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I JOHDANTO 

Keräyspaperin uusiokäyttö lisääntyy nopeasti. Perinteisesti keräyspaperia on käytetty 

kartongin tuotannossa ilman minkäänlaista musteenpoistokäsittelyä. Tämän paperin 

perinteisen uusiokäytön lisäksi on siistauslaitosten määrä nopeassa kasvussa. Siistaus-

teknologian viimeaikaisen kehityksen vuoksi on nyt mahdollista tuottaa parempi-

laatuista siistattua massaa. Sitä voidaan käyttää nykyisin pehmopaperin, sanoma-

lehtipaperin ja jopa hienopaperin valmistuksessa. Maailmassa siistataan noin 12 milj. 

tonnia keräyspaperia vuodessa. Vuoteen 2001 mennessä tämän luvun arvioidaan kas-

vavan 31 milj. tonniin. 

Keräyspaperin käsittely, etenkin siistaus, synnyttää jätevirtoja, joiden käsittely 

täytyy ratkaista tehdaskohtaisesti. Nykyiset tiukentuneet ympäristönsuojeluvaatimukset 

ovat saaneet tehtaat etsimään aktiivisesti uusia jätevirtojen puhdistus— ja hävitysmene-

telmiä. 

Jätevedet puhdistetaan siistauslaitoksessa tapahtuvan mekaanisen käsittelyn 

lisäksi myös biologisesti. 

Keräyspaperin kierrätys uudelleen paperinvalmistuksen raaka —aineeksi vähentää 

hävitettävän yhdyskuntajätteen määrää. Kierrätettäessä kuitua paperin raaka—aineeksi 

muodostuu erityisesti siistausprosessissa huomattava määrä jätelietettä, jonka hävitys 

vaatii erityishuomiota. Lietteen kaatopaikkasijoitus on ollut pääasiallisin hävitysmuoto, 

mutta yhä tiukemmat kaatopaikkahävitykselle asetetut vaatimukset ovat tehneet 

vaihtoehdosta monimutkaisen ja kalliin. Siksi muut menetelmät, kuten poltto, ovat 

saamassa lisää kannatusta. 

Siistauslietteen poltosta jää jäljelle huomattavasti enemmän tuhkaa kuin 

primaarilietteiden poltosta. Siistauslietteen tuhkapitoisuus voi olla 20:stä jopa 60 

prosenttiin. Näin ollen poltto tarjoaa vain osittaisen ratkaisun lietteen käsittelylle ja 

hävittämiselle, vaikkakin hävitettävän jätteen määrä olennaisesti pienenee. Jäljelle 

jäävän tuhkajätteen hävittämiselle asetetaan myös vaatimuksia. Sitä voidaan käyttää 

esimerkiksi rakennusaineteollisuuden raaka—aineena tai tienrakennuksessa. Joissakin 

tapauksissa parantuneiden käsittelyominaisuuksien tai pienentyneen jätemäärän vuoksi 

kaatopaikkasijoituskin voi olla mahdollinen hävitystapa. 

Pääasiallisin ongelma lietteen poltossa muodostuneen tuhkan hävittämisessä 

kaatopaikalle on pohja— ja pintavesien mahdollinen likaantuminen kaatopaikalta 

valuvien ja suotautuvien suotovesien vuoksi. 

Siistauksen ympäristökuormituksen tutkimiseksi projekti SYTYKE 9 "Siistaus-

lietteen käsittely" jaettiin kolmeen osaan seuraavasti: 
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Osa 1; 'Siistauslietteen ominaisuudet" 

Osa 2; "Siistausprosessin jäteveden ominaisuudet" 

Osa 3; "Siistauslietteen tuhkan liukoisuus" 
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1 TAVOITTEET 
Tämän tutkimuksen osan 1; "Siistauslietteen ominaisuudet" tavoitteena oli 1) analysoi-

da siistauslietteen polttoaineominaisuuksia ja metallipitoisuuksia, 2) tarkastella 

lietteissä havaittujen eroavaisuuksien yhteyttä tehtaan toimintoihin ja keräyspaperin 

käsittelyyn, ja 3) pohtia miten lietteen ominaisuudet vaikuttavat sen hävitys—

mahdollisuuksiin. 

Siistauslietenäytteitä kerättiin kolmesta suomalaisesta tehtaasta, jotka olivat 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Keräyskuitu Oy ja Nokian Paperi Oy. Päätettiin, että 

kahdessa erässä otettujen näytteiden ominaisuudet määritellään seuraavien analyysien 

perusteella: 

1 Polttoaineen tekninen analyysi — kuiva—ainepitoisuus, kiinteä hiilijäännös, haihtuvat 

aineet ja tuhka. 

2 Polttoaineen alkuaineanalyysi — hiili, vety, typpi, happi ja rikki. 

3 Lämpöarvot. 

4 Tuhkan ominaisuudet — sulamispiste, sintrautuvuus—ominaisuudet, karbonaatti-

pitoisuus. 

5 Termogravimetrinen analyysi. 

6 Metallianalyysi — kaikkiaan 19 metallia. 

7 Polykloorattuja bifenyylejä koskeva analyysi. 

2 SIISTAAMOT 
Suomessa kerättiin noin 430 000 tonnia jätepaperia vuonna 1989. Talteenottoaste on 

noussut jatkuvasti ja on tällä hetkellä noin 50 % . Koska Suomen väentiheys on 

alhainen, ei talteenottoasteen odoteta nousevan kovin paljon yli 60 %:n. Keräyspaperin 

käyttöaste pysyy alle 10 %:n, koska Suomi vie pääosan paperituotteista (noin 85 %). 

Suomessa on neljä siistaamoa. Niiden kapasiteetti on 250 000 tonnia uusiomassaa 

vuodessa. Kolme niistä on osallisena tässä tutkimusprojektissa: Yhtyneet Paperitehtaat 

Oy, Nokian Paperi Oy ja Keräyskuitu Oy. Seuraavassa on esitelty näiden tehtaiden 

siistausprosessit pääpiirteittäin. 

2.1 Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
Suomen suurin siistauslaitos on Yhtyneiden Paperitehtaiden Kaipolan tehtaalla. 

Uusiomassan tuotanto aloitettiin joulu—kuussa 1989, ja kapasiteetti on 100 000 tonnia 

vuodessa. Raaka—aineena käytetään lajittelematonta kotikeräyspaperia. Massa käytetään 

sanomalehtipaperikoneessa, jonka kapasiteetti on 220 000 tonnia vuodessa. 
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Kuvasta 1 käyvät ilmi prosessin tärkeimmät laitteet. Kuidutus tapahtuu jat-

kuvatoimisessa kuidutusrummussa. Rummun rejektit viedään käsittelemättöminä 

kaatopaikalle. Kuiduttimen jälkeen karkeat epäpuhtaudet poistetaan kahdessa vaiheessa, 

jotka ovat suursakeuspuhdistus ja sarjaan kytketty painelajittelu. Näiden vaiheiden 

välillä on kuidutinpumppu, joka hajottaa jäljellä olevat kuituhiutaleet ja irrottaa paino-

musteen kuitujen pinnasta. Esilajittelun ja sarjapuhdistuksen rejektit yhdistetään ja 

niistä poistetaan vesi kaarisihdissä, ja ne viedään kaatopaikalle yhdessä rummun 

rejektien kanssa. 

Vaandotussiistaus tapahtuu kahdessa rinnakkaisessa linjassa. Kumpikin linja 

koostuu viidestä primaarikennosta ja kahdesta sekundaarikennosta. Mustevaahto 

poistuu ilmaerottelusyklonin kautta vaahtosäiliöön. Sieltä vaahto pumpataan sentri-

fuugeihin, joissa se sakeutetaan 45 %:n sakeuteen. Tuotetun lietteen määrä on noin 

6300 t/v (63 kg/t uusiomassaa). Tätä nykyä siistausliete viedään kaatopaikalle, mutta 

tulevaisuudessa se voidaan polttaa yhtiön uudessa voimalaitoksessa, jota rakennetaan 

parhaillaan. 

Hienopuhdistus ja jälkilajittelu tapahtuvat kolmessa vaiheessa, jotka ovat 

erityisen tärkeitä, jotta epäpuhtaudet saataisiin poistetuiksi mahdollisimman tehokkaas-

ti. Nelivaiheiset sarjaan kytketyt puhdistusyksiköt sekä kolmivaiheinen painelajit-

telujärjestelmä seuraavat siistauskennoja. Kolmivaiheinen rinnakkaisten virtausten 

puhdistusjärjestelmä poistaa painoltaan kevyet rejektit. Rejektit yhdistetään ja 

johdetaan mikrofiotaatioon, jossa käsitellään myös kanaalivedet, ylivirtaukset ja 

pesuvedet. Mikroflotaatiosta tulee lietettä, josta poistetaan vesi ja joka sitten poltetaan. 

Vesi lähetetään tehtaan biologiseen jätevedenpuhdistuslaitokseen (aktiivil.ietelaitos). 

Jälkilajittelun ja puhdistuksen jälkeen massa ensin sakeutetaan ja sitten laimen-

netaan, ennenkuin se pumpataan kaksoisviirapuristimelle. Massa kuljetetaan ruuvi-

kul.jettimella noin 33 %:n sakeudessa dispergointiyksikköön. Yksikkö käsittää 

lämpöruuvin ja ruuvisyöttimellä varustetun dispergointilaitteen. 

Toinen vaandotusvaihe seuraa dispergointivaiheen jälkeen. Kaksi rinnakkaista 

vaandotuslinjaa koostuvat kumpikin kolmesta kennosta. Jälkivaandotuksen jälkeen 

massa sakeutetaan, hapotetaan ja pumpataan varastotorniin. 

Yhtyneet Paperitehtaat käyttää sanomalehtipaperin valmistuksessa raaka—ainetta, 

josta 40 % on siistattua massaa ja 60 % termomekaanista massaa (TMP). 

2.2 Keräyskuitu Oy 

Keräyskuitu Oy:ssä Sunilassa aloitettiin siistatun markkina—massan tuotanto vuonna 
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1978. Raaka —aineena käytetään kotikeräyspaperia. Yhtiö tuottaa 60 000 tonnia 

siistattua massaa vuodessa. Massa käytetään pääasiassa sanoma— ja aikakausleh-

tipaperin sekä pehmopaperin tuotantoon. 

Samoin kuin Yhtyneillä Paperitehtailla, keräyspaperi kuidutetaan jat -

kuvatoimisessa kuidutusrummussa. Kuidutuksen jälkeen karkeat epäpuhtaudet 

poistetaan rinnakkaisissa suursakeuspuhdistimissa ja kuidutinlajittimissa. Ennen vaah-

dotussiistausta on hiekanerotin. 

Siistauksessa käytetään kaikkiaan 14 vaandotuskennoa (12 primaarikennoa ja 

kaksi sekundaarikennoa). Vuodessa tuotetaan noin 5000 tonnia siistauslietettä (85 kg/t 

uusiomassaa). Liete sentrifugoidaan noin 40 — 50 %:n pitoisuuteen, jonka jälkeen se 

viedään kaatopaikalle. 

Hienojen epäpuhtauksien poistoon käytetään kaksivaiheisia painesihtejä ja 

kolmivaiheisia pyörrepuhdistimia. Sekä karkeiden että hienojen epäpuhtauksien 

poistossa syntyvät rejektit yhdistetään ja viedään käsittelemättöminä kaatopaikalle. 

Prosessin kiertovesi puhdistetaan mikroflotaatioyksikössä. Mikroflotaation liete 

yhdistetään siistauslietteeseen ennen sentrifuugissa tapahtuvaa vedenpoistoa. Jätevesi 

lähetetään lähellä sijaitsevaan Sunilan kunnalliseen jätevedenpuhdistuslaitokseen. 

Lähitulevaisuudessa yhtiön täytyy päättää, rakentaako se oman jätevedenpuhdistus-

laitoksen vai liittyykö se yhteen muiden alueen tehtaiden kanssa ja rakentaa yhteisen 

puhdistuslaitoksen. 

Seuraavana on kaksi vaandotuskennoa. Massa sakeutetaan kiekkosaostimessa ja, 

riippuen massan laatuvaatimuksista, lisäksi hapotetaan tai valkaistaan valkaisualtaassa 

ja hapotetaan. 

Siistattu massa kuivataan edelleen paineessa rullapuristimessa ja lopuksi 

hiutalekuivataan. Sitten massa paalataan ja paketoidaan kuljetettavaksi asiakastehtaille 

paperinvalmistusta varten. 

Kuvassa 2 on prosessia kuvaava kaavio. 
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2.3 Nokian Paperi Oy 
Nokian Paperi Oy:ssä aloitettiin siistatun massan tuotanto vuoden 1986 alussa. Siistattu 

massa muodostaa osan pehmopaperikoneen raaka —aineesta. Siistatun massan vuosi-

tuotanto on 45 000 tonnia. Raaka —aineena käytetään kotikeräyspaperia ja myös muita 

paperilajeja, kuten valkoista puuvapaata paperia tai valkoista puupitoista paperia, 

riippuen siitä, mitä ominaisuuksia lopulliselta tuotteelta kulloinkin vaaditaan, kun 

valmistetaan pehmopaperia. 

Jätepaperi kuidutetaan suursakeuskuiduttimessa. Viipymäaika on noin 15 

minuuttia. Sulputettu massa kulkee sitten karkealajittelulaitteiden läpi, jotka ovat 

suursakeuspuhdistin ja kaksivaiheiset painesihdit. Rejektit ohjataan edelleen re-

jektilajittimen läpi, käänteisten pyörrepuhdistimien läpi ja lopuksi painelajittimien läpi. 

Näissä prosessivaiheissa syntyvät rejektit yhdistetään ja viedään käsittelemättöminä 

kaatopaikalle. 

Seuraavana on vuorossa vaandotussiistaus. Siistausliete kuivatetaan kaksois-- 

viirapuristimien avulla noin 50 %:n kuiva—ainepitoisuuteen ja viedään sitten kaato-

paikalle. Syntyneen lietteen määrä riippuu huomattavasti jätepaperin laadusta, ja se voi 

olla jopa 240 kg/t uusiomassaa. Massa pestään rumpupesurilla ensimmäisessä vaiheessa 

ja ruuvipuristinpesurilla toisessa vaiheessa. Kolmas pesuvaihe seuraa hienopuhdis-

tusvaiheen jälkeen, jolloin käytetään rumpupesuria. 

Toisen ja kolmannen pesuvaiheen välillä tapahtuu pestyn massan hienopuhdistus. 

Rumpupesurista tuleva massa kulkee sarjaan kytkettyjen ja käänteisten pyörrepuhdisti-

mien ja painesihtien läpi. 

Seuraavaksi massa sakeutetaan ja edelleen puhdistetaan dispergointilaitteessa. 

Sitten seuraa erillinen peroksidivalkaisuvaihe. 

Siistattu massa sakeutetaan varastointia (neljä tornia) varten ennen kuin se 

käytetään paperikoneessa pehmopaperin tuotantoon. 

Prosessin kiertovesi puhdistetaan ensimmäisessä mikroflotaatioyksikössä. 

Siistauslaitoksen jätevedet käsitellään toisessa mikroflotaatioyksikössä ja lopuksi vielä 

biologisessa jätevedenpuhdistuslaitoksessa. 

Kuvassa 3 on siistauslaitoksen prosessikaavio. 
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3 KOEMENETELMÄT 

3.1 Näytteen®tt® 

Siistaustietenäytteet kerättiin kolmesta keräyspaperia käsittelevästä tehtaasta (ks. luvut 

3.1 -3.3) usean päivän aikana sellaisena ajanjaksona, jolloin prosessin toiminnan 

katsottiin olevan normaalia. Jokaisen näytteenottojakson jälkeen saatiin lisäksi tietoa 

prosessin kulusta, jotta voitiin tarkistaa tuotannon määrä, siistauskemikaalien kulutus 

jne. 

Näytteet otettiin linkouksen tai puristuksen jälkeen, jolloin lietteen kuiva-
ainepitoisuus oli 40 -50 %. Näytteenottojakso oli viisi päivää, jona aikana kerättiin 

joka päivä kolme näytettä. Yhteensä saatiin siis 15 näytettä. Vastaavat näytteet otettiin 

uudestaan kuukauden kuluttua. 

Yhtyneillä Paperitehtailla ensimmäiset näytteet otettiin 3.-8.9.1990 ja toiset 8.-
13.10. 1990. Yhtyneet Paperitehtaat valmisti siistattua massaa kotikeräyspaperista 

molempien näytteenottojaksojen aikana. Kotikeräyspaperista on 60 % sanoma-
lehtipaperia, 30 % aikakauslehtipaperia ja 10 % mainoslehtisiä. 

Keräyskuitu Oy:ssä ensimmäiset näytteet otettiin 21.-26.9.1990 ja toiset 23.-

28.10.1990. Käytetty keräyspaperi oli kotikeräyspaperia kuten Yhtyneillä Paperitebtail-

lakin. Sentrifugointivaiheen jälkeen otetut lietenäytteet sisälsivät myös mikroflotaatios-

ta tullutta lietettä. Näyte koostui täten flotaation jälkeisestä siistauslietteestä (50 %) ja 

mikroflotaation jälkeisestä lietteestä (50 %). 

Nokian Paperi Oy:ssä siistattiin eri keräyspaperilajeja kahden näytteenottojakson 

aikana. Näiden paperilajien vähyys Suomessa sinä aikana aiheutti sen, että näytteet oli 

kerättävä lyhyinä sarjoina. Ensimmäiset näytteet otettiin viitenä päivänä 5. ja 19.9.1990 
välisenä aikana silloin, kun siistattava paperilaji oli valkoinen puupitoinen paperi. 

Toiset näytteet kerättiin 4.-21.9.1990 silloin, kun siistattiin valkoista puuvapaata 

paperia. Lajin muuttamisen jälkeen ei näytteitä otettu, ennenkuin prosessin toiminta oli 

tasoittunut, mikä vei tavallisesti 8-16 tuntia. 

Kolmen litran näytteet jaettiin kolmeen ryhmään (I: näytteet 1-5, II: 6-10, III: 
11-15), jotka sekoitettiin ja yhdistettiin polttoaineanalyysia varten (ks, liite 1). Metal-
lianalyysia sekä polykloorattuja bifenyyleja koskevaa analyysia varten koko näytteen-
ottojakson lietenäytteet sekoitettiin ja yhdistettiin. Näytteet pakastettiin ennen ana-

lyysia. 

Tässä raportissa käytetään seuraavia lyhenteitä: 
Nokian Paperi Oy - NP 
Keräyskuitu Oy - KK 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy - UPM. 
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Näytteenottojaksot on merkitty I ja II. Yhdistetyt näytteet on merkitty seuraavasti: 

Näytteet 1-5 	 A 

Näytteet 6-10 	 B 

Näytteet 11-15 	C 

3.2 Analyysimenetelmät 

Tässä tutkimuksessa on siistauslietenäytteet analysoitu seuraavasti: 

1 Polttoaineen tekninen analyysi - kuiva-ainepitoisuus, kiinteä hiili, haihtuvat aineet 

ja tuhka. 

2 Polttoaineen alkuaineanalyysi - hiili, vety, typpi, happi ja rikki. 

3 Lämpöarvot. 

4 Tuhkan ominaisuudet - sulamispiste, sintrautuvuusominaisuudet, karbonaatti-

pitoisuus. 

5 Termogravimetrinen analyysi. 

6 Metallianalyysi - kaikkiaan 19 metallia. 

7 Polykloorattuja bifenyylejä koskeva analyysi. 

Kohdissa 1-5 mainitut analyysit samoin kuin osa metallianalyyseista tehtiin Hans 

Ahlström Laboratoriossa. Suurin osa metallianalyyseista tehtiin Helsingissä Teknillisen 

Korkeakoulun analyysikeskuksessa. Polykloorattuja bifenyylejä (PCB) koskeva 

analyysi tehtiin Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksessa, Keskus-

laboratorio Oy:ssä ja VTT:n kemiantekniikan laboratoriossa. Tulosten luotettavuus var-

mistettiin teettämällä analyysit kolmessa laboratoriossa. 

Liitteessä 3 on taulukko, jossa esitellään lyhyesti tehdyt analyysit. 

Tässä luvussa kuvattujen yhdistettyjä lietenäytteitä koskevien analyysien lisäksi 

määritettiin jokaisen näytteen kuiva-ainepitoisuus ja tuhkapitoisuus joko siistauslaitok-

sessa tai Hans Ahlström Laboratoriossa. Käytetyt menetelmät olivat luvussa 4.2.1 

kuvatun mukaiset. 

3.2.1 Polttoaineen tekninen analyysi 

Kuiva-ainepitoisuus määritettiin kuivattamalla punnittu määrä näytettä uunissa 

avoimessa upokkaassa 105 °C:n lämpötilassa niin kauan että näytteen massa pysyi 

muuttumattomana (DIN 51718) /1/. Näyte kuumennettiin sitten uunissa asteittain 815 

°C:een ja pidettiin siinä vähintään yksi tunti, kunnes voitiin rekisteröidä pysyvä paino. 

Jäännöksen paino edustaa näytteen tuhkapitoisuutta (DIN 51719) /2/. Tuhkapitoisuus 

(kalsinoimaton jäännös) määritettiin myös saman analysointimenettelyn avulla mutta 
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alhaisemmassa lämpötilassa, joka oli 575 °C (SFS 3008) /3/. 

Haihtuvat aineet määritettiin pitämällä kuivattu näyte umpinaisessa upokkaassa 

900 °C:n lämpötilassa seitsemän minuutin ajan. Haihtumisesta aiheutuvaa painoeroa 

pidettiin näytteessä olevien haihtuvien aineiden kokonaismääränä (DIN 51720) /4/. 

Kiinteä hiilijäännös määritettiin näytteen massojen tasapainolaskelman avulla 

(100 % — tuhka — haihtuvat). 

3.2.2 Polttoaineen alkuaineanalyysi 

Hiili, vety ja typpi analysoitiin LECO CHN-600 —analysaattorilla. Kuivattu näyte 

poltettiin 950 °C:ssa happivirrassa. Hiilidioksidi ja vesi analysoitiin IR—absorptiolla ja 

typpi erikseen lämmönjohtokykydetektorilla. 

