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valmistusmenetelmän periaatteet. Tarkasteltavana ovat myös rikkihapon merkitys ja käyttö maailmalla. Työssä 

kuvataan valmistusprosessin vaiheet yksi kerrallaan: Tärkeimmät vaiheet ovat prosessin raaka-aineen 

(rikkidioksidikaasun) lähde, kaasun esikäsittely, rikkidioksidin katalyyttinen hapettaminen, rikkihapon muodostus 

rikkitrioksidista sekä hapon varastointi. Lisäksi käydään läpi rikkihapon laatuluokituksia ja yleisimpiä käyttökohteita. 

Rikkihappo oli maailman ensimmäinen massatuotettu kemikaali. Rikkihapon tärkeys maailmalla ei ole nykypäivään 

mennessäkään heikentynyt, sillä sitä tuotetaan yhä enemmän kuin muita kemikaaleja. Rikkihapon tuotanto kasvaa 
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Nykyaikaisissa happotehtaissa saadaan tuotettua puhdasta, korkealaatuista rikkihappoa edistyneiden 

rikkidioksidikaasun esikäsittelymenetelmien ansiosta. Vähäinen epäpuhtauksien määrä lisää hapon syövyttävyyttä, 

joka on otettava huomioon varastoinnissa. Vaihtelevan jähmettymispisteen vuoksi viileissä ilmastoissa rikkihappo 

on ennen varastointia laimennettava sopivaan konsentraatioon, jottei happo jähmety. 
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Abstract 

The goal of this Bachelor’s thesis is to describe the most common manufacturing method for the world’s most 

produced chemical, sulfuric acid. Likewise, sulfuric acid’s significance and usage in the world are examined. The 

steps for the production process are described one by one: The most important steps include the origin of feedstock 

(sulfur dioxide gas), preparation of gas, catalytic oxidation of sulfur dioxide, formation of sulfuric acid from sulfur 

trioxide and acid storage. Also, sulfuric acid’s quality classifications and the most general uses are reviewed. 

Sulfuric acid was one of the first mass produced chemicals in the world. The importance of sulfuric acid has not 

diminished to the present day, as it is manufactured more than any other chemical. The production of sulfuric acid is 

growing constantly, thus it requires the best possible production method. With the contact method, strong acid that 

meets the present demand can be produced efficiently. The method is known as “contact method”, since hot gases 

come “in contact” with a catalyst bed. Due to the usage of catalyst, conversion of the oxidation reaction is nearly 

100%. 

Modern acid plants produce clean, high quality sulfuric acid as a result of advanced preparation methods of sulfur 

dioxide gas. The small amount of impurities in the acid make it more corrosive, which is considered in acid storage. 

Due to variable freezing points, sulfuric acid must be watered down to a suitable concentration in cold climates, so 

the acid won’t freeze. 
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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on kuvata maailman yleisimmän rikkihapon 

valmitusmenetelmän, kontaktimenetelmän, pääperiaatteet ja merkitys. Työn idean 

pohjalla on kesätyö Boliden Kokkolan rikkihappotehtaalla, missä rikkihappoa 

valmistetaan kyseisellä menetelmällä. Työssä ei kuvata yhden tehtaan toimintatapoja, 

vaan yleisellä tasolla prosessin kulku alusta loppuun. Aiempi työkokemus aiheen parissa 

helpotti työn laatimista, mutta faktuaalinen pohja perustuu kirjallisuuteen.  

