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Maailman tärkein keksintö

Kimmo Klemola
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Lappeenrannan teknillinen yliopisto

04.09.2007

1900-luvun tärkein keksintö?

Tyypillisiä
vastauksia:

• avaruusalukset
• tietokone 
• televisio
• lentokone
• auto
• internet
• matkapuhelin
• ydinvoima

Maailman tärkein keksintö on
Ammoniakkisynteesi 
(03.07.1909)

2 2 3( ) 3 ( ) 2 ( ) 92,4 /N g H g NH g H kJ mol→+ ∆ = −←

Typpilannoitetehdas

Suomessa GrowHow

Uusikaupunki

Siilinjärvi

Ammoniakkitehdas

• Suomessa ei
ammoniakkituotantoa
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NH3: Haber–Bosch-prosessi Biosfäärin typpikierto

Elämän alku
• Otollinen sijainti

aurinkokunnassa, 
sopiva kiertorata, maan
pyöriminen, ilmakehä, 
vesi jne.

• Tulivuorenpurkauksista 
hiili.

• Salamoista elämän 
rakennuspalikoiden 
raaka-aine typpi 
oikeassa muodossa.

Luonnollinen ilman typen sitominen

• Tietyt kasvit, erityisesti
palkokasvit, pystyvät
juurinystyröidensä
bakteerien avulla
sitomaan ilman typpeä
kasveille
käyttökelpoiseen
muotoon.

• Vuoroviljelyllä pystytään 
parantamaan satoja.

Maatalouden kierrätys

• Karjanlanta
• Viljelystähteet
• Virtsa ja ulosteet

Etelä-Amerikan guano
• 1800-luvun puolivälistä

alkaen Pohjois-
Amerikkaan ja 
Eurooppaan rahdattiin 
guanoa.

• Nitraattipitoista guanoa oli 
kerrostunut lintujen 
ulosteista varsinkin Perun 
sateettomille saarille.

• Guanovarat ehtyivät 
nopeasti.

• Viimeiset guanot louhittiin 
1940-luvulla.
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Guano

• Guanon louhintaa 
Perussa 1800-luvulla.

Natriumnitraatti NaNO3

• Chilen salpietari
• Tuotantoa 1830-luvulta 

lähtien.
• Lannoitteeksi ja ruudiksi.
• Tuotannon maksimi 

vuonna 1929 510 kt N.
• Vuonna 2000 tuotanto 

120 kt N.
• Haber–Bosch-

ammoniakin tuotanto 
vuonna 2000 oli yli 100 
000 kt N. 

Muita maatalouden typen lähteitä

• Koksaamokaasun sivutuote
• Syanamidisynteesi
• Typen hapetus sähköisesti (valokaari)
• Luontainen ja ihmisen aiheuttama ilmakehän 

typpi 

Ammoniakkipohjainen 
lannoitetuotanto

• Nykyään
ammoniakki on 
käytännössä ainoa
lannoitteiden
typpilähde.

• Haber–Bosch-
prosessi on 
käytännössä ainoa 
käytössä oleva 
ammoniakin 
tuotantoprosessi.

Lannoitteidenkäytön jakaantuminen
teollisuus- ja kehitysmaiden välillä Typpi ja Kiinan maatalous
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Typpilannoitteiden typpilähteet Teollisten typpilannoitteiden 
ympäristöongelmat

• Rehevöityminen ja
puhtaiden vesivarojen
pilaantuminen

• Kasvihuonekaasupäästöt
• Otsonikerroksen 

tuhoutuminen

Ruoantuotanto ja väestöräjähdys Typpilannoitteet ja väestöräjähdys

Väestöräjähdys –
viimeiset 10 000 vuotta Maailman väkiluku 0–2200
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Viljelysmaan elättämä ihmismäärä, 
ihmistä/ha

Haber–Bosch-synteesi elättää
kehitysmaiden ihmisiä

Fritz Haber ja Albert Einstein

• 1915

Fritz Haber opiskelijana noin 1890

Fritz Haber 1868–1934

• Saksalainen kemisti.
• Vuoden 1918 Nobelin

kemianpalkinto

Carl Bosch 1874–1940

• Saksalainen kemisti 
ja koneinsinööri.

