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1 JOHDANTO 

Puumassan markkinat ovat nyt voimakkaassa muutosvaiheessa. Tämä muutos näkyy 
kasvavana kierrätyskuidun käyttönä ja valkaistun sulfaattimassan valmistuksen ympäris-
tövaikutuksiin kohdistuvina lisääntyvinä vaatimuksina. Valkaistun sulfaattimassan eri 
osaprosessien teknistä kehitystä ohjaavatkin nyt lopputuotteiden markkinat ja ympäristö—
lainsäädäntö enemmän kuin taloudellisuus ja perinteiset laatuvaatimukset. Vaikka sellun—
valmistuksen ympäristövaikutuksetkin ovat muun kehityksen myötä merkittävästi 
pienentyneet kuluneina kahtena viimeisenä vuosikymmenenä (M. Kara, 1990), ei ti-
lannetta vielä pidetä tyydyttävänä. 

Ympäristövaikutusten edelleen pienentäminen kasvattaa valkaistun sulfaattimassan 
valmistusprosessiin kertyviä kemikaaleja ja vaikeuttaa kokonaiskemikaalitaseiden 
hallintaa. 

Tässä työssä, joka on yksi SYTYKE—ohjelman osahankkeista, tarkastellaan erilaisia 
ratkaisuvaihtoehtoja tämän kehityksen tuomiin ongelmiin natrium— ja rikkitaseiden 
säätämiseksi. Tarkastelun kohteena ovat suomalaiset sellutehtaat, ja tavoitteena on 
kemikaalien mahdollisimman suuri talteenotto tehtaan kaikista jätevirroista. 

Muita kuin sulfaattiprosessiin perustuvia kemiallista massaa valmistavia tehtaita on 
Suomessa vain kolme. Ne ovat kaikki keskenään erilaisia, ja niiden osuus Suomen 
kemiallisten massojen tuotannosta on vain noin 5 %, joten ne on jätetty tämän tarkas-
telun ulkopuolelle. 

Toisaalta tarkastelu on rajattu suomalaisiin tehtaisiin, koska ulkomaiset tehtaat erilaisilla 
puulajeilla, ympäristöolosuhteilla ja erilaisella muulla kemianteollisuudella muodostavat 
toisenlaisia kokonaisuuksia. 

Markkinoilta tuleva paine kloorittoman massan käyttöön on lisääntynyt.. Tämä on 
merkinnyt kloorin käytön pienenemistä kuvan 1. osoittamalla tavalla. Markkinavoimien 
tuoma kaasukloorin kulutuksen lasku on vaaleustavoitteiden pysyessä muuttumattomina 
merkinnyt klooridioksidin kulutuksen kasvua. 

C12-kulutus 0102-kulutus 	KOK. AKT.C12 	
VUOSI 

E ---~--- 	 ......o...... 

Kuva 1. Kloorin, klooridioksidin ja kokonaisaktiivikloorin kulutus Suomen met-
säteollisuudessa 
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Ympäristölainsäädäntö on puolestaan asettanut tiukkenevia rajoja mm. AOX— ja 
rikkidioksidipäästöille. AOX—rajoihin on pyritty mm. siirtymällä happidelignifiointiin. 
Samalla on pienennetty kaikkien kloorikemikaalien käyttöä, kuten kuvan 1 kokonaisak-
tiivikloorin kulutuksesta käy ilmi. Jo ennen muuttuneita ilmansuojeluvaatimuksia ovat 
soodakattilan ominaispäästöluvut sijoittuneet kuvan 2 keskimääräisten arvojen mukai-
sesti varsin hyvin muihin fossiilisiin polttoaineisiin perustuviin energiantuotanto-
muotoihin nähden. 

Tekninen kehitys, joka on ollut vastaus muuttuneisiin markkinoihin ja lainsäädäntöön, 
on merkinnyt pienentynyttä kappalukua ennen valkaisua sekä kasvavaa peroksidin ja 
alkavaa otsonin käyttöä. Nämä muutokset vaikuttavat pidemmällä aikavälillä myös kloo-
ridioksidin kulutuksen laskuun. 

Maailmanlaajuisesti happidelignifioidun massan määrä on noin 10—kertaistunut vuodesta 
1979 vuoteen 1992 mennessä. Suomessa happidelignifiointiin on nyt siirtynyt viisi 
tehdasta, kahdessa se on rakenteilla ja klooridioksidin osuus on noussut keskimäärin 
50 %:iin valkaisun ensimmäisessä vaiheessa. 

1200 m SO2 / Ml 

1000 

800 

600 

400 

200 -fJfl 
öljy hiili turye mu- mao- 

lipeä kaasu 

Kuva 2. 	Fossiilisten polttoaineiden ominaispäästölukuja 

Kemikaalikierrossa mustalipeän haihdutuksella on lipeän kuiva—ainetta voitu nostaa jopa 
80 %:iin, kun se vielä vuonna 1970 oli keskimäärin 65 %. Uudella kuiva—aine-
pitoisuudella ovat soodakattilan rikkidioksidipäästöt tasolla 0-10 ppm eli selvästi 
alle 0,5 kg SfFSw. 

Valkaistun sulfaattimassan valmistuksen taloudellisesta kehityksestä pidemmällä 
aikavälillä voidaan mainita erityisesti energiaomavaraisuuden kasvu ja investointi—
kustannusten pysyminen lähes muuttumattomina nykyrahaksi laskettuina. 
Markkinoiden ja ympäristölainsäädännön muutokset alkavat näkyä tehtaiden osto-
kemikaaleissa ja modernisoinneissa. Kloorikaasusta luopuminen vähentää tähän asti ta- 
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loudellisimman kotimaassa kloori—alkalitehtailla valmistetun natriumhydroksidin 
saatavuutta. Nyt sitä joudutaan ostamaan ulkomailta kulloinkin vallitsevilla kysynnän ja 
tarjonnan määräämillä hinnoilla. Vaikutukset ovat kloori—alkalitehtaiden käytettävyyden 
laskun kautta myös kansantaloudellisia. Modernisoinneissa muutokset merkitsevät sitä, 
että ratkaistavana ovat myös edellä olevan kehityksen mukana tuomat taseongelmat nat-
riumin ja rikin suhteen. 

2 TASEISIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Pyrittäessä tasapainottamaan tehdaskohtaiset kemikaalitaseet taloudellisella ja ympäris-
töystävällisellä tavalla, on tarkastelu ulotettava koskemaan koko tehdasta — sinne tule-
via ja sieltä poistuvia kemikaaleja. Valtakunnallisessa tarkastelussa on mukaan otettava 
lisäksi mäntyöljyn jatkojalostus sekä kloorin ja alkalin tuotanto. 

2.1 Tehdaskohtaiset tekijät 

2.1.1 Kuitulinja 

Tässä työssä kemikaalitaseita tarkastellaan ajasta riippumattomina suureina. Tähän 
oletettuun kemikaalitaseen tasapainotilaan vaikuttavat lähes kaikki tehtaan osaproses-
sit. Keittotapa, keitinlaitteisto ja keittoraaka—aine vaikuttaa siinä vapautuviin kaasumai-
siin rikkipäästöihin ja saavutettu kappaluku massan jatkokäsittelyn kemikaalikulu-
tuksiin. Yksinomaan puun kulutuksen, massan laadun ja jauhatuskustannusten takia keit-
toa ei tulisi viedä kovin alhaiseen kappalukuun. Kokonaiskustannusten kannalta opti-
maalisena keiton jälkeisenä kappalukuna männylle on pidetty perinteisesti noin tasoa 30, 
mutta mm. ympäristönsuojelullisista syistä pyrkimys on nyt alempaan kappalukuun. 
Happidelignifioinnin käyttöönotto alentaa edelleen valkaisun kemikaalikulutuksia. 

Massan hyvät lujuusominaisuudet edellyttävät vielä tänä päivänä määrätynasteista kloo-
rikemikaalien käyttöä. Tyypillisesti sellun valkaisussa Suomessa käytetään nyt kloo-
ridioksidia koko maan keskiarvona noin 60 kg akt.Cl,/TS~. Kloorikaasun osuus en-
simmäisessä vaiheessa on noin 50 % kokonaisaktiivikloorimäärästä vastaten kokonais-
kulutusta noin 15 kg Cl/IS. Lehtipuumassalla kloorikaasun osuus on ollut selvästi 
pienempi kuin havupuumassalla. Jos tehtaalla ei ole vielä happidelignifiointia, on kloo-
ridioksidin kulutus yllä olevaa suurempi; koivulla kulutus voi olla 80-90 kg akt. 
Cl2iTS90 ja havulla noin 100-110 kg akt. Cl,/TS. 

Kemikaalitaseen kannalta erittäin tärkeätä on klooridioksidin valmistusprosessi, ja siinä 
mahdollisesti syntyvän oheistuotteen käsittely. Klooridioksidin kemiallisten omi-
naisuuksien vuoksi se on valmistettava käyttöpaikalla. Alla olevassa taulukossa on 
keskimääräiset vuoden 1991 luvut suomalaisesta valkaisimosta. D—osuus tarkoittaa 
klooridioksidin osuutta valkaisun D/C vaiheessa ja kappa valkaisuun menevää arvoa. 

Valkaisu 	 Kappa 	 D—osuus, % 	C102, kg/TS90 

Havupuusellu 	29,5 	 23 	 50 
Lehtipuusellu 	18,4 	 75 	 67 

Suomessa käytetyt valkaisusekvenssit olivat viime vuonna tavallisimmin tyyppiä D/C-
E,,—D—E—D tai O—(D/C)—E—D—E—D sekä havu— että lehtipuumassoille. 
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Happidelignifioinnin yhteydessä mäntymassalla joudutaan käyttämään magnesium —
kemikaaleja, käytännössä magnesiumsulfaattia, lujuuden turvaamiseksi. Magnesiumke-
mikaali estää hapen reaktioita kuidun kanssa. Rikiksi laskettuna kulutus on noin 
0,5-0,8 kg S/TS.. Tämän vaiheen alkalitarpeeseen, joka on natriumina noin 10-
12 kg Na/TS, käytetään Suomessa pääosin hapetettua valkolipeää. Valkolipeän sulfidi 
hapetetaan useimmiten tiosulfaatiksi, mutta käytössä osa hapettuu edelleen sulfaatiksi, 
mikä lisää tämän vaiheen hapen kulutusta ja kemikaalikierron ns. kuollutta kuormaa. 
Ostettua natriumhydroksidia ei happidelignifioinnissa mielellään käytetä epä-
tasapainoon joutuvan natriumtaseen vuoksi, vaikka se esimerkiksi korroosioiden ja 
massan laadun kannalta saattaisi olla edullista. Happidelignifioinnista tulevan mus-
talipeän laatu on polton kannalta huonompaa kuin keitosta tulevan, koska sen 
orgaanisten ja epäorgaanisten kemikaalien suhde on toinen. 

Happidelignifiointi 	 kg S/TSw 	 kg/NA/TS 

MgSO4 	 0,5-0,8 	 — 

Na—kemikaali, 	 — 	 10-12 
tuore NaOH 

Valkaisussa tavoiteltava massan vaaleus ja valitut valkaisuvaiheet vaikuttavat kemikaa-
likulutuksiin ja —taseisiin. Valkaisu voidaan suorittaa ilman kloorikemikaaleja, mutta 
tällöin on tingittävä vaaleustavoitteesta. Esimerkiksi käyttämällä happea ja peroksidia, 
päästään havupuulla noin 75 %:n ISO—vaaleuteen ja lehtipuulla 80-85 %:a vaaleuteen. 
Joillekin massalajeille tämä onkin riittävä vaaleustaso. Menetelmissä käytetään mm. 
EDTA—kemikaalia ja massan hapotusta raskasmetallien sitomiseen. EDTA on kestävä 
yhdiste, jonka vaikutuksia ympäristöön ei ilmeisesti vielä riittävästi tunneta. Proses-
seissa ei käytetä hapetettua valkolipeää alkalina, vaan tuoretta natriumhydroksidia. 

Otsoni, happi ja peroksidi näyttäisivät reaktiomekanismiensa puolesta voivan korvata 
vastaavasti kloorikaasun, klooridioksidin ja natriumhypokloriitin, joista viimeksi 
mainittua ei tosin enää Suomessa käytetä. Ensimmäinen tuotannollinen otsonia käyttävä 
valkaisulinja sulfaattimassalle käynnistyy tänä vuonna (1992) Union Camp'llä 
(Franklin, VA). Loppuvalkaisu siinä suoritetaan klooridioksidilla, jonka kulutus on noin 
20-30 kg akt.C12/TS90  aktiiviklooriksi laskettuna. Saavutettava vaaleus on 90 % ISO. 
Myös SCA on tehnyt päätöksen käyttää samaa valkaisukonseptia Wifsta—Östrand 
tehtaallaan. Otsonin ongelmana ovat tänä päivänä korkeat valmistuskustannukset, jotka 
tulevat huonosta hyötysuhteesta aiheutuvasta suuresta sähköenergian ominaiskulu-
tuksesta. Toinen ongelma on otsonivalkaisussa muodostuvan hapen jatkokäyttö. 

Suomessakin happeen ja peroksidiin perustuvia menetelmiä kokeillaan. Samoin on 
monella tehtaalla kuluneiden viimeisten viiden vuoden aikana kokeiltu massan 
bioesikäsittelyä. Bioesikäsittelyssä massa käsitellään jollain entsyymillä, esimerkiksi 
ksylanaasilla, joka ei sinällään poista ligniiniä, vaan helpottaa sen poistamista varsinai-
silla valkaisukemikaaleilla. Käytännössä ratkaisu olisi pesun tehostaminen tällä 
kemikaalilla. Menetelmän vaikutuksia saantoon ja laatuun ei vielä tarkkaan tunneta. 
Nyt sovellettavassa bioesikäsittelyssä massan lämpötilaa on laskettava, mikä häiritsee 
valkaisun lämpötilaprofiilia ja on energiataloudellisesti epäedullista. Bioesikäsittelyn 
investointikustannukset ovat pienet, mutta käyttökustannukset vielä melko suuret. 
Tarkemmin bioesikäsittelyå on selvitetty SYTYKE 16—projektissa. 
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2.1.2 	Valkaisukemikaalien valmistus 

Valkaisukemikaalien valmistuksen yleisperiaatteita reaktioyhtälöineen on selvitetty 
liitteessä 1, josta käy ilmi mm. seuraavana mainittavat klooridioksidin_ valmistus—
prosessit. 