Rikki analysoitiin standardin ASTM D 4239 /5/ mukaisesti LECO CS-132 - 

analysaattorilla. Kuivattu näyte poltettiin 1500 °C:ssa happivirrassa ja rikkidioksidi 

analysoitiin IR—absorptiolla. 

Kun näytteen tuhkapitoisuus tiedettiin, happi voitiin määrittää erotuksen (100 % 

— (tuhka+C+H+N+S)) perusteella. 

3.2.3 Lärnpöarvot 

Kuivattujen lietenäytteiden ylemmät lämpöarvot määritettiin DIN 51900:n /6/ 

perusteella LECO Automatic Calorimeter AC-300:ssa. Alempi lämpöarvo laskettiin 

sitten vähentämällä veden höyrystämiseen kuluva energia polttoaineen vetypitoi-

suuden avulla. 

3.2.4 Tuhkan ominaisuuksien määritys 

Tuhkan sulamispiste määritettiin DIN 51730:n /8/ mukaisesti. Näyte poltettiin tuhkaksi 

(815 °C) ja jauhettiin hienoksi. Sitten se muokattiin kartion muotoiseksi painamalla se 

sopivaan muottiin. Kartiot asetettiin korkealämpöiseen uuniin (Leiz 1A) ja kuumennet-

tiin tasaisesti 1500 °C:een. Kuumennuksen aikana kartion muotoa havainnoitiin 

visuaalisesti. Sitä lämpötilaa, jossa ensimmäinen muodonmuutos havaitaan, kutsutaan 

pehmenemispisteeksi. Kun lämpötilaa edelleen nostetaan, näyte pyrkii muuttumaan 

puolipallon muotoiseksi möhkäleeksi ja lopulta se sulaa. 

Myös siistauslietteen sintrautuvuusominaisuuksia havainnoitiin erityisessä 

sintraustestissä, joka on kehitetty Hans Ahlström Laboratoriossa. Testin kulku on 

selitetty yksityiskohtaisemmin liitteessä 2. 
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Tuhkan karbonaattipitoisuus määritettiin Keskuslaboratorio Oy:n standardissa /9/ 

kuvatun analyysimenetelmän avulla. Tuhkanäyte hydrolysoitiin suolahapolla. Vapautu-

nut hiilidioksidi absorboitiin natriumhydroksidiliuokseen, jonka sähkönjohtavuus 

rekisteröitiin. 

Kokonaiskloridin määrittämisessä käytetty menetelmä perustui ASTM D 4208 — 

standardiin /10/. Näytteet poltettiin happea sisältävässä astiassa paineenalaisena. 

Kloridihöyryt absorboitiin sitten natriumkarbonaattiliuokseen, ja kloridi määritettiin C1-

-ioniselektiivisellä elektrodilla. 

Natriumin ja kaliumin määritystä varten näyte poltettiin tuhkaksi (815 °C) ja 

valmistettiin Li2B407 —sulate. Näyte liuotettiin sitten suolahappoon. Metallit analysoi-

tiin atomiadsorptiospektrofotometrisesti (Perkin Elmer 2100; liekkitekniikka). 

Happoon liukoisen natriumin ja kaliumin osuus määritettiin tuhkitetun näytteen 

etikkahappoliuotuksen avulla. Uuttoliuos analysoitiin AAS— tekniikan avulla (Perkin 

Elmer 2100; liekkitekniikka). 

Metalleista kalsium, rauta, magnesium, alumiini, pii ja sinkki analysoitiin AAS-

tekniikan avulla (Varian 975; liekkitekniikka). Näytteet AAS—analyysia varten 

esikäsiteltiin märkäpolttamalla näytteet happoseoksessa, joka koostui fluorivetyhaposta, 

typpihaposta ja suolahaposta. Vetyperoksidia lisättiin myös seokseen. Lämpötila oli 

165 °C. 

3.2.5 Termogravimetrinen analyysi 

Siistauslietenäytteiden termogrammit määritettiin Stanton Redcroft Simultaneous 

Thermal Analyzer STA-780 —analysaattorilla. Siihen on liitetty uuni, jonka lineaarinen 

kuumennusnopeus on 15 °C minuutissa. Kuivattu näyte hajotetaan termisesti, ja 

samanaikaisesti sen painohäviötä seurataan lämpötilan ja ajan funktiona. Tämä käyrä, 

joka tunnetaan nimellä termogrammi, antaa tietoa haihtuvista aineista, eri seoksien 

haihtumisnopeudesta, näytteen tuhkapitoisuudesta ja kiinteän hiilen pitoisuudesta. 

Kuumennus tapahtui ensin hapettomassa ilmakehässä käyttämällä typpeä estämään 

näytteen palaminen. Kun näytteen massa oli tasaantunut 900 °C:ssa, vaihdettiin happi-

ilmakehäjäännöksen polttamiseksi. Termogrammi määritettiin uunissa kuivatuista (105 

°C) lietenäytteistä (10 mg). 

3.2.6 Erityiset metallianalyysit 

Muut analysoidut metallit olivat sinkki, lyijy, kupari, kromi, nikkeli, kadmium, 

elohopea, arseeni, seleeni, koboltti, antimoni ja vanadiini. Näytteet esikäsiteltiin AAS- 



analyysia varten (Varian 975 varustettuna GTA-95 grafiittiuunilla ja deuterium-
taustakorjauksella) märkäpolttamalla ne happoseoksessa, joka koostui fluorivetyhapos-
ta, typpihaposta ja suolahaposta. Vetyperoksidia lisättiin myös seokseen. Märkäha-
jotuksen lämpötila oli 165 °C. Elohopea analysoitiin kylmähöyrymenetelmällä. 

3.2.7 Polykloorattuja blfenyylejä koskevat analyysit 

PCB—analyysit tehtiin kolmessa eri laboratoriossa. Näytteiden esikäsittelytavat ja 

kvantitoimismenetelmät olivat melko samanlaiset jokaisessa laboratoriossa. 

Keskuslaboratoriossa ja VTT:ssä näytteiden esikäsittelymenetelmät olivat lähes 

identtiset. Siistauslietenäyte kuivatettiin huonelämpötilassa ja sitten hydrolysoitiin 
kaliumhydroksidi—metanoli —seoksessa. Hydrolysaatti uutettiin n—hexaanilla (1 tunti) 

ja puhdistettiin rikkihapolla. Keskuslaboratoriossa näyte puhdistettiin vielä silikageelil-
lä, kun taas VTT:ssä käytettiin puhdistukseen aluminiumoksidia. PCB pitoisuus 

määritettiin kaasukromatografisesti EC—detektorilla (elektronisieppausdetektori). 
Kvantitoiminen tehtiin yhtä kapillaarikolonnia käyttäen. 

Jyväskylän yliopistossa lietenäytteet kylmäkuivattiin ja sitten uutettiin kuuden 

tunnin ajan käyttäen orgaanisten liuottimien seosta (petrolieetteri, eetteri, asetoni, hek-
saani). Näyte puhdistettiin rikkihapolla ja silikageelillä. PCB analysoitiin käyttämällä 

kaasukromatografia, joka on varustettu kahdella kapillaarikolonnilla ja EC—detektorilla. 

PCB:n määrä määritettiin kaikissa laboratorioissa vertaamalla sitä kaupallisten 

PCB— tuotteiden kromatogrammeihin. 

4 TULOKSET 

4.1 Polttoaineen tekninen analyysi 

Jokaisen kerätyn lietenäytteen kuiva—ainepitoisuutta ja tuhkapitoisuutta koskevat 

analyysitulokset on esitetty liitteessä 4. Vaihteluvälit ja keskiarvot on esitetty 

taulukossa 1. 
Liitteissä 5, 6 ja 7 ovat yhdistettyjä siistauslietenäytteitä koskevat teknisen 

analyysin tulokset. Taulukossa 2 ovat tuhkapitoisuuden määrityksen tulokset kahdessa 

eri lämpötilassa (575 °C ja 815 °C). 

Teknisten analyysien keskiarvotulokset ovat taulukossa 3. 
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4.2 Poltto ineen alkwineanalyysi 

Alkuaineanalyysin tulokset on esitelty liitteissä 5, 6 ja 7, ja keskiarvotulokset ovat 

taulukossa 4. 

Taulukko 1. Kuiva-ainepitoisuus ja tuhkapitoisuus - vaihteluvälit ja keskiarvot 

Kuiva-aine, paino-% lietteestä 	Tuhka, paino-% kuiva-aineesta 

Tehdas Vaihteluväli Keskiarvo 	 Vaihteluväli Keskiarvo 

UMP I 35,5 - 52,2 42,1 32,0 - 43,9 39,9 
UPM II 32,5 - 47,6 44,2 28,7 - 40,6 35,9 

NP I 40,6 - 50,8 47,4 40,7 - 60,9 54,0 
NP II 47,5 - 56,7 53,7 51,4 - 63,7 58,4 

KK I 43,3 - 56,0 47,0 45,4 - 58,8 51,5 
KK II 38,9 - 50,6 42,6 40,4 - 59,3 51,0 

Taulukko 2. Kuiva-aineen tuhkapitoisuus, % 

Määrityslämpötila 

UPM NP KK 

Näyte 575°C 815°C 575°C 81.5°C 575°C 815°C 

A/I 38,7 34,9 54,0 50,3 53,0 50,5 
B/I 38,5 34,8 59,4 54,2 53,7 50,6 
C/I 41,2 37,4 62,8 55,6 55,1 52,5 
A/II 41,2 37,5 62,3 50,7 50,8 48,6 
B/II 46,0 40,6 66,2 53,6 58,1 48,2 
C/II 45,0 41,1 68,0 54,8 53,5 48,5 

Taulukko 3. Tekniset analyysit, keskiarvotulokset 

Analyysi, paino-% UPM NP KK 

Kuiva-aine 43,1 50,3 44,8 
Kuiva-aineessa 
- tuhka 

- 575 °C 41,8 62,1 54,0 
- 815 °C 37,7 53,2 50,8 

- haihtuvat aineet 53,4 42,5 42,6 
- kiinteä hiili 8,9 4,3 6,6 
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Taulukko 4. Alkuaineanalyysi, keskiarvotulokset 

Analyysi, paino—% 
kuiva—aineessa 	 UPM 	NP 	KK 

hiili 36,5 20,9 26,7 
vety 4,4 2,7 3,3 
typpi 0,4 0,4 0,4 
rikki 0,1 0,3 0,1 
happi 20,9 22,5 18,7 

4.3 Län1p®arvot 

Tulokset kalorimetrisen lämpöarvon määrittämisestä on esitetty liitteissä 5, 6 ja 7. 

Alemmat lämpöarvot on laskettu sekä kuiva—ainetta kohti että saapumistilaisen 

näytteen kosteuspitoisuudessa. 

4.4 Tuhkan ominaisuuksien arviointi 

Tuhkan sulamispiste määritettiin yhdestä näytteestä joka tehtaalta (näytteet A/I). 

Tulokset käyvät ilmi liitteistä 5, 6 ja 7. Kaikki näytteet pehmenivät lämpötilassa 

900 °C — 1000 °C:n mutta eivät sulaneet ennenkuin yli 1300 °C:ssa. 

Sintrautuvuustesti tehtiin seuraavista siistauslietenäytteistä: NP C/II, KK B/II ja 

UPM C/II. Tulokset käyvät ilmi taulukoista 5 — 7. 

Taulukko 5. Sintrautuvuustestin tulokset, näyte NP C/II 

Lämpötila Näyte kuumana Näyte jäähdytyksen jälkeen 

650 °C kakku kakku hajoaa helposti kun sitä 
painetaan spaatelilla 

700 °C kakku kakku hajoaa helposti 

750 °C kakku kakku hajoaa helposti 

800 °C kakku kakku hajoaa helposti 

850 °C kakku kakku hajoaa, mutta ei kovin 
helposti 

900°C kakku kova kakku 

950°C kakku kova kakku 

1000°C kakku kova kakku 
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Taulukko 6. Sintrautuvuustestin tulokset, näyte KK B/II. 

Lämpötila Näyte kuumana Näyte jäähdytyksen jälkeen 

650 °C kakku kakku hajoaa helposti kun sitä 
painetaan spaatelilla 

700 °C kakku kakku hajoaa helposti 

750 °C kakku kakku hajoaa helposti 

800 °C kakku kakku hajoaa helposti 

850 °C kakku kakku ei hajoa helposti 

900°C kakku kova kakku 

950°C kakku kova kakku 

1000°C kakku kova kakku 

Taulukko 7. Sintrautuvuustestin tulokset, näyte UPM GII 

Lämpötila Näyte kuumana Näyte jäähdytyksen jälkeen 

650 °C kakku kakku hajoaa helposti kun sitä 
painetaan spaatelilla 

700 °C kakku kakku hajoaa helposti 

750 °C kakku kakku hajoaa helposti 

800 °C kakku kakku ei hajoa helposti 

850 °C kakku kakku ei hajoa helposti 

900°C kakku kova kakku 

950°C kakku kova kakku 

1000 °C kakku kova kakku 

Taulukosta 8 käyvät ilmi termogravimetrisen analyysin tulosten (liite 8) avulla 

arvioitu karbonaattipitoisuus sekä happamen hydrolyysin avulla määritetty karbonaatti-

pitoisuus. Lisäksi laskettiin vastaava hiilimäärä. 

Kuiva—aineen natriumpitoisuus vaihteli seuraavasti: 

0,13 — 0,20 p—% (UPM), 0,14 — 0,17 p—%. (NP) ja 0,18 —0,28 p—% (KK). Vastaavat 

kaliumpitoisuuden vaihtelurajat ovat 0,21 — 0,32 p—% (UPM), 0,39 — 0,46 p—% (NP) 

ja 0,28 — 0,37 p—% (KK). Kokonaisnatriumpitoisuudesta 50 —80 % oli happoon 

liukenevaa jokaisessa analysoidussa näytteessä. Happoon liukenevan kaliumin määrä 



oli noin 3 % kaliumin kokonaismäärästä kuiva-aineessa (liitteet 5 - 7). 
Kokonaiskiooripitoisuus vaihteli 0,2 - 0,4 p-% (UPM, KK), ja oli tasainen 0,1 

p-% kuiva-aineessa (NP) (liitteet 5 - 7). 

Kalsiumia, magnesiumia, alumiinia, piitä ja rautaa koskevat analyysitulokset on 
esitetty taulukossa 9. Kaikki mainitut metallit analysoitiin liekkitekniikalla. Metal-
lipitoisuudet määritettiin yhdistetyistä lietenäytteistä molemmilta näytteenottojaksoilta. 

Taulukko 8. CO3:n ja C:n määrä 1) laskettuna termogrammeista ja 2) analysoituna 
happamesta hydrolyysista. 

Termogrammi Hapan hydrolyysi 

Näyte CO, 	C CO3 	C 

NP C/II 21,3 	4,3 22,7 	4,6 
KK B/I 7,8 	1,6 5,8 	1,2 
UPM A/I 7,4 	1,5 6,9 	1,4 

Taulukko 9. Siistauslietteen tuhkan pääkomponentit 

Oksidi 	LTPM 	 NP 	 KK 

(% tuh- 
kassa) 

I II I II I II 

CaO 18,1 14,8 16,8 18,8 12,0 9,4 
MgO 2,3 5,5 1,8 1,8 1,3 2,3 
A120, 35,7 38,1 39,1 34,0 38,1 42,3 
S'02  33,3 33,6 35,9 32,1 38,9 41,0 
Fe20, 1,6 1,0 0,6 0,6 1,1 0,9 
Na2O 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 
K20 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 0,8 

Yhteensä 92,7 94,2 95,6 88,7 92,7 97,4 

4.5 Erityiset metallianalyysit 

Muita metalleja koskevan analyysin tulokset ovat taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Siistauslietteen raskasmetallianalyysin tulokset. 

Analyysi I 

Pitoisuus kuiva-aineessa'), mg/kg k.a. 

UPM 	 NP 

II 	I 	 II 	I 

KK 

II 

Zn 143 144 57 101 303 125 
Pb 4,8 5,5 1,4 1,2 4,4 3,7 
Cu 220 198 72 38 253 158 
Cr 96 110 110 17 116 101 
Ni 163 250 47 10 231 202 
Cd 0,03 0,3 < 0,02 0,1 0,03 < 0,02 
Hg < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 
Co 2,6 2,0 2,8 1,0 3,9 2,6 
As < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 
Se < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 
Sb < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 
V 3,4 2,5 26,4 6,3 4,5 4,0 

1)  Analysoitu Teknillisen korkeakoulun analyysikeskuksessa. 

4.6 P®lykloorattuja bifenyylejä koskevat analyysit 

Taulukot 11 - 13 sisältävät siistauslietteen PCB-analyysien tulokset. Jokaisesta 

siistaamosta analysoitiin yksi näyte. Näyte oli yhdistetty näyte ensimmäiseltä 

näytteenottoj aksolta. 

Taulukko 11. Polyklooratut bifenyylit, määritetty VTT:n kemiantekniikan laboratorios-
sa. 

Näyte 	 PCB-pitoisuus, mg/kg k.a. 

UPM I 	 0,25 (arochlor 1242) 
NPI 	 0,48( 	) 
KK I 	 0,28( 	) 

Taulukko 12. Polyklooratut bifenyylit, määritetty Keskuslaboratorio Oy:ssä. 

Näyte 	 PCB-pitoisuus, mg/kg k.a. 

UPM I 	 1,35 (arochlor 1242 ja 1254) 
NPI 	 1,12( 	) 
KKI 	 1,12( 	) 
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Taulukko 13. Polyklooratut bifenyylit, määritetty Jyväskylän Yliopiston Ympäristön-
tutkimuslaitoksessa. 

Näyte 	 PCB-pitoisuus, mg/kg k.a. 

UPM I 	 1,44 (arochlor 1242 ja 1254) 

NPI 	 1,25( 	) 

KK I 	 1,38( " ) 

5 TULOSTEN ARVIOINTI 

5.1 Polttoaineen tekninen analyysi 

Siistauslietteen kuiva-ainepitoisuus oli korkea koko näytteenottoajanjaksojen ajan: 

keskiarvo oli yli 40 paino-%. Lietteen kuivaus sentrifuugilla tai suotonauhapuristimel-

la flokkulanttien avulla on tehokasta, eikä aiheuta juuri mitään ongelmia sii.staamoille. 

Kuiva-ainepitoisuuden vaihtelu yhdeltä tehtaalta kerätyissä näytteissä oli 

kohtuullista, eikä suuria eroja esiintynyt eri tehtaiden välillä. Kuvassa 4 on minini-, 

maksimi- ja keskiarvo kunkin siistaamon siistauslietteen kuiva-ainepitoisuudesta. 

Eri siistaamoiden lietteiden tuhkapitoisuudessa oli selvä ero. Yhtyneiden 

Paperitehtaiden (UPM) näytteiden tuhkapitoisuus oli selvästi alhaisempi kuin Nokian 

Paperin ja Keräyskuidun näytteiden (kuva 5). Nokian Paperin näytteiden suuri 

tuhkapitoisuus johtuu näytteenottoaikana käytetystä raaka-aineesta (valkoinen 

puuvapaa ja puupitoinen paperi, jossa oli korkea täyteainepitoisuus). Mielenkiintoista 

oli se, että myös Yhtyneiden Paperitehtaiden ja Keräyskuidun lietenäytteiden tuh-

kapitoisuudet olivat selvästi erilaiset, vaikka niissä käytettiin samaa raaka-ainetta 

(kotikeräyspaperia). Yksi mahdollinen selitys voisi olla Keräyskuidun lietteen 

koostumus. Se koostui siistauslietteestä (50 %) ja mikroflotaation lietteestä (50 %). 

Molempien lietteiden tuhkapitoisuus analysoitiin, mutta tulokset olivat samalla tasolla. 

Ero saattaa täten johtua keräyspaperin laadun vaihtelusta (enemmän aikakauslehtiä), 

tai Keräyskuidulla on voinut olla ongelmia vaandotusvaiheessa näytteenottoaikana, tai 

Keräyskuitu halusi tuottaa siistattua massaa, jonka täyteainepitoisuus on alhaisempi, 

mikä sitten aiheutti jätelietteen korkeamman tuhkapitoisuuden. Lisäksi Keräyskuitu 

käyttää vaandotuksessa kokoojakemikaalina synteettistä tensidiä, kun taas Yhtyneet 

Paperitehtaat käytti saippuaa. Näiden kemikaalien toimintamekanismit ovat 

erilaiset,mikä saattaa olla syynä tuhkapitoisuuden vaihteluun. On myös huomattava 

että vaikkaKeräyskuidun ja Yhtyneiden Paperitehtaiden prosessikaaviot saattavatkin 

näyttää hyvin samanlaisilta, prosesseissa on kuitenkin huomattavia eroja, jotka johtuvat 
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pääasiassa teknologian viimeaikaisesta kehityksestä, silläYhtyneet Paperitehtaat aloitti 
siistatun massan tuotannon vuonna 1989 ja Keräyskuitu vuonna 1978. 

kuiva-aine / % 
60 

NP II 

KK Keräyskuitu Oy 
NP Nokian Paperi Oy 
UPM Yhtyneet Paperitehtaat Oy 

Kuva 4. Siistauslietteiden kuiva—ainepitoisuudet (minimi—, maksimi— ja keskiarvot) 



50 H 

30 I- 

20 

10 

34 

tuhkapitoisuus k.a.:ssa / % 
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NP Nokian Paperi Oy 
UPM Yhtyneet Paperitehtaat Oy 

Kuva 5. Siistauslietteiden tuhkapitoisuudet (määritetty 815 °C:ssa). 

