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Ligniini on monimutkainen biomolekyyli ja se on toiseksi runsain biopolymeeri maailmassa. 

Sen pääasiallinen lähde on selluteollisuuden sivuvirta mustalipeä. Mustalipeästä ligniini on 

mahdollista erottaa useilla eri prosesseilla. Selluteollisuuden lisäksi sitä saadaan esimerkiksi 

bioetanolin valmistuksen sivutuotteena, bioöljyn valmistuksessa käytettävästä puun nopeasta 

pyrolyysistä sekä suoraan erotettuna puuhakkeesta. Puupohjaisten biomassojen lisäksi sen erot-

taminen on mahdollista myös esimerkiksi heinäkasveista. Ligniinin teollisia käyttökohteita on 

aiemmin tutkittu vain vähän sen monimutkaisen molekyylirakenteen ja heikkojen liukoisuus-

ominaisuuksien vuoksi. Ligniinin pääasiallinen käyttökohde onkin ollut energian tuotannossa. 

Kuitenkin viimeisten vuosikymmenten aikana on havahduttu sen molekyylirakenteen mahdol-

lisuuksiin. Erilaisten modifiointien kehittämisen kautta, siitä pyritään valmistamaan lisäarvoa 

tuottavia tuotteita. Kemiallisten modifiointien avulla ligniinistä on mahdollista tuottaa hiili-

kuidun, muovin, polttoaineiden, epoksihartsin, täyte- ja dispergointiaineiden korvikkeita tai 

jopa korvata kokonaan nämä aiemmin fossiilista polttoaineista valmistetut tuotteet ja kemikaa-

lit. Ligniinillä on myös modifiointien avulla merkittäviä käyttökohteita lääke- ja farmasiateolli-

suudessa. Lisäksi ligniinituotteiden kehittäminen pienentää selluteollisuuden pullonkaulan eli 

soodakattilan läpi virtaavan mustalipeän määrää, sekä vähentää ligniinin joutumista jätteeksi. 
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1 Johdanto 

Kasvaneet hiilidioksidipäästöt sekä digitalisaation vuoksi vähentynyt paperin tarve ovat aiheut-

taneet tarpeen löytää uusia biomassasta valmistettavia tuotteita. Hiilipäästöjen kasvaessa ja il-

mastonmuutoksen edetessä on syntynyt tarve korvata perinteisesti fossiilisesta öljystä valmis-

tettuja tuotteita. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi on havahduttu kasvavaan muovijäteongelmaan, 

jonka ratkaiseminen on yksi tieteen tämänhetkisistä ongelmista. Digitalisaatio on puolestaan 

ajanut paperiteollisuutta alas, jolloin biomassalle tarvitaan uusia käyttökohteita. 

Yhdeksi potentiaaliseksi korvaavaksi raaka-aineeksi on löytynyt uusiutuva lignoselluloosabio-

massa. Lignoselluloosasta saatavaa ligniiniä on ennen pidetty ei-toivottuna sivutuotteena, joka 

on pääasiallisesti hävitetty jätteenä tai käytetty energian tuotantoon polttamalla  (Hatakeyama 

2010; Sharma et al. 2020). Mustalipeästä noin 25–20 % on ligniiniä ja sen arvioitu vuosittainen 

tuotanto selluteollisuuden jätevirtana on noin 50 miljardia tonnia  (Hu et al. 2018). Tällä hetkellä 

98 % maailmanlaajuisesti tuotetusta ligniinistä käytetään polttoaineena sen sijaan, että sitä hyö-

dynnettäisiin muissa käyttökohteissa (Wikberg et al. 2016). Kuitenkin viimeisten vuosikym-

menten aikana ligniinin kemiallisen rakenteen potentiaaliin on havahduttu ja ominaisuuksia pa-

rantavia modifiointeja on alettu kehittää. Tällaisen ennen alhaisen arvon jätesivuvirran valori-

saatio, jonka avulla saadaan korkean lisäarvon tuottavia tuotteita, on kannattavaa niin taloudel-

lisesti kuin ekologisestikin.  

Tässä työssä perehdytään ligniinin kemiallisiin modifiointi- tai prosessointimetodeihin, joilla 

saadaan tuotettua korvaavia tuotteita fossiilisista raaka-aineista valmistetuille kemikaaleille. 

Erityisesti käsitellään sellutehtaan mustalipeästä erotetun kraft-ligniinin hyödyntämistä valori-

saatiossa, sen suuren tuotannon vuoksi. Työssä arvioidaan myös näiden tuotteiden kannatta-

vuutta niin kustannustehokkuuden, innovatiivisten valmiuksien kuin ekologisuudenkin kan-

nalta.  
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2 Ligniini  

Ligniini on luonnon biopolymeeri, jota esiintyy kasveissa luonnollisena liima-aineena. Ligniiniä 

saadaan erotettua esimerkiksi selluteollisuuden kraft-prosessissa syntyvästä mustalipeästä, 

bioetanolin valmistuksessa sekä bioöljyn valmistuksessa puun nopealla pyrolyysillä. Tekninen 

ligniini syntyy, kun luonnon ligniinini erotetaan sen lähteestä erilaisilla erotusmenetelmillä. Esi-

merkiksi kraft-ligniiniä saadaan, kun ligniinin erotus tapahtuu kraft-sellutehtaan mustalipeästä  

(Lu et al. 2020). Ligniinistä tulee erotuksen yhteydessä aina teknistä ligniiniä, koska luonnon 

ligniiniä on mahdotonta erottaa sellaisenaan sen ympäristöstä. Heikon liukoisuutensa ja moni-

mutkaisen molekyylirakenteensa vuoksi ligniinin käyttömahdollisuuksia on aiemmin tutkittu 

vain vähän. Ligniinin pääasialliset käyttökohteet ovat olleet matalamman lisäarvon tuottavia 

sovellutuksia, kuten energiantuotanto ja kemiallinen kierrättäminen sellun ja paperin tuotannon 

prosessiin (Dos Santos et al. 2008).  

2.1 Ligniinin rakenne 

Ligniini on monoliginoleista koostuva biopolymeeri, joka on veteen ja alkoholiin liukenematon  

(Sharma et al. 2020). Pääasiallisesti ligniini koostuu kolmesta erilaisesta monoliginolista, jotka 

ovat p-kumaryylialkoholi (H), koniferyylialkoholi (G) ja sinapyylialkoholi (S) (Boudet 2000). 

Näiden kolmen yleisimmän monolignolin rakenteet on esitetty kuvassa 1. Näiden lisäksi on 

myös havaittu ligniinin rakenteista löytyvän harvinaisempia monolignoleita, mutta niiden määrä 

polymeerissä on merkityksetön (Sharma et al. 2020). 
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Kuva 1  P-kumaryyli-, koniferyyli- ja sinapyylialkoholin rakenteet (Lu et al. 2020). 

 

Monoliginoleista muodostuu ligniinin monimutkainen kolmiulotteinen, ristiin silloittunut ja 

amorfinen rakenne. Ligniinin polymeerirakennetta ei ole saatu täysin selvitettyä sen monimut-

kaisuuden ja erotusteknisten ongelmien vuoksi. (Lu et al. 2020) Luonnonligniini esiintyy lähes 

aina ligniini-hiilihydraattikompleksina (LCC), jolloin sen erottaminen puhtaana ja ilman hiili-

hydraatti fragmentteja, on käytännössä mahdotonta. Koska ligniinin biosynteesi on monimut-

kainen ja siihen vaikuttavat useat tekijät, voidaan olettaa, että sen rakenteella on ääretön määrä 

erilaisia kombinaatioita. (Hatakeyama 2010) Lisäksi ligniinin rakenne ja ominaisuudet vaihte-

levat riippuen esimerkiksi sen lähteestä, erotusprosessista, sijainnista ja ympäristöstä (Akpan 

2019). Ligniinin empiirinen molekyylikaava on C31H34O11 (Hu et al. 2018). 

Ligniinin rakenteessa olevat sisäiset sidokset vaikuttavat ligniinin ominaisuuksiin ja niiden mo-

difiointiin. Lun et al. mukaan ligniini sisältää pääasiallisesti yhdeksän sisäistä sidosta, mutta 

pitää huomata, että kaikki G-, S- ja H-yksiköt eivät sisällä näitä kaikkia sidoksia. Liittymisre-

aktio yleensä suosii β-hiilen reaktiota, jolloin muodostuu aryyliglyseroli-β-aryylieettereitä β-O-

4-sidoksella, fenyylikumariinejä β-5’-sidoksella, pinoresinoleita β-β’-sidoksella, difenyylietaa-

nidimeerejä β-1’-sidoksella ja spirodienoneja (SD). Kun liittymisreaktio tapahtuu hiilissä 4 ja 5 
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syntyy diaryylieettereitä 4-O-5’-sidoksella ja bifenyylejä 5-5’-sidoksella. 5-5’-dimeeri muodos-

taa liittymisreaktiolla dibentsodioksiiniä (dibenzodioxocine), joka yhdessä 4-O-5’-oligomeerien 

kanssa muodostaa ligniinin kierteisen rakenteen. (Lu et al. 2020) 

Ligniinit voidaan luokitella kolmeen ryhmään, jotka ovat havupuu- (SW), lehtipuu- (HW) ja 

heinäligniinit (Yin et al. 2017). Näillä kolmella ryhmällä on toisistaan poikkeavat rakenteet. 

Tutkimusten mukaan havupuuligniinit koostuvat lähes kokonaan vain G-yksiköistä, kun taas 

lehtipuuligniini koostuu G- ja S-yksiköistä. Heinäligniinit puolestaan koostuvat kaikista kol-

mesta G-, S- ja H-yksiköstä.  (Sharma et al. 2020) Yleisimmät ligniinin lähteet ovat tällä hetkellä 

lehti- ja havupuut. Heinäkasvien ligniinin hyödyntäminen on vielä tutkimuksen kohteena. Ku-

vissa 2 ja 3 on esitetty lehti- ja havupuiden ligniinien mahdolliset rakenteet, joista voi huomata 

niiden monimutkaisuuden. 

 

 

Kuva 2  Lehtipuuligniinin rakenne (Bajpai 2017). 
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Kuva 3  Havupuuligniinin rakenne (Bajpai 2017). 

 

Ligniinin rakenteista tulee kuitenkin huomioida, että ne ovat vain statistiikkaan perustuvia mal-

linnuksia ligniinin monimutkaisesta rakenteesta ja niillä voi olla hyvin paljon eroavaisuuksia 

riippuen ligniinin lähteestä (Lu et al. 2020). Kuvien 2 ja 3 rakenteista voidaan huomata kuiten-

kin, että ligniinillä on useita reaktiivisia ryhmiä sen rakenteessa. 

2.2 Ligniinin ominaisuudet  

Koska ligniini on monimutkainen biopolymeeri ja sen rakenne vaihtelee laajasti, täytyy sen 

ominaisuuksia tutkia tarkastellen sen funktionaalisia ryhmiä. Ligniinin funktionaaliset ryhmät 

ovat hydroksyyli-, fenoli-, karbonyyli-, karboksyyli-, metoksi- ja sulfonihapporyhmät. (Fu 

2019) Rengasrakenteensa ansiosta ligniini on myös potentiaalinen raaka-aine aromaattisten ke-

mikaalien raaka-aineena. Ligniinin vapaiden fenolisten ryhmien tiedetään olevan reaktiivisem-

pia kuin ei-fenolisten ryhmien (Kalliola 2015). Koska ligniinin rakenne on epäsymmetrinen, se 

ei ole optisesti aktiivinen (Fu 2019). Tekninen ligniini eroaa omaisuuksiltaan paljon luonnon 

ligniinistä. Teknistä ligniiniä saadaan, kun luonnon ligniini erotetaan sen lähteestä useiden eri-
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laisten kemiallisten prosessien avulla, jotka aiheuttavat sen ominaisuuksiin ja rakenteeseen mer-

kittäviä muutoksia (Huang et al. 2020). Toisin kuin luonnon ligniinit, sooda- ja kraft-ligniinit 

liukenevat veteen, mutta vain korkeassa pH:ssa (Norgren 2000).  

Tutkimusten mukaan ligniinin monimutkainen rakenne tuo ongelmia sen jatkojalostuksessa, 

koska sen erotustekniikat vaikuttavat paljon siihen, kuinka tasalaatuista raaka-ainetta siitä saa-

daan tuotettua. Yksi ligniinin ongelmista on sen verrattain suuri molekyylipaino. Luonnon lig-

niinin tarkkaa molekyylipainoa ei tiedetä, mutta teknisen ligniinin molekyylipaino on tätä pie-

nempi, johtuen sen erotusprosessista. Lisäksi havupuuligniinin molekyylipaino on pienempi 

kuin lehtipuun. (Bajpai 2017) Eri lähteistä erotettujen ligniinien molekyylipaino vaihtelee vä-

lillä 1000–20 000 g/mol (Nayak et al. 2020). Jotta ligniiniä voidaan hyödyntää, täytyy sen reak-

tiivisuutta lisätä. Mahmood et al. tutkimuksessaan havaitsi, että pienempi molekyylipaino lisää 

ligniinin reaktiivisuutta, koska se lisää reaktiivisten fenolistenryhmien esiintymistä (Mahmood 

et al. 2013). Ligniinin fenoliset ryhmät lisäävät molekyylin reaktiivisuutta, mutta polyfenoliset 

rakenteet aiheuttavat myös hydrofobisuutta vesiliuoksissa (Sharma et al. 2020).  

Ligniini on amorfinen termoplastinen biopolymeeri, jonka ominaisuuksiin kuuluvat korkeassa 

lämpötilassa hieman hauras rakenne ja lasimaiset lämmönsiirto ominaisuudet.  Näiden lisäksi 

ligniini ei pysty muodostamaan filmiä liuottimessa. (Lu et al. 2020) Termoplastisille polymee-

reille määritetään lasittumislämpötila Tg, joka tarkoittaa lämpötilaa tai -aluetta, jossa amorfinen 

aine muuttuu kumimaisesta olomuodosta lasimaiseen olomuotoon. Koska ligniinin rakenne vai-

kuttaa myös sen lasittumislämpötilaan, on sen lasittumislämpötila-alue laajempi kuin useim-

milla synteettisillä amorfisilla polymeereillä, kuten esimerkiksi polystyreenillä, jolla on sama 

molekyylimassa (Hatakeyama 2010). Tutkimuksista saatujen tulosten perusteella on todettu, 

että lasittumislämpötilaan vaikuttavat näytteiden käsittelyn lisäksi myös mittausmenetelmät  

(Lu et al. 2020).  Ligniinin lasittumislämpötila-alue on välillä 97–162 ⁰C (Anna Wypych 2018). 

Luonnon ligniini on väriltään valkoista tai lähes väritöntä, mutta teknisen ligniinin väri vaihtelee 

laajasti keltaisesta vaaleanruskeasta tummanruskeaan (Lu et al. 2020). Ligniinin väriin vaikuttaa 

myös sen erotustekniikka ja prosessi, mistä se erotetaan. Värin lisäksi valmistettavien tuotteiden 

kannalta ligniinin haju on tärkeä ominaisuus. Suurimmat ligniinin hajun aiheuttajat ovat VOC-
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yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet tai rasvahapot, kuten esterit, jotka ovat kiinteän ra-

kenteen sisällä. Nämä yhdisteet kuitenkin yleensä vapautuvat ligniinin hajoamisessa esikäsitte-

lyn aikana. (Reynolds et al. 2016) 

2.3 Ligniinin ominaisuuksien ongelmat sen käytössä 

Ligniinin käytössä korkean lisäarvon tuottavien tuotteiden valmistuksessa on useita ongelmia. 

Ligniinin ongelmia ovat muun muassa sen epäpuhtaus, laaja moolimassajakauma ja termiset 

ominaisuudet (Fang et al. 2015). Ligniinin epäpuhtaudet aiheuttavat esimerkiksi sen huonon 

kehräytyvyyden  (Baker et al. 2012). Ligniinin suurin ongelma on sen liukenemattomuus useim-

piin liuottimiin. Liukenemattomuus johtuu useista tekijöistä sen rakenteissa, kuten suuresta mo-

lekyylipainosta sekä lisäksi jotkin funktionaaliset ryhmät, kuten rikkiä sisältävät ryhmät vaikut-

tavat liukenemisominaisuuksiin. (Lu et al. 2020) Ligniinin liukenemattomuus öljyihin ja rasva-

happoihin on ongelma esimerkiksi lignolin valmistuksessa (Carrick 2017). Jotta ligniini saadaan 

liukenemaan, sen molekyylimassaa täytyy yleensä pienentää eli polymeeri täytyy pilkkoa pie-

nempiin osiin. Koska ligniini sisältää paljon polaarisia funktionalisia ryhmiä, jotka muodostavat 

liuottimen kanssa vetysidoksia, voidaan pilkottu ligniini jakaa liukenemattomiin ja liuenneisiin 

osiin erilaisilla erotusmenetelmillä. (Lu et al. 2020) 

3 Ligniinin lähteet 

Ligniiniä saadaan erilaisina teollisuuden sivuvirtoina sekä suoraan erottamalla erilaisista bio-

massoista kuten puuhakkeesta. Teknisten ligniinien lähteenä toimivat useimmiten kraft-sellu-

prosessit, sulfiittiselluprosessit ja bioetanolin valmistusprosessit (Hatakeyama 2010). Näiden li-

säksi pyrolyyttistä ligniiniä saadaan bioöljyn tuotannossa käytettävästä puun nopeasta pyrolyy-

sistä. Ligniiniä on kuitenkin mahdollista erottaa lähes kaikesta biomassasta, mutta tässä kappa-

leessa keskitytään suuremman volyymin ligniinin lähteisiin. 

3.1 Kraft-ligniini 

Kraft-ligniiniä (KL) saadaan paperi- ja selluteollisuuden sivutuotteesta mustalipeästä. Kraft-lig-

niiniä saadaan sulfaattimenetelmällä eli Kraft-menetelmällä valmistetun sellun prosessin sivu-

tuotteena. Kraft-ligniini on ligniinin pääasiallinen lähde tällä hetkellä ja potentiaalisin tarkaste-

lun kohde sen suuren tuotannon vuoksi. Ligniini saadaan erotettua biomassasta lisäämällä siihen 
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natriumsulfidin (Na2S) ja natriumhydroksidin (NaOH) vesiliuosta eli valkolipeää, sekä keittä-

mällä sitä 155–175 ⁰C lämpötilassa ja korkeassa paineessa useita tunteja  (Lu et al. 2020). Pro-

sessissa saadaan uutettua ligniini biomassasta mustalipeän sekaan, jonka jälkeen se voidaan 

erottaa mustalipeästä. 

Sulfaattiprosessin johdosta kraft-ligniinin ominaisuudet eroavat luonnon ligniinin ominaisuuk-

sista. Prosessiin syötettävä valkolipeä aiheuttaa ligniinin makromolekyylin fragmentoitumisen, 

kun se joutuu tekemisiin vetysulfidin kanssa. Näin ligniinistä tulee veteen ja alkaliseen liuotti-

meen liukenevaa. (Bajpai 2017) Kraft-ligniini on väriltään tummaa. Esimerkiksi tutkimusten 

mukaan LignoBoost menetelmällä, joka käsitellään kappaleessa 4.1, erotettu ligniini liukenee 

täysin tetrahydrofuraaniin (THF), osittain metanoliin ja asetoniin, mutta ei kovinkaan hyvin 

etyyliasetaattiin  (Ortiz et al. 2020). Kraft-ligniinin moolimassa on väliltä 1000–3000 g/mol (Lu 

et al. 2020). 

3.2 Ligniini puun nopeasta pyrolyysistä 

Kun bioöljyä valmistetaan puun nopealla pyrolyysillä, saadaan siitä erotettua pyrolyyttistä lig-

niiniä (PL). Ligniini saadaan erotettua bioöljystä usealla eri menetelmällä. Kylmävesimene-

telmä on helpoin ja eniten käytetty menetelmä, jossa bioöljy erotetaan kahteen eri osaan, jotka 

ovat veteen liukeneva osa ja veteen liukenematon osa eli pyrolyyttinen ligniini. (Zhang 2019) 

Kylmävesimenetelmän lisäksi voidaan käyttää liuotinfraktiomenetelmää (solvent fragtion met-

hod). Liuotinfraktiomenetelmän etu on se, että bioöljy ei sisällä enempää vettä erotuksen jäl-

keen, kuin ennen sitä ja näin ollen sitä voidaan käyttää polttoaineena (Jiang et al. 2010). Pyro-

lyyttisen ligniinin moolimassa on väliltä 300–600 g/mol (Lu et al. 2020). 

3.3 Ligniini bioetanolin valmistuksen sivutuotteena 

Muista lähteistä saatava ligniini on yleensä puupohjaisista raaka-aineista tuotettua. Bioetanolin 

valmistus puolestaan hyödyntää monia erilaisia lähteitä, jolloin ligniinin lähteinä voivat toimia 

useat eri sokeripitoiset raaka-aineet, jotka muuten menisivät jätteeksi. Kasviviljelytuotteiden 

raaka-aineen tuotanto on myös merkittävää määrällisesti. (Sanchez 2008) Bioetanolin valmis-

tusprosessi käyttää kasvista vain selluloosaa tai/ja hemiselluloosaa sisältävät osat, jolloin lig-
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niini jää käyttämättömäksi sivutuotteeksi (Jung et al. 2015). Biomassan happo- ja alkaliesikä-

sittelyssä erotetaan hemiselluloosa ja selluloosa ligniinistä, joka on hyvin samankaltainen pro-

sessi kuin kraft-prosessin ligniinin erotus (Kim et al. 2013; Jung et al. 2015). 

