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1 JOHDANTO
SYTYKE-ohjelma tilasi 24.9.1991 Rintekno Oy:ltä projektin SYTYKE 21 "Organosolvprojektit". Projektin tarkoituksena on laatia teknis- taloudellinen selvitys viime
vuosina hyvin esilläolleista liuotinkeitoista ja orgaanisista happokeitoista.
Projektin valvontaryhmä hyväksyi tarkastelun rajaehdoksi sen, että prosessien tuottamalla massalla tulee olla käyttökelpoiset paperitekniset ominaisuudet. Oletetaan, että
kyseisillä prosesseilla voidaan keittää tulevaisuudessa sekä havu- että lehtipuuta, ellei
tämä vielä ole mahdollista. Päätettiin rajata pois klooria ja rikkiä käyttävät prosessit.
Taloudellisia laskelmia varten sovittiin tarkasteltavan tehtaan kapasiteetiksi 100.000 t/a.
Tarkasteluajan takarajana pidetään vuotta 2010.
Päätettiin jakaa suureksi paisuva projekti kahteen osaan; alustavaan tarkasteluun ja
valittut prosessit syvällisempään tarkasteluun.
Tänä päivänä on laboratorioasteella suuri määrä erilaisia uusia delignifiointimenetelmiä.
Määrän rajaaminen ei ole aina helppoa luotettavan perustiedon puuttuessa. Tiedon
puute koskee ennenkaikkea luottimien talteenottoa, joten tarkistettiin talteenottoa
prosesseittain.
Toinen vaikeus tarkastelussa on, että uusien prosessien kehittäjät ilmoittavat joko
hämmästyttävän hyviä paperiteknisiä ominaisuuksia tai hämmästyttävän huonoja
ominaisuuksia referenssimassoille.
Tällä hetkellä sulfaattiprosessille ei ole kilpailijaa kemiallisen sellun valmistuksessa.
Prosessia on kehitetty jo yli sata vuotta, joten sekä prosessi, että siihen kuuluva laitteisto on luotettava. Sulfaattisellulaatua ei ole saavutettu muilla menetelmillä.
Kuitenkaan tulevaisuuden kuva ei ole aivan kirkas. Sulfaattisellutehtaan investointikulut nousevat sellaista vauhtia, että kannattavan tehtaan minimikoko on kasvanut
100.000 tonnista 500.000 tonniin 25 vuodessa.
Onkin syytä tarkistaa onnistuneen kemiallisen selluprosessin laatukriteerejä. Tärkeimpiä nykyisiä yleisiä kriteerejä ei saa unohtaa; kuten

*
*
*

sellun hyvää laatua ja saantoa
pientä vedenkulutusta
korkeaa talteenottoastetta

Olisi myös painotettava muita uusia kriteereitä, joita ovat mm. seuraavat

*
*
*
*
*

scale down - mahdollisuudet
yksinkertaistettu prosessi ja yksinkertaiset yksikköoperaatiot
klooriton ja rikitön prosessi
ionivalikoiman minimoiminen prosessissa
mahdollisuus massan räätälöimiseen eri paperikoneille

Kommenttina näille uusille kriteereille voidaan todeta, että niistä löytyy sekä
prosessinkäyttäjän että kuluttajan näkökohtia. Prosessin kannalta rikitön keitto ei ole
välttämättömyys hyvälle ympäristönsuojelulle. Kloorikemikaalien poistaminen on
myös prosessin kannalta hyvä asia, jos ajatellaan esimerkiksi korroosiota tai vesi kiertoja ja niiden sulkemista. Tällaista poistamista tapahtuu myös sulfaattitehtaissa.
Arvioitaessa uusia prosesseja, tai ehkä oikeammin toistaiseksi vielä menetelmiä, joita
valitaan tulevaisuutta silmällä pitäen, yllämainitut k ri teerit on otettava huomioon. Tämä
tulee rajoittamaan prosessikehittäjien vapautta, mutta antaa samalla viitteitä siitä mitä
tarvitaan.

11

2 UUSIEN ORGANOSOLVMENETELMIEN RAJAUS
Selvitykseen rajattiin organosolvmenetelmiä saatavilla olevien tietojen perusteella siten,
että
-

puulastujen keittoliuokseen on lisätty orgaanisen liuottimen
tai orgaanisen hapon ja veden seos
menetelmän päätuote on sellu
menetelmässä on prosessimaisia piirteitä ja
menetelmä on mainittu kirjallisuudessa vaden viime vuoden aikana

Näistä valittiin realistisimpia prosessin kehitelmiä selvityksen toiseen vaiheeseen
edellyttäen, että
-

päätuote on paperintekoon käyttökelpoinen sellu jostakin puulajista
vedenkulutus on pieni
eri ionien valikoima on mahdollisimman suppea
ainakin rikkiä ja klooria on vältetty
toteutus on yksinkertainen
nykyisiä tehtaita pienemmät yksiköt ovat taloudellisesti mahdollisia

Näille valituille pyrittiin suorittamaan teknis- taloudellinen tarkastelu.

3 ORGANOS0LVPROSESSIT
3.1 Yleinen kuvaus
Organosolvkeittoprosesseja luonnehditaan siten, että keittoliuoksena on orgaaninen
liuotin tai orgaaninen happo, johon on mahdollisesti lisätty jokin apukemikaali.
Keitossa syntyy päätuotteena sellua sekä pilkottua ligniiniä ja pilkottua hemiselluloosaa
(Kuva 1). Lisäksi voidaan eristää joukko sivutuotteita, kuten furfuraalia, xylaania ja
silikaattijauhetta, joiden esiintyminen ja talteenotto riippuu raaka-aineesta ja prosessista.

Tällä hetkellä sellun tuotanto kantaa päävastuun organosolvprosessien kannattavuudesta, sivutuotteille voidaan laskea polttoainehinta. Tulevaisuudessa voidaan
todennäköisesti asettaa korkeampia hintatavoitteita, varsinkin ligniinille.

SoDtrT/Ngsx

Kuva 1. Organosolvmenetelmän periaatekaavio
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Organosolvmenetelmien luonnehtiminen ei aina ole helppoa. Esimerkiksi puun höyryräjäytyksessä vapautuneet karboksyylihapot "jatkokeittävät" massaa.
Toisen esimerkin muodostavat erilaiset organosolvvaiheet perinteisen keiton jatkona.
Tällöin vaihe voidaan rinnastaa happidelignifiointiin, mutta vaihe eroaa siinä, että se
vaatii oman talteenottojärjestelmänsä. Näin tehtaalle syntyy kaksi talteenottojärjestelmää.
Toisaalta, uudet laskelmat osoittavat kuitenkin, että suunnitteilla oleva happeen,
peroksidiin ja otsoniin perustuva sulfaattimassan valkaisu tulee olemaan halvempi kuin
nykyinen, lähinnä happeen ja klooridioksidiin perustuva järjestelmä. Tällainen
järjestelmä sopii myös organosolvmassoille.

3.2 Osaprosessit
3.2.1

Keitto
Selvityksessä keittomenetelmät jaetaan seuraaviin ryhmiin massaominaisuuksien,
keiton ja talteenoton perusteella
Alkoholikeitot
*
*
*

luonnollisen pH:n menetelmät
puskuroidut menetelmät
alkaliset menetelmät

Happokeitot
*
*

orgaaninen happokeitto
epäorgaanisen hapon lisäys

Hybridimenetelmät
Luonnollisen pH:n menetelmiä ovat, mihin nimikin viittaa, sellaiset menetelmät,
joissa pH:hon ei vaikuteta. Keitossa muurahaishappo ja etikkahappo vapautuvat,
jolloin pH laskee välille 3,5 - 4,5. Havupuilla happamuus lisääntyy alle 3,7, joka on
ligniinin kondensoitumispiste, missä lastu muuttuu bakeliitin tapaiseksi kappaleeksi.
Sitävastoin luonnollisen pH:n menetelmät sopivat lehtipuille, koska pH jää kriittisen
rajan yläpuolelle, ligniini liukenee ja keitetyn sellun ominaisuudet ovat sulfiittimassan
ominaisuuksien veroisia tai jopa niitä parempia.
Delignifioinnin topokemia poikkeaa suuresti sulfaattikeittojen topokemiasta. Ligniini
poistuu ensin välilamellista ja solukulmista. Siksi kuituuntumispiste on korkeampi
kuin sulfaattikeitossa, jossa delignifiointi alkaa sekundääriseinämästä. Koko välilamelli
on ligniinitön saantoaluella 60 %. Kun keittoa jatketaan tästä eteenpäin, reaktionopeus
hidastuu ja sekundääriseinämän ligniini liukenee. Tämä vaihe korreloi hemiselluloosamenetyksen kanssa. Hidastus on todennäköisesti riippuvainen diffuusiosta.
Puskuroiduille menetelmille on ominaista, että lisäämällä pieni määrä esim. maaalkalisuolaa keittoon, voidaan keittää sekä havu- että lehtipuuta. Sellun paperitekniset
ominaisuudet ovat parhaimmillaan sulfiitti- ja sulfaattimassojen välillä. Valkaisuominaisuudet ovat sulfiittimassojen kaltaisia. Delignifiointi on saman tapaista kuin
luonnollisessa pH-keitossa.
Alkaliset menetelmät sopivat yhtä hyvin sekä havu- että lehtipuulle. Keitetyn sellun
valkaisuominaisuudet ja paperitekniset ominaisuudet övat sulfaattisellun kaltaisia.
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Natriumin talteenotto ja regenerointi vaativat ainakin toistaiseksi polttoa ja
kaustisointia.
Käyttämällä orgaanista happoa keittoliuoksena ligniini liukenee herkästi, mutta
kuitu saattaa helposti vaurioitua.
Lisäämällä epäorgaanista happoa keittoon, kiihdytetään myös ligniinin liukenemista, mutta ainakin tähän astisten tietojen perusteella kuitu heikkenee happohydrolyysin vaikutuksesta. Tätä hydrolyysia on voitu jonkin verran jarruttaa keittämällä
matalassa lämpötilassa ja ilmanpaineessa. Yleisenä ilmiönä voidaan pitää, että kuitu on
mekaanisesti haurasta.
On olemassa vielä niin kutsuttuja hybridimenetelmiä, joissa happamaan tai alkaliseen liuotinkeittoon lisätään sulfiittejä, sulfidejä tai muita vastaavia suoloja. Tällöin
keittoprosessi muistuttaa sulfiitti- tai sulfaattikeittoa, jossa osa keittoliemen vedestä on
korvattu liuottimella. Tällaisten menetelmien avulla voidaan kiertää sulfiitti- tai
sulfaattikeittoa rajoittavaa asetusta, kuten Keski-Euroopassa vallitsevaa sulfaattiprosessin käyttökieltoa. Keitetyn sellun ominaisuudet ovat yleensä hyvät.
3.2.2

Pesu
Keiton jälkeinen pesu eroaa perinteisestä pesusta. Ligniini on valtaosaltaan hydrofobinen, joten pesu on suoritettava joko puhtaalla keittoliuottimella tai suhteellisen
väkevällä alkalilla. Loppupesu suoritetaan kuumalla vedellä, jolloin liuotin pestään
massasta. Vesipesusuodos stripataan höyryllä tai liuotin erotetaan jollakin muulla
tavalla.

3.2.3 Valkaisu
Yleinen sääntö, että alkaliset massat muistuttavat valkaisuominaisuuksiltaan sulfaattimassoja, pitää organosolvprosesseissakin paikkansa. Happamat massat puolestaan
ovat helpommin valkaistavissa - ne muistuttavat siis sulfiittimassoja.
Happamille massoille voidaan tehdä valkaisun alkuvaiheessa lievä alkalikäsittely,
jolloin kuitu turpoaa ja hauraus vähenee. Voidaan kuitenkin todeta, että mitä enemmän
kuitua on hydrolysoitu keitossa sitä herkempi sen lujuus on valkaisulle ja varsinkin
happamille vaiheille.
Valkaisuun, osana prosessikokonaisuutta, on kiinnitetty varsin vähän huomiota.
Kaikissa tarkasteluissa on otettava huomioon, että tulevaisuuden prosesseissa on
vältettävä klooripitoisia kemikaaleja
valkaisun suodoksia otettava talteen ja päästöjä minimoitava
Jo nyt on nähtävissä, että tulevaisuudessa myös sulfaattimassan valkaisussa voidaan
välttää klooripitoisia kemikaaleja. Kun tällainen tekniikka on kehitetty, sen soveltaminen organosolvmassoille on luonnollista. Valkaisujärjestelmän valinta riippuu
keittomenetelmästä ja kuidun kestokyvystä, varsinkin happamissa vaiheissa.
Tiedetään, että happivaihe yleensä soveltuu. Peroksidivaihe soveltuu monessa
tapauksessa. Otsonivaiheen vaikutuksesta tiedetään hyvin vähän.
Niissä harvoissa laboratoriokokeissa, joissa on tehty organosolvmassojen otsonivalkaisu, on raportoitu saman tapaisia tuloksia kuin sulfiitti- ja sulfaattimassoilla.
Entsymivalkaisusta organosolvmassoilla ei ole raportoitu mitään. Teoreettisesti tällainen valkaisu voi olla tehokas. Kuten on todettu, varsinkin alkoholikeitoissa välilamellin ligniini on liuennut jo varhaisessa vaiheessa. Tällöin voidaan entsyymin avulla
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"rei'ittää" hemiselluloosakerrostumaa, joka suojaa sekundääriseinämän ligniiniä.
Toisin sanoen suojattu ligniini saadaan paremmin hapettimien ulottoville.
3.2.4 Talteenotto
Organosolvprosessien keittoliemien talteenottojärjestelmät ovat prosessispesifisiä.
Niihin vaikuttavat keiton lämpötila, paine ja liuosten atseotrooppisuus.
Korkealämpöisissä menetelmissä liuottimen talteenotto on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa on paisunta ja toisessa tislaus. Matalissa lämpötiloissa käytettävä
menetelmä on haihdutus-tislaus ja dekantointi-tislaus.
Korkeissa lämpötiloissa keitossa syntyy metanolia ja karboksyylihappoja, lähinnä
muurahais- ja etikkahappoa, jotka on erotettava keittoliuottimesta. Jos keitossa käytetään liuottimena jotakin näistä kolmesta, sitä ei eroteta.