NP II 

Alempi polttolämpötila, 575 °C, antaa tulokseksi näytteen sisältämän keski-

määräisen epäorgaanisen materiaalin määrän (kalsinoimaton jäännös). Ylempi 

polttolämpötila, 815 °C, aiheuttaa muutoksia epäorgaanisessa materiaalissa ja sitä 

käytetään etenkin arvioitaessa polttoaineen ominaisuuksia (polttoprosessissa muodos-

tuneen tuhkan määrä). Kaksi polttolämpötilaa antoivat siistausmassanäytteistä erilaiset 

tulokset, etenkin Nokian Paperin kohdalla. Termogravimetrinen analyysi paljasti myös 

näytteiden painonmenetyksen sillä lämpötila—alueella, jossa kalsiumkarbonaatti alkaa 
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kalsinoitua (CaCO3  — CaO + CO,). Karbonaatti analysoitiin, jotta saataisiin määrite-

tyksi kalsiumkarbonaatista peräisin olevan hiilen määrä. Kalsiumkarbonaattia käytetään 

yleisesti paperituotteiden täyteaineena. Koska NP:n näytteiden tuhkapitoisuus oli 

korkea, voitiin olettaa, että myös niiden kalsiumkarbonaattipitoisuus oli korkein. 

Siistauslietteen korkea tuhka— ja kosteuspitoisuus vaikeuttavat lietteen polttamista 

arinakattiloissa. Jotkut sellu— ja paperitehtaat ovat polttaneet arinakattilassa esimerkiksi 

biolietettä, jonka tuhka— ja kosteuspitoisuus ovat myös melko korkeat, mutta siitä on 

aiheutunut suuria ongelmia. Kuonan ja kattilakiven määrä on lisääntynyt ja höyryn 

tuotanto on vähentynyt huomattavasti. Tämän seurauksena tehtaiden on täytynyt viedä 

liete kaatopaikalle. Korkea kosteus— ja tuhkapitoisuus eivät aiheuta ongelmia 

nykyaikaisissa leijukerroskattiloissa (FB) ja kiertopetikattiloissa (CFB), jotka ovat 

sopivia tämäntyyppisen lietteen polttamiseen. 

Siistauslietteen sisältämät haihtuvien ja kiinteän hiilen määrät ovat samanlaiset 

kuin muissa vastaavissa jätemateriaaleissa, esimerkiksi aktiivilietteessä. Näiden arvojen 

vaihtelulla ei käytännössä ole mitään huomattavaa vaikutusta siistauslietteen polttoon. 

5.2 Polttoaineen alkuaineanalyysi 

Siistauslietenäytteiden alkuainekoostunukset olivat hyvin samanlaiset. Huomattavia 

eroja ei ilmennyt myöskään eri tehtaiden eikä eri näytteenottojaksojen välillä. Koska 

Nokian Paperin ja Keräyskuidun lietenäytteiden tuhkapitoisuus oli korkea, niiden 

hiilipitoisuus oli alhaisempi kuin Yhtyneiden Paperitehtaiden näytteissä (kuvat 6 — 9). 

On myös huomattava, että kokonaishiilimäärä sisältää myös kalsiumkarbonaatista 

peräisin olevan hiilen, joka ei pala (katso luku 6.1). 

Siistauslietteen rikki— ja typpipitoisuutta täytyy käsitellä yksityiskohtaisemmin 

mahdollisten rikkidioksidi— (SO2) ja typen oksidien (NOr) päästöjen takia. Typen 

määrä siistauslietenäytteissä oli kohtuullinen, eikä täten vakavia ongelmia ole 

odotettavissa. Siistauslietteessä olevien kalsiumin ja rikin moolisuhde antaa tietoa 

mahdollisista rikkidioksidipäästöistä. Ca/S—moolisuhde oli korkea kaikissa tutkituissa 

lietenäytteissä (UPM I: 37, UPM II: 34, NP I: 6, NP II: 14, KK I: 35, KK II: 28), 

joten rikkidioksidipäästöjä tuskin esiintyy lainkaan. Esimerkiksi CFB—poltossa tyypil-

linen 90 %:n SOZ:n poistoon tarvittava Ca/S—moolisuhde on noin 2. 

5.3 Lämp®arvot 

Jätemateriaalien polton syy on useimmiten pyrkimys vähentää hävitettävän jätteen 

määrää sekä jätteen deaktivointi. Hyvin harvoin jätelietteen polttamisella pystytään 
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tuottamaan energiaa — ei myöskään siistauslietteen polttamisella. Korkean tuhka—

pitoisuuden vuoksi lämpöarvot jäävät alhaisiksi. Eri tehtailta kerättyjen näytteiden 

välillä ei ole suurta eroa. Keräyskuidun ja Nokian Paperin siistauslietenäytteiden 

teholliset lämpöarvot ovat selvästi alemmat kuin Yhtyneiden Paperitehtaiden. Kuvat 
10 — 12 esittävät siistauslietteen tehollisia lämpöarvoja (minimi— ja maksimiarvot 

määritetty) kosteuspitoisuuden funktiona. 

% k.a.:ssa, 
1 00 	......... 	..... 
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All 	B/I 	C/I 	A/Il 	BSIi 	C/Il 
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Kuva 6. Siistauslietteen alkuaineanalyysi (Keräyskuitu Oy). 
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Kuva 7. Siistauslietteen alkuaineanalyysi (Yhtyneet Paperitehtaat Oy). 
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Kuva 8. Siistauslietteen alkuaineanalyysi (Nokian Paperi Oy). 
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Kuva 9. Siistauslietteen alkuaineanalyysien keskimääräiset tulokset. 

5.4 Tuhkan om inaisu uksien arviointi 

Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimpia ovat tuhkan ominaisuuksien 

vaikutukset tuhkan sintrautuvuustendenssiin sekä korroosio—ongelmat. Natrium —, 

kalium — ja kloridipitoisuus ovat ratkaisevia tässä yhteydessä. 



Korkea natrium— ja kaliumpitoisuus aiheuttavat poltossa sintrautuvuusongelmia. 

On huomattu, että etenkin veden ja heikosti happoon liukenevan natriumin ja kaliumin 

määrät ovat ratkaisevia. Siistauslietenäytteet sisälsivät kohtuullisen määrän etikka-

happoon liukenevaa natriumia ja kaliumia. Vakavia kuonaantumisongelmia ei siksi ole 

odotettavissa. 

Kloridi voi aiheuttaa korroosio—ongelmia, mutta siistausliete, joka sisältää 

kohtuullisen määrän klorideja, voidaan polttaa leijukerroskattilassa, jossa sekoitusolo-

suhteet ovat riittävät. Lietteessä oleva kalsium estää myös mahdollista korroosiota. 

Arvioitaessa sintrautuvuustestin tuloksia on otettava huomioon seuraavat seikat: 

Sintrautuvuustestin olosuhteet eivät ole samanlaiset kuin todellisessa tilanteessa, koska 

tuhka on pakattuna upokkaaseen. Partikkelien välinen kontaktialue on laaja, mikä antaa 

sintrautumiselle suuremmat mahdollisuudet verrattuna todelliseen tilanteeseen 

leijukerroskattilassa. Sintrautuvuustestin tulokset ovat myös riippuvaisia testissä 

käytetyn tuhkan hiukkaskoosta. Sellaisilla tuhkilla, joiden hiukkaskoko on hieno, on 

suurempi taipumus 	kasaantua ja sintrautua testissä, koska hiukkasten välinen 

kontaktialue on suurempi. Sintrautuvuustesti on kuitenkin yksi tapa ennustaa, 

esiintyykö polttoaineen poltossa sintrautuvuusongelmia. 

Tässä tapauksessa siistauslietenäytteiden tuhkat olivat hienoja, mikä on yksi syy 

siihen, että kuumat näytteet sintrautuivat 650 — 750 °C:ssa. Näissä lämpötiloissa kakut 

myös hajosivat helposti testissä, mikä merkitsee sitä, että näytteet eivät olleet todella 

sintrautuneet. 800 — 850 °C:n lämpötiloissa (UPM:n tuhka) ja 850 °C (NP:n ja KK:n 

tuhkat) testissä muodostuneet kakut olivat selvästi kovempia kuin alhaisemmissa 

lämpötiloissa, mikä merkitsee, että tuhkat alkavat sintrautua näissä lämpötiloissa. Myös 

KK:n ja UPM:n tuhkien väri muuttui harmaasta kellertävän harmaaksi näissä 

lämpötiloissa. 900 — 1000 °C:ssa kaikki tutkitut tuhkat sintrautuivat selvästi muodos-

taen kovia kakkuja. Ottaen huomioon yllämainitut sintrautuvuustestien rajat voidaan 

todeta johtopäätöksenä, että vain pilot—mittakaavan kokeet näyttävät siistauslietteet 

todelliset sintrautuvuusominaisuudet. 

Tuhkan sulamispiste on korkea, 1300 — 1400 °C, kaikilla analysoiduilla näytteillä. 

Tuhkanäytteiden pehmenemispisteen alhainen arvo, etenkin Nokian Paperin ja 

Yhtyneiden Paperitehtaiden kohdalla, aiheutuu todennäköisesti siitä, että haihtuva 

hiilidioksidi (kalsiumkarbonaatista) pienentää näytteen kokoa sulamispistemikros-

koopissa. 

Siistauslietenäytteessä oleva kalsium on peräisin kalsiumkarbonaatista. Kal-

siumilla ja magnesiumilla on tärkeä merkitys, koska ne sitovat rikkiä ja estävät täten 

mahdollisia rikkidioksidipäästöjä. Kaoliinista peräisin olevat alumiinisilikaatit 

parantavat tuhkan ominaisuuksia, koska ne nostavat tuhkan sulamislämpötilaa. 
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Kuva 10. Tehollinen lämpöarvo kosteuspitoisuuden funktiona (minimi— ja maksimi—

arvot esitetty; Yhtyneet Paperitehtaat Oy). 
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Kuva 11. Tehollinen lämpöarvo kosteuspitoisuuden funktiona (minimi— ja maksimi —
arvot esitetty; Keräyskuitu Oy). 
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Kuva 12. Tehollinen lämpöarvo kosteuspitoisuuden funktiona (minimi— ja maksimi—
arvot esitetty; Nokian Paperi Oy). 

5.5 Erityiset metallianalyysit 

Siistauslietteen sisältämät metallit voivat olla peräisin eri lähteistä: siistauskemikaaleis-
ta, painomusteista, päällystys— ja täyteainemateriaaleista, prosessilaitteista ja luonnol-
lisesti puukuidusta itsestään. 



Painonnusteet ovat yksi siistauslietteen sisältämien metallien lähteistä. Kuparia, 

sinkkiä, kromia ja lyijyä on löydetty painomusteista havaittavissa olevia määriä. 

Kuparia ja sinkkiä käytetään liukenemattomassa muodossa eikä niiden kokonaismäärä 

ole merkittävä. Myrkyllisiä ja karsinogeenisia kromaatteja ei käytetä painomustciden 

valmistuksessa. Jotkut väriaineet sisältävät vähän lyijykromaattia, mutta senkin määrä 

on vähentynyt viimeisten 20 vuoden aikana. 

Sellaisia metalleja kuten lyijy, kromi, nikkeli ja kupari esiintyy epäpuhtauksina 

täyteaineissa. Etenkin kaoliinin laatu voi vaihdella huomattavasti, ja raskasmetal-

lipitoisuuksissa on havaittu jopa kymmenkertaisia eroja. Siistauskemikaalit, esimerkiksi 

natriumhydroksidi ja natriumsilikaatti, sisältävät myös raskasmetalleja, mutta niiden 

määrät ovat pieniä. 

Siistauslietejätteiden metallipitoisuudet olivat alhaisella tasolla etenkin lyijyn, 

kadmiumin, elohopean, koboltin, arseenin, seleenin ja antimonin tapauksessa (kuvat 13 

- 15). Useimmiten metallipitoisuus oli määritysrajojen alapuolella. Raskasmetal-

lipitoisuuksissa oli kuitenkin joitakin eroja tehtaiden siistauslietenäytteiden välillä. 

Sinkin, kuparin ja nikkelin pitoisuus vaihteli selvästi ja oli korkein Keräyskuitu Oy:n 

ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n näytteissä. Tämä ero johtuu todennäköisesti siistaus-

laitosten käyttämistä eri jätepaperilaaduista. Kotikeräyspaperi voi sisältää epäpuhtauk-

sia, jotka lisäävät raskasmetallien määrää. 

Raskasmetallipitoisuudet ovat huolimatta tehtaiden välisistä eroista niin alhaisella 

tasolla, etteivät ne anna aihetta siistauslietteen käsittelyä ja hävittämistä koskeviin eri-

tyisvaatimuksiin. Kun tuloksia verrataan esimerkiksi jätevesilietteeseen, joka viedään 

yleensä kaatopaikalle tai käytetään maanviljelyksessä, ovat siistauslietteen raskasmetal-

lipitoisuudet alhaisemmat. Tämä koskee etenkin lyijy-, sinkki- ja kadmiumpitoisuutta. 

Verrattuna kiinteään yhdyskuntajätteeseen on ero vielä suurempi. Yleisesti ottaen 

hiilen ja turpeen raskasmetallipitoisuus on samalla tasolla kuin siistauslietteen, mutta 

hiilen ja turpeen lyijypitoisuus on kuitenkin vähän korkeampi. 

On suhteellisen vaikeaa arvioida lietteen polton tai kaatopaikkahävityksen 

ympäristövaikutuksia pelkästään raskasmetallien alkuaineanalyysin avulla. Jotta 

voitaisiin ennustaa polttoprosessin mahdolliset päästöt, arvioida eri metallien liik-

kuvuutta maaperässä tai arvioida niiden toksisuutta, täytyy tunnistaa ensin siistausliet-

teen sisältämät raskasmetalliyhdisteet. 
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Kuva 13. Siistauslietteen metallipitoisuus (Yhtyneet Paperitehtaat Oy). 
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Kuva 14. Siistauslietteen metallipitoisuus (Nokian Paperi Oy). 
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Kuva 15. Siistauslietteen metallipitoisuus (Keräyskuitu Oy). 

5.6 P®lykioorattnja bifenyylejä koskevat analyysit 

Polyklooratut bifenyylit koostuvat 209 yhdisteestä. Tämä seikka vaikeuttaa PCB:n 
kokonaispitoisuuden analyysia. Käytännössä ei näytteen sisältämiä PCB—yhdisteitä 
analysoida erikseen, vaan näytteen kromatogrammia verrataan kaupallisten PCB—
tuotteiden kromatogrammeihin. Kaupalliset PCB—tuotteet koostuvat vain osasta PCB- 



yhdisteitä. Riippuen vertailuaineena käytettävästä PCB— tuotteesta voi määritetty PCB:n 

kokonaismäärä vaihdella. 

Siistauslietteen sisältämän PCB:n mahdollisia lähteitä ovat määrätyt keräyspape-

rilaadut, joita käytetään raaka—aineena siistaamossa. Tämä koskee etenkin niitä 

tapauksia jossa käytetään esimerkiksi vanhaa arkistojätepaperia. PCB:tä käytettiin 

aiemmin (1970—luvun alkupuolelle saakka) itsejäljentävien kopiopapereiden mustees-

sa. Toinen lähde saattaa olla muut painomusteet ja painovärit, joissa PCB:tä on on 

voitu käyttää lisäaineena. 

Siistauslietenäytteiden PCB—pitoisuudet analysoitiin kolmessa laboratoriossa. 

Laboratorioissa näytteen esikäsittelymenetelmät eivät merkittävästi eronneet toisistaan, 

vaikkakin pieniä eroja niissä oli. Myös käytetyt kvantitoimismenetelmät olivat lähes 

samanlaiset: Arochlor 1242 vertailuaineena yhdessä laboratoriossa ja Arochlor 1242 

ja 1254 kahdessa muussa. Määritetty PCB—pitoisuus oli melko yhtenevä ja tulosten 

luotettavuus on täten suhteellisen hyvä (kuva 16). Erot saattavat johtua vähäisistä 

eroista näytteen esikäsittely— tai kvantitoimismenctelmissä. VTT:ltä saadut tulokset 

eroavat todennäköisimmin seuraavista syistä: Puhdistuskäsittely alumiinioksidilla on 

saattanut vähentää PCB:n määrää. Ulkoisen standardin käyttö kvantitoimismenettelyssä 

on todennäköisesti pienentänyt tulosta entisestään. Täten kaikkien tutkittujen näytteiden 

PCB—pitoisuus on todennäköisimmin välillä 1,1 — 1,4 mg/kg k.a. 

Siistauslietteen PCB—pitoisuus on vähäinen eikä lähelläkään sellaisille ongelma-

jätteille asetettuja rajoja, jotka täytyy hävittää erityisissä ongelmajätelaitoksissa. 

Yhdysvalloissa jäte luokitellaan ongelmajätteeksi, jos se sisältää yli 12 mg/kg PCB:tä, 

eikä sitä saa viedä kaatopaikalle, jos PCB—pitoisuus on yli 50 mg/kg. Vastaava arvo 

Saksassa on vielä suurempi: 100 mg/kg. Suomessa rajat vaihtelevat tapauskohtaisesti 

riippuen jätteen laadusta ja määrästä. Esimerkiksi yhdyskuntajätettä ei yleensä saa 

viedä kaatopaikalle, jos se sisältää yli 5 mg/kg PCB:tä. 

Poltossa PCB—komponentit alkavat hajota, kun lämpötila ylittää 300 °C. 

Polttolämpötilan pitäisi olla riittävän korkea (850 —900 °C), jotta PCB:n tuhoutuminen 

olisi varmaa ja jotta myrkyllisten yhdisteiden, kuten polykloorattujen dibentso-

dioksiinien ja —furaanien, muodostuminen estyisi. Optimaalinen lämpötilan vaihteluväli 

dioksiinin ja furaanin muodostumiselle on 500 — 800 °C. 
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Kuva 16. Siistauslietteen PCB—pitoisuus. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kolmesta siistaamosta kerätyistä siistauslietenäytteistä analysoitiin seuraavat seikat: 

polttoaineen ominaisuudet, metallipitoisuudet ja polykloorattujen bifenyylien pitoisuu-

det. Kun oletetaan, että siistausprosessin kulku oli vakaa ja tasainen, siistauslietteen 

laadusta voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 

1 	Polttoaineen teknisten ja alkuaineanalyysien tulokset ovat melko yhteneväiset 

kaikista analysoiduista näytteistä. Samasta siistaamosta kerättyjen näytteiden 

välinen vaihtelu on hyvin pientä, eikä suuria eroja esiinny myöskään eri siis-

taamoista kerättyjen näytteiden välillä. Kuiva—ainepitoisuus on melko korkea, 

eikä todennäköisesti ole helppoa saavuttaa korkeampia kuiva—ainepitoisuuksia. 

Riippuen raaka—aineena käytetystä keräyspaperilaadusta ja erilaisista proses-

silaitteista siistauslietteen tuhkapitoisuus vaihtelee vähän eri tehtaiden välillä, 

mutta polttoa silmälläpitäen eivät vaihtelut ole kovin merkittäviä. Siistauslietteen 

tuhkapitoisuus on korkea, mikä asettaa tiettyjä vaatimuksia polttoprosessille. 

Liete sisältää typpeä ja rikkiä kohtuullisessa määrin, eivätkä ne aiheuta vakavia 

päästöongelmia. Rikkidioksidipäästöjä esiintyy tuskin lainkaan, koska kalsium-

pitoisuus on suuri. 

2 	Korkean tuhkapitoisuuden vuoksi lämpöarvot ovat hyvin kohtuullisia. Koska 

Yhtyneiden Paperitehtaiden näytteiden tuhkapitoisuus oli matalin, niiden 

lämpöarvot olivat hyvin vähän korkeammat kuin muiden tehtaiden näytteiden. 

3 	Siistauslietteen natrium— ja kaliumpitoisuudet ovat suhteellisen matalat, samoin 

kuin klOoripitoisuus. Vaihtelut tuhkan ominaisuuksissa eri tehtaiden välillä ovat 

merkityksettömiä. Vakavia kuonaantumis— tai korroosio—ongelmia ei ole odo-

tettavissa, jos lietettä poltetaan. Myös tuhkan sulamispiste on korkea. On 

kuitenkin suositeltavaa tehdä pilot—mittakaavan kokeita, jotta voidaan arvioida 

esimerkiksi siistauslietteen todellisia sintrautuvuusominaisuuksia. 

4 	Raskasmetallien määrä kolmelta siistaamolta kerätyissä näytteissä oli suhteellisen 

pieni. Siistauslietteen käsittelyn ja hävittämisen suhteen eivät metallipitoisuudet 

aiheuta erityisvaatimuksia. Esimerkiksi viemärivesilietteen ja etenkin yhdyskun-

tajätteen raskasmetallipitoisuus on merkittävästi suurempi kuin siistauslietteen. 

5 	Siistausliete sisältää erittäin pieniä määriä PCB:tä. PCB—pitoisuus alittaa reilusti 

ongelmajätteille asetetut rajat. Siistauslietteessä voisi kuitenkin sattumalta 
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esiintyä korkeampia PCB—pitoisuuksia, jos paperin keräilyjärjestelmä ei onnistu 

erottamaan PCB:tä sisältäviä paperilaatuja (esim. arkistojätepaperia, joka saattaa 

sisältää itsejäljentävää kopiopaperia 1970—luvun alkupuolelta). 

Siistauslietteen ominaisuudet aiheuttavat tuskin vakavaa ympäristöuhkaa vaikka 

se hävitettäisiin kaatopaikalla. Raskasmetallipitoisuudet ja PCB—pitoisuus ovat 

alhaisella tasolla, ja lietteen kosteuspitoisuus on riittävä käsittelytoimenpiteitä varten 

(kuljetus jne.). Nykyaikainen kaatopaikka, jossa 1) sadevesi johdetaan pois maaker-

roksista salaojitusjärjestelmällä, 2) suotovesi kerätään ja, jos tarpeen, puhdistetaan, 3) 

käytetään pohjavuorauksia (muovi— tai savivuoraukset), 4) kaatopaikka täytetään oikein 

ja lopuksi maisemoidaan ja 5) pohjaveden ja suotoveden laatua tarkkaillaan, täyttää 

viranomaisten asettamat tiukat ympäristönsuojeluvaatimukset. Siistauslietteen 

kaatopaikkahävitys on kuitenkin tulossa yhä vaikeammaksi monestakin syystä. On 

äärimmäisen vaikeaa löytää paikkoja uusille kaatopaikoille, ja myös kaatopaikan 

rakentaminen ja ylläpito on hyvin kallista (kaatopaikkamaksut). Skandinaviassa, 

etenkin Ruotsissa ja Suomessa, erityyppisten jätteiden kaatopaikkahävitys on vielä 

suhteellisen helppo hävitysmenetelmä. On odotettavissa, että tulevaisuudessa jäteliet-

teiden kaatopaikkahävitys on yhtä ongelmallista kuin se jo on Keski—Euroopassa, 

Pohjois—Amerikassa ja Japanissa. Niillä alueilla on lähes mahdotonta löytää paikka 

uudelle kaatopaikalle, ja kiristyvät kaatopaikkahävitystä koskevat säännöt aiheuttavat 

monen lietteenhävitysalueen sulkemisen ja asteittaisen hylkäämisen. Sen vuoksi lietteen 

poltto tulee suositummaksi hävityskeinoksi. Jäljelle jäävä tuhka voidaan käyttää 

edelleen muiden teollisuudenalojen raaka—aineena, esimerkiksi rakennustarvike-

teollisuuden (sementti, betoni), tai sitä voidaan käyttää tienrakennuksessa. 

