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ALKU SANAT 

Metsäteollisuuden ympäristönsuojelun suuntaamista varten on perustettu tutkimus— ja 
kehitysohjelma SYTYKE. Sen toteuttavat yhteistyössä Ympäristöministeriö, Suomen 
Metsäteollisuuden Keskusliitto sekä Tor ja Maj Nesslingin säätiö. Vuonna 1992 
päättyvän ohjelman tutkimuksia varten on varattu määrärahoja yhteensä 9 milj. mk. 

SYTYKE—ohjelman johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan 7/90, 1990-12-18 PI 
PROCESS CONSULTING Oy:n tekemän tarjouksen perusteella projektin "JÄTE-
VESIPÄÄSTÖTÖN PAPERITEHDAS", SYTYKE 17. Projektin projektipäällikkönä ja 
päävastuullisena on toiminut DI Esko Jantunen. 

Tehdas suunniteltiin valmistamaan vuodessa 250 000 tonnia MF—sanomalehtipaperia 
ja raaka—aineiksi valittiin kuusesta valmistetut TMP— ja PGW—massat sekä män-
tysulfaatti (5%) paalimassana. 

Työ jakautui kahteen osaan, joista ensimmäisessä suunniteltiin sellainen sanomalehti—
paperitehdas, josta ei päästetä jätevesiä ulos tehdasalueelta. Tehtaasta tehtiin taselaskenta 
RAMI—simulointiohjelmalla ja piirrettiin aine— ja energiavirrat Sankey piirroksina. 

Investointi— ja- käyttökustannusarviot tehtiin esisuunnittelutasoisesti ja suoritettiin 
vertailu normaaliin uuteen tehtaaseen. 

Työn toisessa osassa, joka ei sisälly tähän julkaisuun, sovellettiin kehitettyjä vesikierron 
sulkemisen periaatteita erääseen käynnissä olevaan paperitehtaaseen, missä on kaksi 
sanomalehtipaperikonetta, hiertämö ja hiomo. 

Kiitämme SYTYKE—ohjelman ja tehtaan edustajia erinomaisesta yhteistyöstä ja avusta 
työn aikana. 

Vantaalla, 1991-06-11 

PI PROCESS CONSULTING OY 

Rune Franzen 	 Esko Jantunen 
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1 YHTEENVETO 

Yleistä 

Jätevesipäästötön paperitehdas —projektin ensimmäisessä osassa tutkittiin edellytyk-
siä, joilla vesikierroltaan täysin suljettu sanomalehtipaperitehdas voitaisiin rakentaa. 
Työssä selvitettiin samalla, mitkä olisivat sen investointi— ja käyttökustannukset 
verrattuna normaaliin uuteen tehtaaseen. Suunnitellun tehtaan tuotanto on 250 000 t 
vuodessa yhdellä koneella. Raaka—aineena käytetään kuusipuuta, joka kaikki tulee 
tehtaalle kuoripäällisenä. Lisänä käytetään n. 5 % paalisellua. Paperitehtaan 
tuotantolinja on koneistojen osalta tavanomainen: kuorimo, PGW—hiomo ja TMP-
hiertämö, massojen lajittelu, ditioniittivalkaisu ja paperikone. 

Työn toisessa osassa, jota ei ole raportoitu tässä, tarkasteltiin erään käyvän paperi-
tehtaan kahden paperikoneen ja niiden massaosastojen vesikiertojen sulkemista. 

Työn perustana on ollut PI Process Consulting Oy:ssä kehitetty RAMI—simulointi-
malli. Tällä taselaskentaohjelmalla pystytään laskemaan kaikki tehtaan aine— ja 
energiataseet. Taseet on tässä työssä laskettu vesikierroille, kuidulle, TOC:lle (Total 
Organic Carbon) ja energiavirroille. Tämän lisäksi on laskettu fosforin, typen ja 
kloridin kierto tehtaan prosessivirroissa. Suunnitellun tehtaan vesikiertojen Sankey —
piirros on yhteenvedon liitteenä. 

Investointi— ja käyttökustannukset 

Laskelmat osoittavat, että täysin jätevesipäästötön paperitehdas on investointikustan-
nuksiltaan n. 1611 milj.mk. Se olisi vain noin 16 milj.mk (1%) kalliimpi kuin 
sellainen uusi tehdas, jonka jätevesimäärä on 10 m3  paperitonnia kohden. 

Prosessiveden puhdistukseen tarvittava haihduttamo maksaa n. 15 milj.mk (2600 m3/d). 
Ultrasuodatuksen laitteiston hinta on n. 4,5 milj.mk (2400 m3/d). 

Uudessa normaalissa tehtaassa jäteveden aktiivilietelaitos lisättynä tertiäärikäsitte-
lyllä maksaa investointina n. 40 milj. mk. Kokonaisvesimäärän, joka joudutaan 
käsittelemään, on arvioitu olevan 12000 m3/d. Tästä 5000 m'/d on arvioitu voitavan 
käyttää tehtaalla uudelleen ja vain 7000 m' päivässä olisi ulos päästettävä määrä. 

Jätevesipäästöttömään tehtaaseen joudutaan varaamaan prosessivedelle n. 17000 m' 
säiliötilavuutta. Tämä on n. 10000 m' enemmän kuin nykyisiin tehtaisiin on tapana 
rakentaa. 

Käyttökustannuksiin on arvioitu normaalin uuden sanomalehtipaperitehtaan tarvitse-
van n. 1800 mk/tp (markkaa per tonni paperia). 

Tehtaiden käyttökustannusten ero syntyy vedenpuhdistuksen käyttökustannuksista. 
Normaalissa tehtaassa vesien käsittelykustannukset ovat n. 11,3 mk/tp halvemmat 
kuin suunnitellussa tehtaassa. Veden haihdutus on laskettu tapahtuvaksi pelkällä 
höyryllä, ja höyryn hinta perustuu sen tuottamiseen öljyllä. 
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Taulukko 1. Veden käsittelyn kustannuksia 

Jätevesipäästötön paperitehdas 

m3/d mk/m3  mk/d milj.mk/a mk/tp 

Haihdutus 2600 13,3 34580 12,2 48,7 
Ultrasuodatus 2400 1,2 2930 1,0 4,1 
Käänteisosmoosi 160 3,0 480 0,17 0,7 

YHTEENSÄ 5160 7,36 37990 13,37 53,5 

Vertailutehdas 
Ulkoinen puhd 
	

12000 	2,5 	30000 	10,56 	42,25 

Massojen pesu 

Mekaanisten massojen pesua ei ole matalan freenesstason takia mahdollista suorittaa 
samalla tavalla kuin sellun pesua. Mekaanisia massoja pestään poistamalla massasul-
pusta suodosvettä saostajalla tai suotonauhapuristimella ja laimentamalla massa sitten 
puhtaammalla prosessivedellä. Mekaanisten massojen pesuvesimäärällä tarkoitetaan 
tässä työssä sitä suodosvesimäärää, joka poistetaan TMP:n ja PGW:n valmistuksessa 
kuorimolle tai vedenpuhdistuksiin. 

Mekaanisen massan valmistuksessa syntyy höyryä, josta voidaan ottaa energiaa talteen 
höyrynä ja kuumana vetenä. TMP:llä likaisen lauhteen mukana poistuu 3,0 m3/tm 
(kuutiometriä per tonni massaa) lauhdevettä ja PGW:llä pienemmän energian —
kulutuksen vuoksi vain 1,6 m3/tm. Lämmönvaihtimien likaislauhteet otetaan pois 
prosessista ja viedään puhdistettavaksi haihduttamolla. 

Mekaaniset massat lajitellaan ja saostetaan sitten kiekkosuotimella. Näiden suotimien 
suodosta otetaan 1,8. m3/tm käytettäväksi kuorimolla. Kuorimon jätevedet puhdistetaan 
haihduttamolla. Samoilta suotimilta johdetaan 0,6 m3/tm ultrasuodatukseen. Taselas-
kennassa poistetaan siten TMP:stä 5,4 m3/tm ja PGW:stä 4 m3/tm prosessivesiä. Tämä 
määrä on riittävä "pesemään" massat ja pudottamaan orgaanisen aineen pitoisuuden 
paperikoneen kierrossa tasolle, missä pihka— tai retentiovaikeuksia ei esiinny. 

Mekaaniset massat valkaistaan kiekkosuotimien jälkeen ditioniitilla MC—pumpuissa, 
laimennetaan paperitehtaan samealla suodoksella ja saostetaan uudelleen varastointia 
varten. 

Paperikoneelta poistetaan vielä vettä puristinosalta ultrasuodatukseen niin, että veden 
kokonaiskäytöksi prosessissa tulee 7,0 m3/tp. 

Massojen pesutulosta voidaan säätää lisäämällä tai vähentämällä suodosvesien 
puhdistusta ultrasuodatuksella. 

Vesitasapaino 

Jätevesipäästöttömässä paperitehtaassa vesi kierrätetään uudelleen käyttöön. Vettä 
poistuu tehtaalta tuotteen mukana 58 m3/d, paperikoneen huuvasta 480 m3/d, haihtu-
malla muualta prosessista 290 m3/d ja kuorikattilan savukaasuissa 440 m3/d, yhteensä 
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1270 m'/d (n. 1,8 m'/tp). Vettä tulee tehtaalle eniten puun mukana kosteutena 770 
m3/d. Kuoren ja jäteliemien sisältämä vety, kun se poltetaan, lisää myös käsiteltävän 
veden määrää n. 72 m3/d. Tämän lisäksi polttoilma, huuvan kuivatusilma ja kemikaalit 
sisältävät pieniä vesimääriä. 

Tehtaalle otetaan puhdasvesisäiliöön kemiallisesti puhdistettua vettä n. 140 m3/d 
(n. 0,2 m3/tp) ja savukaasujen pesuun raakavettä n. 240 m3/d (n. 0,3 m3/tp). 

Liukeneva orgaaninen aines 

Pihkaa ja muita orgaanisia aineita liukenee mekaanisesta massasta koko prosessin ajan 
vielä paperikoneen lyhyessä kierrossakin. 

Kuorimolla on taselaskentaan otettu liuenneeksi määräksi 1 kgTOC/mak (kiintokuu-
tiota puuta kohden). Massan ja paperin valmistuksessa oletetaan liukenevan yhteensä 
PGW:stä 18 kgTOC/tm ja TMP:stä 20 kgTOC/tm. 

Taseissa liuennut orgaaninen aines on laskettu TOC:nä. Liuennutta orgaanista ainetta 
on prosessivesissä taselaskennan mukaan eniten massanvalmistuksessa noin 4 g/l. 
Massojen pesun ansiosta paperikoneen lyhyessä kierrossa pitoisuus on vain 1,5 g/l. 

Käyvässä paperitehtaassa tehdyt COD—mittaukset osoittivat, että paperikoneen 
viirakaivossa esiintyy kaksinkertainen määrä liuennutta ainetta verrattuna suunnitellun 
paperikoneen viirakaivoon verrattuna. Syynä tähän on ilmeisesti, että mekaanisen 
massan pesemiseksi poistetaan TMP—osastolta vain puolet likaisista lauhteista ja 0,9 
m3/tm suodosvettä. 

Puusta liuennut orgaaninen aines poltetaan kuorikattilassa haihduttamon ja ult-
rasuodatuksen konsentraatteina, molemmat noin 25 %:n kuiva—ainepitoisuudessa. 

Vesien puhdistus 

Kuorimon vedet ja likaiset lauhteet, 2600 m3/d, on suunniteltu puhdistettavaksi 
haihduttamalla ja strippaamalla ja muut prosessista kertyvät vedet, 2400 m3/d, 
ultrasuodatuksella. Vedet ovat happamia, mutta haihduttamolla kannattaa jättää 
neutralointi aivan viimeiseen vaiheeseen, koska puuhapot poistuvat haihtumalla. Ult-
rasuodatuksessa kannattaa sitä vastoin neutralointi tehdä ennen suodatusta, jolloin 
suoloja saadaan enemmän pois. Kummankin puhdistustavan ongelmana voidaan pitää 
sitä, että pienimolekyylisistä orgaanisista aineista joutuu osa puhtaan veden joukkoon. 
Haihduttamon puhdistusasteeksi on otettu 96 % TOC:n suhteen. Tällöin taselaken-
nassa puhtaan veden orgaanisen aineen määrä on 120 mgTOC/l. 

Ultrasuodatustulos on ratkaisevasti riippuvainen käytettyjen kalvojen tiiveydestä. 
Taselaskennåssa on käytetty puhdistusasteena 85 % (suodattimen cut off luku n. 1000 
MP). Puhdistetun veden puhtaudeksi on saatu laskennassa 260 mgTOC/l. 

Ultrasuodatettu tai haihduttamalla puhdistettu vesi ei sisällä kiinteää tai kolloidista 
ainetta epäpuhtautena. Vedessä jäljellä oleva orgaaninen aines voi kuitenkin aiheuttaa 
anaerobisten bakteerien kasvua, minkä takia puhdistetussa vedessä on ylläpidettävä 
happiylimäärää. Puhtaan veden läpi on puhallettava ilmaa, jolloin vesi jäähtyy, osa 
orgaanisten aineiden jäämistä haihtuu, ja veteen saadaan happiylimäärä. Puhtaan veden 
kloori— tai otsonikäsittely on mahdollista bakteerien eliminoimiseksi. 

Kanaaleihin kertyy jätevesipäästöttömässäkin tehtaassa vesiä noin 600 m3/d. 
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Kanaalivesien puhdistukseen on valittu kemiallinen saostus ja hiekkasuodatus. Näillä 
menetelmillä voidaan valmistaa riittävän puhdasta ja hygieeniset vaatimukset täyttävää 
vettä laitteiden ja lattioiden pesuun tehtaalla. Mikäli koko määrää ei kuluteta 
tehdasteluvetenä, puhdistetaan ylimäärä ultrasuodatuksella muun veden mukana. 
Kanaaliveden happiylimäärästä on myös huolehdittava. 

Kanaalivesisäiliön kooksi on suunniteltu 5000 m3, jolloin sinne mahtuvat kaikki 
mahdolliset satunnaiset ylijuoksut tehtaalta. 

Haihduttamon likaisimpien lauhteiden (20%) strippauksessa kulutetaan 4,3 t/h höyryä. 
Lisäksi syntyy tehtaalla lauhdehäviöitä niin, että kattilan syöttövettä tarvitaan 160 
m3/d. Tämä vesi on suunniteltu valmistettavaksi savukaasujen pesuvedestä käänteisos-
moosimenetelmällä. 

Päästöt ilmaan 

Suunnitellussa tehtaassa haihduttamolla ja ultrasuodatuksessa syntyvät konsentraatit 
poltetaan samassa kattilassa kuoren kanssa. Kaikki kemikaalit, jotka eivät poistu 
tehtaalta paperin mukana joutuvat kuorikattilaan. Poltettavan aineen laatu ja määrä 
eivät juuri poikkea normaalien tehtaiden vastaavista. 

Typpi— ja rikkipäästöjen vähentämiseksi ovat käytettävissä kaikki samat keinot kuin 
normaalissakin kuorikattilassa. Tähän tehtaaseen on suunniteltu savukaasujen suodatus 
ja sen jälkeen ns. alkaliskrubberi. Alkalin määrää ei saa skrubberissa nostaa niin 
suureksi, että veteen rupeaisi muodostumaan natriumkarbonaattia. 

Kuorikattilan pohjatuhka ja suodattimen lentotuhka on suunniteltu sintrattavaksi ennen 
läjitystä. 

Orgaanisia aineita, kuten terpeenejä, alkoholeja ym. poistuu tehtaalta jokaisessa 
prosessivaiheessa. Kokonaismäärää on hyvin vaikea arvioida ja siihen vaikuttaa 
laitteiden valinta ja prosessin lämpötila. 

Haihduttamon ja lämmöntalteenottojen lauhtumattomat kaasut pitäisi jäähdyttää ja 
tiivistynyt vesi käsitellä. 

Energiatarkastelu 

Suunnitellussa tehtaassa tarvitaan höyryä 65 t/h. Paperikone kuluttaa n. 35 t/h. Veden 
puhdistukseen strippaamalla ja haihduttamalla kuluu 30 t/h, kun käytetään pelkkää 
höyryä. 

Normaalitilanteessa 29 t/h saadaan TMP:ltä ja loput kuorikattilalta. Mikäli kaikki puu 
tulee tehtaalle kuoripäällisenä, riittävät kuori ja konsentraatit polttoaineiksi, eikä öljyä 
;tarvita normaalitilanteessa. 

Tehtaan suurimpia ongelmia on prosessivesien lämpötilan hallinta. Lämpöä tulee 
tehtaalle sähköstä 80 MW ja kuorikattilan tuottamasta höyrystä 23 MW. Lämpö-
häviöinä .poistuu paperikoneen huuvasta 14 MW, kuorikattilan savukaasuissa 15 MW 
ja prosesseista haihtumalla n. 15 MW. Prosessin jäähdytystarpeen on arvioitu olevan 
n. 59 MW. Ylimääräistä kuumaa (95°C) jäähdytysvettä syntyisi kesällä n. 16.000 
m3/d. Talvella lämpöhäviöt ovat suuremmat ja kylmemmän jäähdytysveden määrä 
pienempi. 
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Jäähdytystorni on hankittava tehtaalle, mikäli kuumalle vedelle ei löydy käyttöä 
haihduttamolla tai kaukolämmön tuotannossa. Jäähdytystornia ei voi rakentaa 
puhdistetulle prosessivedelle, koska ilmastrippauksessa pudotetaan veden lämpötila n. 
40 'C:een ja lämpöä haihtuu vain n. 3 MW. Jäähdytystornilla jäähdytetään massan —
valmistuksen lämmöntalteenotossa syntyvää kuumaa vettä, jolloin saadaan uutta 
haaleaa jäähdytysvettä käyttöön. 

Halvemman yösähkön käyttöön on tässä projektissa varauduttu siten, että massalin—
joilla on riittävä kapasiteetti. Päivällä PGW—osasto seisoisi ja TMP:n tuotanto olisi 
70 % kapasiteetista. Yöllä klo 22-07 välisenä aikana kävisivät sekä TMP— että 
PGW—laitokset täydellä teholla. Yöllä olisi massalinjojen sähkönkulutus 100 MW ja 
päivällä 32 MW. Kuorikattilassa ei tarvitse polttaa öljyä höyryn tuottamiseksi 
päivälläkään, vaan omat polttoaineet riittävät. Sähkökustannuksissa säästyisi n. 7130 
mk/d, kun yö— ja päiväsähkön hintaero on 40 mk/MWh. Mikäli eroa pystyttäisiin 
hyödyntämään vuodessa 200 arkipäivänä, olisi säästö 1,4 milj.mk/a. Tämä ei 
kuitenkaan tee investointeja yösähkön hyväksikäyttöön vielä kannattaviksi. 

Käyvän sanomalehtipaperitehtaan vesikiertojen sulkeminen 

Nykyisten sanomalehtipaperitehtaiden muuttaminen jätevesipäästöttömiksi on myös 
mahdollista, mutta se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Veden puhdistukselle 
haihdutus ja ultrasuodatus ovat jo nyt vaihtoehtoja. Tehtaiden ei kannata investoida 
aktiivilietelaitoksiin lisää rahaa, ennenkuin on selvitetty nämäkin vaihtoehdot. 
Haihduttaminen on kuitenkin liian kallista, ellei kuumaa vettä pystytä käyttämään 
hyväksi. 

Suunnittelu tulisi aloittaa koko tehtaan massa— ja vesikiertojen selvittelyllä, johon 
voidaan käyttää simulointimallia. Koko prosessin aine— ja enrgiataseet voidaan 
selvittää ja suunnitella vesien sisäinen kierrätys ilman vaaraa prosessin häiriintymi-
sestä. Muutokseen ryhdyttäessä on ensin varmistettava riittävä mekaanisen massan 
pesu. Olemassa olevan sanomalehtipaperitehtaan veden kulutus voi olla 7-10 m'/tp 
ilman, että mitään tässä työssä mainittuja nollaveden erikoispuhdistuksia tarvitsee 
käyttää. 

Ultrasuodatuksella voidaan nollavesistä tehdä riittävän hyvää vettä kaikkeen prosessi—
käyttöön ja pudottaa veden kulutusta edelleen 2-3 m3/tp:iin. Ultrasuodatuksen 
konsentraatti voidaan polttaa kuorikattilassa. Täydellinen vesikierron sulkeminen 
edellyttää myös haihduttamista, koska muuten epäorgaanisten suolojen määrä 
paperikoneella nousee liian suureksi. Ultrasuodatettu vesi on stripattava ilmalla ja 
käsiteltävä joko kloorauksella tai otsonilla, jotta anaerobibakterit eivät aiheuta pahaa 
hajua. Puhdistettua vettä varten pitää rakentaa tilavuudeltaan riittävän suuri, 3000 m':n 
säiliö ottamaan vastaan prosessissa tapahtuvat heilahtelut. Ultrasuodatuksen ja 
mahdollisen haihdutuksen edessä on tarpeen olla muutaman sadan kuution varastosäi-
liöt tasaamaan prosessin heilahteluja. Ultrasuodatuksen kokeilun aloittaminen on 
yksinkertaista, ja sillä on mahdollista ruveta heti keventämään biologisen puhdista-
mon kuormitusta. Vettä voidaan ottaa suodatukseen esimerkiksi ennen puhdistamoa 
kanaalista ja laskea puhdas vesi ohi käsittelyn. Syntyvä konsentraatti, jota on aika 
vähän, on vietävä polttoon. 

Tutkimustarpeet 

Käytännön toteutusta varten on vielä tehtävä pilot mittakaavaisia tutkimuksia tehtailla. 
Ultrasuodatuksen ja haihdutuksen lopullinen laitemitoitus on riippuvainen näistä 
kokeista. 
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Toteutussuunnittelua varten pitäisi lisäksi selvittää mm. seuraavia asioita: 
— 	minkälainen esikäsittely tarvitaan vesille haihdutusta ja ultrasuodatusta varten 
— 	kuinka paljon keveitä orgaanisia aineita on mahdollista stripata höyryllä tai 

ilmalla pois vesistä ennen varsinaista puhdistusta 
— 	mikä on paras vaihe neutraloinnille ja mitkä kemikaalit tulevat kyseeseen 
— 	kuinka paljon voidaan kuumalla vedellä ja alipaineella säästää haihdutuksen ja 

strippauksen höyryssä 
— 	mitä vaihtoehtoja on likaislauhteiden käsittelyyn 
— 	miten tulisi puhdistettu vesi eri tapauksissa käsitellä 
— 	minkälaisia konsentraatteja syntyy, miten ne voidaan väkevöidä polttokelpoi- 

siksi, ja miten polttaminen suoritetaan 

Yhteenveto 

Jätevesipäästötön sanomalehtipaperitehdas ja sen vaatimat vedenpuhdistukset on 
selvityksen mukaan mahdollista rakentaa jo nykyisin saatavissa olevin laittein. Uuden 
tehtaan investointi— ja käyttökustannukset tulisivat olemaan samat tai vähän suurem-
mat kuin normaalin uuden tehtaan riippuen eniten haihduttamoratkaisusta. Nykyi-
sillä tehtailla kanaaliveden puhdistus ultrasuodattamalla ja kierrättäminen takaisin 
prosessiin on kilpailukykyinen vaihtoehto aktiivilietelaitoksen rakentamiselle tai 
olemassa olevan puhdistamon laajennusinvestoinnille. Muiden raaka—aineiden, kuten 
siistatun keräyskuitumassan käyttö on myös mahdollista jätevesipäästöttömässä 
sanomalehtipaperitehtaassa. Siistauslaitoksen jätteiden ja konsentraattien poltto vaatii 
lisätutkimuksia. 
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2.2 Yleistä 

Tässä projektissa on suunniteltu jätevesipäästötön sanomalehtipaperitehdas 
esisuunnittelutasoisesti. Prosessilaitteet ja prosessikuvaukset on tehty niistä laitteista 
ja osista, jotka poikkeavat normaalista tehtaasta. Tehtaasta on suoritettu RAMI-
taselaskenta, jonka tuloksiin laitemitoitukset perustuvat. Kaikissa laitteissa on otettu 
huomioon ylimitoitus, jonka suuruuden määrää laitteen merkitys ja kohdassa 3.6 
käsiteltyjen häiriötilanteiden hallinnan vaatimukset. 

Vedenpuhdistuksen sovellutukset ovat paperiteollisuudessa käytännössä kokeile-
mattomia, joskin niitä on kokeiltu pilotmittakaavassa ja laboratoriossa. Muilla 
teollisuuden aloilla on olemassa käytännön sovellutuksia. Puhdistuslaitteen 
toiminnasta on jouduttu tekemään oletuksia. Tällaisissa tapauksissa tietolähde on 
mainittu ja ehdotettu lisätutkimusta asiasta. 

Liitteessä 2.2/1 on esitetty tehdasalueesta kuva. Suurimmat poikkeamat ovat siinä, 
että normaalin tehtaan 'suuret ulkoiset vedenpuhdistusaltaat ja lietteenkäsittelyn 
vaatimat rakennukset puuttuvat kokonaan. 

Jätevesipäästöttömässä tehtaassa tarvittavat säiliöt on lueteltu numeroittain ja 
vastaava säiliön numero näkyy kuvan säiliöissä. Kaikkiaan säiliötilavuutta tarvitaan 
17100 m3, vaikka vesimäärä tehtaalla on vain noin 7000 m3. Tällä tavalla voidaan 
varmistaa, että mahdolliset häiriötilanteet saadaan hallintaan niin, ettei vettä pääse 
ympäristöön. Tavallisessa tehtaassa on vastaava prosessivesien ja massojen 
säiliötilavuus 6000-7000 m3. 

Veden puhdistus haihduttamalla on suunniteltu tehtäväksi viisivaiheisella 
haihduttamolla. Haihdutettu vesimäärä on noin 110 m3/h ja ultrasuoclatettu n. 100 
m3/h. 

Tehtaalla on kuorikattila, kuten normaalissakin tehtaassa, ja samoin pieni 
höyrykattila erikoistilanteita varten. Höyryn paine on 20 bar. 

Tehdassuunnittelussa käytetään yleensä osastojen koodauksessa kaksinumeroisia 
lukuja kuten esimerkiksi kohdissa 2.4 ja 2.5. Tämä palvelee suunnittelun lisäksi 
myös kustannuslaskentaa. 



SANOMALEHTIPAPERIA 250 000 t/a 

pr_w 	 A~ 

10 KUORIMON VESI 	1 000 

YHTEENSÄ 	17 000 

r 

N 
N 
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2.3 Päämitoitustiedot 

2.3.1 Tuotteet ja tuotanto 

MF—Sanomalehtipaperi (keskim.) g/m2  47 

Tuotanto: 	netto keskimäärin tp/a 250 000 
tp/24 h 710 

abs.kuivaa kg/s 8,22 

Perälaatikko pH 5,2 

Paperin kosteus rullaimella % 8 
Käytettävissä oleva työaika vrk/a 352 

Mitoitusarvot 
Hetkellinen bruttotuotanto koneella tp/24 h 900 

abs.kuivaa kg/s 10,417 
Kokonaishyötysuhde paperikoneella % 78,9 
Rainan leveys rullaimella (brutto) mm 8680 
Ajonopeus m/s 25 

m/min 1503 
Suunnittelunopeus m/min 1800 

2.3.2 Raaka—aineet ja kemikaalit 

2.3.2.1 Massat 
— TMP 	 tm/tp 	 0,492 
— PGW 	 " 	 0,492 
— SBK (n. 5 %) 	 II 	 0,0518 
— kuituhäviöt (nollak.+ rejekti) 	 % 	 1,5 

2.3.2.2 Raakapuun kulutus (kuusi) 
— raakapuun om.kul. (kuorell.) t/tm 2,259 
— puun märkäpaino kg/m'k 760 
— puun kosteus % 50 

— kuorimon häviö: 	kuori % 13 
puru + tikut % 4 

— saanto puusta, TMP ja PGW % 96 
— puuraaka—ainehäviöt yhteensä % 20,32 

— puun kulutus (kuorell.) m'k/tm 2,97 
— m3k/tp 2,92 

2.3.2.3 	Massanvalmistuskapasiteetti 
— TMP tm/24 h 600 
— PGW 600 
— Sellun hajoitus 100 

2.3.2.4 Kemikaalit kts. kohta 2.5.32 
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2.4 Osastonumerointi 

10 	PUUN KÄSITTELY 

11 	Puun vastaanotto ja tehdasvarastointi 
12 	Kuorimoon syöttö 
13 	Kuorinta 
14 	Kuoren, puujätteen ja kuoriveden käsittely 
15 	Hiomopuun käsittely ja varastointi 
16 	Hierrepuun haketus 
17 	Hakkeen seulonta 
18 	Hakkeen käsittely 

20 	MEKAANISEN MASSAN VALMISTUS 

21 PGW -massan valmistus 
22 PGW-massan lajittelu 
23 PGW-massan valkaisu 
24 PGW-massan lämmöntalteenotto 
25 TMP-massan valmistus 
26 TMP-massan lajittelu 
27 TMP-massan valkaisu 
28 TMP-massan lämmöntalteenotto 
29 Ditioniitin valmistus ja annostelu 

30 	TEHTAAN MASSAN JA VEDEN KASITTELY 

31 Ostosellun käsittely 
32 Kemikaalien käsittely 
33 Mekaanisen massan käsittely 
34 Lyhyt kierto 
35 Hylkyjärjestelmä 
36 Kiertovesijärjestelmä 
37 Suihkuvesijärjestelmä 

40 PAPERIKONE 

41 Perälaatikko 
42 Viiraosa 
43 Puristinosa 
44 Kuivatusosa 
45 Välikalanteri 
46 Konekalanteri 
47 Konerullain 
48 Mekaaninen käyttö 
49 Sähköinen käyttö 
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50 	PAPERIKONEEN OHEISLAITTEET 

51 Höyry— ja lauhdevesijärjestelmä 
52 Lämmöntalteenotto ja ilmastointi 
53 Tyhjöjärjestelmä 
54 Kiertovoitelujärjestelmä 
55 Rasvavoitelujärjestelmä 
56 Hydraulijärjestelmä 
57 Kunnonvalvontajärjestelmä 
58 Säätöjärjestelmä 

60 	PAPERIN JÄLKIKÄSITTELY 

61 Pituusleikkaus 
62 Rullagiljotiini 
63 Konerullavarasto 
64 Hylsänkäsittelylaitteet 
65 Uudelleenrullaus 
66 Rullankäsittely ja —pakkaus 
67 Rullien siirto, varastointi ja lähetys 

70 TEHDASPALVELUJARJESTELMAT 

71 Puhdasvesijärjestelmä 
72 Tiivistevesijärjestelmä 
73 Jäähdytysvesijärjestelmä 
74 Kanaalijärjestelmä 
75 Palontorjuntajärjestelmä 
76 Paineilmajärjestelmä 
77 Kunnossapito 
78 Käyttölaboratorio 

80 	PUHDISTUSJÄRJESTELMÄT 

81 	Kanaaliveden ja lietteen käsittely 
82 	Prosessiveden käsittely 
83 	Kuorimoveden ja likaisten lauhteiden käsittely 
84 	Kattilaveden valmistus 
85 	Kiinteät— ja ongelmajätteet 
86 	Savukaasujen suodatus 
87 	Savukaasujen pesu 

90 ENERGIAHUOLTO 

91 	Kuoren ja jäteliemen poltto 
92 	Höyryn kehitys ja jakelu 
93 	Sähkön jakelu 
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2.5 Prosessilaitteet 
2.5.10 Puun käsittely 

Puuraaka—aineena käytetään kuorellista kuusipuuta. Se tuodaan tehtaalle nippuina kuorma—
autoilla. Puita voidaan välivarastoida kentällä, mutta puun kastelua ei ole. Tehtaan 
lohkokaaviot ovat liitteessä 1-6. 