Investoinniltaan happamen organosolvprosessin talteenotto on halvempi kuin sulfaattiprosessin. Alkalisen organosolvprosessin talteenottoon on lisättävä myös natriumin
talteenotto ja kaustisointi, mikä lisää sen investointikustannuksia.
Valkaisusuodosten talteenottoon on kiinnitettävä huomiota. Suodokset sisältävät noin
15 - 25 kg Na. Jos suodokset haihdutetaan ja poltetaan saadaan tästä 35 - 60 kg
Na2CO. Tällainen määrä on otettava talteen ja hyödynnettävä. Regenerointi tapahtuu
todennäköisesti tehtaan ulkopuolella, jossa monelta tehtaalta kerätty natriumkarbonaatti kaustisoidaan tai muutetaan muulla tavalla aktiiviksi alkaliksi.
Jos valkaisussa käytetään mineraalihappoa esimerkiksi raskasmetallien poistoon, niin
se vaikuttaa negatiivisesti keitossa liuenneen aineen käsittelyyn ja polttoon. Kompleksinmuodostajien käyttö ei vaikuta negetiivisesti prosessiin, mutta niiden käyttö ei
kaikissa tapauksissa ole riittävä.
3.2.5

Ympäristönsuojelu
Organosolvprosessien kehityksen taustana on kaksi selluteollisuuden tulevaisuuden
ongelmaa; tarve suunnitella nykyistä halvempia tuotantoyksiköitä sekä minimoida
prosessien jätemäärä sekä ilmaan, veteen ja kaatopaikalle, toisin sanoen tuottaa
Iiympäristöystävällinen sellu ".
Tämä on lähtökohtana organosolvprosessien ympäristönsuojelun suunnittelussa.
Sellukeiton jätteiden vähentäminen riippuu olennaisesti siitä montako erilaista alkuainetta tarvitaan prosessikemiaan lukuunottamatta hiiltä, vetyä ja happea. Tästä syntyi
ajatus kloorittomasta ja rikittömästä kemiallisesta sellun valmistuksesta. Klooriton
valkaisusuodos voidaan palauttaa vastavirtaan keitetyn massan pesunesteeksi ja sitä
kautta haihdutukseen ja polttoon. Rikitön keitto vähentää oleellisesti rikkipäästöjä
ilmaan ja veteen. Myös kaatopaikalle menee vähemmän prosessijätteitä.
Tältä kannalta puhdas liuotin- tai orgaaninen happokeitto yhdistettynä valkaisuun,
jossa käytetään happipohjaisia kemikaaleja ja korkeintaan natriumia "ylimääräisenä"
alkuaineena, on hyväksyttävä ratkaisu.
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4 RAAKA-AINEET
Organosolvprosessien raaka- aineiksi on luokiteltava
havupuu
lehtipuu
yksivuotiset kasvit
Tavoitteena on löytää kahdelle ensin mainitulle raaka -ainetyypille yhteinen prosessi.
Tämä koskee varsinkin Pohjois-Eurooppaa.

Organosolvkehityksessä on päähuomio keskittynyt lehtipuusellun valmistukseen.
Tämä johtuu siitä, että lehtipuukeitot ovat osoittautuneet helpommaksi. Toisaalta havupuulle soveltuvat organosolvmenetelmät soveltuvat myös lehtipuulle.
Kolmas raaka-aineryhmä on vasta viime vuosina saanut mielenkiintoa osakseen. Yksivuotisista ruohoista, oljesta ja muista vastaavanlaisista kasveista organosolvmenetelmällä tehtyä "agrosellua" ei vielä tutkita systemaattisesti. Koska kyselyjä viime
aikoina on tullut kuukausittain voi päättellä, että systemaattisempi tutkimus on nyt
syntymässä. EY:n direktoraatti, Yleinen XII (Tiede, Tutkimus ja Kehitys) on tehnyt
keväällä 1992 aloitteen agrosellun käyttömandollisuuksien tutkimisesta. Tämä projekti
voi antaa sysäyksen myös agrosellun valmistusprosessin tutkimukselle.

5 TUOTTEET
5.1 Päätuote, paperimassa
On luonnollista vaatia, että toteutettava prosessi on joustava. Jos prosessi suunnitellaan
vain erikoissellua varten ja markkinatilanne muuttuu, ei tehdas ehkä kykene vastaamaan siihen. Sen vuoksi tässä tarkastelussa katsotaan, että paperimassa on aina
sellutehtaan päätuote. Samoista joustavuussyistä prosessin pitää varsinkin
Pohjois-Euroopassa sopia sekä havu- että lehtipuulle.
Uusiomassan lisääntyvän käytön takia voitaneen pitää varmana, ettei neitseellisen
kuidun nykyisestä laadusta voida tinkiä.
Organosolvtutkimuksen historiasta johtuen samaistetaan sellun keitto ja biomassan
hydrolyysi. Alan innokkaimmat tutkijat ovat katsoneet tilannetta orgaanisen kemian
kannalta. He ovat pyrkineet fraktioimaan puuta erilaisiksi raaka - aineiksi synteesejä
varten.
Näille tutkijoille kuitu on ollut epämääräinen käsite eivätkä he ole tiedostaneet kuitulaadun merkitystä. Tämä seikka on vaikuttanut negatiivisesti organosolvmassojen
paperiteknisten ominaisuuksien parantamiseen.
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Lagnuna
Organosolvkeitoilla liuotettu ligniini eroaa suuresti muiden keittomenetelmien ligniineistä. Se on
rikitön ja ioniköyhä
kondensoitumaton, molekyylipaino on keskimäärin < 2.000
reaktiivinen
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Ligniinin veteen liukeneva osuus on menetelmästä ja keiton pituudesta riippuen noin
10 - 20 %. Jos orgaaninen liuotin erotetaan keiton jäteliemestä paisuttamalla, niin
ligniinin hydrofobinen osa saostuu. Tislaamalla vesifraktiota erotetaan vesiliukoinen
fraktio, mutta se sekoittuu vedessä oleviin hiilihydraatteihin.
Tällaiselle ligniinille ovat tutkijat laskeneet epärealistisen taloudellisen arvon. Organosolvprosessissa syntyy 100.000 havupuusellutonnia kohti noin 50.000 tonnia
ligniiniä. Tällaisille määrille raaka-ainetta on tänään vaikea löytää sopivaa käyttöä.
Tehtyjen kokeiden perusteella ligniini kelpaa erinomaisesti vaneri- ja lastulevyliimoihin, sekä eräiden polymeerien raaka-aineeksi. Liimatuotanto sinänsä ei pysty
käyttämään kuin osan organosolvtehtaan ligniinistä. Koska ligniinituotetta ei ole vielä
saatavissa, niin sen varaan ei ole perustettu myöskään teollisuutta.
Koska ligniinin lämpöarvo on puuta korkeampi ja lisäksi puhtaasti hiilestä, hapesta ja
vedystä koostuva, siitä saostettu jauhemainen tuote on erinomainen polttoaine. Tässä
tarkastelussa ligniini käsitellään sellaisena.

5.3 Hiilihydraatit
Havupuut sisältävät hemiselluloosina C6- hiilihydraatteja. Keiton aikana niitä liukenee
keittonesteen vesifaasiin, josta ne voidaan ottaa talteen haihduttamalla vettä sen jälkeen
kun vesi ja orgaaninen faasi on erotettu. Nämä C6- sokerit, kuten sulfiittijätelienten
C6-sokerit tullaan todennäköisesti ainakin Suomessa fermentoimaan alkoholiksi.
Lehtipuiden hemiselluloosat ovat C5-hiilihydraatteja. Niitä voidaan käyttää raakaaineena furfuraalin ja furfuryylialkoholin valmistuksessa. Maailmanmarkkinoilla on
näistä tällä hetkellä ylituotantoa. Tämä johtuu siitä, että furfuraalia saadaan helposti
kuumentamalla viljelyjätteitä 15 baarin höyryllä, minkä vuoksi moni kehitysmaa on
kiinnostunut tästä tuotannosta. Xylaania käytetään rajoitetusti myös xylitolin valmistuksessa. Laboratorioasteella on myös menetelmä, jolla voidaan fermentoida
C5-sokereita alkoholiksi.

5.4

Muut
Puun uuteaineet liukenevat hyvin organosolvkeitoissa. Talteenotossa ne seuraavat
hydrofobista ligniiniä. Sopivasti uuttamalla ne voidaan helposti erottaa ligniinistä ja
markkinoida kuten raaka mäntyöljy nykyään markkinoidaan.
Organosolvkeitoissa syntyy yleisesti:
metanolia
etikkahappoa
muurahaishappoa
sekä lehtipuusta ja ruohokasveista korkealämpöisissä prosesseissa
furfuraalia
asetonia
Syntyneet määrät ovat suhteellisen pieniä, 5 - 15 kg/t sellua, mikä tekee niiden
talteenoton ja puhdistuksen myyntiä varten suhteellisen epätaloudelliseksi.
Ruohokasvien silikaattipitoisuus on 2 - 5 %. Happamista keittoliemistä ja lajittelusuodoksista silikaatti voidaan ottaa talteen erittäin puhtaana Si02:na.
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6 PROSESSIVAIHTOEHDOT
6.1 Organosolvmenetelmät
Organosolvmenetelmät valittiin Rinteknon arkistojen ja kirjallisuuden avulla. Rajoittamalla menetelmät ainoastaan kirjallisuudessa viiden viime vuoden aikana mainittuihin,
jäi monta villiä ideaa tarkastelun ulkopuolelle. Tämä voidaan tulkita osoitukseksi siitä,
että organosolvtutkimus on löytämässä kehyksensä ja selluteknologian osuus on
huomattu tärkeäksi.
Tarkasteluun kelpuutettiin menetelmät alla olevan listan mukaisesti.
Alkoholikeitot
Luonnollisen pH:n menetelmät
* Alcell
* n-butanoli
2

Puskuroidut menetelmät
* NAEM

3

Alkaliset menetelmät
* Organocell

Happokeitot
4

Orgaaniset hapot
* Acetocell
* muurahaishappo
* esterikeitto
* etanoli ja etikkahappo
* Milox

5

Epäorgaaninen happolisäys
* Acetosoly
* THFA (VTT:n tetrahydrofurfuryylialkoholi)
* Battelle (Nesteen muunnelma)
* kresoli

6

Hybridimenetelmät
* ASAM

Todellisia liuotinkeittoja (ryhmät 1-3) on jäänyt hämmästyttävän vähän. Kaikki näihin
ryhmiin kuuluvat perustuvat alkoholin käyttöön. Patenttien mukaan voidaan liuottimeksi valita vapaasti joko metanoli tai etanoli.

6.2 Prosessien kuvaus
6.2.1

Luonnollisen pH:n menetelmät
ALCELL
Lehtipuulle ja ruohoille tarkoitettu etanolikeitto ilman lisäaineita

Liuotin
Puulaji
Liuotin/Vesi
Lisäkemikaali
Keittolämpötila
Keittoaika
Neste/Puu
Kappaluku
Valkaisusekvenssi
Saanto, valkaistu
Vaaleus
Kuidun karakterisointi

etanoli
lehtipuu
60/40 p-%
ei ole
200°C
240-300 min
4:1
25
ODED (0-vaihe on tehokas)
47-49%
90 ISO
muistuttaa sa-massaa

Repap, Newcastle, New Brunswick, Kanada ajaa pilottehdasta, jonka kapasiteetti on
35 t/d. Tehdas on ollut käytössä pari vuotta ja tänä aikana syöttänyt yli 5000 t sellua
paperikoneelle. Yhtiö on jo toista vuotta ilmoittanut rakentavansa täysmittaisen laitoksen, mutta rahaa ei ole vielä löytynyt.

