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TSELLULOOSI TEHNOLOOOGIA 

 

SISSEJUHATUS 
 
Puidu keemiline töötlemine jaguneb mitmeks tööstusharuks, mida iseloomustab 
allpooltoodud skeem. 
 

 
 
 

Joonis 1. Puidu keemiline töötlemine ja tooted 
 

Suurimat tähtsust puidu keemilise töötlemise valdkonnas omab tselluloositööstus, 
toodangu mahuga maailmas ligikaudu 200 mln tonni. Samas on ka kauaaegselt 
puhtmehaanilisel tehnoloogial põhinenud puitmassi tootmisesse  hakanud lisanduma 
keemilised protsessid, mis parandavad toodete omadusi ja vähendavad energeetilisi 
kulutusi.  
 
Maailma tselluloosi- ja puitmassitööstus toodab erinevaid tooteid, mida kasutatakse 
peamiselt paberi ja papi valmistamiseks. Need tooted jagunevad klassidesse, mille 
nimetused eesti, inglise ja soome keeles on esitatud järgnevas tabelis. 
Tselluloositööstuse poolt toodetav tselluloos ei ole keemiliselt puhas tselluloos 
(inglise keeles cellulose), vaid tööstuslik toode, mis sisaldab lisandina suuremal või 
vähemal määral puidu teisi keemilisi komponente. 
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Tabel 1 

Tselluloosi- ja puitmassitööstuse tooted 
 

 
Eesti 

 
Inglise 

 
Soome 

Saagis 
puidust, 

% 
Tselluloos Chemical pulp Kemialinen massa 40 - 55 
Pooltselluloos Semichemical pulp Puolikemiallinen massa 55 - 80 
Puitmass Mechanical pulp Mekaaninen massa 95 - 98 
Defibröörpuitmass Groundwood (GW) Hioke 95 - 98 
Rafinöörpuitmass Refiner mechanical pulp 

(RMP) 
Hierre 80 - 95 

Keemiline puitmass Chemimechanical pulp 
(CMP) 

Kemimekaaninen 
massa 

85 - 90 

Termomehaaniline 
puitmass 

Thermomechanical pulp 
(TMP) 

Termomekaaninen 
massa 

85 - 95 

Keemilis-termiline 
puitmass 

Chemi-
thermomechanical pulp 
(CTMP) 

Kemitermomekaaninen 
massa 

80 - 90 

Pleegitatud 
keemilis-termiline 
puitmass 

Bleached chemi-
thermomechanical pulp 
(BCTMP) 

Valkaistu 
kemitermomekaaninen 
massa 

80 - 90 

 
Valdav enamus tselluloosist toodetakse tänapäeval sulfaatmeetodil. Sulfaatkeet 
toimub kontsentreeritud keedukemikaalide (NaOH ja Na2S) lahusega, mille 
tulemusena lahustub puidust üle 50%. Nimetus sulfaattselluloos tuleneb ajalooliselt 
sellest, et kemikaalide regenereerimiseks kasutatakse naatriumsulfaati. 
 
Lisaks tselluloosile toodetakse maailmas erinevatel meetoditel ka pooltselluloosi. 
Pooltselluloosiks nimetatakse toodet seepärast, et ta sisaldab lisaks tselluloosile 
suuremal määral muid puidu keemilisi komponente. Pooltselluloosi saagis puidust on 
piirides 55 - 80%, puhta tselluloosi sisaldus puidus aga 40 -50%.  
 
Levinuimaks pooltselluloosi tootmise meetodiks on neutraalsulfitmeetod (NSSC 
pulp). Selle meetodi puhul kasutatakse keedukemikaalidena naatriumsulfitit (Na2SO3) 
ja naatriumhüdroksiidi.  
 
Toodet, mille saagis puidust ületab 80%, nimetatakse puitmassiks, sest selles tootes 
on enamalt jaolt säilinud kõik puidu keemilised komponendid. Puitmassi saamisel 
võib kasutada ka kemikaale, kuid nende kulu on tunduvalt väiksem kui pooltselluloosi  
ja tselluloosi tootmisel. Kemikaalidega immutatud laastust saadud puitmassi 
nimetatakse keemiliseks puitmassiks. Kui immutatud laastu jahvatus toimub kõrgel 
temperatuuril, siis on tegemist keemilis-termilise puitmassiga. 
 
Eestis toodetakse pleegitamata sulfaattselluloosi Kehras paiknevas Singapuri 
päritolu Tolaram Grupile kuuluvas ettevõttes Horizon Pulp & Paper. Ettevõte on 
asutatud 1938. a ja oli sel ajal moodsamaid Euroopas. Tänaseks on enamik 
seadmeid suhteliselt vanad, kuid ettevõttes toimub siiski pidev renoveerimine, millega 
on tselluloosi toodangumaht viidud üle 60000 tonni aastas. Kogu tselluloos 
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töödeldakse ettevõttes ümber paberiks, mis turustatakse üle maailma rohkem kui 30 
riiki. Lisaks toodab ettevõte sisseveetavast pehmepaberist tooteid. 
 
Uusima kaasaegse tehnoloogiaga on Kundas asuv keemilise haavapuitmassi tehas 
AS Estonian Cell , mis alustas tootmist 2006. aasta aprillis. Täiesti uue tehase 
rajamisinvesteeringu maht on 2,4 miljardit Eesti krooni ja on seega suuruselt teine 
välisinvesteering Eesti tööstusesse. Tehasel on kolm osanikku - Austria kontsern 
Heinzel Group, EMACS Privatstiftung kuuluv fond ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupank (EBRD). Tehase ehituse peatöövõtja oli RWE Industrie-Lösungen 
GmbH, seadmed tarnis Austria firma Andritz. Täisvõimsusel hakkab tehas tootma 
140 000 tonni haavapuitmassi aastas, mis on erinevate kvaliteetpaberite tooraineks.  
 
Tehases kasutatavat tehnoloogiat tähistatakse rahvusvaheliselt lühendiga APMP, 
mis lähtub ingliskeelsest terminoloogiast ja tähendab leelisperoksiidpuitmassi. 
Tehnoloogia iseärasuseks on samaaegne naatriumhüdroksiidi ja vesinikperoksiidi 
kasutamine, mis töstab jahvatusprotsessi efektiivsust ja võimaldab saada kõrge 
valgesusega toodanfut. 
 
Tselluloosi- ja puitmassitööstuse arengu ajaloolised pöördepunktid maailmas:  
 

1840 Putmassi valmistamise leiutamine Saksamaal 
1854 Tselluloosi esmakordne saamine puidust Inglismaal 
1867 Benjamin Tlghmani (USA) patent sulfittselluloosi vqlmstamise meetodile 
1870 Puitmassi esmakordne tööstuslik tootmine 
1874 Sulfittselluloosi tööstusliku tootmise algus 
1884  Karl Dahl leiutab sulfaattseluloosi valmistamise tehnoloogia Saksamaal 

 
1 TSELLULOOSITÖÖSTUSE PUITTOORAINE 
 
1.1 Üldist 
 
Tselluloositööstuse peamiseks tooraineks on puit. Vähesel määral keedetakse 
tselluloosi ka muust taimsest toorainest (õled, pilliroog jne). Erinevalt paljudest 
teistest loodusvaradest on puit taastuv loodusvara ja seetõttu eriti väärtuslik, sest 
oskusliku kasutamise korral võib puiduvarusid lugeda ammendamatuteks.Metsaga 
on kaetud ca 1/3 maismaast, millest  ~35% on kasutuskõlbulik. Maailma puiduvaru 
suuruseks hinnatakse ~320 mlrd. tm, millest 1/4 paikneb Siberis ja Kaug-Idas. 
 
Maailma tselluloositööstuse toorainebaasis suureneb pidevalt metsaistanduste 
osatähtsus.Metsakasvatuseks on soodsad klimaatilised ja pinnasetingimused näiteks 
Lõuna-Ameerikas. Tsiilis, Brasiilias, Argentiinas ja ka Uus-Meremaal kasvab okaspuu 
näiteks ~10 korda kiiremini kui Rootsis. Umbes sama kehtib ka lehtpuu kohta. 
Brasiilias on 300 000 t aastatoodanguga eukalüptitselluloosi tehase toorainevajaduse 
rahuldamiseks vaja 30 000 ha metsa. Rootsis on sama toodangumahuga 
kasetselluloositehase jaoks metsa vaja 220 000 ha. 
     
Tselluloosi valmistamiseks on väärtuslikemateks puuliikideks okaspuud, millest võib 
saada paremate tugevusomadustega tselluloosi. Põhjuseks on peamiselt 
okaspuukiudude suurem pikkus. Okaspuutselluloosi hindmaailmaturul on 
lehtpuutselluloosi hinnast veidi kõrgem. Lehtpuutselluloos annab aga paberile ka 



 7

siiski palju häid omadusi (ühtlane struktuur, head trükiomadused jne), mistõttu teda 
kasutatakse eriti just trükipaberite kompositsioonis väga suurtes kogustes. 
Okaspuidust ei ole märkimisväärseid erinevusi männi ja kuuse vahel, kui keedetakse 
sulfaattselluloosi, mis on maailmas peamine tselluloosiliik. Kuusetselluloosi keetmisel 
on väiksem kõrvalsaaduste saagis, kuna  kuuses on vähem ekstraktiivaineid. 
Sulfittselluloosi valmistamiseks sobib aga ainult kuusepuit, kuna männi lülipuidus 
sisalduvad fenoolsed ühendid põhjustavad ligniini kondenseerumise ja 
lahustumatuks muutumise happelisel hüdrolüüsil. Lehtpuidu (kask) negatiivseteks 
omadusteks on halb kooritavus, lehtpuuvaigule iseloomulikest omadustest tingitud 
vaiguraskused ja väikesest kiupikkusest tingitud ebameeldivused. Lehtpuit on aga 
kergemini keedetav ja pleegitatav (väiksem ligniinisisaldus) ja annab suurema 
saagise puidu kuivainest ning eriti katla ühest kuupmeetrist, kuna ta (kask) omab 
suurt baastihedust. 
 
1.2 Puidu koorimine  
 
Männis, kuuses ja kases on koort 12-13%. Puidu transportimisel läheb sellest 10-
30% kaduma. Koore keemilist koostist iseloomustab kõrge ekstraktiivainete (30-40%) 
ja mineraalainete ( 2-5% ) sisaldus. Koorega tuleb kaasa sageli ka kivitükke ja liiva. 
Kiudainet saab koorest väga vähe ja kiudude mõõtmed on väikesed. Koor põhjustab 
tselluloosi prügisust kuna ta ei kee kõigi keedumeetodite puhul korralikult läbi.  
Puitmassi tootmisel on koor vajalik täielikult eraldada. Sama nõue kehtib ka 
sulfittselluloosi ja lehtpuu sulfaattselluloosi tootmisel. Okaspuu sulfaattselluloosi 
tootmisel on vaja eraldada koor vähemalt 90% ulatuses. Sulfaatkeedul ja pleegitusel 
kooreosakesed enamuses lahustuvad. 
 
Puitu võib koorida:   

- koorimistrumlites 
    - rootorkoorimispinkides 
    - hüdraulilisel meetodil. 
 
Tselluloositööstuses kasutatakse valdavalt trummelkoorimist, mis võimaldab väga 
suurt tootlikkust. Trummelkoorimist võib teostada märjal või kuival meetodil lühikese 
või pika puu trumlites. Lühikese puu trumlites on optimaalne puude pikkus 50-70% 
trumli läbimõõdust ning trumli täiteaste 50%. Trumlite kalle on 1: 100 ja 1 : 200 ning 
pöörlemiskiirus ~0,1 p/min. Trumli ribide vahed on tavaliselt 45 mm. Tabelis 2 on 
iseloomustatud koorimistrumlite tehnilisi parameetreid ja joonisel 2 on kujutatud 
koorimistrumli põhimõttelist konstruktsiooni. 
 

 
Tabel 2 

Firma Rauma koorimistrumlid 
 
Mõõtmed, m 4,0 x 20 4,5 x 25 5,0 x 30 3,8 x 60 
Maht, m3 250 400 590 680 
Võimsus, kW 270 440 610 630 
Materjali pikkus, m 2,3 2,7 3,3 7,0 
Tootlikkus, m3/h 

- okaspuit 
- lehtpuit 

 
80 - 130 
60 - 100 

 
180 - 280 
130 - 180 

 
300 - 450 
180 - 280 

 
270 - 350 
140 - 200 
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Joonis 2. Koorimistrumli põhimõtteline konstruktsio on 
 

1 – avatud sektsioon  2 – pilud koore eealdamiseks  3 – tõmbeventilatsioon  4 – 
propsid koorimisele  5 – suletud sektsioon  6 – tugirull  7 – kooretranspotöör  8 – 
koorepurusti  9 – pritsvesi  10 – kooritud puidu transportöör  11 – reguleeritav tõke  
12 – kooritud puit  13 - trumliribid 
 
Puidu liikumine trumlites on kaootiline. Pika puu trumlites liigub puit oma pikitelje 
suunas. Trumlite optimaalne täiteaste on 20-30%. Sisse võib panna veidi ka lühikest 
materjali. Trumli tootlikkus sõltub läbimõõdust, täiteastmest ja pöörlemiskiirusest. 
Koorimistulemust ja ka tootlikkust mõjutab suurel määral temperatuur (külmunud puit) 
ja niiskus. Koorimisel leiab aset kiukadu, mida mõjutab trumli kooreavade suurus ja 
materjali läbimõõt. Kvaliteetse lähtematerjali puhul on kaod olenevalt vajalikust 
puhtusastmest ( koorimise kestusest ) 1 - 5%. Materjali läbimõõdu vähenemisel alla 
60mm hakkab kiukadu järsult suurenema. Kaod tekivad peamiselt katkemistest ja 
lõhenemistest. Koorimisel tekkiv materjali otste pintseldumine halvendab laastu 
kvaliteeti, mis on eriti oluline sulfitkeedul ja puitmassi valmistamisel. 
 
Märgkoorimisel tekib palju heitvett, mis on tugevasti saastatud koores leiduvate 
fenoolsete ühenditega ja lahustumatu orgaanilise ainega. Heitvee kogus on 1 - 7m3 1 
tm materjali kohta. 
 
1.3 Laastu valmistamine 
 
Tselluloosi tootmiseks vajalik laast valmistatakse peamiselt ketasraiemasinatel, mille 
konstruktsiooni on kujutatud joonisel 3. 
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Joonis 3. Ketasraiemasin 
 
1 – terasketas  2 – noad  3 – imevtoru  4 – ava kettas  5 – laastu väljumistoru             
6 – puidu sisenemistoru  7 – raiemasina korpus  8 – laba  9 – ajam – 10 – hooratas  
11 – töödeldav puitpakk  12 - tuginuga 

 
Raielaastu on kujutatud järgmisel joonisel. Laastu optimaalne pikkus on 10 - 30 mm 
ja paksus 2 - 5 mm. 

 
 

Joonis 4. Raielaast 
 
Ehkki laastu pikkust saab raiemasinas reguleerida, toimub üksikute laastude pikkuste 
hajumine Gaussi kõvera järgi ning laastu pikkus on sõltuvuses puidu omadustest ja 
raiumistingimustest. Raiumisel toimub paljude puidukiudude katkemine ja keskmine 
kiupikkus muutub seda väiksemaks, mida väiksem on laastu pikkus. 
 
Laastu paksust ja laiust ei ole praktiliselt võimalik reguleerida. Need parameetrid 
sõltuvad raiemasina konstruktsioonist, laastu pikkusest, puiduliigist ja 
raiumistingimustest. Paksuste ja laiuste hajumine on palju suurem kui pikkuste 
hajumine. Kui pikkusel on see normaalselt ~20%, siis paksusel ~40%.  
 
Laast saab raiumisel muljuda (noa ja kontranoa vahel) ja need muljumiskahjustused 
võivad põhjustada tselluloosi tugevuse langust, eriti just sulfitkeedul. Muljumise 
tulemusena suureneb ka ebasoovitava peenfraktsiooni kogus. Laastu fraktsioonilist 
koostist määratakse sõelanalüüsiga. Fraktsiooniline koostis iseloomustab raiemasina 
tööd. 
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Sorteerimiseks paksuses peab kasutama pilusõela. Liiga suur ja paks laast põhjustab 
läbikeemata puiduosakeste sisaldust tselluloosis. Liiga väike ja õhuke laast 
vähendab tselluloosi saagist ja tugevust. Suur ja jäme laast suunatakse täiendavale 
peenestamisele.  
 
Tuginoa ülesandeks on toetada raiutavat notti ja takistada selle murdumist või 
lõhenemist raiumise ajal. Oluline on noa ja kontranoa vaheline kaugus c ja terade 
väljaulatuvus u. Koos etteandenurgaga määrab u laastu pikkuse 
 

l = u/sinε 
 
Selleks, et laast pääseks kahjustamata läbi ketta, peab ava kõrgus h olema vähemalt 
     

h = u/tanε 
Raiemasina nurkparameetrid: 
 
   ε - söötenurk (etteandenurk) 
   α - tõmbenurk (veonurk) 
   β - teritusnurk 
   λ - eesnurk (esipinna ja söötesuuna normaali 
         vaheline nurk). 
   λ = 90° - ( α + β + ε ) 
 
Joonisel 5 on graafiliselt näidatud nurkparameetrid ja raiumisel pakule mõjuvad jõud. 
 

