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Rasvaisten jätevesien puhdistus on sitä tuottaville yrityksille kallista ja hankalaa. 
Nykyisten päästövaatimusten saavuttaminen on perinteisillä jätevedenkäsittelyme-
netelmillä vaikeaa tai lähes mahdotonta, riippuen käsiteltävän jäteveden 
ominaisuuksista. Rasvaisen jäteveden käsittelyssä on käytetty mm. laskeutusta, 
flotaatiota, hydrosykloneja, pisaroitusta, suodatusta sekä biologista käsittelyä. 
Lisäksi happohydrolyysiä voidaan soveltaa edellä mainittujen menetelmien 
esikäsittelynä. Useita näitä erotusmenetelmiä voidaan myös tehostaa kemikaalien 
lisäyksellä. 
 
Työn kirjallisuusosassa on käsitelty rasvaisten jätevesien ja emulsioiden 
kalvosuodatusta ja kalvojen käyttöä pisaroituselementtinä. Tavanomaisessa 
kalvosuodatuksessa tarkoituksena on erottaa kalvoa läpäisemätön rasvajae ja 
permeoituva vesijae toisistaan, kun taas pisaroittamisen tarkoituksena on saada 
dispergoituneen faasin pisarakoko kasvamaan joko kalvon pinnalla tai sen 
huokosissa. Pisarakoon kasvaessa emulsion stabiilisuus heikkenee ja faasit 
voidaan helpommin erottaa toisistaan. 
 
Työn kokeellisessa osassa tavoitteena oli tutkia kalvosuodatuksen ja erilaisten 
kalvojen toimivuutta esteröintilaitoksen rasvaisten jätevesien käsittelyssä. 
Tutkimuksessa käytettiin MW- (GE Osmonics), C30F- (Nadir Filtration), Teflon 
Typar- (Tetratex) sekä JX-kalvoa (Osmonics Desal). Haastetta työhön syntyi 
tutkittujen jätevesien ominaisuuksien suuresta vaihtelusta sitä tuottavan laitoksen 
panostyylisestä toiminnasta johtuen. Lisäksi tutkittiin, onko syöttöliuoksen pH-
säädöllä ja laskeutuksella ennen suodatusta merkittävää etua itse 
kalvosuodatusprosessiin. 
 
Kalvotekniikkaa voidaan tämän tutkimuksen perusteella soveltaa myös 
esteröintilaitoksen rasvaisten jätevesien suodatukseen, ja erityistä etua saadaan 
jäteveden pH-säädöllä (pH 3) ja laskeutuksella ennen varsinaista suodatusta. 
Tällaiseen käsittelyyn soveltuu tutkituista kalvoista parhaiten hydrofiilinen 
regeneroidusta selluloosasta valmistettu C30F-kalvo, jonka etuna on vähäinen 
foulaantuminen muihin tutkittuihin kalvoihin verrattuna. 
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With traditional waste effluent processing methods, purification of the greasy and 
oily wastewater is usually inefficient and expensive. Also due to the tightening 
wastewater regulations, purification of greasy effluents has become more 
challenging or even impossible. Traditional processes capable of treating 
wastewaters containing oil and grease are sedimentation, flotation, hydrocyclones, 
coalescence, filtration and biological treatment. In addition, chemical addition and 
acid hydrolysis can be used as pre-treatment for the above-mentioned processes.  
  
Membrane filtration and the use of membranes as coalescing aids in the treatment 
of waste effluents containing grease and oil-water-emulsions have been discussed 
in the literature part of this work. In an ideal traditional membrane filtration, the 
oil phase is rejected when the water phase permeates through the membrane. 
When membrane is used as a coalescing aid, the microscopically small, dispersed 
droplets start to coalesce at the surface or in the pores of the membrane. Therefore 
in coalescence filtration both of the phases permeate the membrane. 
 
Membrane filtration as a process and the suitability of different kinds of mem-
branes for the treatment of greasy wastewater were studied in the experimental 
part of this work. Membranes investigated were MW (GE Osmonics), C30F 
(Nadir Filtration), Teflon Typar (Tetratex) and JX (Osmonics Desal). An extra 
challenge imposed from the fluctuation of the wastewater properties caused by the 
batch mode operation of the esterification plant. In addition, the effect of pH-
adjustment and sedimentation prior to the membrane filtration was investigated. 
 
Based on this study, membrane filtration can be successfully used in the treatment 
of esterification plant greasy wastewater. Particularly the pH-adjustment and 
sedimentation as pre-treatment of membrane filtration was successful in the 
separation of oil and water. The most suitable membrane for the waste effluent 
studied was proven to be the hydrophilic C30F membrane made of regenerated 
cellulose, because of its relatively low fouling level.  
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1 JOHDANTO 

 

Kiinnostus kalvotekniikan hyödyntämiseen rasvaisten jätevesien puhdistuksessa 

on kasvanut mm. kiristyneiden päästövaatimuksien myötä. Perinteisillä 

jätevedenkäsittelymenetelmillä emulgoituneen rasvan ja veden erottaminen on 

tehotonta, ja useita prosessivaiheita vaativaa. Lisäksi uusia, erilaisiin prosesseihin 

ja olosuhteisiin soveltuvia kalvoja on kehitetty paljon, ja kalvotekniikkaa voidaan 

soveltaa yhä useampaan erotusprosessiin. Parhaimmillaan kalvosuodatus on 

taloudellinen ja energiaystävällinen ratkaisu. Olosuhteet kalvosuodatuksessa ovat 

suotuisat, vahvoja kemikaaleja ei tarvita ja lämpötila on kalvosuodatuksessa useaa 

muuta teollista erotusprosessia matalampi. 

 

Tämän työn kirjallisuusosassa on käsitelty erilaisia rasvan ja veden erotukseen 

soveltuvia menetelmiä. Erityisesti on keskitytty kalvosuodatuksen perusteisiin 

sekä kalvosuodatuksen soveltamiseen rasvan ja veden erotuksessa sekä rasva-

vesiemulsion rikkomisessa. Työn kokeellisessa osassa on tutkittu 

kalvosuodatuksen sekä erilaisten kalvojen soveltuvuutta esteröintilaitoksen 

rasvaisten jätevesien käsittelyyn.  
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KIRJALLISUUSOSA 

 

 

2 ÖLJYN JA VEDEN SEOKSET 

 

Öljyn ja veden seokset voidaan jakaa kolmeen luokkaan: vapaaseen öljyyn ja 

veteen, emulsioon ja öljyyn liuenneeseen veteen. Erotusteknillisesti vaikeinta on 

öljyn ja veden emulsion hajottaminen [Li & Schnable 2000]. Perinteisiä menetel-

miä öljyn ja veden erottamiseen on useita, ja ne toimivat tehokkaasti vapaan 

veden ja öljyn erotuksessa. Rasvan ja veden erotukseen niiden emulsiosta on 

kehitetty erilaisia menetelmiä, mutta ne eivät ole kovin tehokkaita tai vaativat 

useita prosessivaiheita. 

 

Emulsiot voidaan jakaa dispergoituneen faasin pisarakoon mukaisesti mikro- ja 

makroemulsioihin. Makroemulsioiksi kutsutaan sellaisia emulsioita, joissa 

dispergoituneen faasin pisarakoko on 0,2–50 µm ja mikroemulsioiksi sellaisia, 

jossa pisarakoko on 0,01–0,2 µm. Dispergoituneen faasin pisarakoko vaikuttaa 

myös emulsion väriin; pisarakoon kasvaessa emulsio muuttuu läpinäkyvästä 

valkoisemmaksi. [Li & Schnable 2000] 

 

Alther [2000] on tarkentanut öljyn ja veden emulsioiden luokittelua jakamalla 

emulsiot mekaanisesti emulgoituneeseen ja kemiallisesti emulgoituneeseen 

öljyyn. Mekaanisesti muodostuneessa emulsiossa öljypisaroiden koko on välillä 

20–150 µm ja emulsio on stabiili partikkelien välillä vallitsevien sähköisten ja 

muiden voimien ansiosta, joista johtuen öljypisarat tarttuvat jäteveden kiintoai-

nepartikkeleihin. 

 

Altherin [2000] mukaan öljy emulgoituu kemiallisesti, kun läsnä on emulgaat-

toreita, esimerkiksi pinta-aktiivisia aineita. Kemiallisesti muodostuneessa 

emulsiossa öljypisarat ovat kooltaan alle 20 µm ja emulsio on väriltään valkeaa. 

Holman [1985] mukaan emulgaattorina öljy-vesiseoksissa voivat toimia: 

a) Pinta-aktiiviset aineet, joilla on hydro- ja lipofiiliset päät 
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b) Öljyn sisältämät kolloidiset polaariset tai polaarisia ryhmiä sisältävät aineet 

c) Hienojakoiset kiintoaineet (<100 µm) 

d) Pisaran sähköiset varaukset  
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3 PERINTEISET ÖLJYN JA VEDEN EROTUSMENETELMÄT 

 

Perinteisiä öljyn ja veden erotusmenetelmiä on useita, joita myös yhdistellään 

paremman erotustuloksen aikaansaamiseksi. Jotkut menetelmät, kuten esimerkiksi 

biologinen käsittely, vaativatkin muita erotusmenetelmiä esikäsittelynä toimiak-

seen. Seuraavassa on esitelty tärkeimmät öljyn ja veden perinteisistä erotusmene-

telmistä, joita ovat laskeutus, flotaatio, suodatus, pisaroitus, hydrosyklonit ja bio-

loginen käsittely. Lisäksi on esitelty happohydrolyysi laskeutusprosessin esikäsit-

telynä.  

 

 

3.1 Laskeutus 

 

Öljyn ja veden erotus laskeuttamalla on ehkä yksinkertaisin ja laitteistoltaan edul-

lisin menetelmä jäteveden käsittelyssä, mutta emulsioita käsiteltäessä myös tehot-

tomin. API-selkeyttimen erotusteho rajoittuu pisarakooltaan 150 µm tai suurem-

paan öljyyn ja rasvaan [Dickenson 1997 s. 804]. Öljy ja rasva nousevat veden pin-

nalle kerrokseksi, josta se voidaan poistaa joko jatkuvatoimisesti tai manuaalises-

ti. Poistaminen voidaan suorittaa eri tavoin, mutta menetelmän valinta riippuu o-

leellisesti öljyn ominaisuuksista. Paljon käytettyjä menetelmiä ovat mm. dekan-

tointi manuaalisesti sekä öljyn ”kuorinta” kaavinterällä tms. [Boyer 1996, s. 648–

649]  

 

Toms [1987] on käsitellyt artikkelissaan useita erilaisia öljyn ja veden luonnolli-

seen erottumiseen perustuvia erotuslaitteita. Ehkäpä yksinkertaisin näistä on API-

selkeytin (kuva 1), jossa altaassa oleva pohjasta aukinainen seinämä erottaa yli-

juoksun ja öljyn keräysaltaan toisistaan. Syöttö tulee altaaseen pohjalta, (kuvassa 

vasemmalla alhaalla) ja patoseinämän etäisyys syöttöputkesta on määritetty niin, 

että pisara ehtii nousta pinnalle ennen pohjasta aukinaista seinämää.  
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Kuva 1.  API-selkeytin, jossa syötön kulkeutumissuuntaa on kuvattu 

nuolilla. Veden poisto tapahtuu oikealta ylijuoksuna. [Toms 
1987] 

 

Selkeyttimiä, joissa hyödynnetään virtaussuuntaisia levyjä (plate separator) on 

useaa erilaista kokoonpanoa. Kaikissa sovelluksissa levyillä on tarkoitus lyhentää 

pituussuuntaista selkeytymiseen vaadittavaa matkaa ja pienentää näin laitteen 

ulkoisia mittoja. Kuvassa 2 on esitetty yksivaiheinen levyselkeytin. Levyt voivat 

olla aaltomaisia ja niissä voi olla myös reikiä, joista öljy voi virrata ylöspäin. 

[Toms 1987] 

 

 
Kuva 2.  Yksivaiheinen levyselkeytin. Syöttö tapahtuu oikealta ja veden 

poisto vasemmalta ylijuoksuna. Mahdollinen sakka tai liete 
voidaan poistaa alakautta. [Toms 1987] 

 
 
Selkeyttimen toimintaa voidaan edelleen parantaa lisäämällä syväsuodatus selkey-

tinmoduulin osaksi (kts. kappale 3.3). Kuvassa 3 on esitetty yhdistetty levy- ja 

hiekkaselkeytin. [Toms 1987] 
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Kuva 3.  Öljyn ja veden selkeytin, jossa erotusta tehostetaan limittäisillä 

levyillä sekä syväsuodatuksella. [Toms 1987] 
 

 

3.2 Flotaatio  

 

Flotaatiossa (dissolved air flotation, DAF) käytetään hyvin pieniä ilmakuplia te-

hostamaan öljyn ja veden erottumista. Koko jätevesimäärä tai osa siitä paineiste-

taan ja paineistettuun veteen lisätään ilmaa. [Boyer 1996, s. 651] Käsiteltäessä öl-

jyn ja veden sekaista jätevettä, paineistetaan useimmiten osa jo puhdistetusta jäte-

vedestä ja rikastetaan se ilmalla [Zoubolis & Avranas 2000]. Kun paineistettu vesi 

pumpataan flotaatioaltaan pohjalle, purkautuu lisätty ilma pieninä kuplina jäteve-

teen. Öljypisarat tarttuvat ilmakupliin ja nousevat pinnalle muodostaen suurempia 

pisaroita. Flotaatiota voidaan tehostaa lisäämällä jäteveteen flokkulantteja kuten 

polymeerejä tai alumiinia. [Boyer 1996, s. 651] 

 

Al-Shamrani et. al. [2002a] ovat tutkineet öljyn ja veden emulsion erotusta flotaa-

tiolla käyttäen jäteveden kemialliseen esikäsittelyyn alumiini- ja ferrisulfaattia. 

Tällä menetelmällä öljy voitiin poistaa yli 99 %:sesti. Alumiini- ja ferrisulfaatti 

alentavat öljypisaroiden negatiivista zetapotentiaalia, jolloin öljy-vesiemulsion 

stabiilisuus heikkenee. Optimialue emulgoituneen öljyn poistolle oli pH-alueella 

7-8, sekoitusajan ollessa 120 s ja flokkautumisajan välillä 15–20 min. 

 

Toisessa tutkimuksessa Al-Shamrani et. al. [2002b] optimoivat flotaation muita 

olosuhteita öljyn ja veden erotukseen soveltuviksi. Tässä tutkimuksessa pääpaino 
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oli ilmarikastimen paineen, kierrätyskertoimen ja ilma-öljy suhteen optimiarvojen 

määrittämisellä öljyn ja veden emulsion erotuksessa. Koagulantteina käytettiin 

alumiinisulfaattia ja useita polyelektrolyyttejä, joista vain alumiinisulfaatilla oli 

merkittävää vaikutusta koagulaatioon. Ilman ja dispergoituneen aineen, tässä ta-

pauksessa öljyn, suhde on tärkeä parametri flotaatiota mitoitettaessa. Kierrätysker-

toimella määritellään ilmakylläisenä takaisin flotaatioaltaaseen kierrätettävän jäte-

veden määrää. Kierrätyskertoimen optimiarvoksi saatiin tutkimuksessa 10 %, ja 

ilma-öljysuhteeksi 0,0075. Edellä mainitut arvot on määritetty, kun alumiinisul-

faatin annostus oli 100 mg/L. Ilmarikastimen paineeksi 50 Psi (~3,4 bar) oli riittä-

vä (erotus yli 90 %), kun koagulanttina käytettiin alumiinisulfaattia pH:ssa 8. 

Zouboliksen ja Avranasin tutkimuksessa [2000] optimikierrätyskertoimeksi saa-

tiin 30 %, kun koagulanttina käytettiin ferrikloridia 100 mg/L ja natriumoleaattia 

50 mg/L. Tässä tutkimuksessa jäteveden pH oli 6. 

 

 

3.3 Suodatus 

 

Piimaasuodatusta on käytetty onnistuneesti vapaan öljyn ja BOD-kuorman vähen-

tämiseen öljypitoisista jätevesistä. Sovellus ei ole saavuttanut kovin suurta suosio-

ta yksittäisenä öljypitoisten jätevesien käsittelymenetelmänä, mutta sitä käytetään 

jälkikäsittelymenetelmänä pienten pitoisuuksien poistossa. Piimaasuodatus ei 

poista liuennutta BOD-kuormaa, vaan ainoastaan liukenemattoman kuorman. 

Ongelmana piimaasuodatuksessa on prosessissa syntyvä öljypitoinen liete, jota ei 

voida hyötykäyttää edelleen sen epäpuhtauksien vuoksi. [Boyer 1996, s. 651] 

 

Öljyn ja veden selkeytyksessä voidaan käyttää myös huokoista väliainetta tehosta-

maan öljyn ja veden erottumista. Tällaista erotusmenetelmää kutsutaan syväsuo-

datukseksi. Suodattava materiaali on tällöin kakkumaisena kerroksena ja materi-

aalina voidaan käyttää kokoonpainumattomia materiaaleja kuten hiekkaa, lasipal-

loja, huokoista keraamista ainetta, aktiivihiiltä tai muovinkappaleita. Esimerkiksi 

hiekkapedissä öljy-vesiseoksen permeabiliteetti eroaa selvästi erillisten veden ja 

öljyn permeabiliteeteista, jolloin erottuminen on mahdollista. [Dickenson 1997 s. 
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31-32] Hiekka- ja levyselkeyttimiä voidaan myös yhdistellä, jolloin erotustehok-

kuus paranee. Lisäksi suodatuksessa voidaan erotusmateriaalina joissain tapauk-

sissa käyttää antrasiittia ja orgaanisesti muokattua savea (organoclay). Viimeksi 

mainittua käytetään kuitenkin enimmäkseen pienten öljyjäänteiden poistossa 

[Alther 2000]. 

 

Pasila [2004] on tutkinut öljyn poistoa jätevedestä adsorptiosuodatuksen (AF) 

avulla. Em. menetelmässä [Pat. FI 101608B] öljyjäänteet poistetaan suodattamalla 

jätevesi pakastekuivatun kuitukasvimateriaalin lävitse. Tietynlainen kuitukasvi-

massa pystyy sitomaan öljyä paremmin kuin vettä ja pakastekuivaamalla saadaan 

kasvimassan soluseiniin syntymään pieniä reikiä. Aukot ovat niin pieniä, ettei vesi 

alkuvaiheessa täytä kammioita suuren koheesionsa ja materiaalihiukkasten kolloi-

disuuden vuoksi. Tällöin valitsemalla sopiva kasvimateriaali sekä materiaalin 

koko voidaan käsiteltävän jäteveden öljy erottaa muusta jätevedestä. Tutkimuk-

sessaan Pasila [2004] on käyttänyt erästä järviruokolajiketta (reed canary grass, 

Phalaris arundinacea), pellavaa (Linum usitatissimum L.) ja hamppukuitua (Can-

nabis sativa L.). Tutkimuksen perusteella 1 g järviruokoa tai hamppua (1mm seu-

lottu) adsorboi 2-4 g öljyä. 

 

 

3.4 Pisaroitus 

 

Pisaroitusprosessilla voidaan erottaa vesi ja öljy tehokkaasti niiden muodosta-

masta stabiilista emulsiosta. Pisaroituksen (coalescence) periaatteena on kasvattaa 

dispergoituneen faasin pisaroiden kokoa niin, että ne voidaan erottaa jatkuvasta 

faasista helpommin. Pisaroitusprosessi koostuu kolmesta vaiheesta: esisuodatuk-

sesta, pisaroituksesta ja erotuksesta. Esisuodatuksen tarkoituksena on tehostaa itse 

pisaroitusprosessin tehokkuutta. [Li & Schnable 2000] Dickensonin [1997] mu-

kaan pisaroituselementillä voidaan erottaa vesifaasista jopa 20 µm:n öljy- ja 

rasvapisarat. 

 



 9

Pisaroituksessa pienet dispergoituneen faasin pisarat kiinnittyvät pisaroitusele-

mentin kuituihin, joissa ne liittyvät toisiinsa ja muodostavat suurempia pisaroita. 

Syntyneiden suurempien pisaroiden erotus voidaan toteuttaa dispergoituneelle 

faasille fobisella seulalla, jonka vain jatkuva faasi voi läpäistä. Dispergoituneen 

faasin pisarat laskeutuvat siten suodattimen pohjalle, ja ne voidaan poistaa helpos-

ti. [Li & Schnable 2000] Pisaroitus voidaan toteuttaa myös kalvosuodatuksen 

avulla. Pisaroitus kalvosuodatuksessa on käsitelty kappaleessa 5.1. 

 

 

3.5 Hydrosyklonit 

 

Teollisuudessa paljon käytettyjä hydrosykloneja voidaan myös hyödyntää öljyn ja 

veden erotuksessa. Hydrosyklonissa vesi raskaampana nesteenä ajautuu syklonin 

seinämille ja poistuu laitteen alaosasta. Kevyempi öljy ajautuu syklonin keskelle, 

jossa vallitsee matalampi paine. Syklonin keskeltä öljy virtaa ulos syklonin yläo-

san poistoaukosta (kuva 4). [Anonymous 1996] 

 

 
Kuva 4. Hydrosyklonin periaatekuva. [Anonymous 1996]  
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Hydrosyklonien etuna on laitteiston yksinkertaisuus. Niissä ei ole helposti rikkou-

tuvia osia, jolloin huollon tarve on pieni [Buttler 2000]. Vaatimuksena erotukselle 

on kuitenkin vähintään 0,05 g/cm3 tiheysero erotettavien nesteiden välillä. 

[Anonymous 1996] 

 

Buttler [2000] on esittänyt artikkelissaan useita sovelluksia öljyn ja veden erotta-

miseen eri teollisuuden aloilla käsitellen mm. meijeriteollisuutta, metalliteollisuut-

ta, merenkulkulaitteistoa sekä öljynjalostamoita. Esimerkkinä hydrosyklonien 

käytöstä rahtilaivoissa on öljypitoisten pilssivesien käsittely, joka mahdollistaa 

niiden laskemisen takaisin mereen. Laitteisto koostuu sekä neste-neste että kiinto-

aine-neste hydrosyklonista, joilla yli 200 mg/L öljyä ja n. 500 mg/L kiintoainetta 

sisältävän pilssiveden em. pitoisuudet voidaan laskea tasolle <50 mg/L öljyä ja 

<100 mg/L kiintoainetta. Hydrosyklonilaitteistolla ei ole kuitenkaan mahdollista 

erottaa emulgoitunutta öljyä ja rasvaa vedestä niin tehokkaasti, että sen käyttö 

teollisuudessa olisi kannattavaa.  

 

 

3.6 Biologinen käsittely 

 

Öljykasvien jatkojalostuksesta syntyvien öljypitoisten jätevesien puhdistusta on 

suoritettu onnistuneesti myös biologisin menetelmin, mutta biologisten menetel-

mien käytöllä on paljon rajoituksia [Boyer 1996, s. 655].  Ennen jäteveden biolo-

gista käsittelyä on välttämätöntä erottaa mahdollisimman paljon öljystä jollakin 

muulla menetelmällä, sillä biologisilla prosesseilla voidaan poistaa usein vain hy-

vin pieniä öljypitoisuuksia. Aerobisissa prosesseissa jäteveden öljy vaikuttaa hai-

tallisesti hapen siirtoon ja anaerobisissa prosesseissa pitkäketjuiset rasva-hapot 

inhiboivat bakteerien kasvua [Angelidaki & Ahring 1992, Nakhla et al. 2003].  

 

Öljypitoisten jätevesien käsittelyssä on biologisista menetelmistä käytetty mm. 

ilmastus- ja aktiivilieteprosessia, erilaisia erätoimisia biologisia reaktoreita sekä 

biofilmireaktoreita. [Boyer 1996, s. 655] Kuvassa 5 on esitetty eri öljytyyppien 

tyypilliset suhteelliset hajoamisajat biologisessa käsittelyssä. Kuvassa voidaan 
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nähdä, että biologista käsittelyä ei ole kannattavaa käyttää erityyppisten mineraali-

öljyjen, koneöljyjen ja polttoaineiden vesiseoksien käsittelyssä, koska ne hajoavat 

hitaasti. 

