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1 JOHDANTO 

Puukuidun tärkeimmät kemialliset komponentit ovat selluloosa, hemiselluloosa sekä 

ligniini. Näiden ainesosasten pitoisuus kuidussa vaihtelee jonkin verran puulajeittain. Puun 

kuivapainosta kuitenkin noin neljännes koostuu hemiselluloosista, jotka ovat erilaisten 

sokeriyksiköiden muodostamia lyhyehköjä sokeriketjuja. Näitä monosakkaridien 

muodostamia ketjuja voidaan pilkkoa pienimmiksi yksiköiksi, jolloin saadaan sokereita.  

Hemiselluloosasta saatuja sokereita voidaan hyödyntää monipuolisesti raaka-aineena 

esimerkiksi biopolttoaineiden tai erilaisten kemikaalien valmistuksessa. Hemiselluloosasta 

valmistettavista kemikaaleista taas saadaan hyviä lähtöaineita esimerkiksi muovien ja 

tekstiilien valmistusprosesseihin.  

Erilaisten sovellusten valmistamiseksi tarvitaan kuitenkin tehokkaita menetelmiä, joilla 

hemiselluloosa saadaan erotettua puun muista yhdisteistä. Tähän mennessä 

hemiselluloosaa on kuitenkin hyödynnetty raaka-aineena varsin vähän, sillä 

hemiselluloosien erottaminen puumateriaalista hyvällä saannolla on vaikeaa. 

Hemiselluloosan hyödyntämisen ongelmaksi on myös muodostunut sen erotus- ja 

jatkokäsittelymenetelmien tehokkuus. Kasvanut ympäristötietoisuus sekä 

petrokemikaaliresurssien ehtyminen ajavat kuitenkin uusien materiaalien kehitystä 

eteenpäin. Hemiselluloosien luomat mahdollisuudet uusiutuvana ja biohajoavana 

materiaalina on kasvattanut erilaisten menetelmien kehittämistä ja lisännyt aiheeseen 

liittyvää tutkimusta. Kiinnostus hemiselluloosien erotusta kohtaan johtuu suurelta osin 

metsä- ja paperiteollisuuden halusta parantaa kilpailukykyään hyödyntämällä puuta raaka-

aineena entistä monipuolisemmin.  

Tässä kirjallisuustyössä tutustutaan erilaisiin menetelmiin erottaa hemiselluloosaa 

sulfaattisellutehtaalla sekä siihen, miten prosessit voidaan yhdistää sulfaattisellun 

valmistuksen oheen.  Työn tavoitteena on tarkastella hemiselluloosan erotuksen etuja 

sulfaattisellutehtaan näkökulmasta sekä esitellä mahdollisia käyttökohteita ja sovelluksia. 

Työssä pyritään selventämään hemiselluloosien monipuolisuutta materiaalina, 

hyödyntämisen tavoitteita ja tulevaisuuden näkymiä.  
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2 PUUN RAKENNE 

Puuaines koostuu suuresta määrästä soluja, jotka ovat muodoltaan ja tehtäviltään erilaisia. 

Samanlaiset solut muodostavat järjestyneitä solukoita, joiden tehtävänä on ylläpitää puun 

toimintaa. Solujen tehtäviin kuuluu muun muassa nesteiden ja ravinteiden kuljetus, 

energian varastointi sekä puun tukeminen. (Vuorinen, 2008.)  

Puussa esiintyvät solut voidaan jakaa karkeasti kahteen eri solutyyppiin. Rakenteeltaan 

pitkät, kapeat ja ontot prosenkyymi- eli suippusolut ovat täyskasvuisina kuolleita ja niiden 

tehtävänä on johtaa vettä ja tukea puuta. Parenkyymi- eli tylppysolut ovat taas pyöreähköjä 

ja ohutseinäisiä soluja, jotka varastoivat ravintoaineita sekä energiaa. Yhdessä nämä 

erilaiset funktionaaliset solukot muodostavat puun rakenteelliset osat eli rungon, oksat ja 

juuret. (KnowPap, 2011; Isotalo, 1996.)  

2.1 Kuidun rakenne 

Puukuidut kattavat suurimman osan puuaineksessa esiintyvistä soluista. Useimmat 

puukuidut ovat rakenteeltaan pitkänomaisia ja onttoja rungon suuntaisia soluja. Osa 

kuiduista voi kulkea myös vertikaalisesti kuoresta sydänpuuhun, kuten tylppysolut. 

Puukuitujen pituus vaihtelee 0.8 -6 mm välillä. Puukuidut eroavat kooltaan niin puun 

sisällä kuin eri puulajienkin välillä. Puukuitujen ensisijaisena tehtävänä on antaa puulle sen 

tarvitsema mekaaninen tuki. Rakenteestaan johtuen puukuidut soveltuvat hyvin myös 

nesteiden kuljetukseen. Kuitusolujen seinämät ovat muutamien mikrometrien paksuisia 

suurimmillaan. Kuidun solunseinät muodostuvat useista erivahvuisista kerroksista, jotka on 

esitetty kuvassa 1. (KnowPap, 2011; Isotalo, 1996) 

 

Kuva 1. Kaaviokuva kuitusoluseinämän rakenteesta (Isotalo, 1996. s.22) 
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Soluseinämän kerrokset eroavat toisistaan kemiallisen koostumuksensa, ainemääränsä sekä 

rakenteensa puolesta. Kuitusolujen välissä sijaitsee pääasiassa ligniinistä koostuva 

välilamelli (M), joka sitoo kuidut toisiinsa. Seinämän uloin kerros on ohut primääriseinä 

(P), jonka tarkoituksena on pitää kuitu kasassa. Sekundääriseinä (S) kattaa suurimman osan 

soluseinästä ja on näin ollen massanvalmistuksen kannalta tärkein kerros.  Sekundääriseinä 

jaetaan kolmeen eri kerrokseen, jotka ovat ohut ulkokerros (S1), paksu keskikerros (S2) ja 

ohut sisäkerros (S3). Keskikerros on näistä seinämistä huomattavasti paksuin ja sen 

ominaisuudet vaikuttavat suuresti koko soluseinämän ominaisuuksiin. Sisimpänä solussa 

sijaitsee soluontelo ja kyhmykerros, joka muodostuu pienistä kyhmyistä, joita verhoaa 

amorfinen kalvo. (KnowPap, 2011; Kärkkäinen, 2007; Häggblom-Ahnger et. al., 2001)     

2.2 Puun kemiallinen koostumus 

Puun kemialliset pääkomponentit ovat selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini. Näiden 

pääkomponenttien lisäksi puussa esiintyy jonkin verran erilaisia uuteaineita, jotka 

suojaavat puuta ja varastoivat ravintoa. Yleisesti ottaen puu sisältää noin 40 - 50 % 

selluloosaa, 20–35 % hemiselluloosaa, 20–30 % ligniiniä ja alle 5 % uuteaineita. Näiden 

aineiden lisäksi puusta löytyy myös pieniä määriä epäorgaanisia aineita. Epäorgaanisten 

aineiden osuus on kuitenkin hyvin pieni, alle 0,5 %. Kuvassa 2 on esitelty puun 

tärkeimpien kemiallisten komponenttien osuuksien jakautuminen soluseinän eri kerroksiin. 

(Alén, 2000) 

 
Kuva 2.  Puun tärkeimpien kemiallisten komponenttien osuudet soluseinän eri kerroksissa 

(Isotalo, 1996.) 
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Puun kemiallinen rakenne vaihtelee jonkin verran puulajeittain. Yleisimmät sulfaattisellun 

valmistukseen käytettävät puulajit ja niiden pääkomponenttien pitoisuudet on esitelty 

taulukossa I. (KnowPulp, 2012) 

Taulukko I.  Sellun valmistuksessa käytettyjen puulajien koostumus (KnowPulp, 2012) 

Puulaji 
Selluloosa  

[%] 

Hemiselluloosa  

[%] 

Ligniini  

[%] 

Uuteaineet 

 [%] 

Mänty 42 28 28 2 

Kuusi 42 26 27 5 

Koivu 40 37 20 3 

Eukalyptus 50 20 27 3 

Akaasia 50 24 23 3 

 

Kuten taulukosta I huomataan, on havu- ja lehtipuilla lähes saman verran selluloosaa, 

mutta hemiselluloosan ja ligniinin pitoisuuksissa on nähtävissä eroja. Havupuut sisältävät 

vähemmän hemiselluloosia ja enemmän ligniiniä kuin lehtipuut. Eroja puiden kemiallisten 

koostumuksien välille aiheuttavat puulaji, ikä sekä kasvuolosuhteet. Aineiden kemiallisten 

rakenteiden välillä on myös eroja. Selluloosan koostumus on samanlainen puulajista 

riippumatta, mutta hemiselluloosien ja ligniinin rakenteet ovat erilasia havu- ja lehtipuiden 

välillä. Myös uuteaineiden rakenne ja määrä vaihtelee puulajin mukaan. (Alén, 2000) 

2.3 Selluloosa 

Selluloosa on kuidun pääkomponentti (ja samalla paperin pääraaka-aine), joka määrittelee 

kuidun luonteen. Puulajien kuiva-aineksesta noin 40 -50 % koostuu selluloosasta, joten sitä 

esiintyy huomattavasti muita komponentteja enemmän. Selluloosa muodostaa puukuitujen 

soluseinän pääasiallinen rungon, jota muut aineet ympäröivät. Suurin osa selluloosasta 

sijaitsee sekundäärisen soluseinän keskikerroksessa. (Häggblom-Ahnger et al. 2001; 

Isotalo, 1996) 

 

Selluloosa on lineaarinen homopolysakkaridi, jonka ketjumainen runko koostuu toisiinsa 

(1→4)-glykosidisin sidoksin sitoutuneista β-D-glukopyranoosiyksiköistä. Kuvassa 3 on 
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esitetty β-D-glukoosiyksiköistä muodostuvan selluloosaketjun kemiallinen rakennekaava. 

Kaavan alaindeksi n ilmoittaa molekyylin polymeroitumisasteen. Polymeroitumisasteella, 

DP, kuvataan kuinka monta sakkaridikomponenttia on liittynyt ketjumolekyyliksi. 

Natiivissa tilassa selluloosamolekyylin pituus voi olla 10 000 glukoosiyksikköä. 

(KnowPap, 2011; Häggblom-Ahnger et al., 2001; Sjöström, 1981) 

 

Kuva 3. Selluloosaketjun rakenne (Tuulos- Tikka, 2002) 
 

Selluloosamolekyylillä on voimakas pyrkimys muodostaa vetysidoksia niin molekyylin 

sisällä kuin viereisten molekyylien kanssa. Näin muodostuvat molekyylikimput eli 

mikrofibrillit, jotka muodostavat kuiturakenteen, joka antaa puusoluille hyvän mekaanisen 

tuen. Selluloosakimput sisältävät sekä järjestäytyneitä kiteisiä alueita, että löyhästi 

järjestyneitä amorfisia alueita. Amorfiset osat tekevät kuidusta joustavan, jolloin se ei 

murru käsitellyssä niin helposti. (KnowPap, 2011; Häggblom-Ahnger et al., 2001.; Isotalo, 

1996.)  

