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1 TAUSTA JA TAVOITTEET 

Metsäteollisuudessa syntyy tällä hetkellä käsittelyä vaativaa lietettä (primaariliete + 
bioliete) 200 - 300 000 t (ka), mikä on 1,5 - 2 kertaa enemmän kuin yhdyskuntien 
puhdistamoilla. Lietteenkäsittelyn ratkaisemisesta ympäristön kannalta kestävällä tavalla 
onkin muodostunut metsäteollisuudelle ongelma. Tällä hetkellä osa lietteestä poltetaan 
yhdessä kuorijätteen kanssa, osa sijoitetaan kaatopaikoille. Riippumatta siitä, mikä 
tulevaisuudessa tulee olemaan lietteen pääasiallinen loppusijoitusmuoto, tulisi liete 
mekaanisin keinoin kuitenkin saattaa mahdollisimman korkeaan kuiva-ainepitoisuuteen. 

Metsäteollisuudessa syntyvä aktiiviliete eroaa koostumukseltaan ja kuivausominai-
suuksiltaan yhdyskuntien lietteestä: se sisältää enemmän puusta peräisin olevia ainesosia 
(ligniini, selluloosa, hiilihydraatit) sekä tuhkaa ja vastaavasti vähemmän rasvaperäisiä 
ainesosia kuin yhdyskuntalietteet. Lisäksi jäteveden koostumus (mm. korkea C/N-
suhde) mahdollistaa runsaan solunulkoisen polymeerien muodostumisen, mikä saattaa 
tehdä lietteen viskoosiksi ja vaikeuttaa lietteen kuivausta. Käytännössä biolietteen 
kuivaus esiin. suotonauhapuristimessa ei onnistu ilman kuitu- tai kuorilietteen lisäystä 
yhdistettynä polyelektrolyyttien käyttöön. Polyelektrolyytit ovat kalliita, epäluotettavia 
lietteen laadun vaihdellessa ja tehottomia, jos liete sisältää runsaasti solunulkoisia 
polysakkarideja. 

Aiemmin osin teollisuusrahoituksen turvin tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin hyvin 
systemaattisesti metsäteollisuudessa syntyvien aktiivilietteiden kemiallista koostumusta, 
sekä kemiallisten, biokemiallisten, fysikaalisten ja termisten käsittelymenetelmien 
vaikutuksia liettciden koostumukseen ja vedensidontaan. Tällöin ei kuitenkaan todettu 
lietteiden kemiallisen koostumuksen ja vedenpoiston välillä merkittävää korrelaatiota, 
eikä myöskään löydetty yksiselitteistä teoreettista vaikutusmekanismia projektissa 
kehitetyille kahdelle käsittelymenetelmälle. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli jatkaa lietteiden vedensidontaan liittyvien ilmiöiden 
tutkimista. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli solunulkoisten polysakkaridien merkitys 
vedensidonnassa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää vedensidontaan liittyviä pintakemial-
lisia ilmiöitä, kuten niitä fysikaalis -kemiallisia muutoksia, jotka tapahtuvat lietepartik~-
kelin pinnalla vedenpoistumisen yhteydessä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli myös alustavasti tarkastella lietteen vaihtoehtoisten 
kunnostusmenetelmien soveltamismandollisuuksia ympäristöön kohdistuvan kuormi-
tuksen ja taloudellisuutensa kannalta. 

2 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

2.1 Polysakkaridien tuottoon käytetyt puhdasviljeknåt 

2.1.1 Mikrobikannat 

Tutkimuksessa käytetyt mikrobikannat on esitetty taulukossa 1. Kasvatuskokeissa 
käytettiin kantoja, jotka oli eristetty aktiivilietteestä sekä paperikoneilta. Viinikan-
landen puhdistamolta eristetyt kannat antoi käyttöömme J. Hantula/HY, Perinnölli- 
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syystieteen laitos, ja paperikoneilta eristetyt kannat 0. Väisänen ja S. Marmo/HY, 
Yleisen mikrobiologian laitos. 

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt kannat. 

Lähde 	 Isolaatti/kanta 	 Viite 

Aktiiviliete, 
Metsä—Serla/Kirkniemi MSN 21 	 Tämä tutkimus 
Aktiiviliete/Viinikanlahti 7V22 	 Hantula ym. (1991) 

"—" 	 7 V 87 	 "—" 
"—" 	 3V122 	 "" 

ATCC 19623 Zooglea ramigera 1-16—M (J. Hantula) 
ATCC 19623 Zooglea ramigera 1-11—M 

+1c11 (J. Hantula) 

Paperikone E2/Bacillus licheniformis Väisänen ym. (1989) 
"—', IIP4/B. licheniformis (0. Väisänen) 
"—,, I1189/(B. polymyxa?)  
"—" TR1/Bacillus sp.  
"—" I1-1/Pseudomonas cepacia (S. Marmo) 
"—" E102/Ps. aeruginosa  
"—" E61/Flavobacterium indologens 
"" V-11/Hafnia alvei  
"—" VI-41/H. alvei  
"—" E25/Clavibacter michiganense 
"—" E120/Serratia marcescens  
"—" E42/Enterobacter agglomerans 
Ioninvaihtaja Iv/Ps. fluorescens  

2.1.2 Kasvatusalustat ja —olosuhteet 

Kasvatusalustat. Tutkimuksessa käytettiin seuraavia alustoja: 

Säilytys ja ylläpito; 	TGY(10%) Luria 
tryptoni 0,5 g/1 tryptoni 10 	g/1 
hiivauute 0,35 —"— hiivauute 5 	—"- 
glukoosi 0,1 —"— NaC1 10 	—"- 
Bactoagar 17 —"— Bactoagar 17 	—"- 
tisl. 	vesi 1000 ml KCJ(10%) 2,5 	ml/1 

till. vesi 1000 ml 

Kasvatus ja tuotto; 	Fuchs MBP(A) 
sakkaroosi 12 g/1 K2HPO4  0,8 	g/1 
peptoni 5 —"— KH2PO4  0,2 	—"- 
NaCI 1,7 —"— CaSO4*2H20 0,05 	—"- 
Na2HPO4  0,33 —"— MgSO4*7H2O 0,5 	—"- 
tisl. 	vesi 1000 ml FeSO4*7H2O 0,01 	—"- 

(NH4)2SO4  1,0 	—"- 
hiivaekstrakti 0,5 	—"- 
pyruvaatti t. 
asetaatti 8,0 	—"- 
tisl. 	vesi 1000 ml 
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Edellisten lisäksi polysakkaridien tuottokasvatuksissa käytettiin myös nestemäistä 
Luria—alustaa (ilman agaria). Kaikkien alustojen pH säädettiin neutraaliksi (pH 
7,0 — 7,2) ennen sterilointia. 

Kasvatusolosuhteet. Panosviljelyssä kantoja kasvatettiin +28°C:ssa 2 — 7 päivää 
ravistelijassa (150 rpm). Fermentorikasvatukset suoritettiin Chemap LF7 —labora-
torioferrnentorilla, jossa käyttötilavuus oli 4 — 4,5 litraa. Alustoina käytettiin Luriaa 
ja MBPa. Kasvatusolosuhteet olivat seuraavat: sekoitus 250 rpm, ilmastus 5 — 6 
1/min, lämpötila 28,5°C ja pH 7,0 — 7,5 (säätä 10% fosforihapolla, yläraja pH 8,5). 
Kasvatuksen kesto 3 vrk. 

2.1.3 Polysakkaridien eristys 

Polysakkaridit eristettiin detergenttiuutolla (Domenico ym. 1989). Kasvuliuokset 
jäähdytettiin jäähauteella ja sentrifugoitiin 30 minuuttia, 15 000 x g. Supernatantti 
hylättiin ja solupelletti suspendoitiin uuttopuskuriin (tilavuus 1/10 alkuperäisestä). 
Uuttoliuos sisälsi 0,1% pinta—aktiivista Zwittergent—detergenttiä (Calbiochem 
Biochemicals) 50 mM sitraattipuskurissa, pH 4,5. Uuttolämpötila oli 42°C ja 
uuttoaika 30 minuuttia, minkä jälkeen liuos sentrifugoitiin 5 min kuten edellä. 
Supernatantti kerättiin talteen ja dialysoitiin 3 vrk tislattua vettä vastaan +4°C:ssa 
(Dialysis Tubing Visking Size 2-18/32"). 

Polysakkaridien määrä dialysoidusta uuttoliuoksesta analysoitiin fenoli—rikkihappo-
menetelmällä (Dubois ym. 1956) käyttäen glukoosia standardina. Tulokset ilmoitettiin 
mg/g ka alkuperäistä solumassaa. 

2.1.4 Polysakkaridien analysointi 

Puhdasviljclmien samoin kuin lietteiden sisältämän hiilihydraattiaineksen koostumus 
analysoitiin määrittämällä monosakkaridien pitoisuudet kokonaishappohydrolyysin 
jälkeen. Menetelmässä pakastekuivattuun näytteeseen (25 mg) lisättiin ensin 30 ml 
2 M trifluoretikkahappoa, minkä jälkeen liuosta lämmitettiin 3 h ajan 100°C:ssa. 
Hydrolyysin jälkeen näyte suodatettiin sintterin läpi ja huuhdeltiin pienellä vesimää-
rällä (10 ml). Hydrolysaatti ja pesuliuos yhdistettiin sekä haihdutettiin kuiviin 
alipaineessa (35 — 45°C). 

Monosakkaridien kaasukromatografista analyysiä varten haihdutusjäännös silyloitiin 
(50°C/15 min) pyridiinin (400 µl) läsnäollessa käyttämällä reagenssia (400 µl), joka 
sisälsi 5% trimetyylikloorisilaania (TMCS) bis(trimetyyli)trifluoriasetamidissa 
(BTFA). Analyysiä varten lisättiin ennen alipainehaihdutusta sisäiseksi standardiksi 
D—ksylitolia (noin 2 mg) sopivan väkevyisenä vesiliuoksena. 

Kaasukromatografinen analyysi suoritettiin käyttämällä kapillaarikolonnia HP-1 
(25 m x 0,32 mm). Ajo—ohjelma oli 100°C (1 min) —> 200°C (2°C/min) + 200°C 
(15 min). Yhdisteiden identifiointi tapahtui käyttämällä retentioaikoja, jotka oli saatu 
näytteissä esiintyvien monosakkaridien ja uronihappojen eri rengasmuodoille 
(pyranoosi— ja furanoosirakenteiden a— ja (3— muodot) malliaineiden avulla. Lisäksi 
identifioinnissa käytettiin apuna massaspektrometriaa. 
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2.2 Lietteet 

2.2.1 Lietenäytteet 

Aktiivilietenäytteitä vastaanotettiin taulukossa 2 mainittujen metsäteollisuusyritysten 
jätevedenpuhdistamoilta. 

Taulukko 2. Näytteenottolaitokset, sekä tehtaiden prosessit ja päätuotteet. 

Tehdas/paikkakunta 	 Prosessi/tuotanto 

1. Metsä—Serla Oy/Mänttä 	 Sulfiitti, siistaamo/paperi' 
2. Metsä—Serla Oy/Kuopio 	 NSSC/ kartonki 
3. Metsä—Sellu Oy/Äänekoski 	Sulfaatti/ hienopaperi 
4. Yhtyneet Paperitehtaat Oy/Kaipola TMP/ sanomalehtipaperi 
5. Kymmene Oy/Kuusankoski 	Sulfaatti/ paperi 

' Sulfiittiselluloosatehdas lopetettiin tutkimuksen kestäessä. 

Tehtaita pyydettiin toimittamaan tiivistettyä, stabiilitilassa olevaa biolietettä, joka ei 
sisältänyt kuitulietettä eikä kunnostuskemikaaleja. Tarvittaessa näytteet laskeutettiin 
kylmähuoneessa noin 1,5 — 2%:n sakeuden saavuttamiseksi. 

Näytteistä määritettiin välittömästi kuiva—aine ja osasta näytteistä myös typpipitoi-
suus. 

2.2.2 Polysakkaridien eristys 

Aluksi polysakkaridien eristykseen lietteistä käytettiin Zwittergent—uuttoa, mutta 
saatujen tulosten hajonta oli niin suuri, että menetelmästä luovuttiin. Ilmeisesti 
detergentti reagoi lietteen komponenttien (esim. ligniini) kanssa aikaan saaden 
hyytelömäisiä suspensioita, joiden jatkokäsittely suodattamalla tai sentrifugoimalla oli 
erittäin vaikeaa. 

Jatkossa polysakkaridit eristettiin käyttäen aiemmin kuvattua menetelmää (Horan & 
Eccles 1986). Ensiksi näytettä (200 ml) inkuboitiin +80°C:ssa 1 tunti, minkä jälkeen 
näyte sentrifugoitiin (12 000 x g, 20 min. +4°C). Supernatantti kerättiin talteen ja 
dialysoitiin tislattua vettä vastaan yön yli. Polysakkaridit saostettiin liuoksesta 
lisäämällä 3 osaa kylmää etanolia ja inkuboimalla seosta yli yön +4°C:ssa. Saostuma 
pestiin 2 kertaa etanolilla välillä sentrifugoiden. Sakka liuotettiin 0,02 M NaCl-
liuokseen ja haihdutettiin rotavaporilla n. 30 — 50 ml:ksi. Tästä liuoksesta määritet-
tiin kokonaishiilihydraattipitoisuus fenoli—rikkihappomenetelmällä kuten aikaisemmin 
on esitetty. TCA—saostuksella ei liuoksissa todettu proteiinia. 

Eräät näytteet käsiteltiin myös entsymaattisesti mahdollisen DNA:n ja RNA:n 
poistamiseksi ennen kokonaishiilihydraatti— ja GC/MS—analyysiä (Nelson ym. 1988). 
DNaasi I:tä ja RNaasi A:ta lisättiin 10 µg/ml ja näytteitä inkuboitiin yli yön 
+37°C:ssa. Käsittelyn jälkeen näytteet uutettiin kolme kertaa samalla määrällä 
kloroformi—isoamylalkoholiliuosta (3,5:1) ja syntyneet saostumat poistettiin sentrifu- 
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goimalla. Jäännöskloroformi ja —alkoholi poistettiin rotavaporilla (55°C). Lopuksi 
näytteet dialysoitiin tislattua vettä vastaan 2x yön yli ennen analysointia (ks. 3.1.4). 

2.2.3 Lietteen kunnostus 

2.2.3.1 Fenton—käsittely (f— käsittely) 

Käsittelyt suoritettiin noin 2% —pitoisuudessa kaikille lietteille. Käsittely suoritettiin 
100 ml:n lietenäytteille 250 ml pulloissa käyttäen ravistelevaa (100 rpm) vesihau-
detta. Lietteiden pH säädettiin arvoon pH 3 (1 M HCl). Näytteisiin lisättiin konsent-
roitua vetyperoksidia loppupitoisuuteen 0,1 p—%, sekä ferrosulfaattiliuosta (FeSO4  
*7H20) loppupitoisuuteen 0,5 mM. Näytteitä inkuboitiin 2 h 70°C:ssa, minkä jälkeen 
suodatusvastus mitattiin välittömästi. Suodatusvastusmittauksessa kontrolleina 
käytettiin näytteitä, joiden pH laskettiin (pH 3), mutta ei lisätty vetyperoksidia eikä 
rautasuolaa. 

2.2.3.2 Emäs—happokäsittely (eh—käsittely) 

Toisena menetelmänä tutkittiin nk. emäs—happo — käsittelyn vaikutusta lietteiden 
vedenpoistoon (Alsop ja Conway 1982). Emäs—happo — käsittely suoritettiin seuraa-
vasti: lietteen pH säädettiin tasolle 10 ja lämmitettiin 70°C:een, jossa viipymäaika oli 
5 minuutttia. Tämän jälkeen liete neutraloitiin, pH säädettiin tasolle 3 ja suoritettiin 
lämpökäsittely 95°C:ssa 5 minuuttia. Lietteen jäähdyttyä huoneenlämpötilaan 
määritettiin suodatusvastus. 