Yleisin klooridioksidin valmistusprosessi Suomessa on Mathieson (8 kpl) (Liite 2), 
jonka oheistuote sisältää rikkihappoa ja natriumsulfaattia. Jos valkaisun klooridioksidi 
tuotetaan Mathieson—menetelmällä ja klooridioksidin kulutus on 60 kg akt.Cl,/TS9c , 

tulee oheistuotteita rikkinä 24 kg SITS ja natriumina 11 kg Na/TS90. 

Toiseksi yleisimmät klooridioksidin valmistusprosessit Suomessa ovat R3 (2 kpl) ja 
R3H (2 kpl). Nämä tuottavat oheistuotteena natriumsulfaattia niin, että R3H:ssa sen 
määrä on noin puolet pienempi kuin R3:ssa, koska R3H:ssa syöttökemikaaleista 
natriumkloridi ja osa rikkihaposta on korvattu suolahapolla. Rikiksi laskettuna oheis-
tuotetta tulee 12 kg S%TSçJ  R3:ssa ja 6 kg SITS, R3H:ssa. Natriumin määrä 
oheistuotteessa on 17 kg Na/TS90  R3:ssa ja 8,4 kg Na/TS90  R3H:ssa. 

Uusimmat klooridioksidin valmistusprosessit ovat R8—tyyppisiä (3 kpl). Tämän 
prosessin oheistuotteena on vaikeasti neutraloitava natriumseskvisulfaatti, jossa rikkiä 
on 7,3 kg S/TS90  ja natriumia 7,8 kg Na/TS90. Lisättäessä R3— ja R3H—laitosten kloori-
dioksidin valmistuskapasiteettia on R8 ollut edullisin vaihtoehto. 

R7—prosesseja Suomessa on kaksi kuten myös R6:tta vastaavia prosesseja. R5—
prosesseja on vain yksi. R5—prosessin oheistuote on natriumk1oridi. R6 ja sitä vas-
taavat ovat ainoita klooridioksidin valmistusprosesseja, jotka eivät tuota oheistuottei-
naan rikki—tai natrium—pitoisia yhdisteitä ja ovat näin kemikaalitaseiden kannalta hyviä 
ratkaisuja. Molemmissa näissä Suomen R6:tta vastaavissa prosesseissa — Oulussa ja 
Kuusankoskella — klooridioksidin valmistus on liitetty kloraattielektrolyysiin ja 
tarvittavan suolahapon valmistukseen. Tehtaissa on kloorin, kloraatin, suolahapon ja 
klooridioksidin valmistus yhdistetty niin, että sivutuotteet palautuvat prosessiin. Kloorin 
kulutus on integroidussa prosessissa noin 0,8 t yhtä syntyvää klooridioksiditonnia koh-
den. Tämä on kloorialkalitaseen kannalta edullinen, koska kloorin ohella syntyvä 
natriumhydroksidimäärä jää käytettäväksi vaikkapa valkaisuun. Integraattiin ulko-
puolelta ostettavat lähtöaineet ovat natriumkloridi, vesi, kloori ja sähkö. 

Kuvassa 3 on esitetty yleisimpien klooridioksidin valmistusprosessien tuottaman 
ylimääräkemikaalin sisältämä rikki ja natrium, kun aktiivikloorin kulutus valkaisussa, 
D(100 %), on 60 kg akt.Cl2/TS90. 

Taulukossa 1 on yhteenveto tavallisimpien modernin sellutehtaan klooridioksi-
diprosessin syöttö— ja sivutuotekemikaaleista yllä mainitulla aktiivikloorin määrällä. 

Eri klooridioksidin valmistusprosessit tuottavat eri määriä kaasuklooria epäpuhtautena. 
Pienimmillään epäpuhtaus on R8:ssa, sen uusimmassa versiossa R8M:ssä ja vielä ko-
keiluvaiheessa olevassa R— prosessissa R9:ssä, joissa epäpuhtaus on noin 0,1 % 
klooridioksidimäärästä (M. Fredette,1991). Myös Mathieson—prosessissa epäpuhtaus 
on hyvin pieni. R8M tuottaa oheistuotetta noin 22 % vähemmän kuin R8. R8M:ssä 
oheistuote saostetaan pienellä vesimäärällä natriumsulfaatiksi ja rikkihapoksi, joka pa-
lautetaan C102—generaattoriin. 

Alkalina valkaisussa käytetään natriumhydroksidia noin 25-35 kg NaOH%TSO, joka 
menee valkaisusta jätevesien käsittelyyn. Jos vain tiosulfaatiksi asti hapetettua valko—
lipeää käytetään, se lisää CODcr— kuormaa jätevesissä. 
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Kuva 3. C102  valmistuksen oheistuotteen rikki ja natrium, kun kulutus on 60 kg 
akt.Cl2/TS, 

Taulukko 1. Eräiden modernin sellutehtaan klooridioksidin valmistusprosessien 
syöttökemikaalit ja oheistuotteet, kun aktiivikloorin kulutus on 60 kg akt. C12/TS 

Syöttökemi- R3 R3H 	R5 	R6 R7 R8 
kaali 
t/tC102  

NaC102  1,68 1,68 	1,75 	- 1,68 1,65 
NaC1 1,15 - 	- 	- 0,35 0,025 
H2SO4  1,73 0,80 	- 	- 0,40 1,20 
HC1 - 0,70 	1,40 	- - - 
SO2  - - 	- 	- 0,40 - 
CH3OH - - 	- 	- - 0,14 
C12  - - 	- 	0,80 - - 
Sähkö (MWh) - - 	- 	8,5 - 

Oheistuote 
t/tC1 02  

Na2SO4  2,30 1,20 	- 	- 1,60 - 
Na3H-(SO4)2  - - 	- 	- - 1,30 
C12  0,70 0,70 	0,85 	0,32 0,25 0,04 
H2  - - 	- 	0,05 - - 
NaCl - - 	0,96 	- - - 
S:nä 12,4 6,2 	- 	- 8,6 7,3 
Na:na 17,0 8,4 	- 	- 12,5 7,8 
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Toisaalta COD—kuorman lisäyksen aiheuttaja on puhtaasti epäorgaaninen kemikaali. 
Happidelignifioinnin jälkeinen pH:n säätö voidaan tehdä esimerkiksi natriumseskvisul-
faatilla, jolloin säästetään ostorikkihappoa ja päästään osasta R8 ylimääräkemikaalista 
eroon. Viimeisen klooridioksidivaiheen jälkeisiin reaktioihin jäännöskemikaalien 
hävittämiseksi käytetään ostettua rikkidioksidia noin 1,0-1,5 kg S/TSJ, joka sekin 
päätyy jätevesiin. 

Merkittävässä määrin kemikaalitaseeseen kuitulinjalla vaikuttaa myös pesuhäviö, joka 
on esimerkiksi 9 kg Na2SO,,/TS~. Natriumia siinä poistuu tällöin 2,92 kg Na/TS90. Tätä 
vastaava laskennallinen rikkimäärä on noin 0,7 kg S/TSJ, kun valkolipeän sulfiditeet-
ti on 30 %, valkolipeän pelkistymisaste 95 % ja kaustisoitumisaste 88 % (E. Janhonen, 
1986). Sulfiditeetillä 35 % on poistuva rikkimäärä 0,8 kg S/FS. Yllä oleviin lukuihin 
sisältyy vielä oletus, että rikki ja natrium poistuvat massasta samalla inekanismilla. 

Valkaisu 	kg S/TS90 	 kg Na/TS90 

NaOH 	 — 	 14-20 
SO2 	1,0-1,5 	 - 
Pesuhäviö 	0,7-0,8 	 3 

2.1.3 Kemikaalikierto 

Varsinaisessa tehtaan kemikaalikierrossa ensimmäinen kemikaalitaseeseen vaikuttava 
osaprosessi on haihdutus. Haihduttamossa ja siihen liittyvissä järjestelmissä vapautuu 
rikkipitoisia kaasuja, jotka kerätään talteen jatkokäsittelyä varten. Saavutettu mustali-
peän kuiva—ainepitoisuus vaikuttaa edelleen soodakattilan rikkidioksipäästöihin. Kuiva-
ainepitoisuudella 75 %-80 % ovat soodakattilan rikkidioksidipäästöt tasolla 0 ppm 10 
ppm eli selvästi alle 0,5 kg SITS. Näihin päästöihin vaikuttavat myös muut ajopa-
rametrit, kuten sulfiditeetti, keon lämpötila, ilmajako ja kattilan kuorma. Kattilan ja 
sulan liuottajan rikkipitoiset kaasut ja pölypäästöt palautuvat kiertoon pesurien ja säh-
kösuotimien kautta. Jäljelle jäävät, prosessista poistuvat kaasut sisältävät hiukkasia noin 
100-500 mg/Nm3 (11 % 02, kuivat kaasut). Jos tämä lasketaan kokonaan natriumsul-
faatiksi on poistuva natrium 0,16-0,80 kg Na/TS90 ja rikki 0,11-0,55 kg S/TS,. Kor-
keammalla kuiva—aineella kasvaa lentotuhkan natriumkarbonaattimäärä ja siten poistuva 
natriummäärä suhteessa rikkiin. Jos soodakattilan rikkidioksidipäästö puhdistusten 
jälkeen on 100 mg/Nm3 (11 % 02, kuivat kaasut) on vastaava poistuva rikkimäärä 0,26 
kg SITS. 

Soodakattila 	 kg S/Ts90 	 kg Na/TS90 

Hiukkaset 	 0,11-0,55 	 0,16-0,80 
SO3 	 0,26 	 - 
TRS 	 < 0,1 	 — 

Kaustisoinnin eri osista vapautuu laimeita pelkistyneitä rikkipitoisia kaasuja, jotka 
voidaan kerätä pääosin talteen ja palauttaa kiertoon. Viherlipeäsakkaa kertyy noin 20 
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kg/TS, ja tästä noin puolet on kalsiumkarbonaattia. Jäännösalkali natriumoksidina on 
k.o. sakassa noin 7 % kuiva—aineesta, joten sakan mukana poistuu natriumia noin 0,6 
kg Na/TS90. Rikkiä viherlipeäsakan mukana poistuu noin 0,14 kg S/TSJ, kun oletuk-
set ovat samat kuin edellä pesuhäviön kohdalla. Yllä olevat luvut, 20 kg ja 7 %, ovat 
tehdaskohtaisia ja voivat olla alhaisempiakin. Sammuttimen hiekan mukana poistu-
vat rikki ja natrium eivät ole taseen kannalta merkittäviä. Kaustisoinnissa vapautuvat 
pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS) voivat vanhoissa tehtaissa olla alla olevaa suurempia. 

Kaustisointi 	 kg S/TS90 	 kg Na/TS9, 

Viherlipeäsakka 	 0,14 	 0,60 
Sammuttimen hiekka 	 <0,10 	 0,15 
TRS 	 <0,01 	 — 

Meesauuneissa, jotka on varustettu sähkösuotimella ja pesureilla, savukaasujen ja 
pölyjen mukana poistuvat kemikaalit palautuvat kiertoon. Puhdistuksien jälkeen 
prosessista poistuvat kemikaalimäärät eivät ole taseiden kannalta merkittäviä edellyt-
täen, että pesurivedet on kytketty kemikaalikiertoon. Jos väkevät hajukaasut poltetaan 
meesauunissa, niiden sisältämän energian talteenottamiseksi ja öljyn korvaamiseksi, 
voidaan ne pestä alkalipesurilla ennen polttoa. Hajukaasuille erillispoltto on suositelta-
vaa, ja se onkin yleistymässä. Meesauunin emissiot kytkeytyvät koko kaustisoinnin te-
hokkuuteen, erityisesti meesasuotimeen, ja ne ovat nykytekniikalla hyvin hallittavissa 
(E. Kiiskilä, 1990). Jos meesauunissa käytetään tukipolttoaineena öljyä, kasvattaa se 
kemikaalitaseen rikkiylimäärää noin 0,4 — 1,0 kg S/TS öljyn rikkipitoisuuden 
mukaisesti. 

Meesauuni 	 kg S/TS~ 	 kg Na/TS90 

Hiukkaset (<30 mg/Nm') 	 < 0,01 	 < 0,01 
SO2 (< 100 ppm) 	 < 0,2 	 - 
TRS (< 10 ppm) 	 < 0,02 	 — 

Apukattilat, joissa poltetaan kuorta, lietettä ja muita fossiilisia polttoaineita, ovat 
kemikaalitaseiden kannalta erillisiä yksiköitä. Polttotekniikasta ja lietteen koostu-
muksesta riippuen rikkidioksidipäästöjen vähentämiseen saatetaan tarvita alkalipesuria. 
Pesuvedet johdetaan jätevesien käsittelyyn. 

