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Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää sulfaattisellutehtaan hajukaasujen syntyminen, 

tyypilliset keräilykohteet, keräilyjärjestelmät sekä hajukaasujen käsittely. Työn aihepiiri on 

ajankohtainen ja tärkeä uuden BAT-asiakirjan voimaan tulon myötä. BAT-asiakirja määrit-

telee parhaiten käytettävissä olevan tekniikan näiden kaasujen keräilylle, käsittelylle ja 

määrää päästötason. Asiakirja määrittelee Euroopan Unionin jäsenmaiden alueella toimivi-

en tehtaiden ympäristöluvat päästötasojen osalta. Uuden BAT-asiakirjan myötä tehtaat jou-

tuvat tarkastelemaan päästötasonsa ja mahdollisesti lisäämään hajukaasujen keräilykohteita, 

joka avaa markkinapotentiaalia hajukaasujärjestelmien toimittajille.  

 

Työn kirjallisuusosassa selvitetään hajukaasujen muodostumista, tyypillisiä keräilykohteita 

sekä käsittelyä ja turvallisuutta. Lisäksi kirjallisuusosuudessa perehdytään tarkemmin BAT-

asiakirjaan ja käydään läpi uusimman version tuomia muutoksia ja vaatimuksia hajukaasu-

jen käsittelylle ja keräilylle. 

 

Työn tutkimusosuus pohjautuu erääseen Aasiassa sijaitsevaan sulfaattisellutehtaaseen. Tut-

kimusosuutta varten tehtaalle toteutettiin vierailu, jonka aikana perehdyttiin tehtaan ole-

massa olevaan laimeiden hajukaasujen järjestelmään. Tarkoituksena oli selvittää nykyinen 

keräilyjärjestelmä, järjestelmän toimivuus, mahdolliset puutteet ja puuttumattomat keräily-

kohteet. Lisäksi tavoitteena oli käydä läpi järjestelmän turvallisuuteen liittyviä seikkoja. 

Diplomityön lopuksi, toteutetun tutkimusosuuden pohjalta, esitellään vaihtoehtoja ja mah-

dollisuuksia kyseisen tehtaan järjestelmän parantamiseksi. Tutkimustuloksena selvisi, että 

tehtaalla on ongelmia tietyissä kohdin järjestelmää, jotka vaatisivat järjestelmän päivittä-

mistä nykyisten suositusten mukaisiksi.  
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The aim of this Master’s Thesis is to find out the formation of odorous gases, typical col-

lection points, collection systems and the handling of these gases in pulp mill. At the mo-

ment this area of research is very topical and important due to the new BAT-document that 

came into force. The BAT-document defines the best available techniques for the handling 

and collection of weak and strong odorous gases. The document determines EU members’ 

environmental permits regarding emission levels. Due to the new BAT-document, mills are 

required to evaluate their emission status and therefore possibly forced to make more col-

lection points in their systems. This, in turn, will bring new market opportunities for suppli-

ers of odorous gases collection systems. 

 

In the theoretical part of this research the formation of odorous gases, the most typical col-

lection points and their handling in those points are explained. Also the safety procedures 

of collection and handling are under discussion. In addition, the theoretical part covers the 

review of BAT-document in more detail. The changes and new requirements for handling 

and collection of odorous gases, which occurred when the most recent version came into 

force, are gone through precisely. 

 

The empirical part of this research is based on a pulp mill located in Asia. The most signifi-

cant part in covering the objective of this study was visiting the mill. The visit offered an 

opportunity to get to know to the existing diluted non- condensable gases collection system 

of the pulp mill. The purpose was to determine and evaluate the operability of the existing 

system and possible deficiencies in it as well as to find out missing collection points. Addi-

tionally the purpose was to go through the procedures relating to the safety of the collection 

system. Finally, based on the research performed in the empirical part, alternatives and pos-

sibilities to improve the pulp mill’s system are presented. The research results indicated that 

there were some problems at certain points of the collection system, and therefore they 

would require an update in order to be in accordance with current recommendations.    
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Lyhenteet 

ADt Ilmakuivattu sellutonni, ilmoitettuna 90-prosentin kuiva-

aineessa 

ATEX Räjähdysvaarallinen tila (Atmosphères explosibles) 

BAT Paras käytettävissä oleva tekniikka (Best Available  

Techniques) 

BLRBAC Amerikan soodakattilyhdistys. (Black Liquor Recovery Boiler 

Advisory Committee) 

BREF BAT-vertailuasiakirjat (Bat Reference Document) 

(C5H8)n  Tärpätti 

CaO  Kalsiumoksidi  

CaCO3  Kalsiumkarbonaatti 

CaSO4  Kalsiumsulfaatti 

CH3OH Metanoli 

CH3SH Metyylimerkaptaani 

CNCG  Väkevät hajukaasut (Concentrated Non-Condensable Gases) 

CO  Hiilimonoksidi 

CO2  Hiilidioksidi 

COD Kemiallinen hapenkulutus eli kemiallisesti hapettuvan 

orgaanisen aineksen määrä vedessä 

ClO2  Klooridioksidi 

DNCG  Laimeat hajukaasut (Diluted Non-Condensable Gases) 

DMS  Dimetyylisulfidi, CH3SCH3  

DMDS  Dimetyylidisulfidi, CH3SSCH3 

HBL  Kuuma mustalipeä (Hot Black Liquor) 

HTP  Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 

HVLC  Laimeat hajukaasut (High Volume, Low Concentrated) 

HWL  Kuuma valkolipeä (Hot White Liquor) 

H2O  Vesi 

H2O2  Peroksidi 
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H2S  Rikkivety 

H2SO4   Rikkihappo 

L  Ligniini 

LEL  Alempi räjähdysraja (Lower Explosive Limit) 

LVHC  Väkevät hajukaasut (Low Volume, High Concentrated) 

MM  Metyylimerkaptaani, CH3SH 

m
3
n

  
m

3
 kaasua normaaliolosuhteissa; p= 101,3kPa, T= 273K. 

Na  Natrium 

NCG  Lauhtumattomat kaasut (Non-Condendable Gases) 

NaCl  Natriumkloridi 

NaOH  Natriumhydroksidi 

Na2CO3  Natriumkarbonaatti 

Na2S  Natriumsulfidi 

Na2SO4  Natriumsulfaatti 

NOx  Typenoksidit 

OH
-
  Hydroksidi-ioni 

OCH3  Metoksyyli 

O2  Happi 

O3  Ozoni 

ppm  Miljoonasosa (Parts per million)  

S  Rikki 

SH
-
  Vetysulfidi 

SO2  Rikkidioksidi 

SOG  Strippauskolonnin jälkeiset hajukaasut (Stripper Off Gas) 

TRS  Pelkistyneet rikkiyhdisteet (Total Reduced Sulfur) 

UEL  Ylempi räjähdysraja (Upper Explosive Limit) 

VOC   Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Volatile Organic Compounds)
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1 JOHDANTO 

Monet tunnistavat sulfaattisellutehtaan sen ominaisesta hajusta. Tämä tehtaan lähiympäris-

tössä havaittava epämiellyttävä haju on pääosin peräisin sellutehtaalla käytettävästä kemi-

kaalista, joka keiton aikana ja myöhemmissä prosessin vaiheissa vapautuu ilmaan. Nämä 

hajuja tuottavat kaasut sisältävät eri määriä rikkiyhdisteitä, joiden mukaan ne jaotellaan 

väkeviin ja laimeisiin hajukaasuihin. Vaikka epämiellyttävä haju tehtaiden läheisyydessä 

on edelleen tavanomaista, on se kuitenkin vähäisempää kuin aiemmin, sillä nykyaikaiset 

tehtaat keräävät ja käsittelevät hajukaasut. Tällöin vältetään hajuja aiheuttavien päästöjen 

vapautuminen ilmaan. Hajukaasujen keräily ja käsittely on tehtaille välttämätöntä, joskin 

tehtaiden omasta näkökulmasta kannattamatonta – keräily ja käsittely eivät edesauta teh-

taan selluntuotantoa. 

Tämän diplomityön tarkoitus on kartoittaa, miten hajukaasut sellutehtaalla syntyvät ja mis-

tä niitä keräillään. Sulfaattisellutehtailla väkeviä ja laimeita hajukaasuja voidaan keräillä 

useista eri paikoista, jolloin tämän diplomityön kaltainen selvitys on perusteltua ja erityisen 

tarpeellista tehdä. Lisäksi työssä perehdytään tarkemmin keräilyjärjestelmiin ja niiden ra-

kenteisiin. 

Diplomityö koostuu viidestä aiheesta, joista jokainen on jaettu pienempiin, kutakin aihetta 

tarkemmin käsitteleviin alakappaleisiin. Tutkimus alkaa johdannolla, jossa lyhyesti esitel-

lään tutkimuksen aihe, sisältö ja tutkimustapa. Johdantoa seuraa aiheeseen perehdyttävä 

kappale sulfaattisellutehtaan hajukaasuista. Tämän jälkeen käydään syvemmin läpi haju-

kaasujen keräilykohteita sekä itse hajukaasujen keräilyä ja käsittelyä. Teoriaosuuden jäl-

keen seuraa työn varsinainen tutkimusosuus, joka toteutettiin pohjautuen valittuun esi-

merkkitehtaaseen. Osana työn tutkimusosuuden toteuttamista vierailtiin kyseisellä esi-

merkkitehtaalla kartoittaen paikanpäällä tehtaan olemassa oleva laimeiden hajukaasujen 

hajukaasujärjestelmä ja siihen tehtävissä olevia parannuksia. Työssä tuodaan esille selvitys 

tehtaan olemassa olevasta keräilystä ja sen ongelmista sekä etsitään puuttuvat keräilykoh-

teet. Käynnin tulokset esitellään tutkimusosuuden päätteeksi, jota seuraa vaihtoehtojen 

esittely järjestelmien parantamiseksi tarkoituksena löytää kustannustehokkain ratkaisu. 

Työn lopuksi esitetään vielä yhteenveto. 
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Koska hajukaasujen keräily ei edistä sellutehtaiden varsinaista liiketoimintaa, yrittävät teh-

taat luonnollisesti tehdä niiden keräilyn ja käsittelyn mahdollisimman pienin investoinnein. 

Tästä johtuen järjestelmien toimittajat eivät voi tyytyä tarjoamaan asiakkailleen vain stan-

dardoituja ratkaisuja, vaan niiden on kyettävä kehittämään räätälöityjä sekä mahdollisim-

man yksinkertaisia vaihtoehtoja. Tämä asettaa omat haasteensa hajukaasujärjestelmien 

toimittajille.  Järjestelmien suunnittelu ja kehitys vaatii tarkkaa perehtymistä hajukaasujen 

ominaisuuksiin sekä kunkin asiakkaan erityispiirteisiin ja tarpeisiin. 
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2 SULFAATTISELLUTEHTAAN HAJUKAASUT 

Sellun valmistus voidaan ajatella koostuvan kahdesta eri osaprosessista: kuitulinjasta eli 

massan valmistuksesta ja kemikaalikierrosta eli talteenottolaitoksesta. Kuitulinjalla puu 

kuoritaan, haketetaan, seulotaan ja tämän jälkeen seulottu hake käsitellään sellukeittimessä 

alkalisella keittonesteellä natriumhydroksidin (NaOH) ja natriumsulfidin (Na2S) seoksella 

niin kutsutulla valkolipeällä. Valkolipeällä liuotetaan puun kuituja sitova ainesosa eli lig-

niini keittonesteeseen, jonka jälkeen keittämisen jälkeen saatu massa ja keittonesteen seos 

erotetaan toisistaan pesussa. Massan pesun jälkeen massa lajitellaan, valkaistaan ja kuiva-

taan, jonka jälkeen se on valmista kuivattua sellumassaa. Kemikaalikierron eli niin sanotun 

talteenottolaitoksen tehtävä on muuttaa keiton jälkeen massasta erotettu neste, mustalipeä, 

takaisin keittoon kelpaavaan muotoon. Talteenottolaitos koostuu haihdutuslaitoksesta, soo-

dakattilasta ja valkolipeälaitoksesta. (Isotalo 2004, 61-72)  

Sulfaattisellutehtaalla vapautuu päästöjä ilmaan eri prosessivaiheissa ja merkittävimmät 

päästöyhdisteet ovat rikkipitoiset hajukaasut. Rikkipitoiset hajukaasut sisältävät pääasiassa 

rikkivetyä (H2S), metyylimerkaptaania (MM,CH3SH), dimetyylisulfidia (DMS,CH3SCH3)  

ja  dimetyylidisulfidia  (DMDS,CH3SSCH3), joita kutsutaan yleisesti pelkistyneiksi rik-

kiyhdisteiksi eli TRS (Total Reduced Sulfur) kaasuiksi. Sellutehtaalla vapautuu myös hak-

keen lämmityksen ja varastoinnin aikana orgaanisia haihtuvia yhdisteitä (VOC) kuten me-

tanolia ja tärpättiä. Näitä edellä mainittuja VOC kaasuja vapautuu myös rikkipitoisten ha-

jukaasujen joukkoon, esimerkiksi keittämöltä ja haihduttamolta. Valkaisussa ja val-

kaisukemikaalien valmistuksessa vapautuu ilmaan klooripitoisia yhdisteitä.  Alla olevassa 

kuvassa 1 on merkittävimmät prosessikohteet, mistä päästöjä vapautuu. (Hynninen 2008, 

118-122) 
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Puun käsittely Keitto Lajittelu Massan pesu Happivalkaisu

Haihduttamo

Soodakattila
Valkolipeän 

valmistuslaitos
Meesauuni

Kuori kattila

Valkaisu

Apukattila Säiliöt

Hajukaasut

Hiukkaset
SO2, NOx

Hiukkaset
SO2, Nox

TRS

Hajukaasut

HiukkasetHiukkaset
SO2, Nox

TRS

VOC Hajukaasut
Hajukaasut Kloori yhdisteitä

Valkaisukemikaalien 
valmistus

Kloori yhdisteitä
Hiukkaset
SO2, NOx

 

Kuva 1. Sellutehtaan merkittävimmät päästölähteet ilmaan. (Hynninen 2008, 119)  

Hajukaasuseoksen sisältämät pelkistyneet rikkiyhdisteet voivat ilman kanssa muodostaa 

tietyillä pitoisuuksilla räjähdysherkän seoksen. Jokaiselle hajukaasukomponentille on mää-

ritelty ylempi räjähdysraja UEL (Upper Explosion Limit) ja alempi räjähdysraja LEL (Lo-

wer Explosion Limit), joiden välissä hajukaasukomponentti voi syttyä tuotaessa siihen 

syttymiseen tarkoitettu alkuenergia. Näitten komponenttien räjähdysrajojen avulla määri-

tellään räjähdysrajat koko seokselle, jolloin alemman räjähdysrajan alapuolella hajukaasun 

pitoisuus on niin laimeata, ettei se syty ja vastaavasti ylemmän räjähdysrajan yläpuolella 

niin väkevää, ettei se syty. (Heinola et al. 2013, 9)   

Räjähdysrajojen avulla sulfaattisellutehtaalla syntyvät ja kerättävät lauhtumattomat eli niin 

sanotut NCG (Non-Condensable Gas) kaasut on jaoteltu väkeviin CNCG (Concentrated 

Non-Condensable Gas) ja laimeisiin DNCG (Diluted Non-Condensable Gas) hajukaasui-

hin. Laimeat hajukaasut ovat alemman räjähdysrajan alapuolella ja vastaavasti väkevät 

ovat ylemmän räjähdysrajan yläpuolella. Laimeat ja väkevät hajukaasut kerätään omilla 

linjoillaan, jottei seos pääsisi räjähdysrajojen väliin. (Heinola et al. 2013, 3-4)   

Laimeista hajukaasuista, joiden rikkikonsentraatiot ovat pieniä mutta määrät suuria, käyte-

tään myös englanninkielistä lyhennettä HVLC (High Volume, Low Concentration) ja vä-

kevien hajukaasujen osalta, joiden määrät ovat pieniä mutta rikkikonsentraatiot suuria, 

käytetään lyhennetä LVHC (Low Volume, High Concentration). (Heinola et al. 2013, 3-4)  
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Hajukaasujen sisältämät hajurikkikomponentit syntyvät pääosin keiton aikana natriumsul-

fidin hajoamisesta, sekä natriumsulfidi sulfidi-ionien ja ligniinin sisältämien metoksyyli-

ryhmien reagoidessa keskenään.  Hajurikkiyhdisteistä osa vapautuu keiton aikana ja osa 

sitoutuu mustalipeään, jonka jälkeen ne vapautuvat tehtaan eri osaprosesseissa, jossa vielä 

käsitellään mustalipeätä, esimerkiksi haihduttamolla, ruskean massan pesureilla ja ruskean 

massan lajittamolla. Hajurikkiyhdisteiden muodostumiseen vaikuttaa oleellisesti käytettä-

vän puuraaka-aineen metoksyyliryhmien ja keittoliuoksen sisältämän natriumsulfidin mää-

rä. (Seppälä et al. 2005, 182-183). 

Suomen soodakattilayhdistys kategorioi hajukaasut viiteen eri ryhmään, joita ovat laimeat 

hajukaasut, väkevät hajukaasut, liuottajan ja sekoitussäiliön hönkäkaasut, nestemäinen 

metanoli sekä nestemäinen tärpätti. (Heinola et al. 2013, 3)   

2.1 Pelkistyneet rikkiyhdisteet 

Kuten aiemmin on mainittu, sulfaattisellutehtaan rikkipitoiset hajukaasut eli TRS yhdisteet 

ovat pääosin peräisin keittonesteen, valkolipeän, sisältämästä natriumsulfidista. Natrium-

sulfidi hajoaa ja reagoi linginiinin metoksyyliryhmien kanssa muodostaen TRS-

komponentteja. (Järvensivu et al. 1997, 646) 

Rikkivetyä syntyy keittoliuoksen sisältämän natriumsulfidin hajotessa keittoliuoksessa 

seuraavien yhtälöiden mukaan: (Kock 1968, 1447; Järvensivu et al. 1997, 647 ) 

 𝑁𝑎2𝑆 → 𝑁𝑎2+ + 𝑆2    (1) 

 𝑆2− + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝑂𝐻− + 𝑆𝐻−   (2) 

 𝑆𝐻− + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐻2𝑆 + 𝑂𝐻−   (3) 

Sulfidin hajoaminen on kovasti riippuvainen liuoksen pH:sta ja keittoliuoksen pH:n ollessa 

alle 10 rikkivedyn syntyminen on jo huomattavaa. Keittoliuoksen pH:n ollessa keiton aika-

na välillä 12-14, tällöin vetysulfidi-ioni on hallitseva ja täten rikkivedyn muodostuminen 

on vähäistä. (Kock 1968, 1447) 

Muita pelkistyneitä rikkiyhdisteitä kuten metyylimerkaptaania (MM), dimetyylisulfidia 

(DMS) ja dimetyylidisulfidia (DMDS) syntyy, kun sulfidi ja vetysulfidi-ionit reagoivat 
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ligniinin metoksyyliryhmien kanssa. Pääasiassa metyylimerkaptaania muodostuu ensin, 

jonka jälkeen muodostuu dimetyylisulfidia tai dimetyylidisulfidia. (Kock 1968, 1448)  

Metyylimerkaptaania muodostuu reaktioyhtälöiden 4 ja 5 tavoin: (Kock 1968, 1448) 

 𝐿 − 𝑂𝐶𝐻3 + 𝑆𝐻− → 𝐿 − 𝑂− + 𝐶𝐻3𝑆𝐻   (4) 

 𝐿 − 𝑂𝐶𝐻3 + 𝑆2− → 𝐿 − 𝑂− + 𝐶𝐻3𝑆−   (5) 

Metyylimerkaptaania muodostuu reaktioyhtälön 5 jälkeen vasta silloin, kun merkaptidi-

ioni hajoaa vedessä reaktioyhtälön 6 tavoin. (Kock 1968, 1448) 

 𝐶𝐻3𝑆− + 𝐻+ → 𝐶𝐻3𝑆𝐻    (6) 

Dimetyylisulfidia voi syntyä kahdella eri tavalla: joko reaktioyhtälön 5 lopputuotteen mer-

kaptidi-ioni reagoi ligniinin kanssa tai sitten metyylimerkaptaani hajoaa natriumhydroksi-

din (NaOH) läsnä ollessa dimetyylisulfidiksi ja rikkivedyksi.  Reaktioyhtälössä 7 on kuvat-

tu merkaptidi-ionin reagoiminen ligniinin kanssa ja reaktioyhtälössä 8 on kuvattu metyyli-

merkaptaanin hajoaminen natriumhydroksidin läsnä ollessa. (Kock 1968, 1448) 

 𝐿 − 𝑂𝐶𝐻3 + 𝐶𝐻3𝑆− → 𝐿 − 𝑂− + 𝐶𝐻3𝑆𝐶𝐻3  (7) 

 2𝐶𝐻3𝑆𝐻 → (𝐶𝐻3)2𝑆 + 𝐻2𝑆   (8) 

Metyylimerkaptaanin joutuessa kosketuksiin ilman kanssa se hapettuu ja tällöin muodostuu 

reaktioyhtälön 9 mukaan dimetyylidisulfidia ja vettä. (Järvensivu et al. 1997, 647) 

 2𝐶𝐻3𝑆𝐻 +  
1

2
𝑂2 → 𝐶𝐻3𝑆𝑆𝐻3 + 𝐻2𝑂   (9) 

TRS- yhdisteistä pääosin keiton aikana syntyy metyylimerkaptaania ja dimetyylisulfidia. 

Rikkivetyä syntyy muualla, missä keittonesteen pH alentuu alle 10:neen, esimerkiksi haih-

duttamolla. DMDS syntyy pääosin osaprosesseissa, joissa mustalipeä pääsee kosketukseen 

ilman kanssa. (Järvensivu et al. 1997, 647)  

Orgaanisten rikkiyhdisteiden syntymisen määrään vaikuttaa keittoliuoksen sulfidipitoisuus 

ja mustalipeän sisältämän metoksyyliryhmien määrä. Sulfidipitoisuutta kasvattamalla kas-
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vavat myös orgaanisten rikkiyhdisteiden määrä suorassa suhteessa kasvatettuun sulfidipi-

toisuuteen. (Hynninen 1983, 1419)   

Mustalipeän metoksyyliryhmien määrä on riippuvainen käytettävästä puulajista, keittoläm-

pötilasta, keittoajasta, keitonesteen alkalisuudesta sekä mustalipeän uudelleenkäytöstä. 