 

 
Kuva 5. Eri öljytyyppien tyypilliset suhteelliset hajoamisajat biologises-

sa käsittelyssä. [Boyer 1996, s. 655] 
 

Nakhlan et al. [2003] työssä tutkittiin öljyisen veden käsittelyä anaerobisesti uu-

della BOD-Balance™ biologista alkuperää olevalla pinta-aktiivisella aineella. Esi-

käsittelemättömän jäteveden puhdistuksessa pinta-aktiivinen aine toimi odotetusti 

ja jäteveden öljy- ja rasvapitoisuus putosi 38,8 g/L:sta 3 g/L tasolle, eikä korkea 

öljypitoisuus häirinnyt biomassan toimintaa. Kun sama jätevesi esikäsiteltiin ensin 

flotaatiolla ja anaerobinen käsittely suoritettiin sen jälkeen, pinta-aktiivinen aine 

ei tuottanut odotettua tulosta.  
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3.7 Happohydrolyysi flotaation esikäsittelynä 

 

Happohydrolyysi on paljon käytetty menetelmä öljyn ja veden erotuksessa, sillä 

prosessi on yksinkertainen ja säätäminen helppoa. Happamassa hydrolyysissä pro-

sessin pH säädetään noin 3,5:n tai alle ja lämpötila pidetään 37,7 °C (100 °F). Täl-

laisissa olosuhteissa öljy ja vesi eroavat toisistaan helpommin ja ne voidaan erot-

taa perinteisen laskeutusmenetelmän avulla toisistaan. Kuvassa 6 on esitetty erään 

happohydrolyysiprosessin kaavio. [Boyer 1996, s. 652] 

 

 
Kuva 6.  Erään happohydrolyysiprosessin periaatekaavio [Boyer  
 1996, s. 652] 
 

 

3.8 Muut menetelmät 

 

Edellä mainittujen perinteisten öljyn ja veden emulsion käsittelymenetelmien 

lisäksi on olemassa joitakin vähän käytettyjä ja melko tehottomia sekä paljon 

energiaa kuluttavia menetelmiä, kuten esimerkiksi haihdutus. Useissa jäteveden 

öljynpoistomenetelmissä käytetään apuaineina pinta-aktiivisia aineita ja epäorgaa-

nisia suoloja. Näiden kemikaalikäsittelyjen tarkoituksena on tehostaa itse proses-

sia. 
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4 MEMBRAANITEKNIIKAN LÄHTÖKOHDAT 

 

Kiinnostus kalvotekniikan hyödyntämiseen rasvaisten jätevesien puhdistuksessa 

on kasvanut mm. kiristyneiden päästövaatimuksien myötä. Uusia erilaisiin proses-

seihin ja olosuhteisiin soveltuvia kalvoja on kehitetty paljon, ja kalvotekniikkaa 

voidaan soveltaa yhä useampaan erotusprosessiin. Useiden tutkimusten perusteel-

la myös emulgoituneiden rasvojen erotus onnistuu kalvosuodatuksen avulla. Ero-

tus voidaan toteuttaa joko erottamalla vesi ja rasva toisistaan suodattamalla tai 

käyttämällä kalvoa pisaroituselementtinä, jossa dispergoituneen faasin pisarat su-

lautuvat toisiinsa aiheuttaen faasien erottumisen. 

 

  

4.1 Suodatukseen vaikuttavat olosuhteet 

 

Kalvosuodatuksessa syöttö virtaa kalvon toisella puolen yleisimmin pinnan suun-

taisesti (kuva 7a), jolloin kyse on ”Cross-flow”-suodatuksesta (ristikkäisvirtaus). 

”Dead end”-tyypin suodatuksessa (kuva 7b) syöttö virtaa kohtisuoraan kalvon 

pintaan verrattuna ja kaikki syöttö suodatetaan kalvon lävitse.  

 
Kuva 7. Kalvosuodatuksen kaksi yleistä tyyppiä. [Alfa Laval 2005a] 

 

Cross-flow-suodatuksessa syöttö virtaa kalvon pinnalla suurella virtausnopeudel-

la, jolloin kalvoa läpäisevä osa syötöstä virtaa kalvon lävitse. Kalvoa läpäisevää 

osaa syötöstä kutsutaan permeaatiksi. Kalvoa läpäisemätön osa, jota kutsutaan 

konsentraatiksi tai retentaatiksi, kiertää takaisin kalvon pinnalle, kunnes haluttu 
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määrä permeaattia on syntynyt tai tavoiteltu konsentroitumiskerroin retentaatissa 

on saavutettu. [Lewis 1996, s. 66] 

 

Permeaatin virtausnopeutta, eli vuota, voidaan säätää syötön virtausnopeuden 

(kalvon pinnalla), paineen sekä lämpötilan avulla. Vuo ilmoitetaan yleisesti tila-

vuutena pinta-alaa ja aikaa kohden (L/(m2h)). Lämpötilaa nostamalla suodatetta-

van fluidin viskositeetti pienenee ja virtausnopeutta nostettaessa turbulenssi kal-

von pinnalla kasvaa. Painetta nostettaessa vuo kasvaa hetkellisesti, mutta samalla 

myös konsentraatiopolarisaatio kalvon pinnalla kasvaa. Tällöin on mahdollista, et-

tä kalvon huokoset alkavat tukkeutua retentaatissa olevien molekyylien tunkeutu-

essa kalvon huokosiin. [Lewis 1996, s. 72] Tästä johtuen on suotavaa pitää perme-

aatin virtaus kriittisen vuon alapuolella. Field et. al. [1995] ovat määritelleet kriit-

tisen vuon seuraavasti: tietty vuo, jonka alapuolella vuo ei laske ajan suhteen.  

 

Suodatusprosessin lämpötilaa valittaessa tulee myös eri kalvomateriaalien lämpö-

tilan kesto huomioida. Esimerkiksi selluloosa-asetaatille lämpötilayläraja on noin 

35 °C. Polysulfonin (PSu) ja polyvinyylidieenifluoridin (PVDF) on todettu kestä-

vän jopa 95 °C lämpötilaa. Vielä korkeampaa, jopa 120 °C lämpötilaa, kestävät 

polyakrylonitriilikalvot (PAN). [Wagner 2001, s. 25] 

 

Mohammadi et al. [2003] ovat tutkineet suodatusolosuhteiden vaikutusta öljy-ve-

siemulsion RO-suodatuksessa. Tutkimuksessa käytettiin FilmTech FT30-polyami-

dikalvoa, ja suodatettava öljyemulsio valmistettiin iranilaisesta raakaöljystä eri pi-

toisuuksiin. Paineen, öljypitoisuuden, lämpötilan sekä virtausnopeuden vaikutusta 

kalvon pinnalla tutkittiin. Olosuhteiden vaikutus suodatuksen vuohon on esitetty 

kuvissa 8-11.  
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Kuva 8. Öljy-vesiemulsion öljypitoisuuden vaikutus permeaattivuohon, 

kun paine on 13 bar ja lämpötila 20 °C. Suodatuksessa on käy-
tetty FilmTec FT30-kalvoa ja öljy-vesiemulsio on valmistettu 
iranilaisesta raakaöljystä ja vesijohtovedestä. [Mohammadi et 
al. 2003] 

 

 
Kuva 9. Suodatuspaineen vaikutus öljy-vesiemulsion permeaattivuohon, 

kun lämpötila 20 °C ja emulsion öljypitoisuus 1,5 til- %. Suo-
datuksessa on käytetty FilmTec FT30-kalvoa ja öljy-vesiemul-
sio on valmistettu iranilaisesta raakaöljystä ja vesijohtovedestä. 
[Mohammadi et al. 2003] Kuvan y-akseli on muutettu artikke-
lissa esitetystä m3/m2h yksiköstä, yksikköön L/m2h ilmeisen 
yksikkövirheen vuoksi. 
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Kuva 10. Lämpötilan vaikutus öljy-vesiemulsion permeaattivuohon, kun 

paine on 13 bar ja emulsion öljypitoisuus 1,5 til- %. Suodatuk-
sessa on käytetty FilmTec FT30-kalvoa ja öljy-vesiemulsio on 
valmistettu iranilaisesta raakaöljystä ja vesijohtovedestä. 
[Mohammadi et al. 2003] Kuvan y-akselia on muutettu artikke-
lissa esitetystä m3/m2h yksiköstä, yksikköön L/m2h ilmeisen 
yksikkövirheen vuoksi. 

 
 
 

 
Kuva 11. Ristikkäisvirtauksen nopeuden (kalvon pinnalla) vaikutus öljy-

vesiemulsion permeaattivuohon, kun emulsion öljypitoisuus on 
1,5 til- %, paine 13 bar ja lämpötila 20 °C. Suodatuksessa on 
käytetty FilmTec FT30-kalvoa ja öljy-vesiemulsio on 
valmistettu iranilaisesta raakaöljystä ja vesijohtovedestä. 
[Mohammadi et al. 2003] Kuvan y-akseli on muutettu 
artikkelissa esitetystä m3/m2h yksiköstä, yksikköön L/m2h 
ilmeisen yksikkövirheen vuoksi. 

 
 

Öljypitoisuuden noustessa vuon lasku jyrkkenee suodatuksen alkuvaiheessa, kos-

ka kalvon pinnalle muodostuva öljyfilmi muodostaa virtausvastuksen (kuva 8). 

Paineen noustessa permeaattivuo odotetusti nousee (kuva 9), mutta vastaavasti 
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paineen nouseminen aiheuttaa myös kalvon pinnalle muodostuvan öljyfilmin tii-

vistymisen, jolloin virtausvastus kasvaa. Lämpötilan noustessa sekä öljyn että ve-

den viskositeetti pienenee. Tällöin myös permeaattivuo nousee (kuva 10). Virtaus-

nopeuden vaikutus permeaattivuohon on esitetty kuvassa 11, jossa virtausnopeu-

den noustessa myös permeaattivuo nousee. Tämä johtuu kasvavasta turbulenssista 

kalvon pinnalla, joka vähentää ja poistaa konsentraatiopolarisaatiota. 

 

 

4.2 Kalvotyypit 

 

Kalvosuodatus voidaan jakaa kalvojen huokoskoon ja suodatettavan fluidin mole-

kyylien koon mukaan neljään luokkaan järjestyksessä suurimmasta pienempään 

huokoskokoon; mikro-, ultra-, nano- ja käänteisosmoosisuodatukseen. Tämä jaot-

telu vaihtelee huomattavasti kirjallisuudessa ja luokat limittyvät toistensa päälle, 

mutta sitä voidaan pitää ohjeellisena. Mulder [1992, s. 209, 212, 217] on esittänyt 

mikrosuodatuskalvojen huokoskooksi 10–0,05 µm, ultrasuodatuskalvojen       

100-1 nm ja käänteisosmoosikalvojen alle 2 nm. Mulder ei ole käyttänyt luokitte-

lussaan nanosuodatusta, mutta se voidaan asettaa ultrasuodatuksen ja käänteisos-

moosin välille. Wagner [2001, s. 7] on koonnut kalvosuodatuksen lajit havainnol-

listavaan taulukkoon (taulukko I). Tässä voidaan huomata Mulderista poikkeava 

huokoskokojaottelu. 
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Taulukko I  Wagnerin [2001, s.7] näkemys kalvosuodatuksen eri lajien luo-
kittelusta ja näille luokille ominaisista olosuhteista. 

 
 Mikro-

suodatus 
Ultra-
suodatus 

Nano-
suodatus 

Käänteis-
osmoosi 

Kalvon rakenne symmetrinen 
sekä 
asymmetri-
nen 

asymmetri-
nen 

asymmetri-
nen 

asymmetri-
nen 

Paksuus/ 
pintakerroksen 
paksuus [µm] 

10-150 
 
- 

150-250 
 
1  

150 
 
1 

150 
 
1 

Huokoskoko 
[µm] 

4-0,02 0,02-0,002 <0,002 <0,002 

Rejektio partikkelit, 
savi, 
bakteerit 

makromole-
kyylit, 
proteiinit, 
polysakkari-
dit, virukset 

HMMC, 
mono-, di- ja 
oliosakka-
ridit 
 

HMMC, 
LMMC, 
NaCl, 
glukoosi, 
aminohapot 

Kalvo-
materiaalit 

Keraaminen, 
PP, PSu, 
PVDF 

Keraaminen, 
PSu, PVDF, 
CA, 
ohutfilmi 

CA, 
ohutfilmi 

CA, 
ohutfilmi 
 

Kalvomoduulit putkimainen, 
onttokuitu 

putkimainen, 
onttokuitu,  
spiraali, 
tasomainen 

putkimainen, 
spiraali, 
tasomainen 

putkimainen, 
spiraali, 
tasomainen 

Käytettävä 
paine [bar] 

<2  1-10  5-35  15-150 

 

Käänteisosmoosikalvot (RO-kalvot) ovat rakenteeltaan ”tiukimpia” kalvosuoda-

tuksessa käytettäviä kalvoja. Käytännössä käänteisosmoosikalvoissa ei ole huoko-

sia, vaan kalvon läpäisevä vesimolekyyli kulkeutuu kalvon materiaalin molekyyli-

rakenteen lävitse. Tästä johtuen käänteisosmoosikalvolla voidaan poistaa esimer-

kiksi suola merivedestä juomaveden valmistuksessa. Nanosuodatuskalvoja (NF-

kalvot) kutsutaan joskus ”löyhiksi” käänteisosmoosikalvoiksi. NF-kalvo päästää 

lävitseen yhdenarvoiset ionit, mutta rejektoi kahdenarvoiset ionit. Ultrasuodatus-

kalvoilla voidaan erottaa proteiineja ja muita suuria molekyylejä suodatettavasta 

fluidista mono- ja disakkaridien, suolojen sekä aminohappojen permeoituessa täy-

sin. Mikrosuodatuksella voidaan fluidista poistaa mm. pienikokoista kiintoainetta 

[Wagner 2001, s.7]. 
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4.3 Kalvorakenteet ja moduuliratkaisut  

 

Suuri osa tehdasmittakaavan kalvotekniikkaa hyödyntävistä laitteistoista on suun-

niteltu käyttämään erilaisia kalvomoduuleita, koska moduulien puhdistus ja vaih-

taminen on erillisiin kalvoihin verrattuna helpompaa ja lisäksi ”scale up” on yk-

sinkertaisempaa moduuleja käytettäessä. [Lewis 1996 s. 81] Mulderin [1992, s 

312] mukaan kalvorakenteet voidaan karkeasti jakaa tasokalvoihin ja putkimaisiin 

kalvoihin, joista kiinnostavimpia rakenteita on esitelty kappaleissa 4.2.1–4.2.3. 

Scott [1995, s. 94] esittää, että erilaisia kalvorakenteita on viisi; tasokalvot, spiraa-

limoduulit, onttokuitumoduulit, kapillaarimoduulit sekä putkimaiset kalvot. Kal-

vojen huokoskoon mukaisen jaottelun ohella myös kalvosuodatusrakenteet luoki-

tellaan usein eri tavoin lähteestä riippuen. 

 

Kalvot voidaan jakaa niiden erotuskyvyn lisäksi myös niiden rakenteen mukaan 

kolmeen ryhmään (kuva 12): mikrohuokoisiin kalvoihin (isotropic microporous 

membranes), homogeenisiin kalvoihin (nonporous dense membranes) ja asym-

metrisiin kalvoihin (asymmetric membranes). [Baker 1995, s. 137] 

 

Mikrohuokoiset kalvot ovat rakenteeltaan lähimpänä perinteistä suodinmateriaa-

lia, sillä ne ovat rakenteeltaan jäykkiä huokoisia materiaaleja. Kalvon huokosten 

koossa vallitsee jakauma, jonka vuoksi kalvo retentoi täysin vain kalvon pienintä 

huokoskokoa moninkertaisesti suuremmat partikkelit. [Baker 1995, s.137] 

 

Homogeenisissa kalvoissa ei ole varsinaisia huokosia, vaan läpäisy perustuu dif-

fuusioon kalvorakenteen lävitse. Ajavana voimana voi tällöin olla paine, konsen-

traatio tai sähköinen potentiaali. Syöttöliuoksen komponentteja voidaan erottaa 

homogeenisella kalvolla, jolloin erotus perustuu pääosin komponenttien diffuusio-

nopeuksien eroon ja ”liukoisuuteen” kalvossa. Tästä johtuen jopa moolimassal-

taan samankokoisia komponentteja on mahdollista erottaa homogeenisen kalvon 

avulla, kunhan komponenttien liikkuvuudet (eli diffuusio) poikkeavat toisistaan 

riittävästi. [Baker 1995, s. 137] 
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Asymmetriset kalvot koostuvat hyvin ohuesta pintarakenteesta ja paksummasta 

aluskerroksesta (kuva 12). Pintarakenteessa huokoset ovat pienemmät kuin alus-

kerroksessa (Loeb-Sourirajan asymmetrinen kalvo, kuva 12c) tai varsinaisia huo-

kosia ei ole lainkaan (vrt. homogeeninen kalvo (kuva 12b) ja komposiittikalvo 

(kuva 12d)). Näin ollen pintarakenne toimii varsinaisena erottavana kerroksena ja 

aluskerros tukee ohutta pintarakennetta. Asymmetrisen kalvon rakenteen ansiosta 

saavutetaankin nopea aineensiirto membraanin lävitse, sillä aineensiirron voidaan 

sanoa olevan kääntäen verrannollinen kalvon paksuuteen. [Baker 1995, s.138–

139] 

 
Kuva 12. Erilaiset kalvotyypit Bakerin [1995, s. 138] mukaan. 

 

 

4.3.1 Tasokalvot 

 

Tasokalvot (plate-and-frame, flat sheet) mukaan lukien spiraalimoduulit (kts. 

4.2.2) ovat yksinkertaisin ja ehkäpä yleisin teollisissa sovelluksissa käytetty kal-
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vosuodatusrakenne. Tällä periaatteella toimivia laitteistoja on tarjolla useilla eri 

valmistajilla ja niiden rakenne vaihtelee hieman valmistajan mukaan. Tasokalvo-

laitteistoissa yksi tai useampia kalvoja pinotaan päällekkäin ja kalvojen väliin ase-

tetaan välikkeitä (spacer) sekä muita tukilevyjä, joiden avulla virtaus kalvojen 

pinnoilla mahdollistuu. [Lewis 1996, s. 79–80] Kuvassa 13 on esitetty kaksi taso-

kalvoratkaisua. Tasokalvorakenteiden pakkaustiheys on tyypillisesti noin        

100–400 m2/m3 [Mulder 1992, s. 314]. 

 

 

 
Kuva 13. DSS-suotimen (a) ja Pellicon-suotimen (b) periaatekuvat. 

[Lewis 1996, s.80]  
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4.3.2 ”Spiral wound”-moduulit 

 

”Spiral wound”-tyypin kalvorakenne, eli kääretorttumoduuli on tasokalvoratkaisu, 

jossa pakkaustiheyttä on kasvatettu kiertämällä kalvot rullalle keskiputken ympä-

rille. Moduulissa kaksi kalvoa on liitetty toisiinsa kolmesta reunastaan kalvopin-

nat ulospäin, jolloin muodostuu pussimainen rakenne. Kalvojen väliin, eli pussiin, 

on asetettu välike (kuvassa 14 permeate collection material), joka pitää kalvot 

erillään toisistaan ja mahdollistaa permeaatin virtauksen. Muodostuneen kalvo-

pussin avoin reuna on kiinnitetty perforoituun keskiputkeen, jota pitkin permeaatti 

virtaa ulos moduulista. Tällaisia ”kalvopusseja” on spiraalimoduulissa useita ja 

”pussit” pidetään erillään välikkeiden avulla (kuvassa 14 feed channel spacer). 

[Lewis 1996, s. 79] [Scott 1995, s. 96] 

 

”Kalvopussit” kierretään keskiputken ympärille, jolloin moduuli saa sylinterimäi-

sen muodon. Syöttö virtaa moduulin päästä pussien väliin. Välikkeiden vaikutuk-

sesta syntyvä virtauskanava on syöttöpuolella noin 1 mm korkuinen ja syötön vir-

tausnopeus on laminaarialueella, ellei välikkeen (feed channel spacer) rakenteen 

avulla aiheuteta syötön virtaukseen turbulenssia. [Lewis 1996, s. 79] [Scott 1995, 

s. 97]   

 
Kuva 14. ”Spiral wound”- eli ”kääretorttu”-tyyppisen suodatinmoduulin 

periaatekuva. [Wagner 2001, s. 16] 
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Spiraalimoduuleissa käytetään yleisimmin selluloosa-asetaatista ja polyamideista 

valmistettuja kalvoja. Moduulien pakkaustiheys on tyypillisesti noin 600 m2/m3 ja 

niiden paineenkesto n. 40 bar. [Scott 1995, s. 98]  

 

 

4.3.3 Putkimaiset kalvot 

 

Mulder [1992, s. 61] on jakanut putkimaiset kalvot (tubular membranes) niiden 

halkaisijan mukaan kolmeen ryhmään: 

a) onttokuitumoduulit (halkaisija <0,5 mm) 

b) kapillaarimoduulit (halkaisija 0,5-5 mm) 

c) putkimaiset kalvot (halkaisija >5 mm) 

 

Lewis [1996, s. 78] ei jaottelussaan erittele lainkaan kapillaarimoduuleja, vaan on 

jaotellut putkimaiset kalvot vain onttokuitumoduuleihin (halkaisija 0,001–1,2 

mm) ja putkimaisiin kalvoihin (halkaisija >1,2 mm). Kuvassa 15 on esitetty ontto-

kuitumoduulin sekä erään putkimaisen kalvorakenteen periaatekuvat.  
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Kuva 15. Kahden putkimaisten kalvosuodatusratkaisun periaatekuvat. Kalvo-

putkityyppinen ratkaisu (a) koostuu 18 putkesta, joita tukevat per-
foroidut teräsputket. Onttokuitumoduulissa b) on suodatuselement-
teinä toimivia kuituja noin 1000. [Lewis 1996, s. 78] 

 

Putkimaiset kalvot tarvitsevat suojavaipan tukimateriaalikseen, jotta ne kestäisivät 

paineen vaikutusta. Tukimateriaalina käytetään yleensä perforoitua teräsputkea 

(kts. kuva 15 a), muovista tai keraamista putkea. Putkimaisissa kalvoissa virtaus-

suunta on sisältä ulospäin, eli syöttö virtaa membraaniputken sisälle, ja permeaatti 

poistuu putkien suojavaipan sisältä. [Mulder 1992, s. 313] Lewisin [1996, s. 79] 

mukaan putkimaisen kalvon rakenne mahdollistaa korkeaviskoottisten sekä pieniä 

partikkeleja sisältävien aineiden suodatuksen, sillä membraaniputkea tukeva suo-

javaippa mahdollistaa korkeat suodatuspaineet ja suuren virtausnopeuden kalvon 

pinnalla. 
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Suurihalkaisijaisissa kalvoputkissa haittana on vähäinen kalvopinta-ala pakkaus-

kokoon nähden. Toisaalta suurihalkaisijaiset kalvoputket eivät tukkeudu helposti 

ja puhdistus on verrattain helppoa. [Mulder 1992, s. 313] Nyrkkisääntönä voidaan 

pitää syöttöliuoksen maksimipartikkelikoolle kuitenkin 1/10 putken halkaisijasta 

[Scott 1995, s. 107].  Putkimaisten moduulien pakkaustiheys on suhteellisen mata-

la, yleensä alle 300 m2/m3. Tästä johtuen yhden moduulin suodatuskapasiteetti on 

huomattavasti muita putkimaisia kalvorakenteita matalampi. [Mulder 1992, s. 

313] 

 

Kapillaarimoduuleissa (capillary module) suuri määrä kapillaariputkia on kiinni-

tetty päistään yhdeksi moduuliksi esimerkiksi epoksihartsilla, polyuretaanilla tai 

silikonikumilla. Kapillaariputket ovat itsekantavia, jonka vuoksi putkikimppua 

ympäröivän vaipan ei tarvitse antaa varsinaista tukea. Kapillaarimoduuleita on 

kahta kokoonpanotyyppiä, joiden toimintaperiaatteet on esitetty kuvassa 16. 

[Mulder 1992, s. 316] 

 

 
 
Kuva 16.  Erityyppisten kapillaarimoduulien periaatekuvat, a) ”inside-

out”, b) ”outside-in” [Mulder 1992, s. 316] 
 

Syöttö tapahtuu kuvan 16 a) kapillaarimoduulissa putkimaisten kalvojen sisään, 

jolloin permeaatti kerätään moduulin vaipan sisältä, samoin kuten putkimaisissa 

kalvoissa. Tällöin kapillaariputkessa suodattava kalvo on putken sisäpinnalla. 

Vastaavasti kuvan 16 b) kapillaarimoduulissa suodatettava fluidi syötetään mo-

duulin vaippaan, jolloin permeaatti kerätään päinvastaisesti kapillaariputkista. 
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Luonnollisesti suodattava kalvo on tällöin asennettu kapillaariputken ulkopinnalle. 

[Mulder 1992, s. 316] 

 

Käytettävä kokoonpanotyyppi valitaan kapillaarimoduuleissa yleensä suodatetta-

van fluidin ominaisuuksien mukaan, sillä esimerkiksi partikkeleja sisältävä syöttö-

liuos tukkii nopeammin ”inside-out”-tyypin, sillä retentaatin virtauskanavat ovat 

pienemmät. [Mulder 1992, s. 316] Syöttöliuos on esisuodatettava, mikäli partikke-

likoko on syötössä suurempi kuin 50 µm [Scott 1995, s. 96]. Kapillaarimoduulit 

voidaan puhdistaa takaisinhuuhtelulla (backflushing), sillä niiden itsekantava ra-

kenne mahdollistaa virtauksen molempiin suuntiin. Kapillaarimoduulien pakkaus-

tiheys on 600–1200 m2/m3 [Mulder 1992, s. 316] 

 

Onttokuitumoduulien ja kapillaarimoduulien suurin ero on kuitujen halkaisijassa, 

sillä toimintaperiaate on täysin samanlainen. Lisäksi onttokuitumoduuleissa käyte-

tään paljon rakennetta, jossa kuidut on asetettu lenkille ja kuitujen molemmat päät 

on kiinnitetty samaan päätykappaleeseen. [Mulder 1992, s. 316]  

 

Koska kuitujen sisähalkaisija ja virtausnopeus sisältä ulospäin ovat hyvin pienet, 

on onttokuitumoduuleja käytettäessä syöttöliuoksen puhtaus hyvin tärkeää kuitu-

jen tukkiutumisen estämiseksi. Samasta syystä virtaussuunta on onttokuitumoduu-

leissa yleensä ulkoa sisäänpäin. [Scott 1995, s. 96] Onttokuitumoduulit kestävät 

korkeaa, jopa 80 bar:n painetta ja ne voidaan puhdistaa takaisinhuuhtelulla. Putki-

maisista kalvomoduuleista onttokuitumoduuleilla on suurin pakkaustiheys 10000-

30000 m2/m3. [Scott 1995, s. 96] [Mulder 1992, s. 316–317] 

 

 

4.4 Kalvojen karakterisointi 

 

Kalvotekninen erotus perustuu molekyylien kokoeron lisäksi myös varaukseen ja 

molekyylien muotoon. Lisäksi kalvon hydrofobisuuden tai –fiilisyyden aste vai-

kuttaa oleellisesti suodatuksen tulokseen. [Lewis 1996, s. 65] 
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Kalvoja karakterisoidaan niiden katkaisukoon avulla. Em. luvulla tarkoitetaan, et-

tä kalvo erottaa 90 % katkaisukokoa moolimassaltaan suuremmista molekyyleistä. 

[Mulder 1992, s.131] Kalvon läpäisyyn vaikuttaa kuitenkin molekyylin moolimas-

san lisäksi sen muoto. Pitkänomaiset molekyylit voivat permeoitua kalvon lävitse, 

vaikka niiden moolimassa olisikin suurempi kuin kalvolle annettu katkaisukoko, 

sillä molekyylin muoto mahdollistaa huokosen läpäisyn. Molekyylin kolmiulottei-

nen rakenne voi myös estää kalvon läpäisyn, vaikka molekyylin moolimassa olisi-

kin katkaisukokoa pienempi. [Eykamp 1995, s. 22] Membraanien huokoset eivät 

ole koskaan identtisiä, vaan niiden koossa ja muodossa on tiettyä vaihtelua. Tämä 

muodostaa huokoskoolle jakauman. 

 

Kalvot voidaan suunnitella myös siten, että niiden pinta on varautunut. Tällöin 

suodatettaessa molekyylejä, jotka ovat varautuneita, voidaan kalvon varausta hyö-

dyntää. Esimerkiksi negatiivisesti varautuneiden molekyylien suodatuksessa voi-

daan käyttää negatiivisesti varattua kalvoa, jolloin repulsiovoimat molekyylien ja 

kalvon välillä estävät tukkeutumista ja likaantumista, eli foulaantumista. [Mulder 

1992, s. 309] Sekä kalvon että molekyylien varausta voidaan muuttaa prosessin 

pH:ta säätämällä. Useilla kalvoilla ja molekyyleillä on tietty pH-arvo, isoelektri-

nen piste, jossa kalvojen tai molekyylien varaus on summaltaan neutraali. Pisteen 

yläpuolella varaus on negatiivinen ja alapuolella positiivinen. [Tsuru et al. 1994] 

 

Kalvon pinnan ja veden välillä vallitsee aina veto- tai poistovoima, eli kalvon pin-

ta on joko hydrofiilinen tai – fobinen [Rudie 2004]. Kalvon pinnan kemia riippuu 

sen valmistusmateriaalista. Esimerkiksi polysulfonikalvot ovat huomattavasti hyd-

rofobisempia kuin selluloosakalvot. Kalvon hydrofobisuutta voidaan mitata mm. 

kontaktikulmamittauksin (kuva 17). [Lewis 1996, s. 71] Kontaktikulman pienen-

tyessä hydrofiilisyys kasvaa. 
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Kuva 17. Hydrofobisen kalvon pinnalla vesipisara pyrkii muodostamaan 

mahdollisimman vähän kosketuspinta-alaa kalvon kanssa, 
jolloin kontaktikulma θ on suuri. Hydrofiilisen kalvon pinnalle 
vesipisara leviää.  [Anselme & Jacobs 1996] 

 

 

4.5 Kalvon likaantuminen 

 

Suodatuksen edetessä kalvoa läpäisemättömät molekyylit kertyvät kalvon pinnal-

le, aiheuttaen kerroksen, jossa konsentraatio on suurempi kuin syötössä. Tätä ilmi-

ötä kutsutaan konsentraatiopolarisaatioksi. Konsentraatiopolarisaatiota pyritään 

vähentämään erilaisin menetelmin, sillä sen vaikutuksesta permeaatin virtaus kal-

von lävitse vaikeutuu ja vuo laskee. Kalvon pinnalle kertyvät molekyylit voivat 

myös tarttua kalvon pinnalle niin, että niiden poistaminen vaatii kalvon puhdista-

misen, eli kalvo alkaa foulaantua ja permeaattivuo laskee. 

 

Kuvassa 18 on esitetty konsentraatiopolarisaation periaatekuva kalvon pinnalla. 

[Mulder 1996, s. 283–284] Syöttöliuoksen konsentraatio cs pysyy vakiona kunnes 

lähestytään kalvon pintaa, jossa konsentraatiopolarisaatio alkaa vaikuttaa ja kon-

sentraatio nousee maksimiarvoonsa cm kalvon pinnalla. Tasapainotilanteessa kal-

von retentoidessa 100 % diffuusio rajapinnalta takaisin bulkkifaasiin on yhtä suuri 

kuin konvektiivinen siirtyminen bulkkifaasista rajapinnalle. 
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Kuva 18. Konsentraatiopolarisaation periaatekuva; konsentraatioprofiili 
tasapainotilanteessa.[Mulder 1992, s.284] 

 
 
Kalvon foulaantuessa sen pinnalle tai huokosiin kiinnittyy partikkeleja (kolloidisia 

aineita, suoloja, makromolekyylejä yms.), jolloin kalvon huokoskoko pienenee 

[Mulder 1992, s. 305] [Scott 1995, s. 78]. Huokoskoon pienentyessä retentio kas-

vaa ja permeaatti on aikaisempaa puhtaampaa, mutta samalla myös permeaattivuo 

pienenee. Syötön konsentraation noustessa voi osa syötön komponenteista saostua 

kalvon pinnalle aiheuttaen foulaantumista. Ducom et al. [2002] ovat luokitelleet 

öljyemulsion aiheuttaman foulaantumisen kolmeen mekanismiin: öljypisaroiden 

tarttumiseen kalvon pinnalle, liuenneiden orgaanisten aineiden aiheuttamaan kon-

sentraatiopolarisaatioon sekä liuenneiden orgaanisten aineiden adsorptioon kalvon 

pinnalle. 

 

Permeaattivuo riippuu kalvon ominaisuuksien ohella foulaantumisen asteesta, 

fluidin ominaisuuksista sekä suodatuksessa käytetystä paineesta. Se voidaan rat-

kaista matemaattisesti yhtälön (1) avulla [Aimar et al. 1989]: 
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( ) ( )rirmfm RRR
TMP

RR
TMPJ
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+
=

µµ
    (1) 

 

jossa J permeaattivuo m/s 

TMP paine kalvon ylitse Pa  

Rm puhtaan kalvon hydraulinen vastus 1/m 

Rf   konsentraatiopolarisaation ja  

   foulaantumisen aiheuttama vastus 1/m 

Rir  pysyvän foulaantumisen aiheuttama  

   vastus 1/m 

Rr  palautuvan foulaantumisen ja  

 konsentraatiopolarisaation aiheuttama  

 vastus 1/m 

µ  viskositeetti kg/(m·s) 

 

Foulaantuminen voidaan jakaa useaan tekijään, kuten yhtälössä (1) on esitetty. 

Pysyvällä foulaantumisella (Rir) tarkoitetaan kalvon tukkeutumista niin, ettei sitä 

voida puhdistaa suodatuksessa käytetyn puhtaan liuottimen avulla ja palauttaa 

vuota ennalleen. Palautuva foulaantuminen (Rr) tarkoittaa taas sellaista kalvon 

likaantumista, joka voidaan puhtaalla liuottimella (suodatuksessa käytetty liuotin) 

poistaa. 
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5 KALVOTEKNIIKKA ÖLJYN JA VEDEN EROTUKSESSA 

 

Öljy- ja rasvapitoisen jäteveden kalvoteknisessä käsittelyssä permeaativuohon 

vaikuttavat oleellisesti jäteveden ominaisuudet, kuten kiintoainepitoisuus sekä 

epäpuhtauden (tässä tapauksessa rasvan tai öljyn) ominaisuudet. Kalvon 

ominaisuuksista suodatustulokseen ja permeaattivuohon vaikuttavat vahvasti 

huokosten koko ja – jakauma, materiaali, kalvon pinnan varaus sekä kalvon 

rakenne. Luonnollisesti suodatusprosessin muillakin olosuhteilla, kuten pH:lla, 

paineella, virtausnopeudella ja turbulenssilla on suuri vaikutus suodatuksen etene-

miseen. [Reed et al. 1997] 

 

Öljy- ja rasvapitoisten jätevesien suodatuksessa kalvon foulaantumista voidaan es-

tää ja vähentää valitsemalla hydrofiilinen varautunut kalvo. Hydrofiilisen kalvon 

pinta estää öljyn ja rasvan tarttumista kalvoon ja tunkeutumista kalvon huokosiin. 

Kalvon ja rasvan tai öljyn välistä repulsiovoimaa voidaan hyödyntää valitsemalla 

suodatukseen sellainen kalvo, jonka pinnan varaus on yhtenevä öljyn tai rasvan 

varauksen kanssa. [Reed et al. 1997] GE Osmonics:n hyvin hydrofiiliseksi (kon-

taktikulma 4°) valmistaman kalvon on esitetty toimivan kuvan 19 osoittamalla ta-

valla. [GE Water & Process Technologies 2004] 

 



 32

 
Kuva 19. GE:n hydrofiilisen kalvon toimintaperiaate. [GE Water & 

Process Technologies 2002] 
 

Rasva-vesiemulsion rikkominen voidaan kalvosuodatusta käyttämällä toteuttaa 

kahdella eri tavalla. Perinteisessä suodatuksessa pyrkimyksenä on saada vesifaasi 

mahdollisimman tarkoin kalvon lävitse niin, että öljyfaasi jää retentaattiin. Erotus 

voidaan myös toteuttaa käyttämällä kalvoa pisaroituselementtinä, jolloin sekä öljy 

että vesi läpäisevät kalvon. Menetelmät on esitetty kappaleissa 5.1 ja 5.2. 

 

 

5.1 Kalvotekniikan käyttö pisaroituksessa 

 

Koska öljypisarat voivat muuttaa muotoaan ja tunkeutua pisarakokoaan pienem-

piin huokosiin, on suodatuksessa käytettävä paine valittava tarkoin. Öljy-vesi-

emulsion erotuksessa kalvosuodatuksella usein määritetäänkin kriittinen paine, 

jonka ylittyessä öljypisarat kastelevat kalvon pinnan, tunkeutuvat kalvon huoko-

siin ja alkavat permeoitua. [Hong et al. 2003] 

 

Kun kalvosuodatuksen tarkoituksena on pisaroittaa emulsion dispergoitunut faasi, 

on suodatuksessa käytettävä paine kriittistä painetta korkeampi. Tällöin dispergoi-
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tuneen faasin pisarat tunkeutuvat kalvon huokosiin, ja liittyvät suuremmiksi pisa-

roiksi. Tapahtumaa on havainnollistettu kuvassa 20, jossa dispergoituneena faasi-

na on vesi ja jatkuvana faasina öljy. Vesipisara leviää hydrofiilisen kalvon pinnal-

le (kuva 20c), jolloin pisaraa peittävä pinta-aktiivisten aineiden muodostama kal-

vo ohenee. Pinta-aktiivisten aineiden muodostaman kalvon ohetessa vesipisaran ja 

jatkuvan öljyfaasin välinen pintajännitys kasvaa. Pisaran yläpinnalle (kuva 20d), 

jossa pintajännitys on korkea, on toisen vesipisaran helpompi tarttua ja pisaroiden 

yhdistyminen tapahtuu. [Kocherginsky et al. 2003]. Hlavacekin [1995] mukaan 

kalvon huokoskoon on oltava n. 10 kertaa öljyn pisarakokoa pienempi, jotta pisa-

roituminen voi tapahtua.  

 

 
 
Kuva 20. Pisaroitustapahtuma hydrofiilisen kalvon pinnalla. 

[Kocherginsky 2003] 
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Pisaroitusta kalvosuodatuksella ovat tutkineet mm. Kocherginsky et al. [2003], 

jotka saivat hyviä tuloksia suodattamalla di-2-etyyliheksyylifosforihappostabiloi-

tua vesi-öljyemulsiota (vesi öljyssä) 0,45 µm hydrofiilisella nitroselluloosakalvol-

la (Millipore). Yksinkertaisella suodatuksella saatiin aikaan faasien erottuminen 

heti suodatuksen jälkeen, kun vertailunäyte säilyi stabiilina emulsiona useita päi-

viä. Vesipitoisuus laski suodatuksen jälkeen öljyssä 400 ppm:n tasolle.  

 

Hlavacek [1995] on tutkinut myös mikrosuodatuskalvon käyttöä pisaroitusele-

menttinä vesi-öljyemulsion destabilisoinissa. Tutkimuksessa käytettiin hydrofobi-

sia onttokuitumoduuleita, jotka on eritelty taulukossa II. Erotustehokkuus lasket-

tiin vertaamalla syötön öljypitoisuutta suodatetun ja erottuneen vesifaasin (1 h las-

keutus) öljypitoisuuteen. Kahden tunnin selkeyttämisen jälkeen saatiin vesifaasin 

öljypitoisuudeksi alimmillaan 30 ppm alkuperäisen öljypitoisuuden ollessa 30 000 

ppm. Kalvon vuota pidettiin yllä suorittamalla muutaman sekunnin kestävä takai-

sinhuuhtelu 7 bar paineella puolen tunnin välein. 

 

Taulukko II Pisaroituksessa käytetyt onttokuitumoduulit Hlavacek:n [1995] 
tutkimuksessa. Erotustehokkuus on laskettu 1 h laskeutuksen 
jälkeen vertaamalla permeaatin vesiosan rasvapitoisuutta 
syöttöliuoksen rasvapitoisuuteen. 

   

Kalvo Huokoskoko 
[µm] Materiaali Tyyppi Erotustehok-

kuus [%] 
Millipore GSWP 0,2 CN hydrofiilinen ~0 
Millipore GVWP 0,2 PVDF hydrofilisoitu ~0 
Millipore GVHP 0,2 PVDF hydrofobinen 18 
Millipore HVHP 0,45 PVDF hydrofobinen 23 
Fluoropore 0,2 PTFE hydrofobinen 16 
Gelman GN4 
Metricel 

0,8 CE hydrofiilinen ~0 

Nuclepore 0,2 PC hydrofilisoitu 5 
Celgard 2500 0,12 PP hydrofobinen 45 
Enka 1E PPHF 0,1 PP hydrofobinen 45 
Enka 2E PPHF 0,2 PP hydrofobinen 60 
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5.2 Öljyn ja veden erottaminen kalvosuodatuksella 

 

Janknecht et al. [2004] ovat tutkineet 14:sta erilaisen kalvon soveltuvuutta öljy-

vesiemulsion suodatukseen. Tutkimuksessa käytettiin emulsiota, joka valmistettiin 

sekoittamalla tislattua vettä ja teollisuusöljyä (”SECO”, Sun Oil Company, Bel-

gia). Teollisuusöljy sisältää 85 % mineraaliöljyä ja 15 % anionista emulgaattoria. 

Valmiissa emulsiossa oli n. 5 % öljyä.   

 

Janknechtin et al. [2004] mukaan kokeessa käytetyistä kalvoista seitsemän oli 

mikrosuodatus- ja toiset seitsemän ultrasuodatuskalvoja. Kuitenkin taulukossa III 

esitetyistä kalvoista kaksi ylintä (Osmonics HG26 ja AG08) ovat huokoskoon ja 

valmistajan mukaan RO-kalvoja. Janknechtin et al. [2004] tutkimuksessa testaus 

suoritettiin Osmonics sepa CF-moduulilla (tasokalvolaitteisto).  

 

Taulukko III Janknechtin et al. [2004] tutkimuksessa käyttämät kalvot tutkit-
taessa niiden soveltuvuutta öljy-vesiemulsion suodattamiseen. 

 / = tietoa ei saatavilla. 
 

Kalvo Materiaali Dp [nm] pmax [bar] Kontaktikulma [°] 
Ultrasuodatuskalvot 

Osmonics HG 26 PSu 0,1-0,5 7,0 71 
Osmonics AG 08 fluoropolym. 0,1-1,5 5,0 81 
Osmonics HN 30 PSu 1,5-2,5 3,5 80 
Osmonics SN 32 selluloosa 1,5-3,0 3,5 58 
GKSS PAN HV4 PAN 3,0 2,0 / 
Osmonics RZ 04 akryyli 4,0-6,0 2,0 85 
Osmonics HZ 20 PSu 4,0-6,0 2,0 80 

Mikrosuodatuskalvot 
Osmonics YL 01 PP 20 2,0 105 
Osmonics YB 01 PP 40 2,0 116 
Osmonics YK 01 PP 100 2,0 100 
Osmonics WC 02 / 200 1,7 92 
Osmonics MC 04 PA 200 1,7 98 
Plastok nylon nylon 220 2,0 77 
Osmonics RH 02 akryyli 800 2,0 100 

 

Kaikkien tutkittujen ultrasuodatuskalvojen öljyn retentio oli vähintään 99,98 %. 

Mikrosuodatuskalvojen retentio vaihteli välillä 99,98 % (YK 01) ja 3,42 % (Ny-

lon). Kalvojen kasvavan huokoskoon sekä permeaatin öljypitoisuuden välillä voi-
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tiin huomata jonkinlaista korrelaatiota, mutta varsinaisesti niiden välille ei voitu 

ennustaa riippuvuutta. Erityisesti tästä poikkesivat kalvot YB01 ja YK 01, joiden 

öljyn läpäisy oli käytännössä mitätön huokoskokoihin (40 ja 100 nm) verrattuna. 

[Janknecht et al. 2004] Näin ollen permeaatin öljypitoisuuden pääteltiin riippuvan 

suuresti kalvon pinnan hydrofobisuudesta. Koska tutkittujen kalvojen huokoskoko 

ja morfologia olivat erilaiset, haettiin riippuvuutta permeaatin öljypitoisuuden se-

kä useista muuttujista lasketun kapillaaripaineen välille. Kapillaaripaineeseen vai-

kuttavat sekä kalvon huokoskoko että kontaktikulma. Saadussa riippuvuudessa 

suurin vuo ja permeaatin öljypitoisuus korreloivat kapillaaripaineen nolla-arvoon. 

Kun kapillaaripaine kasvaa, putoavat sekä permeaatin öljypitoisuus että vuo. Ka-

pillaaripaineen laskiessa ilmiö on päinvastainen. [Janknecht et al. 2004] 

 

Tätä voidaan selittää kahden erillisen ilmiön avulla. Hydrofobisia kalvoja käytet-

täessä öljypisarat tarttuvat kalvoon ja kalvon huokosiin ja muodostavat jatkuvan 

kerroksen (kuva 21a). Hydrofiiliset kalvot hylkivät öljyä ja vesi muodostaa kalvon 

pinnalle jatkuvan kerroksen. Öljy voi tällöin muodostaa joko geelimäisen kerrok-

sen vesifilmin pinnalle (kuva 21c) tai vaihtoehtoisesti jatkuvan öljyfilmin (kuva 

21d). Kalvojen, joiden kontaktikulma on hyvin lähellä 90°, pinta on neutraali eikä 

se hylji kumpaakaan faasia. Tällöin molemmat faasit läpäisevät kalvon häiriinty-

mättä johtaen korkeaan permeaattivuohon ja matalaan retentioon. [Janknecht et al. 

2004]    
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Kuva 21. Kontaktikulman vaikutus öljy-vesiemulsion suodatukseen: eri-

laisten pintafilmien muodostuminen kalvon pinnalle. 
[Janknecht et al. 2004] 

 

Raskasöljystä ja vesijohtovedestä valmistettua öljy-vesiemulsiota on suodatettu 

huokoskooltaan 0,2 ja 0,8 µm keraamisilla kalvoilla (Membralox) ja huokoskool-

taan 0,1 µm polyakrylonitriilikalvolla (Zenon Environmental) Muellerin et al. 

[1997] tutkimuksessa. Rasvapitoisuus syöttöliuoksessa oli 250–1000 ppm, josta 

noin 20 ppm oli mikrometriä pienempinä hiukkasina tai liuenneina hiilivetyinä. 

Permeaatin rasvapitoisuus oli kaikilla tutkimuksessa käytetyillä kalvoilla <6 ppm. 

Kahden tunnin suodatuksen jälkeen vuo oli keskimääräisesti n. 30–40 kg/(m2 h), 

joka oli yli kymmenkertaisesti alkutilanteen vuota pienempi. Syöttöliuoksen kon-

sentroitumisella suodatuksen edetessä oli suurin vaikutus permeaattivuon laskuun. 

Poikittaisvirtauksella, lämpötilalla ja paineella oli vain vähäinen vaikutus per-

meaattivuohon, päinvastoin kuin Mohammadin et al. [2003] tutkimuksessa. 

 

Keraamista, itse valmistettua putkimaista kaoliinikalvoa on käytetty öljy-vesie-

mulsion suodatuksessa Mohammadin et al. [2004] tutkimuksessa. Kaoliini on hy-

vin hydrofiilinen materiaali, jonka vuoksi se soveltui hyvin öljypitoisen liuoksen 

suodatukseen. Lisäksi kalvon puhdistaminen on verrattain helppoa, sillä se kestää 
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korkeita lämpötiloja (valmistuslämpötila 900 °C) sekä useita kemikaaleja, joita or-

gaaniset kalvot eivät kestä. SEM analyysillä määritetty kalvon maksimihuokosko-

ko oli 10 µm.  