Taulukkoon 2 on kerätty edellä olevasta tarkastelusta merkittävimmät rikki—ja natrium —
virtaukset eri kohdissa sulfaattiprosessia. Ylivoimaisesti tärkeimpiä kemikaali-
kulutusten ja — taseiden kannalta ovat valkaisun natriumhydroksidi, klooridioksidin val-
mistuksen oheistuote, lentotuhka ja suovan palstoitus. Määrä —kohdassa ilmoitetut luvut 
ovat niitä tyypillisiä arvoja, joita A. Ahlström Osakeyhtiössä käytetään modernin sellu-
tehtaan laskuissa. Taulukon laimeilla hajukaasuilla tarkoitetaan haihduttamon, pesun ja 
lajittelun, mäntyöljyn keiton sekä liuottajan ja sekoitussäiliön laimeita kaasuja ja muita 
laimeita säiliöhonkiä. 
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Taulukko 2. Merkittävimmät rikki— ja natriumvirtaukset eri kohdissa sulfaattiprosessia 

Määrä 	 kg S/TS,, 	 kg Na/TS,, 

Soodakattilapäästöt: 

Hiukkaset — 	100 mg/Nm3 	0,11 	 0,16 
SO2  — 	 100 mg/Nm3 	0,26 
TRS (H2S) — 	8 mg/Nm3 	 0,10 	 — 

Meesauunipäästöt: 

SO2  — 	 300 mg/Nm3  0,20 	 - 
Meesauunin öljy + 1,0 	 — 

Kaustisoinnin päästöt: 

Viherlipeäsakka — 	20 kg/TS,0  0,14 	 0,60 
Sammuttimen hiekka — 10 kg/TS,, 0,10 	 0,15 
Puu ja vesi + 0,50 	 0,50 

Happidelignifiointi: 

MgSO4  + 	 2 kg/TSw 	 0,53 

Valkaisu 

NaOH — 35 kg/TSw  — 	 20 
SO2  — 3 kg/TS, 1,50 	 - 
C1O2  valmistus +/— 0-24 	 0-17 
Pesuhäviö — 9 kg/TS 0,7 	 3 
Suovan palstoitus + H2SO4:llä 2,0-4,0 	 — 
Lentotuhka +/— 80 kg/TS90  11,0-16,0 	 18,0-27,0 
Laimeat hajukaasut — 0,1-1,0 	 — 

+ = lisäys prosessiin, — = poistuma prosessista, 
+/— säädellään tehdaskohtaisesti 

2.2 Valtakunnalliset tekijät 

2.2.1 Ostokemikaalit 

Natriumia tai rikkiä sisältäviä ostokemikaaleja valkaistua sulfaattimassaa valmistavalle 
sellutehtaalle ovat Na2SO4, NaOH, NaCl, Na2CO3, H2SO4, MgSO4, NaC1O3  ja SO2  sekä 
rikki ja öljy. Kuvassa 4 on esitetty näistä merkittävimpien kemikaalien kulutuksen ja 



hinnan kehitys Suomen metsäteollisuudessa vuodesta 1985 lähtien laskettuna vuosi-
keskiarvoina. NaOH:n osalta kuva ilmoittaa tehtaalle ulkomailta ostettavan nestemäisen 
NaOH:n spot—hinnan kehityksen. Selvästi voimakkaimmin on noussut natriumhydrok-
sidin hinta. Ylärajan — noin 2000 FIM/t — asettanee soodasta kaustisoimalla val-
mistettu lipeä. Soodan hintakehitys ei ole aivan noudattanut maailmanmarkkinoiden 
hintoja, koska se on vuoteen 1990 asti ostettu Neuvostoliitosta. Tästä syystä sen 
hintakehitys poikkeaa natriumhydroksidin hintakehityksestä, jota se kemikaalina osittain 
korvaa. 
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Kuva 4. Tuontikemikaalien kulutus— ja hintakehitys 

Taloudellisesti merkittävimmät kemikaalit ovat natriumhydroksidi ja natriumkloraatti. 
Natriumhydroksidin kokonaiskulutus Suomessa vuonna 1989 oli 413 000 t. Metsäteolli-
suuden osuus tästä oli noin 299 700 t. Ulkomailta jouduttiin tuomaan noin 191 000 t. 
Natriumhydroksidi valmistetaan natriumkloridista ja vedestä elektrolyysin avulla. Yhtä 
kloorikilogrammaa kohti saadaan 1,13 kg natriumhydroksidia, ja lisäksi sivutuotteena 
syntyy vetyä. Tarvittava raaka—aine — natriumkloridi — tuodaan ulkomailta, ja sen hinta 
varastoon toimitettuna on noin 200 mk/t NaCl. Klooritonnin ja natriumhydroksiditonnin 
keskihinnan on nykykustannustasolla oltava yhteensä noin 2200 mk/t, jotta tuotanto 
Suomessa olisi taloudellisesti kannattavaa. Natriumkloraattia valmistetaan elektro-
lysoimalla natriumkloridiliuosta. Suomen tuotanto vuonna 1989 oli noin 159 500 t. 
Tärkein käyttöalue on klooridioksidin valmistus. Kuvan 4 hintatiedot ovat vuosikeskiar-
voja, jolloin vuoden 1991 luvussa on mukana jo devalvaation vaikutus. 

Tarkasteltaessa ostettavien ja tehtaalla valmistettavien kemikaalien hintoja ja niiden 
muodostumista havaitaan, että otsoni on ylivoimaisesti kallein ja sen energia— ja inves-
tointikustannukset ovat suurimmat (J. Pöyry, 1991). Seuraavaksi kalleimpia ja investoin-
tikustannuksiltaan suurimpia ovat klooridioksidi ja vetyperoksidi. Halvimpia kemikaaleja 
sellutehtaalle ovat rikkihappo ja happi. 

2.2.2 Mäntyöljy 

Yleisperiaatteita mäntyöljyn valmistuksesta ja sen liittymisestä sulfaattisellun valmis-
tukseen on esitetty liitteessä 3. 
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Suomalaisten tehtaiden mäntyöljysaannot vaihtelevat välillä 30 kg/TS90  aina pohjoisten 
tehtaiden 60 kg/TS90  saakka. Koivukeittoon uutteiden alentamiseksi käytetty mäntyöl-
jy tai suopa nostaa myös "koivuöljyn" saannoksi yli 30 kg/TS90. Puulajisuhteista ja 
kasvupaikasta riippuen suovan palstoitus tuo prosessiin rikkiä 2 kg/CS90-4 kg/TS90. 
Palstoitus voidaan suorittaa myös klooridioksidin valmistuksen oheistuotteella rikkiha-
pon sijaan, mutta tällöin rikkiä tulee vielä enemmän lipeäkiertoon. Koivumassan uutteen 
alentamisessa käytetyn mäntyöljyn vaihto suopaan keiton lisäaineena vähentää pals-
toitustarvetta ja pienentää prosessiin tulevaa rikkimäärää. 

Mäntyöljyn valmistuksesta rikittömillä kemikaaleilla on äskettäin tehty selvitys (J. Pöyry, 
1991). Selvityksessä tutkittiin rikkihapon osittaista korvaamista hiilidioksidilla, 
suolahapon käyttöä rikkihapon sijasta ja laimean (10 %) rikkihapon käyttöä. Hiilidiok-
sidi reagoi suovan veden kanssa muodostaen hiilihappoa, joka edelleen palstoittaa 
suovan korvaten sen natriumin vedyllä. Käytettäessä hiilidioksidia alkupalstoitukseen on 
rikkihapon tarve voitu puolittaa, mutta prosessi ei ole taloudellisesti kannattava. 
Investointikustannukset ovat noin 40 % suuremmat ja välittömät käyttökustannukset 
noin 30 % suuremmat kuin perinteisen suovastamon. Suolahappoprosessi on investointi—
kustannuksiltaan samaa luokkaa kuin perinteinen suovastamo ja käyttökustannuksiltaan 
noin kolmanneksen halvempi. Suolahappoprosessin emävesi sisältää natriumkloridia, jo-
ten sitä ei voida laittaa sellutehtaan kemikaalikiertoon. Emäveden viemäröinti ei ole 
ratkaisu sen sisältämien hartsihappojen ja menetettävän natriumin vuoksi. Kloori-
alkalitaseen kannalta suolahappoprosessi on hyvä, koska ostamalla suolahappoa 
klooritehtaalta sellutehdas saa ekvivalenttimäärän natriumhydroksidia. Laimean 
rikkihapon käyttö ei ole taloudellisesti järkevää, koska emäveden määrä kasvaa yli 
kaksinkertaiseksi normaaliin suovastamoon verrattuna. 

Joissakin tehtaissa mäntyöljyä valmistetaan, jotta meesauunille saadaan öljyä korvaavaa 
tukipolttoainetta. Ruotsissa polttoaineiden ympäristöverotus suosii tämäntapaista 
ratkaisua. 

Suomessa mäntyöljyä jalostetaan Oulussa ja Valkeakoskella. Kuvassa 5 on mäntyöljyn 
hinnan ja jalostusmäärän kehitys Suomessa (K. Ukkonen, 1991). Vaikka mäntyöljyyn 
perustuvat tuotteet ovat harvoja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia kemian 
teollisuutemme tuotteita, ei sen kansantaloudellinen merkitys ole kovin suuri. Kil-
pailuasemaamme huonontaa raakamäntyöljymme heikko keskimääräinen laatu, joka tulee 
suuresta koivuosuudesta massan valmistuksessa. Eukalyptuspuun uutteet ovat lipeään 
liukoisia ja osittain haihtuvia, joten sen käyttö pienentää koivuöljyn osuutta ja parantaa 
mäntyöljyn laatua. Valkaisukemikaalien kulutus on eukalyptusmassalle pinempi kuin 
kotimaisille puulajeille. 

2.2.3 Kloori—alkalitehtaat 

Kloori—alkalitehtaita on Suomessa neljä ja niiden yhteinen kloorin tuotanto oli vuonna 
1990 169 000 t ja natriumhydroksidituotanto 186 000 t (H. Kallonen,1991). Vuoden 
1991 kloorin tuotanto tulee olemaan noin 130 000 t. Selluteollisuus on Suomessa suurin 
kloorin kuluttaja noin 80 %:n osuudella, joten tuotantoluvut ovat kehityssuunnan mukai-
sesti laskussa. Veitsiluodon kloori--alkalitehdas tekee lisäksi natriumkloraattia myös 
myyntiin ja kuten myös Finnish Chemicalsin Joutsenon ja varsinkin Aetsän tehdas. 
Tuotannon suurin kustannustekijä on sähkö, jonka osuus kustannuksista on yli puolet. 
Ympäristöystävällisin valmistusmenetelmä perustuu mernbraaneihin, jolloin sähkön 
kulutus on noin 2,5 MWh/t NaOH (U. Tetsuya, 1990). Suomessa Joutsenon tehtaalla on 
käytössä membraanimenetelmä, muut käyttävät elohopeamenetelmää. Kuvassa 6 on 
Suomen kloori—alkalitehtaiden kloorin tuotanto (H. Kallonen, 1991). Kuvaan on merkitty 
myös Suomeen tuotavan natriumhydroksidin määrän kehitys. 
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Kuva 5. Mäntyöljyn hinnan ja jalostusmäärän kehitys 
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Kuva 6. Kloorin tuotanto ja natriumhydroksidin tuonti. 

3 PÄÄSTÖRAJAT 

Natrium— ja rikkitaseisiin vaikuttavat päästörajat koskevat rikkidioksidia, pelkistyneitä 
rikkiyhdisteitä, pölyä ja orgaanisia klooriyhdisteitä (AOX). 

Vanhoille tehtaille on asetettu vuonna 1987 tavoitteeksi enimmäispäästö ilmaan 6 kg 
SO2/TS90  sekä uusille ja uusittaville 4 kg S02/TS90. Käytännössä raja uusille tehtaille on 
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3 kg SO2/TS90  tai sitä alempi. Valtioneuvoston 17.1.1991 tekemän periaatepäätöksen 
mukaisesti Suomen kaikkia rikkipäästöjä on vähennettävä 80 % vuoden 1980 tasosta. 
Periaatepäätöksen toteuttamista pohtii nyt rikkitoimikunta. 

Pelkistyneet rikkiyhdisteet on kerättävä ja käsiteltävä sekä uusissa että vanhoissa 
tehtaissa. Uusissa tehtaissa väkevien hajukaasujen talteenottoasteen on vuositasolla 
oltava yli 95 % ja laimeiden yli 90 %. Soodakattilan savukaasujen rikkivetypäästön 
pitää olla pienempi kuin 10 mg/Nm' (11 % 02, kuivat kaasut) yli 95 % käyntiajasta 
kuukausikeskiarvona. Meesauunille luvut ovat 50 mg/Nm' (11 % 02, kuivat kaasut) ja 
90%. 

Toiminnassa olevien tehtaiden oli vuoden 1992 alkuun mennessä esitettävä suunnitelma 
laimeiden hajukaasujen käsittelystä. 

Soodakattilan ja meesauunin hiukkaspäästöt pitää olla alle 100 mg/Nm' (11 % 02, 
kuivat kaasut). 

Kuvassa 7 on yllä mainitut päästörajat rikkitaseen kannalta. 

N S02 F IRS E1 PÖLY 

Kuva 7. Rikkiä koskevat päästörajat sellutonnia kohden 

Orgaanisia klooriyhdisteitä jätevesissä rajoitetaan parametrilla AOX, jonka edustavuu-
desta käydään jatkuvasti keskustelua. Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuodelle 1995 
asettaa AOX tavoitteeksi 1,4 kg/TS koko maan vuosikeskiarvona erittelemättä 
puulajeja. Muiden maiden esimerkkiä seuraten todennäköinen tavoite lähestyttäessä 
vuotta 2000 voi olla 0,5 kg/TS. Jätevesien AOX—arvo on suurempi havupuusellun 
valmistuksesta kuin lehtipuusellun valmistuksesta. Kuvassa 8 on AOX:n pienentämisen 
(2,0 kg(TS ---> 0,5 kg/TS90) vaikutus rikkiylimäärään yleisimmillä klooridioksidin 
valmistusprosesseilla. Kuvan 8 esimerkki on arvio, joka perustuu alla olevaan ole-
tukseen AOX:n riippuvuudesta kloorikaasun ja klooridioksidin määristä valkaisussa. 

