN E E T

Vaikkakin voimme valmistaa paperia ilman liimaa, niin sitten
kin useimmat paperilajit liimataan. Tarkastellessamme liimaamat- 
toman paperin pintaa, saattaa sekin näyttää tasaiselta, mutta sit
tenkään kuidut eivät ole niin tarkasti toisiinsa liittyneet, etteikö 
niiden väliin olisi jäänyt aivan pieniä rakoja ja aukeamia. Jos 
annamme nesteaineen vaikuttaa paperiin, se tunkeutuu näiden 
aukeamien ja rakojen kautta paperin lävitse toisellekin puolelle. 
Sellaiselle paperille on vaikea kirjoittaa mustekynällä, sillä muste 
leviää ja kynä irroittaa paperin pinnasta kuituja. Jos kuitujen 
pinta peitetään ja kuitujen väliset aukeamat täytetään jollakin 
liima-aineella, niin se sysää nestemäisen aineen pois luotaan ja sil
loin voimme siihen mustekynällä kirjoittaa.

Paperin valmistuksen alkuaikoina liimattiin paperi ensin tärk
kelyksellä, sitten nikkari- eli eläinliimalla. Liimaus oli suurimmalta 
osalta pintaliimausta. Paperiarkki kasteltiin liimaliuoksessa ja ripus
tettiin kuivamaan.

V. 1807 saksalainen paperin valmistaja Illig keksi hartsilii- 
mauksen. Se sovellutettiin hollanteriliimaukseksi. Näin oli taas 
menty yksi askel eteenpäin paperin valmistuksen kehityksessä.

Hartsi eli havupuun pihka

Hartsi eli kolofonium on useampien eri hartsihappojen seos. 
Se on jähmeätä, amorfista kasvin osaa, veteen liukenematonta, 
liukenee tärpättiöljyssä, bentsiinissä, eetterissä ja alkohoolissa ja 
palaa savuavalla liekillä. Sitä saadaan havupuista siten, että puun 
kylkeen leikataan pitkittäisiä haavoja, joista tärpätin sekainen pihka 
tihkuu. On muitakin valmistustapoja, muun muassa suomalaisen 
kemistin, Kompan keksimä menettelytapa valmistaa kaikenlaisista
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puun jätteistä tummaa hartsia. Pihkasta eroitetaan tärpätti vesi
höyryllä tislaamalla.

Paperiteollisuudessa käytetty hartsi tuodaan suurimmaksi osaksi 
Pohjois-Amerikasta. Siellä muutamat puulajit ovat erittäin pihka- 
pitoisia. On myös ranskalaista ja espanjalaista hartsia, mutta niitä 
käytetään paperissa vähemmän.

Puhdas hartsi on keltaisen ruskeata, kirkasta ja läpinäkyvää, 
isoihin kuperapintoihin lohkeilevaa. Jos se lohkeilee huonosti ja 
näyttää tummalta, on se epäpuhdasta. Puhtaassakin hartsissa on 
usein jonkun verran epäpuhtauksia ja muita vieraita aineita 5 %.

Hartsi liukenee alkohooliin tahmeaksi nesteeksi ja yhtyy alka- 
leihin saippuoita muodostaen. Tätä ominaisuutta käytetään hyväksi 
paperin liimauksessa. Hartsi liuotetaan kokonaan tai osaksi soo
daan (Na2 C0 3). Tällöin poistuu soodasta hiilihappo ja siinä oleva 
alkali yhtyy hartsiin muodostaen hartsin natronisaippuan. Tämä 
hartsin natroniyhdistys on niin helposti hajaantuva, että happamet 
aineet, yksin ilman hiilihappokin muuttavat sen vapaaksi hartsiksi. 
Sen huomaa jo siitä, että hartsisaippuan pinnalle jo muutaman 
ajan kuluttua muodostuu ohut hartsipeite.

Tämä hartsisaippuan herkkä hajaantuminen on eduksi paperin 
valmistuksessa ja sitä käytetään hyväksi seuraavalla tavalla: 
Liuotetaan sopivalla tavalla hartsisaippua veteen niin, että saip
puassa oleva vapaa hartsi hyvin tarkalleen sekoittuu. Tästä syntyy rus
kea tai vaaleankeltainen neste eli hartsimaito. Tätä lisätään hollan- 
vapaana hartsina, osaksi sitoutuen alunassa olevan aluminiumiin. 
avulla saostetaan. Hartsi saostuu, riippuen olosuhteista, osaksi 
vapaana hartsina, osaksi sitoutuu alunassa olevaan aluminiumiin. 
Varsinainen paperin liimaaminen käy siten, että kuituihin ja kui
tujen ympäri tunkeutuneesta liuoksesta aluna saostaa hartsin, joka 
laskeutuu kerroksena kuitujen pinnalle ja ympäri. Kuta laimeam
pana aluna vaikuttaa hartsisaippuaan, sitä enemmän syntyy näitä 
aluminiumhartsiyhdistyksiä.

Liimausta silmälläpitäen on siis aina ensin liima ja sitten vasta 
aluna laskettava hollanteriammeeseen.

Vaikkakin hartsiliimaus on noin 125 vuotta ollut tunnettu, niin 
vasta viime vuosina on sitä tarkemmin tutkittu, mm. saksalainen 
Schv/albe ja suomalainen Roschier ovat tehneet työtä sen hyväksi. 
Käsitykset liimauksen teoriasta ja liimauksen teknillisetkin puolet 
ovat parantuneet.
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Hartsin tutkiminen

Jos käytämme hartsia suuremmissa määrin, on hyvä, että teem
me muutaman pikku kokeen sen tarkastamiseksi. Laskemme, vas
taako se hinta vaatimuksia. Tätä varten punnitaan 20 g hartsia ja 
liuotetaan se alkohooliin; jos jää liukenemattomia aineita, siivilöi
dään ne liuoksesta erilleen, kuivataan ja punnitaan. Liukenemat
tomia aineita ei saa olla enemmän kuin 2 %.

Hartsissa olevat saippuoitumattomat aineet voidaan määrätä 
seuraavalla tavalla: Punnitaan 10 g hartsia ja liuotetaan seokseen,., 
joka on valmistettu liuottamalla 5 g soodaa (NaOH) vähäiseen, 
vesimäärään ja lisätään siihen 50 cm3 alkoholia. Tätä seosta kie
hutetaan kylmentäjällä varustelussa lasipullossa. Kuumentamista 
jatketaan 45—50 minuuttia. Sitten tislataan alkoholiJ erilleen ja 
liuotetaan pulloon jäänyt hartsisaippua veteen (50 cm3 vettä). 
Tästä liuoksesta eroitetaan eetterillä saippuoitumattomat aineet. 
Tämä eroittaminen toimitetaan suppilossa, jossa vesiliuos ja eetteri 
hyvin sekoitetaan toisiinsa ja sitten lasketaan toisistaan hyvin eril
leen. Sen jälkeen haihdutetaan eetteri ja jälelle jäänyt aine pun
nitaan. Saatu paino ilmaisee, paljonko hartsissa on saippuoitumat- 
tomia aineita (tavallisesti 8—10 %).

Hartsin lisäksi on myös valmista hartsiliimaa, jota valmistetaan 
erityisissä hartsiliimatehtaissa, m.m. Suomessa A/B. E. Klaile val
misti Hovinmaan paperitehtaalla parhaimpina aikoina, kuten v. 1910, 
suurimman osan Suomen hartsiliimasta (tämän kirjoittaja joutur 
työskentelemään vuoden ajan työnjohtajana mainitussa hartsiliima- 
tehtaassa 1913).

Imperialistisen sodan aikana siirtyivät valmista liimaa ostavat 
tehtaat omaan valmistusmenetelmään, ja se on katsottavakin par
haimmaksi tavaksi kansantaloudelliselta kannalta.

Valmis hartsiliima sisältää aina suurimman osan vettä, sitä
paitsi se on aina eri tavalla saippuoitunut. Tärkeintä on tätä tutkit
taessa veden määrääminen. Se toimitetaan seuraavalla tavalla:: 
Punnitaan 5 g hartsiliimaa ja kuivataan se kuivauskaapissa n o °  
lämmössä kahden tunnin ajan. Senjälkeen punnitaan liima uudel
leen, jolloin painon ero ilmaisee kosteuden. Tällöin tosin haihtuu 
osa muistakin aineista, mutta tavallisissa oloissa se on niin pieni 
määrä, ettei se vaikuta mitään eikä ole huomioon otettava. Hartsi- 
liimassa olevan vapaan hartsin ja saippuoituneen hartsin määrä on 
tarkemmin laboratooriossa tutkittava. Hartsiliiman yleisestä luon
teesta saattaa kuitenkin yksinkertaisesti päättää seuraavaa: Sekoi
tetaan joku määrä liimaa lämpimään (tislattuun) veteen samassa
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suhteessa kuin suuressakin mittakaavassa valmistettaessa, ja anne
taan seoksen seistä seuraavaan päivään. Jos pullon pohjaan muo
dostuu sakka- tai hartsikerros, on liima sellaisenaan kelpaamaton 
tai vaatii erityisiä hajoitus- ja sekoituslaitteita. Samalla koetetaan, 
millä tavalla aluna saostaa hartsin liimasta esille. Hartsi ei saa 
saostua äkkiä eikä suurissa kappaleissa.

Hartsisaippua

Tavalliset alkalit yhtyvät jo kylmässäkin hartsiin. Hiilidioksidi- 
(C0 2) pitoiset aineet liuottavat pää-asiallisesti hartsia vasta läm
pimässä. Tähän käytäntöön sopivat aineet ovat pääasiassa NaOH 
(natriumhydroksidi). Sen vaikuttaessa hartsiin tapahtuu reaktsioni 
verrattain helposti, tapahtuu ainoastaan hiukan kuohumista. Ylei
sesti käytetään hartsisaippuan valmistukseen kafsinoitua soodaa, jota 
jo  nykyään saadaan sangen puhtaana.

Saippuoitumisilmiö tapahtuu seuraavan reaktionin mukaan 
(reaktioni = kemiallinen ilmiö) :

2 C 19 H29 COOH + Na2 C0 3 =
2 C 19 H20 COONa + H20  + C0 2 
(hartsisaippua) + (vesi) + (hiilihappo)

Tässä hiilihappo poistuu, hartsisaippua ja vesi jää jälelle. 
Hiilihappo muodostaa poistuessaan vaahtoa, joten avonaisessa kat
tilassa keittäen on toimittava varovasti, jotta se ei menisi yli 
reunoj en.

Hartsihapon molekyylipaino = 302 
Na2 C0 3 ” = 106

Teoreettisesti tarvitaan 604 paino-osaa kohti hartsia 106 paino- 
osaa Na2 C0 3 (kalsinoitua soodaa).

Laskettuna 100 kg kohti hartsia tulisi teoreettisesti Toi= ^  
ioo^o^=i 7,6, siis 17,6 kg Na2 COs.

Hartsi ei kumminkaan ole puhdasta hartsihappoa, vaan se sisäl
tää muitakin aineita ja näin ollen käytännössä riittää 12— 15 kg 
Na2 C0 3 sadalle hartsikilolle. Jos keitossa käytetään 100 kg hartsia 
ja  15 kg soodaa (Na2 COs kutsutaan käytännössä soodaksi) niin 
saadaan siitä syntymään hartsisaippua, joka vaikeuksitta liukenee 
veteen. Näin saadaan ruskeanvärinen liimaliuos, joka on hiukan 
samea. Enemmän soodaa käyttämällä voidaan saada aivan kirkas, 
ruskeanvärinen liuos, ja tätä nimitetään "ruskeaksi liimaksi".
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Pienempi määrä soodaa kuin 15 kg saa aikaan epätäydellisen 
saippuoitumisen. Tällöin syntyy hartsisaippuaa, kuten edellisessä
kin tapauksessa, muttä kaikki hartsi ei tule saippuoiduksi. Saippuoi- 
tunut hartsi liuottaa puolestaan jälelläolevan ylimääräisen hartsin, 
ja tällöin saadaan aivan homogeeninen massa, joka siis sisältää 
paitsi hartsisaippuaa myös hartsisaippuaan liuonnutta, vapaata 
hartsia.

Kun tällaisen liiman liuottaa veteen, erottuu vapaa hartsi ylen 
hienossa muodossa. Tästä johtuu, että liuos käy maitomaiseksi, 
valkean värin saa aikaan vapaa hartsi. Tällaista liimaa kutsutaan 
"valkeaksi liimaksi". Mitä suurempi vapaa hartsimäärä on, sitä 
vaikeammaksi käy liiman liuotus. Tällöin käytetäänkin erikoisia 
liiman liuotusaparaatteja (niistä tulee puhe myöhemmin).

Ennen käytettiin liimaukseen n.s. ruskeata liimaa, mutta myö
hemmin, kun havaittiin, että tällä valkealla liimalla päästiin tulok
siin, alettiin sitä käyttää yleisemmin, ja on se ollut aina viime 
aikoihin asti jokseenkin yleisesti käytännössä. Viime vuosina on 
alkanut tulla käytäntöön eräs liimanvalmistusmenetelmä, nimeltään 
"Delthirna". Tämä liima on ruskeata ja on sillä päästy erinomai
siin tuloksiin. Lisäksi on aivan äsken patentoitu uusi valmistus
tapa, "Bevoit", josta tulee myöhemmin puhe.

Vapaata hartsia sisältävä hartsisaippua voidaan valmistaa:
I. Käsittelemällä hartsia pienellä alkalimäärällä, kunnes kaikki 

alkali on kulutettu.
II. Käsittelemällä hartsia ylimääräisellä alkalilla, jolloin vaiku

tus on lyhyen ajan varsin voimakas, mutta ennenkuin täydellinen 
saippuoituminen on tapahtunut, otetaan ylimääräinen alkali pois.

III. Valmistamalla ensiksi täydellisesti saippuoitunut, liukoinen 
liima, johon sitten liuotetaan määrätty määrä tavallista hartsia.

Tärkein näistä on ensimmäinen. Mutta siinäkin voidaan erot-/
taa eri menetelmiä. Hartsi voidaan saippuoida soodaliuoksella 
samalla kuumentaen, tai ensin sulattaen hartsin ilman soodaa ja 
laskien tähän sulaan hartsiin soodaliuoksen, jolloin saippuoituminen 
tapahtuu.

Jos hartsista tahdotaan valmistaa liimaa, jonka vapaa hartsi- 
määrä olisi määrätty, niin on tarpeellista tuntea n.s. saippuoitumis- 
luku. Tämä luku on keskimäärin 11,3. Kun tämä luku on tun
nettu, voidaan sanoa, että sadan hartsikilön täydelliseen saippuoitu- 
miseen tarvitaan:

Na OH = 1 1 , 1 - 1 2 , 2  kg ja 
Na2 C0 3 = 14 ,8 - 16,2.

4 — 1920
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Kun hartsin saippuoitumisluku on tunnettu, voidaan näiden 
lukujen avulla helposti laskea, kuinka paljon tarvitaan alkaleja 
valmistettaessa liimaa, jonka vapaa hartsimäärä on tunnettu. Jos 
esimerkiksi tahdotaan valmistaa hartsisaippuaa, jossa vapaa hartsi- 
määrä on 30 % ja hartsin saippuoitumisluku on 11,3, niin tarvitaan 
Na OH seuraava määrä:

iL̂ ..A0)X 1 u  y}gi kg (ioo:aan kg hartsia). Soodaa menisi
vastaavasti 10,5 kg.

Hartsisaippuan keitto

Hartsisaippuan muodostuminen tai toisin sanoen hartsin ja alka
lin yhtyminen on puhdas kemiallinen reaktio, ja sen valmistuksessa 
noudatetaan kemiallisen prosessin yleisiä ohjeita.

On tarpeellista saattaa reagoivat aineet ensiksi mahdollisimman 
hienojakoiseen muotoon. Hartsi saadaan kuumentamalla se sulaan 
muotoon ja alkali käytetään vesiliuoksena. Hartsisaippuareaktsio 
tapahtuu pikemmin kuumentaen ja paineen alaisena, ja jotta sula 
hartsi tulisi täydelliseksi alkalin vaikutuksen alaiseksi, on voimakas 
sekoittaminen tarpeen. Mitä hartsin keittokattiloihin tulee, on niitä 
avonaisia sekä umpinaisia, joissa viimemainituissa käytetään pai
netta. Hartsikattilat lämmitetään höyryllä, käyttäen joko suora
naista tai välillistä höyrylämmitystä.

Kun välillistä lämmitystä käytetään niin laitetaan kattilan pohja 
kaksinkertaiseksi. Höyry kiertää pohjien välissä. Suoranaisessa 
lämmityksessä on eduksi, että lämpö voidaan pikemmin ja parem
min säätää. Tällä seikalla on huomattava merkitys, sillä usein 
tapahtuu liian kova kuohuminen, joka johtuu hiilioksidi-kaasun 
syntymisestä.

Toisaalta taasen suoranaisella lämmityksellä on se varjopuoli, 
että siinä kokoontuu paljon vettä, joka vallankin hartsirikkaissa 
saippuoissa on haitaksi. Tämä seikka/lieneekin suurimpana tekijänä, 
minkätähden välillistä keittotapaa käytetään yleisemmin.

Hartsin keittokattilat tehdään tavallisesti kuparista, mutta hal
vemmille papereille kelpaisi käytettäväksi rautakattilakin. Tavalli
sesti onkin vanhoja lumpunkeittokattiloita asetettu hartsin keittoon. 
Suurissa kattiloissa käytetään mekaanisia sekoituslaitteita, pienissä 
toimitetaan sekoittaminen käsimelaa käyttäen. Suoranaisessa läm
mityksessä jo höyry saa aikaan hyvän sekoituksen.

Huomioon ottaen, että vähäinenkin kuohuminen syntyy aina
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hartsin keitossa, tehdään hartsikattilat melkoista suuremmaksi, kuin 
valmistettava määrä edellyttää.

Avonaiselle kattilalle, jossa käytetään suoranaista lämmitystä, 
lasketaan noin 4 kertaa suurempi tila kuin mitä se vaatii. Suurem
missa laitoksissa, jossa kerralla saippuoidaan enemmän kuin 50Ö 
kg hartsia, käytetään umpinaisia kattiloita, joissa voidaan keittää 
paineen avulla. Painekattiloilla on useita etuja avokattiloihin verra
ten. Tuotanto on suurempi, voidaan verrattain lyhyessä ajassa val
mistaa 4000 — 5000 kg hartsisaippuaa, tämä säästää paljon työvoimaa 
ja höyryä; vielä saadaan tasaisempi tuote, kun kerrallaan voidaan 
käyttää suurempi määrä aineita. Keitto tulee siis halvemmaksi, 
kun on suurempi kattila. Hartsikattiloita on konstruoitu useaa eri 
mallia. Hartsin keitto voidaan toimittaa, kuten ennemmin on mai
nittu, pääasiallisesti kahta menettelytapaa käyttäen:

1) joko niin, että valmis alkaliliuos kattilassa lämmitetään ja sii
hen kaadetaan hartsi, tai

2) ensin saatetaan hartsi kattilassa sulaan muotoon ja tähän 
lasketaan alkalia.

Jos ensimmäistä tapaa käytetään, on hartsi pienennettävä kap
paleiksi, sillä hienommassa hartsissa tapahtuu reaktio helpommin. 
Hartsia ei saa syöttää yhtäaikaa paljon, vaan vähitellen, ja on se 
syötön aikana hyvin sekoitettava. Juuri tässä syöttämisessä kuluu 
paljon lämpöä, sillä sitä tarvitaan paitsi reaktioon, myös hartsin 
sulattamiseen. Liiallista kuumentamista on vältettävä. Yllämaini
tussa tavassa on ainoastaan alkali liukoisessa muodossa, jotavas- 
toin hartsi saatetaan seokseen kiinteänä.

Kun toista tapaa käytetään, yhtyvät aineet juoksevassa muo
dossa toisiinsa ja reaktio voi heti alkaa. Sulaan hartsiin juoksu
tetaan alkalia hienona suihkuna ja reaktio on sitä mukaa jokseenkin 
valmis. Samoin on tässäkin menettelyssä pidettävä tarkka huoli 
höyrystä. Lämpö pidetään hartsin sulamispisteen yläpuolella, mutta 
ei paljon sitä korkeammalla/ ettei syntyisi kuohumista. Hartsin 
sulamispiste on 70° C.

Ensimmäistä tapaa käyttäen kestää hartsin keittoaika 3—6 
tuntia, tavallisesti keitetään vielä varmuuden vuoksi tunnin verran 
pienennetyllä höyryllä.

Jos hartsin keitossa käytetään painetta ja suljettua kattilaa, niin 
saippuoituu hartsi paljon pikemmin kuin avonaista kattilaa käyfc- 
taen. Tällöin ei tarvitse peljätä ylikuohumista, ei muodostu kokka
reita, ja työskentely tulee yleensä helpommaksi.
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Vesimäärästä hartsin keitossa

Kun liuoksen väkevyydellä on ruskeata liimaa valmistettaessa 
toisarvoinen merkitys, on se valkeata liimaa valmistettaessa yksi 
pääseikoista. Jo aikaisin oltiin huomattu se, että liima tulee parem
maksi, mitä enemmän se sisältää vapaata hartsia. Mitä väke
vämpää hartsisaippua on, sitä parempi kyky on sillä liuottaa itseensä 
vapaata hartsia. Ruskeata liimaa keitettäessä otetaan 80—120— 
150 kg vettä 100 hartsikiloa kohti, mutta valkeaa liimaa valmis
tettaessa :

vettä 60—75, kun vapaa hartsi on 25 %
” 35—45 ” ” ” ” 40 %
” 30-  ” ” ”  ” 45 %

Hartsisaippuaa voidaan kyllä valmistaa pienempiäkin vesimääriä 
käyttäen, mutta tulee ottaa huomioon, että pienempää vesimäärää 
käyttäen liima tulee sitkeämmäksi ja huonommin juoksevaksi ja val
mistettaessa vaikeuttaa sekoittamista ja varsinkin jäähtyessä käy 
hankalaksi käsitellä. Edellä sanotusta selviää, miksi painekattilassa 
voidaan koneellisen sekoituksen avulla valmistaa väkevämpää ja
vähemmän tilaa vaativaa liimaa.

Jos valmiiksi keitetty liima liuotetaan heti kuumana varsinai
seksi hartsimaidoksi, niin silloin lienee viisainta käyttää liiman 
valmistuksessa mahdollisimman pientä vesimäärää. Usein eivät lait
teet kylläkään ole sellaiset, että kaikki keitetty liima voitaisiin liuot
taa hartsimaidoksi, vaan liuotetaan aina myöhemmin tarpeen vaa
tiessa ja on liima tällöin säilytettävä sitä varten varatuissa 
ammeissa. Myös käytetään sitä tapaa, että liima lasketaan sopiviin 
hartsiliimatynnöreihin ja käytetään näitä tarpeen mukaan. Tämä 
tapa voi olla sangen käytännöllinen esimerkiksi silloin, kun on kysy
myksessä vaikeasti juokseva, sitkeä liima. Näissä tynnöreissä se 
sitten voidaan tarvittaessa helposti lämmittää. Tämä lämmittäminen 
on tarpeen siksi, että liima saataisiin liuotetuksi emulgatorin avulla. 
Tämä seikka, että jäähtynyt liima tulee uudestaan lämmittää siitä 
hartsimaitoa valmistettaessa, onkin syynä siihen, että monessa teh
taassa valmistetaan hartsiliimaa pienissä kattiloissa vähän kerral
laan. Keitto kyllä isinänsä tulee kalliimmaksi, mutta kun se heti sen- 
jälkeen valmistetaan hartsimaidoksi, niin säästyvät monet työt ja 
se höyrymäärä, mikä aiheutuu liiman varastossa pidosta ja sen 
lämmittämisestä, sillä tavallisesti höyryä kuluu 40 kg 100 hartsi- 
kiloa kohti.

Saippua on myös siivilöitävä. Tämä käy parhaiten silloin, kun 
se lasketaan lämpimänä kattilasta. Siivilänä käytettään metalli
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verkkoa. Painekattilois
sa voidaan käyttää ti
heämpää siivilää, esi
merkiksi useampiker
roksista säkkikangasta. 
Suositellaan myös hiili- 
siivilää, mutta se tulee 
kysymykseen vain kal
liita papereita liimat
taessa. Hiilisiivilä on hy
vä siksi, että se eroit- 
taa hartsista siinä olevat 
väriaineet.

Postiin liimakattila

Tämä on vanhempia
kattilalaitteita. Senmuo- ...........................................
i , _  • Kuva 26. Postiin liimankeittokattila, sekoitus-
OS aa pys y a  ̂ , J akselin keskiöstä johtuu höyryputki astian 

ka on ylhäältä jonkun pohjaan.

Klailen liimakattila

Kuva 27. Klailen liimakattila. A 
hartsinsulatuskattila, B siiviläsäiliö, 
C höyryn ulosmenoputki, D sulan 
hartsin juoksutusränni. Sula liuos

kiertää nuolien suuntaan

Tämä on muodostettu van
hasta lumpunkeittokattilasta. 
Täyttöaukko on ylhäällä ja sen 
kantena on irroitettava putki, 
josta kattilaa täytettäessä ote
taan alaosa pois. Tämä putki

verran kapeampi. Pystysuorassa 
akselissa on sekoittajasiivet. 
Akselin kautta johdetaan höyry 
kattilan pohjaan. Tämä laite, 
vaikkakin aikoinaan paras, on 
epäkäytännöllinen useassa eri 
suhteessa. Koska se on vähän 
käytännössä, jätämme sen enem
män selostuksen.



haarautuu ylempänä, toinen osa johtuu ylös katolle ja toinen n.s. 
siiviläammeeseen. Siiviläämme on kuparinen ja tavallisen pohjan 
lisäksi varustettu hienolla siiviläpohjalla. Siiviläammeen pohjasta 
johtuu putki varsinaiseen keittokattilaan. Kattilan pohjassa on 
hanalla varustettu lasku- eli tyhjennysputki. Höyry johdetaan poh
jan kautta kattilaan. Höyryputki kiertää spiraalin muodossa kat
tilan aFaosassa.

Tässä kattilassa toimitetaan keitto seuraavaan tapaan: Ensin
lasketaan vettä sen mukaan, millainen liima keitetään. Vesi kuu
mennetaan jokseenkin kiehumapisteeseen. Tämän jälkeen lasketaan 
Na2COs taas sen mukaan, keitetäänkö valkeata tai ruskeata liimaa. 
Kun Na2COs on liuonnut, pannaan hartsia. Hartsi hakataan hie
noksi. Se tapahtuu käsin moukarin avulla. Samalla siinä rikkoutuu 
puutynnyri, jossa hartsi tavallisesti on. Tämän keittotavan mukaan 
on kattila aina täytettävä hyvin täyteen, että liiman kiertoliike olisi 
täydellinen. Kansi suljetaan ja aletaan höyryttää. Kun kiehuminen 
ei ole vielä alkanut, voidaan laskea runsaasti höyryä. Mutta kun 
kiehuminen on alkanut, on höyry vähennettävä, sillä kuohuminen 
on voimakas, koska hiilihappo irtautuu ja tämän vaikutuksesta 
liuoksen tilavuus suurenee. Liuos alkaa nousta kattilan yläosassa 
olevaan putkeen. Höyry nousee suoraa putkea ylös katolle ja 
liimaliuos alkaa juosta siiviläammeeseen ja siitä takaisin kattilaan, 
toisin sanoen liima alkaa kiertää. Tätä kiertoliikettä jatketaan 
siksi, kunnes liima alkaa olla valmista. Tämä havaitaan siitä, että 
kuohuminen alkaa loppua ja liima alkaa muodostua kirkkaaksi 
väriltään, ei tosin vaaleana, vaan tummanruskeana massana. Jos 
keitto on toimitettu hyvin ja olosuhteet olleet muuten suotuisat, 
niin liimaa melalla nostettaessa ei siiviläsäiliössä muodostu pitkiä 
lankoja, vaan katkeaa se lyhyesti. Liuotettaessa lämpimään veteen 
liukenee liima helposti. Varmuuden vuoksi käytetään tarkistuksessa 
hopealusikkaa. Jos siihen, sitä kastettaessa hartsimaitoon, ei tartu 
kappaleita, jotka muistuttavat mannaryynejä, niin keitto on valmis. 
Jos liima nopeasti jäähtyessään muuttuu valkeaksi, niin silloin on 
se hyvää, mutta jos yllämainittuja ominaisuuksia ei ilmene, niin 
se on huonoa. Huonouteen ovat syynä joko se, että Na2COö on 
ollut vähän, tai saippuoituessa on lämmitetty liian heikosti.

Valmis hartsisaippua lasketaan laskuputken kautta tynnöreihin. 
Tämä kattila, kun se on pallon muotoinen, on erittäin hyvä pitää 
puhtaana, sillä hartsissa olevat epäpuhtaudet laskeutuvat aina 
itsestään ja jäävät keiton tapahtuessa joko siiviläammeeseen ja
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tynnöreihin laskettaessa siivilänä käytettä
välle kankaalle. Hartsisaippuan keittokatti- 
loita on jo hyvin monenlaisia.

Meyerin liimakattila

Kattilan rakenne on erilainen kuin 
Klailen, mutta keittoprosessi on periaat
teessa sama. Siinä myös liuos joutuu kier
tävän vaikutuksen alaiseksi. Näitä kattiloita 
voidaan rakentaa hyvin pieniäkin. Klailen 
kattila on suurempaa tuotantoa varten.

Liiman liuotus

Kun hartsi on keitetty saippuaksi, niin 
sellaisenaan sitä emme vielä voi laskea hol- 
lanteriammeeseen, vaan on se ensin liuotet
tava lämpimään veteen.

Liimaa, jossa vapaa hartsimäärä ei 
nouse yli 15  %, on verrattain helppo liuot
taa, kun vain pidetään huoli hyvästä sekoi- Kuva 28. Meyerin kattila, 
tuksesta. Jos vapaa hartsimäärä nousee yli A sulatussäiliö, B höyry- 
20  %, on liuottaminen jo paljon vaikeam- kammio
paa. Liiman liuotuksessa käytetään erityi
siä astioita, joissa on hyvä lämmityslaite ja voidaan lämmittää höy
ryllä. Käytetään myös paljon sitä tapaa, että liuotus suoritetaan itse 
hartsikattilassa, jolloin luonnollisesti säästyy lämpöä. Tätä menet
telyä käytetään Postiin kattilassa.

Jos hartsisaippua sisältää paljon vapaata hartsia, niin liuottami
nen käy aina vaikeammaksi. Syyt, miksi vapaata hartsia sisältä
vät liimat ovat vaikeat liuottaa, ovat seuraavat:

Jos tällaista liimaa lasketaan veteen, niin liuottaa vesi heti, ulko
reunasta alkaen, siinä varsinaisesti olevan hartsisaippuan C19 
H39 COO Na. Seuraus tästä on, että ^iinä oleva liuonnut, vapaa 
hartsi erottuu ja asettuu valkeana kerroksena hartsiliiman pin
nalle ja estää täten aineen enemmän liukenemisen. Sama ilmiö 
toistuisi, jos ajattelemme tämän suuremman hartsikappaleep jaotel
luksi pienempiin osiinsa. Estääkseen tätä ilmiötä, käytetään liuotta
miseen lämmintä vettä, lämmön ollessa hieman hartsin sulamis
pisteen yläpuolella. Tällöin vesi liuottaa hartsisaippuan tavalliseen
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tapaan. Sulassa muodossa oleva hartsi pysyy mahdollisimman hieno
jakoisena, kun vain hartsin kohesiooni-ilmiö voidaan estää.

Aparaatin, joka voisi siis moitteettomasti liuottaa sellaista lii
maa, jossa on suuri % vapaata hartsia, pitäisi täyttää seuraavat 
vaatimukset:

I. Siinä pitäisi saada liima ja liuotusvesi toistensa yhteyteen 
silloin, kun molempien lämpö on yläpuolella hartsin sulamispisteen.

II. Liuotuksen täytyy tapahtua mahdollisimman lyhyessä ajassa 
ja siinä tulee käyttää voimaa, jotta hartsi pysyisi mahdollisimman 
hienojakoisessa muodossa.

III. Valmiin liuoksen (emulsioni) pitää pian tämän jälkeen 
jäähtyä, jottei siinä sulassa muodossa oleva hartsi ennättäisi sulau
tua yhteen suuremmiksi kappaleiksi.

Tällaisen aparaatin keksi v. 1902 Max Erfurd ja sen kautta 
saivat väistyä kaikki höyryputket ja muut senlaatuiset laitteet.

Erfurtiin aparaatti

Tässä laitteessa käy prosessi lyhyesti seuraavasti. Tyhjennyk
sen jälkeen on hartsisaippua tynnyrissä vielä vähän yli ioo° läm
mintä. Näin kuumana se juoksee verrattain helposti siiviläkankaan 
lävitse mitta-astiaan. Tällöin ei lämpö ole sanottavasti laskenut, 
lämmin vesi säiliössä on höyryllä lämmitetty 750 C, samoin mitta- 
astian ja hajoittajan välinen lyhyt putkijohto. Tämän jälkeen 
lasketaan hajoittajaan lämmin vesi ja avataan samaan aikaan höyry- 
venttiili, ja kun hajoittajan lämpömittari näyttää 8a° C, silloin 
avataan venttiili O, jolloin hartsisaippua alkaa juosta säiliöstä hajoit
tajaan. Johto, joka menee liuotusastiaan, sovitetaan sen * alaosaan. 
Tällöin emulsioni joutuu astian pohjapuolelle. Syy, että emulsioni- 
putken pää sovitetaan säiliön pohjapuolelle, on se, että tällöin saa
daan hyvä sekoitus, ja näin ei juuri muuta sekoitusta tarvita. Niin 
pian kuin hana O avataan, huomataan astiassa, joka on kylmällä 
vedellä täytetty, syntyvän valkoisen pilyen. Tämä on niinsanottua 
hartsimaitoa. Hajoittajassa jakaantuu saippuassa oleva vapaa 
hartsi höyryn vaikutuksesta kuumaan veteen ja kun se hienossa 
muodossa, sillä se on tällöin sulana, tämän jälkeen joutuu kylmään 
veteen ja siinä heti jäähtyy, ei voi muodostua minkäänlaista yhteen 
sintraantumista. Käytetty höyrynpaine ja tarpeellinen emulsiooni- 
lämpö ovat saippuassa olevasta vapaasta hartsista.

Tämän laitteen tulee, mikäli mahdollista, työskennellä 7—8 ilma
kehän paineella. Jos hajoittajassa vallitsee pienempi paine, esimer
kiksi 3—4 i.k., silloin se ei työskentele säännöllisesti siihen saip
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puaan nähden, jossa on 40—50 % vapaata hartsia. Sopivin emul- 
sioonilämpö on 85—87° C. Jos se on korkeampi tai matalampi, on 
toiminta heti huonompi. Tärkeätä on, ettei lämpö säiliössä nouse 
yli 40° C, sillä muutoin voi helposti esiintyä hartsihiutaleyhtymiä. 
Laite voi helposti laskea lävitseen 20—25 kg liimaa minuutissa ja 
voi täten tyydyttää suurenkin tehtaan tarpeen. Tämä laite on jon
kunmoisen injektorin tapainen ja toimii varsin hyvin, jos vaan käy
tetään sille kuuluvia ohjeita. Se on helposti hoidettava ja helposti 
puhdistettava.

On tehty mikroskooppisia tarkastuksia hartsihiukkasten suh
teen, joita on hartsimaidossa. On tutkittu hartsimaitoa, jota on 
valmistettu tavallisin liuotuskeinoin ja sellaista hartsimaitoa, joka 
on valmistettu Erfurdin emulgaattoria käyttäen seuraajissa liima- 
lajeissa :

Oli käytetty Na2C0 3 seuraavat määrät ja liuotettu tavallisin 
keinoin 12,5 kg Na2COs ja 100 kg hartsia, hiukkasten läpimitta 
oli 0,006 mm. 10— 11 kg Na2COs ja 100 kg hartsia, hiukkasten 
läpimitta 0,004 mm.

Erfurdin aparaattia käyttäen:
7.5 kg Na2COs. 100 kg hartsia, hiukkasten läpimitta 0,003 mm.
6.5 ”  ”  ”  ”  ” ”  ” 0,002 ”

Kun hartsimaitoa arvostellaan, niin ei hiukkasten suuruus ole 
ainoana tekijänä, suurempi merkitys on sillä, suureksiko tulee näi
den hartsihiukkasten yhteenlaskettu vapaa pinta, edellyttäen tieten
kin, että hartsihiukkaset ovat muodostuneet samasta määrästä alku
peräistä hartsia. Jos esimerkiksi 1 gramma hartsia ajatellaan jae
tuksi pallon muotoisiin osiin ja jos hiukkasten läpimitta olisi
0,006 mm, niin koko vaippapinta olisi:

läpimitta =0,006 mm vaippapinta = S200 cm2 
= 0,004 ” ”  = 7900 ”

” =0,003 ” ” =10500 ”
•”  =0,002 ” ” % =15700 ”

Alkuperäisellä 1 gramman hartsikappaleella on osapuilleen 
6 cm2 pinta. Tästä näemme, minkä työn emulgaattori on suoritta
nut hajoittaessaan hartsin niin, että sen pinta-ala on näin kasvanut. 
Huomaamme myös, että sellaisessa maidossa, jossa osaset ovat pie
nimmät, tulee osasten yhteinen pinta suuremmaksi ja ne kykenevät 
näin ohuena kerroksena peittämään kuitujen pintaa. Käyttämällä 
suurta höyryn painetta ja hyvin pehmeää vettä on onnistuttu saa
maan vielä paljon hiefiojakoisempaa, jopa niin hienojakoista, että
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hartsimaito on muuttunut joksikin kirkkaaksi liuokseksi. Kokeet 
ovat myös osoittaneet, että tällaisella liimalla on paras liimaava 
ominaisuus. Hartsi on tällöin kolloidaalisessa muodossa eikä enää 
syspenssiamuodossa. i grammasta hartsia on saatu vaippa- 
pinta-alaksi 20.000 cm2. Tällainen kolloidaalinen liuos muuttuu hel
posti vedessä olevan hiilihapon vaikutuksesta syspenssiamuotoon 
tai toisin sanoen hartsihiukkaset alkavat muuttua suuremmiksi. Lii
man valmistuksessa pyrkimykset pohjautuvatkin sellaisen menettely
tavan kehittämiseen, että voitaisiin valmistaa pysyvästi kolloidaalisia 
liuoksia ja niitä käyttää.

Hartsimaidon valmistuksessa on veden laadulla hyvin suuri mer
kitys. Paras vesi olisi ehdottomasti kondenssivesi, mutta valitetta
vasti ei tätä ole tarpeeksi käytettävissä. Hartsimaidon valmistuk
sessa vaikuttaa kova vesi enemmän tai vähemmän häiritsevästi. On 
havaittu, että jos hartsimaito valmistetaan pehmeään veteen, niin on 
se varsin pysyväinen myöhäisempiäkin vaikutuksia vastaan, jos sitä 
esimerkiksi jälkeenpäin laimennetaan kovalla vedellä.

Arledterlaite

Arledter on konstruoinut hartsinliuotuslaitteen, joka eroaa jon
kun verran Erfurdin laitteesta, mutta pääpiirteissään muistuttaa 
sitä. Siinä on pääasiallisesti kolme yhdistyslaitetta.

I. Höyry ja vesi yhtyy.
II. Tämän sekoitus yhtyy hartsiliiman kanssa,

III. Joukkoon imeytyy kylmää vettä, joka jäähdyttää sekoituk
sen vähän ennen sen joutumista sekoitusastiaan.

H artsisaippuataulukko

100 kg kohti hartsia käytetään Naa C O 3

Valm iissa saippuassa on hartsia

sidottuna vapaana

6 kg Na2 C C h ........................................................... 40,6 % 59,4 H
7 „  ............................. , , .......................................... 47,4 „ 52,6 „
8 „ ............................................................... 54,0 „ 46,0 „
9 „ ........................................................................... 60,8 „ 39,2 „

10 , „ 67,6 „ 33,4 „
U  „ „ ..............................................  . • 74,4 „ 25,6 „
12 „ „ .......................................... ...  * * 81,2 „ 18,8 „
13 „ „ ............................................................... 87,8 „ 12,2 „
14 „ „ .........................  .............................. 94,6 „ 5,4 „
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Hartsimaidon laimennus

Ennenkuin hartsimaito lasketaan hollanteriin, laimennetaan se 
aika lailla. Tämä tehdään siitä syystä, että hartsimaito sekaantuisi 
paremmin hollanterissa massan kanssa, sillä hartsimäärä on mas
saan verraten kovin pieni. Laimennukseen vaikuttavat muutkin 
tekijät, kuten käytettävissä olevan veden puhtaus ja monessa hartsi- 
keittiössä oleva tilan suuruus.

Enemmän laimennettaessa eivät hartsihiukkaset suinkaan pie
nene, sillä niiden kokoon vaikuttaa yksinomaan hajoittajan eli emul- 

: gaattorin toiminta.
Hartsihiukkasten absoluuttinen määrä voi laimennuksen kautta 

suureta sentähden, että hartsisaippua tulee laimennuksen kautta 
osaksi hydralisoiduksi.

Mitä tulee jälleenlaimenriusveden kovuuteen, vaikuttaa se niin, 
että natriumresinaatista syntyy osaksi saippuoita veden suolojen 
kanssa, joilla ei ole yhtä hyvä liimaava ominaisuus kuin natrium- 
resinaatilla, ehkä ei lainkaan liimaavaa vaikutusta.

Vapaa hartsi ei tässä ota osaa kemialliseen reaktsioon, mutta 
nämä vaikuttavat niin, että hartsin syspenssiamuoto alkaa häiriytyä 
ja hartsi alkaa ikäänkuin palleroitua. Käytännössä olisi ehkä paras 
tehdä laimennus niin, että litraa kohti olisi 10 g hartsia, kun on 
kysymyksessä pehmeä vesi, mutta jos vesi on kovaa, niin on syytä 
ottaa pienempi laimennus. Tällöin tulisi 10—30 g litralle palleroitu- 
misilmiötä välttääksemme.

Tämä palleroitumisilmiö tapahtuu vähitellen. Kun hartsimaito 
on koetettava saada hollanteriin mahdollisimman puhtaana liuok
sena, niin on ehkä viisainta, että lopullinen laimennus tapahtuu 
vähää ennen hollanteriin laskua. Tämä sentähden, että kylmä vesi 
jouduttuaan lämpimämmän, noin 40° C hartsimaidon kanssa yhtey
teen, edistää palleroitumista. Tämä ilmiö on havaittavissa selvem
min 35—40° kuin 15—20° lämmössä. Käytännössä olisi kyllä 
hyvä, jos hartsimaito saisi seistä jonkun aikaa, ennenkuin sitä käy
tetään. Tällöin epäpuhtaudet ennättäisivät laskeutua pohjaan. Hal
vemmille papereille ei nyt kumminkaan ole välttämätöntä, että 
hartsimaito seisoisi pitempiä aikoja. Mutta jäähtymisen tähden on 
kuitenkin tarpeen noin y2 tunnin seisominen.

Aluminiumsulfaatti eli aluna

(Al2 (S O J3  24 H2o )
Hartsiliima sellaisenaan ei yksistään vaikuta mitään. Se on 

hollanterissa saostettava alunalla.
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Paperitehtaassa kuulee tavallisesti puhuttavan alunasta, vaikka 
sillä tarkoitetaan yleensä alumiiniumsulfaattia. Alunan nimitys 
kuuluu oikeastaan kiteiselle, alumiiniumista ja alkalisuolasta muo
dostuneelle kaksoissuolalle. Sellainen on esim. kaliumaluminiumsul- 
faatti: K 2S0 4A12 (S0 4)3 24 H20 . Tälle suolalle on aluna-nimitys 
oikea.

Aluminiumsulfaattia on paperitehtaissa käytetty vain nyky
aikana. Ennen kyllä käytettiin varsinaista alunaa, josta on johtunut 
aluna-nimityksen nykyinen väärä käyttö. Nykyään on alunan käyttö 
kovin kallista ja sitäpaitsi tarpeetontakin, koska nykyään valmiste
taan verrattain puhdasta aluminiumsulfaattia. Tätä on kolmea lajia: 
raaka sulfaatti, tavallinen sulfaatti ja korkeaprosenttinen sulfaatti.

Al2 (S0 4)3x i 8 H20 :ssa vaihtelee aluminiumoksidi (Al2Os) 
8— 18 %. Tämä 18 % :nen aluminiumsulfaatti on käytännöllisesti 
katsoen niin puhdasta, että sitä voi käyttää hyvienkin paperien val
mistuksessa. Tuo n.s. tavallinen aluminiumsulfaatti sisältää 15 % 
aluminiumoksidia, mutta se sisältää myös pienemmissä määrissä 
rautayhdistyksiä, joten sitä ei voida käyttää kaikkein parhaimpiin 
papereihin. Raaka aluminiumsulfaatti on huomattavasti ala-arvoi
sempaa tavaraa ja voidaan sitä käyttää vain halvoissa paperilajeissa. 
Tässä raakasulfaatissa saattaa liukenemattomien ainesten määrä olla 
6—25 %.

Aluminiumsulfaatin liuotus

Toisissa tehtaissa liuotus tapahtuu liimakeittiössä. Käytetään 
sitäkin tapaa, että aluna lasketaan kuivana hollanteriin. Tämä ei 
kuitenkaan ole suositeltava tapa. Alunan liuotus on hyvin yksin
kertainen asia, varsinkin, jos on kysymyksessä sulfaattilajit, joissa 
on liukoiset jätteet. Liuotusta edistääkseen käytetään lämmintä 
vettä ja tullaan täten toimeen pienemmillä säiliöillä.

Jos aluna ei sisällä epäpuhtauksia suuremmissa määrissä, niin 
silloin ei missään tapauksessa saa lämmittää kiehumiseen asti. Epä
puhtauksien laskeutumiseksi annetaan liuoksen jonkun aikaa seisoa.

Alunan liuotusastia voidaan tehdä mäntypuusta, mutta kun se 
ei kauan kestä kuumia liuoksia, niin tehdään astiat nykyisin enirft- 
mäkseen rautabetoonista. Alunan liuotussäiliöön sovitetaan tavalli
sesti puusta tehty arina, johon alunakappaleet pudotetaan, etteivät 
ne pääse suoraan pohjaan.

Hyvä alunan liuotussäiliö on sellainen, jossa varsinaisen isom
man säiliön sisällä roikkuu pienempi, rei’illä varustettu puuamme.
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Tähän pannaan punnittu määrä alunaa, joka sitten liukenee ympä
rillä olevaan veteen.

Eräs tunnettu saksalainen toiminimi Bracker-Söhne rakentaa eri
koisia alunan liuotusammeita. Siinä on ensinnäkin puusta tehty, 
nelikulmainen amme, jossa pyörii rumpu (sekin voi olla puusta). 
Rummun kehä on valmistettu listoista niin, että niiden väliin jää 
pieni rako. Rummun lävitse kulkee rauta-akseli, joka on päällys
tetty ohuella kuparipäällyksellä ja akseli lepää päistään laakereilla. 
Rummun päästä työnnetään akseli sisään, itse ammeeseen lasketaan 
kylmää vettä. Kun rumpu pannaan käyntiin, joutuu aluna hyvään 
liikkeeseen ja liuotus käy verrattain nopeasti. Valmis liuos laske
taan pronssisen pohjahanan kautta pois. Tällä laitteella saadaan 
kylmääkin vettä käyttäen hyviä tuloksia, joten höyryä ei tarvita 
tällöin käyttää.

Olkoon alunan liuotuslaite millainen tahansa, niin sovitetaan 
niissä aina liuoksen laskuaukko hiukan pohjan yläpuolelle, etteivät 
pohjaan kerääntyneet roskat pääsisi mukaan.

On eräs alunan liuotuslaite, jossa ei tarvitse alunaa punnita eikä 
vesimäärää mitata. Siinä on puinen astia, noin 1,2 m korkea, 1 m pitkä 
ja 1 m leveä. Se on sisäpuolelta peitetty lyijyllä. Varsinaisen pohjan 
yläpuolella, noin 15 cm päässä on toinen pohja, joka on puusta. 
Siinä on noin 15 mm reikiä. Tämän päällä on vielä seulantapainen 
kuparilevy, jossa on vain pieniä, noin 2 mm reikiä. Tälle pohjalle 
lasketaan alunakappaleita niin paljon, että ne osapuilleen täyttävät 
puolen säiliötä. Venttiilistä lasketaan vesi. Venttiili on uimurin 
kanssa yhteydessä ja tämän vuoksi vesimäärä astiassa pysyy aina 
yhtä korkealla. Kun tiedetään, että vesi määrätyssä lämpöasteessa 
liuottaa vain määrätyn määrän alunaa, niin saadaan liuos, jossa 
on aina sama määrä alunaa.

Raaka-alunaa varten on konstruoitu liuotuslaite, joka on seu- 
raavan tapainen: Siinä on kaksi yhtä suurta, lyijyllä vuorattua puu- 
ammetta. Tätä n.s. kaksoislaitetta käytetään vuorottain. Jos esi
merkiksi ammeessa I on raaka-aluna, niin liuotetaan se toisen 
ammeen alunaliuoksella, joka on saatu siten, että jätettä, jota 
huonossa alunassa syntyy verraten paljon, on vielä uudestaan koe
tettu liuottaa. Näin saadaan jätteestä aluna mahdollisimman tark
kaan liuotetuksi, joten lopullinen sakka, joka on aivan arvoton, 
voidaan huuhtoa pois. Tässä siis amme I antaa valmiin alunan. 
Tähän osastoon jäänyt jäte liuotetaan jälleen puhtaaseen veteen 
niin paljon kuin sitä siihen liukenee ja annetaan sen jälkeen seistä 
10 minuuttia ja sitten injektorin avulla juoksutetaan toiseen ammee
seen, johon on sillä aikaa laskettu uusi panos alunaa.
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Missä järjestyksessä liima ja  aluna on laskettava
hollanteriin

Onko liima laskettava ensin ja sitten vasta aluna, vaiko päinvas
toin? Tästä ovat käsitykset olleet jonkun verran eriäviä, mutta jos 
lähdemme asiaa tarkemmin tutkimaan, niin tulemme siihen johto
päätökseen, että ensimmäinen tapa olisi "oikeampi.

Liimauksen tarkoituksena on, että hollanterissa kaikki kuidut 
peittyvät ohuella liimakerroksella. Tämä on koetettava saada aikaan 
mahdollisimman pienellä aineen käyttämisellä. Tämä tulos saavu
tetaan ehdottomasti ensimmäistä tapaa käyttäen. Tällöinhän on lii
malla tilaisuus täydellisesti sekoittua kuituihin. Kuituaines uisken- 
telee ylen laimeassa liimaliuoksessa. Liiman laimennuksessa tapah
tuu, kuten tutkimukset ovat osoittaneet, hydroliseerautumisilmiö. 
Kun tämän jälkeen alunaa lisätään, niin saostuu liima mahdolli
simman tasaisena koko massan yli. Jos käytetään toista tapaa, sitä, 
että aluna lasketaan hollanteriin ensin, laimenee kyllä alunaliuos, 
mutta tämä tulee verrattain väkevänä liimaliuoksen kanssa yhtey
teen. Yhtymäkohdassa saostuu liima heti, ja sitä saostuu paitsi kui
duille, myös kuitujen väliin. Saostuminen ei tällöin ole enää niin 
hienojakoinen, vaan on se yhtynyt karkeammiksi hiukkasiksi. Tä
män takia liiman vaikutus ei voi olla yhtä tehokasta. On huomat
tava vielä, että hydrolyysi-ilmiötä ei ole tai korkeintaan se esiintyy 
hyvin pienessä määrässä.

Liimauksen kulkuun vaikuttavat vielä käytettävä vesi (sen suo
lat) ja myös itse kuidut. Ei ole epäilystäkään, etteivätkö veden 
suolat vaikuttaisi hartsiliimaan. Veden suolojen ja hartsiliiman 
välillä syntyy jonkunlainen vuorovaikutus, josta on liimaukselle 
vahinkoa. Siis yleisempi mielipide on se, että liimauksessa lasketaan 
ensin hartsimaito hollanteriin, ja kun tämä on hyvin kuitujen kanssa 
sekoittunut, niin sitten vasta lasketaan aluna.

Päinvastaista järjestystä voidaan kyllä suositella, mutta ainoas
taan siinä tapauksessa, että liima-ainetta käytetään täyteainetarkoi- 
tuksessa eikä niin paljon liimaustarkoituksessa: jos nimittäin tah
dotaan asettaa pääpaino siihen, että kuitujen välit tulisivat jollakin 
sopivalla aineella täytetyksi, niin siihen hartsiliimakin kyllä sopii.

Liimauksen teoria

Aikaisempina aikoina ei liimauksen teoreettisiin puoliin kiinni
tetty kovinkaan paljon huomiota. Viime vuosina on tätä asiaa jo 
tarkemmin tutkittu.
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Meidän on pidettävä paperin liimausta lopputuloksena kokonai
sesta sarjasta kolloidaalisia ja fysikaalisia ilmiöitä. Nämä ilmiöt 
ovat tapahtuneet osaksi saman aikaisesti ja osittain perättäisesti ja 
lopuksi itse paperikoneella.

Saksalaisen Schwalben tutkimukset hartsiliimauksen suhteen 
eivät anna kovinkaan paljon tukea sille käsitykselle, että hollan
terissa tapahtuisi puhtaasti kemiallinen ilmiö (reaktio) ainakaan 
suuremmassa määrässä.

On huomattava, että hollanterissa on hydrolisoitumisilmiö voi
makkaan laimennuksen tähden sangen voimakas. Tästä seuraa, 
että hartsisaippuamäärä on sangen vähäinen. Hartsi esiintyy hol
lanterissa ehdottomasti suuremmaksi osaksi vapaana hartsina. 
Alunan ja hartsin välillä ei voi tulla kysymykseen kemiallisia reak
tioita. Tutkimuksien mukaan on syspenssiamuodossa olevilla 
hartsihiukkasilla heikko negatiivinen elektrolyyttinen lataus. Tämä 
syspanssia muuttuu positiiviseksi joutuessaan yhteyteen positiivisen 
aluminiumionin kanssa. Luultavaa kyllä on, että Al2 (S0 4)3 + 
18 H20  reagoi kemiallisesti vielä jälellä olevan hartsisaippuan 
kanssa, jolloin muodostuu yhdistys aluminiumin ja hartsisaippuan 
kanssa. Kun nyt nuo negatiivisesti ladatut hartsihiukkaset positiivi
sen aluminiumionin vaikutuksesta menettävät latauksensa, niin 
menettävät ne samalla ominaisuutensa pysyä hienojakoisina liuok
sessa. Kun nimittäin nuo pienet hartsihiukkaset olivat negatiivi
sesti sähköisiä, niin niillä ei ollut minkäänlaista taipumusta yhdistyä 
käkenään, vaan päinvastoin hylkivät toisiaan koettaen pyrkiä toi
sistaan erilleen. Kun nämä osaset ovat menettäneet latauksensa, 
yhdistyvät ne kuitujen pinnalle suuremmiksi osiksi. Tämä kuitujen 
pinnalle asettuminen ei ole kuitenkaan muuta kuin mekaanista 
laatua. Siinä vaikuttaa eräs voima, joka saa aikaan lujan ja pysy
vän kiinnityksen. Tämän kohdan selittää Schwalbe seuraavalla 
tavalla: Kuten hartsihiukkaset, ovat myös kuidut hollanterissa hei
kosti negatiivisesti latautuneita. Niiden välille ei voi syntyä min
käänlaista vetovoimaa. Mutta niinpian kuin hollanteriin lasketaan 
aluna, menettävät hartsihiukkaset negatiivisen latauksensa ja niistä 
on muodostunut positiivisesti ladattu syspenssia. Nyt syntyy tämän 
positiivisen syspenssian ja negatiivisen kuituaineen välillä veto
voima. Hartsi saostuu kuiduilla ja näin muodostuu kiinteä yhdistys 
kuidun ja hartsin välille.

Todennäköisesti esiintyy hollanterissa vielä lisätekijänä AI 
(2OH)3, mutta tämä ei estä kuitujen ja hartsin välistä yhteyttä, 
vaan päinvastoin edistää sitä. Tämän ovat tutkimukset osoittaneet.
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Professori Klemm on paperin liimaukseen nähden sitä mieltä,
1 että se lopullisesti tapahtuisi vasta kuivaussylinterissä. Liima-aine, 

joka hollanterissa saostetaan kuiduilla, muodostaa ohuen kerroksen. 
Jos tämä ohut kerros on päässyt liian paljon katkeilemaan, kuivaa 
se itsestään. Toisaalta me taasen tiedämme, että hartsin sulamis
piste on 70—8o° C, jossa se sulaa yhtenäiseksi massaksi.

Klemm on tutkimuksissaan tullut siihen, että tätä katkeilemista 
pitäisi kaikin puolin välttää. Tämän voikin estää sillä, että paperi- 
rataa ei päästetä kuivemmaksi kuin 50 %, ennenkuin se on läm
minnyt 70—8o° rseen. Tämä lämpöaste täytyy olla koko paperi- 
radassa, jotta saataisiin kummallekin puolelle samanlainen liimaus.

Liimaukseen kuivaussylinterillä vaikuttaa tavallisesti kaksi tai 
kolme ensimmäistä sylinteriä.

Siis lyhyesti Klemm’in mukaan pitää paperin lämpöaste nousta 
hartsin sulamispisteeseen, ennenkuin hartsikerros on kuitujen päällä 
katkeamisen kautta särkynyt.

Delthirna-liimaus

Jokunen aika sitten patentoitiin Ranskassa eräs uusi hartsi- 
liimausmenetelmä, joka näyttäytyi hyväksi ja on sentähden saanut 
patentin muissa maissa, m.m. Suomessa, jossa se on nyt eräässä 
tehtaassa täydellisesti käytännössä.

Tämä menetelmä perustuu siihen, että tavallisessa lämpöasteessa 
noin 0,5 % vahvuinen Na OH- (natriumhydroksidi) liuos paine
taan hartsikappaleilla täytettyjen säiliöiden lävitse. Tällöin liukenee 
hartsi lipeään ja lopputuotteena saadaan konservoitu natrium- 
resinaadi (C19 H39CO O Na). On luonnollista, että tällöin koetetaan 
saada niin täydellinen reaktio kuin mahdollista, ettei liuos sisällä 
vapaata Na OH:ta joka olisi paitsi suoranainen häviö, myös hait
tana hollanterissa. Se voisi saada aikaan emäksisen reaktion sen 
sijaan, että hollanterissa täytyy olla hiukan hapan reaktio. Kuvassa
29 on Delthirnakoneisto.

Tämä koneisto riittää 800 kg vuorokautiselle hartsin käytölle. 
Säiliössä A  liuotetaan 300 kg kaustisoitua soodaa liuokseksi, jonka 
väkevyys on 36° Be, liuos riittää neljäksi vuorokaudeksi. Säiliöstä 
A lasketaan mitta-ammeen B kautta tarvittava määrä väkevää 
liuosta ammeisiin C, joissa liuos laimennetaan vedellä 0,5 %. Tämä 
todetaan titreerianalyysin avulla, sillä Be-mittari ei osoita kovin 
tarkkaan liuoksen väkevyyttä. Näin valmistettu hartsin dispergoi- 
miseen tarvittava natronilipeä pumpataan tasaussäiliöön D ja sieltä
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se juoksee hartsilla täytet
tyihin sylintereihin E  ja V- 
muotoisiin putkiin, joiden 
lävitse se määrätyllä nopeu
della kulkiessaan liuottaa 
hartsin käyttökelpoiseksi 
hartsiliimaksi.

Liimaliuos sisältää 40 g „  _ , . .  , A
, . v 1 * . T 7. 0 Kuva 29. Delthirna-koneisto: A natron-
hartsia litraa kohti. Liima- lipeän liuotussäiiiö, ce laimennussäiliöt,

liuos juoksee itsestään säi- D tasaussäiliö, E hartsiputket, F varasto-
liöihin F. Sitä lasketaan hoi- säiliöt, M mittasäiliö hollantereita varten

lanteriin kulloinkin tarvit
tava määrä. Mainittakoon, että 0,5 % :n kaustisoidun soodaliuok- 
sen lämpötila tulee olla 15—250 C. Tällä tavalla saatu hartsiliima 
on täysin saippuoitunut. Säiliössä F  on uimurilla varustettu vent
tiili. Säiliön täyttyessä venttiili sulkeutuu. Tällöin lakkaa hartsin 
lävitse kulkeva soodaliuos kulkemasta, pumppu käy kyllä aina, joten 
tasaussäiliöstä liuos kulkee ylijuoksuputkea pitkin takaisin säi
liöön C.

Delthirnaliiman etuja

Tämä koneisto on hyvin käytännöllinen, sillä se valmistaa auto
maattisesti ja jatkuvasti aina yhtä väkevää hartsiliuosta. Sitäpaitsi 
koneisto hoitaa itse itsensä, kunhan vain katsotaan, ettei hartsi ja 
lipeä pääse loppumaan. Näitä varten tulee olla niin isot säiliöt, 
ettei niitä tarvitse täyttää kuin kerran vuorokaudessa.

Tässä laitteessa saadaan jokseenkin väkevä liuos (40 grammaa 
litrassa), joten säiliöt saavat olla suhteellisen pienet verrattuna sel
laiseen liimaan, jossa vapaa hartsimäärä on iso ja liuoksessa kor
keintaan 10—20 g hartsia litraa kohti.

Tällä menetelmällä liima ei tartu kiinni astian seinämiin eikä 
pyri tukkimaan putkijohtoja eikä hanoja. Koko liiman valmistus- 
osasto pysyy siistinä verrattuna vanhoihin keittomenetelmiin.

Hartsin säästöä saadaan aina 30 % :iin asti.
Tämä laite säästää höyryä ja valmistuskustannuksia, mutta toi

saalta on kaustisoitu sooda (Na OH) kalliimpaa kuin Na2 C0 8, 
jota yleensä käytetään hartsisaippuan valmistuksessa.

Delthirnaliima on puhdas hartsihapon natriumresinaadi, s.t.s. 
aivan samaa kuin aikaisemmin mainittu ruskea liima. Tuntunee 
siis sangen omituiselta, että tässä saadaan niin suuri hartsisäästö.
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Olemmehan sanoneet, että vapaata hartsia sisältävä liima on 
paljon edullisempaa, ja siksi se tuli jo aikaisin käytäntöön syrjäyt
täen siihen asti käytetyn ruskean liiman. Tämän teoreettisen puo
len selittää Öhman samalla tavalla.

Liimauksen saa aikaan joka tapauksessa vapaa hartsi, joka hie
nona kerroksena asettuu kuitujen pinnalle. Aikaisemmin mainittiin* 
että mitä hienompia hartsihiukkaset ovat, sitä suuremman alan ne 
pystyvät peittämään. Tämän perusteella on siis hyvin tärkeätä, että 
hartsi on mahdollisimman hienojakoisessa muodossa. Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että ensiluokkaisessa hartsimaidossa ovat hartsi
hiukkaset korkeintaan läpimitaltaan 0,001 mm. Tavallisesti kuiten-: 
kin hartsimaitohiukkaset ovat läpimitaltaan 0,002 ja 0,003 mm* 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos hartsihiukkaset suurene
vat 0,0001—0,001 mm, niin pienenee peittämispinta 1—1Ao- Käyt
tämällä Delthirnaliimaa hajaantuu se hollanterissa suuren laimen
nuksen tähden syystä, että hollanterissa oleva massavesi on hieman 
hapanta ja hydrolyysi-ilmiön kautta muodostuu vapaata hartsia. 
Tämän ilmiön kautta muodostunut vapaa hartsi on kovin hieno
jakoista, väitetään sen olevan pienempi kuin 0,0001 mm. Tämä näin 
saatu vapaa hartsi eroaa toisista hartsimaidoista vielä paitsi hiuk
kasten kokoon myös siihen nähden, että se on kokonaan vapaata 
hartsia. Tavallisessa hartsimaidossa olevat hartsihiukkaset ovat 
vain pinnalta vapaita, mutta sulkevat sisäänsä hartsisaippuaa. Tämä 
hiukkasten sisässä oleva määrä on tietenkin suoranainen hartsihäviö.. 
Mitä huonommin hartsimaito on valmistettu, sitä suuremmat ovat 
nämä hiukkaset ja sitä enemmän sulkevat ne sisäänsä hartsisaip
puaa.

Tohtori Öhman on myös osoittanut, että liimaustuloksiin vai
kuttaa hyvin suuressa määrin veden happamuusaste. Tämän nimit
täin tulee olla määrätyissä rajoissa, jotta liimaus saataisiin onnistu
maan hyvin. Jos esim. käytetään kovaa sulfiittiselluloosaa, niin 
tulee reaktio hollanterissa liian happameksi, jos käytetään tavallista 
hartsimaitoliimaa. Mutta Delthirnaliimauksessa tulee enempi kuin 
tavallisessa liimauksessa joukkoon alkalia. Tästä johtuu, että reak
tio ei käy liian happameksi ja pysyy oikeissa rajoissa. Tämän sei
kan pitää t:ri Öhman yhtenä tärkeänä tekijänä siihen, että tällä 
liimausmenetelmällä on saatu hyviä tuloksia.

On osoittäutunut, että erikoisessa tapauksessa, kun käytetään 
vähemmän hapanta, valkaistua sulfiittiselluloosaa, ei Delthirnalii- 
maus tuota sanottavampia etuja. Tämä johtunee siitä, että reaktio 
on liian alkalinen.
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Miksi aikaisemmin ei ruskealla liimalla päästy suotuisiin tulok
siin johtunee siitä, että käytettiin ylimääräistä Na2 COa, josta tie
tenkin oli seurauksena, että hollanterireaktio oli liian alkalinen. 
Koska t:ri Öhmanin mukaan veden happamuusasteella on suuri 
merkitys, niin pitäisi hyvin usein tutkia tuukivettä ja tämän perus
teella lisätä happoa tai alkalia. Ylläolevan perusteella on siis vapaa 
hartsi se, joka saa aikaan liimauksen. Tämä hartsi on koetettava 
saada mahdollisimman hienojakoiseksi. Tullaan parhaisiin tuloksiin, 
jos hartsi vasta hollanterissa hajoitetaan hydrolyyttisesti tai heikon 
hapon avulla.

Bevoid-liimaus

Saksalainen kemisti Wieger on aivan äsken sovelluttanut käy
täntöön uuden liimausmenetelmän, n.s. Bevoidliimauksen. Se on 
patentoitu m.m. Suomessa (N :o 366 15/V  1930) nimellä "Vesi- 
kolloidi" erikoisesti paperiliimausaineena.

Bevoidkojeiston pääosa on dispergaattori BD. Tämän sisällä 
on kaksi pystysuoralla akselilla pyörivää porrasarinarautaa muistut
tavaa sekoittajaa, joiden kierrosluku on 200—300 kierrosta. Tätä 
lukua voidaan muuttaa kaksoisakselin ja hihnapyörän avulla. 
Lisäksi on dispergaattori varustettu höyryvaipalla hartsin sulatta
masta varten. Niin pian, kun hartsi on alkanut sulaa, pannaan 
koneisto käymään ja disper- 
goiminen alkaa. Koneiston 
työkyky on 100 kg hartsia 
tunnissa. Heti, kun jauha
tus on tehty, lasketaan män- 
täventtiilin C kautta valmis 
tuote 3000 1 vetävään säi
liöön D. Liimamaito sisäl
tää 400 g hartsia litralle ja 
lasketaan sellaisenaan kul
loinkin tarvitseva määrä 
mitta-astian M kautta hol
lanteriin. Astia A  on mitta- 
säiliö veden ja valmistus
prosessissa tarvittavien suo- 
jeluskolloidien täyttöä var
ten. Kuva 30. Bevoid-koneisto. A veden mitta-

T älla in en  kahfppn k er säiliö’ BD dispergaattori, C laskuventtiili,1 aliainen kahteen ker D varastosäiliö, m mittasäiliö hollantereita
rokseen asetettu koneisto varten
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ottaa varsin vähän tilaa, 'kuten piirroksestakin voidaan havaita. Lat
tian pinta-alaksi riittää 20 m2 ja korkeudeksi noin 4 m. Kun lisäksi 
tämän liiman suuren konsentraattion takia ei valmiin liiman säiliöi- 
miseksi tarvita kuin 3.000 litran suuruinen säiliö, niin ei tehtaissa 
tarvita isoja, paljon tilaa ottavia säiliöitä. Tällä menetelmällä val
mistettu liima pitäisi keksijän antaman tiedon mukaan sisältää 
100 % vapaata hartsia. Käytännössä on tämä määrä kuitenkin 
95—97 %•

Edellä kaaviollisesti esitetty kojeisto on hihnakäyttöä varten, 
mutta voidaan se kytkeä myös suoraan moottoriin. Tämä nähdään 
alla olevasta kuvasta.