Lietteen korkea kosteus— ja tuhkapitoisuus asettavat joitakin vaatimuksia 

polttotekniikalle. Lietteen laatu tekee polton arinakattiloissa vaikeaksi. Leijukerros-

menetelmä tarjoaa hyvän ja edullisen hävitystavan. Tässä tutkimuksessa analy-

soiduilla siistauslietenäytteillä ei ollut mitään sellaisia ominaisuuksia, jotka voisivat 

estää lietteen polton leijukerroskattiloissa. Vakavia sintrautuvuusongelmia tai päästö-

ongelmia ei ole odotettavissa. Vaikkakaan poltolla ei tuoteta paljon tai ollenkaan 

energiaa, ainakin vähennetään jätteen määrää ja deaktivoidaan se. Lietteen polttoa 

koskevat pilot—mittakaavan kokeet ovat erittäin suositeltavia. Tuhkajäännöksessä 

olevien raskasmetallien liukenevuutta tuhkasta voidaan tutkia erilaisilla ravistelu-

testeillä, kuten esimerkiksi Extraction Procedure (EP) —testillä tai Toxicity 

Characteristics Leaching Procedure (TCLP) —testillä, jotka on suunniteltu simuloimaan 

kaatopaikalla vallitsevia happamia olosuhteita. 
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7 YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksen osassa "Siistauslietteen ominaisuudet" kuvattiin kolmen suomalaisen 

siistaamon siistauslietteen polttoaineominaisuuksia, metallipitoisuuksia ja polykloorat-

tujen bifenyylien (PCB) pitoisuuksia. Näytteet kerättiin Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä, 

Nokian Paperi Oy:ssä ja Keräyskuitu Oy:ssä. Lietenäytteistä tehtiin seuraavat analyysit: 

polttoaineen tekninen analyysi ja alkuaineanalyysi, lämpöarvot, tuhkan ominaisuudet, 

termogravimetrinen analyysi, metallianalyysi ja PCB-analyysi. 

Polttoaineen teknisen ja alkuaineanalyysin tulokset ovat melko yhtenevät 

kaikkien analysoitujen näytteiden osalta. Yhdestä tehtaasta kerättyjen näytteiden 

välinen vaihtelu on erittäin vähäistä, eikä suuria eroja esiinny eri tehtailta kerättyjen 

näytteidenkään välillä. Korkean tuhkapitoisuuden vuoksi lämpöarvot ovat melko 

alhaisia. Siistauslietteen natrium- ja kaliumpitoisuudet ovat suhteellisen alhaiset, ja 

samoin on sen klooripitoisuus. Tuhkan ominaisuudet eivät vaihtele merkittävästi eri 

siistauslaitosten välillä. Lietettä poltettaessa ei ole odotettavissa vakavia kuonan-

muodostus- tai korroosio-ongelmia. Myös tuhkan sulamispiste on korkealla tasolla. 

Raskasmetallien ja PCB:n määrät siistauslietteessa olivat suhteellisen pieniä. Metalli-

tai PCB-pitoisuudet eivät aiheuta erikoisvaatimuksia siistauslietteen käsittelylle ja 

hävitykselle. 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan ei siistauslietteen kaatopaikka-

hävitys tai polttaminen aiheuta vakavia ympäristöriskejä. Lietteen kaatopaikkahävitys 

ei liene pysyvä tulevaisuuden ratkaisu, koska on otettava huomioon tiukentuvat 

ympäristönsuojelurajoitukset ja kaatopaikkahävityksen kasvavat kustannukset. 

Tutkimus tulisi suunnata vaihtoehtoisiin kiinteän jätteen hävitysmenetelmiin, esimer-

kiksi mahdollisuuksiin polttaa lietettä ja käsitellä, hävittää ja uudelleenkäyttää jäljelle 

jäävä tuhka. 
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LIITE 1. LiE'il'ENÄX'I'I'EII)EN YHDISTELY 
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LIITE 2 

LIITE 2. SINTRAUTUVUUSTESTI — ANALYYSIN SUORITUS 

Näytteen valmistukseen käytettiin polttoainenäytteitä, joiden partikkelikoko oli 

alkuperäinen (ei homogenisoitu näyte). Näytteet poltettiin tuhkaksi 575 °C:ssa ja 

tuhkaa, jonka partikkelikoko oli alkuperäinen, käytettiin näytepreparaattina testissä. 

Testissä käytetyt lämpötilat olivat 650, 700, 750, ... 950, 1000 °C. 

Näyte pantiin A1203—upokkaaseen (korkeus 50 mm, halkaisija 35 mm). Näytettä 

otettiin sen verran, että upokas täyttyi puoliksi. Upokasta pidettiin uunissa 30 minuutin 

ajan. Sen jälkeen upokas otettiin uunista ja näyte kaadettiin upokkaasta laakealle 

levylle. Samaa näytepreparaattia käytettiin vain yhdessä lämpötilassa. 

Kuuman näytteen ominaisuuksia tarkasteltiin visuaalisesti. Kun näyte oli 

jäähtynyt, ominaisuuksia tarkasteltiin uudelleen visuaalisesti. Sitten kokkareita ja 

mahdollista kakkua painettiin spaatelilla, jotta nähtiin, hajosivatko ne helposti vai 

olivatko ne lujasti kokoonpuristuneet. 

Esimerkkejä termeistä, joilla näytettä voidaan kuvata: irtonainen näyte, näytteessä 

kokkareita ja helposti hajoava tai kova kakku. Usein näytteen ominaisuudet ovat jotain 

siltä väliltä, mikä tekee testin melko subjektiiviseksi. Havainnot raportoidaan testin 

tuloksina. Tulosten arvioinnissa voi joskus olla avuksi, jos käytetään viitteenä stan-

dardituhkanäytteitä. 



LIITE 3 

LIITE 3. TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT ANALYYSIMENETELMÄT JA STANDARDIT 

ANALYYSI 	 MENETELMÄ/STANDARDI 

A. POLTTOAINEEN TEKNINEN ANALYYSI 

1. KIINTEÄT AINEET 	 DIN 51718 (105°C) 

2. TUHKA 	 DIN 51719 (815°C), (vertailu SFS 3008 (575°C)) 

3. I-IAII-ITUVAT 	 DIN 51720 (900°C) 

4. KIINTEÄ HIILIJÄÄNNÖS 	 laskettu erotuksena (100 — tuhka — haihtuvat) 

B. POLTTOAINEEN ALKUAINEANALYYSI 

5. HI]LI, VETY JA TYPPI 	 LECO CHN-600 —amalysaattori 
— poltto 950 °C:ssa happivirrassa 
— CO, and H2O analysoitiin IR—absorptiolla 
— N, analysoitiin lämmönjohtokykydetektorilla 

6. RIKKI 	 ASTM D 4239 
LECO CS-132 —analysaattori 
— poltto 1500°C:ssa happivirrassa 
— SO, analysoitu IR—absorptiolla 

7. HAPPI 	 laskettu erotuksena (100 — (tuhka+C+H+N+S)) 

C. TUHKAN OMINAISUUDET 

8. TUHKAN SULAMISPISTE 	 DIN 51730 

9. KARBONAATTI 	 — standardi 68:83 
Keskuslaboratorio Oy:ssä 

10. KOKONAISKLORIDI 	 — poltto happipommissa 
— Cl-  absorboitiin NaSO,—liuokseen ja määritettiin ioni—selektiivisellä elektrodilla 

11. NATRIUM JA KALIUM 	 — tuhkitus (815°C), Li2B4O7— sulate, liuotus HCI:ään 
— atomiadsorptiospektro—fotometri (AAS) —määritys 

12. HAPPOON LIUKENEVA NATRIUM 	 — liuotus etikkahappoon 
JA KALIUM 	 — AAS—määritys 

13. MUUT METALLIT: Kalsium, magnesium, pii, 	— märkäpoltto 
antimoni, alumiini, rauta, sinkki, lyijy, 	 — AAS—määritys (liekki— tai sähköterminen (grafiittiuuni) 
kupari, kromi, nikkeli, 	 tekniikka) 
kadmium, elohopea, koboltti, 	 — elohopean määritys kylmä—vanadiini höyrytekniikalla 
arseeni, seleeni, 

14. SINTRAUTUVUVSTESTI 	 — Hans Ahlström Laboratoriossa kehitetty erityinen testi 

D. MUUT 

15. LÄMPÖARVO 	 DIN 51900 
LECO automattinen kalorimetri AC-300 

16. TERMOGRAVIMETRINEN ANALYYSI 	— näytettä kuumennetaan koutrolloidulla nopeudella ja painon menetystä seura- 
taan jatkuvasti ajan ja lämpötilan funktiona 

17. POLYKLOORATUT BIPENYYLIT 	 — uuttaminen orgaanisella liuottimella ja kaasu—kromatografinen analyysi 
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LIITE 4/1 
LIITE 4. SIISTAUSLIETTEEN KUIVA-AINE- JA TUIIKAPITOISUUDET 
YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 

Kuiva-aine, paino-% 	Tuhka, % kuiva-aineessa 

Näyte 	 11) 	111) 	Il) 	II1)  

1 31,3 42,0 32,0 37,1 
2 40,5 44,3 38,6 32,4 
3 35,4 40,5 41,9 35,5 
4 45,2 45,8 41,7 36,3 
5 33,9 48,5 32,8 33,7 
6 43,5 42,8 40,9 34,9 
7 46,9 40,1 41,9 36,3 
8 46,7 51,7 41,5 37,3 
9 46,4 35,4 41,2 28,7 
10 45,5 48,7 40,1 37,8 
11 42,7 50,9 42,3 37,1 
12 44,2 44,4 43,9 38,2 
13 45,7 47,9 41,2 40,6 
14 46,5 38,6 41,3 35,6 
15 38,2 41,2 37,7 37,6 

"I = ensimmäinen näytteenottojakso 
II = toinen näytteenottojakso 



LIITE 4/2 

SIISTAUSLIE`T"FEEN KUIVA-AINE- JA TUHHKAPITOISUUS 
NOKIAN PAPERI OY 

Kuiva-aine, paino-% 	Tuhka, % kuiva-aineessa 

Näyte 	 I`) 	II» 	I1) 	III)  

1 40,6 53,9 40,7 52,6 
2 43,8 53,2 42,4 56,3 
3 46,0 49,6 52,8 53,2 
4 45,1 53,6 53,7 55,4 
5 46,3 51,4 54,7 51,4 
6 43,8 47,6 54,0 53,1 
7 50,0 54,9 57,5 58,9 
8 46,6 54,0 50,9 63,4 
9 49,6 55,5 57,0 62,3 
10 46,7 56,0 55,6 63,7 
11 50,2 55,2 57,4 62,6 
12 51,3 55,6 53,5 62,4 
13 49,5 52,3 60,9 57,6 
14 50,8 56,7 58,9 61,3 
15 50,3 56,5 60,2 62,5 

1)I = ensimmäinen näytteenottojakso 
II = toinen näytteenottojakso 

Huora: 	Nokian Paperi Oy:ssä kuiva-aineen tuhka-pitoisuus määritettiin 650 
°C:ssa. Hans Ahlström Laboratoriossa tehtiin vertailevat analyysit (tuhka 
määritettiin 815 °C:ssa), jotta nähtäisiin, ovatko tulokset vertailu-
kelpoisia. Tulosten välillä ei ollut merkittäviä eroja. 

Näyte 	 tuhka (650°C) 	 tuhka (815°C) 

NP 3/I 	 52,8 % 	 53,4 % 
NP 5/I 	 54,7 % 	 54,8 % 
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LIITE 4/3 
SIISTAUSLIETTEEN KUIVA-AINE- JA TUHKAPITOISUUS 
KERAYSKUITU OY 

Kuiva-aine, paino-% Tuhka, % kuiva-aineessa 

Näyte I1)  II')  I1)  II1)  

1 45,5 41,5 46,5 48,2 
2 44,5 39,3 51,9 47,0 
3 43,7 43,4 49,2 54,3 
4 43,4 41,8 50,2 51,4 
5 48,8 41,4 56,6 52,1 
6 44,8 41,4 57,2 50,9 
7 48,6 38,9 53,8 51,2 
8 47,4 40,6 48,6 57,4 
9 46,2 44,6 49,6 59,3 
10 43,3 42,9 45,4 51,2 
11 48,3 43,7 49,4 52,4 
12 56,0 50,6 51,5 49,8 
13 47,6 42,5 58,8 49,6 
14 50,2 44,1 52,2 49,5 
15 47,4 42,6 52,1 40,4 

`)I = ensimmäinen näytteenottojakso 
II = toinen näytteenottojakso 



LIITE 5/1 

LIITE 5. POLTTOAINEANALYYSIN TULOKSET (KERÄYSKUITU OY), 
ENSIMMÄINEN NÄYT FEENOTTOJAKSO 

Näyte 

Analyysi, paino-% A/I B/I C/I 

Kuiva-aine 44,8 45,8 50,3 

Kuiva-aineessa - tuhka 50,5 50,6 52,5 - haihtuvat aineet 43,1 42,6 41,4 - kiinteä hiili 6,4 6,8 6,4 - C 26,6 26,9 26,6 
- H 3,3 3,3 3,4 
- N 0,3 0,3 0,4 
- S 0,1 0,1 0,1 - O 19,2 18,8 17,0 - Na yhteensä 0,22 0,21 0,18 - K yhteensä 0,34 0,37 0,35 
- Cl 0,2 0,2 0,2 

Happoon liukoisessa kuiva-aineessa - Na - 0,15 - - K - 0,01 

Kuiva-aineen ylempi 
lämpöarvo kuivana, MJ/kg 10,4 10,4 10,4 

Kuiva-aineen alempi lämpöarvo - kuivana, MJ/kg 9,7 9,7 9,7 - saapumistilassa, MJ/kg 3,0 3,1 3,7 

Sulamispistetesti, °C - pehmeneminen 1000 - - - puolipallo 1240 - - 
-juokseva 1320 - - 

= ei mitattu 
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POLTTOAINEANALYYSIN TULOKSET (KERÄYSKIJITIJ OY), 
TOINEN NÄYTTEENOTTOJAKSO 

Näyte 

Analyysi, paino-% 
	

A/II 	B/II 	C/II 

LIITE 5/2 

Kuiva-aine 41,2 41,9 44,9 

Kuiva-aineessa 
- tuhka 48,6 54,2 48,9 
- haihtuvat aineet 43,7 39,9 45,3 
- kiinteä hiili 7,7 5,9 6,2 
- C 27,7 25,2 27,0 
- H 3,5 3,2 3,3 
- N 0,4 0,4 0,4 
- S 0,1 0,1 0,1 
- O 19,7 16,9 20,7 
- Na yhteensä 0,22 0,28 0,26 
- K yhteensä 0,28 0,37 0,36 
- Cl 0,4 0,4 0,4 

Happoon liukoisessa kuiva-aineessa 
-Na - - - 
-K - - - 
Kuiva-aineen ylempi 
lämpöarvo kuivana, MJ/kg 11,1 9,9 10,5 

Kuiva-aineen alempi lämpöarvo 
- kuivana, MJ/kg 10,3 9,2 9,7 
- saapumistilassa, MJ/kg 2,8 2,4 3,0 

- = ei mitattu 
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LIITE 6/1 

LIITE 6. POLTTOAINEANALYYSIN TULOKSET (NOKIAN PAPERI OY), 
ENSIMMÄINEN NÄYTTEENOTTOJAKSO 

Näyte 

Analyysi, paino-% 	 A/I 	B/I 	C/I 

Kuiva-aine 45,2 47,2 49,6 

Kuiva-aineessa 
- tuhka 50,3 54,2 55,6 
- haihtuvat aineet 44,3 41,4 40,4 
- kiinteä hiili 5,4 4,4 4,0 
- C 23,5 21,4 20,5 
- H 3,3 3,0 2,7 
- N 0,3 0,4 0,4 
- S 0,2 0,1 0,2 
- O 22,4 20,9 20,6 
- Na yhteensä 0,17 0,16 0,16 
- K yhteensä 0,46 0,41 0,43 
- Cl 0,1 0,1 0,1 

Happoon liukoisessa kuiva-aineessa 
-Na - - - 
- K - - - 

Kuiva-aineen ylempi 
lämpöarvo kuivana, MJ/kg 8,6 7,7 7,1 

Kuiva-aineen alempi lämpöarvo 
- kuivana, MJ/kg 7,9 7,0 6,5 
- saapumistilassa, MJ/kg 2,2 2,0 2,0 

Sulamispistetesti, °C 
- pehmeneminen 940 - - 
- puolipallo 1340 - - 
-juokseva 1400 - - 

ei mitattu 



LIITE 6/2 
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POLTTOAINEANALYYSIN TULOKSET (NOKIAN PAPERI OY), 
TOINEN NÄYTFEENOTFOJAKSO 

Näyte 

Analyysi, paino-% A/II B/II C/II 

Kuiva-aine 52,1 52,9 54,8 

Kuiva-aineessa 
- tuhka 50,7 53,6 54,8 
- haihtuvat aineet 41,5 44,4 43,1 
- kiinteä hiili 7,8 2,0 2,0 
- C 20,9 19,6 19,2 
- H 2,5 2,4 2,3 
- N 0,5 0,4 0,4 
- S 0,5 0,4 0,3 
- O 24,9 23,6 23,0 
- Na yhteensä 0,14 0,15 0,16 
- K yhteensä 0,39 0,40 0,44 
- Cl 0,1 0,1 0,1 

Happoon liukoisessa kuiva-aineessa 
- Na 	 - 	- 	0,14 
-K 	 - 	- 	0,01 

Kuiva-aineen ylempi 
lämpöarvo kuivana, MJ/kg 	 6,6 	5,9 	5,6 

Kuiva-aineen alempi lämpöarvo 
- kuivana, MJ/kg 	 6,1 	5,4 	5,1 
- saapumistilassa, MJ/kg 	 2,0 	1,6 	1,5 

- = ei mitattu 



LIITE 7/1 
LIITE 7. POLTTOAINEANALYYSIN TULOKSET (YHTYNEET PAPERI-
TEHTAAT OY), 
ENSIMMMÄINEN NAYTTEENOTTOJAKSO 

Analyysi, paino-% A/I 

Näyte 

B/I C/I 

Kuiva-aine 44,1 43,2 44,1 

Kuiva-aineessa 
- tuhka 34,9 34,8 37,4 
- haihtuvat aineet 55,7 54,5 54,2 
- kiinteä hiili 9,4 10,7 8,4 
- C 38,5 37,7 36,8 
- H 4,6 4,8 4,6 
- N 0,5 0,4 0,5 
- S 0,1 0,1 0,1 
- O 21,4 22,2 20,6 
- Na yhteensä 0,20 0,16 0,16 
- K yhteensä 0,30 0,23 0,32 
- Cl 0,3 0,2 0,3 

Happoon liukoisessa kuiva-aineessa 
- Na 0,11 - - 
- K 0,01 - - 

Kuiva-aineen ylempi 
lämpöarvo kuivana, MJ/kg 16,2 15,6 14,8 

Kuiva-aineen alempi lämpöarvo 
- kuivana, MJ/kg 15,2 14,5 13,7 
- saapumistilassa, MJ/kg 5,3 4,9 4,7 

Sulamispistetesti, °C 
- pehmeneminen 920 - - 
- puolipallo 1220 - - 
- juokseva 1320 - - 

- = ei mitattu 
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LIITE 7/2 
POLTTOAINEANALYYSIN TULOKSET (YHTYNEET PAPERITEHTAAT 
O Y), 
TOINEN NAYTTEENOTTOJAKSO 

Näyte 

A/II 	B/II 	C/II 

37,6 	45,4 	44,2 

37,5 40,6 41,1 
53,6 51,8 50,8 
8,9 7,6 8,1 

35,2 35,7 35,0 
4,3 4,2 4,1 
0,4 0,4 0,4 
0,1 0,1 0,2 

22,5 19,0 19,2 
0,15 0,13 0,15 
0,24 0,21 0,25 
0,4 0,2 0,3 

Analyysi, paino-% 

Kuiva-aine 

Kuiva-aineessa 
- tuhka 
- haihtuvat aineet 
- kiinteä hiili 
-C 
-H 
-N 
-S 
-0 
- Na yhteensä 
- K yhteensä 
-Cl 

Happoon liukoisessa kuiva-aineessa 
-Na 
-K 

Kuiva-aineen ylempi 
lämpöarvo kuivana, MJ/kg 

Kuiva-aineen alempi lämpöarvo 
-- kuivana, MJ/kg 
- saapumistilassa, MJ/kg 

- = ei mitattu 

	

14,2 	14,9 	14,5 

	

13,3 	14,0 	13,6 

	

3,5 	5,0 	4,6 



LIITE 8/1 
LIITE 8. TERMOGRAMMIN ANTAMAA TIETOA 

Lämpötila / °C 

Näytteen massa / p-% 

Massa 	 Lämpötila 

1000 'c • 

9 . 0 0 	...... 	........i........  

7.00 	 .......... 	........i.........i........ 	.. 	..... 

5.3o 	........i.........i.........~........ 	...... 	........i.........~........ 	.~.. 0 	...~ . 

	

_ ...... 	........i.........t 	..... 	...... 	i.........i........ 	I. 	l.. 