3.4 Sulfiittiligniini eli lignosulfonaatit 

Sulfiittiligniini eli lignosulfonaatit (LS) ovat sulfonoituja ligniinejä, jotka ovat peräisin sulfiitti-

selluprosessista. Sulfiittiprosessissa käytetään rikkidioksidin (SO2) ja natriumsulfaatin 

(Na2SO4) vesiliuoksia hajottamaan polysakkaridien ja ligniininen väliset sidokset. Tämä tapah-

tuu noin 140–170 ⁰C lämpötilassa. Tuloksena prosessista saadaan lignosulfonaatteja, jotka ovat 

veteen liukenevia anionisia polyelektrolyyttipolymeerejä. (Lu et al. 2020) Lignosulfonaateilla 

on sekä hydrofobisia että hydrofiilisiä ominaisuuksia (Lora 2008). Tämän lisäksi ne liukenevat 

myös happo- ja emäsliuottimiin kuten myös korkean polaarisuuden omaaviin orgaanisiin liuot-

timiin. Sulfiittiprosessista erotetuilla ligniineillä on suurempi molekyylipaino kuin kraft-lignii-

nillä, mutta parempi liukoisuus veteen.  Lignosulfonaattien moolimassa on pääasiallisesti välillä 

5000–20 000 g/mol. (Lu et al. 2020) 

3.5 Bioforce 

Bioforce on suomalainen innovaatio, jonka teknologialla saadaan biomassasta erotettua sellu-

loosa, hemiselluloosa ja ligniini. Bioforce teknologialla erotettu ligniini on rikkivapaata, reak-

tiivista ja sillä on alhainen moolimassa eli noin 1500–3000 g/mol. (CH Bioforce Oy 2021) Jos 

ligniiniä halutaan käyttää jatkojalostuksessa esimerkiksi polttoaineena, ei siihen haluta rikkiä. 

Bioforcella on Raisiossa toimiva demonstraatiolaitos, jolla pystytään käsittelemään 1000 kg 

puuta. Pääasiallisena biomassan lähteenä tässä innovaatiossa käytetään puuhaketta, mutta myös 

muita biomassoja kuten olkea pystytään käyttämään hyväksi. (Von Schoultz 2016).  

Prosessissa lignoselluloosabiomassa syötetään ensimmäisen vesiliuoksen kanssa reaktiosäili-

öön, jolloin muodostuu reaktioseos. Tämä voidaan tehdä niin, että biomassa voidaan syöttää 

ensin ja vesiliuos vasta säiliön paineen alennuttua syötetään vesiliuos tai molemmat voidaan 

syöttää saman aikaan ennen säiliön paineen alennusta. Biomassan tai reaktioseoksen ollessa säi-

liössä reaktiosäiliön paine lasketaan alle 0,8–0,2 baariin sekä lämpötila nostetaan ja pidetään 

halutussa reaktio lämpötilassa, joka on noin 140–150 ⁰C. Ensimmäinen vesiliuos sisältää vettä 

mieluiten yli 95 p-% ja loput on orgaanista liuotinta, joka pystyy uuttamaan ligniiniä. Säiliöön 
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lisätään ainakin yhtä uuttokemikaalia ligniinin erottamiseksi biomassasta. Uuttokemikaaleja voi 

olla myös useita, mutta mieluiten käytetään natriumhydroksidia (NaOH) 17–27 p-% vesiliuok-

sessa. Uuttokemikaalin pH:n on oltava yli 13, jotta yli 90 % ligniinistä voidaan uuttaa biomas-

sasta. (Von Schoultz 2015) 

4 Kraft-ligniinin erotusprosessit 

Krarft-sellutehtaista syntyvän mustalipeän ligniinin erotukselle on kehitetty useita erilaisia ero-

tustekniikoita. Tässä kappaleessa on esitetty lupaavimpia erotustekniikoita, joilla tulevaisuu-

dessa pystytään tuottamaan ligniiniä raaka-aineeksi erilaisiin käyttökohteisiin teollisuusmitta-

kaavassa kannattavasti. 

4.1 LignoBoost 

LignoBoost-teknologia on yksi laajimmin käytetty kraft-ligniinin erotusmenetelmä, jonka on 

kehittänyt Innventia ja Chalmers University of Technology. Teknologian omistaa tällä hetkellä 

Valmet Oyj. LignoBoost-teknologialla pystytään erottamaan ligniini mustalipeästä ja samalla 

kasvattamaan mustalipeän polttokapasiteettia soodakattilassa, joka on yksi selluteollisuuden 

pullonkauloista. (Bajpai 2017) LignoBoost teknologialla tuotettu ligniini on yksi käytetyim-

mistä kraft-ligniineistä tutkimuksissa. 

LignoBoost yksikkö toimii sellutehtaan haihduttamon yhteydessä. Mustalipeä otetaan haihdut-

tamosta, jonka jälkeen sen pH alennetaan hiilidioksidilla (CO2). Tämän jälkeen erotettu ligniini 

kuivatetaan puristussuodattamalla. (Valmet 2020) Poiketen perinteisestä ligniinin erotusproses-

sista seuraavaksi LignoBoost-prosessissa suodatinkakku hajotetaan nesteeseen ja rikkihappoon 

(H2SO4) uudelleen, jolloin syntyy uusi kakusta saatu liete (cake re-slurry) (Tomani 2009). Uu-

den lietteen pH alennetaan lopullisen pesuveden tasolle eli noin kahteen, jolloin konsentraatio-

gradientit pysyvät mahdollisimman alhaisina (Tomani 2009; Öhman et al. 2013). Liete kuiva-

taan uudelleen ja pestään syrjäytyspesulla happamoitetulla pesuvedellä, jonka tuloksena saa-

daan lähes puhtaita ligniinikakkuja  (Valmet 2020;Tomani 2009). Kuvassa 4 on esitetty Ligno-

Boost -prosessi pääpiirteittäin. 
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Kuva 4  LignoBoost-prosessi, jossa mustalipeä otetaan haihduttamosta edeten saostuk-

seen ja niin edelleen vasemmalta oikealle prosessissa, tuottaen puhdasta lignii-

niä. Mustalipeän keittokemikaalit ja orgaaniset yhdisteet palautetaan prosessiin. 

(Valmet 2020) 

 

4.2 A-Recovery+ 

A-Recovery+ on Andritzin kehittämä teknologia ligniinin erottamiseen kraft-sellutehtaan mus-

talipeästä. Prosessissa pystytään erottamaan ligniiniä mustalipeästä noin 35–45 % kuiva-aine 

osuudella ja pH:lla 12–13. Suodatuksen ja pesun jälkeen ligniinin kuiva-aineosuus on noin 60–

62 % ja kuivauksen jälkeen noin 95 %. (Andritz 2021) 

A-Recovery+ -prosessi koostuu kolmesta osasta, jotka ovat saostus, happopesu ja kuivaus. Sa-

ostuksessa haihduttamosta otetun mustalipeän ligniini saostetaan liuoksesta ja liete suodatetaan. 

Happopesussa poistetaan epäpuhtaudet, kuten natrium, pesemällä ligniini laimennetulla rikki-

hapolla (H2SO4,) jonka jälkeen se pestään syrjäytyspesulla kuumalla vedellä, jolloin rikkihap-
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popesussa syntynyt natriumsulfaatti (NaSO4) huuhtoutuu pois. Kuivauksessa kostea ligniini jae-

taan sopivan kokoisiin partikkeleihin ja kuivataan. (Andritz 2021) Kuvassa 5 on esitetty A-Re-

covery+ -prosessi pääpiirteittäin. 

 

 

Kuva 5  A-Recovery+ -prosessi pääpiirteittäin, jossa mustalipeä otetaan haihduttamosta, 

josta se etenee prosessin mukaisesti tuottaen puhdasta ligniiniä. Ligniinistä puh-

distettu mustalipeä palautetaan prosessiin. (Andritz 2021) 

 

4.3 LignoForce 

LignoForce on Kanadassa kehitetty FPInnovations:n prosessi ligniinin erottamiseksi mustalipe-

ästä. LignoForce-teknologian idea on kehittää ligniinin suodatusominaisuuksia. Prosessissa 

mustalipeä otetaan haihduttamosta, jonka jälkeen se hapetetaan hapella (O2) kontrolloiduissa 

olosuhteissa. (Kouisni et al. 2014a)  (Kouisni et al. 2014b) Hapettaminen saa aikaan haisevien 

rikkiyhdisteiden (total reduced sulphur, TRS) hajoamisen ja tiettyjen orgaanisten yhdisteiden 

hapettumisen orgaanisiksi hapoiksi. Tämän jälkeen mustalipeä happamoitetaan, koaguloidaan 
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ja suodatetaan. Suodatettu ligniini pestään rikkihapolla ja vedellä sekä kuivataan. (Kouisni et al. 

2014b) LignoForce-prosessi on esitetty kuvassa 6 pääpiirteittäin. Koska LignoForce-teknologia 

parantaa ligniinin suodatusominaisuuksia, ei prosessissa tarvita kuin yksi puristussuodatin. Ver-

rattuna muihin erotusprosesseihin hapetuksen tuloksena saadaan puhtaampaa ligniiniä, jonka 

tuhkapitoisuudessa päästään lähes 0,1 prosenttiin. (Kouisni et al. 2014a)  

 

 

Kuva 6  LignoForce-prosessi pääpiirteittäin, jossa mustalipeä tulee haihduttamosta pro-

sessiin, joka etenee vasemmalta oikealle tuottaen puhdasta ligniiniä. Ligniini-

puhdas mustalipeä palautetaan prosessiin. (Kouisni et al. 2014b) 

5 Mustalipeästä erotetun ligniinin modifiointiprosessit 

Tässä kappaleessa käsitellään erilaisia ligniinin modifiointi vaihtoehtoja. Osa prosesseista on jo 

valmiita patentoituja prosesseja, joilla on selkeät lopputuotteiden käyttökohteet. Osa taas on 

sellaisia modifiointeja, jotka ovat vielä kehitteillä, mutta niistä on mahdollista saada tuotettua 

fossiilisista raaka-aineista tuotettujen kemikaalien ja tuotteiden korvaajia. Kappaleessa keskity-

tään ainoastaan ligniinin kemialliseen modifiointiin. Modifiointeja on useita ja ligniinipohjais-

ten tuotteiden kehitys on useiden tutkimusryhmien tutkimuksen kohteena. Tässä työssä keski-
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tytään kuitenkin LigniOx-, CatLignin-, LignoSphere-, Lignol- ja Lignisol-prosesseihin sekä lig-

niinipohjaisten epoksihartsien valmistukseen, ligniinin anhydridi käsittelyihin ja ligniinin keh-

räykseen. 

 

5.1 LigniOx 

LigniOx on VTT:n eli Valtion teknologian tutkimuskeskuksen kehittämä suomalainen kustan-

nustehokas alkali-O2-hapetusprosessi, jossa teknisestä ligniinistä tehdään käyttövalmista lignii-

niä erilaisiin sovellutuksiin (Kalliola et al. 2018). LigniOx-projekti kuuluu Euroopan unionin 

Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan (LigniOx 2020). Tästä voidaan päätellä, että 

innovaatiolla on potentiaalia. 

5.1.1 LigniOx hapetus 

Prosessissa hapetus tapahtuu alkalisissa olosuhteissa molekyylisellä hapella. Alkalisissa olosuh-

teissa happimolekyyli pystyy reagoimaan ligniinin fenolisten ryhmien kanssa, joita on reilusti 

kraft-ligniinissä. Kun ligniiniä hapetetaan alkalisissa olosuhteissa molekyylisellä hapella, voi-

daan reaktiot jakaa fenolisen ligniinin ja ei-fenolisen ligniinin reaktioihin. (Kalliola 2015) 

Näistä kahdesta kiinnostavampia ovat fenolisen ligniinin reaktiot, koska fenoli on yksi myrkyl-

lisistä kemikaaleista, jonka korvaamisessa ligniiniä pyritään hyödyntämään. Fenolinen ligniini 

hapettuu useissa peräkkäisissä hapetusreaktioissa, joissa tapahtuu primääri-, sekundääri- ja jat-

kohapetusreaktioita. Näiden reaktiomekanismeja on Kuitunen et al. tutkimuksessaan selvittänyt. 

