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Tiivistelmä 

 

Käänteisosmoosisuodatusta käytetään erityisesti teollisuuden jätevesien 

loppupuhdistuksessa. Suodatuksen ongelmana on kalvojen likaantuminen ja 

tukkiutuminen. Tässä työssä on aiempia tutkimuksia hyväksikäyttäen tutkittu 

käänteisosmoosiin tulevan veden esikäsittelemistä niin, että kalvojen 

likaantumiselta vältyttäisiin. Menetelmien vertailussa on käytetty erilaisia veden 

laadusta kertovia parametreja. Ongelmallisimmiksi aineksiksi huomattiin 

orgaaninen aines ja jotkin veteen liuenneet ionit. Kiintoaineen erottaminen ei ole 

ollut suuri ongelma, sillä sen saa poistettua tavallisesti käytetyillä 

rakeissuodatuksella, laskeutuksella, flotaatiolla ja kalvosuodatuksella. Orgaanista 

ainesta on saatu erotettua erityisesti hapettamalla, aktiivilieteprosessilla ja 

biologisella aktiivihiilisuodattimella. Mikro- ja ultrasuodatusta käytetään usein 

juuri ennen käänteisosmoosia poistamaan erityisesti kolloidista materiaalia ja 

joitain liuenneita ioneja. Flokkien muodostaminen koagulaatiossa ja 

flokkulaatiossa parantaa lähes kaikkien menetelmien toimivuutta selvästi. Veden 

puhdistuksessa käytetyt kemikaalit voivat myös liika-annosteltuina liata kalvoja. 

Vesien pitoisuuksissa eri ainesten osalta on huomattavia eroja, joten puhdistettava 

vesi on hyvä analysoida etukäteen parhaiden käsittelymenetelmien valitsemiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Reverse osmosis is used especially as the final stage of treating effluents from 

industrial wastewater treatment plants. Because fouling of the membranes is a real 

problem, pretreatment options for reverse osmosis have been studied in this work. 

Previous studies of pretreatment have been compared based on different 

parameters for quality of the water. Organic substances and some dissolved ions 

have been found to be the most problematic sources for fouling. Suspended solids 

can be removed with several methods, like granular media filtration, 

sedimentation, flotation and membrane filtration. Organic substances can be 

effectively handled with oxidation, activated sludge sedimentation and biological 

activated carbon filtration. Micro- and ultrafiltration are often used just before 

reverse osmosis for removal of colloidal particles and some dissolved ions. 

Coagulation and flocculation have been found to be effective prior to almost every 

other pretreatment method. However, the chemicals used to treat waters may foul 

the membranes too, if the dosing is not correct. The composition of different 

waters vary a lot, and therefore wastewater is suggested to have analysed before 

setting up the pretreatment process. 
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LYHENTEET 

 

BAC  biologinen aktiivihiili, engl. biological activated carbon   

COD  kemiallinen hapenkulutus, engl. chemical oxygen demand 

CTA  selluloosatriasetaatti, engl. cellulose triacetate 

DAF  liuenneen ilman flotaatio, engl. dissolved air flotation 

DOC  liuennut orgaaninen hiili, engl. dissolved organic carbon 

GAC  rakeinen aktiivihiili, engl. granular activated carbon 

MF  mikrosuodatus, engl. microfiltration 

MFI  muunneltu likaamisindeksi, engl. modified fouling index 

NF  nanosuodatus, engl. nanofiltration  

NOM  luonnon orgaaninen aines, engl. natural organic matter 

NTU   nefelometrinen sameus, engl. nephelometric turbidity units 

PA  polyamidi, engl. polyamide  

RO   käänteisosmoosi, engl. reverse osmosis  

SDI  lietetiheys, engl. silt density index 

SS  saostuneet kiintoaineet, engl. suspended solids 

TOC  orgaaninen kokonaishiili, engl. total organic carbon 

TDS  liuenneet ionit, engl. total dissolved solids 

TS  vedessä olevat ainekset kokonaisuudessaan, engl. total solids 

TSS saostuneet kiintoaineet kokonaisuudessaan, engl. total suspended 

solids 

UF   ultrasuodatus, engl. ultrafiltration  

WWTP jätevedenpuhdistamo, engl. wastewater treatment plant 
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1. Johdanto 

Käänteisosmoosisuodatusta (RO = reverse osmosis) käytetään paljon 

muunmuassa jäte- ja kaivosvesien loppupuhdistuksessa 

uudelleenkäyttötarkoitukseen ja erityisesti suolanpoistoon merivesistä. 