2.3 Suotautuvuiis— ja puristuvuusmittaukset 

2.3.1 Suodatusvastus 

Vedensidontaa kuvaavana parametrina näytteistä mitattiin suodatusvastus käyttäen 
aiemmin kuvattua menetelmää (Cassel ym. 1979), joka perustuu positiivisen paineen 
käyttöön vakuumin sijasta. Mittaukset suoritettiin laboratoriomittakaavan painesuo-
dattimella, jonka tilavuus oli 1000 ml ja suodatuspinta—ala 60 cm2. Näytteet (2 x 100 
ml) suodatettiin käyttäen Whatman GF/A tai GF/F lasikuitusuodattimia ja 6 tai 3 
bar:n ylipainetta. Tiheämpää suodatinta (GF/F) ja alempaa painetta käytettiin 
puhdasviljelmien suodatukseen. Suodoksen kertyminen kirjattiin ajan funktiona ja koe 
lopetettiin, kun typpikaasu alkoi virrata kakun läpi. 
Tulokset laskettiin seuraavan kaavan mukaan: 

R = 2PA b/uc, jossa 

R = keskimääräinen suodatusvastus 
P = suodatuspaine 
A = suodatuspinta—ala 
,u = suodoksen viskositeetti 
c = kakun paino suodoksen yksikkötilavuutta kohti 
b = suotautumiskäyrän kulmakerroin (aika/tilavuus<>tilavuus) 

2.3.2 CST (Capillary Suction Time) 

CST mitattiin aiemmin kuvatun menetelmän mukaan (Baskerville ja Gale 1968). 
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Mittaukseen tarvittava laitteisto on esitetty kuvassa 1. Menetelmässä mitataan lietteen 
sisältämän veden imeytymisaika standardisuodatinpaperiin. Laitteisto koostuu 
kahdesta runkokappaleesta, joiden väliin asetetaan suodatinpaperi. Päällimmäisessä 
levyssä on reikä sylinteriä varten, johon lietenäyte lisätään. Suodatinpaperin aikaan 
saaman imun vaikutuksesta lietteen sisältämä vesi imeytyy ympyränmuotoisesti 
suodattimeen: imeydyttyään 3,2 cm:ä kosentrisesti lieriön keskipisteestä laskettuna 
sulkeutuu virtapiiri, mikä käynnistää kellon. Nesterintaman edettyä 4,5 cm:ä virtapiiri 
sulkeutuu ja kello pysähtyy. Tämä aika on kvantitatiivisesti suhteessa lietteen 
suodatusominaisuuksien kanssa (tietyllä suodatinpaperilla). 

Kello  
seconds 

Vahvistin 

Näytesylinteri, joka lepää 
suodatinpaperin päällä 

Suodatusalusta III /)- 
(päältä) 	 C C© 

0 	 0 
Näytesylinteri 

Näytesylinterin pidikkeet 

Paksu suodatinpaperi 

Suodatusalusta 	 Alusta 
(sivulta) 

Kuva 1. CST—laitteiston kaaviokuva. 

2.3.3 Puristuvuus 

Lietteiden puristuskokeet suoritettiin VTT/Poltto— ja lämpötekniikan laboratorion 
laboratoriomittakaavan mäntäpuristimella (kuva 2). Puristuskokeissa pyrittiin simu-
loimaan suotonauhapuristimen toimintaa. Männän pinta—ala oli 0,02 mz  ja puristus—
paine 20 bar. Laitteiston säätö ja tiedonkeruu tapahtui mikrotietokoneella, mikä 
mahdollisti reaaliaikaisen kuiva—ainepitoisuuden, paineen, poistetun veden massan, 
kakun paksuuden ja kakun lämpötilan tarkkailun. 

Näytteet esikäsiteltiin joko Fenton— menetelmällä tai emäs—happokäsittelyllä. Vertai-
luna käytettiin vastaavia lietteitä, jotka kunnostettin ko. puhdistamolla käytössäole-
valla polymeerillä puhdistamolta saadun annostuksen mukaan. Kaikki puristuskokeet 
tehtiin 50%/50% seoksina kuitulietteen kanssa. Kuituliete oli peräisin Yhtyneiden 
Paperitehtaiden Jämsänkosken tehtailta. 
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1. Hiertolaitteisto 
2. Erottuneen veden letkut 
3. Sylinteri 
4. Vaaka 
5. Männät 
6. Mäntiin kytketyt 

ultraäänidetektorit ja termoparit 
7. Hydraulisylinteri 
8. Paineanturi 
9. Lineaaripotentiometri 
10. Näyte 
11. Mikrotietokone 

Kuva 2. Kaaviokuva puristuslaitteistosta. 

12. Signaali erottuneen 
veden määrästä 

13. Painesignaali 
15. Männän asennon signaali (0-400 mm) 
16. Lämpötilan mittaus (0-100°C) 
17. Hiertokulman säåtö (0-180°C) 
18. Ultraäänien säåtö (20-100) 
19. Jännitesäätö (0-110 V) 
20. Nopeussäätö (0,05-3,2 mm/s) 
21. Painesäätö (0-150 bar) 
22. Säätöventtiili 
23. Hydrauliikkapiiri 

2.4 Lietteen pintakemiallinen analysointi 

2.4.1 Zeta—potentiaali 

Näytteiden zeta—potentiaali määritettiin Malvern Z—sizer II —laitteella ennen ja 
jälkeen kunnostuksen. Näytteet laimennettiin vesijohtoveteen ennen mittausta. 

2.4.2 Kontaktikulma 

Veden ja lietepartikkelien välinen kontaktikulma mitattiin kuten on esitetty viitteessä 
Ström ym. (1990). Menetelmässä lietenäyte suodatetaan suodattimelle. Suodattimesta 
leikataan pala ja siirretään laitteeseen, jolla näytettä liikutetaan tasaisella nopeudella 
veteen ja vedestä pois. Näyte kuljetetaan useaan kertaan edestakaisin ja tapahtuma 
kuvataan videokameralla. Televisiomonitorilta on mahdollista mitata nestepinnan ja 
lietefilmin välinen kulma erittäin tarkasti. Saadut tulokset ovat usean mittauksen 
(ylöspäin/alaspäin) keskiarvoja. 



2.4.3 FTIR 

FTIR (Fourier—muunnos infrapunaspektroskopia) —spektrit ajettiin pakastekuivatuista 
lietenäytteistä (alkuperäiset sekä Fenton—käsitellyt lietteet) Bruker IFS 66 FTIR-
laitteistolla käyttämällä ns. diffuusioreflektanssitekniikkaa (DRIFT; yleensä 32 
skannausta). Mittaukset tehtiin aaltolukualueella 400 — 4000 1/cm ja tulostettiin 
absorbanssispektreinä. 

2.5 Lietesuodoksen analysointi 

2.5.1 BOD„ COD 

Alkuperäisten ja käsiteltyjen näytteiden suodoksista määritettiin biologinen hapenku-
lutus (BHK,) menetelmällä SFS 3019 ja kemiallinen hapenkulutus (COD) menetel-
mällä SFS 3020. 

2.5.2 Fosfori 

Fosforipitoisuus määritettiin kuivapolton (550°C) jälkeen kolorimetrisesti käyttäen 
apuaineena sinkkioksidia (menetelmä VTT-4453-91). 

2.5.3 AOX 

Määritykset suoritettiin menetelmän SCAN—W9 "Sellutehtaiden jätevedet — Or-
gaanisesti sidotun kloorin määrittäminen AOX—menetelmällä" mukaisesti. 

2.6 Puhtaiden lietekomponenttien käsittelyt 

Fenton—käsittelyn mekanismin selvittämiseksi suoritettiin valituille, puhtaille malli-
komponenteille Fenton—kunnostus kuten lietteillekin. Mallikomponentteina käytettiin 
seuraavia: 

Avicel (Serva, Feinbiochemica) 
Indulin (Westvaco, Chemical Division, sa—mäntyligniini) 
Lenzing—ksylaani (ei—substituoitu polyksyloosi viskoosiprosessista) 
Ksantaani (Kelzan S, Kelco; bakteeripolysakkaridi) 
Rhamsaani (Rhamsan Gum KIA112; bakteeripolysakkaridi) 

Fenton—käsittelyn jälkeen osa näytteistä suodatettiin ja suodoksista määritettiin 
vapautuneiden pelkistävien yhdisteiden määrä (Sumner & Somers 1949). Ligniinin 
osalta määritettiin suodoksen aromaattisten yhdisteiden määrä aallonpituudella 
A280 nm ennen ja jälkeen käsittelyn. Käsittelyn vaikutus näytteiden viskositeettiin 
mitattiin joko Bohlin Rheometer —laitteella (polysakkaridit) tai menetelmän 'Vis-
kositeetti kuparietyleenidiamiiniliuoksessa" SCAN—CM 15:88 mukaan. Käsittelyn 
vaikutuksia bakteeripolymeerien ja lietteistä eristettyjen polymeerien molekyylikoko-
jakaumaan tutkittiin geelisuodatuksella, joissa standardeina käytettiin molekyylipai-
noltaan tunnettuja pullulaanipolysakkarideja. Vertailuna kaikille edellisilla puhtaille 
komponenteille käytettiin lietteistä (AK, SS, KAI, KA3) eristettyjä polymeerejä. 

2.7 Mikroskopointi 

Lietteiden flokkirakennetta tutkittiin mikroskooppisesti märkänäytteistä. Lietteitä 
kuvattiin pääasiassa käyttäen mikroskooppiin liitettyä videokameraa ja —printteriä tai 
valokuvaamalla. 
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3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

3.1 Polysakkaridien merkitys vedensidonnassa 

3.1.1 Polysakkaridien tuotto puhdasviljelmillä 

Polysakkaridien tuottoa tutkittiin eri mikrobikannoilla ja eri olosuhteissa niiden 
ominaisuuksien ja vedensidontakyvyn välisen riippuvuuden selvittämiseksi. 

Ravistelukasvatukset. Aktiivilietteestä ja paperikoneen kiertovedestä peräisin olevia 
kantoja kasvatettiin eri alustoilla, mutta tuoton optimointia eri kannoilla ei varsinai-
sesti tehty. Tuottomäärät eri kannoilla on esitetty kuvassa 3. Kuvassa on esitetty 
maksimaaliset tuotot tutkituilla alustoilla ja kannoilla. 

Paperikoneelta eristetyt kannat tuottivat jonkin verran enemmän polysakkaridia kuin 
aktiivilietekannat. Paperikonekannat kasvoivat parhaiten runsaasti sokeria sisältävällä 
alustalla (Fuchs). Sen sijaan aktiivilietekannoilla paras polysakkaridien tuotto 
saavutettiin Luria—alustalla tai mineraalialustalla, jossa hiilenlähteenä oli pyruvaatti. 
Mikään lietekannoista ei kasvanut sokeria sisältävällä alustalla. Lietekannoilla tuotto 
oli hyvin vaihteleva riippuen käytetystä alustasta (taulukko 3). 

Zwittergent—käsittely uuttaa soluseinäkapselin lisäksi myös seinän funktionaalisia 
rakenteita kuten lipopolysakkarideja (LPS) ja proteiineja (Domenico ym. 1989). 
Uutteet sisälsivätkin vaihtelevia määriä proteiinia, 50 — 100% polysakkaridien 
määrästä. Koska uutteen koostumusta LPS:n osalta ei tarkemmin analysoitu, on 
mahdotonta arvioida niiden osuutta uutetusta, hiilihydraattipitoisesta materiaalista. 

Kanta 	MSN 21 

7V22 

	

7V66 
	 Aktiivilietekannat 

7V87 

3V122 

E2 

II P4 

	

n1 
	 Paperikonekannat 

E102 

E61 

Vii 

VI 41 

E25 

E120 

Iv 

111 89 

TR1 

E42 

0 	 500 	1.000 	1,500 	2.000 

Hiilihydraattimäärä, mg/g 

Kuva 3. Tuotetut polysakkaridimäärät eri kannoilla. 
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Taulukko 3. Aktiivilietekantojen polysakkaridien tuotto kolmella eri alustalla. 

Kanta 	 Hiilihydraattimäärä, mg/g 
Alusta Luria 	Alusta MBA 	Alusta MBP 

MSN 21 165 61 172 
7V22 285 17 9 
7V66 54 16 15 
7V87 260 116 68 
3 V 122 67 20 295 

Fermentorikasvatukset. Koska polysakkaridien tuotto ravisteluviljelmissä oli 
suhteellisen vähäinen suoritettiin muutama fermentorikasvatus polysakkaridien 
tuottamiseksi suuremmassa mitassa. Kasvatuksissa käytettiin kantoja Z. ramigera 1-
16—M, sekä sen geneettisesti muunneltua varianttia 1-16—M + 1cl1 ja kantaa 7V66. 
Polysakkaridisaannot eri kasvatuksissa on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Mikrobikantojen hiilihydraatti— ja proteiinipitoisuudet fermentori-
kasvatuksissa. 

Kanta Alusta Hiilihydraattipitoisuus 
mg/g 

Proteiinipitoisuus 
mg/g 

1-16—M MBP 1,5 0,9 
16—M Luria 2,9 1,2 
1-16—M + 1c11 MBP 0,8 1,4 
1-16—M + 1c11 Luria 3,3 1,7 
V66 Luria 2,2 2,0 

Polysakkaridien saanto fermentorikasvatuksissa oli erittäin niukka. Kannalla 7V66 
tuotto oli alle 5% verrattuna saantoon ravisteluviljelmässä. Z. ramigeran (kanta 115) 
on todettu tuottavan solunulkoista polysakkaridia 38 g/1 glukoosipohjaisella alustalla 
(Nordberg ja Enfors 1982). Tässä työssä tutkittu kanta Z. ramigera 1-16—M sen 
sijaan kasvoi hyvin huonosti glukoosia sisältävällä alustalla. 

Kaikki tutkitut kannat, lukuun ottamatta kantaa Z. ramigera 1-16—M + 1c11, olivat 
flokkuloituvia. Fermentorikasvatuksissa kannat kuitenkin menettivät kyvyn flokkuloi-
tua. Tämä viittaa epäsuorasti siihen, että solunulkoisella polysakkaridilla olisi 
yhteyttä flokkulaatioon. 

3.1.2 Polysakkaridien koostumus 

Kasvatusalustalla ei havaittu vaikutusta tuotetun polysakkaridin koostumukseen 
tietyllä kannalla ravistelukasvatuksissa. Sen sijaan kasvatustavalla (ravistelu/fermen-
tori) ja genotyypillä oli merkittävä vaikutus polysakkaridien sokerikoostumukseen 
(kuva 4). 

Yleisimmät sokerikomponentit olivat glukoosi, galaktoosi ja mannoosi. Nämä sokerit 
ovat myös tyypillisiä LPS:n samoin kuin yleisesti tunnettujen mikrobipolysakkaridien 
rakenneosia. Analysointia häiritsi uutteen heterogeenisuus. Malliaineiden puutteen 
vuoksi vain osa (10 — 20 %) uutteiden sisältämistä yhdisteistä pystyttiin tunnista-
maan. 
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® Glukoosi E] Galaktoosi 	® Mannoosi [] Sokerihapot [] Muut 

Kuva 4. Eristetyn polysakkaridin koostumus: A) kannalla MSN 21 Luria (L)— ja 
MBP (P)— alustalla ravistelukasvatuksessa, B) kannalla MSN 21 ravistelu(S)— ja 
fermentori (F) kasvatuksessa ja C) kannalla Z.ramigera 1-16—M (V) ja sen mutantil-
la Zramigera 1-16—M + 1c11 (M). 

3.1.3 Polysakkaridien vaikutus suodattuvuuteen 

Polysakkaridien merkitystä vedensidontaan selvitettiin määrittämällä suodatusvas-
tukset käsittelemättömistä näytteistä sekä näytteistä, joista polysakkaridit oli poistettu 
uuttamalla. Ravisteluviljelmissä kasvatetuilla puhdasviljelmillä suodatusvastus 
tyypillisesti pieneni polysakkaridien uuton jälkeen (kuva 5). Parhaimmillaan suoda-
tusvastuksen arvo pieneni lähes dekadin verran, yleisesti aleneminen oli 30 — 70 %. 
Sen sijaan fermentorikasvatuksissa samalla kannalla ja samalla alustalla ei suodatus-
vastuksen alenemista todettu, vaan päinvastoin tyypillistä oli sv —arvojen suurene-
minen (kuva 5). Selityksenä saattaa olla kasvatusolosuhteiden erilaisuus fermento-
rissa; mm. leikkausvoimat olivat suuremmat, mikä on voinut vaikuttaa hiilihydraat-
tien muodostumiseen ja soluseinän rakenteen muutoksiin. Kuten aiemmin mainittiin, 
hiilihydraattien tuotto pieneni ja flokkautumiskyky katosi fermentorikasvatuksissa. 