Tämän tutkimuksen pohjalta on päädytty siihen, että on 4 erilaista mekanismia, joissa ovat osal-

lisena (a) fenolaatit ja fenoksyyliradikaalit, (b) alifaattiset sivuketjut, (c) kromoforiset rakenteet 

ja (d) alifaattiset orgaaniset hajoamiset. (Kuitunen et al. 2011) Johtopäätöksenä Kuitunen et al. 

tutkimuksesta todettiin, että hajoamisreaktiot, jotka alkavat fenolaateista kuluttavat eniten hap-

pea ja tuottavat protoneita. Dominoivat reaktioreitit johtavat mukonihapon ja oksiraanirakentei-

den muodostumiseen. Nämä molemmat ovat vahvasti mukana sekundaari- ja jatkoreaktioissa, 

jotka myös kuluttavat paljon happea ja hydroksyyli-ioneita. Nämä muodostavat pienempiä lig-

niiniyksiköitä kuten karboksyyliryhmiä, oksaalihappoa, muurahaishappoa ja hiilidioksidia.  

(Kalliola 2015) 
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5.1.2 LigniOxin käyttökohteet 

LigniOx-tekniikalla muokatun ligniinin sovellutuksia tutkitaan jatkuvasti lisää ja sillä pyritään 

korvaamaan erityisesti fossiilisesta öljystä saatuja raaka-aineita. Yksi tutkimuksen kohteista on 

ollut ligniinin käyttö sementtilaastin pehmentimenä. Kalliola et al. tutkimuksissaan vertaili eri-

laisia laasteja, joihin verrokepehmentiminä käytettiin polykarboksylaattieetteri- (PCE), sulfo-

noituja naftaleeni- (SNF) ja lignosulfonaattipohjaisia (LS) pehmentimiä. Itse tutkimuksen koh-

teena olivat laastit, joissa pehmentimenä oli käytetty LigniOx-menetelmällä valmistettuja or-

ganosolvligniiniä (OSL), kraft-ligniiniä (KL) ja hydrolyysiligniiniä (HL). Laasti valmistettiin 

standardi hiekkaseoksesta ja vedestä, joiden seokseen lopuksi lisättiin pehmennin. Laastin va-

luvuutta testattiin Haegermannin virtaustaulukolla (Ø 300 mm) ja muotilla, jonka halkaisija oli 

100 mm. Kun laasteja verrattiin Haegermannin virtaustaulukolla, osoittivat erityisesti kraft-lig-

niini ja organosolvligniini erittäin hyviä tuloksia. Näillä kahdella saatiin parempia tuloksia kuin 

kaupallisilla polykarboksylaatilla (PCE) ja sulfonoidulla naftaleenilla (SNF). (Kalliola 2015) 

Kuvassa 7 on esitetty tutkimuksen tulokset Haegermannin virtaustaulukolla.  

 

Kuva 7 Haegermannin virtaus (mm) tuoreessa laastissa kaupallisissa pehmentimillä (LS, 

PCE, SNF) ja LigniOx-käsitellyillä organosolv-, hydrolyysi- ja kraft-ligniinipeh-

mentimillä. Annostuksena, joka perustuu ligniinipitoisuuteen, 0,6 % sementtiä  

(Kalliola 2015).  
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Sementin pehmentimien on raportoitu toimivan kahdella eri tavalla; elektrostaatisella tai steeri-

sellä työntövoimalla. Kalliola et al. tutki LigniOx käsittelyyn perustuvien pehmentimien meka-

nismeja niiden adsorption avulla. Tutkittaessa huomattiin, että lignosulfonaatin (LS) ja sulfo-

noidun naftaleenin (SFN) kohdalla adsorptio kasvoi aina annostukseen 1,0 % asti. LigniOx poh-

jaisilla pehmentimillä taas vastaava maksimiadsorptio saavutettiin 0,5 % annostuksella. Tämän 

tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että LigniOx pohjaiset pehmentimet osoittavat samankal-

taista käyttäytymistä kuin kaupalliset pehmentimet. (Kalliola et al. 2018)  

Sementin pehmentimien lisäksi LigniOx-ligniinit voivat toimia maaleissa, musteissa ja täyteai-

neissa dispergointiaineina. LigniOx-ligniinien käyttö kimröökin eli hiilimustan dispergointiai-

neena on ollut Liitiä et al. tutkimuksen kohteena. Tutkimuksissa on osoitettu, että LigniOx-lig-

niinillä on ollut paremmat ominaisuudet kuin kaupallisilla polyakryylihappopohjaisilla disper-

gointiaineilla ja yhtäläiset ominaisuudet kuin lignosulfaattipohjaisilla dispergointiaineilla. Tämä 

todistettiin myös partikkelikoko- ja mikroskooppianalyysillä, jossa LigniOx-pohjainen disper-

gointiaine tuotti huomattavasti vähemmän ja pienempikokoisempia partikkeleita kuin kaupalli-

nen dispergointiaine. Vuonna 2018 VTT arvioi, että LigniOx-tuotteiden yhteinen markkinavo-

lyymi voisi olla 8–10 Mt/a. (Liitiä et al. 2018) 

 

5.2 CatLignin  

CatLignin on VTT:n kehittämä suomalainen ligniinin modifiointikeino, jossa lämpökäsittelyllä 

ja pH:n säätämisellä saadaan aikaan erittäin reaktiivista ligniiniä. Prosessissa ligniinin erotus ja 

aktivointi tapahtuvat samanaikaisesti, mutta erotustekniikkaa voidaan käyttää erikseen minkä 

tahansa alkalisen ligniinin erottamiseen eri sivuvirroista. Kraft-ligniinin lisäksi voidaan käyttää 

esimerkiksi bioetanolin valmistuksesta saatavaa ligniiniä. Ligniinin aktivoiminen erotuksen 

kanssa samanaikaisesti saa aikaan ligniinin reaktiivisuuden kasvun, josta voi olla hyötyä esi-

merkiksi fenolin korvaamisessa ligniinillä fenoliformaldehydihartsissa (PF). Prosessissa pysty-

tään moninkertaistamaan ligniinin reaktiivisuus verrattuna perinteiseen happokäsittelyllä ero-

tettuun ligniiniin. (Wikberg et al. 2016) 
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5.2.1 CatLignin-prosessi 

Prosessissa reaktoriin laitetaan havupuusellun tuotannosta saatua mustalipeää. Prosessin pH las-

ketaan 9–12 välille. Tämän jälkeen ligniinipitoisen mustalipeän lämpötila nostetaan 220–240 

⁰C:een. Lämpötilan nosto aiheuttaa itsestään paineen nousun reaktorissa noin 15–40 baariin. 

Retentioaikana reaktiossa käytetään 1–7 tuntia. Reaktiossa muodostuu aktivoidun ja erotetun 

ligniinin fraktioita sekä jäljelle jäävä neste. Ligniini erotetaan nesteestä sentrifugoimalla. Akti-

voinnin ja erotuksen jälkeen ligniini voidaan puhdistaa happopesulla ja kuivata. Lopputuotteen 

rakenteeseen pystytään vaikuttamaan pH:ta säätämällä, kuten esimerkiksi lisäämällä happoka-

talyyttiä. Prosessi toimii ilman demetoksylaatiota ja demetylaatiota parantavia tekijöitä. (Wik-

berg et al. 2018) CatLigniinin valmistuksessa voidaan siis käyttää useita erilaisia reaktio-olo-

suhteita ja tässä esitettiin suurpiirteisesti reaktio-olosuhteiden äärirajat, joissa prosessia on mah-

dollista operoida. Täten on useita eri reaktio-olosuhteiden variaatioita, joita voidaan käyttää. 

 

5.2.2 CatLigninin valmistuksen reaktiomekanismi 

Prosessin aikana esiintyy samanaikaisesti demetoksylaatio- ja demetylaatioreaktiota, jotka ai-

heuttavat uusien reaktiivisten ryhmien (reactive sites) synnyn. Tämä on erityisesti tärkeää, jotta 

ligniini pystyy reagoimaan formaldehydin kanssa muodostaakseen fenoliformaldehydihartsia, 

mutta sitä voidaan hyödyntää myös ligniinin jatkojalostuksen kannalta. Prosessissa tapahtuva 

demetylaatio aktivoi C2- ja C6-hiilet aromaattisesta renkaasta, jolloin muodostuu katekoli- ja 

metoksikatekoliyksiköitä. Näiden muodostuminen riippuu ligniiniraaka-aineen koostumuk-

sesta. Demetoksylaatio puolestaan aktivoi yhden tai kaksi ortoasemaa lisää ligniinin fenoliyksi-

kössä hiilissä C2, C3, C5 ja/tai C6. Tämäkin reaktio on riippuvainen raaka-aineen koostumuk-

sesta. Kun raaka-aineella on suuri merkitys reaktion etenemiseen, pystytään raaka-ainevalin-

nalla valitsemaan mitä reaktioita tapahtuu ja näin ollen spesifioimaan reaktiotuote halutuksi. 

(Wikberg et al. 2018) Kuvassa 8 on esitetty esimerkkejä prosessissa tapahtuvista reaktioista. 
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Kuva 8 CatLignin prosessin demetylaation ja demetoksylaation mahdollisia reaktiota 

(Wikberg et al. 2018). 

 

Käsittelyn jälkeen ligniinin metoksyylipitoisuus on 0,5–10 %:n välillä. Aktivointi nostaa havu-

puuligniinissä metoksyloimattomien yksiköiden osuutta, kuten p-hydroksifenyylin ja katekolin 

osuuksia. Näiden osuus ligniinissä on käsittelyn jälkeen 0,5–1 mmol/g. Lehtipuuligninissä me-

toksidikatekolien muodostuminen on mahdollista. (Wikberg et al. 2018) 

Ligniinin reaktiivisuuden kasvua CatLignin-käsittelyn jälkeen on tutkittu laboratorio ja pilot-

skaalan kokeilla. Kuvassa 13 esitetään havupuuligniinin (SW) ja lehtipuuligniinin (HW) reak-

tiivisuuden kasvua verrattuna modifioimattoman kraft-ligniinin reaktiivisuuteen. (Liitiä et al. 

2018) Kuten kuvasta 9 nähdään, CatLignin käsittelyn avulla lehtipuuligniineillä saavutetaan 

jopa kuusinkertainen aktiivisuus modifioimattomaan ligniini verrattuna.  
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Kuva 9 CatLignin-prosessilla modifioitujen havupuu- (SW) ja lehtipuuligniinien (HW) 

sekä modifioimattoman havu- tai lehtipuuligniinin (SW-Kraft-Ref tai HW-Kraft-

Ref) reaktiivisuudet eri reaktiivisten ryhmien määrinä yksikössä mmol/g. Ku-

vassa on esitetty sinisellä guajasyyli (guaiacyl), keltaisella p-hydroksifenyyli ja 

virheällä katekoli (Liitiä et al. 2018). 

