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1. JOHDANTO

Ligniini on toiseksi yleisin luonnossa esiintyvä raaka-aine, heti selluloosan jälkeen. Se on 

rakenteeltaan hyvin monimutkainen kolmiuloitteinen polymeeri ja sen rakenne vaihtelee 

kasvilajien  kesken  suuresti.  Fenyylipropaanijohdannaisten,  monolignolien, 

radikaalipolymerisoituessa  kasvissa  syntyy  ligniiniä.  Kasveissa  ligniini  kovettaa  ja 

vahvistaa soluseinämiä ja tekee kasvin kudoksesta kovaa ja kestävää – puuta. Sillä on 

kasvissa monia tehtäviä kuten mm. kuljettaa vettä ja ravinteita. Puusta eristetty ligniini on 

hydrofobisten ryhmiensä ja suuren molekyylikoonsa johdosta heikkoliukoista veteen ja 

moniin muihin liuottimiin.

Selluteollisuudessa puusta yritetään eristää selluloosakuidut muusta puuaineksesta. 

Mekaanisessa  massanvalmistuksessa  puuaines  hajoitetaan  mekaanisesti,  jolloin 

saatavan kuidun laatu kärsii. Sellunkeitossa puun ligniiniä hajoitetaan kemiallisesti, jolloin 

saadaan kestävyydeltään parempilaatuista kuitua. Nykyään käytetään lähinnä kahta eri  

tekniikkaa  sellunkeitossa:  sulfaattiprosessia  ja  sulfiittiprosessia.  Sulfaattiprosessissa 

ligniiniä pilkotaan kraft ligniineiksi vetysulfidi- ja hydroksidi-ioneilla.

Sulfiittiprosessissa puumassan ligniini  pilkotaan hydrolyysillä  ja sulfonoidaan, jolloin 

ligniinistä  tulee  vesiliukoista.  Vesiliukoinen  lignosulfonaatti  saadaan  prosessissa 

eristettyä  selluloosasta  jäteliuokseen  muiden  vesiliukoisten  komponenttien  kuten 

puusokerien  kanssa.  Prosessin  historian  alkuaikoina  tämä  lignosulfonaatia  sisältävä 

jäteliuos oli tapana laskea puhdistamatta lähimpään vesistöön.

Nykyään sulfiittiprosessin jäteliuoksella on monia erilaisia käyttösovellutuksia. Osassa 

tehtaista  jäteliuos  poltetaan  palauttimessa,  jolloin  sen  sisältämä  orgaaninen  aines 

käytetään  polttoaineena  ja  prosessissa  käytetyt  metalli-ionit  sekä  rikki  saadaan 

kierrätettyä.  Se  jäteliuoksen  osa,  jota  ei  polteta,  konsentroidaan  ja  markkinoidaan 

sellaisenaan heikkolaatuisena lignosulfonaatina, jossa epäpuhtautena ovat jäteliuoksen 

muut konsentraatit, pääasiassa puusokerit. Tätä jäteliuostuotetta käytetään pölynsidonta-

aineena maanteilla  ja  maataloudessa.  Jäteliuoksen sokereita  fermentoimalla  saadaan 

liuoksesta  tuotettua  etanolia  ja  hiivauutetta.  Jäljelle  jäävälle  puhdistetulle 

lignosulfonaatille  on  löydetty  käyttöä  lähinnä  sideaineena  ja  dispergointiaineena. 

Lignosulfonaatin ja ligniinin modifiointia ja käyttöä uusissa tarkoituksissa tutkitaan tällä 

hetkellä laajalti. Siitä ennustetaan tulevan petrokemian raaka-aineiden korvaajaa.
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Tässä tutkielmassa perehdytään ligniinin ja sitä kautta lignosulfonaatin ominaisuuksiin 

ja  lignosulfonaatin  tuotantoon  sulfiittiprosessissa  sekä  tarkastellaan  lignosulfonaatin 

nykyisiä eri käyttösovellutuksia.
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2. LIGNIINI

Vuonna  1838  ranskalainen  kemikaalivalmistaja,  Anselme  Payen,  eristi  ensimmäisen 

kerran  puusta  selluloosaa  ja  ainetta,  jonka  myöhemmin  vuonna  1856  kemisti  Frans 

Schulze  nimesi  ligniiniksi.1,2 Sana  ligniini  tulee  latinan  kielen  sanasta  lignum,  joka 

tarkoittaa puuta.3 Olennaisena rakennusaineena ligniini tekee puusta kovaa ja kestävää, 

toisin sanoen se tekee kasvista ”puuta”.

Ligniini  on  toiseksi  runsaimmin  esiintyvä  luonnonraaka-aine,  selluloosan  ollessa 

runsaimmin  esiintyvä.4 Siihen  varastoituu  vähäisemmästä  massastaan  huolimatta 

enemmän  auringon  energiaa  kuin  selluloosaan.4 Puut  voidaan  jakaa  kahteen 

tyyppiryhmään:  paljassiemeniset,  joihin  kuuluvat  havupuut,  ja  koppisiemeniset,  joihin 

kuuluvat  lehtipuut.  Puumaisten  paljassiemenisten  ja  koppisiemenisten  solurakenne  ja 

ligniini  poikkeaa  selvästi  toisistaan.5,6 Ligniiniä  ei  esiinny  vain  puissa  vaan  kaikkien 

putkilokasvien  soluseinämissä,  missä  se  on  täysin  sekoittunut  hiilihydraattisiin 

rakenneosiin.6

Taulukko 1. Eri puulajien kemiallisia koostumuksia.7 

Nimi Tieteellinen nimi Ligniini Selluloosa Hemiselluloosa
(%) (%) (%)

Mänty Pinus sylvestris 27.7 40.0 28.5

Kuusi Picea glauce 27.5 39.5 30.6

Koivu 22.0 41.0 32.4

Eukalyptus 31.3 45.0 19.2

Betula 
verrucosa
Eucalyptus 
cameldulensis

Puusolujen kolme tärkeintä rakenneosaa ovat selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini.5 

Näiden esiintymissuhteet  vaihtelevat  puutyypeittäin  ja  -lajeittain  (taulukko 1).  Ligniiniä 

puissa  on  16-36  %  massaprosenttia.6 Solussa  ligniini  sitoo  yhteen  selluloosakuituja 

jäykistäen  soluseinämän  rakennetta  ja  toimien  myös  puusolujen  välisenä  liimana.3 