Lehtipuiden ligniinit sisältävät tunnetusti 20 % enemmän metoksyyliryhmiä, jolloin niitä 

keitettäessä syntyy orgaanisia rikkiyhdisteitä enemmän kuin keitettäessä havupuita.  Keit-

tolämpötilan nosto tai pidentäminen muiden muuttujien ollessa vakiona lisää orgaanisten 

rikkiyhdisteiden syntymisen määrää. Tosin keittolämpötilan nostaminen nopeuttaa enem-

män keittoprosessia kuin orgaanisten rikkiyhdisteiden syntyä. Mustalipeän uudelleenkäyttö 

nostattaa keittoliuoksen sulfiditeettiä ja mustalipeän sisältämä ligniini nostattaa metoksyy-

liryhmien määrää keitossa, jolloin muodostuvien rikkiyhdisteiden määrä on myös suurem-

pi. (Hynninen 1983, 1419-1420;  Kock 1968, 1449)      

2.2 Metanoli 

Metanoli (CH3OH) syntyy sulfaattisellutehtaalla pääosin kahdella tavalla: hemiselluloosan 

sisältämän 4-0-metyyliglukuronihapon alkalisessa hydrolyysissa tai ligniinin demetylaation 

kautta. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että suurin osa keiton aikana syntyvästä me-

tanolista syntyy alkalisessa hydrolyysissa kuvan 2 mukaan. (Zhu et al. 1999, 1-2)     

 

Kuva 2. Metanolin syntyminen alkalisessa hydrolyysissa. (Zhu et al. 1999, 1-2)     

Ligniinin demetylaation kautta metanolia syntyy keitossa noin 20 % ja pienemmissä mää-

rin metanolia voi tällä tavoin syntyä haihduttamon mustalipeäsäiliöissä, kuvan 3 mukaan. 

(Zhu et al. 1999, 1-2)     
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Kuva 3. Metanolin syntyminen ligniinin demetylaation kautta. (Zhu et al.1999,1-2)  

Keitossa syntyvän metanolin määrään vaikuttaa puun sisältämä metoksyyliryhmien määrä, 

pitoisuus, keittoaika, keittokappa, pH ja keittolämpötila. Lehtipuut sisältävät enemmän 

metoksyyliryhmiä kuin havupuut, joten lehtipuita keitettäessä metanolia syntyy enemmän 

kuin havupuita keitettäessä. (Zhu et al. 1999, 2) 

2.3 Tärpätti 

Yksi sulfaattisellutehtaan rinnakkaistuotteena oleva tuote on tärpätti. Tärpätti muodostuu 

puun uuteaineen, pihkan, helposti haihtuvista komponenteista eli terpeeneistä.  Molemmat 

puulajit eli lehtipuut ja havupuut sisältävät uuteaineina pihkaa, mutta lehtipuiden ter-

peeniyhdisteet ovat pääasiassa korkeampia yhdisteitä, joissa ei ole helposti haihtuvia yh-

disteitä. Havupuut sen sijaan sisältävät helposti haihtuvia terpeenejä ja näitä ovat esimer-

kiksi mono-, seskvi- ja diterpeenit, joiden bruttokaava on (C5H8)n. (Isotalo 2004, 103)  

Havupuiden sulfaattikeittoprosessissa syntyvän raakatärpätin pääkomponentin muodosta-

vat pääasiassa monoterpeenit, joiden pääkomponentit osuuksineen ovat a-pineeni (50-80 

%), β-bineeni (2-7 %) ja delta
3
- kareeni (10-30 %). Terpeenit alkavat haihtua hakkeesta 

lämpötilan ylittäessä 70 °C, joten terpeenejä vapautuu hakkeen lämmityksen aikana, keiton 

alussa sekä lämpötilan nostovaiheessa. Lisäksi osa tärpätistä liukenee mustalipeään, eikä 

vapaudu ollenkaan.  Keitossa haihtuvat terpeenipitoiset kaasut poistetaan keittimien kaasa-

uksissa ja lauhdutetaan nesteeksi. (Isotalo 2004, 103-104; Hynninen 1983, 1450) 

Tärpättikaasu on hyvin helposti räjähtävä kaasu. Tärpätin alempi räjähdysraja ilmassa on 

0.8 % ja ylempi 6 %.  Puhtaan tärpättiliekin nopeus on 154 m/s. Näiden tärpätin ominai-
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suuksien takia hajukaasuista olisi syytä erottaa mahdollisimman paljon tärpättiä pois. (Hei-

nola et al. 2013, 7)   

Tärpätin erottaminen hajukaasuista tapahtuu jäähdyttämällä hajukaasuvirtaa pesurissa tai 

lauhduttimessa, jolloin tärpätti erottuu hajukaasuvirrasta lauhteeseen. Tehokkaasta lauhdut-

tamisesta huolimatta terpeenejä jää vielä käsiteltävään kaasuseokseen terpeenien osapainet-

ta vastaava määrä. (Heinola et al. 2013, 7) Tärpätin määrä riippuu havupuulajista, kasvu-

paikasta ja puun tuoreudesta. Mäntyä keitettäessä tärpätin määrä on noin 2-12 kg ja kuusta 

käytettäessä 2-3 kg tärpättiä sellutonnia kohden (Isotalo 2004, 104).   

2.4 Komponenttien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet  

Hajukaasujen komponenttien fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet on esitelty taulukossa 

1. 

Taulukko 1. Hajukaasukomponenttien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. (Kansainväliset 

kemikaalikortit. 2005; Heinola et al. 2013, 10; viitattu lähteeseen Burgess ja Young 1992) 
  Rikki-

vety 

MM DMS DMDS Tärpätti Metanoli 

Kaava  H2S CH3S

H 

(CH3 )2S (CH3 )2S2 C10H16 CH3OH 

Molekyylimassa g/mol 34.1 48.1 62.1 94.2 136 32 

Kiehumispiste  °C -60 6 38 110 150 65 

Sulamislämpötila °C -85 -123 -93 -85 -55 -98 

Höyrynpaine  kPa 1880 202 53.2 3.8 0.25-

0.67 

12.8 

Suhteellinen tiheys 

(vesi=1) 

 1 0.9 0.85 1.06 0.9 0.79 

Suhteellinen höyryn 

tiheys (ilma=1) 

 1.19 1.66 2.1 3.2 4.6-4.8 1.1 

Liukoisuus veteen   g/100 ml 0.5 2.3 Ei liuke-

ne 

0.25 (huono) Ei 

liukene 

Sekoittuu 

Lämpöarvo HHV  MJ/kg 15 22 31 23 41 22 

LEL % 4.3 3.9 2.2 1.1 0.8 5.5 

UEL % 46 21.8 19.7 16 6 36.5 

Itsesyttymislämpötila °C 270 340 205 300 247 385 
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3 HAJUKAASUJEN KERÄILYKOHTEITA 

Tässä kappaleessa käsitellään sellutehtaan prosessi yleisellä tasolla ja samalla kerrotaan 

hajukaasujen keräilykohteita, joita tehtailla voi olla. Ensiksi käsitellään kuitulinja, joka 

koostuu keittimestä, massan pesuosastosta, lajittamosta, happivalkaisusta ja valkaisusta. 

Tämän jälkeen käsitellään talteenottolaitos, joka koostuu haihduttamosta, soodakattilasta ja 

valkolipeälaitoksesta. Lisäksi lyhyesti käsitellään mäntyöljykeittämö ja viemäristö.  

Kuitulinjan osaprosessin kulku ei välttämättä aina ole kyseinen, vaan se voi vaihdella. Aina 

tehtaalla ei välttämättä ole happivalkaisua ja lajittamon sijainti voi vaihdella tehtaalla.   

Pääsääntöisesti väkeviä hajukaasuja, joiden rikkikonsentraatio on yli 5 g/m
3
n, kerätään 

keittämöltä, haihduttamolta ja strippauslaitteistolta. Laimeita hajukaasuja, joita syntyy jo-

kaisessa prosessivaiheessa, jossa ruskea massa, mustalipeä tai viherlipeä pääsee kosketuk-

siin ilman kanssa, kerätään pääsääntöisesti keittämöltä, ruskean massan pesuosastolta, lajit-

tamosta sekä kaikista säilöistä, jotka sisältävät mustalipeätä. Talteenoton osalta laimeita 

hajukaasuja kerätään haihduttamolta, mäntyöljykeittämöltä ja valkolipeälaitokselta. Lai-

meitten hajukaasujen rikkikonsentraatio on yleensä pienempää kuin 0,5 g/m
3
n. (Järvensivu 

et al. 1997, 646; Suhr et al. 2015, 244-245)  

Kuvassa 4 on laimeiden ja väkevien hajukaasujen tyypillisimmät keräilykohteet.  

Puun käsittely Keittämö Lajittelu Massan pesu Happivalkaisu

Haihduttamo

Soodakattila
Valkolipeän 

valmistuslaitos
Meesauuni

Kuori kattila

Valkaisu

Säiliöt

Laimeita ja väkeviä 
hajukaasuja

Laimeita ja väkeviä 
hajukaasuja

Laimeat hajukaasut

Laimeat ja väkevät 
hajukaasut Laimeat hajukaasut

Valkaisukemikaalien 
valmistus

Laimeita hajukaasuja
Laimeat hajukaasut

Laimeat hajukaasut

 

Kuva 4. Laimeiden ja väkevien hajukaasujen tyypillisiä keräilykohteita. (Muokattu kohteesta Hyn-

ninen. 2008, 119) 
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3.1 Keittoprosessi 

Sulfaattisellutehtaalla puun kuorimisen, hakettamisen ja seulomisen jälkeen hakepalat kei-

tetään lämmön ja kemikaalien avulla erillisessä sellukeittimessä tarkoituksena liuottaa 

puun kuituja sitovaa ligniiniä pois. Kaiken ligniinin poistaminen vaatisi keitolta voimak-

kaat olosuhteet mikä vaurioittaisi kuituja, joten osa ligniinistä jätetään massaan ja poiste-

taan vasta happivaiheessa ja valkaisussa. Käytettävänä keittokemikaalina sulfaattikeitossa 

käytetään natriumhydroksidin ja natriumsulfidin seosta, niin kutsuttua valkolipeää. Valko-

lipeän sisältämä natriumhydroksidi toimii sellunkeitossa ligniiniä liuottavana kemikaalina 

ja natriumsulfidi taas nopeuttaa tätä reaktiota ja vähentää selluloosan liukenemista. Natri-

umsulfidin osuutta vaikuttavassa alkalissa kuvataan sulfiditeettillä ja sen kaava on esitetty 

alla. (Isotalo 2004, 62-67; Seppälä et al. 2005, 79)  

  𝑆𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 =  
𝑁𝑎2𝑆

𝑁𝑎2𝑆+𝑁𝑎𝑂𝐻
∗ 100%      (10) 

Keiton aikana melkein kaikki natriumhydroksidi kuluu, mutta ainoastaan 20–30 %:ia sulfi-

diteetistä. Sulfiditeettitaso vaihtelee eri tehtaissa ja se on tyypillisesti 25-45 %. Sulfiditee-

tin korkealla tasolla on myönteinen vaikutus keittoon, mutta samalla hajurikkipäästöt ja 

korroosio-ongelmat kasvavat. (Gustafsson et al. 2011, 277-278)    

Keittäminen voi tapahtua yhdessä isossa jatkuvatoimisessa keittimessä eli vuokeittimessä 

tai sitten monessa pienemmissä keittimissä eli niin sanotuissa eräkeittimissä.  Jatkuvatoi-

misessa keittimessä hake syötetään korkeaan pystymalliseen keittimeen yhdessä valkolipe-

än kanssa. Hake valuu keitintä pitkin alaspäin keittyen samalla selluksi. Jatkuvatoimisessa 

keittämisessä keittäminen lopetetaan noin tornin puolivälissä, jolloin keittoneste imetään 

keskisihtien kautta pois keittimestä. Keitetty massa vielä pestään yleensä tornin alaosassa 

laihamustalipeällä ennen sen johtamista keittimen jälkeiseen puskusäiliöön. Jatkuvatoimi-

nen keitin voi olla varusteltu ennen keitintä olevalla erillisellä esi-imeytystornilla. (Isotalo 

2004, 62) 

Eräkeittimissä hake keitetään 4:ssä-10:ssä pienemmässä keittimessä, jotka voivat olla kool-

taan 80-900 m
3
. Itse keittäminen tapahtuu jokaisessa keittimessä vaihe vaiheeltaan ja jokai-

sessa keittimessä on vuorollaan haketäyttö, lipeätäytöt, lämmitysvaihe, keitto ja keittimen 

tyhjennys. (Gustafsson et al. 2011, 286–289) 
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3.1.1 Jatkuvatoiminen keittämö 

Jatkuvatoimisessa keittoprosessissa kerättäviä hajukaasuja vapautuu pääosin kahdessa eri 

vaiheessa: hakkeen pasutuksen aikana ja mustalipeän paisunnan aikana.  Ennen hakkeen 

keittämistä hakkeesta poistetaan ilma höyrykäsittelyllä eli pasutuksella. Höyrykäsittelyssä 

hake lämmitettään höyryllä lähelle 100 °C, jolloin hakkeen sisältämä ilma lämpenemisen 

johdosta laajenee ja poistuu hakkeesta.  Havupuiden hakkeen esilämmityksen aikana hak-

keesta alkaa haihtua ilman lisäksi tärpättipitoisia kaasuja lämpötilan ylittäessä 70 °C. Pasu-

tus voidaan tehdä hakesiilossa tai hakesiilon jälkeisellä ruuvikuljettimella eli niin sanotulla 

pasutusastialla. Lämmitykseen voidaan käyttää tuorehöyryä, toisiohöyryä tai keittämön 

jälkeisen mustalipeän paisunnassa vapautuvaa höyryä. Lämmityshöyrynä yleensä käyte-

tään keittämön jälkeisen mustalipeän paisunnassa vapautuvaa höyryä. (KnowPulp 2014a)  

Jatkuvatoimisessa keitossa keitto tapahtuu 10–15 bar:in paineessa ja 110–170 °C lämpöti-

lassa, jolloin keitosta poistuva mustalipeä täytyy ennen haihduttamolle ohjaamista laskea 

keittimen paineesta ilmanpaineeseen ja alempaan lämpötilaan niin sanotussa paisutuksessa. 

Paisutus tapahtuu erillisissä paisunta-astioissa, joissa mustalipeän paine ja lämpötila laske-

taan. Paisutuksen aikana mustalipeän paine laskee, jolloin mustalipeä alkaa kiehua. Tämän 

kiehumisen aikana mustalipeästä poistuu höyryä, joka sisältää vesihöyryn lisäksi runsaasti 

hajurikkikomponentteja. Tätä paisunnassa vapautuvaa höyryä yleensä käytetään hakkeen 

pasutuksessa, mutta jos tätä ei käytetä, se kerätään väkevien hajukaasujen keräilyyn. En-

simmäisenä nämä kaasut käsitellään paisunnan jälkeisellä hönkälauhduttimella, jossa kaa-

suvirrasta lauhdutetaan höyry, metanoli ja mahdolliset tärpättipitoiset kaasut. Lauhde ohja-

taan likaislauhdesäiliöön tai tärpätinerotukseen, joista tyypillisesti taas kerätään hajukaasu-

ja väkevien hajukaasujen keräilyyn. (KnowPulp 2014a)  

Kun hakkeen pasutus tehdään hakesiilossa, vapautuvat hajukaasut hakesiilosta kerätään 

tavallisesti laimeiden hajukaasujen keräilyyn. Vapautuvat hajukaasut käsitellään yleensä 

putkimallisella lämmönvaihtimella ja mahdollisella tärpättipesurilla, missä kaasuvirrasta 

lauhdutetaan höyry, metanoli ja mahdollinen tärpätti. Hakkeen pasutus tehdessä erillisessä 

paineellisessa pasutusastiassa, hajukaasut kerätään tavallisesti väkevien hajukaasujen ke-

räilyyn. (Gustafsson et al. 2011, 348)  
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Kuvassa 5 on kuvattu, miten paisunta-astian höyry johdetaan hakesiilon hakkeen lämmi-

tykseen tai sitten väkevien hajukaasujen hönkälauhduttimelle. Kuvassa on myös hakesii-

losta lähtevä laimeiden hajukaasujen linja laimeiden hajukaasujen hönkälauhduttimelle.  

 

Kuva 5. Jatkuvatoimisen keittämön hajukaasuvirrat. (KnowPulp 2014a) 

3.1.2 Eräkeittämö 

Eräkeittämöltä hajukaasuja kerätään useammasta kohteesta kuin jatkuvatoimisella keittä-

möllä, koska keitinalueella keittoon tarkoitettuja laitteistoja on enemmän ja itse hakkeen 

keittäminen tapahtuu tyypillisesti 4:ssä-10:ssä keittimessä, jotka ovat kooltaan 80–900 m
3
. 

Eräkeitossa haketta ei yleensä erikseen pasuteta, eikä eräkeittämön hakesiiloa lämmitetä 

höyryllä. Hake syötetään keittimeen yhdessä tuorehöyryn kanssa, jotta haketta saataisiin 

menemään enemmän keittimeen. Keittimen hakkeentäytön aikana keittimestä poistetaan 

samalla kaasuja, jotka sisältävät jatkuvatoimisen keiton tavoin ilmaa, lauhtumattomia kaa-

suja, vettä ja höyryä. Eräkeittämöön kuuluu yleensä useampia säiliöitä kuin jatkuvatoimi-

sessa keittämössä ja keittämön tankkialue koostuu yleensä kuumamustalipeäakuista, kuu-
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mavalkolipeäakuista, imeytyslipeäsäiliöstä, syrjäytyslipeäsäiliöstä, mustalipeäsäiliöstä, 

purkusäiliöstä ja suovanerotussäiliöistä. (Uusitalo & Svedman 2000, 501) 

Väkeviä hajukaasuja kerätään keittimistä keittimien lämmitysvaiheen aikana, jolloin kei-

tintä kaasataan keittimien keski- tai yläpään syrjäytyssihtien kautta. Kaasaukset johdetaan 

keittämöllä olevaan kylmempään kuumamustalipeäakkuun. Kuumamustalipeäakusta kaa-

sut kaasataan lauhduttimelle, missä kaasujen sisältämä metanoli, tärpätti ja höyry lauhdute-

taan. Erottuva lauhde johdetaan tärpätin erotukseen ja lauhtumattomat kaasut väkevien 

hajukaasujen käsittelyjärjestelmän kautta kaasujen käsittelyyn. (Uusitalo & Svedman 2000, 

505-508)  

Laimeita hajukaasuja kerätään eräkeittämöltä ilmanpaineisista olevista säiliöstä, esimerkik-

si puskusäiliöstä, suodossäiliöistä ja mustalipeäsäiliöstä. Laimeiden hajukaasujen käsitte-

lyyn myös kerätään haketäytön aikana poistettu ilma ja lauhtumaton höyry. Keittimien 

haketäytön kaasut yleensä kerätään keittimien keskisihtien kautta oman puhaltimen avulla 

laimeiden hajukaasujen keräilyyn. (Uusitalo & Svedman 2000, 504-508)  

Kuvassa 6 on eräkeittämön laimeiden (HVLC) ja väkevien (LVHC) hajukaasujen virrat 

kuvattu. Kuvassa keittämön säiliöalueelta kerätään kaasuja laimeiden hajukaasujen keräi-

lyyn. Paineellisista kuumavalkolipeäakuista (HWL, Hot White Liquor) ja kuumista musta-

lipeäakuista (HBL, Hot Black Liquor) kerätään kaasaukset väkevien hajukaasujen keräi-

lyyn.  Keittimistä on kuvattu haketäytön aikainen poistokaasu laimeiden hajukaasujen ke-

räilyyn ja väkevien hajukaasujen linja keittimien kaasauksista kylmempään kuumamustali-

peäakkuun. (Uusitalo & Svedman 2000, 504-508) 
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Kuva 6. Eräkeittämön laimeiden (HVLC) ja väkevien hajukaasujen hajukaasuvirrat (LVHC). (Uu-

sitalo& Svedman 2000, 504)         

3.2  Massan pesuosasto 

Sellumassa sisältää keiton jälkeen myös liuennutta puu-ainesta ja keittokemikaaleja, jotka 

keiton jälkeen erotetaan massan pesuosastolla erilleen sellumassasta. Pesun jälkeen massan 

tulisi olla mahdollisimman puhdasta jatkokäsittelyä varten. Lisäksi erotettavan jäteliemen 

tulisi olla mahdollisimman vähän laimennettua tulevaa haihdutusta varten.  Sellumassan 

pesuun on olemassa useita erilaisia laitteita ja yleensä jatkuvatoimisessa keittämössä en-

simmäinen pesuvaihe alkaa jo keittimessä, jolloin keittimeen syötetään pohjan kautta läm-

mitettyä pesulipeätä. Tämän jälkeen erillisinä ja yleisimmin käytettyinä pesulaitteina voi 

kuitulinjalla olla diffusööripesuri, rumpusuodatin tai pesupuristin. Diffusööripesuri voi olla 

paineellinen tai atmosfäärinen. Paineellinen diffusööripesuri on yleensä sijoitettuna heti 

keittimen jälkeen. Rumpusuodattimet voivat olla imusuodattimia tai painesuodattimia. 

(Seppälä et al. 2005, 101-107) 

Massan pesujärjestelmä koostuu monesta pesulaitteesta ja nykyaikaisessa pesemössä käy-

tetään vastavirtapesua, missä puhtain pesuvesi tuodaan viimeiseen pesuvaiheeseen. Vii-

meisessä vaiheessa saatavaa suodosta taas käytetään edellisissä vaiheissa pesunesteenä ja 

ensimmäisen vaiheen pesuneste johdetaan keittämön kautta haihduttamolle jatkokäsittelyä 

varten. Pesunesteenä voidaan käyttää lämmintä puhdasta vettä tai kierrätettyä riittävän 

puhdasta vesijaetta, yleensä haihduttamon lauhdetta. (Seppälä et al. 2005, 108). 
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Ruskean massan pesuosastolla muodostuu rikkipitoisista kaasuista pääasiassa merkaptaa-

nia, dimetyylisulfidia ja dimetyylidisulfidia. Muodostuvien kaasujen määrään vaikuttaa, 

mitä pesunestettä käytetään massan pesussa. Käytettäessä haihduttamon lauhdetta muodos-

tuva kaasumäärä on riippuvainen lauhteen puhtaudesta. Mitä enemmän TRS-

komponentteja lauhde sisältää sitä enemmän vapautuu hajurikkiyhdisteitä pesuosastolla. 

(Koczkur et al. 1995, 3–4)  

Imurumpusuodattimia käytettäessä hajurikkiyhdisteet pääsevät vapautumaan pesuvesisuih-

kuista, massan pinnasta ja pesurin suodossäiliöstä. Näissä suodattimissa käytetään omia 

puhaltimia, joilla imetään muodostuvia kaasuja pesurista. (Kock 1968, 1475). Imurum-

pusuodattimet eivät ole täysin suljettuja rakenteeltaan, joten samalla imetään paljon lai-

mennusilmaa hajukaasujen joukkoon (Koczkur et al. 1995, 3–4) ja tämän takia imurum-

pusuodattimet voivat olla suurin yksittäinen laimeitten hajukaasujen keräilykohde (Lin. 

