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lannoitteiden valmistukseen. Tarkastelin työssä myös nykyisille raaka-aineille 

vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Työhön valitsemisen perusteena pidin pääasiassa raaka-

aineen tuotantomenetelmän ympäristöystävällisyyttä. Tarkastelussa otettiin muun muassa 
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tuotantoon sekä raaka-aineiden riittävä saatavuus.  
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ABSTRACT 

Alternative raw materials in the production of NPK fertilizers 

Sirja Jeskanen 

University of Oulu, Process Engineering 

Bachelor’s thesis 2022, 26 pp.  

Supervisor at the university: Juha Ahola, Dr 

 

Purpose of the bachelor’s thesis was to examine alternative raw materials for the 

production of NPK fertilizers. In this work I also considered alternative production 

methods for existing raw materials. The main reason for choosing certain raw material to 

this thesis was the environmental friendliness of raw material’s production method. 

Thesis took into account the price of raw materials, greenhouse gas emissions, the 

suitability of the process for industrial production and the adequate availability of raw 

materials.  

The way of doing this work was to search information in written sources and compile this 

bachelor’s thesis on the basis of them. I also used the materials provided by Yara Suomi 

Oy. 

The result of the work is that a number of useful alternative raw materials and production 

methods exist and could be used in industry. There is a more environmentally friendly 

alternative raw material or production process for all the main nutrients needed, and their 

use will increase as technology advances. 
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1 JOHDANTO 

Lannoitteiden valmistukseen käytetään nykyään käytännössä aina fossiilisia raaka-

aineita. Sen lisäksi, että niiden käyttäminen on ympäristölle haitallista suurien päästöjen 

vuoksi, niin esimerkiksi ammoniakin tarvitseman maakaasun määrä vähenee sen käytön 

myötä. Lannoitteiden tuotantotarve kasvaa vuosittain maapallolla lisääntyvän 

ihmismäärän takia, ja tämän vuoksi on alettu tutkimaan vaihtoehtoisia raaka-aineita 

lannoitteiden tuotantoon. Vaihtoehtoisten raaka-aineiden löytäminen on tärkeää 

lannoiteteollisuuden raaka-aineiden tuottamien ympäristöpäästöjen hillitsemisessä. 

Esimerkiksi uusiutuvien raaka-aineiden tai ekologisempien vaihtoehtoisten 

tuotantotapojen käyttäminen on myös mahdollisesti edullisempaa kuin nykyään käytetyt 

vaihtoehdot.  

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan ennen kaikkea ympäristönäkökulmasta erilaisia 

vaihtoehtoja NPK-lannoitteiden raaka-aineiksi. Työn tarkoituksena on löytää 

lannoitteiden pääraaka-aineina käytetyille ammoniakille, typpihapolle, fosforihapolle ja 

kaliumille uusia mahdollisia tuotantotapoja tai raaka-aineita, jotka ovat ympäristölle 

kestäviä sekä järkeviä vaihtoehtoja teolliseen tuotantoon. Työssä on tehty alkuun lyhyt 

katsaus nykyisten pääraaka-aineiden tuotannosta ja tuotannon ongelmista. Aihe valikoitui 

oman mielenkiinnon sekä lannoitetehtaalla suoritettujen kesäharjoittelujen pohjalta. 
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2 NPK-LANNOITTEIDEN PÄÄRAAKA-AINEET 

2.1 Yleistä 

Lannoitteet sisältävät pääravinteina typpeä (N), fosforia (P) ja kaliumia (K) sekä 

sivuravinteina muun muassa kalsiumia, magnesiumia sekä rikkiä ja pienissä määrin muita 

hivenravinteita, kuten rautaa ja kuparia. Pääravinteista muodostuu lannoitteen NPK-arvo, 

jonka avulla määritellään pääravinteiden suhteet ja määrät lopullisessa tuotteessa. 

Jokaisella pääravinteella on oma tarkoituksensa. Typpi edistää lehtien kasvua ja on 

yleensä sadontuotantoa rajoittavin tekijä. Fosfori auttaa juurien kehityksessä, parantaa 

sadon laatua sekä tehostaa kasvin ravinteiden ottoa. Kalium säätelee kasvisolujen 

suolapitoisuutta ja happo-emäs -tasapainoa sekä on välttämätön ravinne valkuaisaineiden 

muodostumiseen. (Yara Suomi Oy 2022) 

2.2 Ammoniakki 

Ammoniakkia valmistetaan teollisesti Haber-Bosch-menetelmällä. Valmistusprosessi 

alkaa ammoniakin tarvitseman vedyn valmistuksella maakaasun metaanista. Vety 

tuotetaan primääri- ja sekundäärihöyryksi höyryreformoinnissa. Siinä puhdas maakaasu 

hajotetaan vesihöyryn avulla hiilimonoksidiksi ja vedyksi: 

CH4 + H2O → CO + 3 H2   (1) 

Säiliöön johdetut maakaasu ja kuuma vesihöyry puristetaan noin 850-900 °C lämpötilaan 

ja 4-5 MPa paineeseen. Seuraavaksi kaasu johdetaan katalyyttipedin läpi, jossa sen 

lämpötilaprofiili alenee ja lämpötila laskee noin puoleen prosessin lämpötilasta, jolloin 

lopputuotteeksi saadaan hiilimonoksidia ja vetyä. Tuotteeksi saatu hiilimonoksidi 

voidaan hapettaa uudestaan vesihöyryn avulla, tätä kutsutaan vesikaasun siirtoreaktioksi:  

CO + H2O → CO2  + H2   (2) 

Tällöin ammoniakkisynteesin tarvitseman vedyn määrä maksimoidaan. (Smith et al. 