 

5.2.2 CatLigninin mahdolliset käyttökohteet 

Kuten edellä on jo mainittu, CatLigninin yksi mahdollisista käyttökohteista olisi fenolin kor-

vaaminen fenoliformaldehydihartsissa. Fenolin korvaaminen ligniinillä fenoliformaldehy-

dihartsissa onnistuu yli 50 prosenttisesti, mutta ei täysin, koska metoksyyliryhmät rajoittavat 

ligniinin reaktiivisuutta erityisesti lehtipuuligniineissä.  (Liitiä et al. 2018) Tämän lisäksi aro-

maattisen renkaan lisääntyneen aktiivisuuden ja uusien fenoliryhmien myötä ligniini hyödyntä-

minen on mahdollista fenolisten epoksihartsien valmistuksessa. Ligniinipohjaisten epoksihart-

sien valmistamista muilla tavoin käsitellään kappaleessa 5.6. Lisäksi uusien fenoliryhmien ja 

erityisesti katekoliyksiköiden muodostumisen odotetaan parantavan ligniinin antioksidatiivisia 

ominaisuuksia. Tämän johdosta sitä olisi mahdollista hyödyntää useissa eri käyttötarkoituksissa, 

kuten kumi- ja muovituotteissa. Katekoliyksiköiden muodostuminen voi parantaa myös metallin 
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kelaatiotehokkuutta, jolloin ligniiniä olisi mahdollista hyödyntää esimerkiksi jäteveden puhdis-

tuksessa. Muita sopivia sovellutuksia on löytynyt dispergointiaineina ja tensideinä.  Valmistuk-

sessa pystytään muokkaamaan tuotettavan ligniinin rakennetta niin, että siitä pystytään valmis-

tamaan perinteisesti fossiilisesta öljystä valmistettua kimröökkiä eli hiilimustaa. Valmistettua 

kimröökkiä voidaan käyttää lisäaineena esimerkiksi tuomaan lujuutta, UV-stabilointia, antiok-

sidatiivisia ominaisuuksia, väriä ja termistä stabiiliutta.  Näitä ominaisuuksia tarvitaan esimer-

kiksi kumiseoksissa, komposiiteissa, musteissa ja maaleissa. (Wikberg et al. 2018) 

Näistä sovellutuksista erityisesti fenoliformaldehydihartsille ja dispergointiaineille on jo lyhy-

ellä aikavälillä suuret markkinavolyymit. Markkinavolyymit ovat korkeat kustannustehokkaan 

valmistuksen ja ympäristöystävällisyyden takia. VTT:n mukaan vuonna 2013 maailmanlaajui-

nen markkinavolyymi CatLigniinille oli 6 Mt/a ja 2019 vuodelle odotettiin jopa 7,2 Mt/a mark-

kinavolyymiä. (Liitiä et al. 2018) 

5.3 LignoSphere 

LignoSphere on suomalaisen tutkimusryhmän innovaatio, jossa valmistetaan ligniinistä pallo-

maisia nanopartikkeleita. Nanopartikkeleille povataan useita erilaisia käyttökohteita, mutta niitä 

on tutkittu verrattain vähän. Poiketen muista ligniininanopartikkelien valmistusmetodeista, Lig-

noSphere metodilla valmistetut nanopartikkelit eivät vaadi ligniinin esikäsittelyä ja niiden val-

mistus kuluttaa vain vähäisiä määriä orgaanisia liuottimia. Tämä tekee LignoSphere-metodista 

erittäin ekologisen. (Lievonen et al. 2016) 

5.3.1 LignoSphere -valmistusprosessi 

Prosessissa ensimmäisenä ligniini liuotetaan tetrahydrofuraaniliuottimeen (THF). Tämän jäl-

keen muodostunut liuos johdetaan ionisoituun veteen, jossa itse nanopartikkelit muodostuvat 

jatkuvan sekoituksen alaisuudessa. Kun nanopartikkelit ovat syntyneet johdetaan liuos edelleen 

pyöröhaihduttimeen, josta liuotin kerätään uudelleen käyttöä varten. Tämän jälkeen nanopartik-

kelit konsentroidaan ultrafiltraatiolla ja kuivataan valinnaisella tavalla. (Lintinen 2019) Kuvassa 

10 on esitetty prosessikaavio LignoSphere -prosessille. Kuivauksena tässä kaaviossa on käytetty 

suihkukuivausta (spray drying).  
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Kuva 10 LignoSphere -prosessi, jossa 1. ligniinin liuotus tetrahydrofuraaniin (THF), 2. 

liuoksen sekoittaminen veteen ja nanopartikkeleiden muodostuminen, 3. liuotti-

men talteenotto pyöröhaihduttimella, 4. nanopartikkeleiden konsentrointi ultra-

filtraatiolla ja 5. nanopartikkeleiden kuivaaminen suihkukuivauksella (Lintinen 

2019). 

 

Leivonen et al. käytti tutkimuksissaan ligniiniä, joka oli erotettu mustalipeästä LignoBoost-tek-

nologialla, joka on esitetty luvussa 4.1 Lopputuloksena prosessista saadaan pyöreitä ligniinipoh-

jaisia kolloidisia nanopartikkeleita, joiden halkaisija on 200–500 nm. Partikkeleiden muoto oli 

pyöreämpi kuin aikaisemmilla metodeilla valmistetuilla partikkeleilla. (Lievonen et al. 2016) 

Tämän arvioidaan johtuneen siitä, että liuottimena käytetään tetrahydrofuraania, toisin kuin 

Fragville et al. tutkimuksissaan on käyttänyt etyleeniglykolia  (Lievonen et al. 2016; Frangville 

et al. 2012). Havupuuligniinistä valmistetut partikkelit osoittivat ennustettavaa dispersiokäyt-

täytymistä vaihtelevissa pH-olosuhteissa ja niiden ionivahvuus (ionic strength) oli jopa 500 

mM. Lisäksi nanopartikkeleiden huomattiin olevan pintamuokattavia (surfice modified) vastak-

kaisen varauksen omaavilla polyelektrolyyttien adsorptiolla. (Lievonen et al. 2016) 
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5.3.2 LignoSphere -partikkeleiden käyttökohteet 

Ligniininanopartikkeleiden käyttökohteita on tutkittu ja tutkitaan edelleen paljon, koska niillä 

on suurta potentiaalia monella eri osa-alueella. Mahdollisesti eniten tutkittu käyttökohde on nii-

den käyttö liima-aineissa. Ligniinipohjaisilla liimoilla päästäisiin eroon nykyisten liimojen myr-

kyllisistä aineista, kuten fenolista ja vapaasta formaldehydistä. (Lintinen 2019) Liima-aineiden 

lisäksi ligniininanopartikkeleilla on mahdollisia käyttökohteita UV-suoja-aineina, emulgaatto-

reina ja täyteaineina komposiiteissa (Lievonen et al. 2016; Lintinen 2019). Perinteisten teolli-

suuden käyttökohteiden lisäksi ligniini on osoittautunut myös lääketieteellisesti kiinnostavaksi 

materiaaliksi, sen antibakteeristen ominaisuuksien vuoksi (Lintinen 2019). Alqahtani et al. tut-

kimuksissaan totesi ligniinin olevan lupaava rokoteadjuvantti ja kuljetussysteemi ovalbumiinille  

(Alqahtani et al. 2020). Amini et al. tutkimuksessa on tutkittu myös ligniininanopartikkeleiden 

hyötyä perifeeristen hermojen uusiutumista edesauttavana tekijänä (Amini et al. 2020). Tauluk-

koon I on eritelty ligniininanopartikkeleiden mahdollisia käyttökohteita aloittain  (Iravani et al. 

2020). LignoSphere-prosessi on myös erittäin energiatehokas ja kokonaistuotantokustannuksel-

taan sen arvioidaan maksavan noin 1 €/kg (Lintinen 2019). Näin ollen ligniini tarjoaa kustan-

nustehokkaan ja ekologisen raaka-ainevaihtoehdon usealle eri tuotteelle. 

Taulukko I Ligniininanopartikkeleiden mahdollisia käyttökohteita käyttöaloittain (Iravani et 

al. 2020). 

 

Käyttöala Käyttökohteet 

Farmasia Lääke- ja geenikantaja 

Kudosteknologia Haavansulkumateriaalit 

Pickering-emulsiot Liimat 

 Hydrogeelit 

 Tensidit 

Elintarvikkeet Biokatalyytit 

Pakkaukset Rakenneteknologia 

 Syötävät päällysteet 

 Adsorbentit 

 Täyteaineet 

 Antioksidatiiviset- ja mikrobiologiset 

 Stabilointiaineet 

Kosmetiikka Antimikrobiset tekijät 

 UV-suojat 

 Stabilointiaineet 
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5.4 Lingnol 

Lingnol® on ruotsalaisen RenFuelin patentoima ligniinistä valmistettu ligniiniöljy, josta on ma-

dollista valmistaa fossiilisen öljyn korvaajaa. RenFuel rakentaa tällä hetkellä innovaation poh-

jalta suuremman mittakaavan tuotantolaitosta Vallvikiin Ruotsiin. Tuotantolaitokselta odote-

taan ensimmäisiä Lignol-toimituksia jo vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. (Ren-

Fuel 2021) 

5.4.1 Lignolin valmistusprosessi 

Mustalipeä, jossa ligniini ja vesi sekä keittokemikaalit sijaitsevat, johdetaan käynnissä olevaan 

jatkuvatoimiseen sekoitussäiliöön. Säiliöön lisätään kantajanestettä, jolla luodaan mustalipeän 

vesifaasin lisäksi orgaaninen faasi. Kantajanesteenä prosessissa käytetään sopivaa öljyä, kuten 

dieselöljyä, triglyseridejä tai rasvahappoja. Kantajanesteen lisäyksen jälkeen säiliöön muodos-

tuu kaksi- tai kolmifaasisysteemi. Osa ligniinistä, jolla on pieni molekyylipaino, liukenee jo 

tässä vaiheessa orgaaniseen faasiin, mutta suurin osa pysyy vesifaasissa. Tämän jälkeen seos 

siirretään reaktoriin, joka sopii haihduttamiseen ja esteröimiseen. (Carrick et al. 2017) 

Reaktorissa suurin osa vedestä pyritään poistamaan liuoksesta haihduttamalla. Haihdutuksen 

aikana veteen liuenneet keittokemikaalit ja ligniini saostuvat kiinteään tai kristalliseen muotoon. 

Tämän jälkeen reaktioseos prosessoidaan esimerkiksi esteröimällä niin, että ligniini liukenee 

orgaaniseen faasiin. Esteröintiprosessia voidaan jouduttaa lisäämällä seokseen esteröintiä avus-

tavia tekijöitä ja katalyyttiä sekä lämmittämällä seosta. Esteröinnin tuloksena ligniinistä tulee 

hydrofobista, jolloin se liukenee kantajanesteeseen. Keittokemikaalit jäävät kiinteään olomuo-

toon. Tämän jälkeen neste voidaan suodattaa, jolloin keittokemikaalit saadaan erotettua, mutta 

tämä vaihe ei ole pakollinen. Tämän jälkeen prosessin jatkolle on useita vaihtoehtoisia reittejä. 