Sopimus kandidaatintyön tekemisestä allekirjoitettiin 07.02.2018. Työ viimeisteltiin 
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1 JOHDANTO 

Rikkihappo on väritön, öljyinen ja tiheä neste, jonka maailmanlaajuinen tuotanto kasvaa 

koko ajan. Rikkihappoa tuotetaan maailmanlaajuisesti enemmän kuin muita kemikaaleja: 

noin 170 miljoonaa tonnia, josta 40 tonnia Yhdysvalloissa. (Myers 2007, 271) 

Lannoitteiden valmistus on merkittävin rikkihapon käyttökohde. Muita tärkeitä 

rikkihapon kuluttajia ovat muun muassa öljyjalostamot, värjäysainevalmistajat, 

metalliteollisuus  ja kemiantekniikan yritykset, kuten lääkevalmistajat. Arkielämässä 

rikkihappo on monelle tuttu akkuhappona autojen lyijyakuissa. (European Commission 

BREF 2007, 150) 

Rikkihappo on siis yksi maailman merkittävimmistä kemikaaleista, jota tarvitaan lähes 

jokaisella teollisuuden alalla. Suurien tuotantomäärien vuoksi rikkihapon 

valmistusprosessin on oltava mahdollisimman tehokas. Tässä työssä tutustutaan nykyään 

yleisimpään rikkihapon valmistusmenetelmään, kontaktimenetelmään. Työssä käydään 

läpi prosessivaiheet ja niiden merkitys tuotannon laadulle. Tarkoituksena on antaa hyvä 

kuva nykyaikaisten rikkihappotehtaiden toimminnasta, sekä rikkihapon merkityksestä 

nykymaailmassa. 

Rikkihappo oli yksi maailman ensimmäisistä massatuotetuista kemikaaleista. 

Ensimmäinen suurimittakaavainen rikkihappotehdas rakennettiin vuonna 1740. 

Valmistusmenetelmänä tehtaalla käytettiin lyijykammiomenetelmää, joka oli pitkään 

käytetyin menetelmä rikkihapon valmistuksessa: menetelmä perustui 

rikkimonoksidikatalyytin avulla tapahtuvaan rikkdioksidin hapetukseen. Prosessilla 

saatiin tuotettua 78 % vahvuista happoa. Väkevämpää happoa pystyttiin valmistamaan 

tuohon aikaan vain vanhoilla alkemiallisilla metodeilla, joiden teollinen hyödyntäminen 

oli kannattamatonta. (Kiefer 2001, 57-58) 

1800-luvun alkupuolella keksitty kontaktimenetelmä yleistyi hitaasti väkevän rikkihapon 

tarpeen kasvaessa 1900-luvun alusta lähtien. Alkuperäisestä muodostaan modifioitu 

kontaktimenetelmä on nykyään yleisin rikkihapon valmistustapa. Menetelmä tunnetaan 

kontaktiprosessina, koska kuumat kaasut tulevat ”kontaktiin” katalyyttipedin kanssa. 

Käyttäen katalyyttiä hapetusreaktion konversio on lähes 100%. (Kiefer 2001, 57-58) 
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2 RIKKIHAPON KONTAKTIPROSESSI 

Kontaktiprosessi voidaan tiivistää kolmeen päävaiheeseen: 

1. Rikkidioksidikaasun (SO2) muodostaminen 

2. Rikkidioksidin katalyyttinen hapettaminen rikkidioksidiksi (SO3) 

3. Rikkitrioksidin reaktio vahvassa rikkihapossa olevan veden kanssa, muodostaen 

rikkihappoa (H2SO4) 

Seuraavassa kuvassa on esitetty rikkihapon valmistusprosessi pääpiirteittäin: 

 

Kuva 1. Rikkihapon valmistusprosessi (Bhatia 2017). 

2.1. SO2-kaasun muodostus 

Rikkidioksidikaasu on rikkihappotuotannon raaka-aine. Sitä saadaan kontaktiprosessia 

varten kolmella eri tavalla: 

a) Alkuainerikin (S) polttaminen ilmalla (O2) 

b) Metallurgisten prosessien jätekaasut 

c) Kulutetun rikkihapon uusiokäyttö 
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2.1.1 Alkuainerikin polttaminen 

Maailman rikkihaposta 60% valmistetaan maakaasun tuotannossa ja öljynjalostuksessa 

sivutuotteena syntyvästä alkuainerikistä. Rikki poltetaan sen ollessa sulaa:  rikki sulaa 

noin 120 ºC lämpötilaan, sulattaminen tapahtuu paineistetuilla höyryputkilla. Sulan rikin 

lämpötila pidetään alle 160 ºC (yleensä noin 140 ºC) viskositeetin kasvun välttämiseksi. 