Kuvassa on A  kyseessä oleva etusulattaja. Sen alla lämmitet
tävä säiliö B on su
lanutta hartsia var
ten. C on Bevoid- 
mylly. E  on vaih- 
delaatikko kytkimi- 
neen moottorin kier- 
rosnopeuden muut
toa varten. H on 
mittalaatikko suoj e- 
luskolloidia ja ve
dellä täyttöä varten. 
Tällä kojeistolla 
voitetaan se aika, 
mikä menee myllyn 
täyttöön hartsipala- 
silla ja niiden su- 
lattamiseen, toisin 
sanoen noin y2 tun
tia. Varjopuolena 
on vaihdelaatikon 
ko j eiston rikkoutu
minen ja sihtien 
puhdistaminen etu- 
sulatta jän ja myllyn 
välillä. Tehtaissa, 
joissa Hartsin käyt
tö on suuri, on täl-

Kuva 31. Bevoid-koneisto. A etusulattaja, B dis- âinen kojeisto SUO 
pergaattori, E vaihdelaatikko Siteltaya.
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Seuraava taulukko osoittaa valmistuskustannukset Bevoid- ja 
Delthirnaliimalla:

Bevoid Delthirna
Hartsia 100 kg ..........................................  266:78 266:78
Kaustiksooda ................................................... 4:75 58:67
Kaseiini ................................ . . . ...................  8 .*45 _ — :—
Sähkövoima kw (h =  — : 12) .................... — :g6 — :i8
Höyry .............................................................. 4 :— 1 :—
Liimankeittäjän palkka . . . . . . . . . . . , , . . . .  6:— 2 :20

Yhteensä Smk. 290:94 328:83

Bevoidliiman valmistuksessa on hartsihäviö 5 %, Delthirnalii- 
man valmistuksessa 2 %. Bevoidliiman lopullinen hinta on Smk. 
306:25, Delthirnaliiman 334:72.

Hinta on esitetty markoissa. Samaan aikaan rahan kurssi oli 
1 rupla =  20 mk. 50 p. Taulukossa esitettyjen tavaroiden hinnat 
olivat kuljetuksineen ja varastokuluineen 1.000 kg kohti laskettuna 
seuraavat:
Hartsi ............................. .........................................  Smk. 2667:8o
Kaustiksooda 76—77 % ........................................ ” 3391:10
Kaseiini ............ .........................................................  ” 4225:90
Nikkarin liima .................. .......................................  ” 6700:—
Rikkihappo ................................................................ ” 1850:—
A lu n a ........ ....................... .........................................  ” 1200:—
Kalsinoitu sooda ......................................................  ”  1500:—
Sähkö, kilowattitunnin hinta ..................................  ” — :i2

Yllämainitut liiman hinnat on laskettu ilman lisenssi-ja kojeisto- 
maksuja, sillä niiden määrä riippuu siitä, miten suurta hartsin 
käyttöä varten kojeisto on hankittu. Mutta voidaan laskea, että 
800 kg vuorokautinen hartsin käyttö patentin omistajan ilmoituksen 
mukaan nostaa hintaa — :2i kilolle. Delthirnaliimakojeistoa käy
tettäessä on tämä hinnan nousu 0:32. Lopullinen hinta on Bevoid- 
liimalle 3:27 ja Delthirnaliimalle 3:63. Bevoidliiman käyttö on siis
12,5 % edullisempi. Käytäntö on osoittanut, että Delthirnaliiman 
^yhteydessä on vielä usein käytettävä rikkihappoa tai nikkariliimaa, 
kun sensijaan Bevoidliimalla on sellaisenaan saatu kestävä liimaus.

Seuraavassa taulukossa esitetään Bevoidliimalla valmistetuissa 
paperilajeissa saatu taloudellinen hyöty, ottaen huomioon hartsin 
pienemmän käytön ja Bevoidliiman halvemmuuden.
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Paperin laatu Puuvapaat Puupitoiset
Pankkipaperi alle 50 g ............ ............  42 % —
Kirjoituspaperi alle 50 g .......... . ............  3 1 % 24 %
Kirjoituspaperi alle 70 g ------- ............  26 % 18 %
Kirjoituspaperi yli 70 g . . . ---- ............  18 % 16 %
Kovaliim. painopaperi ................ --------- 24 % 20 %
Heikkoliim. painopaperi . .......... 8—13 %
Pussipaperit ................ ........ ........ ............  32 % —
Offsetpaperit . .  * . ........................ 12 %

Pankkipapereissa 45 g/m2 on saatu täysi liimaus 1,65 %  hartsi- 
käytöllä Kovaliimaisissa painopapereissa on hartsimäärä vaihdellut 
1,8—2,22 % välillä riippuen kyseessä olevan paperin tuhkamää- 
rästä. Ohuissa papereissa toimii Delthirnaliimaus tasaisemmin, 
Bevoidliima menee aluksi pisteittäin lävitse.

Vanhemman valmistustavan mukaan valmistettuun liimaan ver
raten saadaan Delthimaliimalla 8—10 % säästö, paraimmissa tapauk
sissa 22 %, huonoimmissa tapauksissa + — o. Paitsi suoranaista 
säästöä, saadaan hartsin kulutuksessa Delthimaliimalla alunan käy
tössä huomattava säästö. Vanhalla liimaustavalla oli alunan käyttö 
hartsiin verraten suhteessa 1 :i,i5  Delthimaliimalla, 1 :o,7 Bevoidlii
malla voidaan vähentää niin, että se on 1:0 ,55. Bevoidliiman alu
nan vähyys lasketaan johtuvan siitä, että se on melkein vapaa 
alkalista.

T :ri Wieger perustelee teoriansa hartsihiukkasten optimaaliseen 
kokoon, jossa ne antavat parhaan liimauseffektin. Hän on tullut 
siihen tulokseen, että hartsiliiman kemiallis-fysikaalinen kokoomus 
ennen hollanterikäyttöä ei merkitse niin paljon liimaustulokseen, 
kuin hartsihiukkasten suuruuteen sinä hetkenä, kun ne kohtaavat 
kuidut. Hän on kokeillut ja havainnut, että parhaan liimauksen on 
Bevoidmenetelmä antanut silloin, kun hartsihiukkasten suuruus on 
alle 0,001 mm. Liimaus huononee suuruuden noustessa yli sen 
määrän. Jos se nousee 0,01 mm, niin liimauskyky on silloin mel
kein olematon. Jos nyt teemme loppupäätelmän edellä olevista, 
niin voimme sanoa Bevoidmenetelmän olevan parhaimman ja sen 
eduksi esittää seuraavaa:

1) Pienen kokonsa kautta voidaan kojeisto sijoittaa hyvinkin 
ahtaisiin tehdashuoneisiin.

2) Suuren konsentrationsa tähden ei valmiiseen liimamaitoon 
tarvita paljon tuoretta vettä. Tämän tähden voidaan hollanterissa 
käyttää enemmän kiertovettä ja näin ollen tulee kuitujen takaisin 
voitto edullisemmaksi. Lisäksi tehtaissa, joissa ei kirkasta vettä ole
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käytettävissä kuin rajoitettu määrä ja joissa on täytynyt käyttää 
tummempaa jokivettä, vähentää Bevoidliiman käyttö tummemman 
'veden käyttöä ja niin paperit saavat kirkkaamman väri vivahduksen 
ja näin mahdollisuus valkaistujen raaka-aineiden käyttöön suurenee. 
Tämä on hienopaperitehtaissa suurimerkityksellinen asia.

3) Bevoidliiman laskun hollanteriin ei tarvitse tapahtua määrä
tyssä järjestyksessä, kuten on laita toisien hartsiliimojen. Delt- 
himaliimaa käytettäessä on aina ensin liima ja sitten vasta aluna 
laskettava hollanteriin. Tämän liiman käytössä on hollanterin täyt
tö järjesty s seuraava: 1) vesi, 2) rikkihappo, jos sitä on pakko käyt
tää, 3) kuituaineet, 4) liima, 5) aluna, silloin, kun liima on tasai
sesti levinnyt, 6) täyteaineet silloin, kun hollanteri lasketaan alas.

4) Bevoidliima ei ole niin arka vaihteluille kun D-liima, joten 
Jiimausvarmuus on suuri.

5) Bevoidliimalla liimattu paperi ei ole niin arka paperikoneen 
kuivaussylintereiden lämpötilan vaihteluille kuin muut edelliset lii- 
malajit eikä siihen vaikuta kasteluvesi, vaikkakin kiilloitus tapah
tuisi heti kastelun tapahduttua.

Lopuksi voidaan sanoa, että uusilla liimausmenetelmillä saadut 
säästöt eivät yksinomaan johdu niiden paremmuudesta entisiin ver
raten, mutta on suurena tekijänä saaduissa säästöissä ollut myös 
se seikka, että kokeilujen aikana on tehtaissa jouduttu kiinnittä
mään huomiota liimaukselle tärkeisiin tekijöihin enemmän kuin 
ennen. Tällaisina voisi mainita p H luvun ja jauhatuksen tasaisuu
den tarkkailemisen, sylintereiden lämpötilan tasaisuuden y.m. seik
koja, jotka sinänsä auttavat hyvän liimauksen saantia. Lyhyesti 
sanoen uudet liimausmenetelmät ovat saaneet aikaan sen, että 
paperitehtaissa on liimauskysymystä alettu ratkaista teorian pohjalla 
enemmän kuin ennen, jolloin ainoastaan erilaisia liimoja lisäämällä 
koetettiin saada hyvä tulos.

Vielä nykyisin, vaikkakin hartsiliima on liimauksessa yleisem- 
mässä käytössä, käytetään lisänä muitakin liima-aineita, jotta saa
taisiin tarpeeksi kova liimaus. Tällaisina lisäkkeinä on käytännössä

Animaalinen eli eläinliima

Eläinliimaa kutsutaan käytännössä ”nikkariliimaksi” . Nikkari- 
liimaa valmistetaan keittämällä luita, nahkoja ynnä muita eläinjät
teitä. Nämä aineet kiehutetaan höyryssä, jolloin niistä liima-aine 
irtaantuu veteen. Yleensä nahasta valmistetut liimat ovat parempia 
.kuin luista saadut, vaikkakin luuliimat ovat vaaleampia ja väriltään
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kirkkaampia. Parhaimpia nahkaliimalajeja nimitetään gelatiiniksL 
Se on aivan hienoina, läpinäkyvinä liuskoina.

Liiman ominaisuudet määritellään yksinkertaisesti seuraavalla 
tavalla: Liimakappaleen ulkomuodosta voidaan jo osittain päättää 
sen laatu. Se ei saa olla pahan hajuista eikä kosteata. Kosteus- 
prosentti on tavallisesti 10—15. Liiman hyvyys saadaan tietää siten, 
että liimakappaleet ripustetaan noin 15 0 lämpöiseen veteen 24 tun
nin ajaksi ja sen jälkeen punnitaan. Hyvän liiman paino lisääntyy 
silloin 8—9 kertaiseksi. Huonot liimalajit liukenevat usein kokonaan»

Nikkariliimaa käytetään hartsiliiman lisänä, paperia pinnalta 
liimattaessa ja huonerakennuspahveja valmistettaessa. Huonompia 
papereita valmistettaessa ei nikkariliiman käyttö tule kysymykseen.

Kaseiini

Kaseiini kuuluu myös eläinliimoihin. Se on: maidosta hapoilla 
tai muilla sopivilla aineilla saostettua juusto-ainetta. Maidon 
kaseiinipitoisuus on noin 3,5 %. Kaseiini esiintyy kuivana ja jau
hettuna sitä on kahden lajista: veteen liukenevaa ja alkaleihin liu
kenevaa. Edellinen on kestämättömämpää. Alkaleihin liukeneva on 
luonnontilassa oleva kaseiini. Liuottimena käytetään borak*in ja 
ammoniakin sekoitusta. Hyvän kaseiinin pitää olla hajutonta ja 
helposti liukenevaa. Kaseiinia käytetään paperin liimauksessa 
hartsiliiman seassa. Liimaus käy kuten muutenkin hartsilla lii
maten.

Tärkkelys

Se on vanhan paperin liima-aineena käytetyistä aineista. Kiina
laiset ja japanilaiset sitä jo käyttivät. Tärkkelystä käytetään vieläkin 
hienopapereihin. Tärkkelystä valmistetaan jauhamalla kasviosissa, 
kuten viljalajeissa ja perunoissa olevat tärkkelysaineet veden seassa 
hienoksi jauhoksi. Tärkkelys muodostaa valkean jauheen, pyöreäh
köjä murtokappaleita ja teräväkulmaisia tankoja. Sen kemiallinen 
kaava on (C0 H10 Os)n. Sen kemiallinen nimitys on amylon 1. 
amylum. Mikroskoopissa tarkastettuna muodostavat sen eri suu- 
suiset ja eri muotoiset jyväset, riippuen siitä, mistä se on valmis
tettu. Vedessä lämmitettäessä paisuvat sen jyvät monikertaisesti 
ja yhtyvät hyytelön tapaiseksi, tahmeaksi puuroksi ja liisteriksi. 
Tärkkelyksen tunnusmerkki on se, että jodi värjää sen siniseksi. 
Keitettäessä muuttuu tärkkelys miedonnetuissa hapoissa ensin dek- 
striiniksi ja tästä taas kehittyy rypälesokeria.
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Alla olevat kuvat esittävät tärkkelys jyväsiä.
Kuvassa on a perunatärkkelystä 300 kertaa suurennettuna, b =? 

vehnätärkkelystä, c =  riisitärkkelystä, d =  maissitärkkelystä.
Tärkkelys sisältää aina vettä. Hyvässä tärkkelyksessä saa olla 

korkeintaan 15 % vettä. Veden selville saamiseksi käytetään

Kuva 32 a. Perunatärkkelystä, k tuma, 
s kerrostuma
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Kuva 32 b. Vehnätärkkelystä
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Kuva 32 c. Riisitärkkelystä Kuva 32 <1 Maissitärkkelystä

tavallista kuivuusmääräystä. Väärennystarkoituksissa käytetään 
tärkkelyksen seassa kipsiä, liitua, baryyttisälpä jauhetta. Näiden 
aineiden olemassaolo saadaan tietää tuhkakokeen tehtyä eli poltta
malla tärkkelystä porsliiniupokkaassa.

Tärkkelys liuotetaan ensin kylmään veteen ja sitten kuumenne
taan 70° :seen. Tällöin tärkkelyshiukkaset paisuvat ja halkeilevat, 
jolloin sisältö leviää paljon suuremmaksi, muodostaen liisterin. 
Paras liisteri saadaan keittämällä se natriumhydraatti- (Na O H )



liuoksessa ja neutralisoimalla salpietarihapolla. Tärkkelysliisteri 
lisätään hartsimaidon sekaan, ennenkuin se lasketaan hollanteriin.

Olipa liimausmenetelmä mikä hyvänsä, on sen onnistumiseksi 
tehtävä aina ohjeiden mukaan. Ei saa menetellä miten sattuu. 
Hollanteri työläinen, joka tahtoo työtä jouduttaa, ei saa missään 
tapauksessa laskea hollanteriin liimaa ja alunaa yhtaikaa, sillä sil
koin ei työ tule kunnolleen tehdyksi.
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PAPERIN VÄRJÄYS

Siellä, missä valmistetaan hyviä paperilajeja, on värjäys pape
rinvalmistajan tärkeimpiä ja samalla vaikeampia tehtäviä. Ei tar
vitse muuta kuin nähdä, miten paljon tehtaisiin tulee muistutuksia 
ja valituksia huonosti värjätyistä papereista, niin huomaa jo, että 
se on paperin valmistuksessa vaikeimpia tehtäviä. Vielä vaikeam
paa se oli silloin, kun värjättiin käytännön reseptien mukaan luon
non väreillä. Reseptit eli ohjeet kulkivat polvesta polveen ja 
useammin ne pidettiin omana salaisuutena, jota ei saanut toiselle 
luovuttaa. Siinä yksi kapitalistisen järjestelmän kukkasia. Sosia
lismin aikana se on toisin, tieto ja tekniikka valloitetaan. Värjäys- 
tekniikkakin muuttui avonaisemmaksi, kun värikemia tuli tunne
tuksi ja alettiin käyttää niin sanottuja tervavärejä tai toisin sanoen, 
kun anilini valloitti maailman värimarkkinat.

Jos esimerkiksi värjäysohjeesta huomaamme, että värjääjä on 
yksinkertaisen värivivahduksen aikaan saamiseksi käyttänyt hyvin 
monenlaisia värejä, niin voimme sanoa, että hänen taitonsa ei ole 
mitään korkeata laatua. Mitä taitavampi värjäri on, sitä yksin
kertaisemmalla värikokoelmalla hän tulee toimeen.

Väri-ilmiöt syntyvät silmissä erilaisella nopeudella väräjävien 
valoaaltojen vaikutuksesta. Esineen väri näyttää siltä, mitä valo- 
aaltoja se heijastaa. Punainen esine heijastaa valoaaltoja, joiden 
vaikutuksesta se esine, josta ne lähtevät, näyttää punaiselta. Tämä 
synnyttää silmiemme välityksellä niinsanotun punaisen aistimuksen. 
Yhdistämällä erilaisia värejä saamme värien vivahdukset ja voiman 
muuttumaan tai uusia värejä syntymään.

Niistä monilukuisista väreistä, joita ympäristössämme löytyy, 
on alkuperäisiä eli sekoittamattomia vain kolme. Niitä sanotaan 
sen vuoksi pääväreiksi. Ne ovat punainen, keltainen ja sininen. 
Kaikki muut värit muodostuvat yllämainituista pääväreistä, näitä 
toisiinsa sekoittamalla.

Punaista keltaiseen sekoittamalla syntyy kaksi värisävyä: puna
keltainen ja keltapunainen. Värisävy riippuu siitä, miten paljon 
kumpaakin väriä käytämme. Siksi onkin edellinen saanut nimensä
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siitä, että keltainen on vaikuttavampana kuin punainen, jota vas
toin jälkimmäisessä on punainen vaikuttavampana kuin keltainen. 
Vieraskielisellä nimellä tunnetaan väri oranssi-nimisenä.

Aivan samoin jnuodostuu punaista siniseen sekoittamalla puna
sininen ja sinipunainen. Edellisessä on sininen ja jälkimmäisessä 
punainen vaikuttavampana värinä. Näiden vieraskielinen nimi on 
violetti. Jotkut pitävät tämän nimen vain punasiniselle kuuluvana 
ja antavat sinipunaiselle nimen karmiini eli purppura.

Keltaisen ja sinisen sekoituksesta muodostuu viheriä. Tämä on 
joko keltaviheriä, jos siinä on keltainen vaikuttavampana osana 
tai sini viheriä, jos se kallistuu enemmän siniseen.

Kun näin on, niin nousee tietenkin kysymys, mistä saamme 
mustaa. Punaisen, keltaisen ja sinisen eli kaikkien värien sekoi
tuksesta muodostuu mustaa.

Musta ei ole mikään väri. Jotkut aineet eivät heijasta mitään 
valonsäteitä, vaan imevät ne itseensä. Siksi näyttää esine meistä 
mustalta.

Valkealla sekoittaen saamme vaalennettuja värejä, mustalla 
sekoittaen tummempia. Mustaa valkealla sekoittaen saadaan har
maata. Harmaalla sekoitettuja värejä sanotaan taitetuiksi väreiksi.

Tunnetuimpia taitettuja värejä ovat harmaalla tai mustalla 
sekoitettu punainen, taitettu tai tummennettu keltaviheriä.

Värien olemus, täydennysvärit ja  niiden värisoinnut

Kokemuksesta tiedämme, että missä ei ole valoa, siellä ei ole 
värejä. Kappaleiden väri johtuu valosta, jolla tavallisissa oloissa 
ymmärrämme auringon valoa. Aurinko saa kaiken värin aikaan, 
sillä jos annamme jonkun kasvin kasvaa pimeässä kellarissa, niin 
se on jokseenkin väritön.

Kuuluisan englantilaisen tiedemiehen Isaac Newtonin ansioksi 
jää tietomme siitä, että auringonvalo ei ole mitään yhtenäistä, alku
peräistä valoa, vaan useiden värillisten valolajien sekoitus ja se, 
mitä nimitämme väriksi, on kappaleista lähtevää eli heijastuvaa 
värillistä valoa.

Esimerkiksi punainen esine heijastaa punaisen valon ympäris
töön, harmaasta heijastuu vain osa ja musta lähettää tuskin ollen
kaan valoa silmiimme. Värillisiä ovat valo-opillisessa mielessä siis 
vain ne aineet joilla on kyky lähettää valoa tajuttavaksemme, vaa
lean harmaa ja musta eivät näin ollen ole varsinaista väriä. Valkea 
väri on kaikkien värien heijastusta.
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Kun värit tämän selityksen mukaan ovat valoilmiöitä, ovat väri
aineet apukeinoja, jolloin saamme nämä ilmiöt mielemme mukaan 
esiintymään. Kaikilla väriaineilla tai kappaleilla, jotka eivät ole 
harmaita tai mustia, on siis kyky hajoittaa auringon valo niihin 
värillisiin valoihin, joista se on kokoonpantu. Tämä on meidän 
tärkeä tietää, koska auringonvalossa olevien eri valovärien välillä 
on erikoinen suhde, jota myöskin seuraavat ne värilliset valolajit ja 
ilmiöt, jotka värillisistä kappaleista tulevat silmiimme.

Ettei auringon valo todellakaan ole yhtenäistä valoa, vaan väril
listen valojen sekoitus, on helposti lasisella, kolmisärmäisellä pris
malla todistettavissa. Huone tehdään pimeäksi tummilla verhoilla. 
Pienen, valoa päästävän raon eteen pannaan kolmisärmäinen kris- 
tallipala. Huoneen takaseinälle muodostuu tällöin rivi erilaisia 
värejä, joista seuraavat järjestyksessä lueteltuina ovat erikoisemmin 
huomattavissa: punainen, punakeltainen, keltainen, keltaviheriä,
viheriä, sininen, punasininen ja sinipunainen.

Tieteessä nimitetään tätä asteikkoa auringon spektriksi. Todelli
suudessa siinä on paljon enemmän kuin nämä 8 väriä. Jos kirjoi
tamme väriasteikkomme pitkälle paperikaistaleelle ja tämän päät 
liimaamme yhteen punaisen ja sinipunaisen kohdalta ja saadun 
pyörön käännämme tasaksi, muodostuu ympyrä, jonka kehällä ovat 
kyseessä olevat 8 spektriväriä. Jakamalla ympyrän 8:aan yhtä 
suureen osaan niin, että jokainen väri saa yhtä suuren osansa, 
muodostuu seuraava kuvio (kuva 33).

Värikiekossamme on punaisen vastaisella puolella viheriä. Tämä 
on, kuten tiedämme, keltaisen ja sinisen sekoitus. Väriparimme 
punainen-viheriä edustaa sel
laisenaan päävärejämme pu
naista, keltaista ja sinistä.
Sama on seuraavankin väri- 
parin, punakeltaisen ja sini
sen laita. Näissäkin on sa
mat päävärit näkyvissä. Sat
tuma ei saanut niitä värejä 
joutumaan vastakkaisiksi, jot
ka edustavat päävärejä. Kie
kon rakenne johtui siitä tosi
asiasta, että heijastaessamme 
värit valoina valkealle seinälle 
ne yhdessä loivat sinne valkean 
paikan. Ne saavat siis valona 
toisiinsa sekoitettuna aikaan 
valkean valon. Kuva 33. Auringon spcktrivärit
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Mutta jos pidätämme jonkun spektrin väreistä, eivät jälellä ole
vat saakaan aikaan valkeata valoa. Niistä muodostuu joku muu 
värivalo. Tätä väriä sanotaan sekaväriksi.

Jos esimerkiksi pidätämme vihreän värin, niin jälelle jääneistä 
muodostuu yhdistettyinä punainen sekaväri.

Jos siis yhdistämme vihreän punaiseen sekaväriin, saamme val
kean värin. Tästä syystä sanotaankin vihreää punaisen täyte- eli 
komplementtiväriksi.

Kaksi puhdastakin väriä saattaa muodostaa valkean valon, 
jos ne ovat toistensa komplementti värejä. Mutta tämä valo ei 
jakaannu 7 väriin, vaan kahteen, sillä se ei ole samanlaista kuin 
auringon valo.

Mutta olkoon kaksi väriä puhtaita tai sekavärejä, niin aina on
punaisen komplementtiväri viheriä
punaisenkeltaisen komplementtiväri sininen
keltaisen komplementtiväri sinipunerva, ja päinvastoin.

Punaista, keltapunaista ja keltaista väriä tiedämme luonnossa 
olevan kuumissa ja lämpimissä paikoissa. Hehkuvan raudan 
sanomme olevan punaisen. Liekki leimahtelee punaisissa ja kelta- 
punaisissa väreissä. Auringon valon näemme keltaisena. Kaik
kialla, missä luonto luo lämmintä, on punaista, keltapunaista ja 
keltaista, etelämaiden kukat helottavat tämän värisinä. Tämän 
tähden nimitetään punaista, punakeltaista ja keltaista lämpimiksi 
väreiksi. Lämpimin niistä on punakeltainen.

Sininen väri on kylmien tilojen. Talven jää on sininen, samoin 
havaitaan lumen näyttävän sinertävältä. Tämän tähden nimitetään 
kaikkia sinisiä värejä kylmiksi väreiksi. Viheriä viihtyy niin 
hyvin kylmissä kuin lämpimissäkin seuduissa. Se on jotenkin 
samana etelämaiden sypressin lehdissä ja Karjalan havupuun neu
lasissa. Puhdasta viheriää nimitetäänkin sentähden tehottomaksi 
väriksi. Mutta ollen sekoitus sinisestä ja keltaisesta voi se enem
män tai vähemmän kallistua joko kylmälle tai lämpimälle puo
lelle sikäli, kuin sininen tai keltainen on siinä vaikuttavampana 
osana.

Värikiekossamme on aina kummatkin värilajit, niin lämpimät 
kuin kylmätkin edustettuina. Lämpimät värit ovat voitolla. Tästä 
teemme siis päätelmän, että täydennysvärien on siis yhteiseen väri
sävyyn nähden kallistuttava enemmän lämpimälle puolelle.

Olemme siis havainneet täydennysväreissä kaksi ehtoa. Mutta 
on vielä kolmaskin. Siihen ei värikiekkomme anna vastausta. Vas
tauksen löydämme luonnosta.
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Jos esim. kauniina syyspäivänä kävelemme järvien rantamillar 
joilla kasvavat lehtipuut ovat ihanimmassa syysasussaan, huomaa; 
tällöin, että järvien ja jokien vesi on paikoitellen tumman sinistä.- 
Punaisen ja keltaisen yhteisvaikutuksesta syntyneen keltapunaisen 
täydennysväri, sininen, on nähtävänä, mutta paljon tummempana 
kuin tämä. Samoin on asia verratessamme auringonpaisteisen; 
punervankeltaisia kukkia kasvavan niityn väriä taampana olevan 
siniviheriän metsän väriin. Edellinen on jälkimmäistä paljon vaa
leampi. Kolmanneksi havainnoksi siis saimme, että täydennysväri- 
parissa on yleensä lämpimämpi väri aina kylmempää kuin vaa
leampi.

Siis on ilmeistä, että kahden värin, sointuakseen keskenään, 
on jollakin tavoin oltava toistensa täydennysvärejä. Tämä onkin 
välttämätön vaatimus, jos mielimme ympäristöämme somistaa.

Täydennysvärejä on meidän jossakin muodossa siis käytettävä,* 
jos väreillä mielimme silmiämme tyydyttää. Mutta miten löydämme 
jonkun värin täydennysvärin, joutumatta mauttomuuteen hataran' 
väriaistimme tähden? Mainitsen vain pari esimerkkiä:

Esim. i. On etsittävä täydennysväri siniviheriälle värille.
Päätelmä: Siniviheriä väri on sekoitus sinisestä ja keltaisesta,, 

mutta sinistä on siinä suhteellisesti paljon enemmän kuin keltaista. 
Luonteeltaan on se siis kylmälle puolelle kallistuva viheriä väri. 
Täydennysväreistä tiedämme, että niissä on päävärien, punaisen, 
keltaisen ja sinisen oltava näkyvillä. Tästä johtuu, että siniviheriän,. 
joka on sinisen ja keltaisen sekoitus, täydennysväriksi on siis tuleva 
väri, jossa on punaista. Toisaalta tiedämme, että täydennysväreissä 
on yhteisen värisävyn kallistuttava lämpimälle puolelle. Kun nyt 
siniviheriämme on sinistä hyvin lähellä oleva, kylmä väri, on siis 
sen täydennysväriksi valittava punainen väri, jossa on keltaista. 
Lisäksi on keltapunaisen oltava viheriää vaaleampi. Siis siniviheriän 
täydennysväriksi on otettava tätä vaaleampi keltapunainen väri.

Esim. 2. On etsittävä vaalean punasinisen kanssa sointuva 
väri.

Päätelmä: Punainen on sekoitus sinisestä ja punaisesta. Täy
dennysväri on siis joku keltainen väri. Punasininen on sinistä läm
pimämpi väri, koska se sisältää punaista. Punasinisen täydennys- 
väriksi kelpaa siis keltainen jo sellaisenaan. Kun kummatkin ovat 
lämpimälle puolelle kallistuvia ja punasininen on vaalea, on sen täy- 
dennyskeltaisen oltava tätä vaaleampi tai ainakin yhtä vaalea.

Myöskin täydennysvärejä, joskin ahtaammassa mielessä, ovat. 
seuraavassa käsiteltävät sukulaisvärit.
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Sukulaisvärit

Näiksi nimitämme värejä, jotka ovat saman värin vaalennettuja, 
taitettuja tai tummennettuja muotoja, tai saman värin eri väri
sävyjä. Sukulaisvärit vaativat sointuakseen kuten täydennysvärit- 
kin:

1) että päävärit ovat nähtävissä;
2) että väreistä lämpimämpi on kylmempää vaaleampi.
Valaisemme parilla esimerkillä, miten sukulaisvärisointuja on

löydettävissä.
Esim. 1. Siniviheriälle värille on etsittävä sen kanssa sointuva 

sukulaisväri.
Siniviheriä väri on sellainen väri, joka on syntynyt sinisestä 

siten, että siihen on hiukan sekoitettu keltaista. Sen sukulainen 
on siis joku toisenlainen sininen väri. Kun sukulaisvärisoinnussakin 
on päävärien oltava näkyvillä, on siis siniviheriän sukulaiseen, sini
seen, sekoitettava punaista jotta se siniviheriän kanssa sointuisi. 
Tällöin syntyy siis punasininen väri. Siniviheriä ja punasininen 
ovat sukulaisvärejä.

Esim. 2. On etsittävä sinipunaisen kanssa sointuva sukulais
väri.

Koska sinipunainen on punaisien värien luokkaan kuuluva väri, 
tulee siis sen sukulaisväriksi punainen väri. Jotta värisoinnusta ei 
puuttuisi kolmatta pääväriä, keltaista, on siis sinipunaisen sukulais- 
värinä käytettävä keltapunaista, Lämpimämpänä värinä on sen 
oltava sinipunaista vaaleampi.

Samaa menettelytapaa seuraten voi löytää jokaiselle värille sen 
sukulaissointuisen värin ja lopuksi kolmisoinnut ja monisoinnut.

Kolmisoinnut

Alkuperäinen kolmisointu on päävärien punaisen, keltaisen ja 
sinisen muodostama sointu. Muodostaakseen kolmisoinnun on 
kyseessä olevien värien yleensä täytettävä samat ehdot, jotka edellä 
opimme täydennysväreistä, sillä täydennysvärejä ne luonteeltaan 
ovatkin, sillä niissäkin tulee päävärien olla nähtävissä.

Kolmisoinnun on kallistuttava lämpimälle puolelle. Siis on pää
värejä, punaista ja keltaista, oltava näkyvillä enemmän kuin 
sinistä.

Käytännössä etsitään jonkun tunnetun värin kolmisointukunap
panit siten, £ttä sen täydennysväriin sekoitetaan kyseessä olevan 
^ärin tekijävärejä kutakin erikseen, samalla ottaen huomioon, että

/  80 /



kolmisoinnussa lämpimät värit tulevat vaikuttavimmiksi ja että 
jompikumpi lämpimistä väreistä on vaaleampi.

Esim. i. Punasiniselle värille on etsittävä kaksi sen kanssa 
sointuvaa väriä. Punasinisen täydennysvärin tiedämme olevan kel
taisen. Jos sekoitamme tähän punasinisen tekijävärejä, punaista ja 
sinistä, saamme punainen + keltainen = punakeltainen, sininen + 
keltainen = keltaviheriä. Kyseessä olevaksi kolmisoinnuksi tulee 
siis punasininen, punakeltainen ja keltaviheriä. Näistä on joko 
punakeltaisen tai keltaviheriän lämpiminä väreinä oltava punasinistä 
vaaleampi.

Nelisointu syntyy kahdesta täydennysväriparista tai kahdesta 
sukulaisväriparista.

Puhtaita ja vaalennettuja värejä on hyvin taitavasti sovitettava 
toisiinsa, koska usein pienikin poikkeus oikeasta suunnasta voi 
viedä mauttomuuteen. Parhaimman kouluutuksen väriaistilleen saa 
sentähden näiden värien sointuja tutkimalla.

Aivan päinvastoin on asia taitettuihin ja tummennettuihin värei
hin nähden. Ne viihtyvät ympäristössään, vaikka tämä olisi jos
kus niiden olemuksen vastainenkin. Tämä on ominaista eritoten 
tummennetuille väreille.

Kun valkea, harmaa ja musta eivät väriopillisesti ole varsinaisia 
värejä, soveltuvat ne yleensä minkä muun värin pariksi tahansa. 
Miellyttävimmiltä ne näyttävät kumminkin silloin, kun niille anne
taan sen värin täydennysvärin sävy, jonka lähimmässä yhteydessä 
ne ovat.

Värjäyksessä tarvittava valo

Värit käyttävät erilaisilta silmissämme sen mukaan, tarkastani- 
meko niitä kirkkaassa valossa tai hämärässä. Valon vähetessä 
katoavat ensin viheriä ja sininen, sitten oranssi ja punainen sekä 
vihdoin keltainen. Talvipäivän hämärässä on tämä otettava huo
mioon. Esim. kellertävän oranssin väriseksi värjätty paperi näyttää 
silloin keltaisemmalta, kuin se todellisuudessa on. Suoraan aurin
gon valossa ei pidä värjätä tai värejä toisiinsa verrata, sillä ne hoh
tavat -silloin kovin valkeina. Parhaiten tapahtuu värien vertaami
nen huoneessa pohjoisen puoleisen akkunan luona.

On päätettävä ensi silmäyksellä, onko väri oikea. Jos sitä tir
kistää kauan, niin muuttuu silmien tuntovoima tylsemmäksi ja väri- 
aistimukset sekaantuvat. Jotta värit paremmin erottautuisivat, 
asetetaan verrattavien värien rinnalle kolmas, hiukan erilailla vär
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jätty paperi. Kovin erivärinen se ei kuitenkaan saa olla, sillä se 
silloin enemmän pahentaa kuin parantaa.

Keinotekoinen valo, samoinkuin hämäräkin, muuttavat värit toi
sennäköisiksi. Kaasu- ja öljylampuista ja samoin sähkölrehkulam- 
puista tulee keltaista valoa. Sentähden näyttää valkoinen kel
taiselta, punerva vivahdus tulee voimakkaasti näkyviin?, sinervä 
vivahdus heikkenee ja puhdas sininen näyttää viheriältä. Näin 
ollen on mahdoton~värjätä. Siksi on varsinkin talviaikoina mallin 
mukaisessa värjäyksessä käytettävä keinotekoista valoa. Kun taval
linen lamppuvalo ei siihen ole sovelias, niin on ilmestynyt markki
noille lukuisa joukko erikoisia värjäyslamppuja, kuten Dufton, 
Gardner, Regina, Moore y.m. Näiden lamppujen tarkoituksena 
on muuttaa lamppuvalo vastaamaan mahdollisimman paljon luon
nollista valoa. Kuitenkaan eivät kaikki värit keinotekoisesti paran
netussa valossakaan ole aivan samanlaisia kuin päivänvalossa. Sen
tähden on paras pitää sääntönä, että kaikki vaikeimmat värjäykset 
jätetään tehtäväksi päivänvalossa ja vielä niin, että paperi joutuu 
päivän aikana koneeseen.

Värjäyksen suoritus

Kun on värjättävä mallin eli näytteen mukaan, valitsee värjäri 
ennen värjäämiensä paperien joukosta sellaisen, joka väriltään vas
taa parhaiten näytettä. Hollanterin, johon täyteaineet, liima, aluna 
ynnä muut on lisätty, värjää hän entisen valmistuksensa avulla 
niin lähelle kuin vain voi, kumminkin hiukan vaaleammaksi entistä. 
Puoli tuntia värien laskun jälkeen ottaa hän hollanterista näytteen, 
kuivaa sen sylintereillä, kiilloittaa sen tämän näytteen mukaan. 
Sitten lisätään hollanteriin väriä verrattaessa sitä alkuperäiseen 
näytteeseen. Noin neljännestunnin kuluttua otetaan toinen näyte. 
Jos kävisi niin, että koevalmistuksessa tulisi liian paljon väriä, niin 
värjätään heti toinen hollanteri, johon lasketaan vähemmän väriä. 
Mittaamalla kummastakin hollanterista yhtä paljon sekoitetaan ne 
hyvin sekaisin ja otetaan näyte. Jos on hitaammin käyvä kone, 
niin tehdään väri näytekoneella siten, että rajahihnan ulkopuo
lelle kaadetaan jollakin astialla ohutta massavettä ja se otetaan 
sukkaviltiltä pois. Käytännöllinen on kuvan osoittama pieni käsi- 
kaava.

Se on vähän suppiloa muistuttava laatikko. Siinä on tavallinen 
paperikoneen tuuki. Sen yläosana on ohuesta laudasta tehty kehys, 
joka asetetaan pohjaosan päälle. Tähän kaadetaan ohutta massa- 
vettä. Kehys estää sen juoksemasta sivuille. Kun vesi on valunut
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pohjassa olevan kumiletkun kautta pois, 
niin otetaan *kehys irti, levitetään viltti 
massan päälle, kaadetaan laite kumoon 
ja irroitetaan paperi. Sitten se puriste
taan kuivaksi ja kiilloitetaan.

Paperin liimauksessa käytetyt aineet 
toimivat peittona, siis sitovat värin pa
remmin . kuituihin. Tervavärejä käytet
täessä emme tarvitse muuta peittoainetta.
Parhaiten sitoutuu väri kuituihin, jos 
massa värjätään ennen liimausta. Taval
lisesti kuitenkin tervaväreillä värjätessä 
lisätään väri vasta sitten, kun paperi on 
liimattu, eli noin puoli tuntia ennen mas
san laskua hollantereista, sillä usealla 
tervavärillä on ominaisuus muuttua hiu- Kuva 34. Värjärin käsi- 

kan toisen väriseksi, jos se saa kauan kaava

jauhautua.
Hyviä paperilajeja värjättäessä on väri aina laskettava hollan

teriin hienon siivilän kautta. Sellaisia värejä, jotka eivät liukene, 
ei ole edeltäkäsin valmistettava suuremmissa määrin säilytettäväksi. 
Värit laskeutuvat tällöin sakkana pohjaan eikä niitä parhaallakaan 
sekoittamisella saada hajaantumaan tasan, ja väri muuttuu silloin 
syvemmällä yhä tummemmaksi. Tällaisia värejä, kuten Berlinin 
sinistä, kromikeltaista ym. käytettäessä punnitaan kuhunkin hol
lanteriin tarpeellinen määrä, sekoitetaan väri veteen ja lasketaan
siivilän kautta hollanteriin. Samoin tehdään tervavärejä suurem
missa määrissä käytettäessä.

Nykyisin ovat jokseenkin kaikki paperivärit kivihiilestä lähtöi
sin, ja nimitetään niitä aniliiniväreiksi. Paperin värjäyksessä ovat 
yleisemmin käytetyt seuraavat värit.

Keltaiset: Auramin R. Tavallisesti R  merkitsee punaiseen kal
listuvaa värivivahdusta, B sinervää vivahdusta. Väkevin merkki 
on Auramin O, heikoin Auramin I. Auramin II on jotenkin puh
taan keltainen, erittäin vähän viheriään vivahtava, halpa väri. Se 
värjää selluloosan ja puuvanukkeen hyvin, mutta kestää huonosti 
valon vaikutusta. Auramin värejä liuotettaessa ei vettä saa kuu
mentaa yli 70°. Liuoksessa käytetään väriä 5 g litralle.

Metanilikeltainen on punaiseen vivahtava, usein käytetty väri. 
Se värjäytyy mineraalihappojen vaikutuksesta punaiseksi. Jos on
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käytetty paljon alunaa, muuttaa se paperin koneen sylinterillä 
punaiseksi. Liuos: 10 g litralle.

Paperikeltainen on puhtaan keltainen väri, johon hapot eivät vai- 
kuta.

Punakeltaisia: Oranssi on voimakas väri. Sitä käytetään pal
jon paperin värjäyksessä. Suuremmissa määrin käytettynä vaatii 
se hyvää liimaa, tullakseen tarkkaan käytetyksi. Oranssivärejä on 
useita merkkejä. Yleisin on oranssi II.

Ruskeita: Tähän sarjaan kuuluvat vesuvinruskea, bismark-rus- 
kea, helvetia-ruskea, manschester-ruskea. Ne tarttuvat hyvin kui
tuihin, mutta kestävät huonosti valon ja kuumuuden vaikutusta. 
Paremmin valon kestäviä ovat naftylamin ruskea ja paperiruskea.

Sinisiä: Veden sininen, reinin-sininen ja paperisininen. Nämä 
värit sidotaan paperiin käyttämällä paljon alunaa. Värin vahvista
miseksi käytetään usein rikkihappoa tai hapanta natriumsulfaattia. 
Liuos: 10 g litralle. Viktoria-sininen B on puhtain sininen väri, 
kondenssiveteen liuotettava. Marine-sininen ja methylen-sininen 
ovat vihertäviä värejä, jotka keinotekoisessa valossa näyttävät 
enemmän viheriältä. Liuos: 10 g litralle. Kumpaakaan viimemai
nituista ei saa käyttää paperia sinettäessä, eli n.s. valkovärjäyk- 
s ssä, sillä pienissä määrin käytettyinä ne tekevät epätasaisen 
värin.

Punaisia: Rhodamin sinervänpunainen on tavallisin parempien 
paperien värjäyksessä käytetty väri. Se sopii hyvin sinettäessä. 
Liuos: 10 g litralle. Safranin punainen on halpa ja usein kal
liimpien punaisten värien sijasta sanomalehtipaperia sinettäessä käy
tetty väri. Väriliuos on massaan laskettava kylmänä. Liuos: io g 
litralle. Diamondf uksiini ja pulveri fuksiini ovat tummanpunaisia, 
huononpuoleisesti liukenevia värejä, niillä on sinervä vivahdus, 
joten niitä ei sovi käyttää kellertävän punaisten paperien värjäyk
sessä. Keinotekoisessa valossa näyttää fuksiinilla värjätty paperi 
likaisen tummalta. Se on laskettava massaan kuumana. Se on 
hyvin voimakas väri. Litraan vettä saadaan punainen värisävy, 
jos siihen sekoitetaan i g fuksiinia.

Muita, vähemmän käytettyjä punaisia värejä on hyvin paljon, 
mainittakoon eosiini, jonka vaaleanpunaista väriä on vaikea jäljen
tää toisten värien avulla. Sitä käytetään hyvien papereiden vär
jäykseen. Jos alunaa on paljon, rumentuu eosiini ruskean keller
täväksi. Liuos: io g litralle. Vielä on Papierscharlasch, baumvoll- 
scharlasch, opalinscharlasch, metanilrot eri merkkejä 3 B, 5 B, 
8 B, 9 B ja R. Methylviolet on useammin käytetty, kondenssi-
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veteen liuotettava sinipunainen väri. Liuos: 5 g litralle. Kidevio- 
letin avulla voi sinettää halvempia papereita.

Vihreitä: Diamond-vihreä B ja brilland-vihreä ovat tavallisim
pia kondenssiveteen liuotettavia vihreitä" värejä. Liuos: S g lit
ralle.

Harmaita ja mustia: Nigrosin on värjäyskyvyltään jotenkin
huono. Varsinkin puuvanukkeen se värjää heikosti. Sitä käyte
tään harmaan hopeavärin aikaansaamiseen. Ennen hollanteriin las
kua on se siivilöitävä. Mustia värejä on kaupassa paljop. Enim
min (käytettyjä ovat: hiilimusta, paperimusta ja briljanttimusta. 
Yhdistämällä briljantti- ja hiilimustaa saadaan aivan musta väri, 
jota käytetään varsinkin neulapaperin värjäyksessä. Jotta ei menisi 
paljon väriä hukkaan, käytetään parkkihappopeittaa tai sumakin- 
liuosta. Sumakkia on käytettävä paljon, noin 2—3 kertaa enem
män kuin väriä. Ensin on hollanteriin laskettava briljanttimusta. 
sitten sumakki ja sen jälkeen, 20—30 minuutin kuluttua, hiili- 
musta.

Yhdistämällä eri suhteissa saadaan edellämainituista väreistä 
uusia värejä ja vivahduksia. Sopivia yhdistelmiä ovat esimer
kiksi :

Oranssi II + safrani = heleänpunainen.
Oranssi II + fuksiini = halpa heleänpunainen.
Oranssi II + diamond-vihreä = ruskeanviheriä.
Oranssi II + fuksiini + methyl-violetti = tummanruskean pu

nainen.
Methyl-viöletti B B + diamond-vihreä = Berliinin sinisen näköi

nen, halpa väri. •
Methyl-violetti -f- auramin = harmaa.
Neublau + methyl-violetti 4- diamond-vihreä = halpa sini väri.
Neublau + vesuvin B L  + metanil-k el täinen = halpa ruskea.
Diamond-vihreä + briljanttimusta +, oranssi = tummanviheriä.
Diamond-vihreä + metanil-keltainen = kromivihreä.
Auramin + metanil-keltainen = kullankeltainen.

Tässä on vain muutama väri ja niiden yhdistelmät. Kivihiili- 
väritehtaat valmistavat monia satoja eri värejä ja värivivahduksia.

Terva väri en sekoituksia ei saa yleensä toisiinsa sekoittaa, vaan 
kaadetaan kukin väri erikseen hollanteriin.

Ominaisuuksiensa ja alkuperänsä mukaan jaetaan värit eri 
luokkiin, tärkeimmät ovat happamet ja emäksiset värit. Happamet 
värit ovat yleensä valoa kestävämmät, mutta samalla niillä on 
kuitenkin vähäinen taipumus yhtyä. Sitäpaitsi monet happamet



värit värjäävät paperin epätasaisesti, alapuoli paperia on hiukan 
värikkäämpi kuin yläpuoli. Tämä tietenkin johtuu siitä, että paperi
koneen tuukilla väriliuos vielä vaikuttaa kuituihin.

Happamet värit liuotetaan kiehuvaan kuumaan veteen. Emäk
siset värit värjäävät hyvin, mutta kestävät huonosti valon vai
kutusta. Ne sitoutuvat hyvästi paperin kuituihin. Mutta sen lisäksi 
emäksisillä väreillä on taipumus yhtyä toisiin kuituihin paremmin 
kuin toisiin ja paperin pinta käy meleeratun näköiseksi.

Emäksiset värit liuotetaan parhaiten siten, että ensin sekoite
taan väri pieneen määrään vettä, jossa on hiukan etikkahappoa, 
sitten lisätään kuumaa vettä. Voidaan kyllä liuottaa värit kuu
maan veteen, mutta silloin ne eivät tule täyteen voimaansa. Aura- 
minia ja vesuvinia ei saa liuotettaessa kuumentaa enemmän 
kuin 70° C.

Emäksisiä värejä ovat auramin, rhodamin, fuksiini, metylvio- 
letti, viktoria-sininen, safrani, timanttivihreä, neublau (uusi sininen), 
vesuvin, metylisininen ja hiilimusta.

Happamia värejä ovat metanilikeltäinen, paperikeltäinen, puu- 
villasarlakka, vedensininen nikrosini, briljanttimusta, oranssi. 
Muutamat näistä kuuluvat vielä bentsitiinivärien luokkaan.

Paitsi tavallista paperin värjäystä, joka toimitetaan niin, että 
paperi on molemmin puolin ja keskeltä saman väristä, värjätään 
paksumpia pahveja ja kartonkeja toispuoleisesti, siis niin, että toi
nen puoli saattaa olla punainen ja toinen sininen ja keskiosa väri
tön. Tämä tapahtuu siten, että värjätään yksi hollanteri siniseksi, 
toinen vaikkapa sinipunaiseksi ja kolmas jätetään värjäämättä, las
ketaan jokainen hollanteri eri kyyppiin. Sieltä otetaan sininen 
ensimmäisiin kokoussylintereihin, värjäämätön keskimäisiin ja sini
punainen viimeisiin. Näin saamme eriväristä pahvia.

Paperin värjäys on verrattain vaikeita tehtäviä, vaikkakin oli
simme siitä teoreettisesti hyvinkin selvillä. Jos joudumme käy
tännöllisesti työskentelemään, niin vaatii se usein varsin ankaran 
kokeilun. Jos ei ole tarkkaa väriaistia tai vaivaa värisokeus, on 
parempi olla ryhtymättä tällaisiin töihin. Henkilön, joka aikoo 
ryhtyä suorittamaan värjäystä, tulee tutkituttaa silmänsä väritau- 
lukon avulla.

Valon vaikutuksesta väreihin

Valon edistävät ja hävittävät vaikutukset muutamiin kemiallisiin 
aineisiin on tunnettu tosiasia. Tämän todistaaksemme voimme aset
taa hopeabromidilla valmistetun valokuvauslevyn valon vaikutuksen
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alaiseksi. Jokainen kemisti on joskus ollut tilaisuudessa ihailemaan 
erästä kloorivedyssä tapahtuvaa ilmiötä. Kun kloori- ja vetykaa- 
susta valottomassa paikassa kohoaa kupla ylös valoisaan ilmaan, niin 
räjähtää se siellä kovalla paukauksella auringon valon vaikutuk
sesta.

Eräässä toluol-nimisessä aineessa auringon valo edistää kloori- 
atoomin yhtymistä pentsolimolekyyliin. Kiniinisulfaatti saa valossa 
keltaisen värin ja muuttuu kinidiniksi. Näiden lähempi määrittele
minen ei tosin kuulu tähän aineeseen, mutta sanottakoon vielä 
muutama sana. Erittäin valonarkoja ovat oksalihapon ja eräiden 
metallisuolojen yhdistykset, erittäinkin uranin, hopea- ja rautasuo- 
lojen. Tähän seikkaan perustuu valokuvaus. Sokeri- ja maitohap
poon vaikuttaa valo aivan samoin kuin mikrobeihin, muuttaen 
sokerin aivan toisiksi aineiksi, kuten hiilihapoksi, oksalihapoksi, 
muurahaishapoksi, alkohooliksi y.m.

Väriaineisiin, niin luonnon kuin keinotekoisiinkiin vaikuttaa valo 
melkein ilman poikkeuksetta häiritsevästi ja epäedullisesti.

On kumminkin joitakin väriaineita, joihin valon vaikutus on 
aivan päinvastainen, siis edistävästi vaikuttava. Tällainen on van
han ajan purppuraväri. Myöskin eräs melkein väritön aine, diat- 
sosulfosalisylijiappo, muuttuu valon vaikutuksesta oranssiväriseksi. 
Useimmissa kasviaineissa väriaineet vaalenevat, kun valo vaikuttaa 
kasvamistoiminnan loputtua.

Henschell on määritellyt, että kasvivärit vaalenevat nopeam
min sellaisessa valossa, jonka väri on komplementti- eli täydennys 
niiden omalle värille. Siis keltainen väri vaalenee nopeammin sini
sessä valossa, punainen vihreässä. Tämä huomio on täysin sopu
soinnussa Vogelin esittämän imeytymislain kanssa. Tämän mukaan 
voivat esineeseen vaikuttaa vain ne valonsäteet, jotka imeytyvät sii
hen. On myöskin huomattu, että valonkestävyys ei yksistään johdu 
kuituihin kiinnitetyn väriaineen laadusta ja luonteesta, mutta myös
kin saman väriaineen runsaudesta.

Ilman suuri kosteusmäärä edistää värien vaalenemista. Merien 
rantamilla samat värit Vaalenevat nopeammin kuin sisämaassa.

Väriaineiden valonkestävyyden määrääminen ja sen yhteydessä 
olevat monet seikat ovat värjäystekniikan vaikeammin ratkaistavia 
arvoituksia. Etupäässä on otettava huomioon värjättävän aineen 
laatu ja luonne, ilman suhteellinen kosteus, suoranaisen auringon
valon ja tasaisen päivänvalon eri suuret vaikutukset.

On merkittävä se seikka, että muutamat värit vaaleammassa 
muodossa säilyttävät paremmin valonkestävyyden kuin tummassa. 
Patenttisinisen tummempi .sävy muuttuu ensin alkuperäistä tum-



memmaksi ja sitten vasta alkaa vaaleta. Rhodamiini tulee ensin 
keltaisemmaksi ja sitten vasta alkaa vaaleta. Eri vuodenajoilla on 
hyvin suuri merkitys värien muuttumiseen nähden. Valon kemialli
nen voimakkuus vaihtelee niiden mukaan. %

Bunsen ja Roscoe ovat tutkimuksissaan tulleet siihen johtopää- * 
tökseen, että värien vaaleneminen eli muuttuminen on suhteellinen 
auringon korkeuteen, saavuttaen siis suurimman ja nopeimman 
määrän kesäkuun 21 päivänä. Saman väriaineen on huomattu ole
van eri aineissa erilainen valonkestävyydeltään. Paperissa yleensä 
on värien valonkestävyys pienin, senjälkeen puuvillassa, villassa ja 
silkissä. Värikemisteille on tunnettu asia, että esimerkiksi kongo- 
punainen kestää puuvillassa aivan lyhyen ajan, mutta villassa säilyy 
hyvinkin kauan. Huomattavana tekijänä valon vaikutuksessa värei
hin on jo edellä mainittu kirkkaina ja pilvisinä päivinä lankeava 
erilainen valo ja eri vuoden aikojen eri suuri ja kemiallisesti eri 
suuressa määrässä vaikuttava valo. On todettu, että yksi ainoa 
kesäpäivä keskikesällä vaalentaa samaa väriä yhtä paljon kuin 
20 päivää talvella. Väriaineiden vaalenemisen suhteen voidaan 
yleensä ottaa huomioon seuraavat seikat: Valon luonne, väriaine, 
kuidut ja ilmasto,

Valon vaikutuksen suhteen voivat seuraavat syyt olla mahdol
lisia :

1) Valo voi muuttaa hapen otsoniksi ja tämä tai happi itse 
voi hapettaa väriaineen.

2) Kuidut voivat vähentää väriaineen tehokkuutta.
3) Kumpikin edellämainituista voivat vaikuttaa samanaikaisesti.
4) Ilma tai otsoni voi hapettaa väriaineen sekä muodostaa 

aineita, jotka kuitujen tai sen hapettamistulosten kautta helpom
min voivat supistaa väriaineen tehoa.

5) Kuidut voivat vähentää väriaineen tehoa tai jollakin muulla 
tavalla vaikuttaa että muodostuu aineita, jotka oksidoituvat eli * 
hapettuvat helpommin ilman avulla.

6) Valo voi vaikuttaa siten, että osa väriaineen molekyyleistä 
vaikuttaa toisiin saapuvilla oleviin molekyyleihin. Jos siis kuiduissa 
tai ilmassa on joitakin muita aineita, on ne otettava huomioon 
värien vaalenemista tutkittaessa.

Värisointujen rakentamisen perustana on hienompienkin väri- 
vivahduksien tunteminen. Tätä seikkaa älköön kukaan värisointuja 
opettaessa unohtako.

Värjäyksen jälkeen on nyt massa valmista kyyppeihin lasketta
vaksi. Varsinaisten hollanterien lisäksi on rakennettu erilaisia 
koneistoja, jotka vielä toimittavat erilaisen piiskaus- ja jauhamis- 
menettelyn. Yksi tällainen on
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Kingsland-mylly

Siinä on kaksi kiintonaista jauhatuslevyä ja niiden välissä kol
mas pyörivä, kummaltakin puolelta teroitettu levy. Nämä ovat 
horisonttaaliakselissa. Massa juoksutetaan myllyn yläpuolella ole
vasta laatikosta toisen kiintopyörän keskikohdalle ja siitä sisään. 
Täällä se joutuu pyörivän levyn vaikutuksesta viskatuksi kehälle 
ja siitä toisen kiintopyörän ja levyn väliin ja lopuksi keskikohdalta 
ulos. Tämä laite ei ole päässyt kovin suureen suosioon. Paljon 
suuremman käytön on saanut

f

Jordan-mylly

Jordanmyllyssä on kartion muotoinen valssi. Tämä valssi pyörii 
samanmuotoisessa kuoressa. Valssi sekä kuori on varustettu pit
kittäissuunnassa olevilla terillä. Kuori tehdään kahdesta osasta, 
joten valssi voidaan helposti tarvittaessa nostaa pois. Massa juok
see sisään pienemmästä päästä ja juoksee myllyn lävitse ja ava
ramman pään kautta pois. Jauhamista voidaan tarkoin säätää 
päässä olevan ruuvipyörän avulla. Sillä voidaan vetää kartiovalssia 
vaakasuorassa tasossa, jolloin se tulee kauemmas tai lähemmäs 
kehänteriä. Käynti järjestetään joko hihnan avulla tai kytkemällä 
suoraan moottoriin. Teräaineena voidaan käyttää pronssia, terästä 
ja kiveä. Massa voidaan tästä johtaa paperikoneen massan jakolaa- 
tikkoon tai suoraan koneen sihdeille. Käyttämällä Jordanmyllyä voi-

Kuva 35. Jordan-mylly 
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Jordan-myllyn leikkaus

daan hollanterien jauhamis- 
aikaa vähentää 25 %. Tuo
tanto on noin 15—16 ton
nia 24 tunnissa.

Näillä myllyillä on se 
epäkohta, että niillä ei voi
da jauhaa kuin 3—4 % sa
kea massa. Tähän on koe
tettu saada parannusta 
aikaan käyttämällä apuna 
puristettua ilmaa, jolloin 
saadaan 5—6 % massa kul
kemaan myllyssä. Varsinkin

Kuva 37. Massan liikunta Jordan-myllyn 
ja jakolaatikon kautta hiekkuriin. S sekoi- 
tussäiliö, P pumppu, J jakolaatikko, H 

hiekkkuri.

rasvan kestäville papereille on välttämätöntä, että massa saadaan 
sakeampana lävitse.

Massan kulku järjestetään usein seuraavaan tapaan: Hollan
terista lasketaan massa sekoittaja-ammeeseen, siitä pumppu nostaa 
sen Jordanmyllyn yläpuolella olevaan säiliöön, josta se lasketaan 
myllyyn. Massan pinta voidaan säätäjälaatikossa pitää ylempänä 
tai alempana, riippuen siitä, millainen jauhamistulos tahdotaan.

Edellistä parempi sovittelu on seuraavanmallinen: Pumppu nos
taa massan johtoa K  pitkin säätäjälaatikkoon, josta se johtoa L  pit
kin juoksee Jordanmyllyyn. Ylimenevä massa juoksee joht9a N 
pitkin sekoitussäiliöön. Myllyn lävitse kuljettuaan massa nousee 
johdon e kautta säätä jälaatikkoon. Johdot a ja b ovat massavesiä 
varten. Tämä asettelu on hyvä senvuoksi, että varsinainen kone
tyyppi voidaan jättää pois. Toiseksi on hyvä se, että koneenhoi
taja voi hyvin pian muuttaa massan luonnetta, sillä tällöin on myl
lyn ja paperikoneen välillä vähän massaa. Jordanmyllyn rakennetta 
on muutettu akuperäisestään ja on se paljon käytetty kone.
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Tärkein ja monipuolisin kaikista paperitehtaan koneista on 
paperikone.

Vaikkakin paperin valmistuksen taito on monta tuhatta vuotta 
vanha, ei sen varmaa alkuperää tiedetä. Ruotsalainen luonnontut
kija Sven Hedin kertoo juuri äsken tavanneensa Mongoliassa 
paperipalasia, jotka ovat vielä vanhempia kuin aikaisemmin histo
riassa tunnetut. Vaikkakin näin on, niin paperikone on paperiin 
verraten verrattain nuori. Vasta 1899 vietettiin paperikoneen sata
vuotisjuhlaa.

Paperikone

Ranskalainen Nicolas Louis Robert oli keksinyt 1799 jonkin
laisen paperikoneen. Hän ei kuitenkaan saanut sitä käytäntöön,

Kuva 38. Nykyaikainen sanomalehtipaperikone. Metalliverkon leveys 5770 mm, 
käyntinopeus 300 m min., koneen pituus no m
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vaan hänen keksintönsä patentteineen joutui ranskalaiselle Didotille 
ja englantilaiselle John Gamblelle. Vasta nämä englantilaisten Henry 
ja Sealy Fourdrinierin avulla ryhtyivät keksintöä kehittämään.

Ranskalaisen Robertin paperikone oli suunnilleen seuraavan
lainen: Ensiksi oli massa-amme eli kyyppi. Siinä pyöri siipipyörä, 
joka heitti massan ylös ammeen yläpuolella olevaa kattoa vastaan. 
Tästä putosi massa sateena alas metalliverkolle eli tuukille, jbka 
saatiin liikkumaan muutaman rullan avulla. Kun massaa oli tar
peeksi paksu kerros, käännettiin metalliverkkoa eteenpäin, ja niin 
muodostui paperiarkki. Koneen loppupäässä oli valssipari, jonka 
lävitse tuuki ja paperikerros kulki. Tässä puristettiin vettä pois. 
Kuivausosastoa ei ollut. Arkit kuivattiin ripustamalla ne ulos tai 
muuhun sopivaan paikkaan. Tämän monipuolisempi ei tämä kone 
ollut. Mutta sittenkin paperikone oli keksitty. Keksijä sai 15 vuo
den patentin ja 8000 frangin palkinnon. Ranskasta se joutui Eng
lantiin ja siellä se 1801 sai patentin.

Englannissa Fourdrinier-veljekset kävivät heti työhön kehittääk
seen konetta eräässä Dardfordin konetehtaassa. Tehtyänsä työtä 
huomasivat he, että. aate ja sen käytännössä toteuttaminen olivat 
kaksi aivan eri asiaa. Koneesta ei tahtonut millään tulla kunnol
lista. Pankkiirit ja konetehdas uhrasivat varoja.

Nyt ryhtyi työhön eräs konemies, Dryan Donkin. Hän onkin 
varsinainen paperikoneen luoja. Väsymättömällä innolla hän työs
kenteli saadakseen siitä kunnollisen. V. 1803 hän pystytti ensimmäi
sen paperikoneen. Se ei vielä ollut .kelvollinen, mutta näkyi, että 
ollaan oikealla tiellä. V. 1804 pystytettiin paperikone Two Wa- 
ters’in paperitehtaaseen Hertforsdhiressä. Mutta nyt veljesten rahat 
loppuivat. He tekivät konkurssin. Toinen kuoli aivan köyhänä 
eräässä köyhäinhoitolassa. Ainoan, minkä he saivat, oli se, että 
eräässä ulkomaan kielessä kutsutaan paperikonetta heidän nimel
lään.

Donkin paranteli kaikista vastuksista huolimatta konettaan. 
V. 1813 oli niitä käynnissä jo 13 kappaletta. V. 1818 vietiin Sak
saan ensimmäinen kone ja v. 1822 ensimmäinen Ranskaan. Viiden
kymmenen vuoden aikana rakensi Donkinin konetehdas 200, konetta.

Jo v. 1811 ymmärsi Donkin asettaa ensimmäisen puristusvalssi- 
parin vinoon asentoon ja se asento on vieläkin säilynyt sukka- 
valssiparistossa. V. 1821 englantilainen Crompton keksi kuivaus- 
sylinterin. Viittä vuotta myöhemmin Marshall keksi egutöörivals- 
sin. Tästä kerrotaan, että kun hän näytti sitä eräälle paperitehtaili- 
jalle, niin huudahti tämä ”What a dandy (miten siro)l” Tästä joh
tuu egutöörivalssin alkuperäinen nimi ” dandy roll” (” siro valssi” ).
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V. 1828 käytettiin ensi kerran leikkauskonetta, v. 1836 ensi ker
ran imulaatikoita. Näin se alkoi näyttää nykyisen muotoiselta. 
V. 1841 tuli ensimmäinen paperikone Suomeen, Frenckellin tehtaa
seen Tampereelle.

Kun kone meni Amerikkaan ja Saksaan, niin alkoi sen nopea 
kehitys. Amerikkalaiset rakensivat koneensa pitkiksi ja nopeasti 
käyviksi. Näin kehittyi nykyinen sanomalehtipaperikone, joita on 
jo kuuden metrin levyisiä ja valmistavat vuorokaudessa 120 ton. 
paperia. Parin viime vuosikymmenen aikana on koneeseen tehty 
tärkeitä muutoksia.

Nykyinen paperikone ei ole enää mikään yksityinen kone, vaan 
iso koneryhmä, joka on niin yhtenäisesti toimiva, että jos jonkin 
osan toiminta keskeytyy, niin keskeytyy sen johdosta koko koneen 
toiminta.

Paperikone jaetaan kahteen pääosaan, joista ensimmäinen on 
n.s. "märkä puoli" ja toinen "kuiva puoli".

Vaikkakaan ne laitokset, joiden kautta massa johtuu hollan
terista koneelle, eivät ole varsinaisia paperikoneosia, mutta kuuluvat 
paperikoneen hoitajan varsinaiseen työpiiriin, niin käsittelemme ne 
paperikoneen osina.

Massasäiliöt eli -kyypit

Kun massa on hollanterissa jauhettu valmiiksi, niin johdetaan 
se laskuputkea myöten kyyppiin eli säiliöön.

Useissa tehtaissa on vielä hyvin pienet kyypit ja samoin hol- 
lanterit. Tämän vuoksi massan lasku eli hollanterin tyhjennys käy 
hitaasti. Kun massajohdot ovat pitkät ja usein melkein vaakasuo
rassa, täytyy asettaa vesiputki, josta paineenalainen vesi purkautuu 
massan sekaan juuri laskuputken alkupäässä. Tämä jouduttaa mas
san kulkua.

Massaputki on saatava kyyppiin mahdollisimman lyhyt ja pysty
suoraan asentoon. Tämä jouduttaa parhaiten hollanterin tyhjen
nystä.

Massakyyppi eli -säiliö voi olla pystysäiliö tai vaakasuorasäiliö. 
Se on yleensä pieni, puusta, raudasta tai sementistä valmistettu. 
Suuruus on yleensä 3x2 ,5  metriä. Säiliön sisällä pyörii pystyakseli 
sekoittajineen. Jotta massan joukkoon ei joutuisi likaa ja rasvaa, 
on sekoittajan käyntilaitteet asetettava säiliön alle.

Näitä pystykyyppejä on enää vanhemmissa tehtaissa, joissa on 
pienet ja vanhat koneet, joilla valmistetaan laadullisesti hyviä pape
reita.
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Vaakasuorat kyypit ovat hyvin yleisesti käytetyt. Ne on muu
rattu sementistä tai tiilestä ja päällystetty sementtikerroksella. 
Säiliön pohja on melkein puolisylinterin muotoinen. Vaakasuora 
kyyppi on paljon isompi. Se on tavallisimmin 5 m pitkä, 3,4 m 
leveä ja 3,4 m syvä. Siihen mahtuu noin 40 m3 massaa. Alla oleva 
kuva osoittaa vaakasuoran kyypin muodon.

Vaakasuorassa akselissa pyörii sekoittaja. Sen rakenne ja muoto 
vaihtelevat paljon. Tavallisesti käytetään sellaista laitosta, joka on 
esitetty kuvassa. Siinä on kaksi spiraalinmuotoista siipeä. Toisi-%

naan on siipiä useampia. Tässä tapauksessa siivet valmistetaan 
puusta ja asetetaan akselin suuntaan, hiukan vinoon.

Yleensä on massasäiliöissä koetettava välttää takoraudan käyt
töä, sillä se ruostuu pian ollessaan massan yhteydessä. Ruoste on 
pahimpia erilaisten paperivikojen aiheuttajia. Tämän tähden on 
akseli tehtävä valuraudasta, siivet teräksestä tai puusta. Sekoitta
jan akseli päättyy usein puukenholtslaakeriin säiliön takaseinässä. 
Tavallisemmin kulkee akseli tiivistysholkin kautta säiliön seinän 
lävitse, jolloin laakeri on seinän ulkopuolella. Sekoittajan armit 
(käsivarret) kiinnitetään hoikkien avulla kiilaamalla akseliin. Hol- 
kit ovat kaksiosaiset ja yhdistetään ruuveilla. Sekoittajan pyörimis
nopeus on noin 5 kierrosta minuutissa. Vaakasuorista säiliöistä 
massan siirto tapahtuu mukavammin kuin pysty säiliöistä. Useim
min nostetaan massa kauhapyörän avulla tai myöskin pumppujär-
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jestelmää käyttäen. Kauhapyörän avulla nostetaan massa ylös ja se 
juoksee kauhoista omalla painollaan n.s. lautaselle. Kauhapyörän 
muodostaa sarja raudasta tai kuparista tehtyjä, emalipeitteisiä 
kauhoja eli taskuja, joiden tilavuus on noin 5—8 1. Ne on asetettu 
sekoittajan akseliin, aivan säiliön etuosaan ympyrän muotoon. 
Kauharenkaan kohdalla on säiliössä syvennys. Jotta kauhat nos
taisivat aina säiliön tyhjäksi, kun koneelle tulee lajin muutto, on 
säiliön pohja eteenpäin kalteva. Kaltevuus on 1:50—1:80.

Kauhapyörä ei sellaisenaan pysty säätämään massan määrää. 
Ensiksi nostavat kauhat tyhjemmästä kyypistä massaa vähemmän 
kuin täydestä. Tämän estämiseksi käytetään erikoisia kauharaken- 
teita, joiden pitäisi aina nostaa massaa yhtä paljon. Sellainen on’ 
saksalainen Steinbach-patenttikauha. Toiset reijittävät kauhan poh
jan, tämä tehdään sentähden, että ilma pääsee poistumaan kauhan 
pohjasta sen uppoutuessa massaan, ja näin kauha täyttyy paremmin. 
Reijitys toimitetaan siten, että yksi 8 mm reikä porataan kauhan 
pohjaan. Yleensä kauha ja sen muoto ei ole niin tärkeä kuin säi
liössä oleva massansäätäjä.

Massansäätäjällä tarkoitetaan sitä laitetta, johon massa putoaa 
kauhasta ja josta se lähtee juoksemaan hiekkuriin. Säätäjä on siis 
sellainen laite, jossa osa massasta lähtee koneeseen ja osa juoksee 
takaisin säiliöön. Tällaisia massansäätäjiä on useamman mallisia.. 
Vielä nykyisin, vaikkakin jo 
vanhentuneita, näkee käytän
nössä kuvan 40 mutoisia mas
sansäätäjiä.

Useimmin käytettyjä on A.
Siinä on liikkuva väliseinä, jota 
säiliön edestä voidaan siirtää 
ruuvipyörän avulla, ja tällöin 
pienenee tai suurenee se ala, 
mihin massa kauhasta putoaa.
Tavallisesti on suuremmissa 
säiliöissä vierekkäin kaksi, jopa 
kolmekin ruuvia, jotta väliseinä 
siirtyisi tasaisesti. Ne ovat sil
loin hammasratasvälityksellä 
toistensa yhteydessä, niin että 
kaikki pyörivät keskimäistä 
kääntämällä. Yksinkertaisempi 
on sellainen, jossa ainoastaan 
hanan avulla määrätään mas

I

Z 95 t

Kuva 40. Vanhempimallinen massan
säätäjä. A laatikko eli "lautanen”,, 
johon massa kauhasta putoaa, B käsi- 
pyörä, jonka vaikutuksesta väliseinä 

C liikkuu, D ränni, jossa massa 
laimennetaan



san liike. Osa massasta juoksee reunojen yli takaisin säi
liöön. Tällä laitteella on se epäkdhta, että se tahtoo hyvin 
helposti tukkeutua ja silloin massa määrällisesti vähenee. Ensim
mäiseen muotoon on tehty lisäys. Siinä väliseinä liikkuu vipuvarren 
avulla ja siihen on yhdistetty osoittaja, ja siinä olevan mittakaavan 
avulla nähdään, miten suuri massa-aukko on ja näin on helpompi 
asettaa massamäärä varsinkin käyntiin lähtiessä. Väliseinän toi
selle puolelle jäävä massa virtaa siis takaisin säiliöön. Tätä liikettä 
tehdessään se loiskii ja sen vuoksi synnyttää vaahtoa. Varsinkin 
kovaliimaisissa papereissa se on suurena haittana, ja mitä nopeam
massa liikkeessä massa on, sitä enemmän muodostuu massaan 
vaahtoa. Tämän vuoksi johdetaan kauhoista tuleva massa mahdolli
simman hitaasti takaisin säiliöön. Tässä tarkoituksessa voidaan 
säätäjän alle asettaa vino levy, jota myöten massa virtaa alas. 
Kauhapyörälaitteessa on kauhojen luku pienemmissä 8—io, keski
kokoisissa 12—14, isommissa 20 kappaletta. Nostokyky on kahdek
saan sataan litraan minuutissa.

Käytetään myös sitä tapaa, että massa juoksee säiliön pohjasta 
putkea myöten pumppuun, siitä ylhäällä olevaan jakolaatikkoon; 
laatikossa on väliseinä hiukan matalammalla kuin ympärysseinät. 
Väliseinän yli juoksee aina liika massa takaisin säiliöön. Tämän 
järjestelyn kautta massan paine pysyy aina samanlaisena. Tästä 
juoksee massa hiekkalaatikkoon täi toisissa koneissa sekoitussäi- 
liöön, jossa kiertovesi yhdistetään. Massapumppuina käytetään 
uppomäntäpumppuja. Viime aikoina on tosin paljon keskipakois- 
ja ruuvipumput tulleet käytäntöön.

Massa on tavallisesti säiliössä liian paksua, mennäkseen sellai
senaan paperikoneelle. Siksi se laimennetaan. Laimennusvetenä 
käytetään kiertovettä. Sen kautta saadaan suuri määrä laskuvesien 
mukana kulkevia kuituja talteen, ja samalla se auttaa paperin pin
nan tasausta. Väri tosin muuttuu jonkun verran, jos on valmis
teilla värillistä paperia. Se on otettava huomioon massaa värjät
täessä. Kuva 41 osoittaa jakolaatikkoa ja kiertoveden käyttöä.

Kiertovesipumpusta johtuu putki ylempänä olevaan selvityssäi- 
liöön ja siitä laskuputki sekoitussäiliöön. Jos vesi nousee säiliössä 
liian paljon, niin liika johdetaan tuukin alle takaisin tai johonkin 
.muuhun sopivaan paikkaan käytettäväksi.

Jos valmistetaan niinsanottuja laatupapereita, niin silloin on 
käytettävä rinnan kahta massasäiliötä. Niiden toiminta voidaan 
järjestää seuraavaan tapaan: Hollanterista lasketaan massa säiliöön 
.numero 1. Siitä se juoksee väliseinässä olevan aukon kautta säiliöön
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Kuva 41. Kiertoveden järjestely ”Antoine”-suppilolla. A metalliver
kon alla olevat kokoojalevyt, B vesikourut, C kiertovesikaivo, D imu- 

laatikot, F kiertovesipumppu, G imupumppu, T selvityssäiliö,
P koneelle johtava vesiputki, U ylimeno johto

numero 2. Tästä otetaan massa paperikoneelle. Tällaisesta järjeste
lystä on apua paperin painon tasaisuudelle. Kun nyt erilaatuinen 
massa on laskettava alas, suljetaan väliseinässä oleva luukku ja 
ajetaan ensin toinen säiliö tyhjäksi.

Mutta ennenkuin se on aivan tyhjä, aloitetaan ottaa jonkun 
verran ensimmäisestä säiliöstä. Kun toinen säiliö on aivan tyhjä, 
pysähdytetään sekoittaja, pestään säiliö ja lasketaan siihen uusi 
massa. Jos ei ole kovin suuria värieroja, ei santalaatikkoa ja sih
tejä tarvitse pestä, vaan ajetaan yhtä mittaa. Tavallisesti koetetaan- 
kin asettaa lähinnä olevat värit peräkkäin. Yleensä sekaantuu 
massa vaakasuorassa säiliössä paremmin kuin pystysäiliössä, var
sinkin silloin, kun useampia kuitulajeja, keveämpiä ja painavampia, 
on sekaisin. Jos käytetään lumppu- ja sulfaattimassaa, niin nämä 
tahtovat laskeutua kerroksittain, jos sekoitus ei ole hyvä. Vaaka
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suorassa säiliössä, jos sekoitus on huono, asettuvat kerrokset pysty
suuntaan, säiliön perälle muodostuu siis erilainen kuitukerros.

Edellä luetellut säätäjät ja jakolaitteet eivät ole voineet täysin 
vastata tarkoitustaan, sentähden ne alkavat, varsinkin nopeasti käy
vissä paperikoneissa, olla vanhentuneita.

Jokaiselta paperikoneelta vaaditaan, että sen tulee tuottaa hyvin 
tasaista paperia. Paperin tulee siis olla joka kohdasta yhtä ohutta 
ja yhtä painavaa. Tämän ehdon voi paperikone täyttää ainoastaan 
silloin, kun se saa jatkuvasti samat määrät samanvahvuista massaa 
ja saman määrän samanaikaisesti kierto- eli laimennusvettä. Jos 
nämä edellytykset puuttuvat, niin ei saada tasaista paperia. Otta
kaamme yksi esimerkki, niin havaitsemme, miten paljon pieni 
sakeuden vaihtelu vaikuttaa.

Paperikone, jonka työleveys on L  metriä, valmistaa c nopeu
della minuutissa g grammaista paperia i m2. Tahdotaan tietää, 
paljonko on minuutissa annettava massavettä, jos säiliössä on mas
san sakeus v %. Otamme kirjainten arvoksi »seuraavat: L  = 3,6 m, 
c=i8o m/min., g = 60 g/m2, v = 3 %, A  = ? Tästä saamme:

3,6x180x0,06 = 38,88 kg kuivaksi ajateltua massaa.
A ( 100_-_V A) _

38,88 ( --°~3 x A) = 1295,9 kg eli litraa massavettä. Jos massa- 
pitoisuus massasäiliössä jostakin syystä, esim. epätasaisten hollan- 
terityhjennysten tähden laskee ja alenee esimerkiksi 2,5 %, ja jos 
kone silloinkin saa vain saman määrän (1295,9 kg) massavettä, on 
kuivaksi ajatellun massan määrä silloin:

1295,9:97,5:2,5 = 32,23 kg.
Paperikoneen nopeuden pysyessä samana on saadun neliömetrin 

paino silloin 32,23 kg : 180x3,6 = 50 g (yhdeltä neliömetriltä).
Puolen % alentuminen massan sakeudessa on siis aiheuttanut 

10 g painon alennuksen. Jos taasen on voiman heittoa ja nopeus 
alenee 18 0 -5  = 175 m minuutissa, niin tulee grammapaino nou
semaan :

38,88: 175 x 3,6 = 61,7. Tästä näemme, että viiden metrin minuut
tinen nopeuden hidastuminen on aiheuttanut vain 1,7 g painon 
lisäyksen neliömetrille.

Kuten näemme, on paperin tasaiselle painolle massan tasainen 
laimennus paljon tärkeämpi kuin koneen käyttömoottorin tasainen 
käynti, vaikkakin epätasaista käyntiä syytetään useimmin.

En tahdo silti väittää, että nopeus saisi vaihdella. Mootto
reilla tulee myös olla tasainen käynti, sillä jo pienikin kierrosluvun 
vaihtelu voi aiheuttaa paperin katkeilemisen pusertimilla ja kuivaus-
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sylintereillä, etenkin sanomalehti- ja hienompia papereita valmis
tettaessa.

Pienetkin, pienien hollanterien ja massasäiliöiden sekä säätäjälait- 
teiden puutteellisuuksien aiheuttamat vaihtelut saivat aikaan kuitenkin 
alituisia useamman gramman suuruisia vaihteluja paperin painossa.

Vieläkin on koneita, joissa on mahdoton pitää paperin painoa 
tasaisena. Aikaisemmin koetettiin tasata paperin painoa monilla 
keinoin, suuremmilla massasäiliöillä, tyhjentämällä hollantereja toi
seen säiliöön ja syöttäen toisesta paperikoneelle, käyttämällä eri
laisia kauhajärjestelyjä, asettamalla kauhojen sijaan massapump- 
puja ja jako- eli säännöstelypumppuja.

Vasta viime aikoina on saatu käyntiin massan säätölaite, joka ei 
kylläkään ole hyvä, mutta säätää massan suunnilleen niin, että 
päästään jotenkin vähällä paperin painon heitolla. Tämä tasaisuus 
riippuu tosin vielä paljon siitä, saammeko laimennusveden'pysymään 
säännöllisesti tasaisena. Tämä ehto voidaan täyttää sillä, että 
kierto- ja puhdasvesipumput nostavat veden säiliöön, jossa se yli
meno juoksun avulla pidetään samalla tasolla. Säiliöstä tulee veden 
juosta aina samalla paineella ja samassa määrässä jatkuvasti mas
san sekaan.

Massasäiliöiden sisältö I m3 kohti aivan kuivaksi ajateltua mas
saa on kiloissa kymmenen kertaa massan sakeusprosentti. Jos esi
merkiksi säiliöissä oleva massa on 3 % niin yhdessä m3 on silloin
30 kg aivan kuivaa massaa.

Massan laimennussäätäjiä on pääasiallisesti kahta eri rakennetta. 
Vanhemmat säätäjät toimivat painoperiaatteen mukaan. Sakeam
man massan suurempi paino ja laimeamman massan pienempi 
paino, kuutiomäärän ollessa sama, vaikuttavat massan tuloaukkoon 
sulkevasti ja aukaisevasti.

Koska sakeamman ja laimeamman massan painoero on verrat
tain pieni, ei näillä painoperiaatesäätäjillä ole saavutettu kuitenkaan 
vaadittua tarkkuutta, etenkään silloin, kun on haluttu säätää laimen
nettua massaa.

Siellä, missä massaa voidaan pitää säiliöissä 4—5 % ja missä 
säätäjä voidaan asettaa massasäiliön ja hiekkurin väliin, voivat 
edellämainitut säätäjät toimia hyvin. Rakenteeltaan ne ovat yksin
kertaisempia ja hinnaltaan huokeampia, eivätkä ne myöskään vaadi 
erikoista käyttömoottoria.

U udemmat laimennussäätä j ät toimivat hankausperiaatteen 
mukaan. Sakeamman massan suurempi hankaus ja laimeamman 
massan pienempi hankaus joko käyrän putken seinämiä tai massassa 
pyörivän siipipyörän siipiä vastaan vaikuttaa näissä sulkevasti ja
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aukaisevasti laimennusvesiventtiileihin. Ne toimivat tyydyttävästi 
vielä 2,5 % massassa ja ne on helppo asettaa sinne, missä kauhojen 
tilalla on massapumppu ja jakolaatikko. Käyttöä varten ne tarvitse
vat kuitenkin moottorin.

Niissä paperitehtaissa, joissa massa puuhiomosta ja selluloosa- 
tehtaasta pumputaan saostettuna paperikoneen massasäiliöön, ovat 
hankaussäätäjät yhteydessä saostetun massan mittauslaitteiden 
kanssa. Alla oleva kuva esittää painesäätäjää.

Tässä painesäätäjässä nostavat kauhat K  massan säiliöstä laatik
koon L. Ylimääräinen massa virtaa ammeiden etuseinässä ja laa
tikossa olevien aukkojen kautta takaisin säiliöön. Laatikossa L 
olevan toisen aukon kautta virtaa massa käyrän putken kautta sää
täjään S. Säätäjässä olevan uimurin voi asettaa lyijyhaulien avulla 
siihen asentoon, että se pysyy halutulla korkeudella säiliössä S, j 
joka korkeus vastaa sellaista massan sakelitta kuin halutaan. Jos 
massa tulee liian sakeaksi, nousee uimuri ja vaikuttaa viputankojen 
avulla käyrän putken suulla olevaan sulkulaitteeseen siten, että se 
laskee vähemmän massaa säiliöön S. Säiliöstä S virtaa massa suu
rempaan säiliöön, josta se sitten virtaa paperikoneelle.

Amerikassa on saanut suuren käytön hankaussäätäjä ” Trem- 
bey” , ja on se viime vuosina Europassakin pystytetty yhä useam
paan paperitehtaaseen.

Tämän säätäjän ajatus perustuu siihen tosiasiaan, että putkessa 
virtaavan massan hankausvastus suurenee massan sakeuden enen- 
tyessä ja päinvastoin pienenee massan sakeuden pienetessä. Toisin

sanoen paine, jota vaaditaan
jonkun määrätyn massa- 
volyymin ajamiseksi putken 
lävitse määrätyssä ajassa, 
suurenee massasakeuden 
suuretessa ja päinvastoin. 
Massa pumputaan säiliöön
H, jossa se yli juoksun avul
la aina pysytetään samalla 
tasolla. Laatikon pohjassa 
olevan kartiomaisen aukon 
K  ja putken P kautta virtaa 
massa säiliöön S. Pienen 
putken M kautta otetaan

Kuva 42. Painesäätäjä. A sekoitussäiliö, 
K  kauha, L lautanen, S säätäjä,

H hiekkuri

päämassaputkesta vain pie
ni osa säädettävää massaa 
säiliöön H. Säiliö S* voi
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viputangon N ja vastapainon V 
avulla jonkun verran liikkua ylös- 
ja alaspäin. Massa virtaa käyrän 
putken kautta takaisin säiliöön tai 
suoraan Stibbits-aparaattiin, jos ky
symyksessä on puumassan ja sellu
loosan jako määrätyssä suhteessa.
Jos massa on sakeampaa, virtaa se 
hankauksen suuretessa vaikeam
min käyrän putken kautta ja sitä 
kokoontuu enemmän säiliöön S, 
joka silloin painuu alaspäin. Tan
ko E  nousee-silloin ylöspäin ja vai
kuttaa kaksipuoliseen hakapyörään 
C, ja se vaikuttaa aukaisevasti 
venttiiliin A. Tällöin laimennus- 
vettä virtaa enemmän massan jouk
koon putken M kautta. Hakapyörä 
saa liikkeensä joko hihnapyörän 
välityksellä tai myös pienen sähkö- 
moottorin avulla. Siipipyörä S, jo
ka saa liikkeensä moottorin M 
avulla, on sijoitettu massapumpun 
imuputkeen. Moottorin alusta 
on heiluva. Sitä pitää paino V  vaakasuorassa tasossa. Jos massa 
tulee putkessa sakeammaksi, niin tekee1 se siipipyörälle niin suurta 
haittaa ja vastusta, että se saattaa moottorin heilumaan. Moottorin 
heiluminen siirretään laitteen K  avulla aukaisevasti tai sulkevasti 
vesiventtiiliin. Tämä antaa siis massapumpun imuputkeen enemmän 
tai vähemmän vettä laimennusta varten.

Säätäjän voi myös asettaa massapumpun paineputkeen, vaikka
kin se imuputkeen asetettuna toimii paremmin syystä, että sakeampi 
massa sekaantuu paremmin laimennusveteen pumpussa. Tämä sää
täjän kautta kulkenut massa joutuu konekyyppiin, johon siis aina 
juoksee yhtä sakea massa, mutta nyt on huomattava se, että siinä 
säiliössä, mistä massa tulee, pitää sen olla jonkun verran sakeam
paa kuin sen tulee olla konekyypissä. Jos halutaan konekyyppiin 
esimerkiksi 4 % massa, niin tulee sen olla säätäjään tullessaan 
vähintään 4,5 %. Tämä säätäjä toimii verraten hyvin. Massan 
sakeus vaihtelee siinä noin 0,1 %.

Massan sakeudensäätäjä on tärkeä tässä Trembey-Tibbits-järjes- 
telmässä. Siinä siis massan sakeus pysyy muuttumattomana.

Kuva 43. Hankaussäätäjä
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Kuva 44. Massan mittaussäätäjä. S saostajat, A saostetun massan säiliöt, 
V kiertovesiventtiilit, Ls hankaus säätäjät, M mittaussäätäjät

Tämän lisäksi säädetään tarkkaan paperimassan eri aineosien 
sekoitus.

Kuvan mukaisessa järjestelyssä on selluloosalle, puumassalle ja 
valmiiksi sekoitetulle massalle säiliöt. Puumassa saostetaan lait
teella S, ja se juoksee alla olevaan säiliöön. Säiliöstä nostaa 
pumppu massan säiliöön P. Siinä se laimennetaan ja juoksee sekoi
tus- ja mittauslaitteeseen M. Selluloosa saostetaan myös ja laske
taan säiliöön A, josta pumppu nostaa sen säiliöön K. Siinä se teh
dään määrätyn sakeaksi ja lasketaan mittasäiliöön ja sen kautta 
allaoleviin sekoitussäiliöihin. Täältä se nostetaan pumpulla paperi
koneen jakolaatikkoon. Allaoleva kuva osoittaa erään järjestelyn.

Kuvassa tarkoittaa 1 puuhiomosta tulevaa massa johtoa. Siitä 
juoksutetaan massa säiliöön 2. Tästä sen pumppu 3 nostaa Trem- 
bey-säätäjälle 4, siitä putkijohtoon 5 ja sen kautta säiliöön 10. Sel
luloosa, joka jauhetaan hollanterissa 7, tulee säiliöön 6 ja siitä edel

leen pumpun 8 kautta 
säätäjään 9 ja edelleen säi
liöön 10. Savi, aluna ja 
väri juoksutetaan myös 
joukkoon johtoja 1 1 , 12 ja 
13 myöten. Säiliöstä 10 
pumppu 14 nostaa massan 
jakolaatikkoon 16, josta 
yli juoksu tapahtuu putkea 
17 myöten konesäiliöön.

Kuva 45. Massan säätöjärjestely hiomon .a*?a n . een V01 ..
ja paperikoneen välillä vielä toimittaa massan pns-
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fcaus Jordanmyllyllä 18. Tämän jälkeen massa siirtyy paperi
koneeseen.

Nykyisten nopeasti käyvien paperikoneiden massasäiliöt ovat 
isoja, noin 150 tuhatta litraa käsittäviä, yhdellä väliseinällä varus
tettuja sementtiastioita, potkuri tai ruuvikierremassankuljettaja on 
molemmissa päissä. Näistä on jo ollut puumassan valmistuksen 
yhteydessä puhe, joten viitataan sinne.

Hiekkuri * f ^

Jakolaatikosta lasketaan massa käsin järjestettävän luukun 
kautta hiekan eroitta jaan eli hiekkuriin. Hiekkuri on tavallaan 
paperimassan puhdistaja. Sen tehtävänä on poistaa massasta hiekka, 
metallipalat ym. painavat aineet.

Vaikka massaa käsittelisi erittäin puhtaasti ja varovasti, joutuu 
siihen erilaisten toimitusten aikana pieniä metalli-, hiekka-, hiili- 
ym. epäpuhtauksia. Paksussa massassa ei näitä lisäaineita huomaa
kaan, sillä massan kannattamina ne kulkevat sen mukana. Mutta 
sen jälkeen, kun massaan on lisätty 
laimennusvesi, painuvat raskaat 
esineet pohjaan ja eriävät siitä.
Jos ne joutuisivat paperiin, niin 
ne sillä tavoin muodostaisivat sii
hen likapilkkuja ja huonontaisivat 
sen ulkomuodon ja ominaisuudet.
Nämä painavammat esineet poiste
taan massasta hiekkurin avulla.
Tavallisimman hiekkurin muodon 
näemme kuvassa 46.

Hiekkuri on matalaksi raken
nettu puulaatikko. Tätä myöten 
massa ohjautuu S-kirjaimen muo
toon rakennettua uomaa pitkin.
Laatikon pohja on varustettu lis
toilla, jotka ulottuvat poikittain 
massavirran suuntaan verraten.
Listojen muotoja on useita, taval
lisemmin se on massan tulopuo
lella päältä jonkun verran pyöreä, 
ja  toisinaan se asetetaan vinoon
asentoon. Hiekka- ym. painavam- Kuva 46. Hiekkuri
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nmt epäpuhtaudet laskeutuvat näiden listojen taakse ja erottautuvat 
näin muusta massasta.

Hienopaperitehtaissa, joissa tulee valmistaa monenlaisia hyviä 
papereita, joiden tulee olla aivan vapaita epäpuhtauksista, on hiek
kurin oltava hyvin iso. Karkeampia papereita valmistettaessa tyy
dytään pienempään hiekkuriin. Kouru on useimmin 3—4 metrin 
pituinen ja 2—2,5 m levyinen. Tämä koko on hyvin pientä konetta 
varten.

Hiekkuri on asetettu keskeltä pyörivään akseliin. Akseli on laa- 
kereiden sekä ruuvikierukan ja hammasrattaan välityksellä kään
tyvä. Kun toimitetaan puhdistus, niin saadaan hiekkuri kampia 
käsin kääntämällä kallistetuksi pystyasentoon, jolloin se on vesilet- 
kulla hyvin helppo puhdistaa ja sen jälkeen taas kääntää vaaka
suoraan tasoon (oikeammin se on hiukan vinossa, jakolaatikon 
puolinen pää ylempänä, että massa virtaisi paremmin).

Toisissa tehtaissa poiketaan tavallisen hiekkurin rakenteesta 
joko tilanahtauden tai jonkun muun syyn takia. Silloin on asetettu 
kaksi kapeampaa kourua rinnan. Massa virtaa ensin toista kourua 
ja kääntyy takaisin virratakseen toista kourua myöten vastakkai
seen suuntaan. Puhdistettaessa ei näitä kouruja voi kääntää, sillä 
ne on rakennettu aivan kiinteiksi. Pesu toimitetaan niiden ollessa 
paikallaan. Listat on tällöin nostettava isompina ryhminä ylös. 
Pesuvesi virtaa pohjassa olevien reikien kautta alas lattialle.

Toisinaan on hiekkurin vieressä pesukotfru. Se on irroitettavan 
väliseinän kanssa yhteydessä varsinaiseen hiekkuriin. Puhdistet
taessa nostetaan väliseinä ylös ja hiekka huuhdotaan pesukouruun 
ja sen kautta ulos. Toisinaan näkee hiekkurin yläosassa muutamia 
poikittaisia listoja. Ne ovat sentähden, että pidättäisivät vaahdon, 
hartsin ja muut pinnalla kulkevat vieraat aineet. Nämä listat tosin 
pysähdyttävät vaahtoa, ja se siinä hiljalleen vähenee, mutta ei koko
naan häviä. Vaahdon muodostaa puhdas vesikin, jos se on kovassa 
liikkeessä. Mutta tässä on veden lisänä useita eri aineita, kuten 
pihkaa, hartsia, alunaa, happoja'tai lipeitä, savea ym. Kaikki nämä 
muodostavat hiekkurissa vaahdon. Tämä moniseoksinen vaahto 
tiivistyy nyt poikkilistan eteen. Useinkin näkee siinä paksun, sit
keän kuoren. Kun vaahto on tiivistynyt riittävästi, niin siitä alkaa 
lohkeilla vähitellen kappaleita virtaa van massan joukkoon. Tällai
nen sitkeä limakappale on pian kiinni sukkapusertimessa (jos sitä 
käytetään) tai ensimmäisessä märässä pusertimessa. Näin on synty
nyt n.s. "viisto” , joka aiheuttaa paperihylkyä eli raakkia.

Vaahto ei yleensä ole pahana haittana sanomalehti- ja halvempia 
painopapereita valmistettaessa, sillä sitä ei tässä massassa muodostu
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kovin paljon, kun ei sitä liimata. Mutta mitä parempia papereita* 
valmistamme, sitä enemmän on niihin käytettävä liimaa. Tällöin 
on vaahto pahana vitsauksena.

Vaahdon hälventämiseksi käytetään vettä. Reijitetty putki ase
tetaan hiekkurin pituussuuntaan. Siitä puhalletaan ylöspäin voima
kas vesisuihku. Vesi hajaantuu pieniin pisaroihin, jotka alas tul
lessaan rikkovat vaahtokuplia. Hyvä on myöskin n.s. suukappale- 
sammuttaja. Se hajoittaa veden hyvin pieniin pisaroihin, mutta 
tukkeutuu helposti ja puhaltaa tällöin vain yhteen sivuun.

Vanhempina aikoina käytettiin vaahdon hälventäjänä liinaöljyä. 
Sitä pantiin noin % 1 hollanteriin. Näin se vähensi vaahtoa hyvin
kin paljon. Sen käyttö päättyi suomalaisissa paperitehtaissa impe
rialistisen sodan aikana. Tämän tilalle tuli paloöljyn käyttö.

Pitkien hiekkurien kaltevuus tulee tehdä suunnilleen i : 50. 
Tämä kaltevuus on tärkeä tekijä. Jos kouru on aivan tasainen, niin 

v massa virtaa huonosti ja kouruun muodostuu "kuolleita kohtia”. 
Jos kouru on taas kovin jyrkkä, niin massan kulku muodostuu 
vaahtoavan kosken tapaiseksi ja synnyttää paljon vaahtoa. Suu
rissakin koneissa on tällaisia ahtaita ja jyrkkiä sekä monimutkaisia 
kouruja (Kontupohja).

Hienompia papereita valmistettaessa on siis käytettävä hyvin 
isoja hiekkureita, varsinkin valmistettaessa papereita, joita käyte
tään valokuvaukseen, sillä niissä ei saa olla mitään pilkkuja. Silloin 
ei käytetä hiekkurin pohjassa puulistoja, mutta siihen levitetään 
karkea, pitkävillainen viltti. Tämä viltti kasaa hyvin karkeammat 
epäpuhtaudet. Varsinkin valokuvauspapereissa ei saa olla rautaa. 
Usein näkee raudan poistajana käytettävän magneetteja. Ne asete
taan poikittain kouruun, ja nämä kokoavat sitten pienemmätkin 
rautahiulikaset.

Säiliöistä tuleva massa on liian paksua kulkeakseen sellaisenaan 
sihtien lävitse. Tämän vuoksi on se vielä laimennettava kierto- 
vedellä. Tämä toimitus tapahtuu hiekkurissa juuri silloin, kun massa 
juoksutetaan hiekkuriin. Tämä laimennusveden paikka ei liene niin 
määrätty, kunhan se vain toimitetaan siksi hyvissä ajoin, että se 
ennättää sekaantua, ennenkuin se menee sihteihin ja ennättää 
hajoittaa hiekkurissa kuitusikermät. Mutta on huomattava, että 
kiertovesi ei saa pudota rajusti eikä kovin ylhäältä massan sekaan,, 
sillä se aiheuttaa ilman pääsyn massan joukkoon, ja se lisäisi vaah- 
toamista.

Massan seassa käytetty laimennusvesi on n.s. kiertovettä. Se on 
valmistuvasta paperista metalliverkon lävitse valuvaa vettä. Se sisäl
tää massakuituja, väriä, liimaa, savea, alunaa y.m. lisäaineita, joita
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'käytetään paperin lisäkkeenä. Tämä kiertoveden käytön määrä riip
puu jonkun verran siitä, millaisia ovat kuidut ja miten ne on jau
hettu. Tämän tähden ei sille voi asettaa mitään määrää. Koneen
hoitaja saa aina itse määrätä kiertoveden määrän.

Nuppusihdit

Vaikkakin hollanterissa toimitettaisiin hyvin tarkka jauhaminen, 
niin silti emme sitä voi suorittaa niin hyvin, etteikö siinä ole aina 
hajaantumattomia kuituryhmiä ja solmuja. Jos näitä ei poisteta, 
jäävät ne nuppuina paperiin, vahingoittaen paperia pinnalta, ja 
niin ulkonäkö huononee.

Jo paperikoneen alkuaikoina alettiin senvuoksi käyttää sihtilaa- 
tikoita, jotka mahdollisimman tarkkaan poistivat kaikki nuput ja 
solmut massan seasta, ennenkuin se joutui paperikoneelle. Tämä 
sihti oli alkuaan rakennettu vierekkäin asetetuista messinkilangoista* 
joiden väli oli juuri niin iso, että hajaantuneet kuidut siitä pääsi
vät pujottautumaan lävitse.

Aivan viime aikoina on käytetty vielä tasosihtejä, jotka raken
teeltaan muistuttavat sihdin alkuperäistä muotoa, vaikkakin sihdin 
pohjan muoto ei ole sama, vaan on siihen tehty muutoksia ja 
parannuksia.

Nuppusihtejä eli solmureita on monia eri muotoja ja rakenteita, 
mutta voimme jakaa ne kahteen pääryhmään: i)  tasosihteihin ja
2) sylinteri- eli pyöriviin sihteihin.

Kaikille rakenteille on yhteistä se, että massa pakotetaan kulke
maan raoilla varustettujen metallilaattojen lävitse. Metallilaatassa 
olevien rakojen suuruus riippuu valmistettavan paperin laadusta. 
Hyvin ohuita silkki-, pullo- ym. papereita varten käytetään 0,1— 
0,3 mm reijitystä. Kirjoitus-, posti- yms. papereita varten 0,3—0,4 
mm reijitystä. Muita, halvempiarvoisia papereita varten käytetään 
harvempaa reijitystä.

Parhaat ja kestävämmät sihtilevyt on tehty fosforipronssista, 
niissä ei saa olla sinkkiä eikä lyijyä, vaan yksinomaan kuparia ja 
tinaa. Nämä levyt ovat verrattain kalliita, sillä sinkistä vapaa 
pronssi on kalliimpaa. Siitä syystä käytetään halvempia, mutta 
samalla jossakin määrin kestämättömämpiä metalliseoksia. Tällai
sia ovat sinkinsekaiset metallit ja messinki. On varottava sellaista 
sinkistä vapaata fosforipronssia, jossa on lyijyä, sillä se on kovin 
pehmeätä ja siitä syystä melkein kelvotonta. Aluminium- ja man- 
.ganipronssit eivät myöskään ole parhainta lajia.
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Sihtilevyjen raot kuluvat vähitellen liian isoiksi. Ne voidaan 
saada puristamalla entiseen mittaansa. Puristuksen tulee tapahtua 
niin, että rako saa kauttaaltaan oikean mitan eikä vain niin, että 
pintakerros laajenee, sillä tässä tapauksessa se kuluu pian taas 
isoksi.

Tasosihtejä käytetään selluloosatehtaissa yleisesti. Ne ovat 
rakenteeltaan jonkun verran eroavia paperikoneen sihdeistä. 
Paperikoneella olevan tasosihdin muodostaa rautainen kehys, jonka 
pohjana on sihti. Se on massasäiliönä toimivassa laatikossa. Sihti 
saa toispuoleisen tärisevän liikkeen sen kautta, että sen toisessa kyl
jessä olevat vasarat kohtaavat nopeasti pyörivän pykäläpyörän.

Tämän sihdin yksinkertaisinta muotoa käytetään pahvikoneissa. 
Paperikoneissa käytetään toista, joka suuremman vaikutuksen 
aikaan saamiseksi on yhdistetty useammasta, tavallisesti kolmesta 
sihtikehyksestä. Näihin kuhunkin johtuvat eri massakourut tai ovat 
ne asetetut siten, että viimeisen kautta kulkee massa alhaalta ylös
päin. Viimeisen sihdin toinen reuna on silloin kiinnitetty sihti- 
kehystä ympäröivän 
laatikon reunaan siten, 
että massa virtaa reu
nojen liitteen yli sih
distä ulos.

Jos sihdissä on tois
puoleinen täristäminen, 
niin sen vaikutuksesta 
puidut liikkuvat vinos
sa suunnassa. Tämän 
lisäksi täristäjä kuluu 
verrattain pian, vaikka 
se olisi valmistettu hy- 
vistäkin aineista.

Tämän epäkohdan 
poistamiseksi käyte
tään keskustäristystä, 
jolloin jokaisessa sih
din kulmassa on tappi, 
joka lepää täristäjän 
laakerissa. Täristäjän 
varsi ulottuu silloin
sihtilaatikon alapuolel- T— _ „
! -i , . . . Kuva 47. Paperikoneen tasosihti, a ensilevyt,
la olevien ohjauspmto- ^ 0̂isê  levyt, c sihtilaatikot, g vasara, p täris- 
j  en keskitse alemmaksi, tyspyörä
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saaden liikkeensä joko pykäläpyörästä tai myös epäkeskojärjestel
män vaikutuksesta. Tämä täristystapa on mutkikkaampi, mutta 
sillä on se etu, että se on melkein äänetön. Sitäpaitsi eivät liikku
vat osat kulu yhtä pian kuin tavallista täristystapaa käyttäen.

Erikoisrakenteisia tasosihtejä rakentavat Woge, Reinicke ja 
Hammer (saksalaisia) White, Simplex, Lumsden & Pearce (englanti
laiset) Gould ja Gotham (amerikkalaiset), viimemainitut ainoastaan 
selluloosasihtejä. Näitä sihtejä käytetään kuitenkin vain pienem
missä ja vanhemmissa koneissa.

Kun massaa aletaan ottaa paperikoneelle, on sihti sitä ennen 
laskettava vettä täyteen, sillä muuten tarttuvat kuidut rakoihin ja 
niin sihti tukkeutuu heti alussa. Sihdin käydessä on se pidettävä 
40 mm paksuisen massakerroksen peittämänä. Laatoille jäävät 
nuput peseytyvät kumpaakin reunaa pitkin kulkeviin kouruihin' 
koneen heilahtavan liikkeen vaikutuksesta.

Sylinterisihdit

V. 1862 Ch. Wandell pystytti ensimmäisen pyörivän sihdin Eis- 
lingerin paperitehtaassa etelä-Saksassa. Hänen keksimänsä sihti 
joutui pian yleiseen käytäntöön. Sen työkyky havaittiin suurem
maksi kuin tasosihtien. Wandellin konetehdas Reutlingenissa on vie
läkin tunnetuimpia sylinterisihtien valmistajia.

Aikojen kuluessa ovat useat konetehtaat muutelleet paljon pyöri
vän sihdin rakennetta sen yksityisosissa. On käytännössä sihtejä, 
jotka eroavat täydellisesti alkuperäisestä.

Syy siihen, miksi alkuperäistä pyörivää sihtiä on niin paljon 
muutettu, on se tosiasia, että se ei pitkään aikaan tyydyttänyt niitä 
vaatimuksia, joita asetetaan hyvälle massan puhdistajalle. Vieläkin 
saa kannatusta se mielipide, että sylinterisihdit sopivat ainoastaan 
niihin koneisiin, joissa valmistetaan suuremmalla nopeudella alempi
arvoisia papereita. Tämä mielipide on alkuisin siitä, että alku
peräistä sylinterimuotoa käytettäessä massa likaantuu helpommin 
kuin tasosihdissä, osaksi siitä, että tasosihti tosiaankin tekee puh
taamman ja tarkemman työn ja että sen työtä voidaan sihtilevyjä 
muuttaen helpommin säännöstellä. Tavallinen pyörivä sihti eli sylin
terisillä on kuvan 48 mukainen.

Pyörivän sihdin rakenteen periaate on seuraava: Sen pääosa 
on kuparista tai pronssista tehty, pyörivä sylinteri. Tämän sisälle 
virtaa massa kourua pitkin. Sihtisylinteri lepää laakerintapaisissa 
kannattimissa. Tämän kannattimen toinen pää on muodostettu laa
kerissa lepääväksi tapiksi, sen toinen pää on varustettu vasaralla,
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j oka koneen etupuoli- 
seen akseliin kiinnitet
tyjen pykäläpyörien 
vaikutuksesta saa ai
kaan tärisevän liikkeen.
Hihnapyörän vaiku
tuksesta saadaan sylin
teri pyörivään liikkee
seen. Puhdistettava 
massa tunkeutuu sylin
terin vaipassa olevien 
rakojen kautta sylinte
riä ympäröivään säi
liöön ja siitä paperiko
neen rintalaatikkoon.
Nuput, solmut ja muut 
lävitse pääsemättömät 
aineet nousevat sylin
terin (sisäpinnan mukana ylös ja ylhäällä, sylinterin ulkopuolella 
olevan ruiskuputiken vaikutuksesta putoavat sylinterin sisällä ole
vaan kouruun, josta veden mukana virtaavat alas ja edelleen lasku- 
kanavaan. Tavallisesti yhdistetään 2 tai 3 sylinteriä yhtä paperi
konetta kohti.

Pyörivien sihtien tärkein ja kallein osa on itse sylinteri. Tämä 
on, samoinkuin tasosihtilevykin, fosforipronssista tai messingistä, 
ja vaippa tehdään yhtenäisenä kappaleena tai siten, että se on 
kahdesta, kolmesta tai neljästä osasta ja voidaan osat irroittaa toi
sistaan. Tässä tapauksessa ei koko kehää tarvitse hyljätä, jos se 
jostakin kohdasta rikkoutuu, vaan uusitaan vain se osa. Jos kehä 
on yhtenäinen, on se tehty jonkun verran lujemmasta levystä ja 
niin ollen voi se kestää kauemmin. Hinnan puolesta on sama, 
kumpaa käytetään.

Vanhimmissa sihdeissä näkee sen kiinnitystavan, että osat kiin
nitettiin kehykseen ruuvien avulla. Tämä on epävarma ja hidas 
tapa. Nykyisin käytetään vanteitten avulla kiinnitystä (Banning & 
Seybold).

Paitsi metallilevystä valmistetaan sihtejä metallilangoista. Lanka 
kierretään sylinterin vaipaksi. Täten muodostuu halvempi, mutta 
heikompi sihti. Sylinterien pituus on tavallisesti 1500—2400 mm ja 
750, 800, 860, 1000 mm.

Pyörivien sihtien rakennemuutokset ovat kohdistuneet itse pyö
rittäjän rakenteeseen. On koetettu saada sellaisia sihtejä, joissa

Kuva 48. Pyörivä sihti. Massan kulku nuolen 
suuntaan, R massaränni, S varsinainen sihti- 
säiliö, putken L kautta juoksee massa koneeseen
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sylinterin pyörittäjä olisi 
mahdollisimman kauka
na massasta, jotta siitä 
ei voisi tulla likaa ja 
rasvaa massan sekaan. 
Tätä varten on muodos
tettu erilaisia hammas
pyörä välityksiä, jotka 

, välittävät liikettä sylin
terin kaulan jatkona 
hammasrenkaaseen. Uu-

Kuva 49. Kuva osottaa Banning & Seybaldin demmissa koneissa ai- 
pyörivän sylinterisihdin kaansaadaan sylinterin

pyöriminen käyttämällä 
sylinterin jatkoksi asetettua akselia, jota pyöritetään käyttämällä- 
hammasvitjaa tai hihnaa. Parhain pyörittämistapa on kuitenkin 
Dietrichin keksimä. Sitä käyttää myös Reinicke & Jasper rakenta
missaan sihdeissä. Siinä ,on rumpua kannattava laakeri tehty niin
väljäksi ja muutenkin annettu sille sellainen muoto, että sen täris
tessä rumpu itsestään joutuu pyörivään liikkeeseen ilman, että olisi 
tarvis käyttää erikoista pyörittäjää.

Täristäjänä käytetään yleisesti tavallista, toiselta sivulta toimivaa 
vasara- tai keskeistäristystä. Iskun pituus tehdään vaihtelevaksi
käyttämällä sylinterilaakerin kannattajaan kiinnitettyä alasinta tai 
vieteriä. Näin estetään laitetta joutumasta pifckäiskuiseksi. Toisi
naan asetetaan vasarat ja pykäläpyörät öljyllä täytettyihin säiliöi
hin ja siten estetään niiden nopea kuluminen. Tällöin äänikin jon
kun verran vaimenee.

Sylinterin säiliöt olivat vanhemmissa koneissa puusta, mutta 
nykyisin ne ovat yksinomaan raudasta. Rautaiset ovat luonnolli
sesti kestävämpiä ja helpommin puhdistettavissa. Haittana on rau
taisilla säiliöillä niiden ruostuminen.

Sylinteri on hitaassa pyörimisliikkeessä tavallisesti noin 1,2—
1,8 m kehänopeudella minuutissa. Sivutäristystä käytettäessä on 
sylinterillä noin 500—800 liikettä minuutissa. Yleensä on eduksi 
johtaa massa pohjan kautta koneelle, että massa pysyy tasaisena. 
Kuten sanottu, on sihtirakenteita hyvin useita, mm. Fan-sihti, jota 
Fiillner käyttää koneissaan muunnoksena. Tämä rakenne ei ole saa
nut yleisempää käytäntöä.

Myöhemmin on Banning ja Seybold sekä Woithin konetehtaat 
ryhtyneet rakentamaan oman mallinsa mukaisia sihtejä. Ne eroavat 
edellisistä siinä, että massa liikkuu sylinterin sisälle ulkoapäin.
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Massan puhdistusta silmällä pitäen tuntuu oikeammalta se rakenne,, 
jossa massa juoksee ulkoapäin sylinterin sisälle. Tässä järjestel
mässä eivät massan seassa olevat suuremmat nuput ja roskat joudu, 
tukkeamaan sihtipintaa niin pahoin kuin silloin, jos massa ensin 
johdetaan sylinterin sisälle. Sitäpaitsi joutuu suurin osa sylinterin 
vaippaa käytäntöön, kun massaa voi laskea säiliöön niin paljon, 
että sylinteri melkein peittyy tästä. Tästä johtuukin Woithin sihdin 
suuri työteho.

Dietrich-Seybold, samoin kuin Woithkin, rakentaa sihdin hyvin 
isoksi, että yksi sellainen riittäisi isommallekin koneelle. Tässä on 
tosin se epäkohta, että jos se joutuu korjauksen alaiseksi, niin sil
loin paperikone myös joutuu pysähdyksiin. Mutta jos on kaksi sih
tiä, voi paperikone työskennellä toisen sihdin jouduttua korjauksen 
alaiseksi.

Näiden sihtien toiminta on pääasiassa seuraava: Sylinterin alla 
on akseli, johon on kiinnitetty siipirivi, sylinteri itse pyörii hitaasti, 
tärisemättä. Sylinterin pinta puhdistuu sisäpuolella olevan ruisku- 
putken vaikutuksesta. Putkesta lähtevä vesi joutuu kahteen kou
ruun, joista toinen on sylinterin uiko- ja toinen sisäpuolella. Sylin
terin molemmat päädyt ovat avonaisia, niin että sylinterin sisälle 
tullut, puhdistunut massa pääsee virtaamaan kouruun ja siitä edel
leen paperikoneelle. Sihtiammeessa oleva lajittelematon massa eris
tetään puhdistetusta käyttämällä sylinterin ja ammeen seinämän 
välillä tiivistettä eli vyötä.

Tähän asti on Wandeirin pyörivä sihti enimmän käytetty. Nyt 
se on Woithin sihdin syr- 
jäyttämänä jäänyt jonkun 
verran pois käytännöstä.

Woithin sihti eroaa edel
lämainituista siinä, että 
massa ei juokse rumpuun 
pohjasta, vaan sivussa ole
vasta kahdesta massajoh- 
dosta. Tämä on mahdollista 
sen tähden, että sylinterin 
toinen pää on tehty umpinai
seksi. Tähän umpinaiseen 
päähän on kiinnitetty luja 
akseli, joka kannattaa rum
pua ja myöskin pyörittää 
sitä säiliön ulkopuolella ole
van hammaslaitteen avulla.
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Kuva 50. Wandeirin pyörivä sihti. A. sih- 
tirumpu, B sihdin kaula, C asetinruuvi,, 
v vasara, d alasinpyörä, M massakouru, 

N nuppukouru, S suihkuputki



Kuva 51. Woithin pyörivä sihti

Sylinterin toinen pää on aivan auki ja tiivistetty patentin saaneella 
tavalla siten, että puhdistamatonta massaa ei mitenkään pääse sekoit
tumaan puhdistettuun. Sitäpaitsi koneenhoitaja heti helposti huo
maa tiivisteeseen tulleet viat.

Sylinterin avonaisesta päästä virtaa massa paperikoneelle. 
Massaa lasketaan sihtisäiliöön niin paljon, että se peittää hiukan 
■enemmän kuin % sylinterin vaipasta. Sihtisylinteri ei ole tärise
vässä liikkeessä, vaan massa virtaa siihen omasta painostaan ja sen 
ulkopuolella olevan, heiluvan siipirivin painamana. Tämä ei siis 
kulje, kuten ennen tarkastamissamme tämän mallisissa koneissa, 
•epäkeskosta ammeen kautta ulottuvan akselin vaikutuksesta. Paina
vammat, massan seassa olevat rikat ja nuput laskeutuvat ammeen 
pohjalla olevaan kouruun ja siitä ne venttiilin ja putkijohdon 
avulla lasketaan pois. Kun sihti on rakennettu hyvin isoksi, erot
tautuvat tällöin hiekkajyvät ja metallikappaleet niin tarkasti, että 
alempiarvoisia papereita valmistettaessa ei hiekkuria tarvita.

Seuraavassa on muutamia numeroita koneen suuruudesta ja 
tehosta.

Ns Sylinterin läp im itta  mm
Tehokkaan 1 

sy linterip innan | 
suuruus m2 !

Puhdistaa massaa 24:ssä 
tunnissa

I 900 — 1500............................ 3,0 5000 — 20000 kg
II 900 — 2000............................ 4,0 7000 — 25000 „

III 1200 — 2000............... ............ 5,25 9000 — 35000 „
IV 1200 — 2500............................ 6,50 11000— 45000 „
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Paitsi edellä mainittuja rakentaa Fiillnerin konetehdas myös 
sylinterisihtejä. Niitä on jo jonkun verran käytännössä mm. Kon
tupohjassa. Näissä on suunnilleen sama periaate kuin Fan-sihdeissä. 
Haittana näissä koneissa on niiden umpinainen rakenne, jonka 
takia puhdistus käy työlääksi.

Aivan viime aikoina on ilmestynyt massan lajittelijaksi n.s. 
erkensaattori. Tämä on kyllä erittäin hyvä massan puhdistaja, sillä 
se eroittaa hiekan, rautahiutaleet ym. likaisuudet. Se käy kyllä niillä 
paperikoneilla, joilla valmistetaan hyviä ja kalliita papereita, mutta 
ei sanomalehtipaperia valmistavilla ja nopeasti käyvillä koneilla, 
sillä erkensaattorin työteho on verrattain pieni. Erkensaattoreita 
on tavallisesti 4 kappaletta yhdessä ryhmässä. Massaputki tulee 
ylös keskeltä ja siitä haarautuvat johdot kuhunkin erkensaattoriin. 
Näissä on moottori ylhäällä pystyasennossa ja se pyörittää pysty
akselia, jossa on siivet ja sihtirumpu. Koneisto on jaettu useam
paan kammioon. Yläkammioon johtuu hyvä massa ja painavammat 
aineosat, nuput ynj. menevät alakammioon. Epäkohtana on vielä 
se, että likaantuminen tapahtuu 
hyvin pian. Tästä syystä on nel
jän kappaleen ryhmästä yksi 
aina remontissa.

Pyörivä sihti on tasosihtiä 
käytännöllisempi senvuoksi, että 
siitä poistuvat itsetoimivasti mas
sasta kerääntyneet nuput ja li
kaisuudet, kun sitävastoin taso
sihtiä on usein puhdistettava, ja 
paperin valmistus on siksi ajaksi 
keskeytettävä. Muutamat väittä
vät pyörivän sihdin tuottavan 
massan tappiota sen takia, että 
nuppujen ohella aina joku osa 
hyvääkin massaa hukkaantuu las
ku veteen. Mutta tappio ei ole 
läheskään niin suuri kuin se tap
pio, minkä tasosihtien yhä 
uusiintuva puhdistus tuottaa.

Olkoonpa rakenne mikä hy
vänsä, niin pääasia on, että sih-
tien tulee olla asetettu niin, että KtJva g2 Erkensaattori. A moottori, 

niitä on helppo puhdistaa. B massaputki, C roskakammio
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Usealla rakenteella on se paha vika, että niitä on vaikea puhdistaa» 
Sellainen on muunmuassa Fullnerin sihti. Toinen vaatimus on se* 
että reijitys on oikeassa suhteessa valmistettavaan paperiin.

Kuiskuputket

On syytä tarkastella lähemmin ruiskuputkien muotoa ja niiden 
toimintaa.

Ruiskuputki on tehty joko kuparista, messingistä tai raudasta.. 
Rautainen putki on halpahintainen messinkiseen tai kupariseen ver
raten, mutta sillä on paha j-uostumismahdollisuus, ja ruostuminen 
aiheuttaa reikien tukkeutumisen.

Ruiskuputki on yhdeltä sivultaan reijitetty tiiviisti pienillä rei- 
jillä. Vesimäärä ei saisi olla kovin suuri, mutta putkessa tulee olla 
muuten voimakas paine, jotta se aiheuttaisi veden voimakkaan syök- 
symisen puhdistettavaa pintaa vastaan.

Putkien reijät tahtovat tukkeutua varsinkin siellä, missä ei ole 
saatavissa ehdottomasti puhdasta vettä. Kevät- ja syksyaikana, 
sadekausina on vesi aina likaista. Jos vesi otetaan ilman siivi
löimistä suoraan joesta tai järvestä, niin ruiskuputkien reijät ovat 
usein tukossa. Näkee usein senkin, että vaikka ruiskuputki on 
oikeassa paikassa, vettä ei ®tule kuin muutamasta reiästä. Tämän 
estämiseksi käytetään alla olevan kuvan muotoisia laitteita ja put
ken muotoja.

Ns. Schaawin rakenteen mukainen ruiskuputki on, kuten 
kuvassa olevasta halkileikkauksesta näkyy, muodostettu niin, että 
reiät eivät ole putken alapuolella, vaan on putken pohja ylöspäin 
kaarrettu. Ruiskureiät tulevat lähelle putken keskiosaa. Näin jää 
reikien kummallekin puolelle kanava eli syvennys, johon veden

Kuva 53. Veden puhdistajalla varus- Kuva 54. Ruiskuputkei*
tettu ruiskuputki poikkileikkaus,

J  1 14 X



mukana putkeen tulleet roskat ja epäpuhtaudet laskeutuvat. Tämän 
lisäksi asetetaan putken eteen siivilä. Putken alkupäähän sovitetaan 
laajempi osa, joka on kahdesta kappaleesta ja kappaleet ruuvien 
avulla kiinnitetty toisiinsa. Kappaleiden väliin asetetaan metalli- 
verkko, joka estää epäpuhtauksia menemästä ruiskuputkeen. Ros
kat jäävät laajennetun osan etuosaan. Tästä ne voidaan laskea 
venttiilin kautta alas.

Samaan tapaan toimii Dietrichin ruiskuputki, mutta se on halki- 
leikkaukseltaan monimutkaisempi ja sen vuoksi myös kalliimpi. 
Siinä on pyöreän putken päälle juotettu liite. Tähän liitteeseen 
porataan reiät. Lika laskeutuu putken pohjaan. Useimmin käyte
tään vain yksinkertaisia ruiskuputkia, joissa on vain reiät. Putken 
päähän asetetaan kierteillä varustettu korkki, joka puhdistettaessa 
käännetään auki, ja rautapuikon päähän asetetaan harja tai joku 
räsytukko. Tätä edestakaisin liikuttamalla saadaan putki puhtaaksi.

Rintalaa tikko (pamelaatikko)

Vanhemmissa koneissa oli aina sihdit asetettu paperikoneen 
välittömään yhteyteen, siis niin, että massa juoksi aina sihdistä 
rintalaatikkoon. Uudemmissa koneissa on aina sihtien ja rintalaa- 
tikon väliin jätetty käytävä, josta konetyöläiset voivat kulkea koneen 
taakse. Tämän käytävän alitse kulkee sihdeistä massajohto, joko 
rintalaatikon pohjasta tai etuseinästä. Laatikko on jaettu kahteen 
tai kolmeen osaan eli kammioon. Ensimmäinen osa on tavallisesti 
pohjalta vain tuloputken levyinen, tämä sentähden, että massa 
ei saostuisi laatikon kulmauksiin. Kaikenlaisia nurkkauksia on 
koetettava välttää, että ei massa pysähtyisi niihin. Jos massa 
pysähtyy ja saostuu, niin se vähitellen lohkeilee ja kulkee 
isompina kappaleina tuukille eli metalliverkolle ja aiheuttaa 
paperin rikkoutumisen. Laatikon pohjassa on aukko. Se varus
tetaan pitkävartisella luukulla. Tämä on puhdistamista varten, 
sillä laatikon pohjaan laskeutuu aina hiekkaa ja erilaisia raskaam
pia aineita. Rintalaatikko on koetettava rakentaa aina niin, että 
massa pysyy mahdollisimman tasaisessa liikkeessä, siis se ei saa 
tehdä putouksen tapaisia liikkeitä, sillä aina silloin on vaahtoamis- 
vaara suurempi. Tavallisesti on rintalaatikko puusta, mutta olisi 
parempi, jos se olisi sementtinen tai kaakelisisusteinen. Märkään 
puuhun tulee hyvin nopeasti erilaisia homesieniä, toisin sanoen, 
käytännön kieltä käyttäen, puu ” limautuu” . Varsinkin kesäaikan^, 
kun on lämpimät ilmat ja massavesi on lämmintä, on tämä limautfu-
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minen suurena haittana. Rintalaatikossa pidetään massa tavallisesti 
sillä korkeudella, että se siitä juoksee helposti edelleen. Kun massa 
otetaan koneelle, lasketaan massa rintalaatikon pohjan kautta alas, 
tämä sentähden, että massa tullessaan tuo ensin mukanaan likaa ja 
muita epäpuhtauksia.

Kumilaatikko

Niissä paperikoneissa, joissa ei ole ns. korkeapaineperää, on 
ensin kumilaatikko. Tämä on saanut nimensä rintakumista. Tämä 
laatikko muodostuu seuraavista koneosista: Pohjan muodostaa 
rintalaatta, sivut ovat kaavavaunusta ja ensimmäisestä vaahtolaa- 
tasta. Jotta massa ei menisi koneen alle, tiivistetään laatikko rinta- 
kumilla. Se .liitetään rintalaatikon reunaan ja vedetään metalli- 
verkon päälle. Irtonaisena oleva syrjä, joka on toista syrjää 
ohuempi, vedetään ensimmäisen vaahtolaatan alle. Sivut kiinnite
tään kaavavaunun seiniin.

Näin on muodostunut sellainen koneen levyinen säiliö, johon 
massa nousee rintalaatikosta ja nyt virtaa edelleen joutuen metalli- 
verkolle vaahtolaattojen alla ja välissä.

Massan tasaamiseksi asetetaan kumille pieni nousu. Usein on 
kumin alkupäässä pieni syvennys. Tähän syvennykseen laskeutuu 
vielä siihen asti kulkenutta hiekkaa ym. raskaampia aineita. 
Kumin vapaan syrjän etäisyys vaahtolaatoista on erilainen eri 
koneissa. Useimmissa koneissa ulottuu syrjä lähelle viimeistä 
vaahtolaattaa. Mutta toisinaan näkee senkin, että vapaa syrjä ei 
ulotu edes ensimmäisen laatikon alle. Näin on asia etenkin sen 
laatuisissa koneissa, joissa rintakumin molemmat sivut on kään
netty ylös kaavavaunun seiniin.

Rintakumin vapaan syrjän etäisyys riippuu pääasiallisimmin 
siitä, millaisen paperin tai oikeammin millaisen massan kanssa 
ollaan tekemisessä. Jos on valmistettava pitkäkuituisia selluloosa- 
papereita, jotka vaativat vettä mahdollisimman paljon ja kauan 
säilytettäväksi metalliverkolla, silloin tulee rintakumin ulottua 
pitemmälle. Sen vapaa syrjä on asetettava pienen registerirullan 
kohdalle. Näin estetään veden meno heti metalliverkon lävitse. 
Yleensä kaikkia ohuita papereita valmistettaessa on hyvä, että 
metallikankaan alle asetetaan registerirullain asemesta rintakumin 
syrjän kohdalle noin 20 senttimetrin levyinen lauta tai metallilevy, 
joka pidättää veden. Kaikille paperilaaduille, varsinkin paksuille, 
värillisille papereille ei tämä käy. Tällöin hiljaisella käynnillä syn-
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tyy levyn ja metallikankaan välille vesivirtauksia ja paperin ala
pinta marmoroituu eli käy kuvioille.

Jos on kysymyksessä ruskeasta puuvanukkeesta tai lumpusta val
mistettavat paksut paperit, joista on vaikea saada vettä pois mas
san rasvaisuuden tähden, on kumia lyhennettävä ja vapaa syrjä 
asetettava niin, että jo ensimmäinen registerirulla estää veden pää
syä metallikankaan lävitse.

Usein tapahtuu, että rintakumin ja metallikankaan väliin pääsee 
jollakin tavalla massaa. Tämä aiheuttaa haittaa paperille, sillä 
massa hieroutuu kierteille, ja nämä kierteet kulkeutuvat metalli- 
verkon mukana ja näin ollen joutuvat paperiin. Massaa saattaa 
joutua kumin alle silloin, kun siihen on tullut reikä tai kumin 
vapaa syrjä on noussut laskoksille. Kumin alle muodostuneet kier
teet häviävät, jos kumia kiristetään tai siinä oleva reikä paikataan. 
Rintakumin alla on ruiskuputki. Siitä puhalletaan voimakas vesi
suihku kumin ja metalliverkon väliin. Tämän suihkun tarkoitus 
on estää metalliverkon mukana tullutta massaa kerääntymästä 
kumin alle ja hieraantumasta kierteille. On sentähden erittäin tär
keätä, että mainitun ruiskuputken reiät pidetään avoinna ja suihku 
ohjataan oikealla tavalla ja oikeaan kohtaan.

Koska rintakumi on liikkuvan metalliverkon päällä, niin se 
varsinkin täristettäessä pyrkii helposti hankauksen vaikutuksesta 
kulumaan puhki. Kuluminen tapahtuu pahemmin sillä kohdalla, 
missä se ensiksi koskettaa liikkeessä olevaa metalliverkkoa. Tämän 
tähden käytetäänkin uutta kumia muutettaessa sitä tapaa, että nau
lataan vanhasta kumista lyhempi liuska uuden kumin alle suojaa
maan sitä. Paperikoneen seisoessa jonkun verran kauemmin tulee 
aina estää rintakumin kuivaminen, sillä se tahtoo kuivaessaan käp
ristyä ja nousee laskoksille. Tämän tähden on hyvä asettaa märkä 
vilttikaistale kumin päälle. Jos kumi on päässyt jo nousemaan 
laskoksille, niin oikenee se jonkun verran, jos sen päälle kaade
taan kuumaa vettä. Vesi ei saa olla kiehuvaa, että kumi ei palaisi.

Metalliverkon kehys (tuukin raami)

Paperikoneessa oleva metalliverkko on hyvin helposti särkyvä 
koneen osa. Tämän vuoksi on metalliverkkoa kannattava osa raken
nettava hyvin taidokkaasti. Metalliverkkopuoleen, paitsi metalli- 
verkkoa, jolla paperi muodostuu, kuuluvat massan jako- ja tasaus- 
laitos verkon alkupäässä, ensimmäinen puserruskohta eli sukka- 
valssi (Manschong), imuvalssi (Milschpaukh) ja imulaatikot, raja- 
hihnat ym.
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Kuva 55. Paperikoneen metalliverkko-osa. M metalliverkko, E kuviorulla, 
R rajahihna. Seisova tuukikehys

Metalliverkkoa kannattava osa saattaa olla erilainen eri teh
taiden rakentamissa koneissa. Kaikissa rakenteissa voimme eroit- 
taa pääasiassa kaksi perusrakennetta: riippuvan ja seisovan metal- 
liverkkokehyksen eli raamin.

Kehys on rakennettava niin, että verkko pääsee vapaasti liik
kumaan poikkisuunnassa vaakasuoraan. Tämä liikkuminen eli 
ravistaminen ei enää tule kysymykseen valmistettaessa halvempia 
papereita erittäin nopeakäyntisillä koneilla, joiden nopeus ylittää 
250 metriä minuutissa.

Tämä liikkumisvapaus, joka tuukia ravistettaessa on tarpeelli
nen, saadaan aikaan asettamalla kehys liikkuville kannattimille. 
Toisen tavan mukaan asetetaan verkko ja kehys sen yläpuolella 
olevaan kannattajaan siten, että se tämän kannattajan varassa 
liikkuu vapaasti sivusuuntaan.

Käytetään sekä riippuvia että seisovia kehyksiä. Seisova kehys 
on vanhempimallinen, mutta riippuvaa on yhä enemmän alettu 
myös käyttää, koska se on muutamissa suhteissa parempi kuin sei
sova kehys.

Ensiksi on huomattava, että kumpainenkaan kehysmalli ei ravis
ta jän vaikutuksesta liiku eli heilu koko pituudeltaan, vaan jaetaan 
se kahteen osaan: liikkuvaan ja kiinteään.



Liikkuva osakaan ei liiku kauttaaltaan samalla tavalla, vaan 
heiluva liike on suurempi ja voimakkaampi metalliverkon alku
päässä ja pienempi lähempänä kiinteää osaa. Tämän sivustaliiken- 
teen lisäksi on kehys rakennettava niin, että se saadaan nouse
maan vielä ylös, siis niin, että sen voi nostaa ja laskea ”härkä” - 
eli rintavalssin puolella.

Liikkuvan metalliverkon saranalaite on tehty niin, että se vai
kuttaa kahtaalle päin. Samalla siinä on laitteet, joiden avulla ver
kon ja kehyksen nousua voidaan helposti muuttaa. Tässä suh
teessa onkin riippuva kehys parempi, sillä sen nousun tai laskun 
voi helposti saada aikaan vähentämällä tai lisäämällä kannatus- 
vieterien pituutta ruuvien avulla.