Ligniiniä  muodostuu  vanheneviin  puusoluihin  fenyylipropaanijohdannaisten 

polymerisoituessa  biosynteettisesti.5,8 Lopulta  ligniinin  muodostus  aiheuttaa  puussa 

kasvinosan  lignifikaation.  Tästä  seuraa  että  kyseiset  solut  kuolevat,  jolloin  niiden 

tehtäväksi jää toimia puun tukirunkona.8
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Kasvisolua ja sen solukalvoa ympäröi soluseinä (kuva 1), joka rakentuu primääri- ja 

sekundaariseinämästä.  Solujen  välissä  oleva  keskilamelli  kiinnittää  vierekkäiset  solut 

tiukasti  toisiinsa.9 Lignifisoituneissa  soluissa  esiintyy  ligniiniä  määrällisesti  eniten 

sekundaariseinämissä,  jossa  sitä  on  noin  80  %  kaikesta  ligniinistä.  Kuitenkin 

sekundaariseinämien ligniinipitoisuus on vain 20-25 %, kun taas primääriseinämässä ja 

keskilamellissa ligniinipitoisuus on korkeampi, 70-80 %. Koska näiden kerrosten paksuus 

on  selvästi  pienempi  kuin  sekundaariseinämän,  niissä  on  vain  15-20  %  seinämän 

ligniinistä.5

Kuva 1. Kasvin soluseinämärakenne.10 

Kasveissa ligniinillä on lukuisia elintärkeitä tehtäviä.  Se kuljettaa vettä,  ravinteita ja 

metaboliitteja soluseinässä ja muodostaa selluloosan kanssa sekoituksen, joka vahvistaa 

kasvin  runkoa  ja  mahdollistaa  kasvamisen  korkeaksi.6 Aromaattisia  ja  alifaattisia 

komponentteja  omaavana  yhdisteenä  ligniini  on  hydrofobista2 ja  siten  estää 

soluseinämän veden läpäisykykyä.11 Lisäksi ligniinillä on tärkeä tehtävä suojata kasvin 

hiilihydraatteja mikro-organismien ja hyönteisten aiheuttamilta tuhoilta.2,3 Se toimii myös 

antioksidanttina,  absorboi  UV-säteilyä  ja  varastoi  energiaa.12 Vain  harvat  mikro-

organismit kuten valkolahottajasienet kykenevät hajottamaan ligniiniä.6
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2.1. Rakenne

Kuva 2. Ligniinin perusyksikköinä toimivat monomeerit: p-kumaaryylialkoholi (1), 

koniferyylialkoholi (2) ja sinapyylialkoholi (3). 

Ligniini muodostuu kasveissa pääasiassa kolmesta fenyylipropaaniyksiköistä (kuva 2), 

jotka ovat p-kumaryylialkoholi, koniferyylialkoholi ja sinapyylialkoholi.3 Nämä monomeerit 

poikkeavat  toisistaan  vain  metoksoitymisasteessa.5 Perusyksikköjen  biosynteettisessä 

polymerisaatiossa muodostuu ligniiniä, joka on rakenteeltaan amorfinen kolmiuloitteinen 

ristiinlinkitetty  polymeeri.3 Rakenne  on  hyvin  monimutkainen  (kuva  3)  eikä  siinä  ole 

havaittu  olevan  toistuvia  ja  säännöllisiä  rakenteita  kuten  muissa  luonnollisissa 

polymeereissä.3,6 Ligniinin  oletetaan  myös  muodostavan  kovalenttisia  sidoksia 

hiilihydraattien  kanssa.6 Tyypillisten  havupuiden  ligniini  koostuu  yli  90  prosenttisesti 

koniferyylialkoholiyksiköistä.  Lehtipuiden  ligniini  puolestaan  koostuu  lähinnä 

koniferyylialkoholi-  ja  sinapyylialkoholiyksiköistä.3 Taulukko  2  esittää  kuinka 

fenyylipropaaniyksiköiden esiintymistiheydet vaihtelevat ligniinityyppien välillä.
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Kuva 3. Kuusen ligniinin rakennemalli.13 

Taulukko 2. Eri ligniinien likimääräinen perusyksikkökoostumus.6 

Ligniinin lähde Koniferyylialkoholi Sinapyylialkoholi p-kumaryylialkoholi

Havupuu 95% 1% 4%

Lehtipuu 50% 50% 2%

Heinä 70% 25% 5%

Ligniini  muodostuu,  kun  kasvi  biosynteettisesti  muodostaa  vapaita  radikaaleja 

fenyylipropaaniyksiköihin,  jotka  ristilinkittyvät  suuremmiksi  molekyyleiksi.12

Fenyylipropaaniyksiköt  yhdistyvät  ligniinissä  hiili-hiili-  (β-β,  β-5,  β-1,  5-5,  jne)  ja 

eetterisidoksin (β-O-4, α-O-4, 4-O-5, jne), joiden esiintymissuhteet vaihtelevat suurestikin 

kasvilajien  välillä  ja  kasvin  eri  kudosten  välillä.3,6,12 Yleisin  sidos  rakennusyksiköiden 

välillä  on  β-O-4.12 Taulukossa  3  on  esitettynä  havu-  ja  lehtipuuligniinien  sisäisten 

sidosten esiintymissuhteita ja kuvassa 4 havainnollistettuna yleisimpiä sidostyyppejä.
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Taulukko 3. Sidoksien tyypit ja prosentuaaliset esiintymistiheydet havu- ja 

lehtipuuligniineissä.3 

Sidos

49 – 51 65
6 – 8

β-5 9 – 15 6
β-1 3 15
5-5 9,5 2,3
4-O-5 3,5 1,5

Havupuu ligniini 
(%)

Lehtipuu ligniini 
(%)

β-O-4
α-O-4

Kuva 4. Ligniinin yleisimmät sidostyypit. 

Puhtaan luonnossa esiintyvän ligniinin kokoa ja täten moolimassaa ei tunneta, koska 

ligniiniä  ei  saada  eristettyä  kasveista  hajoittamatta  sitä  jossain  määrin.  Lisäksi  eri 

tekniikat  antavat  erilaisia  tuloksia  molekyylikoolle.  Osaltaan  myös  ligniinien 

aggrekoituminen haittaa todellisen moolimassan selvittämistä.  Perinteisesti  eristettyjen 

ligniinien moolimassaa analysoidaan käyttämällä valon hajontaa ja osmometriaa. Puun 

ligniini  on liukenematonta käytännössä kaikkiin  liuottimiin,  mutta  eristetyt  ligniinit  ovat 

liukoisia  ainakin  joihinkin  orgaanisiin  liuottimiin.  Puhdas  ligniini  on  lähes  väritöntä, 

vaaleaa ainetta.3,14
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Ligniini kuuluu rakenteeltaan niin sanoittuihin polymeerisiin estyneisiin fenoleihin, jotka 

ovat  primäärisiä  antioksidantteja.  Sen  on  todettu  toimivan  tehokkaasti  antioksinattina 

voiteissa,  kumissa ja  eläinvitamiinilisäravinteissa.  Yleisimmät  antioksidantit  ovat  hyvin 

kalliita ja öljypohjaisia, joten niiden käyttöä ruuassa on tarkkaan säännösteltyä. Ligniini 

hyvin yleisenä luonnontuotteena on osa ihmisten ja eläinten jokapäiväistä ravintoa eikä 

ole myrkyllistä.4,15
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3. LIGNOSULFONAATIN OMINAISUUKSIA