 
 

Joonis 5. Raiemasina töö nurkparameetrid ja pakule mõjuvad jõud 
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Tasakaalutingimuse järgi tera poolt tekitatav jõud P on tasakaalus  tera pindadega 
risti olevate jõududega N  ja N". N  saab lahutada  2 komponendiks: P1, mis mõjub 
kiudude suunas ja P2, mis mõjub ristsuunas kiududele ja etteandele. Kuna puidu 
tugevus ristikiudu on väike, siis põhjustab P2 puidu lõhenemist tükkideks. Kui eesnurk 
λ kasvab, suureneb lõhestamist põhjustav jõukomponent P2. Nii tekkiv laast on 
õhuke ja raiumisenergia kulu on väike. Kui eesnurk on aga väike, eraldub laast 
kiudude suunas jõukomponendi P1 mõjul. Laast on paks ja energiakulu on suur. 
Kuna puit lõheneb suure λ puhul kergemini, on sellisel juhul ka laast vähem 
kahjustatud ja peenfraktsiooni kogus väiksem.  
 
Raiumist mõjutab tugevasti ka puidu niiskus, sest niiskusest sõltub puidu tugevus. 
Niiskuse langedes alla küllastuspiiri       ( 30% ) suureneb energiakulu, laast muutub 
õhemaks ja kasvab peenfraktsiooni kogus. Jäätunud puidu puhul on olukord 
samasugune. Laastu omadusi mõjutab veel lõikekiirus, mis on määratud pöörete 
arvuga. Suurem kiirus - rohkem peenfraktsiooni.   
 
 
 
2 SULFAATKEEDU TEHNOLOOGIA 
 
2.1 Sulfaattselluloosi tootmise tehnoloogiline skee m 
 

 
 

Joonis 6. Pleegitamata sulfaattselluloosi tootmise tehnoloogiline skeem 
 
 1 – keedukatel  2 – väljapuhumismahuti  3 – oksapüüdur  4 – pesufilter 
 5 – musta leelise mahuti  6 – sõelsorter  7 – keerissorter  8 – massitihendaja 
 9 – massibassein  10 – valge leelise mahuti  11 – meesa  12 – kaustisaator 
 13 – rohelise leelise mahuti  - 14 – soodaagregaat  15 - aurutusseade    
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2.2 Sulfaatkeedu leelis 
 
Keeduleelis koosneb valgest ja mustast leelisest. Valge leelis on orgaaniliste 
lisanditeta keeduvedelik, mille aktiivsed keemilised komponendid on 
naatriumhüdroksiid ja naatriumsulfiid. Lisanditena sisaldab ta naatriumkarbonaati, 
naatriumsulfaati jt keemilisi komponente. Leelist iseloomustavad: 
 

• Aktiivleelis    - NaOH + Na2S 
• Sulfiidsus    - (Na2S / NaOH+Na2S) %  = 25 – 30% 
• Kaustiseerimisaste   -        (NaOH / NaOH+Na2CO3) %   =   82 - 88% 
• Taandamisaste   - ( Na2S / Na2S+Na2SO4) %     >   90% 
• pH, mis on keedu alguses 13 - 14 ja keedu lõpus 12 - 13. 

 
 
2.3 Perioodilise keedu katlad ja abiseadmed 
 
Kasutatakse 25-30 mm paksusest katlaterasest keevitus- või neetühendus- 
tehnoloogiaga valmistatud 120 - 300 m3 mahutavusega katlaid, mis on arvutatud 
töörõhule 1,0 - 1,2 MPa. Kuna sulfaatkeet toimub  leeliselises keskkonnas, mis 
korrodeerib terast minimaalselt, ei vaja katlad sisemist kaitsekihti korrosiooni vastu. 
Mõnikord valmistatakse katlad siiski ka bimetallist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Joonis 7. Keedukatel 

 
 1,5 – tsirkulatsioonitorud   
  2 – tsirkulatsioonisõel   
  3 –  tsirkulatsioonipump  
  4 – soojusvaheti   
  6 - pihustusseade 
 

 
Katlad on varustatud sundtsirkulatsiooni süsteemiga, milles leelis liigub pidevalt läbi 
soojusvahetaja. Kasutatakse toru tüüpi ujuva torulauaga soojusvahetajaid. Pumba 
tootlikkus peab võimaldama 12 - 15 kordset leelise tsirkulatsiooni keedulahuse 
temperatuuri tõstmise perioodil. Leelis võetakse katlast tsirkulatsioonisõela tagant, 
mis võib paikneda katla alumise kolmandiku piiril või keskosas. Soojusvaheti läbinud 
leelis suunatakse osaliselt läbi pihusti katla ülaosasse ja osaliselt katla alumise 
koonuse allosasse. 
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Joonis 8. Soojusvaheti 

 
 
Perioodilise sulfaatkeedu üksik katel ei kindlusta tehase vajalikku tootlikkust, seetõttu 
on neid keedujaoskonnas suuremal arvul ja nende töö on sünkroniseeritud teiste 
abiseadmetega. 

 
 

Joonis 9. Keedujaoskond 
 
 
2.4 Keeduprotsess ja režiim 
 
Laast laaditakse kateldesse katelde kohal paiknevatest laastupunkritest. Oluline on 
saavutada maksimaalne laastu paiknemistihedus katlas. Laastu loomulikul 
langemisel võib saavutada täiteastmeks 0,30 - 0,35. Täiteaste sõltub laastu 
niiskusest, puidu tihedusest ja laastu mõõtmetest. Täiteastme suurendamiseks 
kasutatakse laastu aurutamist ja piserdamist keeduleelisega katlasse andmisel. 



 14

Täiteastme võib nii viia kuni 0,40-0,43. Aurutamisel eemaldatakse ka laastust osa 
õhku ja tõstetakse ta  temperatuuri, mis kiirendab keeduprotsessi.  
 
Leelis pumbatakse katlasse mõõtpaagist. Lisaks valgele leelisele pumbatakse 
katlasse kogumahust 25 - 50% musta leelist, mis võimaldab tõsta lahustunud 
orgaaniliste ainete kontsentratsiooni mustas leelises. Katlasse  pumbatav leelis on 
temperatuuriga 50 - 80° keeduprotsessi kiirendamiseks. Hüdromoodul katlas on 4-
4,5/1. Sellise vedeliku kogusega on katla ülaosas keedu alguses laast katmata. Mida 
vähem on katlas vedelikku, seda väiksem on auru kulu.  
 
Pärast leelise sissepumpamist katel suletakse hermeetiliselt ja  alustatakse keetu. 
Keedu esimest perioodi, mil temperatuur tõstetakse ettenähtud lõpptemperatuurini, 
nimetatakse eelkeeduks. Eelkeedule järgneb keet konstantsel lõpptemperatuuril. 
Eelkeedul toimub keedulahuse imbumine laastu ning lõpupoole hakkavad toimuma 
ka keemilised reaktsioonid. Koos temperatuuri tõusuga tõuseb katlas ka surve, mille 
kasvu kiirendavad keedul moodustuvad kergestilenduvad keemilised ühendid 
(tärpentin, metüülalkohol, metüülmerkaptaan jt.). Surve vähendamiseks avatakse 
gaasimisventiil ning kuni lõpptemperatuuri saavutamiseni toimub gaasimine. 
Gaasimisliini kaudu eralduv auru-gaasi segu juhitakse kondensaatorisse. 
Kondensaat koosneb 2 kihist: ülemine tärpentinikiht ja alumine metanooli ja 
väävelühenditega saastunud veekiht. Nii kondensaadi fraktsioonid kui ka 
mittekondenseerunud gaasid suunatakse täiendavale töötlemisele.  
 
Kuna keeduprotsessis aset leidvad keemilised reaktsioonid on  eksotermilised, 
toimub keet lõpptemperatuuril ilma leelise kuumutuseta, kuid tsirkulatsiooni ei 
katkestata. Keedu lõpus tehakse lõppgaasimine, mille tulemusena langeb katlas 
surve kuni ~5 atmosfäärini. Sellelt survelt teostatakse väljapuhumine, mille käigus 
surve all olev katla sisu tungib läbi põhjast väljuva suure läbimõõduga toru 
väljapuhumisreservuaari või difusööri. Keedu lõpptemperatuur on tavaliselt 170°C ja 
katlaringe 4-5 tundi. Joonisel on kujutatud perioodilise sulfaatkeedu režiimi 
iseloomustavat tüüpilist keedugraafikut. 
 

 
Joonis 10. Perioodilise sulfaatkeedu graafik 
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2.5 Sulfaatkeetu mõjutavad tegurid 
 
Temperatuur 
 
Temperatuuri tõstmine 10° võrra lühendab keeduaega ~2 korda. 
 
 

 
 

Joonis 11. Temperatuuri mõju keeduprotsessile 
 
Praktikas kasutatakse temperatuure piirides 165-185°C, kuid enamasti siiski 170-
172°C. Kõrged temperatuurid vähendavad oluliselt saagist ja halvendavad tselluloosi 
kvaliteeti. Temperatuurirežiimi paremaks hindamiseks kasutatakse näitajat, mida 
nimetatakse H-faktoriks. H-faktor on kõvera K=f(τ) alune pindala. Ta peegeldab 
temperatuuri ja aja koosmõju tselluloosi saagisele ja delignifitseerimisastmele. H-
faktor on dimensioonita suurus. 
 
Leelise kontsentratsioon ja kogus 
 
Teoreetiline aktiivleelise kogus, mis on vajalik kõigi reaktsioonidel tekkivate 
happeliste ühendite neutraliseerimiseks on 12% Na2O absoluutkuivast puidust. 
Keedu normaalseks kulgemiseks on aga vajalik leelise liig, mis pehme tselluloosi 
keetmisel on 50 - 60% teoreetilisest.  
 
Leelise kulu suurendamisel 2 korda lüheneb keeduaeg samuti ~2 korda. Aktiivleelise 
kontsentratsioon on seotud hüdromooduli ja aktiivleelise kogusega. Hüdromoodul on 
tavaliselt enam-vähem konstantne suurus ja seepärast aktiivleelise kulu 
suurendamine toob kaasa ka ta kontsentratsiooni kasvu ja vastupidi,  
kontsentratsiooni 2-kordne suurenemine lühendab keeduaega samuti ~2-kordselt. 
Aktiivleelise koguse ja kontsentratsiooni samaaegne 2-kordne suurendamine 
lühendab aga keeduaega 4-kordselt. Aktiivleelise suur kogus ja kõrge 
kontsentratsioon põhjustavad aga puidu polüsahhariidide leeliselise destruktsiooni 
ebasoovitava aktiviseerumise. 
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Joonis 12.  Aktiivleelise kulu mõju keeduprotsessile 
. 
    1 - 15% NaOH, 2 - 20% NaOH  3 - 25% NaOH,  

4 - 30% NaOH 5 - 40% NaOH, 6 - 60% NaOH 
 
 
Sulfiidsus 
 
Sulfiidioon keedulahuses kiirendab ligniini lahustumist ja väldib ta kondenseerumist. 
Lüheneb keeduaeg , suureneb saagis ja paranevad tselluloosi omadused. 
 

 
Joonis 13.  Sulfiidsuse mõju delignifitseerimisastm ele erinevatel 

temperatuuridel 
 

Ei ole päris ühtset seisukohta, kui kõrgele võib minna sulfiidsuse tõstmisega, sest 
sellega kaasnevad kõrgendatud korrosioonioht ja suurema väävliühendite kogusega 
seotud ebameeldivused. Praktikas on sulfiidsus enamasti 25-30%. 
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Laastu kvaliteet ja puiduliik 
 
Laast peaks olema võimalikult ühtlane, sest suuremõõtmelisest tekib läbikeemata 
laast ja peenfraktsioonist väikese saagisega ja nõrgavõitu tselluloos. 
Normaalfraktsiooni sisaldus peaks olema >90%.   
 
2.6 Sulfaatkeedu keemia 
 
Keeduprotsessi eesmärgiks on ligniini eemaldamine ja kiudude eraldamine 
üksteisest. Ligniin muudetakse lahustuvaks leeliselise hüdrolüüsi reaktsiooni 
tulemusena, mille käigus toimub ligniini makromolekuli lagunemine väikese 
moolkaaluga osakesteks. Molekuli katkemine toimub peamiselt O-sildadest, mis on 
palju nõrgemad teistest sidemetest ligniini molekulis. Tekkinud ligniinimolekuli 
fragmendid on aga kõrge reaktsioonivõimega ja püüavad samas jälle ühineda 
(polükondensatsioonireaktsioon). Seejuures tekivad uued sidemed süsiniku aatomite 
vahel ( C-C ). Need sidemed on väga tugevad ja kondenseerunud ligniin ei ole enam 
võimeline lahustuma. Ligniini kondensatsiooni ärahoidmiseks on vaja blokeerida 
asendid ligniini molekulis, mille kaudu uued sidemed võivad moodustuda. Seda 
ülesannet täidavad keedulahuses olevad sulfiid- ja hüdrosulfiidioonid ( S   ja HS  ). 
Allpool on näidatud mõned iseloomulikud reaktsioonid. 
 

 
 
Ligniini hüdrolüüsiga kaasneb keeduprotsessis suuremal või vähemal määral ka 
puidu polüsahhariidide ( hemitselluloosid ja tselluloos ) hüdrolüüs. Polüsahhariidide 
hüdrolüütilise lagunemise tõttu väheneb tselluloosi saagis ning langeb mehaaniline 
tugevus, mis on sõltuvuses polümerisatsiooniastmest. Keeduprotsessi 
selektiivsuseks nimetatakse ligniini suuremat lahustumiskiirust võrreldes 
polüsahhariididega. Teatud ajahetkel selektiivsus kaob ning keetu ei ole enam mõtet 
jätkata. Selektiivsus kaob kiiremini, kui kasutatakse intensiivsemaid 
režiimiparameetreid ( temperatuur, aktiivleelis ). 
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2.7 Perioodilise sulfaatkeedu tehnoloogilised arend used 
 
 Modifitseeritud sulfaatkeedud 
 
Modifitseeritud keedu kõige iseloomulikumaks jooneks keeduleelise vahetamine 
värskega, mis võimaldab aktiivleelise kontsentratsiooni ühtlustada. Teiseks 
iseärasuseks on kõrgem keeduleelise algtemperatuur. Modifitseeritud tehnoloogia 
võimaldab  energia kokkuhoidu ning lõpptulemusena saada madalama jääkligniini 
sisaldusega tselluloosi, mis lihtsustab tselluloosi pleegitamist ja vähendab keskkonna 
saastamist pleegitusel. Tehnoloogilist protsessi iseloomustab järgnev joonis. 
 

 
 

Joonis 14. Modifitseeritud sulfaatkeet 
 
 
Modifitseeritud keetudena on kasutusel erinevad variandid, mida on iseloomustatud 
järgnevas tabelis. 
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Tabel 3 
 

Modifitseeritud sulfaatkeetude variandid 
 
Tavakeet RDH-keet Superbatch Cold Blow Enerbatch 
Laast katlasse Laast katlasse Laast katlasse Laast katlasse Laast katlasse 
Valge ja must 
leelis 

Valge ja must 
leelis 100-135º 

Valge ja must 
leelis 90ºC 

Valge ja kuum 
must leelis 

Valge leelis 70-
90 ºC 

Kuum must l. Kuumutus Kuumutus läbi 
soojusvaheti 

Kuum must ja 
valge leelis 

Kuuma musta ja 
valge asendus Kuuma musta ja 

valge asendus Kuumutus 
auruga 

 
Keet 1 Kuumutus 

auruga Kuumutus 
auruga Kuuma musta ja 

valge asendus 
 
 

Keet 
 

Keet  
Keet 2 

 

 
 

Keet 

 
 
 
 

Keet 

Musta leelise 
teisaldus 

Musta leelise 
teisaldus 

Musta leelise 
teisaldus 

Musta leelise 
teisaldus 

Väljapuhumine Väljapesu Väljapesu Väljapesu Väljapesu 
 
 
Polüsulfiidkeet 
 
Polüsulfiidleelist on võimalik valmistada kahel viisil: 
 
  - valgele leelisele lisatakse väävlit 
  - valget leelist oksüdeeritakse katalüütiliselt õhuhapnikuga  
 
Reaktsioonide kulgemine esimesel juhul: 
 

3S  +  6OH¯  →  2S2¯  +  SO3
2¯  +  3H2O 

    
   S2¯  +  nS  →   SnS

2¯  (polüsulfiidid) 
 
   SO3

2¯  + S  →  S2O3
2¯   

 
Reaktsioonid teisel juhul: 
 
   2Na2S  +  O2  +  2H2O  → 2S  +  4NaOH 
 
   xS  +  Na2S  →  Na2S(x+1) 

 
Polüsulfiidkeedu eelised: 
 
   - kõrgem tselluloosi saagis 
   - paremad tugevusomadused 
   - kergem jahvatatavus (väiksem energiakulu). 
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2.8 Pidevkeet Kamyr tüüpi keeduseadmetes 
 
Pidevkeet hakkas arenema pärast II Maailmasõda. Omab märgatavaid  eeliseid 
võrreldes perioodilise keeduga ( kõrge tootlikkus, vähem tootmispinda, ühtlane auru 
ja elektrienergia kulu jne ). Joonisel  on kujutatud tüüpilist pidevkeeduseadet. 

 
 
 

Joonis 15.  Kamyr tüüpi keeduseade tootlikkusega 85 0 t/ööpäevas 
 

1 - laastupunkrid  2 - laastu dosaatorid  3 - madalsurvetoiteseade 
4 - aurutussilindrid  5 - toitekambrid  6 - leelisepaak  7 - valge leelise 
doseerimispaak  8 - kõrgsurvetoiteseadmed  9 - keedukatel 
9a - immutustsoon  9b - keedutsoon   9c - ülemine pesutsoon 
9d - alumine pesutsoon  10 - soojusvahetid  11 - paisumispaagid 
12 - väljapuhumisseade  13 - pidevdifusöör  14 - massibassein 

 
Katla mõõtmed: kõrgus 82 m, läbimõõt allosas 6,1 m, maht 1830 m3 Keeduseadmel 
on 2 paralleelset toiteliini. Laastu ja leelise segu surutakse kõrgsurvetoiteseadmest 
katla ülaosasse, läbib immutustsooni ja seejärel keedutsooni, kus temperatuur on 
tõusnud 170°-ni.  Katla allosas paikneb 2 pesutsooni. Kõige alumisse osasse 
antakse kahe ringkollektori kaudu läbi tangentsiaalselt suunatud düüside 
kõrgsurvepumpadega külm leelis pidevdifusööridest või vaakumfiltritelt, kus toimub 
massi lõplik pesemine. Massist välja surutav kuum, kuid lahja leelis võetakse 
tsirkulatsioonipumbaga läbi ringsõela ja suunatakse läbi saaberseadme õõnesvõlli 
katla allosasse. 
 
Pesutsooni keskel asub teine ringsõel oma tsirkulatsioonipumbaga, mis võtab 
keskmise kontsentratsiooniga leelist ja annab katlasse tagasi keskmise vertikaalse 
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tsirkulatsioonitoru kaudu. Kolmas ringsõel on pesutsooni ülaosas ja sealt võetakse 
kange leelis ning antakse tsirkulatsioonipumbaga katlasse tagasi. Neljanda ringsõela 
kaudu võetakse kange leelis keedutsoonist ja antakse kahte paisumispaaki. Osa 
sellest läheb tagasi keetu ja ülejäänu aurutusse. Kuuma pesu tsoonis on massi ja 
leelise liikumissuunad vastupidised. Katlast väljuv mass temperatuuriga 60 - 70° 
läheb pesemisele  pidevdifusööri.  
 
Pidevkeedul on vaja suuremat tähelepanu pöörata tooraine kvaliteedile ja selle 
omaduste konstantsusele. Laastu ja leelise doseerimise ühtlus ja  täpsus on väga 
olulised. Õigel doseerimisel püsivad konstantsena kolm olulist näitajat: seadme 
tootlikkus, aktiivleelise kulu ja hüdromoodul. Pidevkeedu temperatuurigraafikul on 
veidi erinev iseloom, võrreldes perioodilise keeduga. 
 

 
 

Joonis 16.  Pidevkeedu temperatuurigraafik 
            

1 – temperatuur 2 - saagis 
 
Katel võib töötada erineva tootlikkusega ja igale tootlikkusele peab olema koostatud 
oma keedurežiim, et tselluloosi omadused ja saagis ei muutuks. Laastu tihendusaste 
on pidevkeedul suur ( 0,5 ) ja seetõttu liigub kogu  laast monoliitse sambana 
keskmise lineaarkiirusega 12-15 m/h. Immutustsoonis liigub laast ühtlaselt koos 
leelisega, v.a. "seinaefekt" (seina ääres liigub leelis kiiremini). Kuumutustsoonides on 
aga mitmesuguseid leelise voolusid ja intensiivne segamine turbulentsuse tõttu. 
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Keedutsoonis valitseb jälle ühtlane liikumine. Tsirkulatsiooni kordsus 
kuumutustsoonis on 5 kuni 10. Tsirkulatsioonikiiruse suurendamine muudab 
temperatuuri tõusu sujuvamaks ja vähendab katlakivi moodustumist soojusvaheti 
torudel, kuid suurendab energiakulu. Väikese hüdromooduli tõttu on aktiivleelise 
kontsentratsioon ca 1,5 korda suurem kui perioodilisel keedul. See kiirendab keetu, 
kuid suurendab  laastu läbikeedu ebaühtlust. 
 
2.9 Pidevkeet Pandia tüüpi seadmetes 
 
Pandia tüüpi keeduseadmed koosnevad kohakuti asetsevatest horisontaalsetest 
suure läbimõõduga torudest, milles paiknevad tigutransportöörid. 
 

 
 

Joonis 17.  Pandia tüüpi keeduseade 
 
 1 – laastupunker  2 – toiteseade  3 – immutustoru  4 – ringleva leelise paak  
 5 – valge leelise paak  6 – tühjendusseade  7 – keedutorud  8 - dosaator 
 
Ülemises torus toimub peamiselt immutusprotsess, järgmistes keet. Torude arv on 
tavaliselt 8. Kuumutamine toimub otseauruga. Keedutemperatuurid on kõrgemad kui 
tavalisel sulfaatkeedul ja keeduaeg seetõttu lühike. Pandia tüüpi seadmetes 
keedetakse peamiselt pooltselluloosi lehtpuidust. Enamasti kasepuidust 
neutraalsulfitpooltselluloosi ( NSSC ). 
 
2.10 Modifitseeritud pidevkeet 
 
Tavakeedul toimub kogu valge leelise  katlasse andmine keedu alguses, mille 
tulemusena on aktiivleelise kontsentratsioon suurim immutusprotsessi alguses  ning 
väheneb kiiresti keeduprotsessi keemiliste reaktsioonide alguseks. Modifitseeritud 
pidevkeedu variantide väljatöötamisel lähtutakse järgmistest eesmärkidest: 
 

• Leelise kontsentratsioon peab olema ühtlane ja madal kogu keeduprotsessi 
vältel 

• Lahustunud ligniini kontsentratsioon peab olema võimalikult madal keedu 
lõppfaasis 
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• Sulfiidi kontsentratsioon peab olema võimalikult kõrge, eriti delignifitseerimise 
algfaasis 

• Keeduvedeliku ioonpotentsiaal peab olema võimalikult madal, eriti keedu 
lõppfaasis 

 
Hilisemad tööd on näidanud, et keeduprotsessi selektiivsust parandab keedu 
maksimaaltemperatuuride alandamine ja keeduaja pikendamine. 
 
Modifitseeritud tehnoloogias kasutatakse astmelist või mitmekordset valge leelise 
lisamist ja vastuvoolu meetodeid ligniini kontsentratsiooni vähendamiseks keedu 
lõpus. 
 
Isotermilise (ITC) keedu meetod (joonis 18) kasutab kogu katla mahtu 
keeduprotsessiks. Valge leelis lisatakse vastuvoolu keedutsooni ja tsooni 
temperatuur tõstetakse külgneva tsooni tasemele. Intensiivne tsirkulatsioon katla 
allosas ühtlustab temperatuuri ja leelise kontsentratsiooni ja võimaldab saada 
madala Kappa arvuga ja vähese läbikeemata laastuga tselluloosi. 
 

 
Joonis 18. Keedutsoonid ITC keedukatlas 

 
 
3 TSELLULOOSI PESEMINE 
 
3.1 Pesuprotsessi üldiseloomustus 
 
Pesul toimub leelise eraldamine tselluloosist ja seetõttu võib pesu lugeda leelise 
regenereerimise esimeseks staadiumiks. Mass sisaldab 4 - 6,5 m3 musta leelist 1 t 
õhkkuiva tselluloosi kohta. Väike osa sellest ( 0,3 - 0,4 m3 1 t kohta  e. 5% 
üldkogusest ) paikneb rakuseina kapillaarides. 1 - 1,5 m3 1 t kohta e. 15 - 20% 
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paikneb  rakuõõntes. Ülejäänud 75 - 80% on vaba leelis, mis ümbritseb kiude  ja 
kiukimpe. Pesu ülesandeks on eraldada leelis võimalikult täielikult ja võimalikult 
kontsentreeritult. Teisest küljest - pestud mass peab olema võimalikult puhas, et 
garanteerida kvaliteetne toodang.  
 
Pesemisel toimuvad suurelt osalt mehaanilised protsessid: väljasurumine, 
pressimine, filtratsioon . Leelist püütakse tavaliselt võimalikult palju massist ilma 
lahjendamata välja tõrjuda. Paratamatult toimub aga ka  veega lahjenemine. 
Teoreetilises plaanis eristatakse pesumeetodeid, mis põhinevad  väljatõrjumisel ja 
meetodeid, mis põhinevad segunemisel veega koos järgneva väljapressimisega või 
filtratsiooniga. Esimesse gruppi kuuluvad pesu sõelpõhjaga basseinides, 
keedukateldes  ja difusöörides. Teise gruppi mitmeastmeline pesu trummelfiltritel, 
lintfiltritel, pressfiltritel, tigu- ja ketaspressides. 
 
3.2 Pesul toimuvad protsessid  
 
Pressimine 
 
Pressimine võimaldab leelist mehaaniliselt eemaldada teda lahjendamata,  kuid kogu 
leelist selliselt kätte ei saa. Ei ole võimalik tekitada nii suurt  survet, et saaks 
eemaldada leelist täielikult kiudude kapillaarsüsteemist. Vedeliku eemaldamist 
takistab kapillaarrõhk p: 
 
    p = 4σ / d, 
 
kus σ - vedeliku pindpinevus 
 d - kapillaari läbimõõt 
 
Pressimisel annab tselluloosimass vedelikku ära senikaua, kuni sisemise 
kapillaarrõhu kasv kapillaaride läbimõõdu kahanemise tulemusena tasakaalustab 
välise surve. Laboratoorsed katsed survel 15 MPa andsid massi maksimaalseks 
kuivuseks 60%. 
 
Filtratsioon 
 
Filtratsiooniprotsess toimub trummel- ja lintfiltrites, sõelpõhjaga  basseinides, 
kateldes ja difusöörides. Filtratsioonikiirus on isloomustatav Poiseuille võrrandiga, 
mis määrab ajaühikus läbi pinnaühiku filtreeruva vedeliku koguse:  
 
    q = ∆p / Rl, 
 
kus ∆p - rõhkude vahe filtreeriva kihi pindade vahel 
 l - filtreeriva kihi paksus 
 R- filtri takistus 
 
    R = 32µ / ϕd2, 
 
kus µ - dünaamiline viskoossus 
 ϕ - filtri vaba ristlõike tegur 
 d - kapillaaride keskmine läbimõõt 
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Kookkusurutava filtreeruva kihi puhul ( tselluloosimass ) R ei ole konstantne suurus ja 
kasvab ∆p kasvuga 
`    R = A ∆pn, 
 
kus A on konstant ja n kokkusurutavuse astmenäitaja ( 0,4 - 0,55 ). 
 
Õhukese filtreeriva kihi puhul ( trummelfilter ) on kihi kokkusurutuse aste kihi 
paksuses peaaegu ühesugune. Läbi paksu kihi filtreerimisel tiheneb eelistatult vaid 
filtreeriva pinna vastas paiknev massikiht, kuhu koondub peaaegu kogu 
filtratsioonitakistus. Kokkusurutavuse tõttu ei suurene filtratsioonikiirus sugugi mitte 
proportsionaalselt ∆p kasvuga. Kasv aeglustub ja mingil kriitilisel ∆p väärtusel lakkab. 
See nähtus võib esineda praktikas perioodiliselt  töötavates difusöörides. 
 
Difusioon  
 
Difusiooni teel väljuvad kiudude seest lahustunud ained. Difusiooniteooria võrrandeid 
kasutades on võimalik arvutada, et üksikust tselluloosikiust eraldub leelis 1 sek 
jooksul, 1 cm3 suurusest kiukimbust aga rohkem kui tunni jooksul. 
 
Adsorptsioon 
 
Tselluloosikiul on märgatav adsorptsioonivõime metalliioonide suhtes. Leeliselises 
keskkonnas on adsorptsioonitsentriteks tselluloosi karboksüülrühmad. Ioonide 
valentsuse suurenemisel adsorptsioon kasvab.  Pesul omab praktilist tähtsust Na+-
ioonide adsorptsioon, sest see toob kaasa leelise kadu pestud massiga. 
 
Vahutamine  
 
Vahutamine tekitab pesul suuri raskusi ( eriti trummelfiltritel ). On tingitud 
pindaktiivsetest ainetest, esmajärjekorras seebistunud vaik- ja rasvhapetest. Seebid 
vähendavad vee pindpinevust leelise ja õhu kokkupuutepinnal ja seetõttu 
adsorbeeruvad pinnakihis, moodustades tugevaid kilesid, mis ümbritsevad õhumulle. 
Musta leelise vaht on erakordselt püsiv. Isekustumine võib kesta ööpäeva ja isegi 
auruga töödeldud vaht võib seista veel 6 - 8 tundi. Vahuga võitlemise efektiivseks 
mooduseks on selliste pindaktiivsete ainete sisseviimine, mis on seebist suurema 
pindaktiivsusega, kuid moodustavad väiksema tugevusega kilesid. Selliste ainete 
hulka kuuluvad näit. silikoonühendid ja kõrgmolekulaarsed alkoholid. Nii näiteks 
annab hea tulemuse 0,1 kg siloksaani lisamine 1 t tselluloosi kohta. 
 
 
3.3 Pesu trummelfiltritel 
 
On kõige levinum pesumeetod. Filtreid jaotatakse konstruktsiooniliselt: 
 
  - sektsioonvaakumfiltrid 
  - vaakumtorudega filtrid 
  - sifoontorudega filtrid 
  - survefiltrid 
  - klappideta filtrid 



 26

Rõhkude vahe järgi: 
 
  - kõrgvaakumfiltrid 
  - madalvaakumfiltrid 
  - survefiltrid 
 
Pesuastmete järgi ühel filtril: 
 
  - ühetsoonilised 
  - mitmetsoonilised 
 
Joonisel on kujutatud klappideta madalvaakumfiltrit. 
 

 
 

Joonis 19.  Klappideta madalvaakumfilter 
 
       1 - vann  2 - sõel  3 - trummel  4 - imevkanalid  5 - imevkambrid  
       6 - pritstorud  7 - imevkanalite avad 
 
Filtratsioon toimub nivoode vahe toimel vannis ja trumlis. Trumli seest valgub leelis 
avatud otsa kaudu vabalt välja. Kõrge kontsentratsiooniga massi saamiseks ( 10 - 
12% ) peab nivoode vahe olema vähemalt 2 - 2,5 m ja trummel seetõttu suure 
läbimõõduga. Massikihi pesemiseks on trumli kohal pritstorud. Survevaltsi 
kasutamisel saab tõsta massi kontsentratsiooni kuni 18%-ni. On ühetsooniline filter ja 
väiksema tootlikkusega kui kõrgvaakumfiltrid. 
 
Survefiltrite põhimõtteline erinevus seisneb selles ,et rõhkude vahe saavutatakse 
täiendava välisrõhuga filtri pinna kohal hermeetilises kambris ( 10 - 11 kPa ). Filtri 
sees on atmosfäärne rõhk. Leelis liigub õhu survel igast välimisest sektsioonist 
lühikeste torukeste kaudu trumli sisse ja viiakse välja õõnesvõlli kaudu. 2-tsoonilise 
variandi korral on trumli sisse kinnitatud lahja leelise vastuvõtu lehter. 
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Joonis 20.   Survefilter 

 
1 - õhu sissevool  2 - õhu väljavool  3 - massi väljavool 

   4 - leelise väljavool  5 - survevalts  6 - pestud mass 
 
Uuemaks pesuseadmete tüübiks on pressfilter (joonis 20). Pressfiltri vanni juhitakse 
4 - 5% kontsentratsiooniga mass surve all 0,3 - 0,4 MPa. Vannis pöörleb suletud 
otstega perforeeritud trummel, millele on paigaldatud jäme sõel avadega 1 mm. 
Vannil on trumli pöörlemissuunas ahenev ristlõige, mis lõpeb kitsa piluga. See 
soodustab leelise eraldamist juba enne pesutsooni jõudmist.  
 

 
 

Joonis 21.   Pressfilter 
           

1 - massi sissevool 2 - perforeeritud trummel 3 - vann   
4 – pesuvedelik 5 - pressivalts  6 – saaber 
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Survefiltri pesutsoon on kaetud kupliga ja võtab enda alla 1/4 trumli pinnast. 
Pesukuppel koosneb mitmest sektsioonist, kuhu antakse surve all pesuvedelik, 
milleks on järgmise astme filtraat või vesi. Viimane filtraat pressitakse massikihist 
välja pressivaltsiga. Pressitud massi kuivus on 30 - 40%.  
 
Pesemine trummelfiltritel toimub mitmeastmelise vastuvooluskeemi järgi. Tavaliselt 
on järjestikku ühendatud 3 - 5 filtrit. 
 

 
 

Joonis 22.  Neljaastmeline pesu ühetsoonilistel fil tritel 
       

  1 - väljapuhumisreservuaar  2 - püünis  3 - oksapüüdja  4 - vaakumfilter 
         5 - segisti  6 - filtraadi paak  7 - vahupaak  8 – vahukustutusseade 

  9 - ventilaator 
 
Värske kuum vesi antakse ainult viimase filtri pritstorudele. Sealt saadav lahja filtraat 
antakse massi lahjendamiseks enne samale filtrile suunamist ja osaliselt eelviimase 
astme pritstorudele. Eelviimase filtri filtraat  läheb massi lahjendamiseks sama filtri 
ees ja eelmise filtri pritstorudele jne. Esimesele filtrile tuleb mass 
väljapuhumisreservuaarist ning ta on lahjendarud kange ringleva leelisega. Esimeselt 
filtrilt võetud leelist kasutatakse osaliselt massi lahjendamiseks enne filtrit ja 
väljapuhumisreservuaaris. Ülejäänud osa leelisest läheb keetu ja aurutusse. Skeemi 
ideaalse töö korral peaksid leelisekaod olema teoreetiliselt ainult massiga kaasa 
mineva leelise arvel. 
 
Mitmetsoonilistel filtritel toimub ühel filtril pesemise mitu astet. 
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Joonis 23.   Pesuskeem 3-tsooniliste pressfiltriteg a 

 
 
3.4 Perioodiline pesu difusöörides 
 
Difusöör on filtreeriva sõelpõhjaga vertikaalne silindriline mahuti, mis peab 
pesemiseks vastu võtma ühe perioodilise keedukatla sisu. Difusöörid võivad töötada 
individuaalselt või paaris. Allpool on kujutatud pesujaoskonda difusööridega. 