3.00 	...... .,.......tig4~iX. . ~. .. .. ik'K~~ NCwå1f5'Mf.Sii'fi1V~WYWi~f~` _ '~N'h.3• 

	

... 	.....~. 	......i. 	..... 	...... 	i...... 	....... 	(...... 	!., 

........ 	..'ä ......... ....... .................I. 	....... 	....... 	.ID r R... ..... [ .. 

0 •C 	 { 
0 % 	2e . 	~e , 	1e 0 	143G 	Iaa0 I 

x E( 0 

Aika 	
L. 

Happiatmosfääri 

Typpiatmosfääri 

Endoterminen/eksoterminen reaktio 
(käyrän mennessä ylöspäin - endoterminen 
käyrän mennessä alaspäin - eksoterminen) 
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LIITE 8/2 
SIISTAUSLIETTEEN TERMOGRAMMI (KERAYSKUITU OY) 

Näyte KK B/I 

I/i /9 e  x E o .. 	...... 	.. 	.. 	. 	..........................;............................ ..... 	....... 
9 . Go ... i.... 	....... 	...... 

...... 	........i.........i..... 	.. 	i........ 
....... 	....... 	....... 	

C. 	
.. 	.... ... 	...... 	.......

• 
5 . 0 ....... 	........i.........i.... 	 ;........ 

...... 	.......i........ 	.... 	i........ ....... 
...... 	........!..... 	....... 	...... 	........j........ .... 	....... 

s........ 	...... 	....... 	~- :`- 	...... 	...... 	....... 
1•c3- .DTCI ..  

DTA 

2&. 	 6 0 	. 	J. 0 	0 14.  0 	 113 	0 
xE 0 

TGA PROXIMATE 	 Volatiles 	: 44.28 	in dry solids 
( dried sample ) 	Fixed carbon : 4.77 Y. in dry solids 
Moisture : --.05 • 	Ash 	: 50.95 	in dry solids 
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LIITE 8/3 
SIISTAUSLIETTEEN TERMOGRAMMI (NOMAN PAPERI OY) 

Näyte NP C/II 

)<E 0 	... 	 1........ 	...... 	....... ....... ....... 	...... 11/Ei... 

9 .Oa 	....... 	
I 

	....... 	...... 

7.00- -....... 	i ........ 	....... 	......i.........i. ...... 	.. 	....... .Coz 

	

....... 	....... _ ..... 	 ....... 

5 . 0 0 	........t.........~.........i... 	...... 	........~.........i........ 	.. 	....... 

i.........i 	..... 	...... 	........i.........i........ 

3.0e 	............... 	ti, 	N  

~ . 	..... 	....... 	........l........ 	....... 

1.00 	... 	D1'ä ..... 	....... _ 	...... 	_ ....... 	....... 	...... _ • D r A.. _ ... 

- - 
20 	60 . 	10. 0 	14. 

xE 0 

TOA PROXIMATE 	Vo.latiles 	44.4S 	in dry solids 
( dried sample) 	Fixed carbon : 	.27 	in dry solids 
Moisture : 	.26 x 	Ash 	: 55.28 i in drq solids 



LIITE 8/4 
SIISTAUSLIETTEENTERMOGRAMMI (YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY) 

Näyte UPM A/II 

....... 	...... 	....... 11/14/c xE 0 

9 . 0 ...... 	........i...... 	.i........ 

7 0 i.........i i....... ....... ..... 	....... 

5. 0 0 ........i .................. 	... ........~....... .. 	..... 	... 	....... 

.G....... i.........i. 	..... .....6. 	........i....... <....ti.. ....... 

3 . 0 0 ....... 	........i..... 	....... ...... 	........i....... ....... ...... 	....... 

 
DjA 

:... ..... 	....... 	_ 	...... 	....... 
D T A

..... 	_ ...... 	_ 	....... 

23. 	6G t3. 10 0 142 18 0 

x: 	0 

ac 

TGA PROXIMATE 	Volatiles 	: SS.96 x in dry solids 
( dried sample ) 	Fixed carbon : 6.36 x in dry solids 
Moisture : 	.06 / 	Ash 	: 37.68 x in dry solids 
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1 TAVOITTEET 

Tämän tutkimuksen osan 2: "Siistausprosessin jäteveden ominaisuudet" tavoitteena oli 

selvittää siistauksessa syntyvän jäteveden ominaisuuksia. Jätevesinäytteitä otettiin 

kolmesta suomalaista siistaa.mosta, jotka ovat Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Keräyskuitu 

Oy ja Nokian Paperi Oy. Jätevesinäytteistä päätettiin tutkia seuraavat ominaisuudet: 

1. Kemiallinen hapenkulutus 

2. Biologinen hapenkulutus 

3. Kuiva—ainepitoisuus 

4. Haihtuvat aineet 

5. Kiintoainepitoisuus 

6. pH 

7. Kokonaisfosfori 

8. Kokonaistyppi 

9. Orgaanisesti sitoutunut kloori 

10. Rasva— ja hartsihapot 

11. Metallianalyysi — yhteensä 10 metallia 

12. Polykloorattujen bifenyylien analyysi 

13. Toksisuus 

2 SIISTAAMOT 

Tutkimuksen kohteena olevien siistaamojen prosessit on esitelty pääpiirteittäin tämän 

raportin osassa 1. Kuvissa 1, 2 ja 3 on lisätietoa vesikierrosta kuhunkin prosessi-

kaavioon. 

Kunkin tehtaan vesikiertojärjestelmä on erilainen. Koska siistausmassan 

laatuvaatimukset ovat erilaiset, on prosessitkin suunniteltu erilaisiksi. Siksi vesikierto-

järjestelmien vertailu on hankalaa. Siistauslinja voi olla erillinen laitos, se voi olla osa 

suurempaa laitosta ja kuulua laajempaan vesikiertojärjestelmään, ja sen käyttämä 

puhdas vesi voi olla peräisin toisesta prosessista, esimerkiksi paperikoneelta. Näiden 

eroavaisuuksien vuoksi vesikiertojärjestelmiä on vaikea vertailla keskenään. 

Yhtyneet Paperitehtaat ja Keräyskuitu käyttävät mikroflotaatioyksikköä esisel-

keyttimenä ennen biologista puhdistusvaihetta, eikä vettä kierrätetä takaisin siis-

tausprosessiin. Keräyskuitu käyttää selkeytettyä vettä satunnaisesti kuidutuksessa, 

mutta yleensä se johdetaan suoraan biologiseen jätevedenkäsittelylaitokseen. Nokian 
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Paperi käyttää ensimmäistä mikroflotaatioyksikköä ensimmäisessä pesuvaiheessa 

syntyvän jäteveden puhdistamiseen, ja toisessa mikroflotaatioyksikössä puhdistetaan 

prosessin jätevedet, jotka käsitellään vielä biologisesti. 

Yhtyneiden Paperitehtaiden siistauslaitoksessa käytetään kierrätysmassan 

tuotannossa vettä, joka on suurimmaksi osaksi (4/5) paperikoneen suodosta. Suodoksen 

kiintoainepitoisuus vaihtelee välillä 200 ja 700 mg/l. Paperikoneen lajittelurejekti 

yhdessä pyörrepuhdistimien rejektien kanssa johdetaan siistaamoon kaarisihdin kautta 

mikrofiotaatioon ja siitä edellen biologiseen puhdistukseen. Nokian Paperi ja Keräys-

kuitu käyttävät siistausmassan tuotannossa raakavettä. 

3 KOEMENETELMAT 

3.1 Näytteen0tt0 

Jätevesinäytteitä otettiin seuraavista kolmesta siistamosta: Yhtyneet Paperitehtaat Oy, 

Nokian Paperi Oy ja Keräyskuitu Oy. Jätevettä otettiin prosessin mikroflotaatioyksi-

kön jälkeen (Nokian Paperilla toisen mikroflotaatioyksikön jälkeen). Tässä tutkimuk-

sessa analysoidut jätevedet olivat siis selkeytettyjä, mutta eivät biologisesti puhdistet-

tuja. 

Näytteitä otettiin kahteen otteeseen, ja kumpikin näytteenottojakso kesti viisi 

päivää. Näytettä kerättiin 24 tuntia kerrallaan. Täten saatiin jokaisesta siistaamosta viisi 

näytettä kunkin näytteenottojakson aikana, yhteensä 30 näytettä. Näytettä kerättiin 

automaattisesti lyhyin väliajoin 200 — 300 ml kerrallaan, ja yhteensä kerättiin jätevettä 

15 — 20 litraa päivässä. Näytteet säilytettiin näytteenoton aikana jääkaapissa, ja heti 

näytteenoton loputtua ne pakastettiin. 

Näytteet kerättiin Nokian Paperilla 28.5. -- 1.6. ja 22. — 28.8.91, Keräyskuidulla 

10. — 19.6. ja 4. — 14.8.91 ja Yhtyneillä Paperitehtailla 25. — 29.7. ja 19. — 24.8.91. 

Ensimmäisen näytteenottojakson aikana Yhtyneiden Paperitehtaiden prosessi 

toimi vakaasti. Toisen näytteenottojakson aikana prosessiolosuhteet olivat vähän 

muuttuneet muutaman häiriötilanteen vuoksi. Käytetty raaka—aine oli kotikeräys-

paperia. 

Keräyskuidulla esiintyi molempien näytteenottojaksojen aikana useita häiriötilan-

teita kuidutusvaiheessa. Sen seurauksena mikroflotaatiovaiheen jälkeen jäteveden 

kiintoainepitoisuus oli ajoittain poikkeuksellisen korkea. Kuidutusrumpu ylikuormittui, 

ja sen pohja—altaasta tulvi vettä kanaaliin. Pyörrepuhdistimien kapasiteetti rajoittaa 

lisäksi pohja—altaan pumppausta. Miroflotaatioyksikön kuorma olikin ajoittain jopa 

kolminkertainen verrattuna normaaliin tilanteeseen. Näiden ongelmien vuoksi 

näytteenotto täytyi keskeyttää useita kertoja. 



Ensimmäisen näytteenottojakson aikana otettiin poikkeuksellisesti 7 näytettä ja 

toisen aikana vain 3. Keräyskuitu Oy:ssä käytettiin näytteenoton aikana raaka—aineena 

kotikeräyspaperia. 

Nokian Paperi Oy:ssä käytettiin näytteitä otettaessa kolmea eri jätepaperilajia: 

kotikeräyspaperia (010), valkoista puuvapaata (060) ja valkoista puupitoista paperia 

(050): 

Näyte nro Paperilaji Näyte nro Paperilaji 
1 050 6 010 
2 060 7 010 
3 010 8 060/010 
4 050 9 050 
5 060 10 050/060 

Prosessiolosuhteet olivat näytteenoton aikana melko vakaat. 

3.2 Analyysimenetelmät 

Jätevesinäytteistä määritettiin seuraavat ominaisuudet: 

1. Kemiallinen hapenkulutus, CODcr  
2. Biologinen hapenkulutus, BOD, 
3. Kuiva—ainepitoisuus, TS 
4. Haihtuvat aineet, VS 
5. Kiintoainepitoisuus, SS 
6. pH 
7. Kokonaisfosfori, tot—P 
8. Kokonaistyppi, tot—N 
9. Orgaanisesti sitoutunut kloori, Cl(AOX) 
10. Toksisuus. 

Tässä raportissa käytetään yllämainittuja analyysien lyhenteitä. Lyhenteet NP, 

UPM ja KK tarkoittavat siistaamoja (Nokian Paperi Oy, Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja 

Keräyskuitu Oy) ja järjestysnumerot I ja II viittaavat näytteenottojaksoihin. 

Joka näytteestä analysoitiin lisäksi metallipitoisuus (sinkki, kupari, kromi, 

nikkeli, lyijy, kadmium, elohopea, koboltti, vanadium, arseeni), polyklooratut bifenyylit 

(PCB:t), rasva— ja hartsihapot ja toksisuus. 

Kohdissa 1 — 6 mainitut analyysit tehtiin Hans Ahlström Laboratoriossa. 

Metallianalyysit tehtiin Helsingissä Teknillisen korkeakoulun analyysikeskuksessa. 

PCB:t, hartsihapot, rasvahapot, ja toksisuus analysoitiin Keskuslaboratorio Oy:ssä. 

Kokonaistyppi analysoitiin Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa, ja orgaanisesti 

sitoutunut kloori analysoitiin Enso—Gutzeit Oy:n tutkimuskeskuksessa. 
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3.2.1 Kuiva— ja kiintoaineet sekä haihtuvat aineet 

Kiintoaineiden määrä selvitettiin kuivaamalla näytettä 105 °C:n lämpötilassa kunnes 

näytteen paino pysyi muuttumattomana /1/. 

Haihtuvien aineiden määrä selvitettiin polttamalla kuivattua näytettä uunissa 500 

°C:n lämpötilassa, kunnes saavutettiin muuttumaton paino /1/. 

Kiintoaineet määritettiin suodattamalla näyte Whatman GF/A —lasikuitusuodat-

timen läpi. Suodatin kuivattiin 105 °C:ssa ja punnittiin. Pakastamattomien näytteiden 

määritykset tehtiin heti näytteenottoa seuraavana päivänä /2/. 

Tuhkitetun näytteen (550 °C) metallipitoisuus analysoitiin (kalsium, natrium, 

kalium, alumiini ja pii), jotta saataisiin selville jäteveden liukenemattomien epäorgaa-

nisten yhdisteiden tärkeimmät aineosat. Analyysissä käytettiin atomi-

adsorptiospektrofotometri (AAS) —tekniikkaa. 

3.2.2 Kemiallinen hapenkulutus 

COD on hapettimen kanssa ekvivalenttinen määrä happea, jonka näytteessä oleva 

orgaaninen aine kuluttaa. 

Näytettä kuumennettiin kaksi tuntia suljetussa putkessa väkevöidyn rikkihapon, 

elohopeasulfaatin, hopeakatalyytin ja kaliumdikromaatin kanssa. Näytteen sisältämä 

hapettava aines pelkistää osan dikromaatista. Jäljelle jäävä dikromaatti määritettiin 

titrimetrisesti Fe(II)—liuoksen avulla. CODS,—arvo saatiin, kun laskettiin näytteen 

käsittelyssä kulunut dikromaattimäärä /3/. 

3.2.3 Biologinen hapenkulutus 

BOD on näytteen sisältämän biologisesti hajoavan orgaanisen aineksen mitta. Testissä 

mitataan se happimäärä, joka kuluu määrätyn inkubointijakson aikana, kun liuennut 

aine ja kiintoaine hapettuvat. 

Liukenematon happi mitattiin alussa ja inkuboinnin jälkeen. Inkubointiaika oli 

seitsemän päivää 20 °C:n lämpötilassa. Mahdollinen nitrifikaatio estettiin lisäämällä 

allyylitiokarbamidi—liuosta (C4H8N2S) /4/. 

3.2.4 Kokonaisfosfori 

Fosfori analysoidaan muuntamalla fosfori liukenemattomaksi ortofosfaatiksi ja 

määrittämällä liukenematon ortofosfaatti kalorimetrisesti. 
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Analyysimenetelmäksi valittiin hajotus peroksodisulfaatilla /5/. Ennen valintaa 

sitä verrattiin voimakkaampaan hajotusmenetelmään, missä käytetään väkevää 

rikkihappoa ja kaliumperoksodisulfaattia /6/. Tu lokset olivat yhtenevät. 

Hajotus tapahtui paineessa ja happamissa olosuhteissa. Ortofosfaatti muodostaa 

yhdessä molybdaatin ja antimonin kanssa antimoni-12—fosfomolybdeeni —hapon, jonka 

askorbiinihappo pelkistää siniseksi kolloidiseksi kompleksiyhdisteeksi. Tämän 

kompleksiyhdisteen absorbanssi (800 nm) on verrannollinen ortofosfaatin määrään. 

3.2.5 Kokonaistyppi 

Kokonaistyppi koostuu ammoniakista, ammoniumista, nitraatista, nitriitistä ja 

orgaanisesti sitoutuneesta typestä. 

Nitraatti ja nitriitti pelkistettiin Devarda—seoksen (Al 45 %, Cu 50 %, Zn 5 %) 

avulla. Orgaaninen aines hajoitettiin happamissa olosuhteissa kuparikatalyytin avulla, 

ja siitä muodostui ammoniumsulfaattia. Lisättäessä natriumhydroksidia ammoniakki 

vapautui ammoniumsulfaatista, ja se tislattiin edelleen boorihappoliuokseen. Am-

moniakki määritettiin tisleestä titrimetrisesti rikkihapon avulla /7/. 

3.2.6 Orgaanisesti sitoutunut kloori 

Orgaanisesti sitoutunut kloori määritettiin AOX—menetelmällä (Adsorbable organic 

halogens). 

Näyte hapotettiin typpihapossa ja siinä oleva orgaaninen aines absorboitui 

absorptiohiileen. Klooria sisältävät epäorgaaniset ionit korvautuivat nitriitti— ioneilla. 

Hiiltä poltettiin kvartsiuunissa 1000 °C:n lämpötilassa. Uunissa syntynyt suolahappo 

absorboitiin elektrolyyttiliuokseen ja määritettiin mikrokulometrisella titrauksella /8/. 

3.2.7 Rasva— ja hartsihapot 

Rasva— ja hartsihapot erotettiin happamaksi tehdystä jätevedestä petrolieetterin, 

asetonin ja metanolin avulla. Hapot metyloitiin ja määritettiin käyttäen kapillaarikolon-

nilla ja liekki—ionidetektorilla varustettua kaasukromatografia /9/. 

3.2.8 Erityiset metallianalyysit 

Näyte suodatettiin kalvon avulla (0,45 µm), ja suodos hapotettiin väkevöidyllä 

typpihapolla. Metallit analysoitiin AAS— tekniikan (grafiittiuuni) avulla. Elohopea ana- 



lysoitiin kylmähöyrymenetelmällä. 

3.2.9 Polyklooratut bifenyylit 

Näyte suodatettiin. Suodos uutettiin n—heksaanilla. Suodattimessa olevan jäännöksen 

annettiin kuivua huoneen lämpötilassa. Se hydrolysoitiin kaliumhydroksidi—metanoli — 

seoksella. Hydrolysaatti uutettiin n—heksaanilla. Uutteet yhdistettiin ja puhdistettiin 

rikkihapolla, ja PCB—pitoisuus analysoitiin EC—detektorilla (elektronisieppausdetek-

tori) varustetulla kapillaarikaasukromatografilla. PCB:n määrä määritettiin vertaamalla 

saatua kromatogrammia kaupallisten PCB—tuotteiden kromatogrammeihin. 

3.2.10 Toksisuus 

Toksisuus määritettiin standardin SFS 5062 /10/ mukaisesti. Akuutti toksisuus 

määritettiin vesikirpputestillä (Daphnia magna Straus). Testiaika oli 24 tuntia ja testissä 

tutkittiin laimentamatonta jätevettä. 

4 TULOKSET 

Jätevesianalyysien tulokset (CODcr, BOD„ TS, VS, SS, pH, tot—P, tot—N, CI(AOX) ) 

käyvät ilmi liitteistä 1, 2 ja 3. Tulosten keskiarvot ja vaihteluvälit ilmenevät taulukos-

ta 1 (Keräyskuitu Oy), taulukosta 2 (Yhtyneet Paperitehtaat Oy) ja taulukosta 3 

(Nokian Paperi Oy). 

Taulukko 1. Jäteveden ominaisuudet — Keräyskuitu Oy:stä kerätyn 10 näytteen 
vaihteluvälit ja keskiarvot. 

Vaihteluväli 	 Keskiarvo 

pH 6,4 — 9,7 
SS, mg/I 140 — 2800 600 
TS, mg/l 2360 — 6480 4300 
VS, mg/l 1050 — 2910 1450 
COD(Cr), mg/l 1400 — 4900 2150 
BOD(7)*), mg/l 420 — 990 700 
tot—P '), mg/l 1,3 — 4,6 2,9 
tot—N, mg/l 3,8 — 16,1 11,0 
Cl(AOX), µg/1 460 — 1500 730 

*) 9 analysoitua näytettä 



E:3M 

Taulukko 2. Jäteveden ominaisuudet — Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ltä kerätyn 10 
näytteen vaihteluvälit ja keskiarvot. 

Vaihteluväli 
	

Keskiarvo 

pH 6,7 — 7,9 
SS, mg/l 56 — 90 70 
TS, mg/l 2750 — 3360 3050 
VS, mg/1 1020 — 1300 1140 
COD(Cr), mg/1 1400 — 1700 1500 
BOD(7), mg/l 630 — 800 690 
tot—P, mg/l 0,9 — 2,8 1,7 
tot-N, mg/l 6,9 — 10,7 9,1 
Cl(AOX), µg/l 370 — 670 480 

Taulukko 3. Jäteveden ominaisuudet — Nokian Paperi Oy:ltä kerätyn 10 näytteen 
vaihteluvälit ja keskiarvot. 

Vaihteluväli 	 Keskiarvo 

pH 7,1 — 8,1 
SS, mg/1 78 — 370 220 
TS, mg/I 1750 — 2420 2120 
VS, mg/1 680 — 880 770 
COD(Cr), mg/1 810 — 1100 930 
BOD(7), mg/1 350 — 510 430 
tot—P, mg/I 0,6 — 1,6 1,1 
tot—N, mg/1 6,2 — 14,2 9,5 
Cl(AOX), µg/! 450 — 760 610 

Keräyskuitu Oy:ltä analysoitiin vain yhdeksän näytettä BOD7:n ja kokonais-

fosforipitoisuuden selvittämiseksi. Näytteen nro 3 kiintoainepitoisuus oli poikkeuksel-

lisen korkea eikä siitä saatu luotettavaa tulosta (ks. liite 1). 

Tulokset on laskettu myös suhteessa tehtaan tuotantoon (liitteet 4, 5 ja 6). 

Taulukossa 4 on keskimääräiset tulokset. 

Taulukossa 5 ovat rasva— ja hartsihappojen analyysitulokset. Tulokset on esitelty 

yksityiskohtaisemmin liitteissä 7 ja 8. 

Taulukossa 6 ovat raskasmetallien analyysitulokset, ja taulukossa 7 tulokset 

PCB—analyysista. 