Puuniput nostetaan sulatuskuljettimelle nippuina, mihin voidaan ottaa talvella massa—
osastojen suodosvesi suoraan ilman jäähdytystä. Hiomapuuta varten on kuorinnan jälkeen 
katkaisupöytä, josta hiomapuu voidaan ottaa joko suoraan PGW—osaston syöttökuljet-
timelle tai hiomapuun välivarastoon. Sahauspätkät palautetaan haketukseen ja puru ohjataan 
seulontapurun joukkoon. TMP—puun haketuksen jälkeen hake ohjataan joko suoraan 
seulontaan ja edelleen TMP—osastolle tai hakevarastoon. Seulontapuru ohjataan kuorikatti-
lalle poltettavaksi. 

Kuorimolle otetaan vettä n. 0,5 m'/m'k ja se tulee mekaanisen massan valmistuksesta. Vesi 
on jäähdytettävä sopivaksi jäähdytysvedellä ja nostettava.. sen pH:ta niin, ettei kuorimon 
kiertoveden pH laske alle kuuden. Kuorimarummun alta tulevasta vedestä erotetaan kuoret 
karkealla suodatuksella ja ohjataan kuoripuristimille. Karkeasuodatuksen suodos ja muista 
kuorimon kanaaleista tuleva vesi ohjataan hiekanerotusta varten kyyppiin, jonka pohjalta 
raappa vetää hiekkaa lavalle. Vesi pumpataan kyypistä kaariseulalle. Karkeasuodatuksesta 
tuleva kuori ja kaariseulan kiinteä jäte otetaan kuoripuristimille. Kuoripuristimien suodos 
ohjataan neutralointivesisäiliöön. 

Kuorimon seisokkien aikana massanvalmistuksen suodosvettä tulee joka tapauksessa. Silloin 
se ohjataan suoraan neutralointivesisäiliöön. 

Kuorimo käyttää tiivistevettä ja tehdasteluvettä lattiapesuihin. Nämä ohjautuvat muun veden 
mukana puhdistukseen. 

Mitoitustiedot 

Puun käsittely 

Puun ominaiskulutus 
— PGW m3k/tm 2,97 
— TMP 2,97 
Massanvalmistuslinjojen mitoitus 
— PGW tm/24h 600 
— TMP I ,  600 
Puunkäsittelylinjojen mitoitus 
— PGW m3k/24h 1770 
— TMP I ,  1770 
Yhteensä II 3540 
Kuoripitoisuus % 13 
Katkaisu— ja seulontahäviö % 4 
Puunkäsittelyhäviöt yhteensä % 17 

Käytettävissä oleva työaika d/a 352 
d/vko 7 
h/d 24 

Kulutusarvot 
— Puun kulutus mak/a 750 000 
— Veden ominaiskulutus m3/m3k 0,5 
— Vedenkulutus keskimäärin m3/24h 1 260 

m3  /h 53 

Kuorimon vedenkulutuksien tase on liitteessä 2.5.10/1. 



PUUN KÄSITTELY 
r 

N 

VEDEN KULUTUKSET 
	 O 

Vesilaji 
	

Veden tulo 	 Kohde, mihin vesi joutuu 

Kanaali— Prosessi— Neutralointi— Puun 	Poitto 
vesisäiliö vesisäiliö vesisäiliö mukana 

1/s 	(m3/M3k) 	I/s I/s 1/s I/s 	 I/s 

Tehdasteluvesi 1 (0,042) 	 0,67 	 0,33 

Puhdas vesi — 

tiivistevesi 2 (0,083) 	 1,6 	 0,4 

PWG:n ja TMP:n 12,0 (0,5) 	 12,0 
suodosvesi 

Puussa ikosteutta 9,20 (0,38) 	 7,80 	 1,4 

YHTEENSÄ 	 24,20 	(1,0) 	 14,27 	7,80 	 2,13 

Katso myös Vesikiertojen Sankey piirros Liite 4.4/1. 
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2.5.20 Mekaanisen massan valmistus 

2.5.21-24 PGW:n valmistus ja käsittely 

Tehtaalle on valittu sekä painehiomo (PGW) että termohiertämö (TMP) sen takia, että 
molemmilla valmistustavoilla tehdään Suomessa paljon mekaanista massaa. Massojen 
valmistus, orgaanisten aineiden liukeneminen ja massan pesu eroavat toisistaan sen 
verran, että on katsottu hyödylliseksi käsitellä molempia massoja. Katso lohkokaaviota 
liite 1. 

Hiokkeen valmistus tapahtuu Tampellan kehittämällä PGW menetelmällä. Käytössä on 
kaksi hiomalinjaa ja neljä uunia. Hionnassa ei käytetä mukana kemikaaleja. Likaiset 
lauhteet (5,3 l/s, 1,6 m3/tm ) jäähdytetään lämmön talteenotossa (LTO) 95 °C :een ja 
pumpataan neutralointivesisäiliöön kuoripuristimen suodoksen joukkoon. 

Painesuodattimen jättösakeus on 15 %. Sen suodoksesta otetaan vettä 1,8 m3/tm 
käytettäväksi kuorimolla, ja 0,6 m3/tm pumpataan prosessivesisäiliöön. Tämän 
jälkimmäisen veden määrää voidaan muuttaa massan puhtausvaatimusten mukaan. Pai-
nesuodattimen jälkeen on kaksiportainen painelajittelu, ensimmäisessä portaassa on 
2 mm reikälevyt ja toisessa portaassa 0,3 mm rakolevyt. Hyväksytty massa saadaan n. 
2,5 %:n sakeudessa kiekkosuodattimelle. Kiekkosuodattimen jättösakeus on 15 %. 

PGW— ja TMP—kiekkosuodattimien suodossäiliöt on yhdistetty toisiinsa putkella. 
Lisävesi saadaan valkaisun kiekkosuodattimien suodoksesta. Mikäli suodosta kertyy 
liikaa pitkän risauksen aikana, se pumpataan sameasuodossäiliöön. 

Rejektit molemmilta lajittimilta pumpataan magnacleanerin läpi rejektilajittimelle, 
josta aksepti palaa päälinjan lajittelun eteen. Rejektistä erotetaan vesi rejektipuristi-
mella. Jauhatus tapahtuu paineellisella jauhimella. Jauhimen lauhteesta otetaan lämpö 
talteen kuumaan veteen, minkä jälkeen tämäkin lauhde johdetaan veden puhdistukseen. 
Jauhettu rejekti palautetaan päälinjan lajitteluun. 

Valkaisun vaatima DTPA on annosteltu toisen lajitteluportaan hyväksyttyyn jakeeseen 
ennen kiekkosuodatinta. Kiekkosuodattimen jälkeen massa laimennetaan 10 %:n 
sakeuteen ja pumpataan MC—pumpulla edelleen. Tähän paikkaan syötetään ditioniitti-
valkaisuaine. Valkaisun tarvitsema viive, noin puoli tuntia, saadaan halkaisijaltaan metrin 
putkessa MC—pumpun jälkeen. Massa puretaan sen jälkeen säiliöön, missä se lai-
mennetaan 2,5%:n sakeuteen valkaisun kielckosuodattimen suodosvedellä ja osittain 
paperikoneen samealla suodoksella. Säiliöön varataan n. 30 min viive, jolloin loppu 
ditioniitista kuluu ja kuiduista erkanee lisää pihkaa. Massa pumpataan valkaisun 
kiekkosuodattimelle, jonka jättösakeus on 15%. Suotimen jälkeen massaan lisätään n. 
3 m3/tm puhdasvesisäiliön vettä ja laimennetaan edelleen 10 %:ksi samealla suodoksella 
sekä pumpataan PGW— torniin MC—pumpulla. Perälaatikon lämpötilaa säädetään 
lämmittämällä lisättävä puhdasvesi LTO:n kuumilla vesillä tai erikoistilanteissa höyryllä. 
Valkaisujen kiekkosuodattimien suodossäiliöt on yhdistetty toisiinsa yhdysputkella. 
Vesivajaus täydennetään paperikoneen sameasuodoksella. 

Mikäli vettä kertyy kiekkosuodattimien säiliöihin liikaa esim. seisokeissa, se pumpataan 
sameasuodossäiliöön. PGW—osaston veden kulutuksista on esitetty taseet liitteissä 
2.5.20/1-2. 

2.5.25-28 TMP:n valmistus ja käsittely 

TMP valmistetaan kahdella kaksiportaisella hierrelinjalla. Katso lohkokaaviota liite 2. 
Hakepesurilla käytetään TMP—kiekkosuodattimen suodosta. Hakepesurin vesi 
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kierrätetään kaariseulalle, ja se voidaan käyttää uudelleen. Kaariseulan jäte otetaan 
vaihtolavalle ja viedään poltettavaksi. 

Jauhimien tarvitsema keskiövesi on kiekkosuodattimen suodosta. Lämmön talteenotosta 
(LTO) saadaan talteen puhdasta höyryä ja loput lämmöstä otetaan talteen jäähdytysve-
teen. Kaikki likaiset lauhteet (9,9 l/s, 3,0 m3/tm, 95 °C) pumpataan neutralointi-
vesisäiliöön. 

Latenssisäiliöön massa laimennetaan 3 %:ksi TMP—kiekkosuodattimen ja osittain TMP-
valkaisun kiekkosuodattimen vedellä. Latenssisäiliön jälkeen on kaksiportainen 
painelajittelu ja rejektin käsittely kuten PGW:llä. 

Hyväksytty massa ohjataan n. 2,5%:n sakeudessa TMP—kiekkosuodattimelle, jonka 
jättösakeus on 15 %. Saostajan suodoksesta otetaan n. 1,8 m /tm vettä käytettäväksi 
kuorimolla ja 0,6 m3/tm prosessivesisäiliöön. TMP—kiekkosuodattimen jälkeen massa 
valkaistaan ja käsitellään kuten PGW—massa. 

Valkaisun kiekkosuodattimen jälkeen massaan lisätään kuten PGW:lläkin n. 3 m3/tm 
puhdasta vettä. Sakeus säädetään 10 %:iin samealla suodoksella, ja massa pumpataan 
TMP— torniin. Perälaatikon lämpötilaa säädetään lämmittämällä lisättävä puhdasvesi 
LTO:n kuumalla vedellä tai erikoistapauksissa höyryllä. 

Päivä— ja yösähkön hintojen eron takia on massan valmistuskapasiteettia varattu 
runsaasti yli normaalitarpeen. Normaalitarve on 850 t/d, mutta massalinjoilla on 
valmistuskapasiteettia 1200 t/d. TMP:tä on ajateltu ajaa päivällä 70 % teholla. PGW:n 
valmistus pysäytetään päiväajaksi sähkön säästämiseksi. Yöllä molemmat massalinjat 
kävisivät täydellä teholla. 

TMP—osaston vedenkulutuksista on esitetty taseet liitteissä 2.5.20/3-4 

Mitoitustiedot 

Massanvalmistuslinjojen mitoitus 
— PGW —linja 	 tm/24 h 600 

tm/h 25,0 
kg/s 6,9 

— TMP—linja 	 tm/24 h 600 
tm/h 25,0 
kg/s 6,9 

Rejektilinjan mitoitus 
— 25% päälinjasta 	 tm/24h 	 312 

tm/h 	 12,5 
kg/s 	 3,5 

Kuidutusenergian ominaiskulutus 
— PGW 	 kWh/tm 	 1400 
— TMP (1200+800) 	 kWh/tm 	 2000 
— Rejekti 	 kWh/t(rejektiä) 	800 

Kuidutustehon tarve mitoitustuotannolla 
— PGW kW 40000 
— TMP 1— vaihe kW 30000 
— 	2— vaihe kW 20000 
— Rejektin käsittely kW 10000 
Kuidutusteho yhteensä kW 100000 
Massanvalmistuksen saanto % 96 
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2.5.29 Ditioniitin valmistus ja annostelu 

2.5.29.1 Yleistä mekaanisen massan valkaisusta 

Mekaanista massaa valkaistaessa on käytettävissä kaksi tapaa, hapettava peroksidival-
kaisu (P) ja pelkistävä ditioniittivalkaisu (D). Tässä selvityksessä on käytetty 
ditioniittivalkaisua. Sen vaatimat investointi— ja käyttökustannukset ovat vain murto—
osa peroksidivalkaisun vastaavista kustannuksista. 

Ilman poisto on erittäin tärkeää ditioniittivalkaisussa. MC—pumppu, josta ilma imetään 
pois, on tähän paras ratkaisu. Suuri sakeus auttaa saavuttamaan tarvittavan vajaan tunnin 
reaktioajan isossa putkessa pumpun jälkeen. Ditioniittia ei tarvitse tuhota valkaisun 
jälkeen, vaan prosessi voi jatkua suoraan. 

Tämän selvityksen taseissa on käytetty 0,5 %:n ditioniittiannostusta sekä PGW:lle että 
TMP:1le. 

Ditioniittivalkaisu ei juurikaan liuota puusta orgaanista ainetta, mutta BOD ja COD 
nousevat n. 2-10 kg/tm. TOC:lle ei ole arvioitu nousua valkaisun aiheuttamana, mutta 
valkaisun yhteydessä tapahtuvassa laimennuksessa TOC:tä liukenee kuiduista veteen. D-
valkaisussa ei myöskään synny paljon etikka—ja muurahaishappoja ja metanolia. 

2.5.29.2 Ditioniitin valmistus 

Nykyisin käytetään ditioniitin valmistuksessa Borol—menetelmää. Siinä boorihydridi 
tuodaan tehtaalle tankkiautoissa ja tehdas muuttaa sen SO2—vedellä ja NaOH:lla 
natriumditioniitiksi. Aineet annostellaan pumpuilla reaktorlin, josta tapahtuu annostus 
prosessiin. 

Ditioniitin valmistuksessa syntyy seuraavia aineita: 

NaBH4+ 9 NaOH + 9 SO2---> 4 NaS2O4+ NaBO2+ NaHSO3+ 6H20 

Boorin käyttäytymistä on tutkittu autokaustisointiprosessin yhteydessä (29). Sooda —
kattilassa se palaa natriumboraatiksi (Na4B2O5), joka on vesiliukoinen suola. Kuori—
kattilassa boori käyttäytyy todennäköisesti samalla tavalla. Osa suolasta jää pohjatuh-
kaan, osa suodattuu savukaasusuodatuksessa ja loppu peseytyy kaksivaiheisessa 
alkaliskrubberissa. 

2.5.29.3 Kompleksinmuodostajat 

Prosessissa olevat raskasmetallit aiheuttavat sitoutuessaan kuidun fenolisten ryhmien 
kanssa massan jälkikellertymistä. Esimerkiksi kolmiarvoisen raudan kanssa syntyvän 
yhdisteen väri on voimakkaan sininen. Kolmiarvoisen raudan hydroksidin sekä 
alumiiniyhdisteiden värit ovat voimakkaan punaruskeita. Ditioniitti pelkistää 
kolmiarvoisen raudan kaksiarvoiseksi. Jotta vältyttäisiin haitallisilta värimuutoksilta, 
metallien sitomiseen käytetään kompleksinmuodostajia. Tavallisesti käytettyjä aineita 
ovat Na5DTPA ja Na4EDTA, joita annostellaan normaalisti 0,2% massasta. Massan 
pesu valkaisun jälkeen kuljettaa kompeksinmuodostajiin sitoutuneita metalli—ioneja 
massaosastolle ja edelleen vedenpuhdistukseen. Näin niiden kiinnittyminen uudelleen 
kuituun estyy. Tämä vähentää paperin jälkikellertymistä. 

Valkaisuaineiden valmistuksen vedenkulutukset on esitetty liitteessä 2.5.20/5. 



21-22 PGW:N VALMISTUS 

VEDEN KULUTUKSET 

Vesilaji Veden tulo Kohde, mihin vesi joutuu 

Kanaali— 	Prosessi— Neutralointi— PGW—massa 	Kuorimo 
vesisäiliö 	vesisäiliö vesisäiliö 

1/s (m3/tm) 1/s 	 1/s 1/s 1/s 	 1/s 

Tehdasteluvesi 0,5 (0,1) 0,5 

Pu_idas vesi 

Tiivistevesi 2,5 (0,6) 2,0 0,5 

PGW:n valkaisun 30,1 (7,3) 2,0 4,5 17,6 	 6,0 
suodosvesi 

Puussa kosteutta 4,0 (1,0) 1,0 3,0 

YHTEENSÄ 	 37,1 	(9,0) 	 2,5 	 2,0 	 5,51) 	 21,1 	 6,0 

1»LTO:n Likainen lauhde 5,51/s 

Katso myös lohkokaavio Liite 1 ja Vesikiertojen Sankey piirros Liite 4.4/"1 

r 
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23 PGW:N VALKAISU 

VEDEN KULUTUKSET 

Kohde, mihin vesi joutuu 

Kanaali— Prosessi— Neutralointi— PGW—massa 	PGW:N 
vesisäiliö vesisäiliö vesisäiliö valmistus 
l/s 1,/s 1/s 1/s 	 1/s 

Vesilaji 
	

Veden tulo 

1/s 	(m3/tm) 

Tehdasteluvesi 0,1 (0,02) 	0,1 

Puhdas vesi 

Tiivistevesi 0,3 (0,07) 	0,2 	 0,1 

Sameussuodos 27,9 (6,71) 	 13,9 	 14,0 

Massassa vettä 21,1 (5,1) 	 5,0 	 16,1 

Valkaisuaineet 1,0 (0,2) 	 1,0 

YHTEENSÄ 	 50,4 	(12,1) 	 0,3 	 20,0 	 30,1 

N 

r 

Katso myös lohkokaavio Liite 3 ja Vesikiertojen Sankey piirros Liite 4.4/1. 	 N 
N O 
N 



25-26 TMP:N VALMISTUS 	 r 

L 
N O 

VEDEN KULUTUKSET 
	 W 

Veden kulutukset Kohde, mihin vesi joutuu 

Kanaali— 	Prosessi— Neutralointi— TMP—massa Kuorimo 
vesisäiliö 	vesisäiliö vesisäiliö 

1/s (m3 tm) 1/s 	 1/s 1/s 1/s 1/s 

Tehdasteluvesi 	 0,5 (0,1) 0,5 CD 

Puhdas vesi 

Tiivistevesi 	 2,5 (0,6) 2,0 0,5 

TMP:n valkaisun 
suodosvesi 	 34,6 (8,4) 2,0 9,0 17,6 6,0 

Puussa kosteutta 	 4,0 (1,0) 1,0 3,0 

YHTEENSÄ 	 41,6 (10,1) 2,5 	 2,0 10,01)  21,1 6,0 

1)LTO:n Likainen lauhde 5,5 1/s 

Katso myös lohkokaavio Liite 2 ja Vesikiertojen Sankey piirros Liite 4.4/1. 



27 TMP:N VALKAISU 

VEDEN KULUTUKSET 

Vesilaji 	 Veden tulo 	 Kohde, mihin vesi joutuu 

Kanaali— Prosessi— Neutralointi— TMP—massa 	TMP:n 
vesisäiliö vesisäiliö vesisäiliö valmistus 

1/s 	(m3/tm) 	1/s 1/s 1/s 1/s 	 1/s 

Tehdasteluvesi 0,1 (0,02) 	0,1 

Puhdas vesi 

Tiivistevesi 0,3 (0,07) 	0,2 0,1 

Sameasuodos 33,3 (8,06) 14,8 	 18,5 

Massassa vettä 21,1 (5,1) 5,0 	 16,1 

Valkaisuaineet 1,0 (0,25) 1,0 

YHTEENSÄ 	 55,8 	(13,5) 	0,3 	 20,9 	 34,6 

Katso myös lohkokaavio Liite 3 ja Vesikiertojen Sankey piirros Liite 4.4/1. 



29 DTTIONTITIN VALMISTUS 

VEDEN KULUTUKSET 

Vesilaji 
	

Veden tulo 	 Kohde, mihin vesi joutuu 

Kanaali— Prosessi— Neutralointi— Mekaaniseen 
vesisäiliö vesisäiliö vesisäiliö massaan 

1/s 	 1/s 1/s 1/s 1/s 

Tehdasteluvesi 0,2 	 0,2 

Puhdas vesi 

Tiivistevesi 0,2 	 0,2 

Boorihydridissä 0,8 0,8 
vettä 

S02—vesi 1,0 1,0 

NAOH 0,2 0,2 

YHTEENSÄ 2,4 	 0,4 2,0 

Katso myös iohkokaavio Liite 3 ja Vesikiertojen Sankey piirros Liite 4.4/1. 

w 
Ni 
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2.5.30 Paperitehtaan massankäsittely 

2.5.31 Ostosellun käsittely 

Kuivat mäntysulfaattimassapaalit syötetään annosteluhihnalta pulpperiin. Vaakalaitteisto 
punnitsee paalien painon. Paperitehtaan sameasuodosta annostellaan pulpperiin niin, että 
sulpun sakeus on n. 5%. Sellua lietetään työaikamuodossa 17 ja varastoidaan sellutor-
nissa. 

Sellu laimennetaan tornin jälkeen sameasuodoksella 2,5%:n sakeuteen, pumpataan 
magnacleanerin läpi jauhatukseen ja edelleen sekoitussäiliöön. Sellu tulee siellä 
nollavesikiekkosuodattimen massan syöttöpumpun imuputkeen. Ostosellun käsittelyn 
vedenkulutuksesta on esitetty tase liitteessä 2.5.30/1. 

Mitoitustiedot 

Sellun pulpperointi 
Sellun jauhatus ja annostelu 
Jauhatusenergian om.kulutus 
Jauhatustehon tarve 

tm/24 h 100 
tm/h 4,2 
kWh/tm 120 
kW 500 

2.5.32 Kemikaalien käsittely 

2.5.32.1 Kemikaalit ja niiden kulutus 

Paperinvalmistuksessa tavallisesti käytettäviä kemikaaleja ovat: 

NaOH 
Rikkihappo 
Retentioaine 
Limantorjunta—aineet 
Pihkantorjunta—aineet 
Väriaineet 
Valkaisuaineet (Borot) 
Kompleksinmuodostajat 
Huovanpesuaineet 
Vedenpuhdistuskemikaalit 
SO2  
Vaandonestoaineet 

kg/tp 	 3,0 
" 	 0,1 
" 	 0,1 
" 	 0,01 
" 	 0,1 
" 	 0,05 
" 	 5,0 
" 	 2,0 
" 	 0,05 

Kemikaalien kulutus on esisuunnitteluvaiheessa vaikea laskea tarkkasti. Paperitehtailla on 
yleisesti käytössä yllämainittuja aineita ja niiden kaikkien käyttöön on varauduttava. 

Tämän projektin kannalta kiinnostavinta on, kuinka paljon aineiden mukana tulee proses-
siin typpeä, fosforia ja klorideja. Taselaskentaan on lisätty kemikaaliannostuksista tulevana 
näitä aineita 100 kg/d. Määrä on ehkä suuri, mutta se antaa kuvan aineiden leviämisestä 
tehtaalla. Asiaa on käsitelty lähemmin kohdassa 3.9. 

Alkuaineet, joita tulee tehtaalle joko puun tai kemikaalien mukana, joutuvat suurimmaksi 
osaksi polttoon. Vain pieni osa joutuu paperiin. 

2.5.33 Mekaanisen massan annostelu 

PGW— ja TMP—tornien alapäässä massat laimennetaan paperikoneen kiertovesisäiliön 
vedellä n. 3,3%:n sakeuteen ja annostellaan sekoitus—säiliöön. Yösähkön hyväksikäyttö 
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aiheuttaa sen, että PGW:tä ja TMP:tä valmistetaan eri määriä eri päivinä. Massojen 
annostelumäärät voivat vaihdella tämän takia päivittäin. Tämä voi aiheuttaa laatu—
vaihteluja paperiin 

Massojen käsittelystä ja sekoitussäiliön 	annostelustå on esitetty taseet liitteissä 
2.5.30/2-3. 

2.5.34 Lyhyt kierto 

Sekoitussäiliöstä massa pumpataan sakeussäädön kautta konesäiliöön. Sakeussäädössä 
käytetään paperikoneen kiertovesisäiliön vettä ja sakeus pudotetaan 3%:iin. Konesäi-
liöstä massa pumpataan 1. sekoituspumpulle ja viirakaivon vedellä laimennettuna 
pyörrepuhdistukseen ja edelleen ilmanerotukseen. Ilmanerotuksesta massa putoaa 2. 
sekoituspumpulle, ja edelleen sihtilajittelun läpi perälaatikkoon. 

Lyhyen kierron rejektit kerätään 5%:n kuiva—ainepitoisuudessa vaihtolavalle. Rejekti 
viedään lietteen puristukseen ja poltetaan kuoren mukana. 

Paperikoneen lyhyenkierron ja viiraosan tase on esitetty liitteissä 2.5.30/4. Katso 
lohkokaaviota liite 4. 

2.5.35 Hylkyjärjestelrnä 

Hylyn laimennuksiin käytetään kiekkosuotimen sameasuodosta, missä on mukana vain 
vähän nollakuitua. Mikäli käytettäisiin viiraosan kiertovesisäiliön vettä hylyn 
laimennuksiin, aiheuttaisi sen suuri kuitupitoisuus hylyn jauhatusasteen alenemista ja 
sitä kautta perälaatikon jauhatusasteen muutoksia hylyn määrän muuttuessa. Viiraosan 
nollaveden ottaminen hylyn laimennuksiin aiheuttaisi myös muutoksia kiekkosuodat-
timelle menevän veden määrään. 

Paperirata voidaan pudottaa katkon aikana nokkakyyppiin. Sakeusmittausta varten on 
kiertopumppu, joka samalla toimii lisähajoittajana. Nokkakyypistä massa pumpataan 
puristinosan pulpperiin. Radan reunanauhat putoavat tuotannon ollessa päällä 
nokkakyyppiin. Sinne tulee lisäksi viirasuihkuista niin paljon vettä, että sakeus on 
selvästi alle 1 %. Jotta vältettäisiin hylkysäiliön laimeneminen ajon aikana, pumpataan 
nokkakyypistä vettä koko ajan pienellä pumpulla kiekkosuodattimen syöttöön. Katkon 
aikana voidaan tämän pumppu pysäyttää, ettei liikaa hylkyä mene tätä kautta 
kiekkosuodattimelle. 

Puristinosan pulpperiin kertyy ajon aikana kaavarin suihkusta ja roiskeista vettä. Sen 
takia pulpperin yläreunasta johdetaan ylivuotoputki nokkakyyppiin. Katkon aikana 
laimennus otetaan sameasuodoksesta, ja massa pumpataan sakeussäädettynä märän hylyn 
torniin. 

Katkon aikana konepulpperiin otetaan laimennus sameasuodoksesta. Sakeussäädetty 
massa pumpataan kuivahylkytorniin menevään putkeen. 

Pituusleikkurin alla on radan levyinen pulpperi, josta sakeussäädetty massa pumpataan 
kuivahylkytorniin. Mikäli reunanauhoilla on omat pienet hajottimensa, tulee niiden 
massa pituusleikkurin pulpperiin. Uudelleenrullauksen pulpperista massa otetaan 
sakeussäädettynä pituusleikkurin pulpperiin. Kuivahylkytorniin ei kerry massaa tasaisesti. 
Se voidaan pumpata märkähylkytorniin normaalitilanteissa jaksoittain. Hylyn kuidutus 
ja lajittelu voidaan täten mitoittaa maksimituotannolle, eikä tarvita palautuskiertoja. 
Hylyn kuidutuksen jälkeen on tavallinen sihti, jossa on 2 mm reiät. Hyväksytty jae 



Hylkymassalinjan mitoitus 

Hylyn käsittelysakeus 
Hylyn annostelu max. 
Pituusleikkurin pulpperi 

tp/24 h 900 
kg/s 10,417 
% 3 
kg/s 3,13 
tp/h 20 
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otetaan märän hylyn torniin. Rejekti pumpataan täryseulalle. Siitä rojut pudotetaan 
vaihtolavalle, ja hyväksytty jae pumpataan märän hylyn torniin. 

Märän hylyn tornista suoritetaan annostelu sekoitussäiliöön. Annostelu voi olla 
maksimissaan 30% tuotannosta. Pitkien, yli 90 minuutin risausten aikana märän hylyn 
torni tulee täyteen. Ylimäärä pumpataan silloin PGW:n ja TMP:n lajittelun säiliöihin. 
Pitkien risausten aikana saatetaan massan tuotanto joutua 	pysäyttämään hylyn 
pumppauksen ajaksi. Suodosvettä kertyy hylystä liikaa lajittelun kiertoon, ja sitä on 
ruvettava pumppaamaan sameasuodossäiliöön. Hylyn laimennukset otetaan samea-
suodoksesta, joten vesi käytetään näin heti uudelleen. 

Mitoitustiedot 

2.5.36 Kiertovesijärjestelmä 

Viiraosan kiertovesisäiliöstä pumpataan vesi tomilaimennuksiin ja nollaveden 
kiekkosuodattimelle. Suodattimelle otetaan sellu suodosmassaksi. Kiekkosuodattimen 
syöttöön tulee lisäksi nokkakyypistä reunanauhat. Kiekkosuodattimelta pumpataan 
sameasuodos sameasuodossäiliöön ja kirkassuodos kirkassuodossäiliöön. Sameasuodos-
säiliön pinta pidetään vakiona ja tarvittava veden lisäys saadaan kirkassuodossäiliöstä. 
Kaikki nollavesitarpeet, lukuunottamatta viiraosan suihkuvesilisäystä, otetaan 
sameasuodossäiliöstä. Sameasuodossäiliö voidaan seisokeissa tyhjentää prosessi-
vesisäiliöön. Kirkassuodossäiliön koko on 3 000 kuutiota, ja se toimii vesivarastona. 
Sinne saadaan lisävesi puhdasvesisäiliöstä, ja ylimäärä vettä voidaan pumpata 
prosessivesisäiliöön puhdistettavaksi. 

Vesimäärä ja vesitasapaino tehtaalla on kuvattu kohdassa 3.2. 

2.5.37 Suihkuvesijärjestelmä 

Koneen vaatimat suihkuvesimäärät on otettu saman suuruisiksi kuin vastaavissa 
paperikoneissa yleensä. Kirkassuodosta voidaan käyttää viiraosan suihkuissa paljon, 
mutta eräät laitteet edellyttävät puhdasta vettä. Tällaisia ovat esimerkiksi perälaatikko 
ja imutelat. 

Viiraosan suihkuvesiä kerätään viira—altaaseen, mistä vesi pumpataan suihkuvesisuoti-
melle, johon tulee myös kirkassuodosta tarvittava määrä. Erottunut kuitu ohjataan 
nokkakyyppiin. 

Puristinosalla käytetään yksinomaan puhdasta vettä suihkuissa, jotta vältettäisiin huopien 
likaantuminen. Puristinosalla käytetään pesukemikaaleja, minkä takia vesistä osa 
ohjataan vedenpuhdistukseen. Puhtaan veden osuus viira— ja puristinosilla määräytyy 
osittain myös perälaatikossa vallitsevan tilanteen mukaan. Mikäli perälaatikon nollavesi 
on puhdasta, eikä siihen ole liuennut liikaa orgaanisia aineita, voidaan kirkassuodok-
sen käyttöä lisätä. 



31 OSTOSELLUN KÄSIYfELY 

VEDEN KU r✓UTUKSET 

Vesilaji 	 Veden tulo 	 Kohde, mihin vesi joutuu 

Kanaali— 	Prosessi— Neutralointi— Sella 
vesisäiliö 	vesisäiliö 	vesisäiliö 

1/s 	 1/s 	 1/s 	 1/s 	 1/s 

å ehdasteluvesi 0,2 0,2 

Puhdas vesi 

Tiivistevesi 0,2 0,1 	 0,1 

Sameasuodos 14,7 14,7 

Paaleissa vettä 0,04 0,04 

YHYEENSÄ 15,14 0,3 	 14,84 

r 

to 
W 

w 

Katso myös lohkokaavio Liite 3 ja Vesikiertojen Sankey piirros Lute 4.4/1. 



33 PGW— JA TMP—MASSAN VARASTOINTI JA ANNOSTELU SEKOITUSSÄILIÖÖN 

VEDEN KULUTUKSET 

Vesilaji 	 Veden tulo 	 Kohde, mihin vesi joutuu 

Kanaali— 	Prosessi— Neutralointi— Mekaaninen 
vesisäiliö 	vesisäilö 	vesisäiliö 	massa 

1/s 	(m3/tp) 	1/s 	 1/s 	 l/s 	 1/s 

Tehdasteluvesi 0,1 (0,01) 	0,1 

Puhdas vesi 23,5 (2,87) 23,5 

Tiivistevesi 0,2 (0,02) 	0,1 0,1 

Sameasuodos 1,1 (0,1) 1,1 

Viiraosan 159,0 (19,3) 159,0 
nollavesi 

Massassa vettä 40,9 (5,0) 40,9 
(sakeus 15%) 

YHTEENSÄ 	 224,8 	(27,3) 	0,2 	 224,6' 

1}Sakeus 3,3 % 
Katso myös lohkokaavio Liite 3 ja Vesikiertojen Sankey piirros Liite 4.4/1. 

w v 

9 

N 



Tehdasteluvesi 0,1 (0,01) 

Puhdas vesi 

Tiivistevesi 

Viiraosan 32,2 (3,9) 
nollavesi 

PGW ja TMP 224,6 (27,39) 

Ostosellu 14,7 (1,8) 

Hylkymassa 15,4 (1,9) 

0,1 

32,2 

224,6 

14,7 

15,4 

33 SEKOITUSSÄILI0 

Vesilaji Veden tulo 

VEDEN KULUTUKSET 

Kohde, mihin vesi joutuu 

r 

N 

0 
w 

Kanaali— Prosessi— Neutralointi— Massa 
vesisäiliö vesisäiliö vesisäiliö konekyyppiin 

1/s 	(m3/tp) 	1/s 1/s 1/s 1/s 

YHTEENSÄ 	 287,0 	(35,0) 	0,1 	 286,9 

Katso myös lohkokaavio Liite 3 ja Vesikiertojen Sankey piirros Liite 4.4/1. 



34-40 PAPERIKONE LYHYTKIERTO JA VJIRAOSA 

VEDEN KULUTUKSET 

Vesilaji Veden tulo 

1/s (m3/t) 

Kohde, mihin vesi joutuu 

Kanaali— 	Prosessi— 
vesisäiliö 	vesisäiliö 
1/s 	 1/s 

Paperi 
sakeussäädöt 
1/s 

Viiraosan nollavesi 
kierrosuodin 
1/s 	 1/s 

Tehdasteluvesi 0,5 (0,06) 0,5 

Puhdas vesi 14,5 (1,7) 2,0 3,0 9,5 

Tiivistevesi 0,5 (0,06) 0,3 0,2 

Puristinosan suodos 20,0 (2,4) 10,0 10,0 

Massa konekyypistä 286,9 (34,9) 30,0 178,2 78,7 

Kirkassuodos 2,0 (0,2) 2,0 

YHTEENSÄ 324,4 (39,5) 0,8 32,2 191,2 100,2 

Katso myös lohkokaavio Liite 4 ja Vesikiertojen Sankey piirros Liite 4.4/1 

r_ 

0 



2.5.40 Paperikone 

Paperikoneella on kaksoisviira, neljä puristinta, sylinterikuivatusosa ja konekalanteri. 

Viiran imutelan jälkeen sakeus on 20 % ja puristinosan jälkeen 50 %. Vain osa 
kurakaukaloiden vedestä otetaan viiraosan kiertovesisäiliöön. Loppu viedään veden 
puhdistukseen huopakarvojen ja huovan pesukemikaalien takia. 

Puristinosan hoitotason ja alakerran lattiakanaalien vesi pumpataan kuoripuristimien 
veden kanssa puhdistettavaksi. 

Puristinosan vedenkulutuksien tase on esitetty liitteessä 2.5.40/1. 

Kuivatusosan ja jälkikäsittelyn tase on esitetty liitteessä 2.5.40/2. 

Mitoitustiedot 

Maks. 	hetkellinen tuotanto paperia t/h 37,5 
abs.kuiv. " 34,5 
50% " 69,0 

Höyrystettävä vesimäärä 31,5 

Sähkökäytön tarvitsema teho kW 6 000 

Nopeus rullaimella ri/s 25 
Perän sakeus % 0,7 
Sakeus muodostumisalueen jälkeen % 3,5 
Nollaveden kuitupit. muod.alueelta % 0,294 
Sakeus imulaatikoiden jälkeen % 12 
Nollaveden kuitupit.imulaatikoilta % 0,150 
Sakeus viiran imutelan jälkeen % 20 
Imutelalla poistuvan veden kuitupit. % 0,03 
Ka. pitois. puristin osan jälkeen % 50 
Purist.osan kurak. veden kuitupit. % 0,16 
Vedenerotuskaivon kuitupitoisuus % 0,25 
Vedenerotuskaivon vesimäärä kg/s 10 
Perälaatikon huuliaukon leveys mm 9 000 
Leveys puristinosalla 8 880 
Reunanauhat yhteensä 120 

Paperin kosteus % 8 
Bruttoleveys rullaimella 8 620 
Radan nettoleveys keskimäärin 8 600 
Suihkuvettä kirkassuodos kg/s 2,0 
Viiraosalle puhdasvesi 10,6 
Puristinosalle puhdasvesi 10,8 

Suihkuvesien puhtausvaatimukset: 

Puhdas vesi 	 mesh 	 100 
Kirkassuodos 	 " 	 60 
Pudotussuihkun kuitupitoisuus 	 mg/1 	 <500 



43 PURISTINOSA 

VEDEN KULUTUKSET 

Vesilaji Veden tulo Kohde, mihin vesi joutuu 

Kanaali— 	Neutralointi— Paperi Imupumput Viiraosan 
vesisäiliö 	vesisäiliö nollavesi 

1/s (m3/t) 1/s 	 1/s 1/s 1/s l/s 

Tehdasteluvesi 0,2 (0,02) 0,2 

Puhdas vesi 11,8 (1,48) 4,1 7,7 

Massa 32,2 (3,9) 10,3 7,9 1,7 12,3 

YHTEENSÄ 44,2 (5,4) 0,2 	 14,4 7,9 1,7 20,0 

Katso myös lohkokaavio Liite 4 ja Vesikiertojen Sankey piirros Liite 4.4/1. r 

N 

O 



40-60 KUIVATUSOSA JA JALKIKASITTELY 

N 

0 
VEDEN KULUTUKSET 
	

N 

Vesilaji Veden tulo Kohde, mihin vesi joutuu 

Kanaali— 	Prosessi— Paperi Ulkoilma Hylkymassa 
vesisäiliö 	vesisäiliö 

1/s (m3/tp) 1/s 	 1/s 1/s 1/s 1/s 

Tehdasteluvesi 1,0 (0,12) 1,0 

Tiivistevesi 0,2 (0,02) 0,2 

Puristinosa 7,9 (0,96) 2,5 0,7 4,3 0,4 

Sameasuodos 15,0 (1,82) 15,0 

YHTEENSÄ 24,1 (2,8) 3,7 0,7 4,3 15,4 

N 

Katso myös lohkokaavio Liite 5 ja Vesikiertojen Sankey piirros Liite 4.4/1. 
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2.5.50 Paperikoneen oheislaitteet 

2.5.51 Höyry— ja lauhdevesijärjestelmä 

Paperi kuivataan normaalilla sylinterikuivatuskoneella, jossa on viisi käyttöryhmää. 

Höyrystettävä vesimäärä tve/h 31,5 
Lämmön kulutus MJ/tVe  3 350 
Entalpiaero hö—la MJ/t,6  2 147 
Höyryn kulutus t'A,V  1,6 
Tarvittava höyrymäärä tJh 50,4 
Paine maks. bara  3,5 

2.5.52 Lämmön talteenotto ja ilmastointi 

Paperikoneen kuivatusosan ympärillä on huuva, jonne puhalletaan kuivatusilma 
taskupuhallussysteemin kautta. Tämän lisäksi huuvaan tulee vuotoilmaa rakennukses-
ta. 

Huuvasta poistettavan ilman lämpötila on 92 °C ja siitä otetaan lämpöä talteen 
taskupuhallusilmaan ja suihkuvesiin. Eräs tehtaan ongelmista on liian kuumat vedet, 
joten ei ole varmaa, kannattaako suihkuvesiä lämmittää tällä tavalla. Asia on selvitettävä 
toteutussuunnitteluvaiheessa, jolloin lämmön kulutukset voidaan laskea tarkasti. Tasku-
puhallusilma ei lämpene tarpeeksi, vaan tarvitaan vielä höyrylämmönvaihdin, jossa ilman 
lämpötila nostetaan 100 °C:een. 

Kuivatusilmasta tiivistyy vettä ja se johdetaan kanaalivesisäiliöön. 

Rakennuksen lämmitykseen ei oteta lämpöä huuvasta poistuvasta ilmasta, vaan 
lämmitysvesikiertoa lämmitetään kuumilla jäähdytysvesillä ja seisokeissa höyryllä. 

Mitoitustiedot 

Taskupuhall.ilmamäärä t/h 170 
Huuvan vuotoilma 68 
Ilman vesisisältö g/kgik 15 
Kuivatusilman vesi t/h 3,6 
Kuivatusilman lämpötila °C 100 
Vuotoilman lämpötila 20 
Huuvasta poist.ihnan kastepiste oC 65 
Paperin kuiva—ainepit. puristimilta % 50 
Paperin kuiva—ainepitoisuus % 92 
Haihdutettava vesimäärä t/h 31,5 

Huuvasta imettävän ilman lämpötila °C 92 
Ilman vesisisältö g/kgik 200 
Taivaalle menevän ilman lämpötila °C 50 
Kylläisen ilman vesisisältö (50°C) g/kgik 85 

Ilman mukana poistuu m3/h 20,2 
Ilmasta lauhtuu (92-50 °C) 11,3 



2.5.53 Tyhjöjärjestelmä 

Tyhjö saadaan aikaan vesirengaspumpuilla. Imukohteista tulevasta ilmasta erotetaan 
pisarat, jolloin imupumpuille ei pääse kuituja. Imupumppujen tiivistevesi kiertää 
raakavesijäähdyttimen kautta, joten pumpuilla saadaan pidettyä tasainen lämpötila. 
Mikäli tiivistevesikiertoon alkaa kerääntyä likaa ja kuituja, se voidaan aika—ajoin 
tyhjentää prosessivesisäiliöön. 

Imuilma vie radasta pois vettä. Kylläisen ilman lämpötilaksi arvioidaan 40 °C. 
Imupumpuissa ilma kuumenee ja taivaalle puhalletaan hieman enemmän vettä, joka 
pitää korvata jäähdytysvesiverkostosta. 

Imujärjestelmän imuputkien vesi erotetaan vedenerotuskaivoon. Sieltä vesi otetaan 
puhdistukseen kurakaukaloiden veden kanssa. Vesi puhdistetaan flokkaamalla ja 
selkeyttämällä, minkä jälkeen se pumpataan prosessivesisäiliöön. 

Mitoitustiedot 

Tarvittava imuteho 	 m3/s 	 40 
kW 	 3200 

Ilman vesipitoisuus (40°C) 	 g/kgik 	 50 
Vettä poistuu prosessista 	 m3/h 	 6 

2.5.54-59 Muut järjestelmät 

Nämä järjestelmät ovat paperitehtaan normaaleja osia, jotka eivät poikkea tässä 
projektissa muista. Ne eivät myöskään vaikuta veden käyttöön, koska ne käyttävät vain 
jäähdytysvesiä. 

2.5.60 Paperin jälkikäsittely 

2.5.61-63 Rullankäsittely 

Pituusleikkuri sijaitsee samalla linjalla paperikoneen kanssa. Pituusleikkurilla rullat 
varustetaan viivakooditunnuksella ja lähetetään pakkaamoon. Pituusleikkurin alla 
sijaitsee leveä pulpperi, johon reunanauhat otetaan. Hylky pumpataan 3%:n sakeudessa 
kuivahylkytorniin. 

2.5.64 Hylsänkäsittelylaitteet 

Hylsävarasto ja —sahaus sijaitsevat konerullavaraston alla. Hylsän sahauksessa kerätään 
pölyt talteen. Ne kuljetetaan hylsäpätkien kanssa jätteiden murskauslaitokselle ja 
poltetaan kuorikattilalla. 

2.5.65-67 Muu jälkikäsittelyosasto 

Kuivanpään paperiroska, jota ei voida laittaa pulpperiin, kuljetetaan murskaukseen ja 
poltetaan. 
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2.5.70 Tehdaspalvelujärjestelmät 

2.5.71 Puhdasvesijärjestelmä 

Tehtaan tarvitsemat saniteetti— ja juomavesi otetaan joko kaupungin vesijohtoverkos-
tosta tai valmistetaan itse erillään prosessivesien systeemistä. Näiden viemärivedet 
ohjataan myös muualle. 

Prosessiin otettava täydennysvesi saadaan lämmenneistä jäähdytysvesistä ja kaa-
riseulalla suodatetusta raakavedestä. Tällä järjestelyllä saadaan kautta vuoden tasainen 
lämpötila tehtaan prosesseihin otettavalle vedelle. Laskelmissa on veden lämpötilaksi 
otettu 25 °C. 

Prosessiin tulevalle uudelle vedelle (6 m3/h) on kemiallinen flokkaus ja hiekkasuoda-
tus. Suurin hyöty tästä puhdistuksesta saadaan humuksen ja sameuksien vähenemisinä. 
Alumiini, rauta ja kalsium ym. määrät putoavat myös, mikäli niitä on ollut mukana. 
Yleensä Suomessa on hyvä raakavesi eräitä poikkeuksia lukuunottamatta. Liitteessä 
2.5.70/1 on kuvattu raakavesiarvoja ja erästä puhdistustulosta (33). 

Puhdasvesisäiliöön tulevat myös ultrasuodatuksenja haihdutuksen puhtaatjakeet. Jonkun 
verran orgaanista ainetta, lähinnä metanolia, muurahais— ja etikkahappoa sekä 
monosakkarideja, tulee ultrasuodatuksesta ja haihdutuksesta läpi. Aineiden määrää ei 
voi ilman koeajoja sanoa varmasti. Taselaskennan mukaan puhdasvesisäiliön vedessä 
on orgaanisia aineita 200 mgTOC/l. 

Puhdas vesi voidaan ilmastaa. Ilmalla saadaan kolme positiivista vaikutusta: vesi 
hapettuu, eikä synny anaerobibakteerien kasvua, kevyitä puuhappoja poistuu ilman 
mukana ja veden lämpötila laskee. Veden läpi puhallettua ilmaa voidaan käyttää 
polttoilmana. 

Puhtaan veden otsonointi on mahdollista bakteerien hävittämiseksi ja happiylimäärän 
takaamiseksi putkistossa. Kevyiden orgaanisten aineiden hajoaminen otsonikäsittelys-
sä pitäisi tutkia. 

Mitoitustiedot 

Vettä käytetään tehtaalla m3/d 5 000 
m3/h 210 
1/s 58 
m3/tp 7 

Kemiallisesti puhdasta vettä m3/d 140 
lisää tehtaalle m3/h 6 

1/s 1,6 
m3/tp 0,2 

Skrubberiin raakavettä m3/d 240 
m3/tp 0,3 

Puhdasvesisäiliön koko m3  2 000 
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2.5.72 Tiivistevesijärjestelmä 

Tiivistevesi otetaan puhdasvesisäiliöstä. 

Taselaskelmassa kunkin osaston tiivistevedestä on 30% lisätty prosessiin ja loput on 
ohjattu kanaaleihin. Tällä hetkellä on olemassa jo laitteita, mistä tiivistevettä ei mene 
prosessiin. Tällaisia on syytä käyttää lähinnä kemikaaliosastolla. 

Tiivisteveden tarpeeksi on arviotu: 

Normaalitarve 	 m3/h 	 32 
1/s 	 9 

Maksimitarve 	 m3/h 	 50 
1/s 	 15 

2.5.73 Jäähdytysvesijärjestelmä 

Prosessin jäähdyttämistä on käsitelty lähemmin kohdassa 3.10.2. Jäähdytysvesi otetaan 
raakavesilähteestä ja suodatetaan kaariseulalla. Seulan erottamat jätteet kuljetetaan 
vaihtolavalla kuoren mukana poltettavaksi. 

Vesi pumpataan jäähdytysvesiverkostoon, josta käyttö tapahtuu automaattisesti 
säädettynä. Jäähdytysvesi ja prosessivesi pidetään erillään, joten jäähdytysvedet säilyvät 
puhtaina. 

Jäähdytysvedet kerätään kahteen säiliöön, joista toiseen otetaan lämpimät ja toiseen 
kuumat vedet. Lämpöistä vettä käytetään toiseen kertaan kuumemmissa paikoissa, kuten 
massan valmistuksen likaisten lauhteiden jäähdyttämisessä. 

Kuumempaa (n.95 °C) vettä voidaan käyttää ehkä veden haihduttamiseen, perälaatikon 
lämpötilan säätöön ja tehtaan lämmitykseen ym. 

Ylimääräinen jäähdytysvesi, jota ei tarvita puhtaan raakaveden valmistuksessa tai 
jäähdytysjärjestelmien kuumissa osissa, johdetaan ulos tehtaalta. Jäähdytysvesien kulutus 
nykyisen kaltaisisa tehtaissa on esitetty liitteessä 2.5.70/2. Siinä on kuvattu yksityisten 
osastojen jäähdytysveden tarve ottamatta huomioon lämmön hyväksikäytön aiheuttamaa 
vesimäärän pienentymistä. 

Tässä projektissa on prosessin jäähdytystarve 59 MW kesällä. Mikäli kuumaa vettä ei 
voi käyttää veden haihduttamiseen, syntyy kuumia 95 °C:isia jäähdytysvesiä 16000 m'/d. 
Jäähdytystornin rakentaminen on tämän takia välttämätöntä. 

Jäähdytysvesikierron tarkka suunnittelu kuuluu osana perus— ja toteutussuunnittelua. 

Jäähdytysvesisäiliöihin on järjestetty johtokyky— ja kiintoainemittaukset. Mikäli 
prosessista vuotaa haitallisia aineita jäähdytysvesiin päin, voidaan vuodon tultua ilmi 
ryhtyä korjaustoimenpiteisiin ja johtaa vuotokohdan vesi puhtaan raakaveden 
valmistukseen. 
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2.5.74 Kanaalijärjestelmä 

Tehtaalla on useampia kanaalijärjestelmiä. Normaali lattiakanaalisto tehtaan sisällä on 
rakennettu siten, että vedet kerätään kanaalikyyppiin, joka sijaitsee perälaatikon kohdalla 
tehtaan käyttöpuolella. Kyypin pohjalta vedetään raapalla pois sinne kertyvä hiekka. 
Hiekka huuhdellaan tehdasteluvedellä ja otetaan vaihtolavalle kaatopaikalle kuljetusta 
varten. Kyypin pinnalta voidaan poistaa kelluva roska ja öljy ja viedä poltettavaksi 
kuoren mukana, kts. kohta 3.5.3. Poistopumpun välppään kertyvä roska viedään myös 
poltettavaksi. 

Mittaamalla jatkuvasti kanaalikyypissä olevan veden pH, johtokyky ja kuitupitoisuus, 
saadaan tieto prosessivuodoista. Kanaalikyypistä vesi pumpataan tehtaan ulkopuolelle 
kanaalivesisäiliöön, jonne varataan tilaa 5000 m3. 

Massatornien ja —säiliöiden hätäylijuoksut kerätään pumppaussäiliöihin tornien 
läheisyydessä, joten massa ei pääse kanaaleihin. Nollavesisäiliöiden ylimäärävedelle on 
järjestetty pumppaus prosessivesisäiliöön, joten nollavesiylijuoksuja ei normaalisti ole. 
Kanaaleihin kertyy pääasiassa lattioiden pesuvesiä, tiivistevettä ja satunnaisia vuotoja 
prosessista. 

Kaikki öljysäiliöt ja vastaavat on tehtaalla varustettu vuotoaltailla, joista aineet voi 
kerätä talteen. 

Käytettävien kemikalien käsittely, valmistus ja annostelu keskitetään yhteen paikkaan. 
Tälle osastolle rakennetaan oma kanaalisysteeminsä. Siihen kertynyt vesi pumpataan 
ajoittain tehtaan kanaaliin tai prosessivesisäiliöön riippuen veden puhtaudesta, joka on 
aina ennen pumppausta varmistettava. Erikoisen pahan vuodon sattuessa tarvitaan 
kemikaliosaston kanaalien tyhjennys ja veden käsittely pahimmassa tapauksessa 
ongelmajätteenä. 

Kuorimon ja puukentän alueen kanaalit tyhjentyvät kuorimon lattiakyyppiin. 

Paalivaraston ja —pulpperin, voimalaitoksen ja vastaavien osastojen kanaaleista vesi 
pumpataan tarkistuksien jälkeen prosessivesisäiliöön. Muu tehtaan ulkoalueiden 
viemäröinti on katsottava sadevesiviemäröinniksi, josta vedet ohjataan ulos alueelta. 

Sosiaali— ym. vastaavien tilojen viemärit yhdistetään kaupungin viemäriverkostoon. 

Mitoitustiedot 

Kanaalien vesimäärä: 
Normaali tilanne m3/d 600 
Häiriötilanne m3/h 1500 

m3/d 2000 
Kanaalikyyppi m3  50 
Pumppaus kanaalivesisäiliöön maks. m3/s 1 
Kemikaaliosastolta m3/d 10 
Kanaalivesisäiliö m3  5000 
Puhdistuskapasiteetti m3/h 35 

Puhdistuskapasiteetti maks. m3/h 50 



2.5.75 Palontorjuntajärjestelmä 

Tehtaalle rakennetaan palovesi— ja sprinklerjärjestelmät. Näiden vaatimina vara- 
vesisäiliöinä voidaan käyttää tarvittaessa tehdastelu— ja puhdasvesisäiliöitä. 

2.5.76 Paineilmajärjestelmä 

Paineilma kehitetään kompressoreilla. Jäähdytykseen käytetään jäähdytysvettä. 

2.5.77 Kunnossapito 

Tehtaalle sijoitetaan normaalit kunnossapidon vaatimat tilat ja laitteet. Kunnossapito—
tiloista ei saa valua öljyisiä kanaalivesi tehtaan kanaaliverkostoon. Kunnossapitotilo-
jen kanaaleista on erotettava rasva ja öljy. Ne voidaan polttaa kuoren kanssa. Vesi 
voidaan pumpata puhdistettavaksi kuorimon veden kanssa. Kunnossapidon ongelma—
jätteet on käsiteltävä asianmukaisesti. 

On tärkeätä, että kaikki kunnossapidossa käytettävät aineet on tutkittu ja analysoitu 
tarkasti. Tällä tavalla menetellen on helpompi tehdä päätöksiä syntyvien vesien ja 
jätteiden käsittelystä. 

2.5.78 Käyttölaboratorio 

Laboratorio varustetaan tavallisilla tutkimus— ja mittalaitteilla. Prosessin mittauksissa 
varaudutaan lisäksi TOC:n, pH:n ja johtokyvyn sekä kattilan syöttöveden tarkkoihin 
mittauksiin. 	Laboratorio ottaa käyttövetensä talousvedestä. Prosessitutkimuksiin 
käytetty vesi voidaan päästää normaaliin kanaaliin, mutta muut vedet sosiaalitilojen 
viemäriin. Jos vedet sisältävät kemikaaleja, joita ei haluta prosessiin, on ne toimitettava 
kuoripuristimien suodosveden mukana haihdutettaviksi. Ongelmajätteet ja ongelma—
vedet toimitetaan ongelmajätelaitokselle tehtaan ulkopuolelle. 
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LIITE 2.5.70/1 

RAAKAVEDEN ANALYYSIARVOJA 

Laatu 	Pintavesi 
	

Puuvapaa 	Puupitoinen 
Suomessa 	hienopaperi 	painopaperi 

1) 
	

2) 

Sameus Si02:na 
Väri, Pt-yksikk. 
Johtokyky 
Kokonaiskovuus 
Kalsiumkovuus 
Alkalinit., Metylorans. 
Piihappo,liuk. 
Kok.liuenn. aineita 
Hehkutusjäännös 
Vapaa hiilidioks. 
Rauta 
Typpi 
Fosfori 

BHK, 
Kaliumpermang. kulut. 
pH 
pH (Länsi-Suomi) 

mg/1 20-100 
mg/I 25-40 
us/cm 30-60 
°dH 0,5-1,5 
°dH 
kv/I 
SiO2  mg/1 1-3 
" 40-80 
" 15-50 

" 0,1 -0,3 
" 0,5 -1,0 
" 0,01-0,02 

mgO,/1 1-3 
" 30-40 

5,5 -7 
3,3 -7 

	

10 
	

50 

	

5 
	

30 

	

5 
	

5 

	

3 
	

3 

	

1,5 
	

3 

	

20 
	

50 

	

200 
	

500 

	

10 
	

10 

') 2)  Yleinen vaatimustaso 

ESIMERKKI VEDEN PUHDISTUKSESTA 

Raakavesi 	Kemiallisesti 
puhdistettu vesi 

Rikki 	 mg/1 7,4 7,3 
Pii 	 " 6,0 5,0 
Kalsium 	" 4,3 3,2 
Kloridi 	 II 3,7 2,2 
Natrium 	 " 3,6 5,0 
Magnesium 	" 1,6 1,2 
Kalium 	 " 1,1 1,2 
Rauta 	 " 0,8 0,05 
Alumiini 	" 0,3 0,12 
Mangaani 0,06 0,04 
KMnO4 	 " 35 12-18 



50 

LIITE 2.5.70/2 

ESIMERKKI JÄÄHDYTYSVEDEN KULUTUKSEN TASOSTA 

Osasto 	 Arvio 	 Lämpötila 
kg/s 	 °C 

Kuorimo 10 30 
PGW—valmistus 60 95 
PGW moottorijäähdytys 20 30 
TMP—valmistus 60 95 
TMP moottorijäähdytys 20 30 
Paperitehdas 120 30 
Kemikaaliosasto 10 30 
Voimalaitosl0 95 

YHTEENSA 
	

310 

Jäähdytysvettä voidaan kierrättää ja ottaa lämpö talteen 
— veden haihdutukseen 
— rakennusten lämmitykseen 
— perälaatikon lämpötilan nostoon 
— muihin prosessilämmityksiin 

Jäähdytysvedestä osa käytetään raakaveden valmistukseen 



Tehdasteluvesi, 	normaalisti 

häiriöissä 
Kanaalivesisäiliö 
Tehdasteluvesisäiliö 

Laitteiston hinta, milj.mk 
— magnacleaner 
— täryseula 
— lamelliselkeytin 
— kem.saostus ja suodatus 

m3/d 	 600 
m3/tp 
m3/d 12008  
m3  5000 
m3  100 

n. 
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2.5.80 Puhdistusjärjestelmät 

2.5.81 Kanaaliveden ja lietteen käsittely 

2.5.81.1 Kanaaliveden käsittely 

Kanaalivesisäiliöstä pumpataan vesi ensin magnacleanerin kautta kaariseulalle roskien 
poistamiseksi. Tämän jälkeen lamelliselkeyttimessä otetaan talteen hyvät kuidut, jotka 
palautetaan TMP:n latenssisäiliöön. Vesi puhdistetaan seuraavaksi kemiallisella 
saostuksella ja hiekkasuodatuksella. Puhdistuksen rejekti ohjataan lietteenkäsittelyyn. 

Puhdistettu vesi otetaan välisäiliöön, jossa se analysoidaan pH:n ja johtokyvyn suhteen 
automaattisesti. Mikäli veden arvot ovat hyväksyttävällä tasolla, se pumpataan 
tehdasteluvesisäiliöön. Mikäli vesi on liian epäpuhdasta, se voidaan pumpata osittain tai 
kokonaan välisäiliöstä prosessivesisäiliöön ja edelleen ultrasuodatukseen. 

Tehdasteluvesisäiliön vesi käsitellään ilmastrippauksella happiylimäärän varmistami-
seksi, lämpötilan pudottamiseksi ja osittain orgaanisen aineksen haihduttamiseksi. Mikäli 
veden otsonointi osoittautuu hyväksi koeajoissa, voidaan tehtaan kaikkien vesien 
käsittely hoitaa keskitetysti yhdellä laitteistolla. Veden lievä klooraus on myös 
mahdollista. 
Tehdasteluveden pääasiallisin käyttökohde on lattiahuuhtelut ja muut satunnaiset kohteet. 

Säiliön lisävesi saadaan puhdasvesisäiliöstä tarvittaessa. Tehdasteluveden putkistoon 
pitää järjestää jatkuva pieni vesivuoto "umpiperiin", jotta vesi ei seiso käyttämättömänä. 