(King, Davenport & Moats 2013, 20-21) 

Rikin polton ensimmäisessä vaiheessa sula rikki sumutetaan pieniksi pisaroiksi, jotka 

suihkutetaan kuumaan sulatusuuniin (445 ºC). Pienet pisarat aiheuttavat rikin äkkinäisen 

höyrystymisen. Sulatusuuniin puhalletaan myös puhdasta ja kuivaa, noin 120 ºC 

lämpöistä ilmaa. Ilman happikaasu (O2) hapettaa uunissa syntyneen höyrystyneen rikin 

eksotermisessä reaktiossa seuraavan reaktioyhtälön mukaisesti (King & al. 2013, 22): 

 

Syntyvässä kaasussa SO2-pitoisuus on noin 12%, O2-pitoisuus 9% ja loput typpikaasua 

(N2), mikä on sopiva koostumus rikkidioksidin katalyyttiseen hapettamiseen ja 

rikkihapon valmistukseen. Tuotekaasua joudutaan kuitenkin viilentämään sen tullessa 

sulatusuunista. Viilennys tapahtuu lämmöntalteenottokattilassa, jossa kiertää kaasua 

viileämpää vettä ja vesihöyryä. (King & al. 2013, 28) 

2.1.2 Metallurgisten prosessien jätekaasut 

Noin 30% rikkihaposta tuotetaan pasutoiden ja sulattamoiden sivukaasuista. Kaasut 

sisältävät 10-75% rikkidioksidia, mikä on tarpeeksi rikkihapon valmistukseen. Kaasut 

ovat kuitenkin kuumia ja pölyisiä. Kaasut sisältävät myös epäpuhtauksia, kuten  

esimerkiksi fluoria ja elohopeaa, jotka vaikuttavat hapon laatuun. Metallurgisten kaasujen 

käsittelyyn on useita eri tapoja riippuen lähdekaasun koostumuksesta                                            

(Sulfuric Acid on the Web, 2009) 
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Seuraavassa kuvassa kuvataan yhdenlainen kaasun esikäsittely, joka sisältää tyypillisen 

puhdistuslaitteiston: 

 

Kuva 2. Kaasun esikäsittely puhdistuslaitteistoineen (Sulphuric acid manufacture – 

Analysis, control and optimization, 32). 

Kaasu täytyy viilentää elektrostaattista pölynsaostamista varten noin 350 ºC. 

Viilentäminen tapahtuu pääosin lämmöntalteenottokattiloissa.  Noin 70% pölystä 

irtaantuu kaasusta jo tässä vaiheessa laskeutumalla kattilan pohjalle kaasun virratessa 

hitaalla nopeudella. (King & al. 2013, 34-36) 

Kuivattu kaasu ohjataan kuivasähkösuotimiin, joissa noin 30% prosenttia alkuperäisestä 

pölyn määrästä irtoaa. Irtoaminen perustuu sähkösuotimissa olevien tankojen ja levyjen 

välisiin potentiaalieroihin. Liikkuvat elektronit törmäävät kaasussa oleviin 

pölypartikkeleihin, jotka varautuvat negatiivisesti. Negatiivisesti varautunut pöly 

kiinnittyy positiivisesti varautuneisiin levyihin. Levyt puhdistetaan väliajoin. (King & al. 

2013, 36) 

Kaasu siirtyy märkäpesuvaiheeseen, jossa kaasusta poistetaan loput pölystä (noin 1%).  