2.4 Hemiselluloosa  

Hemiselluloosa on väritön hiilihydraatti, jota esiintyy tyypillisesti 20–35% puun 

kuivapainosta. Pääasiassa hemiselluloosa sijaitsee soluseinän sekundäärikerroksessa, mutta 

se on myös tärkeä ainesosa muissa seinämän rakenteissa ja välilamellissa. Hemiselluloosat 

sijoittuvat mikrofibrillien väliin vahvistaen kuidun rakennetta sekä auttavat pitämään 

kuidut yhdessä. Hemiselluloosat säätelevät ligniinin tavoin myös puun soluseinien 

vesipitoisuutta ja vaikuttavat näin ollen kuitujen elastisuuteen. (Häggblom-Ahnger et al., 

2001; Isotalo, 1996) 

Selluloosasta poiketen hemiselluloosat ovat rakenteeltaan amorfisia ja haaroittuneita tai 

niillä on vähintään muutamia sivuryhmiä. Hemiselluloosien polymeroitumisaste on noin 

100–200, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin selluloosien. (Saukkonen, 2009) 
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Hemiselluloosat ovat heterogeenisiä polysakkarideja, jotka muodostuvat eri tavoin 

järjestyneistä monosakkarideista. (Nygren, 2009) Hemiselluloosan pääasiallisia 

rakenneyksiköitä ovat erilaiset heksoosit, pentoosit sekä näiden johdannaiset 

deoksiheksoosit sekä uronihapot. Hemiselluloosien yleisimmät sakkaridikomponentit ja 

niiden rakenteet on esitetty kuvassa 4. (Al Manarash, 2009.) 

 

Kuva 4. Hemiselluloosan yleisimmät sakkaridikomponentit (Nygren, 2009.) 

2.4.1 Havupuiden hemiselluloosat 

Havupuiden tyypillisimpiä hemiselluloosia ovat galaktoglukomannaani, glukomannaani 

sekä arabinoglukuronoksylaani. Näiden lisäksi havupuissa esiintyy myös 

arabinogalaktaania, ksyloglukaania sekä muita glukaaneita. (Laine, 2005) Havupuiden 

pääasiallisin hemiselluloosa on (galakto)glukomannaani eli galaktoosiköyhä jae, jonka 

runkona toimiva glukomannaaniketju muodostuu (1→4)-sidoksin yhteen liittyneistä β-D-

glukopyranoosi- ja β-D-mannopyranoosiyksiköistä. Glukomannaaniketju voi olla 

haaroittunut, jolloin galaktoosi on liittynyt mannoosiyksiköiden C-6 asemiin. Mannoosi- ja 

glukoosiyksiköiden C-2 ja C-3 asemat ovat osittain substituoituneet asetyyliryhmillä. 

(Sjöström, 1981; Isotalo, 1996) 

Galaktoglukomannaanien ohella havupuissa esiintyy arabinoglukuronoksylaania, joka 

koostuu β-D-ksylopyranoosiyksiköistä. Ksyloosiyksiköt ovat liittyneet toisiinsa (1→4)-

glykosidisin sidoksin ja osa C-2 aseman yksiköistä ovat substituoituneet 4-O-metyyli-
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glukuronihapporyhmillä. Arabinoglukuroniksylaanin pääketju sisältää myös α-L-

arabinoosiryhmiä, jotka hydrolysoituvat erittäin helposti happojen vaikutuksesta. Myös 

galaktoglukomannaanit ja niiden galaktoosisivuhaarat pilkkoutuvat helposti happojen 

vaikutuksesta, kun taas asetyyliryhmät lohkeavat helposti alkalin vaikutuksesta. (Sjöström, 

1981; Isotalo, 1996) Havupuiden pääasiallisten hemiselluloosien rakenteet on esitetty 

kuvassa 5.  

 

Kuva 5. Havupuiden pääasiallisten hemiselluloosien rakenne. p= pyranoosi, f=furanoosi, 

Me= metyyli, Man= mannoosi, Glc= glukoosi, Gal= galaktoosi, Ara= Arabinoosi, 

Xyl=ksyloosi, ClcpA= glukuronihappo (Laine, 2005) 
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2.4.2 Lehtipuiden hemiselluloosat 

Lehtipuissa esiintyvät hemiselluloosat eroavat toisistaan huomattavasti niin määrällisesti 

kuin laadullisestikin. Lehtipuiden hemiselluloosat muodostuvat pääasiassa O-asetyyli-4-O-

metyyliglukurono-β-D-ksylaanista eli glukuronoksylaanista. Ksylaaniketjun rakenteen 

muodostavat toisiinsa (1→4)-glykosidisin sidoksin liittyneet β-D-ksylopyranoosiyksiköt. 

Osa ksylaaniketjun C-2- ja C-3-aseman hydroksyyliryhmistä korvautuu asetyyliryhmillä ja 

lisäksi pääketjun ksyloosiyksiköihin on kiinnittynyt (1→2)- sidoksin 4-O-metyyli-α-D-

glukuronihapporyhmiä. Ksyloosiyksiköiden väliset sidokset hydrolysoituvat helposti 

hapolla ja kuten havupuiden hemiselluloosissa asetyyliryhmät hydrolysoituvat ksylaanista 

alkalilla. (Sjöström, 1981; Isotalo, 1996; Laine, 2005)  

Ksylaanin ohella lehtipuut sisältävät glukomannaania, joka muodostuu(1→4)-glykosidisin 

sidoksin liittyneistä β-D-glukopyranoosi- ja β-D-mannoosipyranoosiyksiköistä. Myös 

glukomannaani pilkkoutuu happamissa olosuhteissa helposti. Lehtipuulajista riippuen 

ksylaanin pitoisuus puun kuivapainosta vaihtelee 15–30% ja glukomannaanin osuus 2-5 % 

välillä.  (Sjöström, 1981; Isotalo, 1996; Laine, 2005) 

 

Kuva 6. Lehtipuiden pääasialliset hemiselluloosat. p= pyranoosi, f=furanoosi, Me= 

metyyli, Man= mannoosi, Glc= glukoosi, Gal= galaktoosi, Ara= Arabinoosi, 

Xyl=ksyloosi, ClcpA= glukuronihappo (Laine, 2005) 
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2.4.3 Hemiselluloosien erovaisuudet havu- ja lehtipuissa 

Hemiselluloosan koostumus, rakenne ja pitoisuus puussa riippuvat pitkälti puulajista.  

Puussa esiintyvien hemiselluloosien päätyypit ovat glukomannaani ja ksylaani. Näiden 

hemiselluloosien pääkomponentteja ovat glukoosi-, ksyloosi-, mannoosi- ja 

galaktoosiyksiköt. Tyypillisesti havupuissa esiintyy enemmän mannoosia ja galaktoosia, 

kun taas ksyloosia ja asetyloityja hydroksyyliryhmiä on vähemmän kuin lehtipuissa. Lisäksi 

havupuiden ksylaanissa ei ole liittyneenä asetyyliryhmiä, kuten lehtipuissa, vaan ketjuun on 

liittynyt arabinoosiryhmiä, joita ei lehtipuiden ksylaanissa esiinny. (Sjöström, 1981; 

Saukkonen, 2009; Byman, 2010; Al Manarash, 2009.) Taulukossa II. on esitetty puulajien 

tyypillisimmät hemiselluloosat ja niiden ominaisuudet. 

Taulukko II.  Hemiselluloosan päätyypit havu- ja lehtipuussa. p= pyranoosi, f=furanoosi, 

Me= metyyli, Man= mannoosi, Glc= glukoosi, Gal= galaktoosi, Ara= Arabinoosi, 

Xyl=ksyloosi, ClcpA= glukuronihappo (Sjöstrom, 1981) 

 

Hemiselluloosatyyppi Esiintyminen 
Pitoisuus 

[ % 
puusta] 

Rakenneyksikkö 
Mooli-
suhde 

Sidos 
Polymeroi-
tumisaste 

[DP] 

Galaktoglukomannaani Havupuu 5-8 

β-D-Manp 3 1→4 

100 
β-D-Glcp 1 1→4 

α-D-Galp 1 1→6 

Acetyl 1   

(Galakto)glukomannaani Havupuu 10–15 

β-D-Manp 4 1→4 

100 
β-D-Glcp 1 1→4 

α-D-Galp 0.1 1→6 

Acetyl 1   

Arabinoglukuronoksylaani Havupuu 7-10 

β-D-Xylp 10 1→4 

100 
4-O-Me-α-D-

GlcpA 
2 1→2 

α-L-Araf 1.3 1→3 

Glukoronoksylaani Lehtipuu 15–30 

β-D-Xylp 10 1→4 

200 
4-O-Me-α-

DGlcpA 
1 1→2 

Acetyl 7   

Glukomannaani Lehtipuu 2-5 
β-D-Manp 1-2 1→4 

200 
β-D-Glcp 1 1→4 
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2.5 Ligniini 

Ligniini on amorfinen, aromaattinen ja verkkomainen polymeeri, jonka pitoisuus puussa on 

noin 20–30 % kuivapainosta. Huomattava osa ligniinistä sijaitsee sekundääriseinämän 

keskikerroksessa sekä kuituja ympäröivässä välilamellissa, jonka tehtävänä on toimia 

kuitujen välisenä sidosaineena. Ligniini lisää puun mekaanista lujuutta sekä säätelee 

vesipitoisuutta yhdessä hemiselluloosan kanssa. Ligniini on liittynyt hemiselluloosaan 

kovalenttisin sidoksin. Ligniini ei kuitenkaan hydrofobisuutensa takia muodosta sidoksia 

niin helposti kuin selluloosat.  (Isotalo, 1996; Häggblom-Ahnger et al., 2001) 

Verkkomaisen rakenteen mahdollistavat ligniinin monomeerit, jotka voivat polymeroitua 

neljästä eri kohdasta. Ligniini muodostuu fenyylipropaaniyksiköistä, mutta sen rakenne 

vaihtelee puulajien, puunosien sekä soluseinien eri osissa. Ligniinin rakenne erot johtuvat 

siitä, että ligniini voi olla yhden, kahden tai enimmillään kolmen erilaisen esiasteen eli 

prekursorin polymeroitumistuote, jossa prekursorien suhteellinen määrä vaihtelee. 

Ligniinin prekursoreita ovat p-kumaryylialkoholi, koniferyylialkoholi ja sinapyylialkoholi. 

Nämä prekursorit muodostavat entsyymien vaikutuksesta fenoksiradikeeleja, joiden 

liittyessä toisiinsa alkaa polymerisoituminen eli ligniinin muodostuminen.  (Isotalo, 1996; 

Vanninen, 2009; Häggblom-Aghern et. al. 2000) 

 

Kuva 7. Ligniinin rakennusyksiköt eli prekursorit (Haapoja, 2007.) 



13 

 

2.6 Uuteaineet 

Uuteaineet ovat puun pienimolekyylisiä komponentteja, joiden pitoisuus puun 

kuivapainosta on alle 5 %. Uuteaineita voidaan erottaa liukenemattomasta soluseinän 

materiaalista käyttämällä orgaaniasia liuottimia, kuten asetonia, tolueenia tai etanolia. 

Uuteaineet ovat tärkeitä puun komponentteja, sillä ne suojaavat puuta ja varastoivat 

ravintoa. Esimerkiksi monet pihkakomponentit suojaavat puuta erilaisilta mikrobiologisilta 

vaurioilta sekä hyönteisten hyökkäyksiltä. Kuvassa 8 on esitetty puiden orgaanisia 

uuteaineita, jotka on jaoteltu niiden rakenteen mukaisesti kolmeen ryhmään.  (Alén, 2000; 

Sjöström, 1981) 

 

Kuva 8. Puussa esiintyviä orgaanisia uuteaineita rakenteen mukaisesti jaoteltuina. 