Epäsuorasti polysakkaridien sv —arvoa suurentava vaikutus osoitettiin myös lisäämällä 
kasvatusviljelmään tunnettu määrä ksantaania (glukoosia, mannoosia, glukuronihap-
poa, asetaattia ja pyruvaattia sisältävä bakteeripolymeeri), jolloin selvä sv —arvon 
kasvu havaittiin jo pitoisuudella 0,01% mikrobin kuiva—aineesta (kuva 6). Tämä 
määrä vastaa varsin yleisesti uuttuvaa hiilihydraatti—määrää tutkituilla kannoilla. 

3.1.4 Johtopäätöksiä polysakkaridien muodostumisesta ja merkityksestä vedenpoistossa 

1. Kasvatusolosuhteet vaikuttivat keskeisesti tuotetun polysakkaridin määrään 
puhdasviljelmillä. Aktiivilietekannoilla tuotetun polysakkaridin määrä oli melko 
alhainen. Polysakkarideilla on merkitystä mikrobiflokkulaatiossa. 

2. Polysakkaridin koostumus on tyypillinen kullekin kannalle. 
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3. Polysakkaridien poisto pienentää ja polysakkaridien lisäys suurentaa suodatusvas-
tusta. 

Koska polysakkaridien tuottaminen käytettävissä olevilla. kannoilla oli työlästä ja 
aikaavievää, päätettiin luopua polysakkarideja hydrolysoivien entsyymien seulonnasta 
lietenäytteistä ja tuotosta bakteerifaagien avulla. Sen sijaan päätettiin keskittyä 
lietteiden pintaominaisuuksien karakterisointiin vedensidontakykyä silmällä pitäen. 

Kanta 
Ravistelukasvatus 

MSN 21 

7V87 

7V22 

1-16-M+'I cl 1 

E2 

II P4 

TR1 

III 89 

Iv 

Fermentorikasvatus 
1-16-M 

1-16-M+1c11 

7V66 

0 	1.000 	2.000 	3.000 	4.000 	5.000 

Ominaissuodatusvastus, 1012  m kg 1  

® Ennen uuttoa 	Uuton Jälkeen 

Kuva 5. Ominaissuodatusvastuksen arvot eri kannoilla ravisteluviljelmissä ja fermen-
torikasvatuksissa ennen ja jälkeen polysakkaridiuuton. 

1-16-M 

1-16-M 

0 	 2.000 	4.000 	6.000 	8.000 

Ominaissuodatusvastus, 1 012  m kg 1  

Vertailu EI Lisäyksen jälkeen 

Kuva 6. Ksantaanin lisäyksen vaikutus ominaissuodatusvastukseen. 
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3.2 Lietteiden käsittelyt 

3.2.1 Kunnostuksen vaikutus vedenpoistoon 

Aikaisempien tutkimusten perusteella ei ole voitu selvittää lietteen koostumuksen ja 
vedensidonnan (suodattuvuuden) välisiä yhteyksiä. Koska polysakkarideilla havaittiin 
tässä tutkimuksessa olevan keskeinen merkitys mikrobisuspensioiden vedensidonnas-
sa, pyrittiin polysakkaridien merkitys selvittämään myös lietteiden osalta. Lisäksi 
tutkittiin lietteiden pintakemiallisia ominaisuuksia ja muutoksia kemiallisten käsitte-
lyiden vaikutuksesta. Menetelmiksi valittiin hapettava Fenton—käsittely, sekä emäs-
happo —käsittely. Fenton—käsittelyssä (f—käsittely) vetyperoksidin avulla tuotetaan 
reaktiivisia hydroksyyliradikaaleja. Menetelmä on ollut erittäin tehokas kunnostus—
käsittely kaikille tähän mennessä tutkituille näytteille. Emäs—happokäsittely (eh—
käsittely) puolestaan valittiin uutena, kirjallisuudessa lupaavia tuloksia antaneena 
käsittelynä. Polyclektrolyyttikäsittely, joka sinänsä ei kemiallisesti muuta lietteen 
kemiallista koostumusta, valittiin käytössä olevaksi referenssikäsittelyksi. 

3.2.1.1 Suotautuvuus 

Eri tehtailta toimitetut lietenäytteet erosivat suuresti flokkirakenteen (taulukko 6) ja 
suodatusvastuksen suhteen (taulukko 7). Korkeakuormitteisten laitosten (SS ja MA) 
lietteiden flokkirakenrrc oli tutkimuksen alkuvaiheessa, ennen prosessimuutoksia, 
hyvin löysästi aggregoitunut ja viskoosi. Myöhemmin kummankin laitoksen lietteen 
ominaisuudet paranivat oleellisesti suoritettujen prosessimuutosten jälkeen: Mäntässä 
sulfiittitehdas suljettiin (jäljellä mm. paperitehdas ja siistaamo) ja Savon Sellussa 
jätevedenkäsittelyä muutettiin poistamalla anaerobinen vaihe ennen aktiivilietekäsit-
telyä. 

Alhainen kuormitus muilla tutkituilla laitoksilla näkyi selvästi myös lietteen flokki-
rakenteessa. Äärimmäisenä esimerkkinä oli Kaipola, jossa liete oli hyvin kompaktia 
ja erittäin helposti suodattuvaa (taulukko 6 ja taulukko 7). Aänekoskella liete oli 
yleensä kompaktia, paitsi viimeisellä näytekerralla (AK IV), jolloin laitoksen 
toimintaa häiritsi paisuntaliete. 

Käsittelemättömien näytteiden suotautuvuusominaisuudet näyttävät korreloivan 
laitosten kuormituksen kanssa: korkea kuormitus aikaansai huonosti suodattuvan 
lietteen ja päinvastoin. Kuitenkin kaikkien lietteiden ominaissuodatusvastus pieneni 
f— käsittelyn jälkeen. Suurimmat muutokset tapahtuivat Mäntän ja Savon Sellun 
lietteillä. Matalakuormitteisilla laitoksilla (KA ja KN) muutokset olivat käytännössä 
merkityksettömiä. 

Taulukko 6. Tietoja jätevedenkäsittelystä ja aktiivilietteen flokkirakenteesta 

Tehdas Jätevesimäärä, Arvioitu org. Flokin rakenne 
m3/d x 103  kuormitus, 

kg BOD7/m3 xd 

SS 10 3,3 Hyytelömäinen 
MÄ 20-35 2,6 Löysästi 

aggregoitunut 
ÄK 45 1,2 Kompakti 
KN 90 0,4 Kompakti 
KA 26 0,8 Hyvin kompakti 
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Taulukko 7. Lietteiden suotautuvuus ennen ja jälkeen Fenton— ja emäshappo-
kunnostuksen. 

Suodatusvastus, 10`2mkg-1 	CST,s 

Näyte 	 Kontrolli 	F—käs./eh- 	Kontrolli 	F—käs./eh-  Käsitelty, 
käsittely 	 käsittely 	P444K 

(nig /g) 

SS /I 2300 <10 184 8 
/II 1530 <10 114 10 
/1I1 2720 <10 237 10 
/IV 80 10/9 45 4/18 

MÄ /I 6660 70 113 5 
/11 4450 720 146 36 
/111 725 105 82 25 
/IV 1815 85 210 14 

ÄK /1 60 20 124 106 
/11 70 20 130 59 
/111 100 190 138 71 
/IV 1630 250/40 186 21/44 

KIN /I 30 10 54 44 
KA1 /I 15 10 12 11 

/II 28 10/6 13 8/10 
KA3 /1 5 <5 10 9 

/II 10 5/2 8 6/7 

50(18) 

8(10) 

30(33) 

Muutamia lietteitä kunnostettiin vertailun vuoksi myös kaupallisella polyelektrolyy-
tillä (P44K). Suotautuvuustulokset olivat tällöin vertailukelpoisia f—kunnostuksen 
kanssa, mutta polymeerin kulutus oli tavallista suurempi, 10 — 33 g/kg lietettä. 

Lietteen polysakkaridimäärällä ja ominaissuodatusvastuksella näytti olevan positii-
vinen yhteys (kuva 7). Korkeakuormitteisissa laitoksissa polysakkaridimäärät 
vaihtelivat suuresti (100 — 300 mg/g) verrattuna matalakuormitteisiin laitoksiin, jossa 
aktiiviliete oli huomattavan stabiilia luonteeltaan (vrt. ps—analyysit). Myös KA-
lietteissä polysakkaridi—pitoisuus oli eräissä näytteissä suhteellisen korkea, vaikka 
lietteen suotautumisessa ei ongelmia esiintynytkään. 

Eräänä syynä ps— tulosten hajontaan saattaa olla käytetyn hiilihydraatti—analyysin 
alttius häiriötekijöille. Sentrifugoimalla lietteestä erottuva aines on erittäin heterogee-
nista, ja kaikkien komponenttien reagointi hiilihydraatti—analyysissä on epäselvää. 
Hiilihydraatti—analyysin spesifisyyttä selvitettiin kokeessa, jossa kaikki lietteen 
fraktioinnissa ja hiilihydraattien analysoinnissa syntyvät jakeet analysoitiin ko. 
menetelmällä. Tällöin todettiin suurimman osan polysakkarideista olevan oikeassa 
fraktiossa. Toisaalta vain n. 10 — 15% polysakkaridiuutteen komponenteista pystyt-
tiin tunnistamaan sokereiksi GC/MS—analyysissä (vrt. ps—analyysit). 
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Kuva 7. Polysakkaridimäärän ja suodatusvastuksen välinen yhteys. 

3.2.1.2 Puristuvuus 

Koska mitään tutkituista lietteistä ei pystytty puristamaan sellaisenaan, suoritettiin 
puristuskokeet lisäämällä kaikkiin näytteisiin kuitulietettä (50% kuiva—aineesta). 
Kaikille näytteille käytettiin samaa Yhtyneiden Paperitehtaiden Jämsänkosken 
tehtaiden kuitulietettä, jonka kuiva—ainepitoisuus oli 4 %. Taulukossa 8 on esitetty 
f—kunnostuksella sekä emäs—happokäsittelyissä saavutetut kakkujen ka—pitoisuudet 
ja alitteen ka—% lietenäytteen kuiva —aineesta. Vertailuna on polymeerillä kunnostetut 
näytteet. Polymeerikunnostukseen käytettiin ko. laitoksen käyttämää polymeeriä 
kultakin laitokselta saadun annostusohjeen mukaan. 

Kakun ka—pitoisuuden ja alitteen laadun perusteella arvioituna polyelektrolyytti-
kunnostus antoi parhaimmat tulokset. Helposti suodattuvilla, hyvillä näytteillä, kuten 
KA1 ja KA3, kaikki menetelmät antoivat tyydyttävän tuloksen. Tuloksiin on kuiten-
kin syytä suhtautua varauksin, koska ne perustuvat vain yhteen kokeeseen. Vaihtelut 
rinnakkaisten puristuskokeiden välillä todettiin huomattaviksi. Lisäksi f— käsittelyn ja 
eh—käsittelyn osalta puristuskokeita ei käytännön syistä voitu suorittaa välittömästi 
kunnostuksen jälkeen, mikä todennäköisesti on huonontanut ko. menetelmillä 
saavutettuja tuloksia. 

Vedenerottumisen dynamiikassa oli huomattavia eroja näytteiden välillä eri käsitte-
lyiden jälkeen (kuvat 8 a—b, sekä liitteet 1/1 — 1/4)). Kuvassa 8 on esitetty puristus—
kokeen eteneminen ÄK—vertailunäytteessä ja f—kunnostetussa KA3—näytteessä. Kun 
laitoksella on ongelmia (ÄK, paisuntaliete), tarvitaan pitkä puristusaika ja korkea 
paine, jotta saavutetaan kohtuullinen kakun ka—pitoisuus (kuva 8 a). Helposti 
suodattuvalle lietteelle on tyypillistä veden erottuminen vähäisellä puristuksella (kuva 
8 b). 
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Taulukko 8. Tulokset puristuskokeista; F=Fenton—käsittely, EH=emäshappokäsittely 
ja V=polyelektrolyyttikäsittely. 

Näyte 	 Kakun ka—% 	 Alite ka—% 

ÄK/F 	 36,2 	 1,8 
ÄK/EH 	 38,9 	 1,9 
ÄK/V 	 38,3 	 1,1 

SS/F 34,4 1,2 
SS/EH 42,9 0,8 
SSN 54,1 0,2 

KA1/F 41,6 0,9 
KA1/EH 46,3 0,7 
KA1/V 45,9 0,4 

KA3/F 45,2 0,6 
KA3/EH 48,4 0,7 
KA3/V 42,1 0,4 

3.2.2 Pintaominaisuudet ja lieteanalytiikka 

3.2.2.1 Pintakemia 

Taulukkoon 9 on koottu tulokset lietteiden pintavarauksissa ja kontaktikulmissa 
tapahtuneista muutoksista f—kunnostuksen vaikutuksesta. Suurimmat muutokset 
lietteen pintaominaisuuksissa käsittelyn vaikutuksesta todettiin SS— ja MÄ—näytteis-
sä, joissa flokkien pintavaraus muuttui selvimmin vähemmän negatiiviseksi. Samoin 
myös muutokset kontaktikulmassa, joka kuvaa lietteen hydrofiilisyyden muutoksia, 
olivat huomattavimmat. Samoin kunnostuksen vaikutukset ilmenivät selvästi 
AK/IIl:ssa, jossa liete oli paisuntatilassa. 

KA—lietteiden stabilisuus ilmeni hyvin myös pintaominaisuuksissa. Varsinkin 
muutokset kontaktikulmassa olivat hyvin vähäiset. 

Korkea suodatusvastus MÄ— ja SS—lietteillä voidaan ainakin osittain selittää liettei-
den pintaominaisuuksilla. Korkea zeta—potentiaali ja alhainen kontaktikulma (hydro-
fiilisyys) molemmat vaikeuttavat tehokasta flokkulaaatiota. Pieni kontaktikulma 
saattaa aiheutua runsaasta solunulkoisesta polysakkaridipitoisuudesta, mikä havaitaan 
myös korkeana suodatusvastuksena. 

Fenton—kunnostus muuttaa selkeästi lietteen pintaominaisuuksia, mutta vaikutusme-
kanismi on edelleen tuntematon. Mahdollisesti polysakkaridien hydroksyyliryhmät 
hapettuvat kunnostuksen yhteydessä karbonyyli— ja karboksyyliryhmiksi, jotka ovat 
hydrofobisempia alhaisessa pH:ssa. Samoin myös solunulkoisten proteiinien denatu-
roituminen kunnostuksessa saattaa aikaansaada paremmat suodatusominaisuudet. 
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Kuva 8. Puristuskoe a) f—kunnostetulla KA—lietteellä ja b) polyelektrolyyttikunnos-
tetulla ÄK—lietteellä yhdessä kuitulietteen kanssa (1:1). 



Taulukko 9. Lietteiden pintaominaisuudet Fenton—käsittelyn jälkeen. Suluissa 
kontaktikulma—arvot eh—kunnostetuille näytteille. 

Näyte 	 Zeta—potentiaali, mV 
	

Kontaktikulma, astetta 

Kontrolli Kunnostus 	Kontrolli Kunnostus 

SS 	/1 24 —16 29 35 
/1I —18 —16 30 35 (45) 

MÄ 	/10 —24 —12 32 33 
/11 — — 29 35 

ÄK 	/1 —19 —19 36 37 
/1I —14 —13 37 38 
/IV —17 —11 31 36 (37) 

KN —19 —18 36 35 
KA/A /1 —14 —16 31 36 

/11 —14 —5 36 37 (36) 
KA/B /I — — 35 36 

/II —13 —6 36 37 (36) 

3.2.2.2 Polysakkaridianalyysit 

Koska polysakkaridien kokonaismäärän todettiin selvästi vaikuttavan lietteen 
vedenpoisto—ominaisuuksiin, pyrittiin lietteiden polysakkaridien sokerikoostumuksen 
analysoinnilla selventämään tätä korrelaatiota. Saadut tulokset on koottu taulukkoon 
10. 

Lietteiden vedenpoisto—ominaisuuksien ja sokerikoostumuksen välille ei voitu löytää 
yhteyttä tässä tutkimuksessa analysoitujen näytteiden perusteella. Tuloksista on 
kuitenkin mahdollista todeta, että korkeasti kuormitetuilla laitoksilla (SS ja MÅ) 
lietteiden sokerikoostumus vaihtelee suuresti eri aikoina. Tämä kuvastaa mahdolli-
sesti myös puhdistamon mikrobipopulaation suurta vaihtuvuutta näillä laitoksilla. Sen 
sijaan AK—liete näyttää sokerianalyysienkin perusteella olevan hyvin stabiilia, kun 
otetaan huomioon, että sieltä tutkittujen näytteiden ottoajankohdilla oli eroa useita 
viikkoja. 