Märkäpesussa kaasu ja vesi virtaavat toisiaan vastaan. Veden ja kaasun kontakti johtaa 
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pölyn irtoamiseen kaasusta ja ei-haluttujen kaasukomponenttien kondensoitumiseen ja 

absorptioon. Kaasun lämpötila laskee märkäpuhdistuksen aikana noin 70 ºC lämpötilaan 

veden haihtumisen seurauksena. (King & al.  2013, 42)   

Märkäpuhdistajissa kiertävään pesunesteeseen muodostuu veden ja SO2:n kontaktin 

seurauksena rikkihappoa. Rikkihappopitoisuus pesunesteessä on pidettävä alle 10 % 

korroosion minimoinniksi. Pesunesteeseen lisätään jatkuvasti hieman uutta vettä ja 

samanaikaisesti vanhaa pesunestettä vuotaa systeemistä ulos. Kaikkia epäpuhtauksia ei 

voi puhdistaa pelkällä pesunesteen virtauksella. Esimerkiksi elohopean ja halogeenien 

puhdistamiseksi voidaan tarvita lisää pesutorneja. Näissä pesureissa voidaan käyttää 

huokoisia kondensaatiokerroksia tai erivahvuista pesunestettä. (King & al. 2013, 43)   

Märkäpuhdistimista poistuva kaasu sisältää kosteutta, joka on poistettava ennen kaasun 

katalyyttistä hapettamista korroosion ja tahattoman rikkihapon muodostumisen 

estämiseksi. Kuivausta varten kaasu viilennetään ohjaamalla kaasu välikappaleiden tai 

lämmönvaihtimien läpi. Tämän jälkeen viilennetty kaasu kulkee sähkösuotimen läpi kohti 

kuivausvaihetta, josta kerrotaan lisää kappaleessa 2.2. (King & al. 2013, 43)   
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2.1.3 Kulutetun rikkihapon uusiokäyttö 

Rikkihappoa käytetään katalyyttinä polttoaineiden ja polymeerien tuotannoissa. Happoa 

ei kulu tuotannon aikana, mutta se likaantuu käyttökelvottomaksi. Likaantumisen 

aiheuttavat vesi, hiilivedyt ja muut kemikaalit. (King & al. 2013, 47) 

 

Kuva 3. Rikkihapon käyttö katalyyttinä polttoaineiden ja polymeerien tuotannossa 

(King & al. 2013, 48).  

Käytetty rikkihappo hajotetaan suihkuttamalla happoa pisaroittain noin tuhatasteiseen 

sulatusuuniin. Hajoaminen tapahtuu seuraavalla reaktiolla: 

 

Lämpö reaktioon saadaan pääasiassa polttamalla kaasumaisia hiilivetypolttoaineita.            

Uunista ulostulevassa kaasussa on tuhkaa ja karstaa, sekä kaasu on kosteaa ja liian 

vähähappista. Kaasu viilennetään kuivausta varten ohjaamalla se 

lämmöntalteenottokattilaan, ja märkäpuhdistamalla viileällä vedellä. Pöly poistetaan 

märkäsähkösuotimissa. Kaasun sitoutunut vesihöyry poistetaan kuivattamalla kaasu 
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väkevällä rikkihapolla. Tarkemmin kuivauksesta kerrotaan kappaleessa 2.2.                                                

(King & al. 2013, 51)  

2.2 Kaasun kuivaus 

Ennen katalyyttistä hapetusta SO2-kaasu on kuivattava, jotta kaasussa oleva vesi ei 

aiheuta korroosiota jatkovaiheissa. Kuivaus tapahtuu ohjaamalla kaasu ylöspäin 

laskeutuvaa rikkihappovirtaa vastaan: 

 

Kuivaukseen käytetään väkevää rikkihappoa. Rikin poltosta saadun kaasun kuivaamiseen 

käytettävän hapon H2SO4-pitoisuus on noin 98.5 massaprosenttia. Metallurgisten 

kaasujen ja rikkihapon uusiokäytöstä saatujen kaasujen kuivaamiseen käytettävän hapon 

pitoisuus vaihtelee välillä 93-96%, riippuen kaasun esikäsittelystä ja koostumuksesta.  

