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Tässä työssä tutkittiin sähkön käyttömahdollisuuksia metsäteollisuuden jäteveden-
puhdistamolla syntyvän biolietteen kuivauksessa. Lisäksi selvityksen kohteena olivat 
lietteen sähkökuivaukseen vaikuttavat tekijät. 
 
Työn kirjallisessa osassa perehdyttiin lietteiden syntyyn jätevedenpuhdistamolla sekä 
lietteiden ominaisuuksiin. Työssä tutustuttiin myös lietteiden käsittelyyn ja siinä käy-
tettäviin tekniikoihin. Ennen työn kokeellista osaa esiteltiin sähkökuivauksen periaa-
te sekä sähkökuivaukselle aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja niistä saatuja kokemuksia. 
Myös tuotteistetut elektrokuivauksen sovellukset olivat osa työtä. 
 
Kokeellisessa osassa keskityttiin varsinaisiin sähkökuivauskokeisiin. Tutkimukset 
suoritettiin suodatuskokein, jotka toteutettiin imuun perustuvalla Büchner-
suodattimella sekä painesuodattimella. Kokeissa tutkittiin tasavirran, virran pulssi-
tuksen ja vaihtovirran vaikutusta metsäteollisuuden primääri- ja biolietteeseen. Tasa-
virtatutkimuksissa sähkövirtaa johdettiin lietteeseen suodatuksen aikana, kun taas 
vaihtovirtaa testattaessa liete käsiteltiin ensin sähköllä ja suodatettiin erikseen. Suo-
datuskokeiden lisäksi tutkimuksissa tarkkailtiin lietteiden kuiva-ainepitoisuuksia, 
redox-potentiaalia, lämpötilaa, pH:ta ja sähkönjohtokykyä. Lietteitä tutkittiin myös 
tuhkapitoisuuden suhteen sekä suoritettiin solututkimuksia fluoresenssilukijan avulla. 
 
Työn laboratoriotutkimukset osoittivat sähkön vaikuttavan selkeästi biolietteen ve-
denerotuskykyyn: sähkö nopeutti lietteen suodatusta parhaimmillaan yli 70 %. Säh-
kökuivauksella lietteen kuiva-ainepitoisuudet pysyivät samoina, mutta suodatus no-
peutui ja suodatusajat jopa puolittuivat. Myös lietteen sähkönjohtokyky kasvoi säh-
kökäsittelyn aikana, mikä viittasi veden vapautumiseen solujen sisältä. Lietteen kun-
to ja ominaisuudet, polymeeri, sekoitus sekä sähkökäsittelyn parametrit olivat tärke-
ässä asemassa sähkökuivauksen onnistumisen kannalta.
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The purpose of this thesis was to study the possible uses of electricity in dewatering 
bio sludge from water treatment in the forest industry. In addition, different factors 
affecting the electrical dewatering of bio sludge were studied. 
 
The literature part takes a look on how sludges are generated in a water treatment 
plant and what kind of attributes they have.  Present sludge treatment methods are 
discussed. The principle of electrical dewatering is presented with prior results from 
other studies. The products of electro-dewatering were also included. 
 
The experimental part focuses on electrical dewatering experiments. The experi-
ments were conducted with filtration tests, which were implemented by using a suc-
tion based Büchner filter and a pressure filter. The experiments study the effects of 
direct, pulsating and alternating current on primary and bio sludge of the forest in-
dustry. In the direct current experiments, electrical current was directed into the 
sludge while filtrating, whereas when experimenting with alternating current the 
sludge was first treated with electrical current and then filtered separately. In addition 
to the filtration experiments, dry matter quantities, redox potential, temperature, pH 
and electrical conductivity of the sludges were monitored. The sludges were also 
studied by their ash content and cellular studies were conducted with a fluorescence 
reader.  
 
The laboratory experiments show that electricity has a clear impact on water separa-
tion ability of bio sludge: use of electricity accelerated the filtration by up to 70%. 
When using electrical dewatering, the dry matter contents of the sludge remained the 
same, but the filtration was faster and filtration time was cut in half. The sludge's 
electrical conductivity increased whilst being filtrated, which suggests that water was 
released from within the cells of the sludge. The condition and attributes, polymer, 
mixture of the sludge and the parameters of the electrical treatment were an impor-
tant part in the outcome of electrical dewatering.  
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SYMBOLILUETTELO 

 

Symbolit 

A tuhkapitoisuus    [%] 

E  sähkökentän voimakkuus                      [V/m] 

Eh redox-potentiaali    [V] 

ke elektro-osmoottinen läpäisykyky                 [m2/Vs] 

m massa      [g] 

T lämpötila                         [°C] 

TS kuiva-ainepitoisuus    [%] 

u0 Smoluchowskin elektro-osmoottisen virtauksen 

nopeus                       [m/s] 

ε0  vakuumin permittiivisyys                      [F/m] 

εr   veden suhteellinen permittiivisyys                       [F/m] 

ζ   zeta-potentiaali     [V] 

σ sähkönjohtokyky                      [S/m] 

 

  

Alaindeksit 

1  tyhjä astia 

2  astia ja kuivattu näyte 

3  astia ja hehkutusjäännös 

av  keskiarvo 

ka  kuiva-aine 

min  minimi 

max  maksimi 
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LYHE��E- JA TERMILUETTELO 
 

Lyhenteet 

CH4  metaani 

CO2  hiilidioksidi 

Cr  kromi 

Cu  kupari 

EU  Euroopan Unioni 

EDL  Electrical Double Layer, sähköinen kaksoiskerros 

EDW  Electrodewatering, sähkökuivaus 

EKG Electrokinetic Geosynthetics, elektrokineettinen geosyn-

teetti 

Fe  rauta 

H+  vetyioni 

H2  vety 

H2O  vesi 

Mn  mangaani 

Ni  nikkeli 

O2  happi 

OH-  hydroksyyli-ioni 

PAC  polyalumiinikloridi 

Pb  lyijy 

Zn  sinkki 

 

Termit 

Absorboituminen Imeytyminen, sitoutuminen. Esimerkiksi säteily 

imeytyy aineeseen. 

Adsorboituminen Kiinnittyminen. Esimerkiksi molekyyli tarttuu aineen 

pintaan. 

Anioni Negatiivinen ioni. 

Anodi Positiivinen elektrodi, jolla hapetusreaktio tapahtuu. 

CTMP-laitos Metsäteollisuuden tuotantoprosessin vaihe, jossa 

valmistetaan paperissa ja kartongissa tarvittavaa mas-
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saa kemimekaanisella menetelmällä. 

Diffuusio Ilmiö, jossa molekyylit pyrkivät siirtymään väke-

vämmästä pitoisuudesta laimeampaan, jolloin pitoi-

suuserot tasoittuvat. 

Eksikaattori Paksuseinäinen, kannellinen astia, jonka pohjalla on 

kosteutta imevä aine. Estää näytettä absorboimasta 

huoneilman kosteutta näytteen jäähtyessä huoneen-

lämpötilaan. 

Hapetus-pelkistysreaktio Redox-reaktio. Kemiallinen reaktio, jossa toinen aine 

luovuttaa elektrodin ja hapettuu, kun taas toinen aine 

vastaanottaa elektrodin ja pelkistyy. 

In situ Pilaantuneiden maiden käsittelytapa. Maa-aines puh-

distetaan ainesta liikuttamatta. 

Kakun vastus Suodatuksen virtausvastus, joka aiheutuu kakun 

muodostumisesta. Kakun vastus kasvaa suodatuksen 

edetessä, kun kakun paksuus kasvaa. Myös kokoon-

puristuminen kasvattaa vastusta. Kakun vastuksen 

kasvusta johtuen suodoksen virtaus heikkenee. 

Kationi Positiivinen ioni. 

Katodi Negatiivinen elektrodi, jolla pelkistysreaktio tapah-

tuu. 

Konvektio Lämmön kulkeutuminen nesteessä tai kaasussa läm-

mön tai paine-erojen aiheuttamien virtausten muka-

na. 

Kuiva-ainepitoisuus Se osa aineesta, joka jää jäljelle, kun neste poistetaan. 

Molekyylikapillaari-ilmiö Hiushuokoisuus. Kahden eri aineen molekyylien vä-

linen vetovoima kuljettaa nestettä kapeassa raken-

teessa. 

On site Pilaantuneiden maiden käsittelytapa. Maa-aines puh-

distetaan kohteessa (ei kuljetusta). 

Pulssitus Samansuuntainen sähkövirta, joka sisältää taukoja 

(virta ei kulje). 
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Redox-potentiaali Hapettumis-pelkistymispotentiaali, joka kuvaa elekt-

rodin hapettumis-pelkistymiskykyä. 

Tasavirta Jatkuva samansuuntainen sähkövirta. 

Vaihtovirta Jatkuvasti suuntaansa muuttava sähkövirta. 

Zeta-potentiaali Partikkelin pinnan varaustila. 
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1 JOHDA�TO 
 

Kiristynyt lainsäädäntö ja erilaisten ympäristöhaittojen nouseminen esille on johtanut 

metsäteollisuudessa siihen, että sen pitää huomioida yhä paremmin prosessiensa ym-

päristönäkökohdat. Tästä syystä jätevesien puhdistus on tehostunut viime vuosi-

kymmeninä merkittävästi, mihin on vaikuttanut biologisen prosessin (aktiivilieteme-

netelmän) yleistyminen 1990-luvulla Suomen sellu- ja paperiteollisuuden puhdista-

moilla (Lohiniva et al. 2001, 23). Aktiivilietemenetelmään perustuvissa puhdista-

moissa syntyy suurimmaksi osaksi primäärilietettä sekä biolietettä, jotka vaativat 

käsittelyn ennen loppusijoitusta tai hyötykäyttöä. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Viime vuosikymmeninä on tapahtunut useita merkittäviä muutoksia metsäteollisuu-

den jätevedenpuhdistuksessa sekä lietteenkäsittelyssä. Ennen aktiivilietemenetelmän 

yleistymistä jätevesiä puhdistettiin mekaanisella käsittelyllä, jossa syntyi ainoastaan 

primääri- eli raakalietettä (Pekka Joutsenoja 2002, 45). Aktiivilietemenetelmä on 

johtanut siihen, että prosessissa syntyy primäärilietteen lisäksi biolietettä, ja siten 

käsittelyä vaativien lietteiden määrä on lisääntynyt (Lohiniva et al. 2001, 23). Tiu-

kentunut lainsäädäntö on pakottanut lietteen kaatopaikkasijoituksen minimiin, minkä 

takia lietteen hyötykäyttöä ja sitä kautta lietteenkäsittelyä on pitänyt lisätä (Lohiniva 

et al. 2001, 6). Kaatopaikkasijoituksen sijaan lietettä käytetään yhä enemmän ener-

giana, ja nykyisin lietteestä menee suurin osa polttoon (Liimatainen et al. 2000, 14). 

Samaan aikaan puhdistamoilla muodostuvan primäärilietteen määrää ovat pienentä-

neet tehostuneet kuidun talteenottomenetelmät sekä kasvanut päällystetyn paperin 

tuotanto (Pöyry Environment Oy 2007, 6). Tämä tarkoittaa sitä, että lietteenkäsitte-

lyssä biolietteen suhteellinen osuus on kasvanut, mikä tuo omat ongelmansa lietteen 

kuivauksessa. Bioliete sisältää mikrobimassaa ja solunsisäistä vettä, kun taas primää-

riliete koostuu lähinnä kuori-, kuitu- ja täyteaineista (Lohiniva et al. 2001, 24). Eri-

laisten ominaisuuksien takia biolietettä on vaikeampi kuivata kuin primäärilietettä. 

 

Aktiivilietemenetelmän yleistymisen ja lietteiden polton takia lietteenkäsittelyssä 

käytettävien kuivausmenetelmien on käsiteltävä yhä suurempia lietemääriä mahdolli-
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simman korkeaan kuiva-ainepitoisuuteen. Toisaalta biolietteen suhteellisen osuuden 

kasvaessa kuivaaminen on vaikeutunut ja lopputuotteen kuiva-ainepitoisuus on las-

kenut. Nykyiset kuivausmenetelmät eivät anna riittävää kuivaustulosta, vaan lietteen 

kuivaus on lähinnä sen hävittämistä ilman erityistä taloudellista hyötyä. Uusia mene-

telmiä kehitettäessä onkin tärkeää, että ne synnyttäisivät taloudellista hyötyä esimer-

kiksi kuiva-ainepitoisuuden parantumisen ja polton tehostumisen kautta.  

 

Viime vuosina on tutkittu erilaisia menetelmiä lietteenkäsittelyn parantamiseksi, ja 

yhdeksi vaihtoehdoksi on esitetty sähkön käyttöä kuivauksessa. Aiemmissa tutki-

muksissa on todettu, että elektro-kuivauksen avulla voidaan saavuttaa taloudellista 

hyötyä, kun lietteen hyödyntäminen helpottuu sen kuivumisen myötä. Myös hiilidi-

oksidipäästöjä voidaan vähentää suhteessa käsitellyn lietteen määrään ja poltosta 

saatuun hyötyyn. Elektro-kuivaus voi siis tarjota merkittäviäkin hyötyjä, minkä takia 

se kiinnostaa myös yrityksiä. Tässä työssä tutkitaan, minkälainen vaikutus sähkökä-

sittelyllä on lietteeseen ja voisiko menetelmää hyödyntää metsäteollisuuden bioliet-

teelle.  

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 
 

Työ on esiselvitys elektro-kuivaukseen liittyvälle projektille, jonka aikana pyritään 

saamaan valmis tuote yritysten käyttöön. Työn tavoitteena on selvittää, voidaanko 

biolietteen kuiva-ainepitoisuutta nostaa elektro-kuivauksen avulla, kun sähkökemial-

linen menetelmä liitetään mekaaniseen lietteenkuivaukseen. Työssä siis etsitään vas-

tausta sille, onko menetelmä ylipäänsä toimiva, ja kuinka suurta hyötyä sillä voidaan 

saavuttaa. Tavoitteeseen yritetään päästä jo tehtyjen tutkimusten sekä kirjallisuuden 

avulla, ja menetelmän toimivuutta testataan laboratorio-olosuhteissa.  

 

Työssä keskitytään kemiallisen metsäteollisuuden ja tarkemmin sanottuna paperiteh-

taan biolietteeseen ja sen kuivaamiseen. Jätevedenpuhdistamoilla käsitellään usein 

bioliete ja primääriliete yhdessä, joten myös tutkimuksessa tarkastellaan biolietteen 

kuivaamista primäärilietteen kanssa. Muut jätevedenpuhdistusprosessin ulkopuolella 

syntyvät lietteet (esimerkiksi siistausliete) on rajattu työn ulkopuolelle. Työssä esitel-

lään tarkemmin kemiallisen metsäteollisuuden lietteenkäsittelyä ja jätevedenpuhdis-
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tuksen lietteiden tärkeimpiä ominaisuuksia kuivausprosessin kannalta. Yhdyskuntien 

jätevedet ja lietteet ovat siis sivuroolissa. Niitä käsitellään ainoastaan työn kirjallises-

sa osassa lietteiden elektrokuivausta käsittelevissä kappaleissa, sillä useissa aiemmin 

toteutetuissa elektrokuivaustutkimuksissa on tutkittu menetelmän käyttöä lähinnä 

yhdyskuntalietteille.  Yhdyskuntien ja metsäteollisuuden jätevesillä ja lietteillä on 

erilaiset ominaisuudet, joten molempien käsittely olisi laajentanut tutkimusta liikaa ja 

vienyt huomiota työn kannalta olennaisilta asioilta. 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 
 

Työ toteutetaan osittain kirjallisuusselvityksenä ja osittain laboratoriotutkimuksena. 

Diplomityö aloitettiin kesäkuussa 2011 kirjallisuuteen tutustumalla, minkä tarkoituk-

sena oli luoda pohjaa tutkimukselle sekä ohjata sen kulkua. Kirjallisuusselvityksessä 

tutkitaan työn aihealuetta valmiiden tutkimusten, artikkeleiden ja muun kirjallisuu-

den kautta. Työn toinen osa eli laboratoriotestit käynnistyivät heinäkuun 2011 aikana 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan suodatuslaboratoriossa. Bio-

lietteen kuiva-ainepitoisuutta pyritään parantamaan testaamalla eri elektro-

kuivauksen vaihtoehtoja. Elektrokuivaus toteutetaan yhdessä lietteen suodattamisen 

kanssa, jolloin lietteestä voidaan erottaa vettä ja tutkia veden poistumisen nopeutta. 

Suodatustestien yhtenä osana on referenssi- eli vertailutestien tekeminen, joiden poh-

jalta testataan lietteen käyttäytymistä kahdella erilaisella sähkökäsittelyllä. Laborato-

riotestit valmistuivat tammikuun 2012 lopussa. Työn viimeinen vaihe eli tulosten 

tarkastelu ja yhteenvedon kokoaminen jatkui toukokuulle 2013 asti. 

 

1.4 Työn rakenne 
 

Tämän työn aloittaa johdanto, minkä jälkeen siirrytään työn teoriaosaan. Teoriaosa 

muodostuu kappaleista, joissa käsitellään metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamolta 

tulevia lietteitä, niiden kuivausta sekä hyötykäyttöä. Työssä tutustutaan nykyisten 

lietteenkuivausmenetelmien ohessa myös lietteille tehtyihin sähkökuivaustutkimuk-

siin sekä lietteiden kuivauksessa käytettäviin sähkösovelluksiin. Teoriaosan jälkeen 

siirrytään työn kokeelliseen osaan, jossa tarkastellaan lietteelle tehtyjä tutkimuksia 
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sekä niistä saatuja tuloksia. Lopuksi tuloksista kootaan työn kannalta tärkeimmät 

johtopäätökset, ja olennaisimmat asiat esitetään tiivistetysti yhteenvedossa. 
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KIRJALLI�E� OSA 
 
2 JÄTEVEDE�PUHDISTUKSESSA SY�TYVÄT LIETTEET JA 

�IIDE� OMI�AISUUDET 
 

Kemiallisen metsäteollisuuden jäteveden puhdistusprosessissa syntyy primääri- ja 

biolietettä, jotka eroavat toisistaan niin syntypaikkansa, ominaisuuksiensa, käsittelyn 

kuin hyötykäytönkin kannalta. Jotta voitaisiin ymmärtää lietteiden ominaisuuksia ja 

niiden välisiä eroavaisuuksia esimerkiksi kuivattavuuden kannalta, on tärkeää tuntea 

niiden syntymekanismit. Kuten kuvasta 1 voidaan nähdä, linkittyvät jäteveden puh-

distusprosessi ja lietteenkäsittely suoraan toisiinsa. 

 

 

Kuva 1. Jäteveden puhdistuksen ja lietteenkäsittelyn muodostama prosessi. 

 

Metsäteollisuuden jätevesien puhdistus tapahtuu pääosin biologisilla puhdistamoilla, 

joiden toiminta vaikuttaa suuresti myös syntyvien lietejakeiden määriin sekä ominai-

suuksiin. Biologisen puhdistamon yhtenä menetelmänä on aktiivilieteprosessi, joka 

on ollut yleisin jätevesien puhdistusmenetelmä 1990-luvun alusta lähtien (Liimatai-

nen et al. 2000, 8). Aktiivilietemenetelmä perustuu mikrobimassaan, jonka avulla 

vähennetään aerobisesti jäteveden sisältämiä ympäristölle haitallisia aineita. Mene-

telmän päätavoitteena on vähentää jätevesien sisältämä orgaanista ainesta sekä fosfo-
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ria. Menetelmän avulla myös stabiloidaan jätevesiä sekä muunnetaan jätevesien typpi 

haitattomampaan muotoon. (Tchobanoglous & Burton 1991,378.) 

 

Biologisen prosessin alussa jätevedet johdetaan esiselkeyttimeen, jossa jätevedestä 

erottuu laskeutumalla osa kiintoaineesta. Esiselkeyttimessä erottuva kiintoaines 

muodostaa primäärilietteen, joka pumpataan kuivattavaksi lietteenkäsittelyyn noin 

0,5-3 %:n kuiva-ainepitoisuudessa. (Liimatainen et al. 2000, 9.) Primääriliete sisältää 

erilaisia puuperäisiä aineita, kuten kuorta, kuituja ja ligniiniä. Lisäksi lietteessä on 

täyte- ja lisäaineita sekä pigmenttejä. (Lohiniva et al. 2001, 24.) Koostumuksensa 

ansiosta primäärilietteellä on hyvä vedenerotuskyky ja siten sitä on helpompi kuivata 

verrattuna biolietteeseen. 

 

Esiselkeyttimen jälkeen jätevesi johdetaan neutraloinnin ja tasausaltaan kautta aktii-

vilietelaitokselle. Lisäksi jätevesiin lisätään ennen aktiivilieteprosessia ravinteita 

mikrobimassan toiminnan varmistamiseksi. Aktiivilietelaitoksella jätevettä käsitel-

lään sekä ilmastusaltaalla että jälkiselkeytyksessä.  Ilmastusaltaan toiminta perustuu 

mikrobi- eli aktiivilietemassaan, joka käyttää ravintonaan jäteveden orgaanista sekä 

epäorgaanista ainesta. Samalla aktiivilietemassan toiminta vähentää jäteveden ha-

penkulutusta sekä synnyttää uutta solumassaa. Jälkiselkeyttimessä aktiiviliete laskeu-

tetaan, minkä jälkeen suurin osa aktiivilietteestä palautetaan ilmastukseen (palautus-

liete). Osa lietteestä poistetaan prosessista ylijäämälietteenä eli biolietteenä lietteen-

käsittelyyn noin 0,5-1,5 %:n kuiva-ainepitoisuudessa. (Liimatainen et al. 2000, 9.) 

 

Prosessi sekä siinä syntyvät lietejakeet on havainnollistettu kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Jäteveden puhdistusprosessi. (Liimatainen et al. 2000, 8) 
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Lietteenkäsittelyyn tuleva bioliete koostuu lähinnä mikrobimassasta sekä kuolleesta 

soluaineksesta. Lisäksi biolietteessä on puusta peräisin olevia uuteaineita sekä lignii-

niä ja kuituja. (Liimatainen et al. 2000, 24.) Biolietteen ja primäärilietteen väliset 

erot ovat nähtävissä taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Biolietteen ja primäärilietteen ominaisuudet. (Liimatainen et al. 2000, 25) 

Ominaisuus Bioliete Primääriliete 

Kuiva-aine (%) 0,5-1,5 0,5-3 

Tuhka (%) 15-20 5-60 

Kuidut (%) - 40-65 

Kuiva-aineen tehollinen 

lämpöarvo (MJ/kgka) 

15,5-18,5 12-19 

 

Biolietteen vedenpoisto-ominaisuuksiin vaikuttavat useat tekijät. Tärkein kuivatta-

vuuteen vaikuttava tekijä on lietteen partikkelikokojakauma: mitä pienempiä partik-

keleita liete sisältää, sitä huonompaa on lietteen suotautuvuus. Partikkelikokojakau-

maan voidaan vaikuttaa lietteenkäsittelyssä lietettä kunnostamalla, jolloin lietepar-

tikkeleita flokataan ja näin kasvatetaan partikkelikokoa. Kunnostuksen lisäksi muita 

lietteen partikkelikokojakaumaan ja sitä kautta vedenpoisto-ominaisuuksiin vaikutta-

via tekijöitä ovat muun muassa lietteen laatu, pH, selluloosapitoisuus, suodoksen 

viskositeetti, lietteen sekoitus, lietteeseen sitoutuneen veden ja orgaanisen aineen 

määrä sekä kiintoainepitoisuus. Esimerkiksi sekoitus lisää pienten partikkelien mää-

rää lietteessä. Lietteen laatu huonontaa suotautuvuutta, mikäli se sisältää pieniä flok-

keja ja rihmamaisia mikrobeja. (Laamanen 1990, 29-30.) Siten hyväkuntoisella liet-

teellä sekä mikrobien elinolosuhteilla jo aktiivilietelaitokselta lähtien on merkitystä 

lietteen kuivattavuuden kannalta. 

 

Biolietteen kuivauksen tekee haastavaksi erityisesti se, että lietteen sisältämä vesi 

jakautuu eri tavoin lietteeseen (kuva 3). Noin 70-75 % lietteen sisältämästä vedestä 

on vapaata vettä, joka ei ole sitoutunut kiintoaineeseen. Vapaa vesi voidaan poistaa 

nykyisten lietteenkäsittelytekniikoiden avulla. Kapillaarivesi on sitoutuneena liete-

flokkeihin kapillaarivoimien vaikutuksesta, ja se voidaan vapauttaa rikkomalla liete-

flokki ja osittain myös yleisesti käytössä olevan mekaanisen lietteenkäsittelyn kei-
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noin. Adsorboitunut vesi on sitoutuneena kiintoainepartikkelien pinnalle vetysidok-

sen avulla. Sitä on uskottu olevan runsaasti etenkin sellaisissa lietteissä, joissa on 

paljon pintaa, johon vesi voi kiinnittyä. Esimerkiksi jätevesilietteessä on paljon kiin-

toainepartikkeleita, joten myös adsorboituneen veden osuus nousee suureksi. Adsor-

boitunutta vettä ei voida poistaa mekaanisella lietteenkäsittelyllä. Solunsisäinen vesi 

on nimensä mukaisesti solun sisällä olevaa vettä, joka on hydrautunutta tai kemialli-

sesti sitoutunutta. Sen osuus lietteen sisältämästä vedestä on pieni. Erityisesti adsor-

boitunut ja solunsisäinen vesi rajoittavat lietteen kuivausta: adsorboitunutta ja solun-

sisäistä vettä on voitu poistaa aiemmin ainoastaan tuhoamalla soluja termokemialli-

sesti. (Lohiniva et al. 2001, 52; Tuan 2011, 21-22; Novak 2006, 1257.) 

 

 

Kuva 3. Lietteen sisältämän veden jakautuminen. (Liimatainen et al. 2000, 26) 
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3 LIETTEIDE� KÄSITTELY JA SE� �YKYTEK�IIKAT 
 

Puhdistamolta tulevien lietejakeiden kuiva-ainepitoisuudet ovat liian alhaisia, että 

niitä voitaisiin käyttää sellaisenaan hyödyksi esimerkiksi kompostoinnissa. Siitä 

syystä niitä on käsiteltävä monivaiheisen prosessin avulla. Lietteenkäsittelyn avulla 

voidaan nostaa primäärilietteen kuiva-ainepitoisuutta 35-40 %:iin ja biolietteen kui-

va-ainepitoisuutta 20-35 %:iin. Primääri- ja biolietteen seosta käsiteltäessä voidaan 

saavuttaa yli 40 %:n kuiva-ainepitoisuus. (Lohiniva et al. 2001, 24.) 

 

Lietteenkäsittely voidaan jakaa esikäsittelyvaiheisiin sekä varsinaiseen lietteen kui-

vaukseen. Lietteenkäsittely voi olla esimerkiksi kuvan 4 mukainen yhdistelmä käsit-

telytekniikoita. Eri vaiheiden avulla mahdollistetaan lietteiden turvallinen loppusijoi-

tus sekä pienennetään lietteistä aiheutuvia haju- ja ympäristöhaittoja. Lietteitä käsit-

telemällä niiden koostumus muuttuu ja määrä pienenee, jolloin lietteiden kuljetukses-

ta aiheutuvat kustannukset pienenevät. (Lohiniva et al. 2001, 37.) Nykyään käytössä 

olevia tekniikoita ja niillä saavutettavia lopputuloksia esitellään tarkemmin seuraa-

vissa kappaleissa. 

 

 

Kuva 4. Lietteenkäsittelyn vaiheet. (Lohiniva et al. 2001, 38) 

 

3.1 Lietteiden esikäsittely 
 

Esikäsittelyn avulla voidaan saavuttaa varsinaisessa kuivausvaiheessa mahdollisim-

man hyvä kuivaustulos: siinä muun muassa nostetaan lietteen kuiva-ainepitoisuutta 

sekä pienennetään kuivattavan lietteen määrää. Esikäsittelyn vaiheita ovat lietteen 

tiivistys, stabilointi sekä kunnostus. (Lohiniva et al. 2001, 38.) 
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3.1.1 Tiivistys 
 

Lietteen tiivistyksen avulla nostetaan lietteen kuiva-ainepitoisuutta, jolloin lietteen 

tilavuus pienenee. Kuiva-ainepitoisuuden nosto parantaa lietteenkäsittelyn jatkopro-

sessien toimintaa muun muassa vähentämällä kunnostuksessa tarvittavien kemikaali-

en määrää. Tiivistetty liete myös vaatii vähemmän laitekapasiteettia myöhemmissä 

kuivausvaiheissa, ja korkeamman kuiva-ainepitoisuuden ansiosta se on parempi pol-

ton kannalta. (Ojanen 2001, 18.) Tiivistyksen avulla voidaan erottaa lietteestä sen 

sisältämä vapaa vesi, jolloin lietteen kuiva-ainepitoisuus voi nousta 2-3-kertaiseksi. 

Tiivistyksen jälkeen lietteen kuiva-ainepitoisuus on 4-5 %. (Lohiniva et al. 2001, 38, 

52.) 

 

Yleisimmät tiivistyksessä käytetyt tekniikat ovat laskeutustiivistys, flotaatiotiivistys 

sekä erilaiset rummut ja seulat. Metsäteollisuus käyttää lietteen sakeutuksessa erityi-

sesti laskeutus- ja flotaatiotiivistystä, joista laskeutus- eli gravitaatiotiivistys on ylei-

sin käytössä oleva tiivistysmenetelmä. Se voidaan toteuttaa selkeyttimissä, joissa 

lietepartikkelit laskeutuvat painovoiman vaikutuksesta. Tiivistynyt liete pumpataan 

altaan pohjalta jatkokäsittelyyn. Laskeutustiivistys on helppohoitoinen, ja se sopii 

erilaisille lietteille. Sillä on myös pienet käyttökustannukset. (Lohiniva et al. 2001, 

38-39.) 

 

Vastaavasti flotaatiotiivistys perustuu paineistetun ilman käyttöön. Siinä lietteeseen 

johdetaan kierrätysvettä, johon on liuenneena paineenalaisena olevaa ilmaa. Paineen 

laskiessa ilma vapautuu kuplina, jolloin ne kiinnittyvät lietepartikkeleihin ja nostavat 

ne pintaan. Kerääntynyt liete kaavitaan pois ja johdetaan jatkokäsittelyyn. Flotaa-

tiotiivistys sopii hyvin kevyille lietteille, mutta sen haittapuolia ovat kalliit käyttö-

kustannukset. (Lohiniva et al. 2001, 39.) 