Akuutin toksisuuden määrityksessä täydessä näyteväkevyydessä koe—eliöiden 

kuolleisuus oli 0 % 24 tunnin testiaikana kaikilta tehtailta peräisin olevissa näytteissä. 
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Taulukko 4. Jätevesikuormitus suhteessa siistaamon tuotantoon (kymmenen näytettä 
tehdasta kohti). 

Vaihteluväli 

KK 	 NP 	 UPM 

Vedenkulutus (m'/ADt) 11 - 41 32 - 46 18 - 25 
Tuotanto (ADt/d) 42 - 194 116 - 141 250 - 330 
SS (kg/ADt) 1,7 - 62 2,5 - 16 1,1 - 2,1 
TS (kg/ADt) 35 - 143 68 - 104 53 - 82 
VS (kg/ADt) 12 - 64 24 - 40 19 - 30 
COD(Cr) (kg/ADt) 19 - 110 28 - 51 27 - 39 
BOD(7) (kg/ADt) 5 - 15 13 - 24 11 - 18 
tot-P (g/ADt) 28 - 70 28 - 69 18 - 68 
tot-N (g/ADt) 120 - 360 290 - 560 140 - 260 
Cl(AOX) (g/ADt) 5 - 33 17 - 35 7 - 13 

Taulukko 5. Rasva- ja hartsihappojen analyysitulokset. 

Näyte 

KKI KKII NPI NPII UPMI UPMII 

Rasvahapot, mg/1 	20,6 	11,3 	3,0 	1,5 	2,7 	4,7 
Hartsihapot, mg/1 	8,7 	13,6 	2,6 	1,9 	3,7 	3,3 

Taulukko 6. Jätevesien raskasmetallipitoisuudet. 

Näyte 

Metalli 	 KKI KKII NPI NPII UPMI UPMII 

Sinkki 480 380 180 210 540 560 
Kupari 70,0 26,0 4,6 7,7 26,0 30,0 
Kromi n.d')  25,1 n.d 0,6 8,1 13,6 
Nikkeli 10,4 10,0 5,6 8,9 9,8 	. 9,6 
Lyijy 4,9 4,2 n.d n.d n.d n.d 
Kadmium 0,6 0,5 n.d n.d 0,4 0,2 
Elohopea n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Koboltti 9,0 6,4 7,3 10,8 9,4 8,5 
Vanadiini 26,0 16,0 25,0 27,0 30,0 19,0 
Arseeni 6,2 5,0 n.d n.d 4,4 4,7 
(ltg/l) 

`) n.d = ei havaittu 
Määritysraja: Cr 0,2 µg/1, Pb 1,0 µg/1, Cd 0,1 µg/1, HgO,5 µg/l, As 2,0 µg/1 



Taulukko 7. Jätevesien PCB—pitoisuudet. 

Näyte 

KKI KKII NPI NPII UPMI UPMII 

PCB'), µg/1 	 n.d2~ 
	

n.d 	5,8 	0,2 	n.d 	n.d 

Arochlor 1254 

') PCB:n määritysraja 0,2 µg/1 
2) n.d = ei havaittu 

5 TULOSTEN ARVIOINTI 

5.1 Jäteveden määrä 

Siistausprosessissa syntyvän jäteveden määrä oli Yhtyneillä Paperitehtailla 6000 -

7000 m'/d näytteenottoaikana. Prosessissa esiintyneiden ongelmien vuoksi veden määrä 

oli toisen näytteenottojakson aikana vähän pienempi kuin ensimmäisen. Jäteveden 

määrä suhteessa tuotantoon oli noin 20 m'/ADt (Kuva 4). 

Nokian Paperilla prosessin toiminta oli näytteitä otettaessa jokseenkin vakaa, 

vaikka siistatun massan tuotannossa käytettiin eri jätepaperilaatuja. Siistatulle massalle 

asetetut laatuvaatimukset riippuvat tuotettavista pehmopapereista. Nokian Paperin 

käyttämä siistausprosessi on yhdistetty flotaatio—pesu — menetelmä, minkä vuoksi vettä 

kuluu massatonnia kohti enemmän kuin Keräyskuidulla ja Yhtyneillä Paperitehtailla. 

Jäteveden määrä vaihteli välillä 32 — 46 m'/ADt (4000 — 5700 m3/d) (kuva 4). Koska 

siistattavan keräyspaperin laatu vaihtui keräysajanjaksojen aikana useasti, käytetyn 

veden määrä on noin 10 m'/ADt suurempi kuin jos siistattava keräyspaperilaatu olisi 

koko ajan sama. Raaka —aineen vaihtuessa prosessilaitteitta on pestävä, ja siksi veden 

määrä on suurempi kuin normaalisti. 

Jäteveden määrä vaihteli näytteiden keruun aikana selvästi eniten Keräyskuidulla. 

Kun tuotannon määrä vaihteli useiden prosessihäiriöiden vuoksi välillä 42 — 194 ADt/t, 

jäteveden määrä massatonnia kohden vaihteli 11:n ja 41 m':n välillä (Kuva 4). Jos ei 

oteta huomioon viidettä näytteenottopäivää, jolloin tuotannon määrä oli poikkeuksel-

lisen alhainen (42 ADt/d), keskimääräinen veden kulutus massatonnia kohden on noin 

14 m'/ADt. 
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Kuva 4. Jäteveden määrä tuotettua massatonnia kohti. 

5.2 Kuiva— ja kiintoaineet sekä haihtuvat aineet 

Kiintoainepitoisuus vaihteli selvästi eri siistamoilta otettujen näytteiden välillä. 

Yhtyneiden Paperitehtaiden jäteveden kiintoainepitoisuus oli tasainen ja hyvin 



alhainen molempien näytteenottojaksojen ajan huolimatta toisella jaksolla esiintyneistä 

prosessin häiriötilanteista. Nämä häiriöt eivät haitanneet mikroflotaatioyksikön 

toimintaa. Esimerkiksi vaandotusvaiheen rejektit ohjattiin poikkeuksellisesti mikro-

flotaatioyksikköön, ja siksi mikroflotaatiossa erotettavan kiintoaineen määrä oli 

suurempi kuin prosessin toimiessa normaalisti. Kiintoainekuormituksen vaihtelu oli 

koejaksoilla 1,1 — 2,1 kg/ADt. 

Myös Nokian Paperin jäteveden kiintoainepitoisuus oli melko tasainen näytteen--

ottojaksojen aikana. Kiintoainepitoisuuden vaihtelu johtuu raaka—aineena käytettyjen 

paperilaatujen erilaisuudesta sekä tuotteiden erilaisista laatuvaatimuksista (eri 

prosessiparametreistä) näytteiden keruun aikana. Lisäksi on huomattava, että mikro-

flotaatioyksikössä pyritään Nokian Paperissa kiintoaineen erottamiseen siten, että 

kirkasteen kiintoainepitoisuus jää selvästi suuremmaksi kuin mitä se on esimerkiksi 

Yhtyneillä Paperitehtailla. Tällä halutaan varmistaa jäteveden biologisen puhdistuksen 

hyvä toiminta. 

Kiintoaineiden ominaiskuorma Nokian Paperissa vaihteli välillä 2,5 --16 kg/ADt. 

Siistauslinjalla kiintoaineiden keskimääräinen kuormitus on noin 1,8 kg/ADt vuodessa. 

Keräyskuidun jätevesi sisälsi ajoittain hyvinkin korkeita kiintoainepitoisuuksia. 

Näytteiden keruun aikana sattui useita häiriöitä. Prosessin ongelmat aiheuttivat 

mikroflotaatioyksikön ylikuormituksen, ja siten epätäydcllisen kiintoaineiden erotuksen 

jätevedestä. Sen seurauksena ominaiskuorma oli ajoittain huomattavan korkea, jopa 

noin 62 kg/ADt. Tehtaan laboratoriosta saadun lisätiedon mukaan jätevedessä olevien 

kiintoaineiden keskimääräinen ominaiskuorma on ollut 2 — 6 kg/ADt kuukaudessa. 

Kaikkien kolmen siistaamon jäteveden kiintoainepitoisuudet käyvät ilmi kuvista 

5 ja 6. 

Kuvissa 7, 8 ja 9 on jäteveden kuiva—ainepitoisuudet ja haihtuvien aineiden 

pitoisuudet, ja kuvissa 10, 11 ja 12 kyseiset parametrit suhteessa tuotantoon. 

Haihtuvat aineet on käyttökelpoinen termi, koska se ilmoittaa karkean arvion 

näytteen sisältämästä orgaanisesta aineksesta. Haihtuvien aineiden pitoisuus kaikissa 

analysoiduissa näytteissä on noin 1000 mg/1. Haihtuvien aineiden ominaiskuorma on 

Yhtyneillä Paperitehtailla noin 25 kg/ADt, Nokian Paperilla noin 31 kg/ADt ja 

Keräyskuidulla 12 — 64 kg/ADt. 

Keräyskuidulla vaihteli myös jäteveden kuiva—ainepitoisuus laajoissa rajoissa 

(2360 — 6480 mg/l; 35 — 143 kg/ADt). Prosessissa esiintyneiden ongelmien vuoksi 

jäteveden kuiva—aine— ja kiintoainepitoisuus oli korkea. Yhtyneiden Paperitehtaiden 

jäteveden kuiva—ainepitoisuus oli noin 3000 mg/I (66 kg/ADt), ja Nokian Paperin noin 

2000 mg/l (85 kg/ADt) molempien näytteenottojaksojen aikana. 

Jätevesien epäorgaaninen kuorma oli melko korkea: noin 54 kg/ADt Nokian 
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Paperilla, noin 41 kg/ADt Yhtyneillä Paperitehtailla ja 23 — 79 kg/ADt Keräyskuidulla 

(kuvat 10, 11 ja 12). Kun jäteveden jäännöksestä analysoitiin vielä metallipitoisuus, 

havaittiin, että jäännöksen tärkeimmät aineosat olivat natrium, pii ja kalsium. Jäteveden 

epäorgaaninen kuormitus johtunee täten prosessissa käytetyistä natriumpohjaisista 

kemikaaleista (natriumhydroksidi, natriumsilikaatti) ja jätepaperin täyteaineesta 

(kalsiumkarbonaatti). 
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Kuva 5. Jäteveden kiintoainepitoisuus. 
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Kuva  6. Kiintoaineen määrä tuotettua massatonnia kohti. 
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Kuva 7. Keräyskuitu Oy:n jäteveden kuiva—ainepitoisuus ja haihtuvien aineiden 
pitoisuus. 
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Kuva 8. Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n jäteveden kuiva—ainepitoisuus ja haihtuvien 
aineiden pitoisuus. 
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Kuva 9. Nokian Paperi Oy:n jäteveden kuiva—ainepitoisuus ja haihtuvien aineiden 
pitoisuus. 
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Kuva 10. Kuiva — aineet ja haihtuvat aineet tuotettuna massatonnia kohti, Keräyskuitu 
Oy. 
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Kuva 11. Kuiva—aineet ja haihtuvat aineet tuotettuna massatonnia kohti, Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy. 
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Kuva 12. Kuiva—aineet ja haihtuvat aineet tuotettuna massatonnia kohti, Nokian Paperi 
Oy. 

5.3 Kemiallinen ja biologinen hapenkulutus 

Kaikissa analysoiduissa näytteissä biologinen hapenkulutus oli melko tasainen sinä 

aikana kun näytteitä kerättiin. BOD, oli Yhtyneillä Paperitehtailla ja Keräyskuidulla 
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noin 700 mg/1 ja Nokian Paperilla noin 400 mg/1 (kuvat 13, 14 ja 15). 

Keräyskuidulla kiintoainepitoisuuden vaihtelu aiheutti sen, että jätevesinäytteiden 

kemiallinen hapenkulutus vaihteli selvästi ja oli korkeimmillaan lähes 5000 mg/l. 

Yhtyneiden Paperitehtaiden jäteveden CODs, oli noin 1500 mg/1 ja Nokian Paperin 

noin 900 mg/l. 

Yhtyneiden Paperitehtaiden jätevedessä BOD,:n ominaiskuorma oli noin 15 

kg/ADt, Nokian Paperin noin 17 kg/ADt ja Keräyskuidun noin 9 kg/ADt. Vastaava 

CODc,—kuorma oli noin 30 kg/ADt (UPM) ja noin 35 kg/ADt (NP). Keräyskuidulla 

jäteveden CODc — kuorma oli yhden kerran näytteenottoaikana huomattavan korkea 

(110 kg/ADt) ja vaihteli muuten välillä 19 — 74 kg/ADt (kuvat 16 ja 17). Huolimatta 

CODc,— ja BOD,— kuormien vaihtelusta näiden arvojen välinen suhde (BOD,/CODcr) 
on lähes muuttumaton (0,41 — 0,47) kaikissa analysoiduissa näytteissä. 

1 	2 	3 	4 	5 	b 	/ 	t5 	y 	IU 

Näyte 
kemiallinen hapenkulutus 	biologinen hapenkulutus 
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Kuva 13. Keräyskuitu Oy:n jäteveden kemiallinen ja biologinen hapenkulutus. 
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Kuva 15. Nokian Paperi Oy:n jäteveden kemiallinen ja biologinen hapenkulutus. 
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Kuva 16. COD,— kuorma tuotettua nnassatonnia kohti. 
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Kuva 17. Jäteveden BOD7—kuorma siistattua massatonnia kohden. 

- ok ona;isfosfori ja -typpi 

Yhtyneiden Paperitehtaiden ja Nokian Paperin jätevesinäytteiden fosforipitoisuus oli 
samalla tasolla ja Keräyskuidun tätä hiukan korkeampi (kuvat 18 — 20). Jätevedessä 
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olevan fosforin ominaiskuorma on samaa suuruusluokkaa joka tehtaalla (kuva 21). 

Yhtyneillä Paperitehtailla fosforikuormitus oli ensimmäisellä näytteenottojaksolla 20 

g/ADt. Näytteenottojaksojen välillä on eroja, ja fosforikuormitus nousi toisella jaksolla 

noin arvoon 55 g/ADt. Tämä johtuu mahdollisesti paperikoneen vesikierrossa toisen 

keräyskierroksen aikana olleista olosuhteista. Keräyskuidulla fosforikuormitus vaihteli 

välillä 31 — 70 g/ADt ja Nokian Paperilla välillä 28 — 69 g/ADt. 

Myös typpipitoisuus vaihteli (kuva 22). Keskimääräinen kuorma oli 400 g/ADt 

Nokian Paperilla, 200 g/ADt Yhtyneillä Paperitehtailla ja 175 g/ADt Keräyskuidulla. 
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Kuva 18. Keräyskuitu Oy:n jäteveden kokonaisfosfori— ja kokonaistyppipitoisuus. 
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Kuva 19. Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n jäteveden kokonaisfosfori ja kokonais-
typpipitoisuus. 
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Kuva 20. Nokian Paperi Oy:n jäteveden kokonaisfosfori— ja kokonaistyppipitoisuus. 
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Kuva 21. Fosforikuormitus tuotettua massatonnia kohti. 
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Kuva 22. Typpikuormitus tuotettua massatonnia kohti. 

5,5 pH-arvo 

Siistaustoiminnoista tulevan jäteveden pH-arvo vaihteli välillä 7 — 8 .(kyva 23). 

Satunnaisesti pH—arvo voi olla korkeampi prosessin häiriötilanteiden vuoksi. 
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5.6 Orgaaninen Wood 

Kuvista 24 ja 25 käyvät ilmi jätevesinäytteiden orgaanisen kloorin pitoisuudet. 

Kaikissa muissa näytteissä keskimääräiset arvot olivat samalla tasolla (400 — 600 ug/l), 

paitsi yhdessä Keräyskuidun näytteessä, jonka kiintoainepitoisuus oli poikkeuksellisen 

korkea. Orgaaninen kloori on peräisin siistatun massa tuotannossa käytettävästä raaka—

aineesta eli kuiduista, jotka on aikaisemmin valkaistu kloorilla tai klooripohjaisilla 

hapettimilla. Orgaanisen kloorin ominaiskuorma oli 5 — 35 g/ADt. 

5.7 Erityiset nmetallianalyysit 

Muiden metallien määrä jätevedessä oli alhainen (kuvat 26, 27 ja 28). Eri tehtaiden 

jätevesien välillä ei ollut huomattavia eroja. Nokian Paperin jäteveden pitoisuus oli 

alhaisin. Yhtyneiden Paperitehtaiden ja Keräyskuidun jätevedessä muiden metallien 

pitoisuus oli hieman korkeampi, mutta ero on vähäinen. 

Sinkkiä, kuparia, kromia, kobolttia ja vanadiinia esiintyi eniten. Elohopeaa ei 

esiintynyt yhdessäkään näytteessä, ja myös kadmium— ja lyijypitoisuus alitti tai vain 

niukasti ylitti määritysrajan. Lisäksi on huomattava, että sinkin, kuparin, kromin, 

nikkelin, kadmiumin, elohopean ja arseenin konsentraatiot jätevedessä alittavat erittäin 

selvästi talousvedelle asetetut laatuvaatimukset sekä Suomessa että EC—maissa 

(koboltille ja vanadiinille ei ole asetettu raja—arvoja). 
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Kuva  23. Jäteveden pH—arvo. 
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Kuva 24. Jäteveden orgaanisen kloorin pitoisuus (määritetty AOX—menetelmällä). 
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Kuva 25. Orgaanisen kloorin kuormitus tuotettua massatonnia kohti. 
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Kuva 26. Keräyskuitu Oy:n jäteveden raskasmetallipitoisuus (elohopeaa ei havaittu; määritysraja 0,5 p,g/1). 
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Kuva 27. Yhtyneiden Paperitehtaiden jäteveden raskasmetallipitoisuus (lyijyä ja elohopeaa ei havaittu; lyijyn 
määritysraja 1 ug/1 ja elohopean 0,5 ug/1). 
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Kuva 28. Nokian Paperi Oy:n jäteveden raskasmetallipitoisuus (lyijyä, kadmiumia, elohopeaa ja arseenia ei havaittu; 
lyijyn määritysraja 1 ug/l, kadmiumin 0,1 ug/l, elohopean 0,5 ug/l ja arseenin 2 ug/l). 
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5.8 Rasva— ja hartsihapot 

Jätevesinäytteet sisälsivät rasva— ja hartsihappoja vain hyvin pienen määrän (kuva 29). 

Jokaiselta näytteenottojaksolta analysoitiin yhdistetty näyte. Korkean kiintoainepi-

toisuuden vuoksi Keräyskuitu Oy:n näytteiden rasva— ja hartsihappopitoisuus oli 

korkein. Yhtyneiden Paperitehtaiden ja Keräyskuidun näytteissä rasva— ja hartsihappo-

pitoisuus oli hyvin alhaisella tasolla, eikä näytteenottojaksojenkaan välillä ollut 

huomattavia eroja. 

Rasvahappojen koostumus oli samanlainen kaikissa analysoiduissa näytteissä. 

Kuvassa 30 on ensimmäiseltä näytteenottojaksolta olevien näytteiden rasvahappojen 

koostumus. Toisella näytteenottojaksolla rasvahappojen koostumus oli paljolti 

samanlainen. Noin 40 % rasvahapoista oli linolihappoa ja öljyhappoa, jotka mitä 

todennäköisimmin ovat peräisin puun uuteaineista. Saman verran rasvahapoista oli 

palmitiinihappoa ja steariinihappoa, jotka puolestaan ovat peräisin siistauskemikaaleis-

ta. Koska jätevesien pH—arvo on 7 — 8 ja vesi on kyllin kovaa, rasvahapot esiinty-

vät helposti saostuvina kalsiumsaippuoina. Siksi ne poistuvat jätevedestä yhdessä muun 

rejektimateriaalin kanssa. 

Myös hartsihappojen koostumus on paljolti samanlainen kaikissa näytteissä. 

Abietiinihappo ja dehydroabietiinihappo ovat selvästi näytteiden sisältämien hartsihap-

pojen tärkeimmät komponentit (kuva 31). 

5.9 Polyklooratut bifenyylit 

Vain Nokian Paperin näytteissä oli havaittavissa erittäin vähäisiä määriä PCB:tä. 

Muissa näytteissä ei PCB:tä havaittu. 

5.10 Toksisuus 

Jäteveden toksisuutta ei voida arvioida pelkästään toksisina tunnettujen yhdisteiden ja 

alkuaineiden konsentraatioiden perusteella. Tällä tavalla jäisi huomiotta kaikkien 

yhdisteiden välisten reaktioiden sekä kerrannaisuuden vaikutus. Vaikkakin rasva— ja 

hartsihappojen, PCBn ja raskasmetallien konsentraatiot olivat hyvin pienet, erityinen 

toksisuustesti päätettiin suorittaa. Kaikki tutkitut näytteet osoittautuivat ei—toksisiksi. 
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Kuva 29. Jäteveden rasva— ja hartsihappopitoisuus. 
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KK I 	 NP I 

palmitiini 

steariini 

Kuva 30. Jäteveden sisältämien rasvahappojen koostumus (muut: margariini—, 
nonadekaani, linoleeni—, arakiini—, heneikosaani, beheeni, lignoseriini—happo). 
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KKI 	 NPI 
® palustriini 

isopimaari 

abietiini 

/
/ 	abietiini 

muut 
UPM 

Kuva 31. Jätevedessä olevien hartsihappojen koostumus (muut: pimaarihappo—, 
levopimaari— ja neoabietiinihappo). 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa analysoitiin kolmesta siistaamosta otetut jätevesinäytteet. Jäteveden 

laadusta voidaan tehdä joitakin yleisiä johtopäätöksiä: 

1) 

	

	Jäteveden kiintoainepitoisuus vaihtelee suuresti aina riippuen siistaamon 

tuotantomenetelmistä, raaka—aineesta ja tuotettavan massan laatuvaatimuksista. 

Jäteveden epäorgaaninen ja orgaaninen kuorma on suuri. Korkea epäorgaanisen 

aineksen pitoisuus johtuu prosessissa käytettävistä kemikaaleista ja raaka—

aineena käytettävän jätepaperin täyteaineista. Orgaaninen kuorma aiheutuu itse 

raaka—aineesta, puun kuidusta. CODcr—arvolla mitattu orgaaninen kuormitus on 



116 

suurempi kuin BOD,—arvolla mitattu. Parametrien välinen suhde (BOD,/COD,) 

on lähes sama kaikissa näytteissä: noin 0,45. CODcr:n ominaiskuorma on 

laitoksen toiminnan ollessa vakaata 30 — 35 kg/ADt. 