(Vanninen, 2009) 

Uuteaineiden koostumus sekä kokonaisainepitoisuus puussa vaihtelevat puulajien sekä 

kasvuolosuhteiden mukaan. Uuteaineiden luokittelua vaikeuttaa niiden monimuotoisuus, 

sillä uuteainetyyppejä on monia erilaisia. Koostumuksen perusteella uuteaineet voidaan 

kuitenkin jakaa happoihin ja neutraaleihin aineisiin. Neutraaleihin aineisiin kuuluvat vahat, 

vapaat alkoholit, hiilivedyt sekä fenoliset yhdisteet. Hapot voidaan jakaa hartsi- ja 

rasvahappoihin, johon kuuluvat vapaat rasvahapot sekä rasvahappojen glyseroliesterit eli 

rasvat. (Isotalo, 1996; Häggblom-Ahnger et al., 2001) 

 

Alifaattiset yhdisteet 

Terpeenit ja terpenoidit 

Rasvahapot ja alkoholit 

Alkaanit 

Fenoliset yhdisteet 

Yksinkertaiset fenolit 

Lignaanit 

Flavonoidit 

 Kondensoituneet ja 
hydrolysoituvat tanniinit 

Muut yhdisteet 

Sokerit 

Sylitolit 

Aminohapot 

Kumariinit 

Alkaloidit 
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3 SULFAATTISELLUTEHTAAN TOIMINTA 

Puuhakkeesta valmistettua massaa eli sulfaattisellua voidaan valmistaa integroiduissa tai 

integroimattomissa tehtaissa. Integroimattomissa sellutehtaissa keskitytään valmistamaan 

pelkkää sellua avoimille markkinoille, jolloin valmistettu massa kuivataan ja paalataan 

kuljetusta varten. Integroiduissa tehtaissa sellun valmistus tapahtuu paperi- tai 

kartonkitehtaan yhteydessä, joten valmistettava massa voidaan pumpata kuivaamattomana 

jatkojalostukseen.  

 

Sulfaattisellun valmistus muodostuu useista prosessivaiheista, joissa kuidut pyritään 

muokkaamaan paperinvalmistukseen sopivaksi massaksi. Sulfaattisellun valmistus 

perustuu sulfaattipohjaiseen keittomenetelmään, jossa puuhake keitetään 

kemikaaliliuoksessa. Korkean lämpötilan ja kemikaalien yhteisvaikutuksella puun kuidut 

saadaan irtoamaan toisistaan ja ligniini sekä osa hemiselluloosasta liukenee keittolipeään. 

Näin saatu kuitumassa pestään ja jatkokäsitellään. (Häggblom-Ahnger et al., 2001) 

3.1 Sulfaattisellun valmistusprosessi 

Sulfaattisellun valmistusprosessi voidaan jakaa kahteen toiminnalliseen osaan kuitulinjaan 

sekä kemikaalikiertoon. Kuitulinja pitää sisällään massan valmistuksen sekä käsittelyn ja 

kemikaalikierto huolehtii keittokemikaalien talteenotosta ja regeneroinnista. 

Kemikaalikierto koostuu kalkkikierrosta sekä lipeäkierrosta, joiden tehtävänä on valmistaa 

keittoprosessiin tarvittavia keittokemikaaleja. Nämä sulfaattisellun valmistuksen 

prosessivaiheet on esitelty lohkokaaviona kuvassa 9. (Häggblom-Ahnger et al., 2001; 

Virkola, 1983) 
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Kuva 9. Sulfaattisellun valmistusprosessin lohkokaavio 

3.2 Kuitulinja 

Kuitulinja on sulfaattiprosessin massanvalmistuslinja, jossa puuraaka-aine prosessoidaan 

massaksi.  Massan valmistus alkaa puun käsittelyllä ja loppuu kuivatun sellun paalaukseen 

tai valmiin massan siirtoon suoraan paperitehtaalle. (Häggblom-Ahnger et al., 2001; 

Virkola, 1983) 

3.2.1 Puun käsittely 

Puun käsittely alkaa metsänkorjuusta ja päättyy tehtaalla hakkeen seulontaan ja 

varastointiin. Puun käsittely on monivaiheinen prosessi, joka pitää sisällään 

massanvalmistuksen ensimmäiset vaiheet. Puun käsittelyssä tehtaalle tuodut puut 

sulatetaan, kuoritaan ja haketetaan sopivan kokoisiksi paloiksi keittoa varten. Valmistettu 

hake seulotaan ja varastoidaan kasoiksi. Puusta saatu kuori revitään pienemmiksi paloiksi, 

puristetaan tiiviimmäksi ja poltetaan kuorikattilassa, jotta kuoreen sitoutunut energia 

saadaan otettua talteen. (Seppälä et al., 2004, KnowPulp, 2012) 
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3.2.2 Keitto 

Sulfaattikeiton tarkoituksena on poistaa puukuituja toisiinsa sitovaa ligniiniä, jotta kuidut 

irtoavat toisistaan ja hake kuituuntuisi helposti. Ligniinin lisäksi keittovaiheessa pyritään 

poistamaan puun omia uuteaineita, jotka voivat aiheuttaa vaahtoutumista ja saostumista 

myöhemmin prosessissa. Keiton prosessiparametrien hallittavuus ja keittovaiheen tasaisuus 

ovat edellytyksenä massanvalmistuksen onnistumiselle. Keittovaiheessa tapahtuvat häiriöt 

heijastuvat edelleen muille osastoille ja voivat aiheuttaa sellussa mm. lujuus- ja 

vaaleusvaihteluita. (Seppälä et al., 2004; KnowPulp, 2012)  

Keittoprosessit voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: eräkeittoon ja jatkuvatoimiseen 

keittoon eli vuokeittoon. Eräkeitossa sellun keitto tapahtuu vaihe kerrallaan erilisissä 

keittimissä, joita keittämöllä on useita. Vuokeitossa haketta ja kemikaaleja taas syötetään 

jatkuvatoimisesti keittimen yläpäähän ja massaa poistetaan alapäästä. Keitin on tällöin 

jaettu vyöhykkeisiin, jossa keiton eri vaiheet tapahtuvat. (Seppälä et al., 2004; KnowPulp, 

2012)  

Keitto tapahtuu voimakkaasti alkalisessa liuoksessa, jossa lämpötila on yleensä noin 150 – 

170 °C. Lämpötilaa nostetaan tarkoituksen mukaiseen keittolämpötilaan 

korkeapainehöyryllä. Korkean lämpötilan lisäksi prosessissa käytetään voimakkaasti 

alkalista keittoliuosta. Keittokemikaalien tarkoitus on liuottaa mahdollisimman paljon 

ligniiniä, kuitenkin niin, että selluloosaa liukenee mahdollisimman vähän. 

Keittokemikaalina sulfaattisellun valmistuksessa käytetään valkolipeää, joka on 

natriumhydroksidin (NaOH) ja natriumsulfidin (Na2S) seos. Natriumhydroksidin tarkoitus 

on pilkkoa ligniiniä, kun taas natriumsulfidi nopeuttaa keittoreaktioita sekä vähentää 

natriumhydroksidin aiheuttamaa selluloosan liukenemista. Kun keittovaihe on saatu 

päätökseen, katkaistaan keittoreaktiot ja pusketaan hake pois keittimestä. Keittimestä 

saatava massa siirtyy pesun ja lajittelun kautta valkaisuun. (Seppälä et al., 2004; 

KnowPulp, 2012) 

3.2.3 Pesu ja lajittelu 

Keittovaiheen jälkeen massa pestään sellun ja keittoliemen erottamiseksi. Pesun 

tarkoituksena on saada mahdollisimman puhdasta massaa jatkokäsittelyä varten erottamalla 

kuituvirrasta keitossa liuennut puuaines sekä keittokemikaalit. Keittokemikaalit 
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regeneroidaan uudelleen käyttöä varten ja jäteliemi haihdutetaan sekä poltetaan energian 

saamiseksi. Keittokemikaaleihin liuenneet hyödylliset komponentit pyritään ottamaan 

talteen ympäristöpäästöjen vähentämiseksi. (Seppälä et al., 2004) 

Massa sisältää keiton jälkeen erilaisia epäpuhtauksia, kuten tikkuja, oksia ja hiekkaa, jotka 

pyritään erottamaan niin, että priimakuituhäviöt pysyvät mahdollisimman pieninä.   

Epäpuhtauksien erottamista kutsutaan lajitteluksi, joka yleensä suoritetaan kahdessa eri 

prosessivaiheessa. Lajittelu tehdään ruskealle massalle ennen valkaisua sekä valkaistulle 

massalle ennen jälkivalkaisua.  Lajittelun tarkoituksena on poistaa epäpuhtaudet massasta, 

jotta saavutetaan lopputuotteen määritetty puhtaustaso. (KnowPulp, 2012; Seppälä et al., 

2004) 

3.2.4 Happidelignifiointi ja valkaisu 

Happidelignifiointivaiheessa massasta poistetaan jäännösligniiniä hapen ja alkalin avulla. 

Prosessissa kemikaalina toimii happikaasu, jonka avulla ligniini hajotetaan ja saadaan 

hapetettua alkaliin liukenevaan muotoon. Näin massan kappalukua saadaan laskettua ja 

valkaisukemikaalien tarvetta vähennettyä.  Happidelignifionti on hellävaraisempi tapa 

laskea kappalukua kuin vastaavaan kappalukuun keittäminen. (KnowPulp, 2012; Seppälä 

et al., 2004) 

Sellun valkaisulla pyritään poistamaan sekä vaalentamaan massan värillisiä aineita, jolloin 

massan vaaleus ja puhtaus paranee. Yhdellä valkaisuvaiheella ei kuitenkaan päästä 

tavoitevaaleuteen lujuuksien kärsimättä. Tämän takia sellu valkaistaan useassa vaiheessa, 

joiden välillä massa pestään. Massan puhtaus paranee, kun ligniinijäännökset saadaan 

poistettua massasta ja kuitukimppujen kuidut vapautuvat sekä mahdolliset kuoriroskat 

liukenevat. (KnowPulp, 2012; Seppälä et al., 2004) 

3.2.5 Sellun kuivaus ja jälkikäsittely 

Valmistettu sellu kuivataan kuljetusta varten, jos kyseessä on integroimaton sellutehdas, 

jossa sellua ei voida pumpata paperitehtaan puolelle. Kuivatuksen tarkoituksena on 

muodostaa massasulpusta varastointiin ja kuljetukseen sopiva tuote. Sellun kuivatus on 

monivaiheinen prosessi, jossa laimennettu massasulppu johdetaan perälaatikosta 

viiraosalle, jossa massa rainataan. Viiraosalla massasta muodostetaan kuituverkosto, josta 
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vesi poistuu alussa omalla painollaan ja sen jälkeen vedenpoistoon käytetään alipainetta. 

Puristinosassa vettä poistetaan edelleen rainasta puristamalla ja massaa kuumennetaan 

höyryllä vedenpoiston parantamiseksi. Kuivatusosassa massasta haihdutetaan vettä veden 

kiehumispistettä alemmissa lämpötiloissa. (KnowPulp, 2012; Seppälä et al., 2004) 

Massapaali voi pysyä useita päiviä lämpimänä, jolloin kemialliset reaktiot ovat nopeampia 

ja massan laatu saattaa heikentyä. Tästä syystä massa jäähdytetään ennen paalausta. 