 

Kalvon pinnalle muodostuva öljyfilmi muodostaa virtausvastuksen, jonka poista-

miseen tässä tapauksessa riittää virtaus kalvon pinnalla. Kuitenkin emulsion öljy-

pitoisuuden ollessa 3000 ppm, ei 2,5 L/min virtausnopeus kalvon pinnalla enää 

riitä ja öljyfilmi kalvon pinnalla kasvaa aiheuttaen merkitsevän virtausvastuksen 

(kuva 22). Ristikkäisvirtauksen nopeutta nostamalla voidaan tämä ilmiö kuitenkin 

poistaa (kuva 23) eikä nopeaa vuon laskua tapahdu 3000 ppm öljypitoisuu-

dessakaan. [Mohammadi et al. 2004]   

 

 

 
Kuva 22. Öljy-vesiemulsion öljypitoisuuden vaikutus suhteelliseen vuo-

hon suodatettaessa iranilaisesta raakaöljystä valmistettua me-
kaanista emulsiota keraamisella putkimaisella kaoliinikalvolla. 
[Mohammadi et al. 2004]   
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Kuva 23. Ristikkäisvirtauksen vaikutus suhteelliseen suodatettaessa ira-

nilaisesta raakaöljystä valmistettua mekaanista emulsiota ke-
raamisella putkimaisella kaoliinikalvolla. [Mohammadi et al. 
2004]   

 

Vastaavia tuloksia suodatusolosuhteiden vaikutuksesta öljyn ja veden erotuksessa 

ovat saaneet myös Hu et al. [2002] ja Benito et al. [2000]. Hu:n et al. [2002] tutki-

muksessa suodatus toteutettiin laboratoriomittakaavan tasokalvolaitteistolla taulu-

kossa IV esitettyjä kalvoja käyttäen. Beniton et al. [2000] tutkimuksessa taas käy-

tettiin Amicon 8200 ultrasuodatuskennoa (dead-end tyyppinen suodatus) ja taulu-

kossa V esitettyjä kalvoja 

 

Taulukko IV Hu et al. [2002] tutkimuksessa käytetyt kalvot. Vesivuo on mi-
tattu 3 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 

 

Kalvo Valmistaja Materiaali Katkaisukoko 
[g/mol] 

Vesivuo 
[L/m2h],  

TS 6V 205 Hoechst, Saksa PES 100 000 800 
Mavibran 
FP 055 A 

Zoltec Viscosa 
Company, 
Unkari 

PVDF 60 000 1000 

Mavibran 
FS 202-09 

Zoltec Viscosa 
Company, 
Unkari 

PES 20 000 700 
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Taulukko V Beniton et al. [2000] tutkimuksessa käytetyt kalvot. Vesivuo on 
mitattu 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa kennon roottorin 
sekoitusnopeudella 260 rpm. 

 

Kalvo Valmistaja Materiaali Katkaisukoko 
[g/mol] 

Vesivuo 
[L/m2h],  

YM10 Amicon regeneroitu 
selluloosa 

10 000 35 

PM10 Amicon PSu 10 000 288 
YM30 Amicon regeneroitu 

selluloosa 
30 000 243 

PM30 Amicon PSu 30 000 545 
 

Dangelin et al. [1995] tutkimuksessa rasvahappotehtaan jätevesijakeen puhdistus 

toteutettiin Romicon CM50-onttokuitumoduulilla. Jäteveden pH oli 3,5 eikä ras-

van ja veden erotusta voitu perinteisin menetelmin toteuttaa. Rasva- ja vesijae saa-

tiin erottumaan flotaation avulla, mutta tuloksena oli tällöin tahmainen vaikeasti 

käsiteltävä rasvahappojae (engl. float). Ultrasuodatuksella rasvapitoisuus voitiin 

laskea 3000-4000 mg/L:sta noin 30 mg/L tasolle. Pitkäketjuiset (C10-C18) rasvaha-

poista voitiin suodatuksella poistaa 98 % ja lyhyemmistä (C6 ja C8) rasvahapoista 

75 %.  

 

Suodatuksen aikana permeaattivuo laski nopeasti alkuarvosta 6 m3/(m2h) arvoon  

2 m3/(m2h), jossa vuo pysyi 2-3 päivän välein suoritettavaan pesuun asti. Moduu-

lit eristettiin suodatinlaitteistosta pesun ajaksi. Tutkimuksen perusteella kehitettiin 

tehdasmittakaavan laitteisto, joka on esitetty kuvassa 24. 
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Kuva 24. Rasvaisen jäteveden puhdistukseen kehitetty UF-suodatuslait-

teisto. [Dangel et al. 1995] 
 

 

5.2.1 Permeaattivuon parantaminen eri menetelmin 

 

Ducom et al. [2002] ovat tutkimuksessaan todenneet, että nanosuodatuskalvon 

vuota voidaan huomattavasti parantaa öljy/vesiemulsion suodatuksessa injektoi-

malla syöttöliuokseen ilmakuplia nopealla virtausnopeudella. Tällöin ilmakuplat 

rikkovat kalvon pinnalle muodostuvan öljyfilmin, ja kalvoa foulaava kerros pois-

tuu. Ilman injektoinnilla (air sparging) ei ollut vaikutusta puhtaan veden vuohon, 

jolloin kuplien voidaan ajatella vaikuttavan vain kalvoa foulaavaan kerrokseen. 

Tutkimuksessa käytettiin pinta-aktiivisilla aineilla stabiloitua mineraaliöljystä ja 

vedestä (ultra pure water) valmistettua emulsiota ja muuten vastaavaa, mutta sta-

biloimatonta seosta. Stabiloimattoman emulsion suodatus oli tehottomampaa, sillä 

pinta-aktiivisten aineiden puuttuessa öljy muodostaa välittömästi kalvon pinnalle 

kerroksen ja permeaattivuo laskee. Tutkimuksessa käytettiin DESAL 5 DK-kal-

voa. 

 

Cakl et al. [2000] ovat tutkineet vastahuuhtelun vaikutusta permeaattivuohon 

suodatettaessa öljyemulsiota keraamisella mikrosuodatuskalvolla (Membralox, 

SCT Bazet, Ranska). Vastahuuhtelu vaikutti vuohon lähes kolminkertaistaen sen 
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verrattuna suodatukseen jossa vastahuuhtelua ei käytetty. Vastahuuhtelulle opti-

mitaajuudeksi ratkaistiin 1-50 s riippuen suodatuksen muista olosuhteista. Vasta-

huuhtelun kestoksi suositeltiin hyvin lyhyttä, alle 5 sekunnin ajanjaksoa.  

 

Scott et al. [2000] ovat tutkineet mikrosuodatuskalvon poimuttamisen vaiku-

tusta kerosiini-vesiemulsion suodatuksen tehokkuuteen hydrofobisilla PVDF- ja 

PTFE-kalvoilla (Mupore, Schleicher ja Schuell). Kalvot poimutettiin lämpökäsit-

telyn avulla siksak-muotoon ja syötön kulmaa poimutettuun kalvoon nähden vaih-

deltiin. Myös poikittaisvirtauksen sekä syötön paineen vaikutusta permeaattivuo-

hon tutkittiin. Kalvojen poimuttamisen havaittiin aiheuttavan turbulenssia, joka te-

hokkaasti poisti konsentraatiopolarisaation aiheuttamaa kerrosta kalvon pinnalta. 

Vuo parani poimuttamattomaan kalvoon nähden syöttökulmasta riippuen (yhden-

suuntainen, 45° ja 90°) 30, 100 ja 160 %. Kerosiini-vesiemulsion todettiin foulaa-

van poimutettua kalvoa kymmenen tunnin suodatuksen aikana niin, että vuo puh-

taan ja puhdistetun kalvon välillä poikkesi noin 15 % (22–19 L/(m2h)). Läpäisy-

paineeksi (breakthrough pressure) molemmille kalvoille (huokoskoko 0,2 µm) 

saatiin 1,5 bar. Kun syöttöpaine ylittää em. paineen, alkavat vesipisarat tunkeutua 

kalvon huokosiin ja permeoitua. Scott et al. [2000] käyttämä laitteiston poikki-

leikkauskuva on esitetty kuvassa 25. Syötön kulmaa muutettiin kääntämällä kal-

von asentoa.   

 
Kuva 25. Laitteisto, jolla on testattu poimutettujen PVDF- ja PTFE-kal-

vojen toimintaa poimuttamattomiin verrattuna Scott et al. 
[2000] tutkimuksessa. 
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Hong et al. [2002] keskittyivät tutkimuksessaan tutkimaan poikittaisvirtauksen 

(crossflow) sekä permeaatin virtauksen jaksotuksen (intermittence) vaikutusta 

permeaatin vuohon öljy-vesiemulsion (oil in water) pisaroitusprosessissa. Tutki-

muksessa käytettiin 0,45 ja 1,2 µm:n Teflon-mikrosuodatuskalvoja (Sartorius AG 

11806 ja 11803) ja 1 p- %:n emulsio valmistettiin teollisuusöljyä ja vettä sekoitta-

malla. Emulsion keskimääräinen pisarakoko (öljyn) oli 1,5 µm. Pisaroituksessa 

kalvo ei erota faaseja toisistaan, eikä teoriassa kalvon pinnalle muodostu konsen-

traatiopolarisaatiosta johtuvaa filmiä.  

 

Jaksottainen permeaatin virtaus toteutettiin sulkemalla permeaattipuolen venttiili, 

ja jaksotuksen kestoksi valittiin 0,01Hz (50 s auki 50 s suljettuna). Jaksotus ei yk-

sinään parantanut vuota, mutta jaksotuksen ja poikittaisvirtauksen nopeuden nos-

taminen vähensi vuon laskua ajan funktiona, vaikka pisaroitusprosessissa ei öljyn 

erotusta retentaattiin tapahdukaan. [Hong et al. 2002] 
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6 KIRJALLISUUSOSAN YHTEENVETO 

 

Rasvaisten jätevesien käsittely perinteisillä jäteveden puhdistukseen käytetyillä 

menetelmillä on usein monimutkaista ja tehotonta, sillä erityisesti emulgoituneen 

rasvan erottaminen jätevedestä on hankalaa. Rasvaisten jätevesien puhdistuksessa 

on käytetty useita erilaisia menetelmiä, kuten laskeutusta, flotaatiota, pisaroitusta, 

hydrosykloneja sekä biologista käsittelyä, mutta niiden avulla ei voida saavuttaa 

tämänhetkisiä pitoisuusvaatimuksia jätevedelle. Biologisen jätevedenpuhdistamo-

jen biomassa ei kestä korkeaa jäteveden rasvapitoisuutta. 

 

Kalvosuodatusta voidaan hyödyntää rasvaisten jätevesien puhdistuksessa käyttä-

mällä hydrofiilisia kalvoja, joiden pinnalle öljy ei voi repulsion vuoksi muodostaa 

foulaavaa kerrosta. Kalvosuodatuksessa rasvan ja veden muodostama emulsio ha-

joaa, eli dispergoituneen faasin mikroskooppiset pisarat alkavat liittyä toisiinsa 

muodostaen yhä suurempia pisaroita. Tämä ilmiö voi tapahtua joko kalvon pinnal-

la tai sen huokosissa. Mikäli ilmiö tapahtuu kalvon huokosissa, kulkeutuvat per-

meaattiin sekä öljy että vesifaasi, jossa ne muodostavat kaksi kerrosta.  

 

Permeaattivuota voidaan parantaa mm. injektoimalla syöttöliuokseen ilmakuplia 

nopealla virtausnopeudella. Ilmakuplat injektoidaan siten, että ne ikään kuin 

pyyhkivät kalvon pintaa, ja rikkovat samalla muodostunutta öljyfilmiä. Myös kal-

vojen poimuttamisen on tutkittu parantavan permeaattivuota, ainakin silloin kun 

kalvot ovat hydrofobisia. Lisäksi vastahuuhtelulla sekä ristikkäisvirtauksen no-

peuden kasvattamisella on eräiden tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus per-

meaattivuohon myös öljy-vesiemulsion suodatuksessa. 
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KOKEELLINEN OSA 

 

7 TYÖN TARKOITUS 

 

Kokeellisessa osassa keskityttiin Raisio Yhtymän esteröintilaitoksen rasvaisten jä-

tevesien kalvosuodatukseen päämääränä saada jäteveden rasvapitoisuus mahdolli-

simman pieneksi, jotta se voitaisiin käsitellä kunnallisessa jätevedenpuhdistamos-

sa mahdollisimman pienin kustannuksin. Vaikka nykyinen laskeutusmenetelmään 

perustuva erotus poistaa suuren osan jäteveden sisältämästä rasvasta, on muiden-

kin erotusmenetelmien soveltuvuutta ko. veden käsittelyyn haluttu tutkia. 

  

Lisäksi tavoitteena oli löytää ko. jätevesien suodattamiseen soveltuva kalvo, ja 

määrittää ominaisuuksia jotka tekevät kalvosta tämäntyyppisen jäteveden suoda-

tukseen sopivan. Joidenkin esikäsittelymenetelmien tuomaa etua kalvosuodatuk-

selle on myös tutkittu. Hamppuoljen rasvansitomiskykyä esteröintilaitoksen ras-

vaisista jätevesistä tutkittiin myös muutamassa kokeessa. 

 

Jätevesinäytteiden sameutta ja väriä mittaamalla tutkittiin, voidaanko rasva- ja 

COD-pitoisuutta ennustaa helposti mitattavien sameuden ja värin avulla, jolloin 

säästyttäisiin enemmän aikaa vieviltä analyyseiltä. 
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8 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

8.1 Tutkitut rasvapitoiset jätevesijakeet 

 

Merkittäviä määriä rasvaa ja öljyä jäteveteen tuovat esteröintilaitokselta 

rasvanerotuksesta  (jae B) sekä ejektorialtaasta (jae A) tulevat jakeet. Jakeiden A 

ja B koostumukset vaihtelevat huomattavasti käynnissä olevan prosessin vaiheesta 

riippuen, mutta keskiarvolliset ominaisuudet on esitetty taulukossa VI. 

 

Taulukko VI Raisio Yhtymän esteröintilaitoksen jäteveden jakeiden tyypil-
liset koostumukset sekä suurimmat ja pienimmät pitoisuudet 
näyte-erissä. Keskiarvollinen koostumus on laskettu kolmesta 
näyte-erästä. 

 
Jae A (ejektoriallas) 

Analyysit alin pitoisuus korkein pitoisuus keskiarvo 
pH 7,48 7,65 7,56 
CODCr [mg/L] 610 1780 1190 
Rasva [mg/L] 141 567 424 
TSS [mg/L] 108 610 428 

Jae B (rasvanerotusallas) 
Analyysit alin pitoisuus korkein pitoisuus keskiarvo 
pH 11,12 11,33 11,21 
CODCr [mg/L] 58700 131000 86500 
Rasva [mg/L] 278 400 354 
TSS [mg/L] 312 470 356 

 

Jae B voitiin kerätä jätevesilinjastossa kahdesta kohtaa; ennen rasvanerotusallasta 

ja rasvanerotusaltaasta. Ennen rasvanerotusallasta kerätty jae B sisälsi enemmän 

rasvaa ja öljyä, sillä erotusaltaassa osa rasvasta erottuu muun jätevesijakeen pin-

nalle. 
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8.2 Käytetyt vedet 

 

Tutkimuksessa käytettiin kolmea puhtausasteeltaan erilaista vettä. Näytteiden lai-

mentamisessa käytettiin ”milliporelaitteistolla” (Millipore Milli-Q® Biocel Ultra-

pure Water Purification System) puhdistettua RO-vettä. Näyteastiat ja muut näyt-

teidenkäsittelyssä tarvittavat esineet pestiin vesijohtovedellä, jonka johtokyky on 

n. 100 µS/cm. Pesun jälkeen astiat huuhdottiin käänteisosmoosilla puhdistetulla 

vedellä. Sekä ”milliporelaitteistolla” valmistetun että tavallisen käänteisosmoosil-

la puhdistetun veden johtokyky on alle 1 µS/cm, mutta ”Milliporevesi” on näistä 

puhtaampaa. 

 

 

8.3 Suodatuslaitteisto 

 

Pääosa suodatuskokeista suoritettiin Valmet Flootekin (nyk. Metso PaperChem) 

Multi CR- laitteiston nanosuodatuskennolla CR250. DSS LabStak M20-laitteistoa 

käytettiin vain yhdessä suodatuksessa, sillä sen suodatuskapasiteetti on huomatta-

vasti CR-suodinta pienempi. Molemmat laitteistot on esitelty seuraavissa kappa-

leissa tarkemmin. 

 

 

Multi CR-laitteisto 

Kokeissa käytetty CR250-suodatin on osa Valmet Flootek Multi CR-laitteistoa. 

Suodatin on kokonaan teräsrakenteinen ja siinä on yksi CR250/2 UF/NF-kenno. 

Kennon halkaisija on 25 cm, maksimipaine 10 bar ja pinta-ala 2×0,045 m2. Ken-

noon asetetaan kaksi kalvoa, joille molemmille on omat permeaattiyhteet (kuva 

26). Tämä mahdollistaa kahden erilaisen kalvon käytön. Kalvot on tuettu kennos-

sa tukiviiroilla.  

 

Kennossa on roottori, jonka kärjen pyörintänopeus on n. 13 m/s. Kiinteästi asen-

nettu sähkömoottori pyörittää roottoria, joka aiheuttaa kennossa turbulenssia estä-
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en tai vähentäen konsentraatiopolarisaation syntymistä ja vähentäen näin kalvon 

tukkeutumista. CR250-suotimen virtauskaavio on esitetty kuvassa 27. 

 

CR-laitteisto on varustettu mittausjärjestelmällä, joka mittaa automaattisesti mo-

lempien kalvojen permeaatin virtausnopeuden, syötön paineen ja lämpötilan sekä 

syöttösäiliön pinnankorkeuden. Lisäksi syöttösäiliön pinnankorkeudelle voidaan 

asettaa raja-arvo, jonka saavutettuaan suodatuslaitteisto pysähtyy. 

 

 
Kuva 26. Valmet Flootekin Multi CR-laitteiston CR250-suodatinkenno. 

[Leimu 1999] 
 
 
 

 
Kuva 27. Valmet Flootekin Multi CR- laitteiston nanosuodatusosan 

(CR250) virtauskaavio [Leimu 1999] 
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DSS LabStak M20-laitteisto  

DSS-suotimen maksimipaine on 80 bar ja siihen voidaan laittaa maksimissaan 20 

kalvoa. Näissä kokeissa käytettiin kahta kalvoa, joista yhden kalvon pinta-ala on 

0,036 m2. DSS-suotimessa ei ole roottoria, vaan sen toiminta perustuu pieniin vir-

tauskanaviin (kuva 13), joissa virtausnopeus on hyvin pieni (0,5–0,81 m/s). Tässä 

suodatuksessa käytetty laitteisto on esitetty kuvassa 28 ja sen virtauskaavio kuvas-

sa 29. DSS-laitteistoon ei ole kytketty automaattista mittausjärjestelmää, jonka 

vuoksi permeaattivuo mitataan käsin ja painemittarit ovat analogiset. Liuoksen 

määrää syöttösäiliössä voidaan valvoa säiliön alle asetetulla vaa’alla. 

 
Kuva 28.  DSS Labstak M20-suodatinkenno. [Alfa Laval 2005b] 
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Kuva 29. DSS-Labstak laitteiston virtauskaavio. 

 

 

8.4 Suodatuskalvot 

 

Taulukossa VII esiteltyjen kalvojen soveltuvuutta jakeiden A ja B rasvanpoistoon 

tutkittiin Valmet Flootekin CR-laitteistolla ja DSS Labstak M20-laitteistolla. Ras-

vanerotukseen sopivimmat kaksi kalvoa valittiin näiden suodatusten perusteella ja 

niitä käytettiin suodatuksessa, jossa pH säädettiin ennen suodatusta rasvan erottu-

miselle edulliselle tasolle. Tarkemmin taulukossa VII esiteltyjä kalvoja on käsitel-

ty liitteessä I.  

 

Taulukko VII Suodatuskokeissa käytettyjen kalvojen ominaisuudet. Kalvojen 
tiedot on saatu seuraavista lähteistä, esitysjärjestyksessä: GE 
Water & Process Technologies, Nadir Filtration, Mänttäri et al. 
2004, Tetratex, Osmonics Desal  

 
Kalvo Valmistaja Materiaali  Katkaisukoko  
MW GE Osmonics PAN 50000 g/mol 
C30F  
 

Nadir Filtration  regeneroitu 
selluloosa 

30000 g/mol 

NF270  Dow Chemical 
Company 

PA/PS/PE 200 g/mol 

Teflon Typar Tetratex PTFE/PP 0,1 µm 
JX Osmonics Desal PVDF 0,3 µm 
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Teflon Typar-, JX- ja NF270-kalvot käsiteltiin 50 %:lla EtOH-liuoksella ennen 

suodatusta, jotta niissä oleva säilöntäaine irtoaisi ja kalvot kostuisivat. CR-laitteis-

tossa Teflon Typar- ja JX-kalvojen etanolikäsittely suoritettiin suodattamalla eta-

noliliuosta noin puolen tunnin ajan. Käsittelyn jälkeen kalvot ja laitteisto huuhdel-

tiin vedellä. NF270 kalvon etanolikäsittely suoritettiin kastamalla kalvot noin 30 s 

ajaksi liuokseen, jonka jälkeen kalvot huuhdottiin huolellisesti.  

 

 

8.5 Kokeiden suoritus 

 

Suodatukset suoritettiin kahdella laboratoriomittakaavan tasomoduuli-suodatus-

laitteistolla. Pääosa suoritettiin Valmet Flootekin Multi CR laboratoriosuotimella 

ja yksi DSS LabStak M20–suodattimella. Kalvojen permeaattivuon (läpäisevyy-

den) stabiloimiseksi ja kalvojen koko kapasiteetin käyttöön saamiseksi, oli ne pai-

neistettava ennen suodatuksia. Paineistuksessa kalvojen lävitse suodatetaan vettä 

suodatuspainetta korkeammassa paineessa. CR-laitteiston kanssa käytettiin C30F-, 

MW-, JX- ja Teflon Typar-kalvoja, jotka paineistettiin 2 bar paineessa 10 minuu-

tin ajan. DSS-laitteiston kanssa käytetty NF270-kalvo paineistettiin 25 bar pai-

neessa 10 minuutin ajan. 

 

CR-laitteistolla suoritetuissa suodatuskokeissa syöttönä vuorottelivat jakeet A ja 

B. CR-laitteistolla suodatuksia tehtiin yhteensä yhdeksän kappaletta, ja DSS-lait-

teistolla ainoastaan yksi suodatus. Suodatukset on luetteloitu liitteessä II. Kaikissa 

suodatuksissa mittausrutiini oli hyvin samankaltainen, ja se on kuvattu seuraavissa 

kappaleissa. 

 

 

8.5.1 Vesivuon mittaus 

 

Puhtaan veden vuo mitattiin ennen suodatusta ja suodatuksen jälkeen, sekä mah-

dollisesti suoritetun kalvon pesun jälkeen. Vesivuon mittauksen tarkoituksena on 

selvittää kalvon läpäisyn muuttuminen suodatuksessa tai pesussa, eli määrittää 



 52

kuinka paljon kalvo foulaantuu suodatuksen aikana ja kuinka paljon likaantumi-

sesta voidaan pesulla poistaa. Vuo mitattiin CR-laitteistoa käytettäessä vesijohto-

vedellä 20 °C lämpötilassa 0,5-1 bar paineessa ja DSS-laitteistoa käytettäessä     

40 °C lämpötilassa 8 bar paineessa. Ennen vesivuon määritystä laitteisto pestiin, 

tarvittaessa joko astianpesuainetta tai kalvopesuihin käytettyjä pesuaineita käyttä-

en. 