On kuitenkin syytä todeta, että lietteiden sisältämistä yhdisteistä vain pieni osa oli 
mahdollista tunnistaa. 

Taulukko 10. Lietteiden polysakkaridien sokerianalyysit. 

Näyte 	Sokerikomponentti, % 	 Hapot* 
Glu 	Gal 	Man 	Ara 	Ksyl 	Rham 

SS/I 39 16 9 2 6 21 6 
SS/II 28 25 13 25 10 — — 

MÄ/I 23 19 10 4 3 9 9 
MÄ/II 29 8 13 5 13 18 7 
MÄ/III 30 39 11 11 6 — — 

ÄK/I 39 19 18 3 4 12 5 
ÄK/II 39 21 17 3 4 10 4 

KN/I 34 19 15 2 12 12 4 

* Sisältää aldoni— ja uronihapot 
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3.2.2.3 FTIR 

FTIR-analyysit ajettiin näytteistä SS/IV, ÄK/IV, KA1/II ja KA3/II ennen ja jälkeen 
f-kunnostuksen. Spektrit on esitetty kuvassa 9. Analyysien tarkoituksena oli selvittää, 
onko lietteissä mahdollista havaita sellaisia funktionaalisten ryhmien muutoksia, jotka 
myös selittäisivät muutokset pintakemiassa ja suodatusominaisuuksissa. 

Yleisesti voidaan todeta, että lietenäytteistä saadut spektrit muistuttavat heteropoly-
sakkarideja, kuten hemiselluloosia. Spektreissä esiintyy myös vähäisessä määrin 
aromaattisille yhdisteille (ligniini) ja polyamideille (proteiinit) tyypillisiä piikkejä. 
Sen sijaan niissä ei saatu näkyviin fosforia, klooria tai typpeä sisältäviä rakenteita. 

Fenton-kunnostuksen vaikutuksesta spektreihin voidaan todeta seuraavaa: 

- karbonyyliryhmien C=O määrä lisääntyi vähäisessä määrin 

- karboksyyliryhmien -COOH määrä lisääntyi vähäisessä määrin 

- sidosten -C-O ja -C-O-C määrä lisääntyi edellisiä voimakkaammin 

- aromaattisten rakenteiden määrä alentui vähäisessä määrin 

- amidirakenteiden määrä alentui vähäisessä määrin 

Tulokset ovat sopusoinnussa yleisen teorian kanssa Fenton-reaktion vaikutuksesta 
hiilihydraatteihin, minkä mukaan tapahtuu hapettumista karbonyyli- ja karboksyyli-
ryhmien samanaikaisen muodostumisen myötä. Sen sijaan kirjallisuudesta ei löytynyt 
tietoa Fenton-reagenssin vaikutuksesta aromaattisiin aineisiin ja polypeptideihin. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että käsittely hajottaa flokkirakenteen (pilkkoutu-
minen ja fragmenttien osittainen hajoaminen), jolloin tapahtuu myös osittaista 
hapettumista. Sen sijaan analyysissä todetut muutokset funktionaalisten ryhmien 
määrissä olivat niin pienet, ettei niillä olettaisi olevan pintakemiallista merkitystä. 
Tämä tulos on yllättävä, koska visuaaliset muutokset lietteissä f-kunnostuksen 
jälkeen olivat erittäin merkittäviä; mm. flokkikoko kasvoi niin suureksi, ettei sitä 
pystytty mittaamaan käsittelyn jälkeen (kuva 13). Mahdollisesti hyvinkin pienet 
muutokset lietepartikkelien pintaominaisuuksissa voivat siten oleellisesti muuttaa 
niiden ominaisuuksia. 

3.2.3 Suodoksen ominaisuudet 

3.2.3.1 BOD„ COD ja fosfori 

Kunnostuksen vaikutuksia suodoksen laatuun arvioitiin mittaamalla suodoksen 
biokemiallinen ja kemiallinen hapenkulutus (BOD., ja COD), sekä fosforipitoisuus 
Fenton-käsittelyn ja eräissä tapauksissa emäs-happo -käsittelyn jälkeen. Tulokset on 
esitetty taulukoissa 11 ja 12. 
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Taulukko 11. Kunnostuksen vaikutus biokemialliseen ja kemialliseen hapenkulutuk-
seen (f= fenton-käsittely, eh=emäs-happo -käsittely). 

Näyte BOD7, mg/1 

Vertailu F-käsit. 	Eh-käsit. 

COD, mg/I 

Vertailu 	F-käsit. Eh-käsit. 

SS 	/III 5 190 	- 730 780 - 
/IV - - 	- 1100 2700 3600 

MÄ /III 100 610 	- 750 2100 - 
ÄK 	/III 410 1600 	- 1100 2900 - 

/IV - - 	- 2500 3700 4500 
KA1 /1 340 110 	- 80 640 - 

/II - - 	- 340 1900 2400 

Kuten oli odotettavissakin, f-kunnostus nosti sekä BOD7- että COD -arvoja. Eniten 
arvot lisääntyivät SS-, MÄ- ja ÄK (paisuntaliete) -näytteissä. Sen sijaan on 
huomattavaa suhteellisen vähäinen biokemiallisen hapenkulutuksen muutos KA-
lietteissä, vaikka COD-arvot kohosivatkin. Prosessiteknisesti hapenkulutuksen 
lisääntyminen on huomattava haitta, koska rejektin palauttaminen lisää laitoksen 
kuormaa ja aikaansaa sisäisen kuormituskierron. Toisaalta on kuitenkin todettava, että 
f-kunnostusta ei oltu optimoitu millekään lietteelle. Aikaisemman kokemuksen 
mukaan sekä lämpötilan laskulla että käsittelyajalla voidaan vaikuttaa suodoksen 
ominaisuuksiin ilman heikentävää muutosta suodatusvastuksessa. 

Emäs-happo -käsittelyssä suodoksen BOD,- ja COD arvot kasvoivat edelleen f-
käsittelyyn verrattuna. 

Kuten taulukosta 12 voidaan todeta, f-kunnostus vapautti suodokseen huomattavassa 
määrin lictteeseen sitoutunutta fosforia. MÄ- ja AK-lietteistä vapautui n. 40 - 50% 
lietteiden sisältämästä fosforista. Sen sijaan KA-lietteistä vapautui vain 10 - 15%, 
vaikka lietteidcn sisältämässä kokonais-P-määrässä ei ollut oleellisia eroja. KA-
näytteiden tiiviistä, lähes granulimaisesta flokista fosforin uuttuminen f-kunnostuk-
sessa oli huomattavan vähäistä. 

Niillä laitoksilla, joissa prosessiin lisätään ravinteita, fosforin palauttaminen vähentää 
kemikaalikustannuksia. 

Taulukko 12. Fenton-kunnostuksen vaikutus suodoksen fosforipitoisuuteen. Suluissa 
%-osuus lietteen kokonaisfosforimäärästä. 

Näyte 

Fosfori, mg/1 

Kontrolli F-käsit. EH-käsit. 

SS 	/III 1 6 - 
/IV 5 52 (49) 73 (67) 

MÄ 16 46 - 
AK 	/III 9 34 - 

/IV 21 50 (36) 63 (45) 
KA1 /I 0,1 5 - 

/II 2 13 (15) 11 (10) 
KA3 /I 0,2 8 - 

/II 1 9 (11) 6 (6) 
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3.2.3.2 AOX 

Koska f-kunnostus on hapettava reaktio, selvitettiin miten se vaikuttaa lietteiden 
AOX-pitoisuuteen. Tulokset on esitetty taulukossa 13. Saadut arvot ovat nettoreduk-
tioita. SS- ja KA-raakalietteiden AOX-pitoisuus oli niin alhainen, ettei tuloksia 
voida luotettavasti käyttää vaikutuksen arvioinnissa. Muiden lietteiden osalta tulokset 
olivat vaihtelevia. ÄK- ja MÄ---lietteille havaittiin selvä reduktio, 10 - 30%, sen 
sijaan KN-lietteellä ei todettu vaikutusta. Flokkirakenteella saattaa olla merkitystä 
AOX-reduktioon f-kuniiostuksessa. Kuusankosken lietteen flokki on erittäin 
kompakti verrattuna Äänekosken tai Mäntän lietteisiin, joten f-reagenssin vaikutus-
mandollisuudet voivat olla huomattavasti rajoitetummat. 

Taulukko 13. Fenton-kunnostuksen vaikutus orgaanisesti sidottuun klooriin (AOX). 

AOX, mg/g 

Näyte Vertailu Kunnostus Muutos,% 

SS 0,1 0,08 -20 
KYM 16,4 16,6 +1 
MÄ 11,0 9,0 -18 
ÄK /I 22,7 20,1 -11 

/II 10,5 6,7 -36 
KA /I 0,11 0,08 -27 

/II 0,1 0,11 +10 

3.3 Puhtaiden koniponentfien kiisittelyk 

Jotta tarkemmin pystyttäisiin arvioimaan f-kunnostuksen vaikutusmekanismia, 
suoritettiin vastaavat Fenton-käsittelyt myös lietteiden potentiaalisesti sisältämille 
puhtaille komponenteille (Avicel, kc)'laani, mäntysulfaattimassa, ligniini=indulin, 
ksantaani ja rhamsaani), sekä lietteistä eristetyille polymeereille. Käsittelyn jälkeen 
mitattiin polysakkarideista muodostuneiden pelkistyneiden sokereiden (DNS) 
pitoisuus, liukoisten aromaattisten yhdisteiden määrä (A280  ,,,,,) sekä viskositeetti. 
Tulokset on koottu taulukkoon 14. 

Puhdas, kiteinen (kiteisyysaste noin 60%) selluloosa (Avicel) osoittautui jokseenkin 
reagoimattomaksi f-kunnostuksessa. Sen sijaan selluloosan amorfinen osa kuidussa 
(mäntysulfaatti, MäSa) näytti olevan herkkä hydroksyyliradikaaleille, mikä ilmeni 
verrattaessa MäSa:n ja Avicel:in 1. Nl- ja viskositeettiaivoja. Samoin myös eristetty 
hemiselluloosa (ksylaani) pilkkoutui ainakin jossakin määrin OH-radikaalien vaiku-
tuksesta. Mahdollisesti näytteen sisältämät lyhyet ksylaaniketjut reagoivat herkem-
min, koska viskositeettiarvo kasvoi. Joseleau ym. (1987) totesivat myös ksylaanin ja 
glukomannaanin piikkoutuvan ja hapettuvan huomattavassa määrin pitkäaikaisessa (> 
3 h) f-käsittelyssä. 

F-käsittely näyttää depolymeroivan ja mahdollisesti myös hapettavan eristettyä 
iigniiniä, mihin viittasivat myös FTIR-analyysit. 

Bakteeripolysakkaridit (esim. rhamsaani ja ksantaani) ovat hyvin viskooseja (kuva 
10) alhaisessakin pitoisuudessa ja niiden molekyylipainot voivat olla hyvin korkeita 
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(>1 000 000, valmistajan ilmoitus), minkä vuoksi geelisuodatuksessa ei rhamsaanin 
osalta pystytty analysoimaan käsittelemättömän näytteen moolimassajakaumaa (kuva 
12a). Käsittelemättömässä näytteessä havaittiin selkeästi vain yksi fraktio, jonka 
molekyylipaino oli n. 120 000 — 130 000 (kuva 12a). Fenton—käsittelyn vaikutukses-
ta rhamsaanin viskositeetti laski oleellisesti, mutta pelkistävien sokereiden muodostu-
minen ei DNS— tulosten mukaan ollut kovinkaan huomattavaa. Tätä osoittaa myös 
molekyylipainomääritykset, joissa todettiin muodostuvan runsaasti molekyylipainol-
taan <50 000 kokoisia jakeita (kuva 12a). Ksantaani pilkkoutui rhamsaania täydelli-
semmin, mikä on havaittavissa myös viskositeettiarvosta. 

Lietteistä eristettyjen polymeerien viskositeetit 0,2%:n pitoisuudessa olivat varsin 
alhaiset (kuva ha—b). Ainoastaan käsittelemätön SS—näyte oli lievästi viskoosi, 
mutta muiden näytteiden arvot eivät merkittävästi eronneet puhtaan veden vis-
kositeettiarvosta. Molekyylipainojakaumista (kuvat 12b—c) voidaan todeta KA1:n ja 
SS:n pääosin sisältävän melko pienimolekyylisiä komponentteja. KA1:ssa keskimää-
räinen molekyylikoko on hyvin alhainen, n. 1000. Sen sijaan SS— näytteessä pieni-
molekyylisen jakeen (M = 1000 — 5000) lisäksi oli havaittavissa pieni määrä 
polymeerista ainesta, joka todennäköisesti aikaansai havaitun nousun viskositeetissa. 

Taulukko 14. Fenton—käsittelyn vaikutus puhtaisiin komponentteihin ja lietteistä 
eristettyihin polymeerihin (F=Fenton—käsittely, O=kontrolli, — = ei mitattu ko. 
menetelmällä). Käsiteltävien aineiden konsentraatio 1% (1.-4.), 0,5% (5.-6.) ja 
0,2% (7.-10.). 

Näyte 	 DNS, g/l 	SCAN—viskositeetti (DP), 
A2~o = 	 dm2/kg 

1. Avicel 	/0 	 0,038 	 116(134) 
IF 	 0,049 	 104(123) 

2.  Lenz—ksylaani /0 0,38 31(—) 
If 1,07 44(—) 

3.  MäSa /0 0,037 1140(1740) 
/F 0,091 177(222) 

4.  Indulin /0 0,06 31(—) 
/F 0,27 30(—) 

5.  Ksantaani /0 0,04 — 
/F 0,18 

6.  Rhamsaani /0 0,06 — 
/F 0,17 

7.  ÄK /0 0,90 — 
/F 0,90 — 

8.  SS /0 0,52 — 
/F 0,91 

9.  KA /A/O 0,26 - 
/F 0,72 

10.  KA /B/O 0,26 - 
/F 0,63 
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Kuva 10. Rhamnaasin ja ksantaanin viskositeetit leikkausnopeuden funktiona ennen 
(Rham ja Ksan) ja jälkeen (Rham/F ja Ksan/F) Fenton—kunnostuksen. 
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Kuva 11. Lietteistä eristettyjen polymeerien viskositeetit leikkausnopeuden funktiona. 
a) SS— ja AK —näytteet ennen ja jälkeen (FSS ja FAK), sekä b) KA1 ja KA3 — 
näytteet ennen ja jälkeen (FKA1 ja FKA3) Fenton—kunnostuksen. 
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Kuva 12. Molekyylipainojakaumat a) rhamnaasista ennen (Rha) ja jälkeen (Rha/F) 
fenton—kunnostuksen, sekä b) alkuperäisistä SS— ja c) KA1—näytteistä. Molekyyli-
painostandardit: 853 000, 186 000, 48 000 ja 12 000. 
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Kuva 13. Fenton—käsittelyn vaikutus flokkikokoon ja —rakenteeseen a—b) S/II—näyt-
teessä ja c—d) SS/IV—näytteessä ennen ja jälkeen käsittelyn. 

4 LIETTEEN LÄMPÖKUNNOSTUKSEN JA POLTON 
TEKNISTALOUDELLINEN VERTAILU 

4.1 Tarkastelun lähtökohta 

Tässä tarkastelussa vertaillaan seuraavia lietteenkäsittelymenetelmiä: 

perinteinen kemikaalikunnostus, puristus ja lietteen loppuhävitys 
a) kaatopaikalle sijoittamalla 
b) polttamalla 

lietteen lämpökunnostusmenetelmät 
— Fenton—käsittely 
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— käsittely mäntysuovalla ja integrointi mustalipeähaihdutukseen 
— Carver—Greenfield —haihdutuskuivaus mäntyöljyyn sekoitettuna 

Kustannustarkastelun ensimmäisessä osassa on verrattu lietteen kaatopaikka—sijoi-
tuksen ja polton kustannuseroja käytettäessä kemikaalikunnostusta ja mekaanista 
puristusta. 

Lietteen lämpökunnostusmenetelmät tulevat kysymykseen, jos märän lietteen poltto 
aiheuttaa tuntuvia kustannuksia tai ympäristöpäästöongelmia ja polttoprosessia 
halutaan tehostaa. Käytännössä tämä on tilanne, kun lietteen kaatopaikkakustannukset 
nousevat niin korkeiksi, että lietteen hävitys polttamalla on ainoa vaihtoehto ja sitä 
halutaan tehdä mahdollisimman pienin päästöin ja kustannuksin. Tehtaan kokonais-
energian tarpeen ja käytön kannalta on vaikeata esittää puhtaasti taloudellisia 
perusteita lietteen polttamiselle, mutta lietteen lämpökunnostuksen avulla voidaan 
välttää poltossa mahdollisesti esiintyviä päästöjä tai teknisiä ongelmia. 