2019) 
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Tavallisesti ammoniakkisynteesi alkaa puhdistetun typpi-vetykaasuseoksen johtamisella 

suurpainekompressoriin, jossa kaasuseos puristetaan korkeaan paineeseen. 

Ammoniakkikontaktiuuneissa tapahtuu varsinainen ammoniakkisynteesi, kun kaasuseos 

reagoi 15-25 MPa paineessa ja 400-450 °C lämpötilassa. Kontaktiuuneihin johdetaan 

yleensä myös rautapohjaista katalyyttiä. Yhden reagointikierroksen jälkeen ammoniakin 

konversio on vielä matala, vain noin 15 %, jonka vuoksi kaasuseosta, josta ammoniakki 

on poistettu, kierrätetään takaisin kontaktiuuneihin. Tällöin lähes kaikki syötetyt kaasut 

reagoivat lopulta ammoniakiksi ja mahdolliset epäpuhtaudet saadaan poistettua 

tehokkaasti. (Smith et al. 2019) 

Ammoniakin tuotanto on fossiilisten raaka-aineiden käytön vuoksi yksi suurimmista 

kasvihuonepäästöjen aiheuttajista kemianteollisuuden prosesseista. Se tuottaa 1,2 % 

kaikista maapallon hiilidioksidipäästöistä, jonka vuoksi sille on pyritty kehittämään 

uudenlaisia tuotantotapoja. (Smith et al. 2019) 

2.3 Typpi 

NPK-lannoitteiden valmistukseen kuuluu olennaisena osana typpihapon käyttö. 

Typpihappoa valmistetaan Ostwaldin menetelmällä. Höyrystetty ammoniakki reagoi 

hapen kanssa 900 °C lämpötilassa reaktorissa, jolloin muodostuu typpioksidia ja vettä: 

4 NH3 + 5 O2  → 4 NO + 6 H2O (3) 

Ostwaldin periaatteen mukaan reaktio tarvitsee katalyytiksi platinaisen verkon, jonka läpi 

kaasuseos johdetaan. Tässä vaiheessa ammoniakista noin 22,4 % reagoi typpioksidiksi. 

(Yasir et al. 2015). Muodostuva typpioksidi tulee jäähdyttää nopeasti, jotta se ei ala 

reagoimaan ammoniakin kanssa uudelleen. Kaasu johdetaan jätelämpökattilaan, jossa 

lämpötila laskee 900 °C:sta 250 °C:een. Tämän jälkeen jäähtynyt typpioksidi johdetaan 

toiseen hapetukseen, jossa lämpötila on noin 200 °C, ja se reagoi hapen kanssa 

typpidioksiksi: 

2 NO + O2  → 2 NO2  (4) 
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Kaasuja jäähdytetään edelleen imeytystä varten noin 50 °C lämpötilaan. (Yasir et al. 

2015, Kiiski 2001) 

Typpidioksidi imeytetään veteen imeytystorneissa ja saadaan lopulta typpihappoa:  

2 NO2 + H2O → HNO3 + HNO2  (5) 

Imeytystorneihin syötetään jatkuvalla syötöllä vettä ja happea, jolloin typpihapon 

konsentraatio saadaan korkeaksi. Tuotehappo otetaan imeytystornin pohjasta ulos 65 % 

vahvuisena ja siirretään stripperiin, jossa siitä poistetaan vielä liuenneet typen oksidit. 

(Kiiski 2001) 

2.4 Fosfori 

Fosforihappoa valmistetaan apatiittimineraalin ja rikkihapon reaktion avulla. Apatiitti 

reagoi rikkihapon kanssa, jolloin muodostuu fosforihappoa ja kaliumsulfaattia. Eniten 

käytetty menetelmä on dihydraattimenetelmä, jossa reaktoriin syötetään 

apatiittimineraalia, rikkihappoa ja palautushappoa. Reaktorin lämpötila pidetään noin 80 

°C:ssa ja fosforihapon väkevyys noin 30 prosentissa. Tällöin reaktoriin muodostuva 

kaliumsulfaatti kiteytyy dihydraattina. Reaktorissa syntyy sivutuotteena kipsiä, jonka 

mukana reagoimatonta fosfaatti voidaan menettää. Dihydraattimenetelmällä valmistettu 

fosforihappo sisältää noin 40 % fosforihappoa, H3PO4, joka väkevöidään 

alipainehaihduttimessa väkevyyteen 70-75 %. (Kiiski 2001) 

2.5 Kalium 

Lannoitteiden raaka-aineena käytetään myös kaliumkloridia, KCl, mutta se ei ole niin 

monipuolinen kaliuminlähde kasveille eikä kloridipohjaista raaka-ainetta voi käyttää 

kaikilla lannoitelajikkeilla. Tämän vuoksi kaliumsulfaatti on lannoitteisiin paremmin 

sopiva kaliuminlähde. (Grzmil 2005) Lannoitteisiin käytettävää kaliumsulfaattia saadaan 

kaliumkloridista ja rikkihaposta Mannheim-prosessin avulla seuraavien yhtälöiden 

mukaan:  

H2SO4 + KCl → KHSO4 + HCl (6) 
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KHSO4 + KCl → K2SO4 + HCl (7) 

Kaliumkloridi ja rikkihappo syötetään erikoisvalmisteiseen Mannheim-uuniin, joka on 

varustettu sekoittajalla ja sitä kuumennetaan ulkopuolelta öljypolttimilla. Uunin 

lämpötila on noin 600 °C. Uunista tuotteeksi saatava kaliumsulfaatti jäähdytetään, 

neutraloidaan, seulotaan sekä jauhetaan.  (Kiiski 2001) 
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3 TUOTANTOPROSESSI 

Tässä kappaleessa esitellään yksi esimerkkitapa NPK-lannoitteen valmistuksesta. 

Lannoitteen tuotantoprosessi sisältää viisi päävaihetta: lannoiteslurryn muodostaminen 

reaktoreissa, rakeistus ja kuivaus, seulonta, jäähdytys ja pinnoitus. Kuvassa 1 on esitetty 

lannoitteen tuotantoprosessin lohkokaavio:  

 

Kuva 1. Lannoitteen valmistusprosessin lohkokaavio (Yara Suomi Oy 2021) 
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3.1 Reaktorit 

Lannoiteslurry valmistetaan sarjassa olevissa sekoitusreaktoreissa. Ensimmäisenä 

olevaan liuotusreaktoriin syötetään fosfaattikiveä, joka liuotetaan typpihapolla, jolloin 

fosfaattikiven fosfori saadaan vesiliukoiseksi. Reaktiosta syntyy fosforihappoa ja 

kalsiumnitraattia sekä vetyfluoridia, joka poistetaan kaasunpesureille. Liuotuksesta slurry 

johdetaan toiseen liuotusreaktoriin. Toiseen reaktoriin syötetään rikkihappoa, jolla 

syntynyt kalsiumnitraatti saostetaan kipsiksi.   

Ensimmäisessä neutralointireaktorissa slurry neutraloidaan ammoniakkikaasulla. Slurryn 

pH nostetaan välille 5,5-6, joka on reaktoreiden turvallisuuden kannalta sopiva. 

Korkeassa pH:ssa fosfori voi taantua takaisin apatiitiksi, mikä alentaa fosforin 

vesiliukoisuutta. Ammoniakkikaasu reagoi kalsiumnitraatin ja fosforihapon kanssa 

dikalsiumfosfaatiksi sekä typpihapon kanssa ammoniumnitraatiksi. Ammoniakin ja 

fosforihapon suhde määrittelee lannoiteslurryn viskositeetin. Slurry siirtyy toiseen 

neutralointireaktoriin, jonne syötetään lisää typpi-, rikki- ja fosforihappoa sekä 

ammoniakkia ja kuivia raaka-aineita, kuten kaliumsulfaattia (SOP) tai kaliumkloridia 

(MOP).  

Toisesta neutraloinnista slurry johdetaan tasaussäiliöön, jossa slurryyn lisätään 

mahdolliset värit ja tarvittaessa seleeniliuos. Tasaussäiliöstä slurry pumpataan niin 

sanottuihin spherodizer-rumpuhin. Neutralointireaktiot vapauttavat paljon lämpöenergiaa 

ja niistä haihtuu vettä, jota säädellään kierrättämällä reaktoreille kaasunpesuvettä. Tällä 

voidaan vaikuttaa myös slurryn kosteuteen, jolla on suuri vaikutus myöhemmin 

rakeistuksen onnistumiseen. (Yara Suomi Oy 2021) 

3.2 Rakeistus ja kuivaus 

Lannoiteslurry voidaan rakeistaa kolmessa eri rakeistuskierrossa. Slurry ruiskutetaan 

spherodizer-rumpuihin tasaussäiliöstä ja liete hajotetaan paineilman avulla pieniksi 

pisaroiksi. Kosteat pisarat tarttuvat rummussa jo pyörivien rakeiden pintaan ja rakeet 

alkavat kasvaa. Rummussa pyörivän raeverhon läpi puhalletaan öljypolttimesta tulevaa 

kuumaa ilmaa, jolloin rakeet kuivuvat. Rakeiden pintaan tarttuneet pisarat muodostavat 
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aina uuden kerroksen eri kokoisten rakeiden päälle, jolloin rakeista kasvaa 

sipulirakenteisia.  

Rummusta tulevat rakeet nostetaan seulatorniin, jossa liian suuret rakeet erotellaan 

valssimurskaimelle. Liian pienet rakeet ja valssimurskaimesta tulleet rakeet kierrätetään 

takaisin rumpuun. Tuotejae ohjataan suoraan jäähdytykseen. (Yara Suomi Oy 2021) 

3.3 Jäähdytys ja pinnoitus 

Tuoterae jäähdytetään kaksivaiheisesti. Ensin lannoite jäähdytetään 

leijupetijäähdyttimessä, jossa tuotetta leijutetaan kylmien kiertovesiputkien välissä. 

Lämpöenergia siirtyy siellä sisällä kulkevaan ilmavirtaan sekä kiertovesiputkissa 

virtaavaan kylmään veteen. Loppujäähdytys suoritetaan levylämmönvaihtimella, jossa 

lämpö siirtyy levyjen sisällä kiertävään veteen.  

30 asteeseen jäähdytetty lannoiterae pinnoitetaan pinnoitusrummussa pinnoitusöljyllä ja 

talkilla. Pinnoituksen tarkoitus on estää rakeita tarttumasta yhteen varastoinnin aikana 

sekä vähentää ilmassa olevan kosteuden imeytymistä rakeeseen. Tällöin lannoite ei ala 

asettumaan ja paakkuuntumaan varastossa ollessaan. (Yara Suomi Oy 2021) 

3.4 Kaasujen pesu 

Lannoitteen tuotantoprosessissa syntyvät kaasut pestään ennen niiden päästämistä ulos 

tehtaasta. Liuotusreaktoreista nousevat NOx ja HF kaasut pestään NOx-pesurissa, jossa 

pesuveden pH säädetään ammoniakin ja ammoniakkiveden avulla neutraaliksi, jolloin 

pesuteho on parempi. Tämän jälkeen kaasut johdetaan esipesuriin, jonne myös 

neutralointireaktoreiden sekä tasaussäiliön kaasut menevät. Pesuveden pH säädetään 

typpihapolla 2-3 väliselle alueelle, jonka jälkeen kaasut johdetaan venturipesuriin. 

Lopuksi kaasut pestään keskipako- ja pallopesurissa ennen niiden päästämistä piippuun. 

Pesureissa veden pH pyritään pitämään alhaisena typpi- ja rikkihapon avulla. Rikkihappo 

estää NOx kaasujen vapautumisen piippuun. 
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Kuivauskaasut pestään ensin sykloneilla, jossa kiinteät partikkelit erotetaan kaasuvirrasta 

keskipakoisvoiman avulla. Kiintoaine palautetaan reaktoreille. Kaasuvirta johdetaan 

venturipesuriin. Rakeistuksen muut pölyt käsitellään letkusuodattimilla. Nämäkin pölyt 

kierrätetään takaisin reaktoreille ja kaasut kierrätetään leijupetijäähdyttimelle tai 

johdetaan piippuun. Lannoitetehtaan vesikierto on suljettu, mikä tarkoittaa ettei 

prosessiin syötetty vesi voi poistua muuten kuin piipun kautta tai lopputuotteeseen 

sitoutuneena. Prosessin ylimääräinen vesi ajetaan kiertovesialtaalle, josta sitä voidaan 

tarvittaessa ottaa prosessin käyttöön. Tämä säästää ympäristöä ravinnerikkaalta vedeltä. 

(Yara Suomi Oy 2021) 
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4 VAIHTOEHTOISET RAAKA-AINEET 

4.1 Syitä uusien raaka-aineiden etsimiselle 

Nykyisille raaka-aineille etsitään korvaavia vaihtoehtoja, koska nykyiset tuotantotavat ja 

raaka-aineet tuottavat paljon kasvihuonepäästöjä sekä fossiilisten raaka-aineiden käyttö 

on kallista. Vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät myös mahdollistavat muiden raaka-

aineiden käytön, esimerkiksi fosforihapon tuotannossa voidaan käyttää rikkihapon sijaan 

edullisempaa suolahappoa. 

4.2 Vihreä ammoniakki 

Ammoniakin tuotannosta syntyvien runsaiden kasvihuonepäästöjen vuoksi 

lannoitetuotannon vaatimaa ammoniakkia pyritään etenevissä määrin valmistamaan 

kestävämmin. Vihreän ammoniakin tuotannon kulmakivenä on ammoniakin tarvitseman 

vedyn tuotanto ympäristöystävällisemmin, koska ammoniakki sisältää 18 % painostaan 

vetyä. (Chehade et al. 2021) Keskityn tässä kandidaatintyössä kertomaan vihreämmästä 

ammoniakin valmistuksesta, koska sen tuottamat kasvihuonepäästöt ovat huomattavasti 

suuremmat kuin muilla raaka-aineilla. Se on hyvin merkittävä raaka-aine, koska 

ammoniakkia käytetään myös typpihapon valmistukseen. Alla on esitelty mahdollisia 

tapoja vihreämpään ammoniakin tuotantoon.  