(King & al. 2013, 59-61)   

Teollisuuden kuivaamisprosessi tapahtuu keraamisin välikappalein pakatuissa 

imeytystorneissa. Kuivaushappo laskeutuu kappaleita pitkin alaspäin, reagoiden ylösäin 

kulkevan kaasun kanssa. Kappaleet voidaan pakata säiliöön satunnaisesti tai järjestetysti. 

Satunnainen pakkaus laskee kaasun virtausvastusta, mutta kaasun ja nesteen kontaktipinta 

on pieni. Järjestetty pakkaaminen taas lisää kontaktipintaa, mutta nostaa vastusta. (King 

& al. 2013, 62-63)  

Kaasun kuivausprosessi tuottaa pieniä kaasupisaroita jotka muodostavat sumua. Sumu 

poistetaan tornien yläosaan asetettavalla terästyynyllä, johon sumu kerääntyy. (King & 

al.  2013, 62)   
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2.3 Rikkidioksidin katalyyttinen hapettaminen 

rikkitrioksidiksi 

Puhdistettu ja kuivattu SO2-kaasu hapetetaan katalyyttisesti. Teollisesti hapetus tapahtuu 

puhaltamalla lämmintä SO2/O2 – kaasuseosta katalyyttipedin läpi: 

 

Rikin poltossa syntyvässä kaasussa on tarpeeksi happikaasua hapettamista varten. 

Metallurgisissa ja hapon uusiokäytön kaasuissa happea on vähän, joten sitä lisätään ennen 

kuivausvaihetta. Happipitoisuus kaasuseoksessa on 0.75-2-kertainen SO2-pitoisuuteen 

nähden, mikä on tarvittavaan stoikiometriseen määrään nähden 1.5-4-kertainen: Hapen 

ylimäärä nopeuttaa hapettamista. (King & al. 2013, 73)   

 

Kuva 4. Rikkidioksidin katalyyttinen hapettaminen (King & al. 2013, 74).   

Liian alhaisissa lämpötiloissa hapetusreaktio on käytännössä olematon. Lämpötilan 

nostaminen siirtää reaktion tasapainoa Le Châtelier’n periaatteen mukaisesti 
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lähtöaineiden puolelle huonontaen konversiota. Konversio korjataan katalyytin käytöllä. 

Lämpötila nostetaan noin 400ºC lämpötilaan, missä SO3:n tuotto on optimaalinen. 

Katalyytti tehostaa hapetusreaktiota. Katalyyttipeti koostuu sulasta vanadiinioksidista, 

kaliumista, natriumista, pyrosulfaateista ja huokoisesta piimaasta. Katalyytit asetetaan 

konvertteriin renkaina ja pelletteinä, jotka sulavat tasaisiksi kerroksiksi. Yli 600ºC 

lämpötiloissa katalyytti deaktivoituu katalyytin ja kiinteän reaktioalustan reagoidessa 

keskenään. (King & al. 2013, 83-84)   

SO2:n hapettaminen tapahtuu teräsrakenteisessa konvertterissa, 3-5:ssä peräkkäisessä, 8-

16 metriä halkaisijaltaan olevissa katalyyttipedeissä: 

 

Kuva 5. Rikkidioksidin hapettaminen katalyyttipedeissä (King & al. 2013, 85).   

Hapettuminen konvertterissa rikkitrioksidiksi on eksoterminen hapetusreaktio. Syntyvää 

lämpöä käytetään sisään menevän kylmän kaasun lämmitykseen. Kaasu jäähdytetään 

kerrosten välissä. Kulkiessaan kerrosten läpi kaasun SO2-hapettumisaste kasvaa joka 

kerrokselta. Lopputuloksena konvertterista virtaa ulos SO3-täyteistä kaasua. Kolmen 

komvertterikerroksen jälkeiset kerrokset eivät vaikuta merkittävästi SO3:n tuottoon, 

mutta SO2-päästöihin voidaan vaikuttaa. (King & al. 2013, 85-87)   
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Edellä kuvattu konvertointi kuvaa yksöiskontaktimenetelmää, jossa hapetetusta SO3-

kaasusta valmistetaan rikkihappoa ilman jatkoimeytyksiä. Kaksoikontaktimenetelmässä 

valmistettu rikkihappo kulkee ylimääräisen katalyyttipedin läpi ”toiseen” kontaktiin, 

hapettaen hapossa jäljellä olevan SO2-kaasun. Syntyvä SO3 siirtyy jälleen hapon 

valmistukseen. Menetelmien eroista kerrotaan tarkemmin kappaleessa 2.4. (King & al. 