Lignosulfonaatteja  saadaan  sulfiittisellunkeiton  sivutuotteena.  Sulfiittikeitossa  puun 

ligniini pilkkoutuu ja sulfonoituu, jolloin siitä tulee vesiliukoista. Näin liukoiseksi muutettu 

ligniini  saadaan  eristettyä  selluloosasta.3 Sulfiittikeiton  historian  alussa  jäteliuokset 

päästettiin  suoraan  ympäristöön,  yleensä  lähimpään  vesistöön.  Nykyään  tämä  ei 

luonnonsuojelullisista  ja  ympäristölainsäädännöllisistä  syistä  ole  mahdollista,  joten 

sulfiittijäteliuokselle  onkin  etsitty  käyttömahdollisuuksia.  Aluksi  jäteliuosta  on 

yksinkertaisesti  kuivattu,  jolloin  saadaan  konsentroitua  ja  kiinteätä  raaka-ainetta. 

Sulfiittikeitosta  sivutuotteena saatavasta  jäteliuoksen kuiva-aineesta yli  50% on muita 

puusta liuenneita yhdisteitä kuin lignosulfonaattia ja puolet liuoksen orgaanisesta kuiva-

aineestakin  on  sokereita.  Siitä  huolimatta  kuivattua  sulfiittijäteliuosta  on  myyty  ja 

myydään  yhä  ’ligniininä’  tai  ’lignosulfonaattina’.  Tätä  epäpuhdasta  lignosulfonaatia 

käytetään  tiepölynsitojina  ja  korkean  sokeripitoisuutensa  vuoksi  lisäravinteena 

eläinruoassa.16

Lignosulfonaatin  eristämiseen  ja  puhdistamiseen  jäteliuoksesta  on  kehitetty  useita 

menetelmiä. Käymisellä jäteliuoksen sokeripitoisuutta voidaan alentaa ja sivutuotteena 

saadaan  alkoholia  ja  hiivauutetta.17 Käymisen  sivutuotteena  saadaan  myös  osittain 

puhdistettua  lignosulfonaattia,  jota  voidaan  konsentroida  ja  muokata  kaupallisiin 

käyttösovellutuksiin soveltuvammaksi.16 Yleisin käytössä oleva menetelmä on Howard-

prosessi, jossa kalsiumlignosulfonaatti saostetaan ylimäärällä kalsiumhydroksidia. Näin 

saadaan 90-95% jäteliuoksen lignosulfonaatista eristettyä. Muita menetelmiä teollisessa 

mittakaavassa ovat mm. ultrasuodatus ja ioninvaihto.3 Ultrasuodatuksessa jäteliuoksesta 

eristetään eri moolimassan lignosulfonaattifraktioita käyttämällä eri läpäisykyvyn omaavia 

membraaneja.18

Lignosulfonaatit  poikkevat  rakenteeltaan  ligniinistä  pilkoutumisesta  aiheutuvan 

pienemmän  moolimassansa  ja  sisältämiensä  hydrofiilisten  ryhmien  puolesta. 

Hydrofiilisten  sulfonaatti-  ja  hydroksyyliryhmien  ansiosta  lignosulfonaatit  ovat  liukoisia 

veteen  koko  pH-alueella.3 Lignosulfonaatit  poikkeavat  ligniinistä  juuri 

vesiliukoisuudellaan. Lignosulfonaatit sisältävät noin 6,5% painoprosenttia rikkiä ja niiden 

moolimassa on yleensä 10000 ja 40000 välillä.12

Sulfiittikeitosta  saatavaa  ligniiniä  kutsutaan  usein  myös  sulfiittiligniiniksi  ja 

sulfonoiduksi  ligniiniksi.  Sulfonoiduksi  ligniiniksi  kutsutaan  myös  muita  teollisuuden 

sivutuoteligniinejä,  joita  sulfonoimalla  saadaan  niihin  haluttuja  lignosulfonaattien 
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ominaisuuksia,  kuten  vesiliukoisuutta.  Näin  sulfonoitujen  ligniinien  hinta  on  kuitenkin 

selvästi  sulfiittikeitosta  saatavaa  lignosulfonaattia  korkeampi,  mutta  niiden  etuina  on 

erityinen puhtaus ja yleensä pienempi  polydispersiteetti. Siten ne soveltuvat paremmin 

tietyihin  erityiskäyttösovellutuksiin,  joissa  vaaditaan  sulfiittikeitosta  saatavaa 

lignosulfonaattia parempia ominaisuuksia.16 Sulfiittiprosessissa tuotetun lignosulfonaatin 

sulfonoitumista ei myöskään voida kontrolloida, kuten muiden tarkoituksella sulfonoitujen 

ligniinien, joten niiden sulfonihapporyhmät eivät ole välttämättä sitoutuneet ideaalisesti. 

Tarkoituksen  mukaisella  sulfonoinnilla  saadaan  kohdennettua  tuotteen  ominaisuuksia 

paremmin sopiviksi käyttösovellutukseen.16

Kuten  ligniini,  myös  lignosulfonaatti  toimii  antioksidanttina.  Tosin  sen  tehokkuus 

antioksidanttina  on  muita  eristettyjä  ligniinejä  heikompi.  Lignosulfonaatti  on  myös 

myrkytöntä kohtuullisissa rajoissa.15  
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4. VALMISTUS

4.1. Sulfiittiprosessi

4.1.1. Historia

Sulfiittikeitto  oli  ensimmäinen  menestyksellinen  kemiallinen  selluntuotantoprosessi. 