 

3.1.2 Lietteen stabilointi 
 

Tiivistetty liete voidaan johtaa kunnostusvaiheeseen joko suoraan tai stabiloinnin 

kautta. Lietteen stabiloinnin tarkoituksena on keskeyttää lietteen biologinen toiminta, 

jotta siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa kuljetuksen, levityksen tai loppu-
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sijoituksen aikana. Stabiloidun lietteen kuiva-ainepitoisuus on usein yli 20 %. (Lo-

hiniva et al. 2001, 39-40.) 

 

Liete voidaan stabiloida neljällä tavalla, joita ovat kalkkistabilointi, anaerobinen mä-

dätys, kompostointi sekä lämpökäsittely. Kalkkistabiloinnissa lietteeseen sekoitetaan 

kalkkia niin, että lietteen pH nousee yli 11. Korkean pH:n avulla biologinen toiminta 

pysähtyy. Kalkinlisäys parantaa lietteen kuivatusominaisuuksia, jolloin lietteen jat-

kokäsittely helpottuu. Kalkkikäsitelty liete soveltuu myös maanparannusaineeksi. 

(Lohiniva et al. 2001, 40.)  

 

Anaerobinen mädätys perustuu hapetus-pelkistysreaktioihin, joiden avulla lietteen 

biomassa muuttuu pääasiassa metaaniksi (CH4) ja hiilidioksidiksi (CO2). Lietteen 

orgaanisesta aineksesta noin 40 % muuttuu kaasuksi, 10 % liukenee lieteveteen ja 50 

% jää lietteeseen. Muodostuva kaasu voidaan käyttää hyödyksi lämmöntuotannon 

poltin- ja kattilajärjestelmässä tai sähköntuotannon polttomoottoreissa. Mädätyksessä 

kuiva-ainepitoisuus pienenee 30-40 %. Samalla mädätetyn lietteen lämpöarvo laskee 

merkittävästi, minkä takia se sijoitetaan usein kaatopaikalle polton sijaan. (Lohiniva 

et al. 2001, 40-43.)  

 

Kompostointi on aerobinen prosessi, jossa lietteen orgaanista hiiltä, vetyä ja happea 

sisältävät yhdisteet hajoavat hiilidioksidiksi, vedeksi ja stabiiliksi humukseksi. Kom-

postointi soveltuu parhaiten yli 30 %:n kuiva-ainepitoisuuden omaaville aineille. 

Menetelmässä massa vähenee kolmasosan. Kompostoitu liete voidaan kuljettaa kaa-

topaikalle loppusijoitukseen tai käyttää viherrakentamisessa. (Lohiniva et al. 2001, 

44-46.) 

 

3.1.3 Lietteen kunnostus 
 

Lietteen kunnostus parantaa lietteen kuivattavuutta, mikä auttaa esimerkiksi sen jäl-

keisen kuivausvaiheen toimintaa huomattavasti. Kunnostus voidaan toteuttaa joko 

kemiallisesti tai fysikaalisesti. Fysikaalisessa kunnostuksessa eli lämpökäsittelyssä 

lietettä kuumennetaan hapettomassa tilassa 60-250 ºC:seen 30-45 minuutin ajan. 

Lämpökäsittelyn tavoitteena on rikkoa lietteen rakenne siten, että solunsisäinen vesi 
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voitaisiin poistaa. Lietteen lämpökäsittelyä ei juurikaan käytetä Suomessa, vaan met-

säteollisuus ja yhdyskunnat käyttävät prosesseissaan yleisimmin lietteen kemiallista 

kunnostusta. (Ojanen 2001, 18; Lohiniva et al. 2001, 49-51.) 

 

Kemiallinen kunnostus toteutetaan erillisessä flokkausastiassa, jossa liete ja kunnos-

tuskemikaali sekoitetaan keskenään. Kunnostus voidaan myös aloittaa lietteen tiivis-

tyksessä, jolloin lietteen laskeutumista voidaan parantaa pienen kemikaaliannostuk-

sen avulla. Kemiallisessa kunnostuksessa lietteeseen syötetään kemikaaliliuos, joka 

sitoo lietepartikkeleita yhteen ja parantaa siten lietteen vedenerotuskykyä. Esimer-

kiksi orgaanisia polyelektrolyyttejä käytetään usein kunnostuskemikaalina. Muita 

mahdollisia kemikaaleja ovat epäorgaaniset alumiini- ja rautasuolat. Epäorgaaniset 

suolat sitovat kalkin avustamana lietepartikkeleita yhteen. Ne myös neutraloivat 

hiukkasten negatiivista pintavarausta, jolloin hiukkasten flokkautuminen on mahdol-

lista. Myös orgaaniset polyelektrolyytit eli polymeerit sitovat lietehiukkaset suurem-

miksi flokeiksi, minkä ansiosta vedenerottuminen helpottuu. Polymeerit vaikuttavat 

lietehiukkasten pintakemiaan eritavoin riippuen esimerkiksi siitä, minkälainen kemi-

allinen koostumus kemikaalilla on. Polymeerien reaktionopeus on epäorgaanisia suo-

loja suurempi ja kunnostuksessa syntyvät lieteflokit ovat kestävämpiä. Vaikka epä-

orgaanisten suolojen avulla kuivaustulos on varmempi lietteen laadun vaihdellessa, 

on niiden haittana tuhkapitoisuuden kasvu lietteessä. Tästä syystä kunnostuksessa 

käytetään pääasiassa orgaanisia polymeerejä. (Lohiniva et al. 2001, 50; Liimatainen 

et al. 2000, 12.)  

 

Lietteen kunnostamisessa kuluu kemikaalia 1-5 kg/tka (Lohiniva et al. 2001, 50). 

Kunnostuskemikaalin annostusmäärään vaikuttaa erityisesti biolietteen osuus: jos 

biolietteen osuus sekalietteessä on 30-50 %, on polymeerin kulutus keskimäärin 2-4 

kg/tka (Liimatainen et al. 2000, 12). Esimerkiksi suotonauhapuristimella kuivattavaa 

lietettä kunnostettaessa polymeerin annostus vaihtelee 1,5-10 kg/tka riippuen bioliet-

teen osuudesta. Vastaavasti ruuvipuristimelle johdettavan lietteen kunnostaminen 

vaatii polymeeria 1,5-25 kg/tka. Huomioitavaa lietteen kunnostuksen kemikaalikulu-

tuksessa on myös se, että polymeerit ovat hankintahinnaltaan kalliita. (Lohiniva et al. 

2001, 50.) 
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3.2 Lietteiden kuivaus 
 

Lietteen kunnostuksen jälkeen lietettä kuivataan sen jatkokäsittelyn mahdollistami-

seksi. Ojanen (2001, 19) luettelee lietteen kuivauksen syiksi muun muassa energiasi-

sällön noston, kompostoinnissa käytettyjen tukiaineiden tarpeen pienentämisen, kul-

jetuskustannusten pienentämisen sekä käsittelyn helpottumisen. Lietteen jatkokäsitte-

ly määrääkin halutun kuiva-ainepitoisuuden, jota kuivausvaiheessa tavoitellaan. Esi-

merkiksi lietteen loppukäsittely polttamalla vaatii vähintään 35 %:n kuiva-

ainepitoisuuden, jotta lietteestä voitaisiin saada talteen hieman nettoenergiaa. Mikäli 

kuiva-ainepitoisuus jää alle 30 %:n, on lietteen palaminen heikompaa ja tukipolttoai-

neen tarve kasvaa huomattavasti. Pöyry Environment Oy:n raportissa (2007) tode-

taan, että teollisuudessa on kuitenkin syötetty 20-30 %:n kuiva-ainepitoisuudessa 

olevaa lietettä kiinteän polttoaineen joukkoon, jos lietteen osuus on ollut alle 20 % 

kokonaispolttoaineen määrästä. Alhaisempi kuiva-ainepitoisuus riittää myös silloin, 

kun liete esimerkiksi kompostoidaan aumassa; tällöin kuivauksella tavoitellaan lä-

hinnä lietteen tilavuuden pienentämistä. (Liimatainen et al. 2000, 11.) 

 

Lietteen kuivaukseen on kehitetty useita tekniikoita, kuten lietelavat ja erilaiset me-

kaanisen vedenerotuksen menetelmät. Lietelavojen avulla lietettä voidaan kuivata 

20-30 %:n kuiva-ainepitoisuuteen, kun taas mekaanisella vedenerotuksella voidaan 

päästä 10-40 %:n kuiva-ainepitoisuuteen. Tätäkin korkeammat kuiva-ainepitoisuudet 

ovat mahdollisia, jos lietettä kuivataan termisen kuivauksen avulla. Metsäteollisuu-

dessa käytetyimpiä kuivausmenetelmiä ovat suotonauhapuristin, ruuvipuristin sekä 

lingot, mistä syystä tässä kappaleessa keskitytään kyseisiin tekniikoihin. (Lohiniva et 

al. 2001, 52-53.) Vertailun vuoksi esitellään lyhyesti myös lietteen terminen kuivaus 

ja biokuivaus, joiden avulla lietteen kuiva-ainepitoisuutta voidaan nostaa edellä mai-

nittujen mekaanisten kuivausmenetelmien lisäksi. 

 

3.2.1 Suotonauhapuristin 
 

Suotonauhapuristimessa lietteen kuivaus tapahtuu gravitaatio- ja puristusvoiman 

avulla. Menetelmässä liete ohjataan hitaasti kulkevalle yläviiralle, jossa lietteestä 

poistuu vapaata vettä gravitaatiovoiman vaikutuksesta. Puristusvoima vaikuttaa liet-
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teeseen, kun puristimen alaviiralla liete puristuu viirojen ja rullien väliin. Puristimen 

toimintaa on kuvattu kuvassa 5. Suotonauhapuristinta käytetään kuitu- sekä sekaliet-

teille. Pelkälle biolietteelle menetelmä soveltuu huonosti biolietteen hankalan kuivat-

tavuuden takia. Suomen metsäteollisuudessa se on käytetyin lietteiden kuivausmene-

telmä. (Ojanen 2001, 19-20; Lohiniva et al. 2001, 55.) 

 

 

Kuva 5. Suotonauhapuristimen toiminta. (Slamex Oy, 2) 

 

Ojasen (2001, 20) mukaan suotonauhapuristimen toimintaan ja sillä saavutettavaan 

kuivaustulokseen vaikuttavat muun muassa lietteen kunnostusvaihe, puristimen nau-

han huokoisuus, nopeus ja leveys sekä lietteiden ominaisuudet. Suotonauhapuristi-

mella saavutettavat kuiva-ainepitoisuudet on esitetty taulukossa 2. Taulukon arvoista 

on nähtävissä, että biolietteen osuuden kasvu sekalietteessä aiheuttaa ongelmia puris-

timen toiminnassa ja sen vedenerotuksessa. Jotta suuremman biolietemäärän sisältä-

vä sekaliete voidaan kuivata riittävän kuivaksi, on suurempi kemikaaliannostelu tar-

peen kunnostusvaiheessa. Tämä taas johtaa kasvaviin kemikaalikustannuksiin. (Lii-

matainen et al. 2000, 13.) 
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Taulukko 2. Lietteiden kuiva-ainepitoisuudet suotonauhapuristimen jälkeen. (Ojanen 2001, 54; Lii-

matainen et al. 2000, 13) 

Liete Kuiva-ainepitoisuus 

Kuitu- eli primääriliete 40-45 % 

Sekaliete 25-40 % 

Bioliete 10-20 % 

 

Suotonauhapuristimen lisäksi lietettä voidaan kuivata panostoimisen suotopuristimen 

avulla. Kyseisessä kuivaustekniikassa liete pumpataan kammioihin, joissa se puristuu 

paineen vaikutuksesta viirapintojen väliin. Liete kuivuu, kun vesi puristuu viirojen 

läpi kammioiden täyttyessä. Kuivausprosessi on valmis, kun lietemassa täyttää kam-

miot kokonaan. Sen jälkeen puristin avataan ja kuivunut liete poistetaan. (Siemens 

AG 2011; Filippenkov 2012, 22) 

 

3.2.2 Linko 
 

Lingolla vedenerotus tapahtuu keskipakoisvoiman vaikutuksesta, jolloin kiintoaine 

erottuu laskeutumalla nesteen jäädessä sen yläpuolelle. Lingon muodostaa rumpu ja 

sen sisällä oleva ruuvi, jotka molemmat pyörivät pienellä nopeuserolla. Kuvassa 6 

esitellyssä dekantterilingossa keskipakoisvoiman vaikutuksesta erottuva kiintoaine 

siirtyy rummun kehältä rummun kartiopintaa pitkin. Vastaavasti erottunut vesi pois-

tuu lingon toisesta päästä. Linkoja käytetään erityisesti yhdyskuntien jätevedenpuh-

distamoissa, joiden lietteille sillä on saavutettu 20-30 %:n kuiva-ainepitoisuuksia. 

Suotonauhapuristinta ja ruuvipuristinta alhaisemman erotustehokkuuden takia lingon 

käyttö on vähentynyt. Linko on kuitenkin hyvä vaihtoehto kuivattaessa esimerkiksi 

pelkkää biolietettä, josta on muutoin vaikeaa erottaa vettä: suotonauhapuristimella 

pelkän biolietteen kuivaus on todella hankalaa solunsisäisen veden takia. (Lohiniva 

et al. 2001, 53-54; Ojanen 2001, 21.)   
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Kuva 6. Dekantterilinko. (Lohiniva et al. 2001, 54) 

 

3.2.3 Ruuvipuristin 
 

Ruuvipuristimen toiminta perustuu nimensä mukaisesti puristusvoimaan: puristimen 

sisällä on reikälevystä tehty sylinteri, jossa kiertyvä ruuvi puristaa lietettä sylinterin 

reikäisiä seinämiä vasten (kuva 7). Muodostuvan paineen vaikutuksesta vesi suotau-

tuu sylinterin reikien läpi. (Lohiniva et al. 2001, 55.) 

 

 

Kuva 7. Ruuvipuristin. (Aprotech 2010) 
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Ruuvipuristimella saavutettava lietteen kuiva-ainepitoisuus on 20-40 %. Sekalietteen 

kuiva-ainepitoisuutta on mahdollista nostaa jopa yli 50 %:iin (biolietteellä 35 %:iin), 

mikäli puristimeen ohjataan höyryä. Hyvän kuivaustuloksensa ansiosta ruuvipuristi-

men käyttö on lisääntynyt. Menetelmää käytetään lähinnä metsäteollisuuden jäteve-

denpuhdistamoilla sekä primäärilietteen että sekalietteen kuivauksessa. Ruuvipuristin 

ei sovellu paljon biolietettä sisältäville sekalietteille, sillä paras kuivaustulos syntyy 

biolieteosuuden jäädessä alle 40 %:n. (Ojanen 2001, 20; Lohiniva et al. 2001, 56.) 

 

3.2.4 Lietteen terminen kuivaus 
 

Lietteen terminen kuivaus perustuu lämpökuivaukseen, jossa lietteestä poistetaan 

vettä haihduttamalla. Lietettä voidaan kuivata lämmöllä joko konvektiokuivauksen, 

kontaktikuivauksen tai säteilyn kautta; näistä kaksi ensimmäistä menetelmää ovat 

tärkeimmät lietteen termisessä kuivauksessa. Konvektiokuivauksessa liete voidaan 

kuljettaa esimerkiksi rummun läpi, jolloin kuuma ilma lämmittää lietettä haihduttaen 

lietteen sisältämää vettä. Kontaktikuivaus taas perustuu lämmön johtamiseen: lämpöä 

johdetaan lietteeseen kuuman pinnan kautta. Kontaktikuivureista on kehitetty erilai-

sia sovelluksia, joista yksi esimerkki on kiekkokuivain.  Termisen kuivauksen avulla 

liete voidaan kuivata haluttuun kuiva-ainepitoisuuteen. Esimerkiksi polttoon päätyvä 

liete voidaan kuivata 35-60 %:n kuiva-ainepitoisuuteen, kun taas ilman seosaineita 

kompostoitavalle lietteelle tavoiteltava kuiva-ainepitoisuus voi olla 50 %. Yli 85 %:n 

kuiva-ainepitoisuus mahdollistaa sen, ettei liete homehdu varastoitaessa. (Lohiniva et 

al. 2001, 61-62.) 

 

Termisen kuivauksen käyttöä rajoittavat sen suuret pääomakustannukset erityisesti 

suuren energiantarpeensa takia. Termisessä kuivauksessa kuluu lämpöenergiaa 

3 000-3 500 kJ/haihdutettu kg H2O, kun vastaavasti mekaaninen kuivaus kuluttaa 

lämpöenergiaa 100-200 kJ/haihdutettu kg H2O. Mikäli höyryyn sitoutunut lämpö-

energia saadaan talteen, voidaan termisen kuivauksen kuluttamaa lämpöenergian 

määrää pienentää 500-700 kJ/haihdutettu kg H2O:n tasolle. Lisäksi kuivausmenetel-

mä kuluttaa sähköenergiaa 4-5 kWh/m3 mekaanisesti kuivattua lietettä. Suuren läm-

mönkulutuksen takia terminen kuivaus onkin kannattavaa lähinnä silloin, kun liete 

johdetaan poltettavaksi: silloin lietteen lämpöenergia saadaan hyödynnettyä höyryn-



25 

 

tuotannon kautta. Tällöinkin on hyvä varmistua siitä, että lietteen poltosta saatava 

höyryntuotanto on taloudellisesti riittävän kannattavaa. Terminen käsittely tulee ky-

symykseen myös silloin, kun sen avulla voidaan pienentää lietteen jatkokäsittelystä 

aiheutuvia päästöjä tai jos muutoin kosteammasta lietteestä aiheutuisi ongelmia var-

sinaisessa polttoprosessissa. (Lohiniva et al. 2001, 61, 63.) 

 

3.2.5 Biokuivaus 
 

Lietteen biokuivaus perustuu aerobisissa olosuhteissa tapahtuvaan orgaanisen mate-

riaalin hajoamiseen, jolloin lämpötila nousee 50-70 ºC:seen. Prosessissa syntynyt 

lämpö taas haihduttaa lietteen sisältämää vettä. Lietteen biokuivaus kompostointire-

aktorissa sisältää seuraavat vaiheet: lietteen ja tukiaineen vastaanotto sekä niiden 

sekoitus, reaktorikompostointi (biokuivaus), poistoilman hajukaasujen hävitys pesu-

rin ja biosuodattimen avulla, lopputuotteen laaduntasaus (jäähdytys jälki-

ilmastuksella) sekä sen siirto esimerkiksi polttoon. Kokonaisuudessaan käsittelyketju 

kestää 10-12 vuorokautta. (Lohiniva et al. 2001, 58.) 

 

Kuivaukseen tulevan lietteen on oltava 20-30 % kuiva-ainepitoisuudessa, ja  se voi-

daan nostaa enintään 50-60 %:n tasolle. Biokuivaus on hyvä vaihtoehto esimerkiksi, 

jos liete aiotaan hyödyntää lannoitteena tai poltossa ja jos lietteen kuivaukseen käy-

tettävän ulkopuolisen energian määrä halutaan pitää mahdollisimman pienenä. Mene-

telmä soveltuu lietteen kuivaukseen erityisesti silloin, kun liete sisältää mahdolli-

simman paljon biolietettä. (Lohiniva et al. 2001, 58, 61.) 
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4 ELEKTROKUIVAUKSE� PERIAATE 

 

Kuten aiemmissa kappaleissa on todettu, primäärilietteen kuivaus on helpompaa ver-

rattuna biolietteeseen. Siitä syystä primäärilietteen kuivaus onnistuu hyvin nykyisillä 

mekaanisilla kuivausmenetelmillä, kun taas biolietteen kuivaukselle on etsittävä uu-

sia soveltuvia tekniikoita. Oman haasteensa tuo myös se, että teollisuus pyrkii vähen-

tämään syntyvien jätevesien määriä ja samanaikaisesti kasvattaa tuotantoaan, mistä 

johtuen syntyvän lietteen määrä ei pienene. Lisäksi tehtaat pyrkivät tehostamaan kui-

dun talteenottoa, mikä pienentää primäärilietteen määrää. Esimerkiksi Räsäsen et al. 

(1999, 85) tutkimuksessa mukana olleella tehtaalla biolietteen suuri määrä sekaliet-

teessä aiheutti ongelmia lietteen kuivauksessa. 

 

Jotta lietettä voidaan kuivata tehokkaammin, on päästävä käsiksi lietteen solunsisäi-

seen veteen. Solunsisäistä vettä on onnistuttu haihduttamaan termisen käsittelyn 

avulla, mutta menetelmä kuluttaa runsaasti lämpöenergiaa ja on siten energiatehoton. 

Lietteen tehokkaammalle kuivaukselle on pyritty etsimään uusia kuivausvaihtoehto-

ja, ja sähkökäsittely on yksi esille noussut vaihtoehto.  

 

Lietteen sähkökuivauksessa lietteeseen johdetaan elektrodien kautta sähkövirta, joka 

voi olla joko tasavirtaa, pulssitettua virtaa tai vaihtovirtaa. Sähkövirta aiheuttaa elekt-

ro-osmoottisen ilmiön, jonka vaikutuksesta neste virtaa elektrodien välillä. Elektro-

osmoosin lisäksi sähkökenttä aiheuttaa elektrodeilla myös elektroforeesia, elektromi-

graatiota sekä sähkökemiallisia reaktioita. Näillä kaikilla elektrokineettisillä reakti-

oilla on vaikutusta lietteen sähkökuivaukseen joko suoraan tai epäsuoraan. (Tuan 

2011, 37-38.) Reaktiot vaikuttavat eri tavoin sähkökuivauksessa ja sen kuivaustulok-

seen (kuva 8). Reaktioista elektro-osmoosi on merkittävin lietteen kosteuspitoisuu-

den pienenemisen kannalta. 
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Kuva 8. Elektrokineettisten reaktioiden väliset erot. (Lindberg 2010) 

 

Elektro-osmoosi syntyy, kun neste virtaa ionien mukana huokoisen materiaalin läpi 

jommankumman elektrodin suuntaan sähkövirran vaikuttaessa materiaaliin. Yang & 

Lee (2010, 892) totesivat, että elektro-osmoottisen virtauksen suunta riippuu lietteen 

zeta-potentiaalista. Vastaavasti zeta-potentiaali on riippuvainen lietteen pH:sta. Kun 

pH on matala, on lietteen zeta-potentiaalin arvo positiivinen. Zeta-potentiaalin olles-

sa positiivinen on elektro-osmoottisen virtauksen suunta katodilta anodille. Lietteen 

kohdalla sen zeta-potentiaali on normaalisti negatiivinen, minkä takia elektro-

osmoosissa neste virtaa anodilta katodille (Yuan & Weng 2003, 727; Tuan 2011, 38-

39). Jotta sähkökuivaus toimii ja synnyttää elektro-osmoosin, on käsiteltävän materi-

aalin oltava huokoista (Lindberg 2010).  

 

Vastaavasti elektroforeesi on reaktio, jossa varautuneet partikkelit liikkuvat sähkö-

kentän vaikuttaessa materiaaliin. Partikkelien negatiivisen varauksen takia ne siirty-

vät anodia kohti, jolloin kakun muodostuminen hidastuu ja siten vesi pääsee poistu-

maan paremmin. Lietteen partikkelit pystyvät liikkumaan elektrokuivauksen alussa, 

kun taas elektrokuivauksen lopussa ja lietteen kuiva-ainepitoisuuden kasvun myötä 

partikkelit jähmettyvät eivätkä kykene liikkumaan. Siten elektro-osmoosi muodostuu 

tärkeämmäksi reaktioksi siirtäessään lietteen sisältämää vettä anodilta katodille. 

(Barton et al. 1999, 499; Tuan 2011, 39-40.)  
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Myös elektromigraatiota voi tapahtua elektrokuivauksen aikana. Elektromigraatio on 

ionien liikettä sähkökentässä: anionit siirtyvät negatiivisesti varautuneelta katodilta 

positiivisesti varautuneelle anodille ja vastaavasti kationit siirtyvät anodilta katodille. 

Reaktio edesauttaa erityisesti metallipäästöjen vähentämisessä. (Tuan 2011, 40-41.)  

 

Riippuen elektrodin materiaalista sekä ioneista elektrolyytillä, edellä mainittujen 

elektrokineettisten reaktioiden lisäksi sähkökuivauksessa voi syntyä muun muassa 

hapetusreaktioita sekä lietteen lämpötilan nousua (Tuan 2011, 41). Yuanin & Wen-

gin (2003, 729) mukaan anodilla syntyvää reaktiota R1 ja katodilla syntyvää reaktio-

ta R2 on pidetty tärkeimpinä elektrodeilla tapahtuvina reaktioina. 

  

 2��� →  ��  + 4�	 + 4
�                       (R1) 

 2��� + 2
�  →  ��  + 2���                       (R2) 

  

Hapetusreaktiot voivat johtaa lietteen pH:n laskuun ja sitä kautta metallien hajoami-

seen. Lisäksi alhaisempi pH voi muuttaa esimerkiksi lietteen kuivausominaisuuksia 

sekä zeta-potentiaalia. Lietteen lämpötila nousee erityisesti kuivauksen loppuvai-

heessa, jolloin kakku on kuivempi ja kakun resistanssi on suurempi. Korkeampi läm-

pötila helpottaa veden erottumista lietteestä sen viskositeetin alentumisen seuraukse-

na. (Tuan 2011, 41-43; Barton et al. 1999, 499.) 
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5 LIETTEIDE� ELEKTROKUIVAUS 

 

Lee et al. (2007, 1653) totesi sähkökuivauksen tehokkuuden perustuvan sen kykyyn 

erottaa sekä vapaata että lieteflokkeihin sitoutunutta vettä, kun taas mekaanisen kui-

vausmenetelmän avulla voidaan poistaa lietteestä vain vapaata vettä. Sähkökuivauk-

sesta saatavien hyötyjen ansiosta sen ennustetaan olevan merkittävä, polymeeriin 

verrattava tekijä lietteen kuivauksessa tulevaisuudessa (Engle 2008). 

 

5.1 Elektro-osmoosin vaikutus lietteen kuivauksessa 

 

Sähkökuivauksen toimivuus perustuu elektrolyytin eli tässä tapauksessa lietteen pin-

nalla olevaan sähköiseen kaksoiskerrokseen (EDL, Electrical Double Layer). Kun 

liete ja sen sähköinen kaksoiskerros joutuu ulkoisen sähkövirran alaiseksi, syntyy 

elektro-osmoottinen virtaus. Yangin et al. (2010, 1114) mukaan Smoluchowskin 

elektro-osmoottisen virtauksen nopeus voidaan määrittää yhtälöllä 

 

 � = −
������

�
�    (1) 

 

 u0 = Smoluchowskin elektro-osmoottisen virtauksen nopeus, [m/s] 

 ε0 = vakuumin permittiivisyys 8,854x10-12 F/m 

 εr = veden suhteellinen permittiivisyys 80 F/m 

 ζ = zeta-potentiaali, [V] 

 E = sähkökentän voimakkuus, [V/m] 

 

Elektro-osmoosin etuna pidetään erityisesti sitä, että se pystyy synnyttämään nesteen 

virtausta jopa yhden mikrometrin tai sitä pienemmissä huokosissa. Siten sähkökuiva-

us vaikuttaa nesteen virtaukseen positiivisesti verrattuna paineeseen perustuvaan 

vedenerotukseen. Paineen avulla tapahtuvassa lietteen kuivauksessa vesi kulkeutuu 

pääasiassa suurten hiukkasten läpi, kun taas sähkökuivauksen yhteydessä vesi kul-

keutuu suurten hiukkasten lisäksi myös pienempien hiukkasten läpi. (Yang et al. 

2010, 1113-1114.) 
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Elektro-osmoosin kannalta tärkeässä roolissa ovat anodi ja katodi, joilla syntyvät 

monimutkaiset sähkökemialliset reaktiot vaikuttavat elektro-osmoottiseen virtauk-

seen (Yang et al 2010, 1113). Yang & Lee (2010, 894) tutkivat sähkökuivauksen 

vaikutusta lietematriisiin ja sen eri osiin. Yang & Lee käyttivät tutkimuksessaan pri-

määrilietteen ja biolietteen seosta, jota he käsittelivät sähköllä 25 minuutin ajan. Tut-

kimuksessa lietteen paksuus ja käytetty jännite vaihtelivat: 10 mm:n paksuista liete-

näytettä käsiteltiin 15 V:n jännitteellä ja 20 mm:n paksuista näytettä 20 V:n jännit-

teellä. He jakoivat lietteen neljään osaan: A oli lähimpänä katodia, kun taas lietteen 

ylin osa D oli lähellä anodia (kuva 9). Koska A-osa oli lähimpänä katodia, siellä oli 

myös korkein pH:n arvo. Tästä syystä A-osassa havaittiin suurin elektro-osmoottinen 

virtaus kuivauksen alussa. Kuivauksen edetessä A-osan kosteuspitoisuus putosi, 

minkä takia myös elektro-osmoottinen virtaus väheni selvästi. A-osan kuivuminen 

johti myös lietematriisin selvään pienenemiseen. B- ja C-osan tilavuus väheni suh-

teellisen hitaasti kuivauksen alussa, sillä D-osasta erottunut vesi korvasi kyseisistä 

osista poistuneen veden. Kuivauksen keskivaiheilla, 10-15 minuutin käsittelyn jäl-

keen, hydroksyyli-ionit OH- levittäytyivät B- ja C-osaan, minkä takia elektro-

osmoottinen virtaus ja veden erottuminen lisääntyivät. Koska B-osa oli lähempänä 

katodia, hydroksyyli-ionit levisivät siihen nopeammin verrattuna C-osaan. Samoin 

vesi poistui ja tilavuus pieneni nopeammin B-osassa. Kuivauksen lopussa B- ja C-

osan vesisisältö oli vähäinen, joten elektro-osmoottinen virtaus väheni. D-osan vesi-

sisältö väheni tasaisesti kuivauksen aikana.  