• Vuoden 1931 Nobelin
kemianpalkinto
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Antoine Laurent Lavoisier 1743–
1794

• Ranskalainen kemisti.
• Vuosisatansa 

merkittävin kemisti.
• Tutki palamista, ilmaa 

ja typpeä. Typpi oli 
”kuollutta ilmaa”

Jean Baptiste Boussingault 1802–
1887

• Ranskalainen kemisti.
• Ymmärsi 

typpilannoitteiden 
merkityksen 
maanviljelylle.

Justus von Liebig 1803–1873
• Saksalainen kemisti.
• Orgaanisen kemian 

pioneeri.
• Maanviljelytutkimuksissa 

Liebig tunnetaan 
minimilaistaan: ”Jonkin 
aineen määrä
maaperässä rajoittaa 
kasvua”.

John Bennet Lawes 1814–1900

• Englantilainen viljelijä
ja maataloustieteilijä.

• Aloitti maillaan
vuonna 1843 
viljavuustutkimukset
lannoittamattomilla ja
lannoitetuilla pelloilla.

• Tutkimukset jatkuvat 
edelleen.

William Crookes 1832–1919
• Englantilainen kemisti ja

fyysikko
• Kuuluisassa 

esitelmässään vuonna 
1898 totesi, että
ihmiskunnan tulevaisuus 
riippuu siitä saadaanko 
ilmakehän typpi 
valjastettua lannoitteeksi. 

• Ennusti tuolloin, että typpi 
saadaan valjastettua jo 
lähitulevaisuudessa.

Henry Louis Le Chatelier 1850–
1936

• Ranskalainen kemisti.
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Le Chatelierin periaate

N2 + 3 H2 ⇄ 2 NH3 ∆H = −92 kJ/mol

Mikäli tasapainossa olevan systeemin olosuhteita ulkoisesti
muutetaan, tasapainoasema siirtyy suuntaan, joka pyrkii kumoamaan
muutoksen.

Wilhelm Ostwald 1853–1932
• Saksalainen kemisti.
• Kemian Nobel 1909.
• Typpihappoprosessin isä (pat. 

1902)
• Jätti ammoniakin valmistusta 

koskevan patenttihakemuksen 
vuonna 1900, mutta veti sen 
takaisin Carl Boschin havaittua 
koejärjestelyissä virheen.

• Patentti oli hyvin 
samankaltainen Fritz Haberin
myöhemmän patentin kanssa.

Walther Nernst 1864–1941

• Saksalainen kemisti.
• Kemian Nobel 1920.
• Loi termodynamiikan 

teoriaa ja teki 
laboratoriossa 
ammoniakkisynteesejä.

• Oli riidoissa Haberin
kanssa.

Fritz Haber 1868–1934
• Saksalainen kemisti.
• Vuoden 1918 Nobelin

kemianpalkinto
• 3.7.1909 Fritz 

Haberin onnistui 
syntetisoida 
ammoniakkia 
merkittävällä
saannolla typestä ja 
vedystä.

Kaiser Wilhelm Institute Koelaitteisto

• Robert Le Rossignol
rakensi painereaktorin 
(200 atm) 
ammoniakkisynteesiä
varten. 

• Kokeissa käytettiin 
osmium- ja 
rautakatalyyttejä.



8

Alwin Mittasch 1869–1953

• Saksalainen kemisti.
• Johti BASFissa

(Badische Anilin- & 
Soda-Fabrik AG) 
Haberin läpimurron
jälkeen
katalyyttitutkimusta.

Mittaschin koereaktori
• Haberin käyttämä

osmiumkatalyytti ei sopinut
laajamittaiseen
ammoniakkituotantoon.