Alcell on selvästi kehityskelpoinen, mutta tuskin vielä teknisesti täysin valmis. Parhaimpina puolina voidaan pitää prosessin yksinkertaista ja halpaa talteenottoa sekä sen
ympäristöystävällisyyttä. Sekä Repapin julkaisemien tietojen, että puolueettomien
tutkimustietojen perusteella näyttää siltä, että lehtipuumassan paperitekniset ominaisuudet sopivat ainakin hienopaperin tekoon. Varjopuolena on ennen muuta se, että
prosessi ei pysty havupuun delignifiointiin.
n-BUTANOLI
Prosessista on hyvin vähän tietoa kirjallisuudessa. Menetelmä on otettu mukaan
tarkasteluun, koska se muistuttaa etanoli- ja metanolikeittoa paitsi, että keittopaine on
alempi ja talteenotossa on erilainen tislaus.
n-Butanoli keittoliuottimena on vielä arvoitus. Päätettiin selvittää n-butanolin vaikutus alkoholikeittoon paremmin.
6.2.2

Alkaliset menetelmät
ORGANOCELL
Organocelliä on mainostettu 2-vaiheisena keittona, jossa ensimmäinen vaihe toimii
luonnollisen pH:n alueella ja toinen vaihe on alkalinen. Viimeisten tietojen mukaan
yksi vaihe on poistettu ja keitto on nyt 1-vaiheinen alkalinen metanolikeitto. Alla olevat
tiedot ovat vanhaa alkuperää.
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Liuotin
Puulaji
Liuotin/Vesi
Lisäkemikaali
Keittolämpötila
Keittoaika
Neste/Puu
Saanto, valkaisematon
Kappaluku
Valkaisusekvenssi
Vaaleus
Kuidun karakterisointi

metanoli
havupuu
50/50
NaOH 20 % ja AQ
160° C
240 - 300 min
4:1
49 - 50 %
30
ODED
90 ISO
muistuttaa sa-massaa

Saadun massanäytteen analyysitulokset osoittivat että, ainakin valkaisemattoman massan lujuudet olivat verrattavissa sulfaattimassaan.
MD-Papier ja Thyssen rakentavat paraikaa 150.000 t/a tehtaan Kelheimiin, Baijeriin.
Talteenotossa on täydellinen kaustistamo. Tehtaan investointikustannukseksi on ilmoitettu 340.000.000:- DEM. Käynnistys on suunniteltu tapahtuvan elokuussa 1992.
Organocell on teknisesti ratkaistu ja tehdas rakenteilla. Prosessin hyvinä puolina ovat
havupuusellun sulfaattisellua vastaavat ominaisuudet.Varjopuolena on alkalinen keitto,
joka tuo mukanaan kalliin kaustisiointiprosessin, sekä korkea kemikaalikulutus valkaisussa. Tarkastelussa mukana olevista prosesseista Organocell on tä11ä hetkellä prosessina kehittynein ja sillä voidaan keittää sekä havu- että lehtipuuta.
6.2.3 Puskuroidut menetelmät
NAEM
Metanoli- tai etenolikeitto, johon on lisätty pieni määrä maa-alkalikloridia. Tällä keittomenetelmällä voidaan keittää myös havupuuta.

Liuotin
Puulaji
Liuotin/Vesi
Lisäkemikaali
Keittolämpötila
Keittoaika
Neste/Puu
Saanto, valk.
Kappaluku (lehti/havu)
Valkaisusekvenssi
Vaaleus
Kuidun karakterisointi

metanoli tai etanoli
havu- ja lehtipuu
80/20
CaC12 0.05 M
200° C
50 - 300 min
4:1
47 -49 %
19/45
ODED (0-vaihe on tehokas)
90 ISO
ristiriitaisia tietoja

Prof. L. Paszner avustajineen on kehittänyt menetelmän. Työ on pysähdyksissä,
koska patentinhaltijat ovat keskenään riidassa.
NAEM-menetelmän paras puoli on se, että sillä voidaan keittää havupuumassaa, joka
kehittäjän mukaan onjopa sulfiittimassaa parempaa. Åbo Akademin ja Rinteknon tutki-
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muksissa kuusihakkeella on varmistettu tämä tieto. Varjopuolena voidaan mainita maaalkalisuolojen, varsinkin CaC12:n käyttö. Talteenottoon menee lähes 15 kg Cl/t.
Muuten menetelmä on Alcellin parannettu versio.
Alkoholin käyttöön perustuville menetelmille on ominaista se, että ne ovat prosessimaisesti lähellä toisiaan, niistä on mahdollista kehittää eri raaka-aineille sopiva menetelmä,
ja niillä voidaan muunnella sellua eri käyttötarkoituksiin.
On syytä viedä kaikki mainitut alkoholikeitot jatkotarkasteluun.
6.2.4

Orgaaniset hapot
ACETOCELL
Acetocell on n. 180° C:ssa tapahtuva etikkahappokeitto havupuulle. Toisena vaiheena
on jonkinlainen typpioksidikäsittely. Tietoa massan laadusta ei ole. Etikkahappokeitossa veden osuuden on oltava pieni, koska muuten hiilihydraatit liukenevat ja
massan ominaisuudet huononevat.

Liuotin
Puulaji
Liuotin/Vesi
Lisäkemikaali
Keittolämpötila
Keittoaika
Neste/Puu

etikkahappo
havu- ja lehtipuu
87/13
ei ole
170-190° C
180- 240 min
4:1

Veba Oil on menetelmän omistaja, ja tekeillä on pilot plant.
Etikkahappokeitto, eli yleistetty Acetocell valittiin jatkotarkasteluun, ei niinkään menetelmän hyvien tuloksien vuoksi vaan siksi, että menetelmä edustaa ehkä
parhaiten karboksyylihappokeittoa.
Orgaanisiin happoihin perustuvien keittomenetelmien yhteisenä piirteenä on 85 - 90
%:n happopitoisuus keitossa. Veden läsnäolo edistää hiilihydraattireaktioita ja lisää
hiilihydraattien liukoisuutta. Tämä vaatii hakkeen kosteuden alentamista, joko
kuivaamalla tai ekstrahoimalla ennen keittoa. Keitossa pH alenee niin, että kuitu
heikkenee joka tapauksessa. Kaikesta päätellen sulfiittisellun ominaisuudet muodostanevat katon näille orgaanisilla hapoilla keitetyille massoille.
Keittonesteenä käytettyjen alempien karboksyylihappojen separoiminen toisistaan ja
vedestä on vaativaa.
MUURAHAISHAPPO
Muurahaishappokeitto vastaa etikkahappokeittoa. Muurahaishapon kiehumispiste on
matalampi ja se liuottaa ligniiniä nopeammin kuin etikkahappo, mutta vahingoittaa
helpommin kuituja. Muurahaishappokeittoa on tutkittu rinnan etikkahappokeittojen
kanssa, mutta se on nähtävästi havaittu vähemmän mielenkiintoiseksi. Tällä hetkellä ei
kehitetä mitään erityistä muurahaishappokeittoa.
Tavallinen muurahaishappokeitto on selvästi etikkahappokeittoa vaikeampi, eikä
siksi ole syytä sen jatkotarkasteluun.

21
ESTERIKEITTO
Esterikeitto on etikkahapon ja etyyliasetaatin seoskeitto. Etyyliasetaatti korvaa osan
vedestä keitossa, ja näin saadaan aikaan nopeutettu keitto ja korkealaatuisempaa
massaa. Etyyliasetaattia käytetään yleisesti etikkahapon ekstrahoimiseen vesiliuoksesta, mitä menetelmässä käytetään talteenotossa hyväksi.

Liuotin
Puulaji
Liuotin/Vesi
Lisäkemikaali
Keittolämpötila
Keittoaika
Neste/Puu
Saanto, vton (lehti/havu)
Kappaluku

etikkahappo 33 %
etyyliasetaatti 33 %
havu- ja lehtipuu
66:33
ei ole
170-190° C
60-120 min
7:1
50/42 %
20/30

Menetelmän on kehittänyt prof. Young, University of Wisconsin. Puheista huolimatta
pilot laitetta ei ole rakennettu ja projektilta ovat todennäköisesti rahat loppuneet.
Esterikeitto ei ole täyttänyt tämän tarkastelun vaatimuksia, mutta voi kyllä tulla
uudelleen esille eräänlaisena muunnoksena, jos etikkahappokeittoa teknisesti kehitetään
tehtaalle asti. Tässä vaiheessa ei ole syytä jatkotarkasteluun.
ETANOLI / ETIKKAHAPPO
Pietarissa on yritetty etanoli- ja etikkahappokeittojen hybridiä. Menetelmä on todennäköisesti tarkoitettu lehtipuulle. Massan ominaisuuksista on hyvin puutteellisia tietoja.

Liuotin
Puulaji
Liuotin/Vesi
Lisäkemikaali
Keittolämpötila

etikkahappo 30 %
etanoli 35 %
lehtipuu
65 : 35
ei ole
170-190° C

Etanoli/etikkahappokeitolla on pyritty poistamaan veden aiheuttamia vaikeuksia
etikkahappokeitossa. Samalla keittyy havupuu etanolilla. Menetelmä kuitenkin
vaikeuttaa talteenottoa, eikä näin ollen anna mitään etuja NAEM- tai tavalliseen
etikkahappokeittoon verrattuna. Ei ole syytä jatkotarkasteluun.
MILOX
Milox on kolmivaiheinen peroksihappokeitto, jossa happona voidaan käyttää sekä permuurahaishappoa että peretikkahappoa. Matalan keittolämpötilan takia paine on atmosfäärinen ja keitin on varustettu reflexilla.
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Liuotin
Puulaji
Liuotin/Vesi
Lisäkemikaali
Keittolämpötila
Keittoaika
Neste/Puu
Kappaluku
Saanto, vton
Valkaisusekvenssi
Vaaleus
Kuidun karakterisointi

muurahaishappo 3 vaiheessa
lehtipuu
85/15
H202 1% / - / H202 1%
80/ 100 / 80° C
60/180 /60 min
4-5:1
4
40 %
2-5 P-vaihetta
90 ISO
muistuttaa si-massaa

Prosessi on kehitetty Keskuslaboratoriossa Jorma Sundquistin johdolla. Kemira Oy on
rakentanut Ouluun pilottehtaan ja jatkaa prosessin kehitystä.
Yksivaiheista permuurahaishappoa on myös käytetty alkuvalkaisuna sulfaattimassalle.
Vaiheen jälkeen massa pestään muurahaishapolla ja sitten vedellä. Loppuvalkaisussa
on 2 - 5 peroksidivaihetta ja lopullinen vaaleus on 80 - 88.
Milox kuuluu siihen neljän menetelmän ryhmään, millä on valmistettu tarpeeksi
massaa koepaperikonetta varten. Ilmoitusten mukaan Milox-koivumassasta tehty
hienopaperi on lujuuksiltaan 10 - 20 % heikompaa kuin sulfattimassaa sisältävä
referenssipaperi. Jatkotarkastelu on paikallaan.
6.2.5

Epäorgaaninen happolisäys
ACETOSOLV
Acetosolv on etikkahappokeitto atmosfäärisessa paineessa. Lisäaineena käytetään
suolahappoa. Keittimenä on käytetty vastavirtakarusellia, jonka avulla vesipitoisuus on
pidetty matalana.

Liuotin
Puulaji
Liuotin/Vesi
Lisäkemikaali
Keittolämpötila
Keittoaika
Neste/Puu
Kappaluku
Valkaisusekvenssi
Kuidun karakterisointi

etikkahappo
havu- /lehtipuu
93/7
HCl 1-3 % puusta
110°C
180-360 min
5:1 ?
20/10
ZP/ZPZ (suoritetaan etikkahapossa)
muistuttaa si-massaa

On huomattava, että liuottimena valkaisussa on käytetty etikkahappoa, eli kysymyksessä on eräänlainen peroksihappovalkaisu.
Menetelmän on kehittänyt prof. Nimz, Forsschungsanstalt fur Forst- und Holzwirtschaft, Hamburg. Vuonna 1989 otettiin käyttöön pilotlaite (kapasiteetti 200 kg/d).
Saatujen tietojen mukaan pilot ei ole enää käytössä ja kehitysrahat on siirretty
Acetocell-projektille.
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THFA
Tetrahydrofurfuryylialkoholia käytetään liuottimena keitossa. Lisäaineena on suolahappo.

Liuotin
Puulaji
Liuotin/Vesi
Lisäkemikaali
Keittolämpötila
Keittoaika
Neste/Puu
Saanto
Kappaluku (lehti/havu)
Kuidun karakterisointi

tetrahydrofurfuryylialkoholi
havu- ja lehtipuu
90/10
HCl 0,2 - 0,5 % puusta
115° C
360-480 min
4-12 :1 (riippuen hakkeen kosteudesta)
45-49 %
20-30
hauras, ei kestä mekaanista työtä

THFA:a on tutkittu VTT:llä Allan Johanssonin johdolla.
FENOLI
Fenolikeitto kehitettiin ajatellen keittoliuottimen suhteen omavaraista tehdasta. Fenolia
voidaan valmistaa hydro- tai termokrakkaamalla ligniiniä. Lisäämällä pieni määrä
suolahappoa voidaan keittää atmosfäärisessä paineessa.