Kuivatusosan ja massan jäähdyttämisen jälkeen raina johdetaan automaattisesti 

paalauslinjalle, jossa raina leikataan halutun kokoisiksi arkeiksi. Paalauksessa arkkipinot 

punnitaan ja puristetaan mahdollisimman tiiviiksi paaliksi. (KnowPulp, 2012; Seppälä et 

al., 2004)  

3.3 Kemikaalikierto 

Kemikaalikierto on sulfaattisellun valmistuksen toinen toiminnallinen osa, jossa tapahtuu 

kemiakaalien talteenotto, regenerointi sekä valmistus. Tässä niin kutsutussa 

regenerointilinjassa liuennut puuaines poltetaan ja käytetyt keittokemikaalit regeneroidaan 

takaisin keittovaiheessa käytettäväksi. (Seppälä et al., 2004) 

3.3.1 Lipeäkierto 

Keittovaiheessa syntynyt mustalipeä erotetaan massasta pesuvaiheessa. Mustalipeä 

johdetaan pesuosastolta haihduttamolle, jossa se väkevöidään polttoa varten. Mustalipeän 

polton tarkoituksena on saada talteen niin keittokemikaalit kuin lämpöenergia. Mustalipeän 

väkevöinnillä varmistetaan lipeän tehokas poltto soodakattilassa, jossa erotetaan 

orgaaninen ja epäorgaaninen aine. Orgaaninen aines poltetaan ja saatu energia otetaan 

talteen. Soodakattilasta saatava kemikaalisula liuotetaan veteen ja saadaan 

kaustisointivaiheessa valkolipeäksi muutettavaa viherlipeää. (KnowPulp, 2012; Seppälä et 

al., 2004)  

3.3.2 Kalkkikierto 

Sulfaattikeitossa tarvittava valkolipeä tuotetaan soodakattiloiden liuottajista tulevan 

viherlipeän sekä meesauuneista saatavan kalkin avulla. Kalkki on kiertävä apukemikaali, 

jota käytetään soodakattilasta tulevan viherlipeän muuttamiseksi valkolipeäksi. 

Mustalipeän poltto soodakattilassa antaa epäorgaanisina polttotuotteina 
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natriumkarbonaattia ja natriumsulfidia, jotka valuvat kemikaalisulana kattilan tulipesän 

pohjasta. (Tapanen, 2009; KnowPulp, 2012; Seppälä et al., 2004)  

Kaustisoinnissa osa viherlipeän pääkomponentista, natriumkarbonaatista, muutetaan 

valkolipeän pääkomponentiksi natriumhydroksidiksi. Reaktion sivutuotteena syntyy 

kalsiumkarbonaattia eli meesaa, laihaa valkolipeää sekä jätteitä. Meesa regeneroidaan 

takaisin käytettävään muotoon polttamalla. Meesauunissa kalsiumkarbonaatti muutetaan 

kalsiumoksidiksi nostamalla uunin lämpötila niin korkeaksi, että meesa muuttuu 

kemiallisesti kalkiksi. Näin valmistettu kalkki liuotetaan viherlipeään. Alkalisista 

pesuvesistä muodostunut laihavalkolipeä taas käytetään soodakattiloilla viherlipeän 

nesteosana. (KnowPulp, 2012; Seppälä et al., 2004; Tapanen, 2009) 

 

4 HEMISELLULOOSIEN HYÖDYNTÄMINEN 

SULFAATTISELLUTEHTAALLA 

Hemiselluloosa on toiseksi yleisin bioperäinen polysakkaridi selluloosan jälkeen noin 60 

miljardin tonnin vuosituotannollaan (Lohi, 2008). Runsas tuotanto ja monipuolisuus raaka-

aineena ovat lisänneet kiinnostusta hemiselluloosaa ja sen erotusta kohtaan. 

Hemiselluloosa on ominaisuuksiensa ansiosta monipuolinen käyttökohteiltaan ja sitä 

voidaan hyödyntää erilaisten kemikaalien ja biopolttoaineiden valmistukseen. 

Hemiselluloosaa tutkitaan ympäristöystävällisenä ja uusiutuvana vaihtoehtona petrokemian 

tuotteille sekä raaka-aineena muille sovelluksille. (Leppänen, 2012) 

Sulfaattisellun valmistusprosessin aikana keittovaiheessa osa puumateriaalista liukenee 

keittolipeään. Keittolipeään liuennut aines koostuu suurimmaksi osaksi hemiselluloosasta 

ja ligniinistä. Suuri osa, noin 30–70% puusta peräisin olevista hemiselluloosista hajoaa ja 

liukenee massan valmistuksen aikana. Keittolipeään liuennut orgaaninen aines poltetaan 

sulfaattitehtaalla soodakattilassa energian talteenottamiseksi. Hemiselluloosalla on 

kuitenkin alhainen lämpöarvo (13.6 MJ/kg) esimerkiksi ligniiniin verrattuna (26 MJ/kg), 

joten sen polttamisesta saatava hyöty ei ole taloudellisesti kovinkaan merkittävä. (Kautto, 

2008; Niskanen, 2010) 

Erottamalla hemiselluloosat sulfaattisellutehtaan massavirroista ennen niiden tuhoutumista 

saadaan massanvalmistusprosessille tuotettua lisäarvoa valmistamalla hemiselluloosista 
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korkeamman arvon kemikaaleja ja polymeerejä. Näiden tuotteiden lisäksi hemiselluloosien 

erottamisen avulla saavutetaan monia etuja myös sellun tuotannon kannalta. 

Hemiselluloosien uuttaminen ennen keittoa vähentää prosessin alkalin käyttöä, nopeuttaa 

deligfiointiasteen saavuttamista sekä vähentää mustalipeä kuormitusta soodakattilalla.   

Hemiselluloosia ei kuitenkaan ole tarkoitus poistaa massasta täysin, sillä erotuksen ohella 

pyritään ylläpitämään sellun korkea laatu.  (Saukkonen, 2009) 

Hemiselluloosien hyödyntämisen edellytyksenä on niiden erotus muista puun 

komponenteista. Hemiselluloosien erottaminen lignoselluloosamateriaalista on 

monimutkainen prosessi eikä vielä toistaiseksi ole saatu kehitettyä kovinkaan tehokkaita 

menetelmiä hemiselluloosan talteenottamiseksi. Tästä johtuen hemiselluloosan saanto jää 

usein vähäiseksi, jolloin prosessit eivät ole taloudellisesti kannattavia. (Juntunen, 2010; 

Saukkonen, 2009 ) 

5 HEMISELLULOOSAN EROTUSPROSESSIEN INTEGROINTI 

SULFAATTISELLUTEHTAALLE 

Hemiselluloosien erotus ja jalostaminen vaativat puun kemiallisten komponenttien erotusta 

toisistaan. Hemiselluloosat ovat kiinnittyneet puussa ligniiniin kovalenttisin eetteri- ja 

esterisidoksin. Selluloosan kanssa hemiselluloosa muodostaa vetysidoksia, jotka ovat 

vahvempia suoraketjuisilla kuin haaroittuneilla hemiselluloosamolekyyleillä. Näin ollen 

haaroittuneemmat hemiselluloosat liukenevat helpommin veteen. (Juntunen, 2010; 

Niskanen, 2010) Puun kemiallisten komponenttien väliset sidokset vaikuttavat 

merkittävästi erotusmenetelmien saantoprosessiin sekä siihen paljonko erotusprosesseissa 

liukenee muita aineita hemiselluloosan ohella.  

Hemiselluloosien erottaminen voidaan toteuttaa sulfaattisellutehtaalla eri prosessivaiheissa. 

Eri vaiheissa tapahtuvissa erotuksissa käytetään vaihtelevia menetelmiä riippuen siitä 

missä muodossa erotettavat hemiselluloosat ovat sekä minkälaisesta massavirrasta ne 

pyritään erottamaan. Hemiselluloosien erotus voidaan integroida sulfaattisellutehtaalle niin 

kuitulinjan kuin kemikaalikierron prosessivaiheiden oheen.  Mahdollisia hemiselluloosan 

erotusvaiheita kuitulinjalla ovat esimerkiksi hakkeen esikäsittely ennen keittoa, keitosta 

saatava varhainen keittolipeä sekä valkaistun sellun käsittely. Näiden massavirtojen 

prosessoinnin lisäksi hemiselluloosia on mahdollista erottaa heikosta mustalipeästä sekä 
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LignoBoost prosessin suodoksista haihduttamalla. Hemiselluloosan mahdolliset 

erotuspisteet sulfaattisellutehtaalla on esitetty kuvassa 10. (Öhman et al. 2011)   

 

Kuva 10. Hemiselluloosan mahdolliset erotuspisteet sulfaattisellutehtaalla. (Öhman et al. 

2011) 
 

Esikäsittelemällä hake ennen keittoa tehostetaan erotusprosessien toimintaa tehtaan 

massavirroista sekä mahdollistetaan lyhyemmät reaktioajat keitossa. Esikäsittelyn avulla 

parannetaan hemiselluloosa uutteen puhtautta myöhemmissä prosessivaiheissa, sillä 

hemiselluloosan ohella liukenee vähemmän muita puun kemiallisia komponentteja. Ennen 

keittoa tapahtuvan erotuksen avulla pystytään myös vähentämään prosessikemikaalien ja 

energian tarvetta tehtaalla. (Leppänen, 2012; Niskanen, 2010) 

Esikäsittelymenetelmien avulla sulfaattisellutehtaalla saadaan osa hemiselluloosista 

erotettua ennen keittovaihetta, jossa huomattava osa hemiselluloosista liukenee 

keittolipeään. Hemiselluloosat muuttuvat keitossa suurelta osin hydroksihapoiksi ja vain 

pieni osa liuenneesta hemiselluloosasta saadaan oligo- ja monosakkaridien muodossa. 

Esikäsittelyllä pystytään muokkaamaan lignoselluloosamassan rakennetta niin, että puun 

kemialliset komponentit saadaan erilleen toisistaan. Esikäsittelyssä pyritään erottamaan 

mahdollisimman vähän ligniiniä ja uuteaineita. Käytännössä ligniiniä kuitenkin liukenee 

hemiselluloosan mukana niiden välisistä sidoksista johtuen.  (Leppänen, 2012; Niskanen, 

2010)  
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Esikäsittelymenetelmät voidaan jaotella fysikaalisiin, kemiallisiin, fysikaalis-kemiallisiin 

ja biologisiin menetelmiin sekä näiden yhdistelmiin. Menetelmien jako perustuu siihen, 

millä tavoin energiaa sovelletaan prosessissa. Kuvassa 11 on esitetty lohkokaavio 

esikäsittelyn liittämisestä ja mahdollisista tuotteista, joita sulfaattisellun valmistusprosessin 

ohessa voidaan tuottaa. (Mosier et al., 2005; Saukkonen, 2009; Vanninen, 2009) 

 

Kuva 11. Lohkokaavio hakkeen esikäsittelyprosessin liittämisestä sulfaattisellutehtaan 

toiminnan oheen sekä esikäsittelyn avulla saatavia mahdollisia tuotteita.  

