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TIIVISTELMÄ 

Työssä tutkittiin lignoselluloosapohjaisten väkevähappohydrolysaattien          

(monosakkaridit, rikki- ja etikkahppo) jatkuvatoimista kromatografista fraktiointia 

käyttäen Japan Organo SMB -prosessia. Adsorbenttinä toimi happomuotoinen 

(H
+
) vahva kationinvaihtohartsi. Panostoimista fraktiointia käytettiin vertailukoh-

tana. Jatkuvatoimisen prosessin optimoinnilla saavutettiin monosakkaridien suu-

rimmaksi tuottavuudeksi 283 mol/(m
3
 h) (panosprosessille 145 mol/(m

3
 h). JO-

prosessilla saavutettiin korkeat rikki- ja etikkahapon saannot: 97,3 % ja 93,5 %. 

Monosakkaridisaanto jäi hieman alhaisemmaksi (61,7 %) johtuen monosakkaridi- 

ja rikkihappo-profiilien hankalasta erottamisesta. Ulostulo virtojen puhtaudet oli-

vat korkeat: 89 % monosakkarideille, 89 % rikkihapolle ja 100 % etikkahapolle.  



ABSTRACT

Continuous chromatographic fractionation of concentrated acid lignocellulosic 

hydrolysates (monosaccharide, sulfuric and acetic acid) using Japan Organo SMB 

process with acid form (H
+
) strong cation exchange resin as adsorbent was inves-

tigated. Batchwise fractionation was used as a reference. With the continuous sys-

tem, 283 mol/(m
3
 h) productivity (145 mol/(m

3
 h) with batch process) with re-

spect to the monosaccharides was achieved. With the JO process, recovery yields 

of sulfuric acid and acetic acid were high: 97,3 % and 93,5 %, respectively. Mon-

osaccharide yield was on intermediate level (61,7 %) due to difficult separation of  

monosaccharide and sulfuric acid profiles. The purities of the outlet streams were 

also high: 89 % for sulfuric acid, 89 % for monosaccharides, and 100 % for acetic 

acid.  
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1 Johdanto 

Monosakkaridit ovat hyödyllisiä ja erittäin reaktiivisia lähtöaineita kemikaalien 

valmistukseen bio- tai termokemiallisesti. Näillä kemikaaleilla (esim. etanoli 

[3,4], orgaaniset hapot kuten etikka- ja maitohappo [3,5], eteeni ja asetaldehydi 

[5], yms.) voidaan korvata petrokemiallisesti valmistettuja kemikaaleja ja näin 

ollen pienentää kasvihuonekaasupäästöjä. Yksi potentiaalinen raaka-aineryhmä 

monosakkaridien valmistukseen ovat lignoselluloosapohjaiset biomassat. Ligno-

selluloosapohjaisia biomassoja on laajalti saatavissa erilaisista lähteistä ympäri 

maapalloa. Näitä ovat mm. puut, oljet, viljelykasvien jäännökset, sadon- ja met-

sänkorjuujätteet ja jotkin yhteiskunnan kiinteät jätteet [2,3]. Näiden raaka-

aineiden pääkomponentit ovat selluloosa (30 – 75 %), erilaiset hemiselluloosat   

(10 – 50 %) ja ligniini (5 – 30 %) [4]. 

Jotta lignoselluloosaraaka-aineista saataisiin monosakkarideja on niiden sisältämät 

selluloosa ja hemiselluloosat (polysakkaridit) pilkottava. Polysakkaridien pilkko-

mista monosakkarideiksi kutsutaan hydrolyysiksi, ja se voidaan suorittaa väkevien 

mineraalihappojen, kuten rikkihappo, katalysoimana [5]. Lignoselluloosaraaka-

aineiden hydrolyysissä väkevällä rikkihapolla (20 – 80 p-%) alle 100 °C lämpöti-

lassa saadaan suuri monosakkaridisaanto, jopa 90 % [6,7]. Lisäksi prosessissa 

syntyy vain hieman sivutuotteita. Pääasialliset väkevähappohydrolyysissä synty-

vät sivutuotteet ovat etikkahappo (hemiselluloosan asetyyliryhmistä), furfuraali ja 

hydroksimetyylifurfuraali (monosakkaridien hajoamisesta) sekä fenoliset yhdis-

teet (ligniinistä) [1]. Väkevähappohydrolyysin huonoja puolia ovat suuri hydro-

lyysihapon kulutus ja suuresta happokonsentraatiosta johtuva korroosioalttius, 

jonka vuoksi prosessilaitteistossa on käytettävä erityismateriaaleja [5]. 

Ennen väkevähappohydrolyysillä valmistettujen monosakkaridien jatkokäsittelyä 

hydrolyysihappo on poistettava. Hydrolyysissä syntyvät sivutuotteet ovat arvok-

kaita ja ne tulisi selektiivisesti poistaa ennen jatkokäsittelyä. Perinteisesti hydro-

lyysihappo on poistettu neutraloimalla hydrolysaatti kalkilla (Ca(OH)2). Neutra-

loinnin vuoksi väkevähappohydrolyysin kemikaalikustannukset ovat suuria, koska 

jokaisessa hydrolyysissä joudutaan käyttämään tuoretta rikkihappoa [5]. Kalk-

kineutraloinnilla ei myöskään saada poistettua kaikkia hydrolyysissä syntyviä 

sivutuotteita, jotka ovat haitallisia monosakkaridien jatkokäsittelylle [8]. 
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Hydrolysaattien puhdistamiseen ja monosakkaridien talteenottoon paljon tehok-

kaampi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto on kromatografinen erotus. Kroma-

tografisen erotuksen avulla hydrolysaatit voidaan fraktioida rikkihappo-, sokeri- ja 

sivutuotefraktioihin [9]. Kromatografinen lignoselluloosahydrolysaattien puhdis-

taminen käyttäen vahvaa happomuotoista (H
+
) kationinvaihtohartsia adsorbenttina 

lisää happohydrolyysiprosessin kannattavuutta sekä tehokkuutta. Kromatografisel-

la menetelmällä hydrolyysihappo saadaan kierrätettyä, ja lähes kaikki haitalliset 

sivutuotteet saadaan otettua talteen hydrolysaateista selektiivisesti, jolloin hydro-

lysaattien jatkokäsittely (esim. fermentointi) tehostuu [9,10]. 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia lignoselluloosapohjaisten väkevähappohydro-

lysaattien jatkuvatoimista kromatografista puhdistusta. Työ on jaettu teoreettiseen 

ja laskennalliseen osaan. Teoriaosassa käydään läpi kromatografian perusperiaate 

sekä kromatografisen erotuksen panos- ja jatkuvatoiminen toteutustapa. Jatkuva-

toimisen kromatografisen erotuksen toteutustavasta tutustutaan tarkemmin Japan 

Organo -prosessiin ja käydään läpi muutamia muita jatkuvatoimisia prosessi-

muunnelmia. Työn laskennallisen osan tarkoituksena on tarkastella Japan Organo 

-prosessin soveltuvuutta lignoselluloosapohjaisten väkevähappohydrolysaattien 

fraktiointiin. JO-prosessista saatuja tuloksia verrataan panostoimisella kromato-

grafisella erotuksella saatuihin tuloksiin. 

2 Preparatiivinen kromatografia 

Kromatografia on tehokas erotusmenetelmä, jossa kiintofaasilla täytetyn kolonnin 

läpi virtaa koko ajan liuosta. Kromatografisessa erotuksessa on näin ollen kaksi 

faasia: liuos- ja kiintofaasi. Kromatografisen kolonnin läpi virtaavan liuoksen se-

kaan syötetään tietyin väliajoin seosta, jonka komponentit halutaan erottaa toisis-

taan [11]. Erotettavat liuosfaasissa olevat komponentit vuorovaikuttavat eritavoin 

kiintofaasin kanssa, ja tästä johtuen ne tulevat ulos kolonnista toisistaan erillään 

[12]. Kromatografiseen erotukseen pystytään vaikuttamaan kiinto- ja liuosfaasin 

valinnoilla, jotka tehdään erotettavan seoksen mukaan. Kiintofaasimateriaaleja on 

erilaisia: mm. ioninvaihtohartsit, aktiivihiili, zeoliitit ja polymeeriadsorbentit. 

Liuosfaasina voidaan puolestaan käyttää esimerkiksi vettä tai erilaisia orgaanisia 

liuottimia [22,24]. 
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Kromatografia voidaan jakaa analyyttiseen ja preparatiiviseen kromatografiaan. 

Analyyttisen kromatografian tarkoituksena on erottaa seoksen komponentit kvali-

tatiivista ja kvantitatiivista analyysiä varten käyttäen laimeita liuoksia ja pieniä 

syötettäviä liuosmääriä. Preparatiivinen kromatografia suoritetaan yleensä suu-

remmilla syöttöliuosmäärillä ja konsentroidummilla liuoksilla tavoitteena eristää 

haluttu määrä tietyn puhtauden omaavia komponentteja seoksesta jatkojalostusta 

varten.[11] 

2.1 Panostoiminen kromatografinen erotus 

Panosprosessi on periaatteeltaan hyvin yksinkertainen (kuva 1); se koostuu adsor-

bentilla pakatusta kolonnista, jonka läpi virtaa jatkuvasti eluenttiliuosta. Seosta, 

jonka komponentit halutaan erottaa toisistaan, syötetään tasaisin väliajoin eluent-

tivirran sekaan. Seoksen komponentit erottuvat toisistaan kulkiessaan kolonnin 

läpi. Komponenttien talteenotto tapahtuu kolonnin ulostulosta järjestyksessä, joka 

riippuu niiden adsorptiosta kiintofaasiin: heikoiten adsorboituva komponentti en-

simmäisenä (A), voimakkaimmin adsorboituva komponentti viimeisenä (B)    

(kuva 1).[11] 

Syöttö

Eluentti

Tuote ATuote B

(A+B)

 

Kuva 1. Panosprosessin toimintaperiaate. 
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Panosprosessin hyviä puolia on sen yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys pienillä 

tuotantomäärillä. Panosprosessia käytetään etenkin lääketeollisuudessa, biotekno-

logiassa, hienokemikaalien valmistuksessa ja elintarviketeollisuudessa. Panospro-

sessin rajoittavia tekijöitä ovat tasapainottelu saannon ja tuottavuuden suhteen, 

seosfraktioiden käsittely (kierrätys tai hävitys) ja prosessin jaksottainen toimin-

ta.[11] 

2.2 Jatkuvatoiminen kromatografinen erotusprosessi (SMB) 

Jatkuvatoiminen prosessi haastaa panosprosessin tehokkuudella, jatkuvatoimisuu-

della, hyvällä erotustehokkuudella ja paremmalla puhtausasteella sekä saannolla 

[17]. Jatkuvatoiminen TMB-prosessi (TMB, true moving bed) toimii vastavirtape-

riaatteella siten, että kiintofaasi ja liuosfaasi virtaavat vastakkaisiin suuntiin. Pro-

sessissa ongelmia tuottaa vastavirtaliikkeen aikaansaanti suurissa virtausnopeuk-

sissa, kiintofaasipartikkelien hankautuminen ja rikkoutuminen, kiintofaasin tulp-

pavirtauksen aikaansaannin mahdottomuus sekä kiintofaasin kierrätys [14]. 

TMB-prosessin käyttökelvottomuuden vuoksi jatkuvatoiminen kromatografinen 

erotus toteutetaan SMB-prosessina (SMB, simulated moving bed) (kuva 2). Siinä 

kiinto- ja liuosfaasin vastakkaissuuntaista liikettä simuloidaan siirtämällä proses-

sin syöttö- ja ulostuloportteja säännöllisin väliajoin liuoksen virtaussuuntaan. Si-

muloidun kiintofaasin liikkeen avulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä: erotuste-

hokkuus paranee (kiintofaasien tehokkaampi käyttö), erotettavien komponenttien 

puhtaus paranee, eluentin kulutus pienenee ja saavutetaan parempi saanto tuotteil-

le [16]. Nämä asiat yhdistettynä jatkuvatoimisuuteen ovat tehneet SMB:stä teolli-

suudelle hyvän ja kustannustehokkaan erotusmenetelmän. SMB:tä käytetäänkin 

nykyään lääketeollisuudessa (mm. enantiomeerien erotus raseemisista seoksista) 

[16], elintarviketeollisuudessa (mm. rasvahappojen ja hiilivetyseoksien erotukses-

sa) [16], petrokemian teollisuudessa (ksyleenin ja tolueenin seoksien fraktioinnis-

sa) [16] ja hienokemikaalien valmistuksessa [14]. 