2013, 87)   

Ennen SO2-kaasun syöttämistä konvertteriin katalyytti on lämmitettävä 

aktiivilämpötilaansa (noin 400ºC), jottei kaasu jähmety ja tee katalyyttiä 

toimintakelvottomaksi.. Esilämmitys tapahtuu joko rikin poltossa syntyvällä lämmöllä tai 

ilmapuhaltimilla. Kun katalyyttipedit ovat lämmenneet, annetaan SO2-kaasun virrata 

konvertteriin. (King & al. 2013, 87-88)   

Konvertterin alasajossa SO2-kaasun lähde estetään, 470ºC-lämpöistä kuivaa ilmaa 

puhalletaan katalyyttipetien läpi ja sisään tulevaa ilmaa viilennetään vähitellen. Ilman 

puhaltaminen poistaa SO2:n ja SO3:n konvertterista ja viilentää konvertteriosaa. (King & 

al. 2013, 88)   

2.4 Rikkihapon valmistus rikkitrioksidista 

Rikkihappo valmistetaan rikkitrioksidin ja väkevässä rikkihapossa olevan veden välisellä 

reaktiolla: 

 

Valmistuksessa käytetään väkevää rikkihappoa puhtaan veden sijasta ekonomisista 

syistä. Puhtaan veden ja rikkitrioksidin välinen reaktio on hyvin eksoterminen: 

tuoterikkihappo syntyisi höyrynä, jonka kondensointi on kallista ja vaikeaa. Väkevässä 

rikkihapossa oleva H2SO4 absorboi lämpöä, pitäen tuotteen nestemäisenä. (King & al. 

2013, 103-104) 
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Teollisuudessa rikkihapon valmistus tapahtuu vastaavalla tavalla kuin kaasun 

kuivaamisessa, välikappalein pakatuissa imeytystorneissa. Väkevä happo laskeutuu 

alaspäin vastavirtaan nousevan rikkitrioksidikaasun kanssa. Tornissa syntyvä happosumu 

poistetaan poistuvasta kaasusta kynttilämäisillä pisaranerottimilla.  (King & al. 2013, 107, 

114) 

Valmistuksessa käytettävä väkevä rikkihappo sisältää 98.5 massa-% H2SO4 ja loput vettä. 

Vähäinen veden osuus määrässä pienentää veden höyrystymispainetta, minimoiden 

happosumun syntymistä. Tuotehapon H2SO4-pitoisuus on noin 99 massa-%. 

Sisääntulevan hapon lämpötila pidetään noin 80 ºC, tuotehapon lämpötilan ollessa noin 

110 ºC. Kyseiset lämpötilat nopeuttavat reaktiota samalla estäen liiallisen vesi- ja 

happohöyryn syntymisen. (King & al. 2013, 115-116)  

Rikkihapon valmistus ylösajetaan pumppaamalla ensin konvertterien ja imeytystornien 

läpi väkevää happoa. Tämän jälkeen SO3-kaasun tuotanto käynnistetään ohjaamalla ensin 

SO3-kaasu imeytystorneihin, ja hapon jäähdytys sekä happokierrot käynnistetään 

vastaamaan rikkihapon tuotannon vaatimuksia.  Tuotanto alasajetaan pysäyttämällä SO3-

tuotanto, happokierrot sekä jäähdytys. (King & al. 2013, 116-117) 
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Yksöiskontaktiprosessissa hapon valmistusprosessi kulkee yhden konvertterin ja yhden 

imeytystornin läpi tuotannon aikana: 

 

Kuva 6. Rikkihapon valmistus yksöiskontaktimenetelmällä (King & al. 2013, 104). 
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Teollisuuden yleisin menetelmä rikkihapon valmistuksessa on 

kaksoiskontaktimenetelmä: 

 

Kuva 7. Rikkihapon valmistus kaksoiskontaktimenetelmällä (King & al. 2013, 119). 