Mitoitustiedot 

2.5.81.2 Lietteen käsittely 

Selkeytyksien rejektit ja muista prosesseista tulevat rejektit syötetään kaksoisviirapu-
ristimelle. Puristimen suodos pumpataan prosessivesisäiliöön, ja liete viedään 50 %:n 
sakeudessa polttoon kuoren mukana. Kemiallisessa saostuksessa käytetyt kemikaalit 
menevät osittain polttoon ja osittain ultrasuodatukseen suodosveden mukana. Alumiini 
on kolmiarvoisena ionina ja osittain saostuneena hydroksidina, jonka erottuminen 
ultrasuodatuksessa pitäisi selvittää tutkimuksilla. 

Paperikoneen kiertoon joutunut aluna kiinnittyy kuituun ja poistuu paperin mukana, kun 
perälaatikon pH on noin 5. 

Mitoitustiedot 

Lietteen määrä, 	 m3/d 	 500 
m3/h 	 21 
l/s 	 6 

Lietteen sakeus ennen purist. % 	 3,1 
Lietteen sakeus purist. jälk. % 	 50 
Lietepuristimen hinta milj.mk n. 	 10 



Prosessivesisäiliöön vettä 

Puhdistuskustannus 
Laitteiston hinta 

m3/d 2400 
m3/h 100 
l/s 27 
m3/tp 3,4 
ink/m' 1,2 
milj.mk 4,5 
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2.5.82 Prosessivesisiiliön vedeal urhdistns 

Prosessivesisäiliöön tulee PGW- ja 'IMP—laitoksien kiekkosuotimien suodoksia, 
lietteenkäsittelyn suodokset sekä puristinosalta nollavettä, yhteensä n. 2 400 m3/d eli 
3,4 m3/tp. Poikkeustilanteissa säiliöön johdetaan myös kanaalivesien, sameasuodos-
säiliön ja kirkassuodossäiliön ylikaadot. Katso lohkokaaviota liite 6. 

Prosessivesisäiliöön tulevat vedet puhdistetaan ensin kaariseulalla yli 0,5 mm:n 
partikkelien poistamiseksi. Ultrasuodatuksen jälkeen vesi ilmastetaan ja pumpataan 
puhdasvesisäiliöön. Ilmastuksen avulla voidaan vesi jäähdyttää 45 °C:iseksi. Vedestä 
poistuu keveiden orgaanisten aineiden jäämiä ja samalla veteen saadaan happiylimää-
rä. 

Ultrasuodatuksen konsentraatin väkevyys on tapauskohtainen ja se täytyy selvittää 
tehdaskokein. Konsentraatin hävitys on tehtävä kuorikattilassa polttamalla. Konsent-
raattia on todennäköisesti haihdutettava, että se saadaan polttokelpoiseksi. TMP:n 
jäteliemi muuttuu n. 25 %:n kuiva—ainepitoisuudessa hyvin viskoottiseksi, mutta sillä 
on jo silloin hyvä polttoarvo (6). 

Prosessivesisäiliön vedet on mahdollista esipuhdistaa myös selkeytyksellä. Selkeytystä 
voidaan tehostaa flokkauskemikaalilla, jolloin kiintoaineesta ja kuidusta poistuu rejektiin 
n. 95 %. Rejekti käsitellään lietteen puristuksessa. 

Tutkimuksilla täytyy selvittää, missä pH:ssa ultrasuodatus kannattaa tehdä. Puhdas vesi 
täytyy joka tapauksessa neutraloida ja kevyc;t puuhapot saattavat ohjautua konsen-
traattiin paremmin Na—suoloina. 

M toitustiedot 

2.5.83 Kuorimovelen ja lala hteiceu putdå furs 

Kuorenpuristuksen suodos johdnlaan neutralointivesisäiliöön ja edelleen haihdutta-
molle. Katso lohkokaaviota liite 6. TMP:n ja P[.3W:n likaislauhteet kannattanee stripata 
ennen kuin vesi johdetaan haihduttamolle. 

Haihduttamo on viisivaiheinen. 'jc käyttää ta:;claskeiinassa höyryä 29 t/h. Laitetoimit-
tajilla on vasta kokeiluasteella haihduttamoja, joissa käytetään kuumaa vettä lämmön 
lähteenä. 

Haihduttamosta otetaan n. 20 % likaislauhteita höyrystrippaukseen. Kevyet puuhapot, 
alkoholit ja terpeenit ovat suurelta osin tässä jakeessa, joka on paras polttaa. Tärpätin 
erottaminen saattaa olla kannattavaa. Haihdutettavan veden neutralointitapaa ja -
vaihetta on tutkittava. Pitäisi selvittää esimerkiksi, miten puuhapot käyttäytyvät eri pH—
alueilla. 

Stripattu lauhde ja muu haihduttamosta tuleva lauhde jäähdytetään ja johdetaan 
puhdasvesisäiliöön. Vesi on käsiteltävä ilmalla kuten muissakin tapauksissa. 
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Haihdutuksen väkevöity jäteliemi poltetaan kuorikattilassa. Kirjallisuuden mukaan 
TMP:n jätelientä ei voi haihduttaa yli 25 %:n kuiva—ainepitoisuuteen suuren 
viskositeetin takia (6). Jäteliemen lämpöarvo on 4600 MJ/t. 

Taselaskennassa on otettu haihduttamon erotusasteeksi TOC:n suhteen 96 %. 
Taselaskenta antaa silloin puhtaan veden pitoisuudeksi 120 rrigTOC/1. Erään 
tutkimuksen mukaan (9), kun haihdutettavassa vedessä oli TOC:tä 2950 mg/l, lauhteen 
pitoisuus oli 25 mg/l. 

Haihdutusta on käsitelty myös kohdassa 3.3.7. 

Mitoitustiedot 

Kuorenpuristuksen suodos m3/d 1300 
Likaiset lauhteet m3/d 1300 

Yhteensä m3/d 2600 
m3/h 110 
l/s 29 
m3/tp 3,5 

Puhdistuskustannus mk/m3  13,3 
Haihduttamo milj.mk 15 

2.5.84 Kattilaveden va'mistus 

Kattilan syöttöveden lisävesi valmistetaan skrubberin vedestä käänteisosmoo-
simenelelmällä. Vedessä oleva NaCl ja muut suolat voidaan väkevöidä lopuksi 
haihduttamalla ja poistaa tehtaalta kiinteänä suolana. Kattilavesi on puhdistettava mikäli 
tarpeellista vielä ioniavaihtimessa. 

Tarvittava syöttöveden määrä on arvioitava häviöiden perusteella. Lauhdetta kuluu 
strippauksessa n. 4,3 m3/h ja prosessin häviöinä n. 2,5 m3/h eli yhteensä n. 6,8 m3/h. 

Kattilaveden käänteisosmoosilaitteet 6,8 m3/h vesimäärälle maksavat investoiutina 
n. 0,6 milj.mk. Veden puhdistuksen käyttökustannukset, missä on mukana investoin-
nin pääomakustannukset, ovat n. 3 mk/m3. 

2.5.85 Kiinteät jätteet ja ongelrnajätteet 

Kanaalijärjestelmän ja kuorirnon kyypeistä vedetään raapalla hiekkaa vaihtolavoille 
vietäväksi kaatopaikalle. 

Tehtaalla syntyy puu — ja paperijätettä. Mikäli sitä ei voida hyödyntää muualla, viedään 
se kuorikattilan yhteydessä olevalle jätteiden murskauslaitokselle ja poltetaan kuorikat-
tilassa. Tehtaan muu jäte käsitellään tapauskohtaisesti ja ohjataan joko kaatopaikalle tai 
polttoon. 

Ongelmajätteiden käsittelystä on omat ohjeet. 

2.5.86 Savukaasujen suodatus 

2.5.86.1 Yleistä 

Puussa ja käytetyissä kemikaaleissa tehtaalle tulleista alkuaineista ei päästä eroon. Osa 
siirtyy paperin mukana kuluttajalle, mutta suurin osa jää kuorikattilan tuhkaan, 
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savukaasusuodattimeen tai savukaasujen pesuveteen. Pieni murto—osa poistuu 
savukaasujen mukana ulos. 

Paperin valmistuksen lisäaineet kannattaa valita huolella, ettei raskasmetalleista synny 
ongelmia. 

Rikkiä ei puussa esiinny paljoa, mutta sitä tulee käytetystä öljystä ja rikkidioksidive-
destä. Kalsiumkarbonaattia voidaan syöttää kuorikattilaan rikin sitomiseksi. Kuusipuun 
analyysitietoja on esitetty liitteessä 2.5.80/1-2 (30, 31, 32, 33). 

Normaalin tehtaan biolietteessä esiintyy raskasmetalleja. 	Jätevesipäästöttömän 
paperitehtaan tuhkasta löytyy myös näitä aineita. Tuhka joudutaan sijoittamaan 
kaatopaikoille, ellei sitä voida käyttää täytemaana tai lannoitteena. Japanissa ja Sveitsissä 
ollaan siirtymässä tuhkan sintraukseen, jolloin saadaan hyvää täytemaata rakeina. 

2.5.86.2 Savukaasujen suodatus 

Savukaasut suodatetaan letkutyyppisellä suodattimella. Suodatinmateriaalin päälle 
kertynyt tuhka ravistetaan paineilmaiskuilla irti ja yhdistetään kattilan pohjatuhkaan. 

Käytettävä savukaasusuodatin voi olla niin tiivis, että tuhkan erotusasteeksi saadaan 98 
% 10 mikronin (10 000 nm) hjukkasille. Natriumkloridista jää n. 50 % suodattimeen 
(28). 

Mitoitustiedot suodatuksessa 

Energian kulutus 
Painehäviö 
Savukaasujen lämpötila 

Lentotuhkan fysikaaliset ominaisuudet 

Kosteus 
Irtotiheys 
Kiintotiheys 

kW/1000 m'n 	0,6-0,8 
mbar 	 12-15 
°C 	 alle 250 

% 	 0-1 
t/m' 	 0,6-1,0 
11 	 2,4— 2,8 

Suodatinlaitteiston hinta on n. 5 milj.mk. 

2.5.87 Savukaasujen pesu 

Savukaasut pestään suodatuksen jälkeen kaksivaiheisessa alkaliskrubberissa. Viimeiseen 
vaiheeseen syötetään puhdasta vettä, vesi otetaan karkeasuodatetusta raakavedestä. Ensi-
mmäisen vaiheen syöttöveteen voidaan lisätä niin paljon lipeää tai soodaa, että 
viimeisestä vaiheesta tulevan veden pH on noin seitsemän. 

Skrubberista otetaan ulos likaista vettä käänteisosmoosisuodatukseen ja tällä tavalla 
valmistetaan kattilan syöttövesi, 6,8 m3/h. Mikäli skrubberi ei toimi hyvin näin pienellä 
vesimäärällä, voidaan vesimäärää lisätä ja ottaa käänteisosmoosisuodatuksessa syntyviä, 
hiukan suolaa sisältäviä jakeita ottaa puhdasvesisäiliöön. Konsentroituneet suolat on 
kuivattava lopuksi haihduttamalla ja sintrattava muun tuhkan mukana, mikäli ei suoloille 
ole muuta käyttöä. 

Kaksivaiheisen skrubberin hinta on n. 8 milj.mk. 



55 

LIITE 2.5.80/1 

KUUSIPUUN JA KUOREN ANALYYSIARVOJA 

Aine 	 Kuusipuu 	Kuori 
kuorittu 

Puun kuivapaino kg/m3k 	 380 

Kuoren määrä 	kg/m3k 	 50 

Tuhka 	 1,1 kg/m3k 	0,2 % 

Kalsium 	ppm 800 9 000 
Kalium 	H 500 2 000 
Pii 50 1 200 
Rikki 	 " 80 500 
Kloori 	" 30 120 
Magnesium 300 1100 
Mangaani 120 500 
Natrium 	" 10 50 
Rauta 10 80 
Alumiini 100 150 
Typpi 	U 600 3300 
Fosfori 	" 100 650 
Sinkki 	" 120 250 
Kadmium 	II 0,2 1,2 
Elohopea 0,1 



KUUSIPUUSTA JA KUORESTA PROSESSIIN SIIRTYVIÄ AINEMÄÄRIÄ 

Aine Puusta ja Kuorimovesiin ja likais— Muualle prosessi— Paperiin jää 
kuoresta lauhteisiin 	liukenee ja vesiin liukenee 
liukenee kuoren mukana polttoon 

% g/tp 	 kg/d g/tp 	kg/d g/tp kg/d 

Kalsium 90 1320 	 940 700 	500 70 50 
Kalium 90 310 	 220 420 	300 40 30 
Magnesium 90 170 	 120 240 	170 30 20 

Mangaani 90 85 	 60 100 	70 15 10 
Typpi 70 520 	 370 320 	230 170 120 
Fosfori 90 110 	 80 40 	30 20 15 

Aineiden liukenevuudesta on vain vähän tietoja, luvut ovat arvioita 
Kuoripäällisen puun määrä päivässä 	2075 m3/m3k eli 785 t/d 
Kuoritun puun määrä prosessiin 	 1725 m3/m3k eli 655 t/d 

Kuoren määrä päivässä 100 t 
Purun määrä päivässä 	33 t 

Ln 
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2.5.90 Energiahuolto 

2.5.91 Kuorikattila 

Puusta irtoava kuori ja puru ovat yhteensä 17 % tehtaalle tulevasta puusta, ja tämä 
osuus kannattaa hyödyntää energiaksi leijupetityyppisessä kuorikattilassa polttamalla. 
Puusta liukenee prosessissa kuorimon jälkeen n. 4 %. Nollakuidun ja rejektien osuus 
on noin 1,5 % massasta. Kaiken kaikkiaan siis noin viidesosa puusta voidaan polttaa 
energiaksi. Kaikki aineet ovat märkiä, mikä huonontaa polton tulosta. Tästä syystä on 
kuiva—ainepitoisuuksiin kiinnitettävä huomiota. 

Poltosta otetaan osa tuhkasta pois käytetyn petimateriaalin kanssa. Normaalisti 
pohjatuhkaa syntyy 10-15%. Tässä tapauksessa kuoren tuhkapitoisuuden ja suuren 
hiekkamäärän takia pohjatuhkan määräksi arvioidaan 20 % kaikesta tuhkasta. 

Polttoaineet 

Kuori ja puru 
— määrä 	 kg/s 2,9 

t/d 250 
— kuiva—ainepitoisuus 	 % 40 
— tehollinen lämpöarvo 	 MJ/kg 6 
— teho 	 MW 21,15 

Murskattu jäte 
— määrä 	 kg/s 0,011 

t/d 1 
— kuiva—ainepitoisuus 	 % 94 
— tehollinen lämpöarvo 	 MJ/kg 16 
— teho 	 MW 0,18 

Jäteliemi 
— määrä 	 kg/s 	 3,1 

t/d 	 270 
— kuiva—ainepitoisuus 	 % 	 25 
— lämpöarvo 	 MJ/kg 	 4,6 

Liete 
— määrä 	 kg/s 	 0,3 
— kuiva—ainepitoisuus 	 % 	 50 
— lämpöarvo 	 MJ/kg 	 6 

Mitoitustiedot 

— teho höyrynä MW 40 
t/h 62 

— hyötysuhde % 80 
— höyryn paine bar, 20 
— höyryn lämpötila °C 270 
— syöttöveden lämpötila °C 100 
— höyrymäärä keskimääräisellä kg/s 10,0 

tuotannolla t/h 36,0 
— kuorikattilan hinta milj.mk n.35 



- pohjatuhkan määrä t/d 3 
- siitä proscssiperäistä t/d 0,5 

- lentotuhkan määrä t/d 2,2 
- tuhkan määrä yhteensä t/d 5,2 
- savukaasumäärä m3n/MJ 0,6 

man/s 27 
- polttoilman määrä man/s 14,9 

- polttoilman kosteus (kesä) g/kgik 15 
- savukaasujen lämp. ennen suod. °C 240 
- savukaasujen lämpötila °C 80 

skrubberin jälkeen 
- savukaasujen vesisisältö g/kgik 600 
- vesi savukaasuissa m3/h 18,3 
- kattilan syöttövesi m3/d 160 

m3/h 6,6 
1/s 1,8 

2.5.92 Höyrykattila 

Erillistä höyrykattilaa tarvitaan lähinnä seisokkien yhteydessä. Siten se voi olla 
yksinkertainen pakettikattila, jonka teho on 60 MW ja höyryn paine 20 bar. Kattilan 
hinta-arvio on 10 milj.mk. 

Höyrykattilassa poltetaan öljyä tai maakaasua. Savukaasujen rikinpoisto on toteutetta-
va erikseen, mikäli käytetään öljyä. On harkittava, voivatko molemmat kattilat käyttää 
samaa savukaasujen suodatusta ja pesua, koska kokonaiskuormitus on melkein aina 
sama. 

2.5.93 Höyryn kehitys ja jakelu 

2.5.93.1 Yleistä 

Paperitehtaan massan valmistuksessa käytetään TMP- ja PGW-menetelmiä. TMP:n 
lämmön talteenotosta saadaan matalapaineista höyryä, jota on mahdollista käyttää 
paperin kuivatukseen ja veden haihdutukseen. Tuotannon ollessa normaalisti päällä 
riittää TMP:n ja kuorikattilan tuottama höyry tyydyttämään höyryn tarpeen. Tehtaan 
tuotannon käynnistyksissä, massalinjojen seisokkien aikana sekä päiväaikaan TMP:n 
seisoessa saatetaan tarvitaan lisää höyryä. 

2.5.93.2 Höyryakku 

Tehtaan höyryverkkoon rakennetaan höyryakku tasaamaan suuria vaihteluja. Suuri 
äkillinen lisätarve syntyy, kun paperikone saa paperiradan levitettyä tai TMP pysähtyy 
paperituotannon jatkuessa edelleen. Paperikatkon sattuessa tai massalinjojen käynnisty-
essä syntyy nopeasti höyry-ylimäärä. Höyryakku tasaa näitä vaihteluita niin, että kattilaa 
ehditään säätää. 

2.5.94 Sähkön jakelu 

Vaikka sähköä tarvitaan paljon, liitäntäteho n. 120 MW, ei tehtaalla kannata ruveta 
valmistamaan generaattorilla omaa sähköä. Tämä johtuu siitä, että normaaliajossa vasta-
painehöyryä tarvitaan yöllä kattiloista niin vähän, ettei näin pientä turpiinia kannata 
hankkia ja nostaa kattiloiden käyttöpainetta vastaavasti. Sähkön valmistaminen 
lauhdeturpiinilla ympäri vuoden on kannattamatonta paperitehtaassa. 
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3.2 Vesimäärä ja tasapainon ylläpito 

3.2.1 Yleistä 

Tehtaalle on suunniteltu kymmenen vesien varastosäiliötä, joiden pinta voi vaihdella 
ajotilanteen mukaan. Nämä säiliöt on lueteltu liitteessä 3.2/1. Vesivarastojen yh-
teistilavuus on n. 16760 m'. Massa— ja hylkytorneissa on veden ohella massaa ja se 
pienentää hiukan vesitilavuutta. Tehdasalueen kuvassa, liite 2.2/1, on kuvattu suurien 
säiliöiden sijoittuminen tehtaalla. Varastosäiliöissä pyritään ajon aikana pitämään vakio 
vesimäärä, n. 6600 m3. Säiliöiden pinnat mitataan ja niissä oleva kokonaisvesimäärä 
lasketaan automaattisesti. Suurien varastosäiliöiden lisäksi tehtaalla on säiliöitä, joiden 
vesimäärä ei vaihtele ajan aikana. 

3.2.2 Uuden tehtaan käynnistäminen 

3.2.2.1 Yleistä 

Höyrykattila, kuorikattila ja kuorimo voidaan kokeilla erikseen. Tehdasta koestettaes-
sa aletaan ensin ottaa vettä sisään raakaveden puhdistuksen kautta. Vettä otetaan aluksi 
n. 4000 m'. 

Liitteessä 3.2/2 on näytetty tilanne, jonka jälkeen vesiajot voi aloittaa. Niiden 
suorittamiseen kuluu viikkoja, jona aikana vesimäärää ei kannata nostaa. Vesiajojen 
aikana koeajetaan myös kaikki vedenpuhdistukset. 

3.2.2.2 Uuden tehtaan massan valinistuksen aloittaminen 

Massan valmistus aloitetaan vesiajojen jälkeen. Vesitasapainossa saavutetaan liitteen 
3.2/3 mukainen tilanne. Tämän jälkeen voidaan lämmittää lyhyen kierron vedet ja 
paperikoneen käynnistys voi alkaa, 

3.2.2.3 Uuden tehtaan paperikoneen käynnistys 

Konetta käynnistettäessä joudutaan usein tuntikaupalla yrittämään paperirataa koneen 
läpi, joten hylkymassaa voi tulla enemmän kuin hylkysäiliöihin sopii. Liitteessä 3.2/4, 
on kuvattu tilanne tunnin kuluttua päänviennin alkamisesta. Koneen bruttotuotannon 
maksimi on 37 tp/h. Hylyssä on, sen mennessä hylkysäiliöön kolme prosenttisena, vettä 
1.220 m'/h. Tästä otetaan hylyn annostelun kautta sekoitussäiliöön 	360 m3/h. 
Hylkysäiliöt täyttyvät siten risauksen aikana 860 m3/h, joten ne tulevat täyteen parissa 
tunnissa riippuen alkutilanteesta. Katso lohkokaaviota 3. 

Kun risausta on jatkunut yli kaksi tuntia, on märkähylkytornista pakko pumpata ylimäärä 
PGW:n ja TMP:n valmistukseen. Sinne menee yhteensä 26 tm/h. Se on niin paljon, että 
massojen valmistus on keskeytettävä. Nollavettä kertyy massanvalmistuksen kiekkosuo-
dattimien suodokseen liikaa. Osa siitä täytyy pumppata sameasuodossäiliöön, josta 
puolestaan pulpperit saavat vetensä. Prosessi on niin suunniteltu, että päänvientiä voi 
jatkaa samoilla massoilla. Vesivarastot pitkässä katkossa on kuvattu liitteessä 3.2/5. 

Käyntiinlähdön jälkeen tällaisia tilanteita ei tule kuin pari kertaa vuodessa. 
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3.2.2.4 Normaali tuotanto 

Liitteessä 3.2/6, on kuvattu vesitilanne normaalin tuotannon aikana. Massavarastojen 
määrä on aika pieni, mutta ne jättävät kahdeksan tuntia aikaa teränvaihtoon tai muuhun 
remonttiin massapuolella. 

3.2.3 Pysäytys ja Läynnlstäminen 

Tehdas on voitava pysäyttää pidempään remonttiin ilman, että massoja tai nollavettä 
täytyy jättää happanemaan säiliöihin. Liitteessä 3.2/7, on kuvattu tilanne, missä tehdas 
on pysäytetty ja massat ajettu loppuun. Aivan tyhjiksi säiliöt saadaan kanaalivesisäili-
ön kautta. Kanaali— ja prosessivesisäiliöihinkin voidaan vaihtaa puhdas vesi. 

Kukin erillinen säiliö on voitava tyhjentää mahdollista remonttia varten, joten tehtaalla 
ei saa pitää yhteensä yli 8 000 kuutiota vettä. Kanaalivesitornin tyhjennystä varten vettä 
on varastoitava myös massa— ja hylkytomeissa. 

3.2.4 Vesitasapaino 

Tehtaalta poistuva ja sisään tuleva vesimäärä on pidettävä samana. Vesitasapaino on 
esitetty liitteessä 3.2/8. Jäähdytysvedet eivät ole mukana taseissa, koska ne eivät 
sekaannu prosessivesiin. 

Suurimmat veden poistokohteet ovat paperikoneen huuva ja kuorikattilan savupiippu, 
joista poistuvat määrät on laskettavissa kohtalaisen tarkasti. Paperikoneen huuvasta 
poistuva vesimäärä riippuu poistuvan ilman lämpötilasta. Tässä selvityksessä se on 50 
.C. Vettä kondensoituu aika paljon takaisin lämmön talteenotossa. Tulevaisuudessa 
huuvan poistoilmasta otetaan talteen todennäköisesti vain taskupuhallusilman 
lämmityksen käyttämä lämpömäärä. 

Kuorikattilasta savukaasujen mukana ulos menevä vesimäärä riippuu sekä polttoilman 
määrästä (n. 0,5 kgik/MW) että savukaasujen lämpötilasta. Savukaasujen suodatuksen 
jälkeen on kaksivaiheinen skrubberi, mistä savukaasut poistuvat 80 °C:n lämpötilassa. 

Tehtaalta haihtuva vesimäärä on hyvin vaikea laskea ja siitä voidaan esittää vain karkea 
arvio. Kirjallisuudessa on mainittu erään tehtaan lämpöhäviöiksi 1,2 GJ/tp. Mikäli puolet 
energiasta häviäisi haihtuvan veden mukana, olisi sitä vastaava vesimäärä n. 0,3 m3/tp 
(9). Tässä projektissa vedet ovat kuumempia, joten taseeseen on haihtuvaksi 
vesimääräksi arvioitu 0,5 m3/tp eli 16,8 m3/h.Tästä määrästä poistuu imupumpuilta n. 
7,8 m3/h. Puhtaan veden ja tehdasteluvesien ilmakäsittelyjen arvioidaan haihduttavan 
1 m3/h, ja loppu haihtuu muualta tehtaalla. 

Vettä tulee tehtaalle eniten puun mukana, 32,8 m3/h. Kaikki puu tulee tässä tapauk-
sessa kuoripäällisenä 50 %:n kosteudessa. Mikäli puuraaka—aine tulisi tehtaalle lastuina 
40 %:n kosteudessa, tulisi vettä vain n. 22 m3/h, joten raaka—aineen sisältämällä vedellä 
on huomattava merkitys. 

Poltettavasta kuoresta, lietteestä ja jäteliemestä lasketaan vedeksi niissä olevat 
vetymäärät. 

Skrubberiin menevästä vedestä osa poistuu savukaasujen mukana ja lopusta tehdään 
kattilan syöttövettä. 	Kattilan syöttöveden tarve on 6,8 m3/h. Siitä on 4,2 m3/h 
strippaukseen käytettyä höyryä ja 2,4 lauhdehäviöitä, joten nämä tulevat vesikiertoon 
mukaan. 
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LIITE 3.2/1 

VESIVARASTOT 

Säiliön numero ja nimi 	Laatu 	 Tilavuus 
vetenä 
m3  

min.—maks. 

1.  Prosessivesisäiliö Likainen vesi 100-1000 

2.  Puhdasvesisäiliö Puhdas vesi 100-2000 

3.  Kanaalivesisäiliö Likainen vesi 100-5000 

4.  Sellusäiliö 5% sellu 50-570 

5.  TMP—torni 10% TMP 50-900 

6.  PGW—torni 10% hioke 50-1350 

7.  Märkähylkytorni 3% hylky 50-970 

8.  Kuivahylkytorni 3% hylky 50-970 

9.  Kirkassuodossäiliö Puhdas nollavesi 100-3000 

10.  Neutralointisäiliö Kuorimovesi 0-1000 

Yhteensä 16760 

Toiminta: 

Vesisäiliöissä pidetään ajon aikana yhteensä 
vakio vesimäärä. 

Kemiallisesti puhdasta vettä otetaan 140 m3/d. 

Raakavettä skrubberiin 240 m3/d. 



LIITE 3.2/2 

VESIVARASTOT KÄYNTHNLÄHDÖSSÄ 

Säiliön 
numero 

Vettä 

m3  

Huomautukset 

1.  400 Kuorimo käy, veden puhdistus käy 

2.  400 

3.  100 Kanaaleissa vähän vettä, puhdistus käy 

4.  400 Sellua lietetty 

5.  0 

6.  0 

7.  0 

8.  0 

9.  1000 Vesisäiliöt ja viirakaivo täynnä 

10.  100 Vesi kiertää lämmityksessä 

Yhteensä 4000 Vesimäärä suurissa säiliöissä 

Toiminta: 

Tehtaalle alettu ottaa vettä 30 tuntia aikaisemmin. 

Kuorimo voidaan käynnistää. 

Paperitehtaan muita vesisäiliöitä täytetään. 

Vesiajot suoritetaan. 
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LIITE 3.2/3 

VESIVARASTOT MASSAN VALMISTUKSEN ALETTUA 

Säiliön 	Vettä 	 Huomautukset 
numero 

m3  

1.  400 Vettä tulee tehtaalta, puhdistus käy 

2.  400 

3.  500 

4.  400 

5.  500 TMP:tä tehty 62 tonnia 

6.  500 PGW:tä tehty 62 tonnia 

7.  100 Vettä vesiajoista 

8.  100 Vettä vesiajoista 

9.  800 

10.  300 

Yhteensä 	4000 

Toiminta: 

Massan valmistuksen säätöjä tehdään. 

Vesiajoja jatketaan. 

Kaikki vedenpuhdistukset toiminnassa. 

Vesimäärä suurissa säiliöissä 
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LIITE 3.2/4 

VESIVARASTOT LYHYESSÄ KATKOSSA 

Säiliön 	Vettä 	 Huomautukset 
numero 

m3  

1.  600 

2.  1300 

3.  1500 	 Puhdistus vastaa tuloa 

4.  400 

5.  550 

6.  550 

7.  400 	 Hylyn annostelua lisätty 

8.  400 

9.  600 

10.  300 

Yhteensä 6600 	 Vesimäärä suurissa säiliöissä 

Toiminta: 

Hylkymassan annostelua lisätty. 

Hylkysäiliöt eivät ole ehtineet täyttyä. 



LIITE 3.2/5 
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VESIVARASTOT PITKÄSSÄ KATKOSSA 

Säiliön 	Vettä 	 Huomautukset 
numero 

m3  

1.  500 

2.  1300 

3.  500 

4.  300 

5.  800 

6.  800 

7.  970 

8.  970 

9.  100 

10.  360 

Massan tuotanto lopetettu 

Massan tuotanto lopetettu 

Täynnä, ylimäärä pumpataan massaosastolle 

Täynnä 

Yhteensä 	6600 	 Vesimäärä suurissa säiliöissä 

Toiminta: 

Hylkysäiliöt ehtineet täyttyä. 

Hylkysäiliöstä pumpattu PGW— ja TMP—osastoille n. 10 .tronnia massaa eli vetenä 350 
m. 

Katkon jatkuessa hylkyä pumpataan edelleen 26 tonnia tunnissa. 



LIITE 3.2/6 

VESIVARASTOT NORMAALISSA TUOTANNOSSA 

Säiliön 
numero 

Vettä 

m3  

Huomautukset 

1.  500 Puhdistus vastaa tuloa 

2.  1500 

3.  500 Puhdistus vastaa tuloa 

4.  300 

5.  800 Massavarasto vastaa 4-5 tunnin ajoa 

6.  1350 Massavarasto aamulla yön käynnin jälkeen 

7.  300 

8.  300 

9.  750 

10.  300 Puhdistus vastaa tuloa 

Yhteensä 6600 Vesimäärä suurissa säiliöissä 

Toiminta: 

Vesimäärä pidetään ajon aikana vakiona. 

Kemiallisesti puhdasta vettä otetaan 140 m3/d. 