SMB-prosessi koostuu useasta sarjaan asetetusta kolonnista [14]. Kiinto- ja liuos-

faasin vastakkaissuuntaista liikettä SMB:ssä simuloidaan jaksollisesti vaihtamalla 

syöttö- ja ulostuloporttien paikkoja liuosvirran suuntaisesti eri kolonnien välillä 

(kuva 2). SMB-prosessi toimii syklisesti; kolonnit ovat tietyin ajoin samassa tilas-
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sa kuin alkutila. Jos SMB:n kolonnien pituus ja porttien vaihdon välinen aika oli-

sivat äärettömän lyhyitä, olisivat SMB- ja TMB-prosessit yhteneviä [11]. SMB-

systeemissä on kaksi sisäänmenevää virtausta (syöttö ja eluentti) ja kaksi ulostu-

levaa virtausta (raffinaatti ja ekstrakti), jotka jakavat systeemin neljään vyöhyk-

keeseen, joissa jokaisessa on yksi tai useampia kolonneja (kuva 2) [15]. 

 

Kuva 2. Nelivyöhykkeisen SMB-laitteiston toimintaperiaate [12]. Termien suo-

mennokset: extract = ekstraktivirta eli voimakkaammin adsorboituvan 

komponentin ulostulo, raffinate = raffinaatti eli heikommin adsorboitu-

van komponentin ulostulo, desorbent = eluentti, feed = syöttö, section = 

vaihe ja switching = porttien vaihto.  

SMB-prosessin vyöhyke I sijaitsee ekstraktiportin ja eluenttiportin välissä. Vyö-

hykkeessä I tapahtuu voimakkaammin adsorboituvan komponentin desorptio kiin-

tofaasista ja talteenotto ekstraktivirrassa. Myös kiintofaasin regenerointi tapahtuu 

tässä vyöhykkeessä. Lisäksi vyöhyke I toimii puskurivyöhykkeenä estäen voi-

makkaammin adsorboituvan komponentin kulkeutumisen vyöhykkeeseen IV kiin-

tofaasin mukana. [14] 



7 

 

Vyöhykkeissä II ja III tapahtuu varsinainen komponenttien erottuminen. Vyöhyk-

keessä II, joka sijaitsee ekstraktiportin ja fraktioitavan seoksen syöttöportin välis-

sä, tapahtuu heikommin adsorboituvan komponentin desorptio. Vyöhyke III puo-

lestaan sijaitsee fraktioitavan seoksen syöttöportin ja raffinaattiportin välissä, ja 

siinä tapahtuu voimakkaammin adsorboituvan komponentin adsorptio. Binää-

riseoksen komponenttien profiilit ovat päällekkäiset vyöhykkeissä II ja III. [14] 

Vyöhyke IV sijaitsee raffinaatti- ja eluenttiporttien välissä. Tässä vyöhykkeessä 

tapahtuu eluentin regenerointi ja heikommin adsorboituvan komponentin talteen-

otto raffinaattivirrassa. Vyöhyke IV toimii myös puskurivyöhykkeenä estäen hei-

kommin adsorboituvan komponentin kulkeutumisen vyöhykkeestä IV vyöhykkee-

seen I. [14]  

Käytettäessä tapauskohtaisesti oikeaa kiintofaasia ja eluenttia saadaan syöttöseos 

nelivyöhykkeisen SMB:n avulla jaettua kahteen halutut puhtausvaatimukset täyt-

tävään tuotevirtaan. Perinteinen nelivyöhykkeinen SMB-prosessi soveltuu ainoas-

taan binääriseosten fraktiointiin. Usein kuitenkin fraktioitavat seokset sisältävät 

enemmän kuin kaksi komponenttia. Kolme tai useampia komponentteja sisältävi-

en seosten tapauksessa yhdellä nelivyöhykkeisellä SMB:llä saadaan ainoastaan 

yksi komponentti puhtaana ja loput komponentit tulevat SMB:stä ulos seoksena 

[15]. Monikomponenttiseosten puhdistamista varten perinteisestä SMB-

prosessista on tehty erilaisia modifikaatioita, joilla voidaan toteuttaa monimutkai-

sempia fraktiointeja yhdessä SMB-yksikössä. Modifikaatioiden tavoitteena on 

myös saada suuri tuottavuus ja puhtaus pienellä määrällä kolonneja, koska näin 

kiintofaasi- sekä prosessitekniset kustannukset laskevat. Pienemmällä määrällä 

kolonneja prosesseista saadaan kannattavampia ja kilpailukykyisempiä. SMB-

prosessin modifikaatioita monimutkaisiin fraktiointeihin ovat mm. Japan Organo  

-prosessi [15,16,17], kahden tai useamman nelivyöhykkeisen SMB:n kaskadit 

[18,19], Sekventiaalinen SMB [20,21,22] ja Intermittent SMB [23,24,25]. 

2.2.1 Japan Organo -prosessi 

Japana Organo -prosessi (JO-prosessi) on muunnelma perinteisestä nelivyöhyk-

keisestä SMB:stä, joka soveltuu kolmea tai useampia komponentteja sisältävien 
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seosten fraktioimiseen. JO-prosessin yksi sykli koostuu kahdesta vaiheesta, joiden 

toteutus poikkeaa toisistaan (Kuva 3).  

 

 

Kuva 3. Japan Organo prosessin toimintaperiaate [16]. Termien suomennokset: 

intermediate = keskimmäinen komponentti ja step = vaihe, loput suo-

mennokset on annettu kuvassa 2. 

Prosessin jako kahteen erilliseen vaiheeseen mahdollistaa monikomponenttiseos-

ten fraktioinnin vähintään kolmeksi tuotevirraksi. Verrattaessa JO-prosessia mui-

hin monikomponenttiseosten erotukseen tarkoitettuihin prosesseihin saavutetaan 

sillä hyviä erotustuloksia ja pieni eluentin kulutus [15,16]. JO:lle onkin paljon 
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sovelluskohteita monikomponenttierotuksissa – esimerkiksi sokerien erotus me-

lassista (sokerinvalmistuksen sivutuote) ja erilaisten polymeeriseosten erotus [16]. 

JO-prosessin ensimmäinen vaihe toimii kuin panoserotusprosessi usealla sarjaan 

kytketyllä kolonnilla sillä erotuksella, että eluentti syötetään prosessiin eri kohdas-

ta kuin fraktioitava seos (kuva 3) [16]. 

Ensimmäisessä vaiheessa kolonnisysteemi on katkaistu toisen ja kolmannen vyö-

hykkeen väliltä (kuva 3) [17]. Tässä vaiheessa puhdistettavaa seosta (F) syötetään 

kolmannen vyöhykkeen ensimmäiseen kolonniin. Eluenttia (D1) syötetään en-

simmäisen vyöhykkeen ensimmäiseen kolonniin ja keskimmäistä komponenttia 

(B) poistetaan systeemistä toisen vyöhykkeen viimeisen kolonnin ulostulossa. 

Ensimmäisen vaiheen aikana tapahtuu myös kiintofaasin regenerointi [16]. 

Toisessa vaiheessa JO-prosessi toimii perinteisen SMB:n tapaan, mutta ilman 

syöttövirtaa (F) ja sen aikana suoritetaan useita SMB:n portin vaihtoja: yleensä 

yhtä monta kuin systeemissä on kolonneja, jotta fraktioitavan seoksen syöttö ta-

pahtuu joka syklissä samaan kolonniin [17]. Eluenttia (D2) syötetään edelleen 

ensimmäisen vyöhykkeen ensimmäiseen kolonniin (kuva 3). Lisäksi heikoiten 

adsorboituvaa komponenttia (A) kerätään raffinaatista ja voimakkaimmin adsor-

boituvaa komponenttia (C) ekstraktista. Toisen vaiheen suljetun kierron ja simu-

loidun kiintofaasin liikkeen johdosta eluentin syöttökohdassa ja komponenttien 

ulosottokohdissa erottumisnopeudet asettuvat samaksi kuin keskimmäisen kom-

ponentin (B) etenemisnopeus. Tämän seurauksena komponentit (A) ja (C) liikku-

vat keskimmäisen komponentin (B) etu- ja takaosaa kohden ja asteittain muodos-

tuu vyöhykkeitä, joissa on ainoastaan yhtä komponenttia. Kun portin vaihtoja on 

suoritettu vaadittu määrä, vaihe yksi suoritetaan uudelleen. Vaiheen kaksi päätty-

essä keskimmäinen komponentti (B) on kertynyt SMB-prosessin toiseen vyöhyk-

keeseen (syöttökohdan yläpuolelle), josta se ensimmäisessä vaiheessa otetaan tal-

teen ulostulossa (I) (kuva 3). JO-prosessin toiminta perustuu mainittujen ensim-

mäisen ja toisen vaiheen toistamiseen vuoroittain halutuilla virtausnopeuksilla ja 

vaiheiden kestojen pituuksilla [15,16]. 
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2.2.2 Nelivyöhykkeiset SMB kaskadit 

Kaskadi-prosessit ovat kolme tai useampia komponentteja sisältävien seosten 

fraktiointiin tarkoitettuja tekniikoita, joissa kaksi tai useampi binäärierotukseen 

tarkoitettu SMB on kytkettynä yhteen. Jokainen SMB toimii itsenäisesti [18]. Eri-

laisia prosessivaihtoehtoja on lukuisia kuten kaksi neljän vyöhykkeen SMB:tä 

kytkettynä suoraan tai välitankin kautta yhteen, [19] neljän vyöhykkeen SMB 

kytkettynä kuuden vyöhykkeen SMB:n kanssa [18] ja kaksi kuuden vyöhykkeen 

SMB:tä kytkettynä yhteen [18]. 

Edellä mainituista prosessivaihtoehdoista ensimmäinen (kaksi yhteen kytkettyä 

nelivyöhykkeistä SMB:tä) vaihtoehto on yleisin. Kaskadi-prosessit ovat moni-

käyttöisiä niiden mahdollistettaessa tuottaa yhtä, kahta tai kolmea tuotevirtaa. 

Monikomponenttiseosten käsittelystä huolimatta kaskadi-prosessit ovat melko 

monimutkaisia ja tulevat kalliiksi [19]. Prosessin tekee hankalaksi suuri kolonnien 

määrä, vaatimus kolonnien homogeenisuudesta pakkausmateriaalin suhteen ja 

korkeat painehäviöt suuresta kolonnimäärästä johtuen [18]. 

2.2.3 Sekventiaalinen SMB 

Sekventiaalinen SMB-prosessi (kuva 4) on myös syklinen prosessi, jossa fraktioi-

tavan seoksen komponentit kerätään talteen syklin aikana, joka koostuu kolmesta 

eri vaiheesta. Näitä vaiheita toistetaan yhden syklin aikana kerran tai useammin. 

Prosessin vaiheita ovat fraktioitavan liuoksen syöttö, tuotekomponenttien talteen-

otto (eluentin syöttö) ja komponenttien erotus (liuosfaasin kierrätys), jotka voivat 

tapahtua peräkkäin yhdessä ryhmässä tai samanaikaisesti useammassa kolonni-

ryhmässä. Prosessissa kaikki virrat kulkevat kolonnien läpi samansuuntaisesti ja 

syklin aikana jotkin virrat ovat epäjatkuvia [21]. Toimintaperiaatteeltaan sekven-

tiaalinen SMB ei ole todellinen SMB-prosessi, sillä siinä kiinto- ja liuosfaasit ei-

vät liiku vastakkaisiin suuntiin. Prosessi onkin ennemmin monikolonninen pa-

noserotusprosessi, jossa on kierrätys mukana. Kuvassa 4 on esitetty esimerkki 

sekventiaalisen prosessin yhden syklin toteutuksesta. Esimerkkiprosessissa melas-

si (sokerintuotannon sivutuote) fraktioidaan suola-, sokeri- ja betaiinifraktioihin 

käyttäen vahvoja ioninvaihtohartseja adsorbentteina [20]. 
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Kuva 4.  Sekventiaalisen SMB:n toimintaperiaate.[20] 

Virtausnopeuksilla, syöttöjen määrillä ja vaiheiden toistolla voidaan vaikuttaa 

erotuksen lopputulokseen (saanto, puhtaus ja kapasiteetti). Sekventiaalisella me-

netelmällä on saavutettu hyviä erotustuloksia melassin fraktioinnissa [22]. 