4.2.1 Plasmakatalyysi 

Plasmakatalyysiä on viime vuosien aikana alettu pitämään potentiaalisena vaihtoehtona 

Haber-Bosch-prosessille ammoniakin tuotannossa. Plasmakatalyysissä ionisoidaan 

lähdekaasuja sähköpurkauksen avulla, jolloin plasmaa syntyy. Plasma sisältää erittäin 

virittyneitä atomeja ja molekyylejä. Reaktiiviset molekyylit ja korkeaenergiset elektronit 

törmäävät, jolloin massaeron vuoksi tapahtuu energian siirtyminen suhteellisen matalassa 

lämpötilassa. Tämän tapahtuman havaitseminen oli tärkeää eksotermisille reaktiolle 

kuten ammoniakkisynteesille, koska se voisi vähentää katalyyttien koksaantumista tai 

sintraantumista. Plasman sisältämät reaktiiviset elektronit parantavat tapahtuvan reaktion 
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kinetiikkaan, jonka vuoksi ammoniakin tuotanto olisi mahdollista myös 

huoneenlämmössä. 

Toisaalta plasman koostumus ja ominaisuudet ovat haastavia, jonka vuoksi reaktioita voi 

olla hankala kontrolloida sekä plasman vaikutus prosessiin ja katalyyttien vaikutus 

plasmaan tulee ymmärtää. Katalyyteillä pystytään pidentämään lyhytikäistä aktiivista 

ainetta, jolloin väliaineesta tulee reaktion tapahtumiselle suotuisampi.  

On havaittu, että ei-termiseen plasmareaktoriin asetettu villamainen kuparielektrodi on 

tehokas katalyytti plasman hehkupurkauksessa, kun ammoniakkisynteesi tapahtuu 

ilmakehän paineessa. Tällöin ammoniakin tuotannon energiatehokkuus on korkea. 

Katalyyttinen aktiivisuus nousi reaktion aikana ja tämä ilmiö huomattiin myös muita 

metallielektrodeja käytettäessä. Villamaisuus lisää katalyytin pinta-alaa, jonka vuoksi sen 

aktiivisuus nousee. (Li et al. 2020) 

4.2.2 Fotokatalyyttinen ammoniakintuotanto 

Muutaman viime vuoden aikana ammoniakkia on kokeiltu tuottaa fotokatalyyttisesti 

auringonvalon ja fotokatalyyttien avulla. Tämä mahdollistaa typen pelkistämisen 

ammoniakiksi helpommissa reaktio-olosuhteissa verrattuna tavanomaiseen Haber-

Bosch-prosessiin. Tällöin vaadittu reaktiolämpötila on matalampi sekä paineeksi riittää 

ilmakehän paine. Tämän ammoniakkisynteesin reaktionopeudet eivät tosin ole vielä 

käytännön vaatimalla tasolla, mutta lupaavia fotokatalyyttisiä materiaaleja on jo löydetty.  

Laboratoriotutkimuksissa on huomattu, että epäorgaaninen katalyytti TiO2 on osoittanut 

huomattavaa aktiivisuutta typen muuttumisessa ammoniakiksi. Reaktiossa syntyy 

sivutuotteena kaasumaista hydratsiinia, N2H4, koska reaktiossa on mukana vettä. Myös 

muiden puolijohdeoksidimateriaalien on havaittu olevan aktiivisia katalyyttejä 

ammoniakkisynteesin kannalta. Katalyyteistä huolimatta ammoniakin määrä jää vielä 

vähäiseksi, fotokatalyytit ovat epästabiileja käyttää sekä aurinkokemiallisen 

muuntamisen tehokkuus ovat syitä, joiden vuoksi fotokatalyyttinen ammoniakkisynteesi 

kehittyy hitaasti. Myöskin useille katalyyteille ultraviolettisäteily on auringonvaloa 

tehokkaampaa, joka tuo omia haasteita fotokatalyyttien kehitykselle sekä auringonvalon 

käytölle. 
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Fotokatalyyttinen ammoniakkisynteesi on lupaava tulevaisuuden teknologia ammoniakin 

syntetisoimiseksi, kunhan teknologia vielä hiukan kehittyy. Fotokatalyyttejä voitaisiin 

käyttää tehokkaasti, jolloin aurinkoenergialla saataisiin muunnettua typpi ja vesi 

ammoniakiksi ja hapeksi ilman lisäenergiaa. (Shuai et al. 2019) 

4.2.3 Vedyn tuotanto elektrolyysillä 

Ammoniakin tarvitsemaa vetyä voidaan tuottaa vedestä elektrolyysin avulla kahdella 

tavalla, korkean lämpötilan elektrolyysillä tai matalan lämpötilan elektrolyysillä. 

Yleisimmin käytetyt kaupallisesti kannattavat matalan lämpötilan elektrolyysilaitteet 

käyttävät kiinteää elektrolyyttiä, esimerkiksi sulfonoitua polystyreeniä, Nafionia. 