Yhdysvaltalainen kemisti  Tilghman havaitsi,  että puuta voi  pehmentää ja poistaa siitä 

kuitua  rikkihapokkeella.  Kuitenkin  pelkällä  rikkihapokekäsittelyllä  sellusta  tuli 

värjääntynyttä.  Joitain  vuosia  myöhemmin  jatkotutkimukset  paljastivat,  että 

emäskationien  kuten  kalsiumin  läsnäollessa  värjääntyminen  väheni.  Vuonna  1867 

Yhdysvalloissa  Tilghmanille  myönnettiin  patentti  sulfiittiprosessille.19 Ensimmäinen 

sulfiittikeittoa käyttänyt tehdas rakennettiin Ruotsissa vuonna 1874.3,20

Sulfiittiprosessin kaupallistuminen eteni voimakkaasti ja 1890-luvulta eteenpäin suurin 

osa  sellun  tuotannosta  perustui  happamaan  sulfiittiprosessiin,  jossa  emäskationina 

käytettiin kalsiumia. Kuitenkin sulfaattiprosessi, joka patentoitiin jo vuonna 1854, alkoi 

yleistymään  1930-luvulta  eteenpäin.  Tähän  syynä  oli  1930-luvulla  sulfaattiprosessiin 

kehitetty  Tomlinson  soodakattila,  jolla  saatiin  talteen  jäteliuoksen  lämpöenergia  ja 

kemikaalit  yhdessä  prosessointiyksikössä.  Valkaisuteknologiassa  tapahtuneet 

edistysaskeleet  1940-1950 lukujen  vaihteessa edistivät  entisestään sulfaattiprosessia, 

jolloin  niiden  tuottaman  sellun  kirkkaus  saatiin  samalle  tasolle  sulfiittisellun  kanssa. 

Sulfiittiprosessi  on  myös  rajoittuneempi  sen  suhteen  mitä  puulajeja  sillä  voidaan 

prosessoida  ja  se  on  sulfaattiprosessia  saastuttavampi,  mikä  johtuu  jäteliuoksen 

suuremmasta  biologisesta  hapenkulutuksesta  ja  rikkidioksidipäästöistä  ilmakehään. 

Sulfiittiprosessilla  toisaalta  saadaan  helpommin  valkaistavaa  sellua  ja  parempia 

hiilihydraattisaantoja  sekä  valmistettua  korkean  selluloosapitoisuuden  omaavia 

selluja.20-22

Sulfiittiprosessin peruskemia säilyi 1950-luvulle saakka samana, mutta sittemmin on 

otettu käyttöön kalsiumia liukoisempia emäskationeja kuten magnesiumia, natriumia ja 

ammoniumia. Näiden käyttö mahdollistaa vähemmän happamat keitto-olosuhteet. Uusilla 

emäksillä ollaan voitu käsitellä myös puulajeja, joita ei vanhemmalla kalsiumtekniikalla 

voitu  hyödyntää.  Lisäksi  näillä  uusilla  menetelmillä  on  saatu  parempia  saantoja  ja  

laajennettua sellun ominaisuusalueita.20
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4.1.2. Prosessikuvaus

Sulfiittisellunkeitossa  saadaan  tuotteeksi  veteen  liukenemattomia  selluloosakuituja  ja 

jäteliuosta, johon ligniini on siirtynyt pilkottuna ja liukoiseksi muunnettuna. Ennen tämä 

jäteliuos  päästettiin  suoraan  vesistöihin  puhdistamatta,  mutta  nykyään  on  tullut 

tarpeelliseksi  suojella  ympäristöä  haitallisilta  päästöiltä.  Siksi  jäteliuoksille  ja  niiden 

sisältämille komponenteille on etsitty käyttösovellutuksia.3,16

Sulfiittiprosessissa  delignifointiin  käytetään  bisulfiittiliuosta,  jossa  kationina  toimii 

yleensä kalsiumi, magnesiumi, natrium tai ammoniakki, joista kukin vaatii toimiakseen eri 

pH-alueen.  Kalsiumiin  perustuva  keitto  vaatii  happamimmat  olosuhteen  eli  pH:n  on 

oltava noin 2. Magnesium puolestaan vaatii vähemmän happamammat olosuhteet, pH 

noin  4.  Ammonium-  ja  natriumpohjaiset  prosessit  puolestaan  eivät  ole  rajoittuneet 

pienelle pH alueelle vaan toimivat vahvasti emäksisissäkin olosuhteissa. Eri pH-alueilla 

toimivia  sulfiittiprosesseja  kutsutaan  eri  tavoin.  Kuvassa  5  on  esitettynä  eri 

sulfiittiliuoksien liukoisuuskuvaajat. Happamiksi prosesseksi lasketaan ne, jotka toimivat 

pH-alueella 2-3. Bisulfiittiprosessit toimivat pH-alueella 3-5. Neutraalinen sulfiittiprosessi 

toimii pH-alueella 6-9 ja emäksinen sulfiittiprosessi pH:ssä ~11.20,22

Kuva 5. Sulfiittikeittoliuoksen Bjerrumin kuvaaja pH:n funktiona.22 

Kuvassa  6  esitetään  sulfiittiprosessin  kulkukaavio.  Sulfiittiprosessi  etenee  yleensä 

seuraavasti.  Keittoliuos  valmistetaan  polttamalla  rikkiä,  jolloin  saadaan  rikkidioksidia 

kaasuna,  joka  sitten  absorboidaan  emäksiseen  pohjaliuokseen.  Vanhoissa 

kalsiumsulfiittitehtaissa  kuitenkin  käytettiin  kalkkikivellä  täytettyä  tornia,  johon  SO2 

johdettiin  alhaalta  ja  ylhäältä  ruiskutettiin  vettä.  SO2 reagoidessa  kalkkikiven  kanssa 

saatiin  kalsiumdisulfiittiliuosta,  joka  saatiin  talteen  tornin  pohjalta.  Rikkidioksidin 

imeytyksen jälkeen raakajäteliuos sisältää vapaata SO2:a ja yhdistynyttä SO2:a.20,22
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Puusta kuoritaan sulfiittiprosessia häiritsevä kaarna ja puu leikataan hakkeeksi. Hake 

edelleen seulotaan ja  syötetään sellukattilaan,  joka  suljetaan.  Kattila  syötetään  lähes 

täydeksi kuumalla keitinhapolla. Kattilan sisältöä lämmitetään kierrättämällä keittoliuosta 

erillisessä  lämmittimessä,  jossa  liuos  kuumennetaan  hyöryllä.  Tämän  jälkeen 

kuumennettu liuos syötetään kattilaan. Lämpöä ja painetta nostetaan kattilassa tasaisesti 

ja  samalla  kuuma  happo  imeytyy  puuhakkeeseen.  Kemialliset  reaktiot  eivät  ala 

merkittävästi toimimaan vasta kun saavutaan 110 ºC:n lämpötila. Ennen kuin lämpötila 

nostetaan  reaktioalueelle,  on  tärkeää,  että  puuhake  on  imenyt  happoa  itseensä 

riittävästi.  Keittoa  jatketaan  aina  haluttuun  lämpötilaan  (noin  125-140  ºC:een 

happamassa  sulfiittiprosessissa).  Keitto  lopetetaan  purkamalla  paine  kattilasta.  SO2 

johdetaan yleensä talteen, jolloin sitä voidaan käyttää myöhemmin uudestaan. Jäteliuos 

kerätään suoraan keittokattilasta jatkokäsittelyyn ja kattilan sisältö jäähdytetään.20,22