 

6 HEMISELLULOOSIEN EROTUSMENETELMÄT 

Erotusmenetelminä käytettävät prosessit aiheuttavat tiettyjä muutoksia erotettaviin 

molekyyleihin eivätkä kaikki erotusmenetelmät sovi tiettyjen komponenttien erottamiseen. 

Menetelmien valinta riippuu paljolti siitä mikä hemiselluloosa on kyseessä, missä 

muodossa erotettu tuote halutaan ja mitä siitä halutaan valmistaa. Esimerkiksi 

fermentointia varten hemiselluloosat halutaan pilkkoutuneessa muodossa, kun taas 

paperikemikaalien ja emulsioiden valmistukseen lähtöaineiksi halutaan polymeerejä. 

(Leppänen, 2012)  

Molekyylikoko otetaan erotuksessa huomioon, sillä mono-, poly- ja oligomeerien 

erottamiseen käytetään toisistaan hieman poikkeavia uuttomenetelmiä. Pyrittäessä 

erottamaan monomeerejä käytetään erotusmenetelmänä yleensä esihydrolyysia ja 

tavoiteltaessa oligomeerejä käytetään entsymaattista käsittelyä. Haluttaessa polymeerejä 
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suoritetaan erotus läpivirtausuuttona vedellä tai vaihtoehtoisesti alkalisesti uuttamalla, jotta 

polymeerit eivät pilkkoutuisi pienemmiksi komponenteiksi. Erotusmenetelmän valinnassa 

otetaan huomioon niin prosessiolosuhteet kuin käsiteltävä hemiselluloosa, sillä esimerkiksi 

ksylaani kestää alkalioloja glukomannaania paremmin, joten ksylaanin erottamiseksi on 

käytettävissä enemmän vaihtoehtoja. (Juntunen, 2010; Leppänen, 2012; Sjöström, 1981) 

Erilaisia prosesseja hemiselluloosan erottamiseksi on tutkittu runsaasti ja vaihtoehtoisia 

menetelmiä on esitetty useita. Hemiselluloosien erottamiseen käytetään kuitenkin 

pääasiassa erilaisia uuttamismenetelmiä, joiden avulla saavutetaan korkeita 

saantoprosentteja ilman suurempaa selluloosan polymerisaatioasteen laskua. Tämän lisäksi 

uuttoprosessien lempeät prosessiolosuhteet mahdollistavat, että hemiselluloosien erotuksen 

ohella pystytään ylläpitämään sulfaattisellun korkea laatu. Uuttoprosesseissa voidaan 

käyttää laimeita happo- tai emäsliuoksia tai orgaanisia liuottimia. Vesiuutto on kuitenkin 

havaittu hyväksi erotusprosessiksi sen ympäristöystävällisyyden, edullisuuden sekä 

ligniinisaannon vuoksi. (Leppänen, 2012, Sjöström, 1981) Uuton lisäksi muita tutkittuja 

menetelmiä ovat laimennushappoesikäsittely, höyry- ja ammoniakkiräjäytys (AFEX), 

entsymaattinen hydrolyysi sekä erilaiset suodatusmenetelmät. (Niskanen, 2010). Tässä 

työssä tarkastellaan lähemmin sulfaattisellutehtaalle soveltuvia uuttomenetelmiä, joilla on 

saatu hyviä tuloksia erotustuloksia ilman hemiselluloosien suurempaa pilkkoutumista.  

Useasti käytetään eri menetelmien yhdistelmiä paremman saannon ja puhtaamman 

materiaalin varmistamiseksi. Itse varsinaisen erotusprosessin jälkeen suoritetaan 

hemiselluloosien erottelu ja puhdistus, joka voidaan toteuttaa saostus- tai 

kalvosuodatusmenetelmillä. Esimerkiksi alkalisista liuoksista hemiselluloosat voidaan 

saostaa neutraloimalla liuos hapolla.  (Juntunen, 2010; Sjöström, 1981.) 

6.1 Hakkeen esihydrolyysi 

Puun sokereita sisältävien hemiselluloosien erottamiseen hakkeesta voidaan käyttää 

esihydrolyysiprosessia. Esihydrolyysissä hemiselluloosat uutetaan happamissa tai lähes 

neutraaleissa olosuhteissa ennen alkalista keittovaihetta. Hakkeen happaman esikäsittelyn 

seurauksena keitossa kuluu enemmän keittoalkalia tarvittavan alkalitason saavuttamiseksi. 

Tästä huolimatta hakkeen esikäsittely nähdään hyvinkin potentiaalisena hemiselluloosan 
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erotusvaiheena sellun valmistuksen ohessa. Hakkeen esikäsittelyyn käytettyjä 

esihydrolyysimenetelmiä ovat kuumavesi-, alkali- ja near-neutral uutto.  

6.1.1 Kuumavesiuutto 

Kuumavesiuutto on hemiselluloosien erotukseen käytetty esikäsittelymenetelmä, jossa 

hake keitetään korkeissa lämpötiloissa pitämällä vesi nestemäisenä paineen avulla. 

Paineistetun kuumavesiuuton toiminta perustuu lämmitetyn veden pumppaamiseen 

hakkeen läpi. Prosessissa erotuslämpötila voi vaihdella välillä 120 -240 °C, kuitenkin alle 

160 °C lämpötiloissa hemiselluloosia saadaan uutettua vain pieniä määriä. Prosessin 

hydrolyysireaktio on hyvin selektiivinen hemiselluloosia kohtaan, jolloin prosessissa ei 

tapahdu juurikaan selluloosan hajoamista. (Hu et al., 2008; Saukkonen, 2009) Selluloosan 

pilkkoutumista kuitenkin ilmenee prosessissa, jos esihydrolyysin pH tippuu alle 3,5. 

(Carrasco et al., 1992)  

Liian korkeissa lämpötiloissa yhdisteet taas hajoavat ja hemiselluloosien lisäksi saattaa 

uuttua ei-toivottuja yhdisteitä, kuten ligniiniä. Prosessin lämpötila vaikuttaa uuton 

selektiivisyyteen sekä veden ja uutettavien yhdisteiden fysiokemiallisiin ominaisuuksiin. 

Prosessin avulla hakkeesta saadaan erotettua hemiselluloosaa sekä pienempiä määriä muita 

puun yhdisteitä veden mukana. Leppänen et al. 2010 mukaan paineistetulla 

kuumavesiuutolla on mahdollista saada 220 °C asteen lämpötilassa uutettua lähes kaikki 

puun hemiselluloosat. Tällöin noin 4- 22 % hemiselluloosista hydrolysoituu 

monomeereiksi ja hakkeesta uuttuu samalla noin 15 % ligniiniä. (Leppänen et al., 2010; 

Byman, 2010.) 

Kuumavesiuutto käsittely on autohydrolyysinen reaktio, jossa O-asetyyli ja 

uronihapporyhmien pilkkoutuminen johtaa etikkahapon ja muiden orgaanisten happojen 

muodostumiseen prosessissa. Hemiselluloosien erotus perustuu autohydrolyysissä 

asetyyliryhmien pilkkoutumiseen kuuman veden vaikutuksesta. Kuumavesiuuton aikana 

syntyvä etikkahappo alentaa liuoksen pH:ta, jolloin prosessin ominaisuudet vastaavat 

laimealla hapolla suoritettavaa uuttoa. Selluloosaa ei hydrolysoidu heikkojen happojen 

vaikutuksesta, jolloin prosessissa syntyvät hapot katalysoivat pelkästään hemiselluloosien 

hydrolyysia. Kuumavesiuutto prosessin liittäminen sulfaattisellutehtaalle ja prosessivaiheet 

ovat esitetty lohkokaaviona kuvassa 12. (Hu et al., 2008; Juntunen, 2010; Vanninen, 2009) 
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Kuva 12. Lohkokaavio kuumavesiuuton vaiheista sulfaattisellutehtaan yhteydessä. 

(Helmerius, 2010) 

 

Menetelmässä glykosidisidosten katkeaminen happo-katalysoidusti on täysin riippuvainen 

biomassasta käsittelyn aikana vapautuvista hapoista. Näin ollen hemiselluloosien lähde 

vaikuttaa erotusprosessiin oleellisesti. Lehtipuut ovatkin havupuita parempia materiaaleja 

hemiselluloosien erottamiseen kuumavesiuutolla. Lehtipuissa esiintyy enemmän 

asetyyliryhmiä, jolloin reaktiossa saavutetaan suurempi happo- katalyyttien pitoisuus ja 

parempi saantoprosentti erotettavilla hemiselluloosille.  (Hu et al. 2008; Saukkonen, 2009)  

Kuumavesiuutto voidaan tavallisten eräuuttojen lisäksi suorittaa myös veden 

läpivirtauksella. Läpivirtauksen käytön tavoitteena on pyrkiä erottamaan mahdollisimman 

suurimolekyylisiä yhdisteitä. Läpivirtauksen avulla uutetut molekyylit saadaan poistettua 

prosessiolosuhteista nopeasti, jolloin uutettujen yhdisteiden rakenne säilyy paremmin. 

(Leppänen, 2012) 

Kuumavesiuuton tehokkuus hemiselluloosien erotusmenetelmänä on riippuvainen 

käsittelyn lämpötilasta ja ajasta. Taulukossa III on esitetty Pinus Taeda -männystä eri 

lämpötiloilla saatavien hemiselluloosien määrä. Prosessin olosuhteisiin myös vaikuttuvat 

hydrolyysissä syntyvät hapot, jotka laskevat käsittelyn pH:ta.  Liian alhainen pH aiheuttaa 

saannon vähenemistä ja yhdessä nämä tekijät prosessiolosuhteiden kanssa edistävät 

ligniinien hajoamista prosessissa. Lehtipuiden ligniini on havupuita taipuvaisempaa 

hydrolyysin prosessissa hajoamiselle. (Hu et al. 2008; Juntunen, 2010) 
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Taulukko III. Kuumavesiuuttolla eri lämpötiloissa saatavien hemiselluloosien määrä Pinus 

taeda männystä. (Saukkonen, 2009) 

Erotuslämpötila 
(Tmax, °C) 

Aika lämpötilassa 
Tmax                                   
(min) 

pH 
 Hemiselluloosien 

kokonaismäärä                    
(%) 

Polymeeriset 
hemiselluloosat 

(%) 

170 

15 3,64 7,6 6,3 

45 3,48 10,7 8,0 

90 3,48 11,5 6,9 

180 

15 3,48 11,6 7,9 

45 3,35 10,6 5,9 

90 2,8 9,6 - 

190 

15 3,33 10,1 6,7 

45 2,79 7,3 3,4 

90 2,71 3,8 2,3 

 

Kuumavesiuuttomenetelmällä hemiselluloosat saadaan erotettua ilman suurempaa 

pilkkoutumista ja suurin osa hemiselluloosasta saadaan oligomeerien muodossa. 

Monomeerien pitoisuutta loppusaannossa voidaan nostaa pilkkomalla hemiselluloosa 

pienempiin osiin korkeamman lämpötilan ja happokatalyytin avulla. (Hu et al. 2008; 

Leppänen, 2012; Saukkonen, 2009) 

Prosessin lämpötilalla on merkittävä vaikutus veden ja uutettavien yhdisteiden 

fysiokemiallisiin ominaisuuksiin ja uuton selektiivisyyteen. Paineistetussa uutossa veden 

viskositeetti ja pintajännitys pienenevät, jolloin vesi diffusioituu normaaliolosuhteita 

nopeammin. Näin yhdisteiden uuttautuminen paranee. Kuumavesiuutolla uuttautuvien 

hemiselluloosien määrä ja rakenne eri lämpötiloissa on esitetty kuvassa 13. (Byman, 2010; 

Leppänen et al., 2010) 
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Kuva 13. Kuuumavesiuutolla saatavien hiilihydraattien määrä ja rakenne eri lämpötiloissa. 