 
 

Joonis 24.  Pesujaoskond difusööridega 
  

1-keedukatel  2-väljapuhumistoru  3-siiber  4-väljapuhumistoru  5-pöördtoru  
6-vanker  7-difusöör  8-siiber  9-massipüüdja  10-massibassein 
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Individuaalse töö korral pärast massi väljapuhumist difusööri juhitakse sinna lahja 
leelis ja seejärel hakatakse andma kuuma vett. Filtraadina saadakse kõigepealt 
kanget leelist, mis läheb aurutusse, seejärel keskmise kontsentratsiooniga leelist, mis 
läheb keetu ja edasi lahjat leelist pesuks. Pärast lahja leelise võtmist pestakse mass 
difusöörist välja. Paaris töötamise korral juhitakse ühest difusöörist veega välja 
pestav lahja leelis teise difusööri, millest võetakse kanget leelist. Paaris töö on 
seotud ajakadudega paaride komplekteerimisel ja seetõttu kasutatakse seda 
moodust vähe. 
 
Difusööri ringe on 2 - 3 korda pikem katlaringest ning seetõttu peab neid ka olema 
vastav arv kordi rohkem. Pesujaoskonna põhiplaanis paiknevad difusööride teljed 
ringjoonel ja nad teenindavad kõiki katlaid. 
 
Perioodiliselt töötavates difusöörides ei ole filtreeruva leelise kontsentratsioon 
difusööri ristlõikes kuigi ühtlane. Väga suur on "seinaefekt", st. seina ääres lahjeneb 
leelis kiiresti suurema voolukiiruse tõttu. Mujal on ebaühtlus tingitud massi 
ebaühtlasest jaotusest. 
 
3.5 Pesu ja lintfiltril ja pidevdifusööris 
 
Lintfiltrid meenutavad oma tööprintsiibilt paberimasina sõelaosa. Töötavad 
mitmeastmelise skeemi järgi. 
 

 
 

Joonis 25. Lintfilter 
 
Pidevdifusööre hakati kasutama 70-ndatel aastatel ning nad on täiuslikumad 
pesuseadmed võrreldes perioodiliste difusööridega. Pidevdifusööri konstruktsiooni on 
kujutatud joonisel 25. 
 
Pidevdifusööri alumisse koonusesse antakse väljapuhumisreservuaarist mass 
kontsentratsiooniga 10 - 12%. Mass liigub alt ülesse kiirusega 80 - 100 mm/min. 
Silindrilise korpuse ülemises osas on kontsentrilised sõelad ava suurusega 2 mm. 
Sõelte arv võib olla 2 - 5. 
 



 31

 
 

Joonis 26.   Kamyr tüüpi pidevdifusöör 
          

 a - difusöör  b - ringsõela lõige 
                 1 - korpus  2 - ringsõel  3 - kaabitsad  4 – torud 5 - kandetoru   

      6 - raputusmehanism  7 - ringsõela vahesein    
 
Difusööri sõelte siseruum on ühendatud kollektortorudega, mille kaudu eemaldatakse 
filtreeruv leelis. Vahesein sõelte sees võimaldab saada 2 filtraati. Radiaalsed 
kollektortorud on kogu sõelapaketi hoidjateks. Nende siseruum on samuti 
vaheseinaga kaheks jaotatud kahe filtraadi ärajuhtimiseks. Ringsõelad pannakse 
liikuma massiga sama kiirusega hüdrosilindrite abil. Jõudes ülemisse asendisse , 
tõmmatakse sõelad kiiresti alla, mistõttu toimub sõelte puhastumine hõõrdejõudude 
toimel. Sõelte perforeeritud tsooni kõrgus on 900 mm. Sõelte vahele juhitakse 
kollektorite ja lühikeste torude kaudu lahja pesuleelis või vesi. Kollektorseade on 
riputatud vertikaalsele võllile, mis pöörleb kiirusega 10 p/min. Pöörlemine aitab 
pesuleelisel ühtlasemalt jaotuda. Pestud mass valgub ülalt üle ääre ringkanalisse ja 
voolab sealt basseini. Pesuefektiivsuselt on pidevdifusöör ligikaudselt võrdne 
ühetsoonilise trummelfiltriga, kuid palju suurema tootlikkusega.  
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4 TSELLULOOSI SORTEERIMINE 
 
4.1 Sōelsorteerimine 
 
Prügi eemaldatakse tselluloosist aineosakeste mōōtmete vōi massi erinevustele 
pōhinedes. Mōōtmete erinevusel pōhineb sōelsorteerimine, massi erinevusel 
keerissorteerimine. Sōelsorterites kasutatakse lehtmaterjalist valmistatud ümarate vōi 
pilutaoliste avadega sōelu. Väga peene kiufraktsiooni eraldamiseks kasutatakse 
punutud sōelu.  
 
Sōelte perforatsiooni iseloomustab 3 üksteisest sōltuvat suurust: avade suurus, 
avade jaotus ja sōela vaba ristlōige. Sōelte paksused on enamasti piirides 0,5 - 5 
mm. Paksu sōela eelis on selles, et puudub vajadus tugikarkassi järele ja kasutusaeg 
on pikem. Läbilaskevōime on aga neil väiksem. Läbilaskevōime suurendamiseks 
tehakse avad koonilised. Ebasoovitavate osakeste eraldamiseks alates mingist 
kindlast suurusest vōib ava läbimōōtu vähendada sedavōrd, et osakese iga mōōte 
projektsioon oleks avast suurem. See tagab täieliku eraldamise, kuid vähendab 
seadme läbilaskevōimet ja suurendab kvaliteetse massi kogust jääkide hulgas.   
 
Ava suuruse vähendamine ei ole ainus eraldusvōimet parandav tegur. 
Sorteerimistulemust mōjutavad veel seadme koormatus, kontsentratsioon ja massi 
liikumisviis. Suurema kontsentratsiooni korral on näiteks vōimalik kasutada suuremat 
perforatsiooni ilma et massi puhtus selle all kannataks. Järgneval joonisel on 
kujutatud 3 perforatsioonivarianti.  

 
Joonis 27.   S ōelte perforatsioon  

 
Mass voolab üle sōelte noolega näidatud suunas. Variandis A vōib osa massi jōuda  
üle sōela, ilma et ta oleks sattunud ühelegi avale. Variantide B ja C puhul aga seda ei 
juhtu. Varianti A iseloomustab tihe perforatsioon ja avade suurem ummistumis- 
tōenäosus, kuna kiud vōivad kergesti vajuda korraga kahte avasse.  Tavalisematel 
perforatsioonivariantidel on avad paigutatud üksteise suhtes 60ŗ nurga all. Avad ei 
tohi olla liiga tihedalt. Sellisel juhul hakkab sorter tööle massitihendajana: suureneb 
jääkide kogus ja kasvab nende kontsentratsioon, lahjeneb puhas mass ja väheneb 
sorteri läbilaskevōime. Optimaalne avadevaheline kaugus on tavaliselt ligikaudu 2 
kiupikkust. 
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Sōelaavade vahekaugustel on mingi optimaalne väärtus olenevalt massi omadustest, 
kontsentratsioonist ja sorteritüübist. Vale on arvamus, et vaba pinna suurendamisega 
saab alati sorteri läbilaskevōimet suurendada. Ūlaltoodud joonisel on optimaalne 
perforatsioon variandil C, kus avadevaheline kaugus massi liikumissuunas jääb 
küllalt pikaks. Sama kehtib ka pilusōelte puhul. Pilud ei tohi olla liialt tihedalt, muidu  
tekib ummistumise oht. Pilude laius on enamasti 0,35 - 0,50 mm. 
 
Sōelsorterid jagunevad tööpōhimōttelt ja konstruktsioonilt 3 tüübiks:  
 

  - vibratsioonsorterid 
      - tsentrifugaalsorterid 
      - survesorterid 
 
Vibratsioonsorterid on kōige vanem tüüp ja neid on jäänud tööstusesse vähe. 
Tsentrifugaalsorterid on seni veel väga levinud, kuid neid tōrjuvad vähehaaval välja 
survesorterid. Sorteerimise efektiivsuselt (eraldusvōime) ei ole tsentrifugaal- ja 
survesorterite vahel olulist erinevust. Survesorterite eeliseks on aga väiksemad 
mōōtmed samal tootlikkusel, suletud massisüsteem ja kōrgem massi 
kontsentratsioon sorteerimisel. 
 
Tsentrifugaalsorterid on enamasti vertikaalsed trummelsorterid. Trumlis pöörleb tiivik, 
mille pulseeriv mõju puhastab ka sõela. Mass surutakse läbi sōela tsentrifugaaljōu 
mōjul. Sõel on kaetud massikihiga, mille moodustumine sõltub kontsentratsioonist ja 
seadme koormatusest ning nende parameetritega on ka võimalik reguleerida puhta 
massi puhtusastet. 
 

 
Joonis 28. Pulsatsioontiiviku tööpõhimõte 

 
 Pulsatsioontiivik liigub kiirusega 10 - 15 m/s, mis on suurem massi voolukiirusest ( 5 
m/s ). Asub sõelast 0,7 - 2,0 mm kaugusel. Tekitab survekõikumisi, vältides niimoodi 
ummistumisohtu. 
 
Tsentrifugaalsorteri üheks puuduseks on asjaolu, et pöörlev rootor purustab osaliselt 
väljasorteeritavat prügi, mis satub nii puhta massi hulka. Rootor põhjustab ka massi 
segunemist õhuga. Survesorterid on samuti varustatud pöörleva rootoriga, mis 
tekitab tsentrifugaaljõudu ja pulsatsiooni. Nad on aga täielikult täidetud massiga, mis 
on pumbaga tekitatud pideva surve all.  Pöörlevaks rootoriks on tavaliselt tiivik, 
harvemini silinder või muu konstruktsiooniline variant. Pulsatsioontiivikuga seadmeid 
on 4 tüüpi: 
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  - voolusuund silindri sisse, tiivik väljaspool 
  - voolusuund silindri sisse, tiivik seespool 
  - voolusuund väljapoole, tiivik seespool 
  - voolusuund väljapoole, tiivik väljaspool 
 

 
Joonis 29.  Pulsatsioontiivikuga seadmete tüübid 

 
Tüübi valik sõltub sorteri asukohast skeemis ja massi omadustest. Kui mass sisaldab 
suuri kiukimpe ja läbikeemata laastu, on õigem mass juhtida sõelale tiivikule 
vastaspoolelt. Toodetakse ka paigalseisva tiiviku ja pöörleva sõeltrumliga sortereid.  
 
Okaspuutselluloosi sorteerimisel on avade läbimõõt tavaliselt 1,2-2,2 mm ja avatud 
pinna suurus 18 - 30%. Lehtpuutselluloosi tootmisel võib  avade mõõtmeid 
vähendada ja avade arvu suurendada. Läbilaskevõime on kuni 2 korda suurem. 
 
Tavalist pulsatsioontiivikuga tsentrifugaalsorterit on kujutatud järgneval joonisel. 
 

 
 

Joonis 30. Pulsatsioontiivikuga tselluloosi sõelsor ter 
 
  1 – rootor  2 – sisselaskeava  3 – korpus  4 – väljalaskeava   

5,7 – kerged jäägid  6 – alus  8,9 – sõelad  10 – rasked jäägid 
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Tselluloosi peensorteerimise arenduses o peatähelepanu pööratud survesorteritele, 
mis on võimelised töötama massi kõrgel kontsentratsioonil. Joonisel 30 on kujutatud  
Ahlstrom Machinery suvesorterit. 
 

 
 

Joonis 31. Ahlstrom Machinery survesorter 
 

Sorteri rootorit ja tööpõhimõtet iseloomustavad järgnevad joonised. 
 

 
 

Joonis 32. Ahlstrom machinery survesorteri rootor 
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Joonis 33. Alstrom Machinery survesorteri tööpõhimõ te 
 
4.2 Keerissorteerimine 
 
Põhineb tsentrifugaaljõu toimel ringliikumises olevatele massiosakestele. 
Kasutatakse enamasti väikeste raskete lisandite, kooreosakeste ja kiukimpude 
eemaldamiseks. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 34. Keerissorter 
              (tsentrikliiner)        
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Keerissorterid kujutavad endast ülemise silindrilise osaga koonust. Neid nimetatakse 
tavaliselt tsentrikliineriteks. 
 
Tsentrifugaalkiirendus   a = rw2, kus  r - raadius 
             w - nurkkiirus 
Osakeste eraldamisefekti määrab Stokesi seadus ning see sõltub: 
  - tsentrifugaaljõust 
  - suspensiooni tihedusest 
  - osakeste raadiusest 
Keerissorteerija tööd on raske matemaatiliselt täielikult iseloomustada, kuid 
mõningaid seaduspärasusi on võimalik välja tuua. 
 
   F = ma = v1ρ1rw

2 = v1ρ1vt
2/r, 

 
 kus v1 - osakese maht  ρ1 - osakese tihedus 
 r - pöörlemisraadius w - nurkkiirus 
 vt - lineaarkiirus 
  
Teoreetilisel keerisliikumisel on 2 piirjuhtumit: 
    - avatud e. vaba keeris 
    - suletud e. takistatud keeris 
Joonisel on kujutatud nende põhimõttelist erinevust. 
 

 
 

Joonis 35. Keerisliikumine 
 
        A - suletud keeris B - avatud keeris 
 
Avatud keerise puhul kehtib   vt r = const 
 
Sel juhul võib öelda, et nurkkiirus muutub võrdeliselt raadiuse ruuduga ning 
pöörlemistsentrile lähemal muutub tsentrifugaaljõud kiiresti  suuremaks. Suletud 
keerises pöörleb kogu vedelik konstantse nurkkiirusega ja seega 
    vt/r = w = const 
 
Vaba ja suletud keerist üheaegselt iseloomustab seaduspärasus 
 
    K = vt r

n 
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Kus K - konstant 
 n = +1 ( vaba keeris ), n = -1 ( suletud keeris ). 
 
Keerissorteerijaid jagatakse tavaliselt 3 alarühmaks: suuremõõtmelised, 
normaalmõõtmelised ja peenpuhastusseadmed. Suuremõõtmelised on mõeldud liiva 
ja suure ning raske prügi eemaldamiseks. D = 300 - 1000 mm. Normaalmõõtmelised 
on mõeldud peamiselt läbikeemata laastu osakeste ja kiukimpude eemaldamiseks. D 
= 120 - 350 mm. Q = 4 - 50 l/s. 
 
Peenpuhastusseadmeid kasutatakse peene prügi, kooretükikeste ja ka  vaiku 
sisaldavate väikeste puidurakkude eemaldamiseks. 
 
D = 60 - 100 mm. Q = 0,7 - 1,3 l/s. 
 
Tehnoloogilistest parameetritest on olulised massi kontsentratsioon ja rõhkude vahe. 
Kontsentratsioon ei tohiks olla üle 0,5 - 0,6%. ja ∆p = 1,2 - 3,0 baari. 
 
Sorteerijaid kasutatakse patareidena, mis on tavaliselt ühendatud 3-astmelisse 
kaskaadskeemi. 
 

 
 

Joonis 36. Tsentrikliinerite kaskaadskeem 
 
3-astmelise skeemi korral võib jääkide koguse viia alla 1%.Tavaliselt on jääkide 
kogused järgmised:   

I   aste  -  20% 
     I  aste  -  17% 
     III aste  -  15%. 
 
4.3 Sorteerimisskeemid 
 
Sorteerimisskeemi valikul on 2 kriteeriumit: kvaliteet ja kulutused. Sorteerimise 
efektiivsuse tagamiseks tuleb ta läbi viia mitmeastmeliselt. Skeemi on 
otstarbekohane lülitada erineval põhimõttel töötavaid  seadmeid. On soovitav silmas 
pidada mõningaid põhitõdesid: 
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 - mida ebapuhtam on lähtemass, seda ebapuhtam on puhas mass 
 - sorteerijate ühendamisel järjestikku massi puhtusaste tõuseb 
 - erineva puhtusastmega fraktsioone ei ole soovitav segada 
 - sorteerimiskulutused on suurel määral seotud veega ja 
   selle pumpamisega ning seetõttu tuleb kasutada minimaalset 
   massi lahjendust, mis veel tagab soovitud kvaliteedi. 
 
Praktikas on kasutusel allpooltoodud skeemid. 
 

 
 

Joonis 37. Tselluloosimassi sorteerimisskeemid 
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5 SULFAATKEEDU KEMIKAALIDE REGENEREERIMINE 
 
5.1 Leelise ettevalmistus aurutuseks 
 
Musta leelise efektiivseks põletamiseks on vajalik ta kontsentratsioon tõsta vähemalt 
60%-ni. Kontsentratsiooni tõstmine toimub leelise aurutamise teel. Enne aurutamist 
on vajalik leelis vabastada sulfaatseebist ja sinna sattunud tselluloosikiududest ning 
oksüdeerida gaasilise H2S eraldumise vältimiseks aurutusel. Sulfaatseebi 
kontsentratsioon leelises männipuidu keetmisel on 10-15 g/l. Sulfaatseep põhjustab 
aurutusel leelise tugevat vahutamist, mis raskendab tehnoloogilise protsessi 
läbiviimist ja põhjustab leelise kadusid. Koos tselluloosikiududega sadeneb 
sulfaatseep aurutusseadmete torude seintele halvendades soojusülekannet ja 
põhjustades torude ummistumist.  
 
Sulfaatseep koosneb vaik ja rasvhapete Na-sooladest ning omab tihedust 0,95 - 0,98 
g/cm3. Kuna leelise tihedus on olenevalt kontsentratsioonist 1,075 - 1,100 g/cm3, siis 
on sulfaatseepi võimalik leelisest eraldada  selgitamise teel. Selgitamine toimub 
leelise mahutites, kus pinnale  kerkinud seep tõmmatakse kaabitsmehhanismiga 
kogumispaakidesse. Eraldamisaste on 50 - 85%. Eraldusastet saab parandada 
leelise kontsentratsiooni tõstmisega ja jahutamisega. Jahutamine on aga 
ebasoovitav. Sulfaatseepi võib töödelda tallõliks, mis on väärtuslik  tooraine seebi, 
kampoli jm. toodangu valmistamisel. Sulfaatseebiga eraldatakse ka osaliselt leelises 
sisalduvat kiudainet. Ülejäänu eemaldamiseks kasutatakse sõelu ja filtreid. Mustas 
leelises on pärast keetu veel küllatki suures koguses Na-sulfiidi. Vaakumaurutusel 
viimastes aurutuskorpustes toimub intensiivne Na2S hüdrolüüs, mille tulemusena 
eraldub gaasiline H2S: 
 
            Na2S + 2H2O      2NaOH + H2S 
 
H2S väljub süsteemist vaakumpumpade heitgaasidega ja osaliselt  lahustub 
sekundaarauru kondensaatides. Selle tulemusena leiavad aset märgatavad väävli 
kaod (väheneb sulfiidsus) ja tugevneb seadmete korrosioon. Heitgaasidega saastub 
keskkond. N2S hüdrolüüsi takistamiseks on vaja ta oksüdeerida tiosulfaadiks. Seda 
tehakse leelise läbipuhumisega õhuga või hapnikuga. Toimub reaktsioon: 
 
  2Na2S + 2O2 + H2O    =    2NaOH + Na2S2O3  +  900 kJ 
 
Reaktsiooni eksotermilisuse tõttu aurustub leelisest 8 - 10% vett. Samal ajal toimub 
ka haisvate metüülväävelühendite oksüdeerumine. Teoreetiline vajalik õhukogus 
kõigi väävelühendite oksüdeerimiseks on 5 - 15 m3 1 m3 leelise kohta. Tegelikult on 
vajalik ~10 kordne liig rahuldava oksüdatsiooniastme saavutamiseks ( 85 - 95% ). 
Atmosfääriõhu kõrval võib oksüdeerimiseks kasutada ka puhast hapnikku. Hapniku 
mahuline kulu on ~5 korda väiksem ja leelis vahutab ka seetõttu vähem. Hapnikuga 
oksüdeerimine läheb aga väga kalliks. Tööstuslikes tingimustes on oksüdeerimiseks 
kasutusel 3 meetodit: 
    - vahtmeetod 
    - kilemeetod 
    - turbulentsmeetod. 
 
Joonisel on toodud vahtmeetodil töötav seade. 
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Joonis 38. Oksüdatsiooniseade BT-Metuder 
 
 1 - oksüdatsioonitorn  2 - vahukamber  3 - tsüklon  4 - vahukogumispaak 
 5 - ülevoolutorud  6 - vahukustutaja  7 - nivoomõõtur  8 - leelisepump 
 9 - siiber  10 - ventilaator  11 - kulumõõtjad 
 
Oksüdeerimine toimub oksüdatsioonitornis, mille läbimõõt on 4 m ja kõrgus 3 m. 
Tornis on 7 horisontaalset riiulit perforeeritud lehtedest. Riiulite vaba ristlõige on 15%. 
Must leelis antakse pumbaga paakidest  torni ja jaotatakse selliselt, et ülemisele 
riiulile satub 50% koguhulgast, kolmandale riiulile 30% ja viiendale 20%. Riiulilt riiulile 
voolab leelis ülevoolutorude kaudu. Ventilaator 10 annab õhku survega 70 kPa. Õhk 
läbib riiulite avasid ja paneb leelise vahutama. Vaht viiakse õhuga kambrisse 2, kust 
raskem vaht voolab laia toru mööda vahukogujasse. Vahukoguja on läbimõõduga 8 
m ja mahuga 175 m3 ning varustatud kolme mehaanilise vahukustutajaga. 
Oksüdeeritud leelis koguneb vahukoguja allosasse ja pumbatakse aurutusse. Õhk 
suundub tsüklonist skrabberitesse desodoreerimisele. Vahutamine on kõigi 
oksüdeerimisseadmete puuduseks, mistõttu püütakse ilma nendeta hakkama saada. 
 
 
 
5.2 Aurutusseadmed 
 
Aurutuseks kasutatakse vertikaalseid pikkade torudega kiletüüpi aparaate. 
Konstruktsiooni järgi võib neid jagada 1-, 2-, ja 3-käigulisteks, tööprintsiibi järgi 
tõusva ja langeva kilega aparaatideks. 1-käigulise tõusva kilega aparaadi 
iseloomulikuks näiteks on Kestneri aurutusaparaat, mis on toodud joonisel. 
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Joonis 39. Kestneri tüüpi aurutusaparaat 
 
Kuumutuskorpuses 9 on torud 4 läbimõõduga 50 mm ja pikkusega 7 m. Torud on 
valtsitud torulaudadesse 2. Ühe toru küttepind on 1 m2. Torujätku 3 kaudu läheb välja 
töötanud aur ja torujätk 10 on värske auru sissejuhtimiseks. Kondensaat 
eemaldatakse alumise torujätku 8 kaudu ja kondenseerumata gaasid läbi torujätku 5. 
Leelis liigub allosas olevasse leelisekambrisse läbi torujätku 7 ja tõuseb torudes 
kõrgusele 2 - 2,5 m. Moodustunud auru ja leelise segu tõuseb ülemisse kambrisse ja 
edasi ühendustoru 16 kaudu satub separaatorisse 13. Aur liigub torudes kiirusega 10 
- 20 m/s, haarates leelise kaasa kilena torude seintel. Leelise suur liikumiskiirus 
kindlustab kõrge soojusülekandeteguri ( 1200 - 1500 W/m2

°C ). Separaatoris toimub 
aurutatud leelise ja  sekundaarauru eraldamine. Vahu ja pritsmete püüdmiseks on 
kaks peegelduslehtrit 15 ja tsentrifugaalpüünis 14. Lehtritelt voolab leelis  torude 12 
kaudu separaatori allossa, millest kontsentreeritud leelis eemaldatakse läbi kahe 
torujätku 11. Sekundaaraur eemaldatakse läbi laia torujätku separaatori kaanes. 
Aparaadi pesuks on ette nähtud torujätk 6 kuumutuskambri põhjas.  
 
Tänapäeva võimsates aurutuspatareides kasutatakse kiletüüpi aparaate, mille 
küttepind on üle 1500 m2 ja torude pikkus 9 m. Rosenbladi tüüpi aparaadis on 1350 
toru läbimõõduga 50 mm ja summaarse küttepinnaga 1700 m2. 
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Joonis 40.  Rosenbladi aurutusaparaat superkontsentraatoriga 
 

1 - kuumutuskamber  2 - peegelduskilp  3 - värske aur 
4 - ülemine torulaud  5 - sekundaarauru toru  6 - separaator 
7 - deflektor  8 - aurutatud leelis  9 - nivooregulaator 
10 - kuumutustorud  11 - spiraalne soojusvaheti 
2 - kondenspott 13 - alumine leelisekamber  14 - alumine torulaud   

 
 
 Kuumutuskamber ja separaator moodustavad ühtse konstruktsiooni. Aparaadi 
kogukõrgus on 14 m. Suure massi tõttu kinnitatakse ta sammaste külge, mis on 
paigaldatud vundamendile. Soojusülekandeteguri suurendamiseks võib aparaadid 
teha 2-käigulised. Sellega suureneb leelise liikumiskiirus ligikaudu kahekordselt. 
Langeva kilega aparaadid ilmusid suhteliselt hiljuti ja nad kujutavad endast 
ümberpööratud tõusva kilega aparaati, st. separaator paikneb all. Leelis pumbatakse 
aparaadi ülaosasse ja liigub alla. Valmistajatehased väidavad, et seda tüüpi 
aparaatides on suuremad soojusülekandetegurid. Leelise aurutamiseks kõrge 
kontsentratsioonini kasutatakse  
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sundtsirkulatsiooniga aparaate. Nad paigutatakse aurutuspatarei viimasteks 
korpusteks või kasutatakse eraldiasuvate kontsentraatoritena. Soome firma 
Rosenlew toodab alates 80-ndatest aastatest langeva kile põhimõttel töötavaid 
superkontsentraatoreid, mis võivad tõsta leelise kontsentratsiooni 75 - 80%-ni. 
Superkontsentraatori kütteauru surve on 1 MPa ja temperatuur 180°C, keeva leelise 
temperatuur 170°C. Kõrge kontsentratsiooniga leelist on võimalik pumbata vaid nii 
kõrgel temperatuuril. Kontsentraator tuleb aga seisatada iga kolme päeva järel 
selleks, et puhastada torusid sademetest. On hakatud tootma ka 
superkontsentraatoreid, milles on torude asemel tasapinnalised kuumutuselemendid. 
Aur liigub kuumutuselementide sees ja nende lainelisel pinnal leelis. 
 
 
5.3 Aurutustehnoloogilised parameetrid ja aurutuspa tareid 
 
Võiks arvata, et 1 kg värske auru kondenseerumise arvel saab  mitmekorpuselises 
aurutuspatareis leelisest välja aurutada nii mitu kilogrammi vett, kui palju on patareis 
korpuseid. Tegelikult on  soojuskadude tõttu, aurumissoojuse suurenemise tõttu 
korpusest korpusesse ja temperatuuridepressiooni tõttu välja aurutatava vee kogus 
alati väiksem. 1 kg värske auru arvel välja aurutatava vee kogust nimetatakse 
aurutuse ökonoomsuseks. 6-korpuselise aurutuspatarei ökonoomsus on tavaliselt 
piirides 4,2 - 4,8.  Kasutatakse maksimaalselt 7-korpuselisi aurutuspatareisid. 
Suurema arvu korral suurenevad kulutused teenindamiseks ja osutub võimatuks 
saavutada vajalikku kasulikku temperatuuride vahet igas korpuses. Kasulik 
temperatuuride vahe, st. temperatuuride vahe kütteauru ja keeva leelise vahel, on 
vajalik tingimus soojusülekandeks aurult leelisele. Igas järgmises korpuses on 
kütteauru temperatuur, leelise temperatuur ja sekundaarauru temperatuur alati 
madalam kui eelmises. Seega langeb ka aururõhk korpuselt korpusele. Esimese 
korpuse kütteks kasutatakse kütteauru survega 0,25 - 0,40 MPa ja temperatuuriga 
125 - 145°C. Viimases korpuses kasutatakse summaarse temperatuuride vahe 
suurendamiseks vaakumit 8 - 15 kPa. Vaakumi kasutamise  puuduseks on lenduvate 
ainete eraldumine, mis on korrodeeriva toimega ja vähendavad 
soojusülekandetegurit. Ülekantav soojushulk sõltub kasulikust temperatuuride vahest 
järgmiselt: 
               Q = KF∆t, 
kus F - küttepind, m2 
      K - soojusläbikandetegur, kcal/m2h°C 
 
Summaarne temperatuuride vahe ei ole võrdne kasuliku temperatuuride vahega 
temperatuurikadude tõttu depressioonist, hüdrostaatilisest rõhust ja aurutorustiku 
takistusest tingituna. Oluline tähtsus on soojusläbikandeteguril. 
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kus α1 - soojusülekandetegur aurult torude seintele 
 δ1 - toruseinte paksus  λ1 - seina soojusjuhtivustegur 
 δ2 - katlakivi paksus    λ2 - katlakivi soojusjuhtivustegur 
 α2 - soojusülekandetegur toruseintelt keevale leelisele 
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Kuna α2 omab palju väiksemat väärtust kui α1, siis määrab ta ka peamiselt K 
väärtuse. Aurutuspatareid iseloomustavaks suuruseks on ka aurutootlikkus, mis on 
määratud soojusläbikandeteguriga ja kasuliku temperatuuride vahega. Kaasaegsete 
aurutuspatareide aurutootlikkus on 15 - 25 kg/m2h. Aurutuspatareis võib auru ja 
leelise liikumine toimuda kas vastuvoolu või segaskeemi järgi. Mõned korpused 
patareis võivad töötada ka paralleelselt. Segaskeem võimaldab leelise liikumise järgi 
esimestes  korpustes ära kasutada eelised, mis on seotud leelise iseaurustumisega 
ja isevooluga madalama surve suunas ja viimastes korpustes saada kasu kõrgetest 
soojusläbikandeteguritest, mis on iseloomulikud vastuvoolule. 
 

 
Joonis 41.  Aurutuspatarei  ökonoomsus sõltuvalt 

       korpuste arvust. 
 

 
 

Joonis 42.  6-korpuseline vastuvooluskeemiga aurutu spatarei 
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5.4 Leelise põletamise teoreetilised alused 
 
Musta leelise põletamisel orgaaniline aine gaasistub ( CO2, H2O ) ja mineraalsed 
ained sulavad kõrgel temperatuuril, moodustades kolde  põhjas massi, mida 
nimetatakse sulaks. Leelise kuivjäägi kogus sõltub tselluloosi saagisest. Kõva 
tselluloosi keetmisel, mida kasutatakse pleegitamata kujul, tekib 1200 - 1300 kg 
kuivjääki 1 t tselluloosi kohta. Kuivjäägis on ~70% orgaanilisi aineid ja ~30% 
mineraalset osa, millest enamuse moodustab orgaanikaga seotud naatrium. 
Orgaanilise osa moodustavad põhiliselt ligniin ja polüsahhariidide 
lagunemissaadused. Enne põletamist lisatakse leelisesse veel Na2SO4 leelise 
kadude kompenseerimiseks. Põletamisprotsessi võib jagada 3 staadiumisse: 
 
  - leelise kuivamine 
  - orgaanilise osa pürolüüs ja koksistumine, millega 
    kaasneb leelise karboniseerumine 
  - koksi väljapõlemine ja mineraalse osa sulamine, 
    mille käigus toimub ka Na-sulfaadi taandumine 
 
Kuivatusstaadiumis reageerivad leelise komponendid suitsugaasidega, mille 
tulemusena tekib peamiselt sooda, Na-sulfaat ja Na-sulfit: 
 

2 NaOH  +  CO2  =  Na2CO3  + H2O  
 2 NaOH  +  SO2  =  Na2SO3  + H2O  
 2 NaOH  +  SO3  =  Na2SO4  + H2O  
 
  Na2S  + CO2  +  H2O  =  Na2CO3  +  H2S 
  2 Na2S  + 2SO2  +  O2  =  2Na2S2O3  
  Na2S  + SO3  +  H2O  =  Na2SO4  +  H2S  
 
 2RCOONa  +  SO2  +  H2O  =  Na2SO3  +  2RCOOH 

   2RCOONa  +  SO3  +  H2O  =  Na2SO4  +  2RCOOH 
   2RCOONa  +  CO2  +  H2O  =  Na2CO3  +  2RCOOH 
 

Orgaanilise aine pürolüüs algab niiskusel 10 - 15%, kui ta temperatuur saavutab 150 
- 200°C. Tekivad kergestilenduvad gaasid ( metüülalkohol, atsetoon, aldehüüdid, 
metüülmerkaptaan, väävelvesinik jt.), mis seejärel põlevad edasi lihtsamateks 
gaasideks ( CO2, H2O, SO3, SO2 ).  Suitsugaasidesse jääb aga ka veidi mittetäieliku 
põlemise saadusi, mis annavad neile ebameeldiva lõhna. 3. staadiumi alguseks on 
~50% leelise süsinikust muutunud koksiks. Mineraalainetest on valdavaks Na-
karbonaat, mis on tekkinud põhiliselt Na-orgaanilistest ühenditest. Koksi 
väljapõlemisel eraldub suures koguses soojust, tõuseb temperatuur ning 
mineraalained sulavad. Vedela sula moodustumine on vajalik selleks, et saaks 
täielikumalt toimuda Na2SO4 taandumine Na-sulfiidiks. 
 
  Na2SO4  +  2C  =  Na2S  +  2CO2  - 53,6 kcal 
  Na2SO4  +  4C  =  Na2S  +  4CO            - 136 kcal 
  Na2SO4  +  4CO  =  Na2S  +  4CO2 + 28,8 kcal 
 
 
 



 47

 Koksi täielikuks väljapõlemiseks on vajalik õhu liig. Primaarõhk antakse otse 
põlemistsooni, sekundaarõhk antakse kõrgemale pürolüüsil moodustunud gaaside 
põletamiseks. Liigõhutegur α on tavaliselt 1,1-1.25 Taandamisreaktsiooni paremaks 
kulgemiseks on vajalik süsiniku liig  ning ta hea kontakt sulfaadiga reaktsioonitsoonis. 
Hea kontakt saadakse sulfaadi segamisega leelisesse enne põletamist. 
Taandamisaste on tööstuses tavaliselt 95 - 96%. Koldest välja voolava sula 
põhikomponentideks on Na2CO3 ja Na2S. Ta sisaldab ka vähesel määral taandumata 
Na2SO4 jt. lisandeid. 
 
Soodaagregaadi väljundosas toimub leeliseliste ühendite kondensatsioon ja 
skundaarsete reaktsionide tulemusena suitsugaasidega tekib peendispersne 
lendtuhk, mis osalislt sadestub gaasikäikudes ja osaliselt lendub läbi korstna. 
Lendtuha põhikomponentideks on karbonaat ja sulfaat. Nende moodustumine toimub 
järgmiselt:  
    
    2Na2  +  O2  =  2 Na2O 
    Na2O  +  CO2  =  Na2CO3 
    Na2O  +  SO3  =   Na2SO4 
 
Naatriumsufiidi reageerimine veega kõrgel temperatuuril võib põhjustada 
kergestisüttivate gaaside tekkimise, mis võib kaasa aidata 
soodaregeneratsiooniagregaatide plahvatusele. 
 
    Na2S  +  4H2O  =   Na2SO4  + 4H2 

    Na2S  +  2H2O  =   NaOH  + H2S 
 
Soodaregeneratsiooniagregaatide plahvatused toimuvad siiski peamiselt 
põlemisprotsessi ebaühtlusest ja täiendava kütuse andmisest koldesse. Ohtlikuimad 
on aga plahvatused, mille põhjustab vee sattumine koldesse lekkivast torustikust. 
Vee momentaalne aurustumine kõrge temperatuuriga sulale sattudes tekitab koldes 
väikese ülerõhu, mis võib aga olla piisavaks kolde kokkuvarisemisele. 
 