Kaksoiskontaktiprosessissa ensimmäisessä imeytyksessä, ns. väli-imeytyksessä ylijäänyt 

SO2- ja SO3-kaasu ohjataan toiseen konvertteriin, jossa rikkidioksidista hapetetaan 

rikkitrioksidia. Syntyneestä ja väli-imeytyksessä ylijääneestä SO3-kaasusta valmistetaan 

uutta rikkihappoa ns. loppuimeytystornissa. Kaksoiskontaktimenetelmän etuja ovat 

tehokkaampi hapon tuotanto ja pienemmät SO2-päästöt. (King & al.  2013, 118-120) 
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3 HAPON VARASTOINTI 

Seuraava kuvaajasta ilmenee rikkihapon jähmettymispiste konsentraation funktiona:

 

Kuva 8. Rikkihapon jähmettymispiste konsentraation funktiona (Sulfuric Acid on the 

Web, 2003). 

Kuvasta 8 ilmenee, että 98% konsentraatiossa hapon jähmettymispiste on noin 7 ºC. 

Viileissä ilmastoissa on siis kiinnitettävä huomiota kontaktiprosessissa syntyvän 

rikkihapon varastointiin. Kylminä vuodenaikoina happo täytyy laimentaa vedellä 

varastointia varten. Esimerkiksi Suomen talven olosuhteissa on tarpeellista laimentaa 

happo noin 93-95 %:n pitoisuuteen, jolloin jähmettymispiste laskee välille -22,5 … -37 

ºC. Laimentaminen tapahtuu ohjaamalla kontaktiprosessissa syntyvä happo väliastiaan, 

jonne lisätään vettä. Happoa kierrätetään jäähdyttimissä ja väliastiassa vapautuvan 

lämmön talteeottamiseksi.  

Rikkihappoa säilytetään normaalisti suurissa sylinterin muotoisissa terässäiliöissä. 

Säiliöiden suunnittelussa tärkein huomioon otettava ominaisuus on hapon syövyttävyys. 

On todettu, että pienempi määrä epäpuhtauksia hapossa aiheuttaa suuremman 
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syövyttävyyden. Näin ollen nykyaikaisissa rikkihappotehtaissa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota varastosäiliöiden suunnitteluun. Teräksen syöpymisreaktiossa syntyvä 

vetykaasu vaurioittaa edelleen säiliön sisäosia noustessaan pintaan, pahimmassa 

tapauksessa aiheuttaen vuotoja tai jopa halkaisten säiliön. Syövyttävyyttä voidaan 

kontrolloida luomalla sähkövirta säiliön seinän ja säiliöön upotetun katodin välille. 

Toimenpide luo säiliön sisäpinnalle oksidikerroksen, joka vähentää syöpymistä. Katodi 

vetää puoleensa myös syntyvät vetykaasut, estäen säiliön sisäpinnan vaurioitumista. 

(Jacobs Chemetics, 2013) 
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4 HAPON LAATU JA KÄYTTÖ 

4.1 Hapon laatuluokitukset 

Rikkihapon laadun määrittämiseen käytetään usein erilaisia epävirallisia termejä, kuten 

valkaisu-, tekninen- ja elektrolyyttinen laatu. Termit ja termien määritelmät vaihtelevat 

maittain ja tehtaittain. Termit ovat usein yhteydessä hapon epäpuhtausmääriin, ja 

nimityksillä viitataan hapon käyttökohdekelpaavuuteen. 