(Leppänen et al., 2010) 

6.1.2 Alkaliuutto 

Alkaliuutto menetelmällä hemiselluloosien erotus voidaan suorittaa hakkeen esikäsittelynä 

ennen keittoa.  Alkaliuutto voidaan jakaa kylmään ja kuumaan käsittelyyn niiden 

prosessiolosuhteiden mukaisesti. Massan ja hakkeen käsittelyaika, tunneista päiviin, on 

huomattavasti pidempi kuin muilla käytössä olevilla erotusmenetelmillä. Alkaliuuton 

avulla saadaan hajotettua sidokset ligniinin ja hiilihydraattien välillä, mikä helpottaa 

hemiselluloosien uuttoa. Tästä johtuen alkaliuutto on tehokkaampi erotusmenetelmä 

lehtipuille niiden alhaisen ligniini pitoisuuden vuoksi. (Cheng et al., 2010; Saukkonen, 

2009)    

Hemiselluloosien erottamiseen käytettävä alkali- eli emäsuutto perustuu prosessissa 

käytettävän kemikaalin toimintaan. Alkaliuutossa yleisesti käytettäviä kemikaaleja ovat 

natriumhydroksidi (NaOH), natriumsulfidi (Na2S) sekä kaliumhydroksidi (KOH). 

Käyttämällä alkalisia uuttoliuoksia saadaan erityisesti ksylaania liukenemaan enemmän. 

Alkaliuuton haittapuolena on, että alkali reagoi hemiselluloosien kanssa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että asetyyliryhmät lohkeavat uuton aikana, jonka lisäksi voi tapahtua hapettavia 

alkalisia pilkkoutumisreaktioita. Pilkkoutumisreaktioiden välttämiseksi alkaliuutto 

suoritetaan yleensä hapettomissa olosuhteissa, jossa hemiselluloosien hajoamista ei pääse 

tapahtumaan. (Sjöström, 1981) 

Kylmän alkalikäsittelyn lämpötila on alle 40 °C, kun taas kuuman alkaliuuton lämpötila 

vaihtelee välillä 70 – 120 °C. Alhaisemmissa lämpötiloissa NaOH konsentraatiot ovat 
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18 % tilavuuspainoa kohden. Erotettaessa hemiselluloosia esihydrolysoidusta sellusta 

keiton jälkeen saadaan NaOH:in tarvetta vähennettyä merkittävästi kylmän alkaliuuton 

osalta. Kuuman alkaliuuton etuna on huomattavasti pienempi kemikaalien tarve. 

Alkaliuutto korkeilla lämpötiloilla muistuttaa kuitenkin reaktioiltaan ja olosuhteiltaan 

sulfaattikeittoprosessia, joten menetelmä ei ole kovin käyttökelpoinen hemiselluloosien 

erottamiseen sulfaattisellutehtaalla. Alkaliuuton mahdolliset prosessivaiheet sekä 

erotusprosessin liittäminen sulfaattisellutehtaalle hakkeen esikäsittelymenetelmäksi on 

esitetty lohkokaaviona kuvassa 14.  (Saukkonen, 2009) 

 

Kuva 14. Alkaliuuton vaiheet ja integrointi sulfaattisellun valmistusprosessiin  

(Helmerius, 2010) 

 

Alkalioloissa esiintyy vain vähäisesti hemiselluloosien hajoamista, jolloin hemiselluloosat 

saadaan uutettua pitkinä polymeeriketjuina. Hemiselluloosien polymeroitumisaste toisaalta 

taas saattaa rajoittaa alkaliuutolla erotettujen hemiselluloosien käyttöä erilaisten 

lopputuotteiden, kuten etanolin, valmistuksessa. Alkaliuutolla erotetut hemiselluloosat ovat 

kuitenkin helpommin eristettävissä menetelmällä saadusta ekstraktista, kuin esimerkiksi 

esihydrolyysin avulla erotetut hemiselluloosat. Tämä johtuu siitä, että hemiselluloosa 

monomeerit eivät hajoa furfuraaliksi tai muiksi hajoamistuotteiksi alkaliuutossa. 

Taulukossa IV on esitetty massataseet käsittelemättömälle ja alkaliuutolla käsitetylle 

haapapuun hakkeelle. (Al-Dajani et al., 2007; Saukkonen, 2009) 
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Taulukko IV.  Massataseet haapapuun hakkeelle ilman käsittelyä sekä 4 tunnin alkaliuuton 

jälkeen 50 °C ja 90 °C lämpötiloissa. (Saukkonen, 2009) 

  

Ei erotusta Erotus 50 °C, 2.08M NaOH Erotus 90 °C, 1.67M NaOH 

Puun määrä 
(sellun 

valmistukseen), 
kg 

Puun määrä 
(sellun 

valmistukseen), 
kg 

Lipeä 
(erotettu 
aines), kg 

Puun määrä 
(sellun 

valmistukseen), 
kg 

Lipeä 
(erotettu 
aines), kg 

Glukaani 445 445,0 0,0 441,5 3,5 

Ksylaani 177 151,7 25,3 146,9 30,1 

Galaktaani 13 11,5 1,5 9,3 3,7 

Arabiini 5 5,0 0,0 4,9 0,1 

Mannaani 17 16,7 0,3 10,5 6,5 

Klason 
ligniini 

211 197,2 13,8 192,4 18,6 

Muut* 132 97,9 34,1 84,4 47,6 

Total 1000 925,0 75,0 889,9 110,1 

*sisältää happoihin liukenevan ligniinin, uuteaineet, tuhka, asetyyli ja uroni sivuryhmät 

 

6.1.3 Near-neutral uutto 

Near-neutral prosessi on lupaava hakkeen esikäsittelymenetelmä, jossa hemiselluloosien 

uutto suoritetaan lähes neutraaleissa olosuhteissa käyttämällä emäksisiä kemikaaleja 

ylläpitämään uuttoliuoksen pH mahdollisimman neutraalina. Uuttomenetelmässä 

hyödynnetään sulfaattisellun valmistusprosessissa syntyvää viherlipeää hakkeen 

käsittelemiseen modifioidussa keittoprosessissa, kuva 15. Near-neutral prosessin 

huomattavana etuna ovat sellun saannon ja ominaisuuksien pysyminen samanlaisina 

hakkeen esikäsittelystä huolimatta. Hemiselluloosien uutto viherlipeällä vähentää myös 

metanolipitoisuutta mustalipeässä noin 40 %, mikä on merkittävä tekijä ympäristön 

kannalta. (Mao, 2007; Walton, 2009) 

 

 

Kuva 15. Near-neutral uuton modifioitu keittoprosessi ennen sulfaattikeittoa. (Mao, 2007) 
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Viherlipeän hyödyntäminen uuttoprosessissa lisää sulfaattisellutehtaan energian kulutusta, 

sillä osa orgaanisesta aineesta hyödynnetään hemiselluloosien erotusprosessissa 

polttamisen sijaan. Näin ollen soodakattilassa saadaan tuotettua aikaisempaa vähemmän 

höyryä prosessille ja osa energiasta joudutaan hankkimaan polttamalla fossiilisia 

polttoaineita. Toisaalta viherlipeän käyttö vähentää orgaanisten aineiden määrää 

mustalipeässä, jolloin sulfaattikeitossa tarvittavan valkolipeän määrä pienenee ja hakkeen 

keittoaika lyhenee. Tällainen muutos sulfaattisellun valmistusprosessissa voisi 

mahdollistaa sellun tuotantoasteen nostamisen, jos kemikaalikierto on tehtaan 

tuotantomäärää rajoittava tekijä. (Mao, 2007; Walton, 2009)   

Near-neutral prosessissa hake esilämmitettään höyryllä, jonka jälkeen lämpötila nostetaan 

hakkeen käsittelylle sopivaksi, noin 125 -160 °C. Prosessissa käytetään hemiselluloosien 

uuttamiseen viherlipeää sekä antrakinonia. Viherlipeän pääkomponentit ovat 

natriumhydroksidi ja natriumkarbonaatti, jotka yhdessä liuottavat hakkeesta polymeeristä 

hemiselluloosaa. Antrakinoni eli 9,10-dioksoantraseeni toimii prosessissa 

massanvalmistuksen katalyyttina, joka määrittelee erotusprosessin lämpötilan ja uuttoajan. 

(Mao, 2007; Walton, 2009) Lohkokaavio mahdollisesta neur-neutral prosessista vaiheineen 

on esitetty kuvassa 16.  
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Kuva 16. Lohkokaavio mahdollisesta near-neutral prosessista ja sen vaiheista hakkeen 

esikäsittelymenetelmänä (Walton, 2005)  

 

Near-neutral uuton avulla saadaan puun painosta erotettua noin 10 % ilman, että sellun 

saanto tai laatu kärsii. Prosessissa liuennut materiaali koostuu hemiselluloosa 

polymeereistä sekä ligniinistä, josta hemiselluloosat erotetaan liuottamalla.  Prosessista 

saadut hemiselluloosat voidaan jatkokäsitellä esimerkiksi etanoliksi ja etikkahapoksi. 

(Mao, 2007; Walton, 2009)  

Hemiselluloosien erotus viherlipeällä tarjoaa useita etuja sulfaattisellutehtaille. 

Tutkimusten avulla on osoitettu, että hemiselluloosien erotus hakkeesta nopeuttaa massan 

valmistusta, sillä esikäsitelty hemiselluloosaköyhä hake kuituuntuu huomattavasti 

nopeammin kuin tavallisesti sellun valmistuksessa käytetty käsittelemätön hake. (Johakimu 

et al., 2013) Viherlipeän käyttö parantaa keittovaiheen tehokkuutta sekä vähentää 

hekseuronihappojen (HexA) muodostumista kuidutuksessa, sillä ksylaaniin kiinnittyneiden 

4-O-metyyliglukuronihappojen määrä keitossa laskee ksylaanin erotuksen myötä. Näin 

ollen myös keitossa syntyvien hekseuronihappojen määrä vähenee.  (Liu et al., 2009) 

Hemiselluloosien erotuksen sekä viherlipeän käytön myötä mustalipeän kiintoainemäärä 

laskee, mikä mahdollistaa tuottavuuden kasvun tehtaalla. Hemiselluloosien erotus vähentää 
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mustalipeän kiinteän aineen määrää sekä helpottaa saavuttamaan massan kappaluvun noin 

20 % pienemmällä kemikaaliannostuksella. Viherlipeän käyttö hemiselluloosien 

erottamisessa mahdollistaa sulfaattisellutehtaan omien sivuvirtojen hyödyntämisen. 