Kustannustarkastelun toisessa osassa on verrattu kunkin lämpökunnostusmenetelmän 
kannattavuutta perinteiseen kemikaalikunnostukseen. Laskennan muuttujana on 
käytetty lietteen poltossa kehitettävän höyryn hyötyhintaa. 

4.2 Prosessin tekniset lähtökohdat 

Sellutehtaan jätevedenpuhdistamolta tulee lietteenkäsittelyyn aktiiviliete— eli bioliete-
virta biolietetiivistimeltä 3 paino—%:n kuiva—ainepitoisuudessa sekä primäärilie-
tevirta kuitulietetiivistimeltä 0,75 %:n kuiva—ainepitoisuudessa. Seuraavassa lietevir-
tojen kapasiteetit. 

kuiva—ainetta 	todellinen virtaama 

bioliete 	 10,0 t/d 	13,89 t/h 
primäärilietettä 	10,0 t/d 	55,56 t/h 

Käytännössä biolietetuotanto vaihtelee laitoksen kuormitusarvoista riippuen. Korkea-
kuormitteinen laitos tuottaa normaalitilanteessa 0,6 -- 0,7 kg k.a./kg poist. BOD ja 
pitkäilmastuslaitos 0,3 — 0,6 kg k.a./kg BOD. 

Tähän teknistaloudelliseen tarkasteluun valitut lietemäärät vastaavat kuitenkin 
keskikokoisen sellutehtaan tuotantoa. Esim. Wisaforest Pietarsaaressa tuotti vuonna 
1990 sellua n. 540 000 t/a ja käsitteli biolietettä 1900 t/a, primäärilietettä 2400 t/a 
sekä kuorilietettä 400 t/a. 

Perinteisesti lietevirrat (bio— ja primääri—) sekoitetaan ja johdetaan tiivistimiltä 
lietteen vastaanottosäiliöihin. Lietesäiliöistä yhdistetty lietevirta pumpataan suo-
tonauhapuristimille (3 kpl rinnakkain), kun virtaan on ensin lisätty polymeeri. 
Polymeerin tarve on 3 — 8 kg/t k.a. ja saavutettava kuiva—ainepitoisuus suodatus-
puristuksessa 20 — 35 p—% lietteiden sekoitussuhteesta, polymeerin määrästä ja 
puristusolosuhteista riippuen. Mekaanisen vedenpoiston jälkeen liete varastoidaan 
joko polttoa tai kaatopaikkasijoitusta varten. 
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Kuva 14. Lictteenkäsittelyn eri vaiheet ja vaihtoehdot, 

4.3 Kustannuslaskennassa käytetyt parametrit 

Kustannuslaskennassa käytetyt hinnat vastaavat vuoden 1991 keskimääräistä hinta—
tasoa ja perustuvat osittain kemikaalien toimittajien ilmoittamiin tietoihin, osittain 
kustannuslaskennassa yleisesti käytettyihin arvoihin ja perusteisiin. 

Muuttuvat kustannukset 

Sähkön hinta 250 mk/MWh 
Höyryn hinta (muuttuja) 25 — 75 mk/MWh 
Käyttöveden hinta 4 mk/m3  

Kemikaalien hintoja: 

polymeeri 25 mk/kg 
rikkihappo 400 mk/t 
vetyperoksidi 4000 mk/t 
ferrosulfiitti 1100 mk/t 
mäntyöljy (lämpösis.mukaan) 1000 mk/t 

Kiinteät kustannukset 

Työvoimakulut 150 mk/h 
Vakuutuskulut 1 % kokonaisinvestoinneista 

Pääomakulut 

Korkokanta 10 %/a 
Laitoksen käyttöikä 15 a 
Laitoksen käyttöaste 8400 h/a 
Asennus— ja rahtikulut 15 % laiteinvestoinneista 
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4.4 Lietteen kaatopaikkasijoituksen ja polton vertailu 

4.4.1 Kaatopaikkasijoitus 

Aktiivi— ja primaariliete kuivataan perinteisen kemikaalikunnostuksen avulla 25 %:n 
ka—pitoisuuteen suotonauhapuristuksessa. Kemikaalikulutus, tässä tapauksessa 
polymeerin, on 5 kg/t k.a. Lietteen loppusijoitus on kaatopaikka. 

Pelkän aktiivilietteen puristuksessa päästään parhaimmillaan 15 — 20 %:n kuiva-
ainepitoisuuteen. Tässä arviossa oletetaan aktiivilietteen seospuristuksessa päästävän 
25 %:n kuiva—ainepitoisuuteen, joten primäärilietteen teoreettiseksi kuiva—ainepitoi-
suudeksi tulee 50 %. Lietteiden massavirrat muodostuvat seuraavanlaisiksi puristuk-
sessa. Asiaa havainnollistetaan graafisesti kuvassa 15. 

aktiiviliete 	primaariliete 	yhteensä 

kuiva—aineen määrä, t/d 	10 	 10 	 20 
kuiva—ainepitoisuus, % 	17 	 50 	 25 
lietemäärä, t/d 	 60 	 20 	 80 

Aktiivilietevirta, 3 % k.a. 	 Primäärilietevirta, 2 % k.a. 

13,9 Uh 	 /J20,8t/h 

Lietteen vastaanottosälliöt 
2 kpl ä 50 m3, kiertoaika n. 1 h 

Polymeeri 
2,5 kg/h 

34,7 t/h 

Suotonauhapuristimet 
3 kpl ä 20 - 25 t/h (0,5 t k.a./h) 

Kaatopaikalle 	 Poistovesi 
3,3 t/h (25 % k.a.) 	 31,4 Vh 

Kuva 15. Massavirrat perinteisessä lietteenkäsittelyssä. 

4.4.2 Lietteen poltto 

Useimmissa tapauksissa lietteen polton ensisijainen hyöty on kaatopaikkasijoitukselta 
välttyminen. Lisäksi lietteen kuiva—aineen lämpösisältö saadaan poltossa talteen. 



Tehtaiden energian kokonaistarpeen kannalta lietteen energiasisällön hyödyntämisen 
merkitys on kuitenkin vain marginaalista. 

Polton haittapuolia ovat vaikeudet polttoprosessissa, mahdollisesti lisääntyvät päästöt, 
höyryntuotannon heikentyvä hyötysuhde sekä suuremmat kemikaalikulut. Lietteen —
käsittelyn investoinnit ovat myös suuremmat kuin kaatopaikkasijoituksessa, sillä 
lietteen puristusta on tehostettava. 

Tässä tarkastelussa on arvioitu, että kemikaalisyöttöä lisättäessä 7 kg:aan kuiva-
ainetonnia kohden päästään 32 %:n ka—pitoisuuteen puristuksessa. Mikäli oletetaan, 
että pelkän aktiivilietteen ka—pitoisuus seospuristuksessa nousee 20 %:iin, tämä 
merkitsee primäärilietteen osalta 80 %:n kuiva—ainepitoisuutta. Lietteen polttoaine—
vaihtoehdossa päädytään näin ollen seuraavanlaisiin massavirtoihin ja kuiva—ainepi-
toisuuksiin puristuksessa. 

aktiiviliete 	primaariliete seosliete 

kuiva—aineen määrä, tid 	10 	 10 	 20 
kuiva—ainepitoisuus, % 	20 	 80 	 32 
lietemäärä, t/d 	 50 	 12,5 	 62,5 

Aktiivilietevirta, 3 % k.a. 	 Primäärilietevirta, 2 % k.a. 

139h 	 20,8 Uh 

Lietteen vaslaanottosäiliöt 
2 kpl ä 50 m3, kiertoaika n. 1 h 

Polymeeri 
6,5 I<g/h 	

34,7 I/h 

Suotonauhapuristimet 
3 kpl ä 20 - 25 Uh (0,5 t k.a./h) 

Polttoon 	 Poistovesi 
2,6 Uh (32 % k.a.) 	 32,1 Uh 

Kuva 16. Massavirrat polttoa varten tapahtuvassa lietteenkäsittelyssä. 



41 

Potttotekniikalla on merkittävä osuus lietteen poltossa. Perinteinen arinapoltto on 
herkkä polttoaineessa tapahtuville muutoksille. Lietteen korkea tuhkapitoisuus ja 
kosteus voivat aiheuttaa ongelmia polttoaineen syötössä, palamishyötysuhteessa, 
prosessin hallinnassa ja tuhkajärjestelmässä. 

Tämän tarkastelun pohjaksi on otettu nykyaikainen leijukerrospoltto, jota metsäteolli-
suus jo valtaosin käyttää. Polttoaineen syöttö ja prosessihallinta sietävät suuriakin 
kosteuseroja ja tuhkapitoisuuksia. Tarkastelun lähtökohdaksi on otettu keskikokoinen 
27 MW höyryä (10 kg/s) tuottava leijukerroskattila, jonka pääpolttoaineena on kuori. 
Tällöin lietevirta, 20 t ka/d, vastaa 18,7 massaprosenttia kiinteän polttoaineen 
määrästä. Kattilaan ei oleteta tarvittavan teknisiä muutoksia, jotka lisäisivät inves-
tointikuluja. Lisääntyneen tuhkamäärän takia on tuhkan kuljetus— ja kattilan hoitoku-
lujen arvioitu kasvavan 200 000 mkla. 

Höyryntuotannon hyötysuhde riippuu polttoaineen kosteudesta. Kattila, joka on 
mitoitettu kuoren normaalille kosteudelle, 50 %, menettää hyötysuhdettaan kuvan 17 
mukaisesti. 
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Kuva 17. Höyryntuotannon hyötysuhde polttoaineen kosteuden lisääntyessä. 

Lietteen haittavaikutukset polttoprosessiin ovat usein tulkinnanvaraisia sillä käytän-
nössä muut laitosparametrit, kuten kuoren varastointi, kuoripuristin, tuhkankäsittely, 
lisäpolttoaineet ja muut tekijät antavat rajat lietteenpoltolle. Tässä rajaudutaan 
tarkastelemaan kahta merkittävintä muuttujaa, höyryntuotannon alentuvaa hyötysuh-
detta ja tukipolton kustannuksia. 

Tässä tarkastelussa käytetyn kuori— ja lieteseoksen määrät ja kosteudet ovat seuraa-
vat. 
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kosteus, 	määrä, 	kuiva-aine 
% 	tid 	t k.a./d 

kuori 	 50 	270 	135 
liete 	 68 	 62 	20 

seospolttoaine 	 53 	332 	155 

Kuvasta 18 havaitaan höyryntuotannon teoreettisesti laskevan 5,5 % eli esimerkki-
tapauksessa 1,5 MW, kun lietteen osuus polttoaineesta on 20 %. 
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Kuva 18. Höyryntuotanto lietteen määrän lisääntyessä. 

Jos polttoaineen alempi lämpöarvo laskee alle 6 MJ/kg, alkavat vaikeudet polttopro-
sessin hallinnassa olla merkittäviä. Tämä on tilanne poltettaessa lietteen ja kuoren 
seosta, jonka kosteus on yli 60 %. Samoin höyryntuotannon lisääminen alentuneen 
hyötysuhteen takia, vaatii tukipolttoa. Tarkasteltaessa esimerkissä seospolttoaineen 
(kosteus = 53 %) lämpöarvo, 7,2 MJ/kg, ei edellytä tukipolton käyttöä. Kustannus-
tarkastelun perustaksi onkin valittu lietteen poltto ilman tukipolttoa. 

Poltettaessa huonompaa polttoainetta, esim. pitkään varastoitua ja maatunutta kuorta, 
on lietteen seospoltto varmennettava tukipoltolla. Tällöin tukipolttoaineen, öljyn tai 
hiilen, antama lämpöteho korvaa lietteen aiheuttaman höyryntuotannon laskun. 

Kuvassa 19 tarkastellaan vähentyneen höyryntuotannon ja tukipolton aiheuttamia 
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vuosittaisia kustannuksia lietemäärän kasvaessa. Kuvasta voidaan havaita, että 
tukipolton kustannukset ylittävät huonontuneen höryntuotannon aiheuttamat kustan-
nukset kun lietteen määrä on 25 — 40 t ka/d, ja kun höyryn hinta vaihtelee 25:stä 75 
mk:aan megawattituntia kohden. 
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Kuva 19. Öljypolton vuosikustannukset verrattuna huonontuvan höyryntuotannon 
aiheuttamiin kustannuksiin kiinteässä seospolttoaineessa olevan lietemäärän lisään-
tyessä. 

Päästöjen lisääntyminen lietteen poltossa on pitkälti riippuvainen polttotekniikasta. 
Leijukerroskattilassa polttoprosessi on hyvin hallittavissa, joten päästöjen ei arvioida 
aiheuttavan lisäkustannuksia. 

Eri polttoprosesseissa saattaa ilmetä lietteenpoltosta aiheutuvia korroosio yms. 
ongelmia. Kustannustarkastelua varten tämä on otettu huomioon 'kattilan huoltokulut' 
— nimikkeen alla. Kattilan ylimääräiseen huoltoon on arvioitu kuluvan vuosittain 200 
000 mk. 

4.4.3 Kustannusvertailu 

Lietteen polton ja kaatopaikkasijoituksen merkittävimmät kustannuserot muodostuvat 
toisaalta poltosta saatavasta lisäenergiasta ja toisaalta lietteen kuljetus— ja kaatopaik-
kakustannuksista. Investointikustannuksiltaan prosessit ovat samanveroisia poltto-
vaihtoehdon ollessa hieman kalliimpi johtuen lietteen tehokkaammasta puristuksesta. 
Samoin kemikaalien tarve on suurempi siirryttäessä lietteen polttoon. Investointitar-
vetta omaan kuljetuskalustoon ei ole otettu huomioon. 
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Seuraavassa on vertailtu eri lietteenkäsittelyvaihtoehtojen vuosittaisia kustannuksia. 

Lietteen 	Lietteen 	Erotus 
poltto, 	kaatopaikka- 

sijoitus 
milj. mk 	milj. mk 	milj.mk/a 

Pääoma 
	 1,10 	0,85 	0,25 

(- laiteinvestoinnit, milj.mk) 
	

(6,1) 	(4,7) 	(1,4) 

Kiinteät kustannukset: 
- palkat 0,75 0,75 - vakuutukset 0,01 0,01 

Yhteensä 0,76 0,76 	- 
Käyttökustannukset ilman lietteen polton kustannusvaikutusta ja kaatopaikkakuluja: 
- kemikaalikulut 1,23 0,88 
- sähkö 0,20 0,18 
- vesi 0,03 0,03 
- laitteiden koijaus ja huolto 0,06 0,05 

Yhteensä 1,50 1,12 	0,38 

Kaikki kustannukset yhteensä 3,36 2,73 	0,63 

Vuosikustannuksiltaan lietteen poltto on 630 000 mk/a kaatopaikkasijoitusta kalliim-
paa, mutta tilanne muuttuu ratkaisevasti kun poltosta saatava hyöty ja kaatopaikka-
kustannukset otetaan huomioon. Seuraavassa asiaa tarkastellaan höyryn hinnoilla 25 
- 75 mk/MWL ja kaatopaikkakustannuksilla 10 - 150 mk/m3. 

lietteenpolton nettohyöty vuositasolla, 
kun höyryn hinta on 25 mk/MWh, 0,14 milj. mk/a 

50 mk/MWh, 0,48 -"-
75 mk/MWh, 0,82 -"- 

Lietteen kaatopaikkasijoituksen vuosikustannukset kun 
kaatopaikkakustannus on 

	

10 mk/m3, 	0,09 milj. mk/a 

	

50 mk/m3, 	0,44 -"- 

	

100 mk/m3, 	0,88 -"- 

	

150 mk/m3, 	1,31 -"- 

Asiaa on havainnollistettu graafisesti kuvassa 20. 
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Kuva 20. Lietteenpolton kustannussäästö kaatopaikkamaksun ja höyryn hinnan 
lisääntyessä. 

Kuvasta voidaan havaita, että lietteen poltto on kannattavaa jo varsin alhaisilla 
kaatopaikkakustannuksilla, kun lietteen polton nettohyödylle annetaan arvoa. Koska 
tuotetun höyryn hinta on laitoskohtainen riippuen tehtaan kapasiteetista ja tarpeista, 
on seuraavassa tarkasteltu edellistä kuvaajaa kolmesta eri näkökulmasta. 