3.6-6). 

Paineellisista rumpusuodattimista, joissa pidetään ylipaine huuvan sisällä erillisellä puhal-

timella. Kerättävät hajukaasumäärät ovat pienempiä kuin avonaisissa imurumpusuodatin-

pesulaitteissa, mutta pitoisuudet ovat täten myös suuremmat. (Kock 1475, 1457; Gustafs-

son et al. 2011, 419)   

Diffusööripesurit ovat suljetulla systeemillä toimivia, jolloin massa pääsee kosketuksiin 

ilman kanssa hyvin vähän. Näitten päästömäärät ovat tämän takia vähäisemmät kuin imu-

rumpusuodattimien. (Koczkur et al. 1995, 3–4)  

Massan pesuosastolta tyypillisesti kerätään laimeita hajukaasuja ruskean massan pesureilta, 

pesurien suodossäiliöiltä ja muista säiliöistä, jotka sisältävät valkaisematonta massaa tai 

mustalipeätä. (Bajipai 2015, 152) 
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3.3 Lajittelu 

Keittämisen jälkeen massa vielä sisältää epäpuhtauksia esimerkiksi keittämättömiä oksia ja 

tikkuja, sekä muita hakkeen mukana tulevia epäpuhtauksia esimerkiksi hiekkaa ja kiviä. 

Nämä epäpuhtaudet lajitellaan erilleen hyvästä massasta lajittelussa, joka tehdään ruskealle 

massalle ennen valkaisua ja valkaistulle massalle jälkivalkaisun jälkeen. Lajittelu tyypilli-

sesti koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat karkealajittelu, hienolajittelu, rejektin 

lajittelu ja valkaistun massan puhdistus. (Seppälä et al. 2005, 110-112). 

Ruskean massan lajittelun prosessisijainti voi vaihdella tehtaissa ja uusimmissa tehtaissa se 

on yleensä sijoitettuna pesuvaiheitten väliin ennen happivaihetta (Seppälä et al. 2005, 110-

112). Kuitenkin, jos ruskean massan pesuosastolla käytetään pesureina imurumpusuodat-

timia tai pesupuristimia, tulisi lajittelu tällöin tehdä ennen pesuosastoa. Karkeassa 

lajittelussa massassa olevat isoimmat epäpuhtaudet, kuten kivet, keittämättömät hakkeet ja 

oksat erottuisivat, jolloin vältyttäisiin pesureitten laitevioilta. (Tervola et al. 2011, 428)  

Lajittamot koostuvat nykyisin suljetusta karkealajittelusta, hienolajittelujsta ja rejektin 

lajittelusta, jossa käytetään paineellisia lajittimia ja pesureita. Lajittelussa on käytetty 

avoimia tärinälajittimia, mutta niistä on avoimen tekniikan vuoksi yleisesti luovuttu. 

(Seppälä et al. 2005, 115-118)  

Ruskean massan lajittamosta yleensä kerätään laimeita hajukaasuja lajittamon ja rejektin 

pesureilta ja säilöiltä (Bajipai 2015, 152). Kuvassa 7 on lajittamo ennen ruskean massan 

pesua, josta kerätään laimeita hajukaasuja keittimen jälkeisestä puskusäilöistä, 

oksapesurilta ja rejektipesurilta. Lisäksi kuvassa on ruskean massan pesuosaston laimeiden 

hajukaasujen keräily kahdelta pesupuristimelta ja pesupuristimien suodossäilöiltä. (Tuomi-

nen et al. 2010, 16) 



26 

 

Happivaihe

Keittämö

Laimeiden 

hajukaasujen 

keräilyyn

Keittämö

Suodok

sen 

puskuri 

säiliö

Suodos

Tyhje

nnyss

äiliö

Puskusäiliö

Lajittamo

Toisen 

portaan 

lajitin

Kolman

nen 

portaan 

lajitin

Pesupu

ristin
Pesupu

ristin

Lipeäsäiliö

Suodos

säiliö

Rejekti 

pesuri

Oksape

suri

Laimeiden 

hajukaasujen 

keräilyyn

 

Kuva 7. Ruskean massan lajittamon ja pesuosaston laimeiden hajukaasujen hajukaasuvirrat. (Muo-

kattu kohteesta Tuominen et al. 2010, 16) 

3.4 Happidelignifiointi  

Keitossa alkanutta ligniinin vähentämistä jatketaan hapen ja alkalien avulla happidelignifi-

oinnissa, jota kutsutaan myös happivaiheeksi. Happivaiheessa massaan sekoitetaan alkalia, 

happea ja höyryä, jonka jälkeen seos pumpataan paineelliseen reaktoritorniin, missä seok-

selle annetaan reagointiaikaa. Massa tulee reaktoritorniin alakautta ja reaktoritornissa mas-

san lämpötila on 80-110 °C ja paine reaktorin yläpäässä 3-4 bar. Massa puretaan reaktori-

tornin yläpäästä paineettomaan puskusäiliöön tai puskuputkeen, jossa massasta erottuu 

kaasut. Massan ollessa yli 100 °C osa massan mukana tulevasta vedestä höyrystyy kaasu-

jen mukaan. Reaktoritornin jälkeen massasta pestään syntyneet reaktiotuotteet ja jäännös-

kemikaalit pois erillisessä pesurissa. (KnowPulp 2014b)   

Happidelignifiointi voi olla yksivaiheinen tai kaksivaiheinen. Kaksivaiheisessa on kaksi 

reaktoria ja yksivaiheisessa ainoastaan yksi reaktori. Yksivaiheisella happivaiheella voi-
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daan ligniiniä vähentää 40-65 % ja kaksivaiheisella päästään vielä 10-20 %-yksikköä pi-

demmälle. (KnowPulp 2014b)    

Seuraavassa kuvassa 8 on 2-vaiheinen happivalkaisu, josta kerätään hönkiä valkaisun hön-

käpesurille käsiteltäväksi. Keräilykohteina on reaktoreiden jälkeinen puskusäiliö, pesupu-

ristin ja pesupuristimen suodossäiliö. Happivalkaisusta kerätään yleensä hönkiä laimeiden 

hajukaasujen keräilyyn, jotka menevät termiseen hapetukseen.    
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Kuva 8. Happidelignifioinnin hönkävirrat. (Muokattu kohteesta Tuominen et al. 2010, 16) 

3.5 Valkaisu 

Valkaisuun tuleva massa vielä sisältää jäännösligniiniä, mikä näkyy massassa värinä. Tämä 

jäännösligniini on valkaisussa tarkoituksena poistaa tai vaalentaa kemikaalien avulla riip-

puen siitä, onko kemiallinen massa vai mekaaninen massa kyseessä. Kemiallisista massois-

ta ligniini poistetaan ja mekaanisista massoista yleensä vähennetään. Jotta massan lujuus ei 

heikkenisi, valkaisu suoritetaan useassa emäksisessä ja happamassa vaiheessa. Jokaisen 

vaiheen jälkeen massasta erotetaan liuennut ligniini pesemällä massa erillisellä pesurilla. 

(Seppälä et al. 2005,122-132). Valkaisussa yleisimmin käytettyinä kemikaaleina on ollut 
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klooridioksidi (ClO2), happi (O2), peroksidi (H2O2), natriumhydroksidi (NaOH) ja ozoni 

(O3). (Suhr et al. 2015, 201) 

Valkaisussa muodostuu pääsääntöisesti joko happamia tai alkalisia valkaisukemikaalihön-

kiä. Valkaisukemikaalihönkien lisäksi valkaisussa muodostuu myös VOC kaasuja, muun 

muassa metanolia ja asetaldehydiä. Näitä kaikkia jäännöskaasuja kerätään valkaisuvaiheit-

ten pesureilta, valkaisutorneilta ja pesureitten suodossäiliöiltä. (KnowPulp 2014c) Jos mas-

sa vielä sisältää mustalipeätä valkaisuun tullessa, voi TRS- yhdisteitä vapautua myös val-

kaisussa. Nämä määrät ovat yleensä pieniä johtuen valkaisun hapettavista olosuhteista. 

(Koczkur et al. 1995, 15)  

Happamat höngät tulevat happamista vaiheista ja ovat pääsääntöisesti klooridioksidihön-

kiä. Klooridioksidihöngät kerätään valkaisun omalle hönkäpesurille käsittelyyn, jonka jäl-

keen ne johdetaan ulkoilmaan. Alkalisten vaiheitten höngät johdetaan tavallisesti käsitte-

lemättömänä happamien hönkäpesurin poistopuolelle. Valkaisun hönkäpesuri on kuvattu 

kuvassa 9.  

 

Kuva 9. Valkaisun hönkäpesuri. (KnowPulp 2014c) 
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3.6 Haihduttamo 

Kuitulinjalta tuleva mustalipeä sisältää keitossa käytettyjä epäorgaanisia kemikaaleja sekä 

puusta liuenneita orgaanisia aineksia kuten ligniiniä ja hemiselluloosaa. Mustalipeän sisäl-

tämä orgaaninen osuus voidaan hyödyntää soodakattilalla lämmöntuotantoon ja epäorgaa-

nien osuus voidaan regeneroida soodakattilassa ja kaustisoinnissa takaisin keittoon kelpaa-

vaan muotoon. (Parviainen et al. 2008, 38) 

Kuitulinjalla mustalipeä erotetaan massasta massan pesun aikana ja pumpataan tämän jäl-

keen haihduttamon säiliöihin. Mustalipeän kuiva-ainepitoisuus on tässä vaiheessa 14-18% 

riippuen pesussa käytetystä vesimäärästä ja pesujärjestelmän tehokkuudesta. Mustalipeän 

alhaisen kuiva-aineen ja suuren vesipitoisuuden takia se ei tällaisenaan vielä sovellu poltet-

tavaksi soodakattilalle.  Ennen soodakattilalle ohjaamista mustalipeän kuiva-aine nostetaan 

haihduttamolla soodakattilalle polttoon kelpaavaan kuiva-ainepitoisuuteen 60-80%:iin. 

Tämä kuiva-aineen nosto tapahtuu haihduttamalla mustalipeässä olevaa vettä lämmön 

avulla, jolloin kuiva-aine nousee. Mustalipeä on haihduttamolle tullessa hyvin helposti 

vaahtoava 14-18%:in  kuiva-aineessa, joten ennen haihduttamolle ohjaamista mustalipeän 

kuiva-ainepitoisuus täytyy nostaa 18–22%:iin lisäämällä siihen haihduttamon loppupäästä 

saatavaa vahvempaa mustalipeätä. Tämän jälkeen mustalipeä ohjataan haihduttamolle, 

missä sen kuiva-ainepitoisuus nostetaan vaihe kerrallaan haluttuun pitoisuuteen. (Seppälä 

et al. 2005, 147; Parviainen et al. 2008, 38-67) 

Yleisin käytetty haihduttamotyyppi on monivaihehaihduttamo, mikä koostuu 5-7:stä sar-

jaan liitetystä haihdutinyksiköstä, jotka pitävät sisällään lämmönvaihtimen ja pisaranerot-

timen.  Monivaihehaihduttamossa yksiköt nimetään höyrynvirtaussuunnassa, jossa ensim-

mäiseen yksikköön syötettävän yksin numero on 1.  Tuoretta eli puhdasta höyryä käytetään 

ainoastaan ensimmäisessä vaiheessa olevan lipeän veden kiehuttamiseen, minkä jälkeen 

toisessa vaiheessa veden kiehuttamiseen käytetään ensimmäisessä vaiheessa vapautunutta 

haihdehöyryä, jonka paine ja lämpötila on matalampi. Tällä tavoin prosessia jatketaan vii-

meiseen vaiheeseen asti ja viimeisestä vaiheesta haihtuva haihdehöyry lauhdutetaan jääh-

dytysveden avulla pintalauhduttimessa likaiseksi lauhteeksi. Pintalauhdutin luo samalla 

alipaineen haihduttamon loppupäähän, joka mahdollistaa matalampipaineisen ja matalam-

man lämpötilan omaavien haihdehöyryjen etenemisen yksiköistä toiseen ja viimeiseksi 
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pintalauhduttimelle. Pintalauhduttimelta ja haihdutinyksiköiltä poistetaan lauhtumattomia 

kaasuja erillisellä tyhjiöpumpulla tai höyryejektorilla väkevien hajukaasujen keräilyyn. 

(Parviainen et al. 2008, 38–72) 

Mustalipeän viskositeetti nousee lipeän kuiva-aineen noustessa, ja haihdutettaessa mustali-

peä yli 75 %:n kuiva-ainepitoisuuteen tällöin haihduttamon jälkeinen lipeä yleensä varas-

toidaan paineellisessa polttolipeäsäiliössä. Paineellisessa polttolipeäsäiliössä lipeä voidaan 

varastoida korkeammassa lämpötilassa viskositeetin alentamiseksi, jolloin sen pumppaa-

minen on vielä mahdollista. Paineellisen polttolipeäsäiliön kaasaukset, ovat vahvoja haju-

kaasuja ja ne tulisi johtaa vahvojen hajukaasujen keräilyyn. (Parviainen et al. 2008, 38–72) 

Lipeän viskositeetin alentaminen voidaan tehdä myös lipeän lämpökäsittelyllä. Lipeän 

lämpökäsittelyssä mustalipeä käsitellään 30 minuuttia 180 °C tai 15 minuuttia 195 °C, jol-

loin lipeässä olevat korkean viskoosin aiheuttamat pitkät orgaaniset molekyylit pilkkoutu-

vat pienemmiksi ja tällöin viskositeetti laskee pysyvästi. Lipeän lämpökäsittelyn seurauk-

sena mustalipeästä vapautuu 2-5 kg sellutonnia kohden orgaanisia rikkiyhdisteitä ja me-

tanolia, jotka johdetaan haihduttamon yksiköitten haihdehöyryjen mukana väkevien haju-

kaasujen keräilyyn tai sitten suoraan likaislauhteille puhdistukseen tarkoitetulle strippaus-

kolonnille. (Parviainen et al. 2008, 72–73)  

Sellutehtaan vedenkäytön vähentämisen myötä tehtaan vesikiertoja on ruvettu sulkemaan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että haihduttamonkin lauhteita on ruvettu käyttämään uudelleen eri 

osastoilla esimerkiksi valkaisussa, ruskean massan pesussa ja valkolipeälaitoksella. Haih-

duttamon ensimmäisen vaiheen lauhteet ovat tuorehöyrystä lauhdutettuja lauhteita, joten ne 

kelpaavat takaisin puhtautensa takia esimerkiksi soodakattilan vesikiertoon. Muitten yksi-

köitten haihdehöyryjen lauhteet ovat likaisia lauhteita, jotka sisältävät eri määriä muun 

muassa metanolia, pelkistyneitä rikkiyhdisteitä, etanolia ja asetonia. Likaisten lauhteiden 

puhtausaste määritellään hapenkulutusarvolla eli COD- luvulla. Haihdutinlaitokset, joiden 

yksiköissä on käytössä lauhteiden sisäinen puhdistus, likaiset lauhteet luokitellaan tyypilli-

sesti neljään eri luokkaan niiden puhtausasteensa mukaan. Likaisimmat lauhteet puhdiste-

taan höyrykäyttöisillä strippauskolonneilla, jonka jälkeen niitä voidaan käyttää uudelleen. 

(Parviainen et al. 2008, 68-70; KnowPulp 2014d)  
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Haihduttamon alueella väkeviä hajukaasuja kerätään likaislauhdesäiliöiltä, paineistetulta 

polttolipeäsäiliöltä, haihduttamosarjan jälkeiseltä tyhjiöpumpulta ja mahdolliselta me-

tanolisäiliöltä. Laimeita hajukaasuja kerätään pääsääntöisesti muista säiliöistä, joita haih-

duttamoon liittyy. Säiliöinä voi olla muun muassa syöttölipeäsäiliö, välilipeäsäiliö, vahva-

lipeäsäiliö, stripatun lauhteen säiliö, sekundaarilauhdesäiliö ja suopasäiliö. (Parviainen et 

al. 2008, 41–79)  

Kuvassa 10 on kuvattu haihduttamon prosessikulku ja hajukaasujen keräilykohteet. Haih-

duttamo on 7-vaiheinen, johon on integroituna strippauskolonni ensimmäisen ja toisen 

yksikön väliin. Haihduttamolta kerätään väkeviä hajukaasuja pintalauhduttimen jälkeiseltä 

tyhjiöpumpulta, likaislauhdesäiliöltä ja paineistetulta polttolipeäsäiliöltä. Kyseisessä haih-

duttamossa myös kerätään omana linjanaan strippauskolonnin jälkeiset metanolipitoiset 

kaasut.  Laimeita hajukaasuja kerätään vahvalipeäsäiliöltä, tuhkan sekoitussäiliöltä, sekun-

daarilauhdesäiliöiltä, välilipeäsäiliöltä, vuotolipeäsäiliöltä, suopasäiliöltä ja kahdelta syöt-

tölipeäsäiliöltä. 

 

Kuva 10. Haihduttamon väkevien ja laimeiden hajukaasujen hajukaasuvirrat kuvattuna. (Muokattu 

kohteesta Jaakkola 2010, 8) 
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3.7 Soodakattila 

Haihduttamolla tapahtuvan mustalipeän kuiva-aineen noston jälkeen se poltetaan selluteh-

taalla soodakattilassa. Soodakattilassa poltetaan mustalipeän sisältämä orgaaninen osuus 

hyödyntäen palamisessa syntyvä lämpöenergia höyryntuottamiseen. Soodakattilalla on 

kemikaalikiertoa ajatellen toinenkin tarkoitus, joka on mustalipeän sisältämän natriumin 

muuttaminen regeneroivaan muotoon natriumkarbonaatiksi sekä tulipesäreaktioissa synty-

neen natriumsulfaatin muuttaminen takaisin keitossa toisena vaikuttavana aineena toimi-

vaksi natriumsulfidiksi. Natriumkarbonaatti taas voidaan regeneroida takaisin keittoon 

kelpaavaksi natriumhydroksidiksi valkolipeälaitoksessa. (Seppälä et al. 2005, 155-163) 

Soodakattilan pohjalla tapahtuu natriumsulfaatin pelkistyminen natriumsulfidiksi vähähap-

pisissa oloissa pääasiassa kahdella seuraavalla yhtälöllä. (Seppälä et al. 2005, 157) 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐶 → 𝑁𝑎2𝑆 + 2𝐶𝑂2   (11)

     

 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 4𝐶𝑂 → 𝑁𝑎2𝑆 + 4𝐶𝑂2  (12) 

Natriumsulfaatin pelkistymisen onnistumista natriumsulfidiksi kuvataan reduktioasteella, 

joka voidaan mitata sulasta tai viherlipeästä. Reduktioaste, joka kuvaa natriumsulfidin 

osuutta natriumsulfidin ja natriumsulfaattiin yhteismäärästä, voidaan määrittää seuraavalla 

kaavalla:  

  𝑅𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑎𝑠𝑡𝑒 =  
𝑁𝑎2𝑆

𝑁𝑎2𝑆+𝑁𝑎2𝑆𝑂4
∙ 100 %   (13) 

 Nykyaikaisilla kattiloilla päästään 98–99 %:n reduktioasteeseen. 

Soodakattilan pohjalta sula kemikaaliseos johdetaan sulakourujen kautta viherlipeäliuotta-

jaan, jossa se liuotetaan kaustistamolta tulevaan laihavalkolipeään tai veteen. Tämän jäl-

keen syntyvä liuos, niin kutsuttu viherlipeä, pumpataan valkolipeälaitokselle jatkokäsitte-

lyyn. (Seppälä et al. 2005, 157) 

Laimeisiin hajukaasuihin ominaisuuksiltaan rinnastettavat liuottajan hönkäkaasut sisältävät 

ilmaa, vesihöyryä ja hajurikkiyhdisteitä. Ne yleensä kerätään ja käsitellään omalla liuotta-
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jan hönkäpesurilla, jonka jälkeen ne johdetaan polttoon soodakattilalle. (Heinola et al. 

2013, 30)    

Soodakattilalla sähkösuodattimista ja lämpöpinnoilta saatava tuhka sekoitetaan erillisissä 

sekoitussäiliöissä mustalipeään. Sekoitussäiliöistä kerätään hönkiä laimeisiin hajukaasuihin 

tai yhdessä liuottajan hönkäkaasujen kanssa pesurin kautta polttoon soodakattilalle. (Hei-

nola et al. 2013, 4) 

3.8 Valkolipeälaitos 

Soodakattilan liuottajassa soodasula liuotetaan heikkovalkolipeään tai veteen, jonka jäl-

keen sitä kutsutaan viherlipeäksi. Viherlipeä sisältää pääosin natriumkarbonaattia ja natri-

umsulfidia ja valkolipeälaitoksella tämä viherlipeän sisältämä natriumkarbonaatti on tar-

koitus muuttaa takaisin keittoon kelpaavaksi natriumhydroksidiksi. (Munukka & Munukka 

2007, 14)  

Valkolipeälaitokselle pumpattu viherlipeä ensimmäisenä käsitellään viherlipeän esikäsitte-

lyssä, missä siitä erotetaan mukana tuleva sakka. Sakka vielä tämän jälkeen käsitellään 

erillisellä pesulaitteistolla, jossa palautetaan osa sakan mukana tulevasta kemikaaleista 

takaisin kemikaalikiertoon sekä nostetaan sakan kuiva-ainetta loppukäsittelymäärän pie-

nentämiseksi.  Sakan erottamiseksi viherlipeästä laitoksella voi olla painovoimaan perustu-

via selkeyttimiä tai erilaisia suodatintekniikkaan perustuvia laitteita. Suodatintekniikkaan 

perustuvia laitteita voi olla esimerkiksi x-filter, paineistettu rumpusuodatin tai kaset-

tisuodatin. (Engdahl et al. 2008, 135-140)  

Viherlipeän esikäsittelyn jälkeen viherlipeä ohjataan sammuttimeen, missä siihen sekoite-

taan meesauunilta saatavaa kalsiumoksidia. Sammuttimessa kalsiumoksidi reagoi viherli-

peän sisältämän veden kanssa muodostaen kalsiumhydroksidia. Tätä syntyvää liuosta kut-

sutaan nimellä kalkkimaito. Tämän jälkeen alkaa kaustisointireaktio, jossa sammuttajassa 

syntyvä kalsiumhydroksidi reagoi viherlipeän natriumkarbonaatin kanssa muodostaen nat-

riumhydroksidia ja kalsiumkarbonaattia. Molemmat reaktiot alkavat sammuttajassa, mutta 

kaustisointireaktion loppuun viemiseksi sitä vielä jatketaan erillisissä kaustisointiastioissa, 

joita on tyypillisesti kolme. Kaustisointiastioiden jälkeen liuoksesta erotaan kalsiumkarbo-

naatti eli meesa vielä pois, jonka jälkeen liuos on keittoon kelpaavaa valkolipeää. Kal-
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siumkarbonaatin erottamiseen käytetään yleensä erillisiä imu- tai paine-suodattimia, mutta 

painovoimaan perustuvaa selkeytystäkin käytetään. Erotettu meesa vielä pestään, jonka 

jälkeen se viedään meesauuniin poltettavaksi. Meesauunissa kalsiumkarbonaatti hajotetaan 

lämmön vaikutuksella takaisin sammuttajaan syötettäväksi kalsiumoksidiksi sekä hiilidiok-

sidiksi. (Munukka & Munukka 2007, 15) 

Valkolipeälaitokselta kerättävät hajukaasut ovat laimeita hajukaasuja ja niiden rikkimää-

rään vaikuttaa se, käytetäänkö valkolipeälaitoksella haihduttamon lauhteita. Laimeita haju-

kaasuja kerätään tyypillisesti kaikista säiliöistä ja laitteista, joissa käsitellään lipeäpitoisia 

aineita. Säiliöitä voi olla valkolipeälaitoksella esimerkiksi viherlipeäsäiliö, laihavalkoli-

peäsäiliö, valkolipeäsäiliö, meesasäiliö ja sakkasäiliö. Laitteita, joista kerätään myös lai-

meita hajukaasuja, voi olla sakkasuodin, meesasuodin, viherlipeäjäähdyttäjä, sammuttaja, 

kaustisointiastiat sekä valkolipeäsuodin. Valkolipeälaitokselta kerättävien kuumien laimei-

den hajukaasujen määrä on jäähdytettynä 45-50 °C tyypillisesti 0.5-1 m
3
/s. Otettaessa mu-

kaan kylmemmätkin keräilykohteet, esimerkiksi sakkasuodattimien ja meesasuotimien 

huuvat ja tyhjiöpumput, määrä moninkertaistuu. Kerättävään hajukaasumäärään vaikuttaa, 

minkälaisia laitteita on keräilyssä ja miten tiivis on keräilyjärjestelmä. (Engdahl et al. 