 

 

Kuva 9. Yang & Lee jakoivat lietteen neljään osaan (A-D). (Yang & Lee 2010, 891) 
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5.2 Elektrokuivauksen vaikutus lietteen kuiva-ainepitoisuuteen 

 

Raats et al. (2002, 235-237) tutkivat sähkökuivauksen toimivuutta lietteelle, joka oli 

syntynyt talousvettä puhdistettaessa ja koaguloitaessa polyalumiinikloridin (PAC; 

Al2(OH)mCl6-m) avulla. Kyseisessä tutkimuksessa sähkökäsittely liitettiin suotonau-

hapuristimeen. Puristimen yläviiran loppupäähän oli asennettu kaksi elektrodia, joi-

den tarkoituksena oli parantaa lietteen kuivausta elektroforeesin avulla. Elektrodit oli 

asennettu myös alaviiran alkupäähän, ennen puristimia. Puristimet oli liitetty tasavir-

talähteeseen. Kolme puristinta toimi katodeina ja neljä puristinta anodeina. Sähköä 

johtava, katodinen viira oli myös osa sähkökäsittelyä. Tutkimuksissa käytettiin joko 

15 V:n tai 30 V:n jännitettä. Sähkökäsittelyn yhdistäminen suotonauhapuristimeen 

lisäsi puristimen energiankulutusta suunnilleen 1 kWh/m3lietettä. Sähkönkulutus oli 

alhainen, koska nestemäisen lietteen sähkönjohtavuus oli alhainen (50 mS/m). 

 

Raats et al. (2002, 237-238) keräsivät tutkimuksissaan positiivisia tuloksia: lietteen 

kuivausastetta voitiin nostaa sähkön avulla merkittävästi erityisesti kuivauksen alku-

vaiheessa. Kuiva-ainepitoisuus parani parhaimmillaan ei-sähkökäsitellyn lietteen 17 

%:sta sähkökäsitellyn lietteen 24 %:iin. Edellä mainittu kuiva-ainepitoisuuden kehi-

tys merkitsi noin 30 %:n vähennystä kuivatun kakun määrässä. Kuivauksen parane-

minen mahdollisti suurempien lietemäärien kuivauksen: lietteen syöttömäärä puris-

timelle oli 2-2,5 m3/h normaalissa kuivauksessa, kun taas sähkökäsittelyn yhteydessä 

voitiin kuivata lietettä 4 m3/h. Lisäksi viira likaantui vähemmän sähkökäsittelyn yh-

teydessä. Toisaalta sähkökäsittely vähensi lietepartikkeleiden suotautumista viiran 

läpi, mistä johtuen kuiva-aineen määrä kasvoi 60 %:sta suunnilleen 95 %:iin. Tutki-

muksissa havaittiin myös, että sähkövirran määrä putosi, kun elektrodien ja lietteen 

vesipisaroiden välinen kontakti väheni lietekakun kuivuessa. Siten lietteen kuivumi-

nen ja lietteen sähkönjohtavuuden pienentyminen rajoittavat sähkökuivauksen tehoa. 

Virrantiheyden laskun havaitsivat myös Yuan & Weng (2006, 92). He arvelivat sen 

johtuvan metallioksidien saostumisesta ja siitä aiheutuneesta lietteen huokosten tuk-

keutumisesta. 

 

Raats et al. (2002, 239-240) tutkivat sähkökuivausta laboratoriomittakaavassa myös 

muille lietteille. Suppeammat tutkimukset suoritettiin talousvedestä erotetulle, raudan 
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(Fe) avulla koaguloidulle lietteelle ja anaerobisesti mädätetylle jätelietteelle sekä 

makean veden alueen ruoppauksesta kerätylle lietteelle. Laboratoriokokeissa lietteitä 

puristettiin 2,5 bar:n paineella. Anodina toimi lietettä puristava mäntä, ja katodi 

muodostui suodinkankaan alla olevasta, rei’itetystä levystä. Tutkimustulokset osoit-

tivat, että tasavirralla tehdyn sähkökäsittelyn avulla voitiin parantaa kaikkien liettei-

den kuivausta. Sähkökäsittely tehosti etenkin talousvedestä erotetun lietteen kuivaus-

ta, kun taas pienimmät erot syntyivät ruoppauslietteen kohdalla. Myös jätelietteen 

vedenerotus parani selvästi, vaikkakin hitaammin kuin talousvedestä erotetun lietteen 

vedenerotus. Jätelietteen kohdalla lietteen korkea sähkönjohtokyky lisäsi sähkönku-

lutusta merkittävästi verrattuna muihin lietteisiin. Kirjoittajat kuitenkin totesivat, että 

kaatopaikkasijoitukseen liittyvistä korkeista kustannuksista johtuen myös jätelietteen 

sähkökäsittely voi olla kannattavaa sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. 

 

Tuan (2011, 51-55, 60-65, 69, 72, 76-83) tutki sähkökuivauksen yhdistämistä pri-

määri- ja biolietteeseen sekä anaerobisesti mädätettyyn lietteeseen. Saadut tulokset 

osoittivat sähkökuivauksen selvän tehon: sähkökuivaus sekä nopeutti lietteen kuiva-

usta että kasvatti kuivatun kakun kuiva-ainepitoisuutta verrattuna kontrollitestiin. 

Esimerkiksi käytetty jännite vaikutti veden poistumiseen lietteestä: mitä suurempi 

jännite oli, sitä nopeammin vesi poistui. Hän kokeili tutkimuksissaan erilaisia virran 

pulssituksia, jotka olivat kestoltaan 45 s/15 s, 30 s/30 s ja 15 s/45 s. Pulssituksen kes-

ton ensimmäinen lukema kertoo ajan, jona katodin potentiaali on negatiivinen eli 

elektrodeissa kulkee virta. Toinen lukema kertoo ajan, jona katodin potentiaali on 0 

eli virran kulussa on tauko. Verratessaan virran pulssituksesta saatuja tuloksia tasa-

virtaan hän totesi lyhytkestoisen pulssituksen olevan tehokkaampi. Hänen mukaan 

pidempi tauko pulssituksessa vastaavasti huononsi lietteen vedenerotusta. Sähkökä-

sittelyn aikana käytetty paine vaikutti parantavasti muodostuneen lietekakun kuiva-

ainepitoisuuteen verrattuna ilman painetta tehtyihin testeihin. Anaerobisesti käsitel-

tyä lietettä oli helpompi kuivata, ja sille saavutettiin suurempi kuiva-ainepitoisuus 

kuin niin sanotulle raakalietteelle. Myös lietteen kunnostaminen polymeerillä ja liet-

teen alhaisempi lämpötila tehostivat lietteen kuivausta nopeuttaen sitä.  

 

Glendinning et al. (2009, 205-206, 211-212) tutkivat sähkökuivauksen, tarkemmin 

sanottuna elektrokineettisen geosynteetin (Electrokinetic Geosynthetics, EKG), toi-
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mivuutta muun muassa orgaanisten lietteiden kuivauksessa. Elektrokineettinen geo-

synteetti muodostuu sähköä johtavista elementeistä. Glendinning tutki menetelmää 

sekä laboratorio- että kenttämittakaavassa. Laboratoriokokeiden tavoitteena oli sel-

vittää elektrokuivauksen toimivuus, kun perinteiseen puristinhuopaan yhdistetään 

sähköä johtavia elementtejä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, riittääkö lyhyt sähkö-

käsittelyaika (kesto 20 min) muuttamaan lietteen vedenerotusta. Lisäksi laboratorio-

tutkimuksin tutkittiin sopivaa jännitteen määrää (15 V ja 30 V) sekä sitä, miten elekt-

rodit on sijoitettava suhteessa toisiinsa (elektrodien etäisyys 2,5, 5 ja 10 mm). Labo-

ratoriokokeissa käytettiin 25 kPa:n painetta. Kaikki sähkökuivauskokeet tehostivat 

lietteen vedenerotusta: kontrollinäytteen kuiva-ainepitoisuus oli testin jälkeen 7,60 

%, kun taas esimerkiksi 15 V:n jännitteellä ja elektrodien sijaitessa 2,5 mm:n etäi-

syydellä toisistaan kuiva-ainepitoisuus oli 10,28 %. Parhain kuivaustulos syntyi, kun 

jännite oli 30 V ja elektrodien väli oli 5 mm. Tuolloin lietteen kuiva-ainepitoisuus 

nousi 15,89 %:iin. 

 

Kenttätutkimuksessa Glendinning et al. (2009, 213-214) yhdistivät mekaanisen ja 

elektrokineettisen kuivausmenetelmän: he sijoittivat sähkökäsittelyn suotonauhapu-

ristimelle. He suorittivat tutkimuksen lieteseokselle, jossa oli 40 % biolietettä ja 60 

% primäärilietettä. Lieteseosta oli kuivattu perinteisellä suotonauhapuristimella 18-

20 %:n kuiva-ainepitoisuuteen. EKG-testeissä suotonauhapuristimen puristinhuopa 

korvattiin EKG-viiralla (kuva 10). Myös viiran nopeutta hidastettiin siten, että liet-

teen sisäänvirtaus puristimelle oli 90 % tavallisesta. Näin sähkökäsittely ehti vaikut-

tamaan lieteseokseen kauemmin. Kenttätutkimuksen tulokset osoittivat sähkökuiva-

uksen toimivuuden myös käytännön kuivausprosesseihin yhdistettynä: puristimella 

muodostuneen kakun kuiva-ainepitoisuus ylitti 30 %:n tason, kun sähkökuivauksessa 

käytettiin 17 V:n jännitettä (kuva 11). Sähkökuivauksen avulla tuotettu kuiva-

ainepitoisuuden lisäys on merkittävä esimerkiksi lietteen hävittämis- ja kuljetuskus-

tannusten kannalta. 
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Kuva 10. Sähkökuivauksen yhdistäminen suotonauhapuristimeen. Yläviira muodostaa anodin,  

kun taas katodina toimii puristimen alaviira. (Glendinning et al. 2009, 214) 

 

 

Kuva 11. Kuiva-ainepitoisuuden kehitys suotonauhapuristimella sekä  

EKG + suotonauhapuristin –yhdistelmässä. (Glendinning et al. 2009, 214) 

 

Lee et al. (2007, 1649, 1655-1656) tutkivat sähkökuivauksen ja suotopuristimen yh-

distelmän toimivuutta.  Kuvassa 12 näkyy suotopuristimen ja sähkökuivauksen yh-

distelmä sekä sen toimintamekanismi. Tutkimuksessa käytettiin yhdyskunnan jäteve-

denpuhdistamolla erotettua lietettä. Sähkökuivaus paransi lietteen vedenerotusta sel-

keästi: suotopuristimen vedenerotuksen tehokkuus oli 0,8 kgka/m
2h, ja sähkökuivauk-

sella saavutettiin vedenerotuksen tasoksi 1,4-1,6 kgka/m
2h. Lietteen kosteuspitoisuus 

aleni 25 %. 
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Kuva 12. Elektrokuivaus suotopuristimessa: a) suodatinlevyjen rakenne, b) kiintoaineen ja  

nesteen siirtyminen elektrodien välillä. (Lee et al. 2007, 1652) 

 

Myös Barton et al. (1999, 504-506) käyttivät sähkökuivaustutkimuksessaan pienen 

mittakaavan suotopuristinta. Tutkimuksessa käytettiin yhdyskunnan jätevesilietettä, 

joka oli tiivistetty. Lietteen vedenerotusta saatiin tehostettua merkittävästi elektro-

kuivauksen avulla: lietteen kuiva-aineen massaosuus oli mekaanisen kuivauksen jäl-

keen 24 %, kun taas elektrokuivauksen ja mekaanisen puristuksen yhdistelmä tuotti 

42 %:n kuiva-aineen massaosuuden tason (kuva 13). Kuivauksen alussa, kun kakun 

muodostumista tapahtuu, on kuivaustulos samanlainen menetelmien välillä. Kuiva-

uksen jatkuessa on kuitenkin havaittavissa selvä ero vedenerotuksen kehityksessä. 

 

 

Kuva 13. Kuiva-ainepitoisuuden kehitys mekaanisen puristuksen ja elektrokuivauksen välillä.  

(Barton et al. 1999, 507) 
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5.3 Elektrokuivauksen vaikutus lietteen sisältämiin metalleihin 
 

Sähkökäsittelyä on tutkittu paitsi lietteen kuivauksen myös metallien poistamisen 

kannalta. Jätevedenpuhdistamolta tuleva liete sisältää metalleja, jotka voivat esimer-

kiksi lietettä kompostoitaessa aiheuttaa vaaraa luonnolle kertyessään eläviin or-

ganismeihin. Siten metallien poisto lietteestä helpottaa lietteen käytettävyyttä ja lop-

pusijoitusta. (Yuan & Weng 2006, 88.) Useat tutkijat ovat todenneet, että elektro-

kuivauksella on myös vaikutusta metalleihin ja niiden siirtymiseen (mm. Yuan & 

Weng 2006, 88; Tuan 2011, 83). Erityisesti elektromigraation, elektro-osmoosin ja 

elektroforeesin on todettu olevan merkittäviä reaktioita metallien poistamisen kan-

nalta. Metallit siirtyvät lietteessä elektrokuivauksessa tapahtuvien reaktioiden seura-

uksena. Anodilla tapahtuvan veden elektrolyysin seurauksena syntyneiden H+-ionien 

liike kiihtyy sähkökuivauksen alussa, ja ionit liikkuvat nopeammin lietteen läpi ano-

dilta katodille. Siten myös varautuneiden ionien liike on kohti vastakkaisia elektrode-

ja. (Yuan & Weng 2006, 89.) 

 

Yuanin & Wengin (2006, 88-89) tutkimuksessa kohteena oli teollisuuden jäteveden-

puhdistamon liete, joka oli otettu suotonauhapuristimen jälkeen. Tutkimuksessa to-

dettiin, että elektrokuivauksen avulla voitaisiin tehostaa raskasmetallien poistumista 

lietteestä 11-78 %. Yuan & Weng havaitsivat, että helpoiten poistettavia raskasmetal-

leja olivat kupari (Cu), lyijy (Pb) ja nikkeli (Ni), kun taas heikoiten poistuivat kromi 

(Cr), sinkki (Zn) ja rauta (Fe).  

 

Ricartin et al. (2004, 3679-3680, 3685, 3688) tutkimuksessa keskityttiin saastuneen 

lietteen sisältämän mangaanin (Mn) poistamiseen sähkökäsittelyn avulla. He totesi-

vat, että raskasmetallien poistaminen lietteestä olisi mahdollista elektromigraation 

avulla. Tutkimukset osoittivat, että sähkökäsittelyllä oli positiivinen vaikutus man-

gaanin poistumiseen. Lietteen sisältämästä mangaanista poistui parhaimmillaan 68 

%, kun lietteen pH:ta säädeltiin (pH < 2) käsittelyn aikana ja lietettä käsiteltiin 30 

V:n virralla kahdeksan päivän ajan. Kyseisen testin energiankulutus oli suurin ja kä-

sittelyn kesto lyhin. Muissa testeissä mangaani siirtyi anodin ja katodin välillä, mutta 

se ei poistunut kokonaan lietteestä. Mangaanin kulkeutumiseen vaikutti lietteen pH: 

mangaania poistui erityisesti niistä lietteen osista, joissa pH oli alhainen. 
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5.4 Elektrokuivaukseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Elektrokuivaukseen ja sen synnyttämään lietteen vedenerotukseen vaikuttavat useat 

tekijät. Sekä lietteen ominaisuudet että kuivauksen toimintaparametrit voivat paran-

taa tai heikentää sähkökuivauksen tehoa. 

 

5.4.1 Lietteen ominaisuudet 
 

Elektrokuivauksen toimivuus vaihtelee riippuen kuivattavasta materiaalista. Glen-

dinningin et al. (2009, 205-206) mukaan erityisesti materiaalin elektro-osmoottinen 

läpäisykyky (ke) on tärkeässä roolissa elektrokuivauksen vaikutuksen kannalta. Ku-

vassa 14 on nähtävissä elektro-osmoottisen läpäisykyvyn arvoja eri materiaaleille. 

Materiaaleille, joiden ke ≥ 1 x 10
-5 cm2/Vs, on elektrokuivaus potentiaalinen kuivaus-

vaihtoehto.  

 

 

 

Kuva 14. Elektro-osmoottisen läpäisykyvyn arvoja eri materiaaleille. (Glendinning et al. 2009, 206) 

 

Kuten kappaleessa 4 kerrottiin, vaikuttaa lietteen pH zeta-potentiaaliin ja sitä kautta 

myös elektro-osmoottisen virtauksen suuntaan. Elektrokuivauksen aikana elektro-

deilla tapahtuu elektrolyysireaktioita, joiden takia lietteen pH voi muuttua. Anodilla 

pH voi alentua, kun anodilla syntyy vetyioneja. Vastaavasti katodilla syntyy hydrok-

syyli-ioneja, jotka kasvattavat pH:ta. Edellä mainitut ionit voivat vaikuttaa elektro-

osmoottiseen virtaukseen myös kakun sisällä, mikäli ne siirtyvät lietekakun keskelle 

diffuusion tai konvektion kautta. (Yang & Lee 2010, 892.)  
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Myös lietteen kosteuspitoisuudella, sähkönjohtokyvyllä, ionivahvuudella ja zeta-

potentiaalilla sekä suolapitoisuudella on vaikutusta sähkökuivauksen lopputulokseen. 

Sähkökuivauksen vaikutus lietteeseen vaihtelee kosteuspitoisuuden mukaan, ja kui-

vauksen teho laskee lietteen kuivuessa. Liian korkea veden ionivahvuus taas pienen-

tää zeta-potentiaalia ja sitä kautta myös elektro-osmoottista virtausta. Korkeampi 

sähkönjohtokyky ja negatiivisempi zeta-potentiaali johtavat tehokkaampaan sähkö-

kuivaukseen huokoista materiaalia kuivattaessa. Lisäksi suolapitoisuuden asteella on 

merkitystä: kohtalainen suolapitoisuus mahdollistaa tehokkaamman elektrokuivauk-

sen matalammalla jännitteellä, ja siten myös sähkönkulutus voi laskea. (Glendinning 

et al. 2010, 419.) 

 

Glendinning et al. (2010, 422) havaitsivat tutkimuksessaan, että lietteen vastus ja 

sähkökuivauksessa käytetyn virran voimakkuus vaikuttivat paitsi toisiinsa myös liet-

teen vedenerotuksen nopeuteen. Sähkökuivauksen alussa, lietteen vastuksen ollessa 

matala, on mahdollista säilyttää tasainen virran voimakkuus tai kasvattaa sitä. Tällöin 

myös lietteen vedenerotus kasvaa lineaarisesti kuivausajan kanssa. Sähkökuivauksen 

edetessä ja lietteen kuivuessa kakun vastus kasvaa, jolloin virtalähteen tuottama virta 

lähtee laskuun. Pienempi virta taas vaikuttaa negatiivisesti lietteen vedenerotukseen. 

Lopulta lietteen vastus kasvaa niin suureksi, että sähkökuivaus ei ole enää mahdollis-

ta ja lietteen vedenerotus loppuu. 

 

5.4.2 Elektrokuivauksen parametrit 
 

Elektrokuivauksen parametrien avulla voidaan vaikuttaa kuivauksen etenemiseen 

sekä sen lopputulokseen. Yuan & Weng (2003, 727-731) tutkivat elektrokuivauksen 

keston ja sähkökentän voimakkuuden vaikutusta kuivaustulokseen. Kuivattavat liete-

näytteet oli otettu suotonauhapuristimen jälkeen. Tutkimukset osoittivat, että sähkö-

kentän voimakkuuden kasvattaminen ja käsittelyn keston pidentäminen nopeuttivat 

lietteen vedenerotusta sähkökuivauksessa. Lietteeseen sitoutunut vesi poistui tehok-

kaammin erityisesti anodipuolella, mikä todistaa veden kulkeutuvan anodilta katodil-

le. Yuan & Weng myös totesivat, että suurempi sähkökentän voimakkuus ja pidempi 

sähkökäsittely alensivat lietteen pH-arvoa anodilla ja vastaavasti kasvattivat pH-

arvoa katodilla. 
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Sähkökentän voimakkuuden ja käsittelyajan vaikutusta tutkivat myös Lee et al. 

(2007, 1653-1654). He totesivat saman kuin Yuan & Weng: sähkökentän voimak-

kuuden kasvattaminen lisäsi sähkökuivauksen vedenerotusta (kuva 15). Lee arvioi, 

että 70 V/cm:n suuruinen sähkökentän voimakkuus olisi maksimi, jottei sähkökuiva-

uksen energiankulutus kasvaisi ja korroosiosta johtuva kuivaussysteemin kestävyys 

kärsisi liikaa. Lee tutki käsittelyajan vaikutusta toisesta näkökulmasta kuin Yuan 

&Weng: Leen tutkimuksessa selvitettiin, oliko sähkökäsittelyn aloitusajankohdalla 

merkitystä lietteen vedenerotuksen kannalta. Sähkökuivaus aloitettiin 15/30/60 mi-

nuuttia kestäneen mekaanisen kuivauksen jälkeen. Leen tutkimuksen mukaan sähkö-

kuivaus on kannattavinta aloittaa, kun mekaanista kuivausta on kestänyt 30 minuut-

tia. Siten sähkökuivauksen käyttökustannukset ovat pienimmät suhteessa lietteen 

vedenerotuksessa saavutettuun hyötyyn. 

 

 

Kuva 15. Sähkökentän voimakkuuden vaikutus lietteen kosteuspitoisuuteen. (Lee et al. 2007, 1654) 

 

Myös virrantiheys sekä kuivauksen aikana tapahtuva kaasun- ja lämmönkehitys vai-

kuttavat elektrokuivauksen tehoon. Kun virrantiheyttä kasvatetaan maltillisesti, mah-

dollistaa se onnistuneen sähkökuivauksen. Jos sähkövirtaa, ja sen mukana myös vir-

rantiheyttä, kasvatetaan liikaa, tekee se sähkökuivauksesta kannattamattoman etenkin 

taloudellisesti. Sähkökuivauksen tehokkuutta heikentää vastaavasti mahdollinen kaa-

sun- ja lämmönkehitys. Sähkökuivauksen aikana katodilla voi muodostua vetykaa-

sua, ja tästä voi seurata lietteen sisältämän veden vähenemistä mutta myös kuivauk-

sen energiatehokkuuden huononemista. Energiatehokkuus kärsii myös lämmönkehi-
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tyksen myötä: kuivauksessa kehittyvä lämpö kuluttaa energiaa, mutta ei kuitenkaan 

tehosta merkittävästi lietteen kuivausta. Lisäksi lämmönkehitys muuttaa lietteen 

ominaisuuksia, kuten elektro-osmoottista läpäisykykyä (ke). (Glendinning et al. 2010, 

419.)  

 

Glendinning et al. (2010, 423) tutkivat kuivauksessa käytetyn paineen vaikutusta 

sähkökuivaukseen. He käyttivät tutkimuksessaan 25, 50 ja 75 kPa:n painetta. Kun 

painetta kasvatettiin 25 kPa:sta 50 kPa:iin, säilyi virran voimakkuus tasaisena pi-

dempään. He arvioivat tämän johtuvan lietteen vastuksen kasvun hidastumisesta. 

Paineen kasvattaminen 50 kPa:sta 75 kPa:iin vaikutti kuitenkin negatiivisesti sähkö-

kuivaukseen. Tuolloin lietteen kuivuminen oli huomattavasti nopeampaa, mikä no-

peutti myös lietteen vastuksen kasvua. Lietteen vastuksen kasvu johti virran voimak-

kuuden nopeampaan laskuun. Tulokset siis osoittivat, että paineen kasvattaminen 

paransi rajallisesti sähkökuivausprosessia ja lietteen vedenerotusta. Siten sähkö-

kuivauksen yhdistäminen lietteen paineelliseen kuivaukseen, kuten suotonauhapuris-

timeen, voisi parantaa merkittävästi sähkökuivausta ja lietteen vedenerotusta. 

 

Paineen tuoman hyödyn havaitsi myös Lee et al. (2007, 1653-1654), jotka käyttivät 

tutkimuksessaan 196, 392 ja 588 kPa:n painetta. He totesivat, että veden ja lietepar-

tikkeleiden liike lisääntyvät yhdistettäessä paine ja sähkökenttä. Veden erotuksen 

lisääntyminen johtuu heidän mukaan siitä, että lietepartikkeleiden pinnalla oleva vesi 

erottuu sähkökuivauksen ansiosta huokosten läpi ja paine työntää erottuneen veden 

pois lietteen huokosista. 

 

Glendinningin et al. (2010, 424) tutkimuksessa tarkasteltiin myös virran voimakkuu-

den merkitystä sähkökuivauksessa. He totesivat, että veden erottuminen lietteestä 

parani merkittävästi, kun virran voimakkuutta kasvatettiin 1 A:sta 2 A:iin. Virran 

kasvattaminen lisäsi vedenerotusta selkeästi enemmän verrattuna paineen lisäämi-

seen. Kirjoittajat havaitsivat, että virtaa kasvatettaessa virran voimakkuus säilyi ta-

saisena lyhyemmän ajan. Heidän mukaan ilmiö johtui siitä, että suurempi virta kui-

vasi lietettä nopeammin, jolloin lietteen vastuksen kasvu nopeutui. Tästä syystä kor-

kea virta yhdistettynä lyhytkestoiseen sähkökäsittelyyn tuottaisi siis parhaimman 

kuivaustuloksen. 
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Glendinning et al. (2010, 423-424) totesivat, että sähkökuivaukseen vaikuttaa myös 

käsiteltävän lietekakun paksuus. Kun lietekakun paksuutta kasvatettiin kaksinkertai-

seksi (15 mm:stä 30 mm:iin), pidensi se myös tarvittavaa kuivausaikaa kaksinkertai-

seksi. Vastaavasti ohuemman lietekakun kuivaaminen kulutti vähemmin sähköä. 

Elektro-osmoottisen virtauksen suuruuteen lietekakun paksuudella ei kuitenkaan ol-

lut vaikutusta: kun 15 mm:n ja 30 mm:n paksuisia lietekakkuja kuivattiin tasaisella 

sähkövirralla ja paineella, oli elektro-osmoottisen virtauksen suuruus suunnilleen 

yhtä suuri kuivauksen alussa, kakun paksuudesta riippumatta. Tulosten perusteella 

kakun paksuus olisi hyvä olla mahdollisimman pieni sähkökuivauksessa. Näin kakun 

vastus olisi pienempi, sähkövirta pysyisi tasaisena pidempään ja liete voitaisiin kui-

vata haluttuun kuiva-ainepitoisuuteen. 

 

Glendinning et al. (2010, 424) havaitsivat tutkimuksessaan, että elektrodeissa käytet-

ty materiaali vaikutti lietteen vastuksen kasvuun ja sitä kautta myös sähkökuivauk-

seen. Kuparielektroditestissä virta säilyi tasaisena 20 minuutin ajan, ja hiilielektrodi-

testissä vastaava aika oli 32 minuuttia. Heidän mukaan erot johtuivat siitä, että hii-

lielektrodeilla elektrokineettiset reaktiot olivat hitaampia kuin kuparielektrodeilla. 

Tästä syystä hiilielektrodeja käytettäessä lietteen vastus kasvoi hitaasti, kun taas ku-

parielektrodeilla vastus kasvoi nopeammin. Kuivauksessa tarvittavan sähköenergian 

määrää voidaan siis pienentää ja elektrodien käyttöikää pidentää valitsemalla elekt-

rodeihin alhaisen sähkönjohtokyvyn omaavan materiaalin.  

 

5.5 Menetelmän hyötyjä ja haittoja 

 

Sähkökuivaukseen liittyy niin hyötyjä kuin haittojakin. Kuten aiemmissa kappaleissa 

kuvattiin, menetelmään liittyvien elektrokineettisten reaktioiden ansiosta kuivattavan 

materiaalin vedenerotus tehostuu. Lisäksi lietteen puhdistaminen esimerkiksi metal-

lien suhteen on mahdollista elektromigraation ansiosta.  

 

Glendinningin et al. (2009, 204) mukaan elektrokineettisten menetelmien käyttöä 

lietteen kuivauksessa on rajoittanut korroosio-ongelmat. Korroosio aiheutuu kuiva-

uksen yhteydessä syntyvistä hapetusreaktioista. Korroosiota on havaittu tapahtuvan 

anodilla, joten ongelman estämiseksi tai vähentämiseksi on tärkeää valita anodille 
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soveltuva materiaali. Tuan (2011, 42) mainitsi, että esimerkiksi grafiittia on käytetty 

laajasti sähkökuivauksessa anodin materiaalina. Se ei kuitenkaan kestä mekaanista 

stressiä ja taivutusta eikä siten sovellu esimerkiksi suotonauhapuristimelle. Tällöin 

anodin materiaaliksi soveltuu esimerkiksi titaanipäällysteinen levy. Glendinningin et 

al. (2009, 205-206) mukaan korroosio-ongelmat voidaan välttää myös käyttämällä 

geosynteettisiä materiaaleja ja käyttämällä kuivauksessa EKG-menetelmää. Kuten 

kappaleessa 5.2 mainittiin, elektrokineettinen geosynteetti muodostuu sähköä johta-

vista elementeistä. Elementit on päällystetty korroosiota kestävien ja geosynteettisten 

materiaalien yhdistelmällä. EKG:stä voidaan valmistaa esimerkiksi huopaa, jolloin se 

soveltuu myös suotonauhapuristimelle. Tuanin (2011, 42) mukaan katodilla korroo-

sio ei ole yhtä suuri ongelma, joten sen materiaalina voidaan käyttää esimerkiksi ta-

vallista ruostumatonta terästä.  

 

Sähkökuivauksen avulla voidaan ehkäistä suodinkankaan tai viiran tukkeutumista, 

kun kiintoaine hakeutuu anodille elektroforeesin vaikutuksesta. Kuvassa 16 on ha-

vainnollistettu kiintoaineen liikkumista elektrokuivauksen aikana ja verrattu sitä me-

kaaniseen lietteenkuivaukseen. Mekaanisessa kuivauksessa kiintoaine siirtyy suodin-

kankaan pinnalle, mikä aiheuttaa kankaan tukkeutumista ja lopulta heikentää veden 

erottumista. Sähkökuivauksessa kiintoaine kulkeutuu kahteen eri suuntaan: osa kiin-

toaineesta siirtyy kohti suodinkangasta paine-erosta johtuen, kun taas osa kiintoai-

neesta kulkeutuu kohti anodia (elektroforeesi). Elektroforeesi siis vähentää suodin-

kankaan tukkeutumista. (Lee et al. 2007, 1650.) 

 

 

Kuva 16. Kiintoaineen siirtyminen lietematriisissa a) mekaanisen kuivauksen aikana ja b) sähkö-

kuivauksen aikana. (Lee et al. 2007, 1650) 
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Useissa lähteissä on todettu elektrokuivauksen aiheuttavan sähkönkulutuksen kasvua. 