2.2.4 Intermittent SMB 

Kuten klassinen nelivyöhykkeinen SMB on myös Intermittent-prosessi (I-SMB, 

kuva 5) jaettu neljään vyöhykkeeseen syöttö- ja ulostuloporttien mukaan [23].   

JO-prosessin tapaan kolmen komponentin erottamiseen tarkoitettu I-SMB:n sykli 

koostuu kahdesta vaiheesta, joissa sekä porttien vaihtoaika ja prosessin toiminta 

eroavat toisistaan. Ensimmäisessä vaiheessa prosessi toimii kuten tavanomainen 

SMB. Erona on kuitenkin  se, että neljännessä vyöhykkeessä ei ole virtausta [25]. 

Ensimmäisessä vaiheessa eluenttia ja fraktioitavaa seosta syötetään systeemiin ja 

kahta vähiten adsorboituvaa komponenttia (A ja B) kerätään. 

Toisessa vaiheessa sykliä kerätään eniten adsorboituva komponentti (C) ilman 

sisään tulevaa syöttöä. Voimakkaimmin adsorboituvan komponentin kerääminen 
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tapahtuu syklin toisen vaiheen aikana vyöhykkeen I viimeisen kolonnin ulostulos-

ta. Toisen vaiheen aikana tapahtuu myös kiintofaasin regenerointi. 

 

Kuva 5. Jatkuvatoimisen kolmen komponentin erotukseen tarkoitetun Intermit-

tent-prosessin toimintaperiaate [24]. Symbolien selitykset: F = syöttö, 

C = voimakkaimmin adsorboituva komponentti, A ja C = heikoiten ad-

sorboituvat komponentit, substep I ja II tarkoittavat syklin vaiheita yksi 

ja kaksi. 

Kolmen komponentin erottamiseen tarkoitettu I-SMB voidaan toteuttaa myös si-

ten, että prosessin toisessa vaiheessa kerätään vähiten adsorboituva komponentti 

ja loput kaksi komponenttia ensimmäisessä vaiheessa [24]. 

3 Ioninvaihtohartsit 

Ioninvaihtohartsit ovat synteettisesti valmistettuja orgaanisia kiinteitä ja liukene-

mattomia polyelektrolyyttejä, jotka koostuvat kolmiulotteisesti silloitetuista po-

lymeereistä. Polymeeriin on kiinnittyneenä tietty funktionaalinen ryhmä, joka 

määrää ioninvaihtohartsin luonteen [26]. Ioninvaihtohartsit jaetaan funktionaali-

sen ryhmän mukaan heikkoihin sekä vahvoihin kationin- ja anioninvaihtohartsei-

hin. Olemassa on myös amfoteerisia hartseja, jotka toimivat samanaikaisesti sekä 

kationin- että anioninvaihtohartseina, sekä kelaatinmuodostushartseja, joiden 

funktionaaliset ryhmät muodostavat kelaatteja eli komplekseja vaihdettavien ioni-

en kanssa [29]. 

Kationinvaihtohartsit vaihtavat nimensä mukaisesti kationeja ja sisältävät funktio-

naalisia ryhmiä, joiden mukaan ne jaetaan vahvoihin ja heikkoihin kationinvaih-

tohartseihin. Vahvat ja heikot ioninvaihtohartsit eroavat siinä, että vahvojen hart-

sien funktionaaliset ryhmät ovat täysin ionisoituneet koko pH-alueella ja voivat 

näin ollen osallistua ioninvaihtoon pH:sta riippumatta [29]. Vahvojen kationin-

vaihtohartsien täysin ionisoituneiden funktionaalisten ryhmien ansiosta ioninvaih-
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tokapasiteetti on korkea [30]. Heikot ioninvaihtohartsit ovat ionisoituneet koko-

naan vain tietyllä pH-alueella, joka rajoittaa niiden käyttökohteita [29]. 

Vahvat kationinvaihtohartsit sisältävät funktionaalisina ryhminä vahvoja happoja, 

kuten -SO3H (sulfonihappo) (kuva 6) ja -PO3
-2

 (fosfonihappo) [30]. Heikot ka-

tioninvaihtohartsit sisältävät -COOH (karboksyyli) ja -OH (fenoli) -ryhmiä. 

Anioninvaihtohartsit vaihtavat anioneja ja funktionaalisina ryhminä ovat yleensä 

primääriset, sekundääriset, tertiääriset amiinit sekä kvaternaariset ammoniumsuo-

lat [27]. 

 

Kuva 6.  Vahvan polystyreeni-divinyylibentseenirunkoisen kationinvaihtohartsin 

rakennekuva, jonka funktionaalisena ryhmänä toimii sulfonihappo 

(HSO3).[31] 

Ioninvaihtohartsien polymeerirungot ovat silloitettuja, sillä muuten ne liukenisivat 

liuottimiin. Silloitusasteen perusteella hartsit jaetaan geelihartseihin (pienempi 

silloitusaste; huokoset muodostuvat vasta hartsin turvotessa liuottimessa) ja mak-

rohuokoisiin hartseihin (suurempi silloitusaste; pysyvät huokoiset). Geelihartsien 

huokoskoko vaihtelee 1–1,5 nm välillä ja makrohuokoisilla hartseilla huokoskoko 

on kymmeniä nanometrejä [28]. Polymeerirungot voivat koostua erilaisista poly-

meereistä. Yleisin käytetty polymeeri ioninvaihtohartseissa on polystyreeni (PS), 

ja silloittajana käytetään yleisimmin divinyylibentseeniä (DVB). Mitä suurempi 

silloittajan määrä on, sitä vähemmän hartsin tilavuus muuttuu eri liuottimien vai-

kutuksesta ja ioninvaihdon seurauksena (hartsien turpoaminen/kutistuminen), 
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mutta samalla aineensiirto hidastuu [26]. Silloitusasteen ollessa liian pieni, hartsit 

turpoavat liikaa ja niiden huokoisista muodostuu liian suuret jolloin ioninvaihto-

tehokkuus heikkenee. Oikea silloitusaste määräytyy eroteltavien komponenttien 

koon sekä luonteen mukaan ja määräytyy siksi tapauskohtaisesti [29]. 

4 Lignoselluloosahydrolysaattien kromatografinen fraktiointi 

Kromatografinen lignoselluloosapohjaisten väkevähappohydrolysaattien fraktioin-

ti perustuu elektrolyyttiekskluusioon (myös ioniekskluusio). Tätä menetelmää 

käytetään yleisesti vahvojen elektrolyyttien (esim. mineraalihapot ja suolat) erot-

tamiseen neutraaleista yhdisteistä [27,30,33]. Elektrolyyttiekskluusiokromatogra-

fiassa käytetään adsorbentteina vahvoja ioninvaihtohartseja, joiden vastaionit 

(vaihtuvat ionit) ovat samoja kuin vahvan elektrolyytin vastaavat ionit (kationit tai 

anionit). Elektrolyyttiekskluusiossa ei tapahdu varsinaista ioninvaihtoa eikä hart-

sin regenerointia näin ollen tarvitse tehdä. Vahvojen elektrolyyttien (esim. rikki-

happo) sorptio hartsiin on vähäistä tai jopa olematonta (äärettömän laimeassa liu-

oksessa) ioninvaihtohartsin funktionaalisten ryhmien ja elektrolyytin ionien väli-

sestä sähköisestä repulsiosta johtuen (Donnan ekskluusio). Seurauksena vahvan 

elektrolyytin pienestä adsorptiosta on se, että elektrolyytti kulkee kromatografisen 

kolonnin läpi nopeasti: vahvan elektrolyytin läpäisytilavuus vastaa kolonnin tyh-

jää tilaa [27,30].  

Elektrolyyttiekskluusio ei vaikuta neutraaleiden yhdisteiden (esim. monosakkari-

dit) sorptioon, joten ne adsorboituvat ioninvaihtohartsiin; adsorption voimakkuus 

riippuu ko. aineen ja ioninvaihtohartsin välisistä vuorovaikutuksista. Tästä johtuen 

neutraalit yhdisteet kulkevat kolonnin läpi hitaammin kuin vahvat elektrolyytit ja 

erottuvat niistä [27,30]. 

Heikot elektrolyytit (esim. etikkahappo) käyttäytyvät elektrolyyttiekskluusiossa 

kuten neutraalit yhdisteet. Suuresta ionikonsentraatiosta johtuen (sekä hartsissa 

että yleensä myös liuoksessa, jossa on runsaasti vahvaa elektrolyyttiä) heikot 

elektrolyytit ovat assosioituneina ja adsorboituvat hartsiin kuten neutraalit yhdis-

teet. Tästä johtuen myös heikot elektrolyytit saadaan erotettua vahvoista elektro-

lyyteistä [27,30].  
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Lignoselluloosapohjaiset väkevähappohydrolysaatit fraktioidaan elektrolyyttieks-

kluusiokromatografiaa käyttäen rikkihappo-, monosakkaridi- ja sivutuotefraktioi-

hin (etikkahappo, hydroksimetyylifurfuraali, furfuraali) [5,33]. Rikkihappofraktio 

kierrätetään kromatografisen erotuksen jälkeen konsentroinnin kautta takaisin 

hydrolyysiin. Monosakkaridi- ja sivutuotefraktiot puolestaan johdetaan jatkojalos-

tukseen. Vaikka lignoselluloosaraaka-aineiden happohydrolyysissä syntyvät sivu-

tuotteet (etikkahappo, hydroksimetyylifurfuraali, furfuraali, jne.) voidaan ottaa 

talteen hydrolysaateista kromatografisesti, olisi niiden talteenotto taloudellisesti 

kannattavampaa ennen kromatografista happo–monosakkaridierotusta käyttäen 

adsorptiota (zeoliitit, aktiivihiili tai polymeeriadsorbentit adsorbentteina) 

[34,35,36,37].  

Hydrolysaattien komponenttien tehokkaan erottumisen kannalta on erotuksessa 

käytettävän kationinvaihtohartsin oltava myös fysikaalisilta ominaisuuksiltaan 

sopivaa eroteltavaa seosta varten [38]. Hydrolysaattia fraktioitaessa hartsin silloi-

tusasteen (DVB-määrä) on oltava riittävä. Silloitusaste vaikuttaa eletrolyyttieks-

kluusioon ja näin ollen myös rikkihapon sorptioon: suuri silloitusaste johtaa pie-

neen hartsin turpoamiseen ja näin ollen suureen varaustiheyteen (funktionaalisten 

ryhmien tiheys), mikä on olennaista voimakkaalle elektrolyyttiekskluusiolle. Rik-

kihapon sorptio siis kasvaa hartsin silloitusasteen pienentyessä hartsin turpoami-

sesta johtuen. Silloitusaste vaikuttaa myös monosakkaridien sorptioon: silloitusas-

teen kasvaessa monosakkaridien sorptio pienenee voimistuvasta kokoeksluusiosta 

johtuen (monosakkaridit eivät mahdu hartsin huokosiin). Etikkahapon sorptioon 

silloitusasteella on pienempi vaikutus kuin monosakkaridien sorptioon pienem-

mästä molekyylikoosta johtuen: etikkahapon ja monosakkaridien erottuminen 

paraneekin hartsin silloitusasteen kasvaessa [5].    

Hydrolysaatin fraktioimiseen vaikuttaa myös prosessin lämpötila niin, että mata-

lampi lämpötila suosii monosakkaridien pidättäytymistä kiintofaasiin [32]. Kui-

tenkin Neuman et al. [33] ovat havainneet, että rikkihapon ja glukoosin erottumi-

nen on tehokkainta korkeassa lämpötilassa (55 °C tai 68 °C).  