• Mittasch organisoi 
systemaattisen 
katalyyttitutkimuksen, jossa 
30 minireaktorilla tutkittiin 
muutamassa kuukaudessa 
noin 2500 katalyyttiä.

• Parhaaksi katalyytiksi 
osoittautui Jällivaaran 
magnetiitti (Fe3O4).

• Nykyisetkin 
ammoniakkisynteesin 
katalyytit ovat pitkälti 
rautaoksidipohjaisia.

Carl Bosch 1874–1940
• Saksalainen kemisti ja 

koneinsinööri.
• Vuoden 1931 Nobelin

kemianpalkinto
• Työskenteli vuodesta 1899 

BASFilla, alusta saakka 
ammoniakkisynteesin parissa.

• Teollisti Haberin keksinnön.
• Lukuisia koereaktoreita ja 

pilotteja.
• Ensimmäinen 

ammoniakkitehdas käynnistyi 
Oppaussa Saksassa 1913.

• Bosch kehitti myös typpihapon 
teollista prosessia 
(ammoniakin hapetus).

Haber–Bosch-prosessi

• Aikansa teollinen taidonnäyte.
• Jatkuvatoiminen prosessi.

– 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
teollistumisen merkittävimpiä asioita oli prosessi-
ja kemianteollisuuden siirtyminen 
panosprosesseista jatkuvatoimisiin prosesseihin.

• Bosch vaati, että kaikki mitä voidaan mitata, 
mitataan.
– Jo ensimmäinen Haber–Bosch-prosessi oli 

instrumentoinnin ja säätötekniikan pioneeri.

Carl Krauch 1887–1968
• Saksalainen kemisti. I.G. 

Farbenin johtaja.
• Puhtaan typen ja vedyn

tuottaminen
ammoniakkiprosessin
raaka-aineeksi oli
välttämätöntä.

• Pullonkaulana oli 
ultrapuhtaan vedyn 
tuottaminen kivihiilestä.

• Krauch ratkaisi puhtaan 
vedyn tuottamisen 
ongelman.

Fritz Haber – sotarikollinen
• Saksan armeijan kapteeni.
• Isänmaallinen.
• Fritz Haberia pidetään 

kemiallisen aseen isänä.
• Hän organisoi ja 

henkilökohtaisesti valvoi 
historian ensimmäisen 
kaasuhyökkäyksen Ypres’ssä
Ranskassa 22.04.1915, vaikka 
Saksan sodanjohto oli 
kaasuasetta vastaan. 

• Vastalauseena Haberin vaimo 
Clara ampui itsensä viikkoa 
myöhemmin. 

• Haberia pidettiin sodan jälkeen 
sotarikollisena ja hänen Nobel-
palkintoaan protestoitiin.



9

Oppau – ensimmäinen
ammoniakkitehdas

Oppau –
ammoniumnitraattiräjähdys 21.09.1921

Oppau –
ammoniumnitraattiräjähdys 21.09.1921

Haberin ammoniakkisynteesi mahdollisti 
modernin sodankäynnin tuhovoiman.

Texas City disaster –
ammoniumnitraattiräjähdys 16.04.1947 Oklahoma bombing 19.04.1995
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Toulouse
ammoniumnitraattiräjähdys 21.09.2001 Maakaasusta ammoniakkia

• 1920-luvulla saksalainen tohtori Georg Schiller kehitti
maakaasun höyryreformointiprosessin.

• Maakaasu on nykyään tärkein ammoniakin raaka-aine.

Haber ja Kiina

• Väkirikkaimpien 
maiden, kuten Kiinan 
ja Intian, joissa 
asukastiheys on 
korkea, asukkaista 
suuri(n) osa saa 
kiittää
olemassaolostaan 
Haberin keksintöä.

Enriching the Earth: Fritz Haber, Carl 
Bosch, and the Transformation of World 

Food Production
• Vaclav Smil
• MIT Press 2001