2) Fosforin ja typen ominaiskuorma vaihtelee selvästi eri tehtaiden jätevesien välillä 

(20 — 60 g P/ADt, 175 — 400 g N/ADt). Ravinteiden pitoisuus on kuitenkin 

alhainen, kun otetaan huomioon biologinen puhdistus. 

3) pH—arvo on melko tasainen. Vain toimintahäiriöiden aikana on pientä nousua 

havaittavissa. 

4) Rasva— ja hartsihappojen, PCBn, raskasmetallien ja orgaanisen kloorin pitoisuu- 

det jätevedessä ovat kaikissa tutkituissa näytteissä erittäin pienet. Lisäksi 

toksisuustestien (Daphnia magna Straus) mukaan kaikki jätevesinäytteet 

osoittautuivat ei—toksisiksi. 

Siistausprosessin jätevesi on helposti puhdistettavissa biologisin menetelmin. 

Minkään veden ominaisuuksista ei voida arvella aiheuttavan erityisiä ongelmia 

puhdistusprosessissa. 

7 YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa kuvattiin siistausprosessin jäteveden seuraavia ominaisuuksia: 1) 

kuiva—aineet, haihtuvat ja kiintoaineet, 2) kemiallinen ja biologinen hapenkulutus, 3) 

fosfori ja typpi, 4) pH—arvo, 5) raskasmetallipitoisuus, 6) polyklooratut bifenyylit 

(PCB:t), 7) rasva— ja hartsihapot ja 8) orgaanisesti sitoutunut kloori. Näytteet otettiin 

Suomessa sijaitsevista Yhtyneet Paperitehtaat Oy:stä, Nokian Paperi Oy:stä ja 

Keräyskuitu Oy:stä. Näytteet kerättiin ennen ulkoisia puhdistusvaiheita, ts. siis-

tausprosessin mikroflotaatiovaiheen jälkeen. 

Kunkin tehtaan vesikiertojärjestelmä on erilainen. Koska siistausmassan 

laatuvaatimukset ovat erilaiset, on prosessitkin suunniteltu erilaisiksi. Siksi vesikierto-

järjestelmien vertailu on hankalaa. Siistauslinja voi olla erillinen laitos, tai se voi olla 

osa suurempaa laitosta ja kuulua laajempaan vesikiertojärjestelmään, ja sen käyttämä 

puhdas vesi voi olla peräisin toisesta prosessista, esimerkiksi paperikoneelta. Näiden 

eroavaisuuksien vuoksi vesikiertojärjestelmiä on vaikea vertailla keskenään. 

Jäteveden laadusta voidaan tehdä joitakin yleisiä johtopäätöksiä. Jäteveden 

saastuttava ominaiskuorma riippuu siistauslinjan toimintamenetelmistä, raaka —aineesta 

ja tuotettavan massan laatuvaatimuksista. Kiintoainekuorma vaihtelee laajasti. 

Jäteveden epäorgaaninen ja orgaaninen kuorma on suuri. CODcr—arvolla mitattu 

orgaaninen kuorma on suurempi kuin BOD7—arvolla mitattu. Näiden parametrien 
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välinen suhde (BOD,/CODs,) on noin 0,45. Tehtaan toiminnan ollessa vakaata on 

CODc,:n ominaiskuorma 30 - 35 kg/ADt. Fosforin ja typen ominaiskuormat vaih-

televat selvästi eri tehtaiden jätevesien kesken. Keskimääräinen fosforikuorma vaihtelee 

välillä 20 - 60 g/ADt ja typpikuorma 175 - 400 g/ADt. Orgaanisen kloorin pitoisuus 

on erittäin alhainen. Myös rasva- ja hartsihappoja havaittiin jätevedessä vain hyvin 

pieniä määriä. PCB:tä havaittiin vain erittäin vähän. Raskasmetallipitoisuus on pieni, 

ja etenkin kaikkein toksisimpien metalleiden pitoisuus on mitätön. 
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LIITE 1. JÄTEVESIANALYYSIN TULOKSET - YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 

NÄYTE pH 	SS 	TS 	VS 	COD(Cr) BOD(7) PN 	C1(AOX) 

mg/1 	mg/1 	mg/1 	mg/1 	mg/1 	mg/1 	mg/1  

1 7,7 56 2750 1100 1400 640 0,9 6,9 670 

2 7,9 64 3040 1200 1500 670 1,0 7,3 550 

3 7,4 68 3260 1200 1600 710 1,0 9,0 620 

(suodatettu 1400 0,6) 

4 7,3 60 3360 1300 1700 800 1,0 10,2 450 

5 7,7 70 3050 1100 1500 730 1,0 8,9 460 

6 7,2 71 2830 1020 1400 650 2,4 8,7 370 

7 7,2 61 3130 1120 1600 720 2,8 10,1 440 

8 6,8 83 2920 1060 1500 630 2,3 10,4 400 

(suodatettu 1300 1,8) 

9 6,7 84 3290 1180 1600 710 2,7 10,7 430 

10 7,2 90 2900 1070 1400 660 2,3 8,9 390 

r 
- ei mitattu 
	 9 



r 

N 

LIITE 2. JÄTEVESIANALYYSIN TULOKSET - NOKIAN PAPERI OY 

NÄYTE pH SS 

mg/1 

TS 

mg/1 

VS 

mg/1 

COD(Cr) 

mg/1 

BOD(7) 

mg/1 

P 

mg/1 

N 

mg/1 

C1(AOX) 

Kig/1 

1 7,7 370 2160 860 1000 440 0,9 9,0 610 

2 7,5 350 2250 880 1000 510 0,6 6,2 760 

3 7,1 230 1750 790 1100 460 0,9 6,4 640 

(suodatettu 750 0,7) 

4 8,1 260 2070 710 970 350 1,0 8,5 460 	 0  

5 7,4 340 2310 790 860 380 1,0 11,4 740 

6 7,2 88 2050 740 890 470 1,3 10,6 510 

7 7,2 78 2140 770 900 480 1,5 8,0 660 

8 7,3 170 2420 750 910 440 1,1 14,2 660 

(suodatettu 770 0,5) 

9 7,6 130 2000 680 840 430 1,3 10,2 600 

10 8,1 170 2060 700 810 370 1,6 11,1 450 



LIITE 3. JÄTEVESIANALYYSIN TULOKSET - KERÄYSKUITU OY 

NÄYTE pH SS 

mg/1 

TS 

mg/1 

VS 

mg/1 

COD(Cr) 

mg/1 

BOD(7) 

mg/1 

P 

mg/1 

N 

mg/1 

Cl(AOX) 

µg/1 

1 7,2 270 4570 1110 1700 630 2,5 11,4 680 

2 7,4 570 5790 1610 2500 990 2,9 15,4 720 

3 7,5 2800 6480 2910 4900 - - 16,1 1500 

4 7,4 350 3430 1250 2200 880 3,2 11,8 500 

(suodatettu 1500 3,1) 

5 7,8 680 2360 1050 1800 430 1,7 3,8 540 

6 7,3 140 5420 1340 1600 780 4,6 13,3 480 

7 7,3 150 5080 1350 1700 820 4,0 11,6 460 

8 8,4 610 2480 1100 1400 420 1,3 6,5 920 

9 9,7 250 2700 1350 2200 600 2,4 10,5 870 

(suodatettu 1200 2,3) 

10 6,4 150 4930 1390 1600 760 2,9 10,4 590 

- ei mitattu 
	 r 

a 



LIITE 4. JÄTEVESIANALYYSIN TULOKSET SUHTEESSA TUOTANTOON — YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 

NÄYTE A' 

m3/d 

B' 

ADt/d 

Cl)  

m3/ADt 

SS 

kg/ADt 

TS 

kg/ADt 

VS 

kg/ADt 

COD(Cr) 

kg/ADt 

BOD(7) 

kg/ADt 

P 

g/ADt 

N 

g/ADt 

Cl(AOX) 

g/ADt 

1 6500 330 20 1,1 55 22 28 13 18 140 13 

2 7000 330 21 1,4 64 25 32 14 21 160 12 

3 6600 330 20 1,4 65 24 32 14 20 180 12 

4 6800 330 21 1,2 71 27 35 17 21 210 9 

5 6800 270 21 1,4 64 23 31 15 21 180 9 

6 5900 260 22 1,6 62 22 31 14 53 190 8 

7 6300 250 24 1,5 75 27 39 17 68 240 11 

8 4500 260 18 1,5 53 19 27 11 41 190 7 

9 6400 260 25 2,0 82 30 39 18 66 260 11 

10 6100 260 24 2,1 70 26 33 16 54 210 9 

r 

1)  A: Jäteveden määrä, B: Tuotanto, C: Ominaisvedenkulutus 



LUTE 5. JÄTEVESIANALYYSIN TULOKSET SUHTEESSA TUOTANTOON — KERÄYSKUITU OY. 

NÄYTE Al)  

m3/d 

Bl)  

ADt/d 

Cl)  

m3/ADt 

SS 

kg/ADt 

TS 

kg/ADt 

VS 

kg/ADt 

COD(Cr) 

kg/ADt 

BOD(7) 

kg/ADt 
P 
g/ADt 

N 
g/ADt 

CI(AOX) 

g/ADt 

1 1830 163 11 3,0 50 12 19 7 28 130 8 
2 2030 194 16 8,9 93 26 39 15 45 240 11 
3 2340 105 22 62 143 64 110 — — 360 33 
4 1830 174 11 3,7 37 14 23 9 34 120 5 	 l- 

5 1730 42 41 28 97 43 74 5 70 160 
N 

22 	 W 

6 2240 184 12 1,7 65 16 20 10 56 160 6 

7 2260 191 12 1,8 61 16 20 10 47 140 5 

8 2350 105 22 13 55 24 31 9 29 150 21 
9 2080 162 13 3,2 35 18 28 8 31 130 11 
10 2390 171 14 2,1 69 19 22 12 41 150 8 

1)  A: Jäteveden määrä, B: Tuotanto, C: Ominaisvedenkulutus 

l 



r 

LN 

LIITE 6. JÄTEVESIANALYYSIN TULOKSET SUHTEESSA TUOTANTOON - NOSAN PAPERI OY. 

NÄYTE Al)  

m3/d 

Bl)  

ADt/d 

Cl)  

m3/ADt 

SS 

kg/ADt 

TS 

kg/ADt 

VS 

kg/ADt 

COD(Cr) 

kg/ADt 

BOD(7) 

kg/ADt 

P 

g/ADt 

N 
g/ADt 

Cl(AOX) 

g/ADt 

1 5500 134 41 15 89 35 41 18 37 370 25 

2 5700 123 46 16 104 40 46 24 28 290 35 

3 5700 124 46 11 81 36 51 21 41 300 29 

4 5000 116 43 11 89 31 42 15 43 370 20  
Ni 

5 4000 118 34 12 79 27 29 13 34 390 25 

6 4300 133 33 2,9 68 24 29 15 42 350 17 

7 4500 141 32 2,5 68 25 28 15 47 520 21 

8 5300 135 39 6,7 94 30 36 17 43 560 26 

9 5500 125 44 5,7 88 30 37 19 57 450 26 

10 5400 125 43 7,3 89 30 35 16 69 480 19 

1)  A: Jäteveden määrä, B: Tuotanto, C: Ominaisvedenkulutus 



LIITE 7. RASVAHAPPOANALYYSIN TULOKSET 

Rasvahapot, mg/1 KKI KKII NPI NPII UPMI UPMII 

Myristiini 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 

Palmitiini 3,7 1,7 0,5 0,4 0,5 0,6 

Margariini 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 

Steariini 6,4 2,8 0,8 0,3 0,5 0,6 

Oleiini 2,4 1,2 0,3 0,2 0,5 0,9 

Linoli 6,3 4,1 0,6 0,2 0,7 1,9 

Nonadekaani 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

Linoleeni 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Arakiini 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Heneikosaani 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

Beheeni 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lignoseriini 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

Yhteensä, mg/1 20,6 11,3 3,0 1,5 2,7 4,7 

N 
Ln 



LIITE 8. HARTSIHAPPOANALYYSIN TULOKSET 

Hartsihapot, mg/1 	KKI 	KKII 	NPI 	NPII 	UPMI UPMII 

Pimaari 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 

Levopimaari 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Palustriini 0,7 1,2 0,0 0,0 0,1 0,2 

Isopimaari 0,6 0,8 0,1 0,1 0,3 0,2 

Abietiini 4,7 8,2 1,4 1,0 1,8 1,9 

Dehydro abietiini 2,3 2,8 0,8 0,7 1,4 0,9 

Neoabietiini 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Yhteensä, mg/I 	 8,7 	13,6 	2,4 	1,9 	3,7 	3,3 

r 
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1 TAVOITTEET 

Tämän tutkimuksen osan 3; "siistauslietteen tuhkan liukoisuus" tavoitteena oli 

tarkastella siistauslietteen tuhkan liukoisuusominaisuuksia. Tärkeimpänä tavoitteena oli 

arvioida raskasmetallien suurinta mahdollista liukoisuutta tuhkasta sekä tuhkan pitkän 

aikavälin liukoisuutta. Tätä tarkoitusta varten siistauslietteen tuhkanäytteiden liukoi-

suutta tutkittiin kahden erilaisen ravistelutestin avulla: saksalainen testi DEGIS-4, jonka 

ovat kehittäneet Nordrhein—Westfalenin ympäristöviranomaiset ja Yhdysvaltain 

ympäristöviranomaisten kehittämä TCLP—testi (Toxicity characteristics leaching 

procedure) 

2 RAVISTELUTLSTIT 

Erilaiset ravistelutestit on kehitetty, jotta olisi käytettävissä yksinkertainen, halpa ja 

toistettava menetelmä jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arviointiin. Haitallisen 

yhdisteen maksimipitoisuus kaatopaikan suotovedessä voidaan arvioida menetelmän 

avulla. Kun ravistelutestejä käytetään, testien sovellusalueet ja lukuisat rajoitukset on 

otettava huomioon. Kunkin testimenetelmän sovellusalue ja käyttötarkoitus vaihtelevat 

erittäin selvästi. 

Ravistelutestit soveltuvat parhaiten epäorgaanista ainetta sisältäville jätteille. 

Ravistelutestien tulosta voidaan käyttää yhtenä kriteerinä päätettäessä, millä tavalla jäte 

tulisi hävittää. Jotta kuitenkin voitaisiin arvioida jonkin jätemateriaalin kaatopaikka —

hävityksen ympäristövaikutuksia, olisi lisäksi syytä kartoittaa haitallisten yhdisteiden 

liikkuvuus maaperässä, sekä mahdolliset yhdisteiden väliset reaktiot. On myös 

huomattava, ettei ravistelutesteistä saatava suodos vastaa ominaisuuksiltaan todellisen 

kaatopaikan suodosta. Ravistelutestit ovat aggressiivisia pikatestejä, koska niiden 

tulosten avulla pyritään arvioimaan jätteen pitkäaikaista käyttäytymistä sekä jätteestä 

liukenevien haitallisten aineiden maksimimäärää. Suurin ongelma onkin tulosten 

tulkinta, toisin sanoen niiden suhteuttaminen todelliseen tilanteeseen. 

Laajimmin ravistelutestejä on kehitetty Yhdysvalloissa 1970— luvulla /1/. Ehkä 

parhaiten tunnettu ravistelutesti on Yhdysvaltain ympäristöviraston EP—testi (Extraction 

procedure), jonka avulla ratkaistaan, onko jäte ongelmajätettä vai ei. Myöhemmin on 

kehitetty hyvin samantyyppinen testi, nimittäin TCLP— testi. Erilaisia ravistelutestejä 

on kehitetty lisäksi Englannissa, Japanissa, Hollannissa, Saksassa, Ruotsissa, ja 

Sveitsissä. Tällä hetkellä ei ole olemassa kansainvälisesti yhtenäistä käytäntöä jätteiden 

kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi. 

Ravistelutestissä näytettä sekoitetaan uuttoaineen kanssa määrätyssä kiinteä-

neste—suhteessa. Tietyn ajan kuluttua näyte suodatetaan ja saadusta suodoksesta 
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määritetään haluttujen haitallisten aineiden pitoisuudet. Jotkut testit koostuvat 

peräkkäisistä uutoista, joissa joko suodokset yhdistetään tai analysoidaan erikseen. 

Joissakin testeissä ilmoitetaan suodokselle tiettyjen haitallisten aineiden 

maksimipitoisuudet. Näitä ohje- tai raja-arvoja käytetään arvioitaessa jätteen 

toksisuutta (ongelmajäte vai ei). Joissakin tapauksissa sopivin kaatopaikkatyyppi 

voidaan valita suotoveden laadun perusteella. Raja-arvojen asettaminen on hyvin 

pulmallinen tehtävä. Tieto joiden yhdisteiden toksisista ominaisuuksista, juoma-

vesistandardit jne., ovat olleet apuna päätöksiä tehtäessä, mutta ratkaisuja ovat 

ohjanneet enemmänkin taloudelliset ja poliittiset seikat kuin tieteellinen näkökulma. 

Koska lisäksi testimenetelmät ja niiden sovellusalueet vaihtelevat selvästi, eri 

testimenetelmissä käytetyt raja-arvot eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 

3 KOEMENETELI MAT 

3.1 N iytteiden esikäsittely 

Tutkimuksen ensimmäisen osan aikana kerättiin siistauslietenäytteitä seuraavilta 

siistaamoilta: Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Nokian Paperi Oy, and Keräyskuitu Oy. Lie-

tenäytteet kerättiin viiden vuorokauden aikana. Kunkin vuorokauden aikana kerättiin 

kolme näytettä; viisitoista näytettä yhteensä. Samanlainen näytteenotto-ohjelma tois-

tettiin kuukauden kuluttua ensimmäisestä. Kerättyjä näytteitä käytettiin myös ravis-

telutesteissä. 

Ensimmäisen keräyskienroksen näytteet yhdistettiin ja lietenäytteet kultakin 

tehtaalta tuhkitettiin laboratoriouunissa 850 °C:ssa. Tulikitetut näytteet jauhettiin 

(partikkelikoko pienempi kuin 2 mm). 

Tässä raportissa käytetään seuraavia lyhenteitä: 

KK I Keräyskuitu Oy 

NP I Nokian Paperi Oy 

UPM I Yhtyneet Paperitehtaat Oy. 

Luku I viittaa ensimmäiseen keräyskierrokseen. 

Ravistelutestit suoritettiin Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa Kemian 

laboratoriossa. Suomalaiset ympäristöviranomaiset, jotka päättävät jätteiden käsittely-

ja hävitystavoista, tekevät päätöksensä osaltaan VTT:n Kemian laboratorion suorit-

tamien ravistelutestien perusteella. 

3.2 Ravistelutestien suoritus 

Kaksi erilaista testiä valittiin käytettäväksi: DEVS-4 -testi /2,3/ ja TCLP-testi /4/. 
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DEVS-4 — testin on kehitetty sopivimman kaatopaikkatyypin valinnan helpot-

tamiseksi. Tutkittava suodos valmistetaan sekoittamalla näytettä tislatun veden kanssa 

neste—kiinteä —suhteessa 10:1. Näytettä sekoitetaan 24 tuntia ja sen jälkeen se 
suodatetaan lasikutusuodattimen läpi (Whatman GF/A). Tässä tutkimuksessa suodok-
sesta analysoitiin atomiabsorptiospektrofotometrisesti (AAS) käyttäen 1) sähkö-
termistä tekniikkaa (grafiittiuuni) (lyijy, kadmium, koboltti, kupari, nikkeli, vanadiini), 
2) liekkitekniikkaa (kromi, sinkki) ja 3) kylmähöyrymenetelmää (elohopea). Testi—

menetelmän mukaan analysoitavat metallit voidaan valita jätteestä jo ennakolta 

tiedettyjen pitoisuuksien perusteella. 

TCLP—testiä käytetään laajasti Yhdysvalloissa selvittämään, pitäisikö jäte 

luokitella ongelmajätteeksi vai ei. Uuttoneste tässä testissä on laimealla etikkahapolla 

happamaksi tehty vesi. Näytettä ravistellaan kiinteä—neste —suhteessa 20:1 18 tunnin 

ajan. Näyte suodatetaan lasikuitusuodattimen läpi (Whatman GF/A), ja metalli—ionit 

analysoidaan suodoksesta. Tässä tutkimuksessa metallit analysoitiin AAS— tekniikan 

avulla (ICP— tekniikka; induktiivisesti kytketty plasmaemissio). Metalli — ionien 

määritysrajat ICP— tekniikan avulla analysoitaessa ovat suuremmat kuin sähkötermistä 

menetelmää käytettäessä. TCLP— testin raja—arvot ovat kuitenkin huomattavasti 

suuremmat kuin esimerkiksi DEVS-4 —testin, jolloin ICP— tekniikan tarkkuus on 

riittävä analysointiin. 

4 TULOSTEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 DEVS-4 —testi 

DEVS-4 — testissä saatujen suodosten ominaisuudet on esitetty taulukossa 1. 

Saksassa kaatopaikat on ehdotettu jaettavaksi kuuteen eri luokkaan: 

1. Maa —aineksen ym. haitattoman jätteen kaatopaikka 

2. Rakennus—, mineraali— ym. inertin jätteen kaatopaikka 

3. Yhdyskuntajätteen ja sen kaltaisen teollisuusjätteen kaatopaikka 

4. Tavanomainen teollisuusjätteen kaatopaikka 

5. Erityisjätteen kaatopaikka 

6. Maanalainen kaatopaikka vaarallisille jätteille. 

Luokitus sisältää useita vaatimuksia koskien itse jätemateriaalia, mutta myös 

ravistelutestissä muodostunutta suodosta. Lisäksi kaatopaikan sijainnille sekä raken-

nustavalle asetetaan ohjeita ja vaatimuksia. 

Jotta siistauslietteen tuhkajätteelle voitaisiin valita sopiva kaatopaikkatyyppi, 

verrattiin suodoksista mitattuja metallipitoisuuksia testissä asetettuihin raja—arvoihin 

kolmen erilaisen kaatopaikan osalta (Taulukko 2,/2/). 
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Taulukko 1. Raskasmetalli-ionien pitoisuudet DEVS-4 -testissä saaduissa suodoksissa. 