Kuvassa 15, jossa on esitetty Lignolin valmistusprosessi, on kolme eri vaihtoehtoa tästä eteen-

päin. (Carrick et al. 2017) 

Vaihtoehdossa 1 seos ohjataan pesuriin, jossa se pestään. Pesussa voi olla useita eri vaiheita ja 

aluksi pesu yleensä aloitetaan vedellä tai orgaanisella liuottimella, jonka happamuutta nostetaan 

pesun edetessä. Ensimmäisissä pesuvaiheissa voidaan käyttää happona esimerkiksi hiilihappoa 
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ja loppuvaiheissa esimerkiksi rikkihappoa. Vaihtoehdossa 2 pesu suoritetaan niin, että kanta-

janeste ja ligniini sekoitetaan pesunesteeseen, jonka jälkeen saatu seos dekantoidaan ja/tai 

sentrifugoidaan, jolloin saadaan erotettua halutut ligniinifragmentit. Tässä vaiheessa jäljellä ole-

vat keittokemikaalit liukenevat seokseen, jonka jälkeen ne voidaan dekantoida pois. On huo-

mattu, että ligniinille sopivan liuottimen, kuten etanolin, lisääminen tässä vaiheessa on hyödyl-

listä. Vaihtoehdossa 3 erotuksessa käytetään ioninvaihtoprosessia, joka toteutetaan kolonnityyp-

pisessä laitteistossa. Näitä kolmea eri vaihtoehtoa voidaan käyttää myös peräkkäin prosessissa. 

(Carrick et al. 2017) Lopputuloksena prosessissa saadaan lignolia eli ligniinipohjaista öljyä. 

Prosessi on esitetty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11 Lignolin valmistusprosessi. Kuvassa katkoviivalla on esitetty vaihtoehtoinen 

seula, jonka voi lisätä prosessiin, mutta se ei ole pakollinen. (Carrick et al. 2017). 
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5.4.2 Lignolin käyttökohteet 

RenFuelin mukaan lignolista pystytään jatkojalostamaan biobensiiniä, -dieseliä ja -kerosiinia, 

joilla voidaan korvata fossiilisesta öljystä valmistetut tuotteet kokonaan tai osittain. Biopoltto-

aineita voidaan yhtiön mukaan myös käyttää muuttamatta nykyistä infrastruktuuria tai kulkuvä-

lineitä, sillä polttoaineet ovat ”drop-in” -mallisia polttoaineita. Tämä tarkoittaa sitä, että ne voi-

daan sekoittaa suoraan fossiilisiin polttoaineisiin. RenFuelin mukaan nykyisellään tuotetut bio-

polttoaineet eivät pysty kilpailemaan hinnassa fossiilisille polttoaineille, toisin kuin Lignoilista 

valmistetut polttoaineet, joita voidaan myydä samalla hinnalla kuin fossiilisia polttoaineita. 

(RenFuel 2021) Vuonna 2019 raakaöljyn maailmanlaajuinen tuotanto oli noin 4420 Mt. Tämä 

kattoi maailmanlaajuisesta energian tuotannosta 31 %. Vaikkakin öljyn tuotanto laski -0,7 % 

edellisvuodesta, on sen tuotanto erittäin suurta. (Enerdata 2020) Tästä määrästä ei tietenkään 

kokonaan valmisteta bensiiniä, dieseliä ja kerosiinia, vaan myös muita tuotteita. Jos Lignolilla 

pystytään korvaamaan edes osittain tuotettua raakaöljyä, on sillä valtavan suuri markkinavo-

lyymi. Renfuelin mukaan lignolin käyttö fossiilisten polttoaineiden sijaan vähentäisi hiilidiok-

sidipäästöjä yli 90 % (RenFuel 2021). 

 

5.5 Lignisol 

LIGNISOL® on RenFuelin tavaramerkki, joka käsittää heidän kaikki ligniinipohjaiset muovi-

tuotteet, jotka on valmistettu teollisuuden sivuvirtana saadusta kraft-ligniinistä (Samec et al. 

2019; RenFuel 2021). RenFuel on patentoinut oman teknologiansa, jolla voidaan tuottaa lignii-

nipohjaisia tuotteita käyttäen renolia raaka-aineena. Renol on ligniinipohjaisten muovituottei-

den raaka-aine, josta biomuovit valmistetaan. Valmistettavilla tuotteilla voidaan korvata koko-

naan tai osittain fossiilisista raaka-aineista tuotettuja muovituotteita. Tämän lisäksi RenFuelilla 

on oma patentoitu ekstruusioprosessi LIGNOREX™ biomuovien tuotantoa varten. (RenFuel 

2021) 

5.5.1 Renolin valmistusprosessi 

Prosessissa ligniini modifioidaan liittämällä siihen alkyyliryhmä. Alkyyliryhmä liitetään lignii-

niin käyttämällä liittäjäryhmää. Liittäjäryhmänä voi toimia useat eri funktionaaliset ryhmät ja 
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niitä voidaan käyttää myös useita erilaisia samaan aikaan. Tässä innovaatiossa mieluiten käyte-

tään liittäjäryhmänä eetteriä tai esteriä. Modifiointi voidaan suorittaa sopivassa liuottimessa. 

Kuvassa 12 on esitetty eri vaihtoehtoja alkyyliryhmän liittämiseen liittäjäryhmän avulla. Al-

kyloimalla saadaan parannettua ligniinin sekoittuvuutta muihin polymeereihin. (Samec et al. 

2019) 

 

 

Kuva 12 Alkyyliryhmän (R tai R') liittäminen ligniiniin (R'') liittäjäryhmän (L tai L') 

avulla (Samec et al. 2019). 

 

Alkyloinnin jälkeen, riippuen alkylointimetodista, saatu ligniini voidaan sekoittaa fossiilisesta 

raaka-aineesta valmistettuihin muoveihin. Tällaisia sopivia muoveja ovat esimerkiksi polyole-

fiinit kuten polyetyleeni (PE) ja polypropyleeni (PP) tai polyesteri kuten polyeteenitereftalaatti 

(PET) tai polynitriilit kuten polyakryylinitriili (PAN) tai polykarbonaatti (PC). Taulukossa II on 

esitetty kokeiden osoittamat määrät, kuinka paljon modifioitua ligniiniä voidaan sekoittaa puh-

taaseen fossiilisesta raaka-aineesta valmistettuun muoviin niin, että seoksen ekstruusio-ominai-

suudet säilyvät hyvinä. Näistä seoksista polypropeeni- (PP) ja polyeteenitereftalaattiseos (PET) 

osoittivat erityisen hyviä mekaanisia ominaisuuksia. (Samec et al. 2019) 
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Taulukko II Modifioidun ligniinin osuus sen ja fossiilisen muovin seoksessa, joista saadaan 

ekstruusio-ominaisuuksiltaan hyvää muoviseosta (Samec et al. 2019). 

Fossiilinen muovi Modifioidun ligniinin osuus, m-% 

Polypropyleeni (PP) 15–25 

Polyeteenitereftalaatti (PET) 10–20 

Polyakryylinitriili (PAN) 45–55 

 

Tutkimuksen mukaan ekstruusiossa tai ruiskuvalussa ei seoksilla ollut ongelmia ja ne pystyttiin 

suorittamaan ilman sopeutinkemikaaleja. Seokset voitiin ekstrudoida ja ruiskuvalaa korkeassa 

lämpötilassa, kuten 180–250⁰C. Ruiskuvalu pystyttiin suorittamaan tavallisesti ilman paineen 

tai viskositeetin nousua, sekä myös ruiskuvalun vaikeimmat muodot ja rakenteet onnistuvat 

seokselta. Lisäksi muoviseoksella on miellyttävä haju. (Samec et al. 2019) 

5.5.2 Lignisolin käyttökohteet 

Prosessista saatava tuote voidaan muokata pellettimäiseen tai puuterimaiseen muotoon, joita 

voidaan käyttää erilaisten tuotteiden valmistamiseen (Samec et al. 2019). Näitä saatuja pellettejä 

voidaan käyttää kuten fossiilista muovia ja sen vuoksi niille onkin useita käyttökohteita. Ren-

Fuelin mukaan niille voisi olla kysyntää esimerkiksi pakkausmateriaaleina, auton osina, raken-

nusaineina, päällysteaineina ja huonekaluina. Ekologiselta näkökannalta innovaatio on merkit-

tävää, sillä vain noin 1 % tällä hetkellä tuotetusta muovista on biopohjaista.  (RenFuel 2021) 

Tämän lisäksi valmistusprosessi on ekologinen, kun sopeutinkemikaaleja ei tarvita (Samec et 

al. 2019). Vuonna 2019 maailmanlaajuinen muovintuotanto oli 368 Mt (Statista 2020). Biopoh-

jaisilla muoveilla on siis valtava markkinavolyymi, jos niiden tuotanto saadaan samankal-

taiseksi kuin fossiilisista raaka-aineista valmistettujen muovien. 

 

5.6 Ligniini pohjaiset epoksihartsit  

Epoksihartsit ovat yksiä käytetyimpiä kertamuoveja (thermoset polymer), koska niillä on hyvät 

mekaaniset ja termiset ominaisuudet, hyvä kemikaalien sietokyky ja hyvä adheesio moniin eri 

materiaaleihin (Asada et al. 2015). Perinteisistä epoksihartseista ylivoimaisesti käytetyin on bis-

fenoli-A-diglysidyylieetteri (BADGE). BADGE syntetisoidaan bisfenoli-A:sta (BPA) ja 
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epikloorihydriinistä. Tästä seoksesta BPA kattaa noin 67 p-%. Vaikka BPA:lla onkin paljon 

teollisia käyttökohteita, on sen todettu olevan erittäin myrkyllistä. Tutkimukset ovat osoittaneet, 

että BPA on ihmisen hormonitoimintaa häiritsevä kemikaali. (Gouveia et al. 2020) BPA val-

mistetaan asetonista ja fenolista suhteella 1:2, jolloin sen valmistukseen kuluu paljon myrkyl-

listä fenolia (Allard 2011). Myös epikloorihydriini on myrkyllinen kemikaali ja kansainvälinen 

syöväntutkimuslaitos (IARC) on todennut, että epikloorihydriini on todennäköisesti ihmisessä 

syöpää aiheuttava kemikaali (Työterveyslaitos 2017). Näistä syistä on pyritty löytämään bio-

pohjainen raaka-aine epoksien tuotantoon. 

5.6.1 Ligniinipohjaisten epoksihartsien valmistus 

On kolme erilaista tapaa valmistaa ligniinipohjaisia epoksihartseja. Ensimmäisessä tavassa mo-

difioimaton ligniini sekoitetaan fossiilista raaka-aineista valmistettuun epoksihartsiin. Toisessa 

tavassa ligniinin hydroksyyliryhmät epoksoidaan pääasiallisesti epikloorihydriinin avulla. Kol-

mannessa tavassa ligniinin epoksoidaan esikäsittelyn jälkeen (prior derivatization). Ensimmäi-

nen näistä tavoista on helpoin, mutta siinä ongelmana on, että modifioimaton ligniinin ei spon-

taanisti reagoi epoksi- tai amiinirymien kanssa ja sillä on tapana kasautua epoksikarkaisun ai-

kana (agglomerate during epoxy curing) (Gouveia et al. 2020). Tällä tavalla voi syntyä hauraita 

materiaaleja ja ligniinin maksimaalinen määrä seoksessa on rajattu  (Over et al. 2016). Toisella 

tavalla pyritään välttämään ensimmäisen valmistustavan ongelmat ja parantamaan mekaanisia 

epoksiominaisuuksia sekä yhteensopivuutta fossiilisten epoksien kanssa (Gouveia et al. 2020). 

Epikloorihydriinin avulla suoritettu epoksointireaktio on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13 Ligniinin epoksointi epikloorihydriinin avulla, jossa AKL on alkalinen ligniini 

ja TBAB on tetrabutyyliammoniumbromidi (Gouveia et al. 2020). 

 

Kolmannessa valmistustavassa ligniini esikäsitellään ennen epoksointia epikloorihydriinillä. 