2008, 160-161)  

Seuraavassa kuvassa 11 on kuvattu erään kaustisointilaitoksen laimeiden hajukaasujen 

keräyskohteet. Kuvassa olevat keräyskohteet ovat: raakaviherlipeäsäiliö, viherlipeäsäiliö, 

sakkasäiliö, sakkasuodatin, sakkasuodattimen tyhjiöpumppu, viherlipeäsuodatin, valkoli-

peäsuodatin, valkolipeäsäiliö, heikkovalkolipeäsäiliö, meesan varastointisäiliö, meesan 

laimennussäiliö, sammuttaja, kaustisointiastiat ja viherlipeäjäähdyttimen tyhjiöpumppu. 

(Vakkilainen 2010, 21) 
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Kuva 11. Kaustisointilaitoksen hajukaasujen keräilykohteet. (Muokattu kohteesta Vakkilainen 

2010, 21)  

Seuraavassa kuvassa 12 on kuvattu yksi valkolipeälaitoksen laimeitten hajukaasujen keräi-

ly, jotka käsitellään putkilämmönvaihtimella ja ohjataan polttoon meesauunille. Kuvassa 

olevat keräyskohteet ovat valkolipeäsuodatin, kaustisointiastiat, viherlipeäjäädyttäjä, sam-

muttaja, meesasuodatin, meesasuodattimen tyhjiöpumppu, meesasäiliö, heikkovalkoli-

peäsäiliö, valkolipeäsäiliö, viherlipeäsäiliöt, sakkasäiliö, viherlipeäsuodatin, sakkasuodatin 

ja sakkasuodattimen tyhjiöpumppu. (Engdahl et al. 2008, 160-161) 
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Kuva 12. Valkolipeälaitokselta kerättävät laimeat hajukaasut. (Engdahl et al. 2008, 160) 

3.9 Likaislauhteen käsittely 

Nykyisin selluteollisuuden tuoreen veden käyttöä on ruvettu vähentämään, jolloin lauhtei-

den uudelleenkäyttö on tullut kyseeseen. Haihduttamon ja keittämön likaiset lauhteet, jotka 

sisältävät pääosin orgaanisia yhdisteitä, kuten metanolia ja TRS-komponentteja, eivät suo-

raan sovellu uudelleen käytettäväksi. Suoraan uudelleen käytettynä selluprosessissa ne 

heikentäisivät sellun laatua sekä aiheuttaisivat hajuhaittoja käyttökohteessa. Ne eivät 

myöskään sellaisenaan sovellu johdettavaksi jäteveden puhdistuslaitokselle, missä lauh-

teissa oleva metanoli kuormittaisi jätevedenpuhdistamoa ja lauhteiden sisältämät TRS-

yhdisteet vapautuisi ilmaan aiheuttaen hajuhaittoja lähiympäristöön. (Zuncich et al. 1993, 

201-203)    

Likaisia lauhteita on ruvettu puhdistamaan ennen niiden uudelleenkäyttöä. Yleisin mene-

telmä on höyrytislaus eli strippaus. Strippauksessa on tarkoitus höyryn avulla haihduttaa 

lauhteen sisältämät orgaaniset yhdisteet nestefaasista kaasufaasiin, jonka jälkeen ne johde-

taan suoraan polttoon tai metanolin nesteytykseen. Likaisten lauhteiden metanolipitoisuus 

ennen strippauskolonniin tullessa on yleensä 3000–6000 mg/l ja strippauksen jälkeen puh-

distetun lauhteen metanolipitoisuus on enää 100–300 mg/l ja pelkistyneitten rikkiyhdistei-
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den määrä noin 5 mg/l. Strippauslaitteisto on yleensä integroitu haihduttamoon, jolloin 

siinä voidaan käyttää strippaukseen ensimmäisen tai toisen yksikön haihdehöyryä. 

(Parviainen et al. 2008, 54-69)  

Strippauslaitteisto koostuu yleensä strippauskolonnista, lauhteen esilämmittimestä, huippu-

lauhduttimesta ja jälkilauhduttimesta. Kolonni itsessään koostuu 20-24:stä välipohjasta, 

jotka ovat yleensä tyypiltään venttiili- tai kellomallisia pohjia. Ensiksi puhdistettava lauhde 

lämmitetään kolonnista poistuvalla kuumalla puhtaalla lauhteella esilämmittimessä, jonka 

jälkeen likainen lauhde ohjataan kolonnissa 3-5:nnen välipohjan kohdalle. Likainen lauhde 

tämän jälkeen valuu painovoimaisesti välitasoilla alaspäin ja samaan aikaan alhaalta syöte-

tään vastavirtaan tuorehöyryä tai haihduttamon toisiohöyryä. Höyry tulee venttiilipohjien 

läpi samalla haihduttaen vastavirtaavan lauhteen sisältämät metanoli- ja TRS-yhdisteet 

höyryjakeeseen. Kaasuseoksen sisältämä metanolipitoisuus on kolonnista poistuessa 2-

3 %, jonka jälkeen kaasuseos jäähdytetään tyypillisesti kahdessa vaiheessa, ensiksi kolon-

nin huippulauhduttimessa ja tämän jälkeen jälkilauhduttimessa. Lauhduttimista saatava 

lauhde ohjataan takaisin strippauskolonnin yläosaan ja jälkilauhduttimesta poistuva 30-

40% metanolia sisältävä stripattu kaasu eli SOG ohjataan suoraan polttoon tai metanolin 

nesteytykseen. Metanolin erottuminen likaislauhteesta on riippuvainen syötettävän lauh-

teen ja höyryn suhteesta. Saavuttaakseen 90-95 % metanolin ja 98-99 % TRS- komponent-

tien erottumiseen tarvitaan  noin 20% höyryä sisään syötetyn likauslauhdemäärään nähden. 

(Parviainen et al. 2008, 54-70) 

Kuvassa 13 on strippauskolonni kuvattuna, missä likainen lauhde (foul condensate) syöte-

tään esilämmittimen (feed preheater) kautta strippauskolonniin (stripping column). Strip-

pauskolonnin jälkeinen höyry käsitellään huippulauhduttimessa (overhead condenser) ja 

tämän jälkeen jälkilauhduttimessa (trim condenser). Lauhduttimilta saatava lauhde ohja-

taan takaisin kolonnin yläosaan ja lauhduttimen jälkeinen SOG-kaasu ohjataan käsittelyyn. 

(Parviainen et al. 2008, 54) 
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Kuva 13. Strippauskolonnin periaate. (Parviainen et al. 2008, 54)  

3.10 Mäntyöljyn keittämö 

Sulfaattisellutehtaalla valmistetaan mäntyöljyä käsittelemällä raakasuopaa rikkihapolla 

erillisessä siihen tehdyssä laitteistossa. Käsiteltävä suopa saadaan ylikaadattamalla haih-

duttamon mustalipeäsäiliöitä, missä lipeää kevyempi suopa valuu suopakouruja pitkin suo-

pasäilöihin. (Isotalo 2004, 105-106) 

Hyvänkin suovanerottamisen jälkeen suopa sisältää aina vähän mustalipeää. Tämä taas 

vastaavasti sisältää keitossa käytettävää natriumsulfidia, joka reagoi rikkihapon kanssa 

muodostaen rikkivetyä yhtälön 14 mukaan. (Munukka & Munukka 2007, 23) 

 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑁𝑎2𝑆 =  𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑆     (14) 

 

Mäntyöljyn valmistuksen aikana vapautuva rikkivety tulee kerätä ja käsitellä. Yleensä 

mäntyöljylaitoksen kaasut kerätään laimeiden hajukaasujen joukkoon. (Suhr et al. 2015, 

245) 
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3.11 Viemäristö  

Hajukaasujen lähteitä ja keräilykohteita voi olla myös viemäristö. Viemäristössä voi mus-

talipeäpitoiset jätevedet päästä kosketuksiin happamien jätevesien kanssa, jolloin syntyy 

rikkivetyä. Näitä vapautumispaikkoja, joista rikkivetyä pääsee ilmaan jätevesistä, voi olla 

koko tehdasalueen viemäristöverkko. (Munukka & Munukka 2007, 25)  
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4 HAJUKAASUJEN KERÄILY JA KÄSITTELY  

Tässä kappaleessa käydään aluksi läpi Euroopan Unionin BAT-asiakirjaa laimeiden ja vä-

kevien hajukaasujen osalta. Tämän jälkeen käsitellään laimeiden ja väkevien hajukaasujen 

keräilyä ja käsittelyä sekä turvallisuutta. Käsittelypaikkojen osalta keskitytään kahteen 

tärkeimpään eli käydään läpi ainoastaan soodakattila ja meesauuni.   

4.1 BAT-dokumentti  

Euroopan Unionin jäsenvaltioilla on sitova Euroopan neuvoston ja Euroopan parlamentin 

sopima teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi 2010/75/Eu. Direktiivin tavoitteena on 

ehkäistä ja vähentää ympäristön pilaantumista sekä yhtenäistää lupakäytäntöä EU:n alueel-

la. Voimassa olevassa direktiivissä on yhdistetty aiemmin eri direktiiveissä olleita teolli-

suudenaloja yhdeksi isoksi direktiiviksi. Jäsenvaltioiden teollisuudenalojen ympäristölupi-

en raja-arvot ja lupakäytännöt perustuvat direktiiviin. Direktiivin mukaan päästöjen raja-

arvot määräytyvät parhaiten käytettävissä olevien tekniikkojen eli BAT:in mukaan (Best 

Available Techniques). Eri teollisuudenalojen parhaiten käytettävissä olevat tekniikat koo-

taan BAT-vertailuasiakirjoihin eli niin sanotuiksi BREF-dokumenteiksi (BAT reference 

document eli BREF). BREF-dokumenteilla jaetaan tietoa jäsenvaltioitten kesken sillä het-

kellä parhaista tekniikoista ja ratkaisuista. BREF-dokumenttien pohjalta komissio tekee 

BAT-päätelmät, jotka sitouttavat jäsenvaltioita päästötasojen osalta. (Puheloinen et al. 

2011, 18-34)       

Euroopan komissio on julkaissut sellu-, paperi- ja kartongintuotannolle uuden, parhaita 

käytettävissä olevia tekniikoita koskevan BAT-päätelmät -asiakirjan 2014 loppuvuodesta, 

joka sitouttaa jäsenmaita päästötasojen osalta. BAT-päätelmissä laimeiden ja väkevien 

hajukaasujen osalta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on ottaa talteen kaikki proses-

sissa syntyvät rikkipitoiset poistokaasut. Keräilyssä paras käytettävissä oleva tekniikka 

saavutetaan, kun katteet, imukuvut, putkistot ja poistojärjestelmät ovat kapasiteeteiltaan 

riittävät ja niissä on tarvittavat turvatoimet ja laitteet. Lisäksi niihin tulisi sisällyttää jatku-

vatoiminen vuodonilmaisujärjestelmä. (Suhr et al. 2015, 793) BAT-päätelmien suomenkie-

linen teos löytyy laimeiden ja väkevien hajukaasujen osalta liitteestä 1. 
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Osa kohteista, jotka sisältävät vain vesihöyryä ja ilmaa, ovat merkityksettömiä rikkimäärän 

osalta, eikä näitä lueta keräiltäviksi NCG-kaasuiksi. Näitä kohteita sellu- ja paperitehtaalla 

on esimerkiksi rakennusten ilmanvaihdot, paperi- ja sellukoneiden poistoilmat, jäähdytys-

tornien poistoilmat, jätevesilaitoksen jätevesialtaiden haihtumiset, haihtumiset viemäreistä 

ja höngät tyhjiöpumpuista. (Suhr et al. 2015, 246)    

Laimeiden ja väkevien hajukaasujen käsittelyyn parasta käytettävissä olevaa tekniikka on 

terminen hapetus, joka voidaan toteuttaa soodakattilassa, meesauunissa tai erillisessä haju-

kaasukattilassa. Hajukaasukattilaa käytettäessä termisen hapetuksen jälkeen tulisi vielä olla 

erillinen alkalinen savukaasupesuri rikkiyhdisteiden puhdistamista varten. Parasta käytet-

tävissä olevaa tekniikka on myös laimeiden hajukaasujen polttaminen voimakattilassa. 

Väkevien hajukaasujen jatkuvan polton takaamiseksi ensimmäiselle järjestelmälle täytyy 

asentaa varapolttopaikka. Varapolttopaikkana voidaan pitää meesauunia, jos ensimmäinen 

polttopaikka on soodakattila. Muutoin varapolttopaikkana voivat olla soihdut ja tulitorvi-

tuliputkikattilat.  BAT-päätelmät velvoittavat pitämään kirjaa väkevien hajukaasujen polt-

tamisen keskeytyksistä ja niistä aiheutuvista päästöistä ympäristöön. (Suhr et al. 2015, 793)  

BAT-päätelmissä myös määritellään pelkistyneitten rikkiyhdisteiden päästötaso laimeissa 

jäännöskaasuissa välille 0,05-0,2 kg S/ADt. Laimeilla jäännöskaasuilla tarkoitetaan niitä 

kaasuja, jotka vapautuvat muualta kuin soodakattilasta, meesaauunista tai hajukaasukatti-

lasta. (Suhr et al. 2015, 779-793)  

BAT-ohjetta sovelletaan pääsääntöisesti uusien laitoksien osiin sekä olemassa olevien lai-

toksien osien perusparannuksiin. Joissakin tapauksissa laitteiden asentaminen saattaa olla 

hankalaa käytettävissä olevan tilan puutteen vuoksi, sekä polttaminen saattaa olla turvalli-

suussyistä rajoitettua. Näissä tapauksissa voidaan käyttää märkäpesuria. (Suhr et al. 2015, 

793) 
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4.2 Hajukaasujen keräily 

Hajukaasujen keräilykohteita sellutehtaalla on monia jonka vuoksi olisikin syytä tietää, 

minkälainen on kunkin kerättävän kohteen kaasuseos. Hajukaasut yleisesti jaotellaan joko 

väkeviin hajukaasuihin tai laimeisiin hajukaasuihin niiden rikkimäärän mukaan. (Suhr et 

al. 2015, 244) Väkevät hajukaasut sisältävät 80-85 % sellutehtaalla syntyvästä  hajukaasu-

jen kokonaisrikkimäärästä. Laimeat hajukaasut sisältävät ainoastaan 15-20 % rikkimääräs-

tä (Järvensivu et al. 1997, 648).  

Väkeviin hajukaasuihin luokitellaan myös stripperin jälkeiset SOG-kaasut, jotka olisi syytä 

kerätä erillään vahvoista ja laimeista hajukaasuista. Strippauskolonnin jälkeiset kaasut voi-

daan liittää väkevien hajukaasujen linjaan metanolin nesteytyksen jälkeen. (BLRBAC 

2013, 37)  

Kerättäessä hajukaasuja hakesiilosta laimeiden hajukaasujen keräilyjärjestelmään tulee 

nämä käsitellä erillisenä lähteenä ennen muihin kaasuihin liittämistä. Lisäksi suositellaan 

hakesiilon jälkeisille hajukaasuille prosessilukituksia, jolla varmistetaan hakesiilon jälkei-

sen kaasun pysyminen alle räjähdysrajan. Lehtipuulle suositeltava lukitusraja on lauhdut-

timen jälkeen 49 °C ja havupuulle 32 °C. Häiriötilanteissa suositellaan kaasujen poiskään-

tömahdollisuus keräilystä. (BLRBAC 2013, 100-103)  

Hakesiilon jälkeisten hajukaasujen sisältö ja niihin liittyvät turvallisuusseikat riippuvat 

käytettävästä puulajista ja pasutushöyrystä. Paisunnassa vapautuva höyry jota käytetään 

pasutukseen, luokitellaan väkeväksi hajukaasuksi, joka voi siilon alhaisen hakepinnan joh-

dosta päästä suoraan laimeitten hajukaasujen keräilyyn väkevöittäen hajukaasuseoksen. 

Hakesiilon sisältäessä havupuita riskinä on myös terpeenien tislautuminen hajukaasuvir-

taan. Tämä voi tapahtua, jos siilon yläpään lämpötila tippuu ja tärpätti pääsee lauhtumaan 

kylmien hakepalasten pinnalle, jolloin terpeenit väkevöittävät kaasuseoksen hakesiilon 

lämpötilan kohotessa. (BLRBAC 2013, 100-103; Andritz 2014) 

Keräysjärjestelmiä suunniteltaessa olisi syytä huomioida, että laimeiden hajukaasujen kaa-

suseos keräilyyn pysyy koko ajan alemman räjähdysrajan (LEL) alapuolella ja vastaavasti 

taas väkevien hajukaasujen kaasuseoksen on pysyttävä jatkuvasti ylemmän räjähdysrajan 

(UEL) yläpuolella. Hajukaasuseos voi ainoastaan syttyä, jos siinä on palamiseen tarvittava 
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happi ja siihen tuodaan syttymiseen tarvittava alkuenergia, esimerkiksi kipinä. Tämä syt-

tyminen estetään pitämällä laimeat hajukaasut alle alemman räjähdysrajan ja väkevät haju-

kaasut yli ylemmän räjähdysrajan, jolloin seoksessa on joko liian paljon tai liian vähän 

happea syttyäkseen. Räjähdysrajat lasketaan seokselle seoksen komponenttien avulla, jotka 

on esitetty taulukossa 2. (Heinola et al. 2013, 3-9). Haasteita tuo laimeiden hajukaasujen 

keräilyyn tuotantoprosesseissa tapahtuvat epänormaalit tilanteet, jolloin osa laimeiden ha-

jukaasujen keräilykohteista, esimerkiksi hakesiilo, keittämön puskusäiliö, pesureiden vaah-

tosäiliöt ja vahvalipeäsäiliö, voivat aiheuttaa pitoisuuksia, jotka ovat alemman räjähdysra-

jan yläpuolella. (BLRBAC 2013, 14)  

Räjähdysrajojen lisäksi tärkeinä huomioitavina asioina on liekin nopeus ja itsesyttymis-

lämpötila. Liekin nopeudella tarkoitetaan nopeutta, jolla liekki etenee palon alkaessa. 

Suunnittelemalla hajukaasulinjat suuremmalla nopeudella kuin liekin nopeus, tällöin este-

tään palorintaman pääseminen takaisin keräilyyn päin. Tärpättiä sisältävässä kaasuseokses-

sa liekin nopeus on mahdoton toteuttaa, jolloin sitä on syytä poistaa mahdollisimman pal-

jon pois hajukaasujen joukosta. Itsesyttymislämpötilalla tarkoitetaan sitä lämpötilaa, missä 

hajukaasukomponentti voi hapen läsnä ollessa syttyä itsestään ilman ulkopuolista sytytys-

lähdettä. Tämä tulisi huomioida hajukaasujen höyrytyslinjoja suunniteltaessa. (BLRBAC 

2013, 15; Burgess & Young 1992, 1-3)   

Taulukossa 2 on eri hajukaasukomponenttien ylemmät ja alemmat räjähdysrajat ilmassa 

sekä liekin nopeus ja itsesyttymislämpötila.  

Taulukko 2. Hajukaasukomponenttien räjähdysrajat, itsesyttymislämpötilat ja liekinnopeudet. 

(Kansainväliset kemikaalikortit 2005) 
  Rikkivety MM DMS DMDS Tärpätti Metanoli 

Kaava  H2S CH3SH (CH3)2S (CH3 )2S2 C10H16 CH3OH 

LEL % 4.3 3.9 2.2 1.1 0.8 5.5 

UEL % 46 21.8 19.7 16.1 6 44 

Itsesyttymislämpötila °C  270 340 205 300 255 465 

Liekin nopeus m/s Ei määritelty 0.55 Ei määritelty Ei määritelty 150 0.5 
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4.3 Laimeat hajukaasut 

Laimeat hajukaasut, joita sellutehtaalla kerätään pääsääntöisesti paineettomista säiliöistä 

sekä prosessilaitteista, koostuvat pääasiassa vesihöyrystä ja ilmasta. Laimeiden kaasujen 

rikkikonsentraatiot ovat pieniä, mutta määrät suuria. Määrän pienentämiseksi kuumia kaa-

suja käsitellään yleensä pesurityyppisillä lauhduttimilla, joissa poistetaan kaasujen sisältä-

mää vesihöyryä ja VOC- yhdisteitä. Lauhduttimien jälkeiseksi kaasun lämpötilaksi suosi-

tellaan 40-50 °C. Kaasut luokitellaan yleensä kemikaalilaissa haitalliseksi, jolloin niiden 

järjestelmien suunnittelu, käyttö ja asennus täytyy huomioida haitallisen kemikaalilain mu-

kaan. Kaasujen kokonaismäärä sellutehtaalla on yleensä jäähdytettynä noin 300–400 

m
3
n/ADt. (Heinola et al. 2013, 3-27)     

Laimeiden hajukaasujen siirtoon voidaan käyttää riittävän tiivistä ja lauhteenpoistoyhteen 

omaavaa puhallinta. Amerikkalaisen BLRBAC -suositusten mukaan kaikki laimeiden ha-

jukaasujen puhaltimet tulee olla kipinöimättömällä rakenteella, sekä puhaltimen kotelo ja 

akseli tulisi maadoittaa staattisen sähkön purkauksen estämiseksi. (BLRBAC 2013, 25) 

Laimeille hajukaasulinjoille suositellaan niiden korrodoivien ominaisuuksien takia käytet-

täväksi rakennemateriaaliksi vähintään ruostumatonta terästä EN 1.4301 tai vastaavaa. 