Ioninvaihtohartsin ominaisuuksien muuttuminen erotusprosessin aikana täytyy 

myös huomioida, koska väkevän rikkihapon läsnä ollessa kiintofaasikerroksen 
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huokoisuus pienenee huokoisten hartsipartikkelien kutistuman johdosta [38]. Tä-

mä vaikuttaa elektrolyyttiekskluusioon sekä kokoekskluusioon [30]. 
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LASKENNALLINEN OSUUS 

5 Työn tavoitteet ja toteutus 

Tässä työssä tutkittiin lignoselluloosapohjaisten väkevähappohydrolysaattien jat-

kuvatoimista kromatografista fraktiointia simuloinnein. Työn laskennallinen osa 

toteutettiin käyttäen Matlab-ohjelmaa (versio R2011b (7.13.0.564), The Math-

works, Inc.). Jatkuvatoiminen fraktiointi suoritettiin käyttäen Japan Organo           

-prosessia ja saatuja tuloksia verrattiin panoserotuksessa saatuihin tuloksiin. JO-

prosessi optimoitiin erotusprosessissa saadun monosakkaridien tuottavuuden 

(Prsugar) suhteen tiettyjä puhtausvaatimuksia käyttäen. Tuottavuuden lisäksi tutkit-

tiin myös erotusprosessin toteutuksen vaikutusta eri komponenttien saantoon ja 

puhtauteen.  

Työssä fraktioitujen väkevähappohydrolysaattien oletettiin sisältävän 2,324 mol/L 

(20 p-%) rikkihappoa, 0,35 mol/L glukoosia, 0,35 mol/L ksyloosia ja 0,16 mol/L 

etikkahappoa. Väkevähappohydrolysaatissa syntyneet muut sivutuotteet kuin 

etikkahappo (hydroksimetyylifurfuraali ja furfuraali) oletettiin poistetuiksi erilli-

sessä adsorptioyksikössä (ks. esim. [5]) ennen kromatografista happo–

monosakkaridierotusta.  

JO- sekä panosprosessi optimoitiin käyttäen samoja parametrejä ja aineominai-

suuksia. Käytetyt kolonnien parametrit olivat: kolonnin korkeus, hcol,  2 m; kolon-

nin halkaisija, dcol, 0,025 m (panoserotus) ja 2 m (JO-prosessi), kiintofaasin huo-

koisuus, ε, 0,4 ja hartsipartikkelin halkaisija, dp, 246 µm. 

JO- ja panosprosessille asetettiin samat puhtausvaatimukset monosakkaridifrakti-

on ja -virran suhteen. Muille tuotefraktioille ja -virroille ei asetettu puhtausvaati-

muksia. Rikkihapon suhteen määritettiin, että saatavassa monosakkaridifraktiossa 

monosakkaridien ja rikkihapon ainemäärien suhteen (nsugar/nH2SO4) täytyi vähin-

tään olla kahdeksan. Etikkahappoa monosakkaridifraktio sai sisältää enintään 

6,66 mmol/L. Monosakkaridien saantoa ei asetettu puhtausvaatimukseksi, sillä ne 

monosakkaridit, jotka eluoituvat rikkihappofraktiossa, päätyvät uudelleen erotet-

taviksi hydrolyysin kautta rikkihapon mukana. 
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6 Käytetyt mallit 

Mallinnettaessa kromatografista erotusta väkevähappohydrolysaatin fraktiointia 

varten on mallinnuksen kannalta ratkaisevaa, että komponenttien adsorptioisoter-

mit on kuvattu mahdollisimman tarkasti. Adsorptioisotermi kuvaa vakiolämpöti-

lassa aineen jakautumista tasapainotilassa fluidifaasin ja kiintofaasin välillä. Tyy-

pillisimpiä isotermien kuvaajia ovat lineaarinen isotermi, alaspäin kupera (anti-

Langmuir -tyyppinen) isotermi ja ylöspäin kupera (Langmuir-tyypppinen) isoter-

mi [39]. Adsorptioisotermin sopivuus tiettyyn tapaukseen pitää selvittää mittaa-

malla kokeellisesti eri syöttökonsentraatioilla saavutetut tasapainokonsentraatiot 

faasien välillä ja sovittamalla ehdotettu malli kokeellisesti määritettyyn isoter-

miin. Tässä työssä väkevähappohydrolysaattien pääkomponenttien (rikkihappo, 

monosakkaridit, etikkahappo) adsorptiota kuvattiin yksinkertaisilla empiirisillä 

malleilla [5], joissa on otettu huomioon myös komponenttien väliset vuorovaiku-

tukset. 

Fraktioitavien komponenttien adsorptioisotermit eroavat toisistaan johtuen niiden 

erilaisista vuorovaikutuksista kiintofaasin kanssa tietyn eluentin läsnäollessa. 

Vahvojen elektrolyyttien kuten rikkihapon adsorptioon kationinvaihtohartsiin vai-

kuttaa elektrolyyttiekskluusio. Täydellisen ekskluusion johdosta äärettömän lai-

meassa liuoksessa adsorboituneen rikkihapon määrä kiintofaasissa on nolla [5]. 

Rikkihapon liuosfaasikonsentraation kasvaessa elektrolyyttiekskluusio heikkenee 

ja rikkihapon adsorptio kasvaa: isotermi on näin ollen alaspäin kupera (anti-

Langmuir -tyyppinen). Rikkihapon adsorptiota geelityyppiseen vahvaan kationin-

vaihtohartsiin happomuodossa (sulfonoitu, PS–DVB runko) voidaan kuvata yhtä-

löllä [5] 

 
     

 α             
β      ,  (1) 

jossa q tarkoittaa adsorboitunutta konsentraatiota ja C konsentraatiota liuosfaasis-

sa. Yhtälössä (1) olevat α ja β ovat positiivisia vakioita. 

Monosakkaridien (glukoosi ja ksyloosi) isotermit ovat myös hieman alaspäin ku-

peria. Lisäksi rikkihapolla on voimakas myönteinen vaikutus monosakkaridien 

sorptioon (ks. [5]). Monosakkaridien adsorptiota voidaan kuvata yksinkertaisella 

anti-Langmuir -tyyppisellä isotermimallilla, jossa isotermin Henryn vakio (iso-
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termin kulmakerroin äärettömän laimeassa liuoksessa) riippuu lineaarisesti rikki-

hapon liuosfaasikonsentraatiosta [5] 

 
 
 

    β          

 -     
 
   

 ,  (2) 

jossa alaindeksi k tarkoittaa glukoosia ja ksyloosia, nimittäjän summatermi kuvaa 

monosakkaridien kokonaiskonsentraatiota ja γ on positiivinen vakio. 

Rikkihapolla on voimakas myönteinen vaikutus myös etikkahapon adsorptioon. 

Etikkahapon adsorptiota kuvattiin lineaarisella isotermillä, jonka Henryn vakio 

myös riippuu lineaarisesti rikkihapon liuosfaasikonsentraatiosta 

 
    

  α     β                .  (3) 

Kromatografisessa väkevähappohydrolysaattien fraktioinnissa adsorbenttina käy-

tetään geelityyppistä ioninvaihtohartsia, joiden tiedetään turpoavan ja kutistuvan 

merkittävästi liuosfaasin koostumuksesta riippuen [27,30]. Tässä työssä hartsin 

tilavuuden muutokset mallinnettiin yksinkertaisella tasapainomallilla, jossa hart-

sin tilavuuden muutokset liitettiin rikkihapon konsentraatioon kiintofaasissa (ad-

sorboitunut määrä) [5] 

θ 
         

          
  -

        

β        

 .  (4) 

Yhtälössä (4) θ kuvaa hartsin kutistuman suuruutta eli hartsin tilavuuden suhdetta 

rikkihapossa hartsin tilavuuteen vedessä. Yhtälö (4) on skaalattu niin, että θ on 

yksi puhtaassa vedessä ja sen arvo pienenee adsorboituneen rikkihapon määrän 

kasvaessa. 

Isotermimalleissa ja turpoamismallissa käytetyt parametrit on esitetty taulukos-

sa I. Tässä työssä komponenttien eluoitumista kromatografisessa kolonnissa ku-

vattiin kolonnimallilla, jossa hartsin tilavuuden muutokset otetaan huomioon 

muuttuvana hartsipedin huokoisuutena [5]. Rikkihapolle, glukoosille, ksyloosille 

ja etikkahapolle käytettiin huokosdiffuusiokertoimina perustilassa (komponentti 

puhtaassa vedessä) lukuarvoja 3,0∙ 0
-10

 m
2
/s, 1,5∙ 0

-10 
m

2
/s, 1,5∙ 0

-10 
m

2
/s, ja 

4,0∙ 0
-10

 m
2
/s [5].   
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Taulukko I. Isotermimalleissa ja turpoamismallissa käytetyt parametrit.[5] 

 H2SO4 Glukoosi Ksyloosi Etikkahappo Turpoami-

nen 

  0,072 0,164 0,205 0,57 0,226 

β 2,03   85 ∙ 0
-2 

5 8  ∙ 0
-2 

0,117 0,442 

  - 0,114 0,114 - - 

Aksiaalisen dispersiokertoimen arvo kaikille komponenteille oli sama:         

6,0∙10
-8

 m
2
/s [5]. 

7 Tulokset 

Kromatografian käyttöä väkevähappohydrolysaattien (2,32 mol/L rikkihappoa, 

0,35 mol/L glukoosia, 0,35 mol/L ksyloosia ja 0,16 mol/L etikkahappoa) frakti-

oimiseen tutkittiin simuloinnein. Simuloinnin tavoitteena oli löytää suurin mah-

dollinen tuottavuus jatkuvatoimiselle kromatografiselle JO-prosessille monosak-

karidien suhteen. Monosakkaridien tuottavuuden lisäksi tarkasteltiin JO-prosessin 

suorituskykyparametrejä: monosakkaridien, rikkihapon ja etikkahapon saanto se-

kä tuotefraktioiden puhtaudet ja eluentin kulutus. Panosprosessi simuloitiin, tar-

koituksena tutkia jatkuvatoimisella prosessilla saavutettavia etuja. 

7.1 Panosprosessi 

Panostoimisen kromatografisen lignoselluloosahydrolysaattien fraktiointia opti-

moitiin prosessiin syötettävän hydrolysaatin virtausnopeuden (0,7 – 1,5 BV/h, 

petitilavuutta tunnissa) sekä kolonnin latauksen (0,1 – 30,8 til-%, tilavuusprosent-

tia kolonnin tilavuudesta) suhteen. 

Lignoselluloosahydrolysaattien panostoimisessa kromatografisessa fraktioinnissa 

monosakkaridit eluoituvat keskimmäisenä fraktiona rikkihappo- ja etikkahappo-

fraktioiden välissä (kuva 7). Panosprosessissa ensimmäinen leikkauspiste (rikki-

happofraktion alku, syklin alku) määritettiin rikkihapon läpäisypisteeksi. Toinen 

leikkauspiste (monosakkaridifraktion alku) taas määräytyi edellä annetun mo-

nosakkaridifraktiossa sallitun rikkihappomäärän (nsugar/nH2SO4) suhteen. Kolmas 

leikkauspiste (monosakkaridifraktion loppu) määräytyi monosakkakridifraktiossa 

sallitun etikkahappomäärän suhteen. Neljäs leikkauspiste (etikkahappofraktion 
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loppu, syklin loppu) taas asetettiin kohtaan, jossa etikkahapon konsentraatio laski 

alle 0,2 mmol/L. 

Vahvalla happomuotoisella kationinvaihtohartsilla (sulfonoitu PS–DVB                

-runkoinen hartsi, 8 p-% DVB) täytettyyn kolonniin syötetyn rikkihapon lä-

päisypiste vastaa kolonnin tyhjää tilavuutta (hartsipartikkeleiden välissä olevaa 

tilaa). Kolonnin tyhjän tilan ja rikkihapon läpäisypisteen vastaavuus on selitettä-

vissä täydellisellä elektrolyyttiekskluusiolla (äärettömän laimeassa liuoksessa). 

Rikkihappoprofiilin loiva etureuna (diffuusi) johtuu elektrolyyttiekskluusion 

heikkenemisestä konsentraation kasvaessa, jolloin rikkihapon sorptio kasvaa ja 

etenemisnopeus hidastuu (kuva 7). 