AOX=0,1 *(C+D/5)-0,2 

Yllä olevassa kaavassa C ja D ovat valkaisussa käytetyt kaasukloori— ja klooridioksidi-
määrät sellutonnia kohden aktiiviklooriksi laskettuna. Kuvan 8 esimerkki on teo- 
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reettinen, sillä AOX—tasoa 0.5 kg /TSB  ei vielä voida saavuttaa ilman ulkoista jätevesien 
käsittelyä. 

kg S/TS90 
10 

8 

6 

4 

2 

M 	R3H 	R8 

Kuva 8. AOX:n pienentämisen (2,00 kg/TS90  --> 0,50 kg/TS) tuoma rikkilisä 
prosessiin 

AOX:n pienentäminen vaikuttaa tietysti myös kloori—alkalitehtaisiin pienentämällä 
kloorin tarvetta. Ruotsissa, josta koko AOX—problematiikka on paljolti lähtöisin, ollaan 
nyt siirrytty keskustelemaan haitattomasta AOX—tasosta AOX:n minimoimisen sijaan. 
Erääksi mittaparametriksi on nostettu EOX, joka mittaa orgaanisella liuottimella 
uuttuvaan orgaaniseen aineeseen sitoutuneen kloorin määrää. 

Jätevesipäästöjen rikille ja natriumille ei ole asetettu yleisiä rajoja. Natrium— ja 
rikkitaseiden säätö poistamalla näitä kemikaaleja jätevesien mukana, esimerkiksi lento—
tuhkan tai klooridioksidin valmistuksen oheistuotteen muodossa, ei pidemmällä 
tähtäyksellä ole mahdollista. 

4 TASEIDEN SÄÄTÖMAHDOLLISUUKSIA 

Kemikaalitaseiden säädön tehdaskohtaisena tavoitteena on pienentää ympäristöön 
joutuvien kemikaalien määrää ja vähentää tehtaalle ostettavia kemikaaleja. Valtakun-
nallisena tavoitteena on samoin ympäristökuormituksen pienentäminen ja Suomeen 
ostettavien kemikaalien, erityisesti natriumhydroksidin, määrän vähentäminen. Nämä 
tavoitteet tulisi saavuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja sellaisin teknisin ratkaisuin, 
jotka ovat luontevasti osa sulfaattisellun valmistuksen kemikaalikiertoa. Seuraavassa on 
arvioitu tunnetuimpia ratkaisumandollisuuksia natrium— ja rikkitaseiden säätämiseksi. 
Natriumsulfaatin myyntiä ei ole erikseen tarkasteltu, koska sen markkinat ovat tällä 
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hetkellä hyvin pienet. Tulevaisuudessa tehtailla, jotka valkaisevat kokonaan kloorikemi-
kaalittomasti, voi tilanne tämän make—up kemikaalin tarpeen suhteen olla toinen. 

4.1 Klooridioksidiprosessin muuttaminen 

Klooridioksiprosessin muuttamisen yhtenä perusteena voi olla ympäristöpäästöjen 
pienentäminen. Jos happidelignifiointi on jo käytössä voidaan vesistöön joutuvia 
orgaanisia klooriyhdisteitä edelleen vähentää esimerkiksi kasvattamalla klooridioksidin 
osuutta valkaisussa, mikäli kaasukloorin käytöstä ei ole vielä kokonaan luovuttu. Täl-
löin on valmistuskapasiteettia saatava lisää. Perusteena voi sisämaassa olevassa tehtaassa 
olla myös jätevesiin joutuvien epäorgaanisten suolojen määrän vähentäminen. Tämä 
tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun valmistusprosessina on Mathieson ja oheis-
tuotteesta ei muulla tavoin päästä eroon. Orgaanisia klooriyhdisteitä voidaan tietysti 
pienentää myös muilla tavoin kuten peroksidin käytöllä, alentamalla keiton kappalu-
kua tai pienentämällä pesuhäviötä. 

Useimmissa R—prosesseissa klooridioksidin tuottamiseenja käsittelyyn tarvittavat laitteet 
ovat lähes samoja, erot ovat raakakemikaalien ja sivutuotteiden käsittelylaitteissa. 
Useimmat R— prosessit voidaan näin melko pienin investoinnein muuttaa toisikseen. 
Poikkeuksen tästä tekee muutos R6:ksi, joka prosessin erilaisuuden vuoksi vaatii 
kertaluokkaa isommat investoinnit. Muutokset suolahappoa lähtökemikaaleina käyttäviksi 
prosesseiksi ovat perusteltuja, mikäli ne voidaan yhdistää kloraattielektrolyysiin. Tällöin 
niiden oheistuotteet, vety, kloori ja natriumkloridi, tulevat taloudellisesti käytettyä. 
Mikäli kaasukloorin käytöstä ollaan kokonaan luopumassa, on integraateissa tulevaisuu-
dessa kysymys siitä, mihin kloori—alkalilaitoksen kloori laitetaan. Hyvin pieni osa 
voitaneen valmistaa natriumhypokloriitiksi ja laittaa valkaisuun, mutta lopulle osalle on 
vaikea löytää käyttöä. 

Muutos jostain R—prosessista RX:stä R5:ksi saattaa olla yksinkertainen — lisätään suo-
lahapon syöttö— ja raaka—aineeksi tarvittavaa suolahappoa on nyt edullisesti saatavil-
la. Rikkitase paranee huomattavasti, koska ylimääräkemikaali — natriumkloridi — ei 
sisällä rikkiä eikä sitä muutoinkaan voida laittaa kiertoon. Natriumkloridi pitäisi kuljettaa 
kloraatti— tai kloori—alkali—tehtaalle, jossa se korvaisi osan ulkomailta ostettavasta 
natriumkloridista. Nykyisen laitoksen RX kapasiteetti voi muutoksen seurauksena laskea. 
RX:n materiaalivalinnat voivat vaikeuttaa muutosta. 

Kustannukset muutettaessa uusimpaan R9—prosessiin eivät vielä ole tiedossa. Tämä on 
kaikista klooridioksidin valmistusprosesseita ympäristöystävällisin, koska sen sivutuote 
on natriumhydroksidi (M. Fredette, 1991). 

Mikäli klooridioksidi valmistetaan Mathieson—prosessilla, voidaan oheistuotteiden 
määrää pienentää muuttamalla se Mathieson L—tyyppiseksi tai kaskadikytkemällä se 
SVP—prosessiin. 

Klooridioksiprosessia muuttamalla voidaan pienentää sen oheistuotteiden määrää, ja li-
säämällä klooridioksidin osuutta valkaisussa voidaan pienentää valkaisun tuomaa AOX 
kuormitusta, mutta nämä eivät tietenkään välttämättä vielä kokonaan ratkaise kemikaali-
taseiden epätasapainoa. 
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4.2 Elektrohydrolyysi 

Elektrohydrolyysi on uusi menetelmä, joka perustuu bipolaarisiin kalvoihin, joiden avulla 
pystytään hajottamaan vesi hydroksyyli— ja vetyioneiksi. Kun tähän yhdistetään normaa-
lit kationi— ja anioinivaihtokalvot voidaan laitteistolla tuottaa puhtaasta natriumsulfaa-
tista natriumhydroksidia ja rikkihappoa (M. Pokkinen, 1990,1991). Kun klooridioksidin 
valmistusprosessina on R8, ja sen tuottaman ylimääräkemikaalin lisäksi elek-
trohydrolyysillä hajotetaan puhdistettua lentotuhkaa, saadaan rikkitase tasapainoitettua. 
Elektrohydrolyysin tuotteena syntyvä rikkihappo joudutaan väkevöimään haihdutta-
malla ennenkuin se käytetään R8— prosessissa ja suovan palstoituksessa. Ostettavan 
rikkihapon tarve jää tässä ratkaisussa hyvin pieneksi. Natriumhydroksiditasetta ei koko-
naan saada tasapainoon, mutta ostettava määrä vähenee noin kolmasosalla. Jos kaasu-
maiset rikkipäästöt asettuvat tasolle 0,5 kg S/TS,, ja mäntyöljyn tuotto on kovin suuri, 
ei tämä ratkaisu kestä suovan palstoitusta, vaan rikkitase joutuu epätasapainoon. Me-
netelmällä ei vielä ole selluteollisuudessa teollisuusmittakaavan sovellusta. 

4.3 Rikin talteenotto kaasuista 

Pelkistyneitä rikkiyhdisteitä vapautuu mm. keitossa, mäntyöljykeitossa, pesussa, 
haihdutuksessa ja mustalipeän lämpökäsittelyssä. Mikäli vapautuvat määrät ovat suuria 
on rikki järkevää ottaa näistä talteen, joko suoraan tai polttamalla ne ensin rikkidioksi-
diksi. Talteenottoprosesseja on lukuisia ja tuotteena niissä useimmissa on joko kalsium-
sulfaatti, natriumsulfaatti, rikkidioksidi tai rikkihappo. Rikkidioksidi voidaan ottaa talteen 
normaalissa vesipesurissa, jonka tulos liukoisuustulon mukaisesti paranee nostettaessa 
painetta ja laskettaessa lämpötilaa. Tämän ratkaisun vesimäärät muodostuvat kuitenkin 
käytännön sovellutuksissa liian suuriksi. Edelleen rikkidioksidi voidaan ottaa talteen 
rikkidioksidina absorptiolla ja haihdutuksella tai muuttaa rikkihapoksi märkäkatalyyt-
tisesti. Uusin tulokas on perinteisen Claus—menetelmän parannus (J. Borsboom, 1990). 
Tässä menetelmässä Claus—prosessista jäänyt rikkivety hapetetaan selektiivisellä 
katalyytillä elementääririkiksi. Selluloosateollisuudessa syntyvät rikkikaasut ja niistä 
poltossa saatavat savukaasut eivät suoraan kelpaa koostumuksensa vuoksi Claus—reak-
toriin. 

Absorptio ja haihdutus on rikkidioksidin tuottamiseen savukaasuista ehkä koetuin 
prosessi (A.L. Kohl and F.C. Riesenfeld, 1985). Tällä prosessilla voidaan saavuttaa noin 
90 %:ista rikkidioksidin poisto savukaasuista ja tuotteena saadaan noin 85 % SO2-
kaasua. 

Märkäkatalyysi on puolestaan koettu menetelmä tuottaa rikkihappoa (O.R. Bendixen, 
1987). Prosessi soveltuu kaasuille, joiden S02—pitoisuus on 300 ppm:stä aina 5-6 til-
%:iin asti kuivissa kaasuissa. Tuotetun rikkihapon väkevyys on 93-98 %. Absorptios-
sa ja haihdutuksessa tuotettu rikkidioksidi voidaan käyttää viimeisen valkaisuvaiheen 
jälkeisiin reaktioihin jäännösklooridioksidin kanssa, R7— tai Mathieson—prosessiin tai 
laimennettuna märkäkatalyysiprosessiin. Rikkihappo voidaan puolestaan käyttää kloo-
ridioksidin valmistukseen ja pH:n säätöön valkaisussa. Mikäli vapautuvat määrät ovat 
riittävän suuria voidaan taseet rikin osalta tasapainottaa. Jos klooridioksidin valmistus—
prosessina on muu kuin R6 ja sen ylimääräkemikaali laitetaan mustalipeän mukana pro-
sessiin jää ongelmaksi natriumylimäärä taseessa. 
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Talteenottomenetelmäksi kaasumaisille rikkiyhdisteille voisi ajatella myös niiden 
alistökiömetristä polttoa, jota on ainakin laboratoriomittakaavassa kokeiltukin. 

4.4 Viherlipeän karbonointi 

Viherlipeän natriumsulfidin muuttaminen rikkivedyksi ja natriumkarbonaatiksi voidaan 
tehdä usealla eri tavalla. Tunnetuimmat näistä ovat Stora— ja Tampella—menetelmä (E. 
Saiha, 1968, H. Wallgren, 1969). Jotta kemikaalikierto saataisiin suljetuksi on tähän 
lisättävä erillinen kaustisointi— ja rikkidioksidin valmistuslaitos. Molemmilla prosesseilla 
on muutamia referenssiä sulfiittimassan valmistuksessa, mutta kumpaakaan ei vielä ole 
sovellettu sulfaattimassan valmistukseen. Kemikaalitaseisiin nämä tuovat ratkaisun 
erityisesti silloin, kun klooridioksidin valmistusprosessina on Mathieson. Molemmat 
menetelmät koetaan monimutkaisina, tilaa vievinä ratkaisuina ja ne eivät ole yleistyneet. 

4.5 Suovan käsittely 

Raakamäntyöljyn laatu, sen hinta verrattuna öljyyn ja suovan palstoituksen kautta 
prosessiin tuleva rikkimäärä tekevät suovastamosta yhä vaikeammin perusteltavan 
osaprosessin. Toinen ratkaisu voisi olla suovan poltto ja sen sisältämän energian 
talteenotto. Polttoratkaisuissa säästytään palstoittamoinvestoinnilta ja emäveden kä-
sittelyn kustannuksilta ja haitoilta. 

Suopa voidaan ajatella käsiteltävän polttamalla joko soodakattilassa, meesauunissa tai 
erillisessä polttojärjestelmässä. Poltto soodakattilassa lisää sularäjähdysvaaraa suovan 
suuren vesisisällön vuoksi ja varaa osan kattilan kapasiteetista, mutta sitä tehdään aika 
ajoin sellutehtailla. Suovan polttoa meesauunissa on kokeiltu, ja sillä ei ole havaittu 
olevan vaikutuksia rikkidioksidipäästöihin. Sen sijaan ongelmaksi saattaa tulla suovan 
mukana tulevan natriumin käyttäytyminen. 

Polton kannalta suovan analyysi on seuraava: 

Suovan analyysi 

Kuiva—aine 65 % 
C kuiva—aineessa 65-70 % 
H kuiva—aineessa 8-9 % 
N kuiva—aineessa 0-0,2 % 
S kuiva—aineessa 0,5-1,5 % 
Cl kuiva—aineessa <0,1 % 
Na kuiva—aineessa 5,0-6,5 % 
K kuiva —aineessa <0,1 % 
0 (erotuksena) kuiva —aineessa 21-13 % 

Kalometrinen lämpöarvo 
kuiva—aineessa 	 34-35 MJ/kg 
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Pääprosessien toiminnan kannalta erillispoltto voisi olla suositeltava ratkaisu. Hapetta-
vassa erillispoltossa syntyvä sula olisi natriumsulfaatin ja natriumkarbonaatin seos, joka 
laimennuksen jälkeen sekoitettaisiin heikkoon mustalipeään natriumin talteenottami-
seksi. Tämä lisäisi jonkin verran haihduttamon ja soodakattilan kuormaa. Syntyvistä 
savukaasuista otettaisiin energia talteen jätelämpökattilassa, jonka tuottama höyry liitet-
täisiin soodakattilan höyryjärjestelmään. Suovan sisältämän suuren natriummäärän vuoksi 
savukaasut eivät sisältäisi rikkidioksidia ja niiden pesu voitaisiin suorittaa ilman alkalia. 
Järjestelmän polttoaineteho olisi suovan määrästä riippuen 10-20 MW, joka sähkö—
tehona on noin 1-2 MW. Tämä ratkaisu olisi parhaiten toteutettavissa suunniteltaessa 
uutta tehdasta. Ratkaisulla tasapainoitettaisiin aina rikkitasetta ja natriumtasetta niissä 
tapauksissa, joissa palstoitukseen käytetään klooridioksidin valmistuksen ylimääräkemi-
kaalia. 

4.6 Kloori—alkalitehtaiden käyttö 

Etsittäessä kansallista ratkaisua natrium— ja rikkitaseiden säätöön niin, että käytetään 
nykyistä kuljetusverkostoa ja muuta infrastruktuuria, ovat rakennetut kloori-
alkalitehtaat eräs vaihtoehto. Mikäli ne voitaisiin muuttaa elektrohydrolyysilaitoksiksi 
voitaisiin niissä keskitetysti käsitellä sekä lentotuhka että klooridioksidin valmistuksen 
oheistuote. Kloori—alkalitehtailla valmiina oleva sähköjärjestelmä, kemikaalien 
esikäsittely ja rakennukset saattavat tehdä tästä ratkaisusta paremman kuin esimerkiksi 
tehdaskohtaiset elektrohydrolyysilaitokset. Syntyvä lentotuhkamäärä on kuitenkin erit-
täin suuri noin 80 t/d, jos tuotanto on 1000 TS/d. Sen sijaan klooridioksidilaitoksen 
oheistuotetta syntyy vähemmän ja epäpuhtautena on vain klooria, vetyä tai natrium-
kloridia. Esimerkiksi R8—laitoksesta natriumseskvisulfaattia tulee noin 30 t/d, jos tuo-
tanto on 1000 TS,,/d ja valkaisun aktiivikloorin kulutus on 60 kg åkt.Clz/TS~. R8:ssa 
epäpuhtautena on vain hyvin vähän klooria. Ongelmaksi tässä ratkaisussa jää syntyvän 
natriumhydroksidin laimeus, mikä tekee kuljetuskustannukset ylivoimaisen suuriksi. 
Haihdutus puolestaan kasvattaa investointikustannuksia. 

4.7 Erillinen kaustisointi 

Erillinen kaustisointi, lähtien ostetusta natriumkarbonaatista, voidaan tehdä joko 
keskitetysti tai jonkun sellutehtaan yhteyteen rakennettavassa sivulinjassa. 

Suomessa on kymmenkunta suurehkoa kaustistamoa, johon sivulinja voitaisiin rakentaa 
niin, että käytetään nykyistä meesauunia syntyvän kalkin polttoon. Sivulinjaan tarvitaan 
kalkin sammutin, kaustisointisäiliöt, meesasuodin ja varastosäiliö tuotelipeälle. Syntyvää 
meesaa voitaisiin käyttää pienen fosforipitoisuuden takia myös jätevesien pH:n sää-
töön. Ongelmana on kalsinoitumisessa vapautuva erittäin suuri hiilidioksidmäärä. 

Valmistettaessa keskitetysti natriumhydroksidia natriumkarbonaatin vesiliuoksesta 
tarvitaan yllä olevan lisäksi uuni kalkin regenerointia varten. 

Näiden ratkaisujen tekninen hyvyys riippuu tuotetun natriumhydroksidin puhtaudesta. 
Jäännöskarbonaatti ja muut epäpuhtaudet heikentävät lipeän laatua. Enemmän ratkaisus-
sa on kuitenkin kysymys sen taloudellisesta kannattavuudesta (H. Lindberg et. al., 1991). 
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Jos natriumkarbonaatti joudutaan ostamaan kidevedellisenä — dekahydraattina — tulevat 
kuljetuskustannukset tässäkin ratkaisussa hyvin suuriksi. 

4.8 Hapetettu valkolipeä 

Kuten edellisistä luvuista on käynyt ilmi pyrkii sellutehtaan kemikaalikiertoon kerty-
mään ylimäärin natriumia, kun klooridioksidin valmistuksen oheistuotteet laitetaan 
kemikaalikiertoon. Suomessa natriumtasetta tasapainotetaan käyttämällä hapetettua 
valkolipeää happidelignifioinnissa. Hapettamattomana valkolipeää ei voida käyttää, koska 
sen sulfidi vaurioitaa kuitua ja heikentää massan laatua ja lisäksi se kuluttaa happea. 
Sallittu valkolipeän jäännössulfidipitoisuus on noin 4 g/1 natriumsulfidina. Happidelig-
nifiointiin käytetyt kemikaalit palautuvat kiertoon. 

Pyrittäessä edelleen sulkemaan varsinaista valkaisimoa voisi ajatella käytettävän 
laajemmin hapetettua valkolipeää ostettavan natriumhydroksidin asemasta. Tiosulfaatti 
ja kierrosta kertyvät raskasmetallit ovat kuitenkin ongelmallisia esimerkiksi otsoni— ja 
peroksidivalkaisussa. Hapettaminen sulfaatiksi asti parantaa tilannetta. Alkalin kulutus 
näissä uudemmissa valkaisukonsepteissa on jonkin verran perinteistä alhaisempi. Aivan 
täysin valkaisimoa ei voitane sulkea, vaan kiertoja on avattava ainakin raskasmetalli-
taseiden edellyttämä määrä. 

Kaupallisia valkolipeän hapetusjärjestelmiä on useita. Useimmissa Suomeen asennetuissa 
järjestelmissä hapetustuoteena saadaan tiosulfaattia ja hapettimena käytetään ilmaa tai 
happea. Hapetus—pelkistysprosessi voi tapahtua myös kiinteän katalyytin läsnäollessa. 
Hapettimena käytetään tällöin myös ilmaa tai happea. Hapetustuotteena saadaan 
tiosulfaattia. Selvitysten mukaan kiinteän katalyytin käyttöön perustuva valkolipeän 
hapetus on käytössä olevista menetelmistä käyttökustannuksiltaan edullisin. 

Hapetetun valkolipeän vaikutuksia esimerkiksi eri laitteiden korroosioon ei vielä tarkasti 
tiedetä, minkä vuoksi sen käyttöön suhtaudutaan varauksellisesti. Massan laadun ja 
valkaisukemikaalien kulutuksen kannalta hapetus olisi hyvä viedä sulfaatiksi asti. 

4.9 Kloor idioksidittomuus 

Eri paperilajien markkinat elävät hyvin voimakkaassa muutoksessa tällä vuosikymme-
nellä. Lähes paperilajista riippumatta siihen on sisällyttävä kierrätyskuitua, ja valkaisun 
kloorikemikaalittomuus on etu. Tämä tilanne markkinoilla, jonka pysyvyyttä ei tiedetä, 
asettaa koko valmistusketjun aina massan valmistuksesta painotaloihin asti suurten 
ongelmien eteen. On arvioitu (J. Pöyry, 1991), että kloorikemikaalittomien massojen 
osuus valkaistuista kemiallisista markkinamassoista olisi vuonna 2000 noin 5 — 10 % 
eli vuosituotantona noin 2-3 milj.tonnia. Pääosa näistä massoista olisi ainakin alkuvai-
heessa lehtipuumassoja, jotka on helpompi valkaista kloorikemikaalittomasti kuin 
havupuumassat. 

Natrium— ja rikkitaseongelmiin klooridioksidittomuus ei ole erityinen ratkaisu, jos 
pääosa valkaisun jätevesistä halutaan palauttaa takaisin kemikaalikiertoon. Esimerkiksi 
otsoniin perustuva valkaisu, joka on pisimmälle kehitetty klooridioksiditon menetelmä, 
käyttää alkalia noin 15-25 kg NaOHITS90  ja inhibiittorina joko rikkihappoa tai rik- 



kidioksidia. Alkali voitaneen korvata hapetetulla valkolipeällä, mutta rikkiyhdisteet ovat 
ylimäärä taseessa erityisesti, jos prosessiin sisältyy suovan palstoitus. Edelleen kaikki 
muut kemikaalit kuten kalium, rauta ja alumiini kertyvät kiertoon ellei niitä poisteta. 
Käyttökustannuksiltaan kloorikemikaalittomat valkaisumenetelmät ovat tällä hetkellä 
kalliimpia kuin perinteiset valkaisumenetelmät. 

Ratkaisu rikki— ja natriumtaseisiin voisi klooridioksidittomassa valkaisussa olla 
esimerkiksi lentotuhkan elektrohydrolyysi— tai muu käsittely, jossa natrium ja rikki 
erotetaan toisistaan. 

4.10 Muut ratkaisut 

Rikin ja natriumin erotusta musta—, viher— ja valkolipeästä on yritetty lukuisin eri 
menetelmin ja eri mittakaavaisia projekteja on jatkuvasti vireillä. Tällaisia ovat mm. 

Alby—prosessi (P. Ulmgren and R. Lindström, 1989) ja plasmakaasutus (R. Bernard 
and J. Mårtensson, 1986). 

Alby—prosessi tuo kemikaalikiertoon yhden uuden kemikaalin, kuparin, ja prosessin 
yhdeksi ongelmaksi muodostunee kuparisulfidin poltto prosessiin palautettavaksi 
kuparioksidiksi. Tiettävästi Alby—prosessin kehitystyö on jo lopetettu. 

Plasmakaasutuksesta on nyt toiminnassa ensimmäinen teollisen mittakaavan laitos 
Frövifors Bruk'issa, tavoitteena lisätä mustalipeän käsittelykapasiteettiä. Tämän rat-
kaisun laajemman soveltamisen esteenä on huomattavassa epätasapainossa oleva 
energiatase prosessin suuren sähkönkulutuksen vuoksi. 

Edelleen ratkaisuiksi voisi ajatella Suomeen rakennettavaa keskussuovastamoa. 

Keskussuovastamo poistaa tehtaalta huomattavan määrän natriumia, noin 4 — 6 kg 
Na/TS, vieden taseen epätasapainoon. Lisäksi ongelmaksi jää muodostuvan emäveden 
käsittely. Tämän ratkaisun talous paranee, jos se yhdistetään kloori—alkalitehtaaseen ja 
palstoitus tehdään suolahapolla. Edelleen emäveden orgaaninen aines ja natriumkloridi 
jouduttaisiin kuitenkin laskemaan vesistöön. Natriumhävikki on edullisinta korvata 
natriumkarbonaatilla, jos se kaustisoinnin mitoituksen puolesta on mahdollista. 

Happidelignifioinnissa inhibiittorin vaihtaminen magnesiumsulfaatista joksikin toiseksi 
magnesiumkemikaaliksi, esimerkiksi magnesiumhydroksidiksi, pienentää jonkin verran 
prosessiin tulevaa rikkimäärää, mutta on käytännössä liukoisuuden vuoksi pois suljettu 
ratkaisu. 

Viherlipeästä natrium ja rikki voidaan erottaa myös jäähdytyskiteytyksellä (K. Henricson 
et.al., 1975). Natrium erottuu karbonaattina dekahydraattimuodossa, ja se kaustisoidaan 
edelleen hydroksidiksi. Sittemmmin PILOT—mittakaavassa kokeillun menetelmän alku-
peräisenä tarkoituksena oli erottaa kierrosta natriumkloridi sen jälkeen, kun valkaisimon 
jätevedet oli laitettu sulan liuottajaan. Tämän ratkaisun haittapuolena on tarvittava suuri 
höyrymäärä. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu edellä esitetyt natrium— ja rikkitaseita tasapainotta-
vat ratkaisumandollisuudet. 

Ratkaisusta, jossa suopa poltetaan meesauunissa, on vielä todettava, että se jatkuvassa 
ajossa saattaa aiheuttaa renkaita ja pallonmuodostusta. Nämä aiheutuvat suovan sisältä-
mästä suuresta natriummäärästä. 
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Ratkaisuihin on otettu mukaan myös soodakattilan suodintuhkan ulosotto, joka on 
käytännön vaihtoehto monessa tehtaassa tänään ja ehkä jatkossakin. 