Massan valmistuksessa syntyvää viherlipeä on kuitenkin resurssina rajallinen ja sen käyttö 

vaatii tehtaan energiataseen ymmärtämistä. (Johakimu et al., 2013) 

Sellun saannon ylläpitäminen on yksi tärkeimmistä huolenaiheista, kun hemiselluloosa 

erotetaan hakkeesta ennen massan valmistusta. Hemiselluloosien erotuksessa onkin erittäin 

tärkeää, että mahdollisimman suuri osa puusta saadaan talteen hakkeen käsittelyssä.  Near-

neutral uuttoprosessissa käytetyn viherlipeän avulla saavutetaankin hyviä tuloksia ilman 

suurempia puuhäviöitä. Taulukossa V on esitetty veden ja viherlipeän vaikutukset ajan 

suhteen puun saantoprosentteihin.  Tuloksista nähdään, että viherlipeän avulla saavutetaan 

korkeita puun saantoprosentteja. (Johakimu et al., 2013) 

Taulukko V. Viherlipeä esikäsittelyn vaikutukset puun saantoon sekä erotuksen pH-arvoon. 

(Johakimu et al., 2013) 

 

Viherlipeän annostus (%) Aika (min) Saanto (%) Erotus pH 

0 

15 84.3 ± 0.0 3.2 ± 0.0 

45 76.1 ± 1.0 3.1 ± 0.0 

60 74.8 ± 0.2 3.0 ± 1.4 

90 72.9 ± 0.9 3.0 ± 0.02 

1 

15 95.0 ± 0.3 5.3 ± 0.02 

45 91.1 ± 0.3 5.0 ± 0.2 

60 88.4 ± 0.2 4.8 ± 0.0 

90 79.1 ± 0.3 4.4 ± 0.0 

3 

15 87.7 ± 1.7 9.2 ± 0.8 

45 86.1 ± 1.1 7.8 ± 0.2 

60 84.0 ± 0.5 6.8 ± 0.1 

90 81.6 ± 0.0 5.6 ± 0.1 

 

6.2 Alkaliuutto valkaistusta sellusta 

Hakkeen esihydrolyysiprosessien lisäksi hemiselluloosien erottaminen sulfaattisellun 

valmistuksen ohella on mahdollista myös kuitulinjan loppuvaiheessa valkaistusta sellusta. 

Alkaliuutto valkaistusta sellusta on osoittautunut potentiaaliseksi hemiselluloosan, eritoten 
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ksylaanin, erotusprosessiksi sulfaattisellutehtaalla. Parhaiten ksylaanin erotukseen soveltuu 

valkaistu lehtipuusellu, sillä esimerkiksi koivusta valmistettu sulfaattisellu sisältää 

huomattavasti enemmän ksylaania valkaisun jälkeen kuin muut lehti- tai havupuut. 

Taulukossa VI on esitetty eri puulajien hiilihydraattipitoisuudet valkaistussa 

sulfaattisellussa. (Fuhrmann et al., 2009) 

Taulukko VI. Valkaistun sulfaattisellun hiilihydraattipitoisuuksia (Fuhrmann et al., 2009) 

Valkaistu 
sulfaattisellu 

Selluloosa Ksylaani Mannaani 

 Koivu 75.4 24.1 0.4 

Eukalyptus 84.7 14.3 0.5 

Pyökki 87.0 10.3 2.7 

Havupuu 84.1 6.3 8.2 

 

Hemiselluloosien erotus valkaistusta sellusta suoritetaan alkaliuutolla huoneenlämmössä 

emäksisissä olosuhteissa. Alkaliuuton prosessikaavio valkaistusta sellusta on esitetty 

kuvassa 17. Erotuksessa käytetään uuttokemikaalina laimeaa, 0.5-1 M, NaOH – liuosta, 

jonka uudelleenkäyttö prosessissa on mahdollista. 

 

Kuva 17. Alkaliuuton lohkokaavio valkaistusta sellusta (Fuhrmann et al., 2009) 

 

Ksylaani voidaan eristää uuttoliuoksesta, jonka pH on välillä 12–13,  muuan muassa 

saostamalla tai ultrasuodatuksen avulla. Saostukseen voidaan käyttää hiilidioksidia tai 

suola- ja rikkihappoa, jolloin ksylaaniuutteen pH saadaan laskettua 9-10 välille. 

Ultrasuodatuksella erotetusta ksylaanista saadaan 91 % talteen ja 82 % käytetystä 

NaOH:sta saadaan uudelleen käytettäväksi. (Fuhrmann et al., 2009; Saukkonen et al., 

2012) Kuvassa 18 on esitetty alkaliuutolla erotetun ksylaanin ultrasuodatusprosessi 

virtoineen. 
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Kuva 18. Ksylaanin eristys uuttoliuoksesta ultrasuodatuksella (Fuhrmann et al., 2009) 

 

Valkaistun sellun alkalisessa käsittelyssä uuttoajalla ei ole vaikutusta hemiselluloosan 

erotukseen, sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että jo muutamassa minuutissa saavutetaan 

yhtä suuri saanto kuin tunnissakin. Lyhyen uuttoajan on myös todettu olevan parempi 

kuitu- ja paperiominaisuuksien ylläpitämisen kannalta. Tämä johtuu siitä, että uuttoajan 

pidentyessä sellun ominaisuudet heikkenevät alkalisissa oloissa ja lopputuotteen 

laatuvaatimusten täyttäminen hankaloituu. Alkaliuuton saantoon voidaan kuitenkin 

vaikuttaa NaOH – konsentraation avulla. Taulukossa VII on esitetty NaOH -konsentraation 

vaikutus erotetun ksylaanin määrään. Valkaistusta sellusta saadaan erotettua alkaliuutolla 

n. 30–70 painoprosenttia ksylaanista. (Fuhrmann et al., 2009; Saukkonen et al., 2012) 

Taulukko VII. Koivusellun hiilihydraattipitoisuudet sekä alkaliuuton saannot painoprosentteina. 

Ksyloosi on laskettu mukaan ksylaaniin. (Fuhrmann et al., 2009) 

NaOH -
konsentraatio 

Glukoosi 
p-% 

Mannoosi 
p-% 

Ksyloosi 
p-% 

Yhteenlaskettu 
ksylaani p-% 

Erotettu 
ksylaani p-% 

Erotettu 
ksylaani % koko 

ksylaanista 

Syöttö 76.8 0.6 22.6 23.2 0 0 

0.5 M 83.9 0.7 15.4 15.9 7.3 31 

1 M 91.9 0.7 7.4 7.6 15.6 67 

Hemiselluloosien erottaminen sellusta vasta valkaisun jälkeen on osoittanut hyviä tuloksia 

uutteen puhtauden ja jatkojalostuksen osalta. Hemiselluloosat suojaavat kuituja vahingoilta 

valkaisuprosessien, kuten happidelignifioinnin, aikana. Valkaisuprosessin läpikäyneestä 

sellusta erotetun hemiselluloosauutteen jatkokäsittelyyn ei tarvita kalliita 

puhdistusprosesseja ligniinin tai muidenkaan esihydrolysaateissa ja keittolipeässä 
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esiintyvien epäpuhtauksien poistamiseksi. Toisaalta hemiselluloosien uuttaminen 

valkaistusta sellusta aiheuttaa muutoksia sulfaattiselluun ja alkaliuuton läpikäynyt massa 

tulee käsittelyn jälkeen pestä. Massan pesu voi aiheuttaa mahdollisia mekaanisia vaurioita 

kuituihin ja hienoaineiden häviötä. Näin ollen alkaliuuton vaikutukset näkyvät suoraan 

sulfaattisellun ominaisuuksissa.  Hemien erottaminen valkaisun jälkeen heikentää sellun 

lujuusominaisuuksia, mutta parantaa suotautuvuutta sekä vaaleuden stabiilisuutta. 

(Fuhrmann et al., 2009) 

Valkaistu sellu tarjoaa erinomaisen ksylaanin erotuspisteen korkean puhtauden vaativia 

tuotteita ajatellen. Erotusprosessista saatu uute on maitomaisen valkoinen yhdiste, joka 

sisältää ksylaania 98–99%. Valkaistusta sellusta uutetun ksylaanin korkea puhtaus ja 

valkoinen väri tekevätkin ksylaanista sopivan materiaalin erilaisiin paperinvalmistuksen 

applikaatioihin. (Fuhrmann et al., 2009; Saukkonen et al., 2012) 

6.3 Hemiselluloosien erottaminen sellun valmistuksen sivuvirroista 

Sulfaattisellun valmistuksessa syntyy sivuvirtoja, joihin ligniinin ohella on liuennut 

hemiselluloosia sekä uuteaineita. Hemiselluloosien erotus onnistuukin sellun ohella myös 

varhaisesta keittolipeästä, heikosta mustalipeästä sekä LignoBoost suodoksista. Näistä 

sellun valmistuksen sivuvirroista hemiselluloosaa voidaan eristää ilman, että erotusprosessi 

vaikuttaa valmistettavan sellun ominaisuuksiin ja sitä kautta laatuun. Näitä sulfaattisellun 

valmistusprosessin sivuvirtoja on tutkittu toistaiseksi verrattain vähän. Sivuvirtojen 

hyödyntämisen suurin ongelma on korkea ligniinipitoisuus, joka vaikeuttaa 

hemiselluloosien erotusta sekä aiheuttaa mahdollisesti ongelmia jatkokäsittelyssä. 

(Fuhrmann et al., 2009) 

6.4 Erotusmenetelmien vaikutukset  
 

Erotusmenetelmästä ja lähtömateriaalista riippuen hemiselluloosat saadaan erotettua eri 

muodoissa, kuten mono-, oligo-, tai polymeereinä. Erotettujen hemiselluloosien rakenne ja 

koostumus vaikuttavat siihen mitä tuotteita niistä voidaan valmistaa ja minkälaisia 

ominaisuuksia lopputuotteet saavat. Erotusprosesseissa saadut hemiselluloosat käsitellään 

ennen niiden prosessointia korkeamman arvon tuotteiksi. Uuttoprosesseilla saatavan 

hemiselluloosauutteen koostumus vaihtelee puulajista, käytetystä menetelmästä sekä 
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prosessiolosuhteista riippuen. Hemiselluloosauutteessa esiintyy usein ligniiniä, 

etikkahappoa sekä puun uuteaineita. Tästä johtuen uutteen puhdistus ja jaottelu eri jakeisiin 

on tärkeää. Uutteen puhdistamiseen voidaan käyttää esimerkiksi yksinkertaista saostusta, 

membraanisuodatusta tai adsorptiokromatografiaa. (Leppänen, 2012) 

Uuton jälkeen saatu hemiselluloosamateriaali voidaan esimerkiksi konsentroida tai 

fermentoida. Jatkokäsittelyllä halutaan varmistaa, että tuote saadaan loppukäyttöön 

puhtaana ja oikeassa muodossa. Hemiselluloosat voidaan saostaa alkalisista liuoksista 

neutraloimalla. Neutralointi suoritetaan happoa käyttäen ja reaktiota voidaan tehostaa 

lisäämällä liuokseen orgaanista liuotinta, kuten etanolia. (Juntunen, 2010)   

 

Hemiselluloosien erottaminen biomassasta aiheuttaa tiettyjä muutoksia erotettaviin 

molekyyleihin. Menetelmien vaikutukset riippuvat prosessiolosuhteista, käytetyistä 

kemikaaleista sekä erotettavasta komponentista. Tästä johtuen kaikki menetelmät eivät 

sovellu tiettyjen hemiselluloosatyyppien erottamiseen. (Juntunen, 2010) Uuttolämpötila 

vaikuttaa erotuksessa saatavien hemiselluloosien molekyylikokoon, sillä mitä 

korkeammassa lämpötilassa uutto toteutetaan, sitä pienempinä molekyyleinä 

hemiselluloosat saadaan yleensä erotettua (Leppänen, 2012). Kuumavesiuutto prosessin 

vaikutukset saatavien hemiselluloosien molekyylikokoon on esitetty kuvassa 19. 