Kuva 6. Sulfiittiprosessi ammoniakin toimiessa emäksenä.22 
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Jäteliuoksesta voidaan jatkojalostaa sivutuotteita kuten etanolia, proteiineja, vanilliinia 

ja lignosulfonaatteja. Loput jäteliuoksesta kuivataan ja poltetaan. Perinteisessa kalsium 

sulfiittiprosessissa kemikaaleja ei kerätä talteen polton yhteydessä. Kalsiumjäteliuoksen 

poltossa vapautuu hieman rikkidioksidia ja muodostuu kalsiumsulfiitin ja kalsiumsulfaatin 

sekoitusta,  joka  menee  kaatopaikalle.  Magnesiumjäteliuoksen  polttoprosessissa 

muodostuu  MgO:ta,  joka  voidaan  uudelleen  reagoittaa  SO2:n  kanssa  ja  niin  käyttää 

uudelleen  keittoliuoksen  valmistuksessa.  Ammoniakkipohjaisessa  prosessissa 

ammoniakki menetetään poltossa ja vain SO2 saadaan talteen.20,22

4.1.3. Sulfiittiprosessin kemia

Sulfiittikeittoliuos muodostuu vedestä, rikkidioksidi kaasusta ja emäskationista. Liuoksen 

koostumusta kuvataan yleensä termeillä kokonais-SO2 ja yhdistynyt SO2. Kokonais-SO2 

ilmoittaa kaikkien sulfiitti-ionien määrää, kun taas yhdistetty SO2 kuvaa emäksen kanssa 

yhdistynyttä  SO2:sta,  joka  on  muodossa  M2SO3 liuoksessa.  Kokonais-SO2:n  määrä 

happamassa  sulfiittiliuoksessa  on  yleensä  5-10  %,  joka  tarkoittaa  noin  30-70  kg 

rikkidioksidia puutonnia kohti.20,22

Kuva  7.  Ligniinin  sulfonoituminen sulfiittiprosessissa,  rikkihapokeryhmän liittyminen  α-

hiileen.3 

Lasittumislämpötilassa  ligniini  muuttuu  pehmeämmäksi,  jolloin  delignifoituminen 

nopeutuu. Lämpötila onkin tärkein prosessin nopeuteen vaikuttava tekijä sulfiittikeitossa. 

Sulfiittiprosessissa  tapahtuvat  ligniiniin  liittyvät  reaktiot  voidaan  jakaa  sulfonointiin, 

hydrolyysiin ja kondensaatioon. Selluloosa pysyy melko stabiilina sulfiittiprosessissa eikä 

hajoa  merkittävästi.  Hemiselluloosa  hydrolysoituu  muodostaen  sokereita,  joita 

jäteliemessä onkin yli 50 % koko orgaanisesta massasta.20,22,23
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Sulfiittiprosessissa  ligniini  pilkoutuu  ja  siihen  yhdistyy  hydrofiilisia  funktionaalisia 

ryhmiä,  jotka  tekevät  siitä  liukoisempaa.  Keitossa  tapahtuu  useita  reaktioita,  jotka 

osaltaan vaikuttavat  ligniinin  pilkkoutumiseen.  Sulfonoinnissa vapaa rikkihapoke liittyy 

ligniiniin, jolloin siitä tulee hydrofiiliisempi (kuva 7). Rikkihapoke liittyy yleensä ligniinin 

fenyylipropaaniyksiköiden  α-  tai  γ-hiiliin. Hydrolyysissä  sulfonoitunut  ligniini  pilkoutuu 

pienemmiksi liukeneviksi molekyyleiksi ja näin syntyneet lignosulfonaattihappomolekyylit 

reagoivat  keittoliuoksen  emäksen  kanssa  muodostaen  liukoisia  suoloja. 

Hydrolysoituminen  tapahtuu  aromaattisten  ja  alkyyliosien  välisissä  eetterisidoksissa, 

pääasiassa  yleisimmissä  β-O-4-sidoksissa.  Ligniinin  hajoaminen  pienempiin  osiin 

tapahtuu  pääasiassa  hydrolyysilla.  Aromaattisten  rengaiden  väliset  eetterisidokset 

puolestaan  pysyvät  stabiileina  happamassa  sulfiittiprosessissa.  Korkeammilla  pH-

alueella  lähellä  neutraalia  bentseeni-eetteri-sidokset  kuitenkin  hajoavat  merkittävissä 

määrin.  Prosessin  delignifikaatio  riippuu  hyvin  paljon  pH  alueesta.  Kondensaatiossa 

ligniinifragmenttien  välille  syntyy  keitossa  uusia  sidoksia,  jolloin  syntyy  suuremman 

moolimassan fragmentteja. Näin syntyy lignosulfonaattia, jonka moolimassa voi vaihdella 

muutamasta sadasta lähes sataan tuhanteen daltoniin.  Sulfiittiprosessissa muodostuu 

lignosulfonaattia, jonka moolimassa-alue kattaa koko edellä mainitun alueen.20,22

4.3. Tuotanto

Kuten  aikasemmin  mainittiin,  ensimmäinen  sulfiittisellutehdas  rakennettiin  1874 

Ruotsissa. Sulfiittiprosessia käyttävien sellutehtaiden määrä on ollut tasaisessa laskussa 

1950-luvulta lähtien ja lähes poikkeuksetta uudet tehtaat käyttävät sulfaattiprosessia tai 

joitain  muita  uudempia  prosesseja.  Yleisesti  näillä  on  etuina  pienemmät  päästöt  ja 

keittokemikaalien palautus palautuspolttimissa.16,22 Nykyään noin 95% sellusta tuotetaan 

sulfaattiprosessilla.4 Sulfaattiprosessia käyttävissä tehtaissa jäteliuos yleisesti poltetaan, 

jolloin  sen  orgaaniset  komponentit  käytetään  polttoaineena.  Näistä  saatava  energia 

riittää yleensä tyydyttämään 80-100%:sti sellunkeiton energian tarpeen.1

Kemiallisen palautuksen yleistyessä sulfaattiprosessissa, suurin osa sulfiittiprosessia 

käyttävistä tehtaista on siirtynyt käyttämään vanhan kalsium-pohjaisen prosessin sijasta 

kationeina  natriumia,  magnesiumia  ja  ammoniumia,  jolloin  on  saatu  keittoprosessia 

tehokkaammaksi  ja  on  voitu  käyttää  kemikaalien  palautuspolttoa.  Näissä  on  saatu 

talteen metallikationit  ja  rikkidioksidi.  Ammoniumia  ei  saada palautuspoltossa talteen. 