Esimerkiksi Yuan & Weng (2003, 731) totesivat, että lietteen vedenerotuksen kehit-

tyminen ja sähkönkulutus ovat suoraan riippuvaisia toisistaan: suurempi sähkönkulu-

tus johtaa nopeampaan vedenerottumiseen. Heidän tutkimuksessaan sähkönkulutus 

vaihteli 11,5-249,7 kWh/m3 sähkökuivauksen kestosta ja sähkökentän voimakkuu-

desta riippuen. Sähkönkulutuksen kasvun totesivat myös Glendinning et al. (2009, 

214) tutkiessaan EKG:n soveltuvuutta suotonauhapuristimelle. Kun sähkökuivausko-

keissa syötettiin suotonauhapuristimelle lietettä 2,5 %:n kuiva-ainepitoisuudessa 14,3 

m3/h, kasvoi sähkönkulutus 19,5 kWh/päivä. Vastaavasti Glendinning et al. (2010, 

425) raportoivat elektrokuivauksen sähkönkulutukseksi 0,085-0,361 kWh/kg erotet-

tua vettä. He totesivat, elektrokuivauksen sähkönkulutus on verrattain pieni termisen 

kuivauksen 1,2 kWh/kg:n sähkönkulutukseen. 

 

Barton et al. (1999, 506, 508-509) havaitsivat, että elektrokuivauksen alussa lietteen 

vettä saadaan erotettua nopeasti vähäisellä energiankulutuksella. Kun kuiva-aineen 

massaosuus saavuttaa noin 15 %:n tason, kasvaa sähkönkulutus lähes lineaarisesti 

kuiva-ainepitoisuuden kanssa. Kuivaus muuttuu sähkönkulutukseltaan kannattamat-

tomammaksi kuiva-aineen massaosuuden ylittäessä 35-40 %:n rajan. Kuiva-aineen 

massaosuuden ollessa 40 % oli sähkönkulutus 1 470 kWh/tka. Kirjoittajien mukaan 

sähkönkulutus heijastaa lietteen kosteuspitoisuuden vähenemistä ja sähköisen vas-

tuksen nopeaa kasvua. Sähkötehon kasvattamisella ei ollut lietteen vedenerotusta 

tehostavaa vaikutusta, kun lietteen kuiva-aineen massaosuus kasvoi 42 %:iin. 

 

Leen et al. (2007, 1656) tutkimuksessa, jossa yhdistettiin elektrokuivaus ja suotopu-

ristin, saatiin lietteen kosteuspitoisuutta 25 % pienemmäksi verrattuna pelkkään me-

kaaniseen kuivaukseen. He totesivat, että elektrokuivauksesta aiheutuvat lisäkustan-

nukset olivat noin kymmenesosan lietteenkäsittelyn kustannuksista. Siten elektro-

kuivauksen voitiin todeta olevan paitsi tehokas kuivausmenetelmä myös taloudelli-

sesti hyvä vaihtoehto lietteen kuivaukseen. 

 

Yuan & Weng (2003, 731) laskivat, että kasvaneesta sähkönkulutuksesta huolimatta 

sähkökuivauksella voidaan saada taloudellista hyötyä. Erityisesti lietteen hävityskus-

tannukset pienenisivät, mikä mahdollistaisi 17,4-25,6 %:n kustannussäästön. Myös 
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Glendinning et al. (2009 214) totesivat, että kuiva-aineen vähenemisen seurauksena 

pienenevät lietteen kuljetuskustannukset ja hävityskustannukset korvaavat kasva-

neesta sähkönkulutuksesta aiheutuvat kustannukset. Heidän laatima kustannusvertai-

lu on nähtävissä taulukossa 3. Kuten taulukosta 3 voidaan nähdä, syntyisi sähkö-

kuivauksesta lopulta taloudellisia säästöjä. 

 

Taulukko 3. Suotonauhapuristimen (BFP) ja sähkökuivauksen (EKG) kustannusten vertailu. (Glen-

dinning et al. 2009, 214) 

   

 

5.6 Tuotteistetut elektrokuivauksen sovellukset 

 

Markkinoilla olevien sähkökuivaustuotteiden suunnittelu on usein perustunut kol-

meen perusmenetelmään. Tuotteissa sähkökuivaus on voitu suunnitella osaksi perin-

teistä kuivaustekniikkaa (esimerkiksi suotonauhapuristinta). Lisäksi sähkökuivaus-

tuote voi toimia yksittäisenä kuivausvaiheena, jolloin se voidaan lisätä osaksi käytös-

sä olevaa lietteenkäsittelyketjua. Sähkökuivaustuote voi olla myös olla edellisten 

yhdistelmä. (Engle 2008.) 

 

Electrokinetic Limited on sähkökuivaustuotteiden ja –prosessien kaupallistamisen 

pioneeri. Sen tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia kuivaustekniikoita, jotka perustuvat 

sähkökineettiseen menetelmään. Yritys tarjoaa esimerkiksi yhdyskuntalietteiden kui-

vaukseen EKG-suotonauhapuristinta, joka toimii kuvan 10 mukaisesti. EKG-

suotonauhapuristimessa puristimen viirat on korvattu EKG-viiroilla, joista toinen 

toimii katodina ja toinen anodina. Elektrokuivaus siis tapahtuu viirojen avulla, kun 

liete puristuu niiden väliin. Koska elektrokuivaus tapahtuu viirojen avulla eikä esi-

merkiksi yksittäisten rullien avulla, voidaan lietettä käsitellä kauemmin matalammal-

la jännitteellä. Tästä johtuen EKG-suotonauhapuristin tuottaa kuivemman lietekakun 
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pienemmillä kustannuksilla. Tekniikan etuna on myös se, että EKG-viira voidaan 

sovittaa eri valmistajien suotonauhapuristimiin. Tekniikka ei vaadi lietteen esikuiva-

usta esimerkiksi suotonauhapuristimella, minkä takia sähkökuivaus tuottaa vain pie-

nen lisäkustannuksen verrattuna tavallisen puristimen käyttöön. Siten sen etuihin 

kuuluvat myös alhaiset operatiiviset kustannukset. Yrityksen mukaan sen EKG-

suotonauhapuristimen avulla voidaan nostaa yhdyskuntalietteiden kuiva-

ainepitoisuutta 20 %:sta 31 %:iin, mikä tuottaa 40 %:n vähennyksen lietteen massas-

sa. (Electrokinetic Limited 2012; Engle 2008.) 

 

Yhdyskunnan jätevesilietteiden kuivaukseen on tarjolla myös CINETIK™ linear 

electro-dewatering (LED), jonka valmistaja on kansainvälinen yritys nimeltään Ovi-

vo. Yritys on erikoistunut veden- ja jätevedenkäsittelyn tekniikoihin (Ovivo 2012a). 

CINETIK™ LED on suunniteltu sijoitettavaksi lietteen mekaanisen kuivauksen jäl-

keen (kuva 17), jolloin lietteen kuiva-ainepitoisuus on ennen sähkökuivausta 12-25 

% ja kuivauksen jälkeen enintään 50 %. CINETIK™ LED on ollut käytössä esimer-

kiksi kahdella yhdysvaltalaisella jätevedenpuhdistamolla, joissa on kuivattu biolietet-

tä. Puhdistamoilta on saatu positiivisia käyttökokemuksia: biolietettä kuivattiin aikai-

semmin suotonauhapuristimilla 15 %:n kuiva-ainepitoisuuteen, kun taas sähkökuiva-

uksen avulla on päästy 35 %:n kuiva-ainepitoisuuteen. Myös lietteen määrät pieneni-

vät noin 60 %. Yrityksen mukaan CINETIK™ LED paitsi tehostaa kuivausta myös 

pienentää kuivauksen hiilijalanjälkeä sekä vähentää lietteen patogeenejä ja hajua. 

Ovivon ennusteen mukaan tuote maksaa itsensä takaisin 2-5 vuodessa lietteen hävi-

tyskustannusten pienenemisen ansiosta. (Engle 2008; Ovivo 2012b.) 

 

 

Kuva 17. CINETIK™ LED:in sijainti lietteenkäsittelyprosessissa. (Ovivo 2012b) 

 



46 

 

CINETIK™ on kuvan 18 mukainen kokonaisuus, jossa liete johdetaan suotonauhal-

le. Kuivauksen aikana lietettä puristetaan sopivalla paineella, minkä ansiosta tasavir-

ta pääsee vaikuttamaan koko lietemassan ja suotonauhan läpi. CINETIK™ LED 

poikkeaa muista markkinoilla olevista kuivaustuotteista siinä, että siinä on pysty-

tasossa liikkuvat anodit (katodit eivät liiku). Useimmissa sähkökuivaustuotteissa 

elektrodit ovat pyöriviä (esimerkiksi kuvassa 10).  Ovivon mukaan lineaarisesti liik-

kuvien elektrodien avulla voidaan hallita paremmin prosessiparametreja, kuten pai-

netta, virrantiheyttä ja jännitettä. (Ovivo 2012b.)  

 

 
Kuva 18. CINETIK™ LED. (Ovivo 2012b) 

 

Elode on Koreasta lähtöisin oleva yritys, jonka elektrokuivaustuotteessa yhdistetään 

mekaaninen kuivaus, sähkökuivaus ja lämpökuivaus. Tästä syystä tuotteet kuluttavat 

muita markkinoilla olevia kuivaustuotteita enemmän sähköä, mutta ne myös tuotta-

vat kuivemman ja kevyemmän lietekakun. Tuotteiden avulla on mahdollista alentaa 

lietteen kosteuspitoisuutta perinteisen kuivausmenetelmän 70-90 %:sta sähkökuiva-

uksen 40-60 %:iin. Lisäksi lietteen massa vähenee vähintään 50 %. Elode tarjoaa 

kahta kuivausvariaatiota. Ensimmäinen on SELO (kuva 19), joka on suunniteltu eril-

lisenä kuivausprosessina toimivaksi. Se voidaan asentaa aiemman kuivausmenetel-

män perään. Toisena tuotteena on BELO (kuva 19), jossa sähkökuivaus yhdistyy 

suotopuristimeen. Eloden kuivaustuotteiden etuna on siis niiden mukautuvuus asiak-

kaan tarpeiden mukaan, sillä asiakas voi valita joko integroidun sähkökuivauksen tai 

erillisenä yksikkönä toimivan sähkökuivaustuotteen. Eloden tuotteet edellyttävät 

lietteen esikuivausta mekaanisella kuivausmenetelmällä vähintään 10 %:n kuiva-
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ainepitoisuuteen. Yrityksen tuotteessa suuri rulla muodostaa anodin, ja katodina toi-

mii lietettä kuljettava viira. Tuotteita saa kuudessa eri koossa (viiran leveys 500-

3 000 mm), ja niiden käyttökapasiteetti on 0,3-1,8 tliete/h. Tuotteiden sähkönkulutus 

on 25-170 kWh. (Ace Korea Incorporation 2007a, 4, 10; Engle 2008.) 

 

 

Kuva 19. Eloden sähkökuivaustuotteet SELO ja BELO. (Ace Korea Incorporation 2007b;  

Ace Korea Incorporation 2007c) 

 

Electro-Dewatering (EDW) on australialaisen Waste Technologies of Australia 

(WTA Group) tarjoama elektrokuivaustuote lietteille. EDW syöttää sähkökentän 

lietteeseen sen puristuessa suotonauhapuristimessa. Tuote voidaan joko asentaa uu-

teen puristimeen tai sovittaa olemassa olevaan suotonauhapuristimeen. Valitettavasti 

tarkempia tietoja tuotteesta ja sen toimivuudesta ei ollut saatavilla. Yrityksen mukaan 

EDW:llä on mahdollista saavuttaa lietteelle 30 %:n kuiva-ainepitoisuus. (Waste 

Technologies of Australia.) 
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6 LIETTEIDE� HYÖTYKÄYTTÖ 
 

Metsäteollisuudessa syntyvien lietteiden loppusijoitukselle on useita vaihtoehtoja, 

jotka voidaan jakaa karkeasti lietteen käsittelyyn jätteenä tai hyödyntämiseen joko 

energiana tai aineena. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/98/EY 

määrittämä jätehierarkia edellyttää, että ensisijaisesti jätteen syntyä olisi ehkäistävä. 

Seuraavaksi syntynyttä jätettä olisi pyrittävä käyttämään uudelleen tai kierrättämään. 

Mikäli tämä ei ole mahdollista, olisi jätettä hyödynnettävä muulla tavoin, kuten ener-

giana. Vasta viimeisenä vaihtoehtona olisi jätteen loppukäsittely eli kaatopaikalle 

sijoitus. 

 

Vuonna 2008 suurin osa syntyneistä lietteistä (73 %) hyödynnettiin energiana. 23 % 

lietteestä hyödynnettiin muulla tavoin (Linnunmaa Oy 2011, 11, 13). Muut hyödyn-

tämiskeinot sisältävät muun muassa maanrakennuksen, kompostoinnin ja lannoituk-

sen (Moring 2012, 22). Etenkin lietteen hyödyntäminen energiana asettaa vaatimuk-

sia lietteen kuiva-ainepitoisuudelle, minkä takia tässä kappaleessa keskitytään liet-

teen energiahyödyntämisen erilaisiin sovelluksiin. 

 

6.1 Lietteen hyödyntäminen energiana 

 

Lietteen hyödyntäminen energiana tarkoittaa useimmiten lietteen polttoa, mutta liet-

teen sisältämä energia voidaan hyödyntää myös lietteen kaasutuksen tai mädätykses-

tä ja kaatopaikoilta kerättävän biokaasun kautta. 

 

6.1.1 Lietteen poltto 
 

Lietteen poltto on perustellusti yleisin lietteen hyödyntämismenetelmä: lietteen hävit-

täminen tapahtuu nopeasti ja helposti, metsäteollisuuslaitoksen polttolaitos sijaitsee 

usein lähellä lietteenkäsittelyä ja poltossa syntynyt lämpö voidaan hyödyntää suoraan 

laitoksen prosesseissa. Lietteen poltossa on huomioitava, että lietteen poltosta saata-

va nettoenergiahyöty jää usein alhaiseksi ja että poltossa syntyvät savukaasupäästöt 

lisäävät puhdistustekniikoiden kuormitusta. Erityisesti lietteen alhainen kuiva-

ainepitoisuus aiheuttaa ongelmia poltossa, kun adiabaattinen palamislämpötila laskee 
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kosteuden vaikutuksesta. Lietteen kosteus ja sitä kautta syntynyt vesihöyry lisää 

myös savukaasujen muodostumista. Lisäksi lietteen sisältämät raskasmetallit siirty-

vät muodostuvaan tuhkaan, jonka hyötykäyttö näin vaikeutuu. (Ojanen 2001, 35, 41.) 

 

Metsäteollisuus polttaa jätevedenpuhdistamolla syntyviä lietteitä tavallisesti kuori-

kattilassa, jolloin mekaanisesti kuivattu liete poltetaan esimerkiksi kuoren, hakkeen 

tai turpeen kanssa. Lietteen osuus on tavallisesti 5-10 % polttoaineiden massavirras-

ta. Jotta poltto onnistuisi ilman tukipolttoaineita, olisi lietteen kuiva-ainepitoisuuden 

oltava 35-45 %. Nykyisillä kuivausmenetelmillä tämä onnistuu helpoiten primääri-

lietteen kanssa, mutta biolietteen osuuden kasvu sekalietteessä tuottaa ongelmia kui-

vauksessa. Mikäli biolietemäärät jatkavat kasvuaan myös tulevaisuudessa, tulee se 

aiheuttamaan ongelmia lietteen kuivauksessa ja sitä kautta myös poltossa. Tällöin 

tukipolttoaineen, kuten maakaasun, käyttö olisi välttämätöntä. (Ojanen 2001, 35-36.) 

 

Kuorikattilan ohella lietettä voidaan polttaa soodakattilassa. Kyseinen polttotapa on 

yksi ratkaisu sekalietteen mahdollisiin poltto-ongelmiin: soodakattilassa voidaan 

polttaa pelkkää biolietettä yhdessä mustalipeän kanssa. Soodakattila siis mahdollistaa 

lietteiden erilliskäsittelyn. Jotta liete voidaan polttaa soodakattilassa, on se ensin kui-

vattava mekaanisesti lietteenkäsittelyssä ja sen jälkeen esikäsiteltävä mustalipeän 

kanssa haihduttamolla. Biolietteen kuiva-aineen osuus voi olla haihdutusvaiheesta 

riippuen 0,5-3 % mustalipeän kuiva-aineesta. Primäärilietettä ei voida käsitellä haih-

duttamolla lietteen sisältämien kuitujen takia, mistä syystä menetelmä ei sovellu pri-

määrilietteelle. (Ojanen 2001, 35-36, 39-40.) 

 

6.1.2 Lietteen kaasutus 
 

Lietteen energiahyötykäytön yksi vaihtoehto on myös lietteen kaasutus. Lietteen ka-

asutuksessa mekaanisesti ja termisesti kuivattu liete reagoi ilman, höyryn tai hapen 

kanssa 800-1 000 ºC:ssa, jolloin muodostuu palavia kaasuja, kuten metaania, hiili-

monoksidia ja vetyä. Tuotekaasu voidaan polttaa voimalaitoksessa yhdessä tukipolt-

toaineen kanssa. (Lohiniva et al. 2001, 75-76.) Kyseistä menetelmää on tutkittu lä-

hinnä erilaisilla jätejakeilla, ja se on käytössä kahdella jätteiden kaasutuslaitoksella 
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(Jätelaitosyhdistys ry). Menetelmä ei ole vielä laajemmassa käytössä Suomen metsä-

teollisuuden lietteille. 

 

6.1.3 Biokaasu lietteistä 
 

Metsäteollisuuden lietteistä voidaan tuottaa biokaasua sekä mädätyksen että kaato-

paikkojen kautta. Biokaasua syntyy orgaanisen aineksen hajotessa, ja se koostuu suu-

rimmaksi osaksi metaanista (55-75 %) sekä hiilidioksidista (25-45 %). Lisäksi bio-

kaasu sisältää pieniä määriä muun muassa hiilimonoksidia, typpeä ja rikkivetyä. Mä-

dätyksessä kerättävä biokaasu voidaan polttaa esimerkiksi kuorikattilassa tai erilli-

sessä kaasupolttimossa, ja saatu energia voidaan käyttää tuotantolaitoksen tarvitse-

maan sähkön- ja lämmöntuotantoon. (Ojanen 2001,46.) Menetelmä soveltuu metsä-

teollisuuden biolietteille, vaikkakin tuotanto on keskittynyt tällä hetkellä elintarvike-

teollisuuteen. Esimerkiksi vuonna 2011 teollisuuden jätevedenpuhdistamot tuottivat 

mädättämällä biokaasua 0,911 milj. m3, josta saatiin tuotettua lämpöä 5,6 GWh. 

(Huttunen & Kuittinen 2012, 22.) 

 

Kaatopaikoilla syntyvä biokaasu voidaan hyödyntää energiantuotannossa mädätyk-

sestä tulevan biokaasun tapaan. Vaikka valtioneuvoston päätös (Vnp 861/1997) on 

rajoittanut biohajoavan jätteen sijoitusta kaatopaikoille vuodesta 2004 lähtien, on 

menetelmästä hyötyä erityisesti vanhemmilla, jo suljetuilla kaatopaikoilla, joissa 

jätteen hajoaminen kestää vuosikymmeniä. Metsäteollisuuden osalta esimerkkinä 

toimii UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin tehdas, joka kerää kaatopaikkakaasua Par-

kinmäen kaatopaikan vanhalta läjitysalueelta. Kaatopaikalle on sijoitettu pääasiassa 

jätevedenpuhdistamon primäärilietettä sekä voimalaitokselta tullutta tuhkaa. Kerättyä 

biokaasua ei ole vielä hyödynnetty, mutta tulevaisuudessa biokaasu aiotaan käyttää 

Parkinmäen puutarhan sähkön- ja lämmöntarpeeseen; tuolloin biokaasu korvaisi ke-

vytöljyn sekä puupellettien käyttöä. (Huttunen & Kuittinen 2012, 30, 34.) 

 

6.2 Kaatopaikkasijoitus 

 

Kappaleen alussa mainittu jätehierarkia on johtanut myös Suomessa siihen, että met-

säteollisuuden lietteille pyritään löytämään kaatopaikkasijoituksen korvaavia käyt-
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tömahdollisuuksia. Lisäksi valtioneuvoston päätös (Vnp 861/1997) ja sen asettamat 

rajoitukset pakottavat myös teollisuuslaitoksia miettimään vaihtoehtoisia tapoja hä-

vittää lietteitä. Edellä mainittujen syiden takia kaatopaikkasijoitus onkin vähentynyt: 

esimerkiksi vuonna 2008 metsäteollisuus sijoitti jätevedenpuhdistamon lietteistä kaa-

topaikalle vain 3,2 % (12 200 t), ja lietteiden osuus kaikista kaatopaikkajätteistä oli 5 

%. Vastaavasti lietteiden hyötykäyttöaste oli 97 %. (Linnunmaa Oy 2011, 11, 13.) 

Mikäli tehdas joutuu kuitenkin sijoittamaan lietteitään kaatopaikalle, on sen kuivat-

tava mekaanisesti lietteet niiden tilavuuden ja kuljettamista silmällä pitäen (Ojanen 

2001, 53).  

 

6.3 Elektrokuivauksen vaikutukset lietteiden hyötykäyttöön  

 

Elektrokuivauksella on todettu olevan monenlaista hyötyä lietteiden loppusijoituksen 

kannalta. Jos lietteen kuiva-ainepitoisuus nousee esimerkiksi 35 %:iin, parantaisi se 

huomattavasti lietteen jatkokäyttöä. Lietteen kuivumisesta johtuen sen kuljetus hel-

pottuu, kun kuljetettava lietemassa on kevyempi ja sen veden vuoto on vähäisempää. 

Myös lietteen varastointi helpottuisi. (Engle 2008) 

 

Elektrokuivauksen on todettu vähentävän lietteen sisältämien loisten, enterovirusten, 

Escherichia coli –bakteerien ja salmonellabakteerien määrää. Tämä taas helpottaa 

lietteen kuljetusta sekä parantaa merkittävästi lietteen käyttömahdollisuuksia esimer-

kiksi lannoituksessa. (Engle 2008.)  

 

Myös lietteen sisältämien metallien vähenemisellä olisi positiivinen vaikutus hyöty-

käyttöön. Ensinnäkin metallien väheneminen tekisi lietteestä houkuttelevamman lan-

noituskäyttöön. Toiseksi mahdollinen polttoprosessi hyötyisi vähäisemmästä metalli-

en määrästä. Poltosta jäljelle jäävä tuhka olisi helpompi hyödyntää, mikäli se sisältäi-

si vähemmin raskasmetalleja (Ojanen 2001, 35).  

 

Glendinningin et al. (2009, 214) mukaan sähkökuivauksesta olisi hyötyä lietteen pol-

ton kannalta. Mikäli lietteen kuiva-ainepitoisuutta voitaisiin nostaa 30-33 %:n tasol-

le, liete voisi palaa autotermisesti. Tällöin lietteen poltto ei vaatisi lisäenergiaa, vaan 

polttoprosessi pysyisi yllä reaktiosta vapautuvalla energialla. Kuiva-ainepitoisuuden 
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kasvu siis parantaisi lietteen polttomahdollisuuksia ja vähentäisi tukipolttoaineen 

tarvetta. Sitä kautta syntyisi myös säästöjä tukipolttoaineen vähenemisen myötä.  
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KOKEELLI�E� OSA 

 

7 TYÖ� TAVOITE 

 

Biolietteen kuivaaminen on yleisesti haasteellista toteuttaa, ja sen onnistuminen riip-

puu useista tekijöistä. Useat tutkijat (mm. Barton 1999, 504; Lee et al. 2007, 1652; 

Tuan 2011, 51) ovat selvittäneet elektrokuivauksen toimivuutta yhdyskuntalietteille. 

Työn kokeellisen osan tavoitteena on selvittää, onko sähkön avulla mahdollista pa-

rantaa erityisesti metsäteollisuudesta peräisin olevan biolietteen vedenerotuskykyä. 

Kokeiden avulla halutaan myös kerätä tietoa elektro-kuivaukseen ja sen tehoon vai-

kuttavista tekijöistä. Jotta elektro-kuivauksen vaikutuksesta biolietteeseen saataisiin 

parempi kuva, toteutettiin työn aikana laboratoriokokeita käyttäen erilaisia sovelluk-

sia elektro-kuivauksesta. 
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8 KÄYTETYT KOELAITTEISTOT JA A�ALYYSIME�ETEL-

MÄT 

 

Elektrokuivausta ja sen vaikutuksia biolietteeseen lähdettiin tarkastelemaan lietteen 

sisältämän veden poistumisnopeuden näkökulmasta. Veden erottumista ja sen kehit-

tymistä testien aikana seurattiin suodatustestien avulla. Suodatusten aikana voitiin 

kerätä tietoa suodatetun veden massasta sekä suodatukseen käytetystä ajasta, ja näin 

voitiin muodostaa kuva veden erotuksen kehityksestä sekä siinä tapahtuvista mahdol-

lisista muutoksista. Suodatustesteissä käytettiin kahta koelaitteistoa, Büchner-

suodatinta sekä painesuodatinta.  

 

Suodatustestien ohessa tutkittiin kuiva-ainepitoisuuksia sekä lietteen muita ominai-

suuksia, kuten lämpötilaa, pH:ta ja sähkönjohtokykyä. Tutkimuksissa käytettiin yh-

tenä analyysimenetelmänä myös tuhkan määritystä, sekä hyödynnettiin fluoresenssi-

ilmiötä biolietteen solujen tutkimisessa. 

 

8.1 Koelaitteistot 

 

Suodatuksessa käytettiin kahta menetelmää, alipaineeseen perustuvaa suodatusta 

sekä paineeseen perustuvaa suodatusta. Suodatusmenetelmillä pyrittiin kuvaamaan 

erilaisia tilanteita, jotta tuloksia voitaisiin hyödyntää jatkossa mahdollisimman moni-

puolisesti. Alipaineeseen perustuvalla Büchner-suodattimella voitiin tutkia elektro-

kuivauksen vaikutusta lietteeseen, mikäli käsittely olisi kohdistettu esimerkiksi put-

kistoon. Paineeseen perustuvassa painesuodattimessa voitiin hyödyntää tavallisen 

suodatuksen lisäksi myös mekaanista puristusta, jolloin käsittely kuvaa esimerkiksi 

suotonauhapuristimen tilannetta.  

 

8.1.1 Büchner-suodatin 
 

Büchner-laitteistossa vesi erottui lietteestä imun avulla, joka syntyi alipaineen vaiku-

tuksesta.  Imuun perustuva suodatus on tavallista painovoimaan perustuvaa suodatus-

ta nopeampi, minkä takia imusuodatus oli hyvä vaihtoehto vaikeasti suodatettavalle 

biolietteelle. Büchner-laitteiston kokoonpano on nähtävissä kuvassa 20. Laitteisto 
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koostuu Büchner-renkaista sekä kaapista. Büchner-renkaat toimivat suodatuksessa 

suppilona, johon liete kaadetaan. Kaapin tehtävänä on luoda suodatukseen alipaine 

imun avulla. Lisäksi koelaitteistoon kuuluu tietokone sekä Labtech Notebook -

tiedonkeruuohjelma. Käytetty tiedonkeruuohjelma kerää mittausten aikana dataa 

kaapissa vaikuttavasta paineesta (yksikkö mbar) sekä vaa’alle kertyvän suodoksen 

massasta. 

 

 

Kuva 20. Büchner-suodatin. 

 

Alimman renkaan päälle asetetaan suodatinkangas, ja sen päälle asetetaan renkaita 

testattavan lietetilavuuden mukaan. Yhden Büchner-renkaan sisähalkaisija on 11,2 

cm. Alipaine tulee suodosputken kautta imukaapista. Biolietteestä erottunut suodos-

vesi valuu alimman renkaan ja putken kautta imukaappiin, jossa on dekanterilasi 

vaa’an päällä. Suodatinkankaalle muodostuneesta lietekakusta voidaan punnita sen 

massa ja määrittää esimerkiksi kakun kuiva-ainepitoisuus ja paksuus. 
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8.1.2 Painesuodatin 
 

Paineeseen perustuvassa suodattimessa lieteseos johdetaan ylipaineen avulla suljet-

tuun suodinkammioon. Suodatuspaine tuotetaan syöttöpumpun avulla. Käytetty pai-

nesuodatinlaitteisto on Larox PF 0.1 –painesuodatin, joka näkyy kokonaisuudessaan 

kuvassa 21. Kyseinen painesuodatin on pilottilaite, joka koostuu syöttösäiliöstä ja 

sen sekoittimesta, lietteen syöttöpumpusta, suodatinkammiosta sekä painevesiyksi-

köstä. Lisäksi laitteen osana on suodinkakun pesuyksikkö, jota ei hyödynnetty liete-

testeissä. Painesuodatin oli kytketty Labtech Notebook -tiedonkeruuohjelmaan, jonka 

kautta voitiin kerätä testien aikaista mittaustietoa erilliseen tiedostoon. Tiedostoon 

tallentui dataa suodatuskammion paineesta, puristuspaineesta sekä suodoksen mas-

sasta. Tiedonkeruuohjelma keräsi dataa 0,5 sekunnin välein ensimmäisten 30 sekun-

nin aikana, ja sen jälkeen dataa tallentui ohjelmaan 1 sekunnin välein. 

 

 

Kuva 21. Painesuodatin. 

 

Syöttösäiliön tilavuus on 100 dm3. Säiliö on varustettu sähkötoimisella sekoittimella, 

jonka kierrosnopeutta voidaan säätää portaattomasti. Lietetesteissä liete pumpattiin 

syöttösäiliöstä paineilmatoimisella syöttöpumpulla suodatinkammioon (kuva 22). 
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Suodatinkammion pinta-ala on 0,1 m2 ja korkeus 45-90 mm. Kammion korkeutta ja 

siten suodatettavaa lietemäärää voidaan muuttaa  erillisten lisärenkaiden avulla. Lie-

tetesteissä käytetty kammion korkeus oli 45 mm. Lisäksi laitekokoonpanon osana 

oleva painevesiyksikkö on pumppu, jonka avulla tuotetaan kakun puristamisessa 

tarvittava paine. 

 

 

Kuva 22. Painesuodattimen suodatuskammio. Suodatuksen aikana kammio oli suljettuna. Erottunut 

suodos poistui oikealla alakulmassa näkyvän putken kautta. 

 

Painesuodattimen toiminta koostuu suodatusvaiheesta ja puristusvaiheesta. Suoda-

tusvaihe alkaa, kun liete pumpataan kammioon ja suodosta alkaa valua suodosletkus-

ta. Suodatusvaiheen kesto vaikutti kammioon muodostuvan lietekakun kokoon. Kun 

halutun pituinen suodatusvaihe päättyy, aloitetaan kakun mekaaninen puristus. Puris-

tusvaiheessa suodatuskammion kalvon yläpuolelle johdetaan vettä, joka puristaa lie-

tekakkua ja näin auttaa kakun kuivaamisessa. Suodinkakku muodostuu suodatin-

kammiossa olevalle suodinkankaalle, kun vesi suotautuu pois lietteestä kankaan läpi. 
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8.1.3 Tasavirtaan perustuva sovellus 
 

Tasavirran vaikutusta biolietteen kuivauksessa testattiin sekä Büchner-suodattimen 

että painesuodattimen avulla. Suodattimiin rakennettujen sovellusten avulla tasavir-

taa voitiin testata suodatusten yhteydessä in situ -periaatteella. Tasavirtasovelluksen 

avulla haluttiin testata kahta eri vaihtoehtoa: tasavirran sekä pulssitetun tasavirran 

vaikutusta biolietteeseen. 

 

Büchner-suodattimen tasavirtasovellus suunniteltiin niin, että sähkövirta vaikutti 

koko lietenäytteeseen. Sähkökemiallinen kenno siis muodostui anodista, katodista 

sekä niiden väliin jäävästä lietekerroksesta (kuva 23). Katodina toimi ruostumatto-

masta teräksestä tehty verkko, joka kiinnitettiin suodattimen alimmaiseen renkaa-

seen. Alimpaan renkaaseen sekä katodiverkkoon tehtiin ulostulot, joihin kiinnitettiin 

vertailu- eli referenssielektrodi. Anodina toimi titaanilevy, joka oli kiinnitetty muovi-

levyyn. Muovilevyllä oli kaksi tehtävää: se toimi sekä anodin kiinnityspintana että 

lietemassaa painavana voimana. Lisäksi muovilevyyn kiinnittyi tanko, jonka sisällä 

kulkivat anodista tulevat johtimet. 

 

 

Kuva 23. Büchner-suodattimelle suunniteltu sovellus. 
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Kuten Büchner-suodattimessa, myös painesuodattimen sähkökemiallisen kennon 

muodostivat anodi, katodi sekä lietemassa. Painesuodattimen tasavirtasovelluksessa 

katodina toimi suodattimessa valmiina oleva ruostumattomasta teräksestä tehty ritilä, 

johon liitettiin virransyöttötanko johtimia varten. Lisäksi ritilään kiinnitettiin refe-

renssielektrodi. Anodina käytettiin titaanilevyä, joka kiinnitettiin suodattimen kalvon 

alapintaan. Tällöin anodi oli suoraan kosketuksissa kuivattavan lietemassan kanssa. 

 

Molempien suodattimien sovelluksiin sisältyi myös virtalähde, jonka käyttöä hallit-

tiin tietokoneavusteisesti XcorRT-ohjelmalla. Ohjelman avulla voitiin valita käytet-

täväksi joko tasavirtaa tai pulssitettua tasavirtaa. Ohjelman kautta voitiin myös muut-

taa parametreja. Virran ja jännitteen suuruutta ei voitu säätää erikseen, vaan ohjel-

man kautta säädettäviä parametreja olivat katodin ja anodin potentiaalit. Virran ja 

jännitteen suuruuksia kerättiin testien aikana Filezilla-tiedonkeruuohjelman avulla, 

joka tallensi tiedot katodin ja anodin potentiaaleista sekä virran ja jännitteen suu-

ruuksista sekunnin välein. 

 

8.1.4 Vaihtovirtaan perustuva sovellus 
 

Vaihtovirtasovellus oli testattavana sekä Büchner- että painesuodattimella. Vaihto-

virtasovellus suunniteltiin erilliseksi käsittelyvaiheeksi: tällöin liete käsiteltiin vaih-

tovirralla erikseen, minkä jälkeen se suodatettiin jommallakummalla suodattimella. 

Tämän kaltainen sovellus mahdollisti esimerkiksi sekoituksen, käsittelyaikojen sekä 

erilaisten viiveiden testauksen sähkökäsittelyn yhteydessä. Oli myös mahdollista 

kokeilla 2-vaiheista käsittelyä, jolloin liete voitiin ensin käsitellä vaihtovirralla ja sen 

jälkeen vielä tasavirralla suodatuksen yhteydessä. 

 

Kuten tasavirtasovelluksessa, myös vaihtovirtasovelluksen kohdalla haluttiin, että 

sähkövirta vaikuttaa koko lietenäytteeseen. Jotta yhdellä käsittelykerralla pystyttiin 

käsittelemään myös painesuodattimen kannalta järkeviä lietemääriä kerralla, valittiin 

astian tilavuudeksi 1 l. Johtuen käsiteltävän lietenäytteen suuresta tilavuudesta, halut-

tiin varmistaa mahdollisimman suuri käsittelypinta-ala. Kuvassa 24 oleva siilimäinen 

rakenne edesauttoi tätä tavoitetta. Sovelluksen alaosan piikit toimivat katodina, kun 

taas anodin muodostivat yläpuolen piikit. Yhden piikin halkaisija oli 3 mm. Yläosan 

keskikohdassa on tukiakseli, joka kiinnittyi käsittelyn aikana alaosassa olevaan 



60 

 

uraan. Tukiakseli varmisti, etteivät piikit pääse osumaan toisiinsa. Käsittely erillises-

sä astiassa ja eripituiset käsittelyajat asettivat vaatimuksia sekoitukselle. Tästä syystä 

sovellukseen kuului osana sekoitin, jonka tehtävää tukivat tiheään asetetut piikit. 

Sekoitin yhdistettiin tukiakseliin, jonka kautta sovelluksen yläpuoli pyöri alaosan 

pysyessä paikallaan. Sekoituksen nopeutta pystyttiin säätämään 10-portaisesti. 

 

 

Kuva 24. Vaihtovirtasovellus. 

 

Vaihtovirtasovelluksen anodi ja katodi oli yhdistetty johtimin virtalähteeseen. Yhtenä 

osana oli signaaligeneraattori, jonka avulla voitiin valita aaltomuoto (vaihtovirtates-

teissä siniaalto) sekä säätää taajuuden suuruutta. Jännitettä säädettiin vahvistimen 

avulla. Fluke Scopemeter -yleismittari näytti jännitteen ja virran suuruuden. Lisäksi 

kokonaisuuteen kuului virtalähde. 
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8.2  Analyysimenetelmät 

 

Varsinaisten suodatustestien yhteydessä hyödynnettiin useita analyysimenetelmiä, 

joiden avulla kerättiin lisätietoa elektrokuivauksen vaikutuksista biolietteeseen. Käy-

tetyin analyysimenetelmä oli lietteen kuiva-ainepitoisuuden määritys laboratorioko-

keiden eri vaiheissa. Sen lisäksi tarkkailtiin säännöllisesti lietteen ominaisuuksia sekä 

sähkövirran vaikutuksia lietteeseen. Edellä mainittujen analyysimenetelmien lisäksi 

määritettiin lietteen tuhkapitoisuus, sekä hyödynnettiin fluoresenssilukijaa lietteen 

ominaisuuksien selvittämisessä. 

 

8.2.1 Lietteen kuiva-ainepitoisuuden määritys 
 

Biolietteen kuiva-ainepitoisuus selvitettiin jokaisesta haetusta lietenäyte-erästä, eli 

määritettiin alkuperäisen lietteen kuiva-ainepitoisuus. Lisäksi kuiva-ainepitoisuus 

selvitettiin suodatuksista saaduista lietekakuista. Näin saatiin selville tarvittavan po-

lymeeriannoksen määrä sekä kuivatun biolietteen ja alkuperäisen biolietteen kuiva-

ainepitoisuuksien ero. 

 

Kuiva-ainepitoisuusmääritykset tehtiin standardin SFS 3008 mukaisesti. Kyseistä 

standardia noudattivat myös ne tehtaat, joilta lietenäytteitä haettiin. Koska lietenäyt-

teistä määritettiin vain kuiva-aine, voitiin astioina käyttää foliorasioita (tilavuus 500 

ml), jotka kestävät 350 °C lämpötilan. Lisäksi määrityksessä tarvittiin lämpökaappia, 

joka voitiin säätää 105 ± 3 °C lämpötilaan. Lämpökaappi oli ilmastoitu. Standardi 

SFS 3008 edellytti myös analyysivaakaa, jonka punnitustarkkuus oli ±0,1 mg. (SFS 

3008 1990, 1-2.) 

 

Ennen näytteenottoa liete sekoitettiin kunnolla, jotta se olisi mahdollisimman tasais-

ta. Näytemääräksi valittiin 100 mg. Otettu näyte sekoitettiin ennen foliorasiaan kaa-

toa, minkä jälkeen se punnittiin heti. Kuiva-aineen määrityksessä näytettä kuivattiin 

vähintään 15 tuntia lämpökaapissa 105 °C lämpötilassa. Viimeisenä vaiheena oli 

näytteen punnitus analyysivaa’alla. Tässä työssä lietteen ja kuivatun lietekakun kui-

va-ainepitoisuudet laskettiin yhtälön 2 avulla. Kuiva-ainepitoisuus ilmoitetaan 

useimmiten prosentteina (%) niin kirjallisuudessa kuin teollisuudenkin raporteissa, 
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joten kyseistä yksikköä käytettiin myös työssä. Standardissa SFS 3008 käytetään 

kuiva-ainepitoisuuden yksikköinä sekä prosentteja (%) että milligrammaa grammaa 

kohti (mg/g). 

  

 ������� =
�����

�
    (2) 

  

 TSliete = näytteen kuiva-ainepitoisuus [%] 

 m = märän näytteen massa [g] 

 m1 = astian massa [g]  

 m2 = kuivatun näytteen ja astian massa [g] 

 

8.2.2 Lietteen tuhkapitoisuuden määritys 
 

Lietteen tuhkapitoisuus määritettiin testien aikana kertaluonteisesti. Määrityksessä 

sovellettiin standardissa SFS 3008 esitettyä hehkutusjäännöksen määritysohjetta. 

Ohjeen mukaan määritetään ensin näytteen kuiva-aine haihduttamalla ja kuivaamalla 

näytettä 105 °C lämpötilassa. Tämän jälkeen hehkutusjäännös saadaan, kun näytteen 

kuivaa jäännöstä hehkutetaan 550 °C lämpötilassa. 550 °C:n lämpötilassa orgaaniset 

aineet hajoavat, kun taas epäorgaaniset aineet jäävät näytteestä jäljelle. 

 

Korkean lämpötilan takia määrityksessä käytettiin posliinisia maljoja. Tuhkapitoi-

suuden määrityksen ensimmäisessä vaiheessa eli kuiva-aineen määrityksessä tarvit-

tiin lämpökaappia, jonka lämpötilaa voitiin säätää 105 °C:seen. Hehkutusjäännöksen 

selvittämisessä vaadittiin hehkutusuunia, jossa näytettä voitiin hehkuttaa 550 °C:ssa. 

Lisäksi määrityksessä käytettiin analyysivaakaa (punnitustarkkuus ±0,1 mg) sekä 

eksikaattoria. 

 

Alussa määrityksessä käytettävää maljaa hehkutettiin 550 °C lämpötilassa yhden 

tunnin ajan, minkä jälkeen astiaa jäähdytettiin eksikaattorissa ja punnittiin 0,1 mg 

tarkkuudella. Määritykset pyrittiin tekemään mahdollisimman tuoreesta lietteestä. 

Tarvittaessa lietettä säilytettiin pimeässä kylmiössä, jonka lämpötila oli 5 °C. Ennen 

määritystä lietettä lämmitettiin normaaliin lämpötilaan (noin 36 °C) sekä sekoitettiin 

huolellisesti. Käytettäväksi näytteen määräksi valittiin 100 mg. Näytteen punnituksen 
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jälkeen sitä kuivattiin noin 20 h lämpökaapissa 105 °C lämpötilassa. Haihdutuksen 

jälkeen näytettä jäähdytettiin eksikaattorissa ja punnittiin, jolloin saatiin selville näyt-

teen kuiva-aine. Saatua jäännöstä hehkutettiin 550 °C lämpötilassa kahden tunnin 

ajan, minkä jälkeen näytteestä oli jäljellä hehkutusjäännös. Hehkutusjäännöstä jääh-

dytettiin eksikaattorissa ja punnittiin. Lietenäytteen hehkutusjäännös eli tuhkapitoi-

suus laskettiin kuiva-ainetta kohti, ja laskenta tehtiin yhtälön 3 mukaan. Standardi 

SFS 3008 edellyttää, että tuhkapitoisuus ilmoitetaan joko prosentteina (%) tai milli-

grammoina grammaa kohti (mg/g). 

 

  ����� =
! (�#���)

�����
    (3) 

 

 Aliete = näytteen tuhkapitoisuus [%] 

 m1 = astian massa [g] 

 m2 = kuivatun näytteen ja astian massa [g] 

 m3 = lietenäytteen hehkutusjäännöksen ja astian massa [g] 

 

8.2.3 Fluoresenssilukija 
 

Työn kokeellisessa osassa hyödynnettiin fluoresenssilukijaa biolietteen solujen tut-

kimisessa. Fluoresenssilukijan toiminta perustuu fluoresenssi-ilmiöön sekä aallonpi-

tuuksien eroihin. Fluoresenssia ilmenee, kun aineeseen absorboituu valoenergiaa ja 

aiheuttaa aineessa pitempiaaltoista lyhytkestoista säteilyä (Niemi et al. 1995, 28). 

Fluoresenssia voidaan siis hyödyntää fluoresenssilukijassa siten, että lukija lähettää 

säteilyä lyhyemmällä aallonpituudella, jolloin säteily kohtaa solun. Säteily absorboi-

tuu soluun, minkä jälkeen solu lähettää säteilyä pidemmällä aallonpituudella (Käh-

könen, haastattelu 11.11.2011).  

 

Tutkimuksessa käytettiin fluoresenssilukijana Thermo Scientificin valmistamaa 

Fluoroskan Ascentia. Fluoroskan Ascent mittaa fluoresenssia mikrolevyltä, jossa on 

1-384 kuoppaa. Varsinaisen mittauksen lisäksi lukijassa on näytteen lämmityksen, 

sekoituksen sekä reagenssin annostelun mahdollisuus. Kuvassa 25 on havainnollistet-

tu lukijan toimintaa. Lukijan toiminnan kannalta olennaisia osia ovat eksitaatiovalon 

lähde sekä emissiovalon tunnistin. Kvartsi-halogeenilampusta lähtevä eksitaatiovalo 
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osuu suodattimeen, jonka avulla valitaan haluttu aallonpituus. Eksitaatiovalo osuu 

peiliin, jolloin säde jakautuu ja heijastuu näytteeseen. Tämän jälkeen näytteestä hei-

jastuva emissiovalo pääsee säteen jakavasta peilistä läpi. Jottei kuvaan muodostuisi 

tulosta väärentäviä taustoja, on näytteen ja okulaarien väliin lisätty emissiosuodatin. 

Suodattimen läpi pääsee vain valo, joka on emissioaallonpituudella tai suuremmilla 

aallonpituuksilla. Ketjun viimeisenä osana oleva valomonistinputki tunnistaa suodat-

timen läpi tulleen emissiovalon. (Thermo Fisher Scientific Oy 2008, 10.) 

 

 

Kuva 25. Fluoroskan Ascent –lukijan optinen järjestelmä. 

1) Eksitaatiovalon lähteenä kvartsi-halogeenilamppu. 

2) Eksitaatiovalon ja näytteen välissä oleva suodatin. 

3) Lampun referenssin ilmaisin. 

4) Eksitaatiovalovirta osuu näytekuoppaan. 

5) Emissiovalo heijastuu näytteestä. 

6) Emissiosuodatin. 

7) Valomonistinputki. 

(Thermo Fisher Scientific Oy 2008, 16) 

 

Lisäksi fluoresenssi-ilmiössä ja sen ilmenemisessä on huomioitava luonnollinen fluo-

resenssi eli autofluoresenssi, joka heikentää fluoresoivien molekyylien havaitsemista. 

Koska soluissa on autofluoresenssia aiheuttavia yhdisteitä, on lukijan hyödyntämi-

sessä oleellisena osana ns. fluorokromit (fluoresoivat molekyylit). Niiden avulla voi-

daan käsitellä soluja niin, että solujen osat näkyvät paremmin ja aallonpituuksien erot 
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ovat selvemmät. (Niemi et al. 1995, 28-29.) Tämän työn solututkimuksessa käytettiin 

fluorokromina Propidium Iodidea (PI, C27H34I2N4), joka värjää kuolleita soluja. Pro-

pidium Iodide yhdistyy solun DNA:n kanssa solukalvon rikkoutuessa, mikä näkyy 

fluoresenssina. Propidium Iodide ei siis välttämättä näytä sellaisia kuolleita soluja, 

joilla on ehjä solukalvo. Propidium Iodiden lisäksi tutkimuksessa oli mukana toisena 

fluorokromina Calcein-AM (C46H46N2O23), joka näyttää elävät solut. (Salkinoja-

Salonen, haastattelu 16.1.2012.) Molemmat fluorokromit säilytettiin pakastimessa. 

 

8.2.4 Lietteen ominaisuuksien mittaus 
 

Laboratoriokokeiden aikana biolietteelle suoritettiin muutamia päivittäisiä mittauk-

sia, joiden avulla voitiin selvittää lietteen tilaa sekä sen mahdollisia vaikutuksia 

elektro-kuivauksen tehoon. Kyseisiin mittauksiin kuuluivat lämpötilan, redox-

potentiaalin, pH:n ja sähkönjohtokyvyn mittaukset. Mittaukset suoritettiin testipäivän 

alussa ja lopussa. Myös muutamien sähkövirtatestien yhteydessä seurattiin lietteen 

ominaisuuksien vaihteluita sekä niiden riippuvuutta sähkövirtakäsittelystä. 
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9 MITTAUSTE� SUORITUS 

 

Työn kokeellisessa osassa käytetyt koelaitteistot ja niiden käyttö sisälsivät useita 

vaiheita. Testien onnistunut suoritus vaati paitsi koelaitteistojen useiden käyttövai-

heiden hallintaa, myös riittävää lietteen esikäsittelyä. Laboratoriotestien hahmottami-

seksi tässä kappaleessa kuvataan niiden etenemistä vaiheittain. 

 

9.1 Tutkimuksessa käytetyt lietteet 

 

Työn tutkimuksissa käytettiin pääasiassa tehtaan A lietteitä. Kyseinen tehdas valmis-

taa aikakauslehtipaperia sekä valkaistua koivu- ja havusellua. Tehtaan jätevesien 

puhdistus perustuu aktiivilietemenetelmään. Aktiivilietelaitoksen jälkiselkeyttimistä 

poistettu bioliete tiivistetään kahdessa biolietetiivistimessä, minkä jälkeen liete pum-

pataan lietteenkäsittelylaitokselle. Myös primääriliete ohjataan erilliselle primääri-

lietetiivistimelle. Tiivistetyt lietejakeet ohjataan sekalietesäiliöön, josta sekaliete 

pumpataan noin 4-5 %:n kuiva-ainepitoisuudessa kahteen ruuvipuristinlinjaan. En-

nen puristimia lietteeseen sekoitetaan polymeeria noin 1,5-4,5 kg/tka,liete. Lopulta liete 

poltetaan. Polttoon menevän lieteseoksen biolietteen osuus on keskimäärin 40 %, ja 

seoksen kuiva-ainepitoisuus on noin 28 %. (Tehtaan A henkilöstön haastattelu.) Tut-

kimuksissa hyödynnettiin lähinnä lietteenkäsittelystä saatavaa biolietettä, mutta 

elektrokuivauksen tehoa testattiin myös biolietteen ja primäärilietteen seoksille. Lie-

tenäytteet otettiin tiivistyksen jälkeen, sillä tällöin lietteiden kuiva-ainepitoisuudet 

vastaisivat parhaiten tulevia elektro-kuivauksen käyttökohteita.     

 

Tehtaalla A olleen seisokin ja siitä seuranneen lietteen epänormaalin tilan takia tes-

teissä käytettiin muutaman viikon ajan myös tehtaalta B saatua biolietettä. Tehdas 

tuottaa pakkauspaperia ja –kartonkia.  Myös kyseisellä tehtaalla puhdistetaan jäteve-

det aktiivilietemenetelmällä. Puhdistamolta tuleva bioliete sekä primääriliete johde-

taan erillisiin tiivistimiin, minkä jälkeen ne sekoitetaan kuorilietteen ja CTMP-

laitoksen flotaatiolietteen kanssa sekoitussäiliössä. Ennen varsinaista kuivausta liet-

teeseen sekoitetaan polymeeria noin 2-3 kg/tka, liete. Sekaliete johdetaan kuivattavaksi 

kolmelle ruuvipuristimelle, jonka kuivaustehoa parannetaan höyryn avulla. Ruuvipu-

ristimien jälkeen lietteen kuiva-ainepitoisuus on noin 30-35 %. Kuivattu liete hyö-
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dynnetään polttamalla se kuoren kanssa kuorikattilassa. (Tehtaan B henkilöstön haas-

tattelu.) 

 

Tehtailta haetut bioliete- ja primäärilietenäytteet säilytettiin kannellisissa astioissa +5 

°C:n lämpötilassa, jottei mikrobien kasvua tapahtuisi säilytyksen aikana. Testit pyrit-

tiin tekemään mahdollisimman tuoreille näytteille, mutta käytännön syistä johtuen 

testejä tehtiin enintään viisi päivää säilytyksessä olleille lietteille. 

 

9.2  Lietteiden esikäsittely 

 

Lietteen esikäsittely on oleellinen tekijä testien onnistumisen sekä niiden vertailta-

vuuden kannalta: esikäsittelyn avulla voitiin varmistaa, että testeissä käytetyt liete-

näytteet olivat mahdollisimman homogeenisia sekä se, että lietteen heikko vedenero-

tuskyky parani ja suodatukset nopeutuivat. Esikäsittelyllä pyrittiin myös siihen, että 

testattava liete vastasi mahdollisimman tarkasti todellisen kuivausprosessin läpime-

nevää lietettä. 

 

Lietenäytteet otettiin ennen testejä kylmiöstä, jotta ne lämpenisivät huoneenlämpöön. 

Testien aikana laboratorion huoneenlämpötila vaihteli +14 ja +20 °C:n välillä, jolloin 

näytteitä lämmitettiin tarvittaessa vesihauteessa. Lämpötilan noustua lietenäytettä 

sekoitettiin, ja näytteestä mitattiin lämpötila, pH ja sähkönjohtokyky. Tässä yhtey-

dessä jokaisesta lietenäytteestä määritettiin kuiva-ainepitoisuus kappaleessa 10.2.1 

kuvaillulla menetelmällä. 

 

Mittausten jälkeen lietenäytteeseen lisättiin polymeeri. Testeissä käytettiin samaa 

polymeeria, mitä tehtaat A ja B käyttävät lietteenkäsittelyssä. Tehtaalla A lietteen 

kunnostukseen käytetään polymeeria 1,5-4,5 kg/tka, liete. Polymeeri liuotetaan veteen 

ja näin saadaan 0,2 %:n käyttöliuos, jota annostellaan lietteeseen. Polymeeriliuos 

valmistettiin päivää ennen testien tekemistä, jotta polymeeri ehti liueta veteen. Vas-

taavilla parametreilla toimittiin myös tehdyissä lietetesteissä. Tehdas B käyttää liet-

teenkäsittelyssään polymeeria 2-3 kg/tka, liete. Käytettäväksi polymeerimääräksi valit-

tiin 3 kg/tka, liete, josta tehtiin veden avulla 0,09 %:n käyttöliuos testejä edeltävänä 

päivänä. Polymeerin annostelun jälkeen näytettä sekoitettiin viiden minuutin ajan, 
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jotta polymeeri ehtisi flokata lietepartikkeleita ennen testien suorittamista ja suodat-

tuminen helpottuisi. 

 

9.3  Käytetty suodinkangas 

 

Biolietteen suodattaminen voi olla hankalaa sen ominaisuuksien takia. Se tukkii hel-

posti suodinkankaan, ja näin ollen näytteen suodattuminen hidastuu ja suodatuksesta 

saatava kakku voi jäädä liian kosteaksi. Biolietteen asettamien haasteiden takia suo-

datuskokeet aloitettiin suodinkankaan valinnalla. Biolietteen suodatukseen sopivaksi 

suodinkankaaksi löytyi paperikoneen vanha huopa. Huopa oli läpäisevyydeltään so-

pivaa tulevaa käyttötarkoitusta varten: se ei laskenut biolietteen kiintoainetta läpi, 

vaan kertynyt suodos oli kirkas. Lisäksi suodatusajat olivat kyseisellä kankaalla koh-

tuulliset, ja muodostunut kakku oli rakenteeltaan hyvä. 

 

9.4  Büchner-suodatin 

 

Büchner-suodattimella mittaukset alkoivat suodattimen valmistelulla. Tietokoneen ja 

tiedonkeruuohjelman avaamisen jälkeen dekantterilasi asetettiin vakuumikaapissa 

olevalle vaa’alle ja taarattiin. Sen jälkeen kaapin ovi suljettiin ja avattiin paine-

ilmaventtiilit. Paineen tasaannuttua voitiin säätää alipaine 0,6 baariin. Elektro-

kuivauksen testaamisen yhteydessä säädettiin myös sähkösovellusten parametrit ha-

lutuiksi. Ennen mittauksia punnittiin kostea suodinkangas ja asetettiin se suodattimen 

alimman renkaan päälle. Tämän jälkeen suodattimeen kiinnitettiin Büchner-renkaita 

kaadettavan lietenäytteen tilavuuden mukaan. 

 

Kun suodatin ja sähkösovellukset olivat valmiita mittausta varten, punnittiin näyteas-

tia sekä mitattiin astiaan haluttu määrä esikäsiteltyä lietenäytettä. Tietokoneen tie-

donkeruuohjelman mittaus käynnistettiin. Lietenäytettä sekoitettiin, kunnes se kaa-

dettiin suodattimeen. Samalla käynnistettiin kannettavasta tietokoneesta sähkösovel-

lus, kun oli kyseessä elektro-kuivaustesti. Näytteen kaatamisen jälkeen odotettiin 30 

sekunnin ajan ennen kuin avattiin vakuumikaapin putken venttiili. Odotusaika valit-

tiin kyseiseksi, jotta tasavirtasovelluksessa sähkövirta ehtisi vaikuttamaan lietenäyt-

teeseen ennen suodattumista. Venttiilin avaamisesta lähtien kaapin paine alkoi vai-
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kuttaa näytteeseen, jolloin varsinainen suodatusvaihe alkoi. Tuosta ajanhetkestä läh-

tien alettiin seurata suodatuksen sujumista. Kun tiedonkeruuohjelman ilmoittama 

paine alkoi nousta ja saavutti 370 mbar, lopetettiin mittaus ja suljettiin kaapin venttii-

li. Tämän jälkeen voitiin avata vakuumikaappi ja punnita dekanterilasiin kertynyt 

suodos. Myös suodinkankaalle muodostunut lietekakku punnittiin, ja mitattiin kakun 

paksuus työntömitalla kolmesta kohdasta. Osa kakusta laitettiin uuniin kuiva-

ainepitoisuuden määritystä varten. Viimeiseksi koelaitteisto pestiin, ja seuraava mit-

taus voitiin aloittaa. 

 

9.5 Painesuodatin 

 

Painesuodattimella tehdyt testit aloitettiin koelaitteiston valmisteluilla. Ensin suodat-

timen pumppauspaine eli suodatusvaiheen paine säädettiin haluttuun arvoon. Testien 

alussa kokeiltiin pumppauspaineen arvoja välillä 3,5-6 bar, joista todettiin sopivaksi 

3,5 bar. Paineen säädön jälkeen annosteltiin lietenäyte suodattimen säiliöön. Yhtä 

suodatuskoetta varten tarvittiin noin 7 l lietettä. Lisäksi oli tärkeää muistaa lietettä 

lisättäessä, että säiliössä oleva näytteen syöttöputki on aina näytteen pinnan alla, ettei 

ilmaa pääse kammioon ja sitä kautta muodostuvaan kakkuun. Säiliön sekoitus pidet-

tiin päällä, jotta liete saisi happea eikä mätänemistä pääsisi tapahtumaan. Sekoituk-

sen lisäksi lietettä kierrätettiin syöttösäiliössä pumppauksen avulla, mikä edesauttoi 

lietteen hapensaamista. Suodosastia laitettiin suodosletkun alla olevalle vaa’alle ja 

taarattiin. Kostea suodatinkangas punnittiin ja asetettiin painesuotimen kammioon, 

minkä jälkeen kammio suljettiin. Tiedonkeruuohjelma ladattiin valmiiksi mittausta 

varten. Ennen kokeen aloitusta kalvopuristuspaine säädettiin siten, että todellinen 

puristuspaine oli neljä kertaa suurempi kuin painemittarin osoittama lukema. Mitta-

uksissa käytettiin puristuspaineena 4 baaria.  

 

Painesuotimen suodatusjakso aloitettiin tiedonkeruuohjelman käynnistämisellä. Liet-

teen kierrätys säiliössä lopetettiin, ja kammioon vievän putken syöttöventtiili avat-

tiin. Samalla avattiin pumpun venttiili pumppauksen tehostamiseksi. Näin lietettä 

pääsi virtaamaan kammioon ja suodatus katsottiin alkaneeksi, kun suodosta alkoi 

valua suodosastiaan. Suodatusta voitiin jatkaa haluttu aika. Suodatusvaihe lopetettiin 
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sulkemalla syöttöventtiili ja avaamalla kierrätysventtiili. Samalla pumpun venttiiliä 

säädettiin pienemmälle. 