Linjoissa voidaan käyttää alipainesuojia. Ylipainesuojia ei välttämättä tarvitse käyttää, 

eivätkä kaasulinjat vaadi potentiaalitasausta. Hajukaasujen pysymiseksi alle alemman rä-

jähdysrajan voidaan järjestelmässä käyttää lisäilmanyhdettä. Laimeitten hajukaasujen linjat 

tulee varustaa lauhteenpoistoyhteillä ja linjojen tulisi olla kallistettuna lauhteenpoistoihin 

päin. Lauhteenpoistoyhteiden kooksi suositellaan vähintään halkaisijaltaan 50 mm olevaa 

putkea. Kun laimeita hajukaasuja poltetaan soodakattilassa, suositellaan lähinnä soodakat-

tilaa olevan lauhteenpoistoyhteen olevan vähintään 100 mm halkaisijaltaan. Yhteen suosi-

tellaan myös olevan varustettu pinnan mittauksella. Hajukaasujen pääseminen pois lauhde-

tyhjennysten kautta tulee estää ja lauhteiden poistolinjat tulee varustaa vesilukoilla tai 

lauhteiden keräysastialla. Vesilukkojen tyhjenemisen estämiseksi vesipintojen korkeuden 

vaihtelueroksi suositellaan 10 kPa, mikä vastaa yhtä metriä vesilukon korkeutena. Järjes-

telmän lauhteet suositellaan johdettavaksi likaislauhdesäiliöön. (Heinola et al. 2013, 27-29) 

Kirjallisuudessa on laimeiden hajukaasujen määrille erilaisia arvioita osastoittain, joita on 

esitetty taulukossa 3 ja 4. 
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Taulukko 3. Hajukaasujen keräysmääriä eri keräyskohteista 40 °C lämpötilassa. (Heinola et al. 

2013, 22)     
Osasto Kg S/ ADt m

3
n/ADt 

Jatkuvatoimisen keiton höngät 0.1-0.5 100-400 

Eräkeittämön höngät 0.1-0.5 150-300 

Pesemön höngät 0.05-0.1 100-200 

Mäntyöljykeittämön höngät 0.05-0.2 2-3 

Haihduttamon säiliöhöngät 0.1-0.4 20-30 

Valkolipeälaitos 0.01-0.1 5-10 

Yhteensä 0.1-0.4 300-400 

  

Taulukko 4. Hajukaasujen keräysmääriä eri keräyskohteista. (Hynninen 2008, 121) 
Osasto Kg S/ ADt m

3
/ADt 

Imusuodatinpesemö 0.05-0.1 1000-1500 

Painesuodatinpesemö 0.01-0.05 1-2 

Diffusööri pesemö 0.01 1-2 

Mäntyöljylaitos 0.1-0.2 2000-3000 

Säiliöt 0.05-0.2 20-30 

 

4.3.1 Laimeiden hajukaasujen keräilyjärjestelmä 

Nykyaikaiset keräilyjärjestelmät perustuvat suljettuun keräilyjärjestelmään, missä tavoit-

teena on minimoida liiallisen vuotoilman kuljettaminen. Suljetussa järjestelmässä korvaus-

ilman pääseminen järjestelmään säiliöitten ylivuotoputkista estetään asentamalla niihin 

mekaaniset läpät. Lisäksi säiliöt varustetaan yli-/ alipainevaroläpillä, joilla estetään säiliöi-

den rikkoutuminen liiallisesta alipaineesta tai ylipaineesta. Yhdenmallinen yli-

/alipaineläppä on esitetty kuvassa 15. Kaasujen keräily tapahtuu puhaltimilla, mitkä pitävät 

lievää alipainetta keräilyjärjestelmässä koko ajan. Uusimmissa järjestelmissä laimeiden 

hajukaasujen jäähdytys tehdään lähellä syntypaikkaa, jolloin käsiteltävä ja liikutettava 

määrä pienenee kohti käsittelypaikkaa. Määrän pienentäminen lähellä keräyskohteita mah-
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dollistaa pienempien puhaltimien ja siirtoputkistojen käyttämisen keräilyssä ja kuljettami-

sessa. (Honkanen 2015)    

Uudemmissa keräilyjärjestelmissä kuitulinjalla jäähdytetään kaasut venturilisäosalla varus-

tetussa täytekappalepesurissa, missä venturiosa erottaa samalla mahdolliset kuitupartikkelit 

hajukaasuvirrasta ja täytekappalepesuri pienentää siirrettävää hajukaasumäärä. Haihdutta-

molla käytetään täytekappalepesuria ja valkolipeälaitoksella käytetään putkilämmönvaih-

dinta tai täytekappalepesuria, jolloin onnistutaan pienentämään osastoilta kuljetettavia ha-

jukaasumääriä. (Honkanen 2015)     

Kuvassa 14 on uudenaikaisen keräilyjärjestelmän yleiskuva, missä eri osastojen kaasut on 

jäähdytetty osastoittain ja tämän jälkeen johdettu kohti käsittelypaikkaa. Käsittelypaikkana 

valkolipeälaitoksen hajukaasuille on meesauuni. Kuitulinjan ja haihduttamon hajukaasuille 

käsittelypaikka on soodakattila tai voimakattila. Kuvassa on myös liuottajan ja sekoitussäi-

liön hönkäkaasujen pesuri, joka on liitetty laimeiden hajukaasujen linjaan. Valkolipeälai-

toksen hajukaasujen käsittelypaikka voi myös olla soodakattila tai voimakattila.  

 

Kuva 14. Laimeiden hajukaasujen keräily kuitulinjalta, haihduttamolta ja valkolipeälaitokselta. 

(Muokattu kohteesta Honkanen 2010, 12) 
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Kuva 15. Eräs säiliöön asennettava ali-/ylipainevaroläppä. 

Eri osastojen kaasut voidaan myös jäähdyttää yhteisellä pesurilla ja tämän jälkeen käsitellä 

soodakattilassa, meesauunissa ja voimakattilassa. Tällainen ratkaisu on esitetty seuraavassa 

kuvassa 16, jossa on myös hakesiilon jälkeisille höngille oma tärpättipesuri. (Suhr et al. 

2015, 295) 

 

Kuva 16. Hajukaasujen käsittely yhdellä pesurilla. (Suhr et al. 2015, 295)  
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4.4 Väkevät hajukaasut 

Väkevät hajukaasut, joita kerätään esimerkiksi haihduttamon tyhjiökaivolta, stripperiltä, 

metanolitislauksesta, likaislauhdesäiliöltä, keittimen lauhduttimilta, tärpättisysteemiltä sekä 

paineistetuilta lipeäsäiliöiltä, rinnastetaan matalalämpöarvoiseen polttoaineeseen. Kemi-

kaalilaissa väkevät hajukaasut luokitellaan sisältönsä mukaan myrkylliseksi, erittäin myr-

kylliseksi tai palavaksi. Näitten kaasujen järjestelmien suunnittelemisessa on huomioitava 

ATEX- säädökset ja polttojärjestelmien tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiltään ja lo-

giikaltaan räjähtävien kaasujen suosituksia ja määräyksiä. Väkevien hajukaasujen linjojen 

rakennemateriaaliksi suositellaan käytettäväksi haponkestävää terästä EN 1.4436 tai vas-

taava. (Heinola et al. 2013, 37-43)    

Räjähtävyytensä takia väkevien hajukaasujen siirtoon tulee käyttää ainoastaan höyryejekto-

ria tai nesterengaskompressoria. Näiden jälkeen hajukaasulinjassa tulee olla painemittaus. 

Painemittaus tulee olla myös välittömästi ennen hajukaasupoltinta. Hajukaasujen kompo-

nenttien itsesyttymislämpötilan takia höyryejektorin höyryn lämpötila saa olla maksimis-

saan 200 °C, mikä vastaa noin 12 bar höyryn painetta. (Heinola et al. 2013, 44)   

Höyryejektorin tai nesterengaskompressorin jälkeen hajukaasulinjassa suositellaan käytet-

tävän pisaranerotinta, liekinestintä ja räjähdyslevyä ennen polttoa. Pisaranerottimella erote-

taan mahdolliset lauhteet kaasuista ja liekinestimillä estetään mahdollinen palorintaman 

eteneminen takaisin hajukaasujärjestelmään päin. Väkevien hajukaasujen linjat tulee varus-

taa lauhteenpoistoyhteillä ja linjat tulisi olla kallistettuna lauhteenpoistoyhteisiin päin. Ha-

jukaasujen pois pääseminen lauhdetyhjennysten kautta tulee estää ja lauhteiden poistolinjat 

tulee varustaa vesilukoilla. Lauhteenpoistolinjoista poistuva lauhde sisältää paljon hajurik-

kiyhdisteitä, jotka tulee kerätä pumppaussäiliöihin, josta ne voidaan pumpata likaisen lauh-

teen käsittelyyn. Lauhteenpoistoyhteiden kooksi suositellaan käytettävän halkaisijaltaan 

vähintään 50 mm kokoista putkea ja ulkona olevat putket tulee jäätymisen estämiseksi va-

rustaa sähkösaatoilla. Jotteivät väkevät hajukaasut pääse laimenemaan ylemmän räjähdys-

rajan alapuolelle, tulee keräilyjärjestelmä suunnitella tiiviiksi, eikä korvausilman ottavia 

alipainesuojia saa käyttää. Linjoja ei saa puhaltaa vastaavasti ilmalla vaan ne on puhallet-

tava inertillä väliaineella, kuten höyryllä tai typellä. Linjoille on tehtävä potentiaalitasaus 

ja linjoja on kyettävä höyryttämään. (Heinola et al. 2013, 44-48)   
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Väkevät hajukaasut tyypillisesti kerätään eri osastoilla yhteiseen vesilukkosäiliöön höyry-

käyttöisellä ejektorilla, joka on sijoitettuna vesilukkosäiliön jälkeen. Vesilukkosäiliössä 

pidetään nestepinta, jonka alapuolelle tuodaan eri osastojen hajukaasut omina linjoinaan, 

jolloin vältetään väkevien hajukaasujen takaisinvirtaus putkistossa, palorintaman etenemi-

nen vesilukkosäiliöstä keräyskohteeseen sekä eri kaasujakeitten sekoittuminen keräilylin-

jastoissa. Kaasut johdetaan ejektorin kautta kohti käsittelypaikkaa. Tällainen järjestelmä on 

esitetty kuvassa 17.    

 

Kuva 17. Väkevien hajukaasujen keräily. (Jaakkola 2010, 24)  
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Seuraavassa taulukossa 5 on esitetty väkevien hajukaasujen määrille tyypillisiä arvoja. 

Taulukko 5. Väkevien hajukaasujen määriä eri kohteista. (Heinola et al. 2013, 38)   
Kohde Kg S/ ADt m

3
n/ADt 

Eräkeittämön pusku 0.4-0.8 5-15 

Eräkeittämön kaasaukset 0.1-0.2 1.0-3.0 

Jatkuvatoiminen keitto 0.1-0.4 1.0-4.5 

Stripperi 0.5-1.0 15-25 

Haihduttamo 0.4-0.8 1-10 

Metanolin käsittely 0.5-1.0 1.0-2.0 

Mustalipeän lämpökäsittely 2-3 1.5-3.0 

Konsentraattori 2-5 1.5-6.0 

Kokonaismäärä 2-5 3-40 

  

4.5 Hajukaasujen polttaminen 

Hajukaasujen käsittelylle parasta käytettävissä olevaa tekniikka on terminen hapetus, jossa 

hajukaasujen sisältämät pelkistyneiden rikkiyhdisteiden komponentit hapetetaan rikkidiok-

sidiksi (SO2). Hapettaminen ei vielä vähennä päästöjä vaan ainoastaan muuttaa TRS- kom-

ponentit helpommin käsiteltävään muotoon, jolloin rikkidioksidi voidaan vähentää savu-

kaasuista ennen sen johtamista ulkoilmaan. (Hynninen 2008, 123)   

Hajukaasujen termisen hapetuksen täydellisen onnistumisen varmistamiseksi täytyisi kol-

me perusehtoa täyttyä: polton lämpötilan tulisi olla vähintään 871 °C, kaasun vaikutusajan 

tulisi olla vähintään 0.75 sekuntia ja polton happipitoisuus tulisi olla 3-4 %. Jos yksikin 

näistä ehdoista ylittyy, muita voidaan vähentää. Esimerkiksi jos vaikutusaika on pitempi, 

voi polttolämpötila ja happipitoisuus olla pienempiä. (Lin & Eng 2008, 34)  

Täydellisen palamisen ehdot täyttyvät sellutehtaan seuraavilla hajukaasujen polttopaikoil-

la: soodakattila, meesauuni, hajukaasukattila tai voimakattila. Soodakattilassa rikki saa-

daan sitoutettua lentotuhkaan ja meesauunissa kalkkiin, jolloin erillistä savukaasupesuria ei 

välttämättä tarvitse.  Erillistä hajukaasukattilaa käytettäessä tulisi rikkidioksidipitoiset kaa-
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sut käsitellä erillisessä savukaasupesurissa. Hajukaasujen varapolttopaikkana voi olla soih-

dut ja pakettikattilat. (Suhr et al. 2015, 793)  

4.5.1 Soodakattila   

Laimeita ja väkeviä hajukaasuja voidaan polttaa soodakattilassa, missä niitten sisältämät 

TRS-komponentit hapetetaan rikkidioksidiksi. Tulipesäprosesseissa vapautuva natrium 

sitoo tämän jälkeen rikin sulaan ja lentotuhkaan, jolloin rikki saadaan takaisin kemikaali-

kiertoon. Hajukaasujen polttamisen aloittaminen soodakattiloissa täytyy aina tarkastella 

tapauskohtaisesti sekä soodakattilan kannalta että koko tehtaan kemikaalitaseen kannalta. 

Väkevien hajukaasujen sisältämä rikki sitoutuu soodakattilan sulaan ja vaikuttaa näin nos-

tavasti tehtaan sulfiditeettitasoon, ja tämä puolestaan vaikuttaa tehtaan kemikaalitaseeseen. 

Väkevien ja laimeiden hajukaasujen polttaminen voi vaikuttaa nostattavasti soodakattilan 

ilmanpäästöihin, lisätä kattilan tukkeutumisriskiä ja vaikuttaa kattilan kuormaan negatiivi-

sesti. (Heinola et al. 2013, 12-17) Moderneissa soodakattiloissa, joissa on korkea lipeän 

kuiva-aine sekä hyvä ilman ja polttoaineen sekoittuminen, näitä ongelmia ei ole havaittu. 

(Kauko & Tamminen 1999, 2-4) 

Pitämällä laimeiden hajukaasujen konsentraatio alle räjähdysrajan ja kaasujen sisältämä 

kosteuspitoisuus alhaisena voidaan laimeita hajukaasuja käsitellä kattilalla kuten muuta 

palamis-ilmaa. Kosteuspitoisuuden pitämiseksi alhaisena laimeat hajukaasut suositellaan 

jäähdytettäväksi 40-50 °C lauhduttimessa, jonka jälkeen ne suositellaan lämmitettäväksi 

yli 30 °C lauhtumislämpötilan tarkoituksena minimoida vesipisaroitten pääsy tulipesään. 

Laimeiden hajukaasujen osuus soodakattilalle syötettävästä kokonais-ilmamäärästä on tyy-

pillisesti 5-15 % ja ne syötetään yleensä soodakattilalle osana palamis-ilmaa sekundaari- 

tai tertiääritasolle. Tertiääri-ilmatasolle syötettäessä ilmamäärä saattaa rajoittua kattilan 

toimiessa osakuormalla, jolloin laimeille hajukaasuille tarvitaan vaihtoehtoinen polttopaik-

ka (Suhr et al. 2015, 297). Laimeita hajukaasuja ei suositella poltettavaksi soodakattilalla 

primääri-ilman joukossa niiden mukana mahdollisen lauhderyöppyjen tulon vuoksi, jolloin 

kattilalla on sulavesiräjähdyksen vaara. (Heinola et al. 2013, 14-30) 

Laimeille hajukaasuille on annettu suosituksia niiden sisältämästä ilmapitoisuudesta, vesi-

pitoisuudesta, rikkimäärästä, tärpättimäärästä ja metanolimäärästä ennen polttoa. Nämä on 

esitelty taulukossa 6. (Heinola et al. 2013, 23) 
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Taulukko 6. Suositeltavia enimmäispitoisuuksia laimeille hajukaasuille ennen polttoa soodakatti-

lassa. (Heinola et al. 2013, 23) 
Ominaisuus Raja  

Ilmapitoisuus, til % >90  

Vesipitoisuus, til % < 7 40 °C (lauhduttimen jälkeen) 

Vesipitoisuus til % 12 50 °C (lauhduttimen jälkeen) 

Rikkipitoisuus TRS, ppm < 200  

Tärpättipitoisuus, ppm < 1000  

Metanolipitoisuus, ppm < 1000  

 

Poltettaessa laimeita hajukaasuja soodakattilassa sulavesiräjähdyksen vaara on aina ole-

massa, mikäli hajukaasujen mukana tuleva vesihöyry pääsee lauhtumaan ja tätä kautta pää-

see tulipesään. Tämän vuoksi hajukaasulinjojen vesityksiin tulee kiinnittää huomiota ja 

lähinnä olevan kattilan lauhteenpoisto tulee varustaa yläpinnan mittauksella, joka on kiin-

nitetty turva-lukituksiin. Viimeisimmän lauhteenpoiston ja kattilan välinen matka tulisi olla 

mahdollisimman lyhyt. Suomen soodakattilayhdistys suosittelee hajukaasujen keräilyn 

olevan päällä riittävän pitkään ennen kaasujen johtamista kattilaan tarkoituksena tuulettaa 

ja höyrystää mahdolliset lauhtuneet hajukaasukomponentit pois keräilylinjastosta. Mikäli 

mahdollista, hajukaasujen keräilyjärjestelmän tulisi olla päällä tehtaan vuosihuoltojen ai-

kana, jottei järjestelmässä pääsisi tapahtumaan konsentroitumista väkevien puolelle. Monet 

laimeiden hajukaasujen onnettomuudet ovat sattuneet vuosihuoltojen jälkeisille tilanteille, 

jolloin linjassa oleva lauhde on päässyt väkevöittämään kaasuseoksen tehtaan käynnistys-

vaiheessa. (Heinola et al. 2013, 19-28)   

Väkevien hajukaasujen polttaminen soodakattilassa tulisi tehdä erillispolttimella, jossa on 

erillinen ilmarekisteri ja erillinen lanssi tukipolttoaineelle, esimerkiksi metanolille, öljylle, 

kaasulle, tärpätille ja pikiöljylle. Polttimen ilmaksi ei enää suositella käytettäväksi laimeita 

hajukaasuja niiden epäpuhtauden ja kosteuden vuoksi. Poltin tulisi sijoittaa kattilalle sellai-

selle lämpötilan omaavalle polttovyöhykkeelle, missä hajukaasujen komponenttien hapet-

tuminen onnistuu parhaiten. Yleisesti lämpötilavyöhykkeen lämpötilana soodakattilalla on 

pidetty väkeville hajukaasuille 900 °C, mikä täyttyy, kun väkevien hajukaasujen poltin 

sijoitetaan lipeäruiskujen alapuolelle. Hajukaasuja poltettaessa lipeäruiskujen yläpuolella 
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täytyy ne ohjata kattilan sellaiseen osaan, missä lämpötila ylittää 900 °C. Vaihtoehtoinen 

tapa on polttaa ne yhdessä tukiliekin kanssa, jolloin vaadittava lämpötila ylittyy. Väkevien 

hajukaasujen polttamista kattilalla ei suositella, kun kattilan tuliteho on alle 0.7 MW/m
2
 ja 

polttamista ilman tukiliekkiä ei suositella, kun kattilan tuliteho on alle 1,5 MW/m
2
.  Tulite-

horaja määritetään tapauskohtaisesti ja sen määrittää kattilan toimittaja. (Heinola et al. 

2013, 42-43)    

Soodakattila on sellutehtaalla jo valmiiksi, joten hajukaasujen polttamisen aloittaminen 

siellä on kustannustehokkuudeltaan paras ratkaisu. Soodakattilassa hajukaasujen rikki saa-

daan sitoutettua takaisin kemikaalikiertoon ja väkevien hajukaasujen lämpö saadaan si-

toutettua soodakattilan vesikiertoon. Soodakattilan iso tulipesä pystyy ottamaan vastaan 

myös väkevien hajukaasujen laadulliset ja määrälliset vaihtelut. (Kauko & Tamminen 

1999, 3)  

Alla olevassa kuvassa 18 on hajukaasupolttimen rakenne ja poltin asennettuna soodakatti-

laan.   

 

Kuva 18. Väkevien hajukaasujen poltin. (Airola 2014, 10)  
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4.5.2 Meesauuni  

Meesauunissa hajotetaan lämmön avulla valkolipeälaitoksella erotettu kalsiumkarbonaatti 

(CaCO3) takaisin kaustisointiin kelpaavaksi kalsiumoksidiksi (CaO) sekä hiilidioksidiksi 

(CO2). Kalsiumkarbonaatin hajoamiseen tarvittava lämpöenergia tuodaan meesauuniin 

erillisellä polttimella, jonka polttoaineina toimii yleensä raskasöljy tai maakaasu. Tästä 

tuotavasta lämpöenergiasta voidaan korvata noin 15 % polttamalla meesauunissa väkeviä 

hajukaasuja ilman, että väkevien kaasujen laadullinen ja määrällinen vaihtelu vaikuttaisi 

uunin toimintaan. Samalla saadaan väkevien hajukaasujen sisältämä rikki hapetettua 

SO2:ksi, jonka jälkeen SO2 reagoi tuotekalkin kanssa muodostaen kalsiumsulfaattia (Ca-

SO4), joka jää tämän jälkeen takaisin kemikaalikiertoon. (Engdahl et al. 2008, 174-175) 

Väkevien hajukaasujen meesauunissa polttamisen huonona puolena on, että kalkki voi  

vain sitouttaa rajallisen määrän rikkidioksidia itseensä ja kun tämä määrä on käytetty, loput 

näkyy uunin savukaasuissa lisääntyneenä SO2 -päästöinä. Lisäksi väkevien hajukaasujen 

polttaminen voi aiheuttaa uuniin renkaan muodostumista. (Suhr et al. 2015, 298)  

Väkevät hajukaasut yleensä tuodaan meesauuniin omalla lanssilla, jota jäähdytetään ilmal-

la tai höyryllä hajukaasujen itsesyttymisen estämiseksi. Väkevien hajukaasujen polton ol-

lessa pois päältä jäähdytysilma samalla suojelee lanssia liialliselta lämpörasitukselta. 

(Bunner et al. 2014, 9) Laimeat hajukaasut syötetään meesauuniin yhdessä polttoilman 

joukkoon ja tavallisesti valkolipeälaitoksen laimeat hajukaasut on käsitelty meesauunissa. 

(Engdahl et al. 2008, 174-175)    

4.6  Muita käsittelyvaihtoehtoja  

Vaikka terminen hapetus on BAT-dokumentissa luokiteltu parhaaksi käytettävissä olevaksi 

tekniikaksi, on muitakin vaihtoehtoisia tapoja käsitellä hajukaasuja. Näitäkin voidaan käyt-

tää, jos nämä saavuttavat vastaavan ympäristönsuojelun tason. (Suhr et al. 2015, 777). 

BAT- referenssissä toiseksi hyväksytyksi menetelmäksi on luokiteltu absorptio, joka voi-

daan tehdä täytekappale- tai suihkumallisissa pesureissa alkalisella liuoksella. Pesureitten 

huonona puolena on, että ne rajoittuvat vähentämään ainoastaan rikkivetyä ja metyylimer-

kaptaania. (Suhr et al. 2015, 244)  
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Muitakin olemassa olevia tekniikoita on olemassa ja niitä kehitetään lisää. Yksi vaihtoeh-

toinen tapa on hajukaasujen biologinen hapetus, joka voidaan tehdä esimerkiksi selluteh-

taan jätevesilaitoksen ilmastusaltaissa tai kantoainereaktoreissa. Nämä perustuvat sorbti-

oon, jossa biologiset bakteerit hajottavat TRS-yhdisteitä. Huonona puolena biologisessa 

käsittelyssä on, etteivät bakteerit hajota dimetyylisulfidia ja dimetyylidisulfidia. (Connor et 

al. 1999, 1-2)  

Toinen vaihtoehtoinen tapa on käsitellä hajukaasut klooridioksidilla, missä klooridioksidil-

la hapetetaan kaikki TRS- komponentit. Tämä voidaan tehdä omalla käsittelylaitteistolla 

tai sekoittamalla osa TRS- komponentteja sisältävistä kaasuista valkaisun klooridioksidi-

hönkäkaasuihin. Jälkimmäistä tapaa on pienemmässä mittakaavassa tutkittu laimeilla haju-

kaasuilla hyvin tuloksin, tosin käsiteltävä kaasumäärä on riippuvainen valkaisuhönkien 

sisältämästä jäännöskloorimäärästä. Tällä tavoin käsiteltynä järjestelmälle tulisi myös olla 

vaihtoehtoinen tapa silloin, kun valkaisu ei ole toiminnassa. (Connor et al. 1999, 1-8; 

Normandin et al. 2005, 1-4) 

4.7 Turvallisuus hajukaasujen keräilyssä 

Turvallisuuden hoito on yksi merkittävimmistä tekijöistä hajukaasujärjestelmissä. Haju-

kaasut sisältävät rikkivetyä, metyylimerkaptaania, dimetyylisulfidia, dimetyylidisulfidia, 

tärpättiä ja metanolia. Kaikki nämä komponentit ovat myrkyllisiä, korrodoivia ja tietyillä 

pitoisuuksilla ne ovat ilmassa räjähtäviä. (Heinola et al. 2013, 3-5)   

Rikkivety on näistä kaikista vaarallisin ihmisille, joka ärsyttää 10-20 ppm:n pitoisuuksissa 

limakalvoja ja hengitysteitä. Hajuaisti lamaantuu pitoisuuden ollessa yli 100 ppm:n. Pitoi-

suuden ylittäessä 500 ppm:n aiheuttaa rikkivety vakavia hermostollisia oireita, tajuttomuut-

ta ja puolen tunnin altistumisen aikana tässä pitoisuudessa kuoleman. (Vainio et al. 2005, 

132) 

Muut TRS- komponentit eli metyylimerkaptaani, dimetyylisulfidi, dimetyylidisulfidi ovat 

lievempiä kuin rikkivety. Metyylimerkaptaanin vaikutukset ovat lähellä rikkivetyä, mutta 

sen myrkyllisyys on lievempi. Metyylimerkaptaani aiheuttaa limakalvojen, silmien ja hen-

gitysteiden ärsytystä. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi johtaa tajuttomuuteen ja kuo-
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lemaan. Metyylimerkaptaanin vaikutukset voivat ilmetä myös altistumisen jälkeen vasta 

myöhemmin. (Vainio et al. 2005, 131) 

Dimetyylisulfidin myrkyllisyys ihmiselle on vähäisempi kuin rikkivedyn ja metyylimer-

kaptaanin. Dimetyylisulfidia on ihmisen elimistössä luonnostaan aineenvaihduntatuotteena. 

Suurina pitoisuuksina diametyylisulfidi aiheuttaa silmien ärsytystä, hemolyyttistä anemiaa 

ja allergista ihottumaa. Dimetyylidisulfidilla ei ole vielä todettu olevan merkittäviä terve-

yshaittoja ihmiselle. (Vainio et al. 2005, 131)  

Kaikille rikkiyhdisteille on yhteistä niiden alhainen hajukynnys, jolloin niiden läsnäolo 

ilmasta haistetaan hyvin alhaisessa pitoisuudessa. Taulukkoon 7 on koottu ihmisen aistimat 

pitoisuudet ilmassa ja haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP) ilmassa.  

Taulukko 7. (HTP-arvot 2014, 36-44 ;  

Heinola et al. 2013, 10; viitattu lähteeseen Burgess ja Young 1992 ) 
 Hajukynnys, ppm HTP (15min), ppm HTP (8h), ppm 

Rikkivety 0,008 10 5 

MM 0,0004-0,008 1,5 0,5 

DMS 0,001-0,01 Ei määritelty Ei määritelty 

DMDS 0,003-0,011 Ei määritelty Ei määritelty 

Metanoli 100 250 200 

Tärpätti 100 50 25 

 

On tiedossa tapauksia, missä hajukaasujen linjojen kanssa työskenteleville ihmisille on 

tapahtunut myrkytysonnettomuuksia (Heinola et al. 2013, 74-75). Tämän vuoksi hajukaa-

sujen karkaaminen työskentelytiloihin tulisi estää sekä lisäksi tulisi kiinnittää huomiota 

siihen, mihin hajukaasut kääntyvät häiriötilanteissa. Häiriötilanteissa hajukaasujen kääntö 

pitäisi olla mahdollisimman korkealla ja sellaiseen paikkaan, missä tehtaalla työskentelevät 

ihmiset eivät kulje. (Bunner et al. 2014, 2)  

Hajukaasujen räjähdysominaisuuksien takia kaasujen konsentraatiot tulisi olla koko ajan 

väkevissä kaasuissa ylemmän räjähdysrajan yläpuolella ja laimeissa kaasuissa alemman 

rajan alapuolella. Laimeiden hajukaasujen linjoissa voidaan käyttää LEL- mittareita, mitkä 
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varoittavat kaasun konsentraation noususta alemman räjähdysrajan yläpuolelle. Tosin 

LEL- mittareitten käyttöön ei voi 100 % luottaa niiden mittauksen ja antaman signaalin 

viiveen takia. Tiedetään tapauksia, joissa hakesiilon jälkeisessä laimeiden hajukaasujen 

linjassa on ollut LEL- mittari, mutta LEL-mittarin antaman viiveen takia räjähdysalueella 

oleva hajukaasuseos on päässyt puhaltimelle asti ja syttynyt puhaltimessa aiheuttaen puhal-

lin- ja kanavistoräjähdyksen. Amerikkalainen BLRBAC suositellee LEL- mittareiden käyt-

töä hakesiilojen laimeiden hajukaasujen linjoissa, jos siirtoon käytetään puhallinta ja läm-

mitykseen käytetään paisunnassa vapautuvaa höyryä. BLRBAC suositellee myös käytettä-

väksi kipinöimättömiä ja maadoitettuja puhaltimia. Suomen soodakattilayhdistyksen ohjeet 

poikkeavat puhaltimien rakennevaatimusten osalta, sillä niissä ei vaadita kipinöimätöntä ja 

maadoitettua puhallinta. (Heinola et al. 2013, 64-78)  

Alempi räjähdysraja kuvaa ainoastaan hajukaasukomponentin alinta pitoisuutta, jolloin se 

voi syttyä. Esimerkiksi rikkivety aiheuttaa tajuttomuutta 500 ppm:ssä alle viidessä minuu-

tissa ja sen alempi räjähdysraja on 4.3 % ilmassa, joka on muutettuna miljoonasosiksi 

43 000 ppm. (Munukka & Munukka 2007, 37)  

Hajukaasujen lauhteiden jääminen keräilyputkistoihin ja kanaviin tulisi estää. Kanaviin ja 

putkistoihin jäävät lauhteet voivat rikastuttaa laimeiden hajukaasujen seoksen räjähdysalu-

eelle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää tärpätin erottamiseen. Tärpättilauhduttimen het-

kellisestäkin toimimattomuudesta johtuen tärpättipitoisia kaasuja voi päästä hajukaasujen 

keräilyyn rikastuttaen laimeiden hajukaasujen seoksen. Terpeenejä voi myös haihtua syöt-

tölipeäsäiliön ja lauhdesäiliöitten pinnoilta, jos niihin ajetaan ajoittainkin tärpättipitoisia 

lauhteita. (Heinola et al. 2013, 8-19)   

Poltettaessa hajukaasuja soodakattilassa tulisi laimeiden hajukaasujen mukana tulevan ve-

sihöyryn pääsy tulipesään minimoida. Suomen soodakattilayhdistys suosittelee laimeiden 

hajukaasujen jäähdytystä tällöin 40-50 °C, jolloin niiden sisältämä vesihöyryn määrä vä-

henisi. Tämän jälkeen kaasut tulisi lämmittää yli 30 °C yli lauhtumislämpötilan. 

BLRBRAC suosittelee hajukaasujen suhteelliseksi kosteuspitoisuudeksi alle 50 %, mikä 

saavutetaan jäähdyttämällä hajukaasut alle 43 °C ja lämmitys tämän jälkeen yli 65 °C. 

(BLRBAC 2013, 25; Heinola et al. 2013, 31)   
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Eniten onnettomuuksia on sattunut laimeiden hajukaasujen järjestelmille, jossa kaasuseos 

on päässyt rikastumaan alemman räjähdysrajan yläpuolelle aiheuttaen onnettomuuden. 

Toinen yleinen onnettomuustapa on ollut soodakattiloilla, jolloin hajukaasulinjasta on 

päässyt vettä tai lauhdetta soodakattilan tulipesään aiheuttaen sulavesiräjähdyksen. (Sal-

menoja et al. 2015, 2)   
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5 ESIMERKKITEHDAS  

Diplomityön tutkimusosuus pohjautuu erääseen Aasiassa toimivaan sulfaattisellutehtaa-

seen. Työssä tarkastellaan tehtaan hajukaasujen olemassa olevia keräilykohteita, puuttuvia 

keräilykohteita, nykyisen keräilyjärjestelmän toimivuutta, järjestelmän turvallisuutta sekä 

lopuksi yritetään löytää kustannustehokkuudeltaan paras mahdollinen päivitys.  Järjestel-

män ja keräilykohteiden tarkastelu aloitettiin tehtaan antamia PI-kaavioita seuraamalla 

sekä keskustelemalla järjestelmiin liittyvien avainhenkilöiden kanssa. Lopuksi tehtiin teh-

taalle fyysinen käynti, jonka aikana todettiin olemassa olevat keräilykohteet ja tarkasteltiin 

järjestelmän toimivuutta kokonaisuudessa.  

Esimerkkitehdas koostuu kahdesta eri kuitulinjasta, joilla on yhteinen keitin. Kuitulinja 2 

on uudempi ja koostuu massan pesusta, lajittelusta, happivaiheesta ja valkaisusta. Kuitulin-

ja 1 on vanhempi ja koostuu pesusta, happivaiheesta, lajittelusta ja valkaisusta. Tehtaan 

vuotuinen tuotanto on 460 000 ADt valkaistua lehtipuusellua. Tehtaalla on kaksi eri haih-

duttamoa, soodakattilaa ja valkolipeänvalmistuslaitosta. Tehtaan sulfiditeettitaso on välillä 

25-30%. (Andritz 2015)   

Laimeat hajukaasut käsitellään kyseisellä tehtaalla polttamalla molemmilla soodakattiloilla 

ja väkevät käsitellään meesauunilla. Väkevien hajukaasujen varapolttopaikka on erillinen 

hajukaasupoltin. Laimeille hajukaasuille ei ole soodakattiloiden lisäksi varapolttopaikkaa. 

(Andritz 2015)    

5.1 Keittämö 

Hakkeen keittäminen tapahtuu kyseisellä sellutehtaalla kaksiastiakeittimessä, mikä koostuu 

hakkeen impregnointi järjestelmästä ja jatkuvatoimisesta keittimestä. Keittimen jälkeen 

massa pestään painediffusoorissa, jonka jälkeen massa ohjataan kuitulinja 1:lle tai 2:lle tai 

molemmille. (Andritz 2015)  

Keittämön jälkeinen mustalipeä paisutetaan keittimen jälkeen kolmivaiheisessa paisunta-

astiassa, jonka jälkeen mustalipeä käsitellään vielä erillisellä lipeäsuodattimella ennen 

haihduttamolle johtamista. Mustalipeän paisunta-astioista hajukaasut johdetaan normaalis-

sa tilanteessa takaisin impregnointilaitteen lämmitykseen ja poikkeustilanteessa kahden 
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lauhduttimen jälkeen väkevien hajukaasun keräilyyn. Keittimen kaasaukset johdetaan ta-

kaisin impregnointilaitteeseen ja impregnointilaitteesta poistuvat kaasut johdetaan lauhdut-

timen jälkeen puhaltimella laimeiden hajukaasujen keräilyyn. Impregnointilaitteesta pois-

tuviin kaasuihin lisätään vielä ylimääräistä ilmaa, jotta kaasut olisivat räjähdysrajan ala-

puolella. (Andritz 2015) 

Lipeäsuodattimen ja siihen liittyvän kahden säiliön hajukaasut johdetaan laimeiden haju-

kaasujen keräilyyn erilliselle puhaltimelle.  Lisäksi kyseisiin hajukaasuihin liitetään vielä 

paisunta-astioiden varoventtiilien kaasut ja impregnointilaitteen jälkeisen lauhduttimen 

likaisen lauhteen lauhdesäiliö. (Andritz 2015) 

5.2 Kuitulinja 1 

Keitetty massa pumpataan kuitulinja 1:n puskusäiliöön joko suoraan keittimestä tai keitti-

men jälkeisen painediffusöörin kautta. Puskusäiliön jälkeen massa pestään paineellisessa 

rumpusuodattimessa ennen kaksivaiheiseen happivaiheeseen johtamista. Happivaiheen 

jälkeen massa pestään kahdella paineellisella rumpusuodattimella, jonka jälkeen se käsitel-

lään 3-vaiheisessa lajittelussa. Lajittelu koostuu oksanerotuksesta, 2-vaiheisesta hienolajit-

telusta sekä rejektin käsittelystä. Lajittelun jälkeen massa pestään imurumpusuodattimella 

ennen ruskean massan varastointitorniin johtamista. Ruskean massan varastointitornin jäl-

keen massa käsitellään 5-vaiheisessa valkaisussa, joka koostuu CD-vaiheesta, EO-

vaiheesta, D1-vaiheesta, E2-vaiheesta ja D2-vaiheesta. Jokaisen valkaisuvaiheen jälkeen 

massa pestään ja viimeisen vaiheen jälkeen massa ohjataan valkaistun massan varastoin-

tisäiliöön. (Andritz 2015) 

Soodakattiloille käsiteltäväksi kerättäviä laimeita hajukaasuja kerätään kuitulinja 1:ltä pus-

kusäiliöstä, happivaiheen puskusäiliöstä, valkolipeäsäiliö, mustalipeäsäiliö, rejektin tä-

rinälajittimelta, pesureitten suodossäilöiltä, pesureilta, vaahtosäiliöltä, lajittelun syöttösäi-

löiltä, kahdelta lajittelun välisäiliöltä, lipeäsäiliöltä, lauhdesäiliöltä ja happivaiheen kaa-

sunpoistopumpulta. (Andritz 2015) 

Valkaisussa happamat hajukaasut kerätään dioksidivaiheista ja käsitellään happamien pe-

surilla ennen ulkoilmaan johtamista. Samalle pesurille johdetaan kaikkien pesureitten suo-

dossäiliöiden höngät. Alkaliset E- vaiheiden kaasut kerätään pesureilta ja johdetaan suo-
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raan ulkoilmaan omalla puhaltimella. Linjaan on myös liitetty lajittamon jälkeisen pesurin 

hajukaasut. (Andritz 2015)     

5.3 Kuitulinja 2  

Massa tulee kuitulinja 2:n atmosfääriseen pesulaitteistoon ja sen varastointisäiliöön joko 

suoraan keittämöltä tai sitten painediffusööri- pesurin jälkeen. Varastointisäiliön jälkeen 

ruskea massa käsitellään 4-vaiheisessa lajittelussa, joka koostuu paineellisesta oksanerot-

timesta ja kolmesta paineellisesta hienolajittimesta ja rejektinkäsittelystä. Lajittelun jälkeen 

massa pestään paineellisella rumpusuodattimella, jonka jälkeen massa käsitellään yksivai-

heisessa happivalkaisussa. Happivalkaisun jälkeen massa pestään paineellisessa rum-

pusuodattimessa ennen sen johtamista ruskean massan varastointisäiliöön. Ruskean massan 

varastointisäiliön jälkeen massa pestään ennen kolmivaiheiseen valkaisuun johtamista. 

Valkaisu koostuu D1-PO-D2 vaiheista ja jokaisen vaiheen jälkeen on massan pesu ja vii-

meisenä valkaistu massa johdetaan valkaistun massan varastointisäiliöön. (Andritz 2015)    

Soodakattiloille käsiteltäväksi meneviä laimeita hajukaasuja kerätään kuitulinja 2:lta atmo-

sfäärisestä pesulaitteistosta ja sen suodossäiliöstä, hienolajittelun syöttösäiliöltä, kahdelta 

oksanvarastointisäiliöltä, happivaiheen puskusäiliöstä, ruskean massa varastointisäiliöltä, 

lajittamon ja happivaiheitten pesureiden suodossäilöistä, happivaiheen kaasunpoistopum-

pulta, stripatun lauhteen varastointisäiliöstä ja P0 puskusäiliöstä. (Andritz 2015)   

Valkaisussa syntyvät D1 ja D2 tornien ja pesureitten suodossäiliöitten happamat höngät 

kerätään käsiteltäväksi erilliselle valkaisun happamien kaasupesurille, jonka jälkeen ne 

johdetaan ulkoilmaan. (Andritz 2015)     

5.4 Haihduttamo 1 

Haihduttamo 1 on vanhempi monivaiheinen haihduttamo, joka koostuu viidestä vaiheesta. 

Lisäksi haihduttamolla on komprimointiyksikkö. Haihduttamolla nostetaan lipeän kuiva-

aine 15 %:sta 72 %:iin, jonka jälkeen se ohjataan soodakattilalle polttoon. Haihduttamon 

pintalauhduttimelta ja yksiköiltä kerättävät kaasut siirretään tyhjiöpumpulla tai kahdella 

höyryejektorilla väkevien hajukaasujen keräilyyn. Haihduttamoon on integroitu likaislauh-

teiden puhdistukseen käytettävä strippauskolonni yksiköiden 2 ja 3 väliin. (Andritz 2015) 
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Haihduttamo 1:n alue koostuu kahdesta syöttölipeäsäiliöstä, välilipeäsäiliöstä, keskivahva-

lipeäsäiliöstä, vahvalipeäsäiliöstä ja likaislauhdesäiliöstä. Laimeiden hajukaasujen keräi-

lyssä on kaikki säiliöt, lukuun ottamatta likaisen lauhteen säiliötä, joka on väkevien haju-

kaasujen keräilyssä. Väkeviin hajukaasuihin kerätään myös pintalauhduttimen jälkeiset 

kaasut. Strippauskolonnista poistuvat metanolipitoiset kaasut kerätään omalla linjallaan 

polttoon meesauunille tai erilliselle hajukaasupolttimelle. (Andritz 2015)     

5.5 Haihduttamo 2 

Haihduttamo 2 on monivaiheinen haihduttamo, joka koostuu kuudesta vaiheesta ja yhdestä 

korkean kuiva-aineen konsentraattorista. Haihduttamolla nostetaan mustalipeän kuiva-aine 

15%:sta 80%:iin, jonka jälkeen se varastoidaan paineelliseen polttolipeäsäiliöön. Tämän 

jälkeen se pumpataan soodakattilalle polttoon. Haihduttamon pintalauhduttimien ja yksi-

köitten väkevät hajukaasut siirretään tyhjiöpumpulla tai kahdella höyryejektorilla väkevien 

hajukaasujen keräilyyn. Haihduttamoon on integroitu likaislauhteitten puhdistukseen käy-

tettävä strippauskolonni yksiköiden 1 ja 2 väliin. Strippauskolonnin jälkeiset väkevät me-

tanolipitoiset kaasut kerätään ejektorilla polttoon meesauunille. (Andritz 2015) 

Hajukaasujen keräilyssä on kaikki haihduttamon säiliöt. Laimeisiin hajukaasuihin on liitet-

ty haihduttamoon kuuluva syöttölipeäsäiliö, välilipeäsäiliö, sekundäärilauhdesäiliö, Strip-

pauksen jälkeinen lauhdesäiliö sekä vuotolipeäsäiliö. Väkeviin hajukaasuihin on liitetty 

likaisen lauhteen säiliö. (Andritz 2015) 

5.6 Valkolipeälaitos 1  

Soodakattiloilta tuleva viherlipeä tulee valkolipeälaitos 1:lle suoraan viherlipeäselkeytti-

melle, jossa viherlipeästä erotetaan sakka, joka käsitellään tämän jälkeen sakkasuodatti-

mella ennen avonaiseen bunkkeriin johtamista. Selkeytetty viherlipeä johdetaan tämän 

jälkeen kaustisointiin, mihin kuuluu sammuttaja ja 4 kaustisointisäiliötä.  Kaustisoinnin 

jälkeen saatava kalkkimaito johdetaan seuraavaksi valkolipeäselkeyttimelle, missä kalkki-

maidosta erotetaan selkeyttämällä valkolipeä, joka tämän jälkeen pumpataan keittämölle. 