 

Kuva 7. Lignoselluloosapohjaisen väkevähappohydrolysaatin panostoiminen 

fraktiointi käyttäen vahvaa happomuotoista kationinvaihtohartsia (sul-

fonoitu PS–DVB -runkoinen, 8 p-% DVB) adsorbenttina. Syöttöliuok-

sen koostumus: 2,32 mol/L H2SO4, 0,35 mol/L glukoosia, 0,35 mol/L 

ksyloosia ja 0,16 mol/L etikkahappoa. Simuloinnissa käytetyt paramet-

rit: kolonnin lataus 15,2 %, hcol = 0,2 m, dcol = 0,025 m, dp = 246 µm,    

ε = 0,4, Dax = 6∙10
-8

 m
2
/s, T = 25 °C Symbolit: rikkihappo ( ── ), glu-

koosi ( − − − ), ksyloosi ( ─ • • ─ ), etikkahappo ( − • − ) ja kiinto-

faasikerroksen huokoisuus ( ••• ). Mallien parametrit ja fraktioinnissa 

käytetyt reunaehdot on esitetty kappaleessa 6. 

Profiilin jyrkkä takaosa (shokki) johtuu siitä, että pienten, nopeasti etenevien kon-

sentraatioiden on fysikaalisesti mahdotonta ohittaa suuremmat, hitaasti liikkuvat 

konsentraatiot ja näin ollen muodostuu rikkihappoprofiilin takaosaan shok-
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ki (kuva 7). Työssä käytetyssä kolonnimallissa (ks. [5]) hartsipedin huokoisuus 

riippui ainoastaan adsorboituneen rikkihapon määrästä, jonka seurauksena hartsi-

pedin huokoisuusprofiili on samanmuotoinen kuin rikkihapon ulostuloprofiili 

(kuva 7). 

Monosakkaridien eluointiprofiileissa näkyy selvästi rikkihapon vaikutus mo-

nosakkaridien sorptioon (kuva 7). Ensinnäkin monosakkaridiprofiilien etureunat 

ovat pitkänomaisia. Tämä johtuu siitä, että rikkihappo lisää monosakkaridien 

sorptiota, mikä eluoinnissa tarkoittaa sitä, että rikkihapon läsnä ollessa monosak-

karidien etenemisnopeus on pienempi kuin puhtaassa vedessä. Mitä suurempi rik-

kihapon konsentraatio on, sitä hitaammin monosakkaridit etenevät rikkihappopro-

fiilin alla ja niiden profiilien etuosat venyvät (kuva 7). 

Rikkihapon myönteinen vaikutus monosakkaridien sorptioon näkyy myös mo-

nosakkaridien konsentroitumisena rikkihappoprofiilin takaosassa (shokki): mo-

nosakkaridien konsentraatiot nousevat suuremmiksi kuin niiden konsentraatiot 

syötössä. Tämä johtuu siitä, että kun rikkihappo ja monosakkaridit ovat osittain 

erottuneet toisistaan, rikkihappo hidastaa edelleen monosakkaridiprofiilien etuosi-

en etenemistä. Profiilien takaosat ovat kuitenkin jo erottuneet rikkihaposta ja näin 

ollen etenevät kolonnissa etuosia nopeammin. Tästä seuraa se, että monosakkari-

diprofiilit pakkautuvat rikkihappoprofiilin takaosaan ja monosakkaridien maksi-

mikonsentraatiot kasvavat syöttökonsentraatioita suuremmiksi (kuva 7). 

Rikkihappo vaikuttaa myös etikkahapon sorptioon (ks. yht. (3)). Nämä kom-

ponentit kuitenkin erottuvat toisistaan hyvin nopeasti johtuen hyvin erilaisista 

adsorptiovoimakkuuksista, ja siksi etikkahappoprofiilin muodossa ei näy rikkiha-

pon vaikutus (vrt. monosakkaridiprofiileihin, kuva 7). 

Väkevähappohydrolysaattien panostoimista kromatografista fraktiointia optimoi-

tiin maksimoimalla prosessin tuottavuus monosakkaridien suhteen. Muita tarkas-

teltuja prosessin suorituskykyparametrejä olivat monosakkaridien ja rikkihapon 

saanto sekä eluentin kulutus. Maksimoitava tuottavuus monosakkaridien suhteen 

(Prsugar) laskettiin yhtälöllä 

          
             

    
      

           
 ,  (5) 
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jossa Ysugar on monosakkaridien saanto,       
    

 on monosakkaridien konsentraatio 

syötössä, V
feed

 on syötettävän pulssin tilavuus ja tcycle on syklin kesto (ensimmäi-

sen ja neljännen leikkauspisteen välinen aika). Panosprosessin eluentin kulutus 

taas laskettiin yhtälöstä 

     
          -  

    

              
    

     
 .  (6) 

Yhtälöissä (5) ja (6) oleva monosakkaridien saanto ja rikkihapon saanto laskettiin 

yhtälöstä  

    
  

  
    
     

,   (7) 

jossa ni on aineen i ainemäärä sen omassa fraktiossa. 

Panosprosessin optimoinnin tuloksista nähdään tuottavuuden kasvavan monosak-

karidien suhteen (Prsugar) virtausnopeuden kasvaessa (kuva 8). 

 

Kuva 8. Kolonnin latauksen ja eluentin virtausnopeuden vaikutus panostoimisen 

kromatografisen väkevähappohydrolysaattien fraktioinnin tuottavuuteen 

monosakkaridien suhteen, käyttäen vahvaa happomuotoista kationin-

vaihtohartsia (sulfonoitu PS–DVB -runkoinen, 8 p-% DVB) adsorbent-

tina. Symbolit virtausnopeuksille (petitilavuutta/h): 0,7 ( == == ), 

0,8 (─ • • ─ ), 0,9 ( ─ • ─ ), 1,0 ( ─ ─ ), 1,1 ( ── )        − − −), 

1,3  −−−)  1,4 ( ••• ), 1,5   − • − ). Simuloinnin yksityiskohdat annettu 

kuvassa 7. 
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Tuottavuuden kasvu virtausnopeuden kasvaessa johtuu erottumisen paranemisesta 

dispersion pienentyessä sekä syklin keston lyhenemisestä. Erotusprosessin tuotta-

vuus monosakkaridien suhteen kasvaa aluksi kolonnin latausta kasvatettaessa niin, 

että suurin tuottavuus saavutetaan noin 15 til-% kohdalla jokaisella virtausnopeu-

della (kuva 8). Suurin tuottavuus Prsugar 145 mol/m
3
 h saavutetaan virtausnopeu-

della 1,5 BV/h ja pulssin koolla 15,2 til-%. 

Latausta kasvatettaessa tuottavuus kasvaa aluksi, mutta samanaikaisesti monosak-

karidien saanto laskee (kuva 9), koska monosakkaridi- ja rikkihappoprofiilien 

päällekkäisyys lisääntyy latausta kasvatettaessa. Suurin tuottavuus saavutetaankin 

monosakkaridien saannon ollessa melko alhainen: noin 55 % (kuva 9). Tämän 

jälkeen monosakkaridi- ja rikkihappoprofiilien päällekkäisyys kasvaa niin suurek-

si, että erotus heikkenee ja tuottavuus pienenee. Tuottavuuden nopea lasku selittyy 

kolonnin erotuskyvyn riittämättömyydellä 15 til-% suuremmilla latausmäärillä. 

 

Kuva 9. Kolonnin latauksen ja eluentin virtausnopeuden vaikutus monosakkari-

dien ja rikkihapon saantoon panostoimisessa kromatografisessa väke-

vähappohydrolysaattien fraktioinnissa, käyttäen vahvaa happomuotoista 

kationinvaihtohartsia (sulfonoitu PS–DVB -runkoinen, 8 p-% DVB) ad-

sorbenttina. Simuloinnin yksityiskohdat annettu kuvassa 7 ja symbolit 

kuvassa 8. 

Monosakkaridien saanto laskee tasaisesti kolonnin latausastetta kasvatettaessa 

johtuen monosakkaridi- ja rikkihappo profiilien päällekkäisyyden lisääntymisestä 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1 

2 7 12 17 22 27 

0.96 

0.965 

0.97 

0.975 

0.98 

0.985 

0.99 

0.995 

1 

Y
su

g
a

r,
- 

Kolonnin lataus, til-% 

Y
H

2
S

O
4
,-

 



25 

 

(erotus heikkenee, kuva 9). Eri virtausnopeuksilla saatavat monosakkaridien saan-

not käyttäytyvät samankaltaisesti. Pulssin koon ollessa lähellä 30 til-% monosak-

karidien saanto laskee nopeasti nollaan kaikilla virtausnopeuksilla johtuen riittä-

mättömästä erotustehokkuudesta.  

Toisin kuin monosakkaridien saanto, rikkihapon saanto kasvaa kolonnin latausas-

tetta kasvatettaessa (kuva 9). Rikkahapon saanto käyttäytyy samankaltaisesti eri 

virtausnopeuksilla. Rikkihapon saannon kasvu johtuu siitä, että latausta kasvatet-

taessa monosakkaridi- ja rikkihappoprofiilien päällekkäisyys lisääntyy ja seurauk-

sena tästä monosakkaridifraktion alkupistettä on siirrettävä oikealle, jotta rajoitta-

va nsugar/nH2SO4 täyttyisi. Tästä johtuen yhä suurempi osa rikkihapon takashokista 

(ks. kuva 7) päätyy rikkihappofraktioon ja rikkihapon saanto kasvaa. Kolonnin 

latauksella, jossa saadaan suurin Prsugar (15,2 til-%), saadaan virtausnopeudella 

1,5 BV/h rikkihapon saannoksi 98 %. 

Prosessin kannalta on tärkeää myös seurata eluentin (veden) kulutusta eli eluent-

timäärää, joka tarvitaan yhden monosakkaridimoolin puhdistamiseen (kuva 10). 

 

Kuva 10. Kolonnin latauksen ja eluentin virtausnopeuden vaikutus panostoimisen 

kromatografisen väkevähappohydrolysaattien fraktioinnin eluentin ku-

lutukseen, käyttäen vahvaa happomuotoista kationinvaihtohartsia (sul-

fonoitu PS–DVB -runkoinen, 8 p-% DVB) adsorbenttina. Simuloinnin 

yksityiskohdat annettu kuvassa 7 ja symbolit kuvassa 8. 
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Eluentin kulutus on riippumaton virtausnopeudesta lähes koko tutkitulla kolonnin 

latausalueella (kuva 10), koska virtausnopeuden kasvaessa syklin kesto lyhenee. 

Pienillä kolonnin latauksilla eluentin kulutus on suuri, koska fraktioitavan syötön 

määrä on niin pieni, että eluenttia kuluu paljon yhden monosakkaridimoolin puh-

distamiseen. Eluentin kulutus kuitenkin laskee kolonnin latausta kasvatettaessa ja 

pysyy melko vakiona latauksen ollessa 10 – 25 til-%. Kun latausta kasvatetaan 

tätä suuremmaksi, eluentin kulutus alkaa kasvamaan, koska samaan aikaan mo-

nosakkaridien saanto laskee jyrkästi erotustehokkuuden riittämättömyyden takia. 

Erotusprosessin tuottavuuden ollessa suurimmillaan (kolonnin lataus 15,2 til-%) 

eluentin kulutus on 7,7 L/mol. 

7.2 Jatkuvatoiminen kromatografinen erotusprosessi 

Fraktioitaessa hydrolysaatteja JO-prosessin avulla käyttäen vahvaa PS–DVB ka-

tioninvaihtohartsia happomuodossa (H
+
) adsorbenttina otetaan komponentit tal-

teen omiin tuotefraktioihin. Rikkihappo otetaan talteen heikoiten adsorboituvana 

komponenttina raffinaattiin, etikkahappo voimakkaimmin adsorboituvana ekstrak-

tiin ja monosakkaridit näiden kahden välistä ulostulosta (I) (kuva 11). JO-

prosessia tutkittaessa käytettiin samoja puhtausvaatimuksia monosakkaridien 

ulostulovirralle kuin panoserotuksen yhteydessä monosakkaridifraktiolle (ks. kap-

pale 6). Muille ulostulovirroille (rikkihappo ja etikkahappo) ei asetettu puhtaus-

vaatimuksia. 