 

Suodatuksen jälkeen aloitettiin kakun kalvopuristus avaamalla kammioon vievän 

putken venttiili, jonka kautta vesi pääsi virtaamaan kalvon yläpuolelle ja näin puris-

tamaan kakkua. Kuten suodatusvaihetta, myös puristusvaihetta voitiin jatkaa haluttu 

aika. Puristusvaihe lopetettiin sulkemalla pumpulle tulevassa paineilmalinjassa oleva 

toimi-ilmaventtiili. Seuraavaksi avattiin viemäriin vievän letkun venttiili kokonaan 

auki ja hieman ilmaventtiiliä. Näin saatiin tyhjennettyä kammioon vievä putki liasta 

ilman avulla. Viemäriventtiili sekä vesilinjan venttiili voitiin sulkea. Edellä mainittu-

jen vaiheiden jälkeen kammio avattiin ja suodinkankaalle muodostunut kakku voitiin 

punnita sekä mitata sen paksuus työntömitan avulla kolmesta kohdasta. Osa kakusta 

laitettiin uuniin kuiva-ainepitoisuuden määritystä varten. Suodatuksessa ja puristuk-

sessa syntyneen suodoksen massa otettiin ylös. Ennen seuraavaa koetta kammio ja 

suodosastia pestiin vedellä sekä lisättiin tarvittaessa lietenäytettä säiliöön. Päivän 

päätteeksi säiliö, suotimen putkistot sekä kammio pestiin. 

 

9.6 Fluoresenssilukija 

 

Fluoresenssilukijalla tehtävät testit alkoivat mikrolevyn täyttämisellä, joka tehtiin 

koesuunnitelman mukaan. Testeissä käytettiin kirkkaita mikrolevyjä, joissa oli 96 

kuoppaa. Yhteen kuoppaan pipetoitiin haluttu määrä yhtä fluorokromia: Propidium 

Iodidea 20 µl tai Calcein AM:ä 20 µl. Fluorokromin päälle pipetoitiin 100 µl bio-

lietettä. Mittauksen luotettavuuden takia tehtiin vähintään kolme rinnakkaista mitta-

uspistettä. Lisäksi joka toiseen kuoppariviin annosteltiin ainoastaan biolietettä mitta-

uspisteiden vertailtavuuden takia.  

 

Kun mikrolevy oli täytetty, laitettiin fluoresenssilukija päälle ja annettiin sen lämme-

tä hetken. Tietokoneelta avattiin Old Ascent –tiedonkeruuohjelma sekä laitettiin täy-

tetty mikrolevy lukijan sisään. Ennen mittauksen aloitusta säädettiin halutut paramet-

rit tiedonkeruuohjelmaan. Lukijan mittaustilana käytettiin Kinetics-asetusta, jolloin 

lukija käy jokaisen kuopan läpi kerran, pitää 3 minuutin tauon ja uusii mittauksen. 

Yhteensä mittauskierroksia saattoi olla enintään 20 kpl, mutta luotettavuuden kannal-
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ta riittäväksi määräksi todettiin kolme mittauskierrosta. Mittaustilan lisäksi säädettiin 

käytettävät aallonpituudet. Kun fluorokromina käytettiin Propidium Iodidea, oli eksi-

taatiovalon aallonpituus 544 nm ja emissiovalon aallonpituus 590 nm. Vastaavasti 

Calcein-AM:lle käytetty eksitaatiovalon aallonpituus oli 485 nm ja emissiovalon 

aallonpituus 520 nm. Parametrien asettamisen jälkeen aloitettiin varsinainen mittaus, 

jonka jälkeen tulokset oli heti hyödynnettävissä. 
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10 TULOKSET 

 

Työn tutkimukset suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan 

laitoksen suodatuslaboratoriossa aikavälillä 25.7.2011–18.1.2012. Laboratoriotutki-

musten avulla pyrittiin tutkimaan monipuolisesti työssä käytettyjen sähkösovellusten 

sopivuutta biolietteelle sekä primääri- ja biolietteen seoksille. Tutkimukset koostui-

vat referenssitesteistä, joiden pohjalta tehtiin varsinaiset elektro-kuivaustestit sekä 

tasa- että vaihtovirralla. Lisäksi tutkittiin erilaisten mittausten avulla lietteessä tapah-

tuvia muutoksia ja niiden vaikutusta sähkökäsittelyyn. Seuraavissa kappaleissa käsi-

tellään tarkemmin laboratoriotutkimuksista saatuja tuloksia. 

 

10.1 Referenssitestit 

 

Elektrokuivauksen laboratoriotutkimukset aloitettiin referenssitesteillä, joissa tutkit-

tiin primääri- ja biolietteen toimivuutta suodattimissa. Referenssitestien avulla selvi-

tettiin lietteiden suodatusominaisuuksia sekä niiden käyttäytymistä polymeerin kans-

sa. Oli myös löydettävä sopivat näytemäärät eri suodattimilla, jotta tulokset olisivat 

laadukkaita ja varsinaiset sähkötestit voitaisiin suorittaa mahdollisimman sujuvasti. 

Referenssitestit tehtiin tehtaan A primääri- ja biolietteelle. Koska testeissä oli muka-

na useita liete-eriä, tehtiin jokaisesta liete-erästä referenssitestit. Kyseiset testit eivät 

sisälly tähän referenssitestien tarkasteluun, vaan ne ovat mukana vertailtaessa sähkö-

kuivauksen tehoa lietteeseen. Kaikkien referenssitestien tulokset on esitetty liitteissä 

2 ja 3. 

 

10.1.1 Büchner-suodatin 
 

Referenssitestit aloitettiin Büchner-suodattimella. Büchner-suodattimessa muodostu-

va imu voi vaikuttaa eritavoin lietteiden suodattumiseen, minkä takia laboratoriotestit 

oli aloitettava määrittämällä testeissä käytettävät parametrit. Muuttujia oli kaiken 

kaikkiaan kolme: näytemäärä, annosteltavan polymeerin määrä sekä biolietteen ja 

primäärilietteen erilaiset yhdistelmät. Koesuunnitelma rakennettiin muuttujien poh-

jalta kuvan 26 mukaisesti. Koesuunnitelmaan siis valittiin jokaisesta parametrista 

minimi- ja maksimiarvot sekä niiden väliltä saatavat keskiarvot. Näin suodatustestien 



 

tuloksista voitaisiin nähdä, miten para

siin tehdä luotettavammin. Testeissä noudatettu koesuunnitelma käy tarkemmin ilmi 

liitteestä 1.  

 

Kuva 26. Laboratoriokokeissa tarkastellut kolme muuttujaa koesuunnitelmassa. X

määriliette

 

Jokainen testipiste tehtiin yhden kerran, minkä takia testit suoritettiin satunnaisessa 

järjestyksessä. Näin voitiin pienentää satunnaisten muuttujien (m

meerin vaikutus, suod

pistettä, joissa testattaisiin myös sähkön vaikutusta. Pisteet valittiin suodatusajan ja 

suodatuksessa muodostuneen kakun kuiva

niiden keskiarvoja painotettiin valinnoissa. Valitut testipisteet on esitettynä tauluko

sa 4. Taulukosta on selvästi nähtävissä suodatusaikojen suuret vaihtelut kyseisten 

testien välillä. Büchner

suudessaan liitteessä 2.

 

 

 

 

 

tuloksista voitaisiin nähdä, miten parametrit vaikuttavat toisiinsa ja jatkotestit voita

siin tehdä luotettavammin. Testeissä noudatettu koesuunnitelma käy tarkemmin ilmi 

Laboratoriokokeissa tarkastellut kolme muuttujaa koesuunnitelmassa. X

määrilietteen osuutta, Y-akseli polymeeriannostusta ja Z-akseli näytemäärää.

Jokainen testipiste tehtiin yhden kerran, minkä takia testit suoritettiin satunnaisessa 

järjestyksessä. Näin voitiin pienentää satunnaisten muuttujien (m

meerin vaikutus, suodinkankaat) vaikutusta testien tuloksiin. Tuloksista valittiin neljä 

pistettä, joissa testattaisiin myös sähkön vaikutusta. Pisteet valittiin suodatusajan ja 

suodatuksessa muodostuneen kakun kuiva-ainepitoisuuden perusteella, ja erityisesti 

ja painotettiin valinnoissa. Valitut testipisteet on esitettynä tauluko

. Taulukosta on selvästi nähtävissä suodatusaikojen suuret vaihtelut kyseisten 

Büchner-suodattimen referenssitestien tulokset on nähtävissä kokona

liitteessä 2. 
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metrit vaikuttavat toisiinsa ja jatkotestit voitai-

siin tehdä luotettavammin. Testeissä noudatettu koesuunnitelma käy tarkemmin ilmi 

 

Laboratoriokokeissa tarkastellut kolme muuttujaa koesuunnitelmassa. X-akseli kuvaa pri-

akseli näytemäärää. 

Jokainen testipiste tehtiin yhden kerran, minkä takia testit suoritettiin satunnaisessa 

järjestyksessä. Näin voitiin pienentää satunnaisten muuttujien (muun muassa poly-

uloksista valittiin neljä 

pistettä, joissa testattaisiin myös sähkön vaikutusta. Pisteet valittiin suodatusajan ja 

ainepitoisuuden perusteella, ja erityisesti 

ja painotettiin valinnoissa. Valitut testipisteet on esitettynä taulukos-

. Taulukosta on selvästi nähtävissä suodatusaikojen suuret vaihtelut kyseisten 

suodattimen referenssitestien tulokset on nähtävissä kokonai-
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Taulukko 4. Sähkötesteihin valitut parametrit. 

Testipiste Testatut 

lietteet 

Lietteiden 

osuus seoksesta 

�äytteen 

määrä 

Polymeeri-

lisäys 

Suodatus-

aika 

Kakun kuiva-

ainepitoisuus 

1. Primääri-, 

bioliete 

70/30 500 ml 0 kg/tka,liete 7 min 43 s 13,13 % 

2. Primääri-, 

bioliete 

70/30 700 ml 4,5 kg/tka,liete 3 min 10 s 13,15 % 

3. Primääri-, 

bioliete 

35/65 500 ml 2,25 

kg/tka,liete 

9 min 55 s 11,16 % 

4. Bioliete 100 300 ml 0 kg/tka,liete 17 min 6 s 9,02 % 

 

Primäärilietteen ja biolietteen seokset suodattuivat kaiken kaikkiaan nopeasti ja 

muodostunut kakku oli hyvä rakenteeltaan (kuiva, irtosi suodinkankaasta). Tästä 

syystä jatkotesteihin valittiin suuremmat näytemäärät eli 500 ml ja 700 ml. Näin säh-

kötesteissä saataisiin varmasti riittävä viive. Biolietteen kohdalla tulokset olivat 

päinvastaiset: pelkkää biolietettä suodatettaessa suodatusajat venyivät parhaimmil-

laan yli tunnin mittaisiksi. Koska myös biolietteestä suodattui suurin osa erottuvasta 

suodoksesta jo ensimmäisten minuuttien aikana, ei pitkistä suodatusajoista katsottu 

olevan etua tulosten kannalta. Sen takia näytemääräksi valittiin 300 ml. Myös poly-

meerin vaikutus haluttiin ottaa mukaan myös jatkotesteihin, ja näin primääri- ja bio-

lietteen seoksille otettiin mukaan kaikki polymeerin annostelumäärien vaihtoehdot.  

 

Valittujen testipisteiden väliset erot suodatettaessa käy selvimmin ilmi kuvasta 27. 

Koska suurin osa suodoksesta erottui kakusta ensimmäisten minuuttien aikana ja 

siten myös erot suodattumisessa olivat nähtävissä nopeasti, tarkastellaan kuvassa 27 

ensimmäisiä 30 sekuntia. Kun suodatetaan lieteseosta, jossa on primäärilietettä mu-

kana, nopeutuu suodatus selvästi. Jos taas suodatetaan pelkkää biolietettä, on näyt-

teen vedenerotus heikompaa. Tulokset osoittavatkin hyvin, miten haasteellista bio-

lietteen kuivaus on. 
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Kuva 27. Lieteseosten suodattuminen valituissa testipisteissä. 

 

10.1.2 Painesuodatin 

 

Painesuodattimen testit aloitettiin pelkän biolietteen kanssa. Testeissä pidettiin vaki-

oina osa parametreista, kuten polymeerin määrä (4,5 kg/tka,liete), suodatuspaine (3,5 

bar) sekä puristuspaine (4 bar). Referenssitesteissä etsittiin vain suodatettavan kakun 

massalle arvoa, jota voitaisiin käyttää myöhemmissä testeissä. Kammioon muodos-

tuvan kakun massaan vaikutti suodatusaika: mitä pidempi suodatusaika, sitä enem-

män kammioon kertyi lietemassaa. Siten referenssitesteissä testattiin neljää suodatus-

aikaa: 0 s, 60 s, 120 s ja 180 s. Suodatusajalla tarkoitetaan sitä vaihetta, kun näytettä 

pumpataan säiliöstä puristimen kammioon. Tässä vaiheessa puristusaikaa jatkettiin, 

kunnes suodoksen tulo oli hidastunut. 

 

Suodoksen erottumisnopeus painesuodattimen referenssitesteissä on esitettynä ku-

vassa 28. Kuten kuvasta voi nähdä, ei suodoksen erottumisessa ollut suuria vaihtelui-

ta testien välillä. Sen sijaan kammioon muodostuneen kakun rakenne vaihteli: 60 

sekunnin testin kakun kuiva-ainepitoisuus oli korkein (9,16 %), kun taas pisimpään 

suodatetun kakun kuiva-ainepitoisuus oli matalin (7,88 %). Lisäksi 60 sekunnin tes-

tin kakku oli rakenteeltaan todella hyvä ja pysyi hyvin koossa kammiosta poiston 

jälkeenkin. Muiden testien jälkeen kakut olivat kosteampia. Tarkat tulokset on esitet-

ty liitteessä 3. Edellä mainituista syistä johtuen painesuodattimen testeissä päätettiin 
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käyttää 60 sekunnin suodatusaikaa. 60 sekunnin suodatusaika vastaisi riittävästi 

myös suotonauhapuristimen tilannetta, jossa sähkökenttä vaikuttaisi lietemassaan 

lyhyen hetken. Siten kyseisellä suodatusajalla voitaisiin saada tuloksia, joita voitai-

siin hyödyntää menetelmän jatkokehityksessä. 

 

 

Kuva 28. Painesuodattimen referenssitestit, suodoksen erottumisnopeus. 

 

Suodatusajan määrityksen jälkeen painesuodattimella testattiin eripituisia puristusai-

koja biolietteellä. Suodatuksen kesto oli siis 60 sekuntia ja puristusajat olivat 2 mi-

nuuttia, 4 minuuttia ja 5 minuuttia. Lyhyemmillä puristusajoilla tavoiteltiin myös 

suotonauhapuristimen olosuhteita. Kyseisillä puristusajoilla lietekakku jäi kuitenkin 

todella kosteaksi, jolloin sen siirtelykin vaikeutui. Kakun kosteuden takia ei voitu 

tehdä kakun kuiva-ainepitoisuuden tai paksuuden määrityksiä, joten liitteessä 3 ei ole 

kyseisten referenssitestien tuloksia. Puristusaika päätettiin pitää määrittelemättömän 

pituisena myöhemmissä testeissä: lietekakun puristusta siis jatkettaisiin, kunnes suo-

doksen tulo hidastuisi. 

 

Määritettyjä suodatus- ja puristusaikoja testattiin myös biolietteen ja primäärilietteen 

seoksille. Tehtaan A primäärilietettä käytettäessä ongelmaksi kuitenkin muodostui 

painesuodattimen putkistojen tukkeutuminen. Lieteseoksella, jossa oli primäärilietet-

tä 70 %, ei voitu tehdä lainkaan testejä, sillä suodatin tukkeutui jo ensimmäisestä 

näytteestä. Suodatettaessa lieteseosta, jossa oli primäärilietettä 35 %, saatiin kaksi 

onnistunutta testiä, minkä jälkeen suodatin tukkeutui. Onnistuneiden testien tulokset 
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näkyvät liitteessä 3. Tukkeutumisen jälkeen primäärilietettä seulottiin ja yritettiin 

saada siitä suurimmat putkistoja tukkivat hakkeenpalaset pois. Seulonnasta huolimat-

ta primääriliete tukki suodattimen. Tukkiutumisesta johtuen seostestejä ei voitu tehdä 

painesuodattimella, joten testeissä keskityttiin biolietteen suodattamiseen. 

 

10.2 Tasavirtaan perustuva sovellus 

 

Referenssitestien jälkeen aloitettiin testit sähkökäsittelyn avulla. Eri testien koepis-

teet tehtiin kolme kertaa, minkä jälkeen laskettiin niiden keskiarvo. Näin saatiin luo-

tettavammat tulokset kuin kerran tehdyistä koepisteistä. Testeissä lähdettiin liikkeelle 

tasavirrasta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta lietteisiin. Kuten kappaleessa 9.1.3 

todettiin, oli tasavirtaan perustuvissa sovelluksissa kokeiltavana sekä tasavirta että 

tasavirran pulssitus. Kaikki tasavirtatestien tulokset on esitetty liitteessä 4. Ensim-

mäisenä selvitettiin, minkälainen virran pulssitus tuottaa parhaimman tuloksen ja 

olisi siten käytössä jatkotesteissä. Pulssitustestit tehtiin 300 ml:n biolietenäytteelle, 

jossa ei ollut mukana polymeeria. Anodin potentiaali pidettiin kaikissa testeissä va-

kiona eli +1 V. Katodin potentiaalia testattiin arvoilla -1,5 V, -2 V, -2,5 V ja -3 V. 

Tuolloin virran pulssituksen kesto oli 15 s/3 s, eli 15 s ajan katodin potentiaali oli 

negatiivinen ja 3 s ajan katodin potentiaali oli 0 eli virran kulussa oli tauko, minkä 

jälkeen alkoi uusi pulssitusjakso. Kuten kuvasta 29 näkyy, -1,5 V:n potentiaali tuotti 

pienimmän eron verrattuna referenssiin. Toisaalta -2 V ja sitä suuremmat katodin 

potentiaalit ovat yhtä tehokkaita lietteen suodatuksessa. Siten pulssituksessa käytet-

täväksi katodin potentiaaliksi valittiin -2 V.  
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Kuva 29. Tasavirran pulssitus, katodin potentiaalin testaus. 

 

Seuraavaksi tasavirtaa ja sen vaikutusta kokeiltiin referenssitesteistä saaduille neljäl-

le testipisteelle (taulukko 4). Kaikissa testipisteissä toteutettiin kolme testiä: referens-

sitesti, testi tasavirralla sekä testi virran pulssituksella. Sähkökokeissa anodin poten-

tiaali oli +1 V ja katodin potentiaali -2 V. Pulssituksen kesto oli 15 s/3 s. Ensimmäi-

senä sähkökokeet tehtiin primääri- ja biolietteen seoksille, joissa biolietteen osuus oli 

30 %. 1. testissä näytteen määrä oli 500 ml ja polymeeria ei lisätty näytteeseen. 2. 

testissä näytettä oli 700 ml ja polymeeria 4,5 kg/tka,liete. Kuvista 30 ja 31 voidaan to-

deta, ettei tasavirralla ollut vaikutusta lieteseokseen eikä siten nopeuttanut vedenero-

tusta. 

 

 

Kuva 30. Sähkökäsittelyn vaikutus lieteseokseen, jossa oli primäärilietettä 70 %  

ja biolietettä 30 % (1. testipiste). Näytteessä ei ollut polymeeria. 
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Kuva 31. Sähkökäsittelyn vaikutus lieteseokseen, jossa oli primäärilietettä 70 %  

ja biolietettä 30 % (2. testipiste). Näytteessä oli polymeeria 4,5 kg/tka,liete. 

 

Samat sähkökuivaustestit tehtiin myös 3. testipisteelle eli primääri- ja biolietteen 

seokselle, jossa oli biolietettä 65 %. Polymeeria lisättiin 500 ml:n näytteeseen 2,25 

kg/tka,liete. Kyseisen sähkökokeen tulokset ovat nähtävissä kuvassa 32. Virran pulssi-

tus erosi referenssitestistä parhaimmillaan 5 %. Tasavirralla käsitellyn lieteseoksen 

vesi erottui selkeästi nopeammin: vedenerotus parani parhaimmillaan 27 % verrattu-

na referenssitestiin. Tuloksista voidaankin todeta, että biolietteen osuuden kasvaessa 

myös sähkövirran vaikutus lietteeseen paranee.  

 

 

Kuva 32. Sähkökäsittelyn vaikutus lieteseokseen, jossa oli primäärilietettä 35 %  

ja biolietettä 65 % (3. testipiste). Näytteessä oli polymeeria 2,25 kg/tka,liete. 
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Viimeisenä testipisteenä oli pelkkä bioliete, johon ei lisätty polymeeria. Tällöin vir-

ran pulssitus oli selkeästi tehokkain verrattuna referenssiin (kuva 33), mikä vastaa 

Tuanin (2011, 82) tutkimuksessa saatuja tuloksia. Hän totesi lyhyen virran pulssituk-

sen tehostavan lietteen vedenerotusta. Pulssitus oli parhaimmillaan 71 % tehokkaam-

pi vedenerotukseltaan kuin referenssitesti. Vastaavasti tasavirta tuotti parhaimmillaan 

55 % parannuksen verrattuna referenssiin. Sekä tasavirralla että virran pulssituksella 

parhain tulos vedenerotuksessa syntyi 3. sekunnin kohdalla, minkä jälkeen veden 

erottuminen tasoittui: lopputestin aikana vesi erottui virran pulssituksen avulla noin 

18 % paremmin tasavirran jäädessä muutaman prosentin tasolle. Huomattavaa on, 

että tulokset olivat päinvastaiset verrattuna testipisteeseen 3, jossa tasavirta oli te-

hokkain. 

 

 

Kuva 33. Sähkövirran vaikutus biolietteeseen (4. testipiste). Näytteessä ei ollut polymeeria. 

 

Tasavirtakäsittelyä päästiin testaamaan myös painesuodattimella. Testit tehtiin teh-

taan A biolietteelle, jotta vältyttäisiin suodattimen tukkeutumiselta. Tasavirtakäsitte-

lyjen kestot olivat 3 ja 6 minuuttia. Katodin potentiaali säädettiin -2 V:iin. Virta oli 

noin 0,79 A ja jännite noin 19 V. Tasavirtakäsittely aloitettiin puristusvaiheen alka-

essa. Kuvassa 34 on nähtävissä tasavirtatestin suodatustulokset 200 sekuntiin asti, 

sillä tulokset vaihtelivat suhteessa toisiinsa sinä aikana. Ensimmäisten 130 sekunnin 

aikana tasavirtakäsitellyt lietteet suodattuivat selvästi nopeammin kuin referenssites-

ti. Sen jälkeen referenssitesti oli nopeampi vedenerotukseltaan. Suodatuskokeiden 

alkupuoli kuitenkin viittaa siihen, että sähkökuivauksen yhdistäminen mekaaniseen 

puristukseen tehostaa lietteen veden erottumista. Edellä mainittu on havaittu myös 
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aiemmissa tutkimuksissa: esimerkiksi Lee et al. (2007, 1656) havaitsi, että sähkö-

kuivaus paransi mekaanisella kuivauksella saatua kuivaustulosta. Tuloksista heräsi 

epäilys, että kakunvastus olisi syynä vedenerottumisen heikentymiselle: tasavirtakä-

sittelyn yhteydessä lietepartikkelit luovuttavat helpommin vettä, minkä jälkeen niistä 

muodostuu niin tiivis lietekakku, ettei vesi pääse poistumaan.  

 

 

Kuva 34. Tasavirtakäsittelyjen ja referenssitestin suodattuminen painesuodattimella. 

 

Painesuodattimella kokeiltiin myös virran pulssitusta, mutta katodin potentiaali ei 

toiminut asetusten mukaisesti: asetus oli -2 V, mutta potentiaali vaihteli testin aikana 

+1 V:n ja -4 V:n välillä. Testistä ei siis saatu luotettavia tuloksia. Lisäksi tasavirtakä-

sittelyä painesuodattimella yritettiin tehdä lieteseokselle, jossa oli biolietettä 65 %. 

Painesuodatin kuitenkin tukkeutui heti referenssitestin jälkeen, joten testeistä ei saatu 

tuloksia. 

 

10.3 Vaihtovirtaan perustuva sovellus 

 

Vaihtovirtatesteissä päätettiin käyttää ainoastaan biolietettä, sillä vaihtovirtaan perus-

tuvaa pilottilaitetta on suunniteltu käytettävän ainoastaan biolietteen kuivauksessa. 

Siten laboratoriotutkimukset palvelisivat myös sovelluksen jatkokäyttöä. Bioliete-

näytettä kasvatettiin 300 ml:sta 350 ml:aan, sillä osaa näytteestä ei saatu käsittelyn 

jälkeen pois siilirakenteesta. Siten suuremman näytemäärän avulla suodatuksessa 

olisi kuitenkin suunnilleen 300 ml. Biolietenäytteeseen myös lisättiin polymeeria 4,5 
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kg/tka,liete ennen käsittelyä, jotta testit vastaisivat todellista tilannetta. Vaihtovirtatestit 

aloitettiin niin, että lietettä käsiteltiin vaihtovirralla kolmen minuutin ajan. Vaihtovir-

ran jännite asetettiin 6 V:iin ja taajuus 60 Hz:iin. Sekoitus asetettiin 2:een (asteikko 

1-10). Vaihtovirtatestiä verrattiin tasavirralla ja virran pulssituksella käsiteltyjen 

näytteiden suodattuvuuteen seuraavilla kombinaatioilla: 

 

• Vaihtovirtakäsittely, tavallinen suodatus vs. virran pulssitus suodatuksessa 

• Vaihtovirtakäsittely, tavallinen suodatus vs. tasavirta suodatuksessa 

• Vaihtovirtakäsittely, tavallinen suodatus vs. 2-vaiheinen käsittely 

 

Kuten kappaleessa 9.1.4. todettiin, toteutettiin vaihtovirtakäsittely erillään suodatuk-

sesta. Vaihtovirralla käsitelty lietenäyte voitiin suodattaa joko ilman sähkökäsittelyä 

tai tasavirralla, jolloin lietenäyte käsiteltäisiin 2-vaiheisesti. 2-vaiheinen käsittely 

kuvaa tilannetta, jossa liete käsiteltäisiin ensin vaihtovirralla esimerkiksi putkistossa 

ja sen jälkeen tasavirralla esimerkiksi suotonauhapuristimessa. Mikäli suodatuksessa 

käytettiin tasavirtaa, oli katodin potentiaali -2 V ja virran pulssituksessa pulssituksen 

kesto 15 s/3 s. Myös tasavirtakäsittelyissä lisättiin lietteeseen polymeeria. Eri käsitte-

lyvariaatioiden tarkemmat tulokset selviävät liitteen 5 kohdasta 1. 

 

Vaihtovirtakäsittely nopeutti selkeästi lietteen vedenerotuskykyä verrattuna tasavir-

ralla käsiteltyyn lietteeseen, kuten kuvasta 35 voi nähdä. Molemmat sähkökuivaukset 

olivat nopeimmillaan 3. sekunnin kohdalla: vaihtovirtatesti oli parhaimmillaan 41 % 

nopeampi suodattuvuudeltaan kuin referenssitesti tasavirtatestin yltäessä 38 %:n 

eroon. Suodatuksen edetessä erot tasoittuivat, ja vaihtovirtakäsitelty suodattui noin 

20 % ja tasavirtakäsitelty liete noin 5 % referenssitestiä nopeammin. 
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Kuva 35. Vaihtovirtatestin ja tasavirtatestin suodattuminen verrattuna referenssitestiin. 

 

Vaihtovirtakäsittely nopeutti lietteen vedenerotusta myös verrattuna virran pulssituk-

seen (kuva 36). Vaihtovirtakäsittely paransi lietteen vedenerotusta kolmen ensimmäi-

sen sekunnin aikana enimmillään 41 % verrattuna referenssitestiin ja tasoittui lopulta 

20 %:iin. Virran pulssitus ylsi parhaimmillaan 61 %:n vedenerotuksen lisäykseen, 

mutta ero tasoittui 5-6 %:n tasolle. Kuten kuvasta 36 voidaan nähdä, oli virran pulssi-

tus parempi aivan ensimmäisten sekuntien aikana, mutta vaihtovirta nopeutti veden 

suodattumista kaiken kaikkiaan eniten. 

 

 

Kuva 36. Vaihtovirtatestin ja pulssitustestin suodattuminen verrattuna referenssitestiin. 

 

Vaihto- ja tasavirran lisäksi verrattiin keskenään erilaisia variaatioita 2-vaiheisesta 

käsittelystä: vaihtovirtakäsittelyn lisäksi liete käsiteltiin tasavirralla tai virran pulssi-
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tuksella suodatuksen yhteydessä. Kuten edellä, myös näissä testeissä vaihtovirta hel-

potti lietteen kuivausta (kuva 37). Suurimmat erot veden suodattumisessa tuottivat 2-

vaiheiset käsittelyt: ensimmäisten sekuntien aikana vaihtovirran yhdistäminen virran 

pulssitukseen paransi veden erottumista 74 %, ja vaihtovirta + tasavirta -yhdistelmä 

nopeutti suodattumista 77 % referenssitestiin verrattuna. Kokonaisuudessaan par-

haimman vedenerotustuloksen tuotti vaihtovirran ja virran pulssituksen yhdistelmä. 

Yksittäiset käsittelyt paransivat veden erottumista aiemmin kuvatulla tavalla eli vaih-

tovirta +41 %, virran pulssitus +61 % ja tasavirta 38 %. 

 

 

Kuva 37. Vaihtovirta- ja tasavirtakäsittelyiden variaatioiden vaikutus lietteeseen. 

 

Myöhemmin laboratoriokokeiden aikana 2-vaiheista käsittelyä kokeiltiin myös voi-

makkaamman vaihtovirtakäsittelyn kanssa, jolloin virran suuruus oli 10 A ja vaihto-

virtakäsittelyn kesto oli 6 minuuttia. Uusittujen testien tulokset löytyvät liitteen 5 

kohdasta 2. Voimakkaammasta käsittelystä johtuen myös tulokset erosivat suuresti 

(kuva 38). Suodatusten ensimmäisten sekuntien aikana olivat 2-vaiheiset käsittelyt 

jälleen nopeimpia: vaihtovirran yhdistäminen virran pulssitukseen paransi lietteen 

vedenerotusta yli 3-kertaisesti (+320 %) ja yhdistettynä tasavirtaan yli 2-kertaisesti 

(+270 %). Tämän jälkeen veden erottuminen hidastui mahdollisesti kakunvastuksen 

vaikutuksesta, ja ero tasoittui molemmissa versioissa +30 %:n tasolle. Virran pulssi-

tus (ei vaihtovirtaa mukana) ylsi 65 %:n vedenerottumisen tehostumiseen ensimmäi-

sen kolmen sekunnin aikana, ja ero referenssitestiin tasoittui lopulta +2-3 %:n tasolle. 
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0,5 minuutin kohdalla vaihtovirtakäsittelyn ja tavallisen suodatuksen yhdistelmä 

erottui nopeimpana parantaen vedenerotusta parhaimmillaan 37 %. Ilman vaihtovir-

taa tehty tasavirtakäsittely ei parantanut lietteen vedenerotusta lainkaan verrattuna 

referenssitestiin. Voimakkaampi 2-vaiheinen käsittely näyttäisi siis tehostavan liet-

teen kuivausta merkittävästi. 