Lignosulfonaatteja saadaan nykyään tehtaista, joissa ei käytetä palautuspolttoa tai joissa 

saadaan jäteliuosta ylimäärin polttoon nähden.2,16
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Lignosulfonaatin  arvo  kaupallisilla  markkinoilla  on  selvästi  suurempi  sen 

polttoainearvoa.16 Borregaard  Lignotechin  suomalaisen  välittäjän  edustajan  mukaan 

lignosulfonaatin hinta on 0,48 € kilogrammalta eli 480 € tonnilta. Hiilen markkina-arvo on 

tällä hetkellä noin 123 € tonnilta.24

Kemiallisessa  selluntuotannossa  eristettävää  ligniiniä  arvoidaan  tuotettavan  50 

miljoona  tonnia  vuodessa,  mutta  vain  muutama  prosentti  tästä  myydään  eteenpäin.4 

Arviot  vuotuisesta  lignosulfonaatin  myyntiin  menevästä  tuotannosta  vaihtelevat. 

Kaupallisen tuotannon on arvioitu olleen 2000-luvulla noin miljoona tonnia vuodessa.4 

Toisaalta on myös esitetty arvioita, joiden mukaan länsimaiden tuontanto olisi 800000 

tonnia vuodessa.16 Yleisesti vaikuttaa siltä, ettei mm. kehitysmaiden tuotantomääriä ole 

otettu  huomioon.  On  hyvin  mahdollista,  ettei  näissä  maissa  ole  painotettu 

ympäristönsuojelua  ja  mahdolliset  sulfiittijäteliuokset  päästetään  edelleen  suoraan 

vesistöihin.  Myöskään  Itä-Euroopan  ja  Venäjän  tuotantomääriä  ei  lähteissä  ole 

huomioitu,  vaikka  näissä  on  sulfiittiprosessia  käyttäviä  sellutehtaita.25 Kiinan 

viimeaikainen  lisääntynyt  kiinnostus  ympäristönsuojeluun  ja  -ongelmiin  saattaa  olla 

lisäämässä lignosulfonaattien tuotantoa maassa ja vuonna 2009 Kiinan tuotannon on 

arvioitu  olleen  jo  400000  tonnia.26,27 Suurin  yksittäinen  valmistaja  on  Borregaard 

Lignotech,  jolla  on  tuotantoa  Euroopassa  400000  tonnia  ja  70000  tonnia 

Yhdysvalloissa.3,16

Ligniinillä  on  arvioitu  vuonna  2004  käytävän  kauppaa maailmassa 300 miljoonalla 

dollarilla, josta suurin osa on sulfiittiprosessista saatavia tuotteita. Alunperin tarve löytää 

käyttöä  sulfiittiprosessin  jäteliuokselle  on  johtunut  ympäristösyistä.  Ligniinillä  ja 

lignosulfonaatilla  onkin  kuva  heikkolaatuisena  ja  halpana  jätetuotteena.  Nykyiset 

lignosulfonaatin markkinat ovat rajoittuneet lähinnä arvoltaan vähäisiin tuotteisiin kuten 

käyttöön  sidonta-aineena  ja  dispergointiaineena  ja  hyvin  kapeisiin  markkina-alueisiin, 

joilla  tapahtuva  kasvu  on  hyvin  vähäistä.  Vuonna  2004  aloitetun  EUROLIGNIN-

yhteistyöverkoston, johon kuuluu ligniinin tuottajia, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja ligniinin 

käyttäjiä,  tarkoituksena  on  lisätä  ligniinin  tutkimusta  ja  laajentaa  ligniinin  ja  sen 

johdannaisten käyttöä 2000 miljoonan euron markkinoiksi Euroopassa.4
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5. KÄYTTÖ

Perinteisesti  sulfiittiprosessin  jäteliuosta  on  käytetty  suoraan  sellaisenaan,  jolloin 

lignosulfonaatti  on  väkevöity  ja  käytetty  puhdistamattomana.  Näitä  jäteliuoksen 

käyttösovellutuksia  ovat  käyttö  tiepölynsidonta-aineena,  rehupellettien  sideaineena  ja 

rehujen  lisäaineena.  Nämä  perinteiset  käyttösovellutukset  ovat  yhä  tärkeitä  pienille 

tuottajille,  joilla  ei  ole  vähäisemmistä  tuotantomääristä  johtuen  resursseja 

lignosulfonaatin laajamittaisempaan puhdistamiseen. Suuremmat tuottajat ovat siirtyneet 

tuottamaan puhdistettuja lignosulfaatteja, joille on erikoistuneempia käyttösovellutuksia ja 

paremmat  markkinahinnat.  Taulukossa  4  esitetään näiden  kahden eri  puhtausasteen 

lignosulfonaattituoteryhmän eri käyttösovellutuksia.16

Taulukko 4. Lignosulfonaattien pääasiallisia käyttösovellutuksia.16 

Sulfiittiprosessin jäteliuos Puhdistetut lignosulfonaatit
Rehun ja pelletien sideaine
Rehun lisäaine
Pölyn sidonta-aine (mm. maantiet, 
kaivokset)
Rakeistaminen
Puutarhanhoito ja lannoitteet
Dispergointiaineena ja emulsioaineena
  maataloudessa
Jauhanta-apuaine
Metallimalmin prosessointi

Öljynporausnesteet
Värjäysaineiden ja pigmentien
  dispergointiaine
Proteiinien saostusaine
Parkitsemisaine
Kipsilevyjen valmistus
Sementin valmistus
Betonin notkistin
Kuumuudenkestävä savi ja keramiikka
Fenoliset pihkat
Lyijyakkujen levyt

Lignosulfonaatin  käyttö  betonin  notkistimena  oli  38  % maailman  koko  tuotannosta 

vuonna 2008. Lignosulfonaattia käytetään suurimmaksi osaksi dispergointiaineena, 67,5 

%  maailmantuotannosta,  ja  sideaineena  erilaisissa  teollisuustuotteissa  32,5  % 

maailmantuotannosta.28 Yleisesti  lignosulfonaatteja  käytetään  hyvin  monissa  eri 

käyttötarkoituksissa  ja  lisääntynyt  tutkimus  synnyttää  jatkuvasti  uusia  markkinoita.3 

Suurin  yksittäinen  lignosulfonaatin  käyttökohde  on  notkistimena  betonin 

valmistuksessa.16 
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5.1. Kemikaalien tuotannossa

Lignosulfonaattia  on  käytetty  aiemmin  suurissa  määrin  vanilliinin  ja  DMSO:n 

valmistuksessa.  Hapettamalla  lignosulfonaattia  tai  sulfiittijäteliuosta  emäksisissä 

olosuhteissa saadaan valmistettua vanilliinia (kuva 8). Samalla saadaan dimetyylisulfidia 

ja  metyylitiolia.  Dimetyylisulfidia  voidaan hapettaa  edelleen,  jolloin  saadaan DMSO:ta 

jota käytetään liuottimena. Nykyään vanilliinia tällä tavalla valmistetaan ainakin Norjassa 

ja Japanissa.3,12,29

Kuva 8. Havupuun lignosulfonaatin hapettaminen vanilliiniksi. 