KKI 	NPI 	UPMI 

pH 11,1 10,4 11,0 

pitoisuus (mg/l) 
Pb 0,003 n.d.')  n.d. 
Cd n.d. n.d. n.d. 
Cr 0,57 0,46 1,9 
Co n.d. 0,001 n.d. 
Cu 0,002 n.d. n.d. 
Ni n.d, n.d. n.d. 
Hg 0,0006 0,0006 0,0006 
V 0,16 0,39 0,09 
Zn n.d. 0,04 n.d. 

1)  n.d. = ei havaittu 

Määritysrajat: Pb 0,001 mg/l, Cd 0,005 mg/1, Co 0,001 mg/1, Cu 0,001 mg/.l, Ni 0,005 
mg/l, Zn 0,02 mg/1 

Taulukko 2. Saksalaisessa kaatopaikkaluokituksessa kolmelle eri kaatopaikkatyypille 
asetetut raja-arvot /2/. 

Luokka 1 2 3 

pH 5,5-10 5,5-12,0 5,5-12,0 

Pitoisuus mg/1 
Pb 0,05 0,5 2,0 
Cd 0,005 0,05 0,5 
Cr 0,05 1,0 10,0 
Co 0,05 0,5 2,0 
Cu 0,1 1,0 10,0 
Ni 0,05 0,5 10,0 
Hg 0,001 0,005 0,05 
V 0,05 0,2 2,0 
Zn 0,1 5,0 10,0 

Saadut tulokset osoittavat, että vain erittäin pieniä määriä kromia ja vanadiinia 

liukeni tuhkanäytteistä tislattuun veteen. Useimmissa tapauksissa suodoksien metallipi-

toisuudet olivat alle määritysrajojen. Korkea pH-arvo sekä kromi- ja vanadiinipitoi-

suudet suodoksissa asettavat rajat kaatopaikkasijoitukselle. Kaatopaikkaluokka 1 ei 

sovellu yhdellekään tutkituista tuhkanäytteistä. Kaikki näytteet täyttävät kaatopaikka-

luokalle 3 asetetut vaatimukset, Keräyskuitu Oy:n tuhkanäyte jopa kaatopaikkaluokalle 

2 asetetut vaatimukset. 

Jätteellä, joka hävitetään kaatopaikkaluokan 2 ohjeiden mukaisesti, arvioidaan 

olevan varsin merkityksetön, tai ainoastaan väliaikainen vaikutus pinta ja/tai pohja- 
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vesiin. Kaatopaikan pohjan tulisi olla vähintään 1 metri pohjaveden tai kapillaarisen 

nousukorkeuden yläpuolella. Kaatopaikka pitäisi lisäksi sijoittaa suojeltujenjuomavesi-

alueiden ulkopuolelle. Kaatopaikan täyttyessä alueen sulkemisen yhteydessä täyttö on 

peitettävä ja maisemoitava. Kaatopaikkaluokalle 2 asetetut vaatimukset pätevät myös 

luokassa 3. Lisäksi vaaditaan myös, että suotovesi kerätään ja sen laatua tarkkaillaan. 

Lisäksi se on tarvittaessa johdettava puhdistukseen. 

4.2 TCLP—testi 

TCLP—testissä saatujen suodosten analyysitulokset on koottu taulukkoon 3. 

Taulukko 3. TCLP—testissä saadun suodoksen analyysitulokset. 

KK I 	NP I 	UPM I 

pH 
	

5,2 	5,5 	8,5 

(mg/1) 
As n.d.')  n.d. n.d. 
Cd n.d. n.d. n.d. 
Pb n.d. n.d. n.d. 
Hg n.d. n.d. n.d. 
Ba n.d. n.d. 1,6 
Cr 0,5 0,6 1,0 
Ni n.d. n.d. n.d. 
Zn 4,3 n.d. n.d. 
Cu n.d. n.d. n.d. 
V n.d. n.d. n.d. 

1)  n.d. = ei havaittu 

Määritysrajat: As 0,5 rng/l, Cd 0,1 mg/1, Pb 0,5 mg/l, Hg 0,05 mg/l, Ba 1 mg/l, Ni 0,5 
mg/l, Zn 1 mg/l, Cu 1 mg/l, V 0,5 mg/1 

Taulukko 4. Suodoksen raskasmetallipitoisuudelle asetetut raja-arvot TCLP—testissä 
/4/. 

Maksimipitoisuus, mg/1 

As 5.0 
Cd 1.0 
Pb 5.0 
Hg 0.2 
Ba 100.0 
Cr 5.0 
Ni 5.0 ') 
Zn 300.0 `) 
Cu 30.0 ' 
V Ei määritelty 

`) 100 * juomavesistandardi /5/. 
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EPA asettamat raja—arvot suodoksen raskasmetallipitoisuudelle on esitetty 

Taulukossa 4. Raja—arvot ovat yleensä noin satakertaiset juomavesinormeihin 

verrattuna, ja koska kuparille, sinkille ja nikkelille ei ole raja—arvoja asetettu, on 

juomavesistandardin satakertaisia ohjearvoja käytetty ohjeellisina raja—arvoina. 

Happamissa testiolosuhteissa vain erittäin pieni määrä sekä sinkkiä että kromia 

havaittiin liukenevan suodokseen, Pitoisuudet muiden metallien osalta olivat useim-

miten alle määritysrajojen. Havaitut pitoisuudet alittavat ongelmajätteelle asetetut raja —

arvot erittäin selvästi. 

5 JOHHTOPÄÄTÖK,SET 

Siistauslietteen tuhkan liukenevuus osoittautui erittäin pieneksi. Kaikki tutkitut 

tuhkanäytteet olivat niukkaliukoisia sekä saksalaisen että yhdysvaltalaisen testin 

mukaan. 

DEVS-4 —testin tulosten mukaan siistauslietteen tuhka voidaan hävittää 

kaatopaikalla, mikä täyttää yhdyskuntajätteen kaatopaikalle asetetut vaatimukset 

(kaatopaikkaluokka 3). Keräyskuitu Oy:n siistauslietteen tuhka voitaisiin tulosten 

mukaan hävittää jopa kaatopaikalla, joka täyttää rakennus— mineraali— ym. inertin 

jätteen kaatopaikalle asetetut vaatimukset (kaatopaikkaluokka 2), sillä vanadiini— ja 

kromipitoisuudet testisuodoksessa ovat hiukan pienemmät kuin vastaavissa näytteissä 

Yhtyneiltä Paperitehtailta ja Nokian Paperista. Testiohjeiden mukaan kaatopaik-

kaluokille 2 ja 3 asetetut raja —arvot ovat ohjearvoja, joiden antamien tulosten lisäksi 

on otettava huomioon lopullista kaatopaikkapäätöstä tehtäessä myös mahdolliset 

lisätiedot, joita jätteen laadusta on saatavilla. 

TCLP—testin tulokset osoittavat, ettei siistauslietteen tuhkaa tule luokitella 

ongelmajätteeksi. Suodoksissa havaitut raskasmetallipitoisuudet alittuivat selvästi 

annettuihin raja—arvoihin verrattuna. 

Tässä tutkimuksessa siistauslietteen tuhkanäytteet tuhkitettiin laboratoriouunissa. 

Tällainen tuhkanäyte voi olla ominaisuuksiltaan erilaista (puhtaampaa, homogeeni-

sempaa) kuin olemassa olevan siistauslietettä polttavan laitoksen tuhkajäte. Tulokset 

voivat kuitenkin toimia suuntaa antavina tietoina arvioitaessa siistauslietteen tuhkan 

kaatopaikka hävitystä. 

Vaikkakin ravistelutestit antavat arvokasta tietoa jätteiden liukenevuudesta, niitä 

ei yksinään tule käyttää arvioitaessa jätteen kaatopaikkakelpoisuutta ja kaatopaikka —

hävityksen ympäristövaikutuksia, sillä tietopohja on riittämätön. Ravistelutestit voivat 

parhaimmillaankin toimia vain työkaluina päätöksenteossa, sillä yli— ja aliarviointeja 

voi tapahtua. Ravistelutesteistä saatavan tiedon lisäksi jätteen määrä ja laatuseikat sekä 

kaatopaikan olosuhteet tulee ottaa huomioon. 
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6 YHTEENVETO 

Siistauslietenäytteet kolmelta siistauslaitokselta tuhkitettiin ja niiden liukoisuusominai-

suuksia tutkittiin ravistelutestien avulla. Kaksi testiä valittiin tähän tarkoitukseen: 

saksalainen testi DEVS-4, jonka ovat kehittäneet Nordrhein—Westfalenin ympäristö—

viranomaiset, ja yhdysvaltalainen testi TCLP (Toxicity characteristics leaching proce-

dure), jonka puolestaan on kehittänyt Yhdysvaltain ympäristövirasto EPA. 

Tulokset osoittavat, että vain erittäin pieni määrä kromia ja vanadiinia liukeni 

tuhkanäytteistä suodoksiin, jotka käsiteltiin DEVS-4 —testin mukaisesti. Useimpien 

metallien liukenevuus oli niin pieni, että niiden pitoisuudet jäivät alle määritysrajojen. 

Kaikki näytteet täyttivät saksalaisen kaatopaikkaluokituksen ehdot, jotka asetetaan 

yhdyskuntajätteen kaatopaikalle hävitettävälle jätteelle (luokka 3). Keräyskuitu Oy:n 

tuhkanäyte soveltuisi testin mukaan hävitettäväksi jopa rakennus—, mineraali— ym. 

inertin jätteen kaatopaikalla (luokka 2). 

Saksalaiset ympäristöviranomaiset ovat asettaneet kaatopaikkaluokille 2 ja 3 

seuraavat vaatimukset. Kaatopaikan pohjan tulisi olla vähintään 1 metri pohjaveden tai 

kapillaarisen nousukorkeuden yläpuolella. Kaatopaikka pitäisi lisäksi sijoittaa 

suojeltujen juomavesialueiden ulkopuolelle. Kaatopaikan täyttyessä alueen sulkemisen 

yhteydessä täyttö on peitettävä ja maisemoitava. Lisäksi kaatopaikkaluokassa 3 

vaaditaan myös, että suotovesi kerätään ja sen laatua tarkkaillaan. Tarvittaessa vesi on 

johdettava puhdistukseen. 

TCLP—testin happamissa olosuhteissa vain erittäin pieni määrä sinkkiä ja kromia 

liukeni suodokseen. Muiden raskasmetallien pitoisuudet olivat useimmiten alle 

määritysrajojen. TCLP—testin raja—arvot ongelmajätteelle alittuivat selvästi. Siistaus-

lietteen tuhkaa ei testin tulosten perusteella pidä luokitella ongelmajätteeksi. 
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V YHTEENVETO 

1 JOHDANTO 

Kolme suomalaista keräyspaperia siistaavaa tehdasta (Yhtyneet Paperitehtaat Oy, 
Nokian Paperi Oy, ja Keräyskuitu Oy) ja Ahlstrom Ecomachinery käynnistivät yhdessä 
Teknillisen Korkeakoulun kanssa toukokuussa 1990 projektin, jossa oli tarkoituksena 
tutkia siistatun massan tuotannon ympäristövaikutuksia. Projektin pääasiallinen 
tarkoitus oli analysoida siistausprosessin jätevirtojen ominaisuuksia, tarkastella 
jätevirroissa havaittujen eroavaisuuksien yhteyttä tehtaan toimintoihin ja keräyspaperin 
käsittelyyn, sekä pohtia miten jätevirtojen ominaisuudet vaikuttavat sen hävitysmah-
dollisuuksiin. Projektin ensi vaiheessa tutkittiin siistauslietteen ominaisuuksia 
yksityiskohtaisesti lähinnä ajatellen sen hävitettävyyttä kaatopaikalla tai polttamalla. 
Projektin toisessa vaiheessa keskityttiin siistausprosessin jätevesien laadun karakte-
risointiin biologista puhdistusta silmälläpitäen. Kolmannen vaiheen tarkoituksena oli 
tutkia siistauslietteen tuhkan liukoisuusominaisuuksia ravistelutestien avulla kaato-
paikkakelpoisuuden arvioimiseksi. 

2 SIISTAUSLIETTEEN OMINAISUUDET 

Tässä tutkimuksessa kuvattiin kolmen suomalaisen siistaamon siistauslietteen 
polttoaineominaisuuksia, metallipitoisuuksia ja polykloorattujen bifenyylien (PCB) 
pitoisuuksia. Näytteet kerättiin Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä, Nokian Paperi Oy:ssä 
ja Keräyskuitu Oy:ssä. Lietenäytteistä tehtiin seuraavat analyysit: polttoaineen tekninen 
analyysi ja alkuaineanalyysi, lämpöarvot, tuhkan ominaisuudet, termogravimetrinen 
analyysi, metallianalyysi ja PCB—analyysi. 

Polttoaineen teknisen ja alkuaineanalyysin tulokset ovat melko yhtenevät 
kaikkien analysoitujen näytteiden osalta. Yhdestä tehtaasta kerättyjen näytteiden 
välinen vaihtelu on erittäin vähäistä, eikä suuria eroja esiinny eri tehtailta kerättyjen 
näytteidenkään välillä. Lietteiden kuiva—ainepitoisuus on keskimäärin yli 40 %, 
tuhkapitoisuuden vaihdellessa välillä 30 — 60 % riippuen raaka—aineena käytettävän 
paperin laadusta sekä siistaustekniikasta. Korkean tuhkapitoisuuden vuoksi lämpöarvot 
ovat melko alhaisia tehollisen lämpöarvon ollessa suurimmillaankin vain noin 15 
MJ/kg k.a.. Siistauslietteen kuiva—aineen natriumpitoisuus on 0,1 — 0,3 p—% ja 
vastaavasti kaliumpitoisuus 0,2 — 0,5 p—%. Lisäksi kloridipitoisuus on pieni, vain 0,1 
— 0,4 p—% kuiva—aineesta. Tuhkan keskimääräinen kemiallinen koostumus sekä 
sulamisominaisuudet eivät vaihtele merkittävästi eri siistauslaitosten välillä. Lietettä 
poltettaessa ei näin ole odotettavissa vakavia kuonanmuodostus— tai korroosio-
ongelmia. 

Raskasmetallien ja PCB:n määrät siistauslietteessa olivat suhteellisen pieniä. 
Verrattaessa raskasmetallipitoisuuksia esimerkiksi kunnalliseen jätevesilietteeseen tai 
yhdyskuntajätteeseen, on siistauslietteen raskasmetallipitoisuus huomattavasti alhai-
sempi. PCB—pitoisuus vaihtelee välillä 1,1 — 1,4 mg/kg k.a. määritettynä suhteessa 
Arochlor 1242 ja 1254:ään. Metalli— tai PCB—pitoisuudet eivät aiheuta erikoisvaati-
muksia siistauslietteen käsittelylle ja hävitykselle. 
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Siistauslietteen ominaisuudet aiheuttavat tuskin vakavaa ympäristöuhkaa vaikka 
se hävitettäisiin kaatopaikalla. Raskasmetallipitoisuudet ja PCB—pitoisuus ovat 
alhaisella tasolla, ja lietteen kosteuspitoisuus on riittävä käsittelytoimenpiteitä varten 
(kuljetus jne.). Nykyaikainen kaatopaikka, jossa 1) sadevesi johdetaan pois maaker-
roksista salaojitusjärjestelmällä, 2) suotovesi kerätään ja, jos tarpeen, puhdistetaan, 3) 
käytetään pohjavuorauksia (muovi— tai savivuoraukset), 4) kaatopaikka täytetään oikein 
ja lopuksi maisemoidaan ja 5) pohjaveden ja suotoveden laatua tarkkaillaan, täyttää 
viranomaisten asettamat tiukat ympäristönsuojeluvaatimukset. Siistauslietteen 
kaatopaikkahävitys on kuitenkin tulossa yhä vaikeammaksi monestakin syystä. On 
äärimmäisen vaikeaa löytää paikkoja uusille kaatopaikoille, ja myös kaatopaikan 
rakentaminen ja ylläpito on hyvin kallista (kaatopaikkamaksut). Skandinaviassa, 
etenkin Ruotsissa ja Suomessa, erityyppisten jätteiden kaatopaikkahävitys on vielä 
suhteellisen helppo hävitysmenetelmä. On odotettavissa, että tulevaisuudessa jäteliet-
teiden kaatopaikkahävitys on yhtä ongelmallista kuin se jo on Keski-Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Niillä alueilla on lähes mahdotonta löytää paikka 
uudelle kaatopaikalle, ja kiristyvät kaatopaikkahävitystä koskevat säännöt aiheuttavat 
monen lietteenhävitysalueen sulkemisen ja asteittaisen hylkäämisen. Sen vuoksi lietteen 
poltto tulee suositummaksi hävityskeinoksi. Jäljelle jäävä tuhka voidaan käyttää 
edelleen muiden teollisuudenalojen raaka-aineena, esimerkiksi rakennustarviketeolli-
suuden (sementti, betoni), tai sitä voidaan käyttää tienrakennuksessa. 

Lietteen korkea kosteus- ja tuhkapitoisuus asettavat joitakin vaatimuksia 
polttotekniikalle. Lietteen laatu tekee polton arinakattiloissa vaikeaksi. Leijukerros-
menetelmä tarjoaa hyvän ja edullisen hävitystavan. Tässä tutkimuksessa analy-
soiduilla siistauslietenäytteillä ei ollut mitään sellaisia ominaisuuksia, jotka voisivat 
estää lietteen polton leijukerroskattiloissa. Vakavia sintrautuvuusongelmia tai päästö-
ongelmia ei ole odotettavissa. Vaikkakaan poltolla ei tuoteta paljon tai ollenkaan 
energiaa, ainakin vähennetään jätteen määrää ja deaktivoidaan se. 

3 SIISTAUSPROSESSIN JÄTEVEDEN LAATU 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kuvattiin siistausprosessin jäteveden seuraavia 
ominaisuuksia: 1) kuiva-aineet, haihtuvat ja kiintoaineet, 2) kemiallinen ja biologinen 
hapenkulutus, 3) fosfori ja typpi, 4) pH-arvo, 5) raskasmetallipitoisuus, 6) polykloora-
tut bifenyylit (PCB:t), 7) rasva- ja hartsihapot ja 8) orgaanisesti sitoutunut kloori. 
Näytteet otettiin Suomessa sijaitsevista Yhtyneet Paperitehtaat Oy:stä, Nokian Paperi 
Oy:stä ja Keräyskuitu Oy:stä. Näytteet kerättiin ennen ulkoisia puhdistusvaiheita, ts. 
siistausprosessin mikroflotaatiovaiheen jälkeen. 

Jäteveden laadusta voidaan tehdä joitakin yleisiä johtopäätöksiä. Jäteveden 
saastuttava ominaiskuorma riippuu siistauslinjan toimintamenetelmistä, raaka-aineesta 
ja tuotettavan massan laatuvaatimuksista. Kiintoainekuorma vaihtelee laajasti. 
Jäteveden epäorgaaninen ja orgaaninen kuorma on suuri. CODcr-arvolla mitattu 
orgaaninen kuorma on suurempi kuin BOD,-arvolla mitattu. Näiden parametrien 
välinen suhde (BOD,/CODcr) on noin 0,45. Tehtaan toiminnan ollessa vakaata on 
CODcr:n ominaiskuorma 30 - 35 kg/ADt. Fosforin ja typen ominaiskuormat vaihtele-
vat selvästi eri tehtaiden jätevesien kesken. Keskimääräinen fosforikuorma vaihtelee 
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välillä 20 — 60 g/ADt ja typpikuorma 175 — 400 g/ADt. Orgaanisen kloorin pitoisuus 
on erittäin alhainen. Myös rasva— ja hartsihappoja havaittiin jätevedessä vain hyvin 
pieniä määriä. PCB:tä havaittiin vain erittäin vähän. Raskasmetallipitoisuus on pieni, 
ja etenkin kaikkein toksisimpien metallien pitoisuus on mitätön. 

Siistausprosessin jätevesi on helposti puhdistettavissa biologisin menetelmin. 
Minkään tutkituista jäteveden ominaisuuksista ei voida arvella aiheuttavan erityisiä 
ongelmia puhdistusprosessissa. 

4 SIISTAUSLIETTEEN TUHKAN LIUKOISUUSOMINAISUUDET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella siistauslietteen tuhkan liukoisuusominai-
suuksia. Tärkeimpänä tavoitteena oli arvioida raskasmetallien suurinta mahdollista liu-
koisuutta tuhkasta sekä tuhkan pitkän aikavälin liukoisuutta. Tätä tarkoitusta varten 
siistauslietteen tuhkanäytteiden liukoisuutta tutkittiin kahden erilaisen ravistelutestin 
avulla: saksalainen testi DEVS-4, jonka ovat kehittäneet Nordrhein—Westfalenin 
ympäristöviranomaiset ja Yhdysvaltain ympäristöviranomaisten kehittämä TCLP-
testi (Toxicity characteristics leaching procedure) 

Tulokset osoittavat, että vain erittäin pieni määrä kromia ja vanadiinia liukeni 
tuhkanäytteistä suodoksiin, jotka käsiteltiin DEVS-4 —testin mukaisesti. Useimpien 
metallien liukenevuus oli niin pieni, että niiden pitoisuudet jäivät alle määritysrajojen. 
Kaikki näytteet täyttivät saksalaisen kaatopaikkaluokituksen ehdot, jotka asetetaan 
yhdyskuntajätteen kaatopaikalle hävitettävälle jätteelle. Keräyskuitu Oy:n tuhkanäyte 
soveltuisi testin mukaan hävitettäväksi jopa rakennus—, mineraali— ym. inertin jätteen 
kaatopaikalla. 

TCLP—testin happamissa olosuhteissa vain erittäin pieni määrä sinkkiä ja kromia 
liukeni suodokseen. Muiden raskasmetallien pitoisuudet olivat useimmiten alle 
määritysrajojen. TCLP—testin raja—arvot ongelmajätteelle alittuivat selvästi. Siistaus-
lietteen tuhkaa ei testin tulosten perusteella pidä luokitella ongelmajätteeksi. 
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