JO-prosessi optimoitiin maksimoimalla prosessin tuottavuus monosakkaridien 

suhteen huomioimatta eluentin kulutusta. Lisäksi prosessin sisäistä kierrätystä ei 

käytetty ja prosessia ajettiinkin kolmivyöhykkeisenä, ilman vyöhykettä IV      

(kuva 11). Prosessia ajettiin viidellä kolonnilla, jotka olivat vyöhykkeittäin konfi-

guraatiossa 1:2:2 (kuva 11). Eluenttivirta (D) syötettiin systeemiin vyöhykkeen I 

ensimmäiseen kolonniin ja erotettava seos (F) vyöhykkeen III ensimmäiseen ko-

lonniin. Eluenttia syötettiin JO-prosessin kummassakin vaiheessa, kun taas frakti-

oitavaa seosta syötettiin ainoastaan vaiheessa yksi. Koska vyöhykettä IV ei käy-

tetty, rikkihappoa kerättiin raffinaattivirtaan (R) vyöhykkeen III viimeisestä ko-

lonnista prosessin syklin kummassakin vaiheessa. Monosakkarideja (I) kerättiin 

vaiheessa yksi vyöhykkeen II viimeisestä kolonnista ja etikkahappoa (E) vaihees-

sa kaksi vyöhykkeen I viimeisestä kolonnista. 
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Kuva 11. Japan Organo -prosessin toimintaperiaate viidellä kolonnilla (kolonnit 

vyöhykkeittäin konfiguraatiossa 1:2:2) ilman vyöhykettä IV, käyttäen 

vahvaa happomuotoista kationinvaihtohartsia (sulfonoitu PS–DVB        

-runkoinen, 8 p-% DVB) adsorbenttina. 

Vaiheessa kaksi suoritettiin viisi portin vaihtoa, jonka seurauksena vaiheessa yksi 

fraktioitavan seoksen syöttö tehtiin aina samaan kolonniin. 

JO-prosessin sisään menevät virtausnopeudet vaiheissa yksi ja kaksi olivat suu-

rimmat mahdolliset systeemin reiästä reikään painehäviön Δp ollessa 4 bar. Vir-

tausnopeudet laskettiin käyttämällä Kozeny-Carman yhtälöä [36] 

 Δp

    
 

 80   

     
   

     
 

  -ε)
 

ε 
 ,   (7) 

jossa hcol on kolonnin korkeus, µ nesteen viskositeetti lämpötilassa 25 °C 

(0,8935 mPas s, [40]) ja Фs on hartsipartikkelin pallomaisuutta kuvaava suure (1, 

partikkelit palloja). 

JO-prosessin optimointi tapahtui muuttamalla kolmea prosessiparametriä: ensim-

mäisen vaiheen kestoa (tstep1, 1,0 – 2,2 min), toisen vaiheen osavälin kestoa 

(tstep2, 3,0 – 3,7 min) sekä toisen vaiheen ekstrakti- ja raffinaattivirtojen suhdetta 

(φ  =             /              , 0,005 – 0,37). 

Ensimmäisen vaiheen kesto haluttiin asettaa mahdollisimman suureksi, jotta pro-

sessin tuottavuus monosakkaridien suhteen saataisiin maksimoitua, kuitenkin niin, 

että asetetut puhtausvaatimukset täyttyisivät. Kasvattamalla tstep1:n arvoa talteen-

otettavien monosakkaridien määrä on suurempi, koska fraktioitavaa hydrolysaattia 

saadaan syötettyä prosessiin enemmän. Kuitenkin prosessin ensimmäisen vaiheen 
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keston pidentyessä liikaa etikkahappoa alkaa kertyä liikaa monosakkaridien ulos-

tulovirtaan ja puhtausvaatimukset eivät enää täyty. tstep2:n muuttaminen vaikuttaa 

kiintofaasin virtausnopeuteen; pienempi tstep2:n arvo tarkoittaa sitä, että kiintofaa-

sin liike liuosfaasia vastaan on nopeampaa, ja suurempi arvo tarkoittaa, että liike 

on hitaampaa. tstep2:n arvolla näin ollen säädellään komponenttien erottumista. 

Myös ekstraktivirran ja raffinaattivirran suhteella säädellään komponenttien erot-

tumista; pieni φ:n arvo tarkoittaa sitä, että liuosfaasin virtausnopeus vyöhykkeissä 

II ja III on suuri (ks. kuva 11) 

Väkevähappohydrolysaattien jatkuvatoimista kromatografista fraktiointia optimoi-

tiin maksimoimalla prosessin tuottavuus monosakkaridien suhteen. Monosakkari-

dien, rikkihapon ja etikkahapon saannon sekä eluentin kulutuksen lisäksi JO-

prosessin suorituskykyparametreistä seurattiin tuotefraktioiden puhtauksia. JO-

prosessin sokerien tuottavuus monosakkaridien suhteen laskettiin yhtälöstä [17] 

        
      
     

          -                )
 ,  (8) 

jossa       
      on monosakkaridien ainemäärä virrassa I (ks kuva 11),        on pro-

sessin toisen vaiheen porttien vaihtojen lukumäärä (viisi),      on kolonnien luku-

määrä ja Vcol on yhden kolonnin (hartsipedin) tilavuus. Komponentin i puhtaus 

talteenottovirrassa X saadaan yhtälöstä [17] 

      
    

     
 
   

 ,  (9) 

jossa nimittäjän summalause kuvaa komponenttien kokonaiskonsentraatiota ulos-

tulovirrassa X. Monosakkaridien saanto virrassa I lasketaan yhtälöstä [17] 

          
         
      

          

      
             

 00   ,  (10) 

etikkahapon saanto ekstraktivirrassa E [17] 

        
       
      

          φ        

     
              

 00  ,  (11) 

ja rikkihapon saanto raffinaattivirrassa R [17] 
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  -φ)                  

      
              

 00  ,      (12) 

joissa   
    

 on syötön konsentraatio komponentin i suhteen,     
      

 on komponen-

tin i keskimääräinen konsentraatio ulostulovirrassa X vaiheessa k,          on syötön 

virtausnopeus ensimmäisessä vaiheessa ja            on eluentin virtausnopeus vai-

heessa kaksi. 

JO-prosessin optimoinnin tuloksena syntyi paljon hyödyllistä tietoa prosessista ja 

sen toiminnan optimiolosuhteista. JO-prosessi saavutti syklisen vakiotilan 15 kier-

roksen (vaiheen yksi ja kaksi toiston) jälkeen. Kuvassa 12 on esitetty JO-prosessin 

kolonnin sisäiset profiilit vaiheiden yksi (a) ja kaksi lopussa (b ja c). JO-prosessin 

vakiotilassa saavutettavat kolonnien sisäiset profiilit ovat samanlaiset kuin pa-

noserotuksen eluointiprofiilit (ks. kuva 10). Profiilien samankaltaisuus selittyy 

jatkuvatoimisessa kromatografisessa erotuksessa vahvalla happomuotoisella ka-

tioninvaihtohartsilla (sulfonoitu PS–DVB -runkoinen hartsi, 8 p-% DVB) täyte-

tyissä kolonneissa tapahtuvista vuorovaikutusilmiöistä. Vuorovaikutusilmiöt 

komponenttien ja kiintofaasin välillä ovat JO-prosessissa täysin samanlaiset kuin 

panoserotuksessa (ks. kappale 7.1). 

Vakiotilassa happohydrolysaatin komponentit ovat erottuneet toisistaan hyvin 

(kuva 12 b ja c). Etikkahappoprofiili on levinnyt suurimmalta osin vyöhykkeen II 

alueelle pitkän omaisesti. Rikkihappoprofiili on edennyt viidenteen kolonniin. 

Johtuen rikkihapon myönteisestä vaikutuksesta monosakkaridien sorptioon (ks. 

kappale 7.1), monosakkaridit ovat konsentroituneet noin 3-kertaisesti syöttökon-

sentraatioon nähden. Kuten panoserotuksessa, myös JO-prosessissa osa monosak-

karideista eluoituu rikkihappoprofiilin alla (kuva 12). 

Prosessin ensimmäisen vaiheen kesto (tstep1) vaikuttaa fraktioitavan hydrolysaatin 

määrään prosessissa ja hydrolysaatin komponenttien profiilien etureunojen kul-

kemaan matkaan tämän vaiheen aikana (kuva 12, a). JO-prosessin tuottavuuden 

monosakkaridien suhteen havaittiin kasvavan vaiheen yksi kestoa kasvatettaessa 

kunnes vaiheen kesto oli niin suuri, että etikkahappoprofiilin etureuna saavutti 

vyöhykkeen III toisen kolonnin. 
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Kuva 12. Viisikolonnisen (konfiguraatio 1:2:2, kuva 11) Japan Organo -prosessin 

kolonnien sisäiset profiilit vakiotilassa vaiheen yksi (a) ja vaiheen kaksi 

jälkeen (b ja c). Syöttöliuoksen koostumus: 2,32 mol/L H2SO4, 

0,35 mol/L glukoosia, 0,35 mol/L ksyloosia ja 0,16 mol/L etikkahap-

poa. Käytetty adsorbentti annettu kuvassa 11. Simuloinnin parametrit: 

dcol = 2 m, hcol = 2 m, t1 = 2,0 min, t2 = 3,37 min (kuva b), t2 = 3,59 min 

(kuva c)          = 123,1 m
3
/h,            = 73,5 m

3
/h,            = 82,1 m

3
/h, 

φ = 0,01(kuva b) ja φ = 0,216 (kuva c). Symbolit ■    ▪   ittävät syöttö-

  h            v       ö ö                     m      ♦  ▲    ●      ävä  

ulosottokohtia etikkahapolle, rikkihapolle sekä monosakkarideille. 

Komponenttien symbolit: rikkihappo   ── ), glukoosi  − − −), ksyloo-

si (─ • • ─ ) ja etikkahappo ( − • − ). 
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Vaiheen yksi keston kasvaessa yli tämän raja-arvon Prsugar pieneni nopeasti anne-

tuilla puhtausvaatimuksilla. Tämä johtui siitä, että monosakkaridifraktion jouk-

koon alkoi päätyä etikkahappoa. Liitteessä I on esitetty tstep1 1,0; 1,4; 1,8 ja 2,0 

min arvoilla saadut JO-prosessin kolonnien sisäiset profiilit ensimmäisen syklin 

ensimmäisen vaiheen lopussa. 

JO-prosessilla saavutettu suurin sokereiden tuottavuus oli 296 mol/(m
3
 h)        

(kuva 12 b), parametrien arvoilla tstep1 2 min, tstep2 3,37 min ja φ 0,01. JO-

prosessilla saatu monosakkaridien tuottavuus on noin kaksi kertaa suurempi kuin 

panoserotuksen tuottavuus (145 mol/(m
3
 h)). Monosakkaridien tuottavuuden ha-

vaittiin pysyvän suunnilleen vakiona kun tstep2:a ja φ:tä kasvatettiin (kuva 13). 

Liitteessä II on esitetty myös muilla tstep1:n arvoilla tstep2:n ja φ:n vaikutus mo-

nosakkaridien tuottavuuteen. Muillakin tstep1-arvoilla monosakkaridien tuottavuu-

den havaittiin pysyvän suunnilleen vakiona kasvatettaessa tstep2:sta ja φ:tä (ks. liite 

II). 

 

Kuva 13. tstep2:n ja φ:n vaikutus monosakkaridien tuottavuuteen JO-prosessissa 

(tstep1 = 2 min). Syöttöliuoksen koostumus ja simulointiparametrit, 

ks. kuva 12. 
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Monosakkaridien maksimituottavuuden pisteessä 296 mol/(m
3
 h) (kuva 12 b) saa-

daan hyvät saannot monosakkarideille (60,9 %) ja rikkihapolle (97,4 %), mutta 

etikkahapon saanto jää alhaiseksi (5,0 %). Etikkahapon saanto jää alhaiseksi, kos-

ka ekstrakti- ja raffinaattivirtojen suhde on hyvin pieni: 0,01. Tästä johtuen liuos-

faasin virtausnopeus vyöhykkeessä I on erittäin pieni eikä riitä pitämään etikka-

happoa pois kolonnista 1; kolonni 1, joka sisältää etikkahappoa, siirtyy kolonniksi 

5 ja etikkahappo päätyy raffinaattiin rikkihapon mukaan. Rikkihapon puhtaus 

maksimituottavuuden (Prsugar 296 mol/(m
3
 h)) pisteessä jää melko alhaiseksi raf-

finaatissa olevan etikkahapon takia (PuH2SO4 = 84,0 %). Muiden komponenttien 

puhtaudet maksimituottavuuden pisteessä: monosakkaridifraktio Pusugar, 89,5 % ja 

etikkahappofraktio PuAcOH, 100 %. Tuotefraktioiden puhtaudet ovat selvästi suu-

remmat kuin komponenttien puhtaudet syötössä: monosakkaridit 22,0 %, rikki-

happo 73,0 % ja etikkahappo 5,0 %. 