 

Puhtaan veden vuon mittauksessa permeaatti ja konsentraatti ohjattiin takaisin 

syöttöön, jolloin mittausta ei ollut välttämätöntä valvoa jatkuvasti. Mikäli huuhte-

lusta huolimatta kalvoista irtosi rasvaa suodatuksen jälkeen, ei permeaattia ja kon-

sentraattia voitu ohjata enää takaisin syöttösäiliöön. Tällöin syöttöön oli ajoittain 

lisättävä vettä. 

 

 

8.5.2 Suodatuskokeet CR-laitteistolla 

 

Suodatuksen alussa syntynyt permeaatti ja konsentraatti kerättiin erilliseen asti-

aan, sillä se sisälsi vielä hyvin paljon vesivuon mittauksesta laitteistoon jäänyttä 

vettä. Pääasiassa suodatettava jätevesi ajoi veden tulppana edeltään pois laitteis-

tosta. Suodatuksen aikana konsentraatti ohjattiin takaisin syöttösäiliöön ja perme-

aatit omiin astioihinsa, jolloin syöttöliuos konsentroitui suodatuksen edetessä. 

Kaikki suodatukset tehtiin panossuodatuksina ja syötön määrä oli noin 30 L, ellei 

muuta mainita. Syöttöliuoksen lämpötila pidettiin vakiona 20 °C:ssa termostoidun 

vaipan avulla. Paine pyrittiin pitämään vakiona tasolla, joka oli noin 1 bar. Perme-

aateista ja konsentraatista otettiin näytteitä suodatuksen edetessä sekä syötöstä 

näyte ennen suodatuksen aloittamista. Lisäksi suodatuksen loputtua otettiin synty-

neistä permeaateista ja jäännöskonsentraatista näytteet. Näytteen määrä oli       

500 mL, ellei muuta ole mainittu. Kaikki suodatuksissa otetut näytteet on taulu-

koina liitteen III taulukoissa III-VIII. Syntyneen permeaatin määrä merkittiin 

muistiin konsentroitumiskertoimen määrittämistä varten. 
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Suodatuskokeissa käytetyn jäteveden rasva pyrki aiheuttamaan tukkeutumia lait-

teiston venttiileihin. Tukkeutumisen vuoksi paine nousi, jolloin konsentraattilinjan 

venttiilejä avattiin paineen säilyttämiseksi vakiotasolla. Venttiilin avaaminen ai-

heutti kuitenkin usein tukkeutuman irtoamisen, jolloin paine romahti ja suodatin-

kennon roottori pysähtyi. Ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan erilaisin laitteistorat-

kaisuin, kunnes päädyttiin avaamaan konsentraattilinjan venttiilit kokonaan.  Pai-

ne muodostettiin konsentraattiletkun päähän asennetulla kavennuskappaleella (ts. 

reikälevyllä). 

 

 

8.5.3 Suodatuskokeet DSS-laitteistolla 

 

Suodatuksen alussa permeaatti ja konsentraatti ohjattiin viemäriin kunnes vesi oli 

poistunut suodatuslaitteistosta, samoin kuin CR-laitteistoa käytettäessä. Permeaa-

tin vuo mitattiin tasaisin väliajoin suodatuksen aikana ja samalla merkittiin muis-

tiin syntyneen permeaatin määrä. Erillisiä permeaatti- tai konsentraattinäytteitä ei 

suodatuksen aikana otettu. Suodatuksen annettiin jatkua kunnes syöttöliuosta oli 

noin puolet jäljellä. Lopuksi syntyneestä permeaatista ja jäännöskonsentraatista 

otettiin näytteet. Näytteen määrä oli 500 mL. Kaikki suodatuksissa otetut näytteet 

on taulukoituna liitteen III taulukossa XI. 

 

 

8.5.4 pH:n säätäminen CR250-laitteistolla suoritetuissa kokeissa 

 

Kahdessa CR250-laitteistolla tehdyssä suodatuksessa tutkittiin syöttöliuoksen pH-

säädön vaikutusta suodatukseen sekä rasvan ja veden erottumiseen. Syöttönä käy-

tettiin jaetta A; toisessa suodatuksessa syöttö oli otettu rasvanerotusaltaasta (suo-

datus VIII) ja toisessa ennen rasvanerotusallasta (suodatus IX). 

 

Syöttöliuoksen pH säädettiin joko 1 mol/L HCl-liuoksella (suodatus VIII) tai      

51 %:lla H2SO4-liuoksella (suodatus IX) pH-arvoon 3. Ensin toteutetussa pH-sää-

detyssä suodatuksessa syöttöjakeen konsentrointi aloitettiin heti pH-säädön jäl-
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keen, jolloin rasva ei silmämääräisesti arvioituna ehtinyt nousta pintaan. Syöttö-

säiliön sekoitus pidettiin käynnissä mahdollisimman pitkään, kunnes syötön pinta 

alitti sekoituselimen. Toisessa suodatuksessa annettiin jäteveden laskeutua vuoro-

kauden ajan pH:n säädön jälkeen. Tämän jälkeen pinnalle noussut rasva kuorittiin 

pois ja konsentrointi aloitettiin. Näissä suodatuksissa otetut näytteet on esitelty 

liitteen III taulukoissa IX ja X. 

 

 

8.5.5 Kalvojen pesut 

 

Koska suodatetun jäteveden rasva ja öljy likasi näkyvästi suodatuksissa käytettyjä 

kalvoja, tehtiin useille kalvoille suodatuksen jälkeen pesukokeet. Pesua varten 

valmistettiin pesuliuos, jossa oli 1,5 til- % P3 Ultrasil 110-kalvopesuliuosta ja 

0,02 til- % P3 Ultrasil 02-kalvopesuliuosta.  

 

Molemmat kalvopesuaineet ovat Henkel Ecolabin nestemäisiä tiivisteitä. P3-Ult-

rasil-110 on emäksinen (1 – 5 % NaOH) EDTA:a (5 - <15 %) ja anionisia pinta-

aktiivisia aineita (1 - <5 %) sisältävä pesuaine. [Henkel Hygiene 1996a] Neutraa-

lin P3-Ultrasil-02-kalvopesuaineen teho perustuu sen sisältämiin nonionisiin (15 - 

<30 %) sekä anionisiin (1 - <5 %) pinta-aktiivisiin aineisiin. [Henkel Hygiene 

1996b] 

 

Kalvojen pesu suoritettiin kierrättämällä pesuliuosta laitteistossa noin puolen tun-

nin ajan, jonka jälkeen pesuliuos pumpattiin laitteiston lävitse viemäriin. Pesun 

jälkeen syöttösäiliö huuhdeltiin puhtaalla vedellä ja puhdasta vettä pumpattiin lait-

teiston lävitse viemäriin. 

 

 

8.5.6 Olkikokeet 

 

Hamppuoljen öljynsitomiskykyä tutkittiin kahden kokeen avulla. Ensimmäisessä 

kokeessa käytettiin 10 mm seulalla ja toisessa kokeessa 1 mm seulalla seulottua 
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hamppuolkea. Ensimmäinen koe suoritettiin sekoitusajan funktiona. Viiteen de-

kantterilasiin punnittiin 1 g 10 mm:n olkea ja 350 ml rasvanerotusaltaan jätevettä. 

Näytteitä sekoitettiin magneettisekoittajalla 1, 2, 3, 4 ja 120,5 tuntia, jonka jälkeen 

ne suodatettiin polyamidiviiran 40/26 (aukon halkaisija 40 µm ja avoin pinta-ala 

26 %) lävitse imupullon avulla. Koska myös suodatuksessa käytetyn viiran voitiin 

olettaa sitovan öljyä ja rasvaa, suoritettiin kolme ns. nollasuodatusta, joissa       

350 ml käsittelemätöntä näytettä suodatettiin puhtaan viiran lävitse. Lisäksi käsit-

telemättömästä jätevedestä otettiin näyte rasvapitoisuuden määrittämiseksi. 

 

Toinen hamppuoljen öljynsitomiskyvyn määrityskoe suoritettiin määrän funktio-

na. Alle 1 mm:n olkea punnittiin 5, 10, 15, 20 ja 25 g. Punnittu määrä olkea ase-

tettiin suodatussuppiloon viiran päälle kakuksi ja 350 ml rasvanerotusaltaan jäte-

vettä suodatettiin olkikakun lävitse. Tässäkin kokeessa suoritettiin kolme nolla-

koetta viiran öljynsitomiskyvyn määrittämiseksi ja otettiin nollanäyte käsittele-

mättömästä jätevedestä. Kokeet on eritelty liitteessä IV. 

 

 

8.6 Näytteiden analysointi ja käytetyt kemikaalit 

 

Suodatuskokeista otetuista näytteistä analysoitiin pH, rasvapitoisuus, kemiallinen 

hapenkulutus (COD), kiintoainepitoisuus (TSS), sameus ja väri. Näytteet pakas-

tettiin, mikäli analysointi ei ollut mahdollista samana päivänä näytteenotosta. 

Analyyseistä suoritettiin Raision ympäristölaboratoriossa pH:n, COD:n, TSS:n ja 

rasvapitoisuuden mittaukset. Muut analyysit suoritettiin Lappeenrannan teknilli-

sessä yliopistossa. Taulukossa VIII on esitetty analysointimenetelmät ja analyy-

seissä käytetyt laitteet. 

 

Suodatuskokeissa otetuista näytteistä mitattiin sameus ja väri, jotta voitaisiin tut-

kia, korreloivatko ne rasva-, COD- tai TSS-pitoisuuksien kanssa. Mikäli korrelaa-

tio olisi olemassa, voitaisiin em. pitoisuuksien analyysi suorittaa helposti sameutta 

ja väriä mittaamalla. 
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Taulukko VIII Tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät ja –laitteet.  
 

Analyysi Menetelmä Käytetyt 
laitteet/materiaalit 

pH [-] - Schott pH-meter CG840, 
elektrodi Radiometer 
GK2401C [Korpela & 
Ekblom 2005]  

Rasvapitoisuus [mg/L] uutto, Raisio Yhtymän 
oma menetelmä 
C113416 [Korpela & 
Ekblom 2005] 

Büchi Extraction System 
B-811-uuttolaite, 
uuttoliuoksena 
heksaani:MTBE (80:20) 
[Korpela & Ekblom 
2005] 

COD [mg/L] SFS3020 ja SFS5504 Hach COD-reaktori 
TSS [mg/L] suodatus Schleicher & Schuell 

suodatinpaperi GF 50 
sameus [FTU] Absorptioon perustuva 

menetelmä, 
mittausaallonpituus 450 
nm 

Hach DR/2000 

väri [PtCO-yksikköä] APHA platina-
kobolttimenetelmä, 
mittausaallonpituus 455 
nm 

Hach DR/2000 

 

Raisio Yhtymän oma uuttomenetelmä C113416 on sovellettu menetelmä standar-

dista: ”Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, 5520D). 

Lyhyesti kuvattuna menetelmä on seuraava: Vesinäyte suodatetaan kvantitatiivi-

sesti hiekka-celite-hartsipatsaan lävitse sintterissä. Sintteri (hiekka, celite-hartsi ja 

sille suodattunut kiinteä aine) siirretään uuttolaitteeseen (Büchi Extraction System 

B-811) ja rasva uutetaan heksaani:MTBE-seoksella (80:20) 15 syklin ajan (n. 75 

min.). Liuotin haihdutetaan ja jäljelle jäävä rasva punnitaan. [Korpela & Ekblom 

2005] 

 

Jäteveden pH-säädössä käytettiin 1 mol/L suolahappoa sekä 51 %:sta rikkihappoa 

(Merck Eurolab). Titrauskokeessa käytettiin 10 p-%:sta rikkihappoa. Käytetty 

suolahappoliuos valmistettiin 36-38 %:sta p.a. HCl-liuoksesta (JT. Baker) laimen-

tamalla RO-puhdistettuun veteen.  
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9 KÄYTETYT YHTÄLÖT 

 

Koska paine ei pysynyt täysin vakiona suodatusten aikana, laskettiin kalvojen per-

meaattivuosta niiden permeabiliteetti, joka kuvaa kalvon läpäisyä yhden barin va-

kiopaineessa. Permeabiliteetti voidaan laskea yhtälön (2) avulla. 

 

pA
VLp

&
=  (2) 

 

jossa Lp permeabiliteetti tutkitulle kalvolle L/(m2hbar) 

 V&  permeaatin tilavuusvirta L/h 

 A kalvon pinta-ala m2 

 p paine bar 

 

Pienten lämpötilavaihteluiden aiheuttamat muutokset permeabiliteettiin korjattiin 

yhtälön (3) avulla vastaamaan suodatuksen vakiolämpötilan permeabiliteettia.   

 

 
s

m
pp LL

k µ
µ

=   (3) 

  

jossa 
kpL  permeabiliteetti suodatuksen  

  vakiolämpötilassa L/(m2hbar) 

 µm veden viskositeetti mittauslämpötilassa kg/(m·s) 

 µs veden viskositeetti suodatuksen  

  vakiolämpötilassa kg/(m·s) 

 

Veden viskositeetti eri lämpötiloissa voidaan laskea yhtälöstä (4) [Coulson et al. 

1999 s. 795] 
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( ) ( )( ) 120435,2814,8078435,2811482,2

100
2 −



 −++−

=
TT

µ  (4) 

 

jossa µ viskositeetti kg/(m·s) 

 T lämpötila °C 

 

Suodatuksen konsentroitumiskerroin on tässä tutkimuksessa laskettu eri 

fraktioiden tilavuuksien avulla. Suodatuksen konsentroitumiskerroin (tilavuuden 

pienenemiskerroin) kuvaa kalvoa läpäisemättömän osan konsentroitumista 

suodatuksen edetessä, ja se saadaan yhtälöstä (5).  

 

 
.permsyöttö

syöttö

VV
V

k
−

=  (5) 

 

jossa  k  konsentroitumiskerroin - 

 Vsyöttö syötön tilavuus L 

 Vperm. syntyneen permeaatin tilavuus L 

 

Analyysituloksista laskettiin retentio, jotta saataisiin selville mitä komponentteja 

käytetty kalvo erottaa. Retentio voidaan laskea usealla eri tavalla, riippuen siitä, 

mitä tuloksella halutaan kuvata. Suodatuksen hetkellinen retentio RH kesken suo-

datuksen voidaan laskea yhtälön (6) avulla. 
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kons

Hperm
H c

c
R  (6) 

 

jossa  RH hetkellinen retentio - 

 cperm. H hetkellinen permeaatin pitoisuus mg/L 

   FTU 

   PtCo-yks. 

 ckons. pitoisuus konsentraatissa mg/L 

   FTU 

   PtCo-yks. 

 

Suodatuksen kokonaisretentio RT voidaan laskea yhtälön (7) avulla. Tämä yhtälö 

kuvaa paremmin kalvon kohtaaman liuoksen pitoisuutta suodatuksen alusta sen 

loppuun. 

 

 %100

2

2

.

.
.

⋅




























 +

−






 +

=
konssyöttö

Tperm
konssyöttö

T cc

c
cc

R  (7) 

 

jossa  RT suodatuksen kokonaisretentio - 

 cpermT pitoisuus suodatuksen aikana kertyneessä 

permeaatissa mg/L 

   FTU 

   PtCo-yks. 

 csyöttö pitoisuus syötössä mg/L 

   FTU 

   PtCo-yks. 
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10 TULOKSET JA NIIDEN KÄSITTELY 

 

Seuraavissa kappaleissa on käsitelty kalvosuodatuksella saavutettuja tuloksia kat-

taen kaikki tutkimuksessa suoritetut kokeet. Kaikki analyysitulokset on esitetty 

liitteessä III. Tuloksista lasketut retentioarvot on esitetty liitteessä V. Lisäksi liit-

teessä VI on esitetty tutkittujen kalvojen permeaattivuot konsentroitumiskertoi-

men funktiona. 

 

 

10.1 Suodatuksen vaikutus rasvapitoisuuteen 

 

Kaikilla tutkituilla kalvoilla oli mahdollista laskea rasvaisen jäteveden rasvapitoi-

suutta vähintään 91 %-yksikköä (retentio laskettu yhtälön (7) avulla). Useimmissa 

suodatuksissa permeaatin rasvapitoisuus oli alle määritysrajan (10 mg/L), käsitte-

lemättömän jäteveden keskimääräisen rasvapitoisuuden ollessa luokkaa          

350–450 mg/L (pH. taulukko VI). Permeaatin pitoisuuden suhdetta syöttöön ja 

syötön rasvapitoisuuden vaihtelua on havainnollistettu kuvassa 30. Suodatukset 

on eritelty syöttönäytteiden saapumispäivän mukaan. Teflon Typar- ja JX-kalvoil-

la on tehty vain yhdet suodatukset molemmilla jätevesijakeilla. 

 

 
Kuva 30. Permeaatin ja käsittelemättömän syötön rasvapitoisuus CR-laitteis-

tolla tehdyissä suodatuksissa, kun syöttöliuoksena on ejektorialtaan 
(a) tai rasvanerotusaltaan jätevesi (b). Suodatus on toteutettu 
CR250-kalvosuodatusmoduulilla mikro- ja ultrasuodatuskalvoilla 1 
bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 
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Ejektorialtaan jätevettä suodatettaessa tutkittujen kalvojen rasvanerotuskyvyn vä-

lillä ei voida osoittaa eroja, sillä kaikkien kalvojen kokonaispermeaatin rasvapitoi-

suus on lähes sama. Rasvanerotusaltaan jäteveden suodatuksessa Teflon Typar ja 

JX-kalvojen permeaatin rasvapitoisuus on korkeampi kuin ejektorialtaan vettä 

suodatettaessa. Rasvapitoisuuden retentio (taulukko IX) on kuitenkin hyvin kor-

kea kaikilla tutkituilla kalvoilla, eikä pelkästään retention avulla voida asettaa kal-

voja paremmuusjärjestykseen. 

 

Taulukko IX Kaikkien suodatuskokeiden perusteella lasketut keskimääräiset 
rasvan retentiot jokaiselle tutkitulle kalvolle. Mikäli ko. kalvol-
la on tehty useampia suodatuksia, on retentioista laskettu keski-
arvo. Lisäksi on esitetty pienin ja suurin rasvapitoisuus perme-
aatissa. 

 
Ejektorialtaan jätevesi syöttönä 

kalvo  keskimääräinen 
retentio[%] 

pienin pitoisuus 
[mg/L] 

suurin pitoisuus 
[mg/L] 

C30 F 99 <10 <10 
MW 99 <10 <10 
Teflon Typar 100 <10 <10 
JX 100 <10 <10 

Rasvanerotusaltaan jätevesi syöttönä 
kalvo keskimääräinen 

retentio[%] 
pienin pitoisuus 

[mg/L] 
suurin pitoisuus 

[mg/L] 
C30 F 99 <10 15 
MW 99 <10 15 
Teflon Typar 91 143 143 
JX 97 49 49 

 

Koska tavoitteena on pitää permeaatin rasvapitoisuus mahdollisimman matalana 

syöttöliuoksen rasvapitoisuudesta huolimatta, on tärkeämpää tutkia permeaattien 

rasvapitoisuuksia. Huolimatta syöttöliuoksen rasvapitoisuudesta, vaikuttavat hyd-

rofiiliset C30F- ja MW-kalvot toimivan parhaiten rasvapitoisuuden pienentä-

misessä. Kaikilla tutkituilla kalvoilla permeaatin rasvapitoisuus pysyi lähes vakio-

na läpi koko suodatuksen, joten syötön konsentroitumisella ei näytä olevan vaiku-

tusta kalvon läpäisyyn. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Janknechtin et al. 

[2004] tutkimuksessa, jossa kalvon hydrofiilisyydellä on huokoskoon lisäksi eni-

ten vaikutusta permeaatin rasvapitoisuuteen.  
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Suodatuksen aikana syöttöliuoksen rasvapitoisuus moninkertaistui alkuperäisen 

syötön rasvapitoisuuteen verrattuna. Ejektorialtaan jätevettä suodatettaessa jään-

nöskonsentraatin rasvapitoisuus oli syöttöön nähden keskimäärin noin 12-kertai-

nen ja rasvanerotusaltaan jätevedellä vastaavasti noin kahdeksankertainen verrat-

tuna alkuperäiseen syöttöön (liite III). 

 

 

10.2 Suodatuksen vaikutus jäteveden kemiallisen hapen kulutukseen 

 

Jätevesijakeiden A ja B COD-pitoisuutta voidaan laskea tehokkaasti sekä MW- et-

tä C30F-kalvoilla suodattamalla (kuva 31). Myös Teflon Typar- ja MW-kalvo 

erottavat COD:tä aiheuttavat yhdisteet jakeesta A, mutta eivät läheskään yhtä hy-

vin jakeesta B, kuten kuvassa 31 b voidaan nähdä. Teflon Typar- ja JX-kalvoilla 

on tehty vain yhdet suodatukset molemmilla jätevesijakeilla. 

 

 
Kuva 31. Permeaatin ja käsittelemättömän syötön COD-pitoisuus CR-

laitteistolla tehdyissä suodatuksissa, kun syöttöliuoksena on 
ejektorialtaan (a) tai rasvanerotusaltaan jätevesi (b). Suodatus 
on toteutettu CR250-kalvosuodatusmoduulilla ja erilaisilla 
mikro- ja ultrasuodatuskalvoilla 1 bar paineessa ja 20 °C läm-
pötilassa. 

 

Vaikka COD:n retentio onkin Teflon Typar-kalvoa lukuun ottamatta yli 95 % 

(taulukko X), on permeaatin COD-pitoisuus pienimmilläänkin 60 mg/L. Näin ol-

len retentioprosenttia ei voida käyttää yksinään kalvojen erotuskyvyn mittarina. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

syöttö MW C30F JX Teflon

kalvo

C
O

D
-p

ito
is

uu
s x

10
3  [m

g/
L

]

rasvanerotus 9.12.04

rasvanerotus 9.12.04

rasvanerotus 4.11.04

rasvanerotus 19.1.05

50/50 rasvaner./ejekt.
11.10.04

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

syöttö MW C30F JX Teflon

kalvo

C
O

D
-p

ito
is

uu
s [

m
g/

L
] 

ejektoriallas
4.11.04
ejektoriallas
9.12.04
ejektoriallas
10.11.04

b)a) 



 63

Taulukko X Kaikkien suodatuskokeiden perusteella lasketut keskimääräiset 
COD:n retentiot sekä alin ja ylin COD-pitoisuus permeaatissa. 
Mikäli ko. kalvolla on tehty useampia suodatuksia, on retenti-
oista laskettu keskiarvo. 

 
Ejektorialtaan jätevesi syöttönä 

kalvo  keskimääräinen 
retentio[%] 

pienin pitoisuus 
[mg/L] 

suurin pitoisuus 
[mg/L] 

C30 F 97 70 110 
MW 97 60 110 
Teflon Typar 99 75 75 
JX 99 75 75 

Rasvanerotusaltaan jätevesi syöttönä 
kalvo keskimääräinen 

retentio[%] 
pienin pitoisuus 

[mg/L] 
suurin pitoisuus 

[mg/L] 
C30 F 99 550 2690 
MW 99 550 3290 
Teflon Typar 88 71500 71500 
JX 97 15500 15500 

 

Kuvassa 31 b voidaan nähdä, että Teflon Typar-kalvon permeaatin COD-pitoisuus 

on syötön ko. pitoisuutta suurempi. Tähän syynä voisi olla kalvon rikkoutuminen, 

mutta tätä oletusta eivät tue muiden analysoitujen pitoisuuksien normaalit arvot. 

Todennäköisempää on, että analysoinnissa on tapahtunut virhe, tai näytteet ovat 

menneet sekaisin. 