Seisovan tuukin kehyksen muutto vaatii enemmän työtä. Van
hemmat koneet oli rakennettu niin, että kehys ja metalliverkko oli
vat vaakasuorassa tasossa. Nyt on nopeakäyntiset koneet raken
nettu niin, että niissä on verrattain suuri lasku rintavalssilta suk- 
kavalssille. Käytetään amerikkalaisen Eibel’in ja saksalaisen 

Martinan keksimää ja patentin saanutta rakennetta. Näissä asete
taan metalliverkko niin paljon kaltevaksi, että lasku rintavalssilta 
ohjausvalssille tulee 20—30 senttimetriä riippuen tietenkin koneen 
suuruudesta. Tämän laskun tarkoituksena on saada massa jo alusta 
alkaen liikkeeseen, joka luonteeltaan ja nopeudeltaan vastaa itse 
verkon liikettä ja nopeutta. Sen vaikutuksesta tulee paperiin 
paremman näköinen pohja, sillä kuidut asettuvat paremmin toi
siinsa ja muodostavat vahvemman ja selvemmän kudoksen. Tällä 
pohjan muodostumisella on eri merkitys eri maissa, sillä toisissa 
maissa asetetaan pohjalle suuremmat vaatimukset kun toisissa. 
Metalliverkon kaltevuutta ei voida asettaa mielivaltaisesti, sillä jos 
asetamme sen kovin kaltevaksi, niin massavesi virtaa eteenpäin 
nopeammin kuin verkko liikkuu. Näin tapahtuu eteenpäin laineh
timinen, jolloin paperiin muodostuu poikkisuuntaan kulkevia pak
sumpia kohtia. Tämä kaltevuus on siis järjestettävä nopeuden 
mukaan.

Eibel & Martinan rakennetta käyttäen voidaan käyttää suu
rempaa nopeutta.

On huomattava, että kumpaisetkin mallit, niin riippuva kuin 
seisovakin, eivät silti ole ehdottomasti parhaimpia kehysmalleja, 
sillä kummassakin on se epäkohta, että tuuki liikkuessaan ravista
han vaikutuksesta ei liiku aivan vaakasuorassa tasossa, vaan hiu- 
Ican heilurin tapaan. Vaakasuorassa tasossa tapahtuva heilahdus- 
liike on tässä tapauksessa oikea, mutta heiluriliike ei ole niin suuri, 
«ttä se sanottavasti saa aikaan mitään häiriötä. Niinpä ovatkin ne
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laitteet, joilla on koetettu sovittaa metalliverkon liike vaakasuo
raksi tai aivan lähelle sitä, saaneet verrattain vähäisen käytön.

Seisova verkkokehys on, kuten sanottu, alkuperäisin kehysmallL 
Vanhemmissa koneissa ja vielä nykyäänkin rakennetuissa käyte
tään tankoja kannattamassa kehystä, tangot päättyvät alapäässä, 
kuulaan. Kuula lepää vastaavanmuotoisessa laakerikopassa.

Kannattaja muodostuu suojakehäksi kuulan päälle 
niin, että vesi ei pääse kuulakoppaan. Tavallisesti kan
nattajan tanko on jaettu kahtia niin, että sen yläpuoli 
on muodostunut hylsyksi ja alaosa ruuviksi. Alaosaa 
kiertämällä voidaan silloin kannatintankoa pidentää tai 
lyhentää ja näin saadaan aikaan verkon nousu tai 
lasku. Toinen tapa on se, että kuulamuoto on hyl
jätty ja sen asemesta on asetettu koneen suuntainen 
sylinteri joko siten, että sylinteri on aivan erillään kan
nattajasta ja aluslaakerista muodostaen niiden välisen* 
tapin, tai niin, että joko aluslaakeri tai kehyksen kan
nattaja on tehty hiukan puoli sylinteriä laajemmaksi 
tapiksi ja vastaava pinta taas sen mukaan koverrettu. 

Molempia muotoja käytetään. Tavallisesti on lähinnä 
Snve^kcm  metaUiverkon alkupäätä oleva kannattaja tehty muita 
kannattaja- vahvemmaksi ja tässä on sylinterin muotoinen kar

tanko nattaja, toiset ovat heikompia ja kuulakannattajia.

Vaah tolaa ta t

Vaahtolaattoja käytetään massakerroksen tasaamiseksi kaikissa 
niissä koneissa, joissa ei ole ns Woithin korkeapaineperää. Vaahto- 
laattoja eli tasaajia on tavallisesti 2 tai 3 kappaletta, jopa uudem
missa koneissa 4 kappaletta. Näiden tehtävänä on estää vaahdon 
pääsyä paperiin. Vielä tärkeämpi on niiden työ paperin paksuu
den ja tasaisuuden säätäjinä. Laatat pidättävät metalliverkolle 
juoksevaa massakerrosta ja pakottavat massan laattojen alasyrjärr 
ja metalliverkon välisestä raosta jakaantumaan tasan koko verkon 
leveydelle.

Jokainen laatta on tehty kahdesta vastakkain asetetusta mes
sinki- tai kuparilevystä. Levyt liittyvät toisesta päästä kaava- 
vaunun seinään. Koneen keskellä ne tiiviisti sivuuttavat toisensa  ̂
Kun nyt kaavavaunua siirretään paperin formaattia muutettaessa, 
niin vaahtolaatat myös lyhenevät ja pitenevät. Tämän lisäksi laat
toja voidaan asetinruuvien avulla nostaa tai laskea.
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Vaahtolaatat asetetaan niin, että ensimmäinen rintavalssilta las
kien on korkeammalla, siis laatan alasyrjän ja rintakumin väliin 
jää suurempi rako ja seuraaviin aina pienempi. Laattojen korkeu
den eli etäisyyden metalliverkosta määrää valmistettavan paperin 
vahvuus, massan laatu ja koneen nopeus.

Jotta paperi tulisi tasaista, on pidettävä sääntönä, että vaahto- 
laatat asetetaan siksi lähelle metalliverkkoa, että massa laattojen 
takana pysyy tarpeeksi korkealla voidakseen, jakautua tasan koko 
paperiradan leveydelle.

Jos laatat ovat liian korkealla, jää paperin syrjiin, rajahihnojen 
viereen, paljaita ja ohuempia kohtia, ja näistä aiheutuu paperin 
katkeileminen. Laattojen korkealla ollessa pääsee vaahtoa niiden 
alitse paperiin, ja tämä myös aiheuttaa reikiä tai ohuempia kohtia 
ja näin rumentaa ja heikontaa paperin.

Jos laatat ovat liian matalalla, muodostuu viimeisen laatan 
takana harja eli kynnys, etenkin ajettaessa paksuja papereita 
pienemmällä nopeudella. Ajettaessa ohuita papereita suuremmalla 
nopeudella tulee paperin pohjaan, laattojen ollessa liian matalalla* 
tummia, matoja muistuttavia juovia. Nämä katoavat viimeistä laat
taa kohottamalla.

Kaavavaunu

Kaavavaunu on se osa, joka varsinaisesti rajoittaa paperiradan 
leveyden. Kaavavaunua kannattaa kaksi koneen poikki ulottuvaa, 
kiinteästi koneen kehykseen liitettyä putkea. Näiden sisässä on 
vastakkaisilla kierteillä varustetut ruuvitangot. Näitä voi kartio- 
pyöräin ja kulma-akselin tai ketjujen avulla yhtaikaa kiertää, jol
loin neN pakottavat mutterin varassa liikkuvat kaavavaunun seinät 
sekä rajahihnat joko lähenemään tai loittonemaan toisistaan. Näin 
voidaan paperiradan leveyttä määrätyissä rajoissa suurentaa tai 
pienentää.

Vanhemmissa koneissa ei voinut tätä n.s. formaatin muutosta 
suorittaa koneen käynnissä ollessa, vaan siksi ajaksi oli massa 
otettava pois ja metalliverkko-osa pysäytettävä. Uudemmissa 
koneissa sen voi suorittaa koneen käydessäkin.

Rajahihnat (deckeli)

Rajahihnat rajoittavat paperin rataa sivuilta imulaatikkoihin 
asti ja näin muodostuu paperin reuna. Rajahihnoina käytetään 
nelikulmaisia, 3—6 senttimetrin levyisiä ja paksuisia, pehmeästä!
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humista tehtyjä. Kumin tulee olla pehmeää, että se laskeutuu tii
viisti metalliverkon pinnalle.

Rajahihnoja tukevat kaavavaunuun kiinnitetyt metallipyörät ja 
ensimmäisen imulaatikon kohdalle, koneen poikki kulkevaan akse
liin kiinnitetyt rumpupyörät.

Kun metalliverkko lasketaan käyntiin, niin rajahihnat saavat 
liikuntonsa verkosta. On koetettu auttaa rajahihnojen liikuntaa 
vetohihnojen avulla, mutta se on usein vain vahingoksi, sillä sil
loin saattaa rajahihnan nopeus olla erilainen kuin metalliverkon. 
Tässä ei tietenkään nopeuseron tarvitse olla suuren, sillä pienikin 
êro aiheuttaa silloin rajahihnan nopean kulumisen.

Silloin, kun metalliverkkoa täristetään, heittelehtivät rajahihnat 
sivulle. Tämän estärriiseksi varustetaan rajahihnojen kannatinpyö- 
rät syrjäkorokkeilla. Rajahihnojen keskikohdalla on vielä toinen, 
syrjäkorokkeilla varustettu pyöräpari tai pari metallilaattaa, jotka 
tukevat hihnaa. On tarkoin katsottava, että hihna käy tiiviisti 
metalliverkkoon, sillä jos jossakin kohdassa jää pienikin rako, niin 
tunkeutuu massaa hihnan alle ja paperin syrjä tulee huonoa ja 
:saattaa aiheuttaa katkeilemisen. Myöskin voi alle päässyt massa 
tarttua hihnaan ja kulkeutua sen mukana.

Tosin kuituja * aina jonkun verran tarttuu hihnaan. Näiden 
puhdistamiseksi on vanhemmissa koneissa pillit, joista vesisuihku 
ohjataan hihnalle. Uudemmissa koneissa puhdistetaan hihnat nii

den palatessa tyhjinä lähelle vaahtolaattoja. Puhdistaminen tapah
tuu noin 3/4 metriä pitkässä kaukalossa. Tässä kaukalossa johde
taan vesisuihku hihnaan ja pesuvesi juoksee kaukalon pohjassa ole
van kumiletkun kautta pois. Kaukaloon on asetettu vielä pienet rul
lat tai jouset, jotka auttavat hihnan liikuntoa.

Kuvassa on kiinteästi seisova kehys. Siinä nähdään kaavavaunu, 
metalliverkkoja, rajahihnat. Käytettäessä kannatusrullien kohdalla 
olevia puhdistuspillejä on katsottava, että vesisuihku ohjataan hih
naa vastaan vinosti alaspäin, sillä jos suihku ohjataan ylöspäin 
suoraan hihnaa vastaan ja hihna on massainen, niin tästä viskautuu 
»metalliverkolla olevan massan sekaan massahiukkasia, ja nämä 
aiheuttavat hylky ta varaa. Usein vika huomataan vasta sitten, kun 
paperia on jo paljon valmistunut.

Jos rajahihna on huono, kulunut syrjiltään pyöreäksi tai kat
keillut pieniin poikkeamiin, niin silloin se tekee paperin syrjän 
“vialliseksi. Tässä tapauksessa on hihna käännettävä niin, että 
liihnan sisäpinta muuttuu ulkopinnaksi. Kun se tämän jälkeen 
kuluu, niin hihnat on uusittava. Koska nämä hihnat ovat verrat-
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Kuva 57. Metalliverkko-osa. A rajahihna, B pesukaukalo, C, C, C kiertovesi-
kourut, D rintavalssi

tain kalliita, on niitä huolella hoidettava. Hihnan kannatuspyÖrät 
on pidettävä puhtaina. Rasvaus on toimitettava niin, että öljyä ei 
pääse kulkeutumaan hihnalle, sillä öljy hyvin pian murtaa sen.

Usein aiheutuu paperien, varsinkin hyvin hienojen, katkeilemi
nen siitä syystä, että rajahihnojen sisäpinnat tuovat vettä rumpu- 
pyörälle ja'näiltä se valuu paperin syrjälle tehden sen virheelliseksi. 
Tämän vian voi korjata siten, että kiinnittää vilttikappaleen pesu- 
kaukalon jalkaan ja asettaa sen kevyesti laahaamaan rajahihnaa 
vastaan siten, että vesi kulkee sisäpinnalta ulkopinnalle.

Rajahihnojen hoidossa on otettava huomioon myöskin se, että 
se ei saa painaa kovasti metalliverkkoa vastaan. Siis on kaava- 
vaunu asetettava sille korkeudelle, että väliä on juuri rajahihnan 
paksuuden verran. Paperin leveyttä (formaattia) muutettaessa on 
varottava kaavavaunua siirtämästä liian äkkiä, sillä se voi aiheuttaa 
rajahihnan kääntymisen ristiin, jolloin se painaa metalliverkon syr
jän löysäksi. Paperin leveyttä muutettaessa on katsottava, että kaa
vavaunu kulkee yhtä tasaisesti, toisin sanoen kummankin pään tulee 
olla yhtä etäällä kaavavaunusta. Jos kaavavaunu ja sen mukana 
rajahihnat muodostavat alkupäässään kapeamman radan käin 
loppupäässä, niin paperin syrjä tulee ohut, päinvastaisessa tapauk
sessa paperin syrjä tulee paksumpi.
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Vaikkakin vaahtolaattoja on tavallisesti 3 kappaletta, niin niillä 
ei sittenkään aina saada muodostumaan tasaista massakerrosta, 
sillä näillä ei voida saada vahvuuden vaihtelua kapeammalla alalla. 
Vaahtolaattoja voidaan tosin nostaa ja laskea asetinruuvien. avulla, 
mutta jos tapahtuu niin, että metalliverkkoon on muodostunut vanu. 
on sitä vaikeampi tasata vaahtolaattojen avulla. Tämänvuoksi on 
ryhdytty tätä vikaa korjaamaan. Siinä onkin jonkun verran onnis
tunut saksalainen Woithin konetehdas, rakentamalla n.s. .korkea- 
paineperän.

Tässä laitteessa on varsinainen rintalaatikko paljon isompi kuin 
tavallisella perällä rakennetussa koneessa. Massa pidetään korkea- 
paineperää käytettäessä paljon korkeammalla kuin metalliverkon 
pinta on. Massan korkeudesta johtuu, että se virtaa metalliverkolle 
kovalla nopeudella oman paineensa vaikutuksesta. Tämän suuren 
virtaamisnopeuden vaikutuksesta on koneen käyntinopeutta voitu 
lisätä. Kun tässä laitteessa voidaan vielä pienemmissä osissa tasata 
paperin vahvuutta, niin on tämä alkanut saada yhä enemmän käyt
töä nopeakäyntisissä sanomalehtipaperikoneissa.

Kuva 58 osoittaa korkea- 
paineperän yksinkertaisinta 
muotoa. Paperin vahvuus 
säädetään pyörästä a. Tämä 
pyörä vaikuttaa kierukka- 
vaihdon avulla aukaisevasti 
ja sulkevasti massan tulo- 
aukkoon b. Massan tasainen 
leviäminen metalliverkon ko
ko leveydelle säädetään rat
tailla c. Näitä rattaita on 
hyvin tiheässä koko koneen 
leveydellä ja ne vaikuttavat 
tankojen välityksellä kielek
keeseen d. Jos nyt jossakin 
kohdassa paperiradalla muo
dostuu paksumpi kohta, niin 
painamalla kielekettä alas
päin rattaan avulla ohenee 
silloin massakerros, sillä 
massan tuloaukko sillä koh
dalla pienenee. Jos paperi- 
rataan on muodostunut

Korkeapaineperä

Kuva 58. Woithin korkeapaineperä. A sää- 
töpyörä, c apupyörä, b massanjuoksu- 
aukko, d liikkuva kieleke, e rajahihnan 

kannatuspyörä, r rintavalssi.
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ohuempi kohta, tehdään päinvastoin. Kuten sanottu, on tämä kek
sintö tehnyt mahdolliseksi saada hyvinkin leveillä koneilla tasaista 
paperia. Vaahtolaatat, kaavavaunu ja rajahihnat käyvät myöskin 
tarpeettomiksi., vaikkakin konetta pystyttäessä asetetaan rajahihnat. 
Nämä voidaan poistaa ja asettaa hihnan tilalle noin i—2 metrin 
pituiset kiinteät metallilevyt. Levyn alareunaan asetetaan tiiviste 
joko pehmeästä hihnasta (remmistä) tai villaviltistä metalliverkon 
pintaa vastaan, että massa ei vielä vesisenä ollessa pääse verkon 
syrjän yli.

Joskin tämä laite on paljon parempi tavallista koneen perää, 
niin täydellinen se ei vielä ole. Epäkohtana siinä on se, että paperi- 
radan leveyttä ei sillä voida koneen käynnissä ollessa säätää, vaan 
on kone pysäytettävä siksi aikaa. Se lyhentää koneen työskentely- 
aikaa 30—60 minuuttia. Tämä muutos ei tosin tapahdu usein, sillä 
sanomalehtipaperia tehtäessä voidaan käyttää ajna samaa leveyttä, 
paitsi siinä tapauksessa, jos metalliverkon syrjä rikkoutuu eikä 
tahdota verkkoa vielä muuttaa. Viimemainitussa tapauksessa on 
tehtävä "perässä” kavennus.

Metalliverkko (tuuki)

Tämä metalliverkko muodostaa sen osan, jossa paperi varsinai
sesti muodostuu. Verkko on kudottu kankaan tavoin ohuista, ker- 
taamattomista tai kerratuista metallilangoista.

Metalliverkko kudotaan ensin päistään avonaiseksi ja senjäl- 
keen tehdään liitos (karvi) eli toisin sanoen ommellaan päät yhteen, 
joten se asetetaan umpinaisena koneeseen.

Verkon pituus on vaihteleva eli suhteellinen koneen pituuteen 
ja sen käyntinopeuteen. Vanhemmissa koneissa se on keskimäärin 
15 metriä, uudemmissa koneissa jo 30 metriä (Kontupohjan 27,71).

Verkon tiheys määritellään numeroissa, sts. siten, että laske
taan, montako lankaa tulee yhdelle tuumalle (1 tuuma = 25,4 mm).

Jos meillä on verkko N :o 70, niin siinä on 70 lankaa 25,4 mm 
pituisella alalla.

Sanomalehti-, paino- ja halvempia kirjoituspapereja valmis
tettaessa käytetään 65—70 numeroisia verkkoja. Parempia pape
reita valmistettaessa käytetään aina tiiviimpiä. Sellaisia papereita 
varten, joiden neliömetripaino on 12—18 g, käytetään 90—210 
numeroisia verkkoja.

Hienommissa ja tiiviimmissä verkoissa, varsinkin ranskalaisissa 
ja  englantilaisissa, saattaa tiheys pituus- ja poikkisuunnassa olla
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erilainen. Näiden numerot ovatkin hiukan erilaisia kuin saksalai
sissa ja itävaltalaisissa verkoissa.

Metalliverkkolangat valmistetaan hyvästä fosforipronssista. 
Lyijyä ei saa olla seassa, sillä se tekee verkon liian pehmeäksi.

Verkko pitää olla mahdollisimman tasainen. Siinä ei saa olla 
eripaksuisia lankoja, sillä jos jossakin kohdassa on paksumpi lanka, 
niin siltä kohdalta verkko ensiksi rikkoutuu. Tämä rikkoutuminen 
aiheutuu tietenkin siitä syystä, että hankaus on sillä kohdalla suu
rempi, ja siksi se siitä kuluttaa hienomman loimi- tai kudelangan 
poikki.

Metalliverkkoa kannattaa ryhmä valsseja.
Alkupäässä on ensin suurin rinta- eli härkävalssi ja verkon 

toisessa käännekohdassa sukkavalssi. (Manschonki) tai imuvalssi 
(Millspaukh). Rintavalssilta sukkavalssin edessä olevalle asetinvals- 
sille asti muodostaa verkko tasaisen, viivasuoran pinnan eli verkko
tason ja tätä tasoa tukee verkon alla olevat, pienet nolla- eli regis- 
terivalssit ja niiden lisäksi imulaatikoiden työpinnat. Viimeisenä 
on asetinvalssi. Siitä alkaen muodostuu nopea lasku sukka- tai 
milspoovalssille. Takaisinmenopuolella on muutamia kannatinvals- 
seja, jotka muodostavat verkossa kaksi tai kolme mutkaa, tämä 
sentähden, että sitä voidaan sen venyessä kiristää. Kannatinvals- 
seista on yksi tai kaksi kiristysvalssia, jotka saadaan nousemaan ja 
laskemaan kierreruuvin avulla ja näin järjestetään verkon jännitys.

Nolla- eli registerivalssit ovat aina kuparisia tai messinkisiä. 
Rautaiset eivät sovellu niiden ruostumisen takia. Registerivalssien 
suuruus on riippuvainen koneen suuruudesta. Pääasia on, että
ne ovat siksi isoja, etteivät taivu. Isommissa koneissa ne ovat hal
kaisijaltaan 150 mm. Vanhemmissa koneissa ne asetettiin avonai
seen laakeriin (vaseliinilaakeri). Nopeasti käyvissä koneissa ne on 
varustettava kuula- tai rullalaakereilla. Avonaisissa laakereissa 
on se epäkohta, että valssit eivät pyöri hyvin, sillä valssin ja ver
kon välinen kosketuspinta on kovin pieni ja pyörintä tapahtuu vain

hankauksen vaikutukses
ta. Niissä tapahtuu usein 
pysähdys, valssi jää sei
somaan ja verkko hankaa 
valssin pinnan kulmik
kaaksi ja silloin se ei 
enää mitenkään tahdo 
pyöriä. Kuula- tai rulla-
laakereissa on pyörintä
herkkä, joten valssien

Kuva 59. Metalliverkkoa kannattavat valssit. 
A rintavalssi, B rekisteri- eli nollavalssit; 
C ohjausvalssi, D ylempi sukkavalssi, E 
alempi sukkavalssi, F kannatus- ja kiristys- 

valsseja.
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pysähdystä ei niin usein tapahdu, jos vain laakerit muuten pidetään 
kunnossa.

Metalliverkko saa liikkeensä sukkapusertimen alavalssin välityk
sellä tai millspoovalssista. Jos on sukkavalssiparisto, niin metalli- 
verkko on käännetty alimmaisen valssin ympärille ja ylävalssi pai
naa alimmaista valssia. Alavalssi saa pyörivän liikkeensä hankaus- 
kytkimen avulla käyttöakselista. Käyttöakseli voi olla joko suoraan 
moottoriin tai hihnapyörän välityksellä valta-akseliin kytketty.

Metalliverkon kestävyysaika on hyvin erilainen. On koneistoja* 
joissa sama verkko ei kestä kuin 2 viikkoa. On koneita, joissa se 
kestää 4—8 viikkoa. Viimeksimainittu on tasotuukikoneen verkon 
aika. Kamyr-koneen verkko on käyttökuntoinen 12 viikkoa. Ver
kon kestävyys riippuu valmistettavan paperin laadusta, paperi
koneen käyntinopeudesta, koneenhoitajan ammattikuntoisuudesta* 
verkon asettamisesta koneeseen ja siitä, onko käytettävissä sukka- 
tai millspoovalssi.

Metalliverkon hoitaminen vaatii erikoista taitoa ja huolellisuutta*, 
sillä se on kallis koneenosa ja kun se rikkoutuu, on se muutettava. 
Metalliverkon muuttaminen vie kokolailla pitkän ajan koneen 
käyntiajasta, tavallisesti noin 4—8 tuntia. Muutto vie aikaa sentähr 
den, kun koneesta on poistettava suurin osa koneosia ja verkko 
pujotettava koneeseen umpinaisena. Olisiko oikeampi se muutto- 
tapa, että verkko olisi avonainen ja vedettäisiin sellaisenaan päälle? 
Tässä tapauksessa olisi siihen sen jälkeen tehtävä liitos ja tämä 
ei käy, jos ei ole sellaista laitetta, jolla voitaisiin yhtäkkiä laskea 
liitos eli ommel. Tässä olisi keksijöille kiitollinen aihe.

Koska verkon muutto ja hoito on tärkeimpiä tehtäviä, niin kir
joitettakoon siitäkin muutama sana.

Metalliverkon vaihtaminen

Ennenkuin ryhdytään vaihtamiseen, on tehtävä suunnitelma kai
kista sinä aikana tehtävistä korjaustöistä.

Vuoromestari ja koneenhoitaja määritelkööt kullekin konemie- 
helle tehtävät. Yksi koneenhoitajista olkoon vastuunalainen koko 
metalliverkko-osan korjauksesta. Kaikki työvälineet ja -tarpeet 
varataan jo käynnin aikana paikoilleen. Kun määrätty aika on tul
lut, ja on varmuus siitä, että korjauspaja (remonttiverstas) or& 
saanut valmiiksi kaikki sille annetut tilaukset, pysäytetään määrä
aikaisesti kone.

Puserrinviltit jätetään käymään pesulla, jos ne ovat likaiset-
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Muussa tapauksessa nostetaan ylävalssi ylös. Vanha metalliverkko 
poistetaan koneesta jotenkin seuraavaan tapaan:

Vanha verkko leikataan auki sukkapusertimen sivusta ensi- 
pusertimen puolelta. Sukka- ja ensipusertimen väliin asetetaan ns. 
tuukirulla. Nyt annetaan verkkoryhmän hiukan kulkea, jotta saa
daan käsin käännetyksi pari kolme ympärystää rullalle, sitten ase
tetaan rulla pusertimien väliin ja lasketaan verkko sekä ensipuserrin 
käymään. Tällöin kiertäytyy vanha metalliverkko rullalle. Se nos
tetaan alas ja viedään varastoon.

Vanhaa verkkoa käytetään massan saostajiin ym. tarpeellisiin 
tehtäviin. Sitä voidaan käyttää valimossa laakereiden, hammas- ja 
hihnapyörien valamiseen. Vanha verkko on arvokkaana metalli- 
aineena käytettävä hyvin tarkoin eikä missään tapauksessa annet
tava hukkaantua.

Kun vanha verkko on pois, niin nyt vielä tarkistetaan, olisiko 
havaittavissa muita korjattavia kohtia. Varsinkin imulaatikoiden 
pinnat voivat olla höyläyksen tarpeessa.

Jos on vielä muutettava sukkaviltti, niin tarkistetaan nyt valssien 
paljaina ollessa, ovatko valssit suorassa. Sattuu usein niinkin, että 
liyvinkin hoidetun koneen laakerimetallit kuluvat epätasaisesti, toi
nen puoli saattaa kulua nopeammin kuin toinen ja näin valssin 
asento voi tulla vinoksi.

Puserrinvalssien asennon voi tarkistaa seuraavalla tavalla: Vals
sit puhdistetaan erittäin huolellisesti ja ylävalssi lasketaan omalla 
painollaan lepäämään alavalssin päälle. Ensin tarkastetaan tasanne- 
mittarilla (vesivaaka, vatupassi), ovatko valssit vaakasuorassa asen
nossa. Tämän jälkeen tarkastetaan se, ovatko ne suorassa toisiaan 
vastaan. Tämä toimitetaan siten, että otetaan kaksi suorasyrjäviivo-

tinta eli puulistaa, joista toinen on 
toista hiukan lyhempi. Viivottimien 
tulee olla ehdottomasti aivan yhtä 
leveät. Ne asetetaan, kuten kuva 60 
osoittaa, puserrinvalsseihin kiinni.

Jos näin muodostuneen kolmion 
yläkulmassa viivottimien pinnat eivät 
käy tasan eli toisen pinta on kor
keammalla kuin toisen, niin ovat 
valssit ristissä. Kun tämä on kor
jattu, tarkastetaan, onko rinta- eli

A . härkävalssi suorassa ja yhdensuun-
.Kuva 60. Tarkastusviivottimet . J .

ja valssit täinen sukka- tai millspoovalssin
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kanssa. Tämä voidaan koettaa teräsmittanauhalla, joka vedetään 
sukka- ja rintavalssin ympäri, ensin koneen edestä ja sitten taka
puolelta. Myöskin voidaan mittaukseen käyttää luotilankaa.

Sitten tarkistetaan registerirullat. Tarkastetaan ensimmäinen ja 
viimeinen rulla tasännemittarin ja lankojen avulla. Katsotaan, 
•ovatko ne oikeissa kohdissa. Tämän jälkeen tarkastetaan kaikki 
valssit langan tai suorasyrjän avulla ja asetetaan kohdalleen, jos ne 
eivät ole oikeassa asennossa. Kaikkien rullien on kosketettava suo
rasyrjän tai langan pintaan, ollakseen oikeassa asennossa.

Nyt tarkastetaan, pyörivätkö rullat laakereissaan hyvin ja her
kästi ja ovatko ne suoria. Se vika on jo koneen käynnissäkin 
ollessa huomattu. Jos registerirullat ovat taipuneet tai toisin sanoen 
on heittoa, niin se tekee paperiin joka kierroksella vanan eli ohuem
man kohdan. Tämä voi aiheuttaa paperin valmistuksessa haittaa ja 
katkeamisia. Selluloosapaperit käyvät sylinteriryhmällä siitä koh
dasta pitkittäisiin ryppyihin. Värillisiä papereita valmistettaessa 
tulee silloin kokonaan kelpaamatonta tavaraa, sillä heittävän rullan 
jättämä jälki tulee toisenväriseksi, vaaleammaksi kuin muut kohdat.

Koneenhoitajien suorittaessa tarkastusta tulee konemiesten suo
rittaa perusteellinen puhdistus. Kaikki kohdat, valssit, koneraami, 
Id erto vesikourut ja säiliöt puhdistetaan massasta ja massavedestä, 
joka on liimannut paikat.

Registerirullat on toisissa koneissa otettava pois. Ne asetetaan 
lattialle siten, että rullan kehä ei joudu lattian pintaa vastaan, sillä 
rullan pinta saattaisi kolhiintua naarmuille.

Rinta- ja kannatusvalssien kaavaajat eli pinnanpuhdistajat on 
"höylättävä suoriksi ja katsottava, että ne käyvät tiiviisti valssiin 
kiinni. -

Imulaatikoiden pinnat höylätään suoriksi ja katsotaan, että 
laatikoiden kansissa, metalliverkon syrjän kohdalla olevat kupari- 
tai lasilevyt ovat tasan kannen kanssa, sillä jos niistä joku jää 
vinoon tai ylemmäs, niin se painaa verkkoon vanan ja voi myös 
laskea ilmaa imulaatikon sisälle.

Kun kaikki on kunnossa, otetaan uusi verkko laatikosta. Se 
käännetään rullastaan niin paljon auki, että sen voi pujottaa put
ken tai sitä varten valmistetun pöydän päälle. Putki asetetaan 
sukka- tai milspoovalssin päähän, laakeri poistetaan sen alta ja 
verkkorullaa aletaan kuljettaa valssin päälle. Tässä kuljetuksessa 
on varottava, että ei tartuta käsin kiinni verkon keskiosasta, vaan 
korkeintaan syrjästä hiukan ohjataan. Käsillä koskettamisesta voi 
verkkoon tulla lommoja ja kuhmuja ja tällöin sen kestävyys on 
paljon huonompi.
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Kun verkko on saatu valssin päälle, löysätään sitä niin paljo»* 
että saadaan yksi puinen verkkorulla sisään. Verkkorullan pituus 
tulee olla juuri sellainen, että se mahtuu kulkemaan verkon kehyk
sen sisällä rintavalssille. Rullan kumpaankin päähän asetetaan nuo
rat ja vähintään yksi mies vetämään nuorasta. Samanaikaisesti 
löysätään verkkoa rullalta aina saman verran kuin vetoa suorite
taan. Näin vedetään metalliverkko suoraksi ja pujotetaan yksi tai 
kaksi registerirullaa tukemaan verkkoa ylhäällä.

Tämän jälkeen asetetaan rinta- ja registerirullat paikoilleen! 
Valssit, kiertovesikourut, laatikot, suihkuputket, kaavaajat ja kaikki 
eri osat on asetettava paikoilleen niin, että niillä ei millään tavoin? 
vahingoiteta metalliverkkoa. Pieninkin vika lyhentää verkon ikää.. 
Yksikään ruuvi tai mutteri ei saa unohtua pois paikoiltaan, sillä 
nämä laiminlyönnit voivat aiheuttaa suuren vahingon.

Kun kaikki on paikoillaan, tarkastetaan myös imulaatikot. jo s  
kansia on höylätty, niin niitä tulee vastaavassa määrässä nostaa* 
sillä niiden työpintain tulee olla yhtä korkealla kuin registerirullain*- 
kin. Toisin sanoen imulaatikoiden työpintain korkeuden määrää
jänä on se pinta tai viiva, joka saadaan asettamalla lanka tai suora- 
syrjä registerirullain päällyspinnasta asetinvalssin päällyspintaan*. 
Jos käy niin, että imulaatikoiden pinta ei ole aivan tasainen, niin* 
on laatikot asetettava 2—3 mm registerirullia ylemmä. Tämä sen- 
tähden, että verkko käy silloin tiiviimmin, eikä laatikkoihin pääse 
ilmaa.

Imulaatikoiden tarkastuksen jälkeen toimitetaan verkon kiris
täminen. On huomattava, että jos koneessa on sukkavalssi, niin 
ylinen valssi on laskettava alas, sillä se aiheuttaa vielä verkon jän
nitystä, ja jos se lasketaan paikoilleen kiristyksen jälkeen, niin se 
saattaa aiheuttaa verkon tai jonkun valssin katkeamisen.

Uutta verkkoa ei tule milloinkaan kiristää kovin kireälle. Paras 
kireys on se, kun jonkun kannatusvalssin tapista painaen se las
keutuu alas helposti ja verkon jännityksestä nousee taas takaisin.

Verkkoa ei myöskään tule jättää löysälle, sillä se saattaa heit
täytyä poimuille.

Kun näin on saatu kaikki valmiiksi, niin katsotaan, että metalli- 
verkon pinnalle ei ole jäänyt mitään esineitä. Yleensä on koe- 
tettava välttää sitä tapaa, että metalliverkon päälle asetetaan esi
neitä, sillä ne voivat unohtua sinne ja koneen* käyntiin laskettua 
saada aikaan vakavia vaurioita.

Nyt lasketaan verkko hiljalleen käymään. Ensin se saa käydä 
vain vähän matkaa. Välillä pysäytetään, ja taas lasketaan käyntiin^ 
Metalliverkon kierrettyä näin yhden kierroksen, annetaan sen nyt
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käydä muutama kierros ja vielä koetetaan, onko metalliverkossa 
oikea jännitys.

Näin se on valmis käyntiinpantavaksi.
Sukkavalssikoneelle on ehkä eduksi, jos ensi kierrokset anne

taan kiertää ylävalssin ollessa ylhäällä. Tämä on eduksi silloin, jos 
metalliverkko ei olisi aivan suorassa ja lähtisi menemään vinoon. 
Se oikenee paremmin, kun ylävalssi ei sitä paina.

Nyt annetaan verkon kiertää edelleen ja tarkastetaan, onko 
liite suorassa. Jos niin ei ole, oikaistaan se siten, että kiristysvals- 
silla kiristetään sitä puolta, missä liitos käy edellä. Kiristäminen 
toimitetaan varovasti, vähän kerrallaan, sillä jos käännetään paljon 
yhtaikaa, niin verkko voi äkillisestä muutoksesta heittäytyä vinoon 
päinvastaiseen suuntaan ja näin vetäytyä poimuille.

Liitoksen saa myös oikenemaan sillä, että pusertaa sukkavals- 
silla kovemmin siltä puolen, missä liitos käy edellä. Tämä ei kyllä 
ole suositeltava tapa, sillä se voi vahingoittaa metallikangasta. Se 
on myöskin vahingollista sukkaviltille: jos se on hiukankin löysä, 
niin se irtautuu valssin pinnasta ja alkaa kiertää. Paperi tulee 
myös silloin kuivempaa siltä puolen, ja jos toiset pusertimet ovat 
sellaiset, että niillä ei voi toimittaa ristiin pusertamista, niin pape
rista ei tule kunnollista.

Jos siis verkon liite on suorassa, niin koko kangas on suorassa. 
Jos se on vinossa, niin sen reiät eli silmät ovat vetäytyneet vinoiksi 
ja alaltaan pienentyneet. Näinollen koko verkko on tullut tiiviim-# 
mäksi ja veden poistuminen on tullut huonommaksi. Samalla kan
kaan kestävyys kärsii, jos se käy vinossa. Verkko on aina pidet
tävä suorassa käynnissä.

Vaikkakin metalliverkon tarkastus olisi miten hyvä tahansa ja 
valssit aivan suorassa, niip metalliverkko ei silti kulje aina samaa 
rataa, vaan se tahtoo kulkeutua syrjästä toiseen. Suurimpana 
syynä on se, että imulaatikoiden imu ei ole aina tasainen, vaan 
saattaa imu olla voimakkaampi toisissa kohdissa, eikä sukkavalssilla 
saada yhtä voimakasta puristusta molemmin puolin.

Vähäisinkin ero ja vaihtelevaisuus saattaa metalliverkon kulke
maan syrjästä toiseen. Myöskin massakerroksen epätasaisuus ver
kolla vaikuttaa sen kulkemiseen. Tämän syrjään kulkemisen estä
miseksi on sukkapusertimen tai millspoovalssin läheisyyteen asetettu 
ns. asetin- eli ohjausvalssi. Sen avulla järjestetään metalliverkon 
liikunta niin, että se saadaan kulkemaan koneen keskellä.

Asetin- eli ohjausvalssi on rakennettu niin, että sen etu- eli 
hoitajan puoleinen pää on liikkuva, tai siten, että sitä voidaan 
siirtää edes ja takaisin.
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Jos siis verkko on kulkenut koneen takasyrjään, niin nyt se 
on saatava kulkemaan etusyrjään. Tällöin on siirrettävä asetin- 
valssin päätä kankaan liikkumissuuntaan.

Tämän voi jokainen havainnollisesti kokeilla. Asetetaan pyöreä 
rulla tai pyöreä lyijykynä tasaiselle pöydälle ja sen päälle suora- 
syrjäinen viivotin. Viivotinta työnnetään siinä niin kauan kun 
kynä on suorassa. Kun kynä on suorassa, kulkee viivotinkin suo
raan. Mutta jos kynä asetetaan vinoon, niin silloin viivotin kul
kee vinoon sitä päätä kohti, johon sen tulee kulkea.

Metalliverkon ohjaus on toimitettava tarkasti, sillä jos valssia 
käännetään paljon kerrallaan, niin voi käydä niin, että sitä täytyy 
kääntää takaisin. Mitä vähemmän kerrallaan sitä käännetään, sert 
harvemmin sitä tarvitsee siirtää.

Kun asetinvalssi sijaitsee sukkapusertimen etupuolella ja verkko 
kulkiessaan sen yli tekee mutkan, niin tottelee se verrattain pie
nestä valssin siirrosta. Riittää, kun % kierrosta valssin kan- 
nattimessa olevasta pyörästä käännetään.

On rakennettu monenlaisia automaatteja eli itsetoimivia lait
teita, joiden tarkoitus on ohjata tuukin kulkua. Mainittakoon 
A. Chantrenne Belgiassa ja Kone- ja Siltarakennus O /Y Suo
messa. Kuva 61 osoittaa viimemainitun patentin.

Näissä on periaatteena se, että metalliverkko syrjällään painaa 
messinki- tai kuparilevyyn ja pakottaa sen liikkumaan. Levy vai
kuttaa viputangon välityksellä ohjausvalssiin ja näin pakottaa sen

Yleensä nämä laitteet 
eivät ole vielä saaneet suu
rempaa kannatusta, sillä 
»iissä tahtovat verkon syr
jät kulua ja venyä, ja saat
taa tapahtua, että ne eivät 
toimi, ja niin voi rikkou
tua koko verkko. Toistai
seksi on vielä käsin suo
ritettu ohjaus luotetta
vampi.

Metalliverkon hoitami
nen vaatii suurta huolelli
suutta. Siitä huolimatta il
menee usein vikoja. Syitä 
saa hakea kauan, ennen
kuin ne löytää.

liikkumaan tarvittavaan suuntaan.

Kuva 61. Itsetoimiva metalliverkon sää
täjä. Kun verkko A painaa levyä B, niin 
sen vaikutuksesta liikkuvat vipulaitteet ja 
siirtävät valssia C laakerin liukupintaa pitkin.
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Usein ilmestyy verkkoon ns. vanoja. Varsinkin tulee silkki- 
papereita valmistaviin, ohuihin kankaisiin hyvin herkästi se vika.

Vanaksi nimittävät käytännön miehet verkon pituussuunnassa ole
vaa löysää kohtaa. Se voi olla hyvinkin kapea. Jos syy, joka vanan on 
aiheuttanut, saa vaikuttaa kauemmin, niin vana tulee yhä leveämmäksi. 
Leveneminen johtuu osaksi siitä, että verkko liikkuessaan koneen 
poikkisuunnassa kohtaa yhä laajemmalla alalla vanan aiheuttajan. 
Toisinaan vana painautuu alas ja toisinaan se nousee ylös.

Verkossa oleva vana aiheuttaa paperissa hylkyä eli raakkia. Jos 
vana on noussut ylöspäin, niin paperiin tulee ohut kohta. Jos 
vana on hyvin paha, niin saattaa jäädä aivan tyhjä kohta. Jos 
vana on painunut alaspäin, niin siihen kohtaan juoksee massaa 
enemmän ja paperiin muodostuu paksu kohta, joka rullalle tul
lessaan on vielä märkä.

Vanan kohta on monenlaisena haittana, pusertimilla se aiheut
taa epätasaisen puserruksen, viltti likaantuu siltä kohdalta pikem-' 
min eikä silloin läpäise vettä niin hyvin, ja näin alkaa yhä pahem
min se kohta jäädä paperista kosteaksi. Sylinteriryhmällä pysyy 
vanan kohta "pussina” eli löysänä ja aiheuttaa kiilloituskoneella 
poimuja.

Syyt metalliverkon vanoille muodostumiseen on useammin itse 
koneessa »hyvin harvoin. Vika on verkossa. Käytäntö on osoitta
nut, että verkot, joissa kude eli kankaan poikki ulottuvat lan
gat on otettu paksummaksi kuin loimi eli pituuslangat, eivät käy 
niin helposti vanoihin kuin päinvastoin kudotut, vaikkakin sellainen 
verkko, jossa loimilangat ovat paksummat, olisi aina vahvempi, 
sillä tavallisesti repeämä tulee useammin metalliverkkoon koneen 
poikkisuunnassa.

Vanojen välttämiseksi on otettava huomioon seuraavia seik
koja:

On pidettävä hyvin tarkasti huoli, että kannatinvalssien ympä
rille ei pääse tarttumaan massaa. Massa tarttuu etupäässä silloin, 
kun aloitetaan paperin valmistus, sillä paperi menee ensin vähän 
aikaa alas verkon alle ja silloin se tahtoo kulkeutua kannatus- 
valsseille. Toiseksi on kaikki kaavaajat pidettävä puhtaina ja kun
nossa sekä asetettava niiden terät tiiviisti valssien pintaa vasten.

Suihkuputket on pidettävä puhtaina niin, että jokainen reikä 
puhaltaa moitteettomasti veden ja että vesisuihku ohjataan niistä sii
hen kohtaan, jossa se parhaiten irroittaa massan.

Jos johonkin valssiin jää massaa ja se saa siinä kauan kiertää, 
painaa se verkkoon vanan.
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Jos kannatinvalssit ovat kovin vanhat ja loviin ja kuhmuihin 
kolhiintuneet, niin ne aiheuttavat vanoja. Jos ne ovat niin heikot, 
että taipuvat, on varottava kiristämästä verkkoa kovasti, sillä se 
käy silloin keskeltä poimuille.

Kun havaitaan, että vana alkaa ilmestyä verkkoon, on koneen
hoitajan heti alettava hakea syytä siihen. Kun vanan aiheuttaja 
on löydetty, niin se heti poistetaan.

Samalla ryhdytään vanan oikaisemiseen seuraavalla tavalla: Jos 
vana on noussut ylöspäin, niin asetinvalssin edessä painetaan sitä 
pyöreän esineen kovalla syrjällä. Painaminen aletaan vain pari 
millimetriä vanan syrjästä. Verkon annetaan hiljalleen kiertää. 
Kun yksi ympärys on näin mennyt, jatketaan painamista aina vuo- 
rottain kummastakin syrjästä, kunnes vana on saatu tasaantumaan. 
Jos vana on painunut alaspäin, niin painaminen toimitetaan sisä
puolelta jonkun kannatinvalssin edessä.

Toisinaan näkee vanan tasauksessa käytettävän kaikenlaisia esi
neitä, irfuunmuassa pulloa. Pullolla ja muilla leveillä esineillä sitä 
ei sovi suorittaa, sillä ne ovat epäkäytännöllisiä esineitä ja verkko 
venyy niillä vain pahemmaksi. Käytettävän esineen tulee olla kapea 
ja pyöreä ja painaminen suoritetaan aivan heikosti.

Metalliverkon reunaviat
V

Verkon keskelle muodostuneiden vikojen lisäksi vikaantuvat 
usein myöskin verkon syrjät. Ne venyvät ja muodostuvat kove- 
roiksi. Syrjäviat ovat hyvin tavallisia. Ne ovat haitallisia sen 
vuoksi, että paperi muodostuu löysän syrjän mukaiseksi.

Useasti ovat venymisen syynä rajahihnat. Ne voivat liiaksi pai
naa metalliverkkoa, ja se hyvin pian venyttää syrjän. Rajahihnojen 
painaminen johtuu siitä, että hihnapyörät ovat liian alhaalla tai 
paperin leveyttä muutettaessa hihna jää pyöräin korotetun syrjän 
alle. Jos sitä ei huomata, niin hihna pian venyttää syrjän löysäksi 
ja verkko menee hyvin pian piloille.

Reuna venyy myös silloin, jos kaavavaunun syrjätiivisteet vuo- 
tavat. Silloin massaa pääsee rajahihnan alle. Massa tarttuu hih
naan ja painaa samalla verkkoon. Jos hihnat eivät kunnollisesti 
puhdistu, nostavat ne verkon syrjän ylös.

Syrjä venyy ja nousee ylös, jos kannatinvalssien päihin kasaan
tuu massaa, ja se kiertää valssin mukana. On aina muistettava se, 
että kun aloitetaan pysähdyksen jälkeen ottaa paperia koneeseen 
ja kun se on päässyt ensipusertimelle, niin heti vesisuihkun avulla 
huuhdotaan kannatusvalssit puhtaiksi, vaikka niissä ei helposti
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huomattavaa likaa olisikaan. Tarpeellinen varovaisuus ei ole mil
loinkaan haitaksi.

Jos verkko on venynyt syrjästä, tulee siihen pian poikkeamia tai 
toisin sanoen syrjä alkaa katkeilla. Useasti rikkoutuu syrjä siitä, 
että verkon liikuntaa hoidetaan huolimattomasti. Kun esim. verkko 
lasketaan raamiin, laahaa syrjä silloin koneen kehykseen, jossa se 
voi kääntyä kaksinkerroin. Tässä tapauksessa tulee verkko aivan 
kelvottomaksi.

Harvemmin ilmestyy metalliverkon keskelle reikiä. Näitä ei 
tule siksi, että metalliverkko olisi vanha. Vika täytyy olla ver
kon kudonnassa. Jos tarkastaa uutta kangasta, niin huomaa siinä 
usein poikittaisia juovia ja näyttää siltä, niinkuin sillä kohdalla 
olisi paksumpi lanka. Tästä kohdasta verkko usein ennen aikojaan 
aukeaa.

Sukkapusertimet aiheuttavat myös usein repeämän verkkoon, jos 
pusertimen kytkimet tai yleensä käyntiinpanolaitteet ovat huonossa 
kunnossa. Kone lähtee tässä tapauksessa jysähtämällä käyntiin. 
Kun verkko-osa lähtee kovin äkkiä liikkeeseen, aiheuttaa se ver
kon alkupäässä kovan jännityksen ja lankojen katkeamisen.

Metalliverkon rikkoutumiseen vaikuttaa vielä sukkapusertimen 
kaavaaja. Rullakaavaajan käyttäminen on verkon kestävyydelle 
edullisempi kuin lankkukaavaajan käyttäminen, sillä lankkukaavaa- 
jaa käyttäen verkko usein pusertuu liian voimakkaasti valssia vas
ten.

Kerrottakoon pari esimerkkiä osoitukseksi siitä, miten pienestä 
syystä metalliverkko voi pilaantua.

Metalliverkon muuton aikana on imulaatikot otettava pois ja ase
tettava johonkin lattialle. Kerran konemiehet imulaatikoita pes- 
tessään käänsivät yhden lattialle kumoon, saadakseen sen pohjapuo- 
len paremmin puhdistetuksi. Silloin sementtilattialta tarttui pieni 
liiekkajyvä imulaatikon kanteen. Kun paperin valmistus alettiin, 
alkoi metalliverkkoon muodostua heti vana. Etsittiin syytä sen 
muodostumiseen, mutta sitä ei löytynyt. Kone piti pysähdyttää ja 
alkaa perinpohjainen tarkastus. Nyt löytyi imulaatikon kannesta 
liiekkajyvä. Näin pieni esine pilasi verkon. Tämä tapaus antoi sen 
opetuksen, että imulaatikkoja ei saa milloinkaan asettaa paljaalle 
lattialle.

Kerran, muutaman päivän kuluttua uuden kankaan muuton jäl
keen alkoi aivan metalliverkon keskeen muodostua vana, joka oli 
ensin noin 20 cm pituinen. Syytä ei löytynyt. Vana koetettiin pois
taa painamalla se takaisin, mutta se alkoi heti muodostua uudel
leen ja tuli entistä pitemmäksi. Vuorokauden kuluttua vanan kohta
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aukeni. Se parsittiin, mutta aukeama suureni Ja niin oli verkko* 
vaihdettava uuteen. Uuden verkon muuton aikana tarkastettiisi nyt: 
jokainen kohta mitä huolellisimmin. Havaittiin, että härkävalssins 
tappien laakerimetalleja vastassa olevat olkapäät olivat kuluneet 
pyöreiksi ja laakerimetallit olivat myös vastaavilta kohdilta tappien 
uurtamat. Tämä aiheutti sen, että valssi pääsi kangasta täristet- 
täessä heittelehtimään. Tämä aiheutti metalliverkon turmeltumisen*.

Metalliverkon parsiminen

Kun metalliverkko on jonkun syyn tähden rikkoutunut, voidaan* 
se parsia. Tämän jälkeen sitä voidaan vielä käyttää. Metalliver
kon mukana lähetetäänkin aina rulla tai vyyhti metallilankaa, jolla 
parsiminen suoritetaan. Se suoritetaan yleensä seuraavalla tavalla:

Jos aukeama on keskellä, ajetaan se kohta sopivaan paikkaan? 
yläpuolelle, työnnetään kourulankku verkon väliin ja toinen saman
lainen päälle. Tavallisimmin ”prässipoika” asettuu selälleen lan
kulle verkon alle. Koneenhoitaja asettuu yläpuolella olevalle lan
kulle.

Neulominen aloitetaan siten, että altapäin, repeämän toisesta 
päästä pistetään lanka noin 3—4 langan verran ulompaa reunasta* 
tällöin jää solmu kankaan alapuolelle. Yläpuolelta pistetään lanka 
aukeamasta alas ja alapuolelta taas 3—4 lankaa repeämän reu
nasta, joka toinen pistos edempänä ja toinen lähempänä. Neulot
taessa on huomattava, että sitä ei tehdä kovin leveätä eikä harvaa, 
ja joka pujotuksen jälkeen vedetään lanka kireälle, että ei muo
dostuisi lenkkiä.

Käytetään sitäkin ompelutapaa, että lankaa ei pujoteta repeä
mästä, vaan yliluoden. Tämä neulos on huonompi. Sitä ei saada, 
tarpeeksi tiiviiksi ja tällainen kohta tekee paperiin reiän. Metalli- 
verkkoa ei kannata käyttää juuri niin kauan, että sitä joudutaan 
huonouden tähden parsimaan. Se tuottaa ajanhukkaa eikä parsitulla 
veiikolla tulla koskaan samaan tulokseen kuin aivan eheällä.

Metalliverkon likaantuminen

Paperikoneen työskentelyssä on aina vastuksia ja epäkohtia.. 
Yksi tavallisimpia ja haitallisimpia on metalliverkon likaantu
minen.

Kuten tiedämme, sisältävät havupuut pihkaa hyvinkin huo
mattavassa määrässä. Tämä ei häviä huomattavammin muussa kuin*
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sulfaattikeitossa. Pihka kulkeutuu massan mukana ja tarttuu. 
metalliverkkoon. Sitäpaitsi joutuu massan sekaan kumia, rasvaa 
ym. vieraita aineita. Ne tarttuvat verkkoon ja saavat aikaan häi
riötä.

Pihka ja lika tukkeavat verkon silmukat. Tällaisesta kohdasta 
ei vesi pääse juoksemaan pois ja niin muodostuu paperiin reikä. 
Varsinkin hyvissä papereissa on reiällinen osa kelvotonta. Hie
noissa papereissa tämä sama seikka aiheuttaa katkeamia. Tämän 
tähden on koetettava pitää verkko mahdollisimman puhtaana.

Toisinaan koetetaan käynnin aikana pitää metalliverkko puhtaana 
puhaltamalla , siihen höyryä suihkuputkesta. Hitaasti käyvissä 
koneissa tämä jonkun verran auttaa, mutta nopeammin käyvissä se 
ei ennätä kuumentaa pihkaa irti.

Verkon puhtaana pysyminen riippuu hyvin paljon massan puh
taudesta. Jos massa on puhdasta, pysyy verkko kohtalaisen kauan 
puhtaana, mutta jos massa on likaista, on verkkoa hyvin usein 
puhdistettava.

Puuvanuke ja sulfiittiselluloosa sisältävät aina pihkaa, sulfaatti- 
selluloosa sitä vastoin ei likaa tuukia niin paljon, jos massaa 
joukossa ei ole kalkkia.

Puuvanukkeesta tarttunut pihka ja piki on helpompi puhdistaa 
ja irtautuu hyvin, kun sitä pestään paloöljyllä tai tärpätillä ja sen- 
jälkeen hiukan höyrytetään. Sulfiittiselluloosasta tarttunut pihka 
on vaikeammin puhdistettavissa. Verkko on soodaveden kanssa 
hyvin harjattava ja sen jälkeen hyvin höyrytettävä. Usein on 
piki tarttunut niin lujaan, että on hienon neulan kanssa pistettävä 
lävitse. Jos tämä on toimitettava usein, niin verkon silmät venyvät 
ja silloin se turmeltuu.

Jos kankaaseen on tullut rasvatahra, niin se lähtee helposti pois 
bentsiinillä tai höyryttämällä. Jos koneessa on lumppumassaa tai 
vanhaa makulatuuria, niin silloin tulee usein kumi- ja painomuste- 
tahroja. Tässä tapauksessa verkon puhdistus vaatii bentsiiniä.

Kumi on toisinaan painautunut lujasti verkon silmiin, eikä se 
siitä helposti irtaudu. On myös koetettu koneellista puhdistajaa. 
Se on eräänlainen patenttiharjarulla. Rulla on tehty ohuista metalli- 
langoista ja sovitettu kankaan alle siten, että sen voi vipujen avulla 
nostaa kangasta vasten. Rulla alkajL kankaan vaikutuksesta pyöriä. 
Rullan langat koskettavat nyt verkon silmiin ja niin toimittavat 
puhdistuksen. Jos on valmistettava halpoja papereita likaisista 
massoista ja verkko on harvempi, niin voi tällainen laite jotenkin 
toimia ja olla käytännöllinen senvuoksi, että sen voi asettaa toimi
maan milloin tarvitsee. Tälläkin laitteella on omat varjopuolensa*
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sillä harjasta irtaantuu usein lanka, joka tarttuu verkon silmään. 
Se on poistettava pysäyttämällä kone.

Metalliverkon puhdistukseen käytetään toisinaan happoja, mutta 
se ei ole suositeltava tapa, sillä se on kankaalle vaarallinen, koska 
se liuottaa metalliainetta.

Jossakin tapauksessa voi tulla kysymykseen happoisella vedellä 
peseminen, esimerkiksi silloin, kun on ajettu kauan hyvin kapeata 
paperia. Tässä tapauksessa verkon syrjät ovat rasvaantuneet ja 
reiät tukkeutuneet, eikä niitä saada soodalla ja höyryllä puhdiste
tuksi. Nyt on pestävä laimealla suolahappoliuoksella. Happoa saa 
olla veden seassa vain sen verran, että se maistuu hiukan happa- 
melta.

Metalliverkon ravistaminen

Nykyisin on jo 200 m minuutissa ja sitä nopeammin käyvissä 
paperikoneissa jätetty verkonravistaja pois, sillä se tuo vastuksia 
silloin, kun verkko on nopeassa liikkeessä. Tästä kyllä paperin 
kestävyys , kärsii, sillä kuidut tahtovat ilman ravistajaa asettua 
pituussuuntaan.

Hyviä papereita valmistettaessa on verkon täristäminen välttä
mätön, sillä niissä vaaditaan useasti samanlainen kestävyys molem
piin suuntiin.

Metalliverkon ravista ja on asetettu koneen taakse, josta se on 
yhdistetty rintavalssin läheisyydessä koneen kehykseen (raamiin).

Ravista ja- eli täristyslaitteita on monenlaisia. Pääasia on se, 
että täristäjä on rakennettu niin, että siinä voidaan muuttaa iskun 
pituutta, siis lyhentää ja pidentää sitä aina sen mukaan, millä 
-nopeudella ja mitä laatua valmistetaan. Kuvassa 62 on uusimallisin 
rakenne.

Tavallisin täristäjän malli on seuraavan tapainen: Siinä on
kehyksessä kaksi kartiohihnapyörää. Kumpikin on omalla akselil
laan. Toiseen tulee käyttövoima jostakin voimakoneesta, mootto
rista tai valta-akselista hihnan välityksellä. Tästä toisesta kartio- 
pyörästä siirretään pyörintäliike hihnan avulla toiseen. Kartio- 
pyörät on asetettu vastakkaiseen suuntaan toisiinsa verraten. 
Ylemmän kartiopyörän toiseen päähän on asetettu epäkeskokiekko 
ja ravistajatanko. Tanko on epäkeskoon asetettu niin, että sitä voi 
siirtää kiekossa olevaa liukupintaa myöten ja sen voi suorittaa koneen 
käynnissä ollessa. Samoin iskulukua voi vaihtaa siirtämällä kartio- 
pyörillä olevaa hihnaa.
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Kuva 62. Metalliverkkokoneisto, rajahihnat, rintavalssi ja verkko poistettuna.
A ravista ja ns. tornirakenne, B vaahtolaatat, C rintalaatta.

Kuten jo on sanottu, on ravista ja asetettu vaikuttamaan koneen 
alkupäähän. Näin saadaan verkon alkupää nopeampaan liikkeeseen, 
kun massa on vielä hyvin vetistä, ja silloin ravistajan vaikutus 
tuntuu paremmin. Tämä onkin ravistajan tarkoitus, sillä kuidut 
ovat rintalaatikossa asettuneet jo suurimmaksi osaksi pituussuun
taan. Kun näyt annetaan sysäävä liike sivulta, niin osa kuituja 
kääntyy vielä poikittaiseen suuntaan metalliverkon pinnalla. Mitä 
heikompi on ravistus, sen huonompi tulee paperin pohjasta. Aina 
ei tosin voida syyttää ravistusta. Jos laimennusvettä ei ole laskettu 
oikeassa suhteessa, tulee pohjasta huono, vaikka täristys olisikin 
hyvä. Oikean laimennuksen ja ravistuksen avulla saadaan paperin 
vahvuus poikki- ja pituussuunnassa lähentelemään toisiaan.

Ravistamisella on myös omat rajansa. Jos se toimitetaan liian 
rajusti, muodostuu paperiin paksuja kohtia ja massa ryhmittyy 
verkolle läjäpäihin, lisäksi massa lyöttäytyy rajahihnoja vastaan ja 
siitä taas heti sisäänpäin, tämän tähden muodostuu paperin syrjä 
ohueksi. Jos taas ravistetaan liian hitaasti, tulee paperista hei
kompaa.

Täristämisen nopeus ja iskujen pituus riippuu siis siitä, millai
sesta massasta, miten paksua ja millä nopeudella paperia valmis



tetaan. Saadaksemme hyvän ja kauniin paperin, on siihen vaikut
tamassa kolme seikkaa: oikea massan laimennus, oikea vaahtolaat- 
tojen asetus ja oikea ravistaminen.

Jos massa on lyhyttä, äkkiä jauhettua ja rasvatonta, on ravistus 
järjestettävä lyhyeksi ja voimakkaaksi ja vettä otettava paljon 
metalliverkolle.

Jos massa on rasvaista, on vettä otettava vähemmän ja ase
tettava ravistus lyhyeksi ja hiljaiseksi.

Ohuita silkkipapereita valmistettaessa, vaikka massa onkin 
lyhyttä ja rasvaista, on täristettävä lyhyesti ja voimakkaasti. Näin 
saadaan kaunispohjainen paperi. •

Pitkä massa vaatii aina voimakasta täristystä ja paljon vettä. 
Jos on valmistettava limaisesta massasta hyvin paksua paperia, 
on täristys järjestettävä hyvin heikoksi, sillä imulaatikot vetävät 
silloin paremmin.

Valmistettaessa sanomalehtipapereita isoilla ja pitkäverkkoisilla 
koneilla on täristys järjestettävä voimakkaaksi ja hyvin harvoille 
iskuille, jotta paperi heikoista raaka-aineista huolimatta saataisiin 
edes pituussuunnassa vahvaksi. Koska paperin valmistuskin yleisen 
tekniikan nopean kehityksen valtaamana on alkanut määrällisesti 
mennä laadun eli hyvyyden kustannuksella eteenpäin, niin sanoma
lehtipaperia valmistettaessa on ravistuslaitteet jätetty - muutamista 
koneista kokonaan pois.

Imulaatikot

Suuri osa massan laimennusvedestä juoksutetaan metalliverkon 
reikien kautta alla oleviin kiertovesilaatikkoihin. Metalliverkko ei 
sinänsä kykene poistamaan vettä kovinkaan paljon. Veden erotta
mista on autettava vielä koneellisesti. Se tapahtuu imulaatikoiden 
avulla.

Imulaatikot ovat puusta, raudasta, kuparista tai aluminiumista 
valmistetut, ne ulottuvat koneen poikki. Niiden lukumäärä on
2—6 kappaletta, riippuen koneen suuruudesta ja laadusta.

Imulaatikot asetetaan verkon alle heti nolla- eli registerivalssien 
jälkeen. Vanhemmissa koneissa asetettiin imulaatikot toisistaan eril
leen, pienen välimatkan päähän. Nyt pyritään siihen, että saatai
siin ne asetetuiksi toisiinsa kiinni. Tämä sentähden, että ilma ei 
pääsisi imeytymään laatikoiden välistä paperin pintaan, ja näin 
imuteho suurenee.

Kun paperin leveyttä tulee usein muuttaa, on laatikon kumpaan
kin päähän asetettu poikittainen väliseinä, että ilma ei pääsisi imu-
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laatikon keskiosaan. Tämän väliseinän eli sulkulaitteen avulla saa
daan laatikoiden imupinta muuttumaan paperiradan leveyden 
mukaan. Väliseinän liikunta saadaan aikaan ruuvin avulla laatikon 
päästä kääntämällä. Näitä sulkukappaleita ei voida sulkea ilma- 
tiivisti, sillä jos ne tehtäisiin niin tiiviit, että sulkukappaleen ja 
laatikon sivun ja pohjan välistä ei pääsisi ilmaa, niin se olisi sil
loin niin ahdas, että se ei kulkisi toiseen kohtaan. Saadaksemme 
ne ilmatiiviiksi on imulaatikon pään ja väliseinän eli sulkukappa
leen väli pidettävä aina vedellä täytettynä. Tämän tähden on laa
tikon päähän yhdistetty vesiputki, josta aina vähän juoksee vettä 
laatikon päähän. Laatikon keskiosaan johtuu myös vesiputki. Tämä 
on ns. siemenvettä varten. Laatikon päästä tai keskiosasta lähtee 
isompi putki laatikosta poistuvaa vettä varten. Putken pää on 
johdettu metalliverkon alle, jos on luontaisimu tai pumppuimu.

Pumppu voi olla triplex- (mäntä) tai sylinteri-imupumppu. 
Pumpuista on jo ennen puumassan valmistuksen yhteydessä jonkun 
verran puhuttu. Imulaatikon imuputki on aina asetettu koneen 
etupuolelle, että koneenhoitaja voi venttiilistä järjestää imun suu
ruuden. Imun leveyspintaa muutettaessa on otettava huomioon, että 
tarkastetaan, onko ruuvi vetänyt sulkukappaleen suorassa asen
nossa siihep. kohtaan, mihin se on tahdottu saada.

Vanhemmissa koneissa ei ollut imutehon lisäämiseksi pumppuja. 
Nytkin on toiset laatikot usein jätetty ilman pumppua. Kun imu 
toimitetaan ilman pumppua, niin olisi eduksi hyvin pitkä putki, 
mutta tavallisesti ei sitä saada kuin ns. kanaaliin; imuputken pää 
lcäyristetään mutkalle niin, että putkeen muodostuu ns. vesilukko. 
Vesilukko estää kaiken veden juoksemasta putkesta pois ja näin 
ilmaa ei pääse putken alapään kautta imulaatikkoon.

Laatikon kansi eli imupinta on joko avonainen tai umpinainen. 
Umpinaiseksi sanotaan reijitettyäJ puukantta. Reijitys on tehty 
niin, että reiät eivät ole perättäin, vaan vinorivistössä, joten paperi 
joutuu jokaiselta kohdaltaan imun vaikutuksen alaiseksi. Reijitetty 
kansi voi olla kovasta, vulganisoidusta kumista, lasista tai jostakin 
metallista. Reiät ovat aina pyöreät. Reijitetty kansi estää metalli- 
verkon painumasta kovan imun vaikutuksesta laatikon sisään. 
Epäkohtana voidaan pitää sitä, että hankaus tulee paljon suurem
maksi kuin avonaista kantta käyttäen. Hienompia papereita val
mistettaessa tulee reijitetyssä kannessa usein paperi juovallista, 
siilä ensimmäisissä rekissä on imu kovempi; tämä johtuu siitä, että 
paperissa on enemmän vettä imulaatikon etureunassa ja siinä koh
dassa on voimakkaampi imu.
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Avonainen laatikon kansi on sellainen, että siinä ei ole muuta 
kuin kapea syrjälista. On tosin eduksi asettaa leveään laatikkoon 
lista keskelle, jotta metalliverkko ei imun vaikutuksesta painuisi 
laatikkoon. Toisinaan on kaksikin keskuslistaa. Hankauksen vai
kutuksesta kuluvat listat keskeltä aina enemmän. Tämän takia on 
ne höylättävä suoriksi verkon muuton aikana. Imulaatikon kansi- 
listat tehdään oksattomasta puusta. Jos listoissa on oksia, niin 
oksien kohdalta on kuluminen hitaampaa, joten verkko pysyy siltä: 
kohdalta korkeammalla. Laatikon kansilistoina käytetään enimmäk
seen omena- ja päärynäpuuta, tai valkopyökkiä, mutta hätätilassa 
kelpaa myös hyvä koivu ja saarni. Se tapa, että listat tehdään 
'kahdesta kappaleesta halkaisemalla puu keskeltä ja liittämällä pinta- 
puolet vastakkain, on eduksi. Näin pysyy lista suorana eikä vedä 
mihinkään päin.