 

 

Kuva 38. Vaihtovirta- ja tasavirtakäsittelyiden variaatioiden vaikutus lietteeseen,  

kun vaihtovirran voimakkuutta kasvatettiin. 

 

Koska vaihtovirtakäsittely todettiin kaiken kaikkiaan tehokkaaksi lietteen kuivauk-

sessa, jatkettiin laboratoriokokeita vaihtovirralla tutkimalla käsittelyyn vaikuttavia 

parametreja. Vaihtovirran kannalta kiinnostavia parametreja olivat: 

 

• jännitteen suuruus 

• taajuuden suuruus 

• polymeerin määrä 

• sekoituksen vaikutus 

• käsittelyajan pituus 

• virran suuruus 
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Liitteen 5 kohdat 3-4 ja 7-11 sisältävät edellä mainittuihin parametreihin liittyvien 

testien tulokset. Vaihtovirtakäsittelyn jännitteen vaikutusta testattaessa käytettiin 

jännitteenä 4 V, 6 V ja 8 V, jolloin virran suuruus oli noin 7 A. Taajuus oli 60 Hz ja 

käsittelyn kesto 3 minuuttia. Kuvasta 39 voi nähdä, että jännitteen suuruudella oli 

pientä vaikutusta veden erottumisen paranemiseen. Pienelläkin jännitteellä vaihtovir-

ta nopeuttaa lietteen vedenerotusta verrattuna referenssitestiin. Jotta jännitteen vaiku-

tus olisi voitu todeta paremmin, olisi se vaatinut kattavampia testejä ja mahdollisesti 

suurempien jännitteiden käyttöä. Suurempi jännite olisi kuitenkin tarkoittanut myös 

suurempaa virran määrää, mikä ei olisi järkevää käytännön syistä; suuremman virran 

käyttö heikentäisi sovelluksen energiatehokkuutta ja sitä kautta kannattavuutta. 

 

 

Kuva 39. Jännitteen vaikutus vaihtovirtakäsittelyyn ja lietteen suodattumiseen. 

 

Jännitetestien yhteydessä todettiin, että virran ja jännitteen suuruudet vaihtelivat 

vaihtovirtakäsittelyn aikana: käsittelyn edetessä jännite pieneni, kun taas virta kasvoi. 

Havainto oli päinvastainen verrattuna esimerkiksi Glendinningin et al. (2010, 422), 

Raatsin et al. (2002, 238) ja Yuanin & Wengin (2006, 92) tutkimuksissa tehtyihin 

havaintoihin. Kyseiset tutkijat havaitsivat sähkövirran pienenevän kakun kuivuessa. 

Heidän tutkimuksissa vesi pääsi poistumaan lietteestä elektrokuivauksen aikana, jol-

loin elektrodien ja lietteen sisältämän veden välinen kontakti väheni. Tämän työn 

vaihtovirtakäsittelyssä lietteen vesisisältö pysyi kuitenkin samana (veden suodattu-

minen tapahtui vasta myöhemmin), jolloin sähkövirta pääsi vaikuttamaan lietteeseen 

paremmin koko käsittelyn ajan. 
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Tehdystä havainnosta johtuen virran ja jännitteen vaihteluita tarkkailtiin erillisen 

testin yhteydessä, jonka tulokset on esitettynä taulukossa 5. Testissä siis käsiteltiin 

vaihtovirralla 300 ml:n ja 1000 ml:n biolietenäytteitä kolmen minuutin ajan. 300 

ml:n lietenäytettä käsiteltäessä jännite säädettiin alussa noin 6 V:in ja taajuus 60 

Hz:iin. Kolmen minuutin aikana jännite pieneni yhteensä 5 % ja virta kasvoi lähes 4 

%. 1 000 ml:n näyte käsiteltiin samoilla asetuksilla kuin 300 ml:n näyte, jolloin pie-

nempi jännite aiheutti suuremman virran. Testin aikana jännitteessä ja virrassa tapah-

tui vain pieniä muutoksia. Edellä tehdyt huomiot viittaisivat siihen, että biolietteen 

sähkönjohtokyky paranee sähkökäsittelyn vaikutuksesta. Sähkönjohtokyvyn kasvu 

taas viittaisi siihen, että lietteeseen liuenneiden aineiden määrä kasvaa. Jännitteen ja 

virran muutosten perusteella vaikuttaisi siis siltä, että vesi pääsee poistumaan solun 

sisältä vaihtovirran avulla. Erot tämän tutkimuksen ja aiempien tutkimusten havain-

tojen välillä viittaavat myös siihen, että suodatuksesta/kuivauksesta erillään tehty 

sähkökäsittely voisi vaikuttaa lietteeseen paremmin, kun liete ei pääsisi kuivumaan 

käsittelyn aikana eikä näin ollen lietteen veden ja elektrodien välinen kontakti heik-

kenisi. Tätä tukee myös se, että vaihtovirtakokeissa lietteen veden erottuminen oli 

kokonaisuudessaan parempaa (esimerkiksi kuva 36). Vastaavasti virran pulssitus 

tuotti hetkittäisesti paremman vedenerotuksen, ja vedenerotus heikkeni sen jälkeen 

selvästi.  

 

Taulukko 5. Jännitteen ja virran vaihtelut vaihtovirtakäsittelyn aikana. 

 300 ml:n biolietenäyte 1 000 ml:n biolietenäyte 

Aika [min] Jännite [V] Virta [A] Jännite [V] Virta [A] 

0 6,23 7,4 2,58 9,16 

1 6,14 7,48 2,57 9,16 

2 6,03 7,58 2,55 9,18 

3 5,92 7,68 2,53 9,19 

Muutos yhteensä -5,0 % +3,8 % -1,9 % +0,33 % 

 

Jännitteen jälkeen vaihtovirtatesteissä siirryttiin tarkastelemaan taajuuden vaikutusta 

lietteenkäsittelyssä. Testattavat taajuudet olivat 20 Hz, 40 Hz ja 60 Hz. Jännite oli 6 

V ja virta noin 6 A. Kuten kuvasta 40 voi nähdä, oli 40 Hz:n testi ainoa, joka tuotti 

positiivisen vaikutuksen vedenerottumiseen verrattuna referenssitestiin. Muut vaih-
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tovirtatestit olivat referenssiä hitaampia vedenerotukseltaan. Tuloksista heräsikin 

epäily, ettei tehtaan A bioliete ja sen mikrobit olisi normaalissa tilassa. Vaihtovirran 

heikolle vaikutukselle löytyi myös syy, sillä tehtaalla oli ollut vuosihuoltoseisokki 

syyskuussa 2011. Sellutehtaan seisokki kesti yhdeksän päivää, mutta paperitehdas oli 

osittain pysäytettynä melkein kolme viikkoa. Seisokin aikana tehtaalta tulleiden jäte-

vesien koostumus oli vaihdellut voimakkaasti, minkä takia myös jätevedenpuhdista-

mon mikrobien elinolosuhteet olivat muuttuneet. Sen seurauksena bioliete oli epä-

normaalissa tilassa useita viikkoja eikä sähkökäsittely vaikuttanut siihen aikaisempi-

en testien tavoin. 

 

 

Kuva 40. Taajuuden vaikutus suodattumiseen. 

 

Biolietteen tilasta johtuen sille tehtiin lisätesti, jonka avulla pyrittiin selvittämään, 

vaikuttaako voimakkaampi käsittely lietteeseen. Taajuutena käytettiin 60 Hz ja virta-

na 10 A. Vaihtovirtakäsittelyn kesto oli 3, 6 ja 9 minuuttia. 10 A:n käsittely paransi 

lietteen vedenerotusta lyhyelläkin käsittelyajalla. Kuvassa 41 on esitetty tulokset 3 ja 

9 minuutin testeistä. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että vaihtovirtakäsittelyn 

parametreja muuttamalla voidaan vaikuttaa lietteeseen, vaikka se olisi huonossa kun-

nossa ja sisältäisi mahdollisesti tavallista enemmän kuollutta solumassaa. Tarkemmat 

tulokset kyseisestä lisätestistä löytyvät liitteen 5 kohdasta 5. 
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Kuva 41. Voimakkaan vaihtovirtakäsittelyn vaikutus lietteen suodattumiseen. 

 

Onnistuneesta voimakkaammasta vaihtovirtakäsittelystä huolimatta jatkotestit halut-

tiin suorittaa normaalitilassa olevalle biolietteelle. Tästä syystä testien aikana kokeil-

tiin tehtaan B biolietettä. Testattava näytemäärä pidettiin samana (350 ml), mutta 

polymeerin annostusajankohtaa muutettiin. Ensimmäisessä sähkötestissä polymeeri 

annosteltiin ennen sähkökäsittelyä. Sähkökäsittelyn jälkeen lietepolymeeriseos oli 

muuttunut ja seokseen oli muodostunut lietepaakkuja. Tämä vaikutti lietteen suodat-

tumiseen ja näin vääristi tuloksia. Sähkökäsittelyn vaikutuksen takia tehtaan B liet-

teen polymeeri lisättiin siis vaihtovirtakäsittelyn jälkeen, ennen suodatusta. Ensim-

mäinen erilaiselle lietteelle tehty testi osoitti, että sähkökäsittely vaikuttaa eri tavoin 

erilaisiin lietteisiin ja polymeereihin. 

 

Ensimmäisissä tehtaan B lietteelle tehdyissä testeissä tutkittiin erilaisten käsittelyai-

kojen ja taajuuksien vaikutusta vaihtovirtakäsittelyssä. 3, 6 ja 9 minuutin käsittelyai-

koja kokeiltaessa pidettiin taajuus ja virta vakioina. Taajuus oli 60 Hz, ja virraksi 

valittiin 10 A. Testeissä käytettiin suurta virtaa, jotta saataisiin heti selville, toimiiko 

käsittely uuden lietteen kanssa. Kuten kuvasta 42 voi nähdä, oli 3 minuutin testillä 

pienin teho lietteeseen, kun taas 6 ja 9 minuutin testit vaikuttivat eniten. Pidemmän 

käsittelyajan tehon huomasivat myös Yuan & Weng (2003, 727). 6 minuutin käsitte-

ly paransi vedenerotusta parhaimmillaan 79 % verrattuna referenssitestiin, mutta ero 

tasaantui hyvin nopeasti +23 %:iin. Lisäksi tuloksista on nähtävissä se, että 3 ja 6 
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minuutin välillä käsittely tehoaa parhaiten lietteeseen, sillä sinä aikana syntyvät suu-

rimmat erot vedenerottumisen nopeudessa. 10 A:n virtaa käytettäessä todettiin, että 

lietenäytteen pinnassa syntyi ajoittain kuplia vaihtovirtatestien aikana. Liitteen 5 

kohdasta 6 löytyvät testin tarkemmat tulokset. 

 

 

Kuva 42. Erilaiset käsittelyajat ja niiden vaikutus tehtaan B lietteeseen. 

 

Myös taajuustesteissä päätettiin käyttää 10 A:n virtaa testien vertailtavuuden takia. 

Käsittelyn kestoksi valittiin 6 minuuttia käsittelyaikatestin tulosten perusteella. Tes-

tattavat taajuudet olivat 20 Hz, 40 Hz ja 60 Hz, joista 60 Hz tehosi parhaiten bioliet-

teeseen (kuva 43). Kuten edellisessä testissä, oli 60 Hz:n testin ja referenssitestin 

välillä eroa +79 %. Vastaavasti 60 Hz:n taajuus paransi lietteen vedenerotusta par-

haimmillaan 70 % verrattuna 20 Hz:n taajuuteen, ja testien edetessä ero kaventui +7 

%:iin. Tehtaan B taajuustestin tulokset on esitetty liitteen 5 kohdassa 7. 
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Kuva 43. Erilaisten taajuuksien vaikutus vaihtovirtatestissä. 

 

Käsittelyaika- ja taajuustesteissä todettiin, että suurta virranmäärää käytettäessä liete 

lämpenee huomattavasti. Siitä johtuen 10 A:n virralla tehtiin lisätesti, jossa mitattiin 

lietteen arvojen vaihtelua. Tehtaan B biolietettä käsiteltiin 3 minuutin, 6 minuutin ja 

9 minuutin ajan. Käytetty taajuus oli 60 Hz. Testeissä seurattiin lietteen redox-

potentiaalin (Eh), pH:n, sähkönjohtokyvyn (σ) sekä lämpötilan (T) vaihteluita. Liet-

teessä tapahtuvat muutokset on nähtävissä taulukossa 6. Jo kolmen minuutin aikana 

lämpötila nousi yli 26 %. Myös sähkönjohtokyky nousi 7,9 %. Mirja Salkinoja-

Salosen (haastattelu 16.1.2012) mukaan johtokyvyn nousu on peräisin solujen ha-

joamisesta. Suurimmat muutokset tapahtuivat jälleen 3 ja 6 minuutin välillä. Koska 

suuri virranmäärä johtaa nopeaan lämmönnousuun ja vaikuttaa siten heikentävästi 

testien tuloksiin, on syytä käyttää mahdollisimman alhaista virtaa myös testeissä. 
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Taulukko 6. 10 A:n vaikutus lietteen ominaisuuksiin. 

Ennen käsittelyä Käsittelyn jälkeen Muutos 

Kesto 3 min 

Virta 10,11 A 

Jännite 11,79 V 

Eh = -366 mV 

pH 7,53 

σ = 2,93 mS/cm 

T = 22,8 °C 

Virta 9,97 A 

Jännite 10,59 V 

Eh = -367 mV 

pH 7,58 

σ = 3,18 mS/cm 

T = 30,9 °C 

 

 

+7,9 % 

+26,2 % 

Kesto 6 min 

Virta 9,95 A 

Jännite 11,99 V 

Eh = -366 mV 

pH 7,53 

σ = 2,93 mS/cm 

T = 22,6 °C 

Virta 9,89 A 

Jännite 9,20 V 

Eh = -363 mV 

pH 7,51 

σ = 3,65 mS/cm 

T = 38,7 °C 

 

 

+19,7 % 

+41,6 % 

Kesto 9 min 

Virta 10,25 A 

Jännite 11,91 V 

Eh = -366 mV 

pH 7,53 

σ = 2,93 mS/cm 

T = 22,5 °C 

Virta 10,07 A 

Jännite 8,41 V 

Eh = -362 mV 

pH 7,38 

σ = 3,94 mS/cm 

T = 45,0 °C 

 

 

+25,6 % 

+50,0 % 

 

Tehtaan B lietteelle kokeiltiin matalampia sähkövirran määriä, mutta vaihtovirtakä-

sittelyillä ei ollut lietteeseen vaikutusta: vedenerotus ei parantunut verrattuna refe-

renssiin. Myöskään 10 A:n virtamäärä ei tuottanut eroa referenssin ja vaihtovirran 

välille, joten lietteen todettiin olevan epänormaalissa tilassa. Huomioitavaa on, että 

lietteen sähkönjohtokyky oli puolittunut edellisiin testeihin verrattuna. Syy lietteen 

tilalle löytyi tehtaan B syysseisokista, joka kesti viikon. Tehtaan A biolietteelle teh-

dyissä testeissä tehty havainto sähkökäsittelyn sopimattomuudesta epänormaalille 

lietteelle sai siis varmistuksen. 

 

Tehtaan B biolietteen ongelmien takia testeissä siirryttiin kokeilemaan jälleen tehtaan 

A lietteitä. Tehtaan A bioliete oli laadultaan normaalia, ja vaihtovirtakäsittelyllä saa-

tiin eroja aikaiseksi. Vaihtovirtatestejä voitiin siis jatkaa, ja seuraavana testattavana 

muuttujana oli polymeerin määrä. Testissä käytettiin 6 A:n virtaa, 60 Hz:n taajuutta 

ja käsittelyaika oli 6 minuuttia. Biolietteeseen annosteltiin ennen vaihtovirtakäsitte-

lyä polymeeria 0/4,5/9 kg/tka,liete. Kaikille polymeerinannostelutesteille tehtiin sekä 

referenssi- että vaihtovirtakoe. Kaiken kaikkiaan vaihtovirtatestit olivat suodattumi-

seltaan nopeampia kuin vastaavat referenssitestit (kuva 44). Huomioitavaa tuloksissa 

on se, että 4,5 kg/t:n vaihtovirtatesti nopeutti veden erottumista selkeästi verrattuna 
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vastaavaan referenssitestiin, mutta myös verrattuna 9 kg/t:n referenssitestiin. Kysei-

nen tulos osoittaa sen, että vaihtovirran avulla voidaan selvästi tehostaa veden erot-

tumista. Toisaalta polymeerin annostusta voidaan pienentää sen heikentämättä liet-

teen kuivaustulosta. Vaihtovirtatestien välisistä eroista voidaan myös päätellä, että 

vaihtovirta pystyy paremmin vaikuttamaan lietteeseen, jossa on suurempia lieteflok-

keja. 

 

 

Kuva 44. Polymeerin vaikutus vaihtovirtatestissä. 

 

Jatkotutkimuksia ajatellen kiinnostava muuttuja sähkötesteissä oli myös lietteen se-

koitus käsittelyn aikana. Testeissä käytetyn sekoittimen pyörimisnopeutta voitiin 

säätää asteikolla 1-10, ja aiemmissa testeissä sekoitin oli säädetty 2:een. Sekoitustes-

teissä nopeuksiksi valittiin 0/2,5/5. Polymeeria annosteltiin 4,5 kg/tka,liete. Käytetty 

taajuus oli 60 Hz, kesto 6 minuuttia ja virran määrä 6 A. Nopein sekoitus oli hitain 

vedenerotukseltaan sekä referenssi- että vaihtovirtatestissä (kuva 45). Parhaiten vesi 

erottui lietteestä, kun sekoitusnopeus oli 2,5 tai kun sekoitusta ei ollut lainkaan vaih-

tovirtakäsittelyn yhteydessä. Referenssitestien eroista voidaan päätellä, että sekoitus 

mahdollisesti rikkoo polymeerin ansiosta muodostuneita lieteflokkeja. Vaihtovirtakä-

siteltyjen lietteiden välillä on nähtävissä referenssitesteihin verrattuna suurempia 

eroja, joiden syynä voi olla edellä mainittu lieteflokkien rikkoutuminen. Polymeeri-

testien yhteydessä todettiin, että sähkö vaikuttaa paremmin flokkautuneeseen liettee-

0

20

40

60

80

100

120

0 3 6 9

1
2

1
5

1
8

2
1

2
4

2
7

3
0

M
a

ss
a

, 
[g

]

Suodatuksen kesto, [s]

Referenssi 0 kg

Vaihtovirta 0 kg

Referenssi 4,5 kg

Vaihtovirta 4,5 kg

Referenssi 9 kg

Vaihtovirta 9 kg



94 

 

seen. Lieteflokkien rikkoutuminen sekoituksen yhteydessä voi siis heikentää vaihto-

virran tehoa. Tulosten perusteella vaihtovirtakäsittely kannattaisi toteuttaa siten, että 

lietteen sekoittaminen olisi mahdollisimman vähäistä. 

 

 

Kuva 45. Sekoituksen vaikutus vaihtovirtakäsittelyssä. 

 

Seuraavaksi jatkettiin vaihtovirran testaamista lyhyemmillä käsittelyajoilla ja pie-

nemmillä virran määrillä. Kyseisillä testeillä haluttiin selvittää niitä raja-arvoja, joilla 

käsittely toimisi ja siten laajentaa sovelluksen käyttöalueita. Lyhyempää käsittelyai-

kaa kokeiltaessa käytettiin 6 A:n virtaa, 60 Hz:n taajuutta ja vaihtovirtakäsittelyn 

kestot olivat 0 minuuttia (referenssi), 1,5 minuuttia ja 3 minuuttia. Testattava bio-

lietenäyte oli haettu tehtaalta A. Jo 1,5 minuutissa syntyi pientä eroa referenssin ja 

käsitellyn lietteen välille (kuva 46). Kuitenkin 3 minuuttia oli selkeästi parempi, ja se 

nopeutti merkittävästi veden erottumista. 3 minuutin vaihtovirtakäsitellyn lietteen 

vedenerottuminen oli parhaimmillaan 37 % nopeampaa verrattuna referenssitestiin, 

kun taas 1,5 minuutin testi paransi vedenerottumista 16 %. 
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Kuva 46. Lyhyemmät käsittelyajat vaihtovirtasovelluksessa. 

 

Pienempiä virran määriä testattaessa kokeiltiin 0 A:n (referenssitesti), 3 A:n ja 6 A:n 

virtaa. Taajuus oli 60 Hz ja käsittelyn kesto 6 minuuttia. 3 A:n virtatesti paransi ve-

denerottumista 12 % ja 6 A:n testi 32 % verrattuna referenssitestiin. Pienelläkin vir-

tamäärällä voidaan siis saavuttaa hyötyä vaihtovirtakäsittelyssä. Kuvassa 47 on näh-

tävissä testien tulokset ensimmäisten 100 sekunnin ajalta. 

 

 

Kuva 47. Pienempien virtamäärien vaikutus lietteen suodattuvuuteen. 

 

Vaihtovirtakäsittelyä kokeiltiin myös painesuodattimella. Bioliete käsiteltiin ensin 

vaihtovirtasovelluksessa, minkä jälkeen näyte kaadettiin suodattimen säiliöön. Käsit-

telyn tehoa lietteeseen ei kuitenkaan voitu tutkia kunnolla, sillä suodattimen puris-
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tuspaine vaihteli puristusvaiheen aikana. Tästä syystä testien tulokset olivat epä-

luotettavia eikä niitä otettu tähän työhön mukaan. 

 

10.4 Lietteen ominaisuuksien mittaukset 

 

Tulosten käytettävyyden ja vertailtavuuden takia tutkimuksissa seurattiin lietteen 

ominaisuuksien vaihtelua. Lietteestä määritettiin kerran tuhkapitoisuus sekä jokaise-

na testipäivänä kuiva-ainepitoisuus. 

 

10.4.1 Lietteen kuiva-ainepitoisuus 
 

Tehtailta haettujen lietteiden kuiva-ainepitoisuudet vaihtelivat testien aikana. Teh-

taan A biolietteen kuiva-ainepitoisuus oli 3,08-4,51 %, kun taas tehtaan B biolietteel-

le määritettiin 2,25-2,57 % kuiva-ainepitoisuuksia. Kuiva-ainepitoisuuksista voidaan 

nähdä, että tehtaan A bioliete oli selkeästi sakeampaa. Ero oli myös nähtävissä sil-

mämääräisesti: tehtaan A bioliete oli väriltään tumman ruskeaa ja tehtaan B liete oli 

vaaleampaa. Koska tehtaan B bioliete oli laimeampaa, vaikuttivat vaihtovirtatestit 

sen suodattumiseen eritavalla kuin tehtaan A lietteellä: vaihtovirtakäsittelyn vaiku-

tuksesta vapautunut vesi erottui lietteestä helpommin, kun kakun lietepartikkelit ja 

niiden kokoonpuristuminen eivät muodostaneet niin suurta vastusta. Näytteistä mää-

ritetyt kuiva-ainepitoisuudet ovat tarkemmin esitettynä liitteissä 7 ja 8. Tulosten pe-

rusteella näyttää siltä, että käsiteltävän lietteen kuiva-ainepitoisuus on yksi sähkökä-

sittelyn tehoon vaikuttavista tekijöistä. Tämän todentaminen vaatisi lisätestejä erilai-

silla biolietteillä.  

 

Sähkökäsittelyiden vaikutuksia lietteisiin tarkastellaan yhteenvedon muodossa liit-

teessä 6. Liitteeseen on koottu eri testeistä saatujen lietekakkujen kuiva-

ainepitoisuuksia sekä niiden suodatusaikoja Büchner-suodattimella. Tuloksista on 

nähtävissä, ettei sähkökäsittelyllä saatu nostettua lopullisen lietekakun kuiva-

ainepitoisuutta. Sen sijaan suodatusajat puolittuivat, vaikka kakun kuiva-

ainepitoisuus oli lähestulkoon yhtä korkea. Nämäkin tulokset viittaavat siihen, että 

sähkökäsiteltyä lietettä suodatettaessa kakunvastus kasvaa, jolloin vettä ei saada ero-

tettua enempää suodatuksen avulla. 
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Painesuodattimen testeissä päästiin samansuuruisiin lietteen kuiva-ainepitoisuuksiin 

kuin Büchner-suodattimella, mutta suodatusajat olivat huomattavasti pidempiä. Esi-

merkki painesuodattimella tehdyistä testeistä on taulukossa 7. Testien tulokset olivat 

päinvastaisia verrattuna Büchnerin tuloksiin: sähkökäsittelytesteissä saavutettiin sa-

ma lietekakun kuiva-ainepitoisuus kuin referenssitestissä, mutta pidemmillä suoda-

tusajoilla. Kuten kappaleessa 10.2 todettiin, oli tasavirtasuodatukset aluksi nopeam-

pia, mutta kahden minuutin suodatuksen jälkeen referenssitesti oli nopein. Tuolloin 

todettiin, että syynä voisi olla kasvanut kakunvastus. Nämä kuiva-ainepitoisuuden 

tulokset tukevat tehtyä huomiota. Ilmeisesti sähkötestien yhteydessä lietepartikke-

leista poistuu vesi, jolloin lietekakku on kokoonpuristuvampaa. Näin ollen vesi ei 

pääse erottumaan nopeammin. 

 

Taulukko 7. Lietteen kuiva-ainepitoisuudet painesuodattimen suodatustesteissä. 

Testi Lietekakun kuiva-ainepitoisuus Kokonaissuodatusaika 

Referenssitesti 12,1 % 857 s 

Tasavirtatesti (3 min) 13,1 % 1424 s 

Tasavirtatesti (6 min) 12,1 % 1325 s 

 

10.4.2 Lietteen tuhkapitoisuuden määritys 
 

Tehtaan A ja B biolietteelle tehtiin tuhkapitoisuuden määritys kerran laboratoriotesti-

en aikana. Tuhkapitoisuuden tulokset on esitetty taulukossa 8 lietteen kuiva-ainetta 

kohti. Kuten tulokset osoittavat, ei biolietteen tuhkapitoisuudessa ollut eroa tehtaiden 

välillä. Siten tuhkapitoisuuden ei voida suoraan todeta vaikuttavan sähkökäsittelyn 

tehoon. Mikäli tuhkapitoisuuden vaikutuksesta olisi haluttu saada todellisempi kuva, 

olisi määrityksessä pitänyt käyttää samankaltaisia lietteitä, joiden tuhkapitoisuudet 

olisivat eronneet. Tämä ei kuitenkaan ollut aikataulullisesti mahdollista työn labora-

toriotutkimusten aikana. 
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Taulukko 8. Tutkimuksissa käytettyjen lietteiden tuhkapitoisuudet kuiva-ainetta kohti. 

Liete Kuiva-ainepitoisuus Tuhkapitoisuus 

Tehtaan A bioliete 40,9 mg/gnäyte 

4,09 % 

192,29 mg/gka 

19,2 % 

Tehtaan B bioliete 22,9 mg/gnäyte 

2,29 % 

191,97 mg/mgka 

19,2 % 

 

10.4.3 Muut mittaukset 
 

Laboratoriotutkimusten aikana mitattiin lietteen pH:ta, redox-potentiaalia sekä säh-

könjohtokykyä. Mittausten tulokset on merkitty liitteisiin 7 ja 8. Tehtaan A lietteessä 

tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset sähkökäsittelyyn todettiin lokakuussa 

2011, minkä jälkeen alettiin seurata lietteen ominaisuuksien muutoksia mittauksin. 

Siitä syystä tuloksia ei ole tutkimusten alusta lähtien. Mittausten tuloksista on nähtä-

vissä, että tehtaiden lietteiden ominaisuudet vaihtelivat runsaasti laboratoriotutkimus-

ten aikana. Molempien lietteiden redox-potentiaalit olivat alhaisia kaikissa mittauk-

sissa myös silloin, kun lietteet olivat normaalissa tilassa ja sähkökäsittely nopeutti 

niiden vedenerotusta. Redox-potentiaali ei siis tulosten mukaan vaikuta sähkökäsitte-

lyn kykyyn nopeuttaa lietteen vedenerotusta. Redox-potentiaalin vaikutusta pitäisi 

tutkia tarkemmin lietteillä, jotka eroavat toisistaan redox-potentiaalin suhteen. 

 

Sähkönjohtokyky vaihteli redox-potentiaalin tavoin tutkimusten aikana. Tulosten 

mukaan lietteiden sähkönjohtokyky ei huonontunut, vaikka lietteiden laatu huononi 

tehtaiden seisokkien takia. Lisäksi mittauksissa havaittiin, että tehtaiden lietteet ero-

sivat toisistaan sähkönjohtokyvyn suhteen: tehtaan B lietteen sähkönjohtokyky oli 

hetkellisesti jopa kaksi kertaa suurempi kuin tehtaan A lietteessä. Siten sähkönjohto-

kyky oli yksi tekijöistä, jotka vaikuttivat sähkökäsittelyyn tehtaiden välillä. Esimer-

kiksi vaihtovirta nopeutti tehtaan B lietteen vedenerotusta useita prosentteja enem-

män verrattuna tehtaan A lietteeseen. 
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10.5 Fluoresenssilukija 

 

Tutkijatohtori Mika Kähkönen Helsingin Yliopiston mikrobiologian osastolta kalib-

roi fluoresenssilukijan niin, että Propidium Iodide ja Calcein-AM toimisivat tutki-

muksessa käytetyillä lietteillä ja fluoresenssilukijalta saataisiin luotettavia tuloksia. 