Säiliön pohjalle jäävä meesa johdetaan heikkovalkolipeäselkeytykseen, missä siitä erote-

taan heikkovalkolipeä. Tämän jälkeen heikkovalkolipeä pumpataan soodakattiloille. Jäljel-
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le jäävä meesa varastoidaan omassa meesan varastointisäiliössä ennen meesasuodattimelle 

ja uuniin johtamista. Meesasuodattimia kyseisellä laitoksella on kaksi. (Andritz 2015) 

Laimeita hajukaasuja kerätään valkolipeälaitos 1:ltä meesan varastointisäiliöstä, viherli-

peäselkeyttimeltä, valkolipeäselkeyttimeltä, heikkovalkolipeäselkeyttimeltä, sakkasuodat-

timelta ja kaustisointiastioilta. (Andritz 2015)      

5.7 Valkolipeälaitos 2 

Soodakattilalta tuleva viherlipeä tulee valkolipeälaitokselle viherlipeäjäähdyttimen jälkeen 

raakaviherlipeän tasaussäiliöön, josta se johdetaan viherlipeäselkeyttimelle. Selkeyttimessä 

viherlipeästä erottuu painovoimaisesti sakka, joka selkeyttimen pohjalta pumpataan sak-

kasuodattimella. Sakkasuodattimessa sakka pestään ennen sakan johtamista avonaiseen 

bunkkeriin. Viherlipeän selkeytyksen jälkeen viherlipeä ohjataan kaustisointiin, mihin kuu-

luu sammuttaja ja kolme kaustisointiastiaa.  Kaustisoinnin jälkeen kalkkimaidosta erote-

taan valkolipeä paineellisella sukkasuodattimella. Suodatuksen jälkeen valkolipeä johde-

taan valkolipeän varastointisäiliöön ja jäljelle jäävä meesa varastoidaan omaan säilöön 

ennen meesan pesua. Meesan pesuun laitoksella käytetään kahta paineellista sukkasuoda-

tinta, jonka jälkeen suodatettu meesa johdetaan pumppaussäiliön kautta varastointisäiliöön. 

Suodatuksen jälkeinen heikkovalkolipeä johdetaan heikkovalkolipeän varastointisäiliöön. 

(Andritz 2015) 

Laimeita hajukaasuja kerätään valkolipeälaitos 2:selta omalla puhaltimella, joka kerää ha-

jukaasuja viherlipeäjäähdyttäjän tyhjiöpumpulta, raakaviherlipeäsäiliöltä, viherlipeäsel-

keyttimeltä, kaustisointiastioilta, paineellisilta sukkasuodattimilta, laihavalkolipeäsäilöltä, 

painesuodattimien syöttösäiliöltä, heikkovalkolipeäsäiliöltä ja meesan varastointisäiliöltä. 

Sakkasuodattimen huuvalta kerätään myös laimeita hajukaasuja, mutta se on liitetty toisen 

valkolipeälaitoksen puhaltimelle. (Andritz 2015) 
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5.8 Nykyinen keräily ja käsittely  

5.8.1 DNCG 

Tällä hetkellä tehtaalla laimeita hajukaasuja kerätään jokaiselta osastolta omilla puhaltimil-

la ja johdetaan yhteisellä linjalla poltettavaksi soodakattila 1:lle ja 2:lle. Soodakattiloilla on 

vielä omat puhaltimet ennen polttoon ohjaamista. Soodakattila 1:llä on laimeiden hajukaa-

sujen pesuri, pisaranerotin ja lämmönvaihdin ennen puhallinta. Puhaltimen jälkeen linja 

yhdistyy sekundaari-ilmakanavaan. Soodakattila 2:lla on ennen puhallinta ainoastaan pisa-

ranerotin ja lämmönvaihdin, jonka jälkeen linja yhdistyy sekundaari-ilmakanavaan. (And-

ritz 2015)    

Sellutehtaan keittämön impregnointilaitteen hajukaasut kerätään kahdella puhaltimella 

41.03 ja kyseisessä linjassa on lauhdutin ennen muihin hajukaasuihin liittämistä. Kuitulinja 

2:sen hajukaasuja kerätään omalla puhaltimella 41.04. Tämä puhallin kerää laimeita haju-

kaasuja atmosfäärisestä diffusööristä, atmosfäärisen diffusöörin suodossäiliöstä, kahdesta 

oksasäiliöstä, stripatun lauhteen säiliöstä, O2-tyhjiöpumpulta, ruskean massan pesurin suo-

dossäiliöltä, happivaiheen pesurin suodossäiliöltä, lajitellun syöttösäiliöltä, lauhdesäiliöltä, 

O2-puskusäiliöltä, ruskean massan varastointisäiliöstä, P0-puskusäiliöstä, lipeäsuodatti-

melta ja suotimeen liittyvältä kahdelta säiliöltä. Puhaltimen keräilyyn on myös liitetty kui-

tulinja 1:sen kaksi lajittelun säiliötä. (Andritz 2015)   

Kuitulinja 1:ltä kerätään laimeita hajukaasuja puhaltimilla 41.01 ja 41.08. Puhaltimen 

41.01 keräilyssä on valkolipeäsäiliö, mustalipeäsäiliö, O2-puskusäiliö ja keittämön jälkei-

nen puskusäiliö. Puhaltimella 41.08 kerätään O2-tyhjiöpumpulta, lipeäsäiliöltä, lauhdesäi-

liöltä, keräyssäiliöltä, pestyn massan varastointisäiliöltä, kolmesta suodossäiliöstä ja tä-

rinälajittimelta. Lisäksi keräilyyn on liitetty kolme paineellista rumpusuodatinta. (Andritz 

2015)    

Haihduttamo 1:ltä kerätään laimeita hajukaasuja puhaltimella 41.10 ja puhaltimen keräilys-

sä on kaksi mustalipeän syöttölipeäsäiliötä, välilipeäsäiliö, kaksi vahvalipeäsäiliötä, vuoto-

lipeäsäiliö, keskivahvalipeäsäiliö ja viemärikaivo. (Andritz 2015) 
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Haihduttamo 2:lta kerätään puhaltimella 41.09 ja puhaltimen keräilyssä on syöttölipeäsäi-

liö, välilipeäsäiliö, stripatun lauhteen säiliö, toisiolauhdesäiliö, vuotolipeäsäiliö. (Andritz 

2015)   

Valkolipeälaitos 1:ltä kerätään puhaltimella 41.12 ja keräilyyn kuuluu meesan varastoin-

tisäiliö, viherlipeäselkeytin, heikkovalkolipeäselkeytin, valkolipeäselkeytin, neljä kaus-

tisointiastiaa ja molempien valkolipeälaitoksien sakkasuodattimien huuvat. (Andritz 2015)   

Valkolipeälaitos 2:lta kerätään laimeita hajukaasuja puhaltimella 41.11 ja keräilyyn kuuluu 

raakaviherlipeäsäiliö. viherlipeäselkeytin, viherlipeäjäähdyttimen tyhjiöpumppu, kolme 

kaustisointiastiaa, kolme paineellista sukkasuodatinta, valkolipeänvarastointisäiliö, heik-

kovalkolipeän varastointisäiliö, meesan varastointisäiliö ja painesuodattimien syöttösäiliö. 

(Andritz 2015) 

Tehtaalla kerätään vielä omalla puhaltimella 41.72 laimeita hajukaasuja tuhkan liuotusjär-

jestelmältä. Järjestelmän keräilyssä on linko, kaksi sekoitussäiliötä, tuhkan uuttosäiliö ja 

rejektisäiliö. Tuhkan liuotusjärjestelmältä kerättävät hajukaasut käsitellään omalla hönkä-

pesurilla ja johdetaan soodakattila 2:seen yhtyvään hajukaasulinjaan. (Andritz 2015)    

Laimeille hajukaasuille ei ole varapolttopaikkaa soodakattiloiden lisäksi. Jos soodakattilat 

eivät pysty vastaanottamaan laimeita hajukaasuja, ne ohjataan puhaltimien jälkeen ohitus-

linjan kautta soodakattiloiden katolle. (Andritz 2015) 

Molempien soodakattiloiden liuottajien hönkäkaasut kerätään ja käsitellään omilla pesu-

reilla ennen johtamista kattiloiden tertiääri-ilman joukkoon. (Andritz 2015)    

Kuvassa 19 on äsken mainittu tehtaan keräily ja käsittely soodakattiloilla. 
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Kuva 19. Esimerkkitehtaan keräily ja käsittely.      

5.8.2 Ongelmia hajukaasujärjestelmässä  

Laimeiden hajukaasujen järjestelmä on tehtaalla hyvin kattava. Järjestelmään on liitetty 

keittimen lipeän paisunta-astioitten varoventtiilien jälkeiset linjat, jotka tyypillisesti luoki-

tellaan väkevien hajukaasujen lähteeksi. Tällä hetkellä niistä voi tulla laimeiden hajukaasu-

jen järjestelmään väkeviä hajukaasuja, jotka voivat täten rikastuttaa laimeiden hajukaasu-

jen seoksen alemman räjähdysrajan yläpuolelle ja seos voi syttyä esimerkiksi puhaltimessa.   

Nämä kaasut olisi syytä erottaa laimeitten hajukaasujen järjestelmästä, esimerkiksi johta-

malla varoventtiilien kaasut erillään ulos. Lisäksi laimeisiin hajukaasujen keräilyyn oli 

liitetty impregnointilaitteen hajukaasulauhduttimen likaisen lauhteen säiliö, joka tehtaan 

olisi myös syytä erottaa laimeista hajukaasuista ja siirtää väkevien hajukaasujen keräilyyn.   

Paikan päällä todettuna nykyinen järjestelmä toimi kaikkien muiden osastojen kohdalla 

paitsi haihduttamoiden. Haihduttamoilla osa säiliöistä hönki normaalissa ajo-tilanteessa 

taivaalle ja suuremmaksi ongelmaksi muodostui ensimmäisten yksiköiden pesujen jälkeen 

voimakas syöttölipeäsäiliöiden hönkiminen ulkoilmaan. Syöttölipeäsäiliöiden hönkiminen 

pesujen jälkeen johtui siitä, että kuuma 120 °C  pesulipeä johdetaan suoraan syöttölipeäsäi-

liöön, jossa se paisui. Puhaltimet eivät ole mitoitettu paisunnassa vapautuvalle lisähönkä-

määrälle. Säiliöiden hönkiminen syöttölipeäsäiliöstä pesujen jälkeen voidaan estää, esi-

merkiksi rakentamalla haihduttamoille omat paisunta-astiat, joissa voidaan pesulipeät pai-
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suttaa alempaan lämpötilaan ja paineeseen ennen syöttölipeäsäiliöihin johtamista. Tämä 

paisunnassa vapautuva haihdehöyry voidaan hyödyntää sarjalla lipeän lämmitykseen, joka 

on myös energiataloudellisesti kannattavaa. Haihduttamoiden normaali ajoaikainen säiliöi-

den hönkiminen voidaan ehkäistä päivittämällä puhaltimet tehokkaampiin. Puhaltimet ei-

vät tällä hetkellä pysty pitämään haihduttamoalueen keräilyä kokonaan alipaineisena. 

Kuvassa 20 on haihduttamon säiliön hönkiminen normaalitilanteessa ja haihduttamon hön-

kiminen yksiköiden pesujen jälkeen. 

 

Kuva 20. Haihduttamon säiliöitten hönkiminen. Vasemmalla normaalin käytön aikaan ja oikealla 

pesujen jälkeen. 

5.8.3 Puuttuvat prosessipohjaiset hajukaasut 

Nykyinen järjestelmä sisältää kattavasti keräilykohteita ja suurimmat hajupäästöjen lähteet 

ovat keräilyssä.  Paikan päällä todettuna ympäristössä ei haissut pelkistyneet rikkiyhdisteet, 

eikä pitoisuuksiakaan havaittu käsikäyttöisellä mittarilla muilta osastoilta kuin haihdutta-

moilta.  

Pienempiä päästölähteitä, joita tehdas voisi vielä harkita käsiteltäväksi, on kuitulinja 2:n 

rejektisäiliö, kuitulinja 1:n lajittamon jälkeinen pesuri, pesurin suodossäiliö, ruskean mas-

san varastointisäiliö, valkolipeälaitoksen 1 sammuttajan hönkäkaasut, meesasuodattimien 

ja sakkasuodattimien tyhjiöpumput, valkolipeälaitoksen 2:n sammuttajan hönkäkaasut, 

meesan laimennussäiliö, meesan pumppaussäiliö, meesasuodattimen tyhjiöpumppu, sak-

kasuodattimen tyhjiöpumppu ja sukkasuodattimien happopesuun tarkoitettu happosäiliö. 
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Happosäiliö aiheuttaa ainoastaan hajuhaittoja paineellisten sukkasuodattimien happo-

pesujen aikana, jolloin sulfaminihappoa kierrätetään happosäiliöstä sukkien pesuun ja ta-

kaisin. Sukkasuodattimessa happo reagoi sukkien pinnalle kertyneen natriumsulfidin kans-

sa muodostaen rikkivetyä, joka vapautuu ilmaan happosäiliöstä. (Munukka & Munukka 

2007, 22)      

5.8.4 Kokonaisjärjestelmän huomiot   

Nykyisten suositusten mukaan soodakattilalle polttoon menevät laimeat hajukaasut tulisi 

jäähdyttää lauhduttimella tai pesurilla 40–50 °C ennen lämmitystä ja soodakattilalle polt-

toon johtamista. Hajukaasujen jäähdyttäminen vähentäisi sen sisältämää vesipitoisuutta, 

pienentäisi kattilalle käsittelyyn menevää määrää ja tekisi kattilan operoinnista turvalli-

sempaa pienemmän vesipitoisuuden ansiosta. (Heinola et al. 2013, 21-24) Tällä hetkellä 

ainoastaan soodakattilalle 1 menevät laimeat hajukaasut käsitellään pesurilla ennen lämmi-

tystä ja polttoon johtamista. Tosin ennen pesuria oleva hajukaasun lämpötila oli normaalis-

sa ajotilanteessa 73 °C ja pesurin jälkeinen lämpötila 69 °C. Maksimaalisella jäähdytyksel-

lä pesurin jälkeiseksi höngän lämpötilaksi saatiin 62 °C, joka ei vielä tällöinkään saavutta-

nut suositeltua lauhdutuksen jälkeistä lämpötilaa. Soodakattilalle 2 menevät laimeat haju-

kaasut ainoastaan menevät pisaranerottimen ja lämmityksen jälkeen suoraan polttoon. 

Laimeat hajukaasut kuormittavat tällä hetkellä soodakattila 2:sta turhalla hönkämäärällä ja 

lisäävät riskiä sulavesiräjähdyksen syntymiseen molemmilla kattiloilla. 

Hakkeen pasutusta ei tehdä hakesiilossa, vaan se tehdään impregnointilaitteessa. Impreg-

nointilaitteen jälkeisessä hajukaasulinjassa on lauhdutin ennen muihin laimeiden hajukaa-

suihin liittämistä. Lauhduttimen jälkeinen hajukaasun lämpötila on liitetty lukitukseen, 

jolloin lämpötilan noustessa yli 40 °C kaasut kääntyvät pois keräilystä. BLBRACK suosit-

telee lämpötilan kääntörajaksi pois keräilystä lehtipuulle 49 °C. joten tämä raja täyttyy. Jos 

puulaji olisi havupuu, silloin kääntöraja suositusten mukaan tulisi olla 32 °C. (BLBRACK 

2013, 102). Lauhduttimen jälkeisiä molempia puhaltimia on jouduttu pitämään käynnissä 

yhtä aikaa, jotta impregnointilaitteen kaikki kaasut on saatu kerättyä. Puhaltimien kapasi-

teetit ovat 0,5 m
3
n/s ja imeyttimestä on laskettu kerättäväksi määräksi lauhduttimen jälkeen 

0,80 m
3
n/s. Tuotannon noustessa yhden puhaltimen kapasiteetti on täten jäänyt riittämät-

tömäksi.  
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Nykyisessä keräilyjärjestelmässä on vääränlaisia lauhteenpoistoyhteiden sijoituksia. Lauh-

deyhteet, jotka tulisi sijoittaa keräilyputkien pohjaan, olivat sijoitettuna keräilyputkien kes-

kelle. Yksi tällainen on näytetty esimerkkinä kuvassa 21. Kuvassa on myös esitetty oikean-

lainen sijoitus. Lisäksi olisi suositeltavaa rakentaa lisää lauhteenpoistoyhteitä keräilyn pää-

linjaan ja ne tulisi varustaa vesilukoilla. Putkien halkaisijaksi suositellaan vähintään 50 

mm.  

 

Kuva 21. Vasemmalla lauhdeyhteen vääränlainen sijoitus ja oikealla esimerkki oikeanlaisesta sijoi-

tuksesta. 

Nykyisen järjestelmän hajukaasumäärä soodakattiloilta olevilta mittareilta on 11 m
3
n/s. Eri 

osastojen tämänhetkisiä määriä ei pystytty tähän työhön mittamaan johtuen siitä, ettei mit-

tauspisteitä ollut kyseisellä tehtaalla. Kerättäväksi kokonaismääräksi on laskennallisesti 

saatu eri osastoilta 7,6 m
3
n/s, melkein suljetulla järjestelmällä. Hajukaasujen laskennallisen 

määrän ja soodakattiloiden yhteismäärään verrattuna nykyinen järjestelmä kerää ja kuljet-

taa paljon laimennusilmaa hajukaasujen mukana. Laimennusilmaa tulee esimerkiksi järjes-

telmään liitetyistä laitteista, jotka eivät enää ole prosessikäytössä. Näitä laitteita löytyi 3 

kappaletta. Lisäksi laimennusilmaa tulee säiliöiden avonaisista ylivuotoputkista ja avonai-

sesta tärinälajittimesta. Kerättävä kokonaismäärä jakaantui eri osastojen kesken taulukon 8 

mukaan.  
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Taulukko 8. Esimerkkitehtaan lasketut laimeiden hajukaasujen määrät. 

Osasto Määrä (m
3
n/s) 

Impregnointilaite 0.8 (jälkeen lauhduttimen) 

Kuitulinja 1 1.7 

Kuitulinja 2 1.9 

Haihduttamo 1 0.6 

Haihduttamo2 0.8 

Valkolipeälaitos 1 0.7 

Valkolipeälaitos 2 0.8 

Tuhkan uutto  0.5 (jälkeen pesurin) 

Yhteensä 7.8  

 

Muokkaamalla järjestelmä mahdollisimman paljon suljetun järjestelmän tyyppiseksi vä-

hennettäisiin liiallinen turha laimennusilman kuljettaminen, joka samalla mahdollistaisi 

osan puuttuvista keräilykohteista liittämisen keräilyyn. Tällöin keräilyyn olisi mahdollista 

liittää esimerkiksi valkolipeälaitoksen puuttuvat säiliöt ja laitteet ilman, että keräilylinjan 

kokoja tai soodakattilan kanavia täytyisi muuttaa suuremmiksi. Lisäksi olisi mahdollista 

liittää kuitulinjojen puuttuvat keräilykohteet lukuun ottamatta lajittelun jälkeistä imurum-

pusuodinpesuria. Imurumpusuodattimesta kerättäväksi määräksi on arvioitu noin 3 m
3
n/s, 

joka määrältään on niin suuri, että muutoksia täytyisi tehdä keräilylinjoissa, että soodakat-

tilan kanavissa.   

Täysin suljettuun järjestelmään nykyistä keräilyjärjestelmää ei täysin voi päivittää niin 

pitkään, kun avonainen tärinälajitin on keräilyssä mukana, mutta muuten järjestelmän voi 

päivittää helposti. Suljetussa järjestelmässä säiliöitten ylivuotoputkiin tulee mekaaniset 

sulkuläpät ja samalla säiliöt varustettaisiin yli/alipainevaroventtiileillä. Lisäksi puhaltimet 

on suositeltavaa päivittää taajuusmuuntajalla toimiviksi, jolloin keräilylinjassa olevaa ali-

painetta voidaan muuttaa, joka samalla muuttaa kerättävää hajukaasumäärä. Tällöin haju-

kaasujen keräilymäärä on helpommin säädettävissä sitä tarvitsevalle osastolle. Tällä hetkel-

lä kaikki keräilypuhaltimet lukuun ottamatta tuhkanuuttopuhallinta ja soodakattiloille syö-

tettäviä puhaltimia ovat vakiokierrospuhaltimia. 
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Vertaamalla hajukaasujen laskettua määrää kirjallisuudessa esitettyyn tyypilliseen arvoon. 

Tämän kokoluokan tehtaalla laimeiden hajukaasumäärän tyypillinen määrä pitäisi olla 

jäähdytettynä 40 °C 5-6,8 m
3
n/s. Myös esimerkkitehtaan keräilymäärä asettuisi tähän ko-

koluokkaan, jos keräilyjärjestelmä päivitettäisiin suljetunmalliseksi keräilyksi ja kaikki 

kaasut jäähdytettäisiin.  

5.9 Järjestelmän päivitys 

Soodakattiloille asetetun hajukaasujen jäähdytyssuosituksen täyttämiseksi tässä työssä on 

esitetty kaksi erilaista vaihtoehtoa toteuttaa tämä.  Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan jär-

jestelmä päivitettäisiin nykyaikaiseksi keräilyjärjestelmäksi siirtämällä hajukaasujen jääh-

dytys tapahtumaan lähellä syntypaikkaa. Toinen vaihtoehto olisi päivittää soodakattilalla 1 

oleva hajukaasupesuri, jonka jälkeen kaikki kerättävät kaasut ohjattaisiin yhden pesurin 

kautta soodakattiloille polttoon. Molemmissa järjestelmissä oletuksena on keräilyn muut-

taminen mahdollisimman paljon suljetun järjestelmän tyyppiseksi, jolloin liiallisen laimen-

nusilman kuljettaminen vähentyisi.  