Imu saadaan aikaan siten, että laatikon keskusta sökä päät 
lasketaan täyteen vettä. Venttiilin tulee olla silloin kiinni. Verkko- 
osa lasketaan käymään ja otetaan massa päälle. Kun massakerros 
on sivuuttanut imulaatikon, suljetaan siemenvesiputki ja avataan 
imuputken venttiili. Nyt vesi juoksee laatikosta putken kautta 
kanavaan ja laatikkoon muodostuu näin ollen tyhjiö. Tämän vai- 
kutuksesta imeytyy paperissa olevaa vettä aina uudelleen laatikkoon. 
Kun imu on näin saatu toimimaan, niin se toimii aina niin kauan, 
kun massakerros poistetaan verkolta tai toisin sanoen ajo lopete
taan. Voi ilmetä tosin muitakin syitä, jotka aiheuttavat imun lop
pumisen. Putkessa olevat tiivisteet voivat esimerkiksi käydä huo
noiksi ja senvuoksi pääsee ilma sen kautta putkeen. Joskus voi 
imulaatikon päässä oleva vesi loppua, ja sen kautta alkaa tunkeu
tua ilmaa.

Luonnollisella imulla ei saada koskaan niin voimakasta tyh
jiötä kuin pumpulla. Paperi on koetettava jo metalliverkolla saada 
mahdollisimman kuivaksi, sillä varsinkin sukkapuserrinkoneessa 
vetinen paperi puristautuu vesivikaiseksi. Jos koneessa on millspoo- 
valssi, eikä paperi siihen jouduttuaan ole tarpeeksi kuivaa, voi se 
helposti repeillä.

Emme voi kuitenkaan järjestää liian kovaa imua, sillä kullakin 
asialla on omat rajansa. Jos käytetään hyvin kovaa imua, vai
kuttaa se heikontavasti metalliverkkoon, aiheuttaa kaiken hienom
man ja paperia tiivistävimmän kuituaineen kulkeutumisen veden 
mukana verkon lävitse ja paperi tulee harvaa. Pahin epäkohta, 
mikä vielä on imulaatikoilla, on niiden ja verkon välinen han
kaus. Se pitäisi saada poistetuksi. Saisimmehan silloin metalliver
kon käynti-iän huomattavasti kasvamaan.
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Imulaatikoiden hankaus on verrattain suuri. Jos imulaatikoita 
on esimerkiksi 4 ja jokaisen laatikon pituus on 250 cm, leveys 
30 cm ja imuputken pituus 180 cm, on se voima, jolla yksi imu- 
laatikko jarruttaa

250 x30 x 18 0 = 1350  kg.
Jos imulaatikon reunaleveys on 30 mm tulee siis paine olemaan 

neliösenttimetriä kohti
^  2X3X250 -°>9 kg/cm2.

Jos kitkakoeffisientti otetaan mahdollisimman pieni, 0,18, niin on 
yhden imulaatikon aikaan saama hankaus 0 ,18x1350=243 kg.

Kaikki 4 imulaatikkoa aiheuttavat siis hankausta 4x243 kg = 
972 kg.

Jos koneen nopeus otetaan esimerkiksi 1,33 m sekunnissa, niin 
on imulaatikoiden kitkasta johtunut vastus 1,33x927=1293 kg eli 
hevosvoimaksi laskettuna = 17,2 hevosvoimaa.

Kuten havaitaan, nousee näin pienellä koneella hankaus nor
maalisella imulla jo näin suureksi. Usein metalliverkko pysähtyy 
eikä saada lähtemään liikkeelle, jos ei laatikon kohdalta poisteta 
massaa.

Kuviorulla (egutööri)

Halvempia papereita valmistettaessa ei pintaa erikoisin laitteirs 
tasata eikä paperin pohjaa kuvioida. Erikoislaatuisia papereita 
valmistettaessa vaaditaan määrätynmuotoiset pohjakuviot ja ns. 
vesileimat. Näistä mainittakoon eri valtioissa määritellyt viralliset 
paperit, rahapaperit ja useanlaatuiset kuviolliset asiakirja- ja kir
joituspaperit.

Näitä valmistettaessa tarvitsemme metalliverkon päälle vielä ns. 
pinnantasaajan eli kuviovalssin. Tällä valssilla saadaan aikaan eri
laiset viivat ja kuviot. Paitsi tätä on muitakin tapoja, joilla saa
daan määrätyn muotoisia viivauksia. Erikoislaatuisilla purjekoneilla 
(Yankee) tehdään viivaus purjeviltillä (Ribbet-purje). Käsitte
lemme tätä myöhemmin erikoispaperikoneiden yhteydessä.

Kuviorullan paikka on tavallisesti ensimmäisen imulaatikoa 
takana. Sen näkee usein olevan asetettuna ensimmäisen ja toisen 
imulaatikon väliin. Jos valmistetaan vain keskinkertaisia laatuja, 
niin silloin sopii asettaa kuvio rullan toisen ja kolmannen imulaati
kon väliin. Tällöin on helpompi säännöstellä massan vesimäärää* 
ja tulee silloin vedättää imulaatikoilla hyvin heikosti, sillä rullan, 
vaikutus tuntuu aina paremmin, kun massa on vetisempää.
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Kuviorullaan asetetaan vielä höyryputki, jotta höyryn avulla 
saataisiin hävitetyksi rullan aiheuttama vaahto. Rullaa ei voida 
koko painollaan laskea paperin pinnalle, sillä sen vaikutus olisi 
liian ankara, mutta sen paino järjestetään jousien ja vastapainojen 
avulla mahdollisimman kevyeksi. Kun rulla toimii kevyesti, niin on 
sillä parempi työskennellä ja kuviot tulevat selvemmät.

Kuviorulla olisi saatava halkaisijaltaan mahdollisimman iso, 
silloin tulee kierrosluku pienemmäksi ja niin tapahtuu nyppimi
nen paljon pienemmässä määrässä. Jos rulla on kevyt, niin silloin 
sen voi antaa pyöriä vapaasti paperin päällä, ei ole pelkoa, että se 
murtaisi paperia tai nyppisi kappaleita.

Jos on raskas rulla, niin sitä on koetettava pitää kohollaan. 
Tätä ei kyllä saa tehdä kovin paljon, sillä jos kohotamme rullaa 
liiaksi, niin se pysähtyy ja paperi rikkoutuu kokonaan. Kun siis 
rulla pyörii hyvin kostean, juuri paperiksi muodostuvan massan 
päällä, tarttuu siihen jonkun verran massaa ja näin ollen se likaan
tuu, rullan vaikutuksesta muodostunut vaahto tukkeaa rullan 
kehänä olevan metalliverkon. Näiden syiden vuoksi on sitä puh
distettava. Tähän tarkoitukseen käytetään vettä. Rullan päälle 
asetetaan suihkuputki ja tämä puhaltaa veden viltille ja laahaa rul
lan päällä. Vilttinä voidaan käyttää vanhaa vilttiä. Se naulataan 
puulistaan. Alasyrjä irroittaa veden avulla rullaan tarttuneet 
massanuput. Jos nämä nuput saisivat kiertää rullan mukana, niin 
siihen tarttuisi yhä enemmän massaa ja viimein rikkoisi se koko 
paperin. Vilttikaistale estää myös rullan mukana nousseen veden 
heittäytymästä paperin päälle.

Jos on hidaskäyntinen kone ja valmistetaan paksua paperia ja 
massa on limaista, niin ei silloin ole tarvis laskea vettä rullalle. 
Jos on ohut paperi ja ajetaan nopeammin, niin rulla nyppii huo
mattavasti, ellei vettä lasketa rullalle. Veden laskua on myös 
säännösteltävä, sillä jos lasketaan vettä liiaksi, aiheuttaa se pieniä 
puolipyöreitä reikiä tai tummia ryppyjä. Jos nopealla käynnillä ei 
vettä suihkuputkesta lasketa yhtään rullalle, niin se jättää paperiin 
paksuja vaahtokohtia. Jos ajetaan kaikkein ohuempia, 12— 14 m2 
silkkipapereita, niin silloin olisi rullaan tehtävä niin isot avonaiset 
tapit, että ruiskuputki saadaan tappien kautta mahtumaan rullan 
sisälle. Tällöin ohjataan vesisuihku vaakasuoraan rullan lävitse, 
sukkapusertimen puolelle. Jotta lävitse kulkeva vesi ei tekisi pudo
tessaan haittaa, voidaan paperille, rullan sivuun asettaa ohuesta 
peltistä tehty kouru, johon lävitse tuleva vesi putoaa. Tämän lait
teen etuisuutena on se, että sillä saadaan niin voimakas suihku* 
että se heti irroittaa tarttuneet massanuput, jotka joutuvat veden 
mukana kouruun.
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Kuvassa 63 näemme erään täl
laisen, G. H. Gunttes’in metalli- 
kangastehtaassa Saksassa valmiste
tun kuviorullan ja siinä sisällä ole
van suihkuputken. Rullalle ja pa
perille on eduksi se, että kupari
lankaa lasketaan rullan päähän 
juuri sille kohdalle, mikä on pape
rin kohdalta vapaana, tämä nos
tattaa silloin rullaa ja samalla 
pyörii hyvin, koska rullan paino 
joutuu kokonaan metalliverkolle.
Nyt ei tapahdu nyppimistä.

Kuviorulla muodostaa aina 
vaahtoa. Näiden vaahtokuplien 
hävittämiseksi käytetään höyryä 
tai puristettua ilmaa. Höyryn tai 
ilman vaikutuksesta rikkoutuvat vaahtokuplat paperin pinnalta heti 
muodostuessaan. Tästä on seurauksena paperin nopeampi valmista
minen. Jos käytetään höyryn tai puristetun ilman putkea, niin se 
tehdään ruiskuputken kaltaiseksi. Putkeen tehdään vain hyvin 
pieniä reikiä, että höyry suihkuaa hyvin hienosti paperin pinnalle. 
Toisinaan näkee sellaisen putken, minkä sivu on kokonaan auki. 
Tämä rako, josta höyry syöksyy ulos, on hyvin kapea. Putki sijoi
tetaan lähelle rullaa, sen taakse, noin 2—3 senttimetriä metalli- 
verkon pinnasta ylöspäin, joten höyry tai ilma vaikuttaa niin lähelle 
rullaa, että se puhaltaa varmasti rikki paperin pinnalle syntyneet 
vaahtokuplat.

Kuviorullan kehänä on metalliverkko. Se on kudonnaltaan 
samantapainen kuin paperikoneen varsinainen metalliverkko.

Tämäntapainen on ns. sileä rulla.
Vesiviivat saadaan paperiin siten, että rullan pituussuuntaan ase

tetaan kuparilankoja neulomalla tai juottamalla. Näiden lankojen 
päälle, rullan ympäri, juotetaan määrätylle tiheydelle myös kupari
lankoja. Nämä langat painavat pehmeään paperiin ohuemman 
kohdan eli ns. viivan. Kuviot saadaan samantapaisesti ompelemalla 
tai juottamalla kuparilanka halutun kuvan muotoiseksi. On tosin 
olemassa kuviokalandereita, joissa paperiin sen kuivana ja valmiina 
ollessa puristetaan kuviot, mutta edellinen on kuitenkin parempi.

Tämän raita- ja kuviorullan työn laatu riippuu siitä, millainen 
on valmistettavan paperin vahvuus, millainen on massan laatu ja 
miten se on jauhettu hollanterissa sekä millainen rulla on raken
teeltaan.

Kuva 63. Kuviorulla kannattaji
neen sekä keskiössä oleva ruisku- 

putki

10 — 1920 /  m s /



Kuviorullalle parhain paperin paksuus on 60— 100 g/m2. Näi
hin papereihin saadaan selvät vesileimat. Alle 60 g/m2 oleviin 
papereihin käy (kuvioiminen vaikeammaksi, sillä ohuemmista pape
reista rulla alkaa nyppiä irti massankappaleita ja tekee paperiin 
reikiä. On hyvinkin vaivaloista saada vesileimoja papereihin, joi
den paino on alle 40 g/m2, varsinkin silloin, kun massa on 
kokonaan sulfiittiselluloosaa.

Leima- tai vesiviivapaperia valmistettaessa tulee massa jauhaa 
aina lyhyeksi ja toimittaa hyvä piiskaus. Tällainen massa auttaa 
leimojen näkyväisyyttä.

Kun massa on pitkäkuituinen ja karkea, tulevat kuviot hyvin 
epäselvät ja rulla nyppii aina pahemmin. Nyppiminen johtuu myös 
siitä, jos rulla on kovin raskas ja siihen ommeltu kuvio on liian 
korkeareunainen. On eduksi, että kuviorullia on useamman painoi
sia, esimerkiksi kolmea lajia: 12—40 g/m2 papereille kevein,
40—60 g/m2 keskipainoinen, 60 g:sta ylöspäin painavin.

Kuvioiden selvyyteen vaikuttaa vielä imulaatikoiden toiminta. 
Niiden veto on pidettävä tasaisena, imuvoimaa ei tule muutella tänä 
aikana. Paperi pitää olla koko leveydeltään tasaista, sillä jos joku 
kohta paperissa on paksumpaa, niin se nostattaa rullaa ylemmäs 
ja painaa selvän jäljen vain sille kohdalle ja ohuempaan kohtaan 
jää huonompi jälki.

Paperin tulee olla niin tasainen, että katsottaessa imulaatikon 
sivua pitkin ei paperin pinnalla näy missään kohdassa vettä.

Laimennusvettä tulee massan sekaan laskea niin paljon, että 
rullan edellä olevalla' imurilla vedetään vain hyvin heikosti, vain 
sen verran, että paperi saa sellaisen päällyspinnan, että rulla ei 
murra paperia eikä työnnä sitä kasaan. Kuviorullan käyttö vaatii 
koneenhoitajalta erittäin huolellista hoitoa ja hyvää tottumusta.

Kuviorullan metalliverkko kuluu myös pyörinnän vaikutuksesta. 
Se on silloin muutettava. Tämä toimitetaan jotenkin seuraavaan 
tapaan. Tavallisimmin on verkot jo niitä valmistavissa tehtaissa 
ommeltu umpinaisiksi putkiksi. Muutettaessa nostetaan siis rulla 
pois koneesta siihen tarkoitukseen varattujen pukkien päälle, irroi- 
tetaan vanha verkko, pestään hyvin huolellisesti rullan kehys, ettei 
siihen jäisi vaahtoa ja kuivunutta likaa. Muuttovälineinä käytetään 
% — rautarengasta sekä leveää lautaa, jossa on reikiä. Rauta- 
renkaan ja laudassa olevan reiän tulee olla niin suuret, että kuvio- 
rulla voidaan pujottaa niiden lävitse. Lauta on tehtävä hyvin leveä 
ja sivuihin asetettava vahvikkeet, ettei se reiän kohdalta, lautaa pai
nettaessa, katkea. Kun siis rulla on saatu puhtaaksi, leikataan ver
kosta se pää, miikä on liitosta tehtäessä jätetty auki, 5 cm levyisiin
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ja 10 cm pituisiin kielekkeisiin. Nyt nostetaan verkkorissa laitteen 
avulla niin ylös, että rulla sopii sen alle pystyyn, vedetään verkkoa 
rullan päälle niin paljon kuin saadaan. Reikälauta vedetään rullan 
alapään kautta ja sitten asetetaan rengas rullan ympärille ja pujo
tetaan laudan ja verkon välistä ylös. Näin jää rengas verkon 
sisään. Kun lautaa nyt painetaan alaspäin, pakoittaa se rengasta 
edellään ja sen mukana vetää verkon kehän päälle. Tämän jälkeen 
kiinnitetään verkko ruuveilla rullan päähän kiinni.

Viisto- ja  syrjäpillit

Joskin rajahihnat tai niitä vastaavat syrjälinjat ovat hyvässä 
kunnossa, niin sittenkään ei paperin syrjä tule aina tasainen, ja 
lain se ei ole tasainen, on se pusertimille haitaksi. Tämän autta
miseksi on koneen molempiin syrjiin, lähelle sukka- tai millspoo- 
valssia, asetettu ns. reunanpuhdistajat. Tosin silloin, kun raja- 
hihnat ovat uudet, koneessa paksu paperi, vaahtolaatat ja kulmatii- 
visteet oikein asetettu, voidaan ajaa ilman reunapilliäkin. Useim
min on niin, että jos sanomalehtipaperia tehtäessä tulee syrjä 
huono, ja jos on tehtävä ohuita silkkipapereita, tarvitaan kaksi 
pilliä molemmin puolin. Kaksi pilliä on tarpeellista sentähden, että 
ensimmäinen halkaisee paperin eli eroittaa siitä kapean nauhan ja 
toinen pilli puhaltaa veden vinosti edellisen tekemään rakoon ja 
kääntää reunanauhan kaksinkerroin niin, että se painuu helpom
min metalliverkon mukana alas eikä nouse sukkaviltille.

Reunaruiskun muodostaa pieni vesiputki, johon on asetettu 
venttiili veden sulkemista varten. Putki on vain koneen kehykseen 
asti ja siitä alkaa kumiletku, että pilliä voidaan muuttaa eri asen
toon. Kumiletkuun kiinnitetään messinkinen suukappale, ja siinä 
on hyvin pieni reikä, vesi puhaltautuu siitä hienona vesisuihkuna. 
Kun reunapillejä käytetään, on suihku ohjattava hiukan vinosti 
metalliverkon kulkusuuntaa pitkin, sillä täten se tekee hyvän 
jäljen.

Reunaruiskujen lisäksi on samalle kohdalle konetta asetettu ns. 
viistopilli. Siinä on samanlainen messinkinen suukappale kuin edel
lisissäkin sekä puoliympyrän suuntaan käyristetty putki, joka on 
toisesta päästä yhdistetty kumiletkuun, ja tämä taas on asetettu 
peltikouruun. Tätä ns. johtokourua pitkin voidaan kumiletkua siir
tää koneen poikkisuunnassa. Viistopillin tarkoituksena on auttaa 
ja  helpoittaa paperin kuljetusta konetta käyntiin asetettaessa tai 
muuten paperin katketessa. Kun massa on otettu metalliverkolle, 
eroitetaan vEstopiliiUä noin 3—5 cm levyinen nauha. Tämä nauha
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nostetaan kädellä sukkapuserrinkoneessa ensipusertimen viltille. 
Nostaminen tapahtuu siten, että puhtaalla kädellä lyödään paperi 
nauhan päälle ja se tarttuu kämmeneen, jolla heitetään menemään 
edelleen. Kun nauha on kulkenut ensipusertimen lävitse, levenne
tään sitä hiukan sysäämällä viistopilliä koneen takasyrjää kohti. 
Kun paperinauhan pää on mennyt sylinteriryhmälle, levitetään sitä 
vielä hiukan ja ryhmän puolivälin paikkeilla sopii viistopilli sysätä 
aivan koneen takareunaan ja sulkea vesiventtiili. Viistopillin tehtä
vänä on myös auttaa silloin, kun paperi tarttuu märkiin pusertimiin. 
Varsinkin hyviä papereita tehtäessä, kun ei voida käyttää "prässi- 
lankoja” , on viistopilli hyvään tarpeeseen.

Sukkapuristin

Metalliverkolla olevan paperin vesipitoisuuden vähentämiseksi 
on verkon loppupäähän asetettu puserrinvalssipari. Tätä laitetta ei 
tosin ole enää kaikissa koneissa, sillä sanomalehtipapereita suurella 
nopeudella valmistavissa koneissa on viime vuosina alettu käyttää 
ns. millspoovalssia. Yleisimmin on kuitenkin vielä käytännössä 
sukkapuristin.

Kuva 64. Sukkapuristin. P sukkavalssit, K kaavaaja
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Tämän koneosan muodostaa kaksi päällekkäin asetettua valssia. 
Nämä valssit ovat raudasta ja molemmissa on kuparipäällys eli 
mantteli. Ylempi valssi on suurempi kuin alempi, halkaisijaltaan 
keskimäärin 50 cm. Alimmaisen valssin ympäri kiertää metalli- 
verkko. Ylimmäinen valssi on päällystetty paksulla viltillä. Vals
sien pyörintä saadaan aikaan alimmaisen valssin välityksellä, joka 
kytkimen eli koplingin avulla yhdistetään käyttöakseliin.

Ylimmäinen valssi on asetettu niin, että sitä voidaan laskea 
ja nostaa pystysuorassa suunnassa sekä jonkun verran vaaka
suorassa suunnassa. Tämä vaakasuorassa tapahtuva liikunta joh
tuu paperin vahvuudesta. Jos on esimerkiksi valmistettava paksua 
paperia, niin silloin on ylävalssi kuljetettava imulaatikkoihin päin 
niin paljon, että se muodostaa alavalssin kanssa noin I5°:n  kul
man. Tämä sen tähden, että paksuissa papereissa on paljon vettä 
ja ettei tämä paperi menisi ilman rikkoutumista lävitse, mutta 
kun ylävalssi painaa sitä aikaisemmin, niin vedellä on vapaa tila 
poistua verkon lävitse. Jos metalliverkko on tarpeeksi kireällä, niin 
silloin se pusertaa vettä pois hyvinkin paljon, ennenkuin paperi 
tulee valssien väliin. Jos valssit olisivat aivan kohtisuorassa toi
siaan vastaan, niin poistuisi vesi liian äkkiä paperista ja näinollen 
paperi rikkoutuisi.

Vanhemmissa koneissa oli molemmat valssit päällystetty viltillä. 
Ennen nämä viltit kudottiin, nykyisin ne suurimmalta osalta vanu
tetaan, josta syystä niitä nimitetäänkin sukkahuoviksi.

Kuva 65 osoittaa kappaleen sukkahuopaa. Siinä sillä on suun
nilleen luonnollinen pak
suus. Ne valmistetaan 
hyvästä villasta. Tämä 
huopa saa aikaan paperin 
paremman pusertumisen, 
sillä valssi sinänsä olisi 
liian kova. Ylimmäisen 
valssin painon eli puris
tuksen lisäämiseksi käy
tetään ' vielä painoja tai 
vipuja, sillä tavallisesti 
valssia ei rakenneta niin 
suureksi, että sen aiheut
tama paino olisi riittävä.
Kuormitusta voidaan 
muutamille paperilajeille 
asettaa hyvinkin pal j on, Kuva 65. Kappale sukkahuopaa
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Kuva 66. Huovalla päällystetty sukkavalssi

kun sitävastoin toisia laatuja täytyy puristaa hyvinkin hellä- 
varoen. ’

Sukkahuopaan tarttuu aina käyntiaikana nuppuja ja monenlaista 
liikaa massasta. Nämä nuput eivät saa kiertää valssin mukana, 
vaan on ne eroitettava pois. Irroittaminen tapahtuu pinnanpuhdis- 
tajan eli ” kaavarin” avulla.

Huovan paksuus ylävalssissa vaihtelee 4—8 mm. Kudotut huo
vat ovat väistyneet vanutettujen tieltä, sillä kudottu viltti, varsinkin 
silloin, kun sen pinnasta on villa kulunut pois, tekee paperiin lan
gan jäljen eli, kuten sanotaan, ” merkkaa” . Tätä merkkausvikaa 
ei ole vanutetulla huovalla, sen voi käyttää aivan loppuun. Jos 
valmistetaan hienoja silikkipapereita, käytetään silloin alimmaisessa- 
kin valssissa metalliverkon alla huopaa.

Kun tilataan kutomotehtaasta kudottu huopa, on sen oltava 
I5 % pienempi kuin valssi, jonka päälle se vedetään. Sen tulee 
olla pienempi siksi, että se kiristyisi tarpeeksi kireälle valssin 
pintaan. Pituudeltaan sen tulee olla 40 cm pitempi itse valssia, että 
sen voisi neuloa tai naulata. Neulonta toimitetaan päistä sentähden, 
että se ei luistaisi.

Kun nyt huopa on valssia pienempi, on sitä venytettävä eli 
”pännättävä” . Tätä varten on rakennettu niin sanottu ” mansonki- 
pännäri” eli venyttäjä.

Venyttäjä on tehty puusta sekä raudasta. Siinä on kaksi pyöreä- 
selkäistä puuta, ns. "aisat” . Aisoihin kiinnitetään käsivarret. Ne 
on kierreholkilla yhdistetty akseliin, joka on aina kahta käsivartta 
varten asetettu vastakkaisille kierteille. Akselin päästä pyörittäen 
se sysää käsivarret etäämmäksi ja sen vaikutuksesta siirtyvät 
sivussa olevat aisat myös, joten kehä laajenee.

Huovan laajentaminen tapahtuu jotenkin tähän tapaan: Käänne
tään se ensin nurinpäin, kastellaan kylmällä vedellä tai vedetään



ensin levittäjälle, väännetään hiukan kireälle ja sitten kastellaan. 
Laajentaminen toimitetaan hitaasti, sillä äkkiä venyttäen se saattaisi 
rikkoutua, sillä villa ei ennättäisi venyä, se vain aukenisi kudoksis
taan. Laajennusta toimitetaan niin kauan, että huovan sisäpinnan 
suuruus on noin 6 cm valssin kehää laajempi. Kasteleminen aiheut
taa sen, että se ei ole niin arka repeämään ja laajentajalta pois 
otettuna ei huopa vetäydy äkkiä kasaan, kuten kuivana laajennettu. 
Laajennuksen jälkeen asetetaan huopa kuivamaan lämpimään 
paikkaan. Siinä sen tulee olla vähintään 3—4 vuorokautta, että 
se ennättää hyvin kuivua, ennenkuin se vedetään valssille. Huopa 
on siis asetettava laajentajalle aina hyvissä ajoin ennen muuttoa.

Ennenkuin huopa vedetään valssille, on eduksi, että se poltetaan 
siltä pinnalta, joka tulee valssia vasten. Polttaminen on hyvä 
tehdä huovan laajentajalla ollessa. Otetaan bentsiinilamppu ja 
siinä ollessa heikon tulen käydään hyvin varovasti sen liekin kanssa 
lävitse koko huovan pinta, ja harjataan se puhtaaksi juuriharjalla. 
Näin huopa on valmis muutettavaksi. Jos ei toimiteta polttamista 
ja huopa alkaisi vähänkin luistaa valssin pinnalla, niin siitä irtau
tuisi villoja ja ne tarttuisivat aina johonkin kohtaan valssin pin
nassa ja muodostaisivat myhkyröitä valssin ja huovan väliin.

Kun sukkahuopa siis muutetaan, irroitetaan valssi laakereistaan 
ja lasketaan tilapäisten kannattajien varaan. Vanha huopa poiste
taan, valssi puhdistetaan tarkoin ja kuivataan. Kuivaaminen käy 
parhaiten lämpimällä vedellä. Valetaan lämmintä vettä niin paljon, 
että vesi haihtuu valssin pinnalta lämmön vaikutuksesta. Papereilla 
pyyhkien sen saa myöskin kuivaksi, mutta tämä on hitaampi eikä 
aina niin ehdottoman tarkka menetelmä. Valssin tultua kuivaksi 
otetaan huopa venyttäjältä, katsotaan vielä, onko siinä roskia ja 
onko sen pyörimissuunta oikea (huopa ei saa pyöriä vastakar
vaan). Tämän jälkeen se vedetään valssille. Sen jälkeen neulotaan 
toinen pää kiinni, venytetään vielä nyt ja ommellaan toinenkin 
pää. Ompelemistapoja on useampaa lajia. Pääasia on, että teh
dään ensin reikäraudalla sopivan suuruiset reiät ja niistä pujote
taan vahva nuora ja vedetään kireälle niin, että huopa menee poi
muille ja näin pienenee.

Huopa voidaan myös naulata kiinni. Valssin pään suuruinen 
lautakiekko asetetaan valssin päätä vasten, huovan syrjä taivute
taan alaspäin, huovan päälle asetetaan nahkainen ompeluhihna ja 
naulataan nyt kiinni pienillä nauloilla. Tämä tapa sopii parhaiten 
vanutetun huovan kiinnittämiseksi.

Kuten sanottu, on vanutettu huopa syrjäyttänyt käytännössä 
kudotun huovan. Ensi aikoina peljättiin vanutetun huovan käy
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täntöön ottamista. Se ei tahtonut ensin käydä kuin hitaasti käy
vissä koneissa, sillä ei osattu ottaa paperia irti, ja huopa pyrki 
valssilla kiertämään, mutta vähitellen on ne viat voitettu ja vanu
tettu eli Mitchell-huopa on kestävyydessään parempi. Se kestää 
useita kuukausia, kun kudottu sitävastoin korkeintaan 5 viikkoa. 
Vanutetun huovan etuna on myös se, että se ei käy päistään huo
nommaksi, vaikka sitä käytettäisiinkin kapeamman paperin valmis
tuksessa pitemmän aikaa. Kudotussa oli se epäkohta, että jos 
valmistettiin kapeampaa paperia, niin metallikankaan syrjät kulutti
vat karvan huovasta pois ja kun aloitettiin leveämpi paperi, niin 
silloin ei valssi päistä puristanut ja paperi jäi märäksi. Toisin 
kuin kudotun huovan on laita — kuten edellä oli puhe — voi 
vanutetun huovan tilata juuri sen verran suuremman, että sen voi 
vetää valssille ilman venyttämistä. Kun vanutettu huopa on vals
silla, kastellaan se ensin, ennenkuin päät neulotaan, menetellään 
siis päinvastoin kuin kudottua huopaa käsiteltäessä. Vanutettu 
huopa menee päistään kasaan ja näin ollen se tulee paksummaksi. 
Kuumaa vettä on varattava runsaasti. Sitä tulee olla noin 500—750 
litraa. Kasteleminen aloitetaan keskeltä. Tavallisesti on kaksi kas
telijaa, toinen kastelee etu- ja toinen takasyrjää kohti. Valssia pyö
ritetään välillä, että huopa kastuisi tasan joka kohdasta. Vielä on 
eduksi pitää oikeassa kädessä noin kämmenen levyistä lautakappa- 
letta ja vasemmassa vesikauhaa. Vettä kaadetaan huovan päälle 
ja huopaa lyödään hiljalleen laudalla. Tällöin tarttuu vesi parem
min kiinni, sillä uuteen huopaan, sen rasvaisuuden vaikutuksesta, 
ei vesi tahdo ottaa kiinni. Kastelua ei voida aloittaa päistä, sillä 
huopa tarttuisi heti päistään valssin pintaan ja näinollen tapahtuisi 
venymineii huovan keskiosassa ja se tulisi ohuempi. Kun huopa on 
kokonaan päähän asti kasteltu, niin senjälkeen se jäähdytetään 
nopeasti kylmällä vedellä. Vettä käytetään niin paljon, että huopa 
ja valssi ovat aivan kylmät. Valssi pienenee jonkun verran jääh- 
dyttyään ja huopaan pitää saada myös sama laajuus. Päät kiinni
tetään samalla tavalla kuin kudotunkin huovan päät.

Sukkahuovan käytössä on myös monet vastuksensa ja vaikeu
tensa. Pahimpia epäkohtia on huovan kiertäminen eli se, että 
huopa metalliverkon hankauksesta kulkee nopeammin kuin itse 
valssi. Tämä kiertäminen aiheutuu siitä, että huopa irtaantuu josta
kin syystä valssin pinnasta. Irtaantuminen tapahtuu esimerkiksi 
siitä syystä, että valssit eivät ole aivan suorassa, jos huopa on liian 
suuri, eikä siis ole supistunut tarpeeksi tai puristus käyntiaikana 
ei ole tasainen.
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Jos tapahtuu pienikin kiertäminen, niin se on jo vahingollinen, 
sillä sen vaikutuksesta irtaantuu villaa, joka tarttuu siihen kohtaan, 
jossa valssin pinnalla on joku epätasaisuus, joko korkeampi tai 
matalampi kohta. Nämä vielä paperista puristuneen lian vaikutuk
sesta kovettuvat pahkoiksi, ja pahkan kohta venyttää pian vanan 
metalliverkkoon. Jos huopa kiertää paljon, niin siihen muodostuu 
poimuja, ja se saattaa rikkoa metalliverkon kokonaan. Kun pah
koja on muodostunut, tulee ne poistaa. Se tapahtuu siten, että ote
taan käyräteräinen naskali, pistetään se huovan lävitse pahkan 
kohdalle, pyöritetään naskalia niin, että pahka nousee ylös. Jos 
pahka on iso eikä tule näin ylös, on siihen tehtävä veitsellä pieni 
reikä ja näin se poistettava. Mutta reiän teossa on huomattava, 
että reikä on tehtävä samaan suuntaan valssin liikkumissuunnan 
kanssa, että vesi ei puristuisi reiästä huovan ja valssin väliin. Kier
tämistä voidaan ehkäistä sillä, että puserretaan kaavaajalla enem
män siltä puolelta, missä huopa on edellä, mutta harvemmin sen 
saa enää näin aivan kohdalleen.

Usein huomaa paperia valmistettaessa sen vian, että paperi 
nousee syrjästä sukkahuovan mukana ylös. Joskus näkee, että kars
talla tai jollakin teräväpiikkisellä harjalla harjataan huopaa tästä 
kohdasta. Se kyllä auttaa tilapäisesti, mutta useammin toistettuna 
tämä menettely huonontaa huopaa. Varsinkin vanutettu huopa on 
sellaisesta hyvin arka. Kun harjataan, on se tehtävä juurihan alla 
ja harjaaminen toimitetaan usein mieluummin kauttaaltaan. Par
hain on se, että huovan pinta pidetään hyvin puhtaana, lasketaan 
aina ruiskuputkesta hyvin paljon vettä. Ja  aina silloin, kun kone 
on pysäytetty, harjataan huopa soodavedellä puhtaaksi.

Koska huovan pinnalle on ruiskutettava aina vettä, niin tämä, 
jos joutuisi menemään takaisin paperin päälle, tekisi ajon mah
dottomaksi. Tämän estämiseksi 
vaajaa eli puhdistajaa. Näitä 
lajia, lankku- ja rullakaavaajia.
Varsinkin amerikkalaiset käyt
tävät enimmäkseen lankkukaa- 
vaajia.

Paperista tarttuu aina jon
kun verran likaa, pihkaa ym. 
ylävalssin pintaan. Tämä on 
saatava siitä irroitetuksi, ettei 
se pääsisi kiertämään uudelleen 
paperin päälle.

Irroittaminen toimitetaan 
kaavaajan avulla.

käytetään huovan yläpinnalla kaa- 
on käytännössä pääasiassa kahta
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Siinä on vahvasta koivu- tai 
tammipuusta höylätty lankku. Tä
mä saadaan nousemaan ja laske
maan molemmista päistään paino- 
vipujen tai ruuvien avulla. Lan
kun alasyrjään on kiinnitetty 
ohuempi lauta, kuvan 67 osoitta
malla tavalla, niin että lankkua voi
daan nostaa ja laskea joko koko 
matkan tai vain osittain. Lauta on 
lovettu yläsyrjästä, että taipuminen 

olisi parempi. Lauta tehdään mieluummin oksattomasta valkopyö- 
kistä. Tämän hiukan vinottu alasyrjä puhdistaa sukkahuovan. Kaa
vaaja toimii jotenkin tyydyttävästi. Epäkohtana voidaan pitää sitä, 
että tällainen kiinteä kaavari tahtoo aiheuttaa naarmuja huovan 
pintaan. Massan mukana tulee usein hiekka- ja rautapalasia ja niitä 
nousee sukkahuovalle. Toisinaan tarttuu hiekkajyvä kaavaajalaudan 
alle ja se kuluttaa huopaan naarmuja, toisinaan voi sinne joutua 
niin iso kappale, että se leikkaa huovan kokonaan poikki. Paljon 
parempi laite on rullakaavaaja.

Rullakaavaaja on edukkaampi siitä syystä, että se ei aiheuta 
hankausta. Rullakaavaaja on rakennettu siten, että rautaisen vals
sin päälle on liitetty kumikerros. Valssi painetaan painon tai jou
sien avulla sukkahuopaa vasten. Kumivalssin pintaan painetaan 
puukaavaaja, joka irroittaa siihen tarttuneen lian. Rullan alle, 
metalliverkon puolelle, on asetettu ohuesta peltistä tehty kaukalo, 
johon irroittunut massa putoilee.

Tämän laitteen epäkohta on siinä, että se kauemmin käytyään; 
kovetuttaa sukkahuovan pinnan. Mutta tämän asian voi auttaa 
harjaamalla huopaa pehmeämmäksi. Rullakaavaajaa käyttäen on 
paperikoneen nopeutta voitu hiukan lisätä, sillä se kuivaa sukka- 
huovan paremmin kuin lankkukaavaaja.

Millspaukh-valssi *)

Kuten tiedämme, tapahtuu imulaatikon ja metalliverkon välissä 
voimakas hankaus. Se kuluttaa verkkoa suuresti. Tämä on askar
ruttanut paperialan spesialisteja. On lähdetty siitä ajatuksesta, 
että tulee saada sellaiset imulaatikot, joissa ei tapahdu hankausta..

*) Lue: Millspoo.

Kuva 68. Rullakaavaaja. A sukka- 
valssi. B kumivalssi. • C suihkuputket

/ 1 5 4  /



Noin 22 vuotta sitten keksi amerikkalainen Millspaukh laitteen,, 
joka vastaa imulaatikkoa, mutta ei aiheuta hankausta.

Ensin odotettiin, että tämä keksintö poistaa imulaatikot koko
naan käytännöstä, mutta vaikkakin millspaukh-valssi monen vas
tuksen jälkeen on saanut yhä laajemman käytännön, ei se silti 
ole voinut tehdä imulaatikoita tarpeettomiksi.

Millspaukh-valssia ei voida sijoittaa imulaatikoiden tilalle, sillä 
metalliverkon kosketuspinta tulee silloin liian pieneksi, jos se vaaka
suorassa tasossa sivuaa millspaukh-valssin.

Nopeasti käyvissä sanomalehtipaperikoneissa on sukkavalssi yhä 
enemmän saanut väistyä ja millspaukh- eli ns. imuvalssi astunut 
tilalle. Ja  myönnettävä on, että tämän laitteen ansiosta on koneen 
nopeutta saatu huomattavasti lisätä.

Millspaukh-valssin pääosana on messingistä tehty, reijitetty 
sylinteri. Se on asetettu niin, että paperi joutuu joka kohdastaan 
imun vaikutuksen alaiseksi. Valssi pyörii, ja sen vaikutuksesta 
kulkee metalliverkko aina valssin ympäri. Valssin sisään on asetettu, 
laatikko, jonka sisälle pumpun avulla muodostuu tyhjiö. Tyhjiön 
vaikutuksesta imeytyy paperista vettä.

Kuva 69. Imuvalssi (Millspaukh) A imuvalssi, B ensipuristimen viltti, 
C ensipuristin, imuvalssilla varustettu
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Imuvalssi ei sinänsä ole mikään monipuolinen koneisto. Valssin 
sisällä olevassa imulaatikossa on myös sulkukappaleet, joilla imua 
voidaan rajoittaa sen mukaan, minkälainen on paperin leveys.

Imuvalssin etuihin voidaan laskea metalliverkon pitempiaikai
nen kestäminen, sillä kun verkko kulkee tasaisen valssin pinnalla, 
on kuluminen pienempi.

Verkon rikkoutumisia ei tapahdu niin paljon kuin sukkapuser- 
rinta käytettäessä, sillä massa ei voi pudota verkon päälle, kuten 
sukkapusertimella.

Valssin imuputkeen on yhdistetty tyhjiömittari, josta voidaan 
tarkemmin seurata tyhjiön suuruutta. Tavallisesti se on sanoma
lehtipaperia tehtäessä 3—4 metriä.

Imun suuruus riippuu siitä, millaista massaa on käytettävissä. 
Jos se on pitkä- ja karkeakuituista, niin imukorkeus on matalampi. 
Jos koneessa on hyväksi ja rasvaiseksi jauhettua massaa, on paperi 
tiivistä ja imukorkeus nousee.

Imu on aina koetettava järjestää sen mukaan, millainen on 
massa.

Yleensä on paperimiesten keskuudessa tunnustettu se tosiasia, 
että nopeakäyntisissä koneissa on imuvalssi paljon edukkaampi kuin 
sukkahuopavalssi.

Märät pusertimet

Metalliverkollä ei saada vie
lä paperia niin kuivaksi, että 
voisimme sen sellaisenaan kul-' 
j ettaa kuvausryhmälle höyryn 
avulla kuivattavaksi. Siitä on 
koetettava vielä saada vettä 
pois kylmää menettelytapaa 
käyttäen.

Metalliverkolla ollessaan hä
viää paperista vettä pois n.
18—25 %. Tämä määrä riip
puu paperin laadusta tai 
oikeammin siitä, millainen on 
jauhettu massa.

Märkiä pusertimia on 2—3 
kappaletta. Näiden tehtävänä 
on siis puristaa vettä pois mah
dollisimman paljon, sillä mitä

Kuva 70. Paperikoneen märkä pu
ristin, P ylävalssi, P1 alavalssi, 

K kaavaaja
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kuivempana saamme paperin sylinteriryhmälle, sitä vähemmällä höy
ryn kulutukselle päästään.

Märkiä pusertimia on tavallisesti kahta rakennetta: vaakasuora 
ja pystypuserrin. Pusertimen muodostavat seuraavat koneosatr 
ensiksi pystykehys ja siinä olevat, helposti irroitettavat laakerit, 
toiseksi kaksi valssia, läpimitoiltaan keskimäärin 60 cm, kolman
neksi erilukuinen määrä viltin ohjausvalsseja. Nämä ovat pääosat..

Kehys on valuraudasta. Ylävalssit voivat olla raudasta, puusta, 
kivestä tai messingistä. Alavalssit ovat aina raudasta ja kumiker- 
roksella päällystetyt. Vilttivalssit ovat puusta tai kuparista, har
vemmin muusta aineesta. Kumikerroksen paksuus riippuu koneen 
suuruudesta ja valssien läpimitasta. Tavallisesti se on noin 25—30 
millimetriä.

Vanhemmissa koneissa olivat ylävalssit raudasta, mutta se oli 
usein haitaksi. Rauta ruostui hyvin nopeasti, joten koneen sei
soessa valssien pinnalle muodostui ruostekerros. Kun kone pysäh
dyksen jälkeen pantiin taas käyntiin, niin ruoste oli haittana. Se 
teki valssin pintaan pieniä syvennyksiä. Näihin syvennyksiin tart
tui paperi helposti kiinni. Varsinkin sellainen massa, jossa on saha
jauhon tapaisia kuituja tai limaa, tarttuu kiinni. Puuvanuketta ja  
sulfiittiselluloosaa, joka on usein erittäin pihkapitoista, on vaikea 
käsitellä rautavalsseilla.

Rautavalsseista on alettu yhä enemmän luopua. Niiden sijasta 
ovat amerikkalaiset alkaneet käyttää puusta valmistettuja valsseja. 
Näilläkin valsseilla on se epäkohta, että puu kuluu hyvin pian 
kaavaajan vaikutuksesta. Kun puu ei ole yhtä kovaa joka kohdasta, 
kuluu se pian loville ja täytyy sorvaamalla tasoittaa. Tämän lisäksi 
puu halkeilee. Siksi sitä on huolellisesti hoidettava, ettei se pääsisi 
kuivamaan koneen pysähdyksen aikana. Tämän tähden on aina, 
koneen jouduttua kauemmin seisomaan, peitettävä valssi kostealla 
viltillä ja ns. reservi- eli vara valssi säilytettävä vedessä.

Parhain valssin rakennusaine on kivi. Valssina käytetty kivi 
on graniittia. Kivivalssi sorvataan ensin pyöreäksi. Sitten se hio
taan lasipintaiseksi. Tällaiseen hyvin valmistettuun valssiin ei paperi 
tartu niin helposti kuin muihin valsseihin.

Kivivalssit voidaan valmistaa kotimaassa. Nopeakäyntisissä. 
koneissa ovat siis kivivalssit parhaat. \

Vaikka ylävalssi rakennetaan verrattain painavaksi, niin sillä 
ei saada paperille tarpeellista puristusta. Siksi valssin painoa lisä
tään keinotekoisesti vipujen tai kumipuskureilla varustettujen ruu
vien avulla.

Helsingin Yliopiston
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Kumipuskuriruuvit ovat uudemmissa koneissa jääneet pois 
^käytännöstä. Yksinomaan viputankojen ja niihin asetettavien paino
jen avulla vahvistetaan ylävalssin puristusta aina sen mukaan, 
minkälaisia ovat massa ja viltit. Painovipujen avulla aikaan saatu 
kuorman lisäys on parempi, sillä jos viltti jostakin syystä joutuisi 
menemään kasaan pusertimen väliin, niin se ei rikkoontuisi, sillä 
valssin kuormausta voidaan keventää.

Kunkin valssiparin alle on asetettu vielä peltistä tehty kaukalo 
■eli kouru. Tähän kouruun virtaa valssien puristama vesi ja vaahto. 
Se virtaa pois laatikon pohjaan asetetun putken kautta. Kouru 
estää valssien puristaman veden juoksemasta alla kulkevan viltin 
päälle. Jos halutaan, voi tämänkin veden johtaa jälleen kierto- 
veden sekaan.

Jokaiseen puserrusvalssipariin kuuluu vielä useita viltinkanna- 
tusvalsseja sekä vähintään yksi kiristys- ja yksi asetinvalssi. Kiris- 
ttysvalssin tehtäviin kuuluu jännittää viltti aina kireälle, varsinkin 
silloin, kun koneeseen on asetettu uusi viltti, joka vielä käynnin 
aikana venyy.

Asetinvalssilla ohjataan vilttiä, että sen kulkusuunta olisi oikea. 
Viltin tulee käydä keskellä konetta, se ei saa kulkea raamiin 
kiinni.

Tavallisesti ensipusertimen viltti likaantuu enemmän kuin tois
ten. Tämän vuoksi se useimmiten varustetaan viltinpesulaitteella. 
Tämän muodostaa kaksi päällekkäin olevaa valssia, joista alavalssi 
on rautasydäminen ja kumikerroksella päällystetty, ylävalssi rauta- 
sydäminen ja kuparikerroksella päällystetty. Valssien eteen on ase
tettu yksi tai kaksi ruiskuputkea, joista toinen ala- ja toinen ylä

puolelle. Näistä puhalletaan 
J vesisuihku vilttiä vasten, ja se

irroittaa siitä tarttuneen lian.
 --- Valssien tehtävänä on pu-

| ; ? ristaa viltti kuivaksi vedestä,
| | sillä mitä kuivempana viltti tulee

paperia vasten, sen parempi.
; ! Nopeasti käyvissä koneissa
| ! on vielä suureksi hyödyksi aset-

----- pH----- taa pyörivä imuvalssi. Tämä m
idr silloin alimmaisena puserrin-

I valssiparina. Tämä on periaat-
* teessa samanlainen kuin me-

Kuva 71. Viltin ohjauksen osottaja; jos ta]liverkhlla oleva imuvalssi
asetinvalssi käännetään nain vinoon lauiyerKOiia oieva imuvaissi.
miin viltti lähtee pienen nuolen suuntaan Tämän valssin etu on siinä,
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että se imee paperin vilttiin 
kiinni ja näin paperi ei tartu 
ylävalssiiin kiinni. Tämäkin 
valssi valmistetaan messin
gistä ja reijitetyllä pinnalla.

Tavallisemmin ovat kaikki 
kolme puristinta toisten kal
taisia paitsi sitä, että toisessa 
ja kolmannessa ei ole viltin-, 
pesupuristinta. Kolmas on
useissa koneissa ns. pystypu- 
ristin. Kuva 72. Pystypuristin

Pystypuristimessa ovat 
vilttivalssit ylhäällä ja puserrinvalssien liike on päinvastainen. 
Paperi kulkee toisen pusertimen viltin kuljettamana kolmannen 
pusertimen alle. Se nostetaan siitä ylös kahden valssin ohjaamana 
ja joutuu nyt viltin mukana valssien väliin. Tässä joutuu paperi 
tekemään käännöksen, siis se puoli paperista, joka on edellisissä 
puristimissa kulkenut viltin pintaa vasten, joutuu nyt valssin pintaa 
vasten. Paperi tarttuu nyt puristusvoiman vaikutuksesta kiinni ylä- 
valssiin ja nousee ylös kaavaajan päälle ja siitä ns. paperi valssin 
ylitse kuivausosastolle.

Puserrinviltit

Jokaisessa puserrinparissa on villaviltit.
Viltit ovat päättömiä eli umpinaisia, kutomalla valmistettuja 

villakankaita. Vilttien tulee olla niin leveitä, että ne kasteltuina ja 
kiristettyinä jäävät puristinvalssien päistä yli 5—10 senttimetriä. 
Viltti pysyy paremmin kohdallaan, kun se syrjistä saa olla valssien 
päiden yli, sillä tällöin viltti kuluu eri tavalla ja syrjät pysyvät 
löysemmällä. Jos koneessa on kapea viltti, niin se kulkee syrjästä 
toiseen ja sen takia saa ohjausvalssia aina siirtää.

Kudonnan ja villan laadun puolesta on vilttejä useamman laa
tuisia.

Toiset viltit on tehty lyhyestä ja hienosta villasta ja kudonta 
on useampilankaista ja hienoa. Näitä vilttejä käytetään hyvien 
papereiden valmistuksessa. Ne läpäisevät huonosti vettä, siksi 
niillä ei voida valmistaa paperia nopeasti.

Toiset viltit on tehty karkeista ja pitkistä villoista, paksusta 
langasta ja yksinkertaisella kudoksella. Nämä viltit läpäisevät vettä 
hyvin, sillä ne ovat harvasilmäisiä. Niitä käytettäessä voidaan
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työskennellä nopeasti. Sanomalehti-, huonompia paino-, seinä- ja 
käärepapereita valmistettaessa käytetään näitä karkeampia vilttejä, 
sillä ne pysyvät pitemmän aikaa puhtaina.

Karkeakudoksiset viltit jättävät tavallisesti jäljen paperin pin
taan, mutta niitä voidaan käyttää halvempia papereita valmistet
taessa. Tavallisesti on karkeat viltit valmistettu niin, että niiden 
ylä- eli paperin pintaa vasten tuleva puoli on karstattu niin, että 
villa on noussut ylös kudoksesta ja näin tehnyt viltin pinnan kar
vaiseksi. Tämä karstaus vähentää viltin paperiin jättämää jälkeä.

Parhaimmissa posti-, kirjoitus-, kuvapaino-, valokuvaus- ym. 
papereissa ei saa olla viltin jälkeä. Sentähden käytetäänkin näitä 
papereita valmistettaessa mahdollisimman sileäpintaisia vilttejä.

Tavallisemmin käytetään ensipuristimessa harvempaa vilttiä 
kuin toisissa puristimissa, sillä papereissa on metalliverkolta läh
dettyään vielä paljon vettä. Toisessa ja kolmannessa puristimessa 
käytetään paksumpia ja tiiviimpiä vilttejä, sillä niissä paperi on jo 
niin kuivaa, että vilttien likaantuminen ei ole enää niin huomattava.

Koska viltin tulee käydä suorassa, on viltin kudokseen asetettu
3—5 poikkisuunnassa olevaa, värillistä lankaa: mustaa, sinistä tai 
punaista. Tämän raidan perusteella voidaan viltin asentoa ohjata.

Puristusvalssit erottavat paperista erilaista likaa, kuten liimaa, 
savea, väriaineita, pihkaa ja hienoa kuituainesta. Tämä tukkii vil
tissä olevat reijät eli silmät. Jos ylävalssi puristaa liian voimak
kaasti, alkaa paperi rikkoontua. Tämän vian korjaamiseksi on 
viltti puhdistettava.

Puhdistustapoja on useampia. Viltti joko käännetään, "kepite
tään” tai annetaan sille tavallinen suihkupesu.

Varsinkin pienemmissä koneissa voidaan suositella kääntämistä. 
Se toimitetaan useammin kolmannen puristimen viltille. Kääntä
minen toimitetaan jotenkin seuraavaan tapaan: Puristinvalssit ase
tetaan hiljaa käymään, löysätään painot, että ylävalssi vain omalla 
painollaan nojaa alavalssiin. Löysätään viltti hyvin löysäksi. Sit
ten pari konetyöläistä menee ”prässipenkille” ja toinen tarttuu 
viltin takasyrjään ja alkaa painaa sitä alle. Toinen tarttuu etu- 
syrjään ja vetää sen päälle. Näin vedetään, kunnes etusyrjässä 
oleva henkilö ylettää ottaa kiinni takasyrjästä viltin alitse ja alkaa 
vetää sitä eteenpäin. Samoin takasyrjässä oleva vaihtaa kätensä 
etusyrjään. Näin vedetään nyt viltti leveäksi ja aivan suoraksi. 
Se kiristetään kireälle. Siihen voidaan laskea hiukan vettä ja näin 
on se taas käyttökunnossa. Aikaa kuluu siinä nopeasti toimiessa 
noin kymmenkunta minuuttia.

/ 160 /



Viltin pesu kepittämisen avulla toimitetaan seuraavaan tapaan: 
Viltti annetaan olla tavallisessa käyntikunnossa. Ruiskuputki asete
taan puhaltamaan vettä viltille. Otetaan pyöreät puukepit, pituu
deltaan hiukan pitemmät kuin koneen puoli leveyttä. Keppien tulee 
olla hyvin höylätyt ja sileät. Kaksi konetyöläistä asettuu koneen 
viereen, toinen taakse ja toinen eteen ja vuoron perään lyövät 
kepillä viltille. Tämä irroittaa kovaksi käyneen viltin pinnasta mas
saa ja samalla irroittaa viltin pinnalla olevan villan, ja viltti tulee 
pdimeäksi. Lyötäessä on varottava, että ei lyödä kepin kärjellä, 
sillä tässä tapauksessa voi viltti repeytyä. On siis lyötävä mah
dollisimman suoraan tai niin, että kepin syrjä kohtaa ensimmäisenä 
viltin syrjän. Tavallista ohuempia papereita valmistettaessa, kun 
on ohuet viltit, ei tämä menetelmä ole suositeltava. Silloin on 
otettava viltti pois koneesta ja vietävä viltinpesukoneeseen.

Tavallisesti suoritetaan viltin peseminen koneessa vain siten, 
että annetaan sen hiljakseen kiertää koneessa ja annetaan sen 
päälle voimakas vesisuihku.

Pesukone

Pesukoneen muodostaa tavallisesti puusäiliö, pohjassa, vähän 
ylempänä, on rimoista tehty ristikko, tämä siitä syystä, että vil
tistä irtaantuva lika saisi laskeutua pohjaan eikä kulkisi viltin mu
kana. Säiliön yläosaan on asetettu kaksi puuvalssia, joista alim
maiseen johdetaan pyörittävä liike jostakin käyttöakselista. Ylim
mäinen valssi on asetettu laakeriin niin, että sen voi helposti nostaa 
ylös tai siirtää sivuun, että viltti voi
daan helposti pujottaa valssin ympäri.

Säiliöön lasketaan lämmintä vettä ja 
saippualiuosta. Voidaan käyttää myös 
soodaa (Na2 COs).

Viltin annetaan kiertää valssien vä
lissä ja säiliössä. Kun se on jonkun 
aikaa kiertänyt, lasketaan vesi pohjan 
kautta pois, lasketaan uutta vettä ja toi
mitetaan huuhtelu.

Kun viltti on puhdas, asetetaan se 
kuivaan ja lämpimään paikkaan telinee
seen kuivamaan. Teline on tehtävä niin, 
että viltti voidaan ripustaa suoraan pyö
reän puurullan päälle. Se vedetään ylös 
nuorien avulla, että se pysyisi aivan Kuva 73. Viltinpesukone
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suorassa. On huomattava, että viltti ei saa jäädä yhtään kasaan, 
ettei se mätänisi. Usein näkee sen, että viltit pidetään hyvin huoli
mattomasti. Nekin viltit, joita ei enää uudelleen aseteta koneeseen, 
olisi pestävä ja asetettava kuivamaan. Usein nim. huomaa sen 
pahan tavan, että viltti koneesta otettuna heitetään kasaan johon
kin nurkkaan, jossa se saa olla usein viikkokausia, kunnes alkaa 
mädätä. Näin ei saa tehdä, sillä se on haaskausta.

Ensipusertimen viltti, jossa on ”pesuprässi” , käy niin kauan,, 
kun se on rikki. Jos siinä ei ole pesupuristinta, käy se noin neljä 
vuorokautta, kunnes se on niin likaantunut, että on pestävä.

Kun valmistetaan ohuita silkkipapereita, kestää viltti puhtaana 
vain noin kaksi vuorokautta. Tässä tapauksessa ei voidakaan 
käyttää pesupuristinta, sillä näitä papereita valmistettaessa viltit 
ovat siksi ohuet, että ne eivät kestä puristimen jarrutusta, vaan 
menevät kasaan.

Viltinpesupuristin kuluttaa jonkun verran vilttiä, mutta jos ote
taan ,huomioon paljonko menisi aikaa, jos viltti sen likaannuttua 
aina otettaisiin pois, niin tästä vuoden mittaan koituva tappio kor
vautuu fnonin kerroin.

Viltin koneeseen asetus

Tavallisesti poistetaan koneesta vanha viltti repäisemällä se 
poikkisuuntaan auki. Sitten asettuu pari miestä koneen lautakäy- 
tävälle. He tarttuvat käsin kiinni vilttiin. Puristin asetetaan hiljaa 
käymään ja vedetään viltti laudalle kasaan.

Ensin huuhdotaan vesihuihkulla massat ja muu lika alas. Sen- 
jälkeen puhdistetaan koneen osat tarkkaan rasvasta. Laakerit ja 
valssien tapit on puhdistettava hyvin, ettei uusi viltti rasvaantuisu 
Myöskin on vilttivalssit puhdistettava tarkoin massasta ja viltistä 
irtaantuneista karvoista.

Levitetään paperia lattialle, koneen viereen, juuri siihen koh
taan, jossa viltti pujotetaan koneeseen. £nsin on katsottava, ettei 
viltti joudu koneeseen vastakarvaan. Jos kudottaessa ei ole mer
kitty suunnanosottajaa, niin silloin haetaan suunta kädellä koettaen. 
Sen saa selville silittämällä viltin pintaa. Jos villa nousee pystyyn, 
on sitä silitetty vastakarvaan, mutta jos se pysyy sileänä, on sili
tetty myötäkarvaan.

Viltti pujotetaan puserrinvalssien väliin nostamalla ensin mo
lemmat valssit ylös ja poistamalla alavalssin laakeri. Nyt asetetaan 
vilttivalssit sekä myös ns. ”kuralaätikko” .
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Kun viltti on sisällä, levitetään se leveälle, ja vielä olisi var
muuden vuoksi vedettävä käsin pari kierrosta ympäri, että varmis
tutaan siitä, onko se varmasti suorassa ja ilman laskoksia. Suu
rissa koneissa ei tosin vetäminen käy, sillä viltti ja valssit ovat 
raskaat, eikä vetämiseen riitä voimia.

Nyt toimitetaan viltin kiristys. Ylävalssi lasketaan alas ja ruis- 
kuputkesta aletaan laskea vettä viltille. Pusertimen annetaan hil
jalleen pyöriä. Varmuuden vuoksi tulee vielä vähän vetää molem
mista viltin syrjistä, että se ei menisi kasaan valssien väliin.

Kiristysvalssilla edelleen pingoitetaan. Kasteleminen on toimi
tettava mahdollisimman tasaisesti, siis niin, että ei jäisi kuivia koh
tia, sillä mitä tasaisemmin kasteleminen toimitetaan, sen paremmin 
viltti aina toimii.

Kun viltti on kyllin märkä lopetetaan veden lasku, kiristetään 
puristusvalssit kiinni ja asetetaan painot päälle, että vesi puristuu 
pois. Nyt se on käyttökunnossa.

Heti, kun kone on laskettu käyntiin, on katsottava, että viltti 
alkaa käydä suorassa, sillä jos valssit ovat vinossa, kääntyy viltti
kin heti vinoon.

Jos viltti vetäytyy vinoon, niin sen lankojen väliset reiät piene
nevät ja näin sen vedenläpäisykyky huononee. Tosin uusi, likaantu
maan viltti läpäisee vettä aina hyvin.

Jos viltin värillinen raita on mennyt vinoon ja siis viltin toinen 
syrjä kulkee edellä, on se oikaistava. Oikaiseminen tapahtuu siten, 
että kiristysvalssilla kiristetään vilttiä siltä puolelta, missä *raita 
käy edellä, tai löysätään sitä puolta, missä se käy jäljessä.

Tällainen oikaisemien käy vain silloin jos viltin yleissuunta on 
vino. Jos viltin raita käy keskeltä edellä, oikaistaan se tällöin 
siten, että jonkun johtovalssin kehän suuruutta lisätään asettamalla 
paperi- tai vilttinauha valssien päihin tai keskelle, jos liitos on jää
nyt jälkeen.

Usein tehdään niin, että valmistetaan vahvasta paperilevystä 
noin 30—40 cm leveä- paperikeihäs, toinen pää tehdään hyvin 
ohueksi. Se kastellaan märäksi ja lasketaan ruuvikierteisesti jon
kun johtovalssin ympärille alkaen valssin keskeltä. Tämä usein 
auttaa myös liitoksen oikenemaan. Viltin muutossa on valsseja 
käsiteltävä varovasti, että valsseihin ei tulisi kuhmuja tai lommoja, 
sillä pienikin naarmu voi aiheuttaa viltin nopeamman kulumisen 
siltä kohdalta.

Toisinaan voi käydä niinkin, että viltti heti koneeseen asetettuna 
käy poimuille. Silloin sitä vedetään molemmista syrjistä. Tämä 
on jonkun verran virheellinen tapa. Viltti on ehkä poimulle men
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neeltä kohdalta ohuempi ja se kovasti vedettäessä vain venyy ja 
ohenee ja voi näin yhä enemmän alkaa mennä kasaan.

Tätä virhettä tavataan harvemmin karkeakudoksisissa vilteissä, 
mutta ohuissa silkkipaperivilteissä sitävastoin usein.

Ohuita vilttejä on käsiteltävä hyvin varovasti. Ei saa missään 
tapauksessa kiristää vilttiä, ennenkuin se on aivan suora ja löysänä 
ollessa kasteltu niin tasaisesti, ettei mihinkään kohtaan jää kui
vempaa kohtaa. Jos eivät mitkään varokeinot auta, on otettava 
viltti pois, vietävä pesukoneeseen ja pestävä kuumalla vedellä. 
Tällä tavalla viltti vanuu. Kun viltti on hyvin kuivunut, voidaan 
se asettaa uudestaan koneeseen, ja useammassa tapauksessa se 
menee nyt hyvin.

Viltin poimuille menon aiheuttaja ei aina ole viltti. Useammassa 
tapauksessa on kone tämän vian aiheuttaja. Jos valssit ovat puusta, 
kuten vanhemmissa koneissa usein on, niin oksien kohdat ovat kor
keammat, ja tämä aiheuttaa viltin erilaisen kulumisen ja venymi
sen. Puisia viltti valsseja ei tosin käytetä isoissa koneissa, mutta 
kupari valsseihinkin tarttuu toisinaan massaa ja viltistä karvoja, 
joista valssin kehä suurenee, ja se aiheuttaa venymisen. Varsinkin 
ohuet viltit on eduksi pestä lämpimällä'vedellä, ennenkuin ne asete
taan koneeseen, sillä villassa on vielä kudonnan jälkeenkin rasvaa, 
joka saa alussa aikaan hylky ta varaa.

Puristimilla työskentely

Kuten tiedämme, emme saa paperia imulaatikoilla eikä märillä 
puristimilla kuivaksi. Paperissa on 60—65 % vettä sen joutuessa 
kuvausryhmälle.

Jotta saisimme paperin kuivaksi mahdollisimman vähällä höy
ryn kulutuksella, on puristimien työ järjestettävä mahdollisimman 
hyväksi. Niillä on saatava aikaan mahdollisimman kova puristus, 
sillä hyvästi puristettu paperi menee aina kuivausosastolläkin 
paremmin lävitse, sillä paperi on silloin kovapintainen eikä ole niin 
arkaa katkeilemiselle. Puristusta ei voida toimittaa sentään mielin 
määrin, sillä liian kova puristus rasittaa vilttejä ja voi aiheuttaa 
paperin rikkoutumisen tai sen vesivikaiseksi muuttumisen.

Puristaminen on toimitettava mahdollisimman tasaisesti, siis 
niin, että valssit puristavat molemmista päistä yhtä paljon. Jos 
puristaminen toimitetaan toispuoleisesti, niin paperi tulee kuivem-; 
maksi siltä puolelta, jossa on suurempi kuormitus; se katkeilee sil
loin kuivausosastolla ja kuivempaan syrjään muodostuu poimuja. 
Tämä aiheuttaa katkeamia kiilloituskoneessa. Paperirullasta tulee
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Kuva 74. ”Farrel”, valssihiomakone. Sillä saadaan suora sekä bombeeraus- 
hionta 0,005 mm tarkkuudella. Bombeeraus vaihtelee 0,0054—7»1 mm hal

kaisijalla. Työsuuruus 1060x6200 mm

toispuoleisen puristuksen tähden epätasainen. Sen toinen syrjä on 
kovempi kuin toinen, jonka takia se on rullapapefiksi kelpaamaton. 
Toisinaan tosin määrätyssä tarkoituksessa suoritetaan puristus epä
tasaisesti. Tämä tapahtuu silloin, kun viltti on likaantunut toisesta 
syrjästä tai jos puristusvalssin kumi on jotenkin rikkoutunut eikä 
sillä puolella voida puristaa. Tässä tapauksessa on valssia hiukan 
kohotettava. Tällä tavalla paperi tulee kyllä toiselta puolelta kos
teata, mutta tämän voi auttaa seuraavalla puristimella, puristamalla 
kosteampaa puolta enemmän.

Paperi voi puristua epätasaiseksi, jos alimmainen valssi on kulu
nut epätasaiseksi, jos päät ovat kuluneet ohuemmiksi tai päin
vastoin.

Alimmainen valssi, joka on kumipäällyksinen, voi hyvin helposti 
kulua epätasaiseksi. Usein näkee sen, että koneen seisonta-ajaksi 
jätetään ylävalssi puristamaan alavalssin pintaa, jolloin kumi kuo
leutuu ̂ kovan painon vaikutuksesta ja menettää kimmoisuutensa. 
Tästä johtuu usein kumin irtaantuminen valssin sydämestä ja sen 
hyppiminen koneen käydessä.  ̂ Ylävalssi on aina seisauksen ajaksi 
kohotettava ylös.

Kun valssi on kulunut epätasaiseksi, on se hiottava eli "lii
pattava” . Tämä voidaan tehdä joko paperikoneessa, valssin pai
koillaan ollessa tai viedä se korjauspajaan. Jos valssin korjaus



pajaan vieminen ei tuota suurempia vaikeuksia, tulee se viedä sinne, 
muussa tapauksessa on hiominen toimitettava paikalla.

Korjauspajassa toimitetaan hiominen koneellisesti, smirkeli- 
kiekon avulla.

Kuva 74 on valssien hiomakone. Tässä voidaan kumi hienona 
tomuna irroittaa valssin pinnasta.

Jos valssi hiotaan paikallaan, käytetään Schnitzerin hioma- 
konetta. Tämän koneen muodostaa noin 10—20 cm vahvuinen 
putki. Putken sivussa on 3—4 cm levyinen, valssin pituinen aukko. 
Putken sisällä on ruuvikierteinem akseli. Kun tätä akselia käänne
tään käsikammista, liikkuu siihen asetettu käsivarsi. Käsivarteen 
on kiinnitetty kupera laatta, johon smirkeli tai lasipaperi kiinnite
tään. Kun siis hionta aloitetaan, poistetaan viltti, asetetaan hioma- 
koneisto paikoilleen, ruiskuputki asetetaan valssien taakse, ja se 
puhaltaa vettä valssien kitaan. Nyt nähdään veden ja valssien pyö- 
rinnän vaikutuksesta, missä kohti on ohuempi kohta, sillä vesi tulee 
ohuemmasta kohdasta lävitse. Nyt otetaan hiomakoneella kumia 
pois niin paljon, että vesi ei kulje mistään kohti lävitse. Kun valssi 
on suora, otetaan vielä päistä pois ohut kerros, noin 30—50 cm 
pituudelta, tämä senvuoksi, että paperi, varsinkin vanhemmissa 
koneissa, kuivaa kuivausosastossa aina enemmän syrjistään, ja kun 
se nyt puristimilla jää hiukan kosteammaksi, on se rullalle tulles
saan joka paikasta yhtä kuivaa.