1. Höyryn antama lisäenergia pystytään hyödyntämään tehokkaasti sähkön ja 
lämmön tuotantoon, koska höyrylle on kysyntää ja polttoaineesta on puutetta. 
Laskentaperusteeksi voidaan ottaa ornalla tuotannolla korvattavan sähkön hinta. 

Sähkön hinta: 	 250 mk/MWh 
Sähköntuotannon hyötysuhde: 	30 % 
Höyryn antama kustannusetu: 

30 % x 250 mk/MWh = 75 mk/MWh 

Kuvasta nähdään, että lietteen polton vuosihyöty on 180 000 mk vaikka lietteelle 
ei laskettaisi kaatopaikkakakustanriuksia. 

2. Nykyinen kuorenpolttokapasiteetti on riittävä, mutta lietteen poltto ei ole ainoas-
taan sen tuhoamista, vaan kehitetylle höyrylle voidaan laskea kohtuullinen hinta 
50 - 25 mk/MWh. Lietteenpoltto on täten kannattavaa 20 - 55 mk/m3  kaatopaik-
kakustannuksilla. 

3. Tehtaan höyryntuotanto on ylimitoitettu ja lietteenpoltosta saatavaa lisäenergiaa ei 
pystytä käyttämään hyödyksi eli höyrylle lasketaan nollahinta. Pahimmassa 
tapauksessa poltettavaa kuorta tai muuta jätettä on ylimäärin joten lietteen poltto 
on ainoastaan sen tuhoamista. Tällöin lietteenpoltto on kannattavaa vasta kun 
kaatopaikkakustannus on noin 100 mk/rn3. 
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4.5 Lämp®kunnostusmenne almkk'WH luisbinnnsverta Iu 

Lietteen lämpökunnostusmenetelmillä pyritään parantamaan lietteen vedenerotusomi-
naisuuksia, jolloin mekaanisessa erotuksessa päästään korkeampiin kuiva-ainepitoi-
suuksiin. Lämpökunnostusmenetelnrät vaativat kuitenkin lisäinvestointeja laitteisiin, 
lämpökäsittelyssä tarvittaviin väliaineisiin ja huoltoon. Vastaavasti lietteen kohonnut 
kuiva-ainepitoisuus kompensoi lietteen poltosta aiheutuvat hyötysuhdetappiot ja 
saattaa jopa parantaa polttoprosessin tehokkuutta kuiva-ainepitoisuuden kohotessa yli 
40 %:n. 

4.5.1 Fenton-kunnostus 

4.5.1.1 Prosessin kuvaus 

Fenton-kunnostus perustuu nk. Fentonin reagenssiin, jossa vetyperoksidi reagoi 
rautasuolan kanssa muodostaen aktiivisia hydroksyyliradikaaleja. Nämä hapettavat 
voimakkaasti erilaisia orgaanisia yhdisteitä. Fenton-kunnostus alentaa lietteiden 
suodatusvastusta sekä parantaa puristuksessa saavutettavaa kuiva-ainepitoisuuttu. 

Akt.iivilietevirran (kuiva-ainepit. 3 %, yht. 13,89 t/h) pH säädetään tasolle 3,0 
rikkihapolla. Lietevirtaan .lisätään vetyperoksidia (0,1 % l.ietetilavuudesta) sekä 
cautasulfaattia (FeSO4x7H2Q). Liete johdetaan lämmönsiirtimen kautta, lämpötilan 
nosto 20°C:sta 55°C:een, reaktoriin, jossa liete lämmitetään höyryn avulla 70°C:een. 
Viipymäaika reaktorissa on 120 min. Reaktorista liete johdetaan lämmönsiirtimen 
kautta suotonauhapuristimelle. Bioliete puristetaan yhdessä primäärilietteen kanssa. 
Apuna tarvitaan myös polyrneeriä, n. 2 kg/t ka. Esikäsittelyn ansiosta pelkällä 
aktiivilietteellä saavutettava kuiva-ainepitoisuus on 4-0 %, joten seospuristuksessa 
oletetaan pääsevän 47 %:n kuiva-aine-pitoisuuteen. Puristevesi palautetaan aktiivi-  
lietelaitokselle. Puristuksessa syntyvät lietevirrat ovat seuraavanlaiset: 

aktiiviliete primaariliete lieteseos 

kuiva-ainetta, t/d 	10 	10 	 20 
kuiva-ainepitoisuus, % 	40 	80 	 47 
lietettä, t/d 	 25 	12,5 	37,5 

Fenton-käsittelyssä lietepuristuksen suodoksen mukana aktiivilietelaitokselle pa-
lautettavan BOD:n, COD:n, typen ja fosforin pitoisuudet kasvavat. Tämä on otettu 
huomioon suodosveden jatkokäsittelyn vaatimana lisäkustannuksena, arvioitu ... 
500 000 mk/a . 

Lietteen puristeveteen liittyvä muutos on myös lämpötilan aikaansaama AOX-
reduktio. Tätä ei ole otettu huomioon kustannussäästönä, mutta se on pidettävä 
mielessä vaihtoehtoisten kunnostusmenetelmien hyvyyttä vertailtaessa. 

Polttoaineena puristettu liete, jonka kosteus on 47 % ja alempi lämpöarvo 8 MJ/kg, 
vastaa mitoituskosteudessa (50 %) poltettavaa kuorta. Täten polttoprosessin suhteen 
ei tarvita muutoksia kustannusarvioon. Koska liete on helpommin puristettavaa on 
tämä otettu huomioon yhteensä 600 000 mk:n alentuneina investointeina suotonauha-
puristimiin. 
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Aktiivilietettä 
13,9 t/h 

pH:n säätöön rikkihappoa 
Vetyperoksidia 	 (väkev. 93 %) 36 kg/h 
28 kg/h (50 %) 

Ferrosulfaattia 
3,0 kg/h (10 %) 

20 °C 

' 	 Lämmön- 
70 °C 	 37C 

vaihdin 

55 ° C 

Reaktori 	Höyryä 361 kg/h 

Kuva 21. Fenton—käsittelyn virtauskaavio. 

Lietteen lämpökäsittely toimii prosessiteknisesti normaalin lietteenkäsittelyn ohessa. 
Täten erillisiä henkilökuluja ei Fenton—käsittelylle ole laskettu. Laitokset, joissa 
lietettä lämpökäsitellään, ovat raportoineet lämpöpintojen nopeasta likaantumisesta. 
Käytännössä tämä tarkoittaa lämmönsiirtimen viikottaista happopesua tai mahdolli-
suutta lämmönsiirtimen pesuun ajon aikana. Lämmönsiirtimen pesusta aiheutuviksi 
kustannuksiksi on arvioitu 500 000 mk/a. 

Prosessi vaatii kemikaaleja seuraavasti: 

Kemikaali 	 Väkevyys 	Määrä 
% 	 (kg/1) 

Rikkihappoa 	 93 	 36 
Vetyperoksidia 	50 	 28 
Ferrosulfaattia 	 10 	 3,2 

Höyryntarve reaktorissa on: lämpövirta 237 kW. Höyrylämmityksen hyötysuhteella 
97 % saadaan höyryntarpeeksi 244 kW (esim. 6 barin höyryllä (158°C) höyryntarve 
on 361 kg/h). 



4.5.1.2 Kustannustarkastelu 

Seuraavassa tarkastellaan lietteen käsittelystä ja poltosta aiheutuvia vuosikustannuksia 
kemikaalikunnostuksella ja Fenton-käsittelyllä. Oikean puolen sarakkeeseen on 
laskettu Fenton-prosessin aiheuttama kustannuslisä, kun se liitetään lietteenkäsittely-
järjestelmään. 

Kemikaali- Fenton- 	Lisä- 
kunnostus käsittely kustannus 

Vuotuiset pääomakustannukset 	1,10 	1,30 	0,20 
(laiteinvestoinnit, milj.mk) 	 (6,1) 	(7,15) 	(1,05) 

Kiinteät kustannukset 
- palkat 0,75 0,75 0 
- vakuutukset 0,01 0,01 0 
Yhteensä 0,711 0,76 0 

Käyttökustannukset ilman lietteen polton kustannusvaikutusta: 
- kernikaalikulut 1,23 0,95 -0,28 
- sähkö 0,20 0,23 0,03 
- vesi 0,03 0,04- 0,01 
- laitteiden korjaus ja huolto 0,06 0,07 0,01 
- fenton-prosessin ylimääräiset 
- huoltokulut - 0,20 0,20 
Yhteensä 1,52 1,49 -0,03 

Kustannukset yhteensä 	 3,38 	3,55 	0,17 

Tarkastelu osoittaa että Fenton-käsittely on vuosikustannuksiltaan 170 000 mk/a 
kalliimpi kuin perinteinen kemikaalikunnostus ellei lietteen poltosta tuotetulle 
höyrylle anneta lisäarvoa. Lietteen polton nettohyöty perinteisessä kemikaalikunnos~--
tuksessa ja Fenton-käsittelyssä muodostuu seuraavanlaiseksi eri höyryn hyötyhin-~ 
noilla. 

Lietteen polton nettohyöty eri höyryn hinnoilla: 

Höyryn hinta Kemikaali- Fenton- Kustannussäästö 
kunnostus käsittely Fenton-käsittelyssä 

mk/MWh milj.mk/a milj.mk/a milj.mk/a 

25 0,14 0,67 -0,53 
50 0,48 1,34 -0,86 
75 0,82 2,01 -1,19 
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Kuva 22. Kemikaalikunnostuksen ja Fenton—käsittelyn vuosikustannukset eri höyryn 
hinnoilla. 

Kuvasta 22 voidaan havaita, että Fenton—käsittelyn aiheuttama lisäys investointeihin 
tulee katetuksi kun höyryn hinta on noin 20 mk/MWh tai enemmän. 

4.5.2 Lietteen suopakäsittely 

4.5.2.1 Prosessin kuvaus 

Suopakäsittelyssä aktiiviliete lämpökäsitellään selluprosessista saatavan mustalipeän 
sivutuotteen, raakasuovan kanssa, kun lämpötila on 55 — 60 °C ja viipymäaika 10 
min. Lietteen happamuus säädetään lämpökäsittelyn jälkeen vedenerotukselle 
sopivalle pH—alueelle 3 — 5, ja liete puristetaan suotonauhapuristimessa. Liete ajetaan 
välilipeäsäiliöön, ja siinä oleva jäännösvesi haihdutetaan mustalipeän kanssa moni-
vaihehaihduttimessa, ja lopulta liete poltetaan yhdessä mustalipeän kanssa. 

Lietteen suopakäsittelyn periaatteellinen prosessikuvaus on esitetty kuvassa 23. 
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Jätevesi 

Aktiivilietelaitos 

Mustalipeä 
Ylijäämäliete 

Raakasuopa 
Sekoitus 	 Haihdutus 

Mekaaninen 	 Soodakattila 
vedenerotus 

Suodosvesi 

Kuva 23. Lietteen suopakäsittelyn periaatekuva, 

4.5.2.2 Laitteet 

Suopakäsittelyssä kuivataan ainoastaan aktiivilietettä, joka poltetaan yhdessä musta—
lipeän kanssa soodakattilassa. Koska aktiivilietteen osuus mustalipeän määrästä on 
pieni, 2 — 3 %, ei lietteen poltosta aiheudu lisäkustannuksia ylimääräisen veden 
haihduttamisesta. Täten aktiivilietteelle voidaan laskea sen kuiva—ainemäärän 
mukaisen energiasisällön hyöty höyrynkehityksessä. 

Hyvin suotonauhapuristimessa kuivuva primaariliete poltetaan yhdessä muun kiinteän 
polttoaineen kanssa apukattilassa. Tässä tarkastellaan samoin kuin edellisissä 
esimerkeissä primäärilietteen polttoa kuorikattilassa, joka on mitoitettu 50 — 55 %:n 
kosteudessa olevalle kuorelle. Primääriliete voidaan puristaa suotonauhapuristimessa 
ilman polymeerilisäystä 50 — 60 %:n kuiva—ainepitoisuuteen, jolloin lietteen lämpö—
arvo vastaa kuoren lämpöarvoa, eikä lietteen poltosta aiheudu polttoprosessin 
hyötysuhteen alentumista. Suotonauhapuristimia on kolme kappaletta kuten aiemmis-
sakin tapauksissa, ja lietteen paremman puristettavuuden takia on suotonauhapuristi-
mien investointeihin arvioitu 600 000 mk vähennys normaaliin kemikaalikustannuk-
siin verrattuna. 

Lietteen lämpökäsittely toimii prosessiteknisesti normaalin lietteenkäsittelyn ohessa. 
Täten erillisiä henkilökuluja ei suopa—käsittelylle ole laskettu. 

Tutkimustulosten perusteella on mustalipeän monivaihehaihduttamon lämpöpintojen 
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likaantuminen lietteen haihdutuksen suurin haitta. Lietteen käsittely valkolipeällä 
ennen haihdutusta poistaa likaantumisongelmat. Kustannustarkastelussa tämän on 
kuitenkin arvioitu lisäävän laiteinvestointeja 1 000 000 mk ja haihdutuspintojen 
ylimääräiseen pesuun on arvioitu tarvittavan 200 000 mk/a. 

Prosessissa tarvitaan kemikaaleja seuraavasti: Lietteen pH-arvon säätämiseksi tasolle 
3 - 5 tarvitaan 93 %:sta rikkihappoa noin 36 kg/1. 

Mustalipeästä saatavaa raakasuopaa lisätään painosuhteessa 2/3 lietteen kuiva-ainetta 
kohti, eli noin 280 kg/1. 

Suopa erottuu lietteestä välilipeäsäiliössä, josta se voidaan palauttaa lietteen kuivaus-
prosessiin. Täten suovasta ei aiheudu erillisiä kustannuksia. 

Lämmönsiirrin vastaa mitoitukseltaan Fenton-prosessissa tarkasteltua lämmönsiir-
rintä. 

Höyryntarve reaktorissa on 80 kW. Höyrylämmityksen hyötysuhteella 97 % saadaan 
höyryntarpeeksi 83 kW. Tämä vastaa 122 kg/h 6 bar:in höyryä (158 °C). kg/h). 

4.5.2.3 Kustaunustarkastelu 

Seuraavassa on esitetty suopakäsittelyn vuosikustannukset kem ikaalikunnostukseen 
verrattuna. 

kemikaali- suopa- lisä- 
kunnostus 	käsittely 	kustannus 

Vuotuiset pääomakustannukset 
(laiteinvestoinnit, milj.mk) 

1,10 	1,56 	0,46 
(6,1) 	(8,6) 	(2,5) 

Kiinteät kustannukset 
- palkat 0,75 0,75 0 
- vakuutukset 0,01 0,01 0 
Yhteensä 0,76 0,76 0 

Käyttökustannukset ilman lietteen polton kustannusvaikutusta: 
- kemikaalikulut 1,23 0,12 -1,11 
- sähkö 0,20 0,21 0,01 
- vesi 0,03 0,03 0 
- laitteiden koijaus ja huolto 0,06 0,09 0,03 
- haihdutuspintojen pesukulut - 0,20 0,20 
Yhteensä 1,52 0,65 -0,87 

Yhteensä 
	 3,38 	2,97 	-0,41 

Kustannusvertailu osoittaa että suopakäsittely on vuosikustannuksiltaan 410 000 mk/a 
perinteistä kemikaalikunnostusta edullisempi huolimatta lisääntyneistä investointi- ja 
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huoltokustannuksista. Tilanne muuttuu vieläkin edullisemmaksi kun lietteen poltossa 
tuotetulle ylimääräiselle höyrylle annetaan hyötyhintaa. Asiaa on havainnollistettu 
graafisesti kuvassa 24. 

lietteenpolton nettohyöty, kun höyryn hinta on 

Kemikaali— Suopa— 	Lisä— 
kunnostus käsittely kustannus 
milj.mk/a milj.mk/a milj.mk/a 

a) 25 mk/MWh 0,14 0,67 —0,53 
b) 50 mk/MWh 0,48 1,34 —0,86 
c) 75 mk/MWh 0,82 2,01 —1,19 
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Kuva 24. Lietteenpolton vuosikustannukset (milj.mk) höyryn hinnan kasvaessa. 