Liuotin
Puulaji
Liuotin/Vesi
Lisäkemikaali
Keittolämpötila
Keittoaika
Neste/Puu
Saanto
Kappaluku
Kuidun karakterisointi

fenoli
lehti-/havupuu
70/30
HCl 0,5 - 1,2 % puusta
100°C
180 min
4/1
45/49 %
10/35
hauras, ei kestä mekaanista työtä

Fenolin talteenotto vesipitoisesta jäteliemestä tehdään kahdessa vaihessa; dekantointi
alhaisessa lämpötilassa, jota seuraa tolueniuutto ja tislaus.
Battelle-tutkimuslaitos kehitti tunnetun deligniriointimenetelmän prosessiksi, Rintekno
kehitti prosessia vielä eteenpäin Neste Oy:n toimeksiannosta. Kehitystyö on nyt
lopetettu.
KRESOLI
Rinnan fenolimenetelmän kanssa kehitettiin Japanissa kresoliin perustuva keittomenetelmä. Perustelut ja kehitys olivat hyvin samankaltaiset molemmissa tapauksissa. Suurin ero oli siinä, että kresolikeitto täytyy keittää 140° C:ssa kresolin huonon vesiliukoisuuden takia.
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Ryhmään 5 kuuluvat menetelmät käyttävät epäorgaanisia happoja ( HCl) ja muistuttavat toisiaan monessakin suhteessa. Keittoja keitetään n. 100° C:ssa ja ulkoilman
paineessa, mutta massat ovat haurastuneita hapon vaikutuksesta. Hydrolysoitunutta
kuitua voidaan jonkin verran elvyttää lipeäjälkikäsittelyllä, mutta se jää heikoksi.
Lisäksi kloridipitoisuus häiritsee talteenottoa ja vaatii näin erikoistoimenpiteitä.
Tämä ryhmä on muita ryhmiä selvästi heikompi, eikä ole syytä jatkotarkasteluun.
ASAM
Asam on metanoli- ja antrakinonipitoinen alkalinen sulfiittikeitto. Se on monessa suhteessa perinteinen alkalinen sulfiittikeitto, jonka delignifiointikykyä on parannettu
metanolilisäyksellä.

Liuotin
Puulaji
Liuotin/Vesi
Alkali
Lisäkemikaali
Keittolämpötila
Keittoaika
Neste/Puu
Saanto
Kappaluku
Kuidun karakterisointi

metanoli
havu/lehtipuu
15-35 /85-65
Na2S03:NaOH/Na2CO3 85:15 - 70:30
AQ 0,1-0,2 % puusta
170-180 C
360 - 480 min
3:1
51/58 %
28/14
on konv. sulfiittia parempi

Menetelmän on kehittänyt prof. Patt, Forsschungsanstalt fur Forst- und Holzwirtschaft, Hamburg. Vuonna 1989 otettiin käyttöön pilotlaite (1.5 t/d).
Valkaisuksi kehitetään klooriton sekvenssi.
Asam on selvästi teknisesti kehittynyt sulfiittimuunnelma. Se sopii alueille, joissa sulfaattiprosessi on kielletty ja tarvitaan parannettua keittoprosessia. Rikkipitoisena keittomenetelmänä se jää Suomen oloissa selvästi sulfaattiprosessin varjoon. Vaikka prosessista on mahdollisesti syntymässä tehdasratkaisu, ei sillä ole Suomessa tulevaisuutta.

7 TÄRKEIMPIEN VAIHTOEHTOJEN VALINTA
7.1 Realistiset vaihtoehdot
Valinnassa annettiin pääpaino Suomessa tarvittaville menetelmille, toisin sanoen niille,
jotka sopivat sekä havu- että koivupuulle ja ovat sekä kloorittomia että rikittömiä.
Huomio kiinnitettiin kolmeen päätekijään:
*
*
*

sellun paperitekniset ominaisuudet
talteenoton yksinkertaisuus ja tehokkuus
ympäristönsuojelu ja työhygienia

Rinteknossa on kehitetty uusien prosessien seuraamiseen kaavake "Uuden sellunvalmistusprosessin peruskysymykset", jota on käytetty apuna näiden prosessien
valintatyössä (Liite 1).
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Karsinta on selkeä. Perustelut saatiin joko siitä, että kehitystyö oli lopetettu epäedullisten tulosten takia, tai sitten valinnassa ilmeni, että menetelmän negatiiviset puolet
olivat selvästi sitä luokkaa, ettei tarkastelua tällä hetkellä kannata jatkaa.
Seuraavat menetelmät valittiin jatkotarkasteluun
*
Alcell
*
n-Butanoli
Organocell
*
* NAEM
Yleinen etikkahappokeitto
*
Milox
*

7.2 Tekninen valmius
Valittujen menetelmien tekninen valmius on joko huono tai olematon. Tosin yksi selvä
poikkeus on olemassa, Organocell, jonka tuotanto on alkamassa. Arvioiden mukaan
myös Alcell on melko kehittynyt, mutta julkaistut tiedot ovat niin yksinkertaistettuja,
että ne antavat liian helpon ja vääristetyn kuvan prosessin teknisestä tasosta.
Ainoa mahdollisuus oli selvittää organosolvprosessien todellinen kokonaiskuvaa
simuloimalla jonkun prosessin materiaali- ja energiataseita ja näiden avulla arvioida
tuotteen hinnanmuodostus.
Tarkasteluun valittiin etanoliprosessi vastavirtakeittoineen ja kloorittomine valkaisuineen.

8 YLEINEN ETANOLIKEITTO (Vertailum.enetel-ä)
Etanolikeittoprosessia lähdettiin tarkastelemaan Alcellista saadun kaavion (Liite 4)
mukaan. Prosessista tehtyjen taselaskelmien perusteella päädyttiin siihen tulokseen,
että annetussa yksinkertaistetussa muodossa ei ole taloudellisesti ja teknisesti kannattavaa toteuttaa liuottimien talteenottoa ja tästä syystä on tarkastelu tehty Rinteknon
kaavion mukaan (Liite 2).
Prosessia lähdettiin tarkastelemaan seuraavien raja-arvojen avulla: Neste:Puu = 4:1 ja
keittoliuoksen väkevyys = 50:50. Näillä arvoilla saadaan liuottimen talteenotto
sellaiseksi, että keittoon palaava seos on halutussa suhteessa ilman alkoholin väkevöintiä.
Etanolikeitosta on tehty seuraavat tarkastelut:
-

tarvittavat prosessiratkaisut
ainetase
laitemitoitukset
laiteluettelo
energiankulutukset
kustannusarvio

8.1 Prosessikuvaus
Prosessi jakautuu selkeästi kahteen osaan: kuitulinjaan sekä liuottimien talteenottoon,
jonne kierrätetään lähes kaikki kuitulinjasta tulevat nestevirrat (kts. Liite 2). Kuitulinja
koostuu keittimestä, massan paisuntasäiliöstä, massan pesusta, happivalkaisusta,
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pesusta sekä valkaisusta (OZPEOP), jossa ei käytetä klooripohjaisia valkaisukemikaaleja. Keittokemikaalit syötetään puhdistettuina keittimen pohjaosaan, ja ne
poistuvat kahta tietä, nimittäin massan mukana keittimen pohjasta sekä keittimen
keskiosasta.

Liuotin otetaan talteen keittolinjalta kolmesta kohdasta
keittimen keskiosasta
keittimen pohjasta massan mukana
massan pesurista
Keittimen keskivaiheilta saadaan seos, jossa on keittoliuoksen lisäksi paljon puusta
liuennutta ligniiniä, uuteaineita ja hemiselluloosaa. Tämä seos paisutetaan, ja saatu
huipputuote palaa sellaisenaan kiertoon. Pohjalta saatava ligniini sakkautetaan. Saatu
sakka erotetaan suodattamalla ja ohjataan kattilaan poltettavaksi. Liuotinpitoinen neste
viedään stripperille.

Massan mukana keittimestä poistuva seos menee ensin paineenalennukseen, jossa osa
keittoliuoksesta saadaan talteen.
Loput liuottimet poistuvat massalinjasta massan pesurista. Tämän pesurin kautta ohjataan kaikki valkaisusta kierrätettävät jätevedet, joten massan mukana ei poistu liuottimia systeemistä. Pesurista tuleva nesteseos ohjataan stripperiin, jossa alkoholi otetaan
talteen, ja muut aineet kulkeutuvat vesien mukana haihduttimelle, ja sen kautta poltet tavaksi kattilaan. Saatu alkoholijae menee osaksi suoraan keittimen puskurisäiliöön ja
osaksi metanolikolonniin, jossa poistetaan metanolia yhtä paljon kuin keittimessä
syntyy.

Keitossa syntyy sivutuotteina mm. metanolia, etikkahappoa, muurahaishappoa ja
furfuraalia. Pääsääntöisesti nämä aineet ohjataan kuiva- aineiden mukana kattilaan,
jossa ne poltetaan. Osa näistä aineista kuitenkin kumuloituu alkoholikiertoon.
Esimerkiksi metanolia kertyy kiertoon kunnes sitä on noin 4 - 5 p-%, jolloin on
teknisesti ja taloudellisesti mahdollista poistaa sen syntyä vastaava määrä.
Valkaisussa käytetään hieman lipeää, ja se ohjautuu massan pesurin kautta stripperiin
ja haihduttimeen ja sieltä kattilaan. Kattilasta saadaan tuotteena natriumkarbonaattia.

8.2 Ainetase
Liitteessä 3 on esitetty ainetase, jossa näkyy prosessin kannalta tärkeimmät virrat ja
aineet ja niiden kulkeutuminen. Yleisen etanolikeiton ainetase muotoutui keittimen
asettamien vaatimusten sekä erotusoperaatioiden asettamien raja- arvojen mukaan.
Tärkein talteenoton laitteistokokoonpanoon vaikuttanut seikka oli käsiteltävien aineiden
aineominaisuudet. Nämä vaikuttivat laitteiden valintaan, ryhmittelyyn, kokoon ja
energiataseisiin. Muut, yleensä vähemmän toivotut aineet, poistuvat systeemistä kattilan kautta.
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8.3 Energiat
Lämmönkulutukset jakautuvat seuraavasti:

-

esihöyrytys
keitin
keittoliuoksen esilämm.
valkaisu
talteenotto ja väkevöinti

Yhteensä

0,015
1,5
4,9
1,4
4,5

GJ/tp
-"- -"- -

12,3

GJ/tp

Modernista kattilasta saadaan hieman alle 20 GJ/tp. Energiaomavaraisuuteen ei ole
laskettu kuoren sekä hakkeen lajittelun rejektin polttoa eikä lämpöenergian optimoinnista syntyviä sisäisiä kiertoja.
Sähköä arvioidaan kuluvan noin 600 kWhltp.

8.4 Kustannusarvio
8.4.1 Kustannusarvion perusteet
Kustannusarvio perustuu ajatukselle rakentaa noin 100.000 t/a sellua tuottava tehdasyksikkö, joka sisältää kaikki tarvittavat toiminnot. Oletuksena on myös paperitehdas
heti valkaisimon jälkeen, jolloin varastot ym. käsittelyt olisivat tarpeettomia.
8.4.2

Investointikustannukset
Investointikustannukset laskettiin ja jaoteltiin kolmeen osaan: kuitulinja, talteenottoyksikkö sekä muut tehtaan toiminnan kannalta tarpeelliset kustannukset.

MFIM
Kuitulinjan päälaitteet
Talteenoton laitteet
Muut kustannukset

380
400
250

Investointikustannukset yhteensä

1030

8.4.3

Kiinteät kustannukset
Kiinteisiin kustannuksiin on laskettu vain palkat ja lakisääteiset työnantajan maksut.

Palkat

Puun vastaanotto
Kuorimo
Keitto/valkaisu
Talteenotto
Mestari
Käyttöins.
Laboratorio
Konttori
Korj aamot
- laitosmies
- sähkömies
- instr. mies

hlö/vuoro

vuoroja

TOT

2
2
4
2
1
1
1
4

3
3
5
5
1
1
3
1

6
6
20
10
1
1
3
4

3
2
2
2

1
5
1
1

3
10
2
2
68

Yhteensä
Hinta:
8.4.4

20 400 000

68 x 300 000 FIM/a =

Käyttökustannukset
Käyttökustannuksiin laskettiin kaikki raaka-aineet kuten puu ja kemikaalit sekä sisäinen sähkön hinta.
Kemikaalit

FIM/kg kg/tp FIM/tp
Valkaisu
-02
- H202
- Alkali

0,45
4,80
1,45

21
20
35

Valkaisu yhteensä
Keitto
- EtOH
Kemikaalit yhteensä

1,50

20

MFIM/a

9,45
96,00
50,75
156,20

15,6

30,00

3

178,60

18

Energia
Sähkö

kWh/tp
600

Puun hinta

FIM/2000 kg OD
240

FIM/GJ
0,12

FIM/tp
72,00

MFIM/a
7,2

F1M/tp
1125

MFIM/a
112,5

Käyttökulut yhteensä

8.4.5

138,3

Kustannukset per sellutonni
Lopuksi laskettiin tälle vertailumenetelmälle kustannukset per sellutonni, jotta sitä
voitaisiin verrata olemassa oleviin sulfaattiprosesseihin.