Raakavettä skrubberiin 240 m3/d. 
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LIITE 3.2/7 

VESIVARASTOT KORJAUSSEISOKEISSA ALASAJON JÄLKEEN 

Säiliön 
numero 

Vettä 

m3  

Huomautukset 

1.  10 Voidaan käyttää myös puhdasvesivarastona 

2.  2000 Puhdasvesisäiliö täynnä 

3.  5000 Kanaalivesitornissa varastoidaan vettä 

4.  10 

5.  10 

6.  10 

7.  10 

8.  10 

9.  1000 

10.  40 

Yhteensä 8100 Vesimäärä suurissa säiliöissä 

Toiminta: 

Kaikki säiliöt tehtaalla voidaan tyhjentää korjausta varten. 
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LIITE 3.2/8 

VESITASAPAINO 

Vettä poistuu 	
m'/h 
	Vettä tulee 	

m3/h 

Kuorikattilan savukaasuissa 18,3 Puussa kosteutena 32,8 
Paperikoneen huuvasta 14,4 Skrubberiin vettä 10,2 
Haihtuu tehtaalta 9,0 Polttoaineen vedystä 3,0 
Haihtuu imupumpuilta 7,8 Kuivatusilmassa 0,8 
Paperin mukana 2,4 Polttoilmassa 0,3 
Veden ilmakäsittelyssä 1,0 Sellussa 0,2 
Hiekan mukana 0,3 Kemikaaleissa 0,1 

Yhteensä 
	

53,2 
	

47,4 

Toiminta: 

Kemiallisesti puhdistettua vettä tarvitaan lisää, m3/h 5,8 
1/s 1,6 
m3/d 140 
m3/tp 0,2 

Suodatettua vettä tarvitaan skrubberiin, m3/h 10,2 
l/s 2,8 

m3/d 240 
m3/tp 0,3 
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3.3 Vesien puhdistus 

3.3.1 Yleistä 

Veden erikoispuhdistus voidaan tehdä kahdella eri tavalla, haihduttamalla ja 
ultrasuodattamalla. Molempien tapojen soveltuvuutta sanomalehtipaperitehtaan 
prosessivesien puhdistuksessa on tarkasteltu tässä selvityksessä. 

3.3.2 Vedenpuhdistuksen kapasiteetti 

Vedenpuhdistuskapasiteettia on varattava riittävästi. Liitteessä 3.3/1 	on lueteltu 
tarvittavat vedenpuhdistuskapasiteetit. Niissä on varauduttava ylimitoituksiin, sillä 
tuotannon äkillisetkään heilahtelut eivät saa häiritä vesitasapainon ylläpitämistä. 
Puhdasta vettä, johon sisältyy tiivistevesi, kulutetaan 57,1 1/s eli 4930 m3/d ja 
6,9 m'/tp. 

Liitteessä 3.3/2 on esitelty prosessin vesien erilaisia puhdistustapoja. 

3.3.3 Vedenpuhdistuksen vaatimukset 

Puhdistettaessa vettä jatkuvasti käytettäväksi prosessissa ei veden mukana saa ruveta 
kiertämään aineita, lähinnä liuenneita suoloja ja orgaanisia pienimolekyylisiä aineita, 
jotka voisivat konsentroitua tehtaalla. Liitteissä 3.3/3-4 on esitetty vedenkäsittely-
menetelmien tuloksia. 

Natriumkloridi on aine, jota voisi ruveta kerääntymään prosessiin. Systeemi on 
kuitenkin suunniteltu sellaiseksi, että sitä poistuu riittävästi haihduttamon ja kuorimon 
kautta polttoon. 

Ultrasuodatuksella (17, 25) saadaan riittävän tiheillä kalvoilla kolloidinen pihka, 
täyteaineet, virukset ja bakteerit pois. Tiedot perustuvat laitetoimittajien antamiin 
arvioihin, ja ne pitää tutkia pilotlaitteistoilla tehtaalla. Eri prosesseille laskelmissa 
käytetyt puhdistustehot on mainittu liitteessä 3.3/5. 

Haihdutuksen ongelmana ovat kevyet puuhapot, jotka helposti joutuvat lauhteen 
mukaan. 

Orgaanisten aineiden käyttäytymisestä haihdutuksessa on jo aika paljon tietoa mm. 
laitetoimittajilla. Seuraava vaihe olisikin pilotmittakaavaisten kokeiden suorittaminen 
tehtaalla. 

Orgaanisen aineen esiintyminen tehdastelu— ja puhdasvesiputkistoissa voi aiheuttaa 
pahaa hajua, mikäli syntyy anaerobisia olosuhteita. Kirjallisuudessa (3) on esitelty 
tehdas, jossa ei vettä päästetä ulos ja hajuongelmakin on saatu ratkaistua ilmastamalla 
vesi. 
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Mitään ohjeellista ylärajaa puhtaan veden TOC;-pitoisuudelle ei voi tällä hetkellä 
antaa, käytetäänhän esim. nollavettä nykyisinkin yleisesti raakaveden tilalla tehtaissa. 
Taselaskenta antaa puhtaan veden pitoisuudeksi valituilla puhdistustehoilla 200 
mgTOC/l. 

Puhdistettua vettä valmistetaan tässä selvityksessä 5000 m'/d, ja siinä on taselasken-
nan mukaan orgaanisia aineita jäljellä n. 2000 kg/d. Mahdollinen bakteerikasvu ja 
veden haju ovat pahoja haittoja, joiden elirrininoimista pitää tutkia. Veden ilmastus 
riittää kirjallisuuden mukaan (3) estämään hajuhaitat keräyspaperia käyttävässä 
tehtaassa. Mekaanista massaa käyttävän anomalehtipaperitehtaan prosessivesissä 
saattaa puhdistuksen jälkeenkin olla niin paljon liuenneita orgaanisia aineita jäljellä, 
että vedelle on suoritettava otsonikäsittely. Tämä olisi tutkittava erikseen. 

3.3.4 Vedenpuhdisteksen kustannukset 

Liitteessä 3.3/6 on esitetty veden käsittelymenetelmien kustannuksia. Veden puhdista-
minen haihduttamalla, käyttäen höyryä lämmön lähteenä, maksaa 13,5 mk/m'. Se on 
kallein tapa puhdistaa vettä. Muilta tavoilla puhdistuskustannukset ovat pienempiä, 
käänteisosmoosilla n. 3,2 mk/m' ja ultrasuodatuksella n. 1,2 mk/m'. 

3.3.5 Kemiallinen saostus ja hickhasuodatFS 

Hiekkasuodatuksen yhteydessä käytetään kemiallista saostusta puhdistustuloksen 
parantamiseen. 

Ennen suodatirita syötetään veteen flokkauskemikaali (aluna) ja pH-säädetään 
putkisekoittimessa siten, että aikaviive on pari sekuntia. 

Vesi johdetaan n. 1 metrin korkuisen hiekkapetin läpi. Hiekkaan jäävät epäpuhtaudet 
huuhdellaan puhdistetulla vedellä (10-15 % syötteen määrästä) ja johdetaan 
selkeytykseen. Hiekka palautuu suodatuspetiin. 

Rejektin selkeytyksen kirkas jae johdetaan takaisin syöttöön, jolloin saadaan 
alumiinikemikaalia takaisin systeemiin ja syötettävän alumiinin määrä pienenee. 
Suodatuskapasiteetti on yhdellä suodatinyksiköllä n. 20 m'/h ja paineilinan energian-
tarve on n. 0.7 kWh. Työvoimakustannukset ovat alhaiset. Hiekkaa ei tarvitse vaihtaa, 
vaan n. 1 cm:n kerroksen vuosittainen lisääminen riittää. 

Flokkaus ja hiekkasuodatus poistavat kiintoaineesta ja kolloidisesta aineesta 95-99 
%, mutta ne eivät poista liuenneita aineita. Yli 100 nm:n hiukkasista voidaan poistaa 
90 %. Jos syöttövedessä on kuituja 50-100 my/l, on puhdistetun veden kuitupitoi-
suus alle 5 mg/l. Puhdistuskustannus on n. 0,9 mk/m' ja laiteinvestointi tässä 
projektissa 1000 m'/d vesimäärälle n. 0,6 nlilj.mk. 

3.3.6 Ultra- ja käinteisosmoosisuodatus 

Erikoissuodatukset perustuvat huokoisen puoliläpäisevän kalvon kykyyn erottaa tai 
päästää läpi erotettavan seoksen aineosia. Suodatustapahtuman saa aikaan 84paine-
ero kalvon eri puolilla. Kalvomateriaaleina käytetään selluloosa-asetaattia (CA), tai 
synteettisiä polymeerejä, joista eniten käytetty on polysulfoni (17, 18). 
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Membraanisuodatusprosesseja 

Suodatus Huokosten koko Tiiveys Syöttöpaine 
nm cut off bar 

Käänteisosmoosi (RO) 0,3-0,8 20-80 
Nanosuodatus (NF) 0,8-2 100-1000 8-10 
Ultrasuodatus (UF) 2-50 1000-100000 1-3 
Mikrosuodatus (MF) 50-104  0,5-10 

Tässä selvityksessä käytetyllä kalvolla 90 %:n puhdistustulos saavutetaan alle 200 nm 
partikkeleille, liite 3.3/3-4. Natriumkloridi, kevyet puuhapot, metanoli ja vastaavat 
aineet menevät läpi. Valkaisemattomassa hiokkeessa ja TMP:ssä ei esiinny paljon näitä 
keveitä orgaanisia aineita (9, 19), mutta tilanne on toinen, jos likaiset lauhteet 
yhdistetään uudelleen massaan. Pilkkoutumistuotteita syntyy, mikäli käytetään 
peroksidivalkaisua. Ditioniittivalkaisu on tässä suhteessa edullisempi. 

Peroksidivalkaisu aiheuttaa orgaanisen aineen pilkkoutumistuotteita seuraavia määriä 
(19) TMP— ja PGW—massoilla: 

Metanoli 
	

700 g/tm 
Muurahaishappo 
	

2 000 g/tm 
Etikkahappo 	 9 000 g/tm 

Tässä selvityksessä on ultrasuodatuksen puhdistusasteeksi otettu 85 % ja puhtaan veden 
orgaanisten aineiden määräksi on taselaskennalla saatu 200 mgTOC/l. Tulos on arvioitu 
saavutettavan kalvolla, jonka tiiveys on 1000 ilmaistuna cut off—luvulla. 

Tehdaskokein on todettava, millaisilla kalvoilla tehtaan vesiä on puhdistettava ja 
saavutetaanko luvattuja kapasiteettiarvoja. Tarkkoja analyysejä on tehtävä myös 
puhtaalle vedelle, jotta voitaisiin varmistua siitä, että vesi todella kelpaa puhdas-
vesiverkostoon. 

Ultrasuodatettavan veden pH voi olla välillä 2-12. Maksimi lämpötila on 80 °C. 
Lämpötilalla on suuri vaikutus suodatuksen kapasiteettiin, koska se on riippuvainen 
veden viskositeetista. Suodatuslaitteisto sallii kuitujen mukanaolon, ja vain yli 0,5 mm 
partikkelit pitää poistaa. 

Suurimolekyyliset aineet jäävät kalvon painepuolelle, ja ne poistetaan kosentraattina 
jatkokäsittelyyn ja polttoon. Konsentraatin kuiva—ainepitoisuutta on tutkittava erikseen 
laitekokein. 

Suodatuskapasiteetti on n. 200-500 l/m2h ja energiantarve n. 0.5-1 kW/m2  suodinpin-
taa. Veden puhdistuksen kustannus on ultrasuodatuksessa 1,2 mk/m'. Laiteinvestointi on 
n. 4,5 milj.mk, kun laitteiston kapasiteetti on 2400 m'/d. 
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Käänteisosmoosisuodatusta käytetään jo yleisesti juomaveden valmistukseen, ja sillä 
voidaan poistaa natriumkloridista yli 98 %. Laitteet ovat samantapaisia kuin 
ultrasuodatuksessa, mutta kapasiteettia ja käytettävyyttä rajoittavat kalliimmat 
suodattimet ja suuri syöttöpaine. Myös kattiloiden syöttövettä voidaan valmistaa tällä 
menetelmällä (28). Käänteisosmoosipuhdistuksen kustannukset ovat n. 3 mk/m3. 
Laitteisto maksaa n. 0,6 milj.mk, kun kapasiteetti on 160 m3/d. 

3.3.7 Jäteveden haihdutus 

Haihduttamoratkaisuna on viisivaiheinen haihduttamo, joka käyttää 25 t/h höyryä. 
Ensimmäiset 20% haihteista sisältää pääosan kevyistä puuhapoista, metanolista, 
etanolista ja terpeeneistä (27). Tämä osa, ns. likainen lauhde, stripataan höyryllä 
(4,2 t/h), joten epäpuhtaudet saadaan polttoon kuorikattilalle. Haihduttamon energiana 
on tässä tutkimuksessa käytetty öljyllä tuotettua höyryä. Kuumaa 95 °C:n vettä olisi 
tällaisessa tehtaassa käytettävissä runsaasti haihdutuksen energialähteeksi. 

Eräiden keveiden likaisten lauhteiden sisältämien aineiden kiehumispisteet sekä tässä 
selvityksessä arvioidut määrät ovat seuraavat (26): 

Molekyylipaino Kiehumispiste Likaisissa lauhteissa 

°C g/tm 	 mg/1 

Metanoli 32 65 7 	 4 
Etanoli 46 78 170 	 90 
Muurahaishappo 46 101 7 	 4 
Etikkahappo 60 118 9 	 5 
Tärpätti 136 1.56 1 300 	 700 

Muurahaishappo, metanoli ja etanoli muodostavat atseotrooppisen seoksen veden kanssa. 
Muurahaishapon seoksen kiehumapiste on 107 °C, ja siinä on 23 % vettä. Etanoliseok-
sessa on 4 % vettä. Metanolilla kiehumapisteet ja veden määrä vaihtelevat jonkun 
verran. Etikkahappo ei muodosta atseotrooppista seosta veden kanssa. Puuhappojen takia 
puhtaalle vedelle on suoritettava neutralointi. Haihduttamon lauhtumattomat kaasut pitää 
käsitellä jollain tavalla esim. polttaa. Strippauskaasut pitää polttaa ja hävittää niistä 
mahdollisesti lauhtuva vesi imeyttämällä se puristettuun kuoreen ja polttaa sen mukana. 
Mikäli haihduttamon lauhtumattomista kaasuista ja strippauskaasuista halutaan ottaa 
tärpättiä talteen, on ne jäähdytettävä 25 °C:een ja dekantoitava tärpätti erilleen. Jäljelle 
jäävä vesi sisältää metanolia ja keveitä happoja, joten se pitäisi polttaa imeytettynä 
puristettuun kuoreen. Tässä selvityksessä on arvioitu haihdutuksen ja strippauksen 
yhteiseksi puhdistusasteeksi 96 %. Puhtaan lauhteen orgaanisen aineen määräksi on 
saatu taselaskennalla 200 mgTOC/l. Kirjallisuudessa mainitaan (9) eräs tutkimustulos 25 
mgTOC/l. 

Tutkimuksilla pitäisi selvittää, miten loput kevyet orgaaniset aineet saadaan pois 
puhdistetusta vedestä ja miten ilma—, happi— tai otsonikäsittely vaikuttavat orgaanisiin 
aineisiin. 
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LIITE 3.3/1 

VEDEN PUHDISTUSKAPASITEETIT 

Raakavesi: 

Kemiallinen saostus 	normaaliarvo 	m3/h 	 6 
ja suodatus 	 maksimiarvo 	 30 

Kanaalivesi: 

Lamelliselkeytin 	 normaaliarvo 	m3/h 	 25 
maksimiarvo 	 50 

Kemiallinen saostus 	normaaliarvo 	m3/h 	 25 
ja suodatus 	 maksimiarvo 	 50 

Prosessivesisäiliön vesi: 

Ultrasuodatus 	 normaaliarvo 	m3/h 	 100 
maksimiarvo 	 150 

Kuorimovesi ja likaiset lauhteet: 

Haihdutus 	 normaaliarvo 	m3/h 	 110 
maksimiarvo 	 150 

Kattilan syöttövesi: 

Käänteisosmoosi 	 normaaliarvo 	m3/h 	 7 
maksimiarvo 	 15 



VESIEN PUHDISTUSTAVAT 

Jätevesipäästötön paperitehdas 	 Normaali paperitehdas 

Virtauksen nimi 	 Käänteis— 	Ultra— 	Haihdutus 	Kemiallinen 	Aktiivi— 	Kemiallinen 
osmoosi 	suodatus 	 saostus ja 	liete 	 suodatus 
(RO) 	 (UF) 	 suodatus 	käsittely 	ja suodatus 

Kern. puhd. raakavesi 	 x 

Tehtaan puhd. vesi 	 x 	 x 

Tehdasteluvesi 	 x 

Kattilan syöttövesi 	 x 

Normaalissa tehtaassa 	 x 	 x 	 x 

r 

W w N 



VEDEN PUHDISTUSTULOKSIA 

Jätevesipäästötön paperitehdas, vähenemä prosentteina Normaali paperitehdas, 
vähenemä prosentteina 

Poistettava aine tai Käänteis— Ultra— Flokkaus Haihdutus Kemiallinen Aktiivi— Kemiallinen 
ominaisuus osmoosi suodatus ja saostus ja liete saostus ja 

(RO) (UP) selkeys suodatus käsittely suodatus 

Sameus 100 100 80 100 95 90 95 
Kokonaiskovuus 99 30 30 100 50 0 50 

Kalsiumkarbonaatti 100 100 70 100 80 90 80 
Hiukkaiset 
Ruokasuola (Na', Cl ) 98 100 70 100 0 0 0 

Kolloidinen pihka 100 100 50 100 50-90 90 50-90 
(kokoluokka >250 nm) 

Bakteerit 100 100 30 100 70 90 30 

Suurimolekyyl. >2000 MP 98 50-90 10 50-100 10-15 50 10-15 
(kokoluokka >3 nm) 

w 
w 
w 



SUODATUSTULOKSIA 

NANOMETRI 	0,1 	 1 

ÅNGSTRÖM ASTEIKKO 1 	2 3 	5 7 10 

MOLEKYYLIPAINO 	 200 

(SAKKARIDITYYPP.) 

METALLI-IONIT 

SUOLAT (IONIT) 

r 

w 
200mesh  

I 
5 	 6 

10 	 10 

1 mm 

6 	 7 
10 	 10 

SUODA T E T TA VAT 

AINEET 

Valo 
I 	I 

4 
10 	 100 	 1000 	 10 

	

4 	 5 
100 	 1000 	 10 	 10 

5 
20.000 	 10 

* ALBUMIN 

Pp.XLLYSTE- JA T)'.YTEAINEET 

I 	 I 

	

KOLLOIDINEN SILIKAATTI 	KOLLOIDINEN PIHKA 

I 	 II 	 I 

SOKERIT 	VIIRUKSET 	 BAKTEERIT 

I 	I 	 I 	I 
	

I 

PALAMISJXÄNTEET JA TUPAKANSAVU 
	

HIILIPÖLY 

I 	 II 	 I 

KEUHKOJA VAHINGOITTAVA PÖLY 	IT1ÖT JA SIITE?ÖLY 

I 	 I 	I 	 I 

Kfi.XNTEISOSMOOSI 	XXXXXXX)QXXXXXXXXXXXXXX 

ULTRASUODATUS 	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

MONIKERROSSUODATUS 

KEMIALLINEN SAOSTUS 4 

HIEKKASUODATUS 

SA VU K AAS US UO DAT US 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXJ:XXXXXXXXXXXXXXXX 

SELITYS 

REDUKTIO 50% 	 95% 
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LIITE 3.3/5 

PUHDISTUSTEHOT TOC:N, KLORIDIN, TYPEN JA FOSFORI OSALTA ERI 
LAITTEISSA 

TOC 	Kloridi 	Typpi 	Fosfori 

Haihdutus 95 99 96 	96 

Ultrasuodatus 85 20 85 	85 

Savukaasujen suodatus 50 50 50 

Savukaasujen pesu 90 50 90 

Käänteisosmoosi— 98 98 98 	98 
suodatus 

Poistuvia ainevirtoja 

Kloridi 	 Typpi 	 Fosfori 
kg/d %1) 	kg/d %1) 	kg/d %1)  

Paperin mukana 	 20 	151) 	52 	71) 	17 	7')  

Savukaasujen mukana 	50 	 8 

1) 	 Prosenttiluku on arvioitu aineiden kokonaismäärästä 

2) Ilman typestä syntyvät NOx:t ja mahdollinen ammoniakin 
lisäys aiheuttavat sen, että päästöjä ei voi laskea 
polttoaineesta lähtien 



ERILAISTEN PUHDISTUSMENETELMIEN KUSTANNUKSIA 
	 r 

w 
w 

Jätevesipäästötön paperitehdas 

Käänteis- 	Ultrasuo- 
osmoosi 	datus ja 
(RO) 	neutralointi 

Flotaatio 
ja 
selkeytys 

Haihdutus 
ja 
neutralointi 

Kemiallinen 
saostus ja 
suodatus 

Normaali paperitehdas 

Aktiivi- 	Kemiallinen 
liete 	 saostus ja 
käsittely 	suodatus 

Kemikaalit mk/m3  - 0,2 0,05 0,2 0,05 0,12 0,17 
Energia mk/m3  0,4 0,02 0,01 10,45 0,02 0,22 0,03 
Palkat 	" 1,17 0,2 0,3 0,2 0,3 0,22 0,3 
Pääomakustannukset mk/m3  1,6 0,8 0,08 2,45 0,25 1,17 0,25 

00 0 
YHTEENSÄ mk/m3  3,17 1,22 0,44 13,3 0,62 1,73 0,75 
YHTEENSÄ mk/tp 0,71 4,1 1,1 48,7 0,87 29,24 9,0 

Veden puhdistus milj.mk/a 0,18 1,03 0,26 12,2 0,22 7,31 2,25 
250 000 t/a tehdas 

Investointi milj.mk 0,6 4,44 0,32 15,0 0,58 33,0 7,0 
250 000 t/a tehdas 

Vesimäärä m3/d 160 2400 1700 2600 1000 120001)  12000 

Vesimäärä m3/tp 0,2 3,4 2,4 3,7 0,8 16,9 16,9 

1)  5000 m3/d palautetaan takaisin tehtaalla käytettäväksi, joten jätevesimäärä on 7000 m3/d eli 10 m3/tp 



3.4 Liuennut orgaaninen aines 
3.4.1 Yleistä 

Puusta alkaa liueta orgaanista ainetta heti kuorimolla. Vuodenaikojen muutos ja puun 
käsittely ennen kuorimolle tuloa aiheuttavat vaihtelua puusta liukenevien aineiden 
määriin ja laatuun. 

Tässä projektissa kuorimolla käytetään jäähdytettyä suodosvettä PGW— ja TMP-
osastoilta. Kuorimon vesi kierrätetään kaariseulalla puhdistettuna takaisin käyttöön. 
Kuoripuristimien suodosvesi johdetaan haihduttamolle. 

Massan valmistuksessa haihtuu höyryn mukana huomattavia määriä orgaanista ainetta. 
Kaikki likaiset lauhteet erotetaan prosessista ja käsitellään haihduttamolla. Mekaani-
sesta massasta liukenee orgaanisia aineita jatkuvasti, ja määrä on riippuvainen 
pesukertojen lukumäärästä, veden lämpötilasta ja veden konsentraatiosta. 

Mekaanisen massan suotautumisvastus on huomattavasti suurempi (100 CSF) kuin 
selluloosan (750 CSF), joten mekaanisten massojen peseminen on aivan erilaista kuin 
sellun. 

3.4.2 Liuenneen aineen mittaus 

Puusta liukenevaa orgaanista ainetta mekaanisen massan valmistuksessa voidaan mitata 
monella tavalla. TOC:llä mitataan liuenneen orgaanisen hiilen määrää, kun COD ja 
BOD ilmaisevat veden hapenkulutusta. Tässä selvityksessä on käytetty TOC:tä 
simuloinnin perustana, koska se on myös tehdasoloissa nopeasti analysoitavissa, ja sen 
additiivisuus on parempi kuin hapenkulutusta osoittavien parametrien. 

Liitteessä 3.4/1 on esitetty TOC:n, COD:n ja BOD:n riippuvuudet toisistaan mekaani-
silla massoilla (9). 

CODc,:n ja TOC:n suhde on 2,7-3,3. Eräässä ruotsalaisessa tutkimuksessa (10) eri 
teollisuuslaitoksilla pitoisuusarvojen suhde vaihteli välillä 2-4. 

RAMI—taselaskenta käsittelee aineita yksikössä kg/s, jonka pohjalta on laskettavissa 
sekä ominais— että pitoisuusarvot. Sulppujen kuitupitoisuudet vaihtelevat laajoissa 
rajoissa, joten mittauksissa käytettävien suodoksien valintaan tulee kiinnittää huomiota. 
Pihkan saostuminen voi muuttaa saatavia COD— ja TOC—tuloksia. 

Liitteessä 3.4/2 on esitetty oletetut COD:n liukenevuudet prosessivesiin eri saannoilla 
ja liuosväkevyyksillä. 

Kun on tutkittu eräiden pienimolekyylisten orgaanisten aineiden TOC—, BOD—ja 
COD—arvoja (10), on saatu seuraavat tulokset: 



Aine 	 Määrä TOC BODS COD THOD 
mg/1 rngc/l mgO2/1 mgO2/1 mgO2/l 

Metanoli 	 100 	38 	 150 
CH3OH 
32 MP 

Etanoli 	100 	52 	100-150 200 	280 
CH3CHZOH 
46 MP 

Acetaldeh. 	 100 	55 	130 	 182 
CH3CHO 
44 MP 

Etikkahappo 	100 	40 	34-38 	101 	107 
CH3COOH 
60 MP 

')TOC 	 = orgaanisen hiilen kokonaismäärä, laskettu arvo 
2~BOD5 	 = biologinen hapenkulutus, mitattu arvo 
3)COD 	 = kemiallinen hapenkulutus (Cr), mitattu arvo 
a)THOD 	 = teoreettinen hapenkulutus, laskettu arvo 

3.4.3 Liuennut orgaaninen aines 

Puusta liukenee hiilihydraatteja, ksylooseja, glukosideja, karboksyylihappoja ja 
epäorgaanisia aineita. Eri tutkijoilla on hyvin erilaisia luokituksia liuenneelle orgaanisille 
aineille ja sille, miten paljon niitä esiintyy eri jakeissa, kts. liite 	3.4/4. Tässä 
selvityksessä massan valmistuksessa ei ole käytetty kemikaaleja ja ditioniittivalkaisun ei 
ole katsottu liuottavan orgaanista ainetta massasta (9). Eri osastoilla liukenevan 
orgaanisen aineen määrät tässä selvityksessä on esitetty liitteessä 3.4/3. Nämä on saatu 
kirjallisuudesta useista lähteistä. 

TMP:n likaisen lauhteen analyyseissä on löydetty (26) seuraavia määriä 

Terpeenejä 700 
Etanolia 90 
Etikkahappoa 5 
Muurahaishappoa 4 
Hartsihappoja 30 
Rasvahappoja 40 
Muuta 40 

Yhteensä 	 909 



Likaiset lauhteet jäähtyvät 95 °C:een. Lämmön talteenotosta tulee ulos vesihöyryä ja 
orgaanisia aineita. Lauhtumattomat kaasut, joissa on vesihöyryä ja orgaanista ainetta, 
päästetään useimmiten ulos vapaasti. Mikäli halutaan pienentää ns. VOC—päästöjä, on 
kaasut jäähdytettävä 25 °C:een. Lauhteesta voidaan tärpätti dekantoida eroon. Loppu 
vedestä pumpataan muiden likaisten lauhteiden kanssa puhdistukseen. Tärpättiä tulee 
n. 0,5 kg/tm TMP:n tuotannossa. 

Prosessiveden konsentraatio vaikuttaa lämpötilan ja viipymäajan ohella TOC:n 
liukenevuuteen (9). Viipymäaikatutkimukset osoittavat, että tunnissa liukenee 90 % 
kaikesta yleensä liukenevasta. Pihka on kuusipuussa pihkakäytävissä ja parenkyy-
misolujen sisällä, mistä sitä liukenee myös kolloidisina partikkeleina. Kevyiden 
ligniinin kaltaisten aineiden molekyylipaino (MP) on n. 2 000-3 000. 

Hiilihydraattien koostumus on analyysitulosten mukaan (9): 

TMP Hioke 

Arabinoosi % 4-6 5-8 
Ksyloosi % 2-3 2-6 
Mannoosi % 40-48 24-47 
Galaktoosi % 18-26 31-32 
Glukoosi % 21-30 15-31 

Hiilihydraatit ovat lähes kaikki polymerisoituneita. Niistä on 80 % poly— ja 20 % 
oligosakkarideina (2-9 monosakkaridia). Polysakkaridien molekyylipaino on n. 10.000 
ja glukoosin 196. Laitetoimittajien (17) mukaan ultrasuodatus pystyy erottamaan 
polymerisoituneet sokerit konsentraattiin 95 prosenttisesti. 

Mekaanisesta massasta ei voi liueta orgaanista ainetta rajattomasti veteen. Liukeneva 
määrä on riippuvainen massan saannosta ja veden TOC—pitoisuudesta. Katso liite 3.4/2. 
Liitteissä 3.4/5-6 on esitetty mekaanisella massan pesutuloksia (9).Mekaanista massaa 
ei voi pestä samalla tavalla kuin selluloosaa, vaan PGW:n ja TMP:n pesu tapahtuu 
laimentamalla ja sen jälkeen saostamalla. 

Mikäli mekaanisen massan valmistuksesta poistettaisiin suodosvettä 3-4 m3/tm, riittäisi 
se pesemään massan riittävän puhtaaksi, vaikka vesikiertoja suljettaisiin niin paljon, 
että jätevesimäärä olisi vain 7-10 m3/tp koko tehtaalta. 



20 

15 

5 

LIITE 3.4/1 

MEKAANISTEN MASSOJEN SUODOSVESIEN TOC:N, COD:N JA BOD:N 
RIIPPUVUUDET 

BOD, CODM„ CODcr  

kg/tm 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
TOC 

kg/tm 



LIITE 3.4/2 

JÄTEVESIPÄÄSTÖTÖN PAPERITEHDAS, COD:N LIUKENEMINEN 

Mekaanisesta massasta liukenee COD:tä vähitellen. Liukeneminen on myös riippuvai-
nen suodosveden konsentraatiosta. 