5.5 Soodaregeneratsiooni agregaadid  
 
Sooda regeneratsiooni agregaat (SRA) on võimas katelseade, mille koldes 
põletatakse väheväärtuslikku kütust - suure veesisaldusega ja kõrge tuhasusega 
musta leelist. Esiplaanil on auru saamine, millest piisab ülejäägiga terve 
tselluloositehase vajadusteks. Samal ajal lahendatakse ka tehnoloogiline eesmärk - 
leelise regenereerimine. Kaasaegsete SRA-de aurutootlikkus on 150 - 200 t/h ning 
nad teenindavad tselluloositehaseid, mille tootmisvõimsus on 800 - 1000 t/ööp. 
Toodetava auru surve on 6 - 7 MPa ja temperatuur  450°C ja rohkem. Katlad on 
tavaliselt 2-trumlilised ja on varustatud auru ülekuumendite ja veeökonomaiseritega. 
Joonisel 42 on näidatud Tampella soodaregeneratsiooniagregaat. Agregaadi kolde 
kõrgus on 10 - 20 m. Kolde seinad ja põhi on ekraneeritud aurukatla torudega. 
Koldes võib eristada taandavat ja oksüdeerivat tsooni. Taandav tsoon lõpeb primaar- 
ja sekundaarõhu düüside vahelises  piirkonnas. Oksüdeerivas tsoonis on 
ekraanitorud katmata, taandavas tsoonis aga kaetud malmplokkidega, millele on 
kantud kromiitsegu. 
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Joonis 43. Tampella tüüpi sooda regeneratsiooni agr egaat (725 t/ööp.) 

 
1 - kolle  2 - auruülekuumendi  3 - aurukatel  4 - festoontorud  5 - veeökonomaiser 
6 - õhuökonomaiser  7 - kaskaadauruti  8 - elektrifilter  9 - ventilaator  
10 – leelisepihusti 11 - primaarõhu düüsid  12 - sekundaar- ja tertsiaalõhu düüsid   
13 - sula renn 14 - sula lahustamise paak  15 - segamispaak 
 
Sekundaarõhu düüsid on suunatud koldesse tangentsiaalselt, primaarõhu düüsid on 
kaldega allapoole. Leelis pihustatakse koldesse sekundaarõhu tsooni või veidi 
allapoole. Enne pihustitesse suunamist aurutatakse leelist tavaliselt täiendavalt 
kaskaadaurutis, tsüklonis või skraberis ning segatakse lendtuha ja Na-sulfaadiga. 
 
5.6 Soodaregeneratsiooni agregaatide ekspluatatsioo n 
 
Normaalseks tööks on soovitav, et pihustatava leelise kontsentratsioon oleks 
vähemalt 65%, mida ei ole raske saavutada, kui SRA koostises on seadmed 
täiendavaks aurutuseks. Oluline on SRA koormus ei kõiguksliialt suurtes piirides. 
Lubatud on 70 - 120% nominaalsest. Alla 70%  kaob põlemisprotsessi stabiilsus ja 
lisaks leelisele tuleb koldesse masuuti pihustada. Ülekoormusel suurenevad kaod ja 
toimub küttepindade intensiivne kattumine lendtuhaga. Superkontsentraatoriga 
saadud  75 - 80% kontsentratsiooni juures on Na2SO4 taandamisaste väga kõrge, 
põletamisreziim stabiilne ja kergesti juhitav. SRA kasutegur suureneb 9- 12% ja 
tootlikkus 8 - 10%. Langeb järsult SO2 sisaldus suitsugaasides, kuid suureneb 20 - 
50% lendtuha kogus. Leelise põletamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata primaarõhu 
andmisele Primaarõhu optimaalsest kogusest kõrvalekalded 5 - 10% tekitavad kolde 
temperatuurireziimi  kõikumisi, vähendavad sulfaadi taandamisastet ja mõjutavad 
lenduvate gaaside põlemise täielikkust. Leelis antakse koldesse aurupihustusel 
survega 0,12 - 0,18 MPa ja mehaanilisel pihustusel 0,20 - 0,25 MPa. Viskoossuse 
vähendamiseks tuleb 65% leelist kuumutada eelnevalt temperatuurini 115°C. 
Varematel aegadel on toimunud SRA-de plahvatusi, mis hilisema analüüsi järgi on 
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olnud põhjustatud 40% ulatuses vigastatud ekraani- torudest ning vee sattumisest 
kolde põhja ja 20% ulatuses SRA-de tehnilise ekspluatatsiooni eeskirjade jämedast 
rikkumisest. Plahvatused võivad tekkida ka põlevate gaaside kogunemisel koldesse 
kütuse ebaühtlasel ja mittetäielikul põlemisel, eriti just lisakütuse kasutamisel. 
Plahvatused ei ole tugevad, kuid võivad põhjustada ekraanitorude purunemist ja 
seejärel tugevama sekundaarse plahvatuse. Vee sattumine 850 - 950°C 
temperatuuriga sulale ja momentaalne aurustumine võib tõsta survet koldes üle 0,2 
MPa, mis on küllaldane koldeseinte purustamiseks.  
 
5.7 Lendtuha püüdmine ja soojuse kasutamine 
 
Suitsugaaside soojuse ärakasutamiseks ja lendtuha püüdmiseks paigutatakse SRA-
dele ökonomaiserite järele kaskaadauruti, tsüklon või Venturi skrabber. 
Kaskaadauruti levinumas konstruktsioonis moodustavad karkassi külge kinnitatud 
horisontaalsed torud  trumli, mis pööreldes haarab endaga kaasa vannis voolavat 
leelist, mis torude pinnalt tagasi valgudes  satub kontakti suitsugaasidega. Lendtuha 
püüdmise efektiivsus ei ole kaskaad- aurutil kuigi suur, alla 50%. Puuduseks on veel 
H2S eraldumine ja sademete tekkimine tööpindadele. Tsüklonaurutisse juhitakse 
suitsugaasid keskosas puutuja suunas. Leelis pihustatakse tsüklonisse keskosas ja 
ülal paiknevate pihustite abil. Lendtuha püüdmise efektiivsus tsüklonaurutites on 60 - 
70%. 

 
Joonis 44. Tsüklonauruti 

 
1 - leelis pihustitesse 2 – ülevoolupaak 3 – tsirkulatsioonipump 4 - suitsugaasid 
5 - alumised leelisepihustid 6 - ülemised leelisepihustid 7 - gaasid korstnasse 
8 - auruti korpus 9 - kontsentreeritud must leelis 10 - sulfaadi lisamine 
11 -  leelis tuhapunkritest pestud tuhaga 12 - leelise ja sulfaadi  segamispaak 
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Veelgi efektiivsemalt töötavad Venturi skraberid, mis kujutavad endast Venturi toru ja 
tsükloni ühendust. Venturi toru kitsasse ristlõikesse, kus gaaside kiirus on 80 - 100 
m/s, pihustatakse leelis. Seadme efektiivsus on 85 - 90%. 
 

 
Joonis 45. Venturi skraber 

 
 1 - gaasikäik  2 - Venturi toru  3 - tsüklon  4 – tsirkulatsioonipump 
 
Tahkete aineosakeste püüdmiseks kasutatakse ka sageli elektrifiltreid, mille 
efektiivsus ületab 90%. Filtri sadestuselektroodid on riputatud vedrudele ja neid 
raputatakse perioodiliselt mehaanilise või pneumo- vibraatoriga. Filtrites 
kasutatakse alalisvoolu pingega 45 - 75 kV. Töö efektiivsus sõltub pingest ja 
gaasivoolu liikumiskiirusest. 
 

 
 

Joonis 46. Elektrifilter 
 
1 – alajaam 2 – sadestuselektroodid  3 - koroneerivad elektroodi 4 - tolmupunker
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5.8 Kaustiseerimise teoreetilised alused 
 
Kaustiseerimisreaktsioon on tüüpiline tasakaalureaktsioon ja ei lähe kunagi lõpuni, 
kuna nii reaktsiooni algsaadustes kui ka lõppsaadustes on halvastilahustuvad 
ühendid. 
 
  Na2CO3 + Ca(OH)2 ↓     2NaOH + CaCO3 ↓ 
 
Resultaati hinnatakse kaustiseerimisastmega: 
 
    K = NaOH / NaOH + Na2CO3 

 

Na2CO3 ei võta osa keeduprotsessi keemilistest reaktsioonidest ja  seetõttu on vajalik 
saavutada maksimaalne kaustiseerimisaste, mis tööstuslikes tingimustes on 90% 
lähedane. Kaustiseerimisprotsessi mõjutavad temperatuur, lahuse kontsentratsioon, 
kõrvaliste ioonide sisalduvus lahuses ja reaktsiooniks võetud lubja 
kogus.Temperatuuri kasvades väheneb kaustiseerimisaste, kuid kasvab 
mitmekordselt reaktsiooni kiirus. Seetõttu kasutatakse tööstuses kõrgendatud 
temperatuure. Soodalahuse kõrge kontsentratsioon ja kõrvaliste ioonide juuresolek 
vähendavad kaustiseerimisastet. Kaustiseerimisprotsessi kiirendamiseks on vajalik 
lubja liig võrreldes teoreetilisega, kuna reaktsioon toimub  heterogeenses 
keskkonnas ja seetõttu omab tähtsust tahke faasi pinna suurus. 
Kaustiseerimisseadmete läbilaskevõime on määratud CaCO3 sadenemis- kiirusega. 
Sellest sõltub seadmete maht ja tootmisruumide pinna suurus. Osakeste 
sadenemiskiirust iseloomustab Stokesi seadus, mis kehtib kui Re on < 0,2. 
     

w0 = d2(γ1 - γ2)/18µ 
 
kus  d - osakeste keskmine läbimõõt 
 γ1 - osakeste tihedus 
 γ2 - vedeliku tihedus 
 µ - vedeliku dünaamiline viskoossus 
 
Sadenemine kiireneb leelise tiheduse ja viskoossuse vähenemisel ning osakeste 
mõõtmete ja tiheduse suurenemisel. Mõju avaldab ka lubja puhtus ja lubja 
põletamise temperatuur, mis on optimaalne 1100°C juures. 
 
5.9 Kaustiseerimistehnoloogia 
 
Kaasaegsetes tselluloositehastes toimub kaustiseerimine pideva  protsessina. Meesa 
( CaCO3 ) sadestamiseks kasutatakse kas ühe- või mitmekorruselisi Dorri selgiteid. 
Joonisel 46 on toodud tehnoloogiline skeem mitmekorruseliste Dorri selgititega. 
Roheline leelis, mis tuleb SRA sula lahustamise paagist 1 selgitatakse 1-korruselises 
selgitis 2. Selgitatud kange roheline leelis voolab paaki 3, millest ta pumbatakse 
survepaagi 26 kaudu lubja kustutamisele kustutaja-klassifikaatorisse 4. Sade 
pumbatakse selgitist 2 paaki 5, kus ta segatakse ringleva lahja leelisega ja 
suunatakse pesemisele selgitisse 6. Pestud sade ( must slamm ) pumbatakse 
kanalisatsiooni. Pesemisel tekkinud lahja roheline leelis juhitakse 
järelkaustisaatorisse 7. Punkrist 8 antakse taldriktoiteseadmega peenestatud lupja 
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kustutaja-klassifikaatorisse 4, milles toimub lubja kustutamine kange selgitatud 
rohelise leelisega. 

 
 

Joonis 47. Kaustseerimisjaoskonna tehnoloogiline sk eem 
 
Lubjapiim, mis on puhastatud väikestest kividest ja  liivast klassifikaatoris ja millesse 
on lisatud ülejäänud roheline leelis, suunatakse järjestikku läbi kolme kaustisaatori 9.  
 
Kaustiseerimisprotsess algab juba lubja kustutamisel ja jõuab lõpule kaustisaatorites, 
milles leelis viibib kokku 1,5 - 2 tundi temperatuuril 90 - 100°C. Viimasest 
kaustisaatorist voolab valge leelise ja kaltsiumkarbonaadi suspensioon isevoolu teel 
mitmekorruselisse selgitisse 10. Selgitatud valget leelist võetakse üheaegselt kõigilt 
selgiti korrustelt ja juhitakse kogumispaaki 12, millest ta pumbatakse 
keedujaoskonda. 
 
 Leelisest eraldatud meesa ( CaCO3 sade, mis sisaldab palju leelist ja reageerimata 
lupja ) pumbatakse järelkaustisaatorisse 7, kus toimub lahja rohelise leelise 
kaustiseerimine. Kaustisaatorist voolab suspensioon selgitisse 13. Selgiti kolmelt 
ülemiselt korruselt võetav lahja leelis läheb kogumispaagi 14 kaudu paaki 15 ja sealt 
SRA sula lahustamise paaki 1. Selgiti kahel alumisel korrusel toimub meesa täiendav 
pesemine kuuma veega leelisekadude vähendamiseks ja saadav lahja leelis läheb 
suspen- siooni lahjendamiseks järelkaustisaatoris 7.  
 
Pestud meesa pumbatakse segamispaaki 16, kus ta lahjendatakse kuuma veega 
kontsentratsioonini 20 - 25% ja pumbatakse kogumispaakidesse 17, kus 
suspensiooni segatakse suruõhuga. Kogumispaakidest pumbatakse meesa 
doseerimispaagi 18 kaudu täiendavale pesemisele vaakumfiltrile 19. Vaakum  
tekitatakse vaakumpumbaga 20 läbi kondensaatori 21. Pesemine toimub kuuma 
veega. Filtraat suunatakse läbi vahepaagi 22 paaki 23 ja sealt edasi koos kuuma 
veega selgiti 13 alumistele korrustele. Pestud meesa kontsentratsiooniga 50 - 60% 
juhitakse tigutransportööriga lubjapõletamisahju 24, millest kustutamata lubi 
tõstetakse elevaatoriga lubjapunkrisse 8. Lubja kaod kaetakse meesa hulka lisatava 
lubjakiviga. 
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5.10 Lubja regenereerimine 
 
Lubja põletamiseks kasutatakse enamasti sama tüüpi pöörlevaid  silindrilisi ahjusid 
nagu klinkri põletamisel tsemenditööstuses. Kaasaegsed ahjud on pikkusega üle 100 
m ja Q = 150-350 t / ööpäevas. 
 

 
Joonis 48. Lubja regenereerimise seade  

 
   1 - konveier 2 - elevaator 3 - masuudipihusti 4 - väljalaadimisots 5 - ajam 6 - ahi 
   7 - sisselaadimisots 8 - lubjakivipunker 9 - tigutoiteseade 10 - tigutransportöör 
   11 - vaakumfilter 12 - ventilaator 13 - skraber 14 - meesapunker 15 - meesapump 
   16, 17, 18 - pumbad 19 - lubja jahuti 20 - konveier 21 - purusti 22 - konveier  
 
Meesa antakse pumbaga varupaagist vaakumfiltrile pesemisele ja  
kontsentreerimisele. Pestud meesa kuivainesisaldusega 50 - 60%   transporditakse 
tigukonveieriga ahju sisselaadimisavasse. Ahi saab pöörlemise elektrimootorilt 
reduktori ja hammasvöö kaudu. Variaator võimaldab reguleerida pöörete arvu piirides 
0,5 - 2,0 p/min. Ahju sisselaadimisel lisatakse meesale punkrist värsket tükeldatud 
lubjakivi koguses 10 - 20%, olenevalt lubja kadudest ( ahjust gaasidega väljuv tolm ). 
Lubja liikumise suunas on ahjul kalle 2 - 3%, mis tagab meesa liikumise 
väljalaadimisava poole.  
 
Trummel on valmistatud terasest ja vooderdatud seest tulekindlate tellistega. 
Vooderduse paksus on 250 mm. Meesa seinte külge kleepumise vältimiseks on 
sisselaadimisava pool seinte küljes vabalt rippuvad ketid, mis tõmbavad meesatükid 
seinte küljest lahti. Väljalaadimispoolelt väljuvad lubjatükikesed suurusega 10 - 20 
mm ja temperatuuriga 1000°C ning satuvad jahutustrumlisse, mida jahutatakse 
õhuga. Jahutatud lubi juhitakse läbi valtspurusti punkrisse.  
 
Suitsugaasi juhitakse lubjatolmu püüdmiseks läbi Venturi skraberi. Ahju normaalseks 
tööks ei tohi lubja niiskus ületada 55% ja ta peab olema leelisest hästi puhtaks 
pestud. Vähesel määral kasutatakse ka lubja keevas kihis põletamise  tehnoloogiat. 
Lubja regenereerimine on oluline nii majanduslikust kui ka keskkonna- 
kaitse seisukohast. Meesa kogus on väga suur. 25% kontsentratsiooniga meesat 
tekib 2 korda rohkem kui keedetakse tselluloosi. Regenereerimise puudumisel 
saastatakse suured pindalad tselluloositehase ümber. Lubja põletamine toimub 
järgmise keemilise reaktsiooni järgi: 
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  CaCO3                CaO  +  CO2    -  177 kJ 
 
CaCO3 lagunemise teoreetiline temperatuur on 825°C, kuid põletamine toimub palju 
kõrgematel temperatuuridel ( 1100 - 1300°C ). Teoreetiliselt on vaja 1 kg puhta CaO 
saamiseks 3170 kJ soojust. Palju rohkem on aga  vaja meesas sisalduva vee 
aurustamiseks ja summaarne soojuse kulu 1 kg CaO saamiseks on ~10 000 kJ. 
 
 
6 SULFITTSELLULOOSI TEHNOLOOGIA 
 
6.1 Sulfitkeedu hape ja selle valmistamine 
 
Sulfitkeedu hape kujutab endast Ca, Na, NH4 või Mg-bisulfiti vesilahust, mis sisaldab 
lahustunud vääveldioksiidi. 
 