Nafionikalvo asetetaan paikoilleen, ja tämä erottaa vedyn hapesta. Anodilla vettä 

kulutetaan ja katodilla vettä käytetään hyödyksi laskemaan elektrolysaattorin lämpötilaa 

kierrättämällä vettä. Kuvassa 2 on esitelty elektrolyysipohjaisen ammoniakin tuotannon 

lohkokaavio, jossa prosessin lähtöaineena on vesi. (Chehade et al. 2021) 

Elektrolyysin avulla tuotettu vety voidaan tuottaa täysin päästöttömänä, koska prosessissa 

vesimolekyylit hajotetaan sähkön avulla hapeksi ja vedyksi. Tämän vihreän sähkön 

tuotantoon voidaan käyttää esimerkiksi aurinko-, vesi- tai tuulivoimaa. Tällä hetkellä 

elektrolyysi on suhteellisen kallis menetelmä, mutta vedyn tuotannon kustannukset 

laskevat elektrolyysilaitteiden yleistyessä. Tällä hetkellä suurin kustannuserä vedyn 

tuotannossa elektrolyysin avulla on sähkö. Elektrolyysin haasteena on matala 

hyötysuhde, noin 60 - 70 %, eli kolmasosa käytetystä sähköstä menee hukkaan lämpönä. 

(Vartiainen 2020) 
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Kuva 2. Lohkokaavio elektrolyysipohjaisesta ammoniakin tuotannosta (Chehade et al. 

2021) 

4.3 Ympäristöystävällinen typpihappo 

Typpihapon valmistukseen liittyviä ympäristöongelmia voitaisiin vähentää käyttämällä 

ekologisemmin valmistettuja raaka-aineita eli esimerkiksi vihreää ammoniakkia tai 

tarkastella nykyistä tuotantoa, miten tuotannon päästöjä voitaisiin vähentää esimerkiksi 

käyttämällä vetyperoksidia absorptioprosessissa. Nykyään typpihapon tuotannossa 

käytettävän Ostwaldin menetelmän tärkein raaka-aine on ammoniakki, jonka vuoksi olisi 

hyvä siirtyä käyttämään vihreää ammoniakkia typpihaponkin valmistukseen. Tämä 

vaihtoehtoinen raaka-aine ei muuttaisi nykyistä typpihapon tuotantoprosessia juurikaan, 

koska ammoniakki pysyy teknisesti samana, vain sen alkuperä muuttuisi.  

4.3.1 Typpihapon absorptioprosessin tehostaminen  

Typpihapon valmistuksessa syntyy jätekaasua, joka sisältää ammoniakkia, typen 

oksideja, ilokaasua, metaania, hiilidioksidia sekä vesihöyryä. Tuotantoprosessissa eniten 
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jätekaasuja tuottavat typpidioksidin absorptio, reagoimaton ammoniakki sekä palava 

metaani. Näistä suurin ja vaikein ongelma on typen oksidien puhdistaminen 

absorptioprosessissa, joten tarkastellaan sen tehostamista.  

Hapon muodostumismekanismin vahvistaminen absorptiossa vaatii kehittyneen pinta-

absorption. Tällöin absorptiokolonniin luodaan ohuita vesikalvoja asettamalla kolonniin 

useita levyjä, joiden lukumäärä vaikuttaa kaasun ja nesteen väliseen kosketuspintaan ja 

näin ollen imeytyvän typen oksidien määrään. Jotta typen oksideja saataisiin 

absorboitumaan enemmän, tulisi tätä imeytysprosessia tehostaa ja nopeuttaa typpioksidin 

hapettumista typpidioksidiksi. Toisin kuin tavallisessa absorptioprosessissa, jossa 

hydrolyysi tapahtuu veden läsnä ollessa ohuella kalvolla, alla olevissa reaktioyhtälöissä 

kuvataan, miten typpihapon muodostuminen tapahtuisi kokonaan kaasufaasissa typen 

oksidien reaktiosta hydroksyyliradikaalin, •OH, ja hydroperoksyyliradikaalin, •OOH, 

kanssa.  

NO + •OOH + M → HNO3 + M∗ (8) 

NO2 + •OH + M → HNO3 + M∗ (9) 

Nämä radikaalit voidaan muodostaa vetyperoksidista hydrodynaamisen kavitaation 

avulla yhtälöiden 10 ja 11 mukaisesti. Tämä hydrodynaaminen kavitaatio on myös 

energiatehokas vaihtoehto radikaalien tuottamiseen.  

H2O2 → 2 •OH  (10) 

H2O2 + •OH → H2O +  •OOH (11) 

Käytännössä prosessi toimii kuvan 3 mukaisesti. Vetyperoksidi syötetään ylhäältä 

absorptiotorniin, jonka lämpötila on yli 100 °C. Tällöin kolonnissa syntyy radikaaleja 

•OH ja •OOH yhtälöiden 10 ja 11 mukaisesti. Radikaalien syntyminen vaatii kolonniin 

esimerkiksi ultraäänilähteen, joka muodostaa nämä kavitaatiokuplat. Radikaalit pääsevät 

kontaktiin kolonnin pohjasta syötettävän ilman ja typen oksidien kanssa yhtälöiden 8 ja 

9 mukaisesti. Vetyperoksidin käyttö absorptioprosessissa lisäisi typpihapon 

muodostumista jopa 20 %. (Fedotov et al. 2015) 
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Kuva 3. Teollinen yksikkökaavio typpihapon valmistukseen vetyperoksidin avulla. 