Paperin rikkoutumat puristimilla

Paperin rikkoutumista puristimilla on huomattavin viltin ai
heuttamat rikkoutumat.

Tämä vika johtuu useimmin siitä, että viltti on likaantunut ja 
tukkeutunut massasta. Tämän vuoksi se ei läpäise vettä. Paperiin 
alkaa muodostua eri suuruisia reikiä. Jos se saa jatkua kauemmin, ' 
niin paperi alkaa tarttua valssiin kiinni.

Rikkoutuminen voi tapahtua määräaikaisesti aina samalla koh
e l la  ja saman välimatkan päässä. Tässä tapauksessa voi rikkoutu
misen syynä olla viltille keräytynyt rasva.

Tämä vika poistetaan pesemällä viltti paloöljyllä tai lämpimällä 
soodavedellä ja samalla hiukan harjaamalla likaista kohtaa. Yleensä 1 
on koneen rasvauksessa meneteltävä varovasti. Öljyä ei saa kaataa 
laakereihin niin paljon, että ne tulevat täyteen. Rasvaus on yleensä 
tehtävä niin, että öljyä kaadetaan vähän kerrassaan ja useammin 
tai kiristetään vaseliinikuppeja.

Jos paperiin alkaa muodostua eri suuruisia reikiä, johtuu se
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siitä, että viltti on löysällä. Tämä vika korjaantuu pian, kun vilttiä 
kiristetään.

Toisinaan paperin pinnalle alkaa muodostua kapea, tumma 
juova. Tämä johtuu siitä, että yläpuristinvalssin kaavaaja ei toimi 
hyvin. Terä on lohkeillut. Se on ollut käytännössä kauan ja ruos
teen vaikutuksesta murtunut tai jollakin kovalla metalliesineellä 
suoritetun huolimattoman puhdistuksen tähden on "terän suu" tul
lut lovelliseksi tai pyöreäksi. Kaavaaja voi olla asetettu huonoon 
asentoon ja tämä aiheuttaa terän kosketuspinnan kulumisen kovin 
leveäksi, josta syystä sen alle tarttuu hyvin helposti pihkaa, kuituja 
ym. Tämän lian vaikutuksesta alkaa kaavaaja nousta ylös, eikä se 
^nää puhdista hyvin.

Paperiin tulee vielä vikoja, jos puristinvalssit ovat kuluneet 
naarmuille. Useimmin on syy kaavaajan terässä, sitä on hoidettava 
erittäin huolellisesti, sillä sentähden tehdään paljon hylkypaperia.

Kaavaajan saa usein korjatuksi sillä, että asetetaan pienet puu
kappaleet kaavaajan tappien ja laakerin väliin, silloin se nousee pys
tympään ja terä kuluu pian tasaiseksi.

Toisinaan asetetaan painoja kaavaajan terälle, että se puristuisi 
paremmin valssin pintaan.

Terä puhdistetaan siten, että se nostetaan ylös jollakin sopi
valla rautakangella ja vedetään viilalla tai hiomakivellä terän suu 
pienelle kierteelle. Tämä ei kuitenkaan ole mikään suositeltava 
tapa, sillä se auttaa vain tilapäisesti ja terä tulee pian huonom
maksi.

Usein näkee kaavaajan terän ja valssin välissä pidettävän viltti- 
kaistaletta, varsinkin ohuita ja hyviä papereita valmistettaessa. Se 
on melkein välttämätöntä, jos tahdotaan estää juovien ilmaantumi
nen. Viltti saa olla vanhaa puserrinvilttiä. Kun käytetään vilttiä, 
pysyvät valssit sileäpintaisina. Tosin tämäkin saattaa toisinaan 
olla haitallinen, varsinkin silloin, kun on pihkainen massa, joka 
tarttuu vilttiin pahemmin kiinni ja nostattaa terää ylös.

Jos alempaan puristinvalssiin on tarttunut massaa tai jotakin 
likaa, niin se kohta tekee paperiin tumman jäljen.

Puristimien väliset vedot on myös pidettävä oikeassa suhteessa. 
Jos pidetään jokaisessa puristimessa absoluuttisesti aivan yhtä 
nopea käynti, niin silloin jää paperi löysälle puristimen väliin, sillä 
paperi venyy märkänä huomattavasti.

Yleensä tulee metalliverkon käydä kaikkein hitaammin, sitä hiu
kan nopeammin käy ensipuristin, seuraavat käyvät aina nopeammin.

Jos siis metalliverkolla ja ensipuristimella on sama nopeus, niin 
paperi jää löysäksi ja muodostaa "pussin". Varsinkin syrjät, jotka
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useammin tahtovat muodostua löysiksi, menevät poimuille. Tämä 
ei tosin aina aiheuta katkeamista puristimilla, mutta tullessaan kiil- 
loituskoneelle se heti katkeaa poimun kohdalta.

Jos käytetään liian voimakasta vetoa niin, että esimerkiksi toi
nen puristin pyörii paljon nopeammin kuin ensimmäinen, niin se 
venyttää paperia, kuidut irtautuvat siitä asennostaan, mihin ne ver
kolla ollessaan * ovat asettuneet ja näin tulee paperi heikkoa. Mitä 
enemmän se vetää, sitä enemmän tulee reikiä. Ja  jos koneen anne
taan yhä vain käydä, niin paperi repeytyy. Se paperi, jossa on ja  
reikiä, voidaan kyllä kääriä rullalle, mutta kirjapainossa sitä ei ole 
hyvä käyttää, sillä teksti tulee siihen huonoa.

Uudella viltillä on toisinaan vaikea aloittaa työtä, sillä tapahtuu 
ns. "kuulaaminen” eli puhaltaminen. Tämä tapahtuu siten, että 
viltin ja paperin väliin jää ilmaa ja se painaa paperin keskelle pus
sin. Toisinaan se tekee yhden tai useamman ilmapussin ja tämän 
syrjät painautuvat laskokselle. Varsinkin ohuempia papereita val
mistettaessa se on suurena haittana. Usein on uudella viltillä val
mistettava paksumpaa paperia, sillä se menee paremmin.

Niissä koneissa, joissa on viltti-imuri, ei puhaltamista tapahdu.
Puhaltaminen aiheutuu tavallisesti siitä, että viltissä olevat villat 

ovat jonkun verran pystyssä ja silloin jää ilmaa viltin pintaan. 
Tämä ilma puristautuu valssien välissä pois kulkien aina paperin 
ja viltin välissä. Uuden, puhaltavan viltin saa pian hyväksi sillä, 
että kastellaan se ohuella hartsimaitoliuoksella, vetelällä massa- 
vedellä tai kiertovedellä.

Ilman pääsyn estämiseksi käytetään koneissa, joiden nopeus ei 
ylitä kahtasataa metriä, ns. rakkorullaa. Rakkorulla asetetaan 
tavallisesti siihen kohtaan, jossa paperi ensiksi kohtaa ensipuristi- 
men viltin.

Rulla voi olla puusta, aluminiumista tai messingistä. Jos rulla 
tehdään puusta, valitaan tähän tarkoitukseen kevyt kuusipuu. Se 
halkaistaan keskeltä sahaamalla ja osat liitetään yhteen sydänpuo- 
let ylöspäin, tämä sentähden ettei se vääntyisi kieroksi ja halkeilisi. 
Rulla sorvataan pyöreäksi, päät varustetaan heloilla ja tapeilla.

Kuten sanottu, ei nopeakäyntisissä koneissa voida käyttää 
rakkorullaa. Ne on varustettava viltti-imurilla.

Viltti-imurin toiminta ja rakenne on yleensä samanlainen kuin 
metalliverkolla olevien imurien. On vain varottava voimakasta 
imua, ettei viltti turmeltuisi. Voimakas imu aiheuttaa myös viltin 
tärisemisen ja paperin tarttumisen ylävalssiin.

Toisinaan käytetään kahta vilttiä eli ns. purjetta. Tämä estää 
paperia tarttumasta valssiin kiinni.

✓
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Puristinlangat

Paperissa on aina silloin tällöin erilaisia aineita: sahajauhoa*, 
pihkaa, liimaa ym. Nämä kohdat tarttuvat helposti ylävalssiin ja  
samalla aiheuttavat paperiin repeämän. Jos tämä saisi vähän aikaa 
jatkua, niin se katkaisisi paperin kokonaan poikki.

Tämän auttamiseksi käytetäänkin ”prässilankoja” . Lankana käy
tetään ohutta, valkoista ompelulankaa, joka kastuessaan ei kierrä. 
Jos lanka on kiertävää, muodostaa se sykkyröitä ja solmuja, saat
taen paperin näin katkeilemaan.

Lanka ei saa olla paksua, sillä se jättää paperiin jäljen. Lan
gan päitä yhteen liitettäessä on solmu tehtävä mahdollisimman pieni 
ja hyvä, ettei paperi siihen tarttuisi.

Kun lanka on asetettava, heitetään se paperin päälle ja anne
taan kulkea puristimen väliin ja jonkun matkaa edelleen, kunnes- 
se on juossut paperin päältä syrjään.

Nyt lanka katkaistaan poikki ja tehdään solmu ja johdetaan se 
uudelleen puristimen väliin. Niin se alkaa kiertää paperin pinnalla.

Tavallisesti on näitä lankoja noin kahdenkymmenenviiden sentti
metrin välimatkan päässä koko koneen leveydeltä.

Jos nyt paperi tarttuu jostakin kohdasta kiinni puristusvalssiin, 
otetaan kaksi rinnakkaislankaa sormiin ja vedetään ne puristimen» 
etupuolella toisiinsa kiinni. Langan syrjät leikkaavat paperin syr
jän ja niin jää vain kappale valssin kaavaajalle. Hyviä papereita 
valmistettaessa ei voida käyttää lankoja sentähden, että ne jättävät 
paperin pinnalle jäljen, joka ei häviä tarkkaan edes jälkikiilloituk- 
senkään avulla. Voidaan pitää vain yksi lanka kummallakin syr
jällä, niin lähellä reunaa, että se jää syrjänauhaa leikattaessa pois.

Gn erikoiskudoksisia vilttejä, joilla paperin pinta saadaan määrä
tyn muotoiseksi. Piirustuspapereiden pinta pitää olla toiselta puo
len karkeampi. Näitä valmistettaessa on käytettävä erikoiskudoksisia 
vilttejä. Nämä viltit on kudottu kovaksi kierretyistä langoista. Lan
gat jättävät jäljen paperiin.

On myös eräs viivauslaite, jolla voidaan saada hyvä vesiviivaus 
metalliverkolla. Ruiskuputki asetetaan verkon alle, ja siinä on mää
rätyn välimatkan päähän tehty reikiä, joista puhalletaan vesisuihku 
vinoon suuntaan verkon pintaan. Tämä aiheuttaa heikon hajaantu
misen massassa siinä kohdassa, johon vesiviiva aiotaan saada.
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Kuivausosasto

Kaikki mitä tähän asti on käsitelty, kuuluu ns. "märkään” puo
leen eli siihen osaan, jossa massa puhdistetaan ja muodostetaan 
^varsinaiseksi paperikerrokseksi.

. Mutta tällaisena paperi ei kelpaa vielä käytettäväksi. Siinä on 
vielä niin paljon vettä, että se ei pysy hyvin koossa. Nykyisellä 
pusertimilla saadaan vettä poistetuksi vain noin 35—40 %. Vettä on 
poistettava niin paljon, että siinä sen rullalle tullessa on noin 90 % 
kuivia aineita ja 10 % vettä. Veden lopullinen poistaminen toimite
taan höyryn avulla. Paperikoneen kuivauspuolen muodostavat eri 
koneryhmät, joista ensimmäisinä ovat kuivaussylinterit.

Kuivaussylinterit

Se vesimäärä, joka paperissa on, haihdutetaan pois siten, että 
annetaan paperin kulkea joko kuuman ilman tai kuumien sylinteri-

pintojen ylitse.
Kuivaussyfinteri- 

osasto muodostaa pit- \ 
kän koneryhmän, var
sinkin nykyaikaisis
sa sanomalehtipape
rikoneissa.

Sylinterien luku 
voi nousta 40:een 
kappaleeseen. On eri
koiskoneita, joissa 
niiden lukumäärä 
nousee 46 :een. Sy
linterien lukumäärä 
riippuu yleensä siitä,

Kuva 75. Fullnerin mallinen kuivausryhmä mitä paperilaatua var-
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ten kone on rakennettu. On pieniä, erikoisrakenteisia koneita, joissa 
-ei ole kuin yksi iso sylinteri, jonka läpimitta voi o]Ja kolmekin met
riä. Sylinterien lukumäärä riippuu ehkä jonkun verran siitä, mil
laista höyryä käytetään (höyrykoneen ulosmenohöyryä tai tulistettua 
eli suoraa höyryä).

Kuivaussylinterit valmistetaan valuraudasta, kehä sorvataan 
tasaiseksi ja hiotaan sileäksi. Sylinteri on varustettu pulttien kanssa 
irrotettavilla päätykappaleilla, ja päätykappale muodostaa tavalli
sesti akselin tapin, jonka varassa sylinteri pyörii.

Vanhemmissa koneissa johdettiin höyry koneen etuosan kautta 
sylinterin sisälle. Tämä tapa oli varsin haitallinen paperin kulje
tuksen aikana, sillä höyryputket olivat aina paperia kuljettavan 
työläisen tiellä.

Nykyisin johdetaankin höyry takimmaisen tapin kautta sisälle. 
Samoin sylinteriin tiivis
tynyt vesi johdetaan pois 
takapään tapin keskiöstä.
Veden poistamista varten 
on sylinterin sisälle ra
kennettu erilaisia laitteita.

Toisissa sylintereissä 
on kauhan tapaiset lait
teet, jotka pyöriessään 
nostavat veden ulosmen(> 
putkeen. 9?

Toisissa laitteissa on 
sylinterien sisäpintaan 
kiinnitetty ruuvikierteen 
tapainen uurna.

Myöskin voi olla niin, 
että sylinteritapin kautta 
on työnnetty  ̂sisälle putki 
ja sen pää on käy ristetty 
alas sylinterin kehään 
kiinni. Höyryn paine pa
kottaa veden virtaamaan 
putkeen.

Ettei höyry menisi 
käyttämättömänä ulosme- 
noputkeen, on tämän estä
miseksi asetettu putkijoh

Kuva 76. Kuivaussylinterin sisus varus
tettu vedenpoistajauurnalla

Kuva 77. Kuivaussylinteri höyry- ja 
lauhdevesi johdolla. A vesikauha, B höy

ry jphto, C vesijohto
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toon eristäjä eli ns. ”kondenssipottu” . Tämä laite laskee vain veden, 
mutta ei höyryä.

Toisinaan voi käydä niin, että veden poistaja joutuu epäkun
toon ja sylinteri täyttyy vedellä. Tämä kuormittaa silloin pyörintää, 
ja jos laite on heikosti rakennettu, voi se rikkoutua.

Jos sylinterissä on vettä, kuulee sen sylinterin sisältä tulevasta 
äänestä, sillä se pitää pientä pauketta. Muutamien koneiden sylin- 
tereihin on asetettu koetushanat. Kun hana avataan ja siitä tulee 
vettä, ei vedenpoistaja ole kunnossa. Mutta jos hanasta tulee höy
ryä, on vedenpoistaja kunnossa.

Sylinterit asetetaan tavallisesti kahteen riviin tai päällekkäin. 
Kumminkin asetus toimitetaan niin, että sylinterit eivät ole aivan 
kohdakkain, vaan siten, että ylimmäinen on aina kahden alimmaisen 
välikohdalla. Näin on tavallisesti paperikoneissa, mutta isoissa kar- 
tonkikoneissa ovat sylinterit kolmessa rivissä. Pituussuuntaan kat
soen ovat sylinterit tavallisesti kahdessa tai kolmessa ryhmässä, 
siis siten, että kukin ryhmä käy eri moottorin tai hihnan avulla.

Ryhmän vetoakselissa on tavallisesti pieni, teräksinen hammas
pyörä, joka antaa liikkeen sylinterien hammaspyörille. Sylinterien 
hammaspyörät ovat niin isoja, että käyvät toisiinsa ja näin johtuu 
liike koko ryhmään. Toisinaan on isojakin ryhmiä asetettu yhdelle 
vetoakselille, mutta tästä on se epäkohta, että jos ryhmä kovin 
äkkiä asetetaan käymään, voivat hammaspyörät rikkoutua. Ryhmän 
käyntiin asetus kuormittaa aina voimalähdettä liian paljon. Jos on 
heikko voima-asema, niin se voi saada koko voimaverkostossa 
aikaan häiriöitä. Tällaisessa tapauksessa voi pysähtyä useampia kone- 
osia ja aiheutuu suuri epäjärjestys.

Kuhunkin ryhmään on asetettu paksut villa- tai ohuet puuvilla- 
viltit.

Puristimelta tuleva paperi kulkee nyt sylinterille ja viltillä se 
puserretaan siihen kiinni. Vilttien tulee olla paitsi kuivauksen autta
jina, myös apuna paperin kuljetuksessa, sillä nopeasti käyvillä ko
neilla olisi yksinomaan ihmiskäsin vaikea saada paperia kulkemaan 
rullauskoneelle.

Sylinterien kahteen riviin asetuksesta on se etu, että ryhmä 
kokonaisuudessaan tulee lyhyt, ja sen lisäksi joutuu paperi molem
min puolin sylinterin pintaa vasten. Jos on iso, nopeasti käyvä 
paperikone, jolla valmistetaan halvempia sanomalehti- ja painopape
reja, niin useimmin on siinä vain neljä pitkää puuvillavilttiä, siis 
kaksi ylä- ja kaksi alarivissä.

Viimemainitut paperilajit eivät yleensä kutistu kuivaessaan ko
vinkaan pajon, kuten hyvät, varsinkin pergamenttipaperit. Kuivaus
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on kaksiryhmäisellä koneella suoritettava hyvin varovasti, sillä jos 
lasketaan sylinterit kovin kuumiksi, katkeilee paperi viimeisillä 
sylintereillä ollessaan.

Isommassakin sanomalehtipaperikoneessa riittää sylinterien aset
taminen kolmeen ryhmään.

Niissä koneissa, joissa tehdään hyviä papereita, on hyvä aset
taa sylinterit, useampaan ryhmään paperin kutistuvaisuuden tähden. 
Tämä useampaan ryhmään jakaminen on hyvä vielä senvuoksi, 
että alkupäässä on paperi hyvin märkää, ja sen vaikutuksesta kuluu 
viltti nopeammin kuin kuivemmassa kohdassa.

Vilttien liikunta aiheutuu sylinterien liikunnasta. Jos viltit ovat 
hyvin kireällä, niin on niiden nopeus suunnilleen sama kuin sylin
terien. Jos viltit ovat löysällä, tapahtuu huomattava luistaminen, 
ja se aiheuttaa paperiin rikkoutumia, sillä paperi joutuu viltin ja 
sylinterin voimakkaan hankauksen alaiseksi.

Jotta viltit kulkisivat hyvin, on ne asetettu vielä pienien kanna- 
tusvalssien varaan joissa on kiristys- ja ohjausvalssit.

Kiristysvalssi toimii viltin pingoittajana. Asetinvalssilla ohjataan 
sen liikunto, että se kulkisi aina koneen keskellä.

Koska viltit tulevat märiksi paperista haihtuvan kosteuden vai
kutuksesta, ovat siellä ns. viltinkuivaajasylinterit. Nämä ovat aivan 
samanlaiset kuin paperinkuivaajasylinteritkin, ne ovat vain hiukan 
pienemmät ja pyörivät viltin vetämänä.

Höyryn painejärjestely on eri koneissa erilainen, johtuen siitä, 
miten suuri on kuivausryhmä.

Yleensä olisi höyryn paine järjestettävä niin, että se olisi ensim
mäisissä sylintereissä pienin ja lisääntyisi aina loppupäähän päin.

Usein on vanhemmissa koneissa koetettu lisätä nopeutta. Jos 
on pieni sylinteriryhmä, täytyy jokaisessa sylinterissä olla mah
dollisimman kova paine. Tämä ei ole mikään hyvä tapa, varsinkin 
liimapapereita valmistettaessa. Liimaus vaatii oman lämpömääränsä, 
se ei saisi kuumentua liiaksi alkupäässä.

Jos vain on varaa, on pidettävä pari viimeistä sylinteriä kylminä, 
aivan kylminä ne eivät silti ole, sillä kuuma paperi kuumentaa ne. 
Aivan viimeisenä on jäähdytyssylinteri. Siinä on aina kylmä vesi, 
joka juoksee sen lävitse.

Jotta voitaisiin tarkistaa sylinterin Sisäistä painetta, on niihin 
asetettu painemittarit eli manometrit. Jos käytetään kahta lajia 
höyryä, siis käytettyä ja suoraa höyryä, on tällöin parempi, että 
alkupäähän johdetaan ensin käytetty ja loppupäähän suora höyry. 
Yleisimmin käytetäänkin nyt höyrykoneen tai höyryturbiinin työ- 
(aalloppi) höyryä.
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Vanhemmissa tehtaissa, joissa voimalähteenä oli höyrykone, tuli 
höyryn mukana rasvaa kaikista varokeinoista huolimatta. Kun se 
joutuu sylinterin seinämiin, niin se tarttuu kiinni ja estää lämmön 
kulkemasta ulkopinnalle. Jos käy näin, olisi aina toisinaan suoralla 
höyryllä puhallutettava öljy pois.

Paperin sisäisiin ominaisuuksiin vaikuttaa hyvin paljon myöskin 
sd, millaista höyryä käytetään. Useammalta paperilajilta vaaditaan 
kovaa liimausta, kalseutta ja sointua. Jos siis paperiarkkia raviste
taan, tulee kuulua ääni, joka muistuttaa ohuen peltilevyn ääntä. 
Tämä ominaisuus saadaan aikaan helpommin, jos käytetään suoraa 
höyryä, vaikkapa Vähemmän käytetyn höyryn lisänä.

Jos käytetään suoraa höyryä, on silläkin oma vaikutuksensa, 
johtuen siitä, onko se tulistettua tai tulistamatonta. Tulistettu 
höyry kuivaisi kyllä taloudellisemmin, päästäisiin vähemmällä höy
ryllä, mutta se heikontaa paperia. Tulistettua höyryä käyttämällä 
paperista tulee murenevaa, sillä se kuivaa liian äkkiä. Tulistamaton 
höyry, vaikkakin se onkin vähän kalliimpaa, tekee paperista kestä
vämpää. Jos joudutaan kokeilemaan papereilla, joissa on paljon 
puuvanuketta, kuten tapetti-, sanomalehti-, ja huonommalla pape
rilla, huomataan selvästi, kuinka paljon heikompaa paperista tulee 
tulistetulla höyryllä. Jos tulistettua höyryä käytetään lisänä, niin 
lasketaan tulistettua höyryä niihin sylintereihin, joissa tulee olla 
suurin kuumuus. Halvempia papereita valmistettaessa ei aina 
anneta suurta merkitystä höyryn käytölle, mutta sittenkin on suu
reksi eduksi, että höyry käytetään oikein. Parempia papereita val
mistettaessa on höyryn käyttö tarkkaa, varsinkin paksuja, värilli
siä papereita varten on sylinterin kuumuus järjestettävä oikein ja 
hyvin huolellisesti. Muutamat värit, varsinkin keltaiset, oranssi ja 
punavärit eivät kestä liian kovaa kuumuutta. Jos siis sylinteriryhmä 
on pieni, niin mieluummin hiljennettäköön koneen nopeutta, aina 
sen mukaan, miten kunnollisesti saamme paperin kuivatuksi.

*

Viltit ja  niiden hoito

Sylintereillä käytetään siis umpinaiseksi kudottuja, paksuja vil— 
lavilttejä. Viime aikoina on kuitenkin yhä enemmän alettu käyt
tää avonaiseksi kudottuja puuvillavilttejä.

Villaviltit ovat pinnaltaan sileämpiä ja pehmeämpiä, niillä saa
daan paperi puristetuksi tasaisemmin sylinterin pintaa vasten. 
Tämän syyn tähden käytetäänkin villavilttejä vain parempia pape
reita valmistettaessa. Villaviltit ovat huomattavasti kalliimpia kuin 
puuvillaviltit. Villavilttien kestävyysaika on 5—6 kuukautta.
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Puuvillaviltin kestä vyysaika vaihtelee hyvin paljon, se voi kes
tää 5— 12 kuukauteen, aina sen mukaan, miten nopeakäyntinen: 
on kone ja miten kuumana vilttiä pidetään. Puuvillaviltit kudotaan 
joko paksuja ja umpinaisia tai ohuita ja avonaisia. Paksuja, 
umpinaisia voidaan käyttää hyvienkin papereiden valmistukseen ja 
varsinkin ryhmän alkupäässä, jossa vesimäärä on suuri. Puuvilla- 
viltti läpäisee höyryä huonommin kuin villaviltti ja sentähden pape
rin kuumuus nousee nopeammin.

Ohuet puuvillaviltit vedetään koneeseen avonaisina. Vanha viltti 
leikataan ensin poikki ja uuden viltin pää kiinnitetään muutamasta 
kohdasta vanhaan ja ajetaan koneella hitaasti niin kauan, kunnes 
uuden viltin pää on kulkeutunut lähtökohtaansa. Koneen raamiin. 
asetetaan lauta ja viltti lyödään muutahialla leveäkantaisella nau
lalla lautaan kiinni siten, että päät jäävät niin paljon vapaiksi, 
että ne voidaan Hyvin ommella yhteen.

Ohuet viltit ommellaan siten, että päät tulevat vastakkain ja 
siihen jää noin 30—40 mm levyinen sauma.

Paksut viltit ommellaan siten, että päät tulevat päällekkäin.
Paksun puuvillaviltin huono ominaisuus on se, että siitä kulu

neena alkaa lähteä langanpätkiä ja ne tekevät haittaa kulkeutues
saan paperin mukana kiilloituskoneeseen. Tämän estämiseksi on 
viltti käännettävä.

Villaviltit kutistuvat suuresti kokoon, jos ne jäävät paperin kat
ketessa pyörimään kuumien sylinterien päälle. Aina silloin, kun 
paperin valmistus lopetetaan hiukankin pitemmäksi' ajaksi, on viltit 
löysättävä, sillä jos ne saavat olla kireällä, niin ne rasittavat viltti- 
valssien laakereita ja tappeja. Viltti voi myöskin revetä. Siksi siitä, 
on aina pidettävä hyvä huoli.

Kuivausvilttien tulee myös käydä suorassa. Jos paksu viltti 
pääsee vinoon, niin sitä on hyvin vaikea oikaista. Ohjaus käy 
vaikeaksi. Se kulkee edestakaisin, syrjältä toiselle. Ohjaus ja 
oikaiseminen käy samalla tavalla kuin metalliverkon ja märkien vilt
tienkin.

Muutamissa amerikkalaisissa koneissa on itsetoimivat kuivaus- 
vilttien ohjaajat. Ne toimivat koko hyvin ja ovat verrattain yksin
kertaisia laitteita.

Kuivausvilttejä on hoidettava hyvin huolellisesti. Niihin ei saa 
laskea kylmää vettä. Puuvillaviltissä tulee reikä aikaisemmin siihen 
kohtaan, joka on päässyt kastumaan.

Kuivaussylinterien kehys on pidettävä hyvin puhtaana. Vilttien. 
syrjät eivät saa rasvaantua, sillä ne rasvaavat silloin paperin. Van
hat, palaneet viltit myös tartuttavat paperiin nöyhtää ja palanutta, 
villaa.
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Kuva 78. Kuivaussylinterien takaosakotelojärjestelmä. A sylinterin pää, 
B hammaspyöräkotelo, C höyryn sisäänmenoputki, D vedenpoistoputki

Paperista muodostuu paljon hienoa tomua. Tämä laskeutuu ker
rokseksi koneosien päälle. Se on hyvin tulenarkaa ainetta. Useita 
tulipaloja on syttynyt tämän tomun tähden. Tulipalovaaran välttä
miseksi on konetyöläisiltä kielletty tupakanpoltto työhuoneessa.

Kuivaussylinterien käyttöpyörästö olisi suljettava umpinaiseen 
koteloon. Silloin tomu ei pääsisi kulkeutumaan hammaspyöriin.

Kun pyörät ovat öljyllä täytetyssä säiliössä, on niiden liike hil
jainen ja herkkä.

Kuvassa 78 on tällainen säiliö eli kotelo. Sen etuisuutena' voi
daan pitää sitä, että se voidaan puhdistaa käynnin aikana. Avonai
sessa järjestyksessä ei sitä voida tehdä. Hammaspyörät kestävät 
sitäpaitsi kauemmin käydessään öljyssä.

Ennenkuin paperi lasketaan kuivaussylintereille, on se puristet
tava mahdollisimman kuivaksi, sillä mitä kosteampana se tulee 
ryhmälle, sen kuumempi höyry pitää olla sylintereissä.

Paperin pinta kärsii liian kovasta höyrystä, se tulee poltetuksi. 
Kun paperi kuumennetaan liikaa, ei siihen tule kaunista pintaa ja 
sileyttä, joka siihen tulisi, jos se olisi puristettu märillä pusertimilla 
kohtalaisen kuivaksi.

Äkkiä kuivaneesta ja varsinkin paksuista papereista 4tulee ns. 
pintakuivaa. Keskeltä on se jäänyt vielä märäksi. Kun tämä muu-



laman ajan kuluttua tasaantuu, voi paperin pinta jäädä kosteaksi. 
Täysiliimaisissa kirjoituspapereissa liimaus ei tule kestävä, jos 
paperi on liian äkkiä kuivanut.

Huonosti kuivattu, liimattu paperi tarttuu kiinni kuumiin sylin- 
tereihin. Tarttuminen estetään sillä, että vähennetään höyryä ja 
puristetaan kovemmin puristimilla. Tarttuminen saadaan myöskin 
estetyksi, jos kiinni tartuttavaa kohtaa voidellaan öljyllä tai stearii
nilla. Öljyäminen on hyvä varsinkin silloin, kun sylinterin pinta on 
ruostunut.

Paperin oikea kuivaus vaatii erikoista huolellisuutta, tarkkuutta 
ja  tottumusta. Jos kuivaus tehdään huonosti, saadaan paljon hylky- 
paperia.

Liian kuiva paperi katkeilee jo kuvausryhmällä sekä sen ja kir
joituskoneen välillä, ja siihen tulee huono kiilto.

Liian märkä paperi tarttuu kiilloitusvalsseihin, se painautuu 
valssien välissä mustaksi ja on tästä syystä kelpaamatonta.

Vanhojen käytännön miesten määritelmä oli se, että paperin 
tulee hiukan höyrytä viimeiselle sylinterille noustessaan ja kun sitä 
kosketetaan kädellä, tuntuu se hiukan kostealta.

Hyvä merkki on myös se, että kun kiilloitus- ja rullakoneen 
'välillä työnnetään etu- ja keskisormi paperin syrjän alle ja peukalo 
asetetaan sen yläpuolelle ja puristetaan sormia hiukan vastakkain, 
antaa paperi hyvin selvän, viheltävän äänen. Mitä voimakkaampi on 
vihellys, sen parempi paperi.

Muutamat paperilaadut vaativat suuremman kiillon. Se toimi
tetaan tavallisesti jälkikiilloituskoneessa. Nämä paperilajit pitää 
kuivata jonkun verran kuivemmiksi, sillä paperin pohja pysyy sil
loin eheänä.

Usein voidaankin paperin kiillosta päättää, miten paperi on kui
vattu. Jos paperi on märkä, niin se saa tumman värin jälkikiilloi
tuskoneessa. Ne paperit, jotka kiilloitetaan konekalanterilla, tulee 
jättää kosteammaksi, sillä ne tulevat silloin sitkeämmäksi ja 
paremppikiiltoisiksi.

Jos paperi tehdään hyvin kuivaksi, muodostaa se kiilloitus- 
koneessa hyvin paljon sähköä. Usein onkin vedettävä kuparilanka 
kiilloituskoneen taakse, paperin päälle, sillä se johtaa sähkön pois.

Sylinteriosan ollessa pitkän ja ueampaan ryhmään jaetun, on 
ryhmien välisellä vedolla suuri merkitys, sillä kukin ryhmä, ollen 
eri käyttöakselissa, voi pyöriä eri nopeudella, toinen nopeammin ja 
toinen hitaammin.

Jos veto on liian suuri, jos seuraava pyörii nopeammin kuin 
•edellinen ryhmä, niin se jännittää paperirataa liian paljon ja katkai
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see sen tai voi syrjiin muodostua repeämiä, jotka kiilloituskoneeseen 
mennessä suurenevat.

Jos veto on liian heikko, niin paperi käy löyhällä, syrjät menevät 
laskoksille viltin ja sylinterin väliin ja niin alkaa paperiin muodos
tua leveitä ryppyjä ja kuvioita.

Kuivauksessa on vielä tärkeä merkitys sillä, millaiset ovat kui
vattavan paperin kuidut. Jos kuidut ovat lyhyitä ja limaisia, vaatii 
kuivaus enemmän aikaa ja höyryä. Jos massa on ollut karkeata 
ja limatonta, kuivaa paperi paljon nopeammin ja vähemmällä höy
ryllä.

Limainen ja lyhytkuituinen paperi kutistuu ryhmällä enemmän. 
Kutistuminen tai venyminen sylinteriryhmällä johtuu tosin paljon 
siitä, miten kireällä paperi joutuu olemaan. Jos se on löyhällä, voi 
se kutistua hyvin huomattavasti. Varsinkin pergamentin tapaiset 
paperit kutistuvat paljon, jos ne kuivataan äkkiä, kovalla höyryllä. 
Ne rokahtuvat ja tulevat kirjavapohjäisiksi — ja tämän voi aiheut
taa yksi sylinteri.

Paperista tarttuu tavallisesti hartsia ym. lika-ainetta sylinterin 
pintaan. Jos tätä kerrostumaa on hiukankin, estää se huomattavasti 
lämmön johtumista paperiin.

Jotta sylinteripinnat pysyisivät puhtaina, on ne varustettava liik
kuvilla tai kiinteillä pinnanpuhdistajilla. Nämä ovat yleensä saman
laiset kuin aikaisemmin esitetyt kaavaajat. Ensimmäisillä sylinte
reillä irtautuu paperin pinnasta huomattava määrä tomua eli lyhyttä 
kuitua. Että tämä ei joutuisi yhä uudelleen paperille, on kaavaa
jaan asetettu ohuesta peltistä tehty pieni kaukalo eli kouru. Tästä 
voidaan tomu vetää aina käyntiaikanakin pois.

Nopeasti käyvissä koneissa on vielä kuivausosaston alkupäähän 
asetettu paperinkuljettaja. Se voi olla vahvaa puuvillaköyttä tai 
ohuempaa sinkkiliinaa. Köysi kulkee sylinterien päissä olevissa 
urissa. Kun paperi heitetään kolmannelta puristimelta ensimmäi
selle kuivaajalle, vedetään se kuljettajaliinan alitse, jolloin se tart
tuu liinaan kiinni ja kulkee nyt sen mukana edelleen. Kun paperi 
alkaa tulla kuivemmaksi, kuljetetaan sitä käsin.

Välipuristimet

Muutamissa paperikoneissa on vielä välipuristimet. Ne on ase
tettu kuivausryhmän loppuun, noin kolmen sylinterin edelle.

Välipuristin on 2—3 valssinen kiilloituskone. Valssit ovat n.s_ 
kokilleissa valettua rautaa.
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Välipuristin on tarkoitettu hyvän kiillon aikaansaamiseksi. Tosin 
sillä voidaan jonkun verran kiiltoa parantaa, mutta sen tuottama 
hylkypaperimäärä on suuri. Senvuoksi on ne useimmista koneista 
poistettu ja tilalle asetettu kuivaussylinterit.

Yleensä vaatii kuvausryhmällä työskentely tottumusta ja huo
lellisuutta. Jos siinä menetellään huonosti, niin vaikka kone olisi 
hyvässäkin kunnossa, pilaantuu paperi.

Kuivaushöyryventtiiliä avataan vain vähän kerrallaan. Tottu
maton sylinterimies voi kääntää venttiilin aivan auki. Nyt tulee 
liian kova kuumennus ja paperi kuivaa liiaksi. Nyt hän kääntää 
venttiilin taas aivan kiinni ja paperi tulee jälleen aivan märäksi. 
Näin jatkuu kuiva ja märkä, eikä pitkään aikaan saada tarpeeksi 
kuivaa paperia.

Muutamiin koneisiin on asetettu höyrynsäätäjiä, jotka mekaani
sesti säätävät sylinterien kuumuuden. Tämä laite ei sinänsä ole 
vielä onnistunut, sillä se on hyvin usein epäkunnossa ja säätää vain 
saman paineen, mutta kun paperin paksuus muuttuu, on se lopulli
sesti käsin järjestettävä. Parhain tapa on vielä se, että höyryn jär
jestely suoritetaan käsin.

Jäähdyttäjä

Suureksi eduksi on se, että saadaan paperi jäähdytetyksi. Sil
loin saadaan paperiin parempi kiilto ja se tulee sitkeämpää kuin 
kuumana.

Jäähdytys saadaan aikaan kylmennetyllä sylinterillä. Jäähdytys- 
sylinterin tulisi olla kuparinen, sillä se ei silloin ruostuisi. Sylinteri 
on yhtä iso tai hiukan pienempi kuin toiset. Siihen johdetaan kylmä 
vesi. Kun sylinteri on kylmä, jäähdyttää se sen yli kulkevan 
paperin.

Kiilloituskone ( kalanteri)

Useimpien paperilajien on oltava pinnaltaan hyvin tasaisia ja 
sileitä, toisin sanoen kiilloitettuja. Tätä ominaisuutta ei ole pape
rilla vielä sen päästessä kuivausryhmän lävitse.

Kiilto saadaan aikaan teräsvalssien avulla. Valsseja voi olla 
3— 10 kappaleeseen. Ne ovat kokilleissa valettua terästä.

Näiden valssien välissä paperi kulkiessaan tulee kovan painon 
vaikutuksesta sileäksi. Valssit on asetettu päällekkäin. Alimmai
sena on tavallisesti kookkain ja ylimmäisenä pienin.
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Paitsi valssien omaa pai
noa, lisätään kuormitusta 
painovipujen avulla. Van
hemmissa koneissa sitä lisä
tään ruuvien avulla. Valssit 
on asetettu siten, että niitä, 
voidaan nostaa tarvittava 
määrä ylöspäin. Tämä siitä 
syystä, että kiiltoa voitaisiin 
saada tarpeen mukaan muu
telluksi.

Kiilloituskoneessa on 
vielä kaavaajat eli pinnan- 
puhditajat. Niiden terien 
tulee olla mahdollisimman 
kovaa ainetta.

Kaavaajat on asetettava 
vielä niin, että ne eivät jou
du olemaan kovin pystyssä

Kuva 79- Kuva osottaa jälkikiilloitusko- valssia vaSten> sillä se 
neen. Tavallinen konekalanteri on sa- aiheuttaa liian suuren han- 

man periaatteen mukainen kauksen ja kuumenemisen.
Kun kaavaaja kuumenee, 

niin sen terä kääntyy eli vetäytyy kierteelle. Kierre lohkeaa ja 
palaset voivat aiheuttaa naarmuja valssien pintaan.

Valssien pintaan puhalletaan vielä kylmää ilmaa valssien jääh
dyttämisen tähden. Valssien ylös nostaminen voidaan toimittaa 
ruuvipyörän tai öljypumpun avulla.

Kiilloituskoneella työskennellessä on otettava huomioon seuraa- 
via asioita: Silloin, kun paperia ei kuljeteta jokaisesta välistä, t.s, 
jos paperiin tahdotaan vähäinen kiilto, nostetaan ylös ne valssit, 
jotka käyvät tyhjinä. Jos olisi joku syy, jonka vuoksi niin ei voi
taisi tehdä, on kaavaajien terät irroitettava valssien pinnasta. Jos 
nimittäin terät saavat olla alhaalla, niin niihin tarttuva tomu ja 
pienet rautahiukkaset kuluttavat valsseihin naarmuja. Usein on 
valsseissa syviä "renkaita” . Ne ovat kaavaajan terään tarttuneen 
tomun aiheuttamia.

Valssissa olevan syvennyksen kohdalta jää paperi kiillottomaksi. 
Se aiheuttaa rullalle tultuaan paksun kohdan ja paperi pyrkii vetäy
tymään tästä kohdasta poimuille.

Kaavaajien terät tulee pitää hyvin puhtaina, ne tulisi usein pyyh
kiä, ainakin silloin, kun kone joutuu seisomaan.
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Valssit on myös pidettävä puhtaina. Jo s ’ valssiin tarttuu pape
rista pihkakappale, painaa se paperiin tumman jäljen. Tulisi aina 
olla saatavilla pieni, vaikkapa kuparista valmistettu käsikaavari 
jolla voidaan heti irroittaa tarttunut likanokare.

Paperia ei saa laskea märkänä valssien väliin, sillä se tarttuu 
hyvin helposti valsseihin ja pysäyttää ne. Jos paperi valsseihin 
tarttuu, puristautuu se raudankovaksi ja vähitellen lohkeilee pois.

Paperia ei saa myös laskea valsseihin liian paksuna kerroksena, 
sillä se myös usein pysäyttää koneen tai nostaa valsseja ylös.

Jos paperi tulee vaikkapa toisesta päästä epätasaista, vaikka se 
metalliverkolla ja märillä pusertimilla oli tasainen, on syy kiilloitus- 
valsseissa. Jos joku valssin laakereista on päässyt kuumenemaan, 
laajenee valssin pää, ja se alkaa puristaa paperia ohuemmaksi.

Valssien laakerit tulee pitää hyvässä kunnossa, öljyä ei saa 
kaataa ylitse, tai jos on käytännössä pumppuvoitelu, on sekin jär
jestettävä siten, että se ei kuluta öljyä liian paljon.

Jos paperi tulee keskemmältä epätasaista, on se järjestettävä 
ilmapuhalluksen avulla. Kysymyksessä olevaan kohtaan valssissa 
on laskettava kylmää ilmaa. Kylmä ilma supistaa valssin ohuem
maksi. Tämä vaatii hyvin huolellisen järjestelyn, sillä tällä voidaan 
helposti pilata valssit. On varottava varsinkin vilttikaistaleen käyt
töä kaavaajan ja valssin välissä siksi, että tällä valssi saadaan kuu
menemaan ja laajenemaan kovin paljon.

Jos valssit ovat kuluneet epätasaisiksi, on ne hiottava tasaisiksi. 
Hiominen toimitetaan viemällä valssit korjauspajaan. Ne tehdään 
tasaisiksi hiomakoneella. Jos tahdotaan pitää valssit kunnossa, olisi 
ne kerran tai pari vuodessa hiottava veden kanssa.

Vesihionta suoritetaan seuraavalla tavalla: Kaavarien terät irroi- 
tetaan valssin pinnasta ja annetaan valssien käydä omalla painollaan. 
Valssien asento tarkastetaan vesivaa’an avulla. Ruiskuputki asete
taan ylävalssin päälle ja johdetaan siihen vesi. Valssit asetetaan 
hyvin hitaasti pyörimään. Ensin lasketaan hyvin runsaasti vettä, 
että kaikki lika lähtisi pois ja juoksisi alas. Vettä vähennetään 
niin paljon, että se hiukan tipahtelee ylävalssille, sitä tulee laskea 
juuri sen verran, että valssit ovat kosteat joka kohdasta. Valssien 
välissä eli kidassa tulee ruosteveden kiertää aina jokaisessa koh
dassa. Ruosteen vaikutuksesta kuluu valsseissa olevat paksummat 
kohdat. Nopeamman ruostumisen aikaansaamiseksi on hyvä laskea 
veteen jotakin hapanta liuosta. Etikkahappo on laimeana liuoksena 
hyvää, väkeviä liuoksia on varottava. Kun valssit ovat jokaisesta 
kohdasta tasaisen ruostekerroksen peittämät, lopetetaan veden las
keminen. Senjälkeen irroitetaan ruoste paloöljyllä. Viimeiseksi

/ 181 /



valellaan siihen koneöljyä ja annetaan sen vielä jonkun aikaa kier
tää. On varottava, että valssit eivät pääse pysähtymään, sillä se voi 
aiheuttaa valssien kulumisen särmikkäiksi.

Vesihionta on aikaa vievä, mutta se on sittenkin parhain tapa, 
sillä sen avulla saadaan tasaisin hionta ja paperiin myöskin tasai
nen kiilto.

Toisinaan on paperikoneissa kaksi, jopa kolmekin kiilloitus- 
konetta peräkkäin. Näin saadaan paperiin parempi kiilto. Näin 
menetellen on hylkypaperimäärä kuitenkin niin suuri, että näin 
monen kiilloituskoneen käyttö ei ole suositeltavaa.

Rullakone

Kiilloituskoneesta tultuaan on paperi rullattava. Käytettäköönpä 
paperi arkkeina tai rullina, on se ensin saatava käärityksi joko puu- 
hylsyn tai n.s. "tampunn^ päälle. Niissä koneissa, joilla valmiste
taan hyviä papereita, on rullakone kuvan 80 näköinen.

Siinä on tavallisesti neljä akselia ja kukin akseli saadaan pyöri
mään eri ajalla. Käyttöakselista tulee hihna rulla-akselia pyörittä
välle hihnapyörälle. Hihnapyörät ovat kolmiosaiset: ensin on kes
kiö, johon hihna johtuu, siinä on syrjässä koroke, joka estää hih
nan luisumisen, molemmissa sivuissa on ruuvikierteillä varustetut 
poskikappaleet, jotka voidaan käsipyörää kääntämällä saada lähem
mäs tai kauemmas keskiöstä. Poskikappaleiden ja keskiön väliin

asetetaan paksu sylin  ̂
teriviltti, että veto olisi 
tasainen, sillä kaksi 
rautakappaletta ei so
vellu vastakkain. Vilt- 
ti-”pakningin” voi lei
kata aina ennen ase
tusta valmiiksi, kes
kelle on tehtävä akse
lin laajuinen reikä, se 
leikataan veitsellä hal
ki keskiöstä ulkoreu
naan ja siihen koh
taan jätetään korvas- 
tin.

Pakninki asetetaan
Kuva 80. Rullauskone. (Laatupapereita valmis- koneen käydessä, irroi- 
tettaessa on rullauskone ylläkuvatun muotoinen) tetaan poskikappaleet
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ja  vedetään viltti väliin ja solmitaan korvastimiin asetetut langat, 
ja niin se taas voidaan asettaa käymään. Nämä kuluvat verrattain 
pian, joten niitä muutetaan usein.

Näissä rullakoneissa on nelisivuiset akselit ja paperi ajetaan 
puuhylsylle. Voidaan tehdä myös niin, että ajetaan n.s. haspille. 
Tämä tarkoittaa sitä, että muutetaan kaksi paksua rautavalssia 
akselien tilalle.

Rullaus tapahtuu siten, että paperi juoksee koneelta esim. ylim
mälle haspille. Kun se tulee täyteen, muutetaan paperi juoksemaan 
alimmaiselle haspille. Ylimmäiseltä aloitetaan nyt uudestaan rullaus 
n.s. karvauskoneella.

Kun paperia aloitetaan muuttaa toiselle, asetetaan pohja ensin 
pyörimään, koetetaan sitä ensin käsin ja jos sen voi käsillä jarrut
taen pysäyttää, on siinä oikea veto. Paperin syrjään tartutaan 
kiinni, vedetään se jonkun matkaa poikki, samalla vetäen sen tyhjän 
pohjan päälle ja hiukan vinoon paperin takasyrjää kohti. Kun se 
on kireällä, lyödään vedettävä reuna äkkiä poikki ja työnnetään 
toisella kädellä pohjan eli haspin ympäri, samalla katkaistaan se 
kokonaisuudessaan juoksemasta täydelle haspille.

Kun paperi on täysilevyisenä tyhjän pohjan päällä, kiristetään 
vetoa, että pohja tulisi kovaksi. Muodostuvan rullan laatu riippuu 
siitä, miten muutto on onnistunut ja onko pohja tullut kovaksi.

Kaatunut rulla merkitsee usein hylkypaperia, sillä jos kaatumi
nen on suuri, niin sitä on vaikea saada enää uudestaan rullaus- 
koneilla suoraksi. Kaatumista voidaan kyllä estää sillä, että lyö
dään kiiloja rullan päähän. Kiilat tehdään koivusta ja hyvin 
sileiksi, että ne eivät repisi rullaa. Yleensä on kiilojen käyttöä väl
tettävä, sillä niiden takia tulee usein hylkypaperia. Mitä useam
min näkee jonkun käyttävän kiiloja, sitä huonompi ammattimies 
hän on. Jos rulla alkaa kaatua, niin parhain tapa on muuttaa se.

Ohuet, heikkomassaiset ja kapeille rullille ajettavat paperit vaati
vat hyvin huolellisen rullauksen. Rulla-akselit pitää olla suorat, jos 
ne aikaan saavat heittoa, niin se katkaisee helposti ohuen silkki- 
paperin. Veto tulee olla tasainen, ei saa olla mitään nykimistä. 
Nykiminen tulee siitä, jos hankauspyöräin väliset viltit ovat kulu
neet koviksi. Kovien renkaiden tilalle on muutettava öljyssä tai 
talissa liuotetut renkaat. Rullan hyvyys riippuu tosin myös siitä, 
onko paperi metalliverkolla muodostunut tasaiseksi, jos se on epä
tasainen, tulee rullasta myös epätasainen. Varsinkin rotatsiopaino- 
papereiden tulee olla hyvin tasaisia, sillä ne rullataan uudestaan 
isoihin rulliin. Jos rullat eivät ole tasaisia, niin kirjapainossa on 
niitä vaikea saada menemään lävitse.
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Suurissa sanomalehtipaperikoneissa on nykyisin rullakone, jossa 
rullataan aina samanlaiselle rullalle. Siinä on yksi suuri kannatus- 
valssi, sekä kaksi paria laakereita, joihin asetetaan rautavalssL 
Laakerit on asetettu kääntöhammaspyörän yhteyteen siten, että 
paperin juostessa pohjan päälle, se siirtyy aina samanmukaisesti 
taaksepäin. Rullan pyörintä tapahtuu kannatinvalssin hankauksen 
vaikutuksesta, rullien paino on tässä noin 2000 kg. Rullauslaitteita 
on hyvin monenlaisia.

Pääasia on se, että nämäkin laitteet hoidetaan hyvin huolelli
sesti, sillä sananlasku sanoo, että "niinkuin metsään huutaa, niin. 
kaiku vastaa” . Näin on rullauksessakin. Jos huolehdimme siitä 
huonosti, niin tulos on huono ja päinvastoin. Pienemmässäkin koh
dassa tulee olla aivan tunnontarkka. Paperin rullaus on, vaikkakin 
näyttää yksinkertaiselta, hyvin tärkeää ja paljon harjoittelua vaati
vaa työtä. Varsinkin niissä koneissa, joissa paperia ajetaan puu- 
hylsylle, vaaditaan suurta nopeutta ja taitoa.

Paperin kastelijat

Useat paperilaadut vaativat hyvän kiillon. Se saadaan hyvän, 
kastelun avulla.

Vanhempina aikoina olivat kastelukoneet paperikoneesta erillään. 
Nykyisin on kastelukoneet .yhdistetty kiilloitus- ja rullakoneen 
väliin, juuri siihen kohtaan, jossa paperi alkaa kääriytyä rullalle.

Paperin kasteleminen tapahtuu siten, että veden annetaan hie
nona sateena pudota paperin pinnalle. Kun paperi kiertäytyy rul
lalle ja se saa siinä jonkun tunnin seisoa, tasaantuu vesi, joka 
kohtaan.

Kastelulaitteita on myös monenlaisia. Yleisin muoto on harja- 
rulla. Laite on yksinkertainen. Ensiksi siinä on peltistä tehty 
vesisäiliö. Se on puolipyöreä kouru, jossa pyörii jouhista valmis
tettu rulla. Rullan yläpuolella on kiinteä rautalevylaahaaja. Sitä 
voidaan nostaa ja laskea aina sen mukaan, miten paljon vettä tarvi
taan laskea paperin pinnalle. Tultuaan rullan alta, viskautuu vesi 
hienona suihkuna alas ja laskeutuu paperille.

Paljon yksinkertaisempi on seuraavan muotoinen laite, joka voi
daan kotonakin hyvin valmistaa: Paperin yläpuolelle asetetaan
ruiskuputki, siitä puhaltautuu vesi ylöspäin peltilevyä vastaan, josta 
taas putoaa sateena alas paperin pinnalle. Hanaa avaamalla saa
daan vesimäärä lisääntymään. Kukin paperilaji vaatii sen paksuuden 
ja muiden ominaisuuksien mukaisen määrän vettä. Silloin, kui*
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aletaan uudelleen paperilajin valmistus, on ajettava ensin pieni, 
rulla, se viedään kiilloituskoneelle ja otetaan selville sen vesipitoi
suus. Tämän jälkeen järjestetään vesimäärä edelleen ja annetaan 
rullien seistä noin vuorokauden ajan. Tämän jälkeen toimitetaan 
kiilloitus.

Sanomalehtipaperikoneissa rullataan paperi uudelleen, sillä taval
lisesti tulee katkeamia ja tällaisena ei sitä voida rotatsiokoneella. 
leikata.

Uudelleen rullaus- (karvi-) koneessa eroitetaan hylkypaperi pois, 
liimataan katkeamat yhteen niin, että saadaan yhtämittainen paperi- 
rata.

Paperin liittäminen suoritetaan tavallisimmin hyvin ohuella 
kautsukkinauhalla. Paperi repäistään ensin suoraksi ja nauha vede
tään sen pinnalle. Sitten nostetaan toinen paperireuna päälle.

Tavallinen sähkösilitysrauta on pidettävä aina kuumana. Rau
dalla kuumennetaan nyt paperien Välissä oleva nauha. Rauta el 
saa olla kovin kuuma, sillä se aiheuttaa kautsukkinauhan palamisen, 
ja silloin sen liimaava ominaisuus katoaa ja liitoksesta ei tule 
pitävä.

Paperin pinta ei kuumennettaessa saa tulla ruskeaksi. Liitok
sien huonosti onnistuminen aiheuttaa usein rotatsiorullakoneella 
hylkypaperia, sillä paperin nopeus on siinä noin 400—600 metriäkin 
minuutissa, ja jos se siinä katkeaa, niin purkautuva ” tampuri” pyö
rii vielä monta ympärystä ja purkautuva paperimäärä menee raa
kiksi.

Karvikoneella on työskenneltävä paperia säästäen. Ei saa tar
peettomasti ottaa liitosta tehdessä hyvää paperia huonon paperin 
joukkoon.

Usein näkee taitamattoman rullaa jän ottavan paperia hyvin 
paksusti, kymmenen, jopa kaksikymmentäkin kerrosta, kun kolmi
sen kerrosta olisi riittänyt. Jos kone on jonkun verran "risannut” 
ja rullalle tullut päitä, ottaa paperia tuhoava rullari ne lisän kanssa 
raakkikasaan, mutta oikea, kunnollinen rullaa ja tekee liitoksen ja  
ajaa sen rullaan.

Liitos voidaan tehdä myös puusepän liimalla. Se on tosin 
hitaampi ja useimmin huonommin onnistuva tapa. Usein vedetään 
liimaa kovin paksulti ja lähelle paperin reunaa. Kun sitä nyt rau
dalla kuumennetaan ja puristetaan, niin liima tietenkin ensin lämpe- 
nee ja notkistuu, samalla puristautuen laajemmalle alalle sekä kul
keutuu pois paperin välistä ja tartuttaa rullalle mennessään eri ker
rokset kiinni toisiinsa. Samoin rikkoutuu paperi raudan vaikutub-
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Kuva 81. Rotatsiorullakone

sesta. Siihen tosin voidaan asettaa paperipala paikaksi, mutta sit
tenkin tällainen liitos aiheuttaa kirjapainossa katkeaman.

Rulla on koetettava saada suoraksi, siis niin, että sen päät ovat 
tasaiset. Silloin se menee hyvin rotatsiokoneen lävitse.

Rotatsiokone
Nykyisin ei sanomalehtipaperia käytetä enää paljoakaan ark

keina. Suurin osa käytetään rullana. Suuret rotatsiopainokoneet 
ovat vain rullarakenteisia. Tämän vuoksi on paperi rullattava 
hyvin, määrätyn levyisiin rulliin.
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Rotatsiorullakoneen muodostavat seuraavat pääosat: kehys, kaksi 
isompaa valssia, jotka kannattavat ja pyörittävät siihen muodostu
vaa rullaa, halkileikkausterät, terien edessä oleva tasainen johto eli 
tasauslaatta, ” tampurin” kannatuslaakerit jarrulaitteineen, paino- 
valssi sekä erilainen määrä paperinjohtovalsseja.

Veto- eli johtovalssit ovat tavallisesti hyvin lähellä toisiaan. 
Toiseen valssiin johdetaan liike moottorista.

Terät ovat tavallisesti kiinteässä akselissa. Näitä vastaan paine
taan yläakselissa olevat kiekkoterät. Kiekkoterät on asetettu siten, 
että niitä voidaan nostaa ja laskea sekä siirtää tarpeen vaatiessa 
sivulle.

Toisissa koneissa näkee sellaisen teräasetuksen, että on ylä- sekä 
alaterät, n.s. lautasterät. Yläakselin terät saadaan siirtymään yht
aikaa sivuun eli irti alateristä kääntämällä koneen sivussa olevasta 
käsirattaasta. Tämä on käytännöllisempi siitä syystä, että paperin 
katketessa ei tarvitse nousta koneen päälle ja yksityisesti irroittaa 
joka terää alateristä (Kontupohja).

Kiekkoterät on useammin vielä rakennettu niin, että terän saa 
käymään joko aivan suorassa kulmassa alaterää vasten tai vinossa 
suunnassa. Tämä on hyvä sentähden, että terän kuluessa se voi
daan kääntää vähän vinoon alaterää vasten, ja niin se leikkaa taas 
paremmin. Tämä tapa ei tosin ole suositeltava kuin äärimmäisissä 
tapauksissa, sillä näin tehden terä kuluu kulmasta yhä enemmän 
ja kun se viedään teroitettavaksi, joudutaan siitä ottamaan silloin 
paljon pois, terät eivät näinollen ole pitkäikäisiä.

Useissa rotatsiokoneissa huomaa sen epäkohdan, että teräakselit 
ovat liian heikot. Kun kone asetetaan nopeaan käyntiin ja varsin
kin sen nopeuden äkkiä kiihtyessä se alkaa täristä ja voi tehdä 
paperin syrjän epätasaiseksi. Koneen nopeushan voidaan nostaa 
muutamissa sekunteissa o—500 metriin. Monessa koneessa, niin 
myös Kontupohjan, on terät asetettu liian kauas valmiiksi kääriy
tyvästä rullasta. Jos ajetaan kapeata paperia, niin silloin tulee usein 
katkeamisia.

Tampurin laakeripukat tulee olla sellaiset, että voidaan toimittaa 
tampurin siirto päittäin koneen suuntaan. Kun paperirulla on kaa
tunut, niin voidaan sitä nyt tässä säännöstellä keskemmälle, että 
reunanauha saadaan pois kunnollisesti. Yleensä on laakereissa 
liian pieni liikkumisvara.

Rullakoneen hoidossa on myös monia seikkoja pidettävä sil
mällä. Terät on pidettävä hyvin terävinä, että leikkauksen jälki 
olisi tasainen. Tylsä terä repii paperin syrjän ja rullasta tulee 
ruma. Tätä jälkeä koetetaan usein korjata sillä, että sitä tasataan
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jollakin teräesineellä rullan pyöriessä, mutta usein tämäkin pahen
taa asiaa, jos on tylsä teräesine ja rullan pää jonkun verran peh
meä. Tässä tapauksessa repäisee se vain enemmän.

Tylsän terän vaikutuksesta tulee paperin syrjä paksummaksi ja 
tekee rullan myöskin saman mukaiseksi.

Teriä ei tule kiristää kovasti toisiaan vasten, sillä se aiheuttaa 
kuumenemisen, ja näin tylsyminen tapahtuu nopeammin. Terien 
ei saa antaa käydä tyhjinä. Ne on aina irroitettava toisistaan, kun 
niitä ei tarvita.

Paperikoneen käynnistys

Kun nyt olemme saaneet tietää muutamia tärkeimpiä kohtia 
paperikoneen rakenteesta, tulee meidän tietää myöskin vähän sen 
käynnistyksestä.

Saimme tietää, että paperikone on moniosainen ja iso kone. 
Niiden pituus voi olla noin n o  metriä (Pohjois-Europan suurin).

Tällaisen koneen käynnistys vaatii huolellisuutta, tarkkaavai
suutta ja ammattikokemusta. Jos yksikin osa on epäkunnossa, ei 
voida valmistaa paperia, ennenkuin se on korjattu.

Käynnistyksessä on otettava huomioon monta yksityisseikkaa. 
Käynnistys riippuu jonkun verran siitä, onko pysähdysaika ollut 
pitempi vai lyhyempi.

Ensiksi koetetaan siis saada selvyys, ovatko kaikki osat kun
nossa.

Ensiksi on saatava sylinteriryhmät pyörimään, sillä ne tarvitse
vat tunnin, pari kuumentuakseen, jos nimittäin ovat jäähtyneet.

Jos sylintereissä on villaviltit ja ne on löysätty, niin tulee niitä 
kiristää. Ryhmän annetaan hiljakseen käydä ja samalla lasketaan 
varovasti höyryä. Nämä työt kuuluvat sylinterimiehen tehtäviin.

Koneenhoitaja tarkastaa märkien pusertimien viltit. Niitä kiris
tetään jonkun verran. Sitten lasketaan ylimmäiset puserrinvalssit 
vapaasti alas. Viltit kastellaan, antaen samalla pusertimien hiljal
leen kiertää. Kun viltit ovat hyvin kastuneet, kiristetään niitä ja 
asetetaan painot päälle. On hyvä vielä tarkistaa kaavaajien terät 
ja puhdistaa ne.

Asetetaan käymään massasäiliöiden sekotta jät, massa- ja imu- . 
pumput. Tätä ennen on tietenkin vesipumppu käynnissä. Jos on 
kysymyksessä sukkavalssikone, tehdään lämmintä soodavettä ja har
jataan sukkahuopa. Metalliverkon annetaan kiertää hiljalleen muu
tama kierros.

Kun sylinterit ovat kuumat, aletaan ottaa massaa. Imulaatikot 
täytetään vedellä. Sihdit asetetaan käymään.
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Koneen nopeutta lisätään. Kun on havaittu, että kaikki pyörii 
kunnollisesti, lasketaan massa hiekkuriin ja siitä edelleen rintalaa- 
tikkoon ja annetaan sitä tietä mennä jonkun verran tuukin alle.

Kun massa on saanut oikean vahvuuden ja määrän, suljetaan 
rintalaatikon pohjaluukku ja annetaan massan nousta metalliver
kolle.

Koneenhoitaja seuraa massan kulkua verkolla, ja kun se on 
sivuuttanut imulaatikot, avataan imuputken hanat, jolloin alkaa 
paperikerroksen kuivaaminen. Jos koneessa on sukkavalssi, niin 
tavallisemmin sylinterimies huuhtoo vesiletkun avulla paperin alas. 
” Prässipoika” tarttuu viistopilliin, vetää sen eteen ja suihkun avulla 
irroittaa kapean nauhan paperin syrjästä. Sylinterimies irroittaa 
kämmenellään lyöden paperinauhan metalliverkolta ja heittää sen 
ensiviltille.

Millspaukh-valssisella koneella irroitetaan paperi verkolta puris
tetun ilman avulla. Jos vilteissä on oikea pingoitus ja valssien pai
not oikein järjestetty, kuljetetaan paperin pää edelleen, mutta jos 
pusertimet repivät paperia, on löysättävä painoa nostamalla kädellä 
painojen kannatustankoa. Jos se auttaa, viedään paperi kuivaus- 
ryhmälle.

Jos on hyvin tottunut sylinterimies, niin sillä osastolla ei ole 
paljonkaan työtä, sillä paperin pää kulkeutuu hyvin sen lävitse.

Rullakonemies on tätä ennen kastellut paloöljyllä kiilloituskone- 
valssit. Jos nyt paperin kuivuus on normaalista, lasketaan se kiil- 
loitusvalssien väliin, jos paperi on märkää, odotetaan sen kuivu
mista. Jos ei ole käytettävissä puristettua ilmaa, tartutaan käsin 
paperiin. Käsi puristetaan nyrkkiin ja työnnetään se sekä paperi 
valssien kitaan. On aina muistettava se, että ei työnnetä kättä suo
rin sormin valssien kitaan, sillä sormet voivat joutua valssien väliin 
ja  ruhjoutua. Puristetulla ilmalla työskentely ei tuota tätä vaaraa, 
kun siinä paperikaistale puhalletaan ilman avulla valssien väliin.

Paperin tultua valsseilla kireälle ja suoraksi, johdetaan se rulla- 
koneeseen.

Kun kone on näin alkanut normaalisen työskentelyn, lisää 
koneenhoitaja massaa ja koneen pyörintänopeutta, sylinterimies 
höyryä.

Tässä ylimalkaisesti työt, joita koneen käynnistys vaatii. Mutta 
käynnistys ei ole aina näin yksinkertainen asia. Toisinaan täytyy 
työskennellä tuntikaupalla, ennenkuin saadaan kone hyvin käy
mään. Näin tapahtuu useimmiten isompien remonttien jälkeen. 
On vanha tapa, että mitä isompi remontti, sitä enemmän raakkia 
alkaessa.
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Kuva 82. Hienopaperikone (Yankee)

Paperikoneella työskentely vaatii paljon harjoittelua ja luontai
sia taipumuksia siihen työhön.

Olisi oikea se menetelmä, että tutkittaisiin tarkkaan henkilön 
luonteenominaisuudet ja taipumukset, ennenkuin hänet otetaan 
johonkin vaativaan työhön. Nopean huomiokyvyn lisäksi vaaditaan 
paperikoneen hoitajalta ahkruutta ja vastuuntuntoa, sillä hänen hal
tuunsa on uskottu yksi kalleimmista koneista, joita nykyinen kone
teollisuus valmistaa.

Erikoispaperikoneet

Ensimmäisen paperikoneen keksimisen ja rakentamisen jälkeen 
on rakennettu ja kokeiltu monia eri muotoja. Useat rakenteet ovat 
unohtuneet, toiset ovat jääneet käytäntöön.

Tärkeimpinä on näinä aikoina pidettävä kahta eri muotoa. Toi
nen on yksisylinterinen "purjekone” , toinen, hyvin yleinen muoto, 
on sylinteri- eli pahvikone.

Purje- eli yksisylinteripaperikone on pysynyt alusta alkaen joten
kin samanlaisena.
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Purjekone
Kuvassa on purjekone. Se eroaa toisista tavallisesti vain puris

tin- ja kuivausryhmän puolesta. Metalliverkko-osa on alkupäästään 
samanlainen kuin tavallisessa paperikoneessa. Puristinryhmän muo
dostaa tavallisesti vain kaksi puristinta. Ensin on sukkapuristin, 
sitten märkäpuristin. Tultuaan sukkapuristimeen taittuu paperi 
sen ympäri kiertävään purjevilttiin ja kulkee sen varassa toiseen 
puristimeen, siinä se kääntyy ylös ja menee purjeen mukana takai
sin, tarttuen saÄialla kuivaussylinterin pintaan. Siitä sen kaavaaja 
irroittaa kuivana pois.

Kaavakuva osoittaa paperin kulun purjekoneessa. Purjeviltissä 
eli toisin sanoen yläviltissä on pesulaite viltin pesua varten. Se on 
rakennettu niin, että siinä voidaan venttiilin avulla järjestää pesu
veden lämpimyys aina sen mukaan, kuin kulloinkin tarvitsee.