COD:n ja TOC:n riippuvuus saannosta: 

Saanto 
% 	kg/tm 

COD 	 TOC 
kg/tm 

96 	50 17 
95 	65 22 
94 	80 27 
93 	90 30 

LIUKENEVUUS MASSASULPUN VÄKEVYYDEN MUUTTUESSA 

Kuituun jäävä 
COD JA TOC 

Saanto 
70 - 

96% 
60 - 

50 - 
95 % 

40 -  
94 % 

30 - 

20 -  
• 93 % 

10 - 

0 -  
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
1 	 Liuoksen väkevyys 	COD l 

0 	 1 	 2 
Liuoksen väkevyys 	TOC g/1 



LIITE 3.4/3 

TQC:N LIUKENEMINEN VESIIN 

TMP 
	

PGW 
TOC 
	

TOC 
kg/tm 	 kg/tm 

Likainen lauhde 	 6 
	

3 

PGW—hionnan suodos 	 6 

Massan lajittelun suodos 	 7 
	

4 

Valkaisun suodos 	 5 
	

3 

Paperikoneen nollavesi 	 2 
	

2 

Yhteensä 
	

20 

Kuorimo yhteensä 	 1 kg TOC/mak 



ORGAANISEN HIILEN (TOC) MÄÄRÄ VESISSÄ 

Yhteensä 

TOC 

kg/tm % 

Hiilihydraatit 

TOC 

kg/tm 	% 

Ligniinin kaltaisia 
aineita 
TOC 

kg/tm 	% 

Uuteaineet 

TOC 

kg/tm % 

Puuhapot 

TOC 

kg/tm % 

TMP, yhteensä 20 100 10 46 6 29 3 14 1 11 
TMP likainen lauhde 6 100 2,6 43 2 33 0,5 8 0,9 15 
Lajittelun suodos 7 100 4 57 1,7 24 1,2 17 0,1 1 
Valkaisun suodos 5 100 2,9 58 1,3 26 0,8 16 
Paperikoneen vesi 2 100 0,5 25 1 50 0,5 25 

PGW, yhteensä 18 100 9 50 5 27 3 17 1 6 
PGW likainen lauhde 3 100 1 33 0,9 30 0,3 10 0,8 27 
PGW:n valmistus 6 100 3,3 55 1,5 25 1 17 0,2 3 
Lajittelun suodos 4 100 2 50 1,3 33 0,7 17 
Valkaisun suodos 3 100 1,6 53 0,8 27 0,6 20 
Paperikoneen vesi 2 100 1 50 0,5 25 0,5 25 

r 

w 
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LIITE 3.4/5 

TMP:N ORGAANISTEN AINEIDEN UUTTUMINEN TISLATTUUN VETEEN 

Normaali hajoitus 85 °C:ssa 

Alin käyrä tarkoittaa, että massa on puristettu ensin jauhatuksen jälkeen 52,8 %:ksi ja 
pesty sen jälkeen. 

Liuenneen orgaanisen aineen määrä tarkoittaa kulloisellakin hajoituskerralla 1iukenevaa 
orgaanisen aineen määrää. Pesukertojen välillä massa puristetaan 50 %:ksi. 

50 	 100 	 150 	 200 	 250. 	300 
	

m3/tm 

1 	 2. 	 3 	 1 	 5, 	 6 
	Kertaa 



LIITE 3.4/6 

PESUVEDEN MÄÄRÄN VAIKUTUS VESIEN PUHTAUTEEN 

g/l 

21 

PAPERITEHTAAN KIERTOVEDEN LIUENNEEN AINEEN KONSENTRAATIO. 

I, 	 -------- ILMAN PESUA 

15 
	

PESTYNÄ 

12 

m 
MASSAN SAKEUS 10 % 

Ci 

MASSAN SAKEDS 5 % 

3 

9 	12 m /t 

HIERTÄMÖLTÄ POISTETTU VESIMÄÄRÄ 



3.5 Massojen pesu 

3.5.1 PGW:n pesu 

Mekaanisten massojen pesua ei ole niiden matalan freenesstason takia mahdollista 
suorittaa samalla tavalla kuin sellun pesua. Mekaanisia massoja pestään poistamalla 
massasulpusta suodosvettä saostajalla tai suotonauhapuristimella ja laimentamalla massa 
sitten puhtaammalla prosessivedellä. Mekaanisten massojen pesuvesimäärällä tarkoitetaan 
tässä työssä sitä suodosvesimäärää, joka poistetaan TMP:n ja PGW:n valmistuksessa 
kuorimolle tai vedenpuhdistuksiin. Katso lohkokaavioita liitteissä 1-3 ja Sankey piirrosta 
4.4/3. 

Mekaanisen massan valmistuksessa syntyy höyryä, josta voidaan ottaa energiaa talteen 
höyrynä ja kuumana vetenä. Lämmönvaihtimien likaislauhteet otetaan pois prosessista 
ja viedään puhdistettavaksi haihduttamolla. PGW:n likaisten lauhteiden määrä on 5,5 
kg/s eli 1,6 m3/tm. Se sisältää paljon orgaanista ainesta ja erikoisesti puuhappoja. LTO:n 
jälkeen kaikki likaiset lauhteet pumpataan haihduttamolle. PGW:n massan pesu poikkeaa 
TMP:n vastaavasta, koska prosessissa on yksi saostaja enemmän. PGW:n painesuodatti-
men kuumasta suodoksesta otetaan koko ajan 6 kg/s vettä käytettäväksi kuorimolla ja 2 
kg/s ohjataan prosessivesisäiliöön. Massatonnia kohden nämä ovat 1,8 ja 0,6 m3/tm. 
Yhteensä PGW:n massan valmistuksesta poistetaan siis vettä massan pesemiscksi 13,3 
kg/s eli 4,0 m'/tm. Korvausvesi tulee lajittelun jälkeisen kiekkosuotimen suodoksesta. 
PGW:n lajittelun kiekkosuodattimen jälkeen seuraa ditioniittivalkaisu, laimennus 
paperikoneen sameasuodoksella 2,5 %:n ja sitten saostus kiekkosuodattimella 15 %:n 
sakeuteen. 

Tämän jälkeen massaan lisätään pesunesteeksi 12 kg/s eli 3,4 m3/tm vettä puhdas-
vesisäiliöstä ja jatketaan laimennusta sameasuodoksella 10 prosenttiin, missä sakeudessa 
PGW pumpataan MC—pumpulla varastotorniin. Tällä tavalla PGW saostetaan kolme 
kertaa 15 %:n sakeuteen, ja pyritään siten saavuttamaan riittävä pesutulos. Massasulpun 
puhtautta voidaan seurata taselaskennan avulla. Liuennut orgaaninen aines saadaan 
tulostettua taulukoituna jokaisessa tehtaan massa— ja vesivirtauksessa. PGW:n lajitte-
lun massan suodosvesi sisältää taselaskennan mukaan 3730, PGW—massatornissa 1760 
ja paperikoneen viirakaivossa on 1610 mgTOC/l. Samaan aikaan poistetaan kuorimolle 
vettä, joka sisältää 4640 mgTOC/l. Puhdasvesisäiliön vesi sisältää 200 mgTOC/l 
orgaanista ainetta. 

Poistettavan veden määrää kokeiltiin muuttaa taselaskennassa, ja simuloimalla on 
laskettu muutoksen vaikutus massan puhtauteen. Vesimäärä on muutettu niin, että 
poistetaan vain yhteensä 3,0 m3/tm. Poistettavien vesien ja viirakaivon TOC—pitoisuus 
on noussut. Tällä tavalla voidaan simuloimalla etukäteen laskea tapahtuvat muutokset 
prosessivesissä, kts. Liite 3.5/1. 

3.5.2 TMP:n pesu 

TMP—laitoksen likaisten lauhteiden määrä on 9,9 kg/s eli 3,0 m3/tm. Ne sisältävät paljon 
orgaanista ainesta ja erikoisesti puuhappoja. LTO:n jälkeen kaikki likaiset lauhteet 
pumpataan haihduttamolle kuten PGW:ltäkin. 

TMP lajitellaan latenssikyypin jälkeen ja saostetaan. Lastun pesuun ja jauhimien 
keskiövesiksi käytetään nollavesiä. Katso lohkokaavioita liitteissä 1-3. 

Saostajan suodoksesta ohjataan koko ajan 6 kg/s vettä käytettäväksi kuorimolla ja 2 kg/s 
prosessivesisäiliöön. Massatonnia kohden nämä määrät ovat 1,8 ja 0,6 m3/tm. Yhteensä 
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TMP:n massan valmistuksesta poistetaan siis vettä 17,9 kg/s ja 5,4 m3/tm. Korvausvesi 
tulee valkaisun jälkeisen kiekkosuodattimen vedestä. 

Saostuksen jälkeen seuraa valkaisu ja uusi saostus 15 %:n sakeuteen kuten PGW-
massalla. TMP:llä lisätään puhdasvesisäiliön vettä 11,5 kg/s eli 3,5 m3/tm valkaisun 
kiekkosuodattimen jälkeen ja jatketaan laimennusta sameasuodoksella 10 %:iin, missä 
sakeudessa massa pumpataan varastotorniin. Tällä tavalla TMP saostetaan ja pestään 
kaksi kertaa. 

TMP:n lajittelun massan suodosvesi sisältää taselaskennan mukaan 4520, massatornissa 
1950 ja paperikoneen viirakaivossa siis 1610 mgTOC/l. Kuorimolle poistetaan lajittamon 
saostajan suodosvettä, joka sisältää 4520 mgTOC/1. Poistettavan veden määrää kokeiltiin 
pienentää ja simuloimalla on laskettu muutoksen vaikutus massan puhtauteen. 
Vesimäärää on pudotettu 5,4 m3/tm:sta 4,4 m3/tm:iin. Kaikkien suodosvesien TOC-
pitoisuudet ovat nousseet, kts. Liite 3.5/1. 

Liuenneen aineen mittaustuloksia on tätä projektia varten olemassa kahdelta käyvältä 
paperikoneelta. CODS,—arvot on mitattu viiraosalta suodattamattomista näytteistä ja 
TOC—arvot on saatu iakamalla COD—arvot kolmella. 

Tämän vertailun mukaan jätevesipäästöttömän paperitehtaan selvityksessä viirakaivon 
vedessä olisi alle puolet käyvän paperikoneen viirakaivon TOC—pitoisuudesta. TMP-
massan pesua varten poistetaan käytännön tehtaassapuolet TMP:n likaisista lauhteista 
ja rejektiä niin, että poistettu vesimäärä on n. 2,3 m /tm. Jätevesipäästöttömän tehtaan 
massojen pesuun käytetään noin kaksi kertaa enemmän vettä. 

Käyvän paperitehtaan ja tämän selvityksen viirakaivojen TOC— ja COD—pitoisuuksia: 

mgCOD/l 	 mgTOC/l 

Viirakaivo PK 1 	 4970 	 4990 
Viirakaivo PK 2 	 11213 	 3738 
Viirakaivo tässä 	 1610 
selvityksessä 

3.5.3 Paperikoneella tapahtuva pesu 

Viiraosan nollavesi puhdistetaan kiekkosuodattimella ja käytetään sameasuodoksena 
massojen laimennuksiin. 

Viiraosalle muodostuu seuraava massojen peseytymisvaihe. Sinne tulee puhdasta vettä 
suihkuihin 7 kg/s eli 0,85 m3/tp. Tämän lisäksi käytetään kirkassuodosta 5 kg/s viira-
ja katkosuihkussa. Paperirata jättää viiraosan 20 %:n kuiva—ainepitoisuudessa. 

Seuraava pesutapahtuma on puristinosalla. Sinne tulee puhtaita suihkuvesiä 11 kg/s eli 
1,6 m3/tp, josta paperirataan ei tosin siirry paljoakaan. Paperirata jättää puristinosan 50 
%:n kuiva—ainepitoisuudessa, joten paperista poistuu vettä kaikkiaan 23,7 kg/s, eli 3,2 
m3/tp. Kurakaukaloiden vettä otetaan viiraosan nollavesisäiliöön 20 kg/s eli 2,7 m3/tp. 
Loput 14,7 kg/s, eli 2 m3/tp, lähinnä huopaimulaatikoiden vesiä, puhdistetaan selkeyttä-
mällä ja sitten ultrasuodattamalla. Puristinhuopia pestään aineilla, jotka pienentävät 
veden pintajännitystä, ja näitä aineita ei haluta joutuvan perälaatikkoon. 



3.5.4 Muu veden käyttö 

Veden kokonaiskäyttö prosessissa lisääntyy vielä 3 kg/s eli 0,4 m3/tp prosessiin 
joutuvan tiivistysveden ym. takia. Mikäli tulevaisuudessa kaikki pumput ja sekoittimet 
saadaan toimimaan ilman tiivistysvettä, pienenee prosessiin ja kanaaleihin menevän 
veden määrä. 

Kuorimolla joutuu prosessiin tehdasteluvettä 1 ja tiivistysvettä 2 kg/s. Nämä vedet 
ohjautuvat muun kuorimon veden mukana haihdutukseen. 

Prosessin käyttämä puhdasvesisäiliön vesimäärä: 

kg/s 

Tiivistysvedet 9 
PGW:n laimennus 12 
TMP:n laimennus 11,5 
Viiraosa 17 
Puristinosan suihkut 11 

Yhteensä 60,5, eli 5200 m3/d, 7,3m3/tp 

Puhdistettavan veden määrää on helppo säätää muuttamalla massaosastoilta poistetta-
van veden tai puristinosalta puhdistukseen menevän veden määrää. Vettä on luonnol-
lisesti puhdistettava käytännössä niin paljon, että vesivarastoissa säilyy tasapaino. 
Tehtaassa on prosessivesiä puhdistettava vähintäin niin paljon, kuin tehtaan koneet ja 
laitteet tarvitsevat puhdasta vettä ulkoa otettava raakaveden lisäksi. Puhdistettavan 
veden määrä riippuu myös perälaatikossa vallitsevasta massasulpun puhtausasteesta. 
Tehtaan käyntiinlähdön jälkeen voidaan ryhtyä kokeilemaan puhtaan veden korvaamista 
kiekkosuotimen kirkassuodoksella. On luultavaa, että mekaanista massaa käyttävä 
sanomalehtipaperikone voisi toimia puhdistamalla vain 3000-4000 m3/d, eli 4-5 m3/tp. 



La.iteltu massa 
Al 	B2) 
mg/I mg/I 

3730 4330 
4520 5250 

Massatornin vesi 
A' 	B2)  
mg/1 	mg/1 

1760 	2040 
1950 	2270 

Viirakaivo 
A') 	B3)  
mg/1 mg/1 

1610 1810 

LIITE 3.5/1 
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VESIEN TOC—PITOISUUDET 

Vesi kuorimolle 
A' B2)  
mg/I mg/1 

PGW 	4644 5200 
TMP 	4520 5250 

Viira-
kaivo 

1) A—vaihtoehdossa PGW—osastolta poistetaan vettä 4 m3/tm 
TMP—osastolta poistetaan vettä 5,4 m3/tm 

2) B—vaihtoehdossa PGW—osastolta poistetaan vettä 3 m3/tm 
TMP—osastolta poistetaan vettä 4,4 m3/tm 

3) Taselaskennan antamat viirakaivon TOC—pitoisuudet 



3.6 Häiriötilarai eilen hallinta 

3.6.1 Yleistä 

Tehtaalla voi sattua erilaisia häiriöitä kohdassa 3.2 kuvattujen normaaliin tehtaan 
käyttöön liittyvien tilanteiden lisäksi. Kaikki mahdolliset poikkeavat tilanteet on käytävä 
tarkasti läpi, kun suunnitellaan täysin jätevesipäästötöntä paperitehdasta. 

Vaikeuksien aiheuttamien tuotantohäiröiden kustannuksia on käsitelty kohdassa 5.7. 

3.6.2 Sähköhäiriö 

Sähköt katkeavat tehtaalla pari kertaa vuodessa, jolloin prosessilaitteista vuotaa massat 
lattialle ja paikat on pestävä. Tehdasteluvesiputkisto suunnitellaan suurelle hetkelliselle 
kulutukselle. Kanaaliverkostosta pumppu pystyy hoitamaan lattialle valuneet vedet 
kanaalivesisäiliöön. Massaa saadaan talteen ja voidaan palauttaa säiliön jälkeiseltä 
lamelliselkeyttimeltä. takaisin. 

Kemikaalien valmistusosastolla lattialle saattaa vuotaa mm. värejä ja lipeää. Kanaali—
hälytyksen tultua pitää päättää, niitä jätteelle tehdään. Sen laadun mukaan se voidaan 
polttaa kuoreen imeytettynä, tai se täytyy käsitellä ongelmajätteistä annettujen 
määräysten mukaan. 

3.6.3 ®ljyvuoto tehtaalla 

Mikäli öljyä pääsee varoaltaista huolimatta kanaaleihin, kertyy se kanaalikyypin pinnalle. 
Tämä täytyy varustaa hyvillä automaattisilla mittareilla ja TV—laitteilla, jotka hälyttä-
vät tapahtuneesta. Öljymäärä ei ylittäne viittä kuutiota edes pahoissa häiriöissä. Pump-
paus kanaalivesisäiliöön pitää hälytyksen sattuessa keskeyttää ja antaa kyypin pinnan 
nousta. Kyypin viereen on suunniteltava varoallas, jonne öljy alkaa valua veden pinnalta. 
Vesipumppu käynnistetään uudelleen. Pinta pidetään reunan tasalla ja öljyinen vesi 
valutetaan hitaasti varoaltaaseen. Öljy voidaan imeä varoaltaasta pois ja imeyttää 
sahanpuruun ja polttaa kuoren kanssa. 

Osa öljystä saattaa sekoittua veteen ja joutua kanaalivesisäiliöön. Oljy tarttuu hyvin 
kuituun ja poistuu sen mukana vedestä. Oljyvahingon jälkeen ei ole syytä vähään aikaan 
palauttaa kuituja kanaalivesisäiliöstä takaisin prosessiin, vaan ohjata ne lietteen 
käsittelyyn ja polttoon. 

Mikäli tehdasteluvesi ei ole riittävän puhdasta kemiallisen saostuksen ja hiekkasuoda-
tuksen jälkeen, se pumpataan prosessivesisäiliöön puhdistettavaksi ultrasuodatuksella. 

3.6.4 Viiraosan lipeä— ja vaahtopesut 

Lyhyen kierron lipeäpesut suoritetaan pari kertaa vuodessa. Voimakasta lipeää ei saa 
päästää kanaaleihin, vaan pesujen jälkeen viirakaivo tyhjennetään kuorimolle erilliseen 
säiliöön. Sieltä vesi annostellaan kuoripuristimen suodosveteen, jossa sitä käytetään 
neutraloimaan näitä happamia vesiä. 

Vaahtopesuista valuu lattiakanaaleihin lipeää. Hoitotason kanaalit viira —ja puristinosalla 
täytyy ohjata pesujen ajaksi viiraosan kiertovesisäiliöön, josta ne saadaan pumpattua pois 
pesujen loputtua. 



3.6.5 Limakasvu 

Jätevesipäästöttömällä tehtaalla voi esiintyä limoittumisongelmia, mutta tuskin normaalia 
tehdasta enenpää prosessin korkean lämpötilan takia. Limantorjunta—aineina voidaan 
käyttää tavanomaisia kemikaaleja kunhan muistetaan, että suurin osa niistä joutuu 
poltettavaksi kuorikattilalla. 

Joissain tapauksissa voi vesisäiliöissä lämpötila pudota pitkän varastoinnin aikana 
bakteerikasvulle otolliseen 35-40 °C:een. 

Vesissä voi ruveta kasvamaan anaerobisia bakteereita ellei huolehdita happiylimäärästä. 
Eräissä ulkomaalaisissa vesikierroltaan suljetuissa tehtaissa on veden happipitoisuuden 
pitäminen korkealla ratkaissut hajuongelmat (3). 

Veden otsonointi pitäisi tutkia, sillä tällä tavalla voidaan saada bakteerit torjuttua, osa 
orgaanisista aineista ehkä hajoamaan ja veden happipitoisuus pysymään korkealla. 

3.6.6 Retentio 

3.6.6.1 Yleistä 

Hyvän viiraretention merkitys korostuu siirryttäessä paperin valmistuksessa yli 1 000 
m/min nopeuksiin. Huono retentio aiheuttaa viirakaivon sakeuden nousemista ja 
epästabilisuutta lyhyen kierron toimintaan. 

3.6.6.2 Retentiota häiritsevät aineet 

Liuoksessa olevat anionit kuluttavat kationista polymeria ja häiritsevät retentioaineen 
tehoa. Mikäli massasulppu on voimakkaasti anionista, eivät partikkelit pysty flokkaantu-
maan. 

Paperikoneiden vesikiertojen sulkeminen ja mekaanisen massan puutteellisesti hoidettu 
pesu voi aiheuttaa retentiovaikeuksia, jotka johtuvat rikastuneiden anionien, kationien ja 
kolloidisen pihkan liian suurista määristä perälaatikon massassa. Paitsi epäorgaanisia 
kaksi— tai useampi arvoisia anioneja, esiintyy massassa myös anionisia oligomeerejä, 
polymeerejä sekä nonionisia hydrokolloideja, jotka häiritsevät retentiota. 

Epäorgaaniset anionit massasulpussa voivat hidastaa retentioaineiden adsorpiota ja 
massan viipymäaika lyhyessä kierrossa ei ehkä riitä. Kuitujen anionisuus lisääntyy 
massaa jauhettaessa. Erityisen runsaasti tulee anionisia aineita mekaanisen massan 
joukossa. Kuidun pintakerroksen muutokset nostavat anionisuutta enemmän kuin 
ympäröivään veteen liuenneet aineet. 

Valkaisu lisää anionisia häiriöaineita sulppuun. Tässä suhteessa peroksidivalkaisu on 
pahempi emäksisen käsittelyn ja pidemmän reaktioajan takia. Huomattavan haitan tekee 
vesilasi. Se kuluttaa runsaasti retentioaineita ja sitoutuu massaan vasta, kun kaikki 
varaukset on neutraloitu. Peroksidivalkaistu massa pitäisi puristaa kuivaksi valkaisun 
jälkeen, ennen hapotusta, jolloin liuenneet aineet ja silikaatti saadaan pois häiritsemästä 
retentiota. 

Eräässä tutkimuksessa on todettu, että sanomalehtipaperitehtaan PEI—kulutus nousee 
tasolta 18 mekv/1 tasolle 30, kun sulkemisaste muuttuu 50 m3/tp:stä 10:een. "One pass" 
retentio pieneni 78:sta 69:een samaan aikaan. 
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Tässä selvityksessä on massat suunniteltu pestäväksi paremmin kuin normaalissa 
tehtaassa, joten retentio tuskin häiriintyy. Paitsi proses sista, voi raakaveden mukana tulla 
haitallisia aineita kuten, savea, alunaa, kalsiumia ja huniushappoja häiritsemään 
retentiota ja aiheuttamaan viirojen ja huopien likaantumista. 

3.6.7 Piihka- ja saostuinisongelmat 

Pihka- ja limasaostumat, jotka aiheuttavat katkoja, likaavat huopia ja huonontavat 
paperin laatua, aiheuttavat suuria taloudellinen menetyksiä. Tämän takia massojen 
puhtauteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kts. kohta 5.'1. 

Mekaanista massaa ja siitä sanomalehtipaperia valmistavissa tehtaissa esiintyy yleensä 
vain lima-, sieni- tai pihkasaostumia. Usein nämä esiintyvät yhdessä lyhyessä 
kierrossa. Pihkaa voi kertyä myös paperikoneessa viiraosan vedenpoistolaitteisiin, 
imuteloihin ja -laatikoihin, viiraan, puristinhuopiin, kääntöteloihin, huovanimulaati-
koihin, kuivatusosan alkupään huopiin, kalanteriin jne. Suunnittelematon vesikiertojen 
sulkeminen voi aiheuttaa pihkan lisääntymistä paperikoneilla ja sitä kautta ajo-
vaikeuksia. Suurin osa kuusipuun pihkasta pysyy pihkatiehyissä ja parenkyymisoluissa, 
ja mm. massan jälkijauhatus vapauttaa sitä lisää veteen. Kolloidisten hiukkasten pinta on 
anioninen, joten partikkeli ei ole yleensä kiinni kuidun pinnassa, vaan menee helposti 
suodosvesien mukaan. Kolloidisen pihkan koko on 100 - 4000 nm, ja kun 200 mesh:n 
viiran silmäkoko n. 70000 nm, kolloidinen pihka kulkee suodosveden mukana. 

Eräissä mittauksissa on todettu, että kolloidisen pihkapartikkelien määrän ollessa 3 
milj.kpl/cm', ei pihkan saostuminen ole todennäköistä. Kolloidisten pihkapartikkelien 
määrä on yksi testi, joka kannattaa ottaa laboratorion ohjelmaan. Sillä tavalla voi tutkia 
sulkemisasteen nostamisen vaikutuksia pihkan esiintymiseen. 

Tässä selvityksessä pestään molemmat massat niin hyvin, että pihkantorjunta-aineita 
tuskin joudutaan käyttämään muuten kuin massojen valmistuksessa ennen lajittelua. 
Viirojen ja huopien suihkuvesissä on lisäksi kalsiumin, alumiinin ja raudan määrä 
alhainen, joten pihkavaikeuksia viiraosalla ja puristinosalla ei pitäisi esiintyä. 

3.7 Fosforin, typen ja kioridin kierto 

Liitteessä 2.5.80/1 on kuusipuun ja kuoren analyysitietoja. Typpi ja fosfori ovat yleensä 
kiinnostuksen kohteena niiden vesistöjä rehevöittävän vaikutuksen takia. 

Kloridin kierto kiinnostaa tässä projektissa, koska se voi ruveta konsentroitumaan vesiin 
ja aiheuttamaan korrosiota. NaCl on vaikeasti poistettavissa tehtaalta, joten mikäli siinä 
onnistutaan, eivät muutkaan suolat tuottane ongelmia. Katso Sankey piiroksia liitteet 
4.4/4-6. 

Ei ole varmuutta siitä, millaisissa yhdisteissä liuennut typpi ja fosfori esiintyvät 
prosesseissa, mutta on oletettu, että ne ovat sidottuina liuenneessa orgaanisessa aineessa 
ja liikkuvat sen mukana eri puhdistusvaiheissa. Retentioaineineet saostavat typpi- ja 
fosforiyhdisteitä osittain takaisin kuidun pinnalle. 

Typen, fosforin ja kloridin määrät ja liukeneminen osastottain (9) tässä projektissa: 
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Kemikaa— Puusta 	Liukenee 
leista 	peräisin 
peräisin 	 Kuorimovesiin Lauhteisiin 	Muih. prosessivesiin 

kg/d 	kg/d 	kg/d 	 kg/d 	 kg/d 

Typpi 	100 	680 	350 	140 	290 
Fosfori 	100 	160 	90 	25 	145 
Kloridi 	100 	1200 	500 	 0 	 800 

Puussa olevan liukenevan typen ja fosforin määrät on arvioitu kirjallisuustietojen (9) 
mukaan. Kuiduissa oleva liukenematon osuus poistuu paperin mukana. 

Kloridin määrää laskettaessa on oletettu, että puu on ns. meripuuta. Kuoren vesi 
kokonaan ja puun vesimäärästä puolet on merivettä, missä on 5 g/1 NaCl:a. Puussa 
itsessään on n. 30 g/t ja kuoressa 120 g/t liukenevaa kloridia ja ne sisältyvät laskelmiin. 
Tämä kloridimäärä on varmasti enemmän kuin suomalaisissa tehtaissa normaalisti 
esiintyy. 

Kemikaalilisäyksen mukana tuleva alkuainemäärä on typen, fosforin ja kloridin osalta 
arvioitu sadaksi kiloksi päivässä, mikä määrä on otettu huomioon taselaskennassa. 
Taselaskennassa on arvioitu kunkin aineen jakautuminen eri virtausten mukaan 
puhdistus-ja polttovaiheissa, liite 3.3/6. 

Kloridin kierrossa näkyy, että ultrasuodatus poistaa klorideja vain veden suhteessa. 
Kloridiannos on huomattavan suuri ja on aiheuttanut 0,03 %:n pitoisuuden viira-
kaivoon. Tämä ei vielä haittaa paperin valmistusta. 

Mikäli vettä haihdutettaisiin vähemmän ja puhdistettaisiin enemmän ultrasuoda-
tuksella, voisi kloridipitoisuus nousta liian suureksi. Tämän takia on ilmeistä, että 
pyrittäessä täydelliseen vesikiertojen sulkemiseen, vettä on puhdistettava ainakin 
osittain haihduttamalla. Taselaskennalla pystytään etukäteen laskemaan tarvittavien 
puhdistuslaitteiden kapasiteetteja. 

Typpi ja fosfori ovat enimmäkseen liuenneessa orgaanisessa aineessa kiinni ja niille on 
arvioitu 85 % puhdistumisaste ultrasuodatuksessa. Typen ja fosforin konsentroitu-
mista prosesseissa voidaan arvioida riittävän hyvin suorittamalla taselaskenta TOC:lle. 

3.8 Tlmapääst®t 

3.8.1 Kuoren ja jätelipeän poltto 

Tehtaalla syntyvien jätteiden käsittely on ratkaistu polttamalla kuoret, jäteliemet ja 
syntyvät kiinteät puu- ja paperijätteet. On tärkeää, ettei tehtaalle hyväksytä aineita, joita 
ei saisi hävittää polttamalla. Tämä koskee erikoisesti tuotannon ja kunnossapidon 
käyttämiä erikoiskemikaaleja. Kaikki mm. raskasmetallia sisältävät aineet pitää olla 
erikseen tiedossa. Savukaasuissa pääsee taselaskennan mukaan klorideja ulos tehtaalta 
n. 51 kg/d (27). Muiden alkuaineiden päästöjä arvioitaessa voidaan laskea niiden 
poistuvan savukaasuissa suhteessa kloridiin. Rikki- ja typpipäästöt on arvioitava toisella 
tavalla. Ditioniittivalkaisun boon ja kemiallisen saostuksen alumiini saattavat vaikeuttaa 
polttoa tai savukaasujen puhdistusta, joten näitä pitäisi tutkia todellisissa olosuhteissa. 
Tukipolttoaineena saatetaan käyttää öljyä, jonka rikkipitoisuus on 2%. Tässä 
selvityksessä kuorta ja jäteliemiä tulee niin paljon, että tehdas on hiukan yliomavarai-
nen polttoaineen suhteen ja öljyä ei tarvitse käyttää kuin seisokeissa. Mikäli puu tulee 
tehtaalle osittain lastuina, saatetaan öljyä tarvita höyryn tekemiseen koko ajan. Rikkiä 



Tukipolttoaineena saatetaan käyttää öljyä, jonka rikkipitoisuus on 2%. Tässä 
selvityksessä kuorta ja jäteliemiä tulee niin paljon, että tehdas on hiukan yliomavarai-
nen polttoaineen suhteen ja öljyä ei tarvitse käyttää kuin seisokeissa. Mikäli puu tulee 
tehtaalle osittain lastuina, saatetaan öljyä tarvita höyryn tekemiseen koko ajan. Rikkiä 
tulee prosessiin jonkun verran puun mukana ja valkaisun S02 —vedestä. Rikki —
ongelmien pienentämiseksi syötetään kuorikattilassa polttoon kalkkikiveä. Savu-
kaasuissa voidaan saavuttaa rikkipitoisuus alle 50 mgS/m'n kalsiumlisäyksellä, 
rajoittamalla polttolämpötilaa alle 950 °C, suodattamalla savukaasut ja pesemällä ne 
(27). 