Kalibrointi ei kuitenkaan tullut valmiiksi, minkä takia sitä jatkettiin Lappeenrannas-

sa. Fluoresenssilukijan toimivuutta kokeiltiin käsittelemättömälle lietteelle, sähkökä-

sitellylle lietteelle sekä keitetylle lietteelle. Erilaisten lietteiden käytön tarkoituksena 

oli, että fluorokromien avulla saataisiin esille selviä eroja lietteiden välille. Kuten 

kappaleessa 9.2.3 todettiin, pitäisi Propidium Iodiden näyttää kuolleet solut ja Cal-

cein-AM:n elävät solut. Koska lietteen keittäminen tappaa lietteen sisältämät solut, 

pitäisi fluorokromien avulla näkyä eroa lukijan tuloksissa. Fluoresenssilukijatestien 

yhteydessä sähkökäsiteltyyn lietteeseen ei lisätty polymeeria. 

 

Kalibrointia jatkettiin ensin Propidium Iodiden kanssa tehtaiden A ja B biolietteille. 

Tehtaan A lietettä kokeiltaessa todettiin, että kyseistä lietettä on laimennettava suh-

teessa 1:2, jotta käsittelemättömän ja keitetyn lietteen välille syntyisi eroa. Tehtaan B 

liete ei vaatinut laimentamista. Eräässä fluoresenssilukijatestissä testattiin keittämä-

töntä, vaihtovirtakäsiteltyä sekä keitettyä lietettä. Vaihtovirtakäsittelyn kesto oli 6 

minuuttia ja virran määrä oli 6 A. Sekä tehtaan A että tehtaan B lietteitä kokeiltaessa 

saatiin eroa vain käsittelemättömän ja keitetyn välille. Erityisesti tehtaan B lietettä 

käytettäessä saatiin esille selvemmät erot käsittelemättömälle ja keitetylle lietteelle. 

Tästä voidaan päätellä, että tehtaan B liete sisältää mahdollisesti enemmän eläviä 

soluja ja siten myös sähkökäsittely vaikuttaa siihen voimakkaammin. Vaihtovirtakä-

sitellyt lietteet eivät eronneet tuloksiltaan käsittelemättömistä lietteistä, mikä tarkoit-

taa sitä, ettei Propidium Iodide pääse solun sisälle.  Näyttäisi siis siltä, ettei vaihtovir-

takäsittely riko mikrobien solukalvoja. Tulosten perusteella Mirja Salkinoja-Salonen 

(haastattelu 16.1.2012) totesi, että vaihtovirta voi mahdollisesti pumpata solua, jol-

loin vesi poistuu ilman solukalvon rikkoontumista.  

 

Fluoresenssilukijaa ja Propidium Iodidea kokeiltiin myös virran pulssituksella käsi-

tellylle lietteelle, jolloin vertailupohjana toimi edellisen testin tapaan käsittelemätön 

ja keitetty liete. Virran pulssitustestin kesto oli 6 minuuttia ja katodin potentiaali -2 
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V. Myöskään pulssitettu liete ei eronnut käsittelemättömästä lietteestä: pulssitetussa 

lietteessä ei tulosten mukaan olisi kuolleita soluja enempää kuin alkuperäisessä liet-

teessä. Propidium Iodide ei välttämättä näytä sellaisia kuolleita soluja, joilla on ehjä 

solukalvo (kappale 9.2.3). Fluoresenssilukijan tulosten perusteella vaikuttaisi siis 

siltä, etteivät solukalvot rikkoontuisi käsittelyjen aikana. 

 

Seuraavaksi fluoresenssilukijaa kalibroitiin käyttäen fluorokromina Calcein-AM:ää. 

Kalibroinnissa käytettiin käsittelemätöntä ja keitettyä lietettä tehtailta A ja B. Liet-

teille tehtiin useita testejä, joissa kokeiltiin erilaisia laimennoksia lietteille sekä eri-

laisia fluorokromimääriä. Testeissä kuitenkin todettiin, ettei Calcein-AM:n avulla 

tullut minkäänlaista eroa käsittelemättömän ja keitetyn lietteen välille: käsittelemät-

tömässä ja keitetyssä lietteessä näytti olevan eläviä soluja yhtä paljon. Mirja Sal-

kinoja-Salosen (haastattelu 16.1.2012) mukaan Calcein-AM näkyy mahdollisesti 

samanlaisena alkuperäisen ja keitetyn lietteen välillä, mikäli lietteellä on pitkä lie-

teikä. 

 

10.6 Johtopäätökset 
 

Työssä saadut tulokset tukevat hyvin muissa tutkimuksissa saatuja tuloksia: elektro-

kuivauksella voidaan saada positiivinen lopputulos lietteen vedenerotuksen suhteen. 

Sähkökokeilla ei onnistuttu nostamaan lietteen kuiva-ainepitoisuutta kasvaneen ka-

kunvastuksen takia, mutta kuivaus nopeutui parhaimmillaan kaksinkertaisesti. Liet-

teen vedenerotuksen todettiin nopeutuvan sekä tasavirta- että vaihtovirtatesteissä. 

 

Tasavirtatesteissä todettiin, että sähkökäsittely vaikutti lietteeseen sekä suodatus- että 

puristuskokeissa. Siten sähkökuivauksen hyödyntämismahdollisuudet voivat olla 

hyvin monipuoliset nykyisten mekaanisten kuivaustekniikoiden rinnalla. Sähkön 

vaikutus lietteisiin vaihteli tasavirtatesteissä erityisesti lieteseoksen sisällöstä riippu-

en. Sähkökäsittely nopeutti vedenerotusta biolietteen osuuden kasvaessa siten, että 

suurin ero veden erottumisessa syntyi lietteen ollessa pelkkää biolietettä. Näyttäisikin 

siltä, että sähkökuivauksesta voi olla merkittävää hyötyä tulevaisuudessa lietteen 

kuivauksessa, kun biolietteen osuus kasvaa. Lieteseoksen koostumus aiheutti eroa 

myös tasavirran ja tasavirran pulssituksen tehon välille. Kun liete sisälsi kolmannek-
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sen primäärilietettä, tuotti tasavirta parhaimman vedenerotuksen. Jos taas käsiteltiin 

pelkkää biolietettä, oli tasavirran pulssitus tehokkaampi.  

 

Biolietteellä testattu vaihtovirta osoittautui hyväksi sähkökuivausvaihtoehdoksi. Ta-

savirran pulssituksella käsitelty liete oli ensimmäisten sekuntien aikana nopeampi 

vedenerotukseltaan, mutta vaihtovirta tuotti kokonaisuudessaan suuremman paran-

nuksen lietteen vedenerotuskyvyssä. Paitsi että vaihtovirtatestit osoittivat sähkön 

tehostavan lietteen vedenerotusta, niiden perusteella näyttäisi olevan mahdollista 

vähentää polymeerin käyttöä lietteen kuiva-ainepitoisuuden siitä kärsimättä. 

 

Erilaiset sähkökuivaustavat vaikuttivat lietteen suotautuvuuteen eritavoin. Tauluk-

koon 9 on koottu sähkötesteissä saatuja suodatustuloksia. Koska kuivaustulokset 

vaihtelivat laboratoriokokeiden aikana, on taulukossa esitetty jokaisen sähkö-

kuivausvaihtoehdon paras kuivaustulos. 2-vaiheinen käsittely lisäsi vedenerotusta 

verrattuna pelkän tasavirran ja sen pulssituksen tai vaihtovirran käyttöön. 2-

vaiheinen käsittely tuotti huomattavan eron verrattuna referenssiin, kun vaihtovirta-

käsittelyn virtaa kasvatettiin ja käsittelyaikaa pidennettiin. Siten saatiin aikaan par-

haimmillaan yli 3-kertainen parannus lietteen vedenerotuksessa. Yksittäisistä sähkö-

käsittelyistä parhaimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui useissa testeissä virran pulssi-

tus, vaikkakin kyseiset suodatuskokeet hidastuivat lopulta lähelle referenssitestin 

tasoa. Vaihtovirtakäsittely tuotti tasaisimmat suodatustulokset: suurin osa suodatus-

kokeista nopeutui parhaimmillaan suunnilleen 40 %:n verran, ja veden erottuminen 

jatkui hyvänä koko suodatuksen ajan. Vastaavasti tasavirran vaikutus biolietteeseen 

vaihteli voimakkaasti testien aikana. Laboratoriotutkimusten alussa tasavirta tehosti 

lietteen suotautuvuutta 55 %, ja ajoittain sillä ei ollut lainkaan vaikutusta lietteen 

vedenerotukseen. 
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Taulukko 9. Sähkökuivauksen eri variaatiot lietteen kuivauskokeissa. 

Sähkökuivaus Muutos verrattuna 

referenssiin 

2-vaiheinen käsittely 

Vaihtovirta+tasavirta 

Vaihtovirta+virran pulssitus 

 

+77 % 

+74 % 

Vaihtovirta +41 % 

Tasavirta +55 % 

Virran pulssitus +71 % 

 

Vaihtovirtasovelluksen avulla selvitettiin lietteen ominaisuuksia sekä sähkökuivauk-

sen parametreja, joilla on vaikutusta sähkökuivauksen lopputulokseen. Käsittelyn 

tehon todettiin riippuvan useista kuivausparametreista, kuten taajuuden, virran ja 

jännitteen suuruudesta sekä käsittelyajan pituudesta. Myös polymeerillä oli merkitys-

tä kuivaustuloksen kannalta. Sekä polymeeri- että sekoitustestien tulokset viittasivat 

siihen, että sähkö vaikuttaa paremmin lietteeseen, jossa on suurempia lieteflokkeja. 

Vastaavasti sekoitus hajotti muodostuneita lieteflokkeja ja siten vähensi sähkökäsit-

telyn vaikutusta.  

 

Sähkökuivauksen lopputulokseen vaikutti myös käsiteltävä liete ja sen ominaisuudet, 

kuten sähkönjohtokyky. Epänormaalissa tilassa oleva liete heikensi selvästi käsitte-

lyn vaikutusta, vaikkakin positiivinen kuivaustulos saatiin aikaiseksi voimakkaam-

malla sähkökäsittelyllä. Siten sähkökäsittely voi muuttua kannattamattomaksi lisään-

tyvien kustannuksien takia, mikäli esimerkiksi syötettävää virran määrää joudutaan 

kasvattamaan lietteen muuttuessa. Huonokuntoisen lietteen kohdalla yksi vedenero-

tusta heikentävä tekijä voi olla myös rihmamaiset bakteerit, jotka estävät veden pois-

tumista lietteestä. Jotta voitaisiin todistaa sähkön vaikutus huonokuntoiseen liettee-

seen ja toisaalta varmistaa rihmamaisten bakteerien heikentävän veden suotautumis-

ta, vaatisi se tarkempia solutason tutkimuksia. Vastaavasti lietteiden ominaisuudet 

vaihtelivat tutkimuksissa mukana olleiden tehtaiden välillä, ja siten eroa syntyi myös 

lietteen vedenerotuksen kehittymisessä. Esimerkiksi tehtaiden bioliete-polymeeri –

seokset käyttäytyivät testeissä eri tavoin. Tästä johtuen eri tehtaiden lietteitä ei vält-

tämättä voida suunnitella käsiteltävän samalla tavalla ja samassa lietteenkäsittelyn 



103 

 

vaiheessa. Eri lietteisiin tehosi myös sähkökäsittelyn parametrit eri tavoin, ja siten ne 

voi olla tarpeen määrittää jokaiselle lietteelle erikseen.  

 

Vaihtovirtatestien ja fluoresenssilukijan avulla voitiin päätellä, millä tavoin sähkö 

vaikutti lietteeseen sen solujen tasolla. Vaihtovirtakokeiden aikana todettiin paitsi 

jännitteen ja virran vaihtelevan myös lietteen sähkönjohtokyvyn nousevan. Tehdyt 

huomiot viittasivat siihen, että lietteen solunsisäinen vesi, joka muutoin hankaloittaa 

ratkaisevasti lietteen kuivausta, pääsi poistumaan solun sisältä. Fluoresenssilukijalla 

tehtyjen tutkimusten perusteella voitiin päätellä, ettei sähkö rikkonut solun kalvoja, 

vaan ennemminkin pumppasi vettä ulos solun sisältä. Sama päätelmä tehtiin sekä 

vaihtovirralla että tasavirran pulssituksella käsitellylle lietteelle. 

 

Sähkösovelluksen mahdollisen tuotteistamisen kannalta yksi merkittävin huomio oli, 

että optimaalisin käsittely erosi voimakkaasti eri lietteiden välillä. Työssä tehtyjen 

tutkimusten perusteella sähkökuivauksen käyttö vaatii kalibrointia aina uuden liet-

teen kohdalla. Näin voitaisiin määrittää esimerkiksi, mihin kohtaa lietteenkäsittelyä 

sähkökuivaus kannattaa sijoittaa, mitkä ovat optimaaliset sähkökuivauksen toiminta-

parametrit, mikä on sopiva polymeeriannostus sekä se, kannattaako bioliete käsitellä 

erikseen vai yhdessä primäärilietteen kanssa.  

 

Jotta voitaisiin varmistaa erilaisten lietteiden soveltuvuus sähkökuivaukseen, vaatisi 

se laajempia tutkimuksia ja vertailua erilaisilla tehtailla syntyneiden biolietteiden 

välillä. Sähkökuivauksen luotettavuuden kannalta olisi tärkeää selvittää lisätutkimuk-

sin, voidaanko sähkökuivauksen avulla varmasti vaikuttaa lietteeseen kaikissa tilan-

teissa, myös lietteen ollessa epänormaalissa tilassa. Lisäksi olisi hyvä tutkia tarkem-

min, mitä sähkö todellisuudessa aiheuttaa lietteelle ja sen soluille: Muuttuvatko liet-

teen solut sähkökuivauksen aikana, ja miten suuri osa? Onko eri bakteerilajeilla vai-

kutusta sähkökuivaukseen? Entä rikkooko sähkökuivaus lietesoluja, vai perustuuko 

veden erottuminen todella siihen, että sähkö pumppaa veden ulos solun sisältä? 
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11 YHTEE�VETO  
 

Metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamojen lietteitä on perinteisesti kuivattu moni-

vaiheisessa käsittelyketjussa. Ketjun alussa on lietteen esikäsittely, joka muodostuu 

lietteen tiivistyksestä, mahdollisesta stabiloinnista sekä kunnostuksesta. Varsinaises-

sa lietteen kuivauksessa käytetään yleensä mekaanisen kuivauksen tekniikoita, mutta 

myös terminen kuivaus tai biokuivaus on mahdollinen. Kuivattu liete hyödynnetään 

metsäteollisuudessa useimmiten energiana. 

 

Jätevedenpuhdistamolta tulevat lietejakeet eroavat kuivattavuudeltaan suuresti. Esi-

selkeyttimeltä tuleva primääriliete sisältää suurimmaksi osaksi kuituja ja on siten 

helposti kuivattava. Vastaavasti aktiivilietelaitoksella muodostuva bioliete koostuu 

mikrobeista. Lisäksi biolietteen vesi on jakautuneena eritavoin lietteeseen: vapaaksi 

vedeksi, kapillaarivedeksi, adsorboituneeksi vedeksi sekä solunsisäiseksi vedeksi. 

Adsorboituneesta ja solunsisäisestä vedestä johtuen biolietteestä on vaikea erottaa 

vettä mekaanisen kuivauksen tekniikoilla. Siitä syystä bioliete joudutaankin usein 

sekoittamaan primäärilietteen kanssa, jotta biolietteen kuivaus mahdollistuisi. Pri-

määrilietettä sekä primäärilietteen ja biolietteen seosta voidaan kuivata suotonau-

hapuristimella parhaimmillaan 25-40 %:n kuiva-ainepitoisuuteen. Lietelingoilla voi-

daan kuivata biolietettä, mutta sen heikkoutena on alhainen kuiva-ainepitoisuus (20-

30 %). Korkeampiin kuiva-ainepitoisuuksiin (yli 85 %) päästään termisen kuivauk-

sen avulla, mutta kyseinen menetelmä kuluttaa runsaasti energiaa. 

 

Lietteen kuivaukseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten riittävä lietteen esikäsittely. 

Ensinnäkin lietteen kuivausta on perinteisesti avustettu lietteen kemiallisella kunnos-

tuksella: polymeerin avulla liete flokkautuu suuremmiksi partikkeleiksi, jolloin liet-

teen kuivausominaisuudet paranevat. Lietteen ominaisuuksista esimerkiksi kiinto-

ainepitoisuus ja pH vaikuttavat partikkelikokojakaumaan ja sitä kautta lietteen ve-

denerotuskykyyn. Myös biolietteellä ja sen bakteerien ominaisuuksilla on merkitystä: 

esimerkiksi rihmamaiset bakteerit estävät veden erottumista. Rihmamaisten bakteeri-

en esiintyvyyteen taas vaikuttaa merkittävästi jätevedenpuhdistamon aktiivilietelai-

toksen elinolosuhteet. 
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Lietteen kuiva-ainepitoisuuden kasvu toisi useita hyötyjä. Ensinnäkin korkeamman 

kuiva-ainepitoisuuden seurauksena lietteen poltosta tulisi taloudellisesti kannatta-

vampaa. Kuorikattilapoltossa tarvittavan tukipolttoaineen määrä pienenisi, ja toisaal-

ta biolietteen osuutta polttoaineesta voitaisiin kasvattaa. Mikäli olisi mahdollista kui-

vata ja polttaa suurempia määriä biolietettä, toisi se helpotusta lietteen hävittämisessä 

tulevaisuudessa, kun biolietemäärät kasvavat. Toisaalta biolietteen kuivauksen paran-

tuminen voisi tuoda taloudellista hyötyä lietteen kunnostuksessa, kun kalliin poly-

meerin käyttö voitaisiin vähentää kuiva-ainepitoisuuden siitä kärsimättä. 

 

Lietteen kuivaukseen on etsitty uusia tekniikoita, joilla lietteen kuiva-ainepitoisuutta 

voitaisiin nostaa ja näin parantaa lietteen hyötykäyttömahdollisuuksia. Sähkön käyttö 

lietteen kuivauksessa on yksi vaihtoehto. Sähkökuivauksen tarjoamien mahdolli-

suuksien puolesta puhuu lietteille aiemmin tehdyt kuivauskokeet ja niistä saadut po-

sitiiviset kuivaustulokset. Esimerkiksi biolietteen kuivauksessa sähkön todettiin no-

peuttavan lietteen kuivausta sekä kasvattavan kuiva-ainepitoisuutta. Lisäksi sähköllä 

näyttäisi olevan vaikutusta metallien, joten lietettä voitaisiin puhdistaa sähkökuiva-

uksen avulla. Elektrokuivauksen ansiosta helpottuisi paitsi lietteen kuivaus mutta 

myös lietteen hyödyntäminen. Kuiva-ainepitoisuuden nousu hyödyttäisi esimerkiksi 

lietteen kuljetusta sekä lietteen polttamista. 

 

Sähkökuivauksessa materiaaliin johdetaan sähkövirtaa elektrodien kautta, jolloin 

elektrodeilla syntyy sähkökemiallisia ilmiöitä, kuten elektro-osmoosia, elektroforee-

sia ja elektromigraatiota. Erityisesti elektro-osmoosin on todettu olevan tärkeä säh-

kökuivauksessa: sen vaikutuksesta lietteen vesi virtaa elektrodien välillä ja siten liet-

teen vedenerotus paranee. Sähkökuivaus voi perustua tasavirran, virran pulssituksen 

tai vaihtovirran käyttöön. Käytetyn sähkövirran lisäksi jännitteen sekä lietteen omi-

naisuuksien on todettu vaikuttavan lietteen sähkökuivauksen kuivaustulokseen. Myös 

paineen osallistuminen sekä pidempi elektrokuivaus parantavat sähkökuivatun liet-

teen veden erotusta.  

 

Sähkökuivauksen toimivuuden ja sen tehoon vaikuttavien tekijöiden selvittäminen 

olivat tämän työn kokeellisen osan tärkeimmät tavoitteet. Sähkökuivausta testattiin 

paperi- ja sellutehtaan primääri- ja biolietteelle sekä pakkauspaperi- ja kartonkiteh-
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taan biolietteelle. Lietteiden vedenerotuskykyä tutkittiin suodatuskokein sekä imuun 

perustuvassa Büchner-suodattimessa että painesuodattimessa. Sähkökuivauskokeissa 

tutkittiin tasavirran, virran pulssituksen ja vaihtovirran vaikutusta biolietteeseen. 

Tutkimukseen sisältyivät myös suodatuskokeet, joissa liete käsiteltiin sähköllä 2-

vaiheisesti. Lietteen ominaisuuksien muuttumista havainnoitiin keräämällä tietoa 

suodatuksessa syntyvästä kakusta, suodoksesta sekä suodatuksen etenemisestä. Li-

säksi tarkkailtiin lietteen kuiva-ainepitoisuuksia, johtokykyä, pH:ta, redox-

potentiaalia sekä lämpötilaa. 

 

Laboratoriotutkimuksien alusta lähtien voitiin todentaa aiemmissa sähkökuivaustut-

kimuksissa tehty huomio: sähkö nopeutti biolietteen kuivausta. Sähkökuivauksen 

yhteydessä suodoksen erottuminen nopeutui erityisesti ensimmäisten sekuntien aika-

na, mutta myös kokonaissuodatusajat lyhenivät. Kuiva-ainepitoisuutta ei onnistuttu 

kasvattamaan koeasetelmista johtuen. Suurimmat erot sähkökäsitellyn ja alkuperäi-

sen biolietteen suodattumisessa syntyivät, kun sähkökäsittelyssä käytettiin pulssitet-

tua virtaa. Tuolloin lietteen vedenerotus parani parhaimmillaan 71 % ensimmäisten 

sekuntien aikana. Virran pulssitus tuotti selkeän piikin veden suodattumisessa, minkä 

jälkeen suodatus hidastui selkeästi. Vastaavasti vaihtovirralla veden erottuminen pa-

rani parhaimmillaan 41 %, mutta veden erottuminen jatkui hyvänä koko testin ajan. 

Tasavirta tuotti enimmillään 55 %:n lisäyksen biolietteen vedenerotuksessa, mutta 

useimmissa kokeissa sillä ei näyttänyt olevan juurikaan vaikutusta. Tasavirta osoit-

tautui virran pulssitusta paremmaksi vain silloin, kun lieteseos sisälsi reilun kolman-

neksen primäärilietettä tai kun biolietettä suodatettiin painetta käyttämällä. Kun lie-

teseos koostui suurimmaksi osaksi primäärilietteestä, ei sähköllä havaittu olevan 

lainkaan vaikutusta. Lietteen kuivausta pystyttiin parantamaan myös 2-vaiheisen 

käsittelyn avulla. Esimerkiksi vaihtovirran ja tasavirran yhdistelmällä liete kuivui 77 

% nopeammin kuin referenssiliete. 2-vaiheisessa käsittelyssä syötettävän virran mää-

rää kasvattamalla vedenerotusta voitiin parantaa 3-kertaiseksi. 

 

Lietteen sähkökäsittelyyn vaikuttavia tekijöitä tutkittiin vaihtovirran avulla. Kokeissa 

todettiin, että sähkökuivauksen tehoon ja lietteiden vedenerotuskykyyn voidaan vai-

kuttaa taajuutta, virran suuruutta, jännitettä sekä käsittelyaikaa muuttamalla. Myös 

polymeerillä sekä sekoituksella oli selkeä vaikutus sähkökuivauksessa: sopivalla 
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polymeeriannostuksella ja mahdollisimman hitaalla sekoituksella voitiin kasvattaa 

lietepartikkeleiden kokoa, jolloin sähkökäsittelyllä oli suurempi vaikutus lietteeseen. 

Sähkökuivauksen kannalta tärkeässä roolissa ovat lietteiden ominaisuudet, kuten 

kuiva-ainepitoisuus ja sähkönjohtokyky. Tutkimuksissa myös havaittiin epänormaa-

lissa tilassa olevan lietteen heikentävän sähkökuivauksen kuivaustulosta. Epänor-

maalissa tilassa oleva liete sisältää paitsi tavallista enemmän kuolleita soluja myös 

rihmamaisia bakteereita, mistä syystä lietteen vedenerotuskyky ja sähkön vaikutus 

heikkenevät merkittävästi. Siten sähkökuivauksessa on hyvä huomioida myös jäteve-

denpuhdistamon aktiivilietelaitoksella vallitsevat olosuhteet. Tutkimuksissa tehtiin 

tärkeä havainto sähkökuivauksen toiminnan kannalta: epänormaalia lietettä kuivatta-

essa lietteen vedenerotuskykyä voidaan kuitenkin parantaa sähkökuivauksen para-

metreja muuttamalla ja erityisesti virran määrää kasvattamalla.  

 

Sähkökuivauksen aikana havaittiin joitakin lietteessä tapahtuvia muutoksia, joiden 

perusteella voitiin päätellä lietteen solujen muuttuneen. Ensinnäkin lietteen sähkön-

johtokyky kasvoi. Kasvu viittaa siihen, että vesi pääsee poistumaan solujen sisältä. 

Toisaalta todettiin soluja tutkittaessa fluoresenssilukijan avulla, että solukalvot eivät 

rikkoonnu sähkön vaikutuksesta. Tuloksien perusteella todettiin, että sähkö ennem-

minkin pumppaa vettä ulos solun sisältä.  

 

Työssä tehdyt tutkimukset osoittivat, että sähköllä voi olla tulevaisuudessa useita 

etuja lietteen kuivauksessa: sähkökuivauksen avulla voidaan joko parantaa lietteen 

kuivattavuutta tai vähentää polymeerin määrää kuiva-ainepitoisuuden siitä kärsimät-

tä. Jotta voitaisiin varmistua sähkön toimivuudesta biolietteelle, vaatisi se lisätutki-

muksia erilaisilla lietteillä ja sähkökäsittelyillä. Biolietteissä on suuri määrä muuttu-

jia, jotka vaikuttavat sähkökuivaukseen ja siten vaativat laajempia tutkimuksia. Li-

säksi sähkökuivauksen suunnittelun kannalta olisi tärkeä tehdä tarkempia selvityksiä 

lietesolun tasolla. 
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Liite I, 1 

 

Koesuunnitelma Büchner-suodattimelle (referenssitestit) 

 

1 Primäärilietteen osuus 0 %, bioliete 100% (xmin vakio) 

a. polymeerin annostus 0 kg/tka,liete (ymin vakio)  

- lietepanoksen koko zmin=300 ml 

- lietepanoksen koko zav=500 ml 

- lietepanoksen koko zmax=700 ml 

b. polymeerin annostus 2,25 kg/tka,liete (yav vakio)  

- lietepanoksen koko zmin=300 ml 

- lietepanoksen koko zav=500 ml 

- lietepanoksen koko zmax=700 ml 

c. polymeerin annostus 4,5 kg/tka,liete (ymax vakio) 

- lietepanoksen koko zmin=300 ml 

- lietepanoksen koko zav=500 ml 

- lietepanoksen koko zmax=700 ml 

 

2 Primäärilietteen osuus 35 %, bioliete 65 % (xav vakio) 

a. polymeerin annostus 0 kg/tka,liete (ymin vakio)  

- lietepanoksen koko zmin=300 ml  

- lietepanoksen koko zav=500 ml  

- lietepanoksen koko zmax=700 ml  

b. polymeerin annostus 2,25 kg/tka,liete (yav vakio)  

- lietepanoksen koko zmin=300 ml  

- lietepanoksen koko zav=500 ml  

- lietepanoksen koko zmax=700 ml



Liite I, 2 

 

 

c. polymeerin annostus 4,5 kg/tka,liete (ymax vakio) 

- lietepanoksen koko zmin=300 ml  

- lietepanoksen koko zav=500 ml  

- lietepanoksen koko zmax=700 ml  

 

3 Primäärilietteen osuus 70 %, bioliete 30 % (xmax vakio) 

a. polymeerin annostus 0 kg/tka,liete (ymin vakio)  

- lietepanoksen koko zmin=300 ml  

- lietepanoksen koko zav=500 ml  

- lietepanoksen koko zmax=700 ml  

b. polymeerin annostus 2,25 kg/tka,liete (yav vakio)  

- lietepanoksen koko zmin=300 ml  

- lietepanoksen koko zav=500 ml  

- lietepanoksen koko zmax=700 ml  

c. polymeerin annostus 4,5 kg/tka,liete (ymax vakio) 

- lietepanoksen koko zmin=300 ml  

- lietepanoksen koko zav=500 ml  

- lietepanoksen koko zmax=700 ml  
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Liite V, 1 
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Liite V, 3 

 



Liite VI 

 

Sähkökäsittelyn vaikutus tehtaan A ja B biolietteisiin 

 

TEHTAA� A BIOLIETE 

Sähkökäsittelyn vaikutus lietteen kuiva-ainepitoisuuteen: 

Liete-erän alkuperäinen kuiva-ainepitoisuus 3,99 % 

kakun kuiva-ainepit. suodatuksen kesto 
Referenssi 13,1 % 906 s 
Ei vaihtovirtaa + suodatuksessa tasavirta 12,8 % 551,5 s 
Ei vaihtovirtaa + suodatuksessa pulssitus 12,0 % 481,5 s 
Vaihtovirta + tavallinen suodatus 9,98 % 142 s 
Vaihtovirta + suodatuksessa tasavirta 13,3 % 346,5 s 
Vaihtovirta + suodatuksessa pulssitus 13,4 % 417,5 s 
 
 
 
 
TEHTAA� B BIOLIETE 

Vaihtovirtakäsittelyn vaikutus lietteen kuiva-ainepitoisuuteen: 

Liete-erän alkuperäinen kuiva-ainepitoisuus 2,55 % 

kakun kuiva-ainepit. suodatuksen kesto 
Referenssi 10,7 % 706 s 
Vaihtovirta 9,00 % 318,33 s 
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19.12. 

3,95 
-393 

6,9 
2,56 

25,7 
  

 
10.1.2012 

3,08 
-419 

6,86 
2,89 

26,4 
V
iim

einen erä 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Liite VIII 

 

 

T
ehtaalta B

 haettujen bioliete-erien o
m
inaisuudet 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
P
vm

 
K
uiva-aine [%

] 
R
edox [m

V
] 

pH
 

Johtokyky [m
S
/cm

] 
L
äm

pötila [°C
] 

M
uuta 

 
28.10. 

2,38 
-362 

 
 

 
 

 
31.10. 

2,55 
-376 

7,17 
4,01 

31,7 

 
 

7.11. 
2,25 

-335 
7,53 

2,97 
27,3 

 
 

12.12. 
2,57 

-412 
7,03 

3,45 
24,1 

L
ietenäytteet haettiin m

olem
m
ista tehtaista (tehtiin aika- ja virtatestit) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