Teollisuuden prosesseissa vettä käytetään moneen eri tarkoitukseen ja tarvittavan 

veden laadussa on eroja. Vettä käytetään muunmuassa jäähdytykseen, 

huuhteluun, kemikaalien tuottamiseen, höyrykattiloiden syöttövetenä ja 

suihkutusvetenä. Erittäin puhdasta vettä tarvitaan esimerkiksi komponenttien 

puhdistamiseen. Tälläistä vettä on tuotettu tyypillisesti elektrodi-ionisaatiolla tai 

ioninvaihdolla, mutta RO on tämän vuosituhannen puolella muodostunut 

tärkeimmäksi menetelmäksi [8,16]. Vedestä on pulaa monissa maissa, joten 

prosessivesien kierrättäminen veden säästämiseksi on tärkeää. Erityisen tärkeää 

tämä on teollisuusaloilla, jotka kuluttavat paljon vettä, kuten kemian- ja 

kaivosteollisuus. Kierrättämätön ja puhdistamaton prosessivesi myös saastuttaa 

luontoa. Esimerkiksi petrokemikaalien tuotannosta syntynyttä jätevettä pidetään 

yhtenä kaikkein pahimmista ympäristöongelmista [3]. Myös terästeollisuus 

kuluttaa paljon vettä ja jätevesi sisältää paljon epäpuhtauksia [10]. Juomavettä 

voidaan valmistaa sekä meri- että teollisuusvesistä, joskin merivesien käyttö on 

yleisempää. Taiwanissa tehdyssä tutkimuksessa jätevedestä valmistetun 

juomaveden kustannukset olivat kuitenkin pienemmät kuin merivedestä 

valmistetun [14]. Veden puhdistukseen voidaan käänteisosmoosin lisäksi käyttää 

myös mikro-, ultra- tai nanosuodatusta, jos tuotteena saadun veden laatu ei 

tarvitse olla erityisen hyvää.  

Käänteisosmoosisuodatuksessa käytetään kalvoja, jotka likaantuvat herkästi. 

Tästä syystä suodatukseen ei yleensä voida syöttää vettä suoraan, vaan siitä pitää 

ensin eri menetelmillä poistaa suurin osa isommista kiintoainepartikkeleista ja 

ioneista [1]. Tässä työssä tutkitaan esikäsittelymenetelmiä erityisesti kaivos- ja 

prosessivesille. Vertailussa käytetään aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Menetelmistä 

selvitetään käänteisosmoosin kalvon (membraanin) likaantumista aiheuttavien 

ainesten poistokyky. Yleensä yksi esikäsittelymenetelmä ei riitä veden saamiseen 

riittävän puhtaaksi käänteisosmoosin kalvolle, joten työssä keskitytään myös eri 

esikäsittelymenetelmien yhdistämiseen.  
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2. Kalvosuodatus 

Kalvosuodatuksessa vesi virtaa kalvossa olevien huokosten läpi. Huokosia 

suuremmat partikkelit jäävät kalvon toiselle puolelle ja virtaavat kalvoa pitkin 

pois. Käsiteltävä liete siis konsentroituu prosessin aikana. Liuoksessa olevat ionit 

ja molekyylit erottuvat niiden koon lisäksi myös niiden ja kalvon välisten 

varausvuorovaikutusten ansiosta. Partikkelit voivat kuitenkin tarttua kalvoon tai 

liuoksessa olevat liuenneet aineet saostua kalvon pintaan. Kalvojen 

likaantumisesta johtuen niitä huuhdellaan vedellä vastavirtaan. Puhdistuksessa 

käytetään myös erilaisia kemikaaleja. [1] 

Kalvosuodatustekniikