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Työn tarkoituksena on tutustua selluteollisuuden eri prosessivaiheisiin. Pääpaino työssä 

on soodakattilassa ja siihen liittyvässä kemikaalikierrossa. Työssä käydään läpi 

sellunvalmistusprosessi kuitu- ja talteenottolinjan osalta kertoen aluksi massatehtaan 

toiminnasta ja liittäen se myöhemmin mustalipeän polttoon soodakattilassa. 

Keittokemikaalien kemikaalikierto avataan työssä selkeästi ja kerrotaan, kuinka siihen 

voidaan vaikuttaa prosessissa, sekä miten kemikaalikierto vaikuttaa puolestaan 

soodakattilan toimintaan.  

Työssä esitellään itse soodakattila aluksi kertoen sen tehtävistä ja prosessikuvauksesta. 

Myös keskeiset toimintaan vaikuttavat käsitteet, kuten sulfiditeetti ja reduktioaste, sekä 

niiden merkitys talteenoton kannalta käydään työssä läpi. Lopuksi esitellään mistä eri 

komponenteista soodakattila muodostuu. 

Talteenottoprosessin on tarkoitus olla sellainen, että mitään prosessissa syntyvää tai 

muutoin ylimääräistä ainetta ei menisi hukkaan. Kaikki puu raaka-aine ja tuotannon 

sivuvirrat olisi tarkoitus saada tuotettua sataprosenttisesti selluksi, muiksi biotuotteiksi 

tai bioenergiaksi. Työssä ei käydä sen suuremmin läpi kaikista uusimpia menetelmiä, 

mutta esimerkiksi kuoren kaasutus on uudehko innovaatio, jolla saadaan vähennettyä 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä kemikaalikierron aikana.  
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1 JOHDANTO 

Työssä tutkitaan ja perehdytään sulfaattisellutehtaan prosesseihin, etenkin talteenottoon 

ja soodakattilan toimintaan. Alussa kerrotaan hieman kuitulinjalla tapahtuvasta kraft-

massan keitosta ja siitä millä tavoin se on yhteydessä kemikaalikierron kautta 

talteenotossa tapahtuvaan mustalipeän polttoon. Työ on kirjallisuustutkielma, jossa on 

hyödynnetty erilaisia tutkimuksia ja muuta kirjallisuudesta löytyvää tietoa aiheesta. 

Työssä pääpaino on siis soodakattilassa ja sen prosessi-ilmiöiden tutkimisessa. Työ antaa 

lukijalle laajan tietämyksen yleisellä tasolla soodakattilan toiminnasta ja sen ympärillä 

tapahtuvista osaprosesseista. Soodakattiloita voi olla monenlaisia riippuen niiden 

polttoaineesta, mutta tässä työssä keskitytään vain selluteollisuuden kattiloihin ja 

mustalipeän polttamiseen.  

Soodakattila on talteenoton keskus ja sen avulla saadaan tuotettua höyryä, sekä 

talteenotettua natrium ja rikki. Toisaalta voidaan puhua keittokemikaalien talteenotosta, 

niiden regeneroinnista, lämmön talteen ottamisesta, sekä orgaanisen aineksen 

ympäristöystävällisestä poltosta. Ympäristöystävälliseen polttotapaan perehdytään työssä 

ja esitellään keinoja, joilla siihen pystytään vaikuttamaan prosessin toiminnassa. 
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2 KRAFT-KEITTO 

Kraft-keitto eli massan keitto on oleellinen osa sulfaattisellun tuotantoprosessia 

kuitulinjalla. Eniten puu raaka-aineina käytetään mäntyä, kuusta ja koivua. Havu- ja 

lehtipuut keitetään kuitenkin erikseen (Forest, 2022). Ymmärtääksemme myöhemmin itse 

tutkittavan osa-alueen eli soodakattilan talteenottolinjalta on alkuun hyvä tutustua mitä 

prosesseja ympärillä on ja miten ne vaikuttavat soodakattilan toimintaan. 

Kuitulinjaan kuuluvat massankeittovaiheen lisäksi puunkäsittely, jolla on oleellinen 

merkitys keiton laadun kannalta, sekä valkaisu, pesu, kuivaus ja paalaus. Kuitulinjan 

prosessia voidaan tehostaa tuottamalla parempilaatuista keittohaketta. Tähän voidaan 

vaikuttaa puunkäsittelyssä esimerkiksi kuorimarummun ja hakun toiminnan, sekä laadun 

varmistamisella. Tällöin saadaan hakkeesta puhdasta, sekä tasalaatuista. Prosessin 

tehostaminen edellyttää useita mittauksia käyttäen siihen soveltuvaa ohjausjärjestelmää. 

Keiton yksi tehtävä on poistaa hakkeesta ligniini, joka puolestaan sitoo puukuituja yhteen. 

Kemiallisesti ajatellen sulfaattimenetelmä rakentuu melko pitkälti keittonesteen eli 

natriumsulfidin ja natriumhydroksidin käyttöön. Kokonaisuutta tarkasteltaessa, kuvasta 

1. erottuu selkeästi jokaisen osaprosessin paikka (Rahikka ja Juuso 2004) 

Ennen kuin haketta voidaan syöttää keittimeen, täytyy suorittaa pasutus. Tässä vaiheessa 

tarkoituksena on säätää hakemassalle lämpötila sopivaksi, sekä poistaa mahdollinen ilma 

hakkeesta käyttäen höyryä. Höyry tulee pääsääntöisesti mustalipeäpaisunnan 

seurauksena. Höyryä voidaan käyttää ennen keittoa myös, mikäli hake on kylmää. Usein 

miten näin joudutaan tekemään ainakin talviaikoina. Ilman poisto on tärkeää sillä, jos 

hakkeeseen jäisi liikaa ilmaa sekaan, se estäisi keittokemikaalien imeytymisen 

hakkeeseen ja sen mikrorakenteeseen. Tällä vaiheella saadaan siis reaktiopinta-alaa 

suuremmaksi kemikaalien ja puuaineiden välillä, jolloin keittoprosessi tehostuu. 

(Ikäheimonen et al. 2004) 
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Kuva 1. Prosessikaavio sulfaattisellun valmistuksen yksikköprosesseista. Mukaillen 

lähteistä (Knowpulp 2020) ja (Damasceno et al. 2020)  

 

2.1 Keittimet 

Sulfaattikeitto voidaan tehdä vuo- tai eräkeittimissä. Vuokeitossa aluksi pasutettu hake 

syötetään keittokemikaalien kanssa keittimeen, jossa ne lämmitetään 

esilämmitysvyöhykkeessä. Tämän lämpötila on yleensä 115-120ºC. Tätä seuraavassa 

vyöhykkeessä massa saavuttaa keittolämpötilan kuumennuksen seurauksena. Tässä 

kuumennus saadaan aikaan käyttämällä höyryä. Kuumennuksen jälkeen massa on valmis 
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keitettäväksi. Ihanteellinen keittolämpötila on 155-175℃. Keittolämpötila ei kestä olla 

kovinkaan paljoa suositeltua suurempi, sillä esimerkiksi yli 180ºC lämmössä massan 

viskositeettiarvot huononevat. Keiton jälkeen keittoreaktio saadaan pysäytettyä 

vastavirtauspesuvyöhykkeessä kylmemmällä pesunesteellä. Lopulta keitetty massa 

poistetaan puskemalla se pesutankkiin. (Ikäheimonen et al. 2004) 

Suuri osa sulfaattiselluloosasta keitetään jatkuvatoimisilla keittimillä eli voidaan puhua 

vuokeitosta. Tällaisena keittimenä käytetään usein kamyr-keitintä. Tässä hake ja 

keittolipeä syötetään keittimen huipulta ja valmis massa puolestaan poistetaan keittimen 

pohjaosasta. Keitosta saadaan mustalipeää, joka taas poistetaan keittimen keskiosasta. 

Tätä mustalipeää poltetaan myöhemmin talteenottolinjalla soodakattilassa. Kamyr-

keittimen yläosassa keittolipeä ja hakemassa virtaavat alaspäin. Keskitasolla, josta 

mustalipeä poistetaan nestevirtaukset muuttuvat suuntaan, jossa pesuneste virtaa 

keittimen sisällä ylöspäin. Vastaavasti keitetty massa jatkaa virtaustaan alaspäin 

keittimen pesuvyöhykkeeseen. (Ikäheimonen et al. 2004) 

Vaihtoehtoinen tapa sulfaattikeitolle on eräkeitto. Tässä keittokemikaalit ja hake 

annostellaan keittimeen. Keittimen esilämmitys saadaan aikaan kierrättämällä 

keittolipeää lämminvaihtimen läpi ja tästä edelleen keittimeen. Tässäkin tarkoituksena 

ilman ja höyrystyvien kaasujen poisto. Eräkeitto kestää noin 2 tuntia ja se suoritetaan 

170ºC.ssa. Lopussa ennen puskutankkiin puskemista keittolipeä syrjäytetään 

pesunesteellä. (Ikäheimonen et al. 2004) 

2.2 Keittokemikaalit ja kierto 

Massan keittoprosessiin syötetään jatkuvasti valkolipeää, joka koostuu 

natriumhydroksidista (NaOH) ja natriumsulfidista (    ). Keiton aikana puun sisältämä 

ligniini saadaan liukenemaan ja kuidut erottumaan toisistaan. Keittolipeää ja siihen 

liuennutta orgaanista ainetta kutsutaan mustalipeäksi. Tätä myöhemmin väkevöidään 

haihduttamolla, jonka jälkeen se poltetaan soodakattilassa. Poltetusta mustalipeästä 

saadaan sula, joka tarkemmin ottaen on pääosin natriumsulfidia (    ) ja 

natriumkarbonaattia (      ). Tämä sula liuotetaan laihavalkolipeään, jonka jälkeen 

saadaan viherlipeää. Tästä seuraa kaustisointivaihe. jossa sammutetun kalkin (  ( 𝐻) ) 
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kanssa reagoi viherlipeä, jolloin muodostuu kalsiumkarbonaattia (     ) ja 

natriumhydroksidia (NaOH). Nyt regeneroitu natriumhydroksidi pystytään käyttämään 

uudelleen valkolipeänä, kuten kuvasta 2. nähdään. (Ikäheimonen et al. 2004) 

 

Kuva 2. Keittokemikaalien kierto. Mukaillen lähteestä (Ikäheimonen et al. 2004) 

 

2.3 Keittoon vaikuttavat tekijät 

Keittoon voidaan vaikuttaa useilla eri tekijöillä. Keittoon syötettävän hakkeen tulee olla 

ensinnäkin tasalaatuista. Hake ei myöskään saa sisältää epäpuhtauksia ja sen täytyy olla 

kosteudeltaan optimaalista keiton kannalta. Tähän voidaan vaikuttaa esilämmityksellä ja 

esi-imeytyksellä. Hakkeen mahdolliset epäpuhtaudet, kuten hienoaines eli satunnaiset 
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pienemmät hakkeen palaiset tai puru kuluttavat keittokemikaaleja ja näin ollen keiton 

kannalta ne olisi suotavaa saada pois. Tällainen epäpuhtauksien poisto on mahdollista 

toteuttaa käyttämällä seulontaa hyväksi ennen hakkeen syöttämistä keittimeen. 

(Ikäheimonen et al. 2004) 

Massan keittoon pystytään vaikuttamaan myös lämpötilalla, sekä optimaalisella 

keittolipeän määrällä suhteessa hakkeeseen. Lämpötilalla saadaan kasvatettua ligniinin 

liukenemista ja saadaan samalla keittolipeän sisältämä höyrynpaine nousemaan, jolla 

puolestaan voidaan kasvattaa keittimen painetta. Optimaalinen keittolipeän määrä 

puolestaan vaikuttaa hakepintojen kosketukseen keittolipeän kanssa. Tähän sopiva suhde 

saadaan aikaiseksi poistamalla mustalipeää keittimestä. Suhde ei myöskään saa olla liian 

suuri, sillä tällöin se jouduttaisiin kuitenkin haihduttamaan vähemmäksi haihduttamolla. 

(Ikäheimonen et al. 2004) 

 

2.4 Keiton ja mustalipeän vaikutus soodakattilan toimintaan 

Massan keittovaiheessa voidaan vaikuttaa soodakattilan toimintaan käytettyjen 

kemikaalien optimaalisella syötöllä ja hallitsemalla prosessi tarkoin. Keitossa vaikuttava 

natriumsulfaatti olisi esimerkiksi hyvä saada mahdollisimman vähäiseksi ennen sen 

päätymistä kemikaalikiertoon. Mitä vähemmän keitossa on reagoimatonta 

natriumsulfaattia, sen parempaan reduktioasteeseen päästään mustalipeän poltossa 

soodakattilassa. (Vakkilainen 2005) 

Keitossa vaikuttavat alkalit eli keittokemikaalit natriumhydroksidi ja natriumsulfidi 

muodostavat tärkeän kokonaisuuden, jolla kuidut saadaan mahdollisimman hyvin talteen 

ja puun sisältämä ligniini liuotettua. Jäännösalkalipitoisuus vaikuttaa siis keitossa 

syntyvän orgaanisen aineen liukenemiseen mustalipeään ja laskee samalla sen viskooseja 

ominaisuuksia. (Knowpulp 2020) Natriumsulfidin syötöllä voidaan vaikuttaa niin 

ligniinin liukenemiseen, sekä kuitujen suojaamiseen, mutta myös kaustisointiin ja 

meesauunin toimintaan. Soodakattilassa tapahtuvan pelkistysprosessin vaikutus 

natriumhydroksidiksi heijastuu myös muihin prosesseihin. Mikäli sopivaa 
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pelkistymisvyöhykettä ei soodakattilassa saada aikaiseksi, on tapahtuneella vaikutusta 

sellumassan saantoon, mutta myös lipeän kiertoon. Tällöin tuotannon 

kustannustehokkuus kärsii, sillä kiertoon täytyy lisätä muita kalliita kemikaaleja 

saavuttamaan optimaalinen rikki-natriumsuhde. (Ikäheimonen et.al 2004) Rikki-natrium 

suhdetta voidaan kuvata sulfiditeettina, joka ilmaistaan prosentteina. Se kuvaa kuinka 

monta prosenttia aktiivisten keittokemikaalien määrästä, aktiivialkalista on 

natriumsulfidia. (Knowpulp 2020) 

Jäännösalkalipitoisuus riippuu massan keiton kappaluvusta, hakkeen koosta, 

valkaisuprosessista ja puun laadusta. Alkaliannokset eivät kestä olla liian pieniä, sillä on 

vaarana, että ligniini alkaisi saostua uudelleen. Toisaalta taas liian suurilla 

jäännösalkalipitoisuuksilla arvokkaita alkaleja kulutettaisiin turhaan. Tavallisesti 

jäännösalkalipitoisuus on 5-10 g/l pitoisuudessa. (Knowpulp 2020) 

Mustalipeän laadulla on myös oleellinen merkitys soodakattilan toiminnassa. Massan 

keittovaiheen jälkeen mustalipeä erotetaan massasta pesemällä. Pesun tarkoituksena on 

erottaa mustalipeä keittokemikaalien talteenottamiseksi, sekä liuenneen orgaanisen 

aineksen poistamiseksi. Orgaaninen aines vaikuttaa heikentävästi massan laatuun. 

(Knowpulp 2020) 

Soodakattilan toiminnan kannalta mustalipeästä olisi hyvä saada suopa poistettua. Suopa 

poistetaan niin kutsutusta välilipeästä. Pesemöltä haihduttamolle saapuvaa mustalipeää 

kutsutaan pesulipeäksi, laihalipeäksi tai laihamustalipeäksi. Tämän kuiva-aine pitoisuus 

on noin 15-16 % luokkaa. On olemassa lehtipuulajeja, joista suopaa ei synny ollenkaan. 

Tällainen laji on esimerkiksi eukalyptus. Seuraavassa vaiheessa pesulipeä vahvistetaan 

18-22 % kuiva-aine pitoisuuteen. Tehdyn vahvistuksen jälkeen lipeää voidaan kutsua 

syöttölipeäksi, sillä tässä vaiheessa se voidaan syöttää haihduttamolle. Haihduttamolta 

mustalipeä viedään sekoitussäiliöön, josta se johdetaan edelleen konsentraattoreille. 

Konsentraattoreissa mustalipeä väkevöidään, jonka jälkeen se on valmiina soodakattilaan 

syötettäväksi. Ennen väkevöintivaihetta mustalipeää voidaan kutsua jo 

vahvamustalipeäksi.  Väli-lipeäksi kutsutun lipeän kuiva-aine pitoisuus on puolestaan 25-

35 % ja lipeän ollessa tässä kuiva-aine pitoisuudessa voidaan siitä erottaa suopa. Suopa 

erotellaan erikseen omaan säiliöönsä. (Knowpulp 2020) 
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Liiallisella suovalla on haitallisia ominaisuuksia soodakattilan toiminnan kannalta ja siksi 

se olisikin hyvä saada pidettyä mahdollisimman optimaalisessa pitoisuudessa. Suopa 

omaa mustalipeää korkeamman viskositeetin eikä tästä syystä liukene täysin 

mustalipeään. Tästä johtuu polttolipeäpisaroiden jakauman kasvu, sekä ruiskutuksen 

aikana syntyneet karkeat ja erijakoiset pisarat. Suopa vaikuttaa haitallisesti 

polttolipeäpisaran palamisaikaan. Suopa likaannuttaa tulistinalueen pintaa ja siirtää 

polttolipeän palamista kohti suspensiota. Samalla karkaavien pisaroiden määrä kasvaa. 

Suopaa ja mäntyöljyä runsaammin sisältävää mustalipeän polttoa voidaan kuitenkin 

hallita säätämällä esimerkiksi polttolipeäruiskujen kulmaa alemmaksi, jolloin pisarat 

palavat nopeammin. Primääri-ilmaa täytyy myös lisätä, jotta keon lämpötila ei pääse 

laskemaan liikaa. (Penttinen 2018) 

Tavallisesti mustalipeä sisältää 1 % verran suopaa. Pitoisuus voi kuitenkin olla lähempänä 

2,5 %, mikäli tehtaalla ei ole erillistä mäntyöljyntuotantoa. Liiallinen suopa vaikuttaa 

negatiivisesti tuotantokapasiteettiin, lisää tulistimien likaantumista ja kasvattaa TRS-

päästöjä eli erilaisten rikkiyhdisteiden päästöjä. Toisaalta taas korkea pitoisuus parantaa 

höyryntuotantoa, kasvattaa keon lämpötilaa ja edistää palamisprosessia siinä mielessä, 

että sen lämpöarvo on mustalipeään verrattuna kaksinkertainen. (Penttinen 2018) 
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3 SOODAKATTILA JA SEN TOIMINTAPERIAATE 

Talteenotto on erittäin tärkeä osa kemiallisen massan valmistusta. Talteenoton tehtävä on 

yksinkertaisuudessaan ottaa talteen prosessikemikaalit käytetystä keitosta 

uudelleenkäyttöä varten. Talteenoton erittäin tärkeä osa sisältää soodakattilan ja sen 

ympärillä olevat prosessit. Talteenottoprosessilla on myös suuria vaikutuksia ympäristön 

kannalta, sekä taloudellista hyötyä ajava toimintaperiaate sellu- ja paperitehtaissa. 

Taloudellisia hyötyjä voidaan ajatella olevan esimerkiksi säästöt kemikaalien 

hankintakustannuksissa. Toisaalta taas saadaan aikaan ympäristöhyötyjä, sillä 

prosessikemikaaleja voidaan kierrättää, jolloin niiden pääsy ympäristöön minimoituu. 

Talteenoton keskeisin prosessi tapahtuu soodakattilassa, jossa massan keiton 

sivutuotteena saadun mustalipeän orgaaninen aines poltetaan. Samalla saadaan talteen 

lämpöenergiaa, sekä turbiinin avulla tuotettua sähköä.  (Bajpai. 2017)  

3.1 Soodakattilan tehtävät 

Soodakattilan yhtenä tehtävänä on natriumin ja rikin talteenotto. Mustalipeän sisältämä 

rikki pelkistetään natriumsulfidiksi soodakattilassa. Osa rikkiyhdisteistä jää kuitenkin 

pelkistymättä. Tällaiselle on olemassa pelkistymis- eli reduktio aste, joka kuvaa 

natriumsulfidiksi pelkistyneen natriumsulfaatin määrän. Natriumkarbonaattia taas 

saadaan soodakattilassa, kun mustalipeän eri muodossa oleva natrium muodostaa polton 

aikana hiilidioksidin kanssa natriumkarbonaattia. Näiden lisäksi soodakattilan alaosasta 

sijaitsevien sulakourujen kautta ulospäin valuva kemikaalisula sisältää natriumsulfaattia, 

natriumkarbonaattia ja natriumsulfidia. Näitä kemikaaleja sisältävä sula liuotetaan 

laihavalkolipeään, jolloin kemiallinen reaktio saa aikaan viherlipeän syntymisen. 

Viherlipeää voidaan edelleen käyttää kaustistamolla, jossa se prosessoidaan keiton 

vaativaan muotoon. (KnowPulp 2019) 

Soodakattilan toinen tehtävä on tuottaa höyryä. Tähän vaadittava polttoaine eli 

mustalipeä saadaan sellun keittovaiheen yhteydessä, jossa ligniiniä liuotetaan. Liuotettu 

ligniini, sekä muut orgaaniset ja epäorgaaniset aineet eli keittokemikaalit erotetaan 

massasta sellun pesu vaiheessa. Tässä prosessivaiheessa erotettu mustalipeä saatetaan 
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sopivaan kuiva-ainepitoisuuteen vettä haihduttamalla. Mustalipeä sisältää natriumia ja 

rikkiä, jotka pyritään erottamaan polttamalla ne soodakattilan tulipesässä. Tässä 

yhteydessä saadaan huomattava määrä lämpöenergiaa, joka saadaan sitomalla energia 

soodakattilan kattilaveteen. Sivutuotteena saadaan tuotettua myös sähköä, kun 

korkeapainehöyryn vaikutuksesta turbiini alkaa pyörimään. Tätä samaa höyryä voidaan 

käyttää sellutehtaan muissa prosesseissa hyödyksi esimerkiksi haihduttamolla, sekä 

edesauttaa soodakattilan nuohoamista. (KnowPulp 2019) 

 

3.2 Prosessin kuvaus 

Nykyään käytössä olevat soodakattilat perustuvat edelleen niiden alkuperäiseen 

kehitelmään ja niiden toimintaprosessia ei ole suuremmilta osin muutettu. Soodakattila 

voidaan jakaa karkeasti kahteen eri osaa. Näitä ovat uuni osa eli soodakattilan alin osa, 

sekä ylempi osa. ”Nenä” erottaa nämä osat toisistaan. Soodakattilan jokainen alue sisältää 

suuren osan eksotermisiä ja endotermisiä kemiallisia reaktioita, joten on tärkeää saada 

kattilaan aikaan optimaaliset prosessiolosuhteet varmistaakseen sen vakaan toiminnan.  

(Damasceno et al. 2020) 

Soodakattila sisältää siis kaksi pääaluetta. Ala-alue eli uuni, jossa sula muodostuu ja ylä-

alue, joka sisältää tulistimet, kattilan ja ekonomaiserin. Ekonomaiseri sijaitsee kattilan 

savukaasukanavassa tulistimen jälkeen savukaasun virtaussuuntaan nähden. Tässä 

tulistettu höyry saadaan aikaiseksi. Kuten kuvassa 3. nähdään, nämä kaksi pääaluetta 

voidaan karkeasti erottaa toisistaan ”nokan” avulla ja mustalipeän polttaminen sisältää 

useita eri vaiheita, joista jokainen tapahtuu soodakattilan eri osassa. Kaikki soodakattilan 

komponentit ottaen huomioon soodakattila koostuu siis tulipesästä, tulistimesta, 

keittopinnasta, ekonomaiserista, vesiverhosta, kanavistoista, korkeapaineputkistoista ja 

säiliöistä. Mustalipeän polttoprosessi alkaa mustalipeän syöttämisestä ala-alueelle uunin 

seinämillä olevien suihkusuuttimien kautta. (Damasceno et al. 2020) 
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Kuva 3. Soodakattilan tulipesän vyöhykkeet. Mukaillen lähteestä (Huhtinen et al. 2000) 

Mustalipeä saapuu sellutehtaalta haihduttamolle laihana mustalipeänä. Tällainen nimitys 

tulee, sillä tässä vaiheessa vielä mustalipeä omaa 18 % kuiva-aine pitoisuuden, joka 

täytyy haihduttaa ennen kuin se voidaan syöttää tulipesään. Optimaalinen kuiva-aine 
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pitoisuus olisi 70-80 %. (Huhtinen et.al 2000) Tällöin myös lipeän viskositeetti ja tiheys 

kasvavat. Toisaalta myös ominaislämpö ja lämmönjohtokyky laskevat, joka on prosessin 

kannalta hyvä asia. (Knowpulp 2019) 

Soodakattilaan ruiskutetaan tavallisesti sekundääristä, primääristä ja tertiääristä ilmaa. 

Nykyisissä kattiloissa myös kvaternaarista ilmaa. Tällä ilman ruiskutusprosessilla 

pyritään vaikuttamaan merkittävästi kattilan pelkistystehokkuuteen ja höyryntuotantoon. 

Näistä jokaisella injektiolla on merkitys kemiallisten prosessien kannalta, joka tapahtuu 

kattilan sisällä. (Damasceno et al. 2020) Sekundääri-ilman määrä on tavallisesti 50-60 % 

koko ilmamäärästä ja tertiääri ilman n. 10 %. (Huhtinen et al. 2000) 

 

Kuva 4. Mustalipeän palamisen vaiheet. Mukaillen lähteestä (Knowpulp 2020) 

Soodakattilan kuivausosassa tapahtuu mustalipeän altistuminen sen pohjalta tuleville 

savukaasuille. Tässä mustalipeä menettää jäännöskosteutensa ja kuivuminen alkaa 

tapahtua. Tämän jälkeen mustalipeä hajoaa ja muodostaa seoksen pelkistetyn rikin 

haihtuvien aineiden kanssa. Näitä ovat ( 𝐻 ,  𝐻,  𝐻 S 𝐻 ,  𝐻    𝐻 , 

𝐻  ),    ,    ,   ,  𝐻4, 𝐻  ). Tässä vaiheessa tapahtuu myös pyrolyysi eli 

haihtuminen ja muita kemiallisia reaktiota. (Damasceno et al. 2020). Mitä lyhyemmällä 
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aikavälillä kuvassa 4. tapahtuva pyrolyysin ja koksin palaminen soodakattilassa tapahtuu 

sen helpompi palamista on hallita. (Knowpulp 2020) 

Kuten kuvasta 2 nähdään pyrolyysiosan yläpuolella olevalla alueella prosessissa syntyvät 

kaasut reagoivat tertiäärisen ja sekundäärisen ilman eli hapen    kanssa, jolloin saadaan 

tuotettua niin kutsuttua vihreää höyryä eli energiaa esimerkiksi sähköntuotantoon. 

Tertiäärisellä ilmalla on myös toinen tärkeä merkitys, sillä se samalla varmistaa, että 

saastuttavat savukaasut ja pelkistyneet rikki yhdisteet eivät pääse tämän kerroksen 

yläpuolelle. Samalla kattilan yläosaan virtaavat vesi, sekä hiilidioksidi ja jättävät 

haitallisia savukaasuja laitteistoon. (Damasceno et al. 2020) 

Mustalipeän polttoprosessissa syntyy huokoista hiukkasmaista materiaalia eli koksia. 

Tällainen huokoinen hiukkasmainen materiaali koostuu suurimmalta osaltaan kiinteästä 

hiilestä, epäorgaanisista suoloista, kuten      4:stä,     :stä ja       :stä. Tämän 

hiukkasmaisen materiaalin sisältämää kiinteää hiiltä poltetaan primääri-ilman mukana 

tulevan hapen kanssa, jolloin saadaan tuotettua energiaa natriumsulfaatin endotermiseen 

reaktioon. Endoterminen reaktio tapahtuu hiiltokerroksessa eli pelkistysvyöhykkeessä, 

jolloin natriumsulfaatti muuntuu natriumsulfidiksi. On tärkeää, että soodakattilan pohjalla 

on pelkistävä ympäristö, koska ei haluta heikentää kattilan pelkistystehoa. Tämä 

tarkoittaa, että kattilan alemmalla alueella ei saa esiintyä happea, sillä tarkoituksena on 

estää natriumsulfidin ja hapen välinen reaktio primääri-ilmassa, jotta natriumsulfaattia ei 

tässä vaiheessa enää muodostuisi ja saataisiin pelkistettyä natriumsulfaatti täydellisesti 

natriumsulfidiksi. (Damasceno et al. 2020)  

Regeneroituminen tapahtuu olosuhteissa, joissa primääri-ilman määrä on 30-40 % koko 

ilmamäärästä. Myös keon lämpötilan täytyy pysyä välillä (1000℃-1100℃). (Huhtinen et 

al. 2000) Lopuksi kattilan pohjalle esiintyvän sulan muodostavat      ja       . Sula 

kasaantuu tulipesän pohjalle, josta se valuu kohti liuotinsäiliötä. (Damasceno et al. 2020) 

Sulassa on natriumsulfidin 18 %:n ja natriumkarbonaatin 74 %:n osuuden lisäksi myös 

pieniä määriä natriumin, kaliumin, kloorin ja rikin yhdisteitä. Liuotinsäiliössä sula 

sekoittuu heikkoon valkolipeään, jolloin muodostuu viherlipeää. Seuraavaksi viherlipeä 

kuljetetaan valkolipeän keittokemikaaliksi valmistamiseen. (Huhtinen et al. 2000) 
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Pelkistymisvyöhykkeessä tapahtuvaa regeneroitumista voidaan kuvata reduktio asteella 

yhtälön (1) mukaan, jossa muuttujat ovat esiteltynä käyttämällä luetteloa. 

 

                 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜 𝑠𝑡𝑒 =
𝑁𝑎2𝑆

𝑁𝑎2S+𝑁𝑎2𝑆𝑂4
 ∗  100 %                                                                         (1) 

 

missä            on natriumsulfidi 

                     4 on natriumsulfaatti 

 

Oikealla tavalla toimivalla soodakattilalla saavutetaan lähes sadan prosentin (98-99 %) 

reduktioaste. (Huhtinen et al. 2000) 

Soodakattilassa polton yhteydessä muodostuu lämpöpinnoille tarttuvaa lentotuhkaa, jolla 

on haitallinen vaikutus lämmönsiirtoon. Tuhka koostuu pääasiassa natriumsulfaatista ja 

se poistuu prosessista savukaasuvirran mukana. Tuhka vaikeuttaa lämmönsiirtoa 

prosessissa ja vaikeuttaa savukaasujen kulkeutumista. Tätä varten soodakattilassa on 

sähkösuodattimet ja savukaasupesurit. Näiden avulla lentotuhka saadaan poistettua ja 

siirrettyä myöhemmin sekoitussäiliöön. Tässä säiliössä tuhka sekoitetaan polttolipeään ja 

saadaan ruiskutettua se uudelleen tulipesään. Näin tapahtuu samalla prosessin kulun 

mukana syntyvien aineiden uudelleen kierrätystä. (Huhtinen et al. 2000) 

Palamisessa syntyy myös päästöjä, joista merkittävimpiä ovat rikkidioksidi, 

rikkiyhdisteet, hiilimonoksidi ja typenoksidit. Päästöjä pystytään kontrolloimaan ja se on 

ensisijaisen tärkeää ympäristön, sekä prosessin toiminnan kannalta. Tähän voidaan 

vaikuttaa esimerkiksi poltto-olosuhteilla eli säätelemällä palamisilman lämpötilaa 

tilanteen mukaan, sekä huolehtimalla mustalipeän kuiva-ainepitoisuudesta. (Vakkilainen 

2005.)  
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4 SOODAKATTILAN KOMPONENTIT 

4.1 Painerunko 

4.1.1 Tulipesä ja lipeän ruiskutus 

Tulipesä on soodakattilan ydin, sillä siellä itse palaminen tapahtuu. Tulipesässä poltetaan 

suuttimien avulla syötetty mustalipeä. Polttovaiheen aikana orgaaninen aines palaa ja 

mustalipeän sisältämä vesi haihtuu. Lopulta kuiva-aineen epäorgaaninen aines sulaa ja 

valuu tulipesän pohjalta liuotin kanavaan. (Knowpulp2020) 

Tulipesä voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan hapettumisosaan ja pelkistymisosaan. 

Hapetusvyöhykkeessä tarkoituksena on saattaa alapuolella olevassa 

pelkistysvyöhykkeessä alkanut palaminen loppuun. Tällainen täydellinen palaminen 

pyritään saamaan aikaan tuomalla vyöhykkeeseen tertiääri-ilmaa suuttimien kautta, 

jolloin palamisilma ja palavat kaasut sekoittuvat keskenään. Tilanne vaatii kattilaan 

puhallettavalta palamisilmalta nopeudekseen (65-80 m/s). Myös paineen täytyy olla 

riittävän suuri (2000-3000 Pa). Tärkeää on myös, että polttoilma aukot on suunnattuna 

oikein. (Huhtinen et al. 2000) 

Tulipesässä tapahtuva palaminen on suurelta osaltaan riippuvainen sinne syötetyn 

mustalipeän pisarakoosta. Pisarakoko puolestaan riippuu sen viskositeetistä, 

syöttöpaineesta ja suuttimista. Optimaalinen pisarakoko takaa sopivan kuivumisajan ja 

mahdollisuuden pyrolyysille lentoaikana suuttimesta kohti kekoa. Prosessin kannalta 

järkevä pisarakoko olisi noin 0,5-5 mm, mikäli optimaalinen koko on valittu välille 1-

3mm. (Knowpulp 2020) 
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Kuva 5. Pisaran koon vaikutus eri muuttujien kesken. Mukaillen lähteestä (Knowpulp 

2020) 

Mustalipeä ruiskutetaan soodakattilaan lusikkasuuttimia käyttäen. Lusikka suuttimessa 

lipeävirta osuu suuttimen päässä levyyn ja hajoaa tämän avulla pienemmiksi pisaroiksi 

jatkaen matkaansa leveänä suihkuna kohti kattilaa. Lipeä syötetään tulipesään n. 100-200 

℃:n lämpöön esilämmitettynä. Pisaran kokoa voidaan suuttimessa säätää viskositeettia 

muuttamalla eli säätämällä sen lämpötilaa. Tavallisesti ruiskutuspaine on 1-2 bar luokkaa. 

Varsinaisten pääsuuttimien lisäksi soodakattilassa on yleensä myös liikkuvavartisia 

polttimoja, jotka varmistavat tasaisemman polttoaineen syötön. (Huhtinen et.al 2000) 

Soodakattilan prosessiolosuhteita on tärkeä hallita oikealla tavalla, sillä niillä on 

merkittävin vaikutus savukaasupäästöihin, rikkikemikaalien reduktioasteeseen ja 

lämpöpintojen korroosioon. (Knowpulp 2020) 

Prosessiolosuhteita pystytään säätämään muuttamalla esimerkiksi pisarakokoa, kuten 

kuvassa 5. on esitetty. Pisarakoon kasvaessa myös mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden 

täytyy kasvaa. Kuiva-aine pitoisuus ei kasva aivan suoraviivaisesti pisaran koon 

kasvaessa, mutta likimain etenee sen mukaan. Puolestaan suuttimen koon vaikutus 
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pisarakokoon on suoraan verrannollinen ja kasvaa samassa suhteessa. Mikäli 

ruiskutuspainetta lisätään, täytyy pisaran olla pienempi palamisen optimoimiseksi. 

Toisaalta mitä suurempi mustalipeäpisara soodakattilaan ruiskutetaan, sitä matalemmalla 

lämmöllä se palaa kattilassa. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos 

palamisolosuhteet vaikuttaa siltä, että pisara palaa liian nopeasti soodakattilassa eikä 

kerkeä laskeutua pohjalle halutulla tavalla. (Knowpulp 2020) 

Kattilan ylös ja alasajoa varten on olemassa myös öljy- tai kaasukäyttöisiä 

käynnistyspolttimia. Niitä voidaan käyttää myös tasapainoittamaan mustalipeän polttoa. 

Myös kuormituspolttimia on mahdollista olla, mikäli kattilan höyryntehon havaitaan 

laskeneen. (Huhtinen et.al 2000)  

4.1.2 Tulistin 

Tulistimet ovat pituudeltaan 30 metriä pitkiä ja 25 metriä leveitä. Tietenkin mitat ovat 

kattilakohtaisia, mutta jopa näissä mittakaavoissa niitä on käytössä. Tulistimien on 

materiaaliltaan oltava kuumuutta kestäviä, sillä niiden täytyy kestää esimerkiksi 

kuumakorroosiota ja virumista. Tulistimia on olemassa niiden sijoituspaikasta riippuen 

neljää erilaista. Näitä ovat verhotulistimet, konvektiotulistimet, säteilytulistimet ja 

yhdistelmätulistimet. Tulistimet lähtevät jakokammiosta. (Huhtinen et.al 2000) 

4.1.3   Keittopinta 

Soodakattilan keittopinnan tarkoitus on toimia vastavirtalämmönsiirtimenä, kuten 

ekonomaiserinkin. Se on myös kooltaan melko lähellä ekonomaiseria. Keittopinnalla 

tapahtuu noin reilu kymmenesosa kaikesta kattilassa tapahtuvasta höyrystyksestä. 

Keittopinta muodostuu toisiinsa niputetuista putkista, jotka yhdistyvät jakokammioon. 

Tästä kammiosta vesi-höyry seos kulkeutuu lieriöksi kutsuttuun komponenttiin. 

Keittopinta sijaitsee tulistimen ja ekonomaiserin välissä. (Vakkilainen 2005) 

4.1.4 Ekonomaiseri 

Ekonomaiserilla tarkoitetaan syöttöveden esilämmittimiä. Ekonomaiserin tehtävä on 

lämmittää syöttövesi savukaasuja hyväksi käyttäen. Savukaasut ovat tulistimien jälkeen 

vielä todella korkeassa lämpötilassa, jonka takia niiden hyväksikäyttö syöttöveden 
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lämmittämiseen on kannattavaa. Samoin voidaan lämmittää myös palamisilmaa. 

Ekonomaiserille tuleva syöttövesi on 110-140 ℃ lämpötilassa. (Vakkilainen 2005, 

Knowpulp 2020). Esilämmittimelle tulevan savukaasun lämpötila on kerennyt kuitenkin 

jo laskea tulistimien jälkeen ja keittopinnalla tapahtuvassa prosessissa. Tästä syystä 

syöttövettä voidaan lämmittää myös höyryn avulla. Höyryn avulla lämmitettäessä 

lämmitettävä ilma saatetaan 150 ℃ lämpöön. (Huhtinen et.al 2000)  

Savukaasu virtaa putkien välissä ja lämmittää putkien sisällä kulkevan veden. Putkissa 

vesi virtaa vastakkaiseen suuntaan savukaasujen kanssa. Lämmönsiirtimien sijainti on 

usein valittu niin, että savukaasut virtaavat ylhäältä alaspäin. Prosessia voidaan helpottaa 

sijoittamalla kaksi lämmönsiirrintä vierekkäin, jolloin niiden väliin jää tyhjä tila ja 

savukaasut kulkevat ylöspäin. Näin lämpöpinnat pysyvät puhtaampana. Ekonomaiserilla 

saadaan parannettua myös soodakattilan hyötysuhdetta. (Huhtinen et.al 2000) 

Ekonomaiserin putkiniput voivat olla, joko pysty- tai vaakatasossa. Näiden valintaan 

liittyy tiettyjä kriteerejä. Vaakaputkisto vaatii puhtaampaa savukaasua ja on näin ollen 

tarkempi tuhkan määrän suhteen toimiakseen. Nykyään käytössä on pystysuuntaisia, sillä 

niiden käyttö prosessissa on helpompaa. Ekonomaiserin jälkeen syöttövesi kuljetetaan 

pintajäähdyttimelle. (Knowpulp 2020) 

4.1.5 Vesiverho 

Vesiverhon tarkoitus on laskea savukaasujen lämpötilaa, sekä suojata tulistimia liialliselta 

säteilyltä. Vesiverho muodostuu putkista, joissa virtaa sisällä vettä. Putkisto on 

materiaaliltaan usein hiiliterästä ja putkiväli on pyritty tekemään mahdollisimman 

kapeaksi. Putkisto kulkee tulipesän läpi ja yhdistyy keittopintaan. (Vakkilainen 2005) 

4.2 Kanavisto 

4.2.1 Säiliöt 

Talteenottoprosessin käyttämät säiliöt koostuvat syöttövesisäiliöstä, polttolipeäsäiliöstä, 

liuotussäiliöstä ja sekoitussäiliöstä. Syöttövesisäiliölle saadaan vesi lämmönsiirtimiltä 

lauhteina, samoin kuin puhdistettu lisävesi. Vesi säilytetään syöttövesisäiliössä 
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kiehumispisteessä. Säiliössä vallitsee ilmanpainetta korkeampi paine, minkä vuoksi se ei 

pääse kiehumaan. Syöttövesisäiliöstä lähtevä vesi viedään sen esilämmittimille eli 

ekonomaiserille. (Knowpulp 2020) 

Polttolipeäsäiliössä säilytettään loppuvahvuudessaan olevaa mustelipeää eli tällöin se on 

käynyt loppuväkevöintivaiheen ja omaa riittävän kuiva-aine pitoisuuden polttoa varten. 

Mustalipeän viskositeettiä ja ruiskutuslämpötilaa voidaan säätää painetta muuttamalla 

säiliössä. Painen kasvatus tapahtuu prosessihöyryn syöttämisellä säiliöön, jolloin myös 

polttolipeän polttolämpötila nousee. Vastaavasti painetta saadaan laskettua vapauttamalla 

hönkäkaasuja hajukaasujen joukkoon. (Penttinen 2018) 

Liuotussäiliössä kemikaalisula liuotetaan liuottimeen johdettavaan heikkovalkolipeään. 

Suolat saostuvat säiliön pohjalle vaaka- tai pystyakselisten sekoittimien avulla. 

Mahdollisesti voidaan käyttää myös pumppukiertoa eli kierrättää virtausta pumppuja 

käyttäen. Tässä vaiheessa tapahtuva sulan liuotus aiheuttaa usein hönkäkaasujen 

muodostumista. Nämä kaasut johdetaan prosessista edelleen pesuriin tai poltetaan 

soodakattilassa. (Knowpulp 2020) 

Sekoitussäiliön tehtävä on sekoittaa sähkösuotimilta ja soodakattilasta saatu lentotuhka 

vahvamustalipeän joukkoon. Tuhka tuodaan soodakattilan suppiloista ja sähkösuotimilta. 

Toisena vaihtoehtona tuhka voidaan lisätä lipeän joukkoon jo haihduttamolla. Tällöin 

lipeä ei saostu väkevöintiyksikön lämpöpinnoille niin herkästi. Sekoitussäiliöön voidaan 

lisätä myös natriumsulfaattia, josta sulfaattimenetelmä saakin nimensä. Nykyään 

kuitenkaan natriumsulfaattia ei tarvitse lisätä. (Knowpulp 2020) 

Sekoitussäiliöön sulkusyöttimien läpi tuleva tuhka sekoittuu mustalipeään pyörivän 

sekoituslaitteen avulla. Säiliössä syntyvä hönkä täytyy ohjata erilliseen pesuriin ja se 

voidaan polttaa edelleen soodakattilassa. Sekoitussäiliöt voivat olla sarjassa tai rinnan. 

Sarjaan asennettuina jälkimmäinen säiliö on suurempi tilavuudeltaan ja toimii 

tasoitussäiliönä. Sekoitussäiliö on yleensä suunniteltu ohimenolla, joten se voidaan 

ohittaa suoraan haihduttamolta polttolipeäpumpulle tarvittaessa. (Knowpulp 2020) 
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4.2.2 Korkeapaineputkisto 

Soodakattilan korkeapaineputkisto muodostuu keitto- ja kattilaputkistosta. 

Keittoputkiston lämmönsiirtoon voidaan vaikuttaa putkistojen toisiinsa kiinnittyvien 

evitysten avulla, sekä suurentamalla lämmönsiirtopinta-alaa. Putkien väli on normaalisti 

160-230 mm luokkaa. Keittoputkistossa tapahtuu 10-25 % kaikesta höyrystyksestä. 

(Vakkilainen 2005) 

Kattilaputkistoon vesi valuu höyrylieriön ja pääjakokammion kautta laskuputkia pitkin. 

Pääjakokammiosta vesi jakautuu pohja- ja kattilaputkille muodostaen samalla seinämät. 

Vesi höyrystyy höyrystinputkien alaosassa ja nousee höyryputkia pitkin takaisin 

höyrylieriöön. Suurin osa höyrystyksestä tapahtuu tulipesässä sijaitsevissa 

kattilaputkissa, mutta silti osa vedestä höyrystetään keittoputkistossa. Tavallisessa 

höyrykattilassa pohjaputket eivät kuulu höyrystimeen, mutta soodakattilassa tilanne on 

toinen. Tämä rakenne erottaa normaalit höyrykattilat soodakattilasta. (Vakkilainen 2005) 
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5 YHTEENVETO 

Soodakattilalla on kolme tehtävää. Keittokemikaalien talteenotto ja regenerointi, lämmön 

talteenotto ja massan keitosta saatavan orgaanisen aineksen ympäristöystävällinen poltto. 

Soodakattilassa sellunkeitossa olevat rikki ja natrium vapautuvat mustalipeästä ja ne 

otetaan talteen jatkokäsittelyä vaativina yhdisteinä. Soodakattilassa poltettavan 

mustalipeän aikaansaama lämpöenergia käytetään höyryn tuottamiseen. Höyryä voidaan 

käyttää sähkön tuottamiseen turbiinin avulla, lämmittämiseen prosessin eri vaiheissa, 

sekä puhdistamiseen.  

Soodakattilassa rikkipitoinen mustalipeä pelkistettään natriumsulfidiksi, jota voidaan 

kuvata reduktioasteella. Reduktioaste kuvaa siis käytännössä, kuinka paljon 

natriumsulfaatista on pelkistynyt natriumsulfidiksi. Tällä taas voidaan arvioida prosessin 

onnistumista. Natriumin ollessa muussa muodossa synnyttää se natriumkarbonaattia 

polton aikana reagoidessaan hiilidioksidin kanssa. Polton jälkeen soodakattilan 

tulipesästä virtaa ulos kemikaalisulaa sulakourujen kautta. Sula koostuu 

natriumsulfidista, natriumsulfaatista ja natriumkarbonaatista. Tämä sula liuotetaan 

laihavalkolipeään, jolloin saadaan viherlipeää, joka puolestaan johdetaan uudestaan 

prosessoitavaksi ja saadaan siitä keiton tarvitsevaa valkolipeää.  

Soodakattilan tarvitsema mustalipeä, ligniini ja muut keittokemikaalit saadaan erotettua 

massasta valkolipeällä sen pesu vaiheessa. Sellunkeitossa kuidut saadaan erilleen 

liuottamalla niiden välissä oleva ligniini. Pesun jälkeen mustalipeän kuiva-aine pitoisuus 

nostetaan haihduttamalla siitä ylimääräinen vesi pois, jonka jälkeen se on valmis 

poltettavaksi. 

Soodakattila ja siihen liittyvä kemikaalikierto on siis monivaiheinen prosessi, johon 

vaikuttaa useat eri tekijät. Prosessia voidaan hallita tuntemalla kemikaalit ja niiden 

käyttäytyminen prosessissa. Onnistumista voidaan kuvata reduktioasteella ja 

sulfiditeettina.  
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