 

Kuva 19. Kuumavesiuuton lämpötilan vaikutus saatavien hemiselluloosien 

molekyylikokoon. (Leppänen, 2012) 
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Uuttoprosesseissa hemiselluloosien asetyyliryhmät hydrolysoituvat ja asetyyliryhmien 

vähetessä hemiselluloosien liukoisuus pienenee, jolloin uuton vaikutus heikkenee. 

Uuttoprosesseissa puun komponenttien välisten sidosten hajoamisen lisäksi 

hemiselluloosaketjut voivat lyhentyä sekä syntyvät sokerimonomeerit hajota. (Leppänen, 

2012) Muuttamalla erotusmenetelmien prosessiparametreja, kuten lämpötilaa, uuttoaikaa, 

pH- tasoa sekä lähtömassan partikkelikokoa voidaan vaikuttaa saatavien hemiselluloosien 

molekyylikokoon. Näin ollen prosessiolosuhteet on tärkeä valita siten, että erotettu tuote 

on jatkokäsittelyn ja käytön kannalta oikeanlaista.  Sulfaattisellutehtaalla tulee kuitenkin 

ottaa myös huomioon erotusprosessien vaikutukset valmistettavaan selluun, jotta vältytään 

massan laadun heikkenemiseltä. Taulukossa VII on esitetty sulfaattisellutehtaan 

mahdollisten erotuspisteiden prosessiolosuhteet sekä vaikutukset selluun ja erotettavaan 

hemiselluloosan. 

Taulukko VIII. Hemiselluloosan erotusolosuhteet sulfaattisellutehtaalla ja menetelmien 

vaikutus sellun valmistukseen (Öhman et al., 2011) 

Erotuspiste Esikäsittely 
Aikainen 

keittolipeä 
Heikko 

mustalipeä 
LignoBoost 
suodokset 

Valkaistu sellu 

Epäpuhtaudet 
Suhteellisen 

puhdas 
Alhainen 

määrä ligniiniä 
Huomattava 

määrä ligniiniä 

Ligniiniä ja 
huomattavia 

määriä 
epäorgaanisia 

aineita 

Hyvin puhdas 

Prosessi-
olosuhteet 

Olosuhteista 
riippuvainen, 
esim. 160 °C 

140–160°C, 
vahvasti 
alkalinen 

< 100 °C,         
vahvasti 
alkalinen 

50–60°C, pH 10  2  °C 

Ksylaanin 
ominaisuudet 

Riippuvainen 
olosuhteista 

Korkea 
moolimassa, 

HexA 

Enemmän 
pilkkoutunut, 

HexA 

Enemmän 
pilkkoutunut, 

HexA 

Korkea 
moolimassa, ei 
liukene veteen 

Mahdollinen 
potentiaali  

   40kg/adt    kg/adt   40kg/adt   10kg/adt  6 kg/adt 

Vaikutukset 
kuitulinjaan 

Voi vaikuttaa 
sellun 

saantoon 
sekä laatuun 

Voi vaikuttaa 
sellun 

saantoon sekä 
laatuun 

Ei vaikutusta, 
erillään 

kuitulinjasta 

Ei vaikutusta, 
erillään 

kuitulinjasta 

Vaikutuksia 
suoraan laatuun 
ja saantoon (1t 
ksylaania = 1t 

sellua) 
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7 HEMISELLULOOSAN KÄYTTÖSOVELLUKSET 

Kestävän kehityksen, öljyvarantojen hiipumisen sekä metsä- ja paperiteollisuuden 

taantuman myötä on ruvettu hyödyntämään puuta laajemmassa mittakaavassa. Tästä 

johtuen kehitetään uusia tuotteita ja käyttökohteita puusta saataville bioraaka-aineille, 

kuten hemiselluloosalle. Ominaisuuksiensa ansiosta hemiselluloosat ovat biomateriaalina 

kiinnostavia ja käyttökohteiltaan monipuolisia. Hemiselluloosiin kohdistunut kasvava 

kiinnostus perustuu suurelta osin siihen, että hemiselluloosista voidaan valmistaa hyvin 

erilaisia tuotteita myös paperin valmistuksen ulkopuolelle. (Lohi, 2008) 

Hemiselluloosa jakeista saadaan suurempi hyöty irti sellaisenaan kuin käyttämällä ne 

energian tai paperin valmistukseen. Hemiselluloosista valmistettavilla tuotteilla voidaankin 

lisätä sellutehtaan kilpailukykyä sekä parantaa toiminnan kustannustehokkuutta. 

Hemiselluloosien erottamisella mahdollistetaan myös sellutehtaan volyymin kasvu, kun 

soodakattilalle tulevaa polttokuormaa voidaan vähentää hemiselluloosan poistamisella 

prosessista. (Browne et al., 2006) 

Hemiselluloosasta saadaan valmistettua uusia ympäristöystävällisiä tuotteita, joilla 

pystytään vähentämään monien uusiutumattomien materiaalien käyttöä. Hemiselluloosan 

johdannaisten avulla pyritäänkin esimerkiksi korvaamaan erilaisia öljypohjaisia tuotteita. 

Hemiselluloosasta saatavat sokerimonomeerit toimivat lähtöaineina erilaisille 

biomateriaaleille, kuten bioetanolille. Hemiselluloosien moninaisuuden ansiosta niistä 

voidaan valmistaa paperiteollisuuden toiminnallisten lisäaineiden ohella tuotteita myös 

muiden alojen sovelluksiin. (Leppänen, 2012; Schmorak et al., 1957; Watson et al., 1956;) 

Ksylaani on yksi tutkituimmista hemiselluloosista ja sen hyödyntäminen teollisuudessa on 

aikaisemmin keskittynyt pitkälti furfuraalin ja ksylitolin valmistukseen. Furfuraali on yksi 

tärkeimmistä hemiselluloosan pilkkoutumisprosessin tuotteista ja sitä voidaan hyödyntää 

lukuisissa sovelluksissa, kuten lähtöaineena muovien ja arvokkaiden nestemäisten 

polttoaineiden valmistuksessa. (Juntunen, 2010; Wondu Business and technology services, 

2006) Ksylitoli taas on hemiselluloosasta saatava erikoissokeri, joka toimii luonnon omana 

makeutusaineena. Näitä erikoissokereita voidaankin hyödyntää esimerkiksi 

elintarvikkeiden lisäaineina tai rehun valmistuksessa. (Leppänen, 2012; Öhman et al., 

2011)    
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Hemiselluloosille löytyy monia potentiaalisia käyttökohteita, mikä näkyy kasvaneena 

kiinnostuksena hemiselluloosien erotusta kohtaan. Hemiselluloosista voidaan valmistaa 

erilaisia filmejä, emulsioita, hydrogeelejä sekä kemikaaleja. Paperiteollisuudessa 

hemiselluloosia voidaan hyödyntää parantaman kuitujen rasituksen kestoa sekä lisäaineena 

märänpään kemian puolella. Hemiselluloosista saatavia emulsioita voidaan hyödyntää 

kosmetiikka tuotteissa ja hydrogeeleistä saadaan super-absorbentteja. (Leppänen, 2012; 

Öhman et al., 2011)    

Uusimpien tutkimusten valossa hemiselluloosajohdannaisia voidaan hyödyntää myös 

lääke- ja elintarviketeollisuudessa. Lääketeollisuudessa hemiselluloosan potentiaalisia 

sovelluksia ovat esimerkiksi pillereiden kalvot sekä lääkeaineiden kuljetus polysakkaridi 

nanopartikkelien avulla. (Daus et al., 2010) Hemiselluloosa soveltuu ominaisuuksiltaan 

käytettäväksi myös barrier- materiaalina vettä, öljyä, kaasuja ja aromiyhdisteitä vastaan 

esimerkiksi elintarviketeollisuuden käyttöön. Hemiselluloosa voidaankin hyödyntää hyvän 

rasvankeston ansiosta korvaamaan raakaöljypohjaisia materiaaleja. (Juntunen, 2010; 

Leppänen, 2012; Öhman et al., 2011) Kuvassa 20 on esitetty hemiselluloosasta erilaisilla 

käsittelymenetelmillä saatavia tuotteita.   

 

Kuva 20. Hemiselluloosasta erilaisilla prosesseilla saatavia tuotteita (Browne et al., 2006) 
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8 YHTEENVETO 

Ilmastonmuutoksen myötä voimaan astuvien päästörajoitusten ja kestävän kehityksen 

tavoitteiden myötä on ruvettu tutkimaan erilaisia uusiutuvia luonnon materiaaleja 

biotuotteiden ja vihreän energian raaka-aineina. Kasvava ympäristötietoisuus on herättänyt 

kiinnostusta puun kokonaisvaltaista hyödyntämistä kohtaan, sillä perinteisen paperin ja 

sellun tuotannon rinnalle halutaan löytää korkeamman arvon tuotteita. Hemiselluloosa on 

runsaan tuotantonsa ja monipuolisten ominaisuuksiensa ansioista yksi 

varteenotettavimmista tulevaisuuden bioraaka-aineista ligniinin ohella. Valmistamalla 

puusta saatavista hemiselluloosista monipuolisia biotuotteita, kuten etanolia ja erilaisia 

kemikaaleja, edesautetaan ilmastomuutoksen hillitsemistä sekä vähennetään riippuvuutta 

petrokemianteollisuuden tuotteista.  

Kehittämällä tehokkaita menetelmiä hemiselluloosan erotukseen ja jatkojalostukseen 

pystytään parantamaan metsä- ja paperiteollisuuden kilpailukykyä, kustannustehokkuutta 

ja hankkimaan lisätuloja. Tällä hetkellä hemiselluloosien erottamiseen käytetään 

pääasiassa erilaisia uuttamismenetelmiä, joilla saavutetaan korkeita saantoprosentteja eikä 

niissä tapahdu suuremmin erotettavien hemiselluloosien pilkkoutumista. Paremman 

saannon ja puhtaamman lopputuotteen varmistamiseksi käytetään kuitenkin usein eri 

menetelmien yhdistelmiä. Hemiselluloosien erottamiseen käytetyt menetelmät tuleekin 

valita haluttujen lopputuotteiden sekä käsiteltävän massan mukaisesti, sillä kaikki 

menetelmät eivät sovellu käytettäväksi kaikissa sulfaattisellutehtaan prosessivaiheissa. 

Erotusmenetelmää valittaessa tulee ottaa huomioon, että käytettävät prosessit saattavat 

vähentää sellun saantoa sekä vaikuttaa massan ja siitä valmistettavien tuotteiden 

ominaisuuksiin.  

Uuttomenetelmien avulla sulfaattisellun valmistuksen ohessa voidaan erottaa 

hemiselluloosaa jatkojalostusta varten. Hemiselluloosien erotus sulfaattisellutehtaan 

yhteydessä tarjoaakin useita mahdollisuuksia metsä- ja paperiteollisuudelle laajentaa 

toimintaansa. Viimeisimpien tutkimusten valossa on odotettavissa, että tulevaisuudessa 

hemiselluloosien erotus ja jatkojalostus osana massatehtaiden toimintaa tulee kehittymään 

ja hemiselluloosien käyttö bioraaka-aineena lisääntymään.  
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