Näitä esikäsittelyitä voivat olla esimerkiksi fenolaatio, hydrometylaatio tai depolymerisaatio. 

Viimeisenä esitelty valmistustapa saattaa parantaa ligniinin reaktiivisuutta epikloorihydriinin 

kanssa. Se kuitenkin tuo prosessiin yhden askeleen lisää, saattaa kuluttaa epäekologisia kemi-

kaaleja ja lisätä kustannuksia. On syytä pohtia, onko siitä saatu hyöty tarpeellista. (Gouveia et 

al. 2020) Monien tutkimusten mukaan toinen vaihtoehto näistä valmistustavoista on paras (Del-

mas et al. 2013). 

On myös kehitetty muita tapoja valmistaa ligniinipohjaisia epoksihartseja, mutta niissä ei käy-

tetä suoranaisesti epoksointia hyväksi tai ne ovat monimutkaisempia ja epäekologisempia. Ku-

ten kappaleessa 5.2.2 mainittiin, CatLigniini on yksi mahdollinen raaka-aine ligniinipohjaisille 

epoksihartseille. 

5.6.2 Ligniinin pohjaisten epoksihartsien käyttökohteet 

Gouveia et al. tutkimuksen mukaan ligniinipohjaisten epoksien lisääminen fossiilisista raaka-

aineista valmistettuun epoksiin saattaa jopa parantaa sen ominaisuuksia verrattuna pelkkään 
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puhtaaseen epoksiin. Tutkimuksen tuloksena saatiin, että parhaimmat ominaisuudet saatiin ai-

kaiseksi, kun perinteiseen epoksiin sekoitettiin 15 p-%:a epoksoitua ligniiniä. Seoksen isku- ja 

leikkauslujuudet olivat jopa parempia verrattuna perinteiseen epoksiin, kun lisätyn epoksoidun 

ligniinin määrä oli 15–30 p-%. (Gouveia et al. 2020) Tulokset on esitetty kuvassa 14.  

 

 

Kuva 14 Epoksien isku- ja leikkauslujuudet yksiköissä kJ/m2 ja MPa. Kuvaajissa EPX on 

perinteinen epoksi, EPX-15AKL on 85 p-% perinteistä epoksia ja 15-% alkalista 

ligniiniä, EPX-30AKL on 70 p-% perinteistä epoksia ja 30 p-% alkalista lignii-

niä, EPX-15E-AKL on 85 p-% perinteistä epoksia ja 15 p-% epoksoitua alkalista 

ligniiniä sekä EPX-30E-ALK on 70 p-% perinteistä epoksia ja 30 p-% epoksoi-

tua alkalista ligniiniä (Gouveia et al. 2020). 

 

Tulosten perusteella ligniinipohjaisten epoksien käyttö fossiilisista raaka-aineista tuotettujen 

hartsien kanssa olisi ekologista, mutta myös niiden ominaisuuksia parantavaa. Biopohjaisten 

epoksien käyttökohteita ovat esimerkiksi komposiitit, laminointiaineet, kumimateriaalit, lujite-

muovit, elektroniikan materiaalit, ilmailutekniikassa käytetyt materiaalit, biolääketieteen sovel-

lukset, liima-aineet, maalit ja pinnoitteet (Ortiz et al. 2020). Käytännössä siis kaikki perinteisten 

epoksien käyttökohteet.  
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Haasteena on vielä kehittää laajemman mittakaavan tuotantolaitoksia ja erityisesti sellaisia, 

jotka pystyvät kilpailemaan hinnassa perinteisten epoksien kanssa. Useat metsäteollisuuden yri-

tykset kuten UPM ja Stora Enso pyrkivät korvaamaan vanerissa käytetyn liima-aineen lignii-

nipohjaisella liimalla, johon ligniinipohjainen epoksihartsi voisi olla mahdollisuus (Stora Enso 

2021; UPM 2021). Epoksihartsien maailmanlaajuinen kulutus vuonna 2020 oli noin 3,2 MMt 

(Expert Market Research 2021). Tutkimusten perusteella tästä voitaisiin siis mahdollisesti kor-

vata noin 15–30 p-%. Epoksihartsien maailman laajuinen tarve on kuitenkin noususuhdanteinen 

sen useiden käyttömahdollisuuksien vuoksi ja biopohjaisten tuotteiden tuominen markkinoille 

olisi merkittävä ekoteko.  

5.7 Anhydridikäsitelty ligniini 

Anhydridit ovat molekyylejä, joita valmistetaan niiden hapoista dehydraamalla. Esimerkiksi 

maleiinihaposta saadaan valmistettua maleiinianhydridiä. Anhydrideillä voidaan modifioida lig-

niinien ominaisuuksia saattamalla ne reagoimaan keskenään. Lisäksi maleiinianhydridistä pys-

tytään muodostamaan MAPP:a eli maleiinianhydridi-propyleenia. MAPP:a voidaan käyttää 

tuottamaan MAPP-a-ligniiniä, joka on MAPP-ankkuroitu ligniini. (Yeo et al. 2015) 

5.7.1 Ligniinin anhydridikäsittelyt 

Ligniini voidaan käsitellä anhydridillä, jolloin tapahtuu esteröityminen. Esteröitymisessä tapah-

tuu nopea ristiin silloittuminen, jolloin muodostuu estereitä ja anhydrideitä. Esteröinti voidaan 

tehdä useilla erilaisilla anhydrideillä kuten maleiinianhydridillä (MA), meripihkahappoanhyd-

ridillä (SA) ja ftaalianhydridillä (PA). Esteröinti suoritetaan ligniinin termisten ominaisuuksien 

parantamiseksi ja sillä voidaan saada aikaan vähemmän hydrofiiliistä ligniiniä. Näin ligniinistä 

voidaan muokata helpommin yhteensovitettavaa fossiilisten termoplastien kanssa.  (Chen et al. 

2014) Kuvassa 16 on esitetty ligniinin reaktio maleiini-, meripihkahappo- ja ftaalianhydriden 

kanssa.  
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Kuva 15 Ligniinin reaktiot maleiinianhydridin (MA), meripihkahappoanhydridin (SA) ja 

ftaalianhydridin (PA) kanssa (Chen et al. 2014). Ligniini reagoi hydroksyyliryh-

mänsä kautta muodostaen estereitä. 

 

Esteröinnin lisäksi maleiinianhydridiä voidaan käyttää tuottamaan MAPP-ankkuroitua ligniiniä 

eli MAPP-a-ligniiniä. MAPP on yhdiste, jossa propyleeniin on liitetty maleiinianhydridi. Reak-

tiossa ligniini esikäsitellään hydrolyysikondensaatioreaktiolla käyttäen trietoksisilaania (3-ami-

nopropyyli), jonka jälkeen se käsitellään MAPP:lla. Käsittelyllä saadaan aikaan parempi yh-

teensopivuus synteettisen propyleenin kanssa verrattuna puhtaaseen ligniiniin. (Yeo et al. 2015) 

Kuvassa 17 on esitetty MAPP-a-ligniinin valmistusreaktiot. 

 



36 

 

 

Kuva 16 MAPP-a-ligniinin valmistusreaktio. Reaktiona A on esitetty esikäsittely, jossa 

puhdas ligniini reagoi trietoksisilaanin kanssa muodostaen APS-päällystettyä 

ligniiniä. Reaktiona B on esitetty APS-päällystetyn ligniinin reaktio MAPP:n 

kanssa, jolloin muodostuu lopputuote MAPP-a-ligniini. (Yeo et al. 2015) 

 

5.7.2 Anhydridikäsiteltyjen ligniinien käyttökohteet 

Chen et al. tutkimuksen mukaan maleiini- ja meripihkahappoanhydridikäsiteltyä ligniiniä voi-

daan käyttää täytemateriaalina, jolla voidaan parantaa muovin mekaanista kestävyyttä. Käyttö 

olisi mahdollista sellaisissa muoveissa, joiden korkein prosessointi lämpötila on 400 ⁰C. Ftaa-

lianhydridi ei osoittanut yhtä hyviä modifiointiominaisuuksia kuin maleiini- ja meripihkahap-

poanhydridit. Maleiini- ja meripihkahappoanhydridikäsiteltyä ligniiniä voitaisiin siis käyttää 

esimerkiksi korkean sietokyvyn komposiiteissa. (Chen et al. 2014) 

Yeo et al. tutkimuksen mukaan MAPP-a-ligniiniä voidaan puolestaan käyttää isostaattisen pro-

pyleenin (iPP) täyteaineena. Tutkimuksen mukaan MAPP-a-ligniini osoitti huomattavasti pa-

rempia vetolujuusominaisuuksia kuin perinteinen ligniini, kun sitä sekoitettiin isostaattiseen 
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propyleeniin. Tämä johtui siitä, että MAPP-a-ligniinin osuus iPP-matriisissa kasvoi, yhteen so-

pivuuden lisäännyttyä käsittelyn ansiosta. (Yeo et al. 2015) Kuvassa 18 on esitetty vetolujuus-

ominaisuudet MAPP-a-ligniinille ja puhtaalle ligniinille, kun niitä sekoitettiin isostaattiseen 

propyleeniin.  

 

 

Kuva 17 MAPP-a-ligniinin (●) ja puhtaan ligniinin (♦) vetolujuudet yksikössä kg/cm2 pai-

noprosenteittain, kun niitä sekoitettiin isostaattiseen propyleeniin (Yeo et al. 

2015). 

 

5.8 Ligniinin kehräys 

Kehräystä eli spinningiä käytetään yleisesti polymeerikuitujen valmistukseen. Ligniinistä on 

mahdollista sen korkean hiilipitoisuutensa ansiosta kehrätä hiilikuitua tai grafiittikuitua. Poly-

meerien kehräämiseen on yleisesti esitetty neljä erilaista tapaa, jotka ovat märkä-, kuiva- ja su-

lakehräys sekä electrospinning. Ligniinin kehräykseen näistä sopivat parhaiten sulakehräys ja 

electrospinning, joihin tässä kappaleessa keskitytään. (Bajpai 2017) 

5.8.1 Ligniinin kehräys hiilikuiduksi 

Sulakehräyksessä kuidun muodostava aine sulatetaan ja ekruusoidaan suuttimen läpi sekä heti 

sen jälkeen kovetetaan jäähdyttämällä. Sulakehruulla voidaan vähentää käytettyjen liuottimien 
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määrää. Sulakehräystä varten ligniini täytyy modifioida niin, että sillä on alhainen sulavirtaus-

lämpötila, jolloin se ei polymeroidu ekstruusion aikana. Lisäksi se vaatii korkean lasittumisläm-

pötilan, jotta se stabiloituu kehräyksen jälkeen tarvittavalla nopeudella. Ligniinin modifiointiin 

ennen kehräystä on useita eri keinoja. (Bajpai 2017) 

Electrospinning on vaihtoehtoinen polymeerikuitujen valmistuskeino sulakehräykselle. 