Jos yläviltti likaantuu enemmän, käytetään silloin enemmän vettä 
sekä höyryä. Tosin silläkin on määrätty rajansa, johtuen tietenkin 
siitä, miten kuivaksi viltti saadaan puristetuksi, sillä märkänä viltti 
ei saa joutua paperin pintaa vasten. Sylinterin tulee olla mah
dollisimman suuri, jotta paperi kuivaisi hyvin.

Näitä "purjekoneita” on muunnettu myöhemmin siten, että ora 
lisätty kuivaussylinterien 
lukua, ja näin niillä voi
daan nykyisin valmistaa 
sanomalehtipaperiakin.

Yleisemmin on nämä 
koneet rakennettu erikoisia 
laatupapereita, silkki-, pul
lo-, albumi-, kaapeli- ym. 
papereita varten. Näistä ' 
on kaksi ensin mainittua 
paperilajia hyvin ohuita, 
noin 12—25

1 7 1 0 -
Kuva 83. Paperin suunta yksisylinterisellä koneella. 1 rintalaatikko, 2 rinta- 
valssi, 3 asetinvalssi, 4 sukkapuristin, 5 märkä puristin, 6 kuivaussylinteri,,

7 paperirulla
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ohuet paperit ovat prässikoneella verrattain vaikeat valmis
taa. Purjekoneissa ne menevät hyvin, sillä niissä ei ole sitä vaaraa, 
että paperi katkeaisi ennen kuivumistaan. Katkeaminen tapahtuu 
vasta silloin, kun paperia asetetaan rullalle.

Jos on vain yksisylinterinen kone, niin sillä valmistetaan vain 
toispuolikiiltoisia papereita. Paperiin tulee hyvä kiilto sille puo
lelle, joka painautuu sylinterin pintaa vasten, toinen puoli jää 
karkeaksi. Kiillon hyvyys riippuu siitä, miten hyvässä kunnossa 
on sylinterin pinta. •

Jos kaavaaja on hyvässä kunnossa, pitää se sylinterin pinnan 
puhtaana ja sen mukana tulee myös hyvä kiilto.

Paperi puristetaan sylinterin pintaan pehmeiden, kimmoisien 
valssien avulla. Usein nähdään myös viltistä tehtyjä valsseja. 
Valssit tehdään jotenkin seuraavaan tapaan: Paksussa rauta-
akselissa ovat kierteellä varustetut päätykappaleet. Päätykappalei
den väliin asetetaan kaksikerroksisia vilttiliuskoja. Välillä puriste
taan voimakkaasti ja taas asetetaan liuskoja, kunnes väli on tullut 
täyteen. Sen jälkeen asetetaan päätykappaleet kiinni ja niin on 
valssi valmis, jos valmistus on onnistunut hyvin. Muussa tapauk
sessa se sorvataan tasaiseksi. Kummivalsseja käytetään myös hyvin 
paljon. Koneen pysähtyessä on iso sylinteri aina irroitettava puser- 
timen pinnasta, ettei se polttaisi vilttiä ja kumia.

Purjeviltteinä käytetään joko sileää tai merkkaavaa vilttiä. 
Sileällä saadaan paperin pinta tasaiseksi, merkkaavalla kuviolliseksi 
tai viivalliseksi. Ns. ribbet-purjeella saadaan suora tai vino viivaus.

Viivat muodostuvat siten, että viltti on kudottu epätaiseksi ja 
se painaa paperin kovemmin kiinni sylinteriin siltä kohdalta, missä 
on paksumpi lanka, ja siihen muodostuu parempi kiilto ja ohuem
paan kohtaan heikompi kiilto.

Tällaisilla koneilla saadaan erittäin kauniita ja hyviä papereita, 
aina sen mukaan, millaista paperia ja millaisesta massasta valmis

tetaan.
Kun siis valmistetaan toiskiiltoista paperia, niin se siis kuiva

taan jo isolla sylinterillä kuivaksi ja seuraavat sylinterit ovat aivan 
kylmiä. Molemminpuolinen kiilto saadaan siten, että paperi kui
vataan isolla sylinterillä huonosti, seuraavilla sylintereillä kuivataan 
se sitten kuivaksi ja kiillotetaan joko konekalanterissa tai jälki- 
'kiilloituskoneessa.

Työskentely yleensä on samantapaista kuin nopeasti käyvissä
kin koneissa. On kuitenkin huomioitava joitakin erikoiskohtia, 
kuten viltin pesun järjestely ja se, että paperin tulee tarttua aina 
.kuivaussylinteriin kiinni. Paperi ei saa kulkea purjeen mukana
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ympäri, sillä jos paperi kulkee purjeen mukana, niin se menee 
rikki hyvin helposti. Isolla kuivaussylinterillä ei käytetä" vilttiä. 
Jos kuivaus toimitetaan liian äkkinäisesti, niin se lyö paperin irti 
ja kuivaus tulee hyvin epätasainen, toinen kohta jää märäksi ja 
toinen kuivaa liiaksi.

Sylinteri- ja  pahvikoneet

Edellä esitetyillä koneilla ei voida valmistaa kovin paksuja pape
reita, mutta kun niitä kumminkin käytetään hyvin paljon, on sitä 
varten rakennettu erilaisia koneita.

Pahvikoneet eroavat hyvin suuresti tavallisesta paperikoneraken- 
teesta, varsinkin sen märkä pää. Sylinteripuoli on yleensä saman
lainen kuin tavallisissa koneissa.

Massasäiliöt ja sihdit ovat samanlaiset kuin tasotuukikoneissa. 
Metalliverkkoryhmän muodostaa i—10 metalliverkolla päällystettyä 
kokoojasylinteriä. Näitä koneita yleensä nimitetään kartonkikoneiksi.

Pahvikerroksia kokoavat sylinterit on asetettu perättäisesti ja 
näin muodostuukin koneen alkupää verrattain pitkäksi, Kokooja- 
sylinterilaatikko on yksi- tai kaksiseinäinen ja massan kierto on 
järjestettävä niin, että se ei tee varsinaisessa sylinterilaatikossä 
nopeaa kiehuntaliikettä.

Kuva 84. Nykyaikainen pahvikone
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Sylinterit pyörivät hitaasti ja niiden pinnalle tarttuu ohut 
massakerros. Sylinterin päällä kulkee viltti ja se painetaan kiinni 
sylinterin pintaan. Massakerros tarttuu vilttiin kiinni ja sen kul
jettamana kulkee seuraavan sylinterin kohdalle, tartuttaen siitä 
myös kerroksen ja näin edelleen, kunnes jokaisesta sylinteristä 
on siihen tarttunut massakerros.

Nyt se kulkee vinopuristimien väliin. Vinopuristimet ovat kupa
risia valsseja, niitä on 6—8 paria. Vino valssit ovat saaneet 
nimensä siitä, että ne ovat alenevassa tasossa: ensimmäinen pari 
on ylempänä ja seuraavat aina alempana. Valsseissa on vinoase- 
tus sen tähden, että kokoojasylinterit ovat korkeat ja ensimmäisen 
valssiparin tulee olla niiden tasolla, ja seuraavat alenevat siitä 
syystä, että viimeinen olisi sukkapuristimen kanssa samalla tasolla.

Vilttejä on kaksi kappaletta: ylä- ja alaviltti. Yläviltti on 
pitempi kuin alimmainen. Vilttejä on aina 65 metrin pituisia. Y lä
viltti kiertää ylimmäisen sukkavalssin ympäri ia alaviltti alimmai
sen ympäri. Ylävalssissa on sukkahuopa, alimmainen on vain 
kuparipäällyksinen valssi. Seuraavat puristimet ovat yleensä saman
kaltaiset kuin paperikoneissa.

Paksujen kartonkien valmistus on toisinaan hyvin vaikeata. 
Jos massa on lyhyempää, niin se aiheuttaa silloin kuulaamisen, ja 
se on hyvin usein vastuksina. Kuulaaminen tapahtuu siten, että 
vilttien väliin joutuu ilmaa ja se aiheuttaa massakerroksen kul
keutumisen siltä kohdalta pois ja sysäytyy syrjemmäksi, johon 
tulee taas paksumpi kohta.

Tämä on vaikea korjata, jos koneessa on ohutta massaa. Aut
taa kyllä, kun puupuikolla pistetään viltin lävitse. Silloin ilma 
pääsee kulkeutumaan reiästä pois. Tämä epäkohta korjaantuu, 
kun saadaan pitempikuituista massaa, mutta jos se taas on kovin 
pitkäikuituista, niin silloin se alkaa myöskin katketa. Jos massa 
on pitkäkuituista, katkeaa kerros hyvin tiheään, varsinkin menee 
syrjä erittäin pahasti poikki.

Hyvin haitallinen on vielä se, että pahvikerros halkeaa kiilloi- 
tuskoneessa. Toisinaan halkeaminen tapahtuu aivan täydellisesti. 
Kun koneessa on lyhytkuituinen massa, ei se kuiva kunnollisesti, 
vaan jää siihen keskelle märkä paikka ja nyt siitä jouduttuaan 

l kiilloitusvalsseille, joissa paperikerros joutuu tekemään hyvin pieniä
käänteitä, irroittuu yläkerros pois.

Toisinaan lakkaa halkeaminen sillä, että pahviin tehdään reikiä 
kiilloitusvalssin edessä tai reijitetään ennenkuin pahvi nousee sylin
terille.

Sylinteriryhmä on suurissa koneissa kolmessa rivissä.
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Kuivausvilttejä ei ole ollenkaan, sillä nopeus on verrattain pieni, 
keskimäärin 20—40 metriä minuutissa. Tällä nopeudella voidaan 
pää kuljettaa ilman vilttien apua.

Kartongit ajetaan numeron, eikä neliömetripamon mukaan, 
kuten paperit.

Kiilloituskoneen perässä on leikkauskone, jossa tapahtuu pahvin 
arkeiksi, leikkaus. Tämän jälkeen suoritetaan lajittelu.

Paperin viimeistely

Sanomalehti- ja halvemmat painopaperit käytetään sellaisina 
kuin ne paperikoneelta saadaan. Ne vain rullataan ja pakataan.

Paremmat paperilajit joutuvat vielä usean eri käsittelyn alai
siksi.

Paperin viimeistelyssä seuraa tavallisesti paperikoneen jälkeen 
kiilloituskone. Vanhempina aikoina ja vielä nykyisin joissakin 
vanhoissa tehtaissa nähdään käytettävän laattakiilloitusta. Tätä 
muotoa käytetään vain kalliimpien paperien Kiilioituksessa, sillä työ 
on hyvin hidasta. Laattakiilloitus tapahtuu siten, että paperiarkit 
ladotaan kiiltopintaisten sinkki- tai kuparilevyjen väliin. Nämä 
levyt lasketaan kahden valssiparin lävitse, jolloin metallilevy jou
tuu hiukan liikkumaan ja näin tekee hankkauksen kautta paperin 
pintaan hyvin tasaisen kiillon. Tässäkin kiilioituksessa tulee pape
rin olla hyvin kostutettu. Laattakiilloituksessa ei paperi joudu 
yhtään kuivumaan.

Suurin osa papereista kiillotetaan kalanterilla. Näitä voi olla 
kahdenlaisia: kitka- eli hankauskalantereita ja painokalantereita.
Edellisissä saadaan toiseen puoleen parempi kiilto kuin toiseen. 
Näitä myös käytetään yleensä vähän.

Paino- eli rullakalanteri

Aikaisemmin esitetyn kuvan mukaisessa koneessa kiillotetaan 
paperi paineen vaikutuksesta. Paino- eli rullakalanterin muodostaa 
useampi päällekkäin asetettu valssi.

Valssit on asetettu niin, että on vuoroin teräs-'ja paperivalssi. 
Toisissa koneissa, joissa valssien pyörintä johdetaan kolmanteen 
akseliin, on kaksi paperivalssia päällekkäin.

Alimmainen valssi ja usein ylimmäinen on suurempi kuin toiset. 
Alimmaisen tulee olla paksu, että se ei taipuisi.

Paperivalssit valmistetaan paperista. Mitä kimmoisampi valssi
* on, sen parempi.
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Kimmoisuuden tähden tehdäänkin valssipaperi mahdollisimman 
pehmeistä kuiduista. Tästä syystä valmistetaankin paperi enim
mäkseen villasta.

Tarkoitukseen soveltuvat erittäin hyvin vanhat huopahatut, 
huopatossut y.m.s. Näistä valmistetaan paperi hyvin keveästi 
pusertaen ja heikolla kiillolla. Paperi. leikataan arkeiksi sen 
mukaan, miten suureen valssiin se käytetään. Arkkeihin teh
dään neliön muotoinen reikä, hiukan suurempi kun akseli, että arkit 
painautuisivat valmistettavan valssin akseliin. Akselissa on irro 
tettavat päätykappaleet. Paperiarkit puristetaan tiiviisti toisiinsa. 
Päätykappaleet puristetaan lujasti kiinni. Tämän jälkeen suorite
taan sorvaus, ja niin on valssi valmis käytettäväksi.

Valssin valmistus on taitoa vaativaa työtä, sillä sen hyvyys 
riippuu siitä, millaisella paineella se valmistetaan. Jos se tehdään 
pehmeä, niin siihen muodostuu verrattain helposti naarmuja, lovia 
ja erilaisia kuoppapaikkoja. Kovaan valssiin ei niitä tule niin 
helposti, mutta silloin on sen kimmoavaisuus pienempi ja esiinty
vät viat vaikeammin poistettavissa.

Nämä valssit murtuvat helposti, paperi alkaa irtautua pois. 
Tähän voi olla useampia syitä, joko valssin valmistuksessa tai sen 
hoidossa. Pesu on esim. voitu suorittaa virheellisesti. Valssi likaan
tuu ja pihkaantuu pitkäaikaisesta käytöstä. Silloin tehdään joku 
lipeäliuos ja valssi pestään sillä. Liuos on voinut olla kovin 
vahva. Tästä syystä paperi alkaa murtua.

Myöskin voidaan uusien valssien asetus suorittaa virheellisesti.
Ensin on valssien annettava käydä kolme, neljä tuntia ilman 

painoja. Senjälkeen ne kastellaan vedellä, johon on sekoitettu hiu
kan jotakin hapanta ainetta, esimerkiksi alunaa tai suolahappoa. 
Liuos on heikosti hapan. Valssin annetaan pyöriä ja vähin erin 
lisätään painetta. Kasteleminen aiheuttaa sen, että pintakerros 
tulee kovempi ja sydän pysyy pehmeämpänä. Jos nyt käytetään 
kovin hapanta liuosta, niin se murtaa valssin pinnan ja valssi 
menee*pian pilalle. *

Valsseja pestessä on vältettävä väkevää soodaliuosta. Pesu on 
suoritettava saippuavedellä.

Valssin murenevaisuuden aiheuttaa vielä öljy. Sitä on varo
vasti käsiteltävä, ettei se pääsisi tunkeutumaan päätykappaleiden 
kautta valssille.

Liiallinen kuumeneminen aiheuttaa myös valssin murenemisen.
Kiilloituskoneen käyttö on järjestetty niin, että paperin päätä 

johdettaessa kone pyörii hitaasti, ja kun se on saatu menemään 
jo rullalle, lisätään nopeutta.
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Kiilloittuminen tapahtuu osaksi puristuksen ja osaksi han
kauksen vaikutuksesta, sillä valssien välisessä yhtymäkohdassa 
tapahtuu aina pieni luisuminen. Tämän luisumisen huomaa hel
posti paperia tarkastellessa. Jos paperi on likaista, jos siinä on 
hiekkaa ja muuta likaa, niin on hiekka jyvänen tehnyt paperiin 
joko kaksi reikää tai sitten yhden, hiukan pituussuuntaisen reiän.

Paperi tulee kuljettaa aivan tasaisena valssien lävitse, valssien 
väliin ei saa joutua minkäänlaisia paksumpia kohtia. Paperi repäis
tään ensin molemmin puolin hiukan kapeammaksi, sen tulee muo
dostaa n.s. lumireen kärjen. Kärki voidaan taivuttaa kaksinkerroin, 
niin sitä on silloin parempi kuljettaa. Kuljetettaessa on aina jokai
sella valssilla oltava käsin vastassa, että paperin kärki kääntyy aina 
tasaisesti alaspäin seuraavan valssin väliin. Voidaan tehdä kor
keintaan kaksinkertainen käännös. Tämä ei vielä aiheuta lovea 
valssiin.

Paperin kosteus tulee olla hyvin tasainen, jos paperi on syr
jistä märkää, tarttuu se hyvin helposti paperi valssiin kiinni, ja jos 
se saa siihen kiertäytyä, niin se murtaa valssin. Jos on saatava 
hyvin voimakas kiilto, ajetaan sama paperi lävitse kaksi kertaa, 
ja paperin tulee olla hyvin märkää.

Leikkauskoneet

Jokseenkin kaikki paperilajit on leikattava. Aikaisemmin käsi
teltiin rotatsioleikkuria. Nyt tutkimme arkki-, riisi- .ja bobiini- 
koneita.

Arkkileikkurina käytetään enemmän n.s. vernyleikkuria. Viime 
aikoina on yhä enemmän myöskin englantilaisleikkuri alkanut saada 
jalansijaa. Vernyleikkuri on saksalainen ja sen toiminta on joten
kin seuraava:

Ensiksi on rullateline, johon voidaan asettaa 10—20 rullaa. Rul
latelineeltä johdetaan kaikki paperilevyt yhtaikaa kahden valssin 
väliin ja siitä edelleen viltin tai hihnojen kuljettamana "prässin” 
väliin. Tätä ennen suoritetaan paperin halkaiseminen määrätyn- 
levyisiin osiin. Kuljettaja eli "prässi” on kaksiosainen. Alimmai
nen kappale, n.s. alasin, on leveä ja vahva rauta, jota vastaan ylä
osa eli traversi laskeutuu ja puristaa paperikerrokset kovasti kiinni. 
Nyt se käyttöpyöriin kiinnitettyjen veivikampien vetämänä liikkuu 
eteenpäin. Tultuaan määräpaikkaan eli kuljettuaan arkin pituisen 
matkan irroittuu traversi alasimesta ja alkaa palautua takaisen alku- 
asentoonsa, uutta hakemaan.
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Samanaikaisesti, kun pa- 
perikerrosten veto alkaa, 
nousee poikkileikkausten^ ja 
ensipuristin, ja paperi kul
keutuu vetäjän leukojen 
väliin.

Poikkileikkausterä on
i i f l kuljettaj?’ hiukan vinossa, joten leik-

h halkileikkausterat, T liikkuva terä, , „ «
A kiinteä terä, P kiinteä puristin, kaus alkaa koneen etusyr- 

R asetinruuvi ^ jästä ja jatkuu siksi, kunnes
koko paperilevy on poikki.

Arkit putoavat kasaan pöydälle. Koneen toiminta on järjestet
tävä niin, että arkit eivät tule epätasaisia. Näin käy silloin, kun
n.s. prässien toiminta ei tapahdu samanaikaisesti. Jos jompikumpi
puristin nousee aikaisemmin kuin toinen, nykäisee se paperiker- 
roksen ja tekee lyhyemmän arkin.

Kuva osoittaa tärkeämmät kohdat vernyleikkurista. Johtuen 
leikkurin suuruudesta ja leikattavan paperin laadusta, painosta ja 
arkin suuruudesta, on tämän koneen työteho erilainen.

Arkkileikkurilla voidaan saada myös vinoja kappaleita, varsin
kin kirjekuoritehtaisiin menevät paperit on leikattava vinoksi. Tämä 
tapahtuu siten, että teräprässi siirretään toisesta päästä vinoon 
asentoon, se siirretään aina niin paljon etemmäksi, kuin arkin 
vinous määrää.

Englantilainen leikkuri on rakenteeltaan toisenlainen. Siinä syöt- 
täytyy paperi yhtämittaisesti poikkileikkausterien väliin. Vernyleik- 
kurissa se tapahtuu jaksoittain. Englantilaisessa leikkurissa toimii 
paperin syöttäjänä rullapari. Nämä rullat pyörivät hihnan avulla, 
ja toisesta akselista johtuu hihnaterä rumpuun, saaden siinä aikaan 
pyörivän liikunnan. Arkin pituus saadaan muuttumaan muuttamalla 
syöttövalssien nopeutta teräsakselin kiertolukuun verraten. Syöttö- 
valssien nopeus taas suurennetaan tai pienempää arkin muutosta 
varten muutetaan hihnapyörän 
kehän suuruutta. Poikkileik
kausterä on kiinnitetty pyöri
vään rumpuun, ja tämän täh
den voikin paperi syöttäytyä 
yhtämittaisesti.

Määrällisesti voidaan tällä 
koneella leikata paljon enem
män kuin saksalais-mallisella, Kuva 86. Englantilaismallinen leikkuri
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mutta laadullisesti on työ huonompaa, sillä arkit tahtovat tulla 
enemmän epätasaisia.

Nämä leikkurirakenteet eivät ole kovinkaan vanhoja. Esimer
kiksi Suomeen saapuivat vuoden 1905 paikkeilla ensimmäiset itse- 
vetävät leikkurit. Sitä ennen täytyi olla aina ihminen ottamassa 
vastaan jokaista arkkia, jonka terä katkaisi.

Vanhempina aikoina tapahtui leikkaus siten, että paperikoneella 
rullattiin paperi ison kehän eli haspelin päälle. Siitä se irrotet
tiin lusaamalla ja leikattiin jonkunmoisessa poikkileikkurissa, joka 
muistutti nykyistä riisileikkuria.

Kuviopaperit sekä viralliset paperit on leikattava jonkun verran 
erikoisrakenteisilla leikkureilla, sillä kuvan eli leiman tulee sattua 
aina arkin keskikohtaan. Leikkaus toimitetaan näinollen yhtä rul
laa ajaen. Halkileikkausterän kohdalle on asetettu lamppu. Paperi 
tekee siinä jyrkän nousun, joten leikkaaja on aina tilaisuudessa 
näkemään kuviot paperin lävitse. Koneen poikki on asetettu kapea 
linja ja kuvan tulee aina sattua linjan syrjään. Jos kuva ei satu 
määrätylle kohdalle, niin käyttöpyörässä on pieni käsipyörä, jota 
kääntämällä' saadaan kuvan paikka muutetuksi.

Riisiieikkuri

Kartonkeja, pahveja ja taitettuja kirjoituspapereita leikataan 
vielä ’ puhtaaksi” . Kirjoituspapereita lasketaan tavallisesti 5—6 
arkkia yhteen ja ne taitetaan. Tällöin paperin reunat eivät tule 
aina tasan. Näitä arkkeja asetetaan 480—500 yhteen, ja sitä sano
taan riisiksi. Riisin kolme sivua leikataan puhtaiksi.

Riisileikkureita on tavallisesti kahta lajia: yhdeltä sivulta leik- 
kaavia ja kolmelta sivulta leikkaavia. Koneen muodostaa tavalli
sesti laajempi pöytä, jonka keskellä on syvennys ja siinä puulista. 
Leikkaavan terän vino, ylösalainen liike järjestetään epäkeskokiek- 
koon yhdistetyn kiertokangen avulla. Epäkeskokiekko vetää pyö
riessään terän vinossa suunnassa alas ja kääntyessään etäisimmästä 
pisteestään ylöspäin, nostaa terän ylös. Paperipakka asetetaan pöy
dälle ja tasaajalaatta asetetaan mitan mukaiseen etäisyyteen, puris
tin lasketaan alas, että pakka pysyy paikallaan, ja niin annetaan 
terän liikkua.

Kolmisivuinen riisileikkuri on rakennettu saman periaatteen 
mukaan, mutta siinä kääntyy aina pöytä silloin, kun yksi sivu on 
leikattu ja riisi joutuu yhä uudelleen terän vaikutuksen alaiseksi, 
kunnes kaikki kolme sivua on leikattu.
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Bobiinikoneet

Kapeita paperiliuskoja eli nauhoja käytetään useaan eri tarkoi
tukseen. Sellaisia papereita ovat tupakkapaperit. Ne leikataan 
paperiarkkien kuljetusta varten viltti ,toisissa n.s. henkselit.

Ikkunapaperit leikataan ja liimataan.
Paperilankatehtaisiin leikataan ja rullataan hyvin kapeata paperi- 

nauhaa.
Varsinkin sulfaatti- eli voimapapereita käytetään hyvin paljon 

kudontatarkoituksiin.
Bobiinikoneet on rakennettu pääasiassa saman periaatteen 

mukaan kuin rotatsioleikkurit, mutta ovat paljon heikompiraken- 
teiset. Teriä on useita ja ne voidaan järjestää hyvin lähelle toi
siaan. Terät on asetettu toisissa koneissa siten, että paperi juoksee 
täysileveänä akselille ja terät käännetään sitten päälle, ja siinä ne 
halkaisevat paperiradan.

Viivoituskoneet

Kirjoitukseen käytetyt paperit viivoitetaan useimmin paperiteh
taissa. Viivaus voi olla suora-, risti- tai kuvioviivoitus.

Viivauskone on yleensä paperitehtaan hienoin ja puhtain kone. 
Se voi olla rakennettu puusta.

Koneen kehys tehdään tammesta ja kiillotetaan ruskeaksi. Vals
sit ja laakerit ovat tavallisesti messingistä. Toisissa koneissa on 
paperiarkkien kuljetusta varten viltti, toisissa ns. henkselit.

Koneen ylimmällä kohdalla on yksi, kaksi tai kolme värikou- 
rua, joissa on vilttiliuska. Liuskan toinen syrjä laahaa viivaus- 
kiekkojen päällä. Viivauskiekot ovat pieniä, keskusreiällä varustet
tuja messinkiympyröitä, ulkokehä mahdollisimman ohut, että se 
tekee paperin pintaan hyvin ohuen viivan. Kiekot pujotetaan akse
liin aina sille etäisyydelle, miten leveä viivaus paperille tulee tehdä. 
Kiekko-akselit asetetaan myös niin, että niillä saadaan lyhyempiä 
tai pitempiä viivamerkintöjä. Kiekkoakseli tekee aina hyppäyksen 
sillä kohdalla, mihin viivaa ei saa muodostua. Paperiarkit syöttäy- 
tyvät koneen pöydältä itsetoimivan, kumipäällysteisen syöttörattaan 
avulla ja kulkiessaan kiekkoakseleiden välistä saapuvat alimmaiselle 
pöydälle koneen etuosaan, josta ne ristiviivausta toimitettaessa 
käännetään ja pannaan uudelleen menemään. Viivaus voidaan tehdä 
ohuempi tai paksumpi, riippuen tämä kiekon paksuudesta, sekä 
myös niin, että toiset viivat voidaan saada erivärisiksi.
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Paperiarkkiin voidaan saada vesiviivaus myös viimeistelyosas- 
tolla. Tämä tapahtuu siten, että valmistetaan viivausmalli. Malli 
tehdään kovasta langasta, ja langat liimataan pahvilevyyn ja sen? 
päälle paperiarkki. Viivattaessa ladotaan paperiarkki ja malli näin 
vuorottain ja viimeksi asetetaan sinkkilevy molemmin puolin pakkaa. 
Tämä pakka lasketaan vahvojen puristusvalssien lävitse. Nyt syn
tyy ohut viiva kovan painon vaikutuksesta.

Mutta tämä viivaustapa on syrjäytynyt kuviokalanterien tieltä- 
Kuviokalenterissa valmistetaan kovaan teräsvalssiin kuvio tai 

viivausmalli. Itse kone on samanlainen kuin tavallinen kiilloitus- 
kalanteri. Teräsvalssin vaikutuksesta puristautuu paperiin aina 
kuvion muotoinen viivaus.

Paperin lajittelu ja pakkaus

Hyvät paperit lajitellaan erittäin huolellisesti. Niissä ei saa 
olla rikkoutuneita kohtia, ei poimuja eikä vesivikaa. Ensin tarkas
tetaan ne pinnalta molemmin puolin, sitten tarkastetaan valoa vas
ten ja eroitetaan pois hylky tavara.

Halvemmista papereista eroitetaan vain rikkinäiset paperit pois. . 
Käärepapereita ei usein ollenkaan lajitella. Lajittelun jälkeen ne* 
lasketaan riiseihin, noin 480—500 
arkkia kuhunkin riisiin.

Kirjoituspaperit lasketaan kuu
den arkin kirjoihin ja sitten ne 
taitetaan. Taittaminen toimitetaan 
siten, että kirja taitetaan kaksin
kerroin ja taitteessa painetaan koi
vusta tai luusta tehdyllä iusalla.
Taittaminen voidaan toimittaa 
myöskin koneellisesti.

Tämän jälkeen toimitetaan pak
kaus. Tämä tapahtuu aina sen 
mukaan, miten kauas paperi lähe
tetään. Painopaperit pakataan 
yleensä n.s. avoraameihin ilman 
paperikäärettä. Raamit tehdään 
ohuista puulistoista, tavallisimmin 
kolmella poikkilistalla tai umpi- 

| raameihin ja paperikääreellä. Pak
kaus toimitetaan niin, että raami Kuva 87. Paperipaali.
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asetetaan ensin hydraulisen puristimen pöydälle, sen päälle ladataan 
paperipakka riiseittäin, asetetaan raami päälle, senjälkeen annetaan 
pakan puristua tiukkaan ja sidotaan se rautavanteilla kiinni. Sitten

♦ toimitetaan merkkaus. Merkitään paperin suuruus, riisin paino, 
juoksunumero ja merkki.
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KO KEET PAPERIN LAADUN SELV ILLE SAAM ISEKSI

Olemme jo aikaisemmin kuulleet, että paperin valmistus on 
hyvin vanha taito, joka on peräisin kaukaisesta Kiinasta. Mutta 
vasta 18—lännen vuosisadan mukana se yleistyy suurteollisuu
deksi. Tällöin tuli käytäntöön hollanteri, paperikone, hartsiliimaus, 
kemiallinen ja mekaaninen puuvanuke otettiin käytäntöön lumppu
jen tilalle. Käsiteollisuuden aikana käytettiin raaka-aineena yksin
omaan lumppuja ja näitä voimme vieläkin pitää paperin parhaim
pana ja jaloimpana raaka-aineena. Käsiteollisuus voittaakin laa
dullisesti eräissä kohdissa koneteollisuuden, joskin konepaperi on 
ulkonaiseen ominaisuuteen nähden tasaisempaa ja kauniimpaa.

Teollisuuden enenevän tuotannon mukana huomataan paperin 
yleislaadun huonontumista, erittäinkin silloin, kun alettiin käyttää 
lisäaineita lumppuihin. Se tosin sai aikaan paperin suuripiirteisem- 
män valmistuksen ja alensi huomattavasti paperin hintoja, mutta 
laatu kärsi määrän kustannuksella.

Usein laatu pidetään sivuseikkana, etenkin sanomalehtipape
reissa. Mutta tämän ohella on tapahtunut huomattavia erehdyksiä 
paperin valinnassa sen käyttötarkoituksiin sikäli, kun on kysymys 
sen kestävyydestä ajah kulutusta vastaan. Jotta arkistot ja paikat, 
joissa säilytetään nykyisten keksijöiden ja neron sankarien tuot
teet (Marx, Lenin y.m.) pysyisivät kunnossa, ihmiskunnan par
haimpana omaisuutena, ja siirtyisivät käyttökuntoisina tuleville 
sukupolville, on paperin laatu asetettava etutilalle.

Vaikkakin tähänastisissa kirjastoissa on säilytetty painotuotteita 
ja  käsikirjoituksia, jotka ovat kestäneet vuosisatoja, kestäneet ja 
sivuuttaneet monet myrskyt, ilman että niissä olisi havaittavissa 
muuta kuin kellastumisen oireita, on sittenkin arvokkaita asia
kirjoja auttamattomasti häviöön tuomittu, koska niihin käytetty 
paperi ei ole ollut sopivaa sitä tarkoitusta varten. Tämä koskee 
myös virasto- ja ykskyisiä kirjoituskappaleita, joita tarvitaan usein 
senkin jälkeen, kun niiden tekijät ovat tomuksi muuttuneet. Näitä 
asiakirjoja tarvitaan jälkeenpäin todistamaan, mikä on ollut oikeaa
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ja mikä väärää. Jotta paperi siis vastaa tarkoitustaan, on sen laatu 
tarkasti määrättävä.

Saksa saa kunnian siitä, että se ensimmäiseksi teki oikeat johto
päätökset, julkaisten sääntöjä ainakin virallista käyttöä varten. 
V. 1893 astuivat siellä voimaan määräykset paperin hankintaan ja 
kokeiluun nähden. V. 1904 määräyksiä uusittiin paperin lujuuteen 
ja massan kokoomukseen nähden.

Toisessakin suhteessa paperin kokeilu on tärkeä. Tunnemme
han, miten eri tavalla niissä näkyy painatus. O11 tärkeätä tietää, 
kuinka niiden painatus, kestävyys, ulkonäkö, luonne, väri y.m. seikat 
vaikuttavat graafillisen työn tuloksiin. Tähänkin asiaan voi paperin 
kokeilu antaa apuaan.

On aivan välttämätöntä tietää paperin eri ominaisuudet, sen 
hyvät ja huonot puolet. Useinhan paperissa ilmenee vikoja ja vir
heitä. Paperin valmistajan on oltava selvillä siitä, että kukin val
mistettava laatu vastaa sille asetetut vaatimukset. Usein kyllä pal
jain silmin ja käsin koetetaan määritellä paperin ominaisuudet, vaan 
tärkeimmät seikat saamme selville koneellisia apuneuvoja käyttäen.

Paperilla suoritettu koe käsittää paperin sisäisen kokoonpanon, 
siis selvittää sen, mitä kuitulajeja siinä on, sen ulkoiset ja sisä- 
ominaisuudet.

Paperin arvon määrääjänä on ensi sijalla massan kokoomus. Sen 
voimme mikroskooppia käyttäen saada tietää jotenkin tarkkaan.

Paperin valmistuksessa esiintyvät kuidut näyttäytyvät seuraa
vasti :

1) Puumassa: kuitujen jäykkä muoto, soluja, .hajaantuneita
kaksoisrenkaita, kuituja, kaksi tai useampia yhdessä.

2) Havupuuselluloosa: ontto keskuskanava, kaksoisrenkaita.
3) Lehtipuuselluloosa: tunnetaan solukkeistaan.
4) 01k;selluloosa: ohuita, pyöreitä kuituja, ohuita kapeita

solumuodostumia.
5) Pellava: kuidut kapeita, pyöreitä, pitkiä kuituja, solmulaa- 

jennuksia, päät haivenisia.
6) Puuvilla: kuidut litteitä, kierteisiä, ristikon tapaisissa ryh

missä.
(Katso aineoppia.)

Eetteri- ja  etikkahappokoe

Paperin liimauksessa käytetyt aineet saadaan selville siten, että 
tiputetaan paperille eetteriä ja annetaan sen haihtua pois. Sen 
haihduttua jää sille kohdalle hyvin selvä, ruskea reuna,, ja tästä, 
huomataan, että siinä on ollut hartsia.
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Jos oletetaan, että hartsiliimaa on ollut hyvin pieniä määriä, 
käytetään seuraavaa tapaa. Otetaan liuska paperia ja keitetään 
se vähäisessä määrässä jääetikkaa (puhdasta etikkahappoa). Keitos 
kaadetaan tislattuun veteen. Jos nyt seos muuttuu maidon väri
seksi, on hartsia käytetty.

Tärkkelyskoe

Paperin liimaukseen käytetty tärkkelys saadaan selville käyttä
mällä jodikaliumjodiliuosta. Liuos teinään seuraavaan tapaan: 2 g 
kaliumjodidia, 1,15  g jodia (ei joditinktuuria), 2 cm3 glyseriiniä, 
20 g vettä. Tätä liuosta sekoitetaan 2 osaa 100 osaan vettä. Tut
kittava paperi kastellaan tähän liuokseen. Jos siinä on tärkkelystä, 
muuttuu se harmaansiniseksi. Jos tärkkelystä on ollut paljon, muut
tuu paperi melkein »mustaksi.

Tällä kokeella huomaamme vielä, onko tärkkelystä lisätty mas
saan liisterinä. Tässä tapauksessa syntyy tummia pilkkuja.

Pimsepänliimakoe

Usein käytetään paperin liimaukseen vielä puusepän liimaa. 
Tämä saadaan selville seuraavalla tavalla. Keitetään 5 g tutkittavaa 
paperia vedessä ja vesi haihdutetaan 15 cm3. Tähän lisätään 5 % 
parkkihappo (tannini-) liuosta. Jos massassa oh ollut puusepän lii
maa, syntyy pilvimäinen, tumma sakka .

Hopeanitraattikoe

Paperissa on likaa joko kemiallisesti sidottuina, silmälle näky
mättöminä lisäaineina sekä likapilkkuina. Kemiallisista yhdistyk
sistä mainittakoon kloori (Cl), vapaat hapot ja rautayhdistykset. 
Klooriyhdistykset ovat vaarattomia yleensä muissa papereissa paitsi 
rautaesineiden käärepapereissa, joissa ne synnyttävät ruostetta rau
taan. Varsinkin NaCl on vaaraton, mutta KC1 on huomattavasti 
vahingollinen, varsinkin liimaukseen nähden.

Kloorin saa esille keittämällä paperia etikkahapossa tai salpie- 
tarihapossa. Tî r " 1* ostetaan hopeanitraatilla (AgNOs). Muo-

Parempiin papereihin joutuu kemiallisia aineita valkaisunesteistä 
silloin, kun ei ole toimitettu kyllin huolellista pesua tai silloin, kun 
valkaisukloorin vaikutusta on vähennetty n.k. antikloorilla ja sitä 
on laskettu liiaksi massan sekaan.

dostunut sakka
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Paperin liimaus kärsii tällöin hyvin paljon, usein muuttuu 
paperi aivan liimattomaksi.

Massan klooripuhtauden \ voi saada helposti esille kastelemalla 
massa kaliumjodidin ja tärkkelysliisterin seokseen. Silloin se vapaan 
kloorin vaikutuksesta muuttuu siniseksi.

Vapaita happoja on hyvin harvoin muissa kuin pergamenttipape- 
reissä. Vapaat hapot saadaan selville siten, että paperia liuotetaan 
pienessä vesimäärässä, 40° lämmössä tunnin ajan. Senjälkeen 
liuokseen lasketaan palanen kongopunaista paperia. Se muuttuu 
siniseksi, jos liuoksessa on vapaita happoja.

Rhodanammonium —  eetterikoe

Raudan rasvayhdistykset vaikuttavat haitallisesti värin kestä
vyyteen. Näistä aineista päästään selville käyttämällä seuraavaa 
menettelyä: keitetään 2 g paperia 1 % natronhydraattiliuoksessa 
(NaOH), lisätään puhdasta salpietarihappoa (HNOa) puhtaaksi 
suodatettuun liuokseen niin paljon, että liuos tulee happameksL 
Senjälkeen lisätään 2 cm3 10 % :sta rhodanammoniumliuosta sekä. 
5— 10 cm3 eetteriä. Seosta heilutetaan ja sitten annetaan eetterin 
asettua pinnalle, jolloin se raudan määrään nähden muuttuu vaa
leanpunaisesta tummanpunaiseksi.

Kaliumferrosyanidikoe
Paperissa on usein näkyviä pilkkuja ja ne näyttävät värillisiltä, 

nostettaessa paperi valoa vasten. Sellaisia pilkkuja ovat metallista 
lähtenyt ruoste, pronssi, kumi ja puunkuorista lähteneet pilkut. 
Rautapilkut tulevat näkyviin tunnetulla raudan reagenssilla.

Ensin kaadetaan pilkun kohdalle suolahappoa, jonka annetaan 
kuivaa. Sen päälle kaadetaan keltaista verisuolaliuosta (kalium- 
ferrosyanidi). Nyt paperi muuttuu vihertäväksi.

Samoin kuparista syntyneet pilkut muuttuvat ruskeiksi. Prons
sista lähteneet pilkut havaitaan mikroskoopilla. Ne ovat jonkun 
verran tähtien muotoisia.

Neulakoe ^
Hyvin usein on paperissa kumi- ja lakkapilkkuja. Ne ovat 

yleensä vaikeammat saada selville. Näitä pilkkuja on varsinkin 
lumppupapereissa ja n.s. ” makulatuurimassassa” . Nämä saadaän 
selville siten, että kuumennetaan neula ja poltetaan sillä paperia.. 
Hajusta tunnetaan, onko paperissa kurnia tar lakkaa.
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Kuitusolmut

Tarkastettaessa paperia valoa vasten voidaan siinä havaita läpi
näkyviä pilkkuja. Nämä ovat kuitusolmuja. Kasteltuina ja keitet
tyinä NaOH-liuoksessa ne muuttuvat lävitse näkymättömiksi. Jos, 
näitä on paljon, tekevät ne paperin kelpaamattomaksi.

Hartsipilkut
Jos paperissa on vapaita hartsipilkkuja, tunnetaan nämä siten, 

että epäilty osa liuotetaan eetterissä. Hartsi, liukenee silloin pois ja 
siihen kohtaan tulee syvennys, ja jos pilkku on suuri, niin paperiin 
voi muodostua reikä.

Hiekkapilkut

Myös hiekka on paperissa haitaksi. Kiillottomassa paperissa ei 
hiekkaa niinkään havaita, mutta kiilloituskone tekee aina reikiä, 
hiekkaiseen paperiin.

Useimmat näistä kemiallisista aineista vaikuttavat myös paperin 
väriin ja tekevät sen kestämättömäksi. Tosin valo vaikuttaa väriin 
hävittävästi, vaikkakaan siinä ei olisi mitään epäpuhtauksia ja vie
raita aineita.

Yleensä on paperia suojeltava kemiallisia vaikutuksia vastaan 
siten, että se säilytetään • kuivassa paikassa ja estetään valon vaiku
tus. Kosteat varastohuoneet vaikuttavat varsinkin liimapapereihin. 
hyvin haitallisesti.

Paperin paksuus

Paperi vaihtelee paksuudeltaan ja painoltaan. Kaksi saman suu
ruista ja saman paksuista paperia voivat paljon erota toisistaan.

Paksuuden vaihtelu riippuu siitä, onko paperi kiilloitettua, puoli- 
kiiltoista tai karkeata. Paperin paksuus riippuu vielä massan laa
dusta. Jos massa on huonosti jauhettua, lyhyttä ja paksua, niin 
silloin paperi on paksumpaa. Paksuuden mittarina käytetään n.s., 
mikrometriä, jota myös nimitetään, varsinkin pahvitehtaissa, ” kali- 
beri” -mittariksi.

N eliömetripaino

Jokseenkin kaikki paperilaadut valmistetaan neliömetripainon 
mukaan, muutamat harvat lajit paksuuden mukaan. Neliömetripaino 
saadaan helposti ja nopeasti selville käyttämällä neliömetrivaakaa.
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Vaaka on asetettu siten, että ei tarvitse ottaa punnittavaksi koko 
neliömetrin suuruista kappaletta, vaan joko puoli, neljäsosa tai 
kuudesosa. Vaa’assa on aina määrätynsuuruinen formaattilevy. 
Paperi taitetaan sen alle, repäistään levyn suuruiseksi ja punnitaan, 
jolloin vaaka näyttää, kuinka monta grammaa on neliömetripaino.

✓
Paperin pohja

Jos katsomme paperia valoa vasten, niin se voi näyttää tasai
selta tai hyvin epätasaiselta, s.t.s. paperissa on tummempia ja vaa
leampia kohtia. Paperi on vaaleammasta kohdasta ohuempaa. 
Paperin pohjan tasaisuus riippuu kuidun pituudesta, sen jauhamis- 
tavasta, valmistukseen käytetystä vesimäärästä, koneen nopeudesta 
ja monista muista seikoista.

Koneen suunta

Paperin lujuus on erilainen pituus- ja poikkisuunnassa. Toisi
naan täytyy saada selville, miten päin paperi on juossut koneessa. 
Paperin suunnan selville saamiseksi on yleisemmin käytännössä seu
raavat kaksi tapaa: Leikataan useampia liuskoja paperista kumpaan
kin suuntaan, asetetaan ne peukalon ja etusormen väliin siten, että 
erisuuntaiset liuskat joutuvat eri käteen ja nostetaan kädet pysty
asentoon. Ne liuskat, jotka laskeutuvat alemmas, ovat poikkisuun- 
nan ja ne, jotka pysyvät ylempänä eli ovat jäykempiä, ovat pituus
suunnan.

Toinen tapa on se, että leikataan tai repäistään paperista pala
nen, jonka suuruus on noin 4 x 5  cm tai sitten aivan pyöreä kap
pale, kastellaan paperi toiselta puolelta kosteaksi ja asetetaan se 

- kämmenelle. Nyt nousevat syrjät ylös. Ylös nousseet syrjät ilmaise
mat poikkisuunnan, pituussuunta jää suoraksi.

Läpinäkymättömyys

Katkeamispituuden ja venyväisyyden määräykset ovat tärkeim
piä kokeiltaessa paperin ominaisuuksia.

Läpinäkymättömyydellä on suuri merkitys painopapereissa, sillä 
nykyisin pyritään käyttämään hyvin ohuita papereita ja tällöin on 
eduksi, että paperi on läpinäkymätöntä. Vanhempina aikoina tar
kastettiin läpinäkymättömyys siten, että paperille painettiin erisuu-
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ruisia kirjaimia ja katsottiin, minkälaista painatusta voi lukea 
lävitse.

Nykyään käytetään Kemm’in mittaria (diafanometri). Tämä 
koneisto tekee mahdolliseksi määrätä tarkkaan niin hyvin todellisen 
kuin suhteellisenkin näky väi syyden. Tässä koneessa ladotaan 
paperiarkkeja niin kauan, kunnes koneen valaistuslasi, valolähteenä 
Hofner-lamppua käyttäen, ei päästä valoa lävitseen. Näkyväi syy sarvo 
on x gr neliömetriluku x grammaluku x arkkien luku.

Eräissä papereissa, kuten nuotti-, ikkuna- ja kirjekuoripapereissa 
tulee kysymykseen heleys ja lukuselvyys. Sellaisille papereille mää
rätään näkyväisyys n.s. ” optiilisellä penkillä” . Tarkastussärmiön 
lävitse katsotaan kahta yhtä voimakasta, liikkuvaa valopilkkua, 
joista toisen tulee valaista koepaperia. Se saa aikaan samanlaisen 
kirkkauden muihinkin valaistuihin kohtiin. Arvo B = ~  vastaa läpi
näkyvä! syy ttä , a ja b tarkoittavat molempien valopilkkujen välimat
kaa, b:n neliö on näin ollen lukuselvyys eli säteitten edestakainen 
liike. Heleydellä ymmärretään sitä etäisyyttä mm :ssä, mistä asti 
vielä on mahdollista paperin lävitse eroittaa kaksi i mm vahvuista 
ja toisistaan i mm päässä olevaa viivaa kahtena viivana.

Schopperin kokeilukone

Voidaksemme valmistaa tarkalleen yhtä vahvaa paperia kuin 
malli edellyttää, on meidän käytettävä n.s. Schopperin vetolujuus- 
mittaajaa.

Tämä kone ilmaisee, kuinka monta 
metriä paperi kestää omaa painoaan. Jos 
leikkaisimme paperikaistaleen ja voisimme 
vetää sen ylös ilmaan, aina niin korkealle, 
että se oman painonsa vaikutuksesta kat
keaa, saisimme toisella tavalla tietää sen 
oman painon kestävyyden.

Muutamilla paperilajeilla, kuten hyvin 
keitetyllä voimaselluloosalla, on katkeamis- 
pituus hyvin suuri. Saisimme nousta lä
hemmäs kymmenen kilometriä ennenkuin 
katkeaminen tapahtuisi.

Kokeihikoneen toiminta on suunnilleen 
seuraava: Painolla varustettu tanko a
siirtyy pitkin mittakaavaa b. Mittakaa
vaan on merkitty kilogrammoissa vipu- 
laitteen vaikuttama voima, Viputangossa

Kuva 88. Schopperin 
vetolujuusmittari
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on pienempi, kaarenmua- 
toinen kappale c, johon?
on kiinnitetty ketju taf 
hammasvälitys d ja tä
män alapäähän paperi- 
liuskan kiinnityspihti e: 
Paperiliuska kiristetään 
paikoilleen käyttämällä 
hakaa f. Paperiliuskan
toinen pää asetetaan 
alempaan pihtiin g. Pa
peri myös venyy aina 
katketessaan, tämä myös 
mitataan. Tätä varten on 
alempaan pihtiin liitetty 
tanko, jonka toinen pää
hammastangon t välityk
sellä käy viputangon h 
päähän kiinni ja siirtää 
tämän päässä olevaa 
osoittajaa. Osoittaja Hik- 
kun pitkin asteikkoa,

Kun nyt tahdotaan jostakin paperiliuskasta saada tietää sen 
katkeamislujuus, leikataan kappaleita, joiden leveys on 15 mm ja 
pituus 180 mm. Ensin asetetaan koneen eri osat paikoilleen, käyttö
kuntoon, paperiliuska asetetaan kiinnityspihti en väliin, pyöritetään
hiljakseen käsipyörästä, kunnes paperiliuska katkeaa. Liuskan kat
ketessa lakkaa koneen toiminta, osoittajat jäävät paikoilleen ja näyt
tävät nyt ne arvot, joita paperi on katkeamiseen asti saavuttanut.

Kun koneessa katkeama määritellään kiloissa, tulee se laskelman 
avulla muuttaa metreiksi. On aina tiedettävä n.s. hienousluku. Hie- 
nousluku saadaan siten, että 15 mm leveän ja 180 mm pitkän lius
kan paino jaetaan 180 :11a. Näitä laskelmia ei tarvitse tehdä, sillä 
koneessa on valmiiksi lasketut taulukot.

Kokeet on tehtävä määrätyn kosteuden vallitessa. Kosteuden 
mittarina käytetään tavallisesti hiushydroneetteriä. Normaalinen kos
teus on 65 % määräystä tehtäessä. Jos paperi on kosteampi, on 
kestävyys pienempi, sillä silloin on paperi imenyt itseensä niin 
paljon vettä, että kuidut irtautuvat helposti toisistaan. Venyväi- 
syyden arvo taas on suurempi kosteassa paperissa. Tarkkoja laskel
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mia vaadittaessa on tehtävä useampia kokeita ja laskettava niistä 
keskiarvo. Jos jonkun paperin katkeaminen on hyvin erilainen, niin 
sitä ei oteta huomioon.

Seuraava taulukko osoittaa hienousluvut:
Neliömetripainoja vastaavat paperin hienousluvut:
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30 2,222 53 1,258 76 877 99 673
31 2,151 54 1.235 77 866 100 667
32 2,083 55 1,212 78 855 1 0 5 635
33 2,020 56 1,19 1 79 844 IIO 606
34 1,961 57 1,170 80 833 115 580
35 1.905 58 1,149 81 823 120 556
36 1,852 59 1,130 82 813 125 533
37 1,802 60 1 , 1 1 1 83 803 130 5i3
38 1.756 61 1,093 84 794 135 494
39 1,709 62 1,075 85 784 140 476
40 1,667 63 1,058 86 775 145 460
41 1,626 64 1,042 87 766 ISO 445
42 1.587 65 1,025 88 757 160 417
43 1.550 66 1,010 89 749 170 392
44 1.515 67 995 90 74i 180 370
45 1,481 68 980 9i 733 190 35i
46 1.449 69 966 92 725 200 333
47 1,418 70 952 93 717 220 303
48 1.389 7i 939 94 709 240 278
49 1,362 72 926 95 702 260 256
50 1.333 73 913 96 695 280 238
51 1 . 3 0 7 74 901 97 687 300 222
52 1,282 75 889 98 680

Jos nyt olemme tehneet kokeen ja paperi katkeaa koneessa 4,2 
kg painosta ja paperin neliömetripaino on 52, katsotaan taulukosta, 
missä on 52 ja siltä kohdalta etsitään vastaava hienousluku. Se on 
1,282. Katkeamispituus on siis:

4,2x1,282 = 5384,4 m.
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Hankausta j uus

Eräs tärkeä paperin ominaisuus on sen kestävyys rypistämistä 
vastaan. Vanhempina aikoina toimitettiin koe käsin, nyt se toimi
tetaan Schopperin taittokoneella. Koneen toiminta perustuu siihen, 
että paperiliuska hieroutuu kahden metallipinnan välissä.

Liiman kestävyys

Vanhin ja yksinkertaisin liiman kestävyyskoe on se, että muste- 
kynällä vedetään viivoja ristiin ja tarkastetaan miten muste kul
keutuu lävitse ja miten pian se tapahtuu. Tähän tarkoitukseen 
on paras käyttää piirustusviivaajaa, sillä se ei riko paperin pintaa, 
kuten teräskynä usein tekee.

Liiman kestävyyskokeissa käytetään monipuolisempiakin tapoja. 
Mainittakoon seuraava.

Neutralisoitua rautakloriidiliuosta, jossa on rautaa 1,531 %, 
tiputetaan noin 10 cm korkeudelta paperille. Odotetaan niin monta 
sekunttia, kuin tutkittavan paperin neliömetripainon yksiköt osoit
tavat. Sitten pyyhitään suodinpaperilla liuoksen jätteet pois ja 
puuvillatukolla sivellään siihen tanniiniliuosta. Mitä huonompi on 
liimaus, sitä tummempia ovat pilkut. Jos paperissa on paljon lii
maa, ei värieroa synny.

Liuokset tehdään seuraavaan tapaan: 100 cm3 rautakloriidia,
1 sm3 arabikumia ja 1,2 cm3 karbolia. Tanniiniliuos: 1,2 g parkki- 
happoa (tanniinia) ja 0,2 g karbolia.

Paperin imukyky

Paperilla tulee olla myös määrätty imukyky, varsinkin imupape- 
rilla se on välttämätön. Imupaperia tutkittaessa määrätään, miten 
korkealle neste imeytyy paperiin 1,5 ja 10 minuutin kuluessa. Jos 
10 minuutin kuluessa on imeytymä o—40 mm, niin on imukyky 
huono, jos se on 40—60 mm, on imu keskinkertainen, 60—90 on 
hyvä ja yli 90 mm erittäin hyvä. Kokeiltaessa asetetaan paperi 
sitä varten asetettuun telineeseen siten, että paperin alasyrjä juuri ja 
juuri ulottuu nesteeseen, jos se on syvemmässä, niin mittaus suori
tetaan nesteen pinnasta. Siivilä- eli scuodinpapereita tutkittaessa 
määritellään, paljonko ne läpäisevät vettä määrätyn ajan kuluessa.
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E R I P A P E R IL A A D U T

Nykyisin on paperin valmistus erilaisiin papereihin nähden var
sin runsas. Eri laatuja on kymmeniä, jopa satojakin. Koska useat 
laadut lähentelevät hyvin paljon toisiaan, voimme laadun ja käy
tön mukaan jakaa ne muutamaan ryhmään. Ensiksi otamme ne 
jotenkin siinä järjestyksessä, minkälainen on niiden hyvyys. Näin 
saamme seuraavat luokat:

1) Kirjoitus- ja postipaperit.
2) Piirustuspaperit.
3) Silkkipaperit.
4) Imupaperit.
5) Painopaperit.
6) Käärepaperit
7) Pahvit ja kartongit.
Nämä pääryhmät voidaan jaotella vielä useaan alaryhmään.

Kirjoitus- ja  postipaperit

Emmehän voi enää nykyisin ajatella, että voimme tulla toimeen 
ilman kirjoitetun sanan välittäjää. On vaikea ajatella sitä kaaos- 
tilaa, johon jouduttaisiin, jos paperi poistettaisiin. Yhteiskunnallinen 
toiminta tyrehtyisi kokonaan.

Kirjoitetun sanan välittäjinä toimivat paperit muodostavat hyvin 
suuren ryhmän.

Kirjoituspapereilta vaaditaan ensi tilassa' liimanikestävyys. Paperi 
ei saa imeä nesteitä itseensä. Kirjoitukseen käytetyn paperin tulee 
olla kovapintaista, tasaista ja läpinäkymätöntä, väriltään mahdolli
simman vaaleata.

Varsinaiset kirjoituspaperit valmistetaan lumpuista tai puusellu- 
loosasta. Huonoihin papereihin lisätään noin puolet puuvanuketta. 
Täyteaineita on 10—15 %. Jos valmistamme kirjoituspaperia pella
vasta tai sulfiittiselluloosasta, niin tulee paperi kovapintaista ja läpi
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näkyvää, varsinkin jos paperi kastellaan kovasti ennen jälkikiilloi- 
tusta. Jotta paperi ei tulisi läpinäkyvää, on käytettävä puuvillaa. 
Puuseliluloosan seassa käytetään savea.

Kirjoituspaperimassassa on hyvä käyttää olkiselluloosaa, sillä se, 
pienenä kuituaineena, tekee paperin tiiviiksi. Massa olisi jauhettava 
erimittaiseksi, jotta saataisiin mahdollisimman tasainen pinta sekä 
kiilto. Yleensä kirjoituspaperit kiilloitetaan hyvin heikosti, sillä 
kovakiiltoinen paperi ei ole käsikirjoitukseen niin hyvä kuin 
heikkokiiltoinen. Hyvältä kirjoituspaperilta vaaditaan, että se kestää 
myös raapimista eli toisin sanoen, jos kirjoitus on tullut virheelli
nen, se voidaan teräsesineellä poistaa ja kirjoittaa uudelleen. Mitä 
rasvaisemmaksi on massa jauhettu, sen paremmin se kestää raapi
mista.

Konseptipaperit

Ne kuuluvat myös kirjoituspaperien joukkoon, ne ovat tosin 
hetkellistä käyttöä varten ja niiltä ei vaadita pitempiaikaista kestä
vyyttä. Tämän vuoksi ne sisältävätkin hyvin paljon puuvanuketta.

Kir j oitusvihkopaperit

Näitä laatuja on myös useita. Yleensä vihkot eivät ole myös
kään kovin pitkäaikaista käyttöä varten. Sentähden ne valmiste- 
taankin hiukan huonommin, mutta puuvanuketta ei niissä yleensä 
käytetä, sillä kaikki vanuketta sisältävät paperit kellastuvat vanhe
tessaan. Havupuuselluloosa, johon on lisätty 10—20 % olkiselluloo
saa sekä noin 5 % savea, on paras vihkopaperimassa.

Kantakirjapaperit

Tähän tarkoitukseen valmistettujen paperien tulee olla laadul
lisesti hyviä, sillä niitä joudutaan käsittelemään hyvin paljon, ja 
jos paperi on heikko, niin se pehmenee ja rikkoontuu pian, varsin- 
kir kirjan kulmista.

Tähän luokkaan kuuluvat paperit valmistetaankin suurimmaksi 
osaksi lumppumassasta, mutta niitä voidaan tehdä myös kovaksi 
keitetystä sulfiittiselluloosasta. Lujuus, liiman kestävyys y.m. ehdot 
ovat välttämättömiä.
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Konekirjoituspaperi voidaan eräissä tapauksissa valmistaa ilman 
liimaa, mutta yleensä tulee selvempi kirjoitus, jos ne liimataan 
vaikka %. liimauksella. Kiilto ei myöskään ole niin määrätty, sillä 
aivan karkeaankin paperiin voidaan koneella hyvin kirjoittaa, mutta 
yleensä on heikko kiilto parhain konekirjoituspapereissa. Kuidun 
säästämistarkoituksessa tehdään nämä paperilajit hyvin ohuita, 
usein 25 gm2. Mutta jos paperista tehdään ohutta, niin sen tulee 
olla silloin hyvin lujaa ja sitkeistä raaka-aineista.

Postipaperit

Kirjoituspapereiden ryhmässä muodostavat postipaperit kaikkein 
vaihtelevimman ja monipuolisimman osan.

Muihin paperilajeihin ei ole nykyisin turhamaisuuteen asti vaih- 
t el evä ajan muoti vaikuttamassa niin paljon kuin postipapereihin. 
Raharuhtinaat, varsinkin amerikkalaiset, halusivat eräänä aikana 

Vain omalla nimellään tai sukuvaakunallaan varustettuja, italialai
sia, käsin tdhtyjä papereita. Yhtä usein kuin muotikeikarien puku 
muuttaa muotoaan, yhtä usein myös he muuttavat postipapereitaan.

Postipaperien yleisominaisuudet ovat jotenkin samat kuin kir
joituspaperienkin. Kiilto ei ole näilläkään papereilla kovin tärkeä. 
Kiilto on tavallisesti hyvin heikko. On tärkeätä, että pinta on hyvin 
tiivis ja kova, jotta ei siitä irtaantuisi kuituja. Väri ei myös aina 
ole vaalea, vaan on hyvin erilaisia värivivahduksia. Värillisistä mai
nittakoon sininen, kullankeltainen, vaaleankeltainen, punainen ja 
v:hertävä.

Usein näkee postipaperin pinnassa kankaan muotoisia kuvioita.
Ulkomaiseen kirjeenvaihtoon on sopivin käyttää ohutta (30 gm2) 

^Kolonial post” - ja ” Florpost” -papereita. Nämä valmistetaan lump- 
pumassasta. Englantilaiset ja amerikkalaiset käyttävät näissä pape
reissa vielä pintaliimausta.

Useimmin nämä paperit viivataan ja vihkopaperit numeroidaan 
sen mukaan, miten monta viivaa on vihkon sivulla. Tavallisin koko 
on 368x457 mm ( 1 4 ^ x 1 8 " )  taittamatta tai 355x455 mm (14 x 
171/2"). Tämä mitta oli ennen Suomesta Venäjälle lähetetyn kirjoi
tuspaperin suuruus. Se oli silloin taitettuna ja puhtaaksi leikattuna. 
Tavallisimmin on venäläisen postipaperin koko 445x572 mm
<171/2 x 22").

K onekirj oituspaperit
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Tämä ryhmä muodostaa vielä suuremman ryhmän kuin kirjoi
tuspaperit. Tämän ryhmän papereilta vaaditaan ominaisuuksia,, 
jotka suuresti eroavat kirjoituspaperien ominaisuuksista.

Painomusteen pitää siihen tarttua helposti ja niin, että kirjaimet 
ja kuvalaatan piirteet siinä hyvin tuntuvat. Painomusteen tarttu
mista estää liimaus, sillä liima täyttää paperin huokoset ja niin ei 
painomuste imeydy nopeasti paperiin. Ellei toisin ole määrätty tai 
tule kysymykseen muut ominaisuudet kuin painomusteen tarttu
minen, niin jätetäänkin painopaperit liimaamatta. Useimmin ne 
kyllä muiden syiden tähden heikosti liimataan.

Painopapereiden ominaisuutena on siis etupäässä tasaisuus sekä 
paperin tiiveys ja taisainen paksuus.

Painopaperi ei saa olla myös liian kovaa eikä läpinäkyvää. 
Massa on tätä varten jauhettava enemmän katkotuksi kuin rasvai
seksi.

Puuvillakuitu sopii tähän tarkoitukseen paremmin kuin pellava, 
puunkuiduista taas paremmin valkaistu sulfaatti- ja natronsellu- 
loosa. On kyllä eduksi käyttää painopaperimassassa useampaa kuitu- 
lajia. Halvempiin painopapereihin, esim. sanomalehtipaperiin käyte
tään puuvanuketta aina 84 % asti. Täyteaineet lisäävät painopape
rin hyviä ominaisuuksia, useimmin onkin täytettävä 10—20 Muu
tamiin erikoisiajeihin lisätään täyteainetta 30 %. Tällöin paperin 
kestävyys on varsin heikko.

Aikakauslehtiin ja kirjoihin käytetyltä painopaperilta vaadi
taan usein hyvää kestävyyttä. Silloin on käytettävä enemmän liimaa 
ja parempia kuitulajeja. Olkiselluloosa on varsin hyvää parempiin 
painopapereihin. Muutamissa maissa käytetään paljon esparton- 
kuitua. Painopaperit voidaan myös jakaa useaan eri ryhmään.

Kuvapainopaperit

Kuvapainoteollisuus, niinkuin muutkin teollisuusalat, on viime 
aikoina kehittynyt niin korkealle, että tarkoitukseen käytetyltä pape
rilta vaaditaan hyviä ominaisuuksia. Parhaimmat kuparipainopape- 
rit valmistetaan puuvillasta tai puuvillan ja pellavan seoksesta, joka 
ilman liimaa tai käyttämällä sitä hyvin vähän. Täyteaineita käyte
tään myös vain vähän. Rautaa ei massassa saa olla, sillä se on 
hyvin haitallinen.

Kuparipainopapereihin kuuluu ” taidepainopaperit” . Näillä 
ymmärretään foto-kemiallisia painopapereita. Nämä paperit peite-

Painopaperit
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tään paksulla mineraalitäytteellä ja sitten toimitetaan hyvä kiilloi- 
tus. Varsinkin saksalaiset ja englantilaiset kuparipainopaperit ovat 
erittäin hyviä.

Samanlaisella täytteellä peitetään kromopainopaperit. Näitä käy
tetään kivipainoissa. Kun näissä mineraalikerros peittää paperin 
pinnan, niin itse paperi on varsin huonosta kuituaineesta.

Joskin pinnalta peitetyllä paperilla on muutamia hyviä puolia, 
niin toiselta puolen on siitä haittojakin, se likaantuu helposti ja 
täytekerros murtuu pian.

Peitetyt paperit liimataan tavallisimmin hyvin heikosti ja liimaus 
tulee olla mahdollisimman tasainen. Näiden papereiden valmistus 
on hyvin tarkkaa työtä. Koneessa käytetään hyvin ohuita metalli- 
verkkoja ja vilttejä. Paksumpiin papereihin syntyy aina verkon ja 
viltin jälkiä, ja nämä eivät häviä, jos koneessa ei ole välipuristimia.

Kuvapainopapereiden täyteaineina ei käytetä asbestia ja sen 
sukuisia aineita, sillä niiden jyvämäinen muoto syövyttää kuvalaat
toja.

Pakkaus on tehtävä hyvin kuivaan kääreeseen.

Kirjapainopaperit

Arvokkaiden kirjojen ja aikakauslehtien painopapereissa käyte
tään tavallisesti puhdasta selluloosaa, toisinaan lumpunsekaista tai 
kokonaan lumpusta tehtyä paperia. Käytetään myös valkaistua 
sulfiitti- ja sulfaattiselluloosaa ja näiden lisänä olkiselluloosaa, lehti- 
puuselluloosa sopii tarkoitukseen erittäin hyvin. Liimaus: % —

Kaunokirjallisten teosten painamiseen käytetään n.s. untuvapaino- 
paperia. Pienempien sanakirjojen y.m.s. kirjojen painamiseen käyte
tään ohuita 20—45 g/m2 painoisia papereita ja niihin on käytettävä 
täyteaineita, jotta niiden läpinäky väi syys häviäisi. Ohuihin paperei
hin on täyteaineiden lisäys hyvin tärkeä toimitus, sillä ne eivät 
tahdo pysyä paperissa, vaan kulkevat kiertoveden mukana.

Ilmoitus-painopaperit

Ilmoituspaperit muodostavat nykyisin paperilajeissa eri valmis- 
tusryhmän. Tavallisimmat ilmoituspaperit tehdään enimmäkseen 
puuvanukikeesta, usein toispuolikiiltoisia ja hyvin monta eri väriä. 
Mitä loistavampi väri, sen parempi. Usein valmistetaankin hyvin 
monta väriä ja pakataan ne siten, että jokaista väriä tulee samaan 
pakkaan.
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Suurin määrä paperia kulutetaan sanomalehtiin. Tällöin tulee 
enimmäkseen suuri valmistusmäärä kysymykseen. Sanomalehtipape
rin ei tarvitse olla laadultaan yhtä hyvää kuin kirjapaperi. Pääasia 
on, että se olisi pinnaltaan tasainen, jotta kirjaimisto näkyisi hyvin 
ja  kuvat tulisivat selvät.

Raaka-aineena käytetään puuvanuketta, toisissa tehtaissa käyte
tään puuvanuketta 80—84 % koko massamäärästä. Olisi sitä talou
dellisempaa, mitä enemmän käytettäisiin puuvanuketta.