 

 

10.3 Suodatuksen vaikutus kiintoainepitoisuuteen 

 

Kalvosuodatus poisti kiintoaineen (TSS) rasvaisesta jätevedestä lähes täysin (kuva 

32). Kaikilla tutkimuksessa käytetyillä kalvoilla TSS-pitoisuus alenee kummalla-

kin jätevesijakeella noin 40 mg/L pitoisuuteen. Em. tulos on oletettava, ja pieni 

pitoisuus permeaatissa voi johtua mittaustarkkuudesta.  
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Kuva 32. Permeaatin ja käsittelemättömän syötön kiintoainepitoisuus 

useissa CR-laitteistolla tehdyissä suodatuksissa, kun syöttöliu-
oksena on ejektorialtaan (a) tai rasvanerotusaltaan jätevesi (b). 
Suodatus on toteutettu CR250-kalvosuodatusmoduulilla ja eri-
laisilla mikro- ja ultrasuodatuskalvoilla 1 bar paineessa ja 20 
°C lämpötilassa. 

 

 

10.4 Suodatuksen vaikutus jäteveden sameuteen ja väriin 

 

Molempien jätevesijakeiden suodatuksessa syntyy syöttö-, permeaatti- ja konsen-

traattijakeiden välille selkeä silmin havaittava ero (kuvat 33 ja 34). Tätä värin ja 

sameuden eroa mitattiin tarkoituksena etsiä korrelaatiota rasva-, COD- ja kiintoai-

nepitoisuuksien sekä sameuden ja värin välille. 

 

 

 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

syöttö MW C30F JX Teflon

kalvo

ki
in

to
ai

ne
pi

to
is

uu
s [

m
g/

L
]

rasvanerotus 9.12.04

rasvanerotus 19.1.05

rasvanerotus 9.12.04

rasvanerotus 4.11.044540

0

100

200

300

400

500

600

700

syöttö MW C30F JX Teflon

kalvo

ki
in

to
ai

ne
pi

to
is

uu
s [

m
g/

L
]  

ejektoriallas
9.12.04

ejektoriallas
4.11.04

50/50
rasvaner./ejekt.
11.10.04
ejektoriallas
10.11.04

a) b)



 65

    
Kuva 33. Väri- ja sameusero voidaan havaita silmämääräisesti syötön 

(S), permeaatin ja konsentraatin (K) välillä. Ejektorialtaan jäte-
vettä suodatettaessa tutkittujen kalvojen permeaateissa (MW ja 
C30F) ei väri tai sameuseroa näy. S = syöttö, MW = MW-kal-
von permeaatti, C30F = C30F-kalvon permeaatti, K = koko-
naiskonsentraatti, TT = Teflon Typar-kalvon permeaatti, JX = 
JX-kalvon permeaatti 

 

   
Kuva 34. Rasvanerotusaltaan jätevettä suodatettaessa voidaan ero havaita 

myös joidenkin permeaattinäytteiden välillä. Erityisesti muista 
permeaattinäytteistä eroaa Teflon Typar-kalvon (TT) permeaat-
ti. S = syöttö, MW = MW-kalvon permeaatti, C30F = C30F-
kalvon permeaatti, K = kokonaiskonsentraatti, TT = Teflon Ty-
par-kalvon permeaatti, JX = JX-kalvon permeaatti 

 

Selkeää korrelaatiota jätevedestä poistettavaksi haluttavan rasva- tai COD-pitoi-

suuden ja sameuden ja värin välille ei voida osoittaa. Erityisesti väriä näytteeseen 

vaikuttaa syntyvän korkeasta COD-pitoisuudesta ja vastaavasti sameutta antaa 

emulgoitunut rasva. Kuvassa 34 voidaan selvästi kuitenkin havaita Teflon Typar 

kalvon huono COD:n erotuskyky. 

             S        MW    C30F      K                    S         TT        JX          K  

         S            MW         C30F         K                  S            TT            JX              K  



 66

10.5 Permeaattivuot koesuodatusten aikana 

 

Koska esteröintilaitoksen jäteveden kalvoteknisestä suodatuksesta ei ollut aikai-

sempaa tietoa, tutkittiin erilaisten kalvojen soveltuvuutta sen suodatukseen, jotta 

voitaisiin löytää ko. vesien kanssa toimivin ratkaisu. Seuraavassa on esitetty tut-

kittujen kalvojen käyttäytyminen käsittelemättömien jakeiden A ja B suodatukses-

sa. pH-säädetyn jakeen B suodatusta on käsitelty kappaleessa 10.6. Lisäksi on kä-

sitelty DSS-laitteistossa NF270-kalvolla toteutettua ns. jatkosuodatusta. Kaikissa 

suodatuksissa päämääränä on konsentroida syöttöliuosta, ja suodatuksien lopulli-

set konsentrointikertoimet on ilmoitettu suodatustapahtuman käsittelyn yhteydes-

sä. Kaikista suodatuksista on esitetty vuokuvat liitteessä VI. 

 

 

Ejektorialtaan jäteveden suodattaminen 

Ejektorialtaan jäteveden, eli jakeen A suodattaminen oli huomattavasti helpom-

paa, sillä sen sisältämä rasva ei tukkinut suodatuslaitteiston putkistoa. Kuvissa 35 

ja 36 on esitetty jakeen A permeaattivuo jokaisella tutkitulla kalvolla. 

 

Permeaattivuo on seuraavissa kuvaajissa esitetty 1 bar paineeseen ja 20 °C lämpö-

tilaan korjattuna, eli kalvon permeabiliteettinä Ensimmäisissä kokeissa rasvaisen 

jäteveden ominaisuuksista johtuen oli kuitenkin ongelmia (kts. kappale 8.5.2), 

jonka vuoksi paine heittelehti huomattavasti, eikä kuvassa 35 esitetyn suodatuksen 

vuota ollut järkevää korjata vakio-arvoon.  
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Kuva 35. MW- (a) ja C30F-kalvon (b) permeaattivuo konsentroitumis-

kertoimen funktiona suodatettaessa ejektorialtaan jätevettä 
CR250-laitteistolla. Suodatuksen kesto oli noin 1,5 tuntia. Pai-
ne on vaihdellut suodatuksen aikana välillä 90-130 kPa. Kuvis-
sa on lisäksi esitetty ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen 
vuo sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen ja pesun 
jälkeen (pWaa). Suodatukset on tehty 20 °C lämpötilassa.  

 
 

 
Kuva 36.  Teflon Typar- (a) ja JX-kalvon (b) permeabiliteetti konsentroi-

tumiskertoimen funktiona suodatettaessa ejektorialtaan jätevet-
tä CR250-laitteistolla. Suodatus kesti noin 1,2 tuntia. Kuvissa 
on lisäksi esitetty ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen 
vuo sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen. Suoda-
tukset on tehty 1 bar paineessa 20 °C lämpötilassa. 
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MW-kalvon vuo (kuva 35 a) kasvoi poikkeuksellisesti noin yhden prosentin ver-

ran verrattaessa puhtaan veden vuota ennen ja jälkeen suodatuksen. Kun pesun 

jälkeistä puhtaan veden vuota verrataan käyttämättömän kalvon vuohon, voidaan 

vuon nähdä kasvaneen jopa n. 16 %. Toisessa MW-kalvolla suoritetussa ejektori-

veden suodatuskokeessa (liite VI, kuva 2) vesivuo kasvoi noin 12 % verrattuna al-

kuperäiseen puhtaan veden vuohon. Pesun jälkeen vuo oli kasvanut jo noin 19 %. 

Kalvon vuo ei ole ilmeisesti puhtaan kalvon vesivuon mittauksessa täysin stabiloi-

tunut, vaan kalvo on kostunut ja stabiloitunut vasta suodatuksessa ja pesussa. Ku-

van 35 suodatuksessa loppukonsentroitumiskerroin on 5,8. 

 

C30F-kalvolla tehdyssä suodatuksessa (kuva 35 b) permeaattivuo laskee suoda-

tuksen aikana noin 19 % puhtaan kalvon vesivuohon nähden. Pesun vaikutuksesta 

vuon voidaan havaita parantuneen noin 13 % alkuperäiseen puhtaan veden vuo-

hon nähden. Toisessa C30F-kalvolla tehdyssä suodatuskokeessa (liite VI, kuva 5) 

puhtaan veden vuo nousee suodatuksen vaikutuksesta n. 18 % ja pesun vaikutuk-

sesta n. 32 % verrattaessa alkuperäiseen puhtaan veden vuohon. 

 

Teflon Typar-kalvon puhtaan veden vuo (kuva 36 a) laskee ejektorialtaan vettä 

suodatettaessa noin 53 %, vaikka suodatettava määrä oli ko. kokeessa vain noin 

30 L. Kalvon pinnassa oli silmin havaittava kerros rasvaa, joka aiheutti vuon re-

duktion. Rasvakerros ei irronnut kalvon pinnasta huuhdeltaessa. Kalvon pesemi-

nen ei onnistunut, sillä pesuolosuhteissa (pH. kappale 8.5.5) kalvo päästi lävitseen 

kaiken kennoon pumpatun puhdistusaineliuoksen. Näin ollen kalvon pinnalta 

mahdollisesti irtoava rasva ei irronnut kalvosta vaan siirtyi sen huokosiin.  

 

JX-kalvon vuo (kuva 36 b) laski niin ikään noin 50 % suodatuksen aikana. Myös 

tämän kalvon pinnalle kertyi selkeä rasvakerros, jota ei voitu poistaa vesihuuhte-

lun avulla. Kalvoa ei pesty, sillä kalvon läpäisy muuttui pesutilanteessa vastaavas-

ti kuten Teflon Typar- kalvolla.  

 

JX- ja Teflon Typar-kalvoilla vesivuo suodatuksen jälkeen oli samalla tasolla kuin 

permeaattivuo suodatuksen lopussa. Kalvon huuhtelu vedellä ei siis palauttanut 
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niiden vesivuota. Tämä johtunee näiden kalvojen suuremmasta hydrofobisuudesta 

verrattaessa MW. ja C30F-kalvoihin.  

 

 

Rasvanerotusaltaan jäteveden suodattaminen  

Rasvanerotusaltaan jätevettä suodatettaessa ilmeisesti laitteiston konsentraatti-

venttiiliin kertyi rasvaa, joka aiheutti paineen nousua. Tästä syystä konsentraatti-

venttiiliä avattiin suodatuksen aikana vähitellen. Noussut paine oletettavasti kui-

tenkin irrotti syntyneet tukokset hetkellisesti, ja paine laski nopeasti pysäyttäen 

kennon roottorin. Ongelma korjattiin laitteistomuutoksella, jossa tukoksille alttiita 

paikkoja poistettiin mahdollisuuksien mukaan. Suodatuksessa tarvittu paine muo-

dostettiin konsentraattilinjaan lisätyllä kavennuskappaleella. Paine heittelehti kui-

tenkin kuvassa 37 esitetyssä suodatuksessa niin paljon, että realistista permeabili-

teettikäyrää suodatuksen ajalta on lähes mahdotonta muodostaa. Rasvanerotusal-

taan jätevettä suodatettiin kaikilla neljällä tutkitulla kalvolla, ja näiden suodatus-

ten permeaattivuot on esitetty kuvissa 37 ja 38. 

 
Kuva 37. MW- (a) ja C30F-kalvon (b) permeabiliteetti konsentroitumis-

kertoimen funktiona suodatettaessa rasvanerotusaltaan jätevettä 
CR250-laitteistolla. Suodatus kesti noin 1,3 tuntia. Kuvissa on 
lisäksi esitetty ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen vuo 
sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen ja pesun jäl-
keen (pWaa). Suodatukset on tehty 1 bar paineessa 20 °C läm-
pötilassa. 
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Rasvanerotusaltaan jätevettä konsentroitaessa MW-kalvon permeabiliteetti (kuva 

37 a) laskee 30 L suodatuksen aikana noin 21 %, eli noin 38 L/(m2h bar). Kalvon 

pesulla voidaan vuon reduktiota hieman pienentää, mutta lopullinen reduktio jää 

kuitenkin noin 16 % alkuperäistä vuota pienemmäksi. Tässä suodatuksessa vir-

tausmittarissa havaittiin toimintahäiriö, jonka vuoksi C30F kalvon vesivuota ei ole 

esitetty. Pesulla voidaan permeabiliteettimittausten mukaan C30F-kalvon vuota 

nostaa noin 15 % alkuperäistä vesivuota suuremmaksi. Kuvassa 37 esitetyssä suo-

datuksessa loppukonsentroitumiskerroin on noin 1,9. 

 

 
Kuva 38. Teflon Typar- (a) ja JX-kalvon (b) permeabiliteetti konsentroi-

tumiskertoimen funktiona suodatettaessa rasvanerotusaltaan jä-
tevettä CR250-laitteistolla. Suodatus kesti noin tunnin. Kuvissa 
on lisäksi esitetty ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen 
vuo sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen ja pesun 
jälkeen (pWaa). Suodatukset on tehty 1 bar paineessa 20 °C 
lämpötilassa. 

 
Sekä Teflon Typar- että JX-kalvon permeaattivuo (kuva 38) laskee huomattavasti 

konsentroitaessa (konsentroitumiskerroin 8,7) rasvanerotusaltaan jätevettä (n. 30 

L). Teflon Typar-kalvolla reduktio on noin 95 %-yksikköä ja JX-kalvolla noin 79 

%-yksikköä. Molempien kalvojen pinnoilla oli huomattavissa selkeä rasvakerros, 

kuten ejektorialtaan vettä suodatettaessa, eikä kerrosta voitu vesihuuhtelulla pois-

taa. Pesua ei tehty, kaikki syötetty pesuliuos meni kalvojen lävitse. Tällöin pinnal-

ta mahdollisesti irtoava rasva ei irronnut kalvosta vaan siirtyi sen huokosiin.  

0

50

100

150

200

250

300

350

1 3 5 7 9

konsentroitumiskerroin

Pe
rm

ea
bi

lit
ee

tti
 [L

/(m
2 h 

ba
r)

]

PWb
Suodatus VII
PWa

0

50

100

150

200

250

300

350

1 3 5 7 9

konsentroitumiskerroin

Pe
rm

ea
bi

lit
ee

tti
 [L

/(m
2 h 

ba
r)

]

PWa
Suodatus VII
PWb

a) b)



 71

10.6 pH-säädön vaikutus rasvanerotusaltaan jäteveden suodatukseen 

 

Suodatuksessa, jossa syöttöliuoksen pH oli säädetty happamaksi, havaittiin suoda-

tuksen edetessä (syötön konsentroituessa) syöttösäiliön pinnalla rasvakerros. Öl-

jyn/rasvan pisarakoko vaikuttaa siis kasvavan kalvon pinnalla (jossa rasvan kon-

sentraatio on suurempi kuin bulkkifaasissa) ja pisaroiden yhdistymistä näyttää eri-

tyisesti helpottavan happamaksi säädetty pH. Syöttöliuoksen käyttäytyminen voisi 

johtua kuva 21 d [Janknecht et al. 2004] mukaisesti kalvon pinnalle muodostuvas-

ta öljyfilmistä. Koska syöttösäiliössä poistoputki on pohjassa, erottui pinnalle ker-

tynyt rasvakerros entisestään. Etuna tällaisessa laitteistoratkaisussa on, että ras-

vaosa ei pääse kalvojen pinnalle lisäämään konsentraatiopolarisaatiota ja foulaan-

tumista. Lopullisessa jäännöskonsentraatissa vesiosa ja rasvaosa erottuivat täysin 

toisistaan (kuva 39). Rasvan ja vesiosan erottumisesta johtuen suodatuksen aikana 

otettujen konsentraattinäytteiden rasva- ja COD-pitoisuudet ovat kuitenkin loppu-

konsentraattinäytteen pitoisuutta moninkertaisesti pienempiä. 

 

 

 
Kuva 39. Jäännöskonsentraatissa rasva- ja vesiosa erottuvat toisistaan, 

mikäli syöttöliuoksen pH on säädetty ennen suodatusta happa-
maksi. Suodatuksessa syöttönä oli rasvanerotusaltaan jätevettä, 
jonka pH säädettiin ennen suodatusta arvoon 3. Suodatus aloi-
tettiin heti pH-säädön jälkeen, eikä syöttöliuoksen annettu las-
keutua. Suodatus on tehty CR250-laitteistolla 1 bar paineessa ja 
20 °C lämpötilassa MW- ja C30F-kalvoilla. 
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MW- ja C30F-kalvojen vuoarvoja (kuva 40) tarkasteltaessa voidaan huomata, että 

C30F-kalvo vaikuttaa soveltuvan rasvaisen jäteveden suodattamiseen MW-kalvoa 

paremmin erityisesti silloin, kun jäteveden pH on ennen suodatusta säädetty mata-

laksi (tässä tapauksessa arvoon 3). C30F-kalvolla vuon lasku on noin 15 % alku-

peräiseen vuohon verrattuna, kun taas MW-kalvolla lasku on jopa n. 53 %. Edellä 

mainittu permeaattivuon lasku on syntynyt n 60 L jäteveden suodatuksessa. Kal-

voja ei ole pesty suodatuksen jälkeen tässä suodatuskokeessa.  Liitteen VI kuvissa 

11 ja 13 on lisäksi esitetty toisen pH-säädetyn suodatuksen kalvojen permeaatti-

vuot.  

 

 
Kuva 40. MW- (a) ja C30F-kalvon (b) vuo konsentroitumiskertoimen 

funktiona suodatettaessa ennen rasvanerotusallasta kerättyä ras-
vaista jätevettä, jonka pH on ennen suodatusta säädetty arvoon 
3. pH-säädön jälkeen jäteveden on annettu laskeutua vuorokau-
den ajan ja pinnalle noussut rasva on kuorittu pois. Syöttö on 
kerätty ennen rasvanerotusallasta. Suodatus on tehty CR250-
laitteistolla 1 bar paineessa 20 °C lämpötilassa. Kuvissa on 
lisäksi esitetty ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen vuo 
sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen. 60 L pa-
noksen suodattaminen kesti noin kuusi tuntia. 
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10.6.1 pH-säätö laskeutuskokeissa 

 

Ennen suodatuskokeita tutkittiin pH-säädön vaikutusta laskeutuksen tehokkuuteen 

laboratoriokokein. Laskeutuskokeessa (kuva 41) pH-säädetyn (b) ja käsittelemät-

tömän (a) jätevesinäytteen annettiin seistä huoneenlämmössä seitsemän päivän a-

jan. pH-säätö tehtiin rikkihapolla noin arvoon 3. 

 

    
Kuva 41. Rasvaisen jäteveden laskeutuskoe, jossa toisen näytteen (b) pH 

on säädetyn arvoon 3 ja toinen (a) on käsittelemätöntä rasvan-
erotusaltaan jätevettä. Seitsemän päivän laskeutuksen jälkeen 
voidaan pH-säädetyn näytteen pinnalle huomata nousseen ras-
vaa, myös käsittelemättömän näytteen pinnalle nousi ohut ras-
vafilmi. 

 
 
Kokeen perusteella voidaan todeta, että pH:n säätäminen nopeuttaa ja parantaa 

rasvan erottumista pelkän laskeutuksen avulla. Laskeutus ei kuitenkaan ole pH-

säädettynäkään riittävä menetelmä erottamaan jäteveden öljyä ja vettä toisistaan, 

sillä laskeutuksen jälkeenkin rasvapitoisuus on vielä yli 400 mg/L. Käsittelemättö-

män jäteveden rasvapitoisuus on rasvanerotusaltaaseen johtavassa linjassa noin 

9500 mg/L. 
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10.7 Jatkosuodatus NF270-kalvolla 

 

NF270-kalvolla DSS-laitteistossa suoritetun suodatuskokeen tarkoituksena oli tut-

kia, voiko C30F-kalvon permeaatin COD-pitoisuutta alentaa edelleen. Tämän ko-

keen permeaattivuo sekä puhtaan veden keskimääräiset vuot ennen ja jälkeen suo-

datuksen on esitetty kuvassa 42. 
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Kuva 42. NF270-kalvolla suoritetun jatkosuodatuskokeen permeabili-

teetti ja puhtaan veden keskimääräiset vuot sekä ennen (PWb) 
että jälkeen (PWa) suodatuksen. Permeabiliteetti on esitetty 
konsentroitumiskertoimen funktiona. Suodatus on tehty DSS-
laitteistolla 8 bar paineessa ja 40 °C lämpötilassa ja sen kesto 
oli noin 1,3 tuntia. Syöttöliuos on C30F-kalvon permeaattia 
CR-laitteistolla toteutetusta suodatuksesta, jossa syöttöliuoksen 
pH säädettiin arvoon 3.  

 

Vertaamalla puhtaan veden vuota ennen ja jälkeen suodatuksen, voidaan huomata 

suodatuksen aiheuttavan noin 21 % laskun kalvon permeabiliteettiin. Suodatuk-

sessa syöttöliuosta oli alussa 5 L, joka konsentroitiin suodatuksessa noin puoleen 

(konsentroitumiskerroin 1,85).  

 

Suodatuskokeessa otettujen näytteiden (taulukko XI) perusteella COD-pitoisuutta 

voidaan jatkosuodattamalla laskea noin viidenneksen. TSS- ja rasvapitoisuuden 

retentiot ovat todennäköisesti lähes 100 %, sillä em. pitoisuudet ovat näytteissä al-
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le määritysrajan. Jäteveteen sameutta ja väriä aiheuttavista komponenteista voi-

daan NF270-kalvolla suodattamalla poistaa yli 80 %-yksikköä.  

 

Taulukko XI NF270-kalvolla toteutetussa suodatuksessa otettujen näytteiden 
pitoisuudet ja retentio. Suodatus on tehty DSS-laitteistolla 8 bar 
paineessa ja 40 °C lämpötilassa. Syöttöliuos on C30F-kalvon 
permeaattia rasvanerotusaltaan jäteveden suodatuskokeesta.  

 

näyte TSS 
[mg/L] 

rasvapit. 
[mg/L] 

COD  
[mg/L] 

Sameus 
[FTU] 

Väri  
[PtCo-yks.] 

syöttö <10 <10 550 8 25 
kok. permeaatti <10 <10 470 1 6 
kok. konsentraatti, 
VRF 1,85 

<10 <10 645 9 63 

retentio [%] - - 22 88 86 
 

 

10.8 Olkikokeet 

 

Pasilan [1998, 2004] tutkimuksien innoittamana hamppuoljen rasvansitomiskykyä 

päätettiin kokeilla myös esteröintilaitoksen jätevesijakeella B. Kokeita suoritettiin 

kaksi, joista ensimmäisessä käytettiin 10 mm seulalla seulottua ja toisessa 1 mm 

seulalla seulottua hamppuolkea. Koetulokset on esitetty kuvissa 43-45. Molempi-

en kokeiden suoritus on selostettu kappaleessa 8.5.6. Koetulokset on esitetty liit-

teessä IV. 
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Kuva 43. TSS-pitoisuus kahdessa hamppuoljella suoritetussa rasvansito-

miskokeessa. Nollanäyte on käsittelemätön ja viiranäyte on 
suodatettu pelkästään PA-40/26 viiran lävitse. Koenäytettä on 
käsitelty eri tavoin kokeessa käytetyllä hamppuoljella.  
1 g 10 mm seulottua hamppuolkea sekoitettiin 350 mL:an ras-
vanerotusaltaan jätevettä, ja sen annettiin reagoida 120,5 h. 1 
mm seulottua hamppuolkea punnittiin 25 g ja 350 mL rasvan-
erotusaltaan jätevettä suodatettiin sen lävitse.    

 
 
Koetulosten perusteella kiintoainepitoisuus (kuva 43) vaikuttaa lähinnä kasvavan 

suoritetuissa kokeissa. Tämä johtuu todennäköisesti hamppuoljesta näytteeseen 

kulkeutuvasta pienikokoisesta kuitumateriaalista. Ilmiötä voitaisiin pienentää 

käyttämällä tiheämpää viiraa, jolla vuorattaisiin koko imupullon sihti. Viira ei si-

do jäteveden rasvaa tai öljyä merkittävästi. 
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Kuva 44. Rasvapitoisuus kahdessa hamppuoljella suoritetussa rasvansito-

miskokeessa. Nollanäyte on käsittelemätön ja viiranäyte on 
suodatettu pelkästään PA-40/26 viiran lävitse. Koenäytettä on 
käsitelty eri tavoin kokeessa käytetyllä hamppuoljella.  
1 g 10 mm seulottua hamppuolkea sekoitettiin 350 mL:an ras-
vanerotusaltaan jätevettä, ja sen annettiin reagoida 120,5 h. 1 
mm seulottua hamppuolkea punnittiin 25 g ja 350 mL rasvan-
erotusaltaan jätevettä suodatettiin sen lävitse. 