Kuvassa: 1 imeytystorni ja 2 pumppaustorni. (Fedotov et al. 2015) 

4.4 Ekologinen fosforihappo 

Fosforihapon valmistukseen on kehitetty Ecophos-prosessi, jonka avulla saadaan 

valmistettua korkealaatuista fosforihappoa käyttämällä mitä tahansa louhittua 

fosfaattikiveä. Ecophos-prosessin käyttö vähentää huomattavasti fosforihapon 

tuotannossa hukkaan menevää apatiittia, koska siinä voidaan käyttää 

vähäfosforisempaakin raaka-ainetta. Prosessissa käytetään suolahapon jätevirta hyödyksi 

kiviaineksen liuotukseen. Ecophos-prosessin pääasialliset raaka-ainevirrat on esitetty 

kuvassa 4. (Prayon 2021) 

Ecophos-prosessin pilottiversiossa on kokeiltu raaka-aineena myös tuhkaa ja 

suolahappoa. Ecophos-prosessi on tällöin tavallista dihydraattimenetelmää halvempi, 

koska siinä käytetään rikkihapon sijaan paljon halvempaa suolahappoa. Siinä saadaan 
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myös enemmän kokonaisvoittoja, koska tuotteeksi saatu fosforihappo on hyvin puhdasta, 

jolla on korkeampi myyntihinta. Prosessissa syntyvä suodatettu liuos sisältää siihen 

liuenneita tuhkan epäpuhtauksia ja fosforihappoa, jonka pitoisuus on korkea. 

Epäpuhtaudet saostetaan ja poistetaan prosessista. (Nättorp et al 2017) Prosessissa syntyy 

sivutuotteena erittäin puhdasta kipsiä, joka voidaan käyttää esimerkiksi pintamaan 

eroosion vähentämiseen sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumisen estämiseen pelloilta 

vesistöihin. (ELY-keskus 2021)  

 

Kuva 4. Ecophos-prosessin materiaalivirrat (Prayon 2021) 

4.5 Kalium  

Kaliumsulfaatin valmistuksessa käytetty Mannheim-prosessi on yleisin, mutta siinä on 

tiettyjä ongelmia. Prosessi on kallis tuotantotapa, koska kaliumkloridin ja rikkihapon 

hinnat ovat korkeita. Tämän vuoksi Mannheim-prosessin avulla tuotettu kaliumsulfaatti 

maksaa noin 500 $ tonnilta. Se myös vaatii korkean lämpötilan, jonka kohottaminen vaatii 

paljon energiaa. Tuotantolaitteet ovat alttiita korroosiolle sekä Mannheim-uunit pitää 

rakentaa erikoistiilistä, jotka kestävät hyvin liekkejä, kuumuutta ja happoja. Myös 

sekoittimien tulee olla lämmön- ja haponkestäviä. (Mubarak 2018) Näistä ongelmista 

johtuen kaliumsulfaatin valmistukseen on pyritty löytämään muita tapoja, joista yksi on 

valmistaa kaliumsulfaatti luonnossa esiintyvistä monimutkaisista suoloista. Tämä on 
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huomattavasti ympäristöystävällisempi prosessi Mannheim-prosessiin verrattuna, koska 

tuotanto-olosuhteet eivät ole yhtä haasteelliset. Toinen tapa on käyttää raaka-aineena 

natriumsulfaattia. 

4.5.1 Kaliumsulfaatti luonnonsuoloista  

Moni luonnossa esiintyvä kaliummalmi sisältää monimutkaisia suoloja, jotka sisältävät 

magnesiumsulfaattia ja kaliumsulfaattia. Näistä esimerkkinä ovat kaliumpitoiset 

mineraalit kainiitti KCl·MgSO4·3H2O ja langbeiniitti K2SO4·(2MgSO4). Prosessissa 

kierrätetystä kaliumsulfaatista ja louhitusta kainiitista tai langbeiniitista muodostuu 

välituotteena uutta mineraalia, skoeniittia. Prosessi koostuu seuraavista päävaiheista: 

malmin valmistelu ja vaahdotus, skoeniitin tuotanto ja talteenotto sekä skoeniitin liuotus 

kaliumsulfaatiksi. Kainiitti jauhetaan suolaveteen ja ohjataan kuulamyllyille, jossa 

partikkelit erotellaan koon mukaan. Liian pienet partikkelit menevät vaahdotukseen ja 

suodatukseen. Tämän jälkeen kelluvat partikkelit ohjataan skoeniittireaktoreihin, joissa 

skoeniittia valmistetaan, sentrifugoidaan sekä suodatetaan, minkä jälkeen se johdetaan 

liuotusreaktoreihin. Lopuksi kaliumsulfaatti sakeutuu, se sentrifugoidaan vielä kerran ja 

kuivatetaan. (Mubarak 2018)  

Huomattavasti yksinkertaisempaa on kuitenkin käyttää raaka-aineena 

langbeiniittimalmia. Malmi erotetaan sylviitista ja haliitista vaahdottamalla. Malmi 

jauhetaan kuulamyllyissä ja hienojakoinen jauhe sekoitetaan kaliumkloridiin. 