Kuvasta 24 voidaan havaita, että suopakäsittely on kemikaalikunnostusta edullisempi 
sekä investoinneiltaan että käyttökuluiltaan kaikilla höyryn hintavaihtoehdoilla. 50 
mk/MWh:n höyryhinnalla suopakäsittelyn vaatimat ylimääräiset investointi— ja 
hoitokulut voisivat olla jopa 1,9 milj.mk/a korkeammat kuin lietteen perinteisessä 
kemikaalikunnostuksessa ja poltossa mikäli prosessi toimisi odotetulla tavalla. 
Toistaiseksi prosessia on tutkittu vain pienessä mittakaavassa. 

4.5.3 Carver—Greenfield kuivatus 

4.5.3.1 Prosessin kuvaus 

CG—käsittelyssä aktiiviliete lämpökäsitellään monivaihehaihduttimessa yhdessä 
mäntyöljyn kanssa, joka prosessissa syrjäyttää veden ja toimii lietteen kantaja- 
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aineena. CG—haihdutuksella päästään lähes 100 %:n kuiva—ainepitoisuuteen. 
Haihdutuksen jälkeen öljy erotetaan lietteestä ja kierrätetään prosessiin, mutta osa 
kantaja—aineesta, yleensä alle 1 %, poistuu lietteen mukana prosessista. 

Koska CG—prosessi vaatii suuret investoinnit, on tässä päädytty tarkastelemaan 
pelkistettyä CG—prosessia, jossa tärkeintä ei ole korkea vedenerotusaste, vaan 
mahdollisimman vähin kustannuksin tehty lietteen kuivatus. Tämä on järkevää 
myöskin lietteen polttoa ajatellen, sillä yli 80 %:n ka—pitoisuuksilla ei ole enää 
käytännön merkitystä höyryntuotannon hyötysuhdetta ajatellen. 

Aktiiviliete puristetaan suotonauhapuristimella ilman kemikaalilisäystä, jolloin 
päästään 10 — 1.5 % ka—pitoisuuteen. Aktiivilietteestä, 2,8 t k.a./d, sekoitetaan 
kantajaöljyn kanssa ja ajetaan sen jälkeen yksivaihehaihduttamoon. Haihduttamon 
jälkeen lietteestä erotetaan mekaanisessa puristimessa öljy, joka palautetaan proses-
siin. Lopputuotteen koostumus on: 

lietteessä kuiva—ainetta 60 % 
öljyä 	30 % 
vettä 	10 % 

CG—käsittelyssä kuivattu liete poltetaan yhdessä ilman kemikaaleja puristetun lietteen 
kanssa kuorikattilassa. 
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Kuva 25. Lietteen CG—käsittelyn periaatekuva ja massavirrat. 
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4.5.3.2 Laitteet 

Kuivatun lietteen poltosta ei aiheudu lisäkustannuksia. Täten koko lietemäärälle 
voidaan laskea sen kuiva-ainemäärän mukaisen energiasisällön hyöty höyrynkehityk-
sessä. 

Lietteen lämpökäsittely toimii prosessiteknisesti normaalin lietteenkäsittelyn ohessa. 
Täten erillisiä henkilökuluja ei CG-käsittelylle ole laskettu. Haihduttamon laiteinves-
toinnit on arvioitu 6,8 milj.mk:si paikoilleen asetettuina. 

Prosessissa poistuu öljyä lietteen mukana 20 kg/h, mutta lämpösisältö saadaan talteen 
poltossa. Prosessin höyryntarve on. 600 kW ja sähköntarve on 200 MWh/a. 

4.5.3.3 Kustannustarkastelu 

CG-käsittelyn vuosikustannukset kem ikaalikunnostukseen verrattuna. 

Kemikaali- CG- Lisä- 
kunnostus käsittely kustannus 

Vuotuiset pääomakustannukset 1,10 2,34 1,24 
(laiteinvestoinnit, milj.mk) (6,1) (12,9) (6,8) 

Kiinteät kustannukset 
- palkat 0,75 0,75 0 
- vakuutukset 0,01 0,02 0,01 
Yhteensä 0,76 0,77 0,01 

Käyttökustannukset ilman lietteen polton kustannusvaikutusta: 
- kemikaalikulut 1,23 0,17 -1,06 
- sähkö 0,20 0,25 0,05 
- vesi 0,03 0,03 0 
- laitteiden korjaus ja huolto 0,06 0,29 0,23 

Yhteensä 1,52 0,74 -0,78 

Kokonaiskustannukset 3,38 3,85 0,47 

Vuosikustannuksiltaan C-G prosessi on noin 500 000 mk/a kalliimpi kuin perintei-
nen kemikaalin kunnostus ja poltto. Tilanne muuttuu kuitenkin C-G prosessin 
kannalta edullisemmaksi kun ylimääräisen höyryn tuotannolle annetaan hintaa. Jo 
noin 30 mk/MWh:n höyryn nettohyötyhinnalla C-G prosessi on kilpailukykyinen 
norniaalitilanteen mukaan. Asiaa havainnollistaa seuraavat laskelmat ja kuva 26. 

lietteenpolton nettohyöty, kun höyryn hinta on 

Kemik. 	CG- 	Lisä- 
kunnostus käsittely kustannus 
milj.mk/a milj.mk/a milj.mk/a 

a) 25 mk/MWh 0,26 0,63 -0,37 
b) 50 mk/MWh 0,61 1,26 -0,65 
c) 75 mk/MWh 1,02 1,89 -0,87 



55 

3.8 
3.7 
3.6 

- 	3.5 
E 	3.4 

3.3 
3.2 
3.1 

Q 
(I) 	 2.9 

2.8 
C 	2.7 

2.6 
t 	2.5 

2.4 
2.3 
2.2 

d 	2.1 
> 	2 

1.9 
1.8 
1.7 

0 	 20 	 40 	 60 	 80 

Höyryn hinta, rnk/MWh 

■ kemikaalikunnostus 

+ CG-käsittely 

Kuva 26. Lietteenpolton vuosikustannukset (milj.mk) höyryn hinnan kasvaessa. 

Kuvasta 26 havaitaan, että lietteen CG—käsittely on kemikaalikunnostusta edullisempi 
kun höyryn hinta on suurempi kuin 20 mk/MWh. 50 mk/MWh:n höyrynhinnoilla 
CG—käsittelyn vaatimat lisäinvestoinnit voisivat olla noin 9 milj.mk säilyttääkseen 
kilpailukykynsä. 

5 JOHTOIPAATÖKSET 

Aktiivilietteestä ja paperikoneiden kiertovedestä eristetyt mikrobit tuottavat solun —
ulkoisia polysakkarideja. Polysakkaridien koostumus on tyypillinen kullekin kannalle, 
mutta kasvatusolosuhteet vaikuttavat polysakkaridien määrään. Vaihtelevissa kasva-
tuskokeissa on todettu, että ainakin joillakin kannoilla polysakkarideilla on flokku-
laatiota edistävä vaikutus. Mikrobisuspensioissa polysakkaridien selektiivinen poisto 
pienentää ja polysakkaridien lisäys suurentaa suodatusvastusta. 

Lietteiden kunnostus hapettavalla Fenton—menetelmällä paransi vedenpoistoa kaikilla 
tutkituilla lietteillä. Sen sijaan emäs—happo —käsittelyllä ei ollut vedenpoistoa tehos-
tavaa vaikutusta. 

Korkea orgaaninen kuormitus laitoksella aikaansai huonosti suodattuvan lietteen ja 
päinvastoin. Samoin kuin mikrobisuspensioille solunulkoisten polysakkaridien 
määrällä ja lietteiden suodatusvastukselle todettiin positiivinen yhteys. Kuitenkaan 
alustavien kokeiden mukaan lietteiden puristuvuudessa (kakun ka—pitoisuudessa) ei 
todettu oleellisia eroja eri kunnostusmenetelmien välillä. 
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Negatiivisena piirteenä todettiin Fenton—käsittelyn nostavan jonkin verran rejektin 
BOD,—, COD— ja fosforipitoisuuksia. Sen sijaan huomattavana etuna havaittiin 
AOX—pitoisuuksien (ei—optimoidut olosuhteet) pienentyminen. 

Selvitettäessä Fenton—kunnostuksen mekanismia todettiin käsittelyn pienentävän 
lietteiden elektronegatiivisuutta ja lisäävän hydrofobisuutta, mikä edistää lietepartik-
kelien flokkulaatiota. Tämä ilmeni flokkikoon huomattavana nousuna. Samoin 
flokkien lujuus (floc strength) lisääntyi, etenkin huonosti suodattuvilla lietteillä. 

Fenton—käsittelyn mekanismi jäi vielä epäselväksi. Käsittelyssä syntyvät hydroksyy-
liradikaalit modifioivat ainakin mikrobipolysakkarideja, hemiselluloosaa ja mahdolli-
sesti amorfista selluloosaa. Kunnostuksen yhteydessä flokkirakenne ainakin osittain 
purkautuu ja rakentuu uudelleen mahdollisesti erilaisten vuorovaikutussuhteiden 
mukaan. Tässä yhteydessä tapahtuu myös osittaista hapettumista, mikä todettiin 
FTIR—analyysissä karbonyyli (karboksyyli)— ja eetteriryhmien lisääntymisenä. 
Mahdollisesti hiilihydraattien sisältämät OH—ryhmät hapettuvat juuri karbonyyliryh-
miksi, jotka ovat OH—ryhmiä hydrofobisempia alhaisessa pH:ssa. Tämä ei kuitenkaan 
riitä selittämään kaikkia havaittuja fysikaalis—kemiallisia muutoksia, joten todennä-
köisesti myös muut mekanismit vaikuttavat. 

Teknis—taloudellisessa tarkastelussa vertailtiin lietteen vaihtoehtoisia kunnostusmene-
telmiä perinteiseen kemikaalikäsittelyyn, mekaaniseen puristukseen ja kaatopaikka-
sijoitukseen tai polttoon. 

Lietteen poltto osoittautui kaatopaikkasijoitusta edullisemmaksi jo varsin alhaisilla 
kaatopaikkakustannuksilla. Lietemäärien kasvaessa tu lee kaatopaikkasijoitus olemaan 
liian kallis vaihtoehto. Myös kaatopaikkojen valumavesiongelmat ja muut haitat 
tulevat käytännössä kallistamaan tilanteen lietteen polttoa suosivaksi, ja oletettavasti 
lietteiden kaatopaikkasijoitus tullaan lähitulevaisuudessa kokonaan kieltämään. 

Lietteen tehostettu kuivaaminen lämpökäsittelyn avulla tulee kyseeseen seuraavissa 
tilanteissa: 

1. Lietteen poltto sellaisenaan aiheuttaa liian suuria haittoja polttoprosessissa. 

2. Lämpökäsittelyn avulla pystytään pienentämään päästöjä. 

3. Lietteen poltosta saatava höyryntuotanto on taloudellisesti kannattavaa. 

Lietteen polton tekniset ongelmat ovat hyvin laitoskohtaisia, eikä niihin ole tässä 
tutkimuksessa syvennytty. Päästöihin liittyvät kustannuslisät ja —säästöt vaativat 
lämpökäsittelyprosessien laajempaa tutkimusta pilot— ja teollisuusmittakaavassa sekä 
päästöhaittojen markkamääräistä arviointia. 

Tässä tarkastelussa on vertailtu eri lämpökäsittelymenetelmien taloudellista kannatta-
vuutta sen mukaan, miten alhaisin investoinnein voidaan höyryntuotantoa tehostaa. 
Kuvassa 27 vertaillaan tutkittujen kunnostusmenetelmien vuosikustannuksia lietteen 
poltossa kehitetyn höyryn nettohyötyhinnan funktiona. 
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Kuva 27. Lämpökäsittelymenetelmien taloudellinen vertailu höyryn hinnan suhteen. 

Suopakäsittely on tulosten mukaan taloudellisesti kannattavin käsittelytapa. Prosessi 
soveltuu ainoastaan sulfaattiselluteollisuuteen. Lietteen mahdolliset haittavaikutukset 
mustalipeähaihduttamossa vaativat vielä kuitenkin lisätutkimusta, ja niistä aiheutuvia 
lisäkustannuksia on erittäin vaikea arvioida. 

Fenton—käsittely ja Carver—Greenfield—prosessi ovat höyryn hinnoilla yli 20 
mk/MWh normaalia kemikaalikäsittelyä kannattavampia vaihtoehtoja. Fenton—
käsittelyn tekninen soveltuvuus on hyvin selvillä, mutta käsittelystä aiheutuvat 
päästöjen kasvu (COD ja ravinteet) ja toisaalta päästöjen vähentyminen (AOX) 
vaativat lisäselvitystä, koska niiden taloudellinen merkitys em. prosessin karnnatta-
vuuteen saattaa olla merkittävä. Etenkin ravinteiden vapautuminen käsittelyn aikana 
saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia, jos lietteen rejektivesille vaaditaan erillinen 
fosforinpoisto. 

6 YHTEENVETO 

Tausta ja tavoitteet 

Metsäteollisuudessa syntyy tällä hetkellä käsittelyä vaativia lietteitä (primaariliete + 
bioliete) 200 — 300 000 tonnia vuodessa kuiva —aineeksi laskettuna. Märän lietteen 
määrä on jopa 1,5 — 2 kertaa niin suuri kuin mitä yhdyskuntien puhdistamoilla 
syntyy. Lietteenkäsittelyn ratkaisemisesta ympäristön kannalta kestävällä tavalla 
onkin muodostunut metsäteollisuudelle ongelma. Tällä hetkellä osa lietteestä polte-
taan yhdessä kuorijätteen kanssa, osa sijoitetaan kaatopaikoille. Riippumatta siitä, 
mikä tulevaisuudessa tulee olemaan lietteen pääasiallinen hävitystapa, tulisi liete 



mekaanisin keinoin kuitenkin saattaa mahdollisimman korkeaan kuiva-ainepitoi-
suuteen. 

Metsäteollisuudessa syntyvä aktiiviliete eroaa koostumukseltaan ja kuivausominai-
suuksiltaan yhdyskuntien lietteestä. Se sisältää enemmän puusta peräisin olevia 
ainesosia (ligniini, selluloosa, hiilihydraatit) sekä tuhkaa ja vastaavasti vähemmän 
rasvaperäisiä ainesosia kuin yhdyskuntalietteet. Lisäksi jäteveden koostumus, mm. 
korkea C/N -suhde, mahdollistaa runsaan solunulkoisten polymeerien muodostu-
misen, mikä saattaa tehdä lietteen viskoosiksi ja vaikeuttaa lietteen kuivatusta. 
Käytännössä hiolietteen kuivatus esim. suotonauhapuristimessa ei onnistu ilman 
kuitu- tai kuorilietteen lisäystä yhdistettynä polyelektrolyyttien käyttöön. Polyelek-
trolyytit ovat epäluotettavia, jos lietteen laatu vaihtelee ja tehottomia, jos liete 
sisältää runsaasti solunulkoisia polysakkarideja. Lisäksi polyelektrolyytit ovat kalliita 
käyttää. 

Aiemmin osin teollisuusrahoituksen turvin tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin hyvin 
systemaattisesti metsäteollisuudessa syntyvien aktiivilietteiden kemiallista koostu-
musta, sekä kemiallisten, biokemiallisten, fysikaalisten ja termisten käsittelymenetel-
mien vaikutuksia lietteiden koostumukseen ja vedensidontaan. Tällöin ei kuitenkaan 
todettu lietteiden kemiallisen koostumuksen ja vedenpoiston välillä merkittävää 
korrelaatiota, eikä myöskään löydetty yksiselitteistä teoreettista vaikutusmekanismia 
projektissa kehitetyille kahdelle käsittelymenetelmälle. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli jatkaa lietteiden vedensidontaan liittyvien 
ilmiöiden tutkimista. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli solunulkoisten polysakka-
ridien merkitys vedensidonnassa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää vedensidontaan 
liittyviä pintakemiallisia ilmiöitä, kuten niitä fysikaalis-kemiallisia muutoksia, jotka 
tapahtuvat lietepartikkelin pinnalla vedenpoistumisen yhteydessä. 

Lisäksi eri lietteenkäsittelyvaihtoehdoista suoritettiin teknis-taloudellinen tarkastelu. 
Toisaalta vertailtiin lietteen polton kustannuksia kaatopaikkasijoitukseen ja toisaalta 
lietteen eri kunnostusmenetelmien kustannuksia kuorikattilassa tapahtuvaan polttoon. 
Tutkitut lietteenkunnostusmenetelmät olivat ns. Fenton-käsittely, integrointi musta-
lipeähaihdutukseen ja Carver-Greenfield monivaihehaihdutus mäntyöljyyn sekoitet-
tuna. 