5.2. Betonin valmistuksessa

Lignosulfonaatteja  ja  muita  sulfonoituja  ligniinejä  käytetään  laajasti  betoni-  ja 

sementtiteollisuudessa.  Niitä  käytetään  monissa  sovellutuksissa  mm.  jauhanta-

apuaineina,  huokoistamisaineena  ja  betonin  notkistimena.  Niillä  myös  säädetään 

sementin  kovettumisnopeutta.  Jauhettaessa  sementin  raaka-aineita,  jauhantamyllyyn 

lisätään  lignosulfonaattia.  Lignosulfonaatti  reagoi  mekaanisen  rasituksen  rikkomien 

sidosten  kanssa.  Ilman  lisäaineita  jauhepartikkelien  rikkoutuneet  sidokset  reagoivat 

vapaasti muiden partikkelien kanssa ja tästä aiheutuu jauheen paakkuuntumista.12

Toinen  yleinen  lignosulfonaatin  käyttötarkoitus  betonin  valmistuksessa  on  sen 

käyttäminen notkistimena. Notkistin toimii pinta-aktiivisena aineena betonissa ja hajoittaa 

sementtipartikkeleita.  Näin  betoni  pysyy  notkeana  pitempään  ja  vähemmällä 

vesimäärällä, jolloin lopullisesta kovettuneesta betonista saadaan kestävämpää.16
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5.3. Öljynporauksessa

Öljynporauksessa  käytetään  lignosulfonaattia  porausnesteen  eli  mudan  yhtenä 

komponenttina. Tähän käyttöön modifioituja lignosulfonaatteja markkinoidaan kromi- tai 

ferrokromilignosulfonaatteina. Näitä saadaan hapettamalla lignosulfonaatteja kromaatilla 

tai  dikromaatilla  ja  lisäämällä  rautasuoloja.  Poratessa porausmutaa pumpataan onton 

porausputken  sisällä  porauspäähän,  jossa  olevista  suuttimista  se  pääsee  ulos. 

Porausnesteen  eli  mudan  tehtävänä  on  sitoa  ja  siirtää  porauksessa  syntyvä  massa 

pinnalle  sekä  toimia  jäähdyttimena  ja  liukastimena.  Lignosulfonaatin  tehtävänä  on 

mudassa  olevan  saven  dispersiointi  ja  hydratointi.  Kuitenkaan  se  ei  tee  samaa 

porausvaiheessa  kalliosta  irtoavalle  maamassalle,  mikä  on  tärkeää  porausmudan 

kierrätystä  ajatellen.  Mudan  tehtävänä  on  nostaa  porausmurske  maan  pinnalle 

partikkeleina,  jotka  voidaan  suodattaa  pois,  jolloin  muta  voidaan  kierrättää  takaisin 

poraukseen. Lignosulfonaatin täytyy tehdä mudasta geelimäistä paikoillaan ollessaan ja 

nestemäistä  porausalueella  sekä  pysyä  stabiilina  kaikenlaisista  kontaminaatioista 

huolimatta sekä sietää kohonneita lämpötiloja aina 200 °C:n lämpötilaan asti.12,30,31

5.4. Lyijyakuissa

Lyijyakuissa  käytetään  puhdistettua,  modifioitua  lignosulfonaattia  pidentämään  akun 

käyttöikää.3 Negatiivisen elektrodin pinta tehdään valmistusvaiheessa huokoiseksi, jotta 

sen  reaktiopinta-alaa  ja  akun  tehokkuutta  saadaan  suuremmaksi.  Akku  ladattaessa 

negatiiviselle  elektrodille  muodostuu  lyijykiteitä.  Ilman  lignosulfonaattia  lyijykiteet 

muodostuvat  kerrosmaisesti  vähentäen  huokoisen  elektrodin  reagointipinta-alaa. 

Lignosulfonaatin  läsnäolo  puolestaan  mahdollistaa  neulasmaisten  lyijykiteiden 

muodostumisen negatiiviselle elektronille eli estää negatiivisen elektrodin reagointipinta-

alan pienentymistä ja siten estää akun tehon menetystä.32 Lignosulfonaatin avulla akun 

latauskertoja  saadaan  kasvatettua  useisiin  tuhansiin  (kuva  9).32,33 Lignosulfonaattia 

lisätään negatiivisille elektroneille noin 0,1-0,5 %, jolla saadaan akun elinikää kasvatettua  

päivistä vuosiin.3
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Kuva 9. Lignosulfonaatti konsentraation vaikutus lyijyakun latauskertoihin.33 

5.5. Dispergointiaineena musteissa

Lignosulfonaattia  ja  sulfonoituja  ligniinejä  käytetään  musteiden  valmistuksessa 

dispergointiaineena.  Ne  toimivat  myös  mm.  jauhanta-apuaineena  ja  suojaavana 

kolloidina.3

Perinteisiä  luonnollisia  kuituja  kuten  villaa  ja  puuvillaa  on  värjätty  ja  värjätään 

värikylvyssä  musteliuoksella.  Liuokseen  liuenneet  mustemolekyylit  muodostavat 

kemiallisia  sidoksia  värjättävän  kuidun  pinnan  kanssa.  Monet  synteettiset  kuidut 

puolestaan ovat kemiallisesti reagoimattomia, joten perinteiset luonnonkuidulle sopivat 

musteet ja värjäystekniikat eivät sovellu niille. Tarvittava tekniikka synteettisien kuitujen 

värjäämiseen, dispersiovärjäys, kehitettiin 1960-luvulla.6

Dispersiotekniikassa  mustepartikkelit  adsorboivat  anionista  dispergointiainetta 

pinnalleen, jolloin se muodostaa partikkelin pinnalle negatiivisen varauksen. Varauksen 

ansiosta  mustepartikkelit  hylkivät  toisiaan,  jolloin  niiden aggregoituminen hidastuu,  ja 

liuos  pysyy  stabiilina.  Valmistusvaiheessa  lisätyn  dispergointiaineen  määrä 

lopputuotteessa voi olla jopa 50 %.3,34

Dispergointiaineelta  vaaditaan  monia  ominaisuuksia  kuten  vähäinen  tahraavuus, 

vaahtoamattomuus,  kyky  säilyttää  seoksen  stabilisuus  korkeissa  lämpötiloissa, 

reagoimattomuus  mustemolekyylin  kanssa,  helppo  sumukuivattavuus  ja  kyky  toimia 

jauhanta-apuaineena.  Vain  kolme  ainetta,  lignosulfonaatti,  sulfonoitu  kraft  ligniini  ja 

naftaleenisulfonaatin  kondensaatiotuotteet,  täyttävät  nämä  ehdot  ja  toimivat  riittävän 

hyvin.  Näistä ligniinipohjaisilla  on etuna parempi  lämmönkestävyys  ja  halvempi  hinta. 