5.9.1 Vaihtoehto 1 

Tässä vaihtoehdossa molempien kuitulinjojen hajukaasut ohjattaisiin venturi-lisäosalla 

varustettuun täytekappalepesuriin käsiteltäväksi, jonka jälkeen ne puhallettaisiin puhalti-

mella päälinjan kautta soodakattiloille. Molempien haihduttamoiden hajukaasut käsiteltäi-

siin omalla yhteisellä täytekappalepesurilla, jonka jälkeen ne ohjattaisiin puhaltimella pää-

linjan kautta soodakattiloille. Molempien valkolipeälaitosten hajukaasut ohjattaisiin yhtei-

selle putkilämmönvaihtimelle käsiteltäväksi, jonka jälkeen ne ohjattaisiin soodakattiloille 

termiseen hapetukseen. Kuvassa 22 on periaatekuva tällaisesta päivityksestä. 
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Kuva 22. Täydellinen laimeiden hajukaasujen päivitys 

Järjestelmän etuna on, että kaikkien osastojen kaasut tulisi jäähdytettyä 40-50 °C lähellä 

keräyspaikkaa, jolloin kuljetettava määrä pienenisi ja lauhteen muodostuminen päälinjassa 

vähenisi. Lisäksi mahdolliset hönkien mukana tulevat likaisuudet peseytyisi lähellä 

keräyspaikkaa. Tälläisiä likaisuuksia ovat esimerkiksi kuitulinjalla kuitupartikkelit, joita 

voi tulla mahdollisesti hönkien mukaan. Kuitupartikkelit voivat esimerkiksi tukkia 

hajukaasulinjassa lauhteenpoistoyhteitä, jolloin syntyy mahdollisuus lauhteiden jäämiseen 

kanaviin, jotka voivat rikastuttaa tällöin kaasuseoksen.  

Tähän järjestelmään olisi helppo liittää puuttuvat keräyskohteet sekä tulevaisuudessa 

mahdolliset uudet laitteet mitoittamalla pesurit, puhaltimet ja lauhduttimet isommalle 

kaasuviralle.   

Järjestelmän huonona puolena on pesureitten sijoittamiset tehtaalle. Tehdasalue on jo 

valmiiksi käytetty hyvin, joten pesureitten sijoittamiset eivät olisi ihan lähellä 

keräyspaikkoja, jolloin isoja putkimuutoksia täytyisi tehdä.   

5.9.2 Vaihtoehto 2  

Tässä vaihtoehdossa vanhat puhaltimet päivitettäisiin uusiin puhaltimiin sekä soodakattila 

1:llä sijaitseva laimeiden hajukaasujen pesuri päivitettäisiin käsittelemään koko hajukaa-

sumäärä. Tämän jälkeen kaikki hajukaasut ohjattaisiin pesurin kautta polttoon molemmille 

soodakattiloille. Kuvassa 23 on periaate tällaisesta päivityksestä.  
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Kuva 23. Vaihtoehdon 2 mukainen ratkaisu.  

Tämän järjestelmän hyvänä puolena olisi, että kaikki kaasut tulisi käsiteltyä ennen sooda-

kattilalle johtamista. Puhaltimet olisi helppo päivittää entisten puhaltimien paikalle. Muu-

toksena täytyisi rakentaa linja soodakattila 1:ltä soodakattila 2:lle. Tämän lisäksi olisi ra-

kennettava isompi pisaranerotin ja lämmönvaihdin, joka tarvittaisiin käsittelemään koko 

hajukaasumäärä.   

Huonona puolena tässä vaihtoehdossa olisi kuumien kaasujakeiden kuljettaminen pitkiä 

matkoja, jolloin lauhdetta kertyy linjastoon. Lisäksi mahdollisten kuitupartikkeleitten siir-

tyminen hajukaasuvirtaan aiheuttaisi mahdollisia riskejä. Tähän tosin on mahdollista va-

rautua rakentamalla lisää lauhteenpoistoyhteitä linjoihin.    

5.10 Yhteenveto esimerkkitehtaasta 

Tehtaan keräilyjärjestelmä on jo hyvin kattava, ja suurin osa tyypillisistä hajukaasujen ke-

räilylähteistä on jo tällä hetkellä keräilyssä. Tässä tapauksessa merkittävin tehtaalla oleva 

päästölähde oli haihduttamon yksiköitten pesujen jälkeisen lipeän johtaminen kuumana 

syöttölipeäsäiliöihin, jolloin se paisui siellä aiheuttaen samalla ihmisille hajuhaittoja. Tämä 

on mahdollista korjata rakentamalla haihduttamoille paisunta-astiat, jolloin saadaan pai-

sunnassa vapautuva höyry hyödynnettyä ja lipeän paisunta loppumaan syöttölipeäsäiliössä 

Tehdas keräilee valkaisun P0-vaiheen puskusäiliön höngät laimeiden hajukaasujen keräi-

lyyn. Nämä kaasut tehtaan olisi kannattavaa siirtää valkaisun hönkäpesurin poistopuolelle. 

Kaasut voivat vielä sisältää kloridijäämiä valkaisuvaiheista, jotka edesauttavat kanavisto-

jen syöpymistä. 
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Päivittämällä keräilyjärjestelmä suljetunmalliseksi keräilyjärjestelmäksi vähentyisi keräil-

tävä hajukaasujen mukana oleva laimennusilman kuljettaminen. Päivitys mahdollistaisi 

osan keräilystä puuttuvista kohteista liittämisen olemassa olevaan keräilyyn, esimerkiksi 

valkolipeälaitoksen sammuttajien hönkäkaasut, meesan pumppaus säiliön, meesan laimen-

nussäiliön, kuitulinja 2:sen rejektisäiliö ja kuitulinja 1 lajittamon jälkeisen pesurin suodos-

säiliön. Kuitulinja 1 lajittamon jälkeinen imurumpusuodattimen kaasumääräksi on laskettu 

määrällisesti niin paljon että muutoksia täytyisi tehdä niin keräilylinjoissa, kuin soodakatti-

lan kanavissa. Massa käy ennen imurumpusuodatinta kaksivaiheisen happivalkaisun läpi, 

jolloin mustalipeä on jo hapetettu hyvin pois, jolloin TRS- komponentit ovat pääsääntöi-

sesti poistuneet. Suotimessa käytetään haihduttamon toisiolauhdetta, jolloin TRS kom-

ponentteja vapautuminen on riippuvainen lauhteen puhtaudesta.  Imurumpusuodattimen 

voi tehdas myös kytkeä valkaisun hönkäpesurille, jossa klooridioksidipitoiset jäännöskaa-

sut myös hapettaisi TRS-yhdisteet. 

Tehtaalla on kaksi väkevien hajukaasujen lähdettä kytkettynä laimeisiin hajukaasuihin, 

jotka tehtaan olisi syytä erottaa pois laimeiden hajukaasujen keräilystä. Lisäksi järjestel-

mässä oli vääränlaisia lauhdeyhteiden sijoituksia keräilylinjassa, jotka tulisi muuttaa. Nyt 

on mahdollisuus, että linjastoon jää lauhdetta, joka voi väkevöittää hajukaasuseoksen yli 

alemman räjähdysrajan. 

Tällä hetkellä laimeat hajukaasut, jotka menevät polttoon soodakattila 1:lle, käsitellään 

ainoastaan jäähdyttämällä pesurissa. Tosin pesurin jälkeinen jäähdytys on riittämätön tällä 

hetkellä. Nykyisten suositusten mukaan on suositeltavaa jäähdyttää kaikki laimeat hajukaa-

sut 40–50 °C ennen lämmitystä ja polttoa soodakattilalla. Hajukaasujen jäähdyttäminen 

vähentäisi sen sisältämää vesipitoisuutta, pienentäisi kattilalle käsittelyyn menevää määrää 

ja tekisi kattilan operoinnista turvallisemman pienemmän vesipitoisuuden ansiosta. Tällä 

hetkellä tämä järjestelmä ei tätä suositusta täytä. Hajukaasujen jäähdyttäminen voidaan 

tehdä lähellä syntypaikkaa, kuten ensimmäisessä päivitysvaihtoehdossa tai sitten päivittä-

mällä olemassa oleva pesuri käsittelemään koko hajukaasuvirta niin kuin vaihtoehdossa 2. 

Järjestelmien päivitys hinnoiksi komponenttien osalta on laskettu vaihtoehdossa 2 puolet 

vähemmän kuin vaihtoehdossa 1, jolloin hintanäkökulmasta päivitys 2 olisi varmasti asi-

akkaan puolelta kannattavampi ja houkuttelevampi investointi. 
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6 YHTEENVETO  

Sulfaattisellutehtaalla syntyvät hajukaasut sisältävät pääosin TRS- komponentteja ja lisäksi 

metanolia ja tärpättiä. Näiden eri komponenttien räjähdysrajojen avulla kaasuseokset on 

jaoteltu yleisesti väkeviin ja laimeisiin hajukaasuihin. Laimeissa hajukaasuissa näiden rä-

jähtävien yhdisteiden pitoisuudet ovat niin vähäisiä, että ovat alemman räjähdysrajan ala-

puolella ja väkevissä pitoisuudet ovat vastaavasti niin suuria, että ovat ylemmän räjähdys-

rajan yläpuolella. Nämä kaasut kerätään erillisillä linjoilla ja käsitellään yleensä polttamal-

la soodakattilassa, meesauunissa tai erillisessä hajukaasujen polttamiseen tarkoitetussa 

kattilassa. 

Hajukaasujen komponentit syntyvät pääosin keiton aikana, jolloin keittoliemenä käytettävä 

natriumsulfidi hajoaa sekä reagoi puun ligniinin metoksyyliryhmien kanssa. Osa näistä 

kaasuista vapautuu keiton aikana ja osa sitoutuu mustalipeään. Mustalipeään sitoutuneet 

hajukaasukomponentit vapautuvat ilmaan myöhemmissä prosessivaiheissa, joissa mustali-

peä pääsee kosketuksiin ilman kanssa. Keiton aikana muodostuvien kaasukomponenttien 

määrään vaikuttaa oleellisesti keittoliemen sulfidipitoisuus, keittoaika, keittolämpötila, 

keiton pH ja metoksyyliryhmien määrä. Eri puulajit sisältävät eri määrän metoksyyliryh-

miä ja tunnetusti lehtipuut sisältävät 20 % enemmän kuin havupuut, jolloin rikkiyhdistei-

den määrän oletetaan olevan suurempi.  

Laimeat hajukaasut, joita kerätään esimerkiksi keittämöltä, ruskean massan pesusta, ruske-

an massan lajittamosta, happivalkaisusta, haihduttamolta, valkolipeälaitokselta, soodakatti-

lalta, mäntyöljylaitokselta ja viemäreistä, ovat pitoisuudeltaan pieniä, mutta määrältään 

suuria.  Kuumat kaasujakeet käsitellään määrän pienentämiseksi yleensä pesurityyppisillä 

lauhduttimilla, jolloin kuljetettava ja käsiteltävä määrä pienenee. Uudemmissa järjestelmis-

sä hajukaasujen jäähdytys tehdään lähellä syntypaikkaa eli kuitulinjan hajukaasut jäähdyte-

tään kuitulinjalla, haihduttamon hajukaasut jäähdytetään haihduttamolla ja valkolipeälai-

toksen hajukaasut valkolipeälaitoksella. Uudet keräilyjärjestelmät perustuvat suljettuun 

keräilyjärjestelmään, jossa liiallisen laimennusilman tuleminen hajukaasujen mukana mi-

nimoidaan. Hajukaasujen keräily tapahtuu puhaltimilla, jotka muodostavat alipaineen ke-

räilylinjoihin. Suljetuissa järjestelmissä säiliöt varustetaan yli-/alipainevaroventtiileillä, 

joiden johdosta vältetään säiliöiden rikkoutuminen liiallisesta yli-/alipaineesta. Hajukaasu-
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jen linjojen suositellaan olevan rakennemateriaalilta ruostumatonta EN 1.4301 terästä tai 

vastaavaa. Linjoissa tulee käyttää lauhteenpoistoyhteitä. Linjojen suositellaan kallistuvan 

lauhteenpoistoyhteisiin päin ja hajukaasujen poispääseminen lauhdeyhteiden kautta tulee 

estää vesilukolla tai lauhteiden pumppaussäiliöllä. Lauhde suositellaan ohjattavaksi käsitel-

täväksi esimerkiksi höyrykäyttöiselle strippauskolonnille.      

Väkeviä hajukaasuja, joita kerätään keittämön mustalipeän paisutusastioista, tärpätin ero-

tuslaitteistolta sekä keittämön ja haihduttamon likaisilta lauhdesäiliöiltä, ei käsitellä jääh-

dyttämällä. Hajukaasujen määrät ovat pieniä, mutta pitoisuudet suuria. Hajukaasut kerätään 

jokaiselta osastolta yhteen vesilukkosäiliöön. Vesilukkosäiliön kautta kaasut kuljetetaan 

ejektorilla kohti käsittelypaikkaa. Väkevien hajukaasujen järjestelmien tulee noudattaa 

ATEX- säännöksiä ja polttojärjestelmien tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiltään ja 

logiikaltaan räjähtävien kaasujen suosituksia ja määräyksiä. Hajukaasujen räjähtävyyden 

takia siirtoon ei saa käyttää puhallinta. Väkevien hajukaasujen linjojen rakennemateriaalik-

si suositellaan käytettäväksi haponkestävää terästä EN 1.4436 tai vastaavaa. Hajukaasulin-

joissa tulee käyttää lauhdeyhteitä ja linjojen tulee kallistua lauhdeyhteisiin päin. Lauhdeyh-

teistä valuva likainen lauhde tulee kerätä ja käsitellä.      

BAT- dokumentin mukaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa laimeiden ja väkevien 

hajukaasujen keräilylle on ottaa talteen kaikki prosessista poistuvat rikkipitoiset poistokaa-

sut ja käsitellä ne polttamalla. Polttopaikkoina voi olla soodakattila, meesauuni tai erilliset 

hajukaasukattilat, jotka sisältävät erillisen savukaasujen rikkiyhdisteiden poistoon tarkoite-

tun pesumenetelmän. Laimeita hajukaasuja voidaan käsitellä myös voimakattilassa. Väke-

ville hajukaasuille tulee olla varapolttopaikka. Väkevien hajukaasujen polton häiriöistä ja 

päästöistä ympäristöön tulee pitää kirjaa. Vaikka paras käytettävissä oleva tekniikka on 

polttaminen, muutkin tavat käsitellä hajukaasuja ovat sallittua, jos nämä saavuttavat saman 

ympäristösuojelun tason. Muita käsittelyvaihtoehtoja on esimerkiksi erilliset pesurit, biolo-

ginen hapettaminen ja klooridioksidikäsittely. 

Valkaisussa muodostuvat höngät sisältävät pääosin kemikaalijäännöksiä valkaisuvaiheista 

sekä lisäksi orgaanisia helposti haihtuvia yhdisteitä kuten metanolia ja asetonia. Happamat 

klooriyhdisteitä sisältävät höngät kerätään käsiteltäväksi omalle valkaisun pesurille, jonka 

jälkeen ne johdetaan ilmaan. Näitä ei suositella keräiltäväksi polttoon, sillä ne voivat saada 
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aikaan korroosiota polttimoissa ja kanavissa. Alkalisten vaiheitten höngät yleensä kerätään 

pesurin poistopuolelle käsittelemättömänä. 

Tämän työn tutkimusosa pohjautui erääseen Aasiassa sijaitsevaan sulfaattisellutehtaaseen. 

Työn tarkoituksena oli selvittää tehtaan olemassa oleva laimeiden hajukaasujärjestelmä, 

jonka pohjalta selvitettiin, minkälaisia parannuksia järjestelmään tulisi ja olisi mahdollista 

tehdä. Lisäksi työssä kartoitettiin puuttuvia tyypillisiä keräilykohteita. 

Laimeiden hajukaasujen keräilyssä tyypillisimmät osastot, joista keräilyä suoritetaan, ovat 

keittämö, ruskean massan pesuosasto, lajittamo, happivalkaisu, haihduttamo, soodakattila 

ja valkolipeälaitos. Tehtaalla kaikki osastot olivat keräilyssä, mutta osastoilta puuttui keräi-

lykohteita, joita tehtaan tulisi harkita liitettäväksi keräilyyn ja käsittelyyn. Näitä kohteita, 

mistä tehdas ei keräile laimeita hajukaasuja, oli kuitulinja 1:n lajittamon pesuri, pesurin 

suodossäiliö ja ruskean massan varastointisäiliö, kuitulinja 2:n rejektinkäsittelyn säiliö, 

valkolipeälaitos 1:n sammuttajan hönkäkaasut sekä meesasuodattimien ja sakkasuodattimi-

en tyhjiöpumput. Valkolipeälaitoksen 2 osalta puuttuvia kohteita oli sammuttajan hönkä-

kaasut, meesan laimennussäiliö, meesan pumppaussäiliö, meesasuodattimen tyhjiöpumppu 

ja sukkasuodattimien pesuun tarkoitettu happosäiliö. 

Näistä puuttuvista keräilykohteista suositeltavaa olisi keräilyyn liittää sammuttajien hön-

käkaasut, meesan pumppaussäiliö, meesan laimennussäiliö, kuitulinja 1:sen lajittamon pe-

surin suodossäiliö, sukkasuodattimien happopesuun tarkoitettu happosäiliö ja kuitulinja 

2:sen rejektisäiliö. Ennen kuitulinjan 1 lajittamon pesuria massa on käynyt läpi 2-vaiheisen 

happivalkaisun ja 2-vaiheisen pesun, joten siitä poistuvat hajukomponentit ovat vähäisiä ja 

riippuvat enemmän pesurissa käytettävästä lauhteen puhtaudesta. Tarvittaessa yksi vaihto-

ehtoinen käsittelypaikka imurumpusuodattimen pesurin höngille voi olla liittämällä ne val-

kaisun hönkäpesurille, jossa klooridioksidipitoiset jäännöshöngät hapettaisivat jäljelle jää-

vät rikkiyhdisteet.  

Termiseen hapetukseen menevästä laimeiden hajukaasujen keräilystä suositeltavaa olisi 

ottaa pois P0-vaiheen puskusäiliön jälkeiset höngät, jotka voivat sisältää kemikaalijäämiä, 

jotka puolestaan voivat aiheuttaa putkistojen ja kanavien syöpymistä. Lisäksi keräilyjärjes-

telmästä suositeltavaa olisi erottaa pois keittämön mustalipeän paisunta-astioiden varo-

venttiilien linjat, jotka voivat tuoda järjestelmään väkeviä hajukaasuja, jolloin järjestelmäs-
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sä voi tapahtua konsentroitumista alemman räjähdysrajan yläpuolelle, ja joka näin voi ai-

heuttaa onnettomuuden. Laimeiden hajukaasujen järjestelmään oli kytketty impregnointias-

tian hönkälauhduttimen lauhdesäiliö, joka olisi myös suositeltavaa erottaa laimeiden haju-

kaasujen keräilystä ja siirtää esimerkiksi väkevien hajukaasujen keräilyyn. Lisäksi laimei-

den hajukaasujen keräilyjärjestelmässä oli vääränlaisia lauhdeyhteiden sijoituksia, jotka 

tulisi muuttaa.   

Tällä hetkellä laimeiden hajukaasujen keräily perustuu pääosin avoimeen systeemiin, jossa 

vuotoilmaa tulee järjestelmään säiliöiden avonaisista ylivuotoputkista, avonaisesta tärinäla-

jittimesta ja kohteista, jotka eivät ole prosessikäytössä, mutta ovat laimeiden hajukaasujen 

keräilyssä. Laimeiden hajukaasujen tämän hetkinen keräiltävä ja käsiteltävä määrä sooda-

kattiloiden mittareilta on 11 m
3
n/s. Laskennalliseksi keräiltäväksi kokonaismääräksi osas-

toilta melkein suljetulla järjestelmällä on laskettu 7,8 m
3
n/s. Liiallisen vuotoilman kuljet-

taminen ja käsitteleminen voidaan vähentää päivittämällä nykyinen järjestelmä suljetun-

malliseksi keräilyjärjestelmäksi, mikä samalla mahdollistaisi sellaisten keräilykohteiden 

liittämisen keräilyyn, jotka tällä hetkellä ovat keräilyn ulkopuolella. Tällaisia kohteita oli-

sivat esimerkiksi sammuttajan hönkäpesuri, meesan laimennussäiliö, happosäiliö ja meesan 

pumppaussäiliö. 

Laimeat hajukaasut kerätään jokaiselta osastolta omilla puhaltimilla ja johdetaan yhteisen 

päälinjan kautta soodakattiloille termiseen hapetukseen. Ainoastaan soodakattila 1:lle me-

nevät hajukaasut käsitellään pesurityyppisellä lauhduttimella ennen lämmitystä ja polttoa. 

Soodakattila 2:lle menevät laimeat hajukaasut tällä hetkellä menevät ainoastaan pisa-

ranerottimen ja lämmityksen jälkeen suoraan polttoon. Suositusten mukaan laimeat haju-

kaasut tulee jäähdyttää 40-50 °C ennen lämmitystä ja polttoa. Tällä hetkellä soodakattila 

2:lle meneviä laimeita hajukaasuja ei jäähdytetä ennen polttoa ja soodakattila 1:sen pesuri 

ei jäähdytä riittävästi. Suositusten mukaiseen jäähdyttämiseen tässä työssä on esitetty kaksi 

erilaista vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on jäähdyttää osastoilta kerättävät laimeat 

hajukaasut lähellä syntypaikkoja kuten uudemmissa järjestelmissä. Tällöin kuitulinjojen 

hajukaasut jäähdytettäisiin yhdellä kuitulinjalle asennettavalla venturi- tyyppisellä täyte-

kappalepesurilla ja haihduttamojen hajukaasut puolestaan jäähdytettäisiin haihduttamojen 

lähelle asennettavalla täytekappalepesurilla. Valkolipeälaitosten hajukaasut jäähdytettäisiin 

valkolipeälaitoksien lähelle asennettavalla putkilämmönvaihtimella. Toinen vaihtoehto on 
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päivittää soodakattila 1:llä olemassa oleva pesuri käsittelemään koko hajukaasuvirtaa. Hin-

taa ajatellen jälkimmäinen vaihtoehto olisi parempi, sillä siinä kustannukset tulisivat ole-

maan ensimmäistä vaihtoehtoa puolta pienemmät.      

Tehtaalla merkittävin päästölähde oli haihduttamoiden ensimmäisten yksiköiden pesujen 

jälkeisen pesulipeän johtaminen kuumana syöttölipeäsäiliöön, jolloin se paisui siellä ai-

kaansaaden merkittäviä hajuhaittoja sekä silmämääräisesti ison usvapilven. Tämä olisi teh-

taan parempi korjata rakentamalla haihduttamoille paisunta-astiat, joissa lipeä voidaan pai-

suttaa alempaan lämpötilaan ennen sen johtamista syöttölipeäsäiliöön. Paisunnassa vapau-

tuva höyry voidaan täten hyödyntää yksiköissä lipeän lämmitykseen. Haihduttamon nor-

maalin ajon aikainen säiliöiden hönkiminen voidaan ehkäistä kasvattamalla keräilypuhal-

timien kapasiteetteja, jotka kykenevät pitämään haihduttamojen säiliöalueet alipaineisina. 
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