   Ca (HSO3)2  +  SO2  + H2O 
   NaHSO3  +  SO2  + H2O 
 
Keeduhappe katiooni nimetatakse aluseks. Na, NH4 ja Mg on lahustuvad alused. 
Keeduhape saadakse toorhappe kontsentreerimisel gaasimisel eralduva SO2-ga 
regeneratsioonisüsteemis. Keeduhape sisaldab 6 – 8% üld-SO2 ja pH on  ~1,5. 
Toorhape sisaldab 2,8 – 4,0% üld-SO2 ja 0,9 – 1,5% seotud SO2. 
 
Toorhappe saamiseks põletatakse väävel väävliahjus ning saadus SO2 pestakse, 
jahutatakse ja absorbeeritakse absorberis (lahustuva aluse puhul) või happetornis. 
 
   Na2CO3  +   2SO2  +  H2O  →   2NaHSO3  +  CO2 
 
Allpool on toodud Na-alusel toorhappe valmistamise tehnoloogiline skeem. 
 

 
 

Joonis 49. Sulfitkeedu toorhappe valmistamine Na-al usel 
 
1 - väävli sulatuspunker  2 - sulaväävli paak  3 - tsüklonahi väävli põletamiseks 
4 - täidiseta skraber  5 - täidisega skraber  6 - soojusvaheti  7,8 - täidisega absorberid 
9 - toorhappe paak 
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Regeneratsioonisüsteem toorhappe kontsentreerimiseks ja keeduhappe saamiseks 
võib töötada kuum- või külmregeneratsiooni põhimõttel. Külmregeneratsioon töötab 
atmosfäärsel rõhul ja on lihtsam, kuid kuumregeneratsioon võimaldab soojust 
täielikumalt ära kasutada. 
 

 
Joonis 50. Kuumregeneratsiooni tehnoloogiline skeem  

 
 
6.2 Sulfitkeedu keemia 
 
Sulfitkeedul on samuti nagu sulfaatkeedulgi tegemist kahe konkureeriva 
reaktsiooniga: ligniini hüdrolüütiline destruktsioon ja kondensatsioon. Keeduhape on 
väga kõrge happesusega ( pH ~1,5 ) ja seetõttu kondensatsioonioht suurem. 
Kondensatsiooni takistamiseks tuleb ligniin sulfoneerida. Ligniini sulfoneerimine 
toimub keeduprotsessi alguses tahkes faasis nagu näidatud allpool. 
 

 
 
Enne sulfoneerimisreaktsiooni lõpulejõudmist ei tohi temperatuuri keedukatlas tõsta 
kõrgemale kui 105 - 115°C. Sulfoneerimine valmistab ligniini ette lahustumiseks 
järgneval keedu- perioodil kõrgendatud temperatuuril. Keeduprotsessis toimub ka 
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puidu polüsahhariidide (eeskätt hemitsellulooside) lagunemine lihtsamateks 
lahustuvateks ühenditeks. Allpool on  
 
6.3 Keeduprotsess ja režiim 
 
Sulfittselluloosi keedetakse peamiselt perioodilisel meetodil. Keedukatlad on 
konstruktsioonilt analoogsed sulfaatkeedu kateldele, kuid peavad olema 
vastupidavad tugevalt happelises keskkonnas. Varem kasutati selleks 
happekindlatest kividest vooderdust, mis kaitses  legeerimata terast. Tänapäeval 
valmistatakse katlad bimetallist. Laastu andmisel katlasse teda aurutatakse, mis 
suurendab katla täiteastet ja eemaldab laastust õhu. Õhu eemaldamine on 
sulfitkeedul eriti oluline, sest õhk soodustab gaasilise SO2 kiiret difusiooni laastu, mis 
võib põhjustada ligniini kondensatsiooni. 
 
Keeduprotsess koosneb kahest perioodist:  
 
 - eelkeet, mis haarab enda alla temperatuuri tõstmise kuni 
   105 - 115°C ja seisakut sellel temperatuuril 
 - keet, mis haarab enda alla perioodi temperatuuri tõusust kuni 
   lõpptemperatuurini ( 130 - 150°C ) ja edasi kuni keedu 
   lõpetamiseni. 
 
Eelkeedu kestus ( 2 - 6 ) tundi sõltub happe kangusest ja temperatuurist ja laastu 
niiskusest. Sel ajal toimub immutusprotsess ja ligniini sulfoneerimine tahkes faasis. 
Seisak peab võimaldama nende protsesside lõpuleviimist enne temperatuuri tõusu. 
Liialt varajane temperatuuri tõstmine põhjustab ligniini kondenseerumist laastu 
tunginud SO2 poolt tekitatud kõrge happesuse mõjul. Joonisel on toodud tüüpilised 
keedukõverad sulfittselluloosi keetmisel. 
 

 
 
Joonis 51. Keedukõverad keskmise kõvadusega tsellul oosi keetmisel 
        
  1 – temperatuur  2 – surve  3 - üldine SO2  4 - Na2O 
  5 - redutseerivad ained  
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Temperatuuride vahemikus 80 - 100°C alustatakse tavaliselt gaasimist surve liigse 
kasvu vältimiseks katlas. Katlast väljuv SO2 ja auru segu juhitakse 
regeneratsioonisüsteemi. Madalamate keedutemperatuuride tõttu on sulfitkeedu 
kestus tunduvalt pikem võrreldes sulfaatkeeduga. Keeduhappe kõrge 
kontsentratsiooni ja lahustuva aluse kasutamisel võib keedu lõpetada 6 - 8 tunniga.  
 

 
 
Joonis 52. Tselluloosi saagise sõltuvus keedutemper atuurist ja happesusest 
 
Keedu lõpetamise õige aja kindlaksmääramine toimub keedulahuse analüüside 
põhjal. Katla tühjendamine võib toimuda väljapuhumise või väljapesemise teel. 
Väljapuhumine toimub survelt 0,15 - 0,30 Mpa 10 - 15 minuti jooksul suletud 
sõelpõhjaga basseini, milles eraldatakse leelis ja pestakse tselluloosi. Väljapesemisel 
algab leelise võtmine ja tselluloosi pesemine juba keedukatlas. 
 
 
6.4 Neutraalsulfitpooltselluloos 
 
Neutraalsulfitmeetodil keedetakse peamiselt pooltselluloosi, mis leiab kasutamist 
enamasti lainepapi lainekihi ( fluting ) valmistamiseks. Sellelt materjalilt nõutakse 
suurt jäikust, mida omab pooltselluloos. Puiduliikidest on sobivaim kask ja teised 
lehtpuud, mis sisaldavad palju hemitselluloose ja omavad lühikesi paksuseinalisi 
kiudusid. Alusena eelistatakse Na, kuid kasutatakse ka NH4 ja Mg. Põhikemikaaliks 
on Na2SO4 ja teiseks Na2CO3 või NaOH. Kumba eelistada, sõltub majanduslikest 
kriteeriumidest. Na2SO3/Na2CO3 suhe võib varieeruda piirides 2 : 1  -  5 : 1 ning 
keedu- lahuse pH keedu lõpus 5 - 9. Na ja S on võimalik regenereerida. 
Keet toimub Pandia või muud tüüpi pidevkeeduseadmes. Esimeseks tehnoloogiliseks 
staadiumiks on laastu aurutus, millega ta temperatuur tõstetakse 75 - 95°-ni. Järgneb 
immutusstaadium 3 - 15 min temperatuuril 80 - 180°C. Keeduaeg on lühike 5 - 60 
min ja temperatuur kõrge: 165 - 190°C. Joonisel 50 on näidatud tthnologiise protsessi 
skeemi. 
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Joonis 53. Neutraalsulfitpooltselluloosi tootmie te hnologiline skeem 
 
 Neutraalsulfitkeedu modifikatsiooniks on leeliseline monosulfitkeet, mille puhul pH 
tõstetakse NaOH abil väga kõrgele ( 12 - 13) ning saadakse kõrge saagisega 
tselluloos. Omadused on halvemad sulfaattselluloosist, kuid puidu kulu on väiksem ja 
tootmine odavam. 
 
6.5 Astmelised keedud 
 
Juhul, kui keedu jooksul toimuvad pH, kemikaalide kontsentratsiooni ja koostise 
muudatused ei ole põhjustatud keemilistest reaktsioonidest, vaid kemikaalide 
lisamisest, loetakse keetu astmeliseks. Astmelistel sulfitkeetudel on rida eeliseid, 
võrreldes tavaliste keetudega. Toorainena võib kasutada mändi ja halvastikooritud 
kuuske, kuna keetu alustatakse tavaliselt leeliselises keskkonnas. Sel põhjusel on ka 
vaigust tingitud probleemid väiksemad. Aluseks on tavaliselt Na ja harvemini Mg. Na-
aluse regenereerimine on analoogne sulfaattselluloosi tehnoloogiale. 
Tuntakse põhimõtteliselt 2 erineval viisil teostatavaid astmelisi keetusid: 
 - alaneva pH-ga ( NSu - Su, NSu - BiSu, BiSu - Su ) 
 - tõusva pH-ga  ( BiSu - Su - So, BiSu - So ). 
Levinuim on esimene variant, mis on tuntud Stora menetlusena. 1. astmes on pH 6 - 
8, temperatuur 120 - 140°C, keeduaeg 2 - 3 tundi. Enamus keedulahusest läheb 
edasi järgmise keedu 1. astmesse. 2. astmes lisatakse vett ja SO2. Toimub hapu 
sulfitkeet tavalistel tingimustel. Summaarne keeduaeg on 8 - 10 tundi. Saagis 55 - 
65%. Kõige olulisemaks eeliseks on väga kõrge saagis okaspuidu keetmisel. See on 
tingitud keedu 1. astmes toimuvast glükomannaani stabiliseerumisest 
deatsetüleerumise tulemusena. Eeliseks on ka  pleegitamata tselluloosi kõrge 
valgesus, mis on seda suurem, mida  kõrgem on pH I astmes. Parem on ka 
jahvatatavus. Puudusteks on väike valgusehajumistegur ja madal rebenemistugevus, 
mida saab veidi tõsta pH alandamisega. Tõusva pH-ga keetude uurimisel on püütud 
lähendada tselluloosi tugevust sulfaattselluloosile, kuid sama tugevaks ei ole saadud. 
Tugevuse tõusuga väheneb ka saagis sulfaattselluloosi tasemele. Tuntuim on 
Rauma menetlus, mille abil on võimalik saada tselluloosi ajalehepaberi 
valmistamiseks. 
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7 TSELLULOOSI PLEEGITAMINE 
 
7.1 Tselluloosi pleegitamise põhimõtted ja meetodid  
 
Tselluloosi valgesust määratakse monokromaatse valguse peegeldusena 
protsentides etaloniga (MgO) võrreldes lainepikkusel 457 nm. Pleegitamata 
pooltoodete valgesused on: 
  - sulfaattselluloos 15 – 30 
  - neutraalsulfittselluloos 40 – 50 
  - puitmass ja sulfittselluloos 50 – 65 
 
Pleegitatult võib maksimaalne valgesus sulfittselluloosil olla 94 % piires. 
 
Tselluloosi tumedat värvust põhjustavad peamiselt ligniini kromofoorsed grupid, 
puitmassil ka ekstraktiivained. 
 
Pleegitamisel kasutatakse kahte põhimõtet: 
  - ligniini eemaldamine 
  - kromofoorsete gruppide kaotamine ligniini eemaldamata 
 
Kõrge valgesuse saamine ligniini eemaldamisega on sisuliselt tselluloosi 
keeduprotsessi jätkuks teistes tingimustes, kus toimib ligniini eemaldamise 
selektiivsus. Tegemist on valdavalt ligniini oksüdeerimisreaktsioonidega. Parimat 
tulemust annab pleegituskemikaalide varieerimisega mitmeastmeline tehnoloogia. 
 
Kromofoorsete gruppide kaotamist ligniini eemaldamata kasutatakse peamiselt kõrge 
saagisega pooltoodete puhul, mis sisaldavad ligniini suures koguses. Selliselt võib 
saavutada maksimaalseks valgesuseks 80 % ja see tulemus ei ole püsiv. 
Pleegitusastmete rähised ja iseloomustus on toodud järgnevas tabelis. 
 

Tabel 4 
Pleegitusastmed 

 
Tähis Reagent Protsessi nimetus Protsessi iseloomustus 

C Cl2 Kloreerimine Reaktsioon gaasilise klooriga 
happelises keskkonnas 

E NaOH Leeliseline 
ekstraktsioon 

Reaktsioonisaaduste lahustamine 
ja eemaldamine 

H Ca(OCl)2 Hüpokloritpleegitus Reaktsioon hüpokloritiga 
leeliselises keskkonnas 

D ClO2 Kloordioksiidpleegitus Reaktsioon kloordioksiidiga hapus 
keskkonnas 

O O2 Hapnikpleegitus Reaktsioon gaasilise hapnikuga 
kõrgendatud rõhul leeliselises 
keskkonnas 

P H2O2 
Na2O2 

Peroksiidpleegitus Reaktsioon peroksiidiga 
leeliselises keskkonnas 

Z O3 Osoonpleegitus Reaktsioon gaasilise osooniga 
hapus keskkonnas 
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7.2 Pleegitamine kloori ja klooriühenditega 
 
Cl2 osaleb ligniiniga asendus- ja oksüdatsioonireaktsioonides. Asendusreaktsioonis 
Cl asendab ligniini molekulis H, oksüdatsioonil toimub kõigepealt elementaarse O 
tekkimine, mis reageerib seejärel ligniiniga. Kloreerimist teostatakse tavaliselt 
suhteliselt madalal kontsentratsioonil selleks, et kloor hästi lahustuks ja seguneks 
massiga. Ühtlasi väldib see ka ülekuumenemist, sest reaktsioon on eksotermiline. 
Reaktsiooniaeg on 45 - 90 minutit, pH alla 2. PH piirides 2 - 9 kahjustab Cl2 
tselluloosi.  Kloreerimisele peab järgnema leeliseline ekstraktsioon, mille käigus  
lahustatakse ja eemaldatakse kloreeritud ligniin. Teostatakse kontsentratsioonil 12 - 
15% ja temperatuuril 60- 80°C kestusega 2 tundi. 
 
Hüpoklorit  reageerib eelistatult ligniini kromofoorsete rühmadega ja  vähendab 
suhteliselt vähem saagist, kuid reageerib ka tselluloosiga. Sulfittselluloosi on 
hüpokloritiga kerge pleegitada, sest ligniin on osaliselt sulfoneeritud ja kergesti 
lahustuv. Sulfaattselluloosil ei saa aga kõrget valgesust ilma tselluloosi kahjustamata. 
Viiakse läbi temperatuuril 35-40° ja pH-l üle 9 kestusega 1 - 2 tundi. Kasutatakse nii 
Ca kui ka Na-hüpokloritit, viimase hind on 2 korda suurem. 
 
ClO2 on kindlasti vajalik kõrge valgesuse saamiseks. Ta omab suurt selektiivsust 
ligniiniga reageerimisel. Tselluloosi ja hemitselluloose mõjutab vähe, mis tagab 
tselluloosi kõrged tugevusnäitajad. Pleegitamine toimub pleegitustornis 2 - 4 tundi 
kõrgel kontsentratsioonil ja temperatuuril 70 - 75°C. PH on I astmes 3,5 - 4,0 ja II 
astmes 5,5 - 6,0. 

 
Joonis 54.  Pleegitamine ClO 2-ga 

 
  1 – vaakumfilter  2 – segisti  3 – toiteseade  4 - tsirkulaator 
  5 - ringvee paagid  6 – pleegitustorn  7 - kaabits  
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Massi kuumutamine toimub aurusegistis. ClO2 lahus lisatakse  toitetorusse massi 
sisenemisel pleegitustorni. ClO2 omab klooriga võrreldes 2 korda suuremat 
oksüdatsioonivõimet. 
 
7.3 Kloorivabad pleegitustehnoloogiad 
 
Peroksiidid  sobivad hästi kõrge saagisega tselluloosi ja puitmassi pleegitamiseks, 
kuid kasutatakse ka normaalse saagisega tselluloosi puhul. Madalal temperatuuril 
(35 - 55°C) säilitab peroksiid ligniini ja mõjub vähe saagisele. Kõrgematel 
temperatuuridel (70 - 80°C) on kõrvalmõjud suuremad, kuid siiski küllalt väikesed. 
Peroksiidpleegitusel tuleb väga täpselt hoida optimaalset pH väärtust, mis on 10,5. 
PH reguleeritakse NaOH ja Na-silikaadiga. Na-silikaadil on nii puhverdav kui ka 
peroksiidi stabiliseeriv toime. Stabilisaatoritena kasutatakse veel paljusid ühendeid 
(MgSO4, EDTA jt.). Pleegitamist teostatakse kas kõrgel või keskmisel 
kontsentratsioonil. Peroksiidi kulu   1 - 4% tselluloosist ja pleegitusaeg 1 - 3 tundi 
sõltuvalt temperatuurist. 

 

 
 

Joonis 55.  Peroksiidpleegituse tehnoloogline skeem  
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Hapnikuga  pleegitamisel kasutatakse tavaliselt kõrget kontsentratsiooni ja 
temperatuuri piirides 90 - 130°C.  Pleegituskeskkond on leeliseline ja pleegitusaeg 20 
- 60 min. Tselluloosi lagunemise oht pleegitamisel on võrdlemisi suur ja selle 
vältimiseks lisatakse vähesel hulgal Mg-soola. Allpool on näidatud hapnipleegituse 
skeem. 
 

 
  

Joonis 56. 2-astmeline hapnikpleegitus 
 
Osoon on väga tugev oksüdeerija ja reageerib intensiivselt kõigi  orgaaniliste 
ühenditega. Lahustub hapnikust halvemini ja massiga ühtlaselt segada on raske. 
Kasutatakse kõrgeid kontsentratsioone ja suhteliselt madalaid temperatuure, 
eelistatum on hapu keskkond. Järgnev joonis iseloomustab tehnoloogilist protsessi. 
 