Lignosulfonaattia  voidaan  polymeroida  entsymaattisesti,  jolloin  sen  dispersio-
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ominaisuudet  paranevat.  Ligniinipohjaisia  mustedispergointiaineita  käytetään 

maailmanlaajuisesti 25000 tonnia vuodessa.3,6,35

5.7. Maataloudessa

Lignosulfonaatteja käytetään maataloudessa rehupellettien ja lannoitteiden sideaineena. 

Se parantaa materiaalien käsiteltävyyttä  pinnoittamalla ja sitomalla pieniä partikkeleita 

yhteen,  jolloin  niiden  pölyävyys  pienenee  ja  kestävyys  paranee.  Vesiliukoisina  ja 

luonnollisina  aineina  lignosulfonaatit  hajoavat  helposti  ympäristössä  ja  eläinten 

ruuansulatuksessa. Lisäksi raakalignosulfonaatin sisältämä sokeri nostaa rehupellettien 

ravintoarvoa  ja  antioksidanttina  lignosulfonaatti  parantaa  rehuun  lisättyjen  vitamiinien 

säilyvyyttä.16 Lignosulfonaatti toimii liukastimena pelletinvalmistuksessa ja siten vähentää 

energian kulutusta sekä nostaa valmistuksen tehokkuutta.36

Raudan,  kuparin,  sinkin,  mangaanin,  magnesiumin,  boorin  ja  näiden  yhdistelmien 

lignosulfonaattikomplekseja  käytetään  kasvilannoitteina  vähäravinteikkaassa  maassa. 

Metalliravinteiden  levittäminen  vesiliukoisen  kompleksointiaineen  eli  lignosulfonaatin 

seassa ehkäisee metalli-ioneja polttamassa kasvien lehtiä.37

Lignosulfonaateilla on todettu olevan myös monia muita maataloustuotteille hyödyllisiä 

ominaisuuksia kuten sen on todettu mm. parantavan rehujen tehokkuutta märehtijöillä, 

estävän  ruuansulatusvaivoja  karjalla  ja  toimivan  antibioottina  tiettyjä  mikrobikantoja 

vastaan.  Lignosulfonaattien  dispersio-ominaisuutta  käytetään  maataloudessa  hyväksi 

hyönteis-,  rikkaruoho-  ja  sienimyrkyissä,  jotka  usein  ovat  orgaanisia  ja  veteen 

liukenemattomia aineita. Maailmanlaajuisesti ligniiniä käytetään hyönteismyrkyissä noin 

18000 – 20000 tonnia vuodessa.16

5.8. Muu käyttö

Lignosulfonaatteja  käytetään  vedenkäsittelyssä  ja  teollisessa  puhtaanapidossa. 

Lämpökattiloiden ja jäähdytystornien veteen lisätty lignosulfonaatti  estää kovan veden 

suolojen saostumista metallien pinnoille. Puhdistusliuoksissa lignosulfonaatti  toimii lian 

dispergointiaineena.3,38

Lignosulfonaattia käytetään mm. väriaine-,  rehu- ja puupellettien sideaineena ja se 

parantaa  pellettituotannon  tehokkuutta  toimimalla  liukastimena  pelletien 

valmistusvaiheessa.3,6,36 EU:n pyrkimys lisätä uusiutuvan energian käyttöä on lisäämässä 

puupellettien  käyttöä  Suomessa.39  Kuokkanen39,40 työryhmineen  on  tutkinut 
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lignosulfonaatin  käyttöä  puupellettien  valmistuksessa ja  sideaineena.  Lignosulfonaatin 

havaittiin  lisäävän  pellettien  tuotantonopeutta,  vähentävän  tuotantoon  tarvittavan 

energian  määrää  ja  tuovan  säästöjä.  Toisaalta  lignosulfonaatin  todettiin  nostavan 

pellettien  rikkipitoisuutta,  joten  lignosulfonaattia  voidaan  lisätä  puupelletteihin  vain 

enintään 0,5 %.40 

Kaivosteollisuudessa  lignosulfonaattia  käytetään  malmirikastuksessa 

malmiflotaatiolla.3,12 Keramiikan  ja  tiilen  valmistuksessa  lignosulfonaattia  käytetään 

vedenvähentimenä kuten myös betoniteollisuudessa.3,12
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Ligniiniä  on  saatavilla  hyvin  suuria  määriä,  mutta  suurin  osa  tästä  poltetaan 

selluntuotantolaitoksien yhteydessä. Lignosulfonaattia käytetään hyvin laajasti erilaisissa 

käyttösovellutuksissa.  Kuitenkin  useat  näistä  markkinoista  ovat  marginaalisia. 

Tutkimuksen  ja  modifioinnin  kautta  lignosulfonaatille  ja  ligniinille  voitaisiin  löytää 

parempia  ja  laajempia  käyttösovellutuksia,  jolloin  sitä  voitaisiin  markkinoida 

polttoainekäyttöä huomattavasti korkeammalla hinnalla. 

Lignosulfonaatilla  ja  ligniinillä  on  tutkittu  olevan  antibioottisia  ja  antioksidanttisia 

ominaisuuksia,  jotka  voisivat  olla  hyödyksi  maataloudessa,  ruokateollisuudessa  ja 

lääketeollisuudessa. Lignosulfonaatin käytöllä eläinrehuissa voidaan vähentää eläinten 

sairauksia ja siten parantaa tuotantotehokkuutta sekä korvaamalla  antibiootteja  tuoda 

säästöjä. 

Lisääntyvä puupellettituotanto oletettavasti  tulee lisäämään lignosulfonaatin käyttöä, 

sillä  sen  on  todettu  parantavan  pellettituotannon  tehokkuutta  ja  toimivan  hyvin 

sideaineena. Lignosulfonaattien korkea rikkipitoisuus toisaalta hankaloittaa sen käyttöä 

puupellettien sideaineena. 

Ligniinien  hyödyntämistä  toisaalta  haittaa  sen  rakenteen  monimutkaisuus  ja 

monipuolisuus eri kasvilajien välillä. Sulfiittiprosessissa saatava lignosulfonaatti on vain 

harvoin sulfonoitunut käyttösovellutuksensa kannalla optimaalisesti  ja sen moolimassa 

vaihtelee  suuresti.  Lignosulfonaattien  modifioinnilla  voisi  olla  kuitenkin  mahdollista 

parantaa niiden käyttökelpoisuutta ja löytää uusia markkinoita.
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