Materiaalit ja menetelmät 

Polysakkaridien merkitystä vedensidonnassa tutkittiin ensiksi aktiiviliettteestä ja 
paperikoneiden kiertovedestä eristetyillä mikrobikannoilla. Mikrobikantoja kasvatet-
tiin sekä ravisteluviljelmissä että fermentorissa erilaisilla alustoilla ja määritettiin 
tuotetun polysakkaridin määrä ja koostumus. Polysakkaridien vaikutusta vedensidon-
taan tutkittiin mittaamalla mikrobisuspension suodatusvastus ennen ja jälkeen 
polysakkaridien uuton. 

Aktiivilietteen pintakemiallisia ominaisuuksia, flokkien kemiallista koostumusta ja 
polysakkaridien merkitystä vedensidonnassa tutkittiin eri puhdistamoilta saaduissa 
näytteissä (taulukko 1). Lietteiden kunnostusmenetelmänä käytettiin hapettavaa 
Fenton-käsittelyä (0,1% H202, 0,5 mM FeSO4, 70°C, 2 h). Vedensidonnan paramet-
rina käytettiin pääasiassa suodatusvastusta, mutta myös laboratoriomitan puristusko-
keita suoritettiin. Polysakkaridit eristettiin sentrifugoimalla. Lieteflokkien zeta-
potentiaali ja kontaktikulma mitattiin ennen ja jälkeen Fenton-kunnostuksen. 
Kunnostuksen vaikutusta lietteiden pintakemialliseen koostumukseen tutkittiin FTIR-
analyysein ja flokkien ulkopuolisten polymeerien kokoa geelisuodatuksella (GPC). 
Kunnostuksen vaikutusmekanismia pyrittiin selvittämään käsittelemällä ja analysoi-
malla myös puhtaita lietekomponentteja samoin kuin näytteitä. Kunnostuksen 
vaikutukset suodoksiin selvitettiin (BOD„ COD, AOX, kok. P). 
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Tulokset 

Kasvatusolosuhteet (alusta, ravistelu/fermentori) vaikuttivat keskeisesti tuotetun 
polysakkaridin määrään eristetyillä mikrobikannoilla. Paperikoneiden kiertovesistä 
peräisin olevat kannat tuottivat ravistelussa 300 — 1500 mg/g polysakkaridia, sen 
sijaan aktiivilietekannoilla tuotetun polysakkaridin määrä oli melko alhainen (50 -
300 mg/g). Fermentorissa kaikkien testattujen kantojen polysakkaridituotto oli hyvin 
vähäinen ja kantojen kyky flokkuloitua katosi, mikä viittaisi siihen, että solunulkoi-
silla polysakkarideilla on merkitystä mikrobiffokkulaatiossa. 

Polysakkaridien sokerikoostumus oli tyypillinen kullekin kannalle. Polysakkaridien 
poisto pienensi ja polysakkaridien lisäys (ksantaani 0,1%) suurensi selvästi suoda-
tusvastusta. 

Eri laitoksilta peräisin olevat lietenäytteet erosivat suuresti flokkirakenteen (taulukko 
1) ja suodatusvastuksen (taulukko 2) suhteen. Korkeakuormitteisten laitosten liettei-
den flokkirakenne oli tutkimuksen alkuvaiheessa, ennen ko. laitoksilla tapahtuneita 
prosessimuutoksia, hyvin löysästi aggregoitunut ja viskoosi, mutta prosessimuutosten 
jälkeen flokkirakenne muistutti enenevässä määrin matalakuormitteisten laitosten 
flokkeja. 

Käsittelemättömien näytteiden suotautuvuusominaisuudet korreloivat laitosten 
kuormituksen kanssa: korkea kuormitus aikaansai huonosti suodattuvan lietteen ja 
päinvastoin. Kaikkien lietteiden ominaissuodatusvastus pieneni kunnostuksen jälkeen. 
Suurimmat muutokset tapahtuivat Metsä—Serla/Mäntän ja Metsä—Serla/Savon Sellun 
lietteillä (taulukko 2). Matalakuormitteisilla laitoksilla muutokset olivat käytännössä 
merkityksettömiä. 

Muutamia lietteitä kunnostettiin vertailun vuoksi myös kaupallisella polyelektrolyy-
tillä (P44K) ja saadut suotautuvuusarvot olivat tällöin vertailukelpoisia Fenton-
kunnostuksen kanssa, vaikkakin polymeerin kulutus oli tavallista suurempi, 10 — 33 
g/kg lietettä. 

Taulukko 1. Tietoja jätevedenkäsittelystä ja aktiivilietteen flokkirakenteesta. 

Tehdas ja 	 Jätevesimäärä, 	Arvioitu org. 	Flokin rakenne 
prosessi 	 m3/d x 103 	kuormitus, 

kg BODI/m3  x d 

Metsä—Serla Oy, 	10 	 3,3 	 Hyytelömäinen 
Kuopio/NSSC 

Metsä—Serla Oy, 	20-35 	 2,6 Löysästi 
Mänttä/si, siistaamo aggregoitunut 

Metsä—Serla Oy, 	45 	 1,2 Kompakti 
Äänekoski/sa 

Kymmene Oy, 	90 	 0,4 Kompakti 
Kuusankoski/sa 

Yht.Paperitehtaat 	26 	 0,8 	 Hyvin kompakti 
Kaipola/TMP 



Taulukko 2. Lietteiden suotautuvuus ennen ja jälkeen Fenton-kunnostuksen (F) ja 
emäshappo-käsittelyn (eh). 

Suodatusvastus, 1012*mkg 1  CST, s 

Näyte 	 Kontrolli F-käs./ 	Kontrolli F-käs./ 	Käsitelty, 
eh-käsittely 	 eh-käsittely P444K 

(mg/g) 

Kuopio 

Mänttä 

Ä-koski 

K-koski 
Kaipola 1 

Kaipola 3 

/1 2300 <10 184 8 
/lI 1530 <10 114 10 
/1II 2720 <10 237 10 
/IV 80 10/9 45 4/18 
/I 6660 70 113 5 
/II 4450 720 146 36 
/III 725 105 82 25 
/IV 1815 85 210 14 
/1 60 20 124 106 
/11 70 20 130 59 
/111 100 190 138 71 
/IV 1630 250/40 186 21/44 
/1 30 10 54 44 
/1 15 10 12 11 
/11 28 10/6 13 8/10 
/1 5 <5 10 9 
/11 10 5/2 8 6/7 

50(18) 

8(10) 

30(33) 

Lietteiden polysakkaridimäärällä ja ominaissuodatusvastuksella todettiin olevan 
positiivinen korrelaatio (kuva 1). Korkeakuormitteisissa laitoksissa polysakkaridi-
määrät vaihtelivat suuresti (100 - 300 mg/g) verrattuna matalakuormitteisiin laitok-
siin, joissa aktiiviliete oli huomattavan stabiilia luonteeltaan. Myös esim. Yhtyneiden 
paperitehtaiden Kaipolan lietteissä polysakkaridi-pitoisuus oli eräissä näytteissä 
suhteellisen korkea, vaikka lietteen suotaumisessa ei ongelmia esiintynytkään. 

Yhdelle näytesarjalle suoritettiin myös puristuskokeet laboratoriomittakaavan 
puristus-laitteistolla, jossa pyrittiin simuloimaan olosuhteita suotonauhapuristimella. 
Kokeet suoritettiin aktiivilietteeen ja kuitulietteen seokselle (1:1). Kunnostukseen 
käytettiin Fenton-käsittelyä ja polyelektrolyyttejä eri laitoksilta saatujen annostus-
ohjeiden mukaan. Kakun ka-pitoisuuden ja alitteen laadun perusteella arvioituna 
polyelektrolyyttikunnostuksella saatiin parhaimmat tulokset. Tosin helposti suodattu-
villa näytteillä myös Fenton-kunnostus antoi tyydyttävän tuloksen. Tuloksissa on 
kuitenkin otettava huomioon, että Fenton-kunnostusta ei oltu optimoitu eri lietteille, 
ja että tulokset perustuvat harvoihin kokeisiin, joissa vaihtelu rinnakkaisten kokeiden 
välillä oli suuri. 



350 

250 

rn 
rn 
E 

E 

cj 

(t U) 
0 a 

Ail.] 

150 

100 

50 

61 

■ 

■ 
■ 

■ 
■ ■■ 

■ 
■ 

■ ■ 
■ 

3 	10 	30 	100 300 1.000 3.000 10.000 

Ominaissuodatusvastus,1012  m kg 1  

Kuva 1. Polysakkaridimäärän ja suodatusvastuksen välinen yhteys. 

Taulukossa 3 on esitetty lietteiden pintakemiallisia ominaisuuksia ennen ja jälkeen 
Fenton—kunnostuksen. Suurimmat muutokset todettiin Kuopion ja Mäntän lietteissä, 
joissa flokkien pintavaraus muuttui selvästi vähemmän negatiiviseksi, ja flokin 
hydrofobisuus lisääntyi, koska kontaktikulma kasvoi. Stabiilien KA—lietteiden 
pintaominaisuuksien muutokset olivat vähäisiä. Korkea suodatusvastus (MÅ— ja SS — 
näytteet) voidaan ainakin osittain selittää lietteiden pintaominaisuuksilla: korkea 
zeta—potentiaali ja alhainen kontaktikulma (hydrofiilisyys) ehkäisevät tehokasta 
flokkulaatiota. Pieni kontaktikulma saattaa aiheutua runsaasta solunulkoisesta 
polysakkaridipitoisuudesta, mikä havaitaan myös korkeana suodatusvastuksena. 
Lietteistä eristettyjen polysakkaridien sokerikoostumuksella ja suodatusvastuksella ei 
sen sijaan havaittu korrelaatiota. 

Fenton—kunnostus muuttaa selkeästi lietteen pintaominaisuuksia, mutta vaikutusme-
kanismi on edelleen tuntematon. Mahdollisesti polysakkaridien hydroksyyliryhmät 
hapettuvat kunnostuksen yhteydessä karbonyyli— ja karboksyyliryhmiksi, jotka ovat 
hydrofobisempia alhaisessa pH:ssa. FTIR— analyysissä voitiinkin todeta ko. ryhmien 
määrän lisääntyneen vähäisesssä määrin, mutta ilmeisesti myös muut mekanismit 
ovat mahdollisia. 

Puhtaiden lietekomponenttien käsittelyissä todettiin amorfisen selluloosan, hemisellu-
loosan ja bakteeripolysakkaridin ainakin osittain depolymeroituvan Fenton—käsitte-
lyssä, mikä havaittiin viskositeetin laskuna ja pelkistävien sokerien muodostumisena. 
Lietteistä eristettyjen polymeerien molekyylipainot olivat melko pienet (M= 1000 — 
5000), mikä havaittiin myös niiden alhaisina viskositeettiarvoina. 
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Taulukko 	3. 	Lietteiden 	pintaominaisuudet 	Fenton—käsittelyn 
kontaktikulma—arvot eh—kunnostetuille näytteille. 

jälkeen. 	Suluissa 

Näyte Zeta—potentiaali, mV Kontaktikulma, astetta 

Kontrolli 	Kunnostus Kontrolli Kunnostus 

SS /I —24 	—16 29 35 
/1I —18 —16 30 35(34) 

MÄ /ID —24 	—12 32 33 
III— — 29 35 

ÄK /I —19 	—19 36 37 
/II —14 —13 37 38 
/IV —17 	—11 31 36 (37) 

KN —19 	—18 36 35 
KA /A/I —14 	—16 31 36 

/II —14 —5 36 37 (36) 
KA /B/I — 	 — 35 36 

/II —13 —6 36 37 (36) 

Fenton—kunnostus nostaa suodosten BODI— COD— ja kokonaisfosforipitoisuuksia, 
mutta laskee AOX—pitoisuuksia (taulukko 18). Aikaisempaan kokemukseen perustuen 
käsittelyä optimoimalla, mm. lämpötilaa ja H202  —pitoisuutta laskemalla, voidaan 
liukenevan orgaanisen aineksen määrää vähentää ilman merkittävää kunnostusefektin 
laskua. 

Taulukko 4. Fenton—kunnostuksen vaikutukset suodoksen ominaisuuksiin. 

Näyte 	BOD„ mg/1 	COD, nig/] 	 Kok.fosfori,mg/12 	AOX', % 

Kontrolli Käsitelty Kontrolli Käsitelty Kontrolli Käsitelty 

Kuopio 5 190 730 780 5 52(49) 80 
Mänttä 100 610 750 2100 16 46 82 
Ä—koski 410 1600 1100 2900 21 50(36) 64 
Kaipola 340 110 80 640 2 13(15) 73 

1 	Nettovähenemä koko näytteessä, % kontrollista. 
2  Suluissa vapautuneen fosforin määrä (%) näytteen sisältämästä kokonaisfosfori-

määrästä. 

Lietteen lämpökunnostusmenetelmät tulevat kysymykseen, jos märän lietteen poltto 
aiheuttaa tuntuvia kustannuksia tai ympäristöpäästöongelmia, ja jos polttoprosessia 
halutaan tehostaa. Käytännössä tämä on tilanne, kun lietteen kaatopaikkakustannukset 
nousevat niin korkeiksi, että lietteen hävitys polttamalla on ainoa vaihtoehto, ja se 
halutaan tehdä mahdollisimman pienin päästöin ja kustannuksin. Tehtaan kokonais-
energian tarpeen ja käytön kannalta on vaikeata esittää puhtaasti taloudellisia 
perusteita lietteen polttamiselle, mutta lietteen lämpökunnostuksen avulla voidaan 
välttää poltossa mahdollisesti esiintyviä päästöjä tai teknisiä ongelmia. 

Kustannustarkastelun ensimmäisessä osassa verrattiin lietteen kaatopaikkasijoituksen 
ja polton kustannuseroja käytettäessä kemikaalikunnostusta ja mekaanista puristusta. 
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Kustannustarkastelun toisessa osassa verrattiin kunkin lämpökunnostusmenetelmän 
kannattavuutta perinteiseen kemikaalikunnostukseen. Laskennan muuttujana käytettiin 
lietteen poltossa kehitettävän höyryn hyötyhintaa. 

Lietteen poltto osoittautui kaatopaikkasijoitusta edullisemmaksi jo varsin alhaisilla 
kaatopaikkakustannuksilla. Lietemäärien kasvaessa tulee kaatopaikkasijoitus olemaan 
liian kallis vaihtoehto. Myös kaatopaikkojen mm. valumavesiongelmat tulevat 
käytännössä kallistamaan tilanteen lietteen polttoa suosivaksi, ja oletettavasti liettei-
den kaatopaikkasijoitus tullaan lähitulevaisuudessa kokonaan kieltämään. Polton 
kannattavuuteen vaikuttaa kuitenkin olennaisesti lisähöyryntuotannon hyötyhinta 
(kuva 2). Tietyt tehtaat ovat omavaraisia sekä sähkön— että lämmöntarpeen suhteen, 
kun taas toiset joutuvat ostamaan energiaa. 

Lietteenpolton tekniset ongelmat ovat hyvin laitoskohtaisia, eikä niihin ole tässä 
tutkimuksessa syvennytty. Päästöihin liittyvät kustannuslisät ja —säästöt vaativat 
lämpökäsittelyprosessien laajempaa tutkimusta pilot— ja teollisuusmittakaavassa sekä 
päästöhaittojen markkamääräistä arviointia. 

Tässä tarkastelussa vertailtiin eri lämpökäsittelymenetelmien taloudellista kannatta-
vuutta sen mukaan, miten alhaisin investoinnein voidaan höyryntuotantoa tehostaa. 

Suopakäsittely osoittautui taloudellisesti kannattavimmaksi käsittelytavaksi. Prosessi 
soveltuu kuitenkin ainoastaan sulfaattiteollisuuteen. Samoin lietteen mahdolliset 
haittavaikutukset mustalipeähaihduttamossa vaativat lisätutkimusta. 

Fenton—käsittely ja Carver—Greenfield—prosessi ovat höyryn hinnoilla yli 20 
mk/MWh normaalia kemikaalikäsittelyä kannattavampia vaihtoehtoja. Fenton—
käsittelyn tekninen soveltuvuus on hyvin selvillä, mutta käsittelystä aiheutuvat 
päästöjen kasvu, COD, BOD ja ravinteet ja toisaalta päästöjen vähentyminen (AOX) 
vaativat lisäselvitystä. Niiden taloudellinen merkitys prosessin kannattavuuteen 
saattaa olla merkittävä. Carver—Greenfield—käsittelyn soveltuvuudesta biolietteelle ei 
ole paljon tutkimustuloksia, joten tämän prosessin taloudellinen arviointi on lähinnä 
suuntaa —antava. 
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