Investointikustannus, ROI 15 %

155

MFIM

Käyttökulut

138,3

MFIM

20,4
41,2

MFIM
MFIM

3549

FIM/t

Kiinteät kustannukset
- palkat
- huolto 4 % investoinnista

Y—

/ 100 000 t/a =

9 TARKEIMPIEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
9.1 Tekninen valmius
Yleinen etanolikeitto
Vertailupohjana käytettävä yleinen etanolikeittoprosessi on tekniikaltaan melko yksinkertainen ja tunnettu. Prosessin vaikein osa on keitin, jossa vallitsee korkea paine ja
lämpötila. Talteenotto Liitteessä 2 kuvatussa muodossa on helppokäyttöistä ja tavanomaista tekniikkaa. On kuitenkin todettava, että tässä muodossa prosessia ei ole
toteutettu.
Alcell
Yleinen etanolikeittomalli kehitettiin alunperin Alcellin pohjalta (Liite 4), koska
havaittiin, että saatujen tietojen mukainen laitos olisi vaikea tai mahdoton toteuttaa.
Alcell-prosessista on tehty pilotlaitos, jolla on tehty lehtipuumassaa. Prosessin
arvioimista haittaa epäselvät tiedot talteenoton teknisistä ratkaisuista.
n-Butanoli
Tekniikaltaan keittolinjan ratkaisu olisi samanlainen kuin yleisessä mallissa paitsi, että
keittimessä on pienempi painetaso. Talteenoton kohdalla ratkaisut eroavat huomattavasti etanolikeitosta johtuen n-butanolin kemiallisista ominaisuuksista.
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Organocell
Organocell on tä11ä hetkellä yksivaiheinen alkalinen metanolikeitto, jollaista rakennetaan parasta aikaa Kelheimissa, Baijerissa. Prosessista on saatu joustava, mutta
varjopuolena on osaksi vanhan tekniikan käyttö eli prosessi tarvitsee kaustistamon.
NAEM
NAEM eroaa yleisestä etanoli-/metanolikeitosta lisäkemikaalina käytettävän CaC12:n
suhteen. Tekniikaltaan prosessi on parannettu Alcellin versio, ja riippuen annostetun
kloridin määrästä prosessissa, se ei välttämättä nosta merkittävästi investointi- ja
käyttökustannuksia.
Muut keittomenetelmät
Orgaanisia happoja käyttävillä prosesseilla on vaatimuksena, että keitossa veden määrä
ei saa ylittää 15 %. Tästä aiheutuu tarve kuivata haketta joko 1) haihduttamalla/kuivaamalla lämmön avulla, jolloin samalla puusta irtoaa orgaanisia yhdisteitä, jotka on lauhdutettava ja erotettava vedestä tai 2) syrjäyttämällä vesi keittoliuoksen avulla ja puhdistamalla ja konsentroimalla happo uudelleen. Tämä viimeksi mainittu vaihtoehto on
teknisesti soveliaampi, mutta molemmat vaihtoehdot kasvattavat investointi- ja käyttökuluja.
Etikkahappokeiton (Liite 5) arvioiminen on ollut vaikeaa, koska prosessin simuloiminen ei ollut mahdollista.
Miloxin (Liite 6) osalta talteenoton kehitystyö on vielä kesken ja siten sen arviointi
varsin vaikeaa.

9,2 Ainetase
Yleinen etanolikeitto
Vertailupohjana käytettävä ainetase on simuloitu yleiselle etanolikeitolle Liitteen 3
mukaisessa laitekokoonpanossa. Taseessa on käytetty lähtötietoja neste/puu-suhde 4:1
ja alkoholin pitoisuus keittimen yläosassa 50 %. Tase perustuu simuloiduille laitteille ja
todellisille erotusoperaatioille, minkä vuoksi sitä käytetään vertailupohjana tarkasteltaessa muita prosesseja.
Alcell
Ainetaseen suhteen Alcell ja yleinen etanolikeitto ovat yhteneviä. Erona saattaa olla erilainen sivutuotteiden käsittely. Kemikaalikulutukset ovat samat.
n-Butanoli
n-Butanolin kemiallisten ominaisuuksien takia talteenoton laitteistokokoonpano on erilainen kuin yleisessä mallissa. Kemikaalikulutukset tällaisessa laitoksessa ovat hieman
pienemmät kuin yleisessä mallissa johtuen butanolin korkeammasta kiehumispisteestä.
Organocell
Organocellin ainetase on liuottimen suhteen lähellä yleistä mallia. Kuitenkin alkalin
käyttö tuo mukanaan koko kaustistamon siihen liittyvine kiertoineen ja korkean kemikaalikulutuksen valkaisussa.
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NAEM
NAEM eroaa yleisestä etanolikeitosta lisäkemikaalina käytettävän CaCL2:n suhteen.
Talteenotto joutuu käsittelemään C1:ää noin 15 kg/ADt.
Muut keittomenetelmät
Etikkahappokeitosta ja Miloxista ei ole laskettu ainetasetta, koska selkeä prosessiratkaisu puuttuu.

9.3 Energiatase
Yleinen etanolikeitto
Vertailupohjana käytettävät energiankulutukset on laskettu yleiselle etanolikeitolle kohdassa 8.3. Prosessin vaatima energia saadaan lämpönä polttamalla jätteitä ja prosessin
sivutuotteita.
Alcell
Alcellin on tarkoitus myydä kuivattua ligniiniä ja muita tuotteita. Tästä seuraa suurempi laitemäärä ja energiankulutus kuin yleisessä mallissa sekä vastaavasti pienempi
omavaraisuus energian tuotannossa.
n-Butanoli
n-Butanolin kemiallisten ominaisuuksien takia on talteenoton energiankulutus
suurempi kuin yleisessä mallissa johtuen tarvittavista jäähdytyslaitteistoista ja erittäin
suurista kolonneista, joita veden ja butanolin erottaminen vaatii.
Organocell
Organocellin kaustistamo siihen liityvine laitteineen nostaa energiankulutuksen korkealle yleiseen malliin verrattuna, eikä tuo tässä suhteessa mitään etuja.
NAEM
NAEM ei eroa yleisestä etanolikeitosta energiankulutuksen ja -tuoton suhteen paljoakaan.
Muut keittomenetelmät
Etikkahappokeitto vaatii melko raskaan talteenottojärjestelmän ja vastaavasti suuren
energiankulutuksen. Energian tuottopuoli on vastaava yleisen mallin kanssa.
Miloxin talteenottoa ei voitu arvioida lähtötietojen puuttumisen takia.

9.4 Sellun laatu
Eri prosesseissa saatujen sellulaatujen keskenäinen vertailu on hankalaa. Raaka-aineena on käytetty eri puulajeja ja keiton saannot ja kappaluvut ovat hyvin erilaisia. On pi-
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dettävä mielessä, että kappaluvun, viskositeetin ja vaikaisemattoman saannon merkitys
eroaa suuresti toisistaan verrattaessa organosolvmassaa esim. sulfaattimassaan.
Vertailu on siis suoritettava valkaistuilla massoilla ja referenssinä sulfaattimassa. Nämä
ehdot voidaan osittain täyttää, mutta on huomioitava, että valkaisua ei ole aina valittu
oikein. Koska vastaavia sulfaattimassojakin pystytään täysvalkaisemaan ilman kloorikemikaaleja, pitäisi myös organosolvmassat valkaista näin. Milox-massaa lukuunottamatta kaikki massat on valkaistu hyvin vanhanaikaisilla menetelmillä. On myös
herännyt epäily, että sulfaatin referenssikeittoja ei aina ole optimoitu.
Taulukko 1. Organosolvsellujen lujuudet verrattuna vastaaviin sulfaattiselluihin

vetolujuus
Alcell,
v:tu lehtipuu
ref. sa

7470 m
7400

ero

+1 %
-10

repäisylujuus

7,20 mNm2/g
6,75

NAEM, v:ton mänty
(520 ml CSF)
ref. sa (550 ml CFS)

10800
12000

8,9

MILOX, v:tu koivu
(30°SR)
ref.sa (= 12 °SR)

61 Nm/g

7,6

61 Nm/g

8,4

8,2

ero

+7 %
-8

-11

Organocellistä ei ole prosessimuutoksen jälkeen saatavissa massan paperiteknisiä ominaisuuksia. Se tiedetään, että Organocellmassa on vastaavan sulfaatin veroinen.
Massojen ominaisuuksien vertailusta on vedetty seuraavat johtopäätökset
*

Verrattuna vastaavaan sulfaattimassaan happokeitot ja happamat
havupuu-etanolikeitot osoittavat sulfiittimassaominaisuuksia. Samassa
vetolujuudessa repäisylujuus on heikompi kuin vastaava sulfaattimassa.
Alcell lehtipuu-etanolimassojen repäisylujuus voi olla sulfaattimassoja
parempi. Tämä on epävarmaa, koska referenssipiste on matala.
Organosolvmassojen jauhatus tarvitsee vähemmän energiaa kuin referenssimassojen.

9.5 Sivutuotteiden laatu
Tässä tarkastelussa on pidetty sivutuotteita polttoaineena. Voidaan kuitenkin otaksua,
että organosolvtehtaiden tuotannon käynnistyttyä, syntyy kysyntää sivutuotteista.
Seuraavat seikat antavat näille sivutuotteille korkean laadun leiman
Matala molekyylipaino yksinkertaistaa tuotteiden jatkokäsittelyä
Uusiutuva raaka-aine
Puhdas ioniköyhä orgaaninen aine
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Ligniini valmistetaan kuivaksi hienoksi jauheeksi, jonka molekyylipaino voidaan
asettaa suhteellisen kapealle alueelle. Käyttöalueena on ainakin liima- ja myöhemmin
polymeerituotteet.
Hemiselluloosa myydään 15 - 20 %:isena dimeeri-trimeeriliuoksena. Käyttöalueena on
biokemiantuotteet.

9.6 Prosesseissa käytettyjen Nuosten ominaisuuksia
Etanoli
Etanoli on luokitukseltaan myrkytön, maksimaalinen pitoisuus on 1000 ppm/8 h.
LD50 = 13700 mg/kg.
Se on II lk. palava neste. Räjähdysrajat ovat 3...19 til-% ja leimanduspiste on +1 1° C.
Höyrynpaineet on esitetty kuvassa 2. Etanolia valmistetaan Suomessa, sen veroton
hinta on n. 1,5 mk/kg.
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Kuva 2. Veden, EtOH:n ja MeOH:n höyrynpaineet
Metanoli
Metanoli on luokiteltu II 1k. myrkyksi, maksimaalinen pitoisuus on 200 ppm/8 h.
LD50 = 4100 mg/kg ja LDLL = 340 mg/kg.
Se on I lk. palava neste. Räjähdysrajat ovat 6...37 til-% ja leimanduspiste on +6° C.
Höyrynpaineet on esitetty kuvassa 2.
Metanolia tuodaan Suomeen, sen hinta on n. 1,00 mk/kg.
n-Butanoli
n-Butanoli on luokiteltu II 1k. myrkyksi, maksimaalinen pitoisuus on 100 ppm/8 h.
LD50 = 790 mg/kg ja LC50 = 8000 ppm.
Se on H lk. palava neste. Räjähdysrajat ovat 1,4...11,3 til-% ja leimanduspiste on
+29° C. Kaasuräjähdysvaara. Höyrynpaineet on esitetty kuvassa 3.
n-Butanolia tuodaan Suomeen, sen hinta on n. 4,00 mk/kg.
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Kuva 3. n-Butanolin höyrynpaine
Etikkahappo
Etikkahappo on H 1k. myrkky, maksimaalinen pitoisuus on 10 ppm/8 h.
LD50 = 3310 mg/kg.
Se on II 1k. palava neste. Räjähdysrajat ovat 4...17 til-% ja leimanduspiste on +40° C.
Höyrynpaineet on esitetty kuvassa 4.
Etikkahappo tuodaan Suomeen ja sen hinta on n. 2,00 mk/kg.
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Muurahaishappo
Muurahaishappo on II lk. myrkky, maksimaalinen pitoisuus on 10 ppm/8 h.
LD50 = 1210 mg/kg.
Se on III lk. palava neste. Räjähdysrajat 18...57 til-% ja leimanduspiste +69° C.
Höyrynpaineet on esitetty kuvassa 4.
Muurahaishappo valmistetaan Suomessa ja sen hinta on n. 1,20 mk/kg

9.7 Työhygieeniset näkökohdat
Organosolvprosessien työhygieeniset erikoiskysymykset liittyvät
*
*

liuottimen tai hapon myrkyllisyyteen
eräiden prosessien korkeaan keittopaineeseen (ja lämpötilaan)

Tarkastelluista liuottimista ja hapoista etanoli on luokiteltu myrkyttömäksi, muut ovat
kaikki toisen luokan myrkkyjä.

9.8 Ympäristövaikutukset ja jätteet
Tärkein ympäristötekijä on keittonesteenä käytetty liuotin tai happo. Muut prosessissa
käytetyt kemikaalit ovat alkalisessa keitossa natriumhydroksidi ja valkaisussa käytetyt
natriumhydroksidi, peroksidi ja happi. Otsoni valmistetaan suoraan käyttöön ilman
varastointia eikä se pääse karkaamaan ympäristöön.
Periaatteessa organosolvkeittoprosessi ja siihen liitettty happiyhdisteinen valkaisu ei
aiheuta päästöjä veteen eikä mainittavia liuotinmääriä voida päästää ilmaan liuottimien
kalleuden takia. Todellisuudessa tehdasalueelta on aina nk. satunnaispäästöjä. Sekä
liuottimet, että organosolvprosessissa liuennut orgaaninen aines ovat biologisesti
hajoavia.
Prosessissa vapautuu pieni määrä puun mukana tulleita ioneja, mm. raskasmetalleja.
Nämä muodostavat osan kattilatuhkasta ja seuraavat sitä. Jos kyseessä on alkalinen
keitto, niin viherlipästä ne saadaan talteen sakkana. Tämä sakka sekä tehtaassa syntyvät puutuhkat ovat ainoat kiinteät prosessijätteet.
Organosolvprosessien ympäristövaikutukset tulevat siis olemaan selvästi lievempiä
kuin nykyisten kemiallisten selluprosessien vaikutukset, koska emissiomäärät ovat
pieniä ja ne muodostuvat biologisesti hajoavista aineista.