Suuri monosakkaridien tuottavuus 283 mol/(m
3
 h) (kuva 12 c) voidaan saavuttaa 

myös siten, että etikkahapon saanto on suuri (94,0 %), monosakkaridien (61,7 %) 

ja rikkihapon (97,3 %) saannon pysyessä suunnilleen samana. Tässä pisteessä 

(t1 = 2,0 min, t2 = 3,59 min, φ = 0,216) φ:n arvo on suurempi ja vyöhykkeen I liu-

osfaasin virtausnopeus riittää pitämään etikkahapon poissa vyöhykkeestä III, eikä 

sitä joudu rikkihapon joukkoon. Tämä näkyy etikkahapon vähäisenä määränä va-

kiotilassa toisen vaiheen lopussa kolonnissa 1 (kuva 12 c). Etikkahapon saannon 

parantuessa myös rikkihapon puhtaus kasvaa (PuH2SO4 = 89,0 %). Etikkahapon 

puhtaus molemmissa pisteissä huolimatta saannoista on 100 %, koska sen kon-

sentraatioprofiili on täysin erillään rikkihappo- ja monosakkaridiprofiilista. Mo-

nosakkaridifraktion puhtaus suuremman etikkahapon saannon pistees-

sä (Pusugar = 88,7 %) on lähes sama kuin maksimituottavuuden pisteessä. Suu-

remman etikkahapon saannon pisteessä saavutetaan entistä paremmat tuotefrakti-

oiden puhtaudet (rikkihappo) komponenteille kuin syötössä.  

Suhteellisen alhainen monosakkaridien ja rikkihapon puhtaus molemmissa pis-

teissä selittyy niiden päällekkäisillä konsentraatioprofiileilla (kuva 12 b ja c). Mo-

lemmissa pisteissä monosakkaridien saannot jäävät melko mataliksi, osan mo-

nosakkarideista päätyessä rikkihappofraktioon. 
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Väkevähappohydrolysaattien jatkuvatoimisessa kromatografisessa fraktioinnissa 

syntyvät sokeri-, rikkihappo- ja etikkahappotuotevirrat otetaan talteen omiin säili-

öihin ja virtojen keskimääräiset konsentraatiot on esitetty taulukossa II. 

Taulukko II. Ulostulovirtojen keskimääräiset konsentraatiot vakiotilassa viisi ko-

lonnisessa (konfiguraatio (1:2:2)) Japan Organo -prosessissa. Adsor-

bentti ja ajoparametrit annettu kuvassa 12. 

  Keskimääräiset konsentraatiot vakiotilassa, mol/L 

 

Ekstrakti Keskimmäinen Raffinaatti 

H2SO4 0 0,08 0,44 

Monosakkaridit 0 0,65 0,05 

Etikkahappo 0,13 3, 6∙ 0
-3

 1,6∙ 0
-3

 

 

Taulukon II ulostulovirtojen keskimääräiset konsentraatiot ovat syklisen vakioti-

lan konsentraatioita. Syklisen vakiotilan saavuttamisen jälkeen ensimmäisen ja 

toisen vaiheen toistojen lukumäärä ei enää muuta keskimääräisiä konsentraatioita. 

Verratessa komponenttien konsentraatioita syötettävässä väkevähappohydrolysaa-

tissa (2,32 mol/L rikkihappoa, 0,35 mol/L glukoosia, 0,35 mol/L ksyloosia ja 

0,16 mol/L etikkahappoa) ulostulovirtojen keskimääräisiin konsentraatioihin 

huomataan rikkihapon konsentraation laimentuneen selvästi. Monosakkaridifrak-

tion konsentraatio pysyy melkein samana syötössä sekä ulostulovirrassa johtuen 

monosakkaridien konsentroitumisesta rikkihappoprofiilin taakse, mikä pienentää 

monosakkaridien laimenemista. 

Vertailtaessa JO-prosessia panostoimisesti toteutettuun prosessiin saavutetaan JO-

prosessilla merkittävästi suuremman monosakkaridien tuottavuuden sekä saannon 

lisäksi etikkahapon talteenotto omaan tuotevirtaan (taulukko III). 

Taulukko III. JO- ja panostoimisen prosessin ajoparametrien vertailu panospro-

sessin maksimituottavuuden pisteessä ja JO-prosessin pisteessä 

etikkahapon saannon ollessa suuri. 

 Prsugar 

[mol/(m
3
 h)] 

Ysugar  

[%] 

YH2SO4 

[%] 

EC 

[L/mol] 

YAcOH 

[%] 

JO-prosessi 283 62 97 14 94 

Panosprosessi 145 55 98 8 99 
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Kohtuullisella eluentin kulutuksella JO-prosessilla on mahdollista saavuttaa kol-

men komponentin talteenotto hyvillä saannoilla sekä noin kaksi kertaa suurempi 

tuottavuus kuin panostoimisella prosessilla (taulukko III). 

8 Johtopäätökset 

Työn tarkoituksena oli tutkia lignoselluloosapohjaisten väkevähappohydrolysaat-

tien jatkuvatoimista kromatografista puhdistusta. Työn teoriaosassa tutustuttiin 

kromatorafian perusperiaatteeseen sekä panos- ja jatkuvatoimiseen toteutustapaan. 

Laskennallisessa osassa optimoitiin numeerisesti väkevähappohydrolysaattien 

fraktiointi jatkuvatoimisen Japan Organo -prosessin avulla käyttäen panosproses-

sin tuloksia vertailukohtana. 

Lignoselluloosaraaka-aineiden hydrolyysi väkevällä rikkihapolla on tehokas tapa 

tuottaa monosakkarideja orgaanisten kemikaalien lähtöaineiksi. Monosakkaridien 

talteenotto tuotetuista väkevähappohydrolysaateista voidaan toteuttaa tehokkaasti 

hyödyntäen elektrolyyttiekskluusiokromatografiaa. 

Kromatografiaa hyödyntäen hydrolysaatit voidaan fraktioida rikkihappo-, mo-

nosakkaridi- ja sivutuotefraktioihin. Rikkihappofraktio voidaan kierrättää käytet-

täväksi uudelleen hydrolyysikatalyyttinä, ja muut fraktiot voidaan johtaa jatkokä-

sittelyyn. 

Lignoselluloosapohjaisten väkevähappohydrolysaattien kromatografinen frakti-

ointi perustuu elektrolyyttiekskluusioon, jossa adsorbentteina käytetään vahvoja 

ioninvaihtohartseja. Monosakkaridit ja etikkahappo (heikot elektrolyytit) adsor-

boituvat ioninvaihtohartsiin rikkihapon (vahva elektrolyytti) adsorption ollessa 

olematonta elektrostaattisesta repulsiosta johtuen. Rikkihapolla on voimakas 

myönteinen vaikutus hydrolysaatin muiden komponenttien (monosakkaridit, etik-

kahappo) adsorptioon. Rikkihappo vaikuttaa myös adsorbenttina käytetyn geeli-

tyyppisen vahvan kationiniaihtohartsin tilavuuteen ja näin koko erotusprosessiin 

(elektrolyytti- ja kokoekskluusion voimakkuus). 

JO-prosessilla saadaan noin kaksinkertainen tuottavuus monosakkarideille verrat-

tuna panostoimiseen kromatografiseen erotukseen. Suuremman tuottavuuden li-

säksi JO-prosessin etuja ovat eroteltavien komponenttien jako omiin tuotevirtoihin 
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korkeilla puhtauksilla. JO-prosessin tuotevirtojen korkeiden puhtauksien lisäksi 

monosakkaridien saanto on korkeampi kuin panosprosessissa. 

JO-prosessin käyttö hydrolysaatin erotuksessa on tehokasta ja koko lignoselluloo-

sapohjaisten biokemikaalien valmistusprosessin kannalta kannattavaa. Näyttäisi, 

että kromatografisella jatkuvatoimisella erotuksella pystytään vastaamaan väke-

vähappohydrolysaatin neutralisoinnin ongelmiin sekä pienentämään ympäristö-

rasitusta. Kromatografialla voidaan tuottaa puhtaita monosakkaridifraktioita lig-

noselluloosaraaka-aineista jatkojalostusta, kuten etanolin valmistusta, varten.   

  



36 

 

Lähteet 

1 Xie, Y., Phelps, D., Lee, C.H., Sedlak, M., Ho, N., Wang, N.H., Comparison 

of two adsorbents for sugar recovery from biomass hydrolyzate. 44 (2005), 

s. 6816-6823. 

2 Taherzadeh, M.J., Karimi, K., Acid-Based Hydrolysis Processes for Ethanol 

From lignocellulosic Materials. BioResources 2(3) (2007), s. 472-476. 

3 Balat, M., Balat, H., Öz, C., Progress in bioethanol processing. Progress in 

Energy and Combustion Science 34 (2008), s. 552-565. 

4 Nag, A., Biofuels Refining and Performance, New York, 2008, s. 69-85. 

5 Heinonen, J., Sainio, T., Modelling and performance evaluation of chromato-

graphic monosaccharide recovery from concentrated acid lignocellulosic 

hydrolysates. Journal of Chemical Technology and Biotechnlogy 87 (2012), 

s. 1619-1725. 

6 Farone, W.A., Cuzens, J.E., Method of producing sugars using strong acid 

hydrolysis of cellulosic and hemicellulosic materials, Patent No. 5562777, 

Oct. 8 1996. 

7 Hoshino, C., Yamada, T., Taneda, D., Nagata, Y., Fujii, T., Mase, T., Ueno, 

Y., Method for producing monosaccharides from biomass and monosaccha-

ride production device, Patent No. US 2007/0148750 A1, Jun. 28 2007. 

8 Farone, W.A., Cuzens, J.E., Strong acid hydrolysis of cellulosic and 

hemisellulosic materials, Patent No. 5597714, Jan. 28 1997. 

9 Binder, J.B., Raines, R.T., Fermentable sugars by chemical hydrolysis of bi-

omass. University of California, Berkeley, 2010.  

10 Heinonen, J., Tamminen, A., Uusitalo, J., Sainio, T., Ethanol production from 

wood via concentrated acid hydrolysis, chromatographic separation, and fer-

mentation. Journal of Chemical Technology and Biotechnlogy 87 (2011), 

s. 689-696. 

11 Guiochon, G., Preparative liquid chromatography, review, Journal of Chro-

matography A, 956 (2002), s. 130-161. 

12 Nicolaosa, A., Muhra, L., Gottelandb, P., Nicoudc, R.M., Bailly, M., Applica-

tion of equilibrium theory to ternary moving bed configurations (four+four, 

five+four, eight and nine zones) I. Linear case, Journal of Chromatography 

A, 908 (2001), s. 71–75. 

13 Ettre, L.S., Nomenclature for chromatography, Department of Chemical En-

gineering, Yale University, New Haven, 1993. 

14 Guiochon, G., Fundamentals of Preparative and Nonlinear Chromatography. 

(1994), s. 779-785. 

15 Eduardo, A., Da Silva, B., Rodrigues, A.E., Design of Chromatography Mul-

ticomponent Separation by a Pseudo-Simulated Moving Bed. Wiley 

InterScience (2006). 

16 Anjushri, S., Kurup, K., Hidajat, A.K, Optimal operation of a Pseudo-SMB 

process for ternary separation under non-ideal conditions. Separation and Pu-

rification Technology 51 (2006), s. 387-390. 

17 Mata, V.G., Rodrigues, A.E., Separation of ternary mixtures by pseudo-

simulated moving bed chromatography. Journal of Chromatography A, 

939 (2001), s. 23–26. 

18 Wankat, P.C., Simulated Moving Bed Cascades for Ternary Separations. Ind. 

Eng. Chem. Res. 40 (2001), s. 6185-6193. 