 
Myöskään rasvapitoisuuden (kuva 44) pienentäminen hamppuoljen avulla ei 

onnistunut. Viira sitoo itseensä jonkin verran rasvaa, mutta oljella käsitellyissä 

näytteissä rasvaa on moninkertainen määrä nollanäytteeseen verrattuna. Tulosten 

perusteella voidaan epäillä, ettei jätevesi ole ollut homogeenista kokeita tehtäessä.  
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Kuva 45. COD-pitoisuus kahdessa hamppuoljella suoritetussa rasvansito-

miskokeessa. Nollanäyte on käsittelemätön ja viiranäyte on 
suodatettu pelkästään PA-40/26 viiran lävitse. Koenäytettä on 
käsitelty eri tavoin kokeessa käytetyllä hamppuoljella.  
1 g 10 mm seulottua hamppuolkea sekoitettiin 350 mL:an ras-
vanerotusaltaan jätevettä, ja sen annettiin reagoida 120,5 h. 1 
mm seulottua hamppuolkea punnittiin 25 g ja 350 mL rasvan-
erotusaltaan jätevettä suodatettiin sen lävitse.    

 
 
Tulosten perusteella COD-pitoisuus (kuva 45) on pienentynyt 1 mm seulotulla 

hamppuoljella käsiteltäessä, mutta 10 mm seulotulla oljella käsiteltäessä se on 

kasvanut moninkertaiseksi. Myös COD-pitoisuudet viittaavat kokeissa käytetyn 

jätevesinäytteen eri jakeiden kerrostumiseen.  

 

 

10.9 Investointilaskelma 

 

Esteröintilaitoksen jätevesien käsittelyyn tarvittava kalvokapasiteetti löytyy esi-

merkiksi Metso PaperChemin CR550/40-suodattimesta, jonka kalvopinta-ala on 

15 m2. Peruslaitteiston hinnaksi voidaan arvioida noin 70 000 €. Paperiteollisuus-

sovelluksessa olleiden CR-kalvosuodatuslaitteiden käyttökustannukset ovat noin 

0,15 €/m3, kun vuo on noin nelinkertainen esteröintilaitoksen jäteveden suodatuk-

seen verrattuna. [Sutela 2001] Sen perusteella voidaan tässä tapauksessa laitteis-
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ton käyttökustannuksiksi arvioida noin 0,6 €/m3 jätevettä. Käyttökustannuksiin 

voidaan lukea sähkönkulutuksen lisäksi kalvojen pesuun tarvittavat kemikaalit. 

 

Kalvojen neliömetrihinnat vaihtelevat paljon, hintahaarukka tässä tutkimuksessa 

käytetyille kalvoille on 20-80 €/m2. Jäteveden pH-säätöön tarvittavalle kemikaa-

lille kertyy kustannuksia n. 0,6 €/m3 jätevettä. Kyseinen luku on laskettu rasvan-

erotusaltaaseen kulkeutuvan jäteveden haponkulutuksen (93 %:sta H2SO4-liuosta 

noin 3,5 kg/m3 jätevettä) ja tämänhetkisen teknisen rikkihapon kilohinnan,      

0,16 €/kg [Ekblom], mukaan.  

 

Kalvosuodatuslaitteiston investointi on (10 a jaettuna ilman korkoa) 7000 €/a. Jä-

teveden kalvotekniselle käsittelylle muodostuu tällöin karkeasti arvioituna hinnak-

si 0,91 €/m3, kun:  

laitteiston investointi 7000 €/a 

kalvot 1000 €/a 

Yhdelle kuutiometrille jätevettä muodostuu tällöin kustannukseksi käyttö- ja ke-

mikaalikulut huomioiden noin 2,1 €.   
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen perusteella kalvosuodatusta voidaan hyödyntää esteröintilaitoksen 

jäteveden rasvapitoisuuden pienentämisessä. Teollisuusmittakaavan laitteistolta 

vaaditaan kuitenkin helppoa puhdistettavuutta, sillä jäteveden sisältämä rasva tart-

tuu laitteiston virtauskanavien sisäpinnoille, josta se ei irtoa kemikaalikäsittelyil-

läkään ilman mekaanista puhdistusta. Lisäksi suodatuskoelaitteiston venttiilien ja 

kaikkien muiden laitteiston kuristuskohtien havaittiin keräävän jäteveden rasvaa ja 

muuta tarttuvaa ainesta, ja aiheuttavan paineen nousua kesken suodatuksen. Pai-

nepulsseilla tällaiset tukokset voidaan todennäköisesti poistaa, mutta tukosten 

muodostuminen kesken suodatuksen vaikeuttaa suodatuksen vakio-olosuhteiden 

säilyttämistä. Suodatuskokeissa tukosten irtoaminen aiheutti paineen romahtami-

sen, jonka vaikutuksesta painerajoittimella varustettu suodatuskennon roottori py-

sähtyi. Roottorin toiminta on välttämätöntä, jotta kalvot eivät tukkeutuisi kalvon 

pinnalle muodostuvasta öljy- ja rasvafilmistä. Nämä ongelmat eivät kuitenkaan to-

dennäköisesti ilmene yhtä voimakkaina suuremmissa laitteistoissa. 

 

Paras kokonaisvaltainen suorituskyky esteröintilaitoksen jätevesien suodatuksessa 

on Nadir Filtrationin valmistamalla hydrofiilisellä C30F kalvolla. Regeneroidusta 

selluloosasta valmistetun C30F-kalvon katkaisukoko on 30 000 g/mol. Rasvapi-

toisuutta voidaan C30F-kalvolla vähentää merkittävästi. Permeaatin rasvapitoi-

suus voidaan parhaimmillaan laskea alle määritysrajan (10 mg/L) ja suurimmil-

laankin permeaatin rasvapitoisuus on vain 15 mg/L. Syöttöliuosten rasvapitoisuu-

den vaihtelu ei vaikuta permeaatin rasvapitoisuuteen. Enimmillään syöttöliuokses-

sa on rasvaa 19,8 g/L, mutta tällöin on kyse rasvanerotusaltaaseen johtavasta put-

kistosta kerätystä jätevedestä, josta ei ole laskeuttamalla vielä poistettu helposti 

pinnalle nousevaa rasvaa. Keskimäärin rasvapitoisuus käsittelemättömässä jäteve-

dessä on noin 400 mg/L.  

 

Permeaatin COD-pitoisuuteen vaikuttaa huomattavasti syöttöliuoksen alkuperäi-

nen COD-pitoisuus, jonka vuoksi rasvanerotusaltaan jätevettä C30F-kalvolla suo-

datettaessa permeaatin pitoisuus on pienimmilläänkin 70 mg/L. Ejektorialtaan vet-
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tä suodatettaessa permeaatin COD-pitoisuus on keskimäärin 90 mg/L ja rasvan-

erotusaltaan jätevettä suodatettaessa noin 1400 mg/L. 

 

Kiintoainepitoisuus voidaan C30F-kalvolla laskea parhaimmillaan alle määritysra-

jan (10 mg/L) ja korkeimmillaan se on noin 40 mg/L. Permeaatin kiintoainepitoi-

suuteen ei syöttöliuoksen pitoisuus vaikuta, vaan kalvo retentoi yli 96 % syöttöliu-

oksen sisältämästä kiintoaineesta kautta koko suodatuksen. Tämä tulos oli odotet-

tavissa, sillä kalvon katkaisukoko on huomattavasti oletettavaa kiintoaineen par-

tikkelikokoa pienempi. 

 

Olkikokeissa havaittiin, että käsittelemättömällä hamppuoljella ei voida laskea es-

teröintilaitoksen rasvaisen jäteveden rasva- tai COD-pitoisuutta. Pasilan [1998] 

tutkimuksessa hamppuolki sitoi 2-4 g öljyä/g olkea.  Pasilan tutkimuksessa rasvan 

sitomiseen käytetty hamppuolki oli kuitenkin pakastekuivattua, ja suodatus tehtiin 

hieman eri tavalla verrattuna tässä tutkimuksessa tehtyihin olkikokeisiin. Lisäksi 

rasvaisen jäteveden ominaisuudet olivat erilaiset. Tulosten tulkintaan vaikuttaa 

lisäksi epäily näytteiden ja rasvaisen jäteveden homogeenisuudesta kokeiden aika-

na. 

 

Kalvon hydrofobisuudella ja –fiilisyydellä on suuri vaikutus suodatustulokseen 

rasvaista vettä suodatettaessa. Suodatuskokeissa käytetyillä hydrofobisilla Teflon 

Typar- ja JX-kalvolla vuo laskee nopeasti suodatuksen alettua, sillä jäteveden si-

sältämä rasva tarttuu kalvon pintaan tukkien suuren osan huokosista. Tätä foulaa-

vaa kerrosta ei voida poistaa kalvon pinnalta vesihuuhtelun avulla, sillä kalvon 

pinta ja rasvakerros hylkivät vettä.  

 

Rasvaisen veden suodatukseen soveltuviksi todettujen kalvojen pinnan kemian 

selvittäminen olisi kiinnostava aihe jatkotutkimuksille. Tällöin voitaisiin määrittää 

erilaisia kalvon pinnan ominaisuuksia, jotka säätelevät kalvon toimintaa rasvaisen 

jäteveden suodatuksessa. Lisäksi pH-säädetyn laskeutuksen käyttö kalvosuodatuk-

sen esikäsittelynä, ja sen optimointi jäteveden käsittelyssä olisi kannattavaa. Esi-
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käsittelymenetelmänä pH-säädetty lasketus voisi sopia myös muiden perinteisten 

menetelmien esikäsittelyksi. 
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LIITE I 

Suodatuskokeissa käytettyjen kalvojen ominaisuudet: 

 

Taulukko I Suodatuskokeissa käytettyjen kalvojen ominaisuudet. Kalvojen 
tiedot on saatu seuraavista lähteistä, esitysjärjestyksessä: (Nadir 
Filtration, GE Water & Process Technologies, Tetratex, 
Osmonics Desal , Mänttäri et al. 2004) 

 
Kalvo C30F MW Teflon 

Typar 
JX NF270 

katkaisukoko 30000 
g/mol 

50000 
g/mol 

0,1 µm 0,3 µm 200 g/mol 

materiaali regeneroi-
tu sellu-
loosa 

PAN PTFE/PP PVDF semiarom. 
piperatsii-
nipohj. 
PA/PS 

valmistaja Nadir 
Filtration 

GE 
Osmonics 

Tetratex Desal 
Osmonics 

Dow 

tyypillinen 
permeabiliteet
ti  
[L/(m2h bar)] 
(20 °C) 

100-200  
 

* * * * 

max. 
lämpötila [°C] 

55 90 * 50 45 

pH-alue 
suodatuksessa 

1-11 2-10 * 2-11 3-10 

kontaktikulma 
[°] 

* 4 * * 30 

* Tietoa ei saatavilla 
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Suodatusten tiedot 

 

Taulukko II Tehtyjen suodatusten perustiedot. Jätevesinäytteet on säilytetty 
kylmiössä saapumispäivästä suodatuspäivään asti.  

 
Suodatus I Suodatus II 

syöttö saapunut: 11.10.2004 syöttö saapunut: 4.11.2004 
PWb tehty: 18.10.2004 PWb tehty: 4.11.2004 
Suodatus tehty: 19.10.2004 Suodatus tehty: 5.11.2004 
Pwa tehty: 19.10.2004 Pwa tehty: 9.11.2004 
syötön laatu: sekoitus syötön laatu: ejektoriallas 
kalvot: C30F/MW kalvot: C30F/MW 

Suodatus III Suodatus IV 
syöttö saapunut: 4.11.2004 syöttö saapunut: 10.11.2004 
PWb tehty: 12.11.2004 PWb tehty: 25.11.2004 
Suodatus tehty: 12.11.2004 Suodatus tehty: 26.11.2004 
Pwa tehty: 16.11.2004 Pwa tehty: - 
syötön laatu: rasvanerotus syötön laatu: rasvanerotus 
kalvot: C30F/MW kalvot: C30F/MW 

Suodatus V Suodatus VI 
syöttö saapunut: 10.11.2004 syöttö saapunut: 9.12.2004 
PWb tehty: 29.11.2004 PWb tehty: 20.12.2004 
Suodatus tehty: 30.11.2004 Suodatus tehty: 22.12.2004 
Pwa tehty: 2.12.2004 Pwa tehty: 22.12.2004 
syötön laatu: ejektoriallas syötön laatu: ejektoriallas 
kalvot: C30F/MW kalvot: Teflon/JX 

Suodatus VII Suodatus VIII 
syöttö saapunut: 9.12.2004 syöttö saapunut: 9.12.2004 
PWb tehty: 29.12.2004 PWb tehty: 5.1.2005 
Suodatus tehty: 30.12.2004 Suodatus tehty: 5.1.2005 
Pwa tehty: 30.12.2004 Pwa tehty: 10.1.2005 
syötön laatu: rasvanerotus syötön laatu: rasvanerotus 
kalvot: Teflon/JX kalvot: C30F/MW 

Suodatus IX Suodatus X 
syöttö saapunut: 19.1.2005 syöttö saapunut: -  
PWb tehty: 25.1.2005 PWb tehty: 1.2.2005 
Suodatus tehty: 27.1.2005 Suodatus tehty: 2.2.2005 
Pwa tehty: 28.1.2005 Pwa tehty: 2.2.2005 
syötön laatu: rasvanerotuksen 

jätevettä, ennen 
rasvanerotusallasta

syötön laatu: IX-suodatuksen 
C30F-kalvon 
permeaatti 

kalvot: C30F/MW kalvot: NF270 
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Suodatuksissa otetut näytteet ja analyysitulokset 
 
 
Taulukko III Ensimmäisessä suodatuskokeessa otetut näytteet ja niistä 

tehtyjen analyysien tulokset. Suodatus on tehty 19.10.2004. 
Koe on tehty CR250-laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C 
lämpötilassa. Näytteitä on täytynyt yhdistellä, jonka vuoksi 
myös analyysitulokset on merkitty molemmille riveille. 

 
Näyte  t 

[min] 
V 
[mL] 

pH 
[-] 

TSS 
[mg/L] 

Rasvpit 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Sameus 
[FTU] 

Väri 
[PtCo-yks.] 

Yhdistetty nollanäyte, 50 % 
ejektorialtaan jätevettä, 50 % 
rasvanerotusaltaan jätevettä 

0 300 11,3 230 475 48100 - - 

C30F-kalvon permeaatti 55 150 

C30F-kalvon permeaatti 60 150 
11,4 
  

<10 <10 1880 - - 

MW-kalvon permeaatti 55 150 

MW-kalvon permeaatti 60 150 
11,4 
  

<10 <10 1610 - - 

Konsentraatti 55 150 

Konsentraatti 60 150 
11,2 
  

270 519 56500 - - 

 
 
Taulukko IV Toisessa suodatuskokeessa otetut näytteet ja niistä tehtyjen 

analyysien tulokset. Suodatus on tehty 5.11.2004. Koe on tehty 
CR250-laitteistolla, 1 bar paineessa ja  20 °C lämpötilassa. 

 
Näyte  t 

[min] 
V 
[mL] 

pH 
[-] 

TSS 
[mg/L] 

Rasvapit. 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Sameus 
[FTU] 

Väri 
[PtCo-yks.] 

syöttö, ejektorialtaan jätevesi 0 500 7,5 566 567 1780 47 265 

MW-kalvon permeaatti 25 500 7,8 <10 <10 65 0 3 

C30F-kalvon permeaatti 25 500 8,7 <10 <10 65 0 2 

Konsentraatti, VRF 1,3 25 500 7,6 978 720 2350 76 405 

MW-kalvon permeaatti 55 500 7,8 <10 <10 60 1 5 

C30F-kalvon permeaatti 55 500 7,8 <10 <10 65 1 1 

Konsentraatti, VRF 1,8 55 500 7,7 1286 973 3890 79 395 

MW-kalvon permeaatti 85 500 7,8 <10 <10 65 1 25 

C30F-kalvon permeaatti 85 500 7,8 <10 <10 65 4 17 

Konsentraatti, VRF 5,0 85 500 7,9 2470 5761 14400 126 1216 
MW-kalvon 
kokonaispermeaatti 85 500 7,6 <10 <10 60 1 5 
C30F-kalvon 
kokonaispermeaatti 85 340 8,8 <10 <10 70 2 12 
Jäännöskonsentraatti, VRF 
5,8 85 500 7,9 2470 5761 14400 126 1216 
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Taulukko V Kolmannessa suodatuskokeessa otetut näytteet ja niistä tehtyjen 
analyysien tulokset. Suodatus on tehty 12.11.2004. Koe on 
tehty CR250-laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 

 
Näyte  t 

[min] 
V 
[mL] 

pH 
[-] 

TSS 
[mg/L] 

Rasvapit. 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Sameus 
[FTU] 

Väri 
[PtCo-yks.] 

syöttö, rasvanerotusaltaan 
jätevesi 0 500 11,1 287,00 385 58700 2150 13650 

MW-kalvon permeaatti 10 500 11,7 <10 30 2180 43 201 

C30F-kalvon permeaatti 10 500 11,7 <10 23 2770 46 187 

Konsentraatti, VRF 1,2 10 500 11,1 713 737 136000 2850 15550 

MW-kalvon permeaatti 60 500 11,7 <10 42 4330 79 295 

C30F-kalvon permeaatti 60 500 11,6 <10 15 3230 48 268 

Konsentraatti, VRF 1,6 60 500 11,2 2585 572 178000 4250 20650 

MW-kalvon permeaatti 75 500 11,6 <10 61 4370 61 271 

C30F-kalvon permeaatti 75 500 11,6 <10 35 3190 52 229 

Konsentraatti, VRF 1,8 75 500 11,1 980 1047 210000 4400 22900 
MW-kalvon 
kokonaispermeaatti 75 500 11,6 <10 15 3290 52 260 
C30F-kalvon 
kokonaispermeaatti 75 500 11,6 <10 15 2690 65 326 
Jäännöskonsentraatti, VRF 
1,9 75 500 11,1 500 732 180000 3750 19550 

 
 
Taulukko VI Viidennessä suodatuskokeessa otetut näytteet ja niistä tehtyjen 

analyysien tulokset. Suodatus on tehty 30.11.2004. Koe on 
tehty CR250-laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 

 
Näyte  t 

[min] 
V 
[mL] 

pH  
[-] 

TSS 
[mg/L] 

Rasvapit. 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Sameus 
[FTU] 

Väri 
[PtCo-yks.] 

syöttö, ejektorialtaan jätevesi 0 500 7,7 108 141 610 17 26 

MW-kalvon permeaatti 18 500 7,4 <10 <10 95 3 17 

C30F-kalvon permeaatti 18 500 7,9 <10 <10 115 5 3 

Konsentraatti, VRF 1,3 18 500 7,5 219 225 910 33 149 

MW-kalvon permeaatti 43 500 7,6 <10 <10 110 5 31 

C30F-kalvon permeaatti 43 500 8,1 <10 <10 110 5 25 

Konsentraatti, VRF 1,8 43 500 7,5 326 329 1160 47 269 

MW-kalvon permeaatti 63 500 8,3 <10 <10 110 3 14 

C30F-kalvon permeaatti 63 500 7,4 <10 <10 115 19 12 

Konsentraatti, VRF 2,2 63 500 7,5 457 513 1570 107 580 
MW-kalvon 
kokonaispermeaatti 69 500 7,8 <10 <10 110 1 5 
C30F-kalvon 
kokonaispermeaatti 69 500 7,3 <10 <10 110 1 5 
Jäännöskonsentraatti, VRF 
3,4 69 500 7,5 929 1015 3340 107 580 
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Taulukko VII Kuudennessa suodatuskokeessa otetut näytteet ja niistä tehtyjen 
analyysien tulokset. Suodatus on tehty 22.12.2004. Koe on 
tehty CR250-laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 

 
Näyte  t 

[min] 
V 
[mL] 

pH 
 [-] 

TSS 
[mg/L] 

Rasvapit. 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Sameus 
[FTU] 

Väri 
[PtCo-yks.] 

syöttö, ejektorialtaan jätevesi 0 500 7,5 610 565 1180 1136 7650 

JX-kalvon permeaatti 29 500 - - - - 2 11 

Teflon-kalvon permeaatti 29 500 - - - - 3 20 

konsentraatti, VRF 1,3 29 500 - - - - 2050 10925 

JX-kalvon permeaatti 59 500 - - - - 2 7 

Teflon-kalvon permeaatti 59 500 - - - - 5 28 

konsentraatti, VRF 1,7 59 500 - - - - 2600 13775 

JX-kalvon permeaatti 89 500 - - - - 3 23 

Teflon-kalvon permeaatti 89 500 - - - - 7 32 

konsentraatti, VRF 2,8 89 500 - - - - 2825 14350 
JX-kalvon 
kokonaispermeaatti 123 500 7,5 <10 <10 75 1 3 
Teflon-kalvon 
kokonaispermeaatti 123 500 7,8 <10 <10 75 3 23 
Jäännöskonsentraatti, VRF 
6,6 123 500 8,0 1465 9976 9260 8300 45600 

 
 
Taulukko VIII Seitsemännessä suodatuskokeessa otetut näytteet ja niistä 

tehtyjen analyysien tulokset. Suodatus on tehty 30.12.2004. 
Koe on tehty CR250-laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C 
lämpötilassa. 

 
Näyte  t 

[min] 
V 
[mL] 

pH  
[-] 

TSS 
[mg/L] 

Rasvapit. 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Sameus 
[FTU] 

Väri 
[PtCo-yks.] 

syöttö, rasvanerotusaltaan 
jätevesi 0 500 11,2 312 278 69800 570 3110 

JX-kalvon permeaatti 6 500 - - - - 66 334 

Teflon-kalvon permeaatti 6 500 - - - - 290 1310 

konsentraatti, VRF 1,6 6 500 - - - - 950 5850 

JX-kalvon permeaatti 36 500 - - - - 166 786 

Teflon-kalvon permeaatti 36 500 - - - - 505 2540 

konsentraatti, VRF 5,8 36 500 - - - - 3750 20850 
JX-kalvon 
kokonaispermeaatti 56 500 11,3 <10 49 15500 80 399 
Teflon-kalvon 
kokonaispermeaatti 56 500 11,0 35 143 71500 326 1490 
Jäännöskonsentraatti, VRF 
8,7 56 500 10,6 17360 2801 287000 4650 24100 
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Taulukko IX Kahdeksannessa suodatuskokeessa otetut näytteet ja niistä 
tehtyjen analyysien tulokset. Suodatus on tehty 5.1.2005. Koe 
on tehty CR250-laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpö-
tilassa. 

 
Näyte  t 

[min] 
V 
[mL] 

pH 
 [-] 

TSS 
[mg/L] 

Rasvapit. 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Sameus 
[FTU] 

Väri 
[PtCo-yks.] 

syöttö, rasvanerotusaltaan 
jätevesi 0 500 3,0 4540 19780 60900 79 438 

MW-kalvon permeaatti 25 500 - - - - 9 46 

C30F-kalvon permeaatti 25 500 - - - - 5 21 

Konsentraatti, VRF 1,3 25 500 2,7 1880 4550* 8600* 42 246 

MW-kalvon permeaatti 75 500 - - - - 12 56 

C30F-kalvon permeaatti 75 500 - - - - 6 33 

Konsentraatti, VRF 2,6 75 500 2,8 1650 6280* 9590* 19 108 
MW-kalvon 
kokonaispermeaatti 115 500 2,8 30 <10 930 8 32 
C30F-kalvon 
kokonaispermeaatti 115 500 2,9 40 <10 930 5 25 
Kokonaiskonsentraatin 
rasvaosa, VRF 12,0 115 500 3,0 19400 139300* 597000* - - 
Kokonaiskonsentraatin 
vesiosa, VRF 12,0 115 500 3,0 15 30 960 79 438 

* pH-säädetyssä suodatuksessa rasva nousee syöttösäiliössä pinnalle, eikä kulkeu-
du uudelleen kalvon pinnalle. Konsentraattinäyte on otettu suodatuksen aikana 
konsentraattiletkusta (tulee suodatuskennosta) ja suodatuksen loputtua (kokonais-
konsentraatti) syöttösäiliöstä. Tästä järjestelystä johtuen suodatuksen aikana otet-
tujen konsentraattinäytteiden rasva- ja COD-pitoisuudet ovat moninkertaisesti ko-
konaiskonsentraatin pitoisuutta pienempiä.  
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Taulukko X Yhdeksännessä suodatuskokeessa otetut näytteet ja niistä 
tehtyjen analyysien tulokset. Suodatus on tehty 27.1.2005. Koe 
on tehty CR250-laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpö-
tilassa. 