9.9

Investointikustannukset
Yleinen etanolikeitto
Vertailupohjana käytetään yleistä malliaja siitä laskettua investointikustannusta.
Alcell
Alcellin investointikustannukset ovat lopullisesta laitekokoonpanosta riippuen joko
yhtä suuret kuin yleisellä mallilla tai suuremmat riippuen lopputuotteiden määrästä ja
puhtausasteesta.
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n-Butanoli
n-Butanolin talteenotto vaatii hieman kalliimmat laitteet kuin yleinen malli, mutta
suuruusluokka on sama.
0rganocell
Organocellin kaustistamo siihen liityvine laitteineen nostaa investointikustannuksia
noin 110 MFIM:llä yleiseen malliin verrattuna.
NAEM
NAEM ei eroa yleisestä etanolikeitosta investointikustannusten suhteen paljoakaan.
Muut keittomenetelmät
Etikkahappokeiton talteenotto on yleistä mallia kalliimpi.
Miloxin kokonaisratkaisu talteenoton suhteen on vielä niin avoin, että investoinnin
laskeminen on melko mahdotonta. Esitetyssä muodossa Milox käyttää 3 - 4 -vaiheista
peroksivalkaisua, jonka kustannus on noin 25 MFIM/vaihe. Myös väkevät orgaaniset
hapot tuovat lisäkustannuksia erikoismateriaalien kautta.

9.10 Käyttökustannukset
Yleinen etanolikeitto
Vertailupohjana käytetään yleistä mallia ja siitä laskettua käyttökustannusta. Liuotinhäviöksi prosesseille arvioitiin noin 15 - 20 kg/tp, jonka mukaan kustannuksia on
laskettu.
Alcell
Alcellin käyttökustannukset ovat lopullisesta laitekokoonpanosta riippuen joko yhtä
suuret kuin yleisellä mallilla tai suuremmat riippuen lopputuotteiden määrästä ja
puhtausasteesta.
n-Butanoli
n-Butanolin käyttökustannukset ovat hieman korkeammat johtuen hankalista yksikköoperaatioista ja toisaalta pääraaka-aine, n-butanoli, on öljypohjainen kemikaali. Kustannuksia nostaa myös butanolin myrkyllisyys.
Organocell
Organocellin kaustistamo siihen liityvine laitteineen nostaa kemikaalikustannuksia,
työvoimakustannuksia, jätekustannuksia, jne. verrattuna yleiseen malliin.
NAEM
NAEM ei eroa yleisestä etanolikeitosta käyttökustannusten suhteen muuten kuin suurempien kemikaalikulujen osalta.
Muut keittomenetelmät
Etikkahappokeiton talteenotto kuluttaa paljon energiaa ja vaatii valvontaa.
Miloxin kokonaisratkaisu on vielä niin avoin, että käyttökuluja on vaikea arvioida.
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10 J®HT®PÄÄTÖKSET
10.1 Vaikutus ympäristönsuojeluun
Organosolvtehdas tulee olemaan kloorikemikaaliton, vaikka ensimmäinen tehdas
Kelheimissä ehti tilata Lurgin klooridioksidilaitoksen. Uudet tehtaat tulevat olemaan
pienempiä ja ioniköyhempiä kuin nykyiset. Vähäiset päästöt ovat biologisesti suhteellisen vaarattomia ja hajoavia.
Sulfaattiselluteknologian kehitys on varsinkin viime vuoden aikana kehittynyt hyvin
nopeasti. On mm. kehitetty tehdassovellutuksia HAE:sta (hot alkali extraction), otsonivalkaisusta ja entsymaattisesta valkaisusta.

Seikka, joka eniten yllätti kloorikemikaalittoman valkaisun suunnittelijoita oli, että tällainen valkaisu tulee olemaan kustannuksiltaan jonkin verran pienempi kuin nykyinen
klooridioksidirikas valkaisu. Koko tämä kehitys johtaa siihen, että varsinaiset sulfaattitehtaan prosessipäästöt voivat vähentyä hyvin merkittävästi. Ympäristönsuojelun
kannalta päästöt sellutonnia kohti ovat tällöin todellisuudessa merkityksettömiä.
Pari seikkaa puhuvat kuitenkin organosolvtehtaan puolesta myös ympäristönsuojelun
kannalta. Mahdollisuus pienentää tehtaan kokoa sulfaattimassatehtaaseen verrattuna
vaikuttaa positiivisesti ympäristöön. Suuren tehtaan päästöt ovat eri luokkaa kuin
pienen. Toinen seikka on osittain myös markkinointikysymys, jos markkinat pitävät
orgaanisia biologisesti hajoavia päästöjä parempana ratkaisuna niin organosolvtehtaita
syntyy.

10.2 Vaikutus kemikaalien kullutuksiin
Kloorin käytön jyrkkä väheneminen muuttaa hyvin voimakkaasti myös natriumin
maailmanlaajuista tasetta. Vielä vuonna 1987 maailmassa valmistettiin 34,5 miljoonaa
tonnia klooria, vuosituhannen vaihteessa tuotannosta on jäljellä ehkä vain 20 - 30 %
prosenttia. Tältä pohjalta voidaan ennustaa paineita natriumhydroksidin hintaan.

Natriumin kierto tulee olemaan vielä tärkeämpää kuin tänään, koska kaikissa sellutehtaissa joudutaan ottamaan natrium talteen myös valkaisusta. Sulfaattitehtaissa ylimäärä natriumi on luonnollisinta poistaa lentotuhkan eli natriumsulfaatin muodossa
soodakattilasta. Myös rikin make-up tarve on vähentynyt.
Jos tai kun organosolvtehtaiden lukumäärä tulevaisuudessa kasvaa niin suureksi, että
niiden vaikutus kemikaalitasapainoihin on otettava huomioon, tilanne muuttuu tästä
vieläkin vaikeammaksi. Pääosa natriumia saadaan talteen karbonaattina, jossa on
mukana myös puusta ja käyttövedestä peräisin oleva muu ionikuorma. Koska rikkiä ei
tarvita prosessissa, niin rikin ylimäärä kasvaa ja syntyy paineita rikin varastoimiseksi.
Eräs mahdollinen tapa varastoida ri kkiä on muuttaa se elementaarimuotoon ja varastoida sulatettua ja jähmetettyä rikkiä vanhoissa kaivoksissa.

Tulevien organosolvtehtaiden vaikutus kemikaalitaseisiin ei niinkään muuta sitä kehitystä, joka jo nyt on käynnissä, mutta se tulee nopeuttamaan kehitystä, jossa ri kkiä
poistetaan kemian prosessitaseista ja natriumia tullaan kierrättämään nykyistä tiukemmin.

10.3 Kehitysnäkymät
Tämän tarkastelun aikana voimistui ajatus siitä, että organosolvprosessien kehitystyössä ei ole julkisesti selkeästi esitetty sitä tavoitetta, johon koko kehitystyöllä pyri-
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tään. On itsestään selvää, että tutkijalla pitää olla vapautensa, mutta on teollisuuden
etujen mukaista stilisoida tarpeitaan.
Organosolvin kehityksessä on yhtäaikaisesti pyritty fraktioimaan puuta kemiallisiin
raaka-aineisiin ja välillä valmistamaan erilaisia kuituja näiden raaka-aineiden lisäksi. On
myös pyritty valmistamaan kuitua päätuotteena ja raaka-aineita sivutuotteina.
Sellunvalmistajan kannalta ei kuitenkaan koskaan voi käyttää sanontaa, että
"kokonaissaanto on hyvä" tarkoittaen sekä kuitua että sivutuotteita.
Sellunvalmistajan vaatimus on joustava prosessi, jonka avulla saadaan vaihtoehtoisia
etuja sulfaattiprosessille. Tällaisia etuja voivat olla kustannustaso, tehtaan koko tai
rikitön keitto. Klooriton valkaisu on nyt ratkaistu sulfattitehtaalle eikä se enää ole edun
asemassa. Toisaalta prosessin täytyy olla joustava puulajiin suhteen ja pystyä tuottamaan hyvälaatuista sellua.
Tällä hetkellä puuttuu vielä lopullinen organosolvprosessi. Alkalinen etanolikeitto
täyttää ehkä parhaiten yllä mainitut edut, mutta alkalisuus ei ole kustannustason eikä
kemikaalitaseen kannalta paras ratkaisu.
Åbo Akademissa on juuri meneillään tutkimus, jossa säädetään etanolikeitossa syntyneiden happojen pitoisuuksia keiton aikana poistamalla happoja ja/tai neutraloimalla
keittoliuoksia. Erikoislaitteiston sisäänajossa pystyttiin pH pitämään keiton aikana
sellaisella tasolla, että oli mahdollista keittää havupuuta ilman lisäaineita. On myös
odotettavissa, että lujuudet ovat paremmat kuin monessa muussa organosolvkeitossa,
koska hapan hydrolyysi on vältetty.
Organosolvprosessien kehityksen taustalla on siis selluteollisuuden tulevaisuuden
ongelmat.
Suuressa osassa maailmaa metsäteollisuuden infrarakenne ei kestä suuria nykyaikaisia
sulfaattitehtaita. Tämä koskee mm. Länsi- ja Keski-Eurooppaa. Optimiprosessissa
tulisi voida valmistaa kemiallista massaa yhdelle tai korkeintaan kahdelle paperikoneelle, eli 50.000 - 150.000 t/a.
Havupuukeiton mahdollisuudet havupuualueella tullaan säilyttämään, mm. PohjoisEuroopassa.
Uusiokuidun laaja käyttö vaatii tuorekuidun paperiteknillisiltä ominaisuuksilta korkeaa
laatua. Miten sellun laatu ja hinta tulevat muodostumaan, on hyvin tärkeää.
Markkina-alueiden kuluttajien ympäristötietoisuus tulee vaikuttamaan yhä enemmän
massan valmistusprosesseihin.
Voidaan pitää selviönä, että Kelheimissa parhaillaan rakenteilla oleva alkalinen metanolimassatehdas tulee saamaan seuraajia. Kysymys on lähinnä siitä, mikä organosolvmuunnelma tulee lyömään itsensä läpi yleisesti hyväksyttynä prosessina.
Kiinnostus organosolvtehtaisiin tulee siis jatkumaan Länsi- ja Keski-Euroopassa.
Siellä on nykyäänkin yleisesti lehtipuulle tarkoitettuja tehtaita ja voidaan olettaa, että
lehtipuulle tarkoitettu organosolv voi siellä saada jalansijaa. Toisaalta voidaan otaksua,
että tarve kaikille puulajeille sopivasta prosessista tulee olemaan voimakas.
Tämän tarkastelun pohjalta arvioidaan, että, kuluvan vuosikymmenen aikana tullaan
suunnittelemaan alkoholilla toimivia havu- ja lehtimassatehtaita Eurooppaan. Nämä
tehtaat voivat nojata Kelheimin kokemuksiin. Prosessit pyrkivät kuitenkin toimimaan
pH-alueella 4,5 - 11.
Kanadassa Repap pyrkii toteuttamaan Alcell-prosessinsa täysimittaisena tehtaana
nykyisen lamakauden päätyttyä.

39
Suomessa ensimmäinen organosolvprosessi rakennettaneen sivulinjana jollekin sulfaattitehtaalle vuosituhannen vaihteen tienoilla. Tämän päivän käsitysten perusteella
tullaan kiinnittämään erikoista huomiota ainakin seuraaviin kysymyksiin:

*
*
*
*
*

sellun laatu ja hinta
prosessi sekä havu- että lehtipuulle
ympäristönsuojelu
markkinointietu
hyvä työhygienia

Todennäköisesti markkinointietu ja lisäkapasiteetin tarve aikaansaavat ensimmäisen
suomalaisen organosolvtehtaan. Prosessi on modifioitu, ei alkalinen etanolikeittoprosessi, joka sopii kaikille puulajeille (sukua NAEM- prosessille ?). Etanolin biotausta, hyvä työhygienia ja kotimaisuusaste (raaka-aine ja teknologia) tekevät siitä
vahvan liuotinehdokkaan. Jotta prosessin teknisen kehityksen kustannuksia voitaisiin
jakaa, prosessin pitäisi olla monelle eri raaka-aineelle sopiva. Raaka- aineena voi olla
jopa yksivuotisia kasveja, jotka korvaavat nyt ravinnoksi tarkoitettuja viljelmiä.
Valkaisu on happi-, otsoni- ja peroksidipohjainen.

11 YHTEENVETO
Puun fraktiointia orgaanisilla hapoilla tai liuottimilla eli organosolvmenetelmiä, on
tutkittu laboratoriossa vuosisatamme alusta alkaen, mutta vasta viimeisen kymmenen
vuoden aikana ovat selluntutkijat tulleet toden teolla mukaan. Tästä johtuu, että sellun
ominaisuuksiin on kiinnitetty huomiota vasta viime aikoina. Tutkimuksissa on korostettu kahden sivutuotteen, eli ligniinin ja sokerien merkitystä. Vielä tänäkään päivänä
moni tutkija ei tiedosta sitä, että sellun paperitekniset ominaisuudet ovat merkittävässä
asemassa ratkaistaessa eri organosolvmenetelmien keskinäistä kilpailua prosessin
käyttökelpoisuudesta.