Haitallisten typpipäästöjen pienentämiseksi polttamisessa on suunniteltu käytettäväksi 
ns. low—NO,,—tekniikkaa, missä mm. polttolämpötila pidetään 850— 950 °C:ssa. Typen 
oksideja ei silloin vielä synny termisenä reaktiona. Tämän lisäksi voidaan lisätä 
hiukan ammoniakkia polttoon vähentämään polttoaineen typen vaikutusta. Typen 
oksidien päästöarvoina on saavutettu 50 mg/m3n savukaasuissa (27). 

3.8.2 Orgaanisten aineiden päästöt 

Tehtaalta poistuu terpeenejä, kevyitä puuhappoja ja alkoholeja ilmaan puukentältä ja 
kuorimolta alkaen. Pahimpia kohtia ovat lämmöntalteenottojen ja haihduttamon 
lauhtumattomat kaasut sekä imupumppujen poistoilmat. 

Mekaanisen massan lämmöntalteenottojen lauhtumattomat kaasut pitäisi jäähdyttää 
25°C:een, jotta tärpätti lauhtuu ja se voidaan dekantoida talteen. Muut kevyet aineet 
ovat liuenneena vedessä, joka pitäisi pumpata kuoren mukana poltettavaksi. Tärpätti 
saadaan talteen erittäin puhtaana, ja sitä tulee n. 0,5 kg/t TMP:tä. Mikäli PGW:stä 
saataisiin tärpättiä talteen 0,2 kg/t PGW:tä, voisi tehdas puun tuoreudesta riippuen 
tuottaa sitä 60-80 t vuodessa. Haihduttamon lauhtumattomat kaasut pitäisi polttaa 
kuorikattilassa. Tehtaalta haihtuu vettä arvion mukaan n. 9 m3/h, imupumpuille menee 
n. 7,8 m3/h ja vesien ilmakäsittely haihduttaa n. 1 m3/h, eli yhteensä n. 17,8 m3/h. 
Pienimolekyylisiä orgaanisia aineita haihtuu veden mukana aina jonkun verran. 

3.9 Peroksidivalkaisu 

Peroksidivalkaisua ei ole otettu tähän selvitykseen mukaan sen takia, että sanomaleh-
tipaperi ei edellytä Suomessa niin vaaleata massaa. Peroksidivalkaisun mahdollisia 
vaikutuksia on tarkasteltu lyhyesti seuraavassa. 

Peroksidivalkaisu on erittäin arka heilahteluille, ja sen takia sitä ei koskaan saisi 
kytkeä suoraan massan tuotantoon ilman välivarastointia, joten tarvitaan lisää säiliöitä. 
Ennen peroksidivalkaisua tarvitaan sakeuttajaksi kaksoisviirapuristin, jolla sakeus 
nostetaan 30 %:iin. Tämä puristus on erittäin tehokas valkaisukemikaalin säästämi-
seksi, sillä suodosvedessä oleva orgaaninen aines hajoaa peroksidin vaikutuksesta 
ensin ja kuluttaa siten turhaan kemikaalia. Peroksidivalkaisu lopetetaan rikkidioksidi—
vedellä. Massan voisi pumpata MC—pumpulla hapotuksen jälkeen varastosäiliöön, 
mutta liuenneiden aineiden ja silikaatin pesemiseksi pois, suositellaan uutta puristusta 
ennen hapotusta jälkikellertymisen estämiseksi ja silikaatin saamiseksi pois 
paperikoneen kierrosta. Peroksidivalkaisussa liukenee 5-10 kg/tm TOC:tä massanval-
mistuksessa liuenneen TOC:n lisäksi. 



Peroksidivalkaisussa alkaliset olosuhteet yhdistettynä peroksidin hapettavaan 
vaikutukseen aiheuttavat orgaanisen aineksen pilkkoutumisen. Hiiliatomien välisiä 
sidoksia purkautuu ja pilkkoutumistuloksena syntyy mm. etikka— ja muurahaishappoa. 
Ligniinin määrä, mitattuna Klason—menetelmällä, lisääntyy myös huomattavasti, ja 
samaan aikaan hiilihydraattien määrä vähenee (19). Valkaisun jälkeisessä neutraloin-
nissa joudutaan käyttämään ylimäärä rikkidioksidivettä, joka muuttuu ensin sulfiitti-
ja hapettuu sitten vähitellen sulfaatti—ioniksi muiden aineiden vaikutuksesta. Tämä 
vaihe toimii kuten lievä ditioniittivalkaisu, ja eräät tehtaat lisäävätkin 3-4 % 
natriumsulfiittia peroksidivalkaisuun. 

Peroksidivalkaisun reaktiota ei tunneta tarkasti, mutta on oletettu sen tapahtuvan siten, 
että peroksidi liukenee veteen muodostaen vety— ja perhydroksidi—ioneja. Emäksisyys 
neutraloi vetyionin ja perhydroksidia syntyy riittävästi hapettavaan valkaisuun. 

Peroksidin liukeneminen: 

H202 	 ----> 	H + HOO- 

Peroksidi hajoaa helposti raskasmetallien, mm. raudan, vaikutuksesta. Toisinaan tämän 
voi nähdä kaasunmuodostuksena peroksidin varastosäiliössä. 

Kompleksinmuodostajia käytetään peroksivalkaisussa sitomaan raskasmetalleja, jotka 
sitten suureksi osaksi poistuvat massasulpusta sakeutusvaiheessa. Vesilasi ja lipeä 
toimivat peroksidin stabilaattoreina. Magnesiumsuoloja voidaan käyttää myös apuna. 

Hajoamisreaktio varastosäiliössä: 

2 H202 	 ----> 2 H2  + 02  

Hapetusreaktiot: 

H202 + SO2 	 ----> 	 H2SO4  
(0) 

S02  + H2O 	----> 	H2SO3  ----> H2SO4  

Sulfaatti—ioni lisää anionisuutta massasuippuun, mutta sen ei ole todettu vaikuttavan 
näissä pitoisuuksissa haitallisesti retentioon. 

3.10 Energiatarkastelu 

3.10.1 Energian käyttö ja höyryn tuotanto 

3.10.1.1 Höyryn käyttö 

Liitteessä 3.10/1 on eroteltu kolme eri tilannetta. Normaali on sellainen, että yösähköä 
ei käytetä hyväksi, vaan tuotetaan koko ajan samalla tuotannolla mekaanista massaa. 
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Yösähkön alhaisempaa hintaa voidaan hyödyntää niin, että yöllä molemmat 
massalinjat käyvät 100 %:n kuormituksella. Päivällä PGW seisoo ja TMP käy 70 
%:n kuormituksella. Yösähkön hyväksikäyttöä on käsitelty kohdassa 3.10.4. 

Höyryä tarvitaan paperin kuivatukseen ja taskupuhallusilman lämpötilan nostami- 
seen. Höyryä kuluu 	kuivatukseen 27,4 t/h ja taskupuhallusilmaan 	6,8 t/h. 
Haihduttamolla käytetään tässä projektissa höyryä, koska lämpimän veden käyttöä 
veden haihdutuksen lämmönlähteenä vasta tutkitaan. Haihdutukseen kuluu höyryä 
24,5 t/h ja strippaukseen 4,3 t/h normaalitilantessa. Höyryn kokonaiskulutus on 
normaalitilanteessa, kun häviöt otetaan huomioon, 65,2 t/h. 

3.10.1.2 Höyryn tuotanto 

Höyryn tuotantoon kuorikattilalla vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka paljon massaa 
TMP:llä valmistetaan. Höyryä tehdään normaalitilanteessa kuorikattilalla 36 t/h. 
Normaalitilanteen ja päivä— ja yötilanteiden välinen pieni ero höyryn tarpeessa 
johtuu haihduttamolla puhdistettavien likaisten lauhteiden määrän vaihteluista, jotka 
on tasattu varastosäiliöllä. PGW—tuotannosta voi erikoisjärjestelyillä saada 
matalapaineista höyryä, jonka paine on nostettava kompressorilla. Tässä projektissa 
ei ole otettu PGW:ltä talteen höyryä, vaan ainoastaan kuumaa vettä. 

Kuori ja haihduttamon jäteliemi riittävät tuottamaan niukasti tarvittavan höyrymää-
rän. Öljyä ei tarvitse käyttää kuin seisokeissa. 

3.10.2 Sähkön kulutus 

Sanomalehtipaperitehdas kuluttaa paljon sähköä. Höyryn vähäisestä kulutuksesta ja 
TMP:n tuottamasta höyrystä johtuu, että omaa sähkön valmistusta ei kannata 
rakentaa. 

Sähkön tarve on normaalitilanteessa noin 80 MW, mutta kun käytetään täysimääräi- 
sesti hyväksi halvempaa yösähköä, voi tarve nousta 120 MW:iin yöllä. 

Sähkön kulutukset ovat liitteessä 3.10/1. 

3.10.3 Prosessin jäähdytys 

Tehtaalle tuodaan sähkönä normaalitilanteessa n. 80 MW sähkötehoa ja kuorikatti-
lalta n. 23 MW höyrynä. Sähköstä arvioidaan häviävän moottoreiden ilmajäähdytyk-
seen n. 2 MW. 

Tehtaalle tuodaan keskimäärin n. 101 MW sellaista tehoa, joka muuttuu prosessissa 
lämmöksi ja nostaa vesien lämpötiloja. Lämmöstä haihtuu paperikoneen huuvan 
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kautta n.14 MW, ja prosessissa arvioidaan olevan lämpö— ja haihtumishäviöitä n. 30 
MW. 

Ellei kuumia vesiä käytetä haihduttamolla, on jäähdytysvedessä johdettava lämpöä 
ulos tehtaalta 59 MW, mikä 95 'C:isena olisi n. 16000 m3/d kesäaikana. Talvella 
lämpöhäviöt ovat huomattavasti suuremmat ja vesimäärä vastaavasti pienempi.Jää-
hdytystorni saattaisi tällaisessa tapauksessa olla tarpeellinen. Mikäli 59 MW 
poistettaisiin jäähdytystornissa, haihtuisi siellä n. 23 kg/s eli ri. 2000 m3/d vettä. 
Tämän verran täytyisi sitten tuoda uutta puhdasta vettä tehtaalle. 

3.10.4 Yösähkön hyväksikäyttö 

Yöllä on Suomessa käytettävissä ylimäärin sähköä, mutta päivällä olisi valtakunnan 
huippukuormituksen vähentämiseksi edullista pysäyttää suurimpia kuluttajia. 
Toiminnan ohjaamiseksi on yö— ja päiväsähköillä eri hinnat. Laskennassa on 
käytetty yösähkön hintana 130 mk/MWh ja p~iiväsähkön hintana klo 07.00-22.00 
välisenä aikana 170 mk/MWh. Viikonloppuina sähkö on koko ajan yösähkön 
hintaista. Sähkön hinnat vaihtelevat myös vuodenaikojen mukaan. 

Tehtaan tuotannon kannalta jaksottaisesta ajosta on pelkkää haittaa, sillä se sotkee 
massa— ja vesitasapainon, muuttaa paperin massojen seossuhteita ja aiheuttaa 
muutoksia massan laatuun. TMP käyttää paljon enemmän sähköä kuin PGW, mutta 
tuottaa höyryä n. 0,9 t/h käytettyä MWh:a kohden. Tästä syystä ei sähkön säästöä 
voi päivällä tehdä pysäyttämällä TMP, sillä silloin jouduttaisiin tuottamaan osa 
höyrystä öljyllä. Kummallekin massalinjalle on suunniteltu 600 tm/d kapasiteettia, 
joten ilman häiriöitä toimittaessa PGW voisi seisoa 15 tuntia päivällä. TMP kävisi 
70 %:n teholla päivällä. 

Tornin koko on 1000 m3 ja PGW—tornin 1500 m3. PGW:llä tarvitaan suurempi 
säiliö, jotta ei tulisi liian suurta eroa paperin raaka—aineissa päivällä ja yöllä. 
PGW— tuotanto on 25 tm/h, ja se sitoo vettä 225 m3/h. Pitämälläi PGW:n annosteluna 
koko ajan noin n. 10 tm/h:ssa, tyhjenee säiliö päiväsaikana ja täyttyy jälleen yöllä. 
Vesimäärä, joka sitoutuu yöllä PGW:hen ja vapautuu päivällä tornin pinnan aletessa, 
on 1350 m3. Tämä vesimäärä sopii kirkasvesisäiliön pinnanvaihteluihin. Liitteessä 
3.10/1 olevien arvojen perusteella on laskettu, että yösähkön täysimääräinen 
hyväksikäyttö tuottaa säästöä n. 7130 mk/d. Mikäili yösähköä pystyttäisiin hyödyntä-
mään 200 arkipäivänä vuodessa, olisi sistö normaalitilanteeseen verratuna n. 1,4 
milj.mk/a. 

Esisuunnittelussa voi antaa päivä— ja yösähkön käyttöön varautumisesta vain suuntaa 
antavia ohjeita. Varsinainen ratkaisu tehdäiän toteutussuunnittelun aikana. Tässä 
laskelmassa oleva 40 mk/MWh hintaero on pieni. Säi~istö jäisi niin olemattomaksi, 
ettei sen perusteella yösähkön hyväksikäyttöön kannattaisi investoida mitään. 
Massalinjoille on käyttöhäiriöiden ja kunnossapidon takia varattava hieman ylika-
pasiteettia, joten yösähkön hyväksikäyttö voi tapahtua tämän ylikapasiteetin 
antamissa rajoissa. 
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LIITE 3.10 

ENERGIATARKASTELU 

Höyryn kulutus 

Päivä Yö Normaali 
t,,jh MW t,,o/h MW thJ/h MW 

Paperin kuivatus 27,4 17,5 27,4 17,5 27,4 	17,5 
Taskupuhallusilma 6,8 4,4 6,8 4,4 6,8 	4,4 
Haihdutus 21,7 13,8 21,7 13,8 24,5 	15,6 
Strippaus 3,8 2,4 3,8 2,4 4,3 	2,8 
Häviöt 2,2 1,4 2,2 1,4 2,2 	1,4 

Yhteensä 61,9 39,6 61,9 39,6 65,2 41,6 

Högryn tuotanto 

Päivä Yö Normaali 
t,o/h MW th ,/h MW tho/h MW 

Kuorikattila 32,2 20,6 17,7 11,3 36,0 23,0 

TMP:n LTO 34,5 22,0 49,0 31,3 29,2 	18,6 

Yhteensä 66,7 42,6 66,7 42,6 65,2 41,6 

Polttoaineen kulutus 

Päivä Yö Normaali 
t/h t/h t/h 

Kuori 19,5 9,7 20,0 
Öljy - - - 

Mekaanisen massan tuotanto ja sähkön kulutus 

Päivä Yö Normaali 
tm/h MW tm/h MW tm/h MW 

TMP 17,4 39,0 25,0 55,8 14,9 	33,2 
PGW 25,0 44,7 14,9 26,6 
Muu sähkön kulutus 20 20 20 20 

Yhteensä 17,4 59,0 50,0 120,5 29,8 79,8 
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4.2 Yleistä 

Taselaskenta tehtaasta on tehty RAMI—simulointimallilla. Tällä tietokoneohjelmalla 
voidaan laskea tehtaan prosessien ja putkistojen virtauksien aine— ja energiataseet. 

Tämän selvityksen paperitehtaan mitoitus ja kytkentöjen suunnittelu on perustunut 
taselaskentaan ja olisi ollut mahdoton tehdä luotettavasti ilman sitä. 

4.3 Tasetaulukot 

Taseet on laskettu kokonaisvirtauksille, kuidulle, liuenneelle kuiva—aineelle, TOC:lle ja 
energiavirroille. Tämän lisäksi on laskettu fosforin, typen ja kloridin kierto tehtaan 
prosessivirroissa. Tasearvot on esitetty 	taulukkomuotoisesti eräille tärkeimmistä 
virtauksista, katso liitteet 4.3/1-2. Tasearvoja käytetään mitoitettaessa prosessin 
laitteistoja, putkistoja ja pumppuja. Tällä tavalla päästään suureen tarkkuuteen ja voidaan 
välttää ylimitoituksesta syntyviä investointikustannuksia. Massan puhtautta perälaatikos-
sa voidaan myös simuloida etukäteen ja mitoittaa massan pesu sellaiseksi, ettei pesussa 
käytetä turhan paljon vettä. Tehtaan käynnistyttyä voidaan olemassa olevalla taselasken-
nalla suunnitella muutoksia ja tuotannon nostamista. 

4.4 Sankey piirrokset 

Taseiden avulla on piirretty Sankey piirrokset, joilla voidaan hahmottaa aineiden 
virtauksia, katso liitteet 4.4/1-6. Sankey piirrokset voidaan tehdä kaikista niistä aine—
ja energiavirroista, joita voidaan simuloida tasemallilla. Tässä selvityksessä piirrokset on 
tehty vedelle, energialle, TOC:1le, kloridille, typelle ja fosforille. Sankey piirroksilla 
voidaan helposti saada käsitys ainevirtojen merkityksestä. Haitallisten aineiden, kuten 
kloridin ja TOC:n, mahdollista konsentroitumista kyetään havainnollisesti arvioimaan, 
ja prosessi voidaan suunnitella sellaiseksi, että konsentroitumisvaaraa ei synny. 



TASETAULUKKO 1 

Kokonaisvirta 

kg/s 

Energia 

MW 
°C 

Kuitu 

kg/s 
Sakeus % 

Liukoinen 
kuiva-aine 
kg/s 
pitoisuus % 

TOC 

kg/s 
mg/kg 
vettä 

C1- 

kg/s 
mg/kg 
vettä 

N 

kg/s 
mg/kg 
vettä 

P 

kg/s 
mg/kg 
vettä 

1 	Puut kuorimolle 18,3860 0,7640 9,1928 0,0596 0,0298 0,0140 0,0079 0,0019 
15,0 50,0 

2 	Puu TMP:lle 7,9770 0,3320 3,9778 0,1000 0,0024 0,0050 0,0017 0,004 
15,0000 49,8674 

3 	Puu PGW:lle 7,9770 0,3320 3,9778 0,1000 0,0024 0,0050 0,0017 0,0004 Ln 
15,0000 49,8674 

4 	Sellu sek. säiliöön 15,1070 3,4130 0,3777 0,0476 0,0001 0,0042 0,0010 0,0003 
55,1000 2,5000 0,3154 0,0001 278,0000 66,2250 19,8700 

5 	TMP sek. säiliöön 16,2080 27,0480 3,8348 0,4115 0,0595 0,0349 0,0078 0,0026 
57,1000 3,3000 0,3541 512,0000 300,3230 67,1000 22,3730 

6 	PGW sek. säiliöön 116,2080 26,9910 3,8348 0,3989 0,0595 0,0342 0,0079 0,0026 
56,7000 3,3000 0,3433 512,0000 294,3000 67,9800 22,3730 

7 	Paperin tuotanto 8,2210 0,6450 7,5375 0,0260 0,0013 0,0022 0,0005 0,0002 
50,0000 91,6832 

1 
8 	Kuori puristimille 17,0410 1,0160 1,1899 0,1757 0,0800 0,0115 0,0059 0,0015 t,.~ 

15,0000 6,8925 1,0308 4705,9000 674,8430 346,2200 88,0230 



Kokonaisvirta 	Energia 	Kuitu 	Liukoinen TOC Cl-  N P 
kuiva-aine 1 

kg/s 	 MW 	 kg/s 	 kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s 
°C 	 Sakeus % 	pitoisuus % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

vettä vetta vettä vettä N 

9 Kuori kattilalle 5,9150 0,6480 1,6729 0,3289 0,1450 0,0119 0,0073 0,0019 
33,4000 39,5000 5,5602 24501,5000 2011,8300 1234,1500 321,2170 

10 Puhdasvesi säiliöön 57,3660 13,6200 0,0001 0,0234 0,0110 0,0084 0,0004 0,0002 
40,0000 0,0001 0,0407 191,6000 146,4280 6,9720 3,4860 

11 Prosessivesi säiliöön 28,7180 7,1700 0,0038 0,2973 0,0490 0,0094 0,0019 0,0008 
59,4400 0,0132 1,035 1706,2500 327,3200 66,1600 27,8570 

12 Savukaasut 20,0630 15,2710 0,0001 0,0001 0,0001 0,0006 0,0015 0,0001 
79,6000 0,0001 

13 Puhdas kanaalivesi 6,0000 1,3880 0,0031 0,0044 0,0030 0,0018 0,0002 0,0001 
30,0000 0,0005 0,0749 500,0000 300,0000 33,3300 16,6660 

14 Raakavesi 190,000 19,9500 0,0001 0,0114 0,0001 0,0007 0,0001 0,0001 
25,0000 0,0600 0,3700 

15 Vesi neutr.säiliöön 29,5800 9,3170 0,0128 0,2249 0,1050 0,0102 0,0052 0,0013 
75,8000 0,0434 0,7619 3549,6950 344,8270 175,7940 43,9480 
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5.2 Yleistä 

Työn ensimmäisessä osassa on investointi— ja käyttökustannusarviot tehty sekä 
normaalille että täysin jätevesipäästöttömälle sanomalehti—paperitehtaalle. Kustannuk-
sissa on huomioitu myös tehtaan integraatioon kuuluvan mekaanisen massan 
valmistuksen aiheuttamat kustannukset. Paperitehtaan tuotanto on 250 000 tonnia 
sanomalehtipaperia vuodessa. 

Kustannukset on arvioitu esisuunnittelutasoisesti karkealla osastotasolla, joskin tarkempia 
laskelmia on tehty jätevesipäästöttömän tehtaan kannalta oleellisilla prosessialueilla. 
Laskelmien taustana on käytetty muista projekteista kertynyttä puunjalostusteollisuuden 
kustannustietoutta. 

Investointikustannuksissa ovat mukana, paitsi suorat kustannukset, myös epäsuorat 
kustannukset, kuten suunnittelukustannukset, käyttöönotto— ja koulutuskustannukset sekä 
rakennusaikaiset menot,mutta ei kuitenkaan sidotun pääoman kuluja, kuten esim. 
korkokuluja. 

Käyttökustannuslaskelmissa ovat mukana lähinnä suorat valmistuskustannukset 
mukaanlukien palkat. Kaikissa laskelmissa kustannustaso on kevään 1991 hintatasol-
la. 

5.3 Normaali sanomaiehtipaperitehdas 

Pääperiaatteiltaan normaalin sanomalehtipaperitehtaan, jonka tuotanto on sama, tekninen 
ratkaisu vastaa jätevesipäästöttömän paperitehtaan prosessia. Merkittäviä muutoksia on 
kuitenkin raakaveden ja jäteveden käsittelyssä. 

Raakaveden kokonaismäärä tehtaalle on 17000 m'/d. Raakaveden käsittely sisältää 
karkeasuodatuksen kaariseulalla, sekä osalle vedestä (7000 m'/d) myös hiekkasuoda-
tuksen. Jäähdytysvettä on 10000 m3/d ja se ohjautuu suoraan sadevesiviemäriin. 
Jäähdytysvesien ottamista prosessiin mukaan yritetään välttää, ellei sillä korvata muuta 
vettä. Jäteveden käsittelyssä on aktiivilietelaitos, jonka jälkeen suoritetaan kemiallinen 
flokkaus ja 	hiekkasuodatus tertiäärikäsittelynä. Jäteliete viedään kuorikattilaan 
poltettavaksi. Jäteveden puhdistuskapasiteetti on 12000 m'/d. Puhdistettua jätevettä 
palautetaan prosessiin n. 5000 m'/d ja jätevesipäästö tehtaalta on 7000 m'/d, mikä vastaa 
10 m3/tp veden kulutusta prosessissa. 

Jäteveden puhdistuksesta palautettavaa vettä voidaan esim. käyttää kuorimolla, 
mekaanisen massan pesuun sekä huopasuihkuihin. 

5.4 Investointikustannusten vertailu 

Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin investointikustannukset normaalille sanomalehti-
paperitehtaalle, johon kuuluu raakaveden ja jäteveden käsittely. Tämän jälkeen arvioitiin 
jätevesipäästöttömän tehtaan investointikustannukset vertailemalla eri osastoille tulevia 
eroavaisuuksia normaaliin tehtaaseen nähden. 

Normaalin tehtaan investointikustannus on n. 1595 milj. mk ilman pääomakuluja. 



Muutos siirryttäessä 
jätevesipäästöttömään 
tehtaaseen 
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Osasto 	 +, 

Lyhyt kierto 
Kirkassuodossäiliön muutos 

Tehdaspalvelujärjestelmät 
Eri järjestelmissä vähäisiä toisiaan korvaavia 
muutoksia, mutta raakavesijärjestelmässä pienenee 
pumppausasema, kaariseula ja hiekkasuodatus sekä 
yhteiset prosessikustannukset vastaavassa suhteessa, 
joskin raakavesisäiliön koko kaksinkertaistuu. 
Kokonaisvaikutuksena kustann. pieneminen. 

kustannusten lisäys, mk 
kustannustenväheneminen, mk 

+ 	700 000 

— 	6 000 000 

Päästöjärjestelmä 
Biologinen puhd. pois 
Tertiäärikäsittely pois 
Savukaasujen käs. sama 
Lisäyksiä 
Kanaaliveden käsittelyyn 
(lisäyksenä: kanaalivesisäiliö, kem.saostus ja 
selkeytys, tehdasteluvesisäiliö, 
otsonointisäiliö sekä lisäpumput ja —putket) 
Prosessiveden käsittelyyn 

(lisäyksenä: prosessivesisäiliö, kaksi lamelli-
selkeytintä, kaksi ultrasuodatinta sekä lisä—
pumput ja —putket) 
Kuorimo ja likaislauhteiden käsittely 
(lisäyksenä: neutralointisäiliö, 5—vaiheinen 
haihdutus sekä lisäpumput ja — putket 

Epäsuorissa kustannuksissa 
lisäyksiä mm. 
koulutus ja käyttöönotto 
(lisäys 1,5% —> 2% suorista kustannuksista) 
suunnittelu 
(lisäys 5% —> 7% suorista kustannuksista) 

— 	30 000 000 
— 	5 000 000 

+ 	5 000 000 

+ 	12 000 000 

+ 	15 000 000 

+ 	10 000 000 

+ 	14 000 000 

Edellä olevista eroavaisuuskustannuksista johtuen on jätevesipäästötön tehdas yhteensä 
n. + 16 milj.mk kalliimpi investoinniltaan. Koko investointi jätevesipäästöttömälle 
paperitehtaalle on arviomme mukaan n. 1611 milj.mk. 

Verrattuna arvioitua investointia normaalin suomalaisen sanomalehtipaperitehtaan 
kokonaisinvestointiin, n. 1595 milj.mk, on todettava sen olevan varsin vähän, n. 1% 
kalliimpi. Esiselvityksen perusteella jätevesipäästötön paperitehdas maksaa siis 
suunnilleen yhtä paljon kuin normaali uusi sanomalehtipaperitehdas. 
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5.5 Normaalin sanomalehtipaperitehtaan investointikustannukset 

Arvioitiin investointikustannukset normaalille sanomalehtipaperitehtaalle. 

Kustannusten erittely osastotasoisesti: 

Normaalin sanomalehtipaperitehtaan investointikustannukset 

Positio Osasto Investointikustannus 
mk 

10 	Puun käsittely 113 000 000 

20 	Mekaanisen massan valmistus 
— PGW 296 000 000 
— TMP 239 000 000 
— Valkaisukem.valm. 1 000 000 

30 	Paperitehtaan massan käsittely 36 000 000 

40 	Paperikone 398 000 000 
— ml.rakennukset 
— sähköistys ja instr. & autom. 
— yleinen putkitus 

50 	Paperikoneen oheislaitteeet , 	88 000 000 

60 	Paperin jälkikäsittely 51 000 000 

70 	Tehdaspalvelujärjestelmät 43 000 000 

80 	Päästöjärjestelmä 80 000 000 
— ml. jäteveden tertiäärikäsittely 

90 	Energiahuolto 60 000 000 

100 	Yhteiset tehdaskustannukset 40 000 000 

Suorat kustannukset yhteensä 1 445 000 000 

Epäsuorat kustannukset 

— Väliaikaiset rakennuskustannukset 30 000 000 
— Projektin suunnittelu— ja hallintakust. 100 000 000 
— Koulutus— ja käyttöönottokustannukset 20 000 000 

KOKONAISINVESTOINTIKUSTANNUKSET 1 595 000 000 
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5.6 Jätevesipäästöttömän paperitehtaan investointikustannukset 
Jätevesipäästöttömän paperitehtaan investointikustannukset arvioitiin vertailemalla, mille 
osastoille tulee eroavaisuuksia normaaliin tehtaaseen, kohta 5.5, nähden. 

Jätevesipäästöttömän sanomalehtipaperitehtaan investointikustannukset: 

Suorat kustannukset 

Positio Osasto 	 Investointikustannus 
mk 

10 Puun käsittely 113 000 000 

20 Mekaanisen massan valmistus 
— PGW 297 000 000 
— TMP 239 000 000 
— Valkaisukemikaalien valmistus 1 000 000 

30 Paperitehtaan massan käsittely 37 000 000 

40 Paperikone 398 000 000 
— ml.rakennukset 
— sähköistys ja instr. & autom. 
— yleinen putkitus 

50 Paperikoneen oheislaitteeet 88 000 000 

60 Paperin jälkikäsittely 51 000 000 

70 Tehdaspalvelujärjestelmät 37 000 000 

80 Puhdistusjärjestelmä 76 000 000 

90 Energiahuolto 60 000 000 

100 Yhteiset tehdaskustannukset 40 000 000 

Suorat kustannukset yhteensä 1 437 000 000 

Epäsuorat kustannukset 

— Väliaikaiset rakennuskustann. 	 30 000 000 
— Projektin suunnittelu— ja hallkust. 	 114 000 000 
— Koulutus— ja käyttöönottokust. 	 30 000 000 

Epäsuorat kustannukset yhteensä 	 174 000 000 
Kokonaisinvestointikustannukset 	 1 611 000 000 
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5.7 Käyttökustannusten vertailu 
Uuden suomalaisen normaalin sanomalehtipaperitehtaan valmistuskustannukset ovat 
suuruusluokkaa 1800 mk/tp, mikä jakautuu seuraavasti: 

Valmistuskustannusten jakauma ilman pääomakuluja on normaalissa tehtaassa seuraavan 
jaotelman mukainen: 

mk/tonni %—osuus 

Puu 720 40 
Ostosellu 90 5 
Energia 540 30 
Palkat 180 10 
Muut valmistuskustannukset 270 15 

Yhteensä 	 1800 	100 

Jätevesipäästöttömänsanomalehtipaperitehtaanvalmistuskustannuksissa pysyvätsamoina 
puu—, kuitu— ja palkkakustannukset. Veden puhdistuksiin oletetaan kuluvan kunnossapi-
to— ja käyttötunteja saman verran molemmissa tehtaissa. 