37 

 

19 Hur, J.S., Wankat, P.C., Chromatographic and SMB center-cut separations of 

ternary mixtures. Separation Science and Technolog, 43 (2008), s. 1273-

1295. 

20 Heikkilä, H., Göran, H., Kuisma, J., Method for the fractionation of molasses, 

U.S. Patent No: 6093326, June 25, 2000. 

21 Heikkilä, H., Göran, H., Kuisma, J., Method for the fractionation of molasses, 

International Puplication Number WO 9417213, 4 August 1994. 

22 Airaksinen, J., Paananen, H., Lewandowski, J., Laiho, K., Separation process, 

U.S. Patent No: 0245491, Oct. 6, 2011. 

23 Katsuol, S., Mazzotti, M., Intermittent simulated moving bed chromatog-

raphy: 1. Design criteria and cyclic steady-state, Journal of Chromatography 

A, 1217 (2010), s. 1354-1356. 

24 Jermann, S., Katsuo, S., Mazzotti, M., Intermittent simulated moving bed 

processes for chromatographic three-fraction separation, Zurich, Institute of 

process engineering, s. 311-314. 

25 Katsuo, S., Mazzotti, M., Intermittent simulated moving bed chromatography: 

 .               T ö   ’              m   , Journal of Chromatography A, 

1217 (2010), s. 3067–3075. 

26 Diaion ion exchange resins manual I, Mitsubishi Chemical Corporation, Sep-

aration materials department, 2-5-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Ja-

pan, Second edition June 1.1995 s. 3-20. 

27 Dorfner, K., Ion exchangers, New York 1991, s. 19-59. 

28 Kennedy, D.C., Chem. Eng., (Dune 16, 1980). 

29 Wankat, P.C., Rate-controlled separations, School of Chemical Engineering, 

Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA 1944 s. 455-459. 

30 Helfferich, F., Ion exchange, New York, 1962, s. 10-17. 

31 Transtutors [online], saatavilla: http://www.transtutors.com/homework-

help/engineering-chemistry/softening-of-water/cation-exchange-resin.aspx, 

[viitattu 2.3.2012]. 

32 Nanguneri, S.R., Hester, R.D., Acid/sugar separation using ion exclusion res-

ins: a process analysis and design. Separation science and technology, 

25 (1990), s. 1829-1842. 

33 Neuman, R.P., Rudge, S.R., Ladisch, M.R Sulfurich acid-sugar separation by 

ion exclusion. Elsevier Science Publishers 5 (1987), s. 55-61. 

34 Sainio, T., Turku, I., Heinonen, J., Adsorptive Removal of Fermentation In-

hibitors from Concentrated Acid Hydrolysates of Lignocellulosic Biomass, 

Bioresource Technol. 102 (2011), s. 6048-6057. 

35 Nilvebrant, N.-O., Reimann, A., Larsson, S., Jönsson, L.J., Detoxification of 

lignocellulose hydrolysates with ion-exchange resins, Appl. Biochem. Bio-

tech. (2001), s. 91-93, 35-49. 

36 Weil, J.R., Dien, B., Bothast, R., Hendrickson, R., Mosie, N.S., Ladisch, 

M.R., Removal of fermentation inhibitors formed during pretreatment of bi-

omass by polymeric adsorbents. Ind. Eng. Chem. Res. 41 (2002), s. 6132-

6138. 

37 Ranjan, R., Thust, S., Gounaris, C.E., Woo, M., Floudas, C.A., von Keitz, M., 

Valentas, K.J., Wei, J., Tsapatsis, M., Adsorption of fermentation inhibitors 

from lignocellulosic biomass hydrolyzates  for improved ethanol yield and 

value-added product recovery. Micropor. Mesopor. Mat. 122 (2009), s. 143-

148 . 



38 

 

38 Hester, R.D., Farina, G.E., Exclusion chromatographic separation of ionic 

from nonionic solutes, Patent No. 5667693, Sep. 16, 1997. 

39 McCabe, W.L., Smith, J.C., Harriot, P., Unit Operations of Chemical Engi-

neering, New York  7
th

 Ed,  2005 s. 163-165. 

40 Keskinen, K.I., Kemian laitetekniikan taulukoita ja piirroksia, Helsinki 2004, 

s. 19. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Unit_Operations_of_Chemical_Engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Unit_Operations_of_Chemical_Engineering


39 

 

Liitteet 

Liite I JO-prosessin kolonnien sisäiset konsentraatioprofiilit ensimmäi-

sen syklin ensimmäisen vaiheen jälkeen 

Liite II tstep2:n ja φ:n vaikutus JO-prosessin tuottavuuteen 
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Liite I JO-prosessin kolonnien sisäiset konsentraatioprofiilit ensimmäisen syklin 

ensimmäisen vaiheen jälkeen 

 

 

Kuva 1. Viisikolonnisen (konfiguraatio 1:2:2, kuva 11) JO-prosessin kolonnien 

sisäiset konsentraatioprofiilit ensimmäisen askeleen jälkeen ensimmäi-

sessä syklissä. Syöttöliuoksen koostumus: 2,32 mol/L H2SO4, 0,35 mol/L 

glukoosia, 0,35 mol/L ksyloosia ja 0,16 mol/L etikkahappoa. Adsorbent-

ti: vahva happomuotoinen kationinvaihtohartsi (sulfonoitu PS–DVB -

runkoinen, 8 p-% DVB). Simuloinnin parametrit: dcol = 2 m, hcol = 2 m, 

t1 = 1,0 min, t2 = 3,28 min,          = 123,1 m
3
/h,            = 73,5 m

3
/h, 

           = 82,1 m
3
/h, φ = 0,06. Komponenttien viivat: rikkihappo = sini-

nen, glukoosi = vihreä, ksyloosi = punainen, etikkahappo = musta. 
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Liite I JO-prosessin kolonnien sisäiset konsentraatioprofiilit ensimmäisen syklin 

ensimmäisen vaiheen jälkeen  

 

 
Kuva 1. Viisikolonnisen (konfiguraatio 1:2:2, kuva 11) JO-prosessin kolonnien 

sisäiset konsentraatioprofiilit ensimmäisen askeleen jälkeen ensimmäi-

sessä syklissä. Syöttöliuoksen koostumus: 2,32 mol/L H2SO4, 0,35 mol/L 

glukoosia, 0,35 mol/L ksyloosia ja 0,16 mol/L etikkahappoa. Adsorbent-

ti: vahva happomuotoinen kationinvaihtohartsi (sulfonoitu PS–DVB -

runkoinen, 8 p-% DVB). Simuloinnin parametrit: dcol = 2 m, hcol = 2 m, 

t1 = 1,4 min, t2 = 3,37min,          = 123,1 m
3
/h,            = 73,5 m

3
/h, 

           = 82,1 m
3
/h, φ = 0,07. Komponenttien viivat: rikkihappo = sini-

nen, glukoosi = vihreä, ksyloosi = punainen, etikkahappo = musta.
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Liite I JO-prosessin kolonnien sisäiset konsentraatioprofiilit ensimmäisen syklin 

ensimmäisen vaiheen jälkeen  

 

 
Kuva 1. Viisikolonnisen (konfiguraatio 1:2:2, kuva 11) JO-prosessin kolonnien 

sisäiset konsentraatioprofiilit ensimmäisen askeleen jälkeen ensimmäi-

sessä syklissä. Syöttöliuoksen koostumus: 2,32 mol/L H2SO4, 0,35 mol/L 

glukoosia, 0,35 mol/L ksyloosia ja 0,16 mol/L etikkahappoa. Adsorbent-

ti: vahva happomuotoinen kationinvaihtohartsi (sulfonoitu PS–DVB -

runkoinen, 8 p-% DVB). Simuloinnin parametrit: dcol = 2 m, hcol = 2 m, 

t1 = 1,8 min, t2 = 3,53 min,          = 123,1 m
3
/h,            = 73,5 m

3
/h, 

           = 82,1 m
3
/h, φ = 0,18. Komponenttien viivat: rikkihappo = sini-

nen, glukoosi = vihreä, ksyloosi = punainen, etikkahappo = musta.
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Liite I JO-prosessin kolonnien sisäiset konsentraatioprofiilit ensimmäisen syklin 

ensimmäisen vaiheen jälkeen 

 

 
Kuva 1. Viisikolonnisen (konfiguraatio 1:2:2, kuva 11) JO-prosessin kolonnien 

sisäiset konsentraatioprofiilit ensimmäisen askeleen jälkeen ensimmäi-

sessä syklissä. Syöttöliuoksen koostumus: 2,32 mol/L H2SO4, 0,35 mol/L 

glukoosia, 0,35 mol/L ksyloosia ja 0,16 mol/L etikkahappoa. Adsorbent-

ti: vahva happomuotoinen kationinvaihtohartsi (sulfonoitu PS–DVB -

runkoinen, 8 p-% DVB). Simuloinnin parametrit: dcol = 2 m, hcol = 2 m, 

t1 = 2,0 min, t2 = 3,37 min,          = 123,1 m
3
/h,            = 73,5 m

3
/h, 

           = 82,1 m
3
/h, φ = 0,01. Komponenttien viivat: rikkihappo = sini-

nen, glukoosi = vihreä, ksyloosi = punainen, etikkahappo = musta.
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Liite II tstep2:n ja φ:n vaikutus JO-prosessin tuottavuuteen  

 

 

Kuva 1. tstep2:n ja φ:n vaikutus viisikolonnisen (konfiguraatio 1:2:2) JO-prosessin 

monosakkaridien tuottavuuteen. Syöttöliuoksen koostumus: 2,32 mol/L 

H2SO4, 0,35 mol/L glukoosia, 0,35 mol/L ksyloosia ja 0,16 mol/L etik-

kahappoa. Adsorbentti: vahva happomuotoinen kationinvaihtohartsi (sul-

fonoitu PS–DVB -runkoinen, 8 p-% DVB). Simuloinnin parametrit: 

dcol = 2 m, hcol = 2 m, t1 = 1,0 min, t2 = 3,28 min,          = 123,1 m
3
/h, 

           = 73,5 m
3
/h,            = 82,1 m

3
/h, φ = 0,06. Komponenttien vii-

vat: rikkihappo = sininen, glukoosi = vihreä, ksyloosi = punainen, etikka

happo = musta.
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Liite II  tstep2:n ja φ:n vaikutus JO-prosessin tuottavuuteen  

 

 

Kuva 1. tstep2:n ja φ:n vaikutus viisikolonnisen (konfiguraatio 1:2:2) JO-prosessin 

monosakkaridien tuottavuuteen. Syöttöliuoksen koostumus: 2,32 mol/L 

H2SO4, 0,35 mol/L glukoosia, 0,35 mol/L ksyloosia ja 0,16 mol/L etik-

kahappoa. Adsorbentti: vahva happomuotoinen kationinvaihtohartsi (sul-

fonoitu PS–DVB -runkoinen, 8 p-% DVB). Simuloinnin parametrit: 

dcol = 2 m, hcol = 2 m, t1 = 1,4 min, t2 = 3,37 min,          = 123,1 m
3
/h, 

           = 73,5 m
3
/h,            = 82,1 m

3
/h, φ = 0,07. Komponenttien viivat: 

rikkihappo = sininen, glukoosi = vihreä, ksyloosi = punainen, etikkahap-

po = musta.
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Liite II tstep2:n ja φ:n vaikutus JO-prosessin tuottavuuteen  

 

 

Kuva 1. tstep2:n ja φ:n vaikutus viisikolonnisen (konfiguraatio 1:2:2) JO-prosessin 

monosakkaridien tuottavuuteen. Syöttöliuoksen koostumus: 2,32 mol/L 

H2SO4, 0,35 mol/L glukoosia, 0,35 mol/L ksyloosia ja 0,16 mol/L etik-

kahappoa. Adsorbentti: vahva happomuotoinen kationinvaihtohartsi (sul-

fonoitu PS–DVB -runkoinen, 8 p-% DVB). Simuloinnin parametrit: 

dcol = 2 m, hcol = 2 m, t1 = 1,8 min, t2 = 3,53 min,          = 123,1 m
3
/h, 

           = 73,5 m
3
/h,            = 82,1 m

3
/h, φ = 0,18. Komponenttien viivat: 

rikkihappo = sininen, glukoosi = vihreä, ksyloosi = punainen, etikkahap-

po = musta.

 