SYTYKE-ohjelma tilasi 24.9.1991 Rintekno Oy:ltä projektin SYTYKE 21 "Organosolvkeitot". Projektin tarkoituksena on laatia teknis- taloudellinen selvitys organosolvprosesseista. Tarkastelun rajaehdoksi asetettiin, että prosessien tuottamalla sellulla
tulee olla käyttökelpoiset paperitekniset ominaisuudet. Oletettiin, että kyseisillä prosesseilla voidaan keittää tulevaisuudessa sekä havu- että lehtipuuta, ellei tämä vielä ole
mahdollista, ja rajattiin pois klooria ja rikkiä käyttävät prosessit. Taloudellisia laskelmia varten sovittiin tarkasteltavan tehtaan kapasiteetiksi 100.000 t/a. Tarkasteluajan
takarajana pidettiin vuotta 2010.
Kirjallisuus- ja arkistotietojen perusteella etsittiin organosolvmenetelmiä, joiden päätuote on sellu ja jotka on mainittu kirjallisuudessa viiden viime vuoden aikana. Näin
löytyi 14 erilaista menetelmää. Olemassa olevien tietojen perusteella menetelmiä
karsittiin siten, että kuusi menetelmää jäi jäljelle. Näillä on realistiset kehitysmahdollisuudet ja ne edustavat eri menetelmävaihtoehtoja

Alkoholikeitot:
Luonnollisen pH:n menetelmät

*

Alcell

kanadalainen etanolia käyttävä keittomenetelmä 35 tp/d pilotlaitos

*

n-butanoli

vain laboratoriossa

2

Puskuroidut menetelmät
*

3

NAEM

kanadalainen vain laboratoriossa,
metanolia käyttävä menetelmä, lisäaineena maa-alkalisuola

Alkaliset menetelmät
*

Organocell

saksalainen metanolia käyttävä
keittomenetelmä rakenteilla 150.000 tp/a
Kelheimissä, Baijerissa

Happokeitot:
4

5

Orgaaniset hapot
etikkahappokeitto

pilot suunnitteilla Saksassa

Milox

peroksidi ja muurahaishappoa (peroksihappoa) käyttävä menetelmä, Oy Keskuslaboratorion kehittämä, pilot rakennettu
Kemiralle Ouluun

Epäorgaaninen happolisäys (HC1)
ei valittu yhtään menetelmää

Seuraavat johtopäätökset voidaan vetää yllä kuvattujen ryhmien keitto-oloista ja
massaominaisuuksista:
Ei ole havaittavissa ratkaisevaa eroa metanolin ja etanolin välillä.
Keittolämpötila on n. 200 - 210° C ja alkoholi:vesi on 70:30. Paineeksi
muodostuu 28 - 32 bana ja pH lehtipuulle on 3,8 - 4, mikä johtuu puusta
syntyneestä etikka- ja muurahaishaposta. Alkoholin talteenotto on
yksinkertaista. Prosessi toimii vain lehtipuulla, koska havupuukeiton pH
laskee alle ligniinin kondensoitumispisteen. Näin keitetyn massan
ominaisuudet muistuttavat sulfiittimassaa.
Butanolikeitto jätettiin huomiotta tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa,
koska butanolin talteenottoa vaikeuttaa se, että alkoholilla on korkeampi
kiehumispiste kuin vedellä ja n-butanoli on myrkyllisempää kuin metanoli.
Massaominaisuustiedot puuttuvat.
2

Soodakeittolla (20 % NaOH puusta laskettuna) alkoholi:vesi = 50 %:50 %
saadaan sekä havu- että lehtipuuselluloosaa, joiden massaominaisuudet ovat
verrannollisia sulfaattimassan ominaisuuksiin. Keittolämpötila on 160 ° C ja
alkoholin talteenotto on yksinkertaista. Korkea natriumhydroksidipitoisuus
edellyttää kuitenkin talteenottoa ja natriumin rekaustisointia.

3

Metanolikeittolla, alkoholi:vesi = 50 %:50 % sekä 0,05 % maa-alkalisuolan
lisäys (NAEM), on kiehumispiste 200° C asteessa. Selluloosaa voidaan
valmistaa yhtä hyvin havu- kuin lehtipuustakin. Prosessia voidaan kutsua
parannetuksi versioksi Alcellistä, mutta valitettavasti sitä on kokeiltu vain
laboratoriomittakaavassa. Prosessin huonona puolena on se, että n. 15 kg
maa-alkalisuolaa tonnia kohden joutuu systeemiin.
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Etikkahapolla voidaan keittää sekä havu- että lehtipuumassaa 180° C asteessa.
Etikkahapon optimaalinen väkevyysaste on n. 87 % keitossa, jotta vältytään
hiilihydraattien liukenemiselta ja massaominaisuuksien huononemiselta. Myös
talteenotto on vaikeaa ja lisäksi puu täytyy kuivata ennen keittoa.
Massaominaisuudet ovat sulfiittimassan tasolla, mutta niillä on alhainen
repäisylujuus.

Milox on kolmivaiheinen peroksimuurahaishappokeitto 80 - 100° C asteessa.

Muurahaishapon täytyy olla, kuten kaikkien orgaanisten happokeittojen,
vähintään 85 %. Korroosio-ongelman takia suuri osa laitteistosta täytyy olla
zirkoniumilla pinnoitettua. Tislausta pidetään vaikeana siksi, että
muurahaishapon ja veden kiehumispisteet ovat lähellä toisiaan.
Massaominaisuudet ovat sulfiittimassan tasolla, mutta repäisylujuus kuitenkin
10 - 20 % alhaisempi.
5

On osoittautunut, että suolahapon lisäys niin alkoholikeittoon (esim.
fenolikeitto) kuin orgaaniseen happokeittoonkin (esim. Acetosolv) alentaa
keittolämpötilan n. 100° C asteeseen, mutta samanaikaisesti klooria joutuu
systemiin. Massaominaisuudet vastaavat parhaillaan heikkoa sulfiittimassaa ja
kuidusta tulee haurasta ja helposti katkeavaa. Tähän tutkimukseen ei valittu
yhtäkään menetelmää tästä ryhmästä.

Organosolvmassojen valkaisua ei ole kovin hyvin dokumentoitu. Alkaliset massat
valkaistaan suurin piirtein samoin kuin sulfaattimassat, mahdollisesti hieman
kevyemmin. Happamat massat valkaistaan kuten sulfiittimassat. Erikoistapauksen
muodostaa Miloxmassa, joka valkaistaan 4 - 5 vaiheessa peroksidilla.
Menetelmien tekninen valmius on yleensä joko huono tai olematon. Selvä poikkeus on
Organocell, jonka tuotanto on alkamassa. Arvioiden mukaan Alcell on melko kehittynyt, mutta julkaistut tiedot ovat yksinkertaistettuja ja antavat helpon ja vääristetyn
kuvan prosessin tasosta.
Etanolikeittoprosessi kloorittomine valkaisuineen valittiin tarkastelun perusprosessiksi, simuloitiin sen materiaali- ja energiataseet sekä arvioitiin prosessin tarvitsemat
investointikulut. Simuloitu prosessi laadittiin mahdollisimman realistiselle pohjalle.
Tältä pohjalta selvitettiin prosessin todellinen kokonaiskuva ja arvioitiin tuotteen hin nanmuodostus. Simuloituun prosessiin verrattiin kuutta valittua organosolvprosessia.
Merkille pantavaa on, että sivutuotteille ei voida antaa markkinahintaa, koska toistaiseksi ei löydy ostajaa ligniinille eikä liioin sokereille. Keitossa syntyneen muurahaishapon ja etikkahapon määrät ovat liian pieniä, jotta ne voitaisiin väkevöidä edullisesti ja
myydä markkinahintaan. Tässä tarkastelussa onkin otettu se kanta, että sivutuotteet
poltetaan prosessin energiatarpeen tyydyttämiseksi.
Yleistä ja yhteistä kaikille ei-alkalisille alkoholikeitoille on, että investointikustannukset
ovat alhaisempia kuin sulfaattikeittoprosessissa. Tämä johtuu yksinkertaisesta talteenotosta ja keittoliuoksen regeneroinnista. Koska kustannukset niin investoinneille kuin
työvoimallekin ovat alhaisemmat kuin sulfaattimassatehtaan kustannukset, voi tehdas
100.000 - 150.000 t/a perusprosessikapasiteetilla olla taloudellisesti puolustettavissa.
Etikkahappomenetelmän kustannuket arvioidaan olevan samaa kustannustasoa,
kuitenkin vaatimus korkeasta happopitoisuudesta voi nostaa kustannuksia.

Alkalisen Organocellmenetelmän investointikustannukset ovat samaa luokkaa kuin
sulfaattimenetelmän. Tämä johtuu siitä, että tarvitaan kaksi rinnakkaista talteenottosysteemiä; alkoholille ja natriumhydroksidille. Viimeksi mainittu systeemi tuo
mukanaan polttoa ja sulaa, joka seuraa rekaustisointia.

Peroksimuurahaishappopitoisen Miloxmenetelmän investointikustannuksia on tässä
vaiheessa vaikea arvioida. On olemassa kolme kustannuksia nostavaa tekijää, prosessilaitteiston pinnoittaminen zirkoniumilla ja läsilla, korkea happopitoisuus keittonesteessä ja vaikeat tislausolosuhteet muurahaishapon talteenotossa.
Eri organosolvmenetelmien käyttökustannukset eroavat toisistaan johtuen sellun saannosta, lämpöenergiatarpeesta ja valkaisukemikaalikulutuksista. Kustannukset pyörivät
sulfaattiprosessin kustannusten molemmin puolin.
Organosolvprosessien tämän hetkisen nopean kehityksen taustalla on selluteollisuuden
tulevaisuuden ongelmat. Suuressa osassa maailmaa metsäteollisuuden infrarakenne ja
rahoitus eivät kestä suuria nykyaikaisia sulfaattitehtaita. Tämä koskee mm. suurta osaa
Eurooppaa. Tulevaisuudessa uusiokuidun mahdollinen laaja käyttö vaatii tuorekuidun
paperiteknisiltä ominaisuuksilta korkeaa laatua. Markkina-alueiden kuluttajien ympäristötietoisuus tulee vaikuttamaan yhä enemmän massan valmistusprosesseihin.
Monesta asiasta johtuu, että alkoholiprosessit ainakin tässä vaiheessa johtavat
kehitykseen. Koko käsite alkoholikeitto, antaa laajoja optimointimandollisuuksia mm.
siksi, että pH:hon alkoholikeitossa voidaan vaikuttaa kokonaan eri tavalla kuin
happokeitossa. pH:n mukaan voivat myös optimaalinen keittolämpötila ja alkoholipitoisuus muuttua. Näin on siis olemassa hyviä prosessiteknisiä mahdollisuuksia,
joilla voidaan optimoida sellun ominaisuuksia alkoholikeitossa.
Kun alkoholikeitto, tai yleisemmin organosolvkeitto, valtaa huomattavan osan selluloosatuotannosta tulee se myös näkymään kemikaalimarkkinoilla. Kloorikemikaalit
tulevat häviämään organosolvista huolimatta, mutta rikin kulutus vähenee, mikä tulee
aiheuttamaan elementtaarisen.rikin pitkäaikaisvarastointia. Natriumhydroksidin kulutus tulee luultavasti myös vähenemään.
Päästönäkökohdasta katsottuna organosolvprosessit tulevat vähentämään epäorgaanisten aineiden kuormitusta viemäreissä. Lauhduttamattomat kaasut ilmanpäästöissä häviävät miltei kokonaan. Myös kokonaispäästömäärä vähenee merkittävästi, mutta toisaalta myös sulfaattimassatehtaiden kokonaispäästöt tulevat vähenemään. Mainittakoon vielä, että etanolia ei luokitella myrkyksi.
Voidaan siis otaksua, että vielä tämän vuosikymmenen aikana Euroopassa suunnitellaan useita hav u- ja lehtipuumassatehtaita, jotka käyttävät alkoholia liuottimena.
Elokuussa 1992 on alkalinen metanoliprosessi käynnistetty Kelheimissa, Baijerissa.
Tämä tulee luomaan kilpailijoille paineita, tendenssi joka jo nyt on nähtävissä.
Kanadassa Repap aikoo toteuttaa Alcellprosessin heti kun tämän hetkinen lama on ohi.
Prosessia on markkinoitu myös ulkomailla, viimeksi Liettuassa.
Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, tu lee etanoliprosessi toteutumaan luultavasti vuosituhannen vaihteen tienoilla. Mahdollisesti ensimmäinen linja rakennetaan jo
olemassa olevan sulfaattitehtaan sivulinjaksi tai pieni, irrallinen yksikkö, joka tuottaa
"ympäristöystävällistä sellua". Etanolin biotausta, hyvä työhygienia, kotimainen olemassa oleva korkea teknologiataso sekä kotimainen raaka-aine tekevät siitä varteenotettavan ehdokkaan liuotinaineeksi.
Mainittakoon vielä lopuksi, että yksivuotisia kasveja voi käyttää etanolikeiton raakaaineena. Etanoliprosessi on tässä tapauksessa paljon sopivampi kuin tavanomainen
soodakeitto.
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LUTE 1/1
LIITE 1, Uuden sellunvalmistusprosessin peruskysymykset
PROSESSI:

RINTEKNO OY
onko tuote paperimassa havupuulla keitettynä

-------------------------------------------------------- ----- ----onko tuote paperimassa lehtlpuulla keitettynä

-------------------------------------------------------- ----- ----saanto

-------------------------------------------------------- ----- --- -onko prosessi hapan tai alkaallnen

-------------------------------------------------------- ----- ----montako Iluotinta käytetään
montako alkuainetta käytetään keitossa (C, 0 ja H luk.ottamatta)

l iuosmäärät
sallittu vesimäärä

------------------------------------------------------- ----- ----NaOH -määrä

------------------------------------------------------- ----- --- -muu kemikaalimäärä

------------------------------------------------------- ----- ----1ämpöenergiamäärä

------------------------------------------------------- ----- --- -mikä on jäännöslign11nln osuus keiton jälkeen

------------------------------------------------------- ----- ----ei renegoltavat kem lkaallkulutukset

------------------------------------------------------- ----- ----lluotlnhäviöt

------------------------------------------------------- ----- ----syntyykö Iluotinta

------------------------------------------------------- ----- ----voiko valmistaa Iluotinta tai kemikaalia prosessin jätteistä
------------------------------------------------------- ----- --- -onko talteenotto yksinkertainen
------------------------------------------------------- ----- ----onko korroosio vaikea
ovatko käytetyt kemikaalit tai lluottimet ympäristöhaitalllsia
päästöjen ympärlstöhaitallisuus

------------------------------------------------------- ----- ----päästöjen määrät
miestyötunteja sellutonnia kohti

N

LIITE 2. Yleisen etanollkelttoprosessln kaavio
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LIITE 3. Yleisen etanolikelttoprosessln alnetase
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GN

KUUMA VESI

O

KONSENTRAATTI

LIITE 6. Milox—prosessi

VESI

49
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA - sarja A

41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.
56.