 
Näyte  t 

[min] 
V 
[mL] 

pH 
[-] 

TSS 
[mg/L] 

Rasvapit. 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Sameus 
[FTU] 

Väri 
[PtCo-yks.] 

syöttö, rasvanerotus ennen 
rasvanerotusallasta 0 500 11,7 2452 9489 53100 440 2220 

syöttö, pH-säädön jälkeen  0 500 3,2 353 441 18800 3875 22125 

rasvaosa pH-säädön jälkeen 0 500 3,0 360000 556900 669000 - - 

MW-kalvon permeaatti 90 500 - - - - 4 23 

C30F-kalvon permeaatti 90 500 - - - - 2 12 

Konsentraatti, VRF 1,4 90 500 3,3 1635 2887* 10200* 2525 13375 

MW-kalvon permeaatti 210 500 - - - - 9 16 

C30F-kalvon permeaatti 210 500 - - - - 7 18 

Konsentraatti, VRF 3,0 210 500 3,3 1972 5374* 17200* 4400 21800 

MW-kalvon permeaatti 260 500 - - - - 4 19 

C30F-kalvon permeaatti 260 500 - - - - 4 18 

Konsentraatti, VRF 4,8 260 500 3,3 2012 5421* 17400* 6000 30000 
MW-kalvon 
kokonaispermeaatti 355 500 3,2 <10 14 550 5 29 
C30F-kalvon 
kokonaispermeaatti 355 500 3,2 <10 10 550 8 25 
Kokonaiskonsentraatti, VRF 
9,7 355 2500 3,1 78795 236650* 318000* 9500 49900 

* pH-säädetyssä suodatuksessa rasva nousee syöttösäiliössä pinnalle, eikä kulkeu-
du uudelleen kalvon pinnalle. Konsentraattinäyte on otettu suodatuksen aikana 
konsentraattiletkusta (tulee suodatuskennosta) ja suodatuksen loputtua (kokonais-
konsentraatti) syöttösäiliöstä. Tästä järjestelystä johtuen suodatuksen aikana otet-
tujen konsentraattinäytteiden rasva- ja COD-pitoisuudet ovat moninkertaisesti ko-
konaiskonsentraatin pitoisuutta pienempiä.  
 
 
Taulukko XI Kymmenennessä suodatuskokeessa otetut näytteet ja niistä 

tehtyjen analyysien tulokset. Suodatus on tehty 2.2.2005. Koe 
on tehty DSS-laitteistolla, 8 bar paineessa ja 40 °C lämpö-
tilassa. Suodatuskalvona on käytetty NF270-kalvoa. 

 
Näyte  t 

[min] 
V 
[mL] 

pH  
[-] 

TSS 
[mg/L] 

Rasvapit. 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Sameus 
[FTU] 

Väri 
[PtCo-yks.] 

kok. permeaatti 75 500 4,34 10 <10 470 1 6 

kok. konsentraatti, VRF 1,9 75 500 3,26 10 <10 645 9 63 
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Luettelo olkikokeista 

 

Näytteen määrä jokaisessa kokeessa oli 350 mL. Polyamidiviiran tiheys oli 40/26. 

 

Taulukko XII Ensimmäisessä olkikokeessa suoritettujen kokeiden tiedot. 
Kokeissa on tutkittu rasvanerotusaltaan jäteveden rasvapitoi-
suuden vähentämistä 10 mm seulotun hamppuoljen avulla. 

 
Olkikoe 1 

syöttö saapunut: 9.12.2004 
Koe suoritettu: 5.1.2005 
syötön laatu: rasvanerotusallas 

Suoritetut kokeet / Otetut näytteet 
syöttönäyte - 
viiranolla 1 pelkkä suodatus viiran lävitse 
viiranolla 2 pelkkä suodatus viiran lävitse 
viiranolla 3 pelkkä suodatus viiran lävitse 
olkikoe 1 1 g 10 mm seulottua hamppuolkea, 1 h sekoitus 

magneettisekoittimella 
olkikoe 2 1 g 10 mm seulottua hamppuolkea, 2 h sekoitus 

magneettisekoittimella 
olkikoe 3 1 g 10 mm seulottua hamppuolkea, 3 h sekoitus 

magneettisekoittimella 
olkikoe 4 1 g 10 mm seulottua hamppuolkea, 4 h sekoitus 

magneettisekoittimella 
olkikoe 5 1 g 10 mm seulottua hamppuolkea, 120,5 h sekoitus 

magneettisekoittimella 
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Taulukko XIII Toisessa olkikokeessa suoritettujen kokeiden tiedot. Kokeissa 
on tutkittu rasvanerotuksen jäteveden (ennen rasvanerotusal-
lasta) öljypitoisuuden vähentämistä alle 1 mm seulotun hamp-
puoljen avulla. 

 
Olkikoe 2 

syöttö saapunut: 19.1.2005 
Koe suoritettu: 21.1.2005 
syötön laatu: rasvanerotus, ennen rasvanerotusallasta 

Suoritetut kokeet / Otetut näytteet 
syöttönäyte - 
viiranolla 1 pelkkä suodatus viiran lävitse 
viiranolla 2 pelkkä suodatus viiran lävitse 
viiranolla 3 pelkkä suodatus viiran lävitse 
olkikoe 1 5 g 1 mm seulottua hamppuolkea, näyte suodatettu 

olkikakun lävitse 
olkikoe 2 10 g 1 mm seulottua hamppuolkea, näyte suodatettu 

olkikakun lävitse 
olkikoe 3 15 g 1 mm seulottua hamppuolkea, näyte suodatettu 

olkikakun lävitse 
olkikoe 4 20 g 1 mm seulottua hamppuolkea, näyte suodatettu 

olkikakun lävitse 
olkikoe 5 25 g 1 mm seulottua hamppuolkea, näyte suodatettu 

olkikakun lävitse 
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Taulukko XIV Ensimmäisessä olkikokeessa (5.1.05) otettujen näytteiden pitoi-
suudet 

 
Näyte  pH [-]  TSS [mg/L] Rasva [mg/L] COD [mg/L] 
Olkinolla 11,3 470 400 131000 
Viiranolla 1 11,3 415 360 63600 
Viiranolla 2 11,2 400 270 67800 
Viiranolla 3 11,3 390 425 69700 
Olkikoe 5 10,0 880 1200 108000 

 

 

Taulukko XV Toisessa olkikokeessa (21.1.05) otettujen näytteiden pitoisuu-
det 

 
Näyte  pH [-]  TSS [mg/L] Rasva [mg/L] COD [mg/L] 
Olkinolla 11,6 197 245 20800 
Viiranolla 1 11,3 257 301 20500 
Viiranolla 2 11,6 175 221 20100 
Viiranolla 3 11,6 197 117 20400 
Olkikoe 5 8,9 1433 718 13400 
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Analyysituloksista lasketut retentioarvot  
 

Punaisella merkityt retentioarvot taulukoissa XVI-XXIV tarkoittavat, että perme-

aatin ko. pitoisuus on alle määritysrajan. Tällöin retentioarvo on laskettu määritys-

rajan mukaan, ja kuvaa siten pienintä mahdollista retentiota ko. näytteessä. 

 

Taulukko XVI Analysoitujen komponenttien retentio ensimmäisessä suodatus-
kokeessa. Suodatus on tehty 19.10.2004. Koe on tehty CR250-
laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa.  

 
Retentio [%] Näyte 

 t [min] TSS Rasvapit. COD  Sameus Väri 
C30F-kalvon permeaatti 55 
C30F-kalvon permeaatti 60 96,3 98,1 96,7 - - 

MW-kalvon permeaatti 55 
MW-kalvon permeaatti 60 96,3 98,1 97,2 - - 

Konsentraatti 55 
Konsentraatti 60 96,0 98,0 96,4 - - 

 
 
Taulukko XVII Analysoitujen komponenttien retentio toisessa suodatuskokees-

sa. Suodatus on tehty 5.11.2004. Koe on tehty CR250-laitteis-
tolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 

 
Retentio [%] Näyte 

 t [min] TSS Rasvapit. COD  Sameus Väri 
MW-kalvon permeaatti 25 99,0 98,6 97,2 100,0 99,3
C30F-kalvon permeaatti 25 99,0 98,6 97,2 100,0 60,0
MW-kalvon permeaatti 55 99,2 99,0 98,5 98,7 98,7
C30F-kalvon permeaatti 55 99,2 99,0 98,3 98,7 99,7
MW-kalvon permeaatti 85 99,6 99,8 99,5 99,2 97,9
C30F-kalvon permeaatti 85 99,6 99,8 99,5 96,8 98,6
MW-kalvon 
kokonaispermeaatti 85 99,3 99,7 99,3 100,0 98,8
C30F-kalvon 
kokonaispermeaatti 85 99,3 99,7 99,1 92,6 97,7
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Taulukko XVIII Analysoitujen komponenttien retentio kolmannessa suodatus-
kokeessa. Suodatus on tehty 12.11.2004. Koe on tehty CR250-
laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 

 
Retentio [%] Näyte 

 t [min] TSS Rasvapit. COD  Sameus Väri 
MW-kalvon permeaatti 10 98,6 95,9 98,4 98,5 98,7 
C30F-kalvon permeaatti 10 98,6 96,9 98,0 98,4 98,8 
MW-kalvon permeaatti 60 99,6 92,7 97,6 98,1 98,6 
C30F-kalvon permeaatti 60 99,6 97,4 98,2 98,9 98,7 
MW-kalvon permeaatti 75 99,0 94,2 97,9 98,6 98,8 
C30F-kalvon permeaatti 75 99,0 96,7 98,5 98,8 99,0 
MW-kalvon 
kokonaispermeaatti 75 97,5 97,3 97,2 97,1 98,2 
C30F-kalvon 
kokonaispermeaatti 75 97,5 97,3 97,7 96,5 97,8 

 
 
 
Taulukko XIX Analysoitujen komponenttien retentio viidennessä suodatusko-

keessa. Suodatus on tehty 30.11.2004. Koe on tehty CR250-
laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 

 
Retentio [%] Näyte 

 t [min] TSS Rasvapit. COD  Sameus Väri 
MW-kalvon permeaatti 18 95,4 95,6 89,6 90,9 88,6 
C30F-kalvon permeaatti 18 95,4 95,6 87,4 84,8 98,0 
MW-kalvon permeaatti 43 96,9 97,0 90,5 89,4 88,5 
C30F-kalvon permeaatti 43 96,9 97,0 89,6 89,4 90,7 
MW-kalvon permeaatti 63 97,8 98,1 93,0 97,2 97,6 
C30F-kalvon permeaatti 63 97,8 98,1 92,7 82,2 97,9 
MW-kalvon 
kokonaispermeaatti 69 98,1 98,3 94,4 98,4 98,3 
C30F-kalvon 
kokonaispermeaatti 69 98,1 98,3 94,4 98,4 98,4 
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Taulukko XX Analysoitujen komponenttien retentio kuudennessa suodatus-
kokeessa. Suodatus on tehty 22.12.2004. Koe on tehty CR250-
laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 

 
Retentio [%] Näyte 

 t [min] TSS Rasvapit. COD  Sameus Väri 
JX-kalvon permeaatti 29 - - - 99,9 99,9
Teflon-kalvon permeaatti 29 - - - 99,9 99,8
JX-kalvon permeaatti 59 - - - 99,9 99,9
Teflon-kalvon permeaatti 59 - - - 99,8 99,8
JX-kalvon permeaatti 89 - - - 99,9 99,8
Teflon-kalvon permeaatti 89 - - - 99,8 99,8
JX-kalvon 
kokonaispermeaatti 123 99,0 99,8 98,6 100,0 100,0
Teflon-kalvon 
kokonaispermeaatti 123 99,0 99,8 98,6 99,9 99,9

 
 
Taulukko XXI Analysoitujen komponenttien retentio seitsemännessä suoda-

tuskokeessa. Suodatus on tehty 30.12.2004. Koe on tehty 
CR250-laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 

 
Retentio [%] Näyte 

 t [min] TSS Rasvapit. COD  Sameus Väri 
JX-kalvon permeaatti 6 - - - 93,1 94,3 
Teflon-kalvon permeaatti 6 - - - 69,5 77,6 
JX-kalvon permeaatti 36 - - - 95,6 96,2 
Teflon-kalvon permeaatti 36 - - - 86,5 87,8 
JX-kalvon 
kokonaispermeaatti 56 99,9 96,8 91,3 96,9 97,1 
Teflon-kalvon 
kokonaispermeaatti 56 99,6 90,7 59,9 87,5 89,1 
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Taulukko XXII Analysoitujen komponenttien retentio kahdeksannessa suoda-
tuskokeessa. Suodatus on tehty 5.1.2005. Koe on tehty CR250-
laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 

 
Retentio [%] Näyte 

 t [min] TSS Rasvapit. COD  Sameus Väri 
MW-kalvon permeaatti 25 - - - 78,6 81,3 
C30F-kalvon permeaatti 25 - - - 88,1 91,5 
MW-kalvon permeaatti 75 - - - 36,8 48,1 
C30F-kalvon permeaatti 75 - - - 68,4 69,4 
MW-kalvon 
kokonaispermeaatti 115 99,7 100,0 99,7 89,9 92,7 
C30F-kalvon 
kokonaispermeaatti 115 99,7 100,0 99,7 93,7 94,3 

 
 
Taulukko XXIII Analysoitujen komponenttien retentio yhdeksännessä suodatus-

kokeessa. Suodatus on tehty 27.1.2005. Koe on tehty CR250-
laitteistolla, 1 bar paineessa ja 20 °C lämpötilassa. 

 
Retentio [%] Näyte 

 t [min] TSS Rasvapit. COD  Sameus Väri 
MW-kalvon permeaatti 90 - - - 99,9 99,9 
C30F-kalvon permeaatti 90 - - - 99,8 99,8 
MW-kalvon permeaatti 210 - - - 99,8 99,9 
C30F-kalvon permeaatti 210 - - - 99,8 99,9 
MW-kalvon permeaatti 260 - - - 99,9 99,9 
C30F-kalvon permeaatti 260 - - - 99,9 99,9 
MW-kalvon 
kokonaispermeaatti 355 100 100,0 99,7 99,9 99,9 
C30F-kalvon 
kokonaispermeaatti 355 100 100,0 99,7 99,9 99,9 

 
 
Taulukko XXIV Analysoitujen komponenttien retentio kymmenennessä suoda-

tuskokeessa. Suodatus on tehty 2.2.2005. Koe on tehty DSS-
laitteistolla, 8 bar paineessa ja 40 °C lämpötilassa. 

 
Retentio [%] Näyte 

t [min] TSS Rasvapit. COD Sameus Väri 
kok. permeaatti 75 0,0 16,7 21,3 88,2 86,4 
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Suodatuksien permeabiliteetit: 
 
MW-kalvon käyttäytyminen käsittelemättömän jäteveden suodatuksessa: 
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Kuva 1. MW-kalvon vuo konsentroitumiskertoimen funktiona suodatet-

taessa ejektorialtaan jätevettä CR250-laitteistolla 20 °C lämpö-
tilassa. Paine on suodatuksessa vaihdellut välillä 90–130 kPa. 
Kuvassa on esitetty myös ko. kalvon puhtaan veden keskimää-
räinen vuo sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen 
ja pesun jälkeen (pWaa). VRF suodatuksessa on 5,8 ja suodatus 
kesti 1,7 h. Suodatus on toteutettu 5.11.04. 
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Kuva 2. MW-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoimen funkti-

ona suodatettaessa ejektorialtaan jätevettä CR250-laitteistolla 1 
bar paineessa 20 °C lämpötilassa. Kuvassa on esitetty myös ko. 
kalvon puhtaan veden keskimääräinen permeabiliteetti sekä en-
nen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen ja pesun jälkeen 
(pWaa). VRF suodatuksessa on 3,4 ja suodatus kesti noin 1,4 h. 
Suodatus on toteutettu 30.11.04. 
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Kuva 3. MW-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoimen funkti-

ona suodatettaessa rasvanerotusaltaan jätevettä CR250-laitteis-
tolla 1 bar paineessa 20 °C lämpötilassa. Kuvassa on esitetty 
myös ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen permeabiliteet-
ti sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen ja pesun 
jälkeen (pWaa). VRF suodatuksessa on 1,9 ja suodatus kesti 
noin 1,3 h. Suodatus on toteutettu 12.11.04. 
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C30F-kalvon käyttäytyminen käsittelemättömän jäteveden suodatuksessa: 
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Kuva 4. C30F-kalvon vuo konsentroitumiskertoimen funktiona suoda-

tettaessa ejektorialtaan jätevettä CR250-laitteistolla 20 °C 
lämpötilassa. Paine on suodatuksessa vaihdellut välillä 90–130 
kPa. Kuvassa on esitetty myös ko. kalvon puhtaan veden 
keskimääräinen vuo sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suo-
datuksen ja pesun jälkeen (pWaa). Suodatus on toteutettu 
5.11.04. VRF suodatuksessa on 5,8 ja suodatus kesti 1,7 h. 
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Kuva 5. C30F-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoimen funk-

tiona suodatettaessa ejektorialtaan jätevettä CR250-laitteistolla 
1 bar paineessa 20 °C lämpötilassa. Kuvassa on esitetty myös 
ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen permeabiliteetti sekä 
ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen ja pesun jälkeen 
(pWaa). Suodatus on toteutettu 30.11.04. VRF suodatuksessa 
on 3,4 ja suodatus kesti noin 1,4 h. 
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Kuva 6. C30F-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoimen funkti-

ona suodatettaessa rasvanerotusaltaan jätevettä CR250-laitteis-
tolla 1 bar paineessa 20 °C lämpötilassa. Kuvassa on esitetty 
myös ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen permeabiliteet-
ti sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen ja pesun 
jälkeen (pWaa). Suodatus on toteutettu 12.11.04. VRF 
suodatuksessa on 1,9 ja suodatus kesti noin 1,3 h. 



LIITE VI, 5(11) 

Teflon Typar-kalvon käyttäytyminen käsittelemättömän jäteveden suodatuksessa: 
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Kuva 7. Teflon Typar-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoi-

men funktiona suodatettaessa ejektorialtaan jätevettä CR250-
laitteistolla 1 bar paineessa 20 °C lämpötilassa. Kuvassa on 
esitetty myös ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen perme-
abiliteetti sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen. 
Suodatus on toteutettu 22.12.04. VRF suodatuksessa oli 6,6 ja 
suodatus kesti noin 2 h. 
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Kuva 8. Teflon Typar-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoi-

men funktiona suodatettaessa rasvanerotusaltaan jätevettä 
CR250-laitteistolla 1 bar paineessa 20 °C lämpötilassa. 
Kuvassa on esitetty myös ko. kalvon puhtaan veden 
keskimääräinen permeabiliteetti sekä ennen (PWb) että jälkeen 
(PWa) suodatuksen. Suodatus on toteutettu 30.12.04. VRF 
suodatuksessa oli 8,7 ja suodatus kesti noin 1 h. 
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JX-kalvon käyttäytyminen käsittelemättömän jäteveden suodatuksessa: 
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Kuva 9. JX-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoimen funktiona 

suodatettaessa ejektorialtaan jätevettä CR250-laitteistolla 1 bar 
paineessa 20 °C lämpötilassa. Kuvassa on esitetty myös ko. 
kalvon puhtaan veden keskimääräinen permeabiliteetti sekä 
ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen. Suodatus on 
toteutettu 22.12.04. VRF suodatuksessa oli 6,6 ja suodatus kesti 
noin 2 h. 
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Kuva 10. JX-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoimen funktiona 

suodatettaessa rasvanerotusaltaan jätevettä CR250-laitteistolla 
1 bar paineessa 20 °C lämpötilassa. Kuvassa on esitetty myös 
ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen permeabiliteetti sekä 
ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen. Suodatus on 
toteutettu 30.12.04. VRF suodatuksessa oli 8,7 ja suodatus kesti 
noin 1 h. 
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MW- ja C30F-kalvojen käyttäytyminen pH-säädetyn rasvanerotusaltaan jäteveden 
suodatuksessa: 
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Kuva 11. MW-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoimen funkti-

ona suodatettaessa rasvanerotusaltaan jätevettä, jonka pH on 
ennen suodatusta säädetty arvoon 3. Suodatus on tehty CR250-
laitteistolla 1 bar paineessa 20 °C lämpötilassa. Kuvassa on 
esitetty myös ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen perme-
abiliteetti sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen. 
Suodatus on toteutettu 5.1.05. VRF suodatuksessa oli 12 ja 
suodatus kesti noin 2 h. 
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Kuva 12. MW-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoimen funk-

tiona suodatettaessa rasvanerotusaltaan jätevettä, jonka pH on 
ennen suodatusta säädetty arvoon 3. pH-säädön jälkeen jäteve-
den on annettu laskeutua vuorokauden ajan ja pinnalle noussut 
rasva on kuorittu pois. Syöttö on kerätty ennen rasvanerotusal-
lasta. Suodatus on tehty CR250-laitteistolla 1 bar paineessa 20 
°C lämpötilassa. Kuvassa on esitetty myös ko. kalvon puhtaan 
veden keskimääräinen permeabiliteetti sekä ennen (PWb) että 
jälkeen (PWa) suodatuksen. Suodatus on toteutettu 27.1.05. 
VRF suodatuksessa oli 9,7 ja suodatus kesti noin 6 h 60 L pa-
noksella. 
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Kuva 13. C30F-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoimen funkti-

ona suodatettaessa rasvanerotusaltaan jätevettä, jonka pH on 
ennen suodatusta säädetty arvoon 3. Suodatus on tehty CR250-
laitteistolla 1 bar paineessa 20 °C lämpötilassa. Kuvassa on esi-
tetty myös ko. kalvon puhtaan veden keskimääräinen permeabi-
liteetti sekä ennen (PWb) että jälkeen (PWa) suodatuksen. Suo-
datus on toteutettu 5.1.05. VRF suodatuksessa oli 12 ja suoda-
tus kesti noin 2 h (panoksen koko noin 30 L) 
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Kuva 14. C30F-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoimen funkti-

ona suodatettaessa rasvanerotusaltaan jätevettä, jonka pH on 
ennen suodatusta säädetty arvoon 3. pH-säädön jälkeen jäteve-
den on annettu laskeutua vuorokauden ajan ja pinnalle noussut 
rasva on kuorittu pois. Syöttö on kerätty ennen rasvanerotusal-
lasta. Suodatus on tehty CR250-laitteistolla 1 bar paineessa 20 
°C lämpötilassa. Kuvassa on esitetty myös ko. kalvon puhtaan 
veden keskimääräinen permeabiliteetti sekä ennen (PWb) että 
jälkeen (PWa) suodatuksen. Suodatus on toteutettu 27.1.05. 
VRF suodatuksessa oli 9,7 ja suodatus kesti noin 6 h 60 L pa-
noksella. 
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NF270-kalvon käyttäytyminen jatkopuhdistuksessa: 
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Kuva 15. NF270-kalvon permeabiliteetti konsentroitumiskertoimen funk-

tiona suodatettaessa 27.1.05 C30F-kalvolla toteutetun pH-sää-
detyn rasvanerotusaltaan jäteveden suodatuksen permeaattia. 
Suodatus on tehty DSS-laitteistolla 8 bar paineessa 40 °C läm-
pötilassa. Kuvassa on esitetty myös ko. kalvon puhtaan veden 
keskimääräinen permeabiliteetti sekä ennen (PWb) että jälkeen 
(PWa) suodatuksen. Suodatus on toteutettu 2.2.05. 

 