 
 

Joonis 57. Pleegitustehnoloogia osooniga 
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Ditioniit  ( hüdrosulfit ) leiab kasutamist puitmassi pleegitamisel ning võib tõsta 
valgesust 5 - 12% võrra. Valgesuse püsivus ei ole hea. Massist tuleb enne pleegitust 
eemaldada õhk ja kasutada madalat kontsentratsiooni. Sobivaim pH piirkond on 4 - 6 
ja temperatuur 50-70°C Raskemetallide segava mõju vältimiseks kasutatakse samu 
stabilisaatoreid nagu peroksiidiga pleegitamisel. Reaktsiooni lõpuleviimiseks piisab 
tavaliselt 1 tunnist. Puitmassi pleegitamist võib  teostada ilma lisaseadmeteta. 
 
Kõrge valgesusega tselluloosi saamiseks tuleb pleegitusprotsess läbi viia mitmes 
astmes. Joonisel 57 on kujutatud mitmestmelist pleegitust. 
 

 
Joonis 58. Mitmeastmeline pleegitusskeem 

 
Kogu tehnoloogiline protsess pleegitatud sulfaattselluloosi tootmiseks toimub 
tavaliselt allpooltoodud skeemi kohaselt. 
 

 
 

Joonis 59. Tänapäeva tehnoloogia pleegitatud sulfaa ttselluloosi tootmiseks 
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8 TSELLULOOSIMASSI KUIVATAMINE 
 
Kui tselluloos ei suunata tselluloositehasest vedela massina paberivabrikusse, vaid 
väljastatakse kaubatoodanguna, siis kuivatatakse ta kuivatussilindritel ja turustatakse 
lehttselluloosina või kasutatakse helveskuivatuse tehnoloogiat ja turustatakse 
kokkupressituna pallides.  
 
Enne kuivatust tuleb tselluloosimassist eraldada enamik vett kas spetsiaalses 
kõrgsurvepressis või paberimasina sõelaosa taolises seadmes nagu näidatud 
joonisel 60. 

 

 
 

Joonis 60. Pressformeri tüüpi kahesõelaline vee era ldamise seade 
 
Pressformerilt suunatakse tihendatud kiuvaip kuivatussilindritele. 
 
Helveskuivatuse tehnoloogia kasutamisel tihendatakse kiuvaip tavaliselt 
kõrgsurvepressis ja suunatakse seejärel purustisse. Purustist väljunud massitükid 
liiguvad pneumotranspordiga helvestisse, kus moodustuvad väga väikesed 
massiosakesed (kiud, kiukimbud). Helvesti töö efektiivsusest sõltub oluliselt 
kuivatuskvaliteet, kuivatusseadme tootlikkus ja kuivatusprotsessi ökonoomsus. Mida 
suurem on massiosakeste eripind, seda efektiivsemalt kuivatus kulgeb. 
 
Kuivatus toimub tavaliselt kaheastmeliselt. Helvestatud mass juhitakse inžektorisse, 
kus ta seguneb kuuma õhuga ja liigub edasi õhuvoolus 1. astme kuivatustorni. 
Värsket kuuma õhku antakse tavaliselt 2. astme kuivatustorni, millest väljuvat 
töötanud õhku kuumutatakse uuesti ja suunatakse kuivatuse 1. astmesse. See 
võimaldab vähendada õhukulu miinimumini, hoida kokku soojust ja vähendada tolmu 
emissiooni. Õhu kuumutamine toimub soojusvahetis kas auruga või gaasi 
põletamisel saadavate suitsugaasidega. 
 
Kuivatuse esimesel perioodil aurustub intensiivselt massiosakeste pindmine niiskus, 
kuivatuskiirus on suur ja määratud ainult kuivatuskeskkonna parameetritega. 
Kuivatuse teisel perioodil sõltub kuivatuskiirus seotud niiskuse difusioonikiirusest 
kiuseina sisemusest välispinnale, mida mõjutavad kiudude omadused. 
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Joonis 61. Tselluloosi helveskuivatus 
 
Kirjeldatud kaheastmelise kuivatusskeemi korral on soojuse kulu kuivatuseks 2800 kJ 
aurustatud vee 1 kg kohta. Õhu retsirkulatsiooni kasutamata oleks see 4000 kJ/kg. 
 
Kuivatuse läbinud tselluloos suunatakse ventilaatoriga tsüklonisse, kus temast 
eraldatakse kuivatusõhk. Kuivatatud massi lõppniiskuseks on 12%. 
 
 Pärast kuivatust 1. astme tsüklonis eraldatavat kuivatusõhku, mis sisaldab kiutolmu 
ja veeauru, kasutatakse osaliselt põletusõhuna küttekoldes ning ülejääk suunatakse 
läbi puhastusseadmete välisõhku.  
 
Kuivatusõhu temperatuur kuivatuse 1. staadiumis on 250 – 270 °C ja kuivatuse 2. 
staadiumis 180 °C. 
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9 KESKKONNAKAITSE TSELLULOOSITÖÖSTUSES 
  
Tselluloositööstus on maailmas suurimaid keskkonda saastavaid tööstusharusid. 
Puitmassi- ja paberitööstus selle kõrval on suhteliselt väikese 
keskkonnaohtlikkusega. Joonisel on näidatud tselluloosi tootmise põhilised 
saastepunktid. 

 
 

Joonis 62. Saastepunktid tselluloosi tootmisel 
 
Õhku saastavad gaasid on tavaliselt SO2 ja lämmastikoksiidid, kuid ka 
halvastilõhnavad väävelühendid ja vahel ka klooriühendid. Keskkond võib saastuda 
ka tolmuga. Veekogude saastamine toimub eeskätt hapnikku tarbivate orgaaniliste 
ainetega, mille kogust määratakse keemilise hapnikutarvidusega ( COD ) ja 
bioloogilise hapnikutarvidusega ( BOD ). Keemiline hapnikutarvidus hõlmab kõiki 
hapnikku tarbivaid aineid, bioloogiline aga bakterite toimel lagunevaid aineid. COD 
tähendab hapnikuvajadust mg O2 1 g vees sisalduvate ainete täielikuks 
oksüdeerimiseks, BOD aga biokeemiliseks oksüdeerimiseks.  
 
Erinevad orgaanilised ained oksüdeeruvad erineva kiirusega. BOD (BHT) 
määramisel võetakse arvesse ka oksüdatsiooni aega. Määratakse BHT5, BHT7 ja 
BHT20. Vahel antakse hapnikutarvidus ka mg O2/l vee kohta. Tabelis 5 on toodud 
andmed pleegitamata sulfaattselluloosi tootmise kohta. 
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         Tabel 5  

 
Reovee saaste pleegitamata sulfaattselluloosi tootmisel 

 
Tehnoloogiline                                   Reovee saaste näitajad 
   protsess      pH Hõljuvaine  Kuivjääk     KHT    BHT5 
       mg/l      mg/l    mgO2/l   mgO2/l  
Keet 8,1 - 8,7 150-350 2000-6000 1200-3400   500-800 
Pesu 7,8 - 8,5 200-500 1500-2000   300-1100   100-500 
Sorteerimine 7,1 - 7,4 100-160   300-700     50-200     20-80 
Kuivatamine 7,1 - 7,2   90-100   300-500     60-160     30-60 
Aurutus 8,6 - 9,2   50-100   100-500    110-1300     35-560 
SRA 8,5 - 12,3   90-100   600-1000    200-1000         - 
Kaustiseerimine 8,0 - 10,2   40 - 70   350-450    100-200         - 

 
Kui võtta arvesse, et O2 loomulik lahustuvus vees on 7 - 15 mg/l, siis on selge, kui 
suurt ohtu keskkonnale kujutavad endast tselluloositööstuse heitveed, mis tekitavad 
hapniku puudujäägi veekogudes. Puidu ettevalmistuses tekivad hapnikku tarbivad 
heitmed kiudaine ja  puukoore näol. Heitvesi sisaldab ka toksilisi lahustunud 
fenoolseid jt. aineid. Kuivkoorimine vähendab märgatavalt keskkonna saastet.  
 
Keet ei põhjusta kaasaegsetes tehastes kuigi suurt keskkonna saastamist, sest 
süsteem on tavaliselt suletud 98 - 99%. Keet on aga väga oluline, kuna keedetud 
tselluloosi kõvadusest sõltub saaste kogus pleegitusel. Modifitseeritud 
keedutehnoloogiad võimaldavad keeta väga väikese Kappa arvuni. Aurutuses 
tekkivad halvastilõhnavad gaasid ja kondensaadid tuleb koguda ja kahjutustada. 
SRA ja lubjapõletusahi saadavad atmosfääri väävliühendeid ja tolmu, mis on vaja 
kinni püüda. 
 
Tänapäeva keedutehnoloogiate mõju tselluloosi kappa arvule ja heitvee saastele 
iseloomustab järgnev tabel. 

Tabel 6 
 

Tselluloosi kappa arv ja heitvee keemiline hapnikutarvidus sõltuvalt tehnoloogiast 
 
Lehtpuutselluloos Okaspuutselluloos Keedumeetod O2/O3 töötlus 
Kappa KHT, kg/t Kappa KHT, kg/t 

Tavameetod - 18 38 30 63 
Tavameetod O2 13 27 15 32 

Modifitseeritud - 16 34 20 42 
Modifitseeritud O2 10 15 12 25 

Erimodifitseeritud - 13 26 15 30 
Erimodifitseeritud O2 10 15 10 15 

Tavakeet O2 + O3 7 3 9 6 
 

 
Suurimat keskkonnaohtlikkust põhjustavad tänapäeval pleegitusjaoskondade 
heitveed. Heitvete kogus on küll tunduvalt vähenenud,  kuid on siiski 15 - 30 m3 tonni 
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tselluloosi kohta. Heitvees on palju O2 tarbivaid, värvilisi ja toksilisi ühendeid. 
Toksiliste kloororgaaniliste ühendite sisaldust hinnatakse näitajaga AOX. Pleegitusel 
tekkivate heitvete koguse vähenemist seoses modifitseeritud keedutehnoloogiate 
arenguga iseloomustab järgnev joonis ja heitvee saastet tabel 7. 
 

 
Joonis 63. Pleegitusjaoskonna heitveed sõltuvalt ke edutehnoloogiast 

 
Tabel 7 

 
Heitvee saaste sõltuvalt pleegitustehnoloogiast okaspuu tselluloosi tootmisel 

 
Keedutehnoloogia Pleegitusastmed Kappa ClO2 

kg/t 
AOX 
kg/t 

Tavakeet D(EOP)DED 30 95 2 
Tavakeet + hapniktöötlus D(EOP)DED 16 60 0,8 
Modifitseeritud keet + hapnik D(EOP)D(EP)D 10 30 0,3 
Tavakeet + hapniktöötlus ZD * 10 0,1 
Modifitseeritud keet + hapnik ZP * 0 0 
 
Märkus: * tähendab informatsiooni puudumist. 
 
 
Klooriühenditest täielikku loobumist ei ole veel niipea oodata. Elementaarse kloori 
kasutamine on aga paljudes maades lõpetatud. Klooriühendid võivad avaldada 
otsest toksilist mõju kaladele ja ka taimestikule. Osa ühendeid on raskestilagunevad 
ja nad võivad koguneda organismis, põhjustades pikaajalisi kroonilisi mõjusid ja 
sattuda näiteks kalade kaudu ka inimorganismi. Eesmärgiks on praegu täiesti suletud 
veeringlusega pleegitus, mille saavutamiseks tuleb lahendada nii protsessi 
reguleerimisega kui ka toodangu kvaliteediga seotud probleemid. 
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Tootmisprotsessis tekkivate reovete lõplik kahjutustamine toimub tehasevälisel 
töötlusel, mis hõlmab tavaliselt hõljuvainete eemaldamist settebasseinides ja 
lahustunud orgaanilise aine bioloogilist töötlust. Bioloogilist töötlust võib läbi viia 
aeroobsel ja anaeroobsel meetodil (joonised 64 ja 65).  
 

 

 
Joonis 64. Aeroobse töötluse skeem 

 
 

 
 

Joonis 65. Anaeroobse töötluse skeem 
 
 
Tselluloositööstuses kasutatakse enamasti reovete aeroobset töötlusviisi, mille 
tüüpiline tehnoloogia on kujutatud joonisel 66. 
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Joonis 66. Reovete aeroobse tehasevälise töötluse t ehnoloogiline skeem 

 
 1 – Vakofilter  2 – segamisbassein  3 – aeraator  4 – aereerimispaak 
 5 – sekundaarne selgiti  6 – mudareservuaar  7 – mudapump  8 – mudatihendi 
 9 – vaakumfilter  10 – transportöör  11 – trummelkuivati  12 – punker 
 13 – vagonett  14 – mudaregeneraator 
 
Tehaseväline töötlus on kallis. Odavam on vähendada heitvete kogust ja saastatust 
tehnoloogilises protsessis. 
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10  TSELLULOOSI  PABERITEHNOLOOGILISED OMADUSED 
 
Kuna tselluloosi peamiseks kasutajaks on paberitööstus, on oluline teada tselluloosi 
paberitehnoloogilisi omadusi. Paberitehnoloogiliste omaduste all mõeldakse kiudaine 
teatud omaduste kompleksi, millega on määratud paberi kvaliteet ja tehnoloogilise 
protsessi iseärasused ning ökonoomsus. Nii näiteks on jahvatusel oluline kiudude 
fibrilleerimise kergus ja jahvatusastme kasvu kiirus, valamisprotsessis vee 
eraldumise kiirus jne. Paberi tugevust mõjutab kiudude pikkus ja ehitus jne. 
 
Kiudude pikkus ja kiudude pikkuse ja läbimõõdu suhe mõjuvad positiivselt paberi 
tugevusele, suurendavad paberi tihedust ja läbipaistvust. Okaspuutselluloosist ( 
kiudude keskmine pikkus ~3mm) saab seetõttu tugevamat paberit kui 
lehtpuutselluloosist (kiudude keskmine pikkus ~1mm). 
 
Kiudude ehitus on samuti okas- ja lehtpuidus erinev. Torukujulised paksuseinalised 
lehtpuukiud on raskemini fibrilleeritavad kui lindikujulised õhemaseinalised 
okaspuukiud. Samasugune erinevus on ka kevad- ja sügispuidul. Lindikujulised 
õhukeseseinalised kiud annavad tihedama ja tugevama paberi. Paksuseinalised kiud 
suurendavad paberi kohevust, läbipaistmatust, õhuläbilaskvust ja imavust. 
 
Kiudude keemiline koostis on samuti oluliseks mõjuteguriks. Suur hemitsellulooside 
sisaldus suurendab paberi tugevust, tihedust ja läbipaistvust ning kiirendab 
paberimassi jahvatust. Ligniini sisaldus avaldab paberi omadustele vastupidist mõju. 
 Erineva saagisega saadud pooltooted erinevad oluliselt oma keemiliselt koostiselt ja 
omadustelt. Ühe ja sama saagise juures on aga ka suured erinevused eri meetoditel 
saadud pooltoodetel. 
 
Sulfaattselluloos on võrreldes sulfittselluloosiga: 
 
  - mehhaaniliselt tugevam 
  - raskemini jahvatatav 
  - läbipaistmatum 
  - pikaealisem 
  - termiliselt vastupidavam 
  - paremate dielektriliste omadustega. 
 
Lehtpuutselluloosi peamisteks puudusteks on väiksem tugevus ja paberi tolmavus.  
 
Eelisteks on: 
  - paberi struktuuri ühtlus (lühemad kiud) 
  - head trükiomadused (läbipaistmatus, imavus, kohevus) 
  -väiksemad deformatsioonid 
  - suurem pehmus 
  - müratus 
 
Okas- ja lehtpuutselluloosi omaduste erinevuse tõttu on soovitav neid tehnoloogilises 
protsessis töödelda eraldi. 
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Puitmass sisaldab peaaegu kõiki komponente, mis on lähtepuidus. Erinevalt 
tselluloosist on puitmassi kiud jäigad, haprad ja väiksema pikkusega. Vähendavad 
mehhaanilist tugevust, siledust,  tihedust, pikaealisust ja suurendavad kohevust. 
Positiivseks on odavus ja head trükiomadused. On peamine komponent 
ajalehepaberis ja kasutatakse ka paljude teiste paberite tootmisel. 
 
Pleegitatud puitmass on paremate omadustega ja võimaldab paljuski asendada 
pleektselluloosi. Termomehhaaniline ja eriti keemilis-termomehhaaniline puitmasss 
läheneb oma omadustelt tselluloosile (suurem tugevus). Ajalehepaberis võib 100%-
liselt asendada tselluloosi. 
 
Pooltselluloosi kasutatakse peamiselt papi ja pakkepaberite valmistamisel. 
Omadustelt paikneb tselluloosi ja puitmassi vahel. 
 
Õle- ja pillirootselluloos on kergesti jahvatatav. Vee eraldumine sõelal on aeglane. 
Trükiomadused head. Kiud väikese pikkusega, mis vähendab mehhaanilist tugevust. 
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LISA 
 
 

 
 
 

AS Estonian Celli puitmassitehas Kundas 
 

 

 
 

Puitmassitehas ehitusstaadiumis 
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Puitmassitehase pakkeliin 
 
 

 
 

Valmistoodang 
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AS Horizon Pulp &  Paper tselluloosi- ja paberivabr ik Kehras



 
 

Kamyr pidevkeeduseadmega tselluloositehas Prantsusm aal 



 
 

Kamyr tüüpi keedukatel 
 

 
 

SuperBatch tehnoloogiaga tselluloositehas 
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SuperBatch keedujaoskond 
 

 
 

SuperBatch tehnoloogiline skeem 
 