57.
58.
59.

60.
61.

62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.

70.
71.

72.

73.

Siuntionjokineuvottelukunta: Siuntionjoen vesistön käytön ja suojelun yleissuunnitelma.
Helsinki 1989.
Vilhunen, Oili: Hankoa ympäröivän merialueen tila vuosina 1976 - 1986. Helsinki 1989.
Vantaanjoen vesistön vesiensuojelun toimenpideohjelma. Helsinki 1990.
Jeltsch, Ulrich: Saastuneiden maa -alueiden kunnostus. Helsinki 1990.
Ahtiainen, Marketta: Avohakkuun ja metsäojituksen vaikutukset purovesien laatuun. Helsinki
1990.
Heikkilä, Raimo: Vaasan läänin uhanalaiset suokasvit. Helsinki 1990.
Korkka- Niemi, Kirsti: Tutkimus kaivovesien happamoitumisesta Suomessa. Helsinki 1990.
Kauppi, Lea; Sandman, Olavi; Knuuttila, Seppo; Eskonen, Kristiina; Liehu, Anita; Luokkanen,
Sinikka & Niemi, Maarit: Maankäytön merkitys vesien käytölle haitallisten sinileväkukintojen
esiintymisessä. Helsinki 1990.
Heikkinen, Kaisa & Visuri, Anna: Orgaanisten aineiden merkityksestä ja pidättymisestä virtaavan
veden ekosysteemissä.
Heikkinen, Kaisa & Visuri, Anna: Turvetuotannon typpikuormituksen vaikutuksista virtaavissa
vesissä. Helsinki 1990.
Pitkänen, Heikki; Kangas, Pentti; Sarkkula, Juha; Lepistö, Liisa; Hällfors, Guy & Kauppila, Pirkko:
Veden laatu ja rehevyys Itäisellä Suomenlahdella. Raportti vuosien 1987 - 88 tutkimuksista.
Helsinki 1990.
Hirvi, Juha-Pekka (toim.): Suomenlahden öljyvahinko 1987. Helsinki 1990.
Levinen, Riitta: Puhdistamolietteen viljelykäytön edellytykset. Helsinki 1990.
Niemi, Reino A: Makrofyytit vesien tilan seurannassa. Helsinki 1990.
Lammassaari, Veikko: Uitto ja sen vesistövaikutukset. Helsinki 1990.
Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toiminnan suuntaviivat 1990-luvun alkupuoliskolla. Helsinki
1990.
Perälä, Jaakko & Reuna, Marja: Lumen vesiarvojen alueellinen vaihtelu Suomessa. Helsinki 1990.
Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen. Helsinki 1990.
Puustinen, Jukka: Typen merkitys rannikkovesien rehevöitymisessä. Helsinki 1990.
Oulun vesi -ja ympäristöpiiri: Pohjois- Pohjanmaan vedet ja ympäristö 1990-luvulla. Helsinki 1990.
Saviranta, Leena & Katko, Tapio (toim.): Kansainvälinen vesihuollon vuosikymmen 1981 - 1990
Suomessa. Helsinki 1990.
Katko, Tapio (ed.): The international drinking water and sanitation decade 1981 - 1990 in Finland.
Helsinki 1990.
YV- projekti:Kokemuksiaosallistumisestajavaikutustenarvioinnistavesiensuojelunsuunnittelussa. Helsinki 1990.
Antikainen, Sari; Smolander, Lilla & Järvinen, 011i: Näytteenottomenetelmän luotettavuus luonnonvesien raskasmetalliseurannassa. Helsinki 1990.
Saarela, Jouko: Kaivosjätteiden geoteknisistä ominaisuuksista ja ympäristövaikutuksista. Helsinki
1990.
Turun vesi- ja ympäristöpiiri: Vesien käyttö ja hoito 1990- luvulla Varsinais-Suomi ja EteläSatakunta. Helsinki 1990.
Mukherjee, Arun B: The use of chlorinated paraffins and their possible effects in the environment.
Helsinki 1990.
Assmuth, Timo: Kaatopaikkojen ongelmajätteiden ympäristövaikutukset. Riskikaatopaikkatutkimuksen pääraportti. Helsinki 1990.
Porvoonjoen kuormitusselvitystyöryhmä; Lehtonen, Eija & Penttilä, Sirpa (toim.): Porvoonjoen
kuormitusselvitys. Helsinki 1991.
Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri: Mikkelin läänin vesien hoito 1990-luvulla. Helsinki 1991.
Louekari, Kimmo; Saarikoski, Heli & Joki-Kokko, Eeva: Kadmium ympäristössä. Helsinki 1991.
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri: Keski- Pohjanmaan vedet ja ympäristö. Helsinki 1991.
Freindling, Alexander & Heitto, Lauri: Primary production of inland waters. Helsinki 1991.
Pennanen, Jussi: Toutain Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen järjestelyn vaikutusalueella.
Helsinki 1991,

50
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Hilden, Mikael; Hakaste, Tapio; Korhonen, Pekka & Rahikainen, Eljas: Kokemäenjoen keskiosan
ja Loimijoen kalatalouden intressianalyysi. Helsinki 1991.
Ihme, Raimo; Heikkinen, Kaisa & Lakso, Esko: Pintavalutus turvetuotantoalueiden valumavesien
puhdistuksessa. Helsinki 1991.
Pasanen, Jaana: Öljyisen maan ja jätteen mikrobiologinen puhdistus. Helsinki 1991.
Ihme, Raimo; Isotalo, Lauri; Heikkinen Kaisa & Lakso, Esko: Turvesuodatus turvetuotantoalueiden valumavesien puhdistuksessa.
Ihme, Raimo; Heikkinen Kaisa & Lakso, Esko: Laskeutusaltaiden toimivuuden parantaminen turvetuotantoalueiden valumavesien käsittelyssä.
Ihme, Raimo; Heikkinen Kaisa & Lakso, Esko: Turvetuotantoalueiden kuormituksen pidättäminen
sarkaojiin. Helsinki 1991.
Rantala, Aulis (toim.): Vesistöjen kalkitus happamien sulfaattimaiden vaikutusalueella. Helsinki
1991.
Kiiminkijoen vesiensuojelusuunnittelun työryhmä; Hynninen, Pekka (toim.): Kiiminkijoen
vesiensuojelusuunnitelma. Helsinki 1991.
Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri: Keski-Suomen kehittyvät vesivarat. Helsinki 1991.
Haapala, Kiisti & Eureln, Maija: Luonnonvesien ja jätevesien kiintoainemäärityksen ongelmista.
Helsinki 1991.
Laine, Anne & Heikkinen, Kaisa: Turvetuotannon kalastovaikutukset. Helsinki 1991.
Vesihuoltolaitokset 31.12.1988 ja 31.12.1989. Helsinki 1992.
Sandman, Olavi; Turkia, Jaana & Huttunen, Pertti: Paleolimnologinen tutkimus metsäojituksen ja
-lannoituksen vesistövaikutuksista Juupajoen Ka1liojärvessä. Helsinki 1992.
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri: Uudenmaan ja Etelä-Hämeen vedet. Helsinki 1991.
Roila, Tuija: Pienvesien happamoitumisen seuranta vuosina 1979 - 1989.
Roos, Jaana: Puskurikapasiteetin muutokset eräissä pienjärvissä vuosien 1937 - 48 ja 1988 välillä..
Helsinki 1992.
011ikainen, Minna: Karjalan Pyhäjärven tila 1980-luvulla sedimentin piilevien ilmentämänä.
Helsinki 1992.
Lepistö, Liisa: Planktonlevien aiheuttamat haitat. Helsinki 1992.
Rantakangas, Jorma: Perkauksen aiheuttaman kiintoainevirtaaman ennakointi. Helsinki 1992.
Kaijalainen, Erkki (toim.): Sonkajärven reitin vesien käytön yleissuunnitelma. Helsinki 1992.
Salo, Simo: The fate of chemicals spilled on water. A literature review of physical and chemical
processes. Helsinki 1992.
Mäkirinta, Urho & Tolonen, Pasi: Vaalan Järvikylän järvien kasvillisuus järvien tilan kuvaajana.
Helsinki 1992.
Mäkirinta, Urho: Muutoksia Alavetelin Isojäiven kasvillisuudessa 1973 - 1981. Helsinki 1992.
Nakari, Tarja: Porvoon edustan merialueen meriveden vaikutuksista sumputettujen ja luonnonkalojen elintoimintoihin. Helsinki 1992.
Torpström, Heikki & Lappalainen, Matti: Järvien biomanipulaation perusteita ja käytännön
mahdollisuuksia. Helsinki 1992.
Salonen, Seija; Frisk, Tom; Känrseniemi, Tellervo; Niemi, Jorma; Pitkänen, Heikki; Silvo,
Kimmo & Vuoristo, Heidi: Fosfori ja typpi vesien rehevöittäjinä - vaikutusten arviointi. Helsinki
1992
Assmuth, Timo; Strandberg, Tapio; Joutti, Anneli & Kalevi, Kirsti: Kemiallisesti saastuneiden
maa-alueiden tutkimusmenetelmät. Helsinki 1992.
Kivimäki, Anna-Liisa: Tekopohjavesilaitokset Suomessa. Helsinki 1992.
Tanninen, Risto: Arvot ja asenteet Pyhäjoen vesiensuojelusuunnittelussa. Helsinki 1992.
Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri: Rautalammin reitin vene- ja retkisatamasuunnitelma. Helsinki
1992.
Eloheimo, Kam: Veneily ja sen ympäristövaikutukset. Helsinki 1992.
Sytyke 16. Sannholm, Gun & Söderström, Miija: Entsyymikäsittelyn merkitys sulfaattimassan
valkaisussa. Helsinki 1992.
Sytyke 9. Raitio, Laura: Siistausprosessin ympäristökuotmitus. Helsinki 1992.
Sytyke 17. Jantunen, Esko: Jätevesipäästötön paperitehdas. Helsinki 1992.
Sytyke 10. Lehtinen, K.-J. & Tana: Effects in mesocosms exposed to effluents from bleached
hardwood kraft pulp mill. Helsinki 1992.

51
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

113.
114.
115.
116.

117.
118.

Hudd, Richard; Toivonen, Anna-Liisa & Wistbacka Ralf: Malax å fiskeriutreming.Helsinki 1992.
Rontu, Mika: Pohjaveden alkalointi kalkkikivisuodatuksella. Helsinki 1992.
Kuopion vesi- ja ympäristöpuri: Rautalammin reitti - Kansallisvesi. Helsinki 1992.
Sytyke 11. Junttila, Vesa: Sellutehtaan ympäristökuoimitusten pienentäminen ja hallinta uudella
tehdaslayoutilla. Helsinki 1992.
Sytyke 20. Kara, Mikko: Natrium- ja rikkitaseen säätömandollisuuksia suomalaisessa sellutehtaassa. Helsinki 1992.
Kauppi, Marja: Repoveden alueen vesistöjen perusselvitys. Helsinki 1992.
Lindholm, Tapio (toim.): Sukkessiotutkimusten tuloksia Suomen ja SNTL:n luonnonsuojelualueilta. Helsinki 1992.
Sytyke 2. Hatakka, Annele; Valo, Marjatta & Lankinen, Pauliina: Puunjalostusteollisuuden
jätevesien käsittely valkolahosienillä ja niiden entsyymeillä. Helsinki 1992.
Sytyke 19. Krogerus, Mårten & Hynninen, Pertti: Sellu- ja paperiteollisuuden päästöjen käsittelyvaihtoehdot ja kustannukset. Helsinki 1992.
Hyvärinen, Pekka; Salojärvi, Kalervo; Pushkin, Sergei & Ahonen , Mikko: Kalojen vaellus
Oulujärvestä Oulujokeen. Helsinki 1992.
Ettala, Matti & Koskela, Juhani: Kloorifenolipitoisten pohjavesien käsittely aktiivihiilisuodatuksella ja aktiivilietemenetelm i lä. Helsinki 1992.
Sytyke 6. Myren, Bertel: Suomen metsäteollisuuden tila vuonna 1995. Helsinki 1992.
Lyly, Olavi: Torjunta-aineiden käytön kannattavuus ja ympäristöhaittojen vähentäminen. Helsinki 1992

ISBN 951-47-6649-0
ISSN 0786-9592