Electrospinningillä saadaan tuotettua halkaisijaltaan 0,03–1 mm paksuja kuituja. (Bajpai 2017) 

Electrospinningillä voidaan myös valmistaa kuitumattoja, joiden mekaaniset ominaisuudet ovat 

hieman vahvemmat kuin yksittäisten kuitujen  (Akpan et al. 2019). Electrospinning-menetel-

mässä käytetään sähköistä potentiaalia kapillaaripäässä olevan polymeeripisaran ja maadoitetun 

kerääjän välillä. Kun sähkökenttä voittaa pisaran pintajännityksen, varautunut suihku polymee-

riliuosta tai -sulaa tulee ulos. Sähkökenttä kerääjän ja suuttimen välillä aiheuttaa sen, että suihku 

kasvaa pidemmäksi ja ohuemmaksi kunnes se kovettuu tai kerääntyy kerääjään. Kuidun muo-

dostumiseen pystytään vaikuttamaan prosessin olosuhteilla. Electrospinningin tai sulakehräyk-

sen jälkeen muodostunut kuitu termostabiloidaan oksidatiivisesti ja karbonoidaan. (Bajpai 

2017) Hiilikuidun lisäksi voidaan valmistaa grafiittikuitua, jolle pätee sama prosessi, mutta kar-

bonoinnin tilalla käytetään grafitointia (Baker et al. 2013). Kuvassa 19 on esitetty hiilikuidun 

valmistus ligniinistä pääpiirteittäin. 

 

 

Kuva 18 Hiilikuidun valmistus ligniinistä (Baker et al. 2013). 
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5.8.2 Ligniinipohjaisen hiilikuidun ominaisuudet ja käyttökohteet 

Kun tarkastellaan ligniininpohjaisen hiilikuidun ominaisuuksia, keskitytään yleensä sen vetolu-

juuteen, kimmokertoimeen, elongaatioon eli venymiseen ja pinta morfologiaan. Tämänhetkisen 

tutkimustiedon mukaan useilla eri tavoilla tuotettujen ligniinipohjaisten hiilikuitujen mekaani-

set ominaisuudet ovat kuitenkin jääneet alle toivotun. (Akpan et al. 2019) Kuvassa 20 on esitetty 

kuitujen mekaanisten ominaisuuksien kartta. Kuvasta 20 nähdään, että ligniinikuitujen mekaa-

niset ominaisuudet jäävät alhaisemmiksi kuin muiden kuitujen. 

 

 

Kuva 19 Eri hiilikuitujen mekaaniset ominaisuudet esitettynä vetolujuus (GPa) vetoker-

toimen (GPa) funktiona. Kuvassa punaisella raidoitetulla alueella on ligniinistä 

valmistetut kuidut. (Akpan et al. 2019). 

 

Ominaisuuksiensa vuoksi ligniinikuidut eivät sovellu perinteisiin käyttötarkoituksiin kuten au-

toihin, tuuliturbiineihin tai lentotekniikan sovellutuksiin. Ligniinikuiduille on kuitenkin löydetty 
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sopivia käyttökohteita, joissa rakenteiden ei tarvitse olla niin kestäviä. Tällaisia käyttökohteita 

ovat esimerkiksi elektrodisovellutukset, polttokennot, superkondensaattorit ja litium-ioniakku-

jen elektrodit. Ligniinistä valmistettujen hiilikuitujen hinta on hyvin alhainen verrattuna fossii-

lista raaka-aineista valmistettuihin kuituihin. Kuitenkaan tällä hetkellä sen ominaisuudet eivät 

riitä korvaamaan suuren volyymin käyttökohteita, kuten autoteollisuuden tarpeita.  (Akpan et 

al. 2019) Hiilikuidun maailmanlaajuinen kulutus vuonna 2019 oli 0,1 Mt (Mazumdar et al. 

2020). Tästä on huomattava osuus kuitenkin käytetty raaka-aineeksi juuri niihin käyttötarkoi-

tuksiin, joihin tämänhetkiset ligniinikuidut eivät sovellu. 

6 Yhteenveto 

Fossiilisten raaka-aineista valmistettujen kemikaalien ja tuotteiden korvaaminen ligniinipohjai-

silla sovellutuksilla on tällä hetkellä paljon tutkittu aihe. Ligniinin monimutkainen rakenne ja 

ominaisuudet tuovat haasteita sen käyttöön, mutta samaan aikaan niillä on suurta potentiaalia. 

Ligniinin esiintyvyys lähes kaikissa kasvikunnantuotteissa tekee siitä toiseksi runsaimman po-

lymeerin maailmassa (Sharma et al. 2020). Esiintyvyytensä vuoksi sillä on myös useita eri läh-

teitä, joista suurimman tuotannon saa aikaan selluteollisuus. Selluteollisuudesta saadaan erotet-

tua esimerkiksi lignosulfonaatteja ja kraft-ligniiniä. Näiden lisäksi ligniiniä saadaan bioöljyn 

valmistuksessa käytetystä puun nopeasta pyrolyysistä, bioetanolin valmistuksen sivutuotteena 

ja suomalaisen Bioforce-teknologian avulla suoraan puuhakkeesta tai muusta käsittelemättö-

mästä biomassasta.  

Kraft-selluprosessi on yksi käytetyimmistä sellun tuotannon prosesseista. Kraft-prosessissa lig-

niini uutetaan biomassasta mustalipeän joukkoon, joka on sellun tuotannon sivuvirta. Synty-

neestä mustalipeästä ligniini voidaan erottaa useilla eri tavoilla. Valmetin LignoBoost-teknolo-

gia on yksi edistyneimmistä innovaatioista kraft-ligniinin erotuksessa, koska sillä on jo toimiva 

suuremman mittakaavaan tuotantolaitos. LignoBoost-teknologialla erotettua ligniiniä käyte-

täänkin siksi monissa tutkimuksissa kraft-ligniinin lähteenä. LignoBoostin lisäksi on olemassa 

myös Andritzin kehittämä teknologia A-Recovery+ ja FPInnovationsin kehittämä LignoForce. 

Kaikista näistä prosesseista saadaan kraft-ligniiniä jatkojalostusta tai tutkimusta varten. 
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Taulukossa III on esitetty kokoava taulukko työssä käsitellyistä ligniinien modifioinneista, nii-

den käyttökohteista, eduista ja haitoista sekä arvioidusta vuosittaisesta markkinavolyymista, 

joka perustuu vastaavan fossiilisen raaka-aineen vuosittaisiin tuotantomääriin. 

Taulukko III Yhteenveto ligniinin eri modifioinneista, niiden käyttökohteista, eduista, hai-

toista ja arvio mahdollisesta markkinavolyymistä, joka fossiilisella tuotteella on 

tällä hetkellä. 

Modifiointi 
Lupaavimmat käyt-

tökohteet 
Edut Haitat 

Arvio vuo-

sittaisesta 

markkina-

volyymista 

LigniOx 

Sementtilaastin peh-

mennin, dispergoin-

tiaine. 

Tulokset samankal-

taisia tai parempia, 

kuin kaupallisilla 

tuotteilla. Ominai-

suudet muokattavia 

hapetusolosuhteilla. 

Ei vielä kaupallis-

tettu. 
10–8 Mt/a 

CatLignin 

Fenolin korvaaminen 

formaldehydissä, 

täyteaine kumiseok-

sissa, komposiiteis-

sa, musteissa ja maa-

leissa. 

Suuret markkinavo-

lyymit jo valmiina, 

kustannustehokas ja 

ympäristöystävälli-

nen. 

Fenolin korvaami-

nen vain osittain. Ei 

vielä kaupallistettu.  

7,2 Mt/a 

LignoSphere 
Useat eri käyttökoh-

teet. 

Useat eri käyttökoh-

teet, edulliset tuotan-

tokustannukset  

 - 

Lignol® 
Biobensiini,  

-dieseli, -kerosiini. 

Valmis tuotantolai-

tos, merkittävästi vä-

hemmän CO2-pääs-

töjä, kilpailukykyi-

nen hinta. 

 

Raakaöljy: 

4420 Mt/a 

 

Lignisol® 
Perinteisten muovien 

käyttökohteet. 

Ekologinen, sopeu-

tinkemikaaleja ei tar-

vita.  

Vain osittainen kor-

vaaminen. 
368 Mt/a 

Ligniini  

pohjaiset epok-

sihartsit 

Epoksin osittainen 

korvaaja, vanerin 

liima-aine. 

Epoksin ominaisuuk-

sia parantava, myr-

kyllisen BPA:n osit-

tainen korvaaja. 

Tarvitaan edelleen 

epikloorihydriiniä. 
3,2 MMt/a 

Anhydridikä-

sitelty ligniini 

Muovien ja kompo-

siittien täyteaineet. 

Ekologinen vaihto-

ehto muoveille. 

Vain osittainen kor-

vaaminen. 
- 

Ligniinin 

 kehräys 

Polttokennot, super-

kondensaattorit ja li-

tium-ioniakkujen 

elektrodit 

Fossiilisen hiili-

kuidun korvaaja. 

Liian heikot omi-

naisuudet raken-

teellisen hiilikui-

dun korvaamiseen. 

0,1 Mt/a 
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Taulukosta III nähdään, että suurimmat markkinavolyymit olisivat ligniinin kehräämisellä hii-

likuiduksi, lignolilla, ligniinipohjaisilla epoksihartseilla ja muovia korvaavilla ligniinin käsitte-

lyillä kuten lignisolilla ja anhydridikäsittelyillä. Hiilikuidun osalta on kuitenkin vaikea arvioida, 

kuinka suuri osuus on oikeasti korvattavissa tästä markkinavolyymistä, koska ligniinipohjaisten 

kuitujen ominaisuudet eivät riitä korvaamaan rakenteellisen käyttöön tarkoitettua fossiilista hii-

likuitua. RenFuelin mukaan lignolia voitaisiin käyttää korvaamaan kokonaan fossiiliset poltto-

aineet, mutta sitä markkinoidaan kuitenkin ”drop-in”-polttoaineena, jolloin sen käytön voidaan 

olettaa ainakin aluksi olevan myös sen mukaista. Epoksihartsit osoittivat erittäin hyviä ominai-

suuksia, kun ligniiniä oli lisätty 15–30 p-%, jolloin koko epoksihartsin markkinavolyymistä 

tämä osuus olisi mahdollisesti korvattavissa. Muovia korvaavista käsittelyistä lignisol on kehit-

tyneempi, koska sillä voidaan korvata fossiilista muovia seoksessa jopa 55 %. Anhydridikäsit-

telystä puolestaan tuloksia oli saatavilla vain 30 p-% asti. Lignisolin etu on myös, että se on 

kaupallistettu ja sille on jo kehitetty oma ekstruusio prosessi. 

Ehdottomasti pisimmille kehitetty innovaatio näistä on lignol, jonka suuremman mittakaavan 

kaupallisia toimituksia odotetaan vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tuotteella on 

kilpailukykyinen hinta fossiilisten polttoaineiden kanssa, ja sen merkittävästi pienemmät hiili-

dioksidi päästöt tekevät siitä ekologisen. Muut innovaatiot eivät ole vielä näin pitkällä ja niiden 

tuomiseen markkinoille saattaa kestää. Lisäksi osasta modifioinneista ei ole saatavilla kustan-

nusarvioita, jolloin niiden kaupallistaminen saattaa kariutua korkeisiin tuotantokustannuksiin. 

Osalla lopputuotteista on edelleen ekologisesta näkökulmasta ongelmia. Esimerkiksi epoksi-

hartsien valmistuksessa tarvitaan edelleen myrkyllistä epikloorihydriiniä ja CatLigniinilla ei 

täysin pystytä korvaamaan myrkyllistä fenolia. Näin ollen Lignol on näistä modifioinneista kan-

nattavin tällä hetkellä. 
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