Taulukko 3. Natrium— ja rikkitaseita tasapainottavia prosessiratkaisuja; 
+ = tasapainottava, — = ei vaikutusta 

Ratkaisu 

C102— prosessin muuttaminen 
Lentotuhkan elektrohydrolyysi 
CO2, sivutuotteen elektrohydrolyysi 
SO2, valmistus kaasuista 
H2SO4, valmistus kaasuista 
S— kaasujen alistökiömetrinen poltto 
Viherlipeän karbonointi 
Viherlipeän jäähdytyskiteytys 
Suovan poltto 
Kloori—alkalitehtaiden käyttö 
Erillinen kaustisointi 
Hapetettu valkolipeä 
Alby—, plasma—, ym. prosessit 
Suodintuhkan ulosotto 

Vaikutus S—taseeseen Vaikutus Na—taseeseen 

5 RATKAISUJEN TALOUDELLINEN TARKASTELU 

Merkittävimmin taseiden säätötapoihin sekä valtakunnallisesti että yrityskohtaisesti 
vaikuttavat klooridioksidin ja natriumhydroksidin tarpeen kehittyminen. Klooridioksidin 
tarve Suomessa saattaa kaasukloorin käytöstä luopumisen seurauksena lähivuosina vielä 
jonkin verran kasvaa nykyisestä noin 210 000 t/a tasosta ehkä tasolle 225 000 t/a. 
Kuitenkin viimeistään vuonna 1995 sen arvioidaan kääntyvän laskuun. Valkaisutapojen 
kehittyessä erittäin nopeasti saattaa kulutus lähestyttäessä vuotta 2005 olla enää tasolla 
70 000 t/a. Konservatiivisempi kehitysarvio antaa kulutusluvuksi 160 000 t/a. Joka 
tapauksessa näyttäisi klooridioksidin kulutus pidemmällä aikavälillä selvästi pie-
nentyvän. Merkittävimmin natriumhydroksidin kulutukseen vaikuttaa valkaisun jäteve-
sien käsittelyn kehittyminen. Jätevesikierron sulkeminen ja hapetetun valkolipeän käyttö 
saattaa pienentää modernin sellutehtaan natriumhydroksiditarpeen tasolta 25 kg NaOH/-
TS9. tasolle 12-15 kg NaOH/TS90. Toisaalta esimerkiksi massan laatusyistä natriumhy-
droksidin kulutus saattaa kasvaa, jos joudutaan siirtymään pois hapetetun valkolipeän 
käytöstä. 

Seuraavaan taloudelliseen tarkasteluun on valittu edellä olevista toteuttamiskelpoisim-
miksi arvioidut ratkaisumandollisuudet. 

Esitettävät markkamäärät ovat useimmissa tapauksissa alustavia arvioita tarkkuudella 
+/— 20 %, mutta antavat kaikissa tapauksissa vähintäänkin suuruusluokka—arvion 
tarkkuudella +/— 30 %. Ilmoitetuissa käyttökustannuksissa ei ole mukana pääomakus-
tannuksia. Ympäristöinvestoinneille, ilman aiheutetun haitan hinnoittelua, on vaikea 
määrittää takaisinmaksuaikaa ja sovellettavaa korkokantaa. Kuitenkin tehdaskohtaisesti 
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näille ratkaisuille voi normaalilla laskentatavalla löytyä hyvinkin lyhyt takaisinmaksuai-
ka. Tilanne on myös parempi sekä taloudellisesti että teknisesti suunniteltaessa uutta 
tehdasta. 

5.1 Kloorldlloksidiprosessin muuttaminen 

Muutos RX:stä R5:ksi maksaa lähtötilanteesta riippuen noin 5-8 MFIM. Klooridioksi-
din tuotantokapasiteetti laskee jonkin verran, mutta jos sen vuosittainen kokonais-
kulutuskin laskee, kun esimerkiksi osa massalaaduista tehdään pienemmällä klooridiok-
sidin kulutuksella, ei tästä ole haittaa. 

Muutos RX:stä R6:ksi maksaa jo noin 70 MFIM ja kysymyksessä on Veitsiluodon tai 
Kuusankosken tapainen integraatti. 

Uusimman R—prosessikehitelmän R9 syöttökemikaalit ovat rikkihappo, natriumkloraatti 
ja metanoli, joita tarvitaan suunnilleen samat määrät kuin R8:ssa. Sivutuotteena syntyy 
vain natriumhydroksidia. Rikin konvertointi takaisin prosessiin on elektrolyysin kaltainen 
järjestely. Tarvittavat sähköjärjestelmät tekevät muuttamisen investointikustannukset 
melko suuriksi, ja ne ovat noin 30 MFIM. Käyttökustannuksista ei vielä ole tarkkaa tie-
toa, mutta merkittävimmiksi siinä muodostunevat sähkö— ja kalvokustannukset. Karkea 
arvio tuotetun natriumhydroksidin hinnalle on 1300 FIM/t. 

Muutettaessa Mathieson prosessi Mathieson L—tyyppiseksi pienenee oheistuotteen määrä 
ja jos se on neutraloitu, kalkilla säästetään kalkkikustannuksia. 

5.2 Lentotuhkan elektrohydrolyysi 

Hajotettaessa lentotuhkaa elektrohydrolyysillä ovat lopputuotteet natriumhydroksidi (10 
%) ja rikkihappo (10 %-15 %). Lentotuhkaa syntyy erittäin paljon, noin 80 kgrTS,', 
ja taulukon 2 mukaan sen hajotus teoriassa riittää kattamaan koko tehtaan natrium— ja 
rikkitarpeen. Ongelmana on muodostuvan rikkihapon laimeus. Ilman haihdutusta sillä 
ei voida korvata koko klooridioksidin valmistuksen rikkihappotarvetta. Sellaisenaan se 
ei oikein kelpaa edes palstoitukseen. Haihdutuksen lisääminen tekee ratkaisusta liian 
monimutkaisen ja kalliin. Ennen elektrohydrolyysiä on lentotuhka puhdistettava 2—ar-
voisista metalli—ioneista tasolle 5-10 ppb. 

Bipolaarimembraaneille taataan tällä hetkellä vuoden käyttöikä. Kun kalvojen vaihto—
kustannuksiin lisätään sähkökustannukset nousevat vuosittaiset käyttökustannukset 25 -
30 %:iin koko investointikustannuksista. Kalvotekniikoiden nopea kehittyminen lisää 
kalvojen käyttöikää ja pudottaa sähkökustannuksia. On arvioitu, että jo tällä vuosikym-
menellä käyttökustannukset jäänevät noin 15 %:iin investointikustannuksista. Edelleen 
uusien bipolaarimembraanien valmistajien tulo markkinoille , nyt niitä on vain yksi, 
pudottaa näiden kalvojen hintaa. 

Tuotetun natriumhydroksidin hinnaksi muodostuu 1400 FIM/t, kun rikkihapolle ei 
lasketa mitään arvoa ja natriumhydroksidia tehdään vuodessa 7000 t. Tämä natrium-
hydroksidituotanto vastaa kulutusta 20 kg fS,0  kun päivätuotanto on 1000 TS90  tai 
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kulutusta 13,5 kg/TS90  kun tuotanto on 1500 TS.,/d. Tällaisen järjestelmän inves-
tointikustannus on noin 30 MFIM. 

Koko maan rikkitasetta ajatellen lentotuhkan elektrohydrolyysi, rikkiylimäärän poistami-
seksi, tuottaisi huomattavan määrän laimeaa rikkihappoa. Jos tehtaiden rikkiylimäärä on 
keskimäärin 10 kg S/TS90  ja koko maan tuotanto noin 950 000 t valkaistua sellua 
vuodessa, saadaan lentotuhkan käsittelystä 10 prosenttista rikkihappoa noin 
290 000 t/a. 

5.3 Rikkidioksidin ja rikkihapon valmistus 

Tämä on ratkaisu, joka tulee kysymykseen silloin, kun keitossa, haihdutuksessa ja siihen 
liittyvissä uusissa lipeän käsittelyprosesseissa vapautuu taseiden kannalta merkittäviä 
määriä rikkiä. 

Absorptio ja haihdutus tuottaa puhdasta rikkidioksidikaasua tai —vettä, joka voidaan 
käyttää esimerkiksi R7—prosessiin ja valkaisuun. Edelleen se voidaan laimennettuna 6 
%:seksi syöttää märkäkatalyysi—prosessiin, joka tuottaa puhdasta rikkihappoa. Tämä 
rikkihappo käy syöttökemikaaliksi kaikkiin sitä käyttäviin klooridioksidiprosesseihin ja 
palstoitukseen. 

Tällä kokonaisratkaisulla voidaan tasapainottaa rikkitase, mutta natriumtasetta se vie 
natriumhydroksidin pienen lisätarpeen vuoksi epätasapainoon. 

Tuotettaessa absorptiolla ja haihdutuksella rikkidioksidia 15 t/d ovat investointikustan-
nukset yhteensä noin 15-20 MFIM. Vuotuiset käyttökustannukset ovat noin 5-6 MFIM, 
ja suurin osa niistä tulee käytetystä höyrystä ja sähköstä. Tuotetun rikkidioksidin 
hinnaksi saadaan siten noin 1000-1200 FIM/t. 

Jos kaikelle tuotetulle rikkidioksidille ei löydy käyttöä, voidaan absorptio ja haihdutus 
yhdistää märkäkatalyysi—prosessiin. Käsiteltäessä 13 t SO,/d märkäkatalyysi—proses-
silla on tarvittava lisäinvestointi noin 12-16 MFIM. Rikkihappoa tuotetaan tällöin 
vuodessa noin 7000 t. Vuotuiset käyttökustannukset ovat noin 2 MFIM ja rikkihapon 
hinnaksi tulee noin 360 FIM/t. 

5.4 Viherlipeän karbonointi, erillinen kaustisointi ja rikkidioksidin 
valmistus 

Viherlipeän karbonoinnilla, kuten Tampella—prosessilla, ja siihen yhdistetyllä erillisellä 
kaustisoinnilla ja rikkidioksidin valmistuksella voidaan sekä rikki— että natriumtasetta 
merkittävästi tasapainottaa (E. Janhonen, 1987). Tämä ratkaisu sopii taloudellisesti hyvin 
tilanteeseen, jossa klooridioksidin valmistusprosessina on Mathieson. Kun nämä prosessit 
lisätään tällaiseen tehtaaseen, ovat investointikustannukset yhteensä noin 60 MFIM, kun 
sellutuotanto on 300 000 t/a ja aktiivikloorin kulutus 60 kg Cl2/TS90  . Verrattaessa tilan-
teeseen, jossa Mathieson jätehappo lasketaan vesistöön taseen tasapainottamiseksi, on 
vuosittainen kustannussäästö tämän päivän kemikaalihinnoilla noin 12 MFIM tässä 
esimerkkitehtaassa. Kuvan 3 mukaan tässä säästetään natriumia 11 kg/TS eli vuodessa 
7700 t NaOH:ksi laskettuna. 
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Kuvattu ratkaisu, on myös kemikaalitaseita laajemmin pohtivassa selvityksessä (E. 
Janhonen, 1987), todettu käyttökustannuksiltaan edullisimmaksi R6:n tapaisen integraatin 
ohella, kun lähdetään rakentamaan uutta tehdasta. Haittapuolena on näiden ratkaisujen 
huomattava investointikustannus. 

Sulfaattisellutehtaan viherlipeästä voidaan rikki ja natrium erottaa rikkidioksidina ja 
natriumkarbonaattina myös Stora—menetelmällä (E. Mattelmäki, 1981). Investointikus-
tannukset ovat edellistä menetelmää jonkin verran pienemmät, kun mukaan luetaan 
erillinen kaustisointi, ja tätä ei ole toistaiseksi sovellettu sulfaattisellun valmistuksessa. 

Kohdassa 4.7 mainitun ostetusta natriumkarbonaatista lähtevän erillisen kaustistamon 
hinnaksi kapasiteetilla 2000 t NaOH/a tulee noin 10-15 MFIM sellutehtaan yhteyteen 
rakennettuna. Keskitettyyn erilliseen kaustistamon hintaan on lisättävä uunin investointi-
kustannukset. Kaiken kaikkiaan kaustisoimalla natriumkarbonaatista valmistetun 
natriumhydroksidin hinnaksi tulee ratkaisusta riippuen 2000-2500 FIM/t NaOH. 

5.5 Suovan poltto 

Soodakattilaan liitetyn suovan polttojärjestelmän hinta ei ole kovin suuri. Noin 2-3 
MFIM investoinnilla saadaan tarvittavat laitteet. 

Poltettaessa suopa pienenee rikki—injektio prosessiin vähintään 2,0-4,0 kg S/TS O. 

Erillispolttojärjestelmään kuuluu sulapolttouuni ja jätelämpökattila, ja sen polttoainete-
ho ori noin 10-20 MW suovan määrästä riippuen, jos tuotanto on 1500 TSJ/d. Yhdistet-
täessä jätelämpökattilan tuottama höyry soodakattilan höyryjärjestelmään tuotetaan tällä 
ratkaisulla sähköä noin 1-2 MWe. Suovan sisältämän suuren natriummäärän vuoksi sa-
vukaasut eivät teoriassa sisällä rikkidioksidia ja niiden pesuun riittää vesi. Käytännössä 
jouduttaneen varautumaan käyttämään pesussa esimerkiksi kaustisoinnin laihalipeää,joka 
ei vaikuta kemikaalitaseeseen. 

Syntyvä natriumsulfaatti—natriumkarbonaattisula laimennetaan vedellä ja yhdistetään 
laihaan mustalipeään. Tämä kuormittaa jonkin verran sekä haiduttamoa että soodakatti-
laa, mutta määrät ovat pienemmät kuin suovastamon emävesimäärät. Lisäksi tämä sula 
on lähes puhdas epäorgaaninen yhdiste. 

Tämän ratkaisun investointikustannukset ovat noin 35-40 MFIM. Tässä ratkaisussa ei 
tarvita erillistä suovastamoa, jonka hinta on noin 5 MFIM. 

Suopaa on poltettu sekä meesauunissa että soodakattilassa, mutta ei vielä erillisessä 
sulapolttojärjestelmässä. Tarvittavat tekniset ratkaisut ovat kuitenkin jo olemassa. 

5.7 Taloudellisen tarkastelun yhteenveto 

Taulukkoon 4 on koottu pääkohdat tässä esitetyistä ratkaisuista. Kuten aiemmin mainit-
tiin, käyttökustannuksissa ei ole mukana pääomakustannuksia. Takaisinmaksuaika on 
tehdaskohtainen, ja siihen vaikuttavat mm. nykyinen klooridioksidin valmistusprosessi 
ja väkevien hajukaasujen käsittelyjärjestelmä sekä suunnitteilla olevat muut muutokset 
esimerkiksi lipeän kuiva—ainepitoisuuden nostamiseksi. 
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Taulukko 4. Ratkaisujen taloudellinen tarkastelu 

Ratkaisu 	Investointi— Käyttökustan- 
kustannukset nukset 
mFim 	mFim 

Muutetaan 8-9 
RX R5:ksi 

Muutetaan 30 10 
RX R9:ksi 

Lehtotuhkan 30 10 
elektrohydrolyysi 

SO2:n ja H2SO4:n 15-20 6 
valmistus 12-16 2 

Tuotteet 	Tuotteiden hinta 

C1O2 	 4000 Fim/C102  
NaCI 

C102 	 1300 Fim/NaOH2  
NaOH 

NaOH (10 %) 1400 Fim/t NaOH 
H2SO4 	 0 Fim/t H2SO4  

S02 	 1200 Fim/t SO2  
H2SO4 	 360 Fim/t H2SO4  

Suovan poltto 	2-40 	0,5 
	

Höyry ja sähkö <16 Fim/GJ 
<150 Fim/MWe 

Viherlip. karbonointi, 
erill. kaustis. ja 
SO2  valmistus 	Yht. 60 

NaOH 
S02 

 

Na2Co,:n kausti- 
sointi 	 10-15 

 

2000-2500 Fim/ 
tNaOH 

Hapetettu valkolipeä 5-10 	0,2-2,0 	NaOH, tiosulf. 

Investointi— ja käyttökustannukset voivat tehdaskohtaisesti poiketa huomattavastikin 
taulukossa 4 esitetyistä luvuista. 

6 ESIMERKKEJÄ 

Lähtökohdat ja mahdolliset ratkaisut ovat hyvin tehdaskohtaisia. Seuraavassa esitetään—
kin vain päälinjoja ratkaisuista ja lähtötilanteista ilman tarkempia tasetarkasteluja tai 
investointikustannuksia. 

Lähtökohtana Mathieson, pieni D—osuus eikä 02—delignifiointia 

Vaikein tilanne kemikaalitaseiden ja siihen liittyvien jävesipäästöjen osalta on tehtaissa, 
joissa on Mathieson klooridioksidin valmistusprosessi, suuri kloorikaasuosuus valkaisus-
sa, ei ole happidelignifiointia ja suopa palstoitetaan. Tarpeet pienentää kaasumaisia rik-
kipäästöjä, esimerkiksi käsittelemättömien hajukaasujen vuoksi, hankaloittavat tilannetta 
edelleen. Siirtyminen happidelignifiointiin ja kloorikaasuttomaan valkaisuun on useim-
missa näissä tehtaissa jo vireillä. Koivumassalla klooridioksidin kulutus pysyy näiden 
toimenpiteiden jälkeen lähes samana, mutta havumassalla se jonkin verran kasvaa. 
Kasvanut klooridioksidin kulutus ja mustalipeän rikkimäärä vie kemikaalitaseen vielä 
enemmän epätasapainoon. Seuraavana voi olla vuorossa mustalipeän kuiva—ainepitopi-
suuden nosto soodakattilan kapasiteetin parantamiseksi ja rikkidioksidipäästöjen 
pienentämiseksi. Kuiva—ainepitoisuuden nosto voi tapahtua esimerkiksi lämpö— 
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käsittelyllä (R. Ryham, 1990). Väkevien hajukaasujen poltosta syntyvä rikkidioksidi 
voitaisiin ottaa talteen absorptiolla ja haihdutuksella. Palauttamalla se Mathieson-
prosessiin voitaisiin osa klooridioksidin valmistuksen rikkidioksidista korvata ja siltä 
osin tasapainottaa rikkitasetta. Lopputasapainoitus ja erityisesti natriumtaseen korjaus 
voitaisiin tehdä lentotuhkan elektrohydrolyysillä. Ongelmana tässä on syntyvä liian 
laimea (10 %) rikkihappo. 

Lähtien happidelignifioinnista ja päätyen lentotuhkan elektrohydrolyysiin on tämä tehdas 
tällöin tehnyt ympäristöinvestointeja yli 100 MFIM, joista ainoastaan lämpökäsittelylle 
on laskettavissa normaalilla menettelyllä takaisinmaksuaika. 

Toinen vaihtoehto tällaiselle tehtaalle voisi olla klooridioksidiprosessin vaihtaminen tai 
kokonaan klooridioksidittomuus ja pyrkiminen markkinoille, joilla hyväksytään 
alhaisempi vaaleustaso. 

Lähtökohtana RX—prosessi, suuri D—osuus ja 02  delignifiointi 

Tarkastellaan seuraavana esimerkkinä tehdasta, jossa klooridioksidi valmistetaan jollakin 
R—prosessilla, käytössä on happidelignifiointi ja kloorikaasusta ollaan luopumassa. Jos 
suopa palstoitetaan ja laimeiden ja väkevien hajukaasujen käsittelystä rikki palautetaan 
kiertoon on tehtaalla laskennallisessa taseessa rikkiä ylimäärin noin 7 — 10 kg S/TS90  ja 
natriumia noin 2-5 kg Na/TS90. Jos tehtaalla on R7 rikkikaasujen absorptiolla ja 
haihdutuksella tasapainoitetaan rikkitasetta 2-4 kg S/TS,, verran. Loppu rikkitaseesta 
ja koko natriumtase olisi tasapainoitettava lentotuhkan käsittelyllä esimerkiksi e-
lektrohydrolyysillä. Investointikustannukset ovat yhteensä noin 50 MFIM. 

Jos tällä tehtaalla on R8 prosessi sen muuttaminen R9:ksi vie sekä rikki— että natriumta-
seen jo lähelle tasapainoa. Jäljelle jäänyt natriumhävikki korvataan mahdollisuuksien 
mukaan natriumkarbonaatilla. Rikkitase korjaantuu tarvittaessa märkäkatalyysi-
prosessilla, jonka rikkihappo laitetaan R9:ään. Investointikustannukset ovat nyt noin 45 
MFIM. 

R3/R3H tapauksissa märkäkatalyysi—käsittely poltetuille rikkikaasuille parantaa 
rikkitasetta, mutta sen loppukorjaus ja koko natriumtaseen korjaus olisi jälleen tehtävä 
erottamalla lentotuhkasta rikki ja natrium. Tähän erottamiseen on tällä hetkellä käytet-
tävissä olevista menetelmistä elektrohydrolyysi lupaavin. Investointikustannukset taseen 
korjaamiseksi ovat nyt noin 45 MFIM. 

Jos klooridioksidin kulutus laskee on edullisinta siirtyä R5—menetelmään. Kustannukset 
ovat vain noin 8 MFIM, kun ylimääräkemikaalin, natriumkloridin, käsittelylle ei lasketa 
hintaa. 

Kokonaan uusi tehdas 

Viimeisenä esimerkkinä tarkastellaan kokonaan uutta tehdasta. Uudessa tehtaassa on 
vaikea perustella investointia erilliseen suovastamoon. Rikkitaseen lisäksi suovastamo 
aiheuttaa ongelmia haihdutuksessa, ja toisaalta ajettaessa soodakattilaa korkealla lipeän 
kuiva—ainepitoisuudella, ei suovan poltto soodakattilassa ole suositeltavaa. Edelleen 
palstoituksessa syntyvä rikkipitoinen kaasu on käsiteltävä, mikä lisää alkalin kulutusta. 

Uudessa tehtaassa tehtaan eri jätevirrat on luontevaa käsitellä pääprosessista erillään. 
Suopa poltettaisiin sulapoltossa. Natrium ja rikki tulevat tässä talteen epäorgaanisena 
kaksoissuolana, joka aiemman emäveden sijasta laitettaisiin heikkoon mustalipeään. Jos 
valkaisusekvenssinä on D(100)—(E0)—D—E—D, voidaan R9:llä valmistaa lähes koko teh- 
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taan alkalitarve. Kaustisoinnin kapasiteetissa voitaisiin varautua valmistamaan loput 
natriumhydroksidista ostetusta natriumkarbonaatista. 

Klooridioksidittomassa valkaisussa tarvittavat rikki— ja natriumkemikaalit pyrittäisiin 
valmistamaan käsittelemällä lentotuhkaa, mikäli natriumia ja rikkiä kertyy kiertoon 
ylimäärin. Ilmeisesti make—up kemikaaleja tässäkin valkaisussa tarvitaan, jonkin verran 
ja häviöitä ei luonnollisestikaan voida korvata sisäisen kierron kemikaaleilla. 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Valkaistun sulfaattimassan valmistuksessa on tänä päivänä mahdollista useilla erilaisilla 
teknisillä ratkaisuilla alittaa asetetetut ympäristökuormitusrajat (J.Gullichsen,1991). 
Kloorikaasun käytöstä voidaan nykyisissä valkaisimoissa luopua ja siirtyä 100 %:een 
klooridioksidivalkaisuun, kun vaikuttavat prosessimuuttujat optimoidaan oikein (D. W.—
Reeve, 1991). Kokonaan kloorikemikaaliton valkaisu on lähitulevaisuudessa mah-
dollista, ainakin jos vaaleustavoitteista hieman tingitään. Monien massalaatujen kohdalla 
arvioidaankin vaaleustasovaatimusten laskevan tulevaisuudessa (J.Pöyry, 1991). Tehtaan 
täydellistä sulkemista ympäristöstään ei vielä vaadita, mutta epäilemättä siitä olisi 
huomattavaa etua tuotteita markkinoitaessa. Teknistä kehitystä ohjaavatkin nyt enemmän 
asiakkaiden vaatimukset ja ympäristölainsäädäntö kuin kokonaistaloudellisuus. 

Tehtailla on tulevaisuudessa oltava ainakin valmius valmistaa kloorikemikaalittomia 
massoja ja myös muutoin joustavasti useampia masssalaatuja kuin nyt. 

Tehtaiden jätevirtojen pienentäminen ja muuttaminen vaikuttaa erittäin merkittävästi 
massanvalmistuksen kemikaalitaseisiin. Viime vuosien muutokset ovat olleet koko 
massanvalmistuksen historiaa ajatellen hyvin nopeita ja kaikki seuraamukset eivät 
varmaan ole vielä tulleet esille. Välittömimmin tehtaiden sulkemispyrkimykset vaikutta-
vat rikki— ja natriumtaseisiin, jotka mm. massan laadun ja saannon vuoksi sekä laitteiden 
syöpymisriskin takia on jatkuvasti pidettävä tietyissä rajoissa. 

Eniten rikki— ja natriumtaseisiin vaikuttavat klooridioksidin valmistusprosessi ja suovan 
palstoitus. Suurimman säätövaran tarjoaa puolestaan soodakattilan lentotuhka. Valtakun-
nallisesti säätöproblematiikka näkyy kloori—alkalitehtaissa ja mäntyöljyn jatkojalos-
tamoissa ja Suomeen ostettavana natriumhydroksidimääränä. 

Tehtaiden kaasumaiset päästöt ovat rikkiyhdisteitä ja niistä rikki voidaan ottaa talteen 
aktiivisina, ostokemikaaleja korvaavina yhdisteinä, rikkihappona tai rikkidioksidina, 
usein eri menetelmin. Tässä työssä on tarkasteltu absorptiota ja haihdutusta sekä 
märkäkatalyysi—menetelmää, jotka ovat näistä menetelmistä koetuimpia. Molemmilla 
ratkaisuilla voidaan rikkiylimäärää selvästi pienentää. Lopputulokseen vaikuttavat tehtaan 
muut ratkaisut. Tarvittavat investoinnit ovat luokkaa 15 MFIM. 

Soodakattilan lentotuhka sisältää pääosin natriumsulfaattia, natriumkarbonaattia sekä 
pieniä määriä natriumkloridia. Nykyisin lentotuhka palautetaan kiertoon sekoittamalla 
se mustalipeään, mutta sillä säädetään myös taseita poistamalla se tehtaalta kaatopaikalle 
tai jätevesien mukana. Mikäli rikki ja natrium voitaisiin siitä erottaa aktiivisina 
kemikaaleina tarjoaisi se suuren määränsä vuoksi mahdollisuuden säätää koko tehtaan 
rikki— ja natriumtase kuntoon. Lentotuhkaa voidaan käsitellä ainakin uuttamalla siitä 
natriumkarbonaatti eroon ja elektrohydrolyysillä, joista tässä työssä on tarkasteltu 
jälkimmäistä. Elektrohydrolyysi on uusi bipolaarisiin, vettä hajoittaviin kalvoihin 
perustuva menetelmä, jolla lentotuhkasta voitaisiin valmistaa natriumhydroksidia ja 
rikkihappoa. Investointikustannukset ovat noin 30 MFIM, ja tällä valmistetaan noin 
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7000 t NaOH/vuosi, mutta syntyvä rikkihappo on liian laimea klooridioksidin valmistuk-
seen. Menetelmään liittyvä puhdistus poistaisi samalla kemikaalikierrosta haitallisia 
ioneja. 

Valkaisun jätevesien mukana joutuu ympäristöön huomattavia määriä natriumia. 
Natriumin palauttamiseksi tästä aktiivisena kemikaalina kiertoon ei ole vielä toimivaa 
teknistä ratkaisua. Ultrasuodatus, haihdutus ja hapettava poltto voisi olla eräs ratkaisu. 
Alkalivaiheen jätevedet sisältävät pääosin orgaanisia natriumyhdisteitä, natriumklori-
dia ja natriumkarbonaattia ja vain hyvin pienen määrän natriumhydroksidia. Ongelmana 
poltossa ovat klooriyhdisteet. 

Uudessa tehtaassa valitsemalla R9 klooridioksidin valmistusprosessiksi ja poittamalla 
suopa voidaan sekä rikki-- että natriumtase tasapainottaa lähes kokonaan. Tarvittavaan 
make—up natriumhydroksidiin voidaan varautua kaustisoinnin kapasiteetilla ja ostamalla 
natriumsulfaattia, jolloin pienet rikkihäviötkin tulee korvattua. 

Kloaridioksidittomassakin valkaisussa tarvitaan rikki— ja natriumkemikaaleja, jotka 
ostettuina ja jätevesikierroltaan suljetussa tehtaassa ovat ylimäärä taseessa. Rikin 
konvertointi kaasupäästöistä ja hapetetun valkolipeän käyttö voivat olla ratkaisuja tässä 
tapauksessa. 

Näyttäisi siltä, että tehtaiden rikkiylimäärä voidaan taseista poistaa ja rikkitase siten 
korjata koetuilla menetelmillä ja melko kohtuullisilla investoinneille. Ongelmaksi jää 
natriumylimäärä taseessa, johon tämäkään työ ei, lentotuhkan elektrohydrolyysiä 
lukuunottamatta, tuonut luontevaa ratkaisua. 

Ongelmat ja ratkaisut voivat yrityskohtaisesti poiketa suuresti toisistaan ja mitään yleistä 
ratkaisua ei voida esittää. 

Eristettäessä tehtaita edelleen ympäristöstään tulevat kemikaalikiertoon kertyvät 
alkuaineet ja niiden keskinäiset suhteet entistä merkittävimmiksi. Eri jätevirtojen kä-
sittely pääprosesseista erillään niin, että tuotetaan energiaa ja puhtaita epäorgaanisia 
yhdisteitä kiertoon palautettaviksi ja erotetaan epäpuhtaudet kuten kloori ja fosfori, on 
eräs kehityssuunta. 

Tehtaiden eristäminen ympäristöstään tekee niistä kemikaalihuolloltaan itsenäisempiä. 
Tarvittavat valkaisu— ja korvauskemikaalitkin valmistetaan yhä enenevässä määrin 
sellutehtaalla paikan päällä. 

8 YHTEENVETO 

Valkaistua sulfaattimassaa valmistavien tehtaiden loppuasiakkaiden muuttuneet 
vaatimukset ja kiristyvä ympäristölainsäädäntö ovat eristämässä tehtaat ympäristöstään 
yhä tarkemmin. Eri jätevirrat on käsiteltävä ja palautettava prosessiin. Tällöin on 
tehtaiden kemikaalitaseiden tasapainotus, erityisesti natriumin ja rikin, mietittävä 
uudelleen. Ongelma on myös valtakunnallinen koskien sekä kloori—alkalitehtaita että 
mäntyöljyn jatkojalostusta. 

Tässä työssä on tarkasteltu yli kymmentä eri menetelmää tasapainottaa nämä taseet. 
Niistä tunnetuimpia on arvioitu myös taloudellisesti. 

Rikkitase voidaan kohtuullisin investoinnein tasapainottaa esimerkiksi käsittelemällä 
pelkistyneitä rikkikaasuja, joita vapautuu massanvalmistuksen eri osaprosesseista. 
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Natriumtaseen tasapainotus on selvästi kalliimpaa eikä sille löydy yhtä luontevaa 
ratkaisua. 

Soodakattilan lentotuhkaa muodostuu paljon ja se olisi hyvä kohde _natrium— ja 
rikkikemikaalien erottamiseksi toisistaan. 

Klooridioksidin valmistuksessa rikkivapaat menetelmät kuten R5 eivät ole ratkaisu 
natrium— ja rikkitaseongelmiin, sillä prosesseissa oheistuotteena syntyvälle kloorille ei 
tahdo löytyä käyttöä ei kloorina eikä hypokloriitiksi tehtynä. Sen sijaan uudet kehityk-
sen alla olevat klooridioksidin valmistusprosessit kuten R9, jotka tuottavat oheis-
tuotteena jotain ostokemikaalia, esimerkiksi natriumhydroksidia, ovat näiden taseiden 
kannalta oikean suuntaisia ratkaisuja. 

Todennäköisesti runsas klooridioksidin käyttö ja siihen liittyvät oheistuotteen käsittely—
ongelmat on vain ylimenovaihe valkaisun kehityksessä. Jo tällä vuosikymmenellä 
tultaneen monessa tehtaassa siirtymään kloorikemikaalittomaan valkaisuun. Kloorikemi-
kaalittomuus ei kuitenkaan yksin ole ratkaisu näihin taseongelmiin. 

Taseongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot ovat täysin tehdaskohtaisia. Niihin ei voida 
määritellä kaavamaista yleispätevää mallia, jolla kaikkien tehtaitten taseet voidaan 
tulevaisuudessakin tasapainottaa. 
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LI TE 1 

KLOORIDIOKSIDIN VALMISTUSPROSESSIT 

Kemikaalina klooridioksidi on vaikeasti käsiteltävä aine, koska se on pysymätön, 
hajaantuen korkeissa pitoisuuksissa, ja agressiivinen sekä myrkyllinen. Näistä syistä 
klooridioksidi täytyy valmistaa käyttöpaikalla ja tuotannon ja kulutuksen on oltava 
tasapainossa. 

Klooridioksidi valmistetaan pelkistämällä natriumkloraattia hyvin happamessa liuoksessa 
rikkidioksidilla, suolahapolla, natriumkloridilla tai metanolilla. 

Seuraavassa on käsitelty lyhyesti yleisimpiä Suomessa käytössä olevia klooridioksidin 
valmistusprosesseja. 

Mathieson on yleisin menetelmä Suomessa valmistaa klooridioksidia. Menetelmässä 
natriumkloraatti pelkistetään rikkidioksidin avulla voimakkaasti rikkihappopitoisessa 
reaktioliuoksessa seuraavan kokonaisreaktion mukaisesti 

2 NaC1O, + SO2  + H2SO4  --> 2 C102  + 2 NaHSO4  

Oheistuotetta, joka on pääosin rikkihappoa ja natriumsulfaattia, muodostuu huomatta-
vasti noin 4,5 — 5,0 t/t C102. Mäntyöljykeitossa ei pystytä hyödyntämään kaikkea 
oheistuotemäärää. Jos loppu poltettaisiin mustalipeän mukana tulisi rikkiä ylimäärin 
prosessiin noin 15 —20 kg S/ TS,, klooridioksidin kulutuksesta riippuen. 

R3—prosessissa kokonaisreaktio on seuraava 

NaC1O3  + NaCl + H2SO4  --> C102  + 1/2 Cl2  + Na2SO4  + H2O 

Oheistuotteina syntyy kaasumaista klooria ja kiteistä natriumsulfaattia. Kaasumainen 
kloori imeytetään joko veteen tai natriumhydroksidiliuokseen ja käytetään valkaisussa 
kloorivetenä. 

R3H—prosessi on muutoin sama kuin R3, mutta natriumkloridi ja puolet rikkihaposta on 
korvattu suolahapolla, jolloin natriumsulfaattia syntyy oheistuotteena puolet vähemmän. 

R5— ja R6—prosesseissa kokonaisreaktioyhtälö on 

NaC1O, + 2 HCl --> C102  + 1/2 C12  + NaCl + H2O 

Oheistuotteina syntyy kaasumaista klooria ja kiteistä natriumkloridia. R6—prosessissa 
kloori valmistetaan suolahapoksi ja palautetaan prosessiin ja natriumkloridi kuljetetaan 
natriumkloraatin valmistuksen raaka—aineeksi. R5:ssä kloori imeytetään veteen tai 
natriumhydroksidiin ja natriumkloridi poistetaan muulla tavoin. 

R7—prosessissa kokonaisreaktioyhtälö on 

NaC1O3  + HCl + 1/2 H2SO4  --> C102  + 1/2 C12  + 1/2 Na2SO4  + H2O 

Kiteistä natriumsulfaattia syntyy oheistuotteena noin 75 % R3:n määrästä. Oheistuote-
kloorista ja rikkidioksidista valmistetaan suolahapon ja rikkihapon seosta, joka palaute-
taan klooridioksidin valmistusprosessiin korvaamaan tarvittavaa kloridia ja tuoretta 
happoa. 

R8—prosessissa kokonaisreaktioyhtälö on 

3 NaC1O3  + 2 H2SO4  + 0,85 CH3OH --> 
3 C102  + Na3H(SO4)2  + H2O + 0,6 HCOOH + 0,2 CO2  

Oheistuotteena syntyy kiteinen, hapan natriumsulfaattiseos, joka lietetään mustalipeään 
tai neutraloidaan ja kuivataan. 



'ASEISIIN VAIKUTTAVIA TIETOJA SUOMEN SELLUTEHTAISTA VUODELTA 1990 

HAPPIDELIGNIF. CLO2-PROSESSI HAJUK. KÄSITTELY 
ENSO-GUTZEIT OY 
KAUKOPAA EI OLE R3, R5 JA R7 MEESAUUNI 

KOTKA EI OLE -- ERIL. POLTTO 

TAINIONKOSKI El OLE MATHIESON MUU HÄVITYS 

UIMAHARJU ON R8 MUU HÄVITYS 

VARKAUS EI OLE MATHIESON MEESAUUNI 

KAUKAS OY 
LAPPEENRANTA El OLE R8 JA MATHIESON ERIL POLTTO 

KYMIN PAP.TEOL, OY 
KUUSANKOSKI EI OLE LURGI ERIL. POLTTO 

METSÄ-BOTNIA OY 
KASKINEN ON MATHIESON MEESAUUNI 

KEMI ON MATHIESON MEESAUUNI 

METSÄ-SELLU OY 
ÄÄNEKOSKI EI OLE R3H MEESAUUNI 

SUNILA OY 
KOTKA ON MATHIESON MEESAUUNI 

VEITSILUOTO OY 
KEMI EI OLE MATHIESON ERIL. POLTTO 

KEMIJÄRVI EI OLE MATHIESON MUU HÄVITYS 

OULU ON R6 ERIL POLTTO 

WISAFOREST OY 
PIETARSAARI ON R3 JA R7 MEESAUUNI 

YHTYNEET PAP.TEHT.OY 
JOUTSENO EI OLE R3 JA R3H MUU HÄVITYS 

PORI EI OLE - MUU HÄVITYS 

RAUMA EI OLE MATHIESON --- 

TERVASAARI EI OLE ---- ERIL POLTTO 

8 
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LIITE 3 

MÄNTYÖLJYN VALMISTUKSESTA 

Kasvatettaessa mustalipeän kuiva—ainepitoisuutta pienenee suovan liukoisuus 
mustalipeään. Mustalipeän varastosäiliössä suopa nousee mustalipeän pinnalle. 
Jotta vahvalipeäyksiköt eivät likaantuisi on suopa kerättävä talteen. Suopa 
kerätään pääosin talteen laiha— ja välimustalipeäyksiköiden pinnalta. 

Kun mustalipeän pinnalta erotettua suopaa keitetään rikkihapon kanssa, syntyy 
mäntyöljyä. Tapahtumaa nimitetään mäntyöljykeitoksi tai palstoitukseksi. 

Mäntyöljy on peräisin puun pihka— ja uuteaineista, joiden pitoisuus ja kemiallinen 
koostumus riippuu puulajista, puun iästä, kasvupaikasta ja kasvutavasta. Nimensä 
mukaisesti mäntyöljyä saadaan eniten männystä. Seuraavana tulee koivu, jonka 
uuteainepitoisuus on suurempi kuin kuusella. 

Sulfaatikeitossa uuteaineet saippuoituvat seuraavasti : 

RCOOH + NaOH ----> RCOONa + H2O 

missä R on hartsi— tai rasvahappo. Sekoitettaessa suopaa ja rikkihappoa keskenään 
tapahtuu seuraava reaktio 

2 RCOONa + H2SO4  ----> 2 RCOOH + Na2SO4  

Tärkeimpinä sivureaktioina vapautuu hiilidioksidia ja rikkivetyä sekä muodostuu 
kipsiä ja saostuu ligniiniä. Rikkihappoa tulee lisätä niin paljon, että pH laskee alle 
4, jotta kaikki suopa on reagoinut. Palstoitus tehdään tavallisesti 95 — 98 C 
lämpötilassa. 

Ideaalitapauksessa rikkihappoa kuluu mäntyöljytonnia kohden 170 — 200 kg, kun 
puuraka—aineena on mänty. Ottamalla huomioon prosessin saanto, joka on 80 — 
97 %, vaihtelee todellinen rikkihapon kulutus välillä 180 — 250 kg/mäntyöljyton-
ni. 

Palstoituksessa syntyvä emävesi neutraloidaan lipeällä tai valkolipeällä niin, että 
liuoksen pH on yli 10, jolloin ligniini liukenee, ja palautetaan haihduttamolle 
laiha—tai välimustalipeän joukkoon. Neutralointiin kuluu lipeää 10 — 20 kg 100% 
NaOH/mäntyöljytonni. Kun palstoitukseen käytetään rikkihappoa syntyy emävettä 
suunnilleen sama määrä kuin suopaa tulee palstoitukseen. Käytettäessä 
klooridioksidin valmistuksen oheistuotetta palstoitukseen kasvattaa mukana tuleva 
natriumsulfaatti emävesimäärää 1,5 — 4 — kertaiseksi. 

Palstoituksessa syntyvä rikkivetypitoinen kaasu on pestävä alkalipesurissa ennen 
kuin se päästetään ulkoilmaan. 
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