Sanomalehtipaperimassa voidaan jauhaa hyvinkin pitkäikuitui- 
seksi, varsinkin selluloosan. Puuvanuke on aina lyhyempikuituista.

Täyteaineita käytetään hyvin yleisesti ja on se korkeintaan noin 
10 % massamäärästä. Mutta myöskin valmistetaan sanomalehti- 
papereita ilman täyteaineita.

Yleensä on sanomalehtipaperin valmistus erikoistunut. Sanoma- 
lehtipapereita ei enää kannata valmistaa pienillä ja hitaasti käyvillä 
koneilla, vaan on aina parempi, mitä isompi on kone ja mitä 
nopeampi sen käynti.

Näitä lajeja valmistettaessa käytetään hollanterirakenteita, jotka 
yleensä eivät aina sovellu parempien paperien valmistukseen. Sul
faattiselluloosaa voidaan ilman valkaisua käyttää näihin laatuihin 
10—15 %, jos se on keitetty hiukan pehmeämmäksi. Käytetään 
myöskin kraftselluloosaa. Silloin voidaan airiä päästä kahdella
kymmenellä selluloosaprosentilla.

Sanomalehtipaperien paino on tavallisesti 45—60 g/m2.

Piirustuspaperit

Nämä paperit, joita käytetään teknillisiin ja taiteellisiin tarkoi
tuksiin, eroavat huomattavasti muista. Pirustuspaperit ovat usein 
kokonaan puuvillaa. Piirustuspapereita valmistetaan paljon köy
sistä. Huonompia laatuja valmistetaan sulfiittiselluloosasta. Italia
laiset akvarellipaperit tehdään pellavasta.

Piirustuspapereilta vaaditaan, että piirroksen muodot näkyisivät 
niissä hyvin. Piirrettävä puoli valmistetaankin karkeapintaiseksi. 
Se tehdään joko kuviokalanterissa tai paperikoneessa. Piirustus- 
paperien paino vaihtelee 100—300 g/m2.

Silkkipaperit

Näiden papereiden nimitys johtuu siitä, että ne ovat ohuita. 
Yleensä nimitetäänkin silkkipapereiksi kaikkia niitä papereita, joi
den paino on alle 30 g/m2.

Sanomalehtipaperit
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Silkkipapereita käytetään enimmäkseen kääreinä kukkien, pullo
jen, arvokkaitten metalliesineiden ympärillä ja paperosseissa. Kää
reiden lisäksi valmistetaan silkkipapereista kukkia ja koristeita. 
Silkkipaperia käytetään myöskin puhdistustarkoituksiin.

Paperossipaperin ja yleensä parhaimpien laatujen raaka-aineena 
käytetään vain lumppua. Massan jauhaminen on toimitettava tar
kasti, sillä paperi, jonka paino on usein 12 g/m2, ei tule hyvää 
epätasaisesta massasta.

Paperossipapereiden raaka-aineena on hamppu ja pellava tai 
hampun, pellavan ja puuvillan seos. Köydet ja lumput keitetään 
väkevässä lipeässä ja valkaistaan. Puolihollanterissa jätetään massa 
hyvin pifkäkuituiseksi ja täysimassahollanterissa toimitetaan piis- 
kaus.

Paperikoneessa on hyvin tiheä metalliverkko. Tavallisin kone- 
malli on yksisylinterinen kone.

Käytettävän selluloosan tulee olla hartsivapaata. Välillisesti kei
tetty selluloosa sopii parhaiten, sillä siitä syntyy luja kuitu ja se 
on helpompi jauhaa rasvaiseksi. Välittömästi keitetty selluloosa on 
huonompaa, sulfaattiselluloosa on tätä parempaa. Hyvää puuvanu
ketta voidaan käyttää jonkun verran halvempiin papereihin.

Imupaperit

Kun kirjoitamme mustekynällä hyvälle paperille, niin se ei aivan 
heti siinä kuiva. Kuivaustarkoitukseen käytetään hyvin pehmeätä 
ja huokoista paperia. Imupaperin tulee siis olla laadultaan sellaista, 
että se helposti kastuu ja nopeasti imee nesteaineen itseensä. Siinä 
ei saa olla vettä eristäviä aineita.

Raaka-aineena käytetään puuvillaa. Se jauhetaan hyvin katko
tuksi. Lumput lajitellaan usein värin mukaan.

Sulfiittiselluloosa ei sovellu sellaisenaan imupaperin valmistuk
seen, sillä siinä on hartsia, joka haittaa imukykyä. Jos kuumenne
taan selluloosa 2 % rsessa natriumhydraattiliuoksessa, niin silloin 
erkanee hartsi ja voidaan valmistaa kohtalaisen hyvää imupaperia.

Sulfaattiselluloosasta voidaan hyvin valmistaa imupaperia, sillä 
siinä ei ole sanottavasti pihkaa. Huonompiin laatuihin lisätään puu
vanuketta. Massaa jauhettaessa on hollanterin täyte jätettävä hyvin 
veteläksi, se saa olla 3—4 %. Koneella ei puristeta ollenkaan, sillä 
saadaan aina parempi imukyky, kun puristetaan vähemmän.

Imupaperin tarkastukseen käytetään erikoista imutelinettä. Sen 
muodostaa pieni vesisäiliö, jonka kannattimeen on kiinnitetty pieni 
rautapuikko. Puikkoon on yhdistetty vaakasuora levy ja siitä mitta
kaavat vedenpintaan. Paperiliuskat kiinnitetään vietereihin ja käy-
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tetään 15 mm leveitä liuskoja. Koe tehdään pituus- sekä poikki- 
suunnassa. Kymmenen minuutin kuluttua on imukorkeus saavu- * 
tettu.

Imukyvyn lisäämiseksi paperi toisinaan reijitetään. Lujuus ei 
yleensä näissä laaduissa tule kysymykseen.

Suodatin- eli filtteripaperit

Näitä käytetään kemiallisissa töissä, laboratorioissa y.m. Paperit 
on tehtävä hyvin tarkkaan, niissä ei saa olla mineraaliaineita, sen 
vuoksi ne puhdistetaankin hapoilla, että mineraaliaineet liukenisivat 
niistä.

Teollisuustarkoituksissa käytetyt paperit ovat paksuja ja pahvin 
kaltaisia. Suodatinpaperi valmistetaan myös hyvin huokoista, että 
nesteaineet imeytyisivät paremmin lävitse.

Kopiopaperit

Nämä myös lasketaan kuuluviksi imupaperien luokkaan. Näitä 
papereita käytetään kirjoituksia monistettaessa seuraa vaan tapaan.

Juuri valmistunut kirjoitus painetaan kostutettua kopiopaperin 
pintaa vasten. Nyt imeytyy osa musteesta kopiopaperiin.

Kopiopaperin tulee olla hyvin ohutta, että kirjoitus kuultaisi 
paperin lävitse. Kopiopapereiden paksuus on 14—18 g/m2.

Kopiopaperia valmistettaessa sopii sille paremmin silkkipaperin 
reseptit ja niihin yhdistetään imupaperin ominaisuudet.

Raaka-aineena käytetään pellavaa ja puuvillaa sekä lisäkkeenä 
olkea tai juuttia. Ne paperit, missä on juuttikuitua, ovat väriltään 
kellertäviä. Puuselluloosa ei ole niin hyvää kuin lumppu, mutta 
halvempiin papereihin sitä käytetään. Puuselluloosasta tulee 
kovempi ja karkeapintaisempi paperi. Kun puuselluloosaa on jau
hettava kauemmin, niin siinä katoaa osaksi imukyky ja kuivues
saan tahtoo paperi mennä kurttuiseksi.

Nykyisin käytetään hyvin suurissa määrissä puuselluloosasta 
valmistettuja ja vielä puuvanukkeella sekoitettuja kopiopapereita. 
Täytettä ei voida käyttää.

Käärepaperit

Joitakin aikoja taaksepäin valmistettiin käärepaperit enimmäk
seen n.s. luonnonruskeasta massasta. Tämän laadun valmistus kysyi 
yleensä vähemmän taitoa. Nykyisin on luonnonru^keat paperit 
hävinneet ja n.s. sulfaattipaperit vallanneet tilan.
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Käärepaperit voidaan eroittaa kahteen pääryhmään: varsinaisiin 
käärepapereihin ja koristetarkoituksiin käytettäviin käärepapereihin. 
Muutamat laadut, esim. Kirjekuoripaperit ja kirjankansipaperit 
voitaisiin sovittaa painopapereiden ryhmään, mutta koska ne ovat 
kääreenä toisille laaduille, niin ne myös asetetaan tähän luokkaan.

Halvemmissa käärepapereissa ei värillä ole suurta merkitystä. 
Jos raaka-aineena käytetään tervaköysiä ja kutomojen jätteitä, niin 
ne käytetään valkaisemattomina. Kaikki paperijätteet voidaan hyvin 
käyttää käärepapereiden valmistukseen. Puolikypsää sulfaattisellu
loosaa käytetään nykyisin suurin määrin vahvojen käärepapereiden 
valmistukseen. Lastut on keitettävä hyvin heikosti, siis niin, että 
ne eivät ole vielä hajautuneet. Ne jauhetaan erikoisissa myllyissä 
hajalle ja näin tulee kaikkein vahvin kuitu, se voittaa kestävyydel
lään useat lumppupaperit. Kaikista lumppujen jätteistä valmistetaan 
harmaita papereita. N.s. neulapaperi vaatii hyvän valmistuksen, sillä 
niissä ei saa olla mitään ruostetta synnyttäviä aineita ja värjäyk
sessä tuke olla huolellisuutta, että saadaan aivan musta väri.

Halpoja terva värejä käyttämällä saadaan erilaisia tummaan 
vivahtavia värejä. Jos valmistetaan toiskiiltoisia papereita, niin 
silloin massa tulee olla katkottua, mutta molemmin puolin kiilloi- 
tettavien paperien massa jauhetaan rasvaisemmaksi.

Valkaisemattomasta sulfiittiselluloosasta valmistetaan keinotekoi
set pergamentit ja pergamiinit, huonompiin lajeihin käytetään puun- 
vanuketta. Näiden jauhamiseen käytetään kivivalssihollantereita.

Keinotekoista pergamenttia valmistavat koneet ovat pitkällä 
metalliverkolla varustettuja ja niissä on märkiä pusertimia vähin
tään kolme. Tätä paperia käytetään kiilloittamattomana ruokatava
ra t , voin ja etenkin rasvaisten aineiden käärimiseen. Kovalla pai
neella, kalanterilla kiillottaen, saadaan paperi hyvin läpinäkyväksi. 
Sitä käytetään kirjain kääreenä, koriste- ja piirustustarkoituksiin.

Sokeripaperit

Sokerikääreenä käytetään hyvin pehmeitä ja paksuja papereita. 
Täytettä käytetään runsaasti. Tuhkamäärä voi olla 40—50 %.

Pussipaperit

Pussipapereina vanhempina aikoina käytettiin yksinomaan luon- 
nonruskeata puuvanukepaperia. Nykyisin valmistetaan pusseja kai
kenlaisista papereista. Pusseja käytetään suuri määrä kauppaliik
keissä tavaran kääreenä.
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Hienompien ja vaativampien käärepaperien joukkoon kuuluvat 
vielä hopea- ja uushopeaesineiden kääreet ja yleensä kiillotettujen 
esineiden kääreet. Näissä papereissa ei saa olla mitään sellaisia 
aineita, jotka aiheuttavat esineen tummentumisen. Rikki- ja kloori- 
yhdistyksiä ei näissä papereissa saa olla, sillä ne aiheuttavat ruostu
mista. Vielä tarkempaa valmistusta vaativat valokuvauspapereiden 
kääreet.

Kirjekuoripaperit

Nämä paperit kuuluvat paino- sekä käärepapereiden luokkaan. 
Parhaat lajit tehdään pellavalumpuista, valkaistusta tai valkaise
mattomasta puuselluloosasta, halvempiin laatuihin lisätään puuvanu
ketta.

Massa on jauhettava hyvin rasvaiseksi, sillä paperi ei saa katkeilla 
taitettaessa. Liian rasvaisesta massasta tulee läpinäkyvää paperia.

Näkyväisyyden poistamiseksi käytetään meleerausta Meleeraus 
toimitetaan siten, että paperin pintaan johdetaan erivärisiä kuituja. 
Meleerikuidut valmistetaan ensin siten, että määrätty osa massaa 
värjätään mustaksi tai tummansiniseksi ja ajetaan se koneelle ja 
annetaan nousta ensipuristimella ylös. Sitten se kuivataan.

Kun nyt valmistetaan meleerattua kuoripaperia, värjätään ensin 
paperille pohjaväri ja sitten lisätään siihen tummempi, aikaisemmin 
valmistettu meleerikuitu.

Värjäys on verrattain tarkka toimitus. Usein määrätään, kuinka 
monta meleerikuitua tulee olla neliömetriä kohti. Jos värjätään vain 
toinen puoli meleerikuiduilla, niin voidaan käyttää kahta tapaa. 
Lasketaan meleerikuidut massaan hyvin vedensekaisena ensimmäi
sen imuvalssin takana. Tällöin asetetaan ränni koneen poikki ja 
siitä juoksee massa tuukille. Toinen tapa on se, että sirotetaan 
meleerikuidut kuivina paperin pinnalle, tällöin käytetään neuloilla 
varustettua valssia, joka irroittaa kuidut ja viskaa ne paperin pin
nalle. Tällainen paperi ei sovellu kirjoitukseen, sillä kuidut tarttuvat 
kynään ja irtautuvat.

Tehtaissa leikataan kirjekuoripaperit vinoihin arkkeihin, että 
kirjekuoria valmistettaessa ei muodostuisi paljon hylkyä.

Kansipaperit

Kansipaperit ovat puoliksi kääre- ja korupainopapereita. Näitä 
on kaikennäköisiä: kirjavia, juovikkaita, meleerattuja, sateenkaaren 
värisiä ja sileitä, kuviokalanterilla koristettuja y.m. Massa-aineena 
käytetään kaikenlaisia kuituja, myöskin puuvanuketta.
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Pergamentti-nimitys on hyvin vanha. Sehän johtuu vanhem
malta paperinvalmistuskaudelta. Oikea pergamentti eroaa keino
tekoisesta kalliimman raaka-aineen ja suurempien valmistuskustan
nuksien puolesta.

Kuten tiedämme, liukenee selluloosa väkevään rikkihappoon 
(H2S0 4). Liuoksesta muodostuu hydroselluloosaa.

Vettä lisättäessä se saostuu muodottomana sakkana. Pergament
tia valmistettaessa tapahtuu alkuvalmistus samaan tapaan kuin imu- 
paperia valmistettaessa.

Kuituaineena käytetään puuvillaa sekä hiukan pellavaa. Sitä 
voidaan myös valmistaa aivan puhtaasta puuselluloosasta. Massa 
jauhetaan katkotuksi ja koneella hyvin kevyesti pusertaen. Senjäl
keen tapahtuu varsinainen liuotus, sitä varten on lyijyllä vuorattu 
happoamme, jossa on lasivalssit. Siinä paperin pinta liukenee rikki
hapon vaikutuksesta.

Tämän jälkeen kulkee paperi pesuammeisiin. Ne on myös lyi
jyllä vuorattu. Rikkihappo käytetään 58—6o° Be.

Veteen tullessaan saostuu liukeneva selluloosa ja muodostaa 
paperin pinnalle tiiviin kerroksen. Rikkihapon vaikutus on niin 
voimakas, että paperin keskelläkään ei juuri ole alkuperäistä kuitua. 
Paperin tulee olla aivan neutraalinen (tehoton).

Hapon lämpömäärä ei saa nousta yli 20°. Happoammeessa 
tapahtuvan reaktion yhteydessä syntyy lämpöä. Tämän tähden tuke
ammeessa olla jäähdyttäjä.

Ensimmäiseen pesuammeeseen muodostuu vähitellen yhä enenin 
män happoa. Määrätyn ajan kuluttua puhalletaan injektooria käyt
täen happo haihdutussäiliöön, siinä höyryn avulla haihdutetaan vettä 
pois ja happo tuke täyteen väkevyyteensä.

Viimeisessä pesuammeessa käytetään vielä soodaa tai ammo
niakkia, että happoa ei jäisi paperiin. Tämän jälkeen se kuivataan 
ja rullataan. Käytäntöä varten rullataan se sitten pieniin 5—10 kg 
rulliin.

Pahvit ja  kartongit

Näiden laatujen valmistus on paljon yksinkertaisempaa kuin 
papereiden. Vanhempina aikoina olivat näitä lajeja valmistavat teh
taat ja koneistot hyvin pieniä. Nykyiset koneistot eroavat suuresti: 
paperitehtaan koneistosta. Näiden laatujen ryhmärajaa ei niin tar-

Pergamenttipaperit
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kalleen voida määritellä, mutta yleensä lasketaan, että 150 g/m2 
ja tätä paksumpia papereita nimitetään kartongeiksi, sellaiset, jotka 
ovat paksumpia kuin 350 g/m2, nimitetään pahveiksi. Valmistus- 
tapojensa mukaan jaetaan pahvit seuraaviin ryhmiin:

1) Käsin tehdyt pahvit.
2) Tasopaperikoneella valmistetut, yksikerroksiset pahvit.
3) Sylinterikoneella valmistetut, monikerroksiset pahvit.
4) Liimaamalla valmistetut pahvit.
Raaka-aineina voidaan käyttää samoja kuitulajeja kuin paperin 

valmistuksessakin. Kaikkein parhaat, sitkeimmät ja taipuisammat 
pahvit valmistetaan lumpuista, kattopahvit vanhoista, käytetyistä 
nokkossäkeistä.

Kaikki jätteet, pellavan päistäreet, vanhat köydet ja muut kuitu
maiset jätteet kelpaavat pahvien valmistukseen.

Jos vaaditaan pinnan tasaisuutta, voidaan karkeat kuidut sovit
taa pahvien keskikerroksiin. Yleensä jätetään kuidut pitemmiksi 
kuin paperin valmistuksessa. Hyviin lajeihin käytetään valkaise
matonta primaselluloosaa, enimmäkseen käytetään selluloosan val
mistuksessa eroitettuja oksia ja kuorensekaisia aineita. Voidaan 
myös ajatella suoturpeen käyttöä. Sitä on Suomessa eräässä teh
taassa kokeiltu parempien käärepapereiden valmistuksessa.

Ulkomaisissa tehtaissa käytetään hyvin paljon olkea, puurik- 
kaissa seuduissa ruskeaa ja valkeata puuvanuketta. Kaikki paperin 
jätteet ovat erinomaista raaka-ainetta pahvin valmistukseen. Paperi- 
ja selluloosatehtaiden laskuvesien mukana kulkeutunut rafineeri- 
y.m. massa voidaan ottaa jokien ja järvien rantamilta pahvien val
mistukseen.

Suurimmaksi osaksi valmistetaan pahvit nykyään isoilla moni- 
sylinterisillä koneilla, sillä näiden valmistusteho on suuri verrattuna 
vanhoihin kokoojakoneisiin. Pahvit kiillotetaan hyvin. Muutamat 
lajit kiillotetaan vielä konekiilloituksen lisäksi erikoiskoneella. 
Kiilioituksessa käytetään valsseissa höyryä, koska sillä saadaan 
parempi kiilto.

Pahvit lajitellaan ja numeroidaan painonsa ja vahvuutensa 
mukaan. Tässä työssä käytetään numerovaakaa tai vahvuusmitta- 
ria. Seuraava taulukko osoittaa tavallisimman suuruuden, 70 x 100 
cm numerot. Länsi-Eurooppalaiset numerot ilmaisevat, montako 
arfdua on viidessäkymmenessä kilossa ja venäläiset numerot, kuinka 
monta arkkia on puudassa (puuta 16.380 kg).
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Länsi-
euroopalai-

Venäläinen
M

Lumppupahvin vahvuus 
mm Puupahvin vahvuus mm

Pahviarkin
paino

nen JS» grammoissa

20 7 4,000—4.50 250
24 8 3,000—3,50 — 210
30 10 2.000—2,50 2,50—3,50 165
36 12 1,600— 2,00—2,50 138
45 15 1,400- 1,60—2,00 118
50 17 1,300— 1,50—1,90 100
55 18 1,200— 1,40—1,80 92
60 20 1,100— 1,20—1,60 85
72 25 0,880—0,90 0,90—1,40 66
90 30 0,700—0,80 0,80—1,00 55

100 35 0,600—0,70 0,70—0,90 50
120 40 0,550—0.60 0,60—0,80 41
135 45 0,500—0,55 0,55—0,75 37
150 50 0,450—0,50 0,50—0,65 33
180 60 0,400—0,45 0,40-0,55 

0,35—0,'50
28

210 70 0,358—0,40 24
250 80 0,30—0,40 20
280 90 — 0,25—0,35 18
300 100 — 0/23—0,30 17

Pahvin paksuusnumerot vaihtelevat yleensä huomattavasti, se 
riippuu massan jauhatuksesta, koneen pusertimien työskentelystä ja 
kiilloituskoneen toiminnasta.

Nykyisin valmistetaan rakennustarkoituksiin hyvin huomatta
vasti pahveja. Niitä liitetään liimaamalla yhteen, että saadaan hyvin 
paksuja, noin 10—12 mm paksuisia pahveja. Tällainen pahvi on 
erittäin hyvä lämmön eristäjä.

On kehittymässä, varsinkin Amerikassa, erikoinen rakennus- 
pahviteollisuus. Raaka-aineena niissä käytetään kaikenlaisia puun- 
jätteitä, sahajauhoja, maissin olkea y.m.

Liimaamalla valmistettuja pahveja käytetään moneen tarkoituk
seen. Nahkateollisuudessa käytetään suuret määrät pahvia matka
laukkujen- ja kenkien valmistukseen, mutta tässä tapauksessa tulee 
kysymykseen hyvät raaka-aineet.

Mittoja, paperin painoja ym.

Useimmissa maissa on nykyisin käytännössä metrijärjestelmä. 
Mutta on maita, jotka ovat mittajärjestelmässään hyvin vanhan
aikaisia. Englannissa ja Amerikassa käytetään vielä seuraavia mit
toja: yard (lue jaardi) — 914 mm, Englannin tuuma = 25,4 mm,* 
Englannin jalka = 305 mm, Englannin naula (Lbs) = 453>6 g,

Englannin tonni 1016 kg, Galloni = 4,53 1.
»
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Neuvostoliitossa on metrijärjestelmä, joten ei ole tarvis muis
tuttaa vanhoista mitoista.

Aikaisemmin mainittiin, että paperin neliömetripaino saadaan 
grammavaa'an avulla, mutta usein on laskettava grammapaino, kun 
tiedämme vain arkin suuruuden ja riisipainon. Tässä toimituksessa 
voimme käyttää apuna seuraavaa taulukkoa.

Arkkien mitta Riisin paino
Arkkien luku 

riiseissä Suhdeluku

Senttimetriä kg- 500 20,000
t* 1000 10,000

•9 480 20,883
Englannin tuuma Englanin naul. (Lbs) 480 1464,750

>> » »> >> >> 500 1406
>» f» ** » 99 504 1395
*» »> 1f f» 99 516 1362
f* li »» •» 1010 696

Suhdeluku käytetään seuraavan kaavan mukaan.
Neliömetripaino = £ Kaavassa p on riisin paino 1 ja k ark

kien mitat siinä suhteessa, milloin käytetään senttimetrejä tai tuu
mia.

Esimerkki. Paljonko painaa i m2 paperia, kun arkin suuruus
on 70x 100, arkkien luku riisissä 480 ja riisin paino 10 kg?

1 m2.n paino = =29,76 g. ^
Esimerkki. Paljonko painaa riisi paperia, kun sen gramma-

paino on 52, arkin suuruus 30x40" ja arkkiluku riisissä 480?
Riisin paino = -!•*« *■62 =42,6 kg.
Englannin naulan merkkinä käytetään tavallisesti Lb.
Paperiarkkien kokoja on niin monta lajia, että käy tarpeetto

maksi niitä tässä luetella.
Seuraavassa taulukossa on muutamia valmiiksi laskettuja kat- 

keamispituuksia.
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K E M IA A

Selluloosa- ja paperiteollisuus perustuvat suurimmaksi osaksi 
kemiaan. Kemia on tiede, joka opettaa meitä tuntemaan aineiden 
sisäisessä rakenteessa tapahtuvat muutokset. Kemia käsittelee 
kaikki alkuaineet. Alkuaineiksi sanotaan sellaisia aineita, joita ei 
voida jakaa yksinkertaisempiin aineosiin.

Seuraava taulukko osoittaa tavallisimpien alkuaineiden nimet, 
kemiallisen merkin ja atomipainon, atomipainot on merkitty vain 
kokonaisluvuin.

Aineen nimi Merkki Atomi-
paino

Aineen nimi Merkki Atomi-
paino

Aluminiumi AI 27 Hopea Ag 108
Antimoni Sb 122 Jodi J 127
Arsenikki As 75 Kadmiumi Cd 1 12
Bariumi Ba 137 Kalsiumi Ca 40
Boori B 11 Kaliumi K 39
Bromi Br 80 Kioori Cl 35,5

Elohopea Hg 200 Kobolti Co 59
Floori F 19 Kromi Cr 52

Fosfori P 31 Kupari Cu 64
Happi O 16 Kulta Au 197

' Hiili G 12 LyUy Pb 207
Magnesium! Mg 24 Sinkki Zn 65

Mangaani Mn 55 Strontiumi Sr 88
Molybdeni Mo 96 Typpi N 14

Natriumi Na 23 Toriumi Th 232
Nikkeli Ni 59 Tina Ln 119

Pii Si 28 Titaani Ti 48
Platina Pt 195 Vety H 1
Rauta Fe 56 Vismutti Bi 209
Rikki S 32 Volframi W 184

Selluloosa- ja paperitehtaan yhteyteen on välttämätöntä sijoittaa 
pieni laboratorio. Varsinkaan selluloosatehtaissa ei voida tulla toi
meen ilman sitä. Paperitehtaissa, erikoisesti halvempia laatuja val
mistettaessa, se ei ole aivan välttämätön, mutta siellä, missä tehdään 
vähänkin laatuvalmisteita, tulee se olla.

Pienessäkin laboratoriossa tarvitaan ainakin seuraavat esineet:
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Analyyttinen vaaka

Sen tulee olla niin herkkä, että huomataan hyvin 5 mg painon 
lisäys tai ero, kun molemmissa vaakakupeissa on 50 g painot. 
Tulee olla punnuslaatikko, joka sisältää yhden kappaleen 50, 20, 10, 
ja 5 g punnuksia ja 2 kpl. yhden gramman punnuksia. Nämä ovat 
tavallisesti messinkipunnuksia. Näiden lisäksi tulee olla platinasta 
tehdyt 0,5 0,2 0,1 0,0’, 0,02 ja 0,01 g punnukset. Punnuksien piti
met eli tongit tulisi olla nikkelöidyt.

Punnitusastia
Kannellinen lasiastia, jossa aineiden punnitseminen toimitetaan. 

Kuivatta ja
Pyöreä, kannellinen, vahvaseinäinen lasiastia, pohjassa käytetään 

rikkihappoa tai sulatettua kalsiumkloridia. Tässä astiassa säilyte
tään tutkittavat aineet upokkaineen, jotta ne eivät imisi ilmasta 
kosteutta.

Lasipuikot
Muutama lasipuikko, jotka ovat molemmista päistä pyöreät. 

Lasit
3—4 dekantterilasia saostamista ja siivilöimistä varten.

Siiviläpaperit (suodattimet)
Tämä on erikoisesti siivilöimistä varten valmistettua. Sen tuh

kapitoisuus tulee olla tunnettu.

Kuivauskaappi

Kuparista. tai rautapeltistä tehty, noin 40x40x40 cm suurui
nen, revitetyllä hyllyllä varustettu laatikko. Kuumentajana voidaan 
käyttää tavallista liekkiä tai hiilihehkulamppuja.

Suppilot

2—4 eri suuruista lasisuppiloa, joiden kulma 6o°.

/ 229 /



i t l
/ \L‘

Platinalanka

Siiviläpapereiden polttamis
ta ja eri aineiden kuivakokei- 
lua varten 10—15 cm pituinen 
platinalanka lasipuikon päähän.

Upokkaat
8. 2—4 eri suuruista upokasta

aineiden hehkuttamista varten.

Kolmiot
2 kpl. rautalangasta tehtyjä 

ja savella päällystettyjä kol- 
i0 mioita upokkaiden kannatti- 

miksi.

Kolmijalka
Raudasta tehty, noin 20 cm 

korkuinen ja 10 cm levyinen 
kolmijalka kuumennusta varten.

Porsliinimal j at
3—4 eri suuruista porsliini- 

Kuva 90. Laboratoriovälineitä: 1 pors- maljaa, suuruudeltaan 10—20 
liini malja, 2 dekantterilasi, 3 supp.Io, cm halkaisijaltaan.
4 kuivattaja, 5 erlemeyerpullo, 6 mit- J
taiasi, 7 pipetti, 8 pikkupipetti, 9 mrL-
tapullo, 10 byretti, 11  kuivauskaappi j  amput

Keittämiseen tarvitaan lasinen väkiviina- tai Bunsen kaasu- 
lamppu. Hehkuttakmiseen tulee olla puhalluslamppu.

ö

Hiekkahaude

Rautamalja, joka täytetään hiekalla.

Mittalasit

Asteikolla varustettuja mittalaseja.
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Mittapullot
Yksi kappale 100, 200 ja 250 cm3 mittapulloja, merkkiviivalla 

varustettuja.

Pipetit
Yksi kappale 5, 10, 20, 50 ja 100 cm3 pipettejä.

Pyretit
Kaksi kappaletta pyrettejä, jos mahdollista, pumpulla varus

tettuja.

Aineiden punnitus
Punnittava aine on aina asetettava vasemmalle ja painot oikealle 

vaakakupille. Punnittavaa ainetta ei saa milloinkaan laskea suoras
taan vaakakupille, vaan on se asetettava aina upokkaassa tai lasi- 
astiassa. Upokasta ei saa asettaa vaakakupille kuumana.

Ennen punnitsemista on aina kokeiltava, osoittaako osoittaja 
oikein. Vaaka on tasapainossa silloin, kun osoittaja heiluu yhtä 
kauas keskustan kummallekin puolelle. Kun siis aine on punnittu, 
poimitaan painot yksitellen pois, merkitään luvut paperille ja laske
taan yhteen.

Kuivaus

Useat aineet ovat hydroskooppisia eli toisin sanoen ne imevät 
ilmasta itseensä vettä. Jos tällaisia aineita säilytetään avonaisina, 
niin niiden painoa ei voida tarkalleen määrätä. Tämän vuoksi ne 
onkin säilytettävä kuivattajassa. Puuvanuketta ja selluloosaa kui
vataan kosteusmäärän selville saamiseksi suuremmissa kuivauskaa
peissa, joissa lämpö saadaan nousemaan 100 asteeseen.

Haihdutus
Nesteitä haihdutettaessa käytetään porsliinimaljoja, joita kuu

mennetaan liekillä.
*

Hehkuttaminen
Polttaminen ja hehkuttaminen toimitetaan porsliini- tai platina- 

upokkaassa. Platinaupokas on hyvä, mutta kallis. Upokas pidetään 
aina hehkutettaessa kolmion päällä. Jos hehkutetaan siivilä pape- 
reineen, tulee tuhkamäärän olla tunnettu.
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Paperitehtaissa tarvitaan nykyisin harvemmin saostamisen 
avulla toimitettuja analyysejä. Saostettu sakka eroitetaan siivilä- 
paperin ja lasisuppilon avulla. Nesteitä astiasta toiseen kaadettaessa 
on ne aina juoksutettava lasiputkea myöten. Nestettä ei saa kaataa 
niin paljon, että siiviläpaperi täyttyy. Siiviläpaperille jäänyt sakka 
on aina pestävä tislatulla vedellä.

Titreeraus

Vanhempina aikoina toimitettiin paperitehtaissakin aineiden 
määrällinen tutkiminen saostamisen avulla. Nykyisin se toimitetaan 
n.s. titreerauksen avulla eli volymetrisellä mittauksella. Tätä mitta- 
analyysiä on aina mieluummin käytettävä, sillä se on helppo ja 
nopea toimitus, varsinkin, kun tulee toimittaa useita analyysejä.

Mitta-analyysejä tehdessä tarvitsemme ensin mittapullon, jolla 
toimitetaan suurempien nestemäärien mittaaminen. Pieniä määriä 
mitataan pipetillä.

Kun aloitetaan pipetillä mittaus, huuhdotaan se ensin sillä nes
teellä, mitä mitataan. Pipetin pää lasketaan niin syvälle mitatta
vaan nesteeseen, että se on jotenkin nesteen keskellä. Nyt imetään 
hiljakseen pipetin yläpäästä, kunnes neste on noussut jonkun ver
ran yli merkkiviivan. Nyt suljetaan yläpää nopeasti sormella. Sit
ten nostetaan sormea hyvin varovasti ja niin saadaan neste laskeu
tumaan merfcin tasalle.

Tutkittavaan aineeseen, jonka oletamme nyt olevan natronlipeää 
(NaOH), juoksutetaan normaalista suolahappoa.

Kun siis toimitetaan titreeraus, mitataan pipetillä määrätty neste
määrä ja lasketaan se porsliinikuppiin. Tähän liuokseen laske
taan pari tippaa fenoli f taleiini-nimistä tunnustinta tai metyliorans- 
sia. Kun tätä pannaan liuokseen, muuttuu tutkittavan liuoksen väri 
edellisestä punaiseksi ja jälkimäisestä keltaiseksi. Nyt juoksutetaan 
pyretistä suolahappoa, kunnes liuoksen väri muuttuu. Väri muuttuu 
silloin, kun happoa on tullut lipeän joukkoon niin paljon, että lipeä 
on neutraalinen eli tehoton.

Happoa on tiputettava reaktion lopussa tipoittain, yksi tippa 
muuttaa lopuksi värin. Kun nyt näemme, miten monta kuutiosentti- 
metriä happoa on kulunut, voimme kemiallisten tietojen perusteella 
laskea, montako grammaa tutkittavassa liuoksessa on kyseessä ole
vaa ainetta.

Säestäminen ja siivilöiminen
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Indikaattorit eli tunnustimet

Tunnustimiksi sanotaan sellaisia aineita, jotka titreeratessa anta
vat tutkittaville aineille tarvittavan värin. Näitä tunnustimia on 
monta laatua, mutta enemmän käytettyjä ovat seuraavat:

Lakmus

on sinistä väriä, jota valmistetaan eräästä jäkälälajista ja puris
tetaan liidun ja kipsin kanssa sinisiksi kappaleiksi. Kemiallisia 
reaktioita tarkastettaessa käytetään lakmuksen vesiliuosta tai lak- 
musliuoksella värjättyä paperia. Lakmus värjäytyy hapoista punai
seksi ja lipeistä siniseksi.

Fenoliftaleiini

Se on kellertäväjauheinen aine, liukenee alkohooliin, valmiste
taan liuottamalla i osa jauhetta 100 osaan spriitä (90 %). Se on 
erittäin herkkä happojen ja emästen vaikutukselle.

Metylioranssi

Se on ruskea jauhe, liukenee helposti veteen, liuotetaan suh
teessa 1 :  10000. Lipeistä muuttuu liuos keltaiseksi, hapoista punai
seksi. Pari pisaraa metylioranssia riittää analyysiin.

Tärkkelysliuos

Tätä liuosta käytetään tunnustimena jodometrisia analyysejä 
tehtäessä. Liuos valmistetaan seuraavasti: 1 gr tärkkelystä liuote
taan ensin kylmään veteen. Vettä tulee olla noin 100 cm3. Seosta 
keitetään ja sekoitetaan hyvästi. Sitten sen annetaan selviytyä. Tämän 
jälkeen kirkas neste kaadetaan pulloon ja sekaan pannaan ruoka- 
suolasta tehtyä, väkevää liuosta, että liuos ei happane.

Normaalisen hapon valmistus

Normaalisen liuoksen valmistus toimitetaan siten, että liuotetaan 
yhteen litraan vettä ekvivalenttimäärä grammoja sitä ainetta, josta 
liuos on valmistettava. Ekvivalenttiluku on sama kuin aineen mole- 
kyylipaino. Suolahapon molekyylipaino on 36,5. Normaalinen suo
lahappo sisältää siis litrassa 36,5 grammaa suolahappoa.
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Soodan ekvivalenttiluku on puolet molekyylipainoa, = ---^Q- «= 
1j-.lL4.8 = 63 Normaalinen liuos on siis 53 g soodaa litraan vettä.

Näitä liuoksia tehtäessä on käytettävä ehdottomasti puhtaita 
aineita.

* ,
V E S I (H 20 )

Erittäin tärkeätä on teollisuudelle puhdas vesi. Moneen teolli- 
suustarkoitukseen ei voida käyttää muuta kuin puhdasta vettä, vie
läpä kemiallisesti puhdasta vettä.

Kun tiedämme, että paperi valmistetaan seulomalla, niin tässä 
seulonnassa veden mukana tulleet epäpuhtaudet jäävät paperiin. 
Tämän tähden on tärkeätä, että saamme niin kemiallisesti kuin 
mekaanisestikin puhdasta vettä.

Vesi voi olla "kovaa” sekä "pehmeätä” . Kova vesi sisältää suu
ren määrän liuenneita kalsium- ja magnesiumsuoloja. Jos esimer
kiksi imupaperia valmistettaessa käytetään kovaa vettä, niin kuitu
jen väliin jää kalkkisuoloja, jotka huonontavat imukykyä. Liimat
taessa myös on kova vesi suurena haittana. Höyrykattiloissa on 
kova vesi epäkäytännöllistä, sillä se vähitellen peittää kattilan sei
nämät kovalla mineraalisuolakerroksella. Usein onkin kattilaräjäh- 
dyksiin syynä kova vesi.

Kova vesi tuntuu jo käteen kalsealta ja on tavallisesti sinertävän 
ja vihreän väristä. Pehmeä vesi on kellertävää ja käteen koskettaen 
pehmeätä. Vesi voi olla myöskin puolikovaa. Puolikova vesi peh
menee keitettäessä. Silloin laskeutuu sakka astian pohjaan. Kova 
vesi ei pehmene keitettäessä, mutta sekoittamalla siihen hiukan 
soodaa, saadaan se pehmeäksi.

Vesi sisältää vielä usein rautaa ja klooria. Hyvän, valkean 
paperin valmistukseen on rautapitoinen vesi kelpaamatonta, sillä se 
saa aikaan ruostetta.

Kaivo- ja lähdevedet ovat n.s. kovia vesiä. Näitä vesiä käy
tetään harvemmin paperitehtaissa. Enimmän käytetään joki- ja 
järvivesiä, jotka ovat pehmeitä.

Veden tutkimiseksi käytetään monenlaisia tapoja. Jos tahdomme 
tietää, onko vedessä kalkkisuoloja, otamme vettä koeputkeen ja 
kaadamme siihen ammoniumoksalatia. Jos vedessä on kalkkia, muo
dostuu siihen valkea sakka.

Kloorin saamme selville laskemalla veteen salpietarihappoa ja 
hopeanitraattiliuosta. Jos veteen muodostuu valkea sakka, on 
vedessä klooria.

Raudan olemassaolo saadaan selville raudan reagenssilla.
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On hyvä, että vesi puhdistetaan liasta joko hiekkasiivilää tai 
metalliverkkosiivilää käyttäen. Metalliverkkosiivilänä voidaan käyt
tää vanhaa paperikoneen verkkoa.

Kalkkikivi (Ca COs)

Kalkkikivi on muodostunut luonnossa kalsiumista, hiilestä ja 
hapesta. Sitä sanotaankin kemiassa kalsiumkarbonaatiksi. Kalkki
kivi liukenee happoihin. Kalkkikivi ei tavallisesti ole aivan puh
dasta. Siinä on aina muita aineita, kuten rautaa, piihappoa, savea 
ja grafiittia. Puhdas kalkkikivi on valkeata, epäpuhtaat harmaita tai 
kellertäviä. Rakenteeltaan kalkkikiviä on kolmenlaisia: kiteisiä,
tiiviitä ja huokoisia.

Sulfiittiselluloosan valmistuksessa käytetään myös dolomiittia, 
joka on myös yksi laji kalkkikiveä. Se on hiilihappoisen kalsiumin 
ja hiilihappoisen magneesiumin yhdistys. Jos siinä on liukenemat
tomia osia, ovat ne happotornissa esteenä.

Kalkin ja kalkkikiven liukenemattomat osat saadaan selville 
siten, että sitä liuotetaan joku määrä laimeaan suolahappoon. Liu
kenemattomat jäännökset kuivataan ja punnitaan.

Sulfaattiselluloosatehtaissa käytetään suuret määrät kalsium- 
oksiidia (CaO). Tämä saadaan polttamalla kalkkikiveä. Silloin siitä 
vapautuu hiilidioksidi seuraavan yhtälön mukaan CaCOs = CaO + COa

Puhdas, poltettu kalkki on valkoista amorfista jauhetta, useam
min se on vieraiden aineiden tähden harmahtavaa. Jos kalkissa on 
10—20 % muita aineita, sanotaan sitä "laihaksi" kalkiksi.

Poltettu kalkki muutetaan veden avulla kalsiumhyroksidiksi (Ca 
(OH)2) ja sitä sanotaan sammutetuksi kalkiksi. Sammutettu kalkki 
imee ilmasta hiilihappoa ja muuttuu jälleen hiilihappoiseksi kal
kiksi.

Hyvä kalkki kuumenee heti veden yhteyteen jouduttuaan ja 
paisuu samalla hyvin runsaasti. Huono kalkki ei kuumene eikä 
laajene.

Kalkkianalyysiä varten otetaan kalkkikasasta kalkkia useasta eri 
kohdasta noin sangollinen, sekoitetaan se hyvin, otetaan siitä taas 
useammasta kohdasta ja punnitaan erikseen 20 g. Se asetetaan 
litran mittapulloon. Pullo kaadetaan puolilleen vettä. Seosta ravis
tetaan niin kauan, kunnes kalkki on hyvin hienontunut. Nyt lisä
tään vähän vettä. Pullo käännetään jonkun kerran ylösalasin, että 
liuos sekaantuu hyvin. Ennenkuin kalkki on laskeutunut pohjaan, 
otetaan pipetillä 50 cm3 liuosta lasiin, jossa se titreerataan joko 
n/2 tai n/i HCl-liuoksella, käyttäen lakmusta indikaattorina.
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Sooda (Na2 C0 3)

Tämä aine on hiilihappoista natriumia. Molekylipaino on 106 ja 
ekvivalenttiluku 53. Tavallisesti on sooda kiteinen tai jauheinen.

Paperitehtaissa käytetään vedetöntä soodaa. Se on jotakuinkin 
puhdasta. Soodaa tutkitaan seuraavalla tavalla:

Punnitaan 10 g soodaa ja liuotetaan se 100 cm3 vettä. Liuosta 
sekoitetaan hyvin. Sitten otetaan sitä 10 cm3 titreerausastiaan, 
johon lisätään tunnustin. Titreerataan n/i suolahapolla. Kulunei
den happokuutiosenttimetrien luku kerrottuna luvulla 5,3 ilmaisee, 
montako % liuoksessa on natriumkarbonaattia.

Normaalinen soodaliuos valmistetaan seuraavaan tapaan: Punni
taan 53 g hehkutettua soodaa. Liuotetaan se veteen ja kaadetaan 
litran mittapulloon. Liuotusastia huuhdotaan useaan kertaan, että 
kaikki sooda varmasti huuhtoutuu. Pullo täytetään nyt vedellä 
tarkasti merkkiin asti, suljetaan korkilla ja käännetään muutaman 
kerran ylösalaisin. Liuos on vielä tarkistettava. Sitä varten ote
taan liuosta tarkalleen 50 cm3 ja lasketaan se platinamaljaan. Vesi 
haihdutetaan kuiviin. Hehkuttaminen toimitetaan varovasti. Sitten 
suoritetaan punnitus. Tällöin maljassa tulisi olla 53:20 = 2,650 g 
soodaa. Tämän normaalisen liuoksen avulla tarkastetaan toisen 
acidimetrian titerinesteet.

Natriumhydraatti (Na OH)

Käytännössä nimitetään tätä lipeäkiveksi. Tätä käytetään paperi
tehtaissa harvemmin. Tämä kiteinen, voimakas, emäksinen aine 
säilytetään rauta-astioissa. Se on kovaa, valkeata ainetta ja sisältää 
77 % NaOH :ta. Se muuttuu ilmassa helposti hiilihappoiseksT  ̂nat
riumiksi.

Natuumsulfaatti eli glaubersuola (Na2 S 0 4)

Tätä ainetta käytetään selluloosatehtaissa suuria määriä. Se on 
vaaleankellertävää jauhetta, sisältää 97—99 % Na2 S0 4 sekä jon
kun prosentin rikkihappoa ja ruokasuolaa. Sitä valmistetaan ruoka- 
suolasta rikkihapon avulla.

Rikki (S)

Rikki on kiinteä, keltainen, helposti murentuva aine. Sitä käy
tetään sulfiittiselluloosahapon valmistukseen. Rikkiä saadaan suu
rimmissa määrin Sisiliasta ja Pohjois-Amerikasta. Nykyisin sellu
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loosatehtaissa käytetty rikki on n.s. rikkikiisua (Fe S2) tai kupari- 
kiisua (Cu Fe S2). Tästä eroitetaan rikki kuumentamalla. Hyvä 
kiisu sisältää rikkiä 40—50 %. Rikkikiisua poltettaessa syntyy 
S0 2- (rikkidioksidi;) niminen kaasu.

Suolahappo (HCI)
Tätä nimitetään myös kloorivetyhapoksi, sillä se sisältää vetyä 

ja klooria. Sitä valmistetaan ruokasuolasta ja rikkihaposta 
2Na Cl H2S0 4 = Na2 S0 4 2HCI

(natriumsulfaatti) (suolahappo) (natriumkloridi) (rikkihappo)
Tämä on hyvin yleisesti käytetty happo.
Laimennetaan 10 g väkevää happoa sataan kuutiosenttimetriin 

vettä, titreerataan tätä liuosta 10 cm3 :llä normaalista N :a OH :ta. 
Indikaattorina käytetään metylioranssia. Tällöin on suolahapon 
prosentti 3,65 kertaa kuluneiden lipeäkuutiosenttimetrien lukumäärä.

Rikkihappo (H2 S 0 4)

Rikkihappoa valmistetaan rikkidioksidista seuraavan kaavan 
mukaan:

S0 2 + H20  = H2S0 3 + N0 2 = H2 s o 4.
Rikkihapon molekylipaino on 98, sen ekvivalenttipaino on — 

koska H2 S0 4 on kaksiemäksinen — 98:2 = 49. Jos siis on litra 
normaalista rikkihappoa, pitää siinä olla 49 g H2 SG4.

Tätä happoa on käsiteltävä varovasti ja se tulee aina tarkastaa. 
Tarkastamista varten mitataan 30 cm3 puhdasta, väkevää happoa 
ja kaadetaan se litran mittapulloon, joka on puolillaan tislattua 
vettä. Liuosta sekoitetaan hyvin ja kaadetaan vettä merkkiin asti. 
Nyt se tarkastetaan n/l soodaliuoksella. Jos se on väkevämpää, 
lisätään vettä, jos on laimeampaa, lisätään happoa. Rikkihapon 
väkevyysprosentti saadaan samalla tavalla titreeraten kuin suola
haponkin ja kertomalla kuluneiden lipeäkuutiosenttimetrien luku
määrä 4,9 :llä.

Kloorikalkki (CaOCl2)
Kloorikalkkia saadaan siten, että johdetaan klooria sammutet

tuun kalkkiin. Kloorikalkki on hyvä valkaisuaine. Kun sitä käsi
tellään hapoilla, vapauttaa se klooristaan noin 35—41 %.

Kloorikalkin analyysi toimitetaan seuraavaan tapaan. Punnitaan 
10 g kloorikalkkia ja jauhetaan se porsliiniastiassa hienoksi jau
hoksi. Lisätään aina välillä vettä. Kun seos on hienoa, annetaan
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sen hetkisen seistä, että karkeammat aineet laskeutuisivat pohjaan. 
Sitten seos kaadetaan litran mittapulloon ja sakkaa huiskutellaan. 
Näin tehdään, kunnes kaikki kalkkiporo on hienontunut. Vettä 
kaadetaan merkkiin asti, ravistetaan liuosta hyvin, että se sekaan
tuisi. Tästä liuoksesta titreerataan 20 cm3. Titreerausaineena käy
tetään arsenikkiliuosta tai natriumtiosulfaattia (Na2 S20 3). Se val
mistetaan siten, että liuotetaan 2,483 g puhdasta, kuivaa, kiteistä 
tiosulfaattia niinpaljoon veteen, että liuosta tulee litra. Liuokseen 
lisätään 0,2 g ammoniumkarbonaattia, että liuos säilyisi paremmin.

Titreeraus toimitetaan siis aikaisemmin mainittuun 20 cm3:iin 
em. liuosta. Siihen lisätään puoli grammaa kaliumjodidia liuotettuna 
pienessä vesimäärässä sekä 2 tippaa suolahappoa. Liuoksen väri 
on nyt ruskea. Siihen juoksutetaan n/10 natriumtiosulfaatin liuosta, 
kunnes ruskea väri katoaa. Liuokseen lisätään vielä 2 cm3 tärkke- 
lysliisteriä ja jatketaan titreerausta, kunnes väri on hävinnyt. 
Klooriprosentti saadaan nyt, kun kerrotaan kuluneiden tiosulfaatti- 
kuutiosenttimetrien luku luvulla 1,775. Kloorikalkin astemäärä saa
daan kertomalla tiosulfaattikuutiosenttimetrien luku luvulla 5,58.

ioo° kloorikalkki sisältää 31,8 % klooria.

Aluna (K 2 S 0 4 + A12 (S 0 4) 3 + 24 HaO)

Tavallinen aluna on, kuten kaavasta huomataan, rikkihappoista 
kalia ja aluminiumia. Tässä muodossaan sitä käytetään harvemmin. 
Paperin valmistaja käyttää aluminiumisulfaattia Al2 (S0 4)3. Tämä 
aluna ei ole yleensä puhdasta. Sen kokoomus on suunnilleen seu-
raava:

Aluminiumioksiidia Al2 Os ..............................  14,7 — 16,2 %
Rautaoksiidia Fe2 Os ......................................  0,0 — 0,12 %
Kalsiumoksiidia Ca O ............ ......................... 0,11 — 0,17 %
Rikkitrioksiidia S Os ............ .........................  34,6 — 38 %
Vapaata rikkihappoa ........................................  0,0 — 0,4 %
Vettä ..............  .....................................................  45,4 — 50 %

Hyvä aluna on kovaa, puoliksi läpinäkyvää, suurissa kappa
leissa, liukenee niin hyvin, että siitä ei jää sakkaa. Sitä käytetään 
paperin liimauksessa.

Halvin aluna on ”alum cake” . Sitä valmistetaan siten, että kii- 
nasaveen lisätään vain puolet rikkihappomäärästä. Alunaa valmiste
taan nimittäin liuottamalla savea rikkihappoon. v

Liukenemattomat aineet saadaan tavallisen hehkutusanalyysin 
avulla, samoin vesimäärä eroitetaan kuivausmenetelmällä.
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Aluminiumoksiidi määrätään siten, että punnitaan 10 g alunaa, 
liuotetaan se veteen ja lisätään vettä niin, että seosta tulee litra. 
Sakka suoditaan erilleen ja lisätään vettä taas merkkiin asti. 
Lasiin mitataan 100 cm3. Siihen lisätään 50 cm3 salmiakkiliuosta ja 
laimeata ammoniakkia niin paljon, että liuos haiskahtaa ammonia
kille. Voidaan koettaa lakmuspaperilla, onko liuos lipeinen. Liuok
sen annetaan kiehua 2 minuuttia. Saostunut aluminiumhydraatti sii
vilöidään ja pestään, siiviläpaperi poltetaan, hehkutetaan ja pun
nitaan. Kun tulos milligrammoissa määrättynä kerrotaan sadalla, 
saadaan tietää prosenteissa, paljonko alunassa on aluminiumoksiidia.

Titreerauksessa käytettävä taulukko.

Määrittä r l  aine Aineen kokoomus
Ekviva
lentti- 

paino g

1 cm8 n/l 
happoa 

vastaa g

1 cm3 n/10 
happoa 

vastaa mg

Natriumhydroksiidi , . . . Na OH 40,0 0,040 4,0
Natriumkarbonaatti . . . . Na2 CO3 53,0 0,053 5,3
Sama kidemuodossa . . . Na2 C 0 3 10 H2O 143,0 0,143 14,3
Natriumbikarbonaatti . . . Na HGOs 84,0 0,084 8,4
Kaliumhydroksiidi . . • . KOH 56,0 0,056 5,6
Kaliumkarbonaatti . . . KzCOs 69,0 0,069 6,9
A m m oniakki................. .... . N Hs 17,0 0,017 1,7
K alsiu m ok siid i...................... Ca 0 28,0 0,028 2,8
Kalsiumhydroksiidi v . . . Ca (OH). 37,0 0,037 3,7
Kalsiumkarbonaatti . . . . Ca CO3 50,0 0,050 5,0
Bariumhydroksiidi . . . . Ba (OH)* 85 5 0 085 8 5
Bariumkarbonaatti . . . BaCOs 98,5 0,098 9,8

AcidimetriaM* (hapon mittaamisessa) käytettävä taulukko.

Mäirättivä aine
Aineen kokoo

mus
Ekvivalentti-

paino
1 cm8 n/l alkaa- 

iia vastaa g

1 cm3 n'l n/10 
alkaalu vastaa 

m g

Suolahappo ............... H C I 36,5 0,0365 3,65
Tyyppihappo............. . H N O 3 63,0 0,063 6,3
Rikkihappo................... HsSO i 49,0 0,049 4,9
R ikkihapoke............. HsSOs 41,0 0,041 ,4,1
Muurahaishappo . . . . C H tO s 46,0 0,046 4,6
Etikkahappo............. CfHtOa 60,0 0,060 4,0
Oksaalihappo ........... C .H .O * 45,0 0,045 4,5
Sama kidemäisenä . . C iH tO * 2HsO 63,0 0,63 6,3

Maitohappo ............... CaHsOs 90,0 0,090 9,0

Ekvivalenttipainolla ymmärretään sitä painomäärää ainetta, joka 
sisältää 1 g vetyä positiivisena ionina eli niin paljon kolmatta 
alkuainetta, että se reagoi 1 g kanssa vetyä.
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Normaaliseksi liuokseksi sanotaan sitä titeriaineliuosta, joka 
iooo cm3 tilavuudessa sisältää ekvivalenttipainon suuruisen määrän 
titeriainetta liuonneena. Se merkitään n/l tai-^-.

Oksidometria

Aikaisemmin mainittujen indikaattorien eli vaiheenmerkitsijäin 
lisäksi käytetään titeriaineena vielä kaliumpermanganaattiliuosta, sil
loin tämän kiteisen aineen purppuraväri häviää useampien pelkis
tävien aineiden vaikutuksesta happamessa liuoksessa sentähden, että 
se permanganaattihappoa luovuttaessaan muuttuu mangaanisuolaksi.

Kaliumpermanganaatti (K Mn 0 4)

Silloin, kun tätä liuosta käytetään, on vaikuttavana aineena 
happi. Hapen ekvivalenttipaino on 8. Jos siis otamme 8 grammaa 
happea, luovuttaa se 31,6 g kaliumpermanganaattia.

Tätä normaalista liuosta ei yleensä käytetä, mutta sensijaan 
n/10. Tällöin on litrassa 3,16 g K  Mn 0 4.

Liuosta valmistettaessa on käytettävä ehdottoman puhdasta vettä 
ja sen tulee olla vapaata orgaanisista aineista. Liuos ei saa tulla 
korkin, kumin ja käden kanssa kosketukseen. Valmistettaessa n/10 
liuosta punnitaan suolaa kiteinä, mieluimmin hyvin pieniä, absoluut
tisesti olisi suolamäärä 3,16 g, mutta on otettava jonkun verran 
sen yli, noin 3,20 — 3,30 g. Se liuotetaan litraan vettä. Se tar
kastetaan vielä titreeraten n/10 oksaalihapolla. Liuos on säilytet
tävä pimeässä paikassa.

n/10 oksaalihappoliuos

Valmistettaessa tätä liuosta on varmuuden vuoksi käytettävissä 
oleva oksaalihappo (C2 H2 0 4 + 2H20 ) uudelleen kiteytettävä. 100 g 
happoa liuotetaan lämmittäen pieneen vesimäärään ja suodatetaan. 
Kun happo on kiteytynyt, kaadetaan siitä emäsliuos tarkkaan pois 
ja asetetaan kiteet moninkertaisen siiviläpaperin väliin, jossa ne 
puristellen saadaan niin kuiviksi, että ne paperia kallistettaessa 
helposti juoksevat paikasta toiseen. Tarkastetaan siten, että hehku
tetaan pari kidettä platinalevyllä. Jos ei jää tuhkaa, on se puh
dasta.

Näin kiteytetyn hapon ekvivalenttiluku on 63. Kun siis valmis
tetaan n/10 liuosta, punnitaan 63 g, huuhdellaan veden kanssa 
litra mittapulloon ja pullo täytetään puhtaalla vedellä merkkiin asti.
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Tällä liuoksella tarkastetaan edellämainittu permanganaattiliuos, 
Tässä reaktiossa oksaalihappo hapettuu hiilihapoksi ja permanga- 
naatti pelkistyy mangaanisuolaksi. Titeeri tehdään lämpöisessä 
liuoksessa ja käytetään seassa laimeata rikkihappoa, jotta ei syn-* 
tyisi ruskeata mangaanihydraattisakkaa,

Selluloosakemiaa

Selluloosa, jonka kemiallinen kaava on (C6 M10 Ö5) n oil vielä 
monessa suhteessa tuntematon. Molekyylin suuruus oii vielä epä
selvä. Enimmät tutkimukset ovat kohdistuneet puuvillan tutkimia 
seen.

Puussa olevan selluloosan määrä vaihtelee 53—58 %. Paitsi 
selluloosa- ja ligniniaineita on puussa vielä eräitä hiilihydraatteja, 
joita kutsutaan hemiselluloosaksi, pentosaneja y.m. aineita. Suuri 
osa näistä hiilihydraateista liukenee jo mietoon, kylmään lipeään, 
huomattavin näistä on puukumi (ksylani) ja tästä hapoilla hydrali- 
soiden syntyy puusokeria eli ksylosia. On keitetty puuta vedessä 
ja saatu syntymään ksylosia, mannosia, galaktosia y.m. sokerilajeja. 
— Muista havupuissa esiintyvistä aineista mainittakoon terpentiinit, 
hartsi ja erilaiset rasvalajit. li

Selluloosan ominaisuuksien perusteella on jo tutkimuksien kautta 
päästy selville, että sen hiilihydraattinen molekyylirakenne on pidet
tävä alkohoolilajina ja todennäköisesti alifaattisiin aineisiin kuulu
vana. Selluloosasta on voitu valmistaa eräitä alkohoolilajeille omi
naisia yhdistyksiä (esterejä ja eetterejä). Selluloosa voidaan jo 
hapoilla hydrolisoiden muuttaa täydellisesti rypälesokeriksi (gluko- 
siksi). Selluloosalle on jo asetettu strukturikaavoja, mutta ne lie- 
ne\ät vielä todistamattomia. Viime aikoina on yhä enemmän ryh
dytty selluloosan tutkimiseen. On otettu käytäntöön* monogromaat- 
tisien röntgensäteiden käyttö ja sovellutettu se suurimolekyylisten 
ominaisuuksien tutkimiseen.

Selluloosan puukumimääräys tehdään siten, että teknillistä sellu
loosaa liuotetaan 5 % :een natronlipeään. 24 tunnin aikana liuke
neva puukumi saostetaan alkohoolilla ja neutralisoidaan.

Selluloosan hajaantuminen alkaa 250° yläpuolella, hajaantumis- 
prosessi on eksoterminen ja tällöin on havaittu saatavan erilaisia 
aineita:

Vettä ..........
JBtikkahappoa

34,52 %

/ Asetonia 
Tervaa ,

16 — 1920 / 241 /



Hiilidioksiidia
Etyleniri ................
Hiilimonoksiidia . . 
Metania ................

v
10,35 %

. °>27 ’oQ Öo >Hiiltä ...............................
Muita orgaanisia aineita 
Häviö ..............................

38,82 ’ 
5,14 ’ 
o,94 ’

100,00 %

Huomattava on, että selluloosaa tislattaessa ei saada metylialkö- 
hoolia, vaikka sitä on puussa 0,88̂ —1,60 %. Metylialkohooli on 
siis ligniniaineen joukossa eikä selluloosassa. Selluloosatervassa on 
karbolihappoa, kresolia, fenolia, metylietyliketonia, etikkahappoa ja 
furania sekä hyvin pieni määrä toluolia. Selluloosaa tislattaessa 
syntynyt hiili lähentelee kivihiiltä.

Aikaisemmin on jo selluloosan valmistuksen yhteydessä lähem
min mainittu esimerkiksi natronlipeän vaikutuksesta selluloosaan ja 
puuhun. Sulfaattimenetelmässä natriumhydroksiidi synnyttää myös 
metylialkohoolia eli puuspriitä. Se on myrkyllinen aine, tällöin on 
tapahtunut ligninin metosyliryhmän hajaantuminen seuraavasti:

ROCHg + Na oH = RO Na + C H3 OH.
Natriumsulfiidi synnyttää ilkeänhajuista metylimerkaptania 

(C Hs S H), josta edelleen voi syntyä dimetylisulfiidia (C H3 S C 
H3). Tämän aineen synnyttämä haju onkin sulfaattitehtaitten kiel
teisimpiä puolia.

Selluloosaesterit

Tärkeimpiä ovat typpihapon vaikutuksesta syntyneet selluloosa- 
nitraatit, joita on useita (mono-, di-, tri-, tetra-, penta- ja heksanit- 
raatit). Selluloosanitraattien valmistus suoritetaan käyttämällä typpi
hapon ja rikkihapon seosta. Riippuen siitä, mitä menettelyä käyte
tään, saadaan typpiköyhempi kollodiumpuuvilla ja typpirikkaampi 
pumpuliruuti. Kollodiumpuuvilla liukenee eetterin ja alkohoolin 
seokseen ja saadaan silloin kollodiumi. Pumpuliruuti liukenee jää- 
etikkaan ja asetoniin, muuttuen gelatiiniksi. Puuvillaruudin valmis
tuksessa pidetään jotenkin seuraava happoseos: 1 osa typpihappoa,
3—3V2 osaa rikkihappoa sekä 15 % vettä. Liuoksen lämpö tulee 
olla 15—250 C. Kun pumpuliruuti räjähtää, syntyy vetyä, hiili
dioksiidia ja typpeä.

/ 242 /



Selluloosasilkki

Kollodiumpuuvillasta saadaan silkkiä, jota kutsutaan Chardon- 
net-silkiksi, Lehner- tai nitrosilkiksi. Kollodiumpuuvilla liuotetaan 
eetterin ja alkohoolin seokseen ja liuos puristetaan kovalla paineella 
pienten reikien lävitse (reikien d = 9/100 mm). Liuotinaine pes
tään pois ja näin saadaan hienoja kuituja eli lankoja. Syttymis- ja 
räjähdysvaara poistetaan käsittelemällä langat joko ammonium- tai 
natriumhydrosulfiidiliuoksella.

Suuri merkitys on selluloosan etikkahappoestereillä eli n.s. sellu- 
loosa-lisetaateilla. Tästä valmistetaan keinosilkkiä, silloni-nimistä, 
plastillista massaa valokuvausfilmejä varten sekä läpinäkyviä levyjä 
autoja ja lentokoneita varten.

Jos selluloosaan vaikuttaa sinkkikloridi hyvin konsentroidussa 
liuoksessa, paisuu selluloosa ja ilmiö muistuttaa rikkihapon vaiku
tusta pergamenttipaperin valmistuksessa. Tätä sinkkikloriidin muu
tosta käytetään vulkanikuitua valmistettaessa. Selluloosapaperi liuo
tetaan sinkkikloriidiliuoksessa ja muokataan levyksi tai muun muo
toiseksi, sinkkikloriidi pestään pois. Tästä aineesta tehdään tiivis- 
tyslevyjä, astioita, pumpun läppiä. Jos siihen sekoitetaan glyseniniä, 
niin saadaan sähkökoneiden eristysainetta.

Selluloosasta valmistetaan viskoosisilkkiä seuraavasti: Sotketaan 
puuvillaa tai valkaistua sulfiittiselluloosaa natronlipeän kanssa vai- 
vauskoneissa. Liiallinen natronlipeä puserretaan pois, jätetään noin
2 kg 18-prosenttista lipeää yhtä selluloosakiloa kohti. Rikkihiiltä 
sekoitetaan niin paljon, että tulee 25 kg edellä sekoitetulle 100 sel- 
luloosakilolle. Astian tulee olla nikkelipeitteinen. Kun rikkihiili 
on vaikuttanut, lisätään 15 % :sta natronlipeää ja jätetään se kypsy
mään. Sitten liuos laimennetaan ja tarkistetaan viskositeetti. Nyt 
toimitetaan langoiksipuristus salmiakkiliuokseen. Pesu toimitetaan 
soodaliuoksella, valkaistaan hypokloriidi-valkaisulla.

Tätä silkkiä pidetään kaikkein edukkaimpana valmistaa.
Näiden lisäksi on vielä Pauly-silkki, joka kilpailee viskoosisilkin 

kanssa.
Selluloosan ja puun kemialliset tutkimukset ovat vielä puolities

sään. Vielä tarkemmat tutkimukset voivat tuoda päivänvaloon pal
jon uusia ilmiöitä ja uusia käytännön mahdollisuuksia. Tämän 
vuoksi onkin tärkeätä, että Neuvostoliitossakin yhä enemmän teh
dään työtä tähän suuntaan, jotta saataisiin nyt ulkomaille vietävä 
jalostamaton puutavara jalostetuksi mahdollisimman korkealle.
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Paperin valmistus on kaikissa muodoissaan hyvin laaja ja moni
puolinen teollisuusala ja sen kehitysmahdollisuudet ovat suuret. Sen- 
tähden Neuvostoliitossa ja Karjalassa on edessä suuret tehtävät, 
ensiksikin kaaderien kasvatuksen alalla, sillä ilman ammattitaitoisia 
kaadereita on toiminta ontuvaa. Täällä on suunnattava työ uusille 
urille. On käytävä päättävää taistelua kaiken vanhan, porvarillisen 
jätteen pois juurimiseksi. Työ on saatava tuottavaksi ja siihen 
päästään prikaadityöllä ja sosialistisella kilpailulla.

Jokainen työläinen paperitehtaassa on vaikuttavana osana sen 
suuren ja monipuolisen koneiston hoidossa. Yksikään työläinen ei 
saa lyödä laimin sitä tärkeätä tehtävää, mikä hänelle on uskottu, 

, tietäköön ja muistakoon hän aina, että jos hän ja hänen koneosansa 
ei toimi kunnollisesti ja oikealla iskuruudella, niin siitä kärsii koko 
tuotanto. Meillä on edessä kunniakas tehtävä täyttäessämme tov. 
Stalinin 6 historiallista ehtoa ja "saavuttaa ja sivuuttaa 10 vuo
dessa etummaiset kapitalistimaat". ,

Tämä lyhyt ja vaillinainen esitys paperin valmistuksesta olkoon 
yhtenä apukeinona siinä kulttuurisessa joukkotyössä, johon mei
dän suomenkielistenkin on täällä rynnättävä. Osoittakaamme mekin 
osaltamme, että olemme kelvollisia sosialismin rakentajia niin tek
nillisesti kuin poliittisestikin.

Yhteenveto
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