Kaliumkloridi liuotetaan veteen, jolloin syntyy kidevedellistä kaliumsulfaattia ja 

magnesiumkloridin vesiliuosta. Kiteet suodatetaan ja kuivataan, jonka jälkeen tuotteena 

on puhdasta kaliumsulfaattia. (International Fertilizer Society 2021)  

4.5.2 Kaliumsulfaatti natriumsulfaatista 

Nykyään suotuisinta on käyttää kaliumsulfaatin raaka-aineena natriumsulfaattia. 

Natriumsulfaattia muodostuu sivutuotteena, kun esimerkiksi käsitellään kromimalmeja, 

valmistetaan viskoosikuituja tai suolahappoa sekä käytetyn rikkihapon neutraloinnin 

aikana. (Kostick 2002) Kaliumsulfaatin valmistus tapahtuu kaksivaiheisen reaktion 

mukaan: 

6KCl + 4Na2SO4 → 2K3Na(SO4)2 + 6NaCl  (12) 
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2KCl + 2K3Na(SO4)2 → 4K2SO4 + 2NaCl  (13) 

Kuvan 5 virtauskaaviossa on esitelty kaliumsulfaatin tuotantovaiheet. Tämän 

tuotantotavan etuna on, ettei se esimerkiksi vaadi korkeaa lämpötilaa, vaan reaktiot 

tapahtuvat lämpötilavälillä 5-50 °C. Emoliuoksen kiteytys tapahtuu 100-110 °C:ssa. 

Käytettäessä kidevedellistä natriumsulfaattia, saadaan natriumsulfaatin konversio 

kasvatettua 98-99 prosenttiin. (Grzmil 2005) 

 

Kuva 5. Kaliumsulfaatin valmistus natriumsulfaatista. Punaisella on merkattu tuotteeksi 

saatava kaliumsulfaatti. (Grzmil 2005) 
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5 YHTEENVETO 

Tässä työssä tutkituista vaihtoehtoisista raaka-aineista tällä hetkellä toteutuskelpoisimmat 

vaihtoehdot ovat ammoniakin tarvitseman vedyn tuotanto elektrolyysin avulla, 

typpihapon imeytysprosessin tehostaminen, fosforihapon tuotanto Ecophos-prosessin 

avulla huonolaatuisestakin fosfaattikivestä sekä kaliumsulfaatin tuotanto 

natriumsulfaattia raaka-aineena käyttäen. Nämä prosessit ovatkin osittain jo käytössä 

teollisuudessa.  

Vaikka vedyn tuotanto elektrolyysin avulla on vielä suhteellisen kallista sekä käytettyä 

sähkö menee lämpönä hukkaan, sen päästöttömyys sekä uusiutuvien energianlähteiden 

käyttömahdollisuus ovat elektrolyysiä tukevia syitä. Laitteiden yleistyessä myös 

elektrolyysin kustannukset tulevat pienenemään. Elektrolyysin kehitystyö onkin kovassa 

kasvussa. Typpihapon imeytysprosessin tehostamisen hyötynä olisi, että typpihappoa 

muodostuu 20 % enemmän kuin ilman radikaalien käyttöä. Prosessi myös toimisi 

huomattavasti alhaisemmassa lämpötilassa kuin nykyinen Ostwaldin menetelmä. 

Ecophos-prosessin etuna on, että sen avulla saadaan korkealaatuista fosforihappoa 

heikommastakin fosfaattikivestä. Se on myös halvempi menetelmä kuin nykyinen 

dihydraattiprosessi. Tästä saadaan sivutuotteena kipsiä, jota voidaan puhtautensa vuoksi 

käyttää hyödyksi muissa kohteissa vesistöjen fosforikuorman vähentämiseen. 

Kaliumsulfaatin valmistus natriumsulfaatista on nykyään suotuisin tuotantomenetelmä, 

koska natriumsulfaattia muodostuu sivutuotteena monesta kemianteollisuuden 

prosesseista, ja sen saatavuus tällöin on hyvä. Tuotantoprosessi ei myöskään vaadi 

korkeaa lämpötilaa, kuten Mannheim-prosessi, jonka vuoksi sen energiantarve on 

pienempi. Tässä prosessissa myöskin raaka-aineena käytettävän natriumsulfaatin 

konversio on hyvin korkea.  

Tutkimusta vaihtoehtoisten raaka-aineiden olemassaolosta ja käytöstä tarvitaan 

tulevaisuudessa entistä enemmän lannoitetuotannon kasvaessa. Nykyisien prosessien 

käyttöön tulisi myös suhtautua kriittisesti juuri niiden ympäristöongelmien ja vaikeiden 

prosessiolosuhteiden vuoksi. Kysyntä ei vielä kuitenkaan ole tarpeeksi suurta, jotta 

tarvittavia suurinvestointeja olisi jo tehty. Tulemme kuitenkin luultavasti näkemään 

työssä esiteltyjä tuotantotapoja teollisessa käytössä jo lähitulevaisuudessa.  
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