Viralliset laatustandardimääritelmät vähentävät sekavuutta: esimerkiksi Yhdysvalloissa 

rikkihapon laatuluokitukset nimetään Federal Specification O-S-801:ssä, jonka on 

laatinut FDA (Food and Drug Administration). Liite 1 sisältää Federal Specification o-S-

801:stä koostetun taulukon laatusuosituksille.  (Sulfuric Acid on the Web, 2003) 

4.2 Rikkihapon käyttö 

Rikkihappo oli yksi ensimmäisistä kemikaaleista, jota on valmistettu teollisesti suuressa 

mittakaavassa. Rikkihappoa käytetään kemiallisilla teollisuuden aloilla useissa 

tuotannoissa. Suurin käyttökohde on lannoitetuotanto, joka kattaa kaksi kolmasosaa 

hapon kokonaiskäytöstä. Fosfaattilannoitetta saadaan valmistettua lisäämällä rikkihappoa 

fosforiittifluoriapatiittiin: 

[𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2]3 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 3𝐻2𝑂 → 3[𝐶𝑎𝐻4(𝑃𝑂4)2 ∙ 𝐻2𝑂] + 7𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 2𝐻𝐹 

Fosfaattilannoitetta saadaan myös fosfaattikiven ja rikkihaposta valmistetun fosforihapon 

välisessä reaktiossa. (Myers 2007, 272) 

Rikkihappoa käytetään yleisesti veden poistamiseen orgaanisista yhdisteistä: tämä 

perustuu rikkihapon kykyyn muodostaa hydraatteja veden kanssa. Reaktiot metallien 

kanssa tekevät rikkihaposta hyödyllisen kemikaalin metallurgisissa prosesseissa: 

rikkihappoa voidaan käyttää esimerkiksi metallien jalostukseen ja puhdistukseen. 

Rikkihappoa käytetään myös katalyyttinä useilla aloilla, sekä useiden happojen 

valmistuksessa. (Myers 2007, 273) 
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5 YHTEENVETO 

Rikkihappo oli yksi ensimmäisistä massatuotetuista kemikaaleista maailmassa, eikä sen 

merkitys maailmassa ole vähentynyt. Suuret tuotantomäärät vaativat parhaan mahdollisen 

valmistusmenetelmän. Kontaktimenetelmällä saavutetaan nykytarpeita vastaava hapon 

laatu tehokkaasti. 

Raaka-aineena käytettävän rikkidioksidin esikäsittelymenetelmät riippuvat kaasun 

lähteestä: esikäsittelyllä eli puhdistuksella on suuri vaikutus hapon loppulaatuun. 

Nykyaikaisissa rikkihappotehtaissa epäpuhtaudet saadaan minimoitua kehittyneillä 

puhdistumenetelmillä- ja laitteilla, ja näin ollen korkelaatuisen hapon saanti on taattua 

Katalyytin käyttö rikkidioksidin hapetuskontaktissa on tehnyt väkevän hapon 

valmistuksesta entistä kannattavampaa, minkä vuoksi kontaktiprosessi on syrjäyttänyt 

suurelta osin muut menetelmät. Hapetuksessa saavutetaan suuri konversio, joten 

rikkitrioksidia saadaan liuottettua veteen suurissa määrin. Kaksoiskontaktiprosessin 

käyttö hyödyntää ylijäämäkaasut ja pienentää kaasumaisien päästöjen määrää. 

Korkea hapon laatu otetaan huomioon sen varastoinnissa. Syövyttävyys minimoidaan 

terässäiliöissä käyttämällä upotetun katodin avulla luotua oksidipintaa. Viileissä 

ilmastoissa rikkihappo on laimennettava sopivaan konsentraatioon ennen varastointia, 

jottei happo jähmety. 

Erilaiset laatutermit ja -standardit auttavat valmistetun rikkihapon käyttökelpaavuuden 

määrittämisessä. Lannoiteteollisuus on rikkihapon käyttökohteista kaikista suurin. 
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LIITTEET: 
Liite 1. Federal Specification O-S-801, kooste rikkihapon laatuluokituksista: 

 