Marginaalisten energiakustannusten vaikutus 

Eroavaisuuksia on lähinnä energiakustannuksissa. Energiakustannusten ero johtuu 
poisjäävistä jätevesien pumppaus— ja ilmastusenergian sekä lietteen käsittelyenergian 
kustannuksista. Vähentynyt raakaveden tarve on otettu huomioon kustannuksissa 
vähentyneenä energiana raakaveden pumppauksessa. Lisäenergiaa tarvitaan pumppauk-
sissa uusissa vesikierroissa sekä haihdutuksessa. Katso liite 3.3/6. Sähkön hintana on 
käytetty 170 mk/MWh ja höyryn hintana 18 mk/GJ. 

mk/tp 

— Raaka— ja jäteveden vähentynyt pumppaustarve 	 — 0,3 
(vähentynyt sähkön kulutus ) 

— Poistunut jäteveden puhdistus 	 — 0,3 
ja lietteen käsittelykustannus: 
Perusolettamukset 
-- energiakulutus 1 kWh/kg poistettu BOD 
-- 1 kg BOD/m' vettä 
-- jätevesimäärä 12000 m'/d 
(vähentynyt sähkön kulutus ) 

— Lisääntynyt vesikiertojen pumppaustarve 	 +0,20 
(lisääntynyt sähkön kulutus) 

— Haihduttamon energian kulutus 	 +38,27 

Yhteensä 	 +37,87 
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Marginaalisten kemikaalikustannusten vaikutus 

Kemikaalikustannusten eroja on arvioitu ottaen huomioon, että osa kemikaaleista jää 
pois poistettaessa biologinen jätevesipuhdistus. Lisäkemikaaleja tulee vastaavasti 
vesikierron puhdistusvaiheisiin. Massa on mahdollista pestä yhtä puhtaaksi molem-
missa tehtaissa, joten muiden paperinvalmistuksen kemikaalien käytössä tuskin syntyisi 
eroja. 

Raakaveden käsittelyn väheneminen 
(7.000 —> 1.000 m3/d) 
— alumiinikustannuksen väh. 

Jätevesien käsittelyn poistuminen 
— aktiivilietelaitoksen ja lietteenkäsittelyn 

kemikaalit 

Vesikierron lisäkemikaalit: 
— Kanaalivedet 

-- polymeeri kemialliseen saostukseen 
-- neutralointi 

— Prosessivedet 
-- polymeeri kemialliseen saostukseen 
-- neutralointi 

— Kuorimovesi ja likaislauhteet 
-- neutralointi 

mk/tp 

—0,70 

— 0,3 

+ 0,50 

Yhteensä 	 — 0,50 

Marginaalisten kokonaiskustannusten vertailu 

Tehtaiden käyttökustannusten ero syntyy vedenpuhdistuksen käyttökustannuksista. 
Vedenpuhdistus on niin kallista, että molemmissa tehtaissa kannattaa vähentää 
puhdistettavan veden määrää. Laskelma sisältää energian, kemikaalit, palkat ja 
pääomakustannukset, katso liite 3.3/6. 

Jätevesipäästötön paperitehdas 

m3/d 	mk/m3 	mk/d 	milj.mk/a 	mk/tp 

Haihdutus 2600 13,3 34580 12,2 48,7 
Ultrasuodatus 2400 1,2 2930 1,0 4,1 
Käänteisosmoosi 160 3,0 480 0,17 0,7 

Yhteensä 5160 7,36 37990 13,37 53,5 

Vertailutehdas 

Ulkoinen puhd. 12000 2,5 30000 10,56 42,25 
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Käyttökustannuksia arvioidaan syntyvän jätevesipäästöttömässä tehtaassa vuositasolla 
2,8 nlilj.mk enemmän kuin normaalissa tehtaassa. Tämä on n. 11,2 mk/tp enemmän. 
Mikäli haihduttamon höyrystä voidaan puolet korvata kuumalla vedellä, ovat 
käyttökustannukset vain 4 mk/tp kalliimmat, ja se vastaa vuositasolla kustannusta n. 
1 milj.mk 

5.8 Häiriöiden taloudelliset vaikutukset 

Paperitehtaan häiriötön käynti on ehdottoman välttämätöntä. Rahalliset tappiot, jotka 
saattavat syntyä pihkan tai muun syyn aiheuttamista ajovaikeuksista, voivat olla 
kymmeniä miljoonia markkoja vuodessa. Mikäli nykyisissä paperitehtaissa suljetaan 
vesikiertoja liikaa, voi seurauksena olla käyttökatteen ja tehtaan tuloksen putoaminen 
lisääntyneiden käyttöhäiriöiden muodossa. Nykyisissä paperitehtaissa käytetään vettä, 5-
15 m3/tp. Sillä pestään mekaanisesta massasta pois pihkaa ja muita haitallisia aineita, 
koska muuten on seurauksena pihkasaostumia ja risauksia. Jätevesipäästöttömässä 
paperitehtaassa puhdistetaan n. 7 m3/tp prosessivettä haihduttamallaja ultrasuodattamalla, 
ja vettä käytetään puhtaana vetenä tehtaalla. 

Liitteinä 5.8/1-8 on esimerkinomaisesti laskettu paperikoneen ajovaikeuksien 
poistamisen merkityksiä. Laskelmia voi käyttää myös toisin päin, arvioitaessa 
mahdollisten käyttöhäiriöiden aiheuttamia menetyksiä. 

Pihkasaostunista aiheutuu monenlaisia seurauksia, kuten tuotantomäärän pienentymistä, 
myyntihinnan alenemista ja erilaisten muuttuvien ja kiinteiden kustannusten nousua. 
Liitteissä on arvioitu, että paperikoneen nopeutta voitaisiin nostaa 5%, kun katkoherk-
kyys pienenee. Tässä kohdassa on arvioitu tuotannon nousu vuositasolla, A.1. Katkojen 
vähentäminen lisää tuotantoaikaa ja sitä kautta tuotannon määrää. Tämä on arvioitu 
kohdassa A.2. Katkojen vähentyminen parantaa laatua, joten hylkymäärä pienenee. Tämä 
nostaa tuotantoa omalta osaltaan, A.3. Paperikoneen olosuhteiden parantumisen vaikutus 
paperin myyntihintoihin on arvioitu kohdassa B. Katkojen väheneminen vaikuttaa myös 
tonnia kohden syntyviin muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Vaikutus on arvioitu 
kohdassa C. Liitteessä 5.8/1 on erittely muutoksista. 

Edellä mainittujen muutosten perusteella on arviotu paperikoneen parantuneet myynti—
ja käyttökatteet. Katso liite 5.8/4. 

Laskelmat osoittavat, että paperikoneen myyntitulot ovat kasvaneet 875 milj.mk:sta 1095 
milj.mk:aan eli 25 %. Myyntikate on parantunut 200 milj.mk:sta 324 milj.mk:aan eli 62 
% ja käyttökate 155 milj.mk:sta 282 milj.mk:aan eli 82 %. 

Liitteissä 5.8/5-8 on kuvattu myyntihinnan, paperikoneen tuotantonopeuden, 
käyntihyötysuhteen ja hylyn määrän vaikutukset käyttökatteeseen herkkyysanalyysei-
nä. 
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LIITE 5.8/1 

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 1 

Saostumien ja muiden vastaavien ongelmien poistamisen merkitystä voidaan tarkastella 
seuraavalla laskelmalla: 

A. Tuotantomäärän kasvaminen 

Aiheuttaja 

A.1 Koneen nopeus nousee (vähemmän katkoja) 
A.2 Koneella enemmän ajoaikaa vähentyneiden 

puhdistusten ja katkojen takia (1h/d), 
käyntihyötysuhde nousee (87%-->91%) 

A.3 Laadun parantumisen ja katkojen vähenemisen 
takia tulee vähemmän hylkyä 

Vaikutus tuotantoon 

% + 	5 

% + 	4 

% + 	8 

B. Myyntihinnan nousu 

Aiheuttaja 	 Vaikutus myyntihintaan 

B.1 Parantuneen laatutason takia voidaan paperi 
myydä parhaiten maksaville asiakkaille, 
keskimääräinen myyntihinta nousee 

B.2 Hyvän laadun vuoksi tulee vähemmän 
reklamaatioita, paperieriä korvataan vähemmän, 
keskimääräinen myyntihinta nousee 

C. Materiaali— ja energiakustannusten lasku 

Aiheuttaja 

C.1 Kuitujen talteenottoa parannetaan, 
kuituhäviö pienenee 

C.2 Vähentyneen hylyn vuoksi pienemmät kuitutappiot 
C.3 Vähemmän puhdistus— ja dispergointiaineita 
C.4 Kemikaaliannostus (70 mk/t) hylylle pienenee, 

vaikutus kemikaalikustannuksiin 
C.5. Vähentyneen hylyn takia sähkön (50mk/t) ja 

höyryn (100 mk/t) kulutukset laskevat 10 % 
C.6. Viiroja ja huopia vaihdetaan 3 kpl/kk vähemmän, 

kudoskustannukset vähenevät 10 % 

% + 	3 

% + 	3 

Vaikutus kustannuksiin 

% 	 —1 
% 	 — 0,1 
mk/t 	 —20 

mk/t 	 — 5 

mk/t 	 — 15 

mk/t 	 — 19 

D. Työvoima— ja kiinnossapitokustannusten lasku 

Aiheuttaja 

D.1 Työvoimakustannusten (80 mk/t) lasku 2 % 
markkamääräisesti, vaikutus uudelle tuotannolle 

D.2 Kunnossapitokustannusten (100 mk/t) lasku 10 % 
markkamääräisesti, vaikutus uudelle tuotannolle 

Vaikutus kustannuksiin 

mk/t 	 — 14 

mk/t 	 — 24 



TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 2 

Normaaliolot Tehostettu 
00 

A. Tuotanto 	 t/a 	250 000 A. Tuotanto t/a 250 000 

Al Koneen nopeus nousee 5 %, vaikutus t/a 	+ 12 500 
Al Koneella vähemmän seisokkeja, vaikutus t/a 	+ 10 500 
A3 Vähemmän hylkyä, vaikutus t/a 	+ 21 840 

UUSI TUOTANTO t/a 294 840 

B. Paperin myyntihinta (nettofob) 	mk/t 	3 500 B.  Paperin myyntihinta mk/t 3 500 

Bl Parantuneen laatutason takia keskihinta 
paranee 3 % mk/t 	+ 105 

B2 Parantuneen laatutason takia korvauseriä  
vähemmän, vaikutus myyntihintaan 3 % mk/t 	+ 108 

UUSI HINTA mk/t 3 713 

C. Materiaali— ja energiakustannukset 	 C. 	Materiaali— ja energiakustannukset 

Raaka—aineet (puu ja sellu) 	 mk/t 	2 350 	C 	Raaka—aineet 	 mk/t 	 2 350 
C.1 Kuituhäviöitä vähemmän, vaikutus 	mk/t — 	 24 
C.2 Hylyn vuoksi pienemmät kuitutappiot, 	mk/t — 	 2 

vaikutus 

UUSI RAAKA—AINEKUSTANNUS 	mk/t 	 2 324 



TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 3 

Kemikaalit mk/t 70 
C.3 Puhdistus— ja dispergointiaineita 

vähemmän, vaikutus mk/t — 	20 
C.4 Kemikaalikulutus hylylle pienenee, vaikutus mk/t — 	5 

UUSI KEMIKAALIKUSTANNUS mk/t 45 

C.5 Energia mk/t 150 
Vähentyneen hyly takia laskee sähkökustannus 
10 %, uusi kustannus mk/t — 	15 
UUSI ENERGIAKUSTANNUS mk/t 135 

PAKKAUSTARVIKKEET mk/t 50 

KUDOKSET mk/t 80 
C.6 Viiroja ja huopia vähemmän suuremmalle tuotannolle, 

vaikutus mk/t — 	19 
UUSI KUDOSKUSTANNUS mk/t 61 

UUDET MUUTTUVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ mk/t 2 615 

Käyttöpalkat mk/t 80 
D.1 	Työvoimakustannukset pienemmät suuremmalla tuo- 

tannolla, vaikutus mk/t 	— 14 
UUDET KÄYTTÖPALKAT mk7t 66 

Kunnossapitokustannukset mk/t 100 
D.2 	Kunnossapitokustannukset pienemmät 

suuremmalle tuotann., vaikutus mk/t 	— 24 
UUDET KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET mk/t 76 

UUDET KIINTEAT KUSTANNUKSET YHTEENSA 	mk/t 	143 

UUDET TUOTANTOKUSTANNUKSET, YHTEENSÄ 	mk/t 	2 758 

Kemikaalit 	 mk/t 	70 

Energia 	 mk/t 	150 

Pakkaustarvikkeet 	 .mk/t 	50 

Kudokset 	 mk/t 	80 

MUUTTUVAT KUST. YHTEENSÄ mk/t 2 700 

Käyttöpalkat 	 mk/t 	80 

Kunnossapitokustannus 	 mk/t 	100 

Kiinteät kustannukset yhteensä 	mk/t 	180 

Tuotantokustannukset yhteensä 	mk/t 	2 880 

N W 

w 
w 



KATELASKELMAT 

Normaaliolot 	 Tehostettu 

Katelaskelma normaalioloissa Katelaskelma tehostetulle tuotannolla 

Myyntitulot mk/a 875 000 000 Uudet myyntitulot mk/a 1 094 741 000 

Muuttuvat kustannukset mk/a 675 000 000 Muuttuvat kustannukset mk/a 771 007 000 

Myyntikate mk/a 200 000 000 Uusi myyntikate mk/a 323 734 000 

Myyntikate % 22,86 Uusi myyntikate — % % 29,57 

Kiinteät kustannukset mk/a 45 000 000 Kiinteät kustannukset mk/a 42 162 000 

Käyttökate mk/a 155 000 000 Uusi käyttökate mk/a 281 572 000 

Käyttökate — % % 17,71 Uusi käyttökate — % % 25,72 

Tehostetun toiminnan vaikutus taloudelliseen tulokseen: 

Myyntitulojen kasvaminen 	mk/a 219 714 000 
% 25,11 

Myyntikatteen kasvaminen 	mk/a 123 734 00 
% 61,87 

Käyttökatteen kasvaminen 	mk/ 126 572 000 
% 81,66 

9 
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LIITE 5.8/5 

HERKYYSANALYYSI, MYYNTIHINNAN VAIKUTUS 
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LIITE 5.8/6 

HERKKYYSANALYYSI, NOPEUDEN VAIKUTUS 
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LIITE 5.8/7 

HERKKYYSANALYYSI, KÄYNTIHYÖTYSUHTEEN VAIKUTUS 
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LIITE 5.8/8 

HERKKYYSANALYYSI, HYLKY - %:N VAIKUTUS 
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6.2 Yleistä 

Jätevesipäästöttömässä paperitehtaassa mekaanisen massan ja sanomalehtipaperin 
valmistuksen yhteydessä puusta ja käytetyistä kemikaaleista prosessivesiin joutuvat 
aineet on voitava poistaa vedestä riittävässä määrin, ettei niitä jää veteen liikaa 
haittaamaan sen uudelleenkäyttöä. Erotetut aineet on voitava polttaa kuorikattilassa ja 
poistaa tuhkan tai epäorgaanisten suolojen muodossa tehtaalta niin, että ne eivät 
muodosta uutta ongelmaa tehtaan ympäristössä. Savukaasujen puhdistus on toteutettava 
sillä tavalla, ettei ympäristöön pääse sallittua enempää haitallisia aineita. 

Veden puhdistuksesta tiedetään tutkimuksien ja käytännön kokemuksien ansiosta paljon. 
Jätevesipäästötön paperitehdasprojekti on kuitenkin tuonut esille erikoiskysymyksiä, 
jotka on selvitettävä käytännön tehdaskokeilla laitteiden edelleen kehittämiseksi. Lisätut-
kimuskohteet, jotka ovat tulleet työn aikana esille, liittyvät veden puhdistamiseen, 
savukaasujen pesuun ja tämän pesuveden käsittelyyn. 

Haihdutin— ja ultrasuodatinlaitteita pitää vielä kehittää niin, että niiden investointi— ja 
käyttökustannukset saadaan pienemmiksi. 

Jätevesipäästöttömässä sanomalehtipaperitehtaassa on viittä erilaista vettä, joita pitää 
puhdistaa: 
— kuorimon jätevesi 
— mekaanisen massanvalmistuksen likaislauhteet 
— massasuotimien ja paperikoneen suodosvedet 
— kanaalivedet 
— savukaasujen pesuvesi 

Haihdutus, ultra— ja käänteisosmoosisuodatus ovat kaikki tunnettuja menetelmiä, joten 
mitään teoreettista perustutkimusta ei tarvita. Laitetoimittajilla on jo nyt valmiutta 
suorittaa laboratoriotutkimuksia ja toimittaa pilotmittakaavaisia koelaitteita tehtaille. 

6.3 Haihdutus 

Kuorimon jätevedet ja mekaanisen massanvalmistuksen likaiset lauhteet on suunnitel-
tu puhdistettavaksi haihduttamolla. 

Haihduttamisen ongelmat liittyvät pienimolekyylisten orgaanisten aineiden kuten 
metanolin, etanolin, muurahais— ja etikkahapon ja terpeenien erottamiseen lauhteista 
niin, että niiden jäämät eivät häiritse veden uudelleen käyttöä. 

Haihdutuksen sekä likaislauhteiden ja konsentraatin käsittelyjen vaatimat laiteinves-
toinnit ja käyttökustannukset on voitava selvittää pilotmittakaavaisilla tehdaskokeilla. 

Haihdutuksen tutkimuskohteet ovat seuraavat: 

— Haihduttamon likaislauhteiden ja lauhtumattomien kaasujen jatkokäsittely. 
— Haihdutettavan veden neutraloinnin ja pH:n säädön vaikutus puhdistustulokseen. 

Kokciltavia neutralointikemikaaleja ovat: NaOH, Na2CO3  ja CaCO3. 

— Kuuman (95 °C) veden käyttö haihdutuksen lämmönlähteenä. 
— Haihdutettavan veden puhtausvaatimukset esim. nollakuidun ja täyteaineen suhteen. 

Mahdollisen esipuhdistuksen tarve. 
— Konsentraatin • kuiva—ainepitoisuus, lämpöarvo ja poltettavuus kuorikattilalla. 
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6.4 Ultrasuodatus 

Ultrasuodattamalla on suunniteltu puhdistettavaksi massanvalmistuksen, paperikoneen 
ja lietteen puristuksen suodoksia. 

Ultrasuodattamalla on vedestä erotettava pienimolekyylisiä orgaanisia aineita kuten, 
metanolia, etanolia, muurahais— ja etikkahappoa, terpeenejä, sokereja niin, että niiden 
jäämät eivät häiritse veden uudelleen käyttöä. 

Kalvot tulevat olemaan huomattava käyttökustannus ultrasuodatuksessa. Pihka tai 
nollakuitu eivät saisi tukkia suodatinkalvoa, koska läpi menevän veden määrä putoaa 
silloin jyrkästi. Pilotkokeilla pitäisi selvittää suodatuksen vaatimat investointi— ja 
käyttökustannukset tehdasoloissa. 

Ultrasuodatuksen tutkimuskohteet ovat seuraavat: 

— Käytettävissä olevien kalvojen kapasiteetit ja energiankulutukset sekä kestoikä. 

— Veden neutraloinnin ja erikoiskemikaalien vaikutus puhdistustulokseen. Neutralointi-
kemikaaleja voisivat olla NaOH, Na2CO3  ja CaCO3. 

— Suodatettavalle vedelle asetettavat puhtausvaatimukset mm. kuidun ja täyteaineen 
suhteen. Mahdollisen esipuhdistuksen tarve. 

— Konsentraatin kuiva—ainepitoisuus, lämpöarvo ja poltettavuus kuorikattilalla. 

6.5 Puhdistettu vesi 

Haihdutuksella ja ultrasuodattamalla puhdistetut ja neutraloidut vedet varastoidaan 
puhdasvesisäiliössä. 

Puhdistetun veden tutkimuskohteet ovat seuraavat: 

— Kuinka paljon tehtaan käyttämässä puhtaassa vedessä saa olla metanolia, etanolia, 
muurahais— ja etikkahapon Na—suoloja, terpeenejä, sokereita ja muita pienimole-
kyylisiä orgaanisia aineita. 

— Kuinka paljon orgaanisista aineista poistuu puhallettaessa veden läpi ilmaa. Olisi 
tutkittava myös paljonko vettä voidaan jäähdyttää tällä tavalla ja miten poistuva ilma 
pitäisi käsitellä. 

— Anaerobisen bakteerikasvun muodostuminen ja haitat vesiputkistossa. 

— Millä tavalla vesi voidaan käsitellä niin, että anaerobista tai muuta sieni— tai 
limakasvua ei esiinny vesiputkistossa. Kyseeseen tulevat esim: 
— ilmastus 
— hapetus puhtaalla hapella 
— otsonikäsittely 
— joku muu käsittely 

— Paljonko pienimolekyylisiä orgaanisia aineita hajoaa otsonikäsittelyssä. 
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6.6 Savukaasujen pesu 

Alkuaineet muodostavat yleensä oksideja poltossa, mutta eräät aineet, kuten kloridi-
ioni säilyvät muuttumattomina ja esiintyvät savukaasuissa Na— ja Ca—suoloina tai 
happoina. Oksidit reagoivat pesuveden kanssa ja muodostavat happoja. 

Vaikeimmin savukaasuista pestävät aineet CO2  ja NO ovat heikkoja happoja. CO2:n pH 
puhtaassa vesiliuoksessa on 4-5 lämpötilasta riippuen. Mikäli alkalilla nostetaan 
pesuveden pH:ta, alkaa muodostua Na2CO3:a ja NaYNO,,I —yhdisteitä. Hiilidioksidin 
ottaminen talteen kuorikattilan alkaliskrubberilla ei ole tarkoituksenmukaista. NOX:ien 
talteenottoa voidaan siis tehdä alkalia lisäämällä siinä määrin, kuin se ilman Na2CO3:n 
syntymistä on mahdollista. 

Skrubberin tutkimuskohteet ovat seuraavat: 

— Kaksivaiheisen vastavirtaskrubberin puhdistusteho verrattuna yksivaiheiseen. 
Kytkentävaihtoehtojen edullisuus. 
— kannattaako poistaa osa molempien vaiheiden vedestä vai vain kuumemman 

vaiheen vesi. 
— poistettavan vesien happamuus ja ioniväkevyys. 
— veden NON — ja CO2— määrät 

— Jätevesipäästöttömässä paperitehtaassa esiintyvien alkuaineiden esiintyminen 
savukaasuissa. 

— Alkalin käyttö yksi— ja kaksivaiheisessa vastavirtaskrubberissa 

— Tarvittavan vesimäärän pienentäminen kylmentämällä savukaasuja ennen skrubbe-
ria lämmönvaihtimissa. 

6.7 Käänteisosmoosisuodatus 

Savukaasujen pesuveteen kertyy NaCl:a ja muita suoloja, joiden poistaminen tehtaan 
prosessista ei tutkimuksen mukaan onnistu muulla tavalla kuin väkevöimällä pesuvettä 
ja kiteyttämällä suolat. Haihduttamalla tapahtuva väkevöinti kuluttaisi paljon energiaa 
ja lauhde pitäisi viedä haihduttamolla puhdistettavaksi. 

Pesuveden puhdistukseen on valittu käänteisosmoosisuodatus, koska siten saadaan 
samalla valmistettua puhdasta vettä kattilan syöttöveden valmistukseen. Käänteisos-
moosimenetelmällä voidaan laitetoimittajien mukaan suolaliuosta väkevöidä n. 35 
%:isiksi, jolloin suolat rupeavat kiteytymään. Lopullinen kiteytys kannattanee tehdä 
haihduttamalla. 

Käänteisosmoosisuodatuksen tutkimuskohteet ovat seuraavat: 

— Saatavissa olevien kalvojen puhdistustehon, kapasiteetin ja energiankäytön tutkiminen. 

— Puhtaan veden käytettävyys ja jatkopuhdistus kattilavedeksi. 

— Konsentraatin väkevyyden nostaminen ja suolojen kiteyttäminen. 

— Puhdistettavan veden neutraloinnin vaikutus puhdistustulokseen. Neutralointi-
kemikaaleina pitäisi tutkia NaOH, Na2CO3  ja CaCO3. 
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6.8 Muut paperilajit ja raaka—aineet 
Tässä projektissa on tutkittu mekaanista massaa ja paalisellua raaka—aineena käyttävän 
sanomatehtipaperitehtaan rakentamista jätevesipäästöttömäksi. Tulokset ovat niin 
lupaavina, että tutkimusta kannattaa laajentaa koskemaan muutakin paperiteollisuutta. 

Paperin raaka—aineina käytetään enenevässä määrin siistattua keräyskuitua ja 
CTMP:tä, joiden jätevedet ja jätteet aiheuttavat erilaisia ongelmia täydelliselle 
vesikierron sulkemiselle. 

Tärkeintä vesikiertojen täydellisessä sulkemisessa integroiduissa tehtaissa tulee 
olemaan suolojen ja muiden haitallisten aineiden konsentroitumisen estäminen 
prosessissa. Prosessivesissä esiintyy eräitä ioneja, joiden rikastuminen kiertoon pitää 
estää, tällaisia ovat esim. Ca— ja C1—ionit. 

Tutkimuskohteet muiden paperilaatujen ja raaka—aineiden suhteen 

— Täyteainepitoisen jäteveden haihdutus ja ultrasuodatus. 

— Peroksidivalkaisun vaikutus pienimolekyylisten orgaanisten aineiden määriin ja 
veden puhdistettavuuteen. 

— Päällystyksen aineiden vaikutus veden puhdistettavuuteen. 

— CTMP:n massanvalmistuksen kemikaalien talteenotto tai poistaminen tehtaalta 
kuorikattilalla. 

— Siistauslaitoksen vesien puhdistus ja jätteiden hävitys polttamalla. 

— Ionien, esim. Ca ja Cl, poistaminen vesistä ultrasuodattamalla. 

7 LOPPUSANAT 

Jätevesipäästötön sanomalehtipaperitehdas ja sen vaatimat vedenpuhdistukset on 
selvityksen mukaan mahdollista rakentaa jo nykyisin saatavissa olevin laittein. 

Lisätutkimusta tarvitaan haihduttamon höyryn kulutuksen korvaamiseksi kuumalla 
vedellä ja pienimolekyylisten orgaanisten aineiden jäämien saamiseksi pois lauhteesta. 

Ultrasuodatuksessa tutkimus pitäisi keskittää sopivien kalvojen löytämiseen. 
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Selvityksen. yhteydessä on tullut ilmi, ettei vesikiertojen sulkemisen yhteydessä 
syntyvien jätteiden hävittämiseksi ole muuta järkevää vaihtoehtoa kuin niiden 
polttaminen kuorikattilassa. Kuorikattilan tuhkille ja savukaasujen pesuvesistä 
kiteytetyille suoloille olisi kehitettävä ympäristöä pilaamaton sijoitustapa. 

Uuden tehtaan investointi— ja käyttökustannukset tulisivat olemaan samat tai vähän 
suuremmat kuin normaalin uuden tehtaan, riippuen eniten haihduttamoratkaisusta. 
Pitkällä tähtäimellä jätevesipäästötön tehdas antaa mahdollisuuksia valita tehtaan paikka 
vapaammin, sillä se ei ole riippuvainen vesistöistä. Uutta raakavettä tarvitaan 
korvaamaan prosessista haihtuvia vesiä vain n. 500 m3  päivässä. 

Nykyisten sanomalehtipaperitehtaiden muuttaminen täysin jätevesipäästöttömiksi ei 
investoinnin kalleuden takia ole mahdollista. Mikäli tehtaan vedenkulutusta halutaan 
vähentää alle 7 m3/tp, on sisäisen vedenpuhdistuksen soveltaminen ja veden käyttä-
minen uudelleen prosessissa tarpeellista. 

Kanaaliveden puhdistus ultrasuodattamalla ja kierrättäminen takaisin prosessiin on 
kilpailukykyinen vaihtoehto aktiivilietelaitoksen rakentamiselle tai olemassa olevan 
puhdistamon laajennusinvestoinnille. 

Nykyisten tehtaiden jätevesipäästöjen pienentämisessä on mahdollista edetä vaiheittain 
ja pyrkiä muuttamaan osastoja kerrallaan vähemmän vettä käyttäviksi tai kokonaan 
suljetuiksi. Tällaisia osastoja on esimerkiksi kuorimo, jossa veden täydellinen puhtaus 
ei ole tarpeen. 

Muiden raaka--aineiden kuten siistatun massan ja CTMP:n käyttö on myös mahdollis-
ta jätevesipäästöttömässä paperitehtaassa. Prosessin sulkeminen edellyttää silloin 
huolellista suunnittelua, etteivät suolat pääse konsentroitumaan prosessissa. 

Tämän esiselvityksen jatkaminen pilotmittakaavaisilla kokeilla paperitehtaissa antaa 
mahdollisuuden kehittää prosesseja ja laitteita edelleen. Tavoitteena voitaisiin pitää, että 
ensimmäinen kokonaan jätevesipäästötön sanomalehtipaperitehdas lähtisi käyntiin tämän 
vuosikymmenen lopussa. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 

tp  tonni paperia, kosteus 	8% 

tm tonni sellua, 	kosteus 10% 

mak kiintokuutiometri puuta kuorellisena, 

kgik kg kuivaa ilmaa 

man normaali—ilmakuutio 

tve  tonni höyrystettävää vettä 

the  tonni höyryä 

bara  absoluuttinen 	paine 

bare  ylipaine 

mesh viiran tiheys, 	kpl lankaa/tuuma 

ppm miljoonasosa, mg/1 , g/t 

mg/m3n milligrammaa normaali—ilmakuutiossa 

nm nanometri, 10-9m , 10-6mm 

Å Ångström, 10-10m 

BOD, biologinen hapenkulutus seitsemässä päivässä 

CODMn  kemiallinen hapenkulutus mgO2, tehtynä permanganaatilla 

CODC  kemiallinen hapenkulutus mgO2, tehtynä dikromaatilla 

TOC liuenneen orgaanisen hiilen kokonaismäärä 

PGW painehioke 

TMP termomekaaninen hierre 

PEI polyetyleeni—imiini 

MP molekyylipaino 

DIP siistattu keräyskuitumassa 

VOC haihtumalla tapahtuva orgaanisten aineiden ilmapäästö 

FOB tehtaan saama hinta mk/t, kun paperi on lastattu 

LTO lämmön talteenottolaitteet 
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ANALYYSIMENETELMIÄ 

BOD, 	biologinen hapenkulutus 

CODMn 	kemiallinen hapenkulutus 

CODs. 	kemiallinen hapenkulutus 

TOC 	 orgaanisen hiilen kokonaiskulutus 

Anionisuus: KCL n:o 219:86 

Johtokyky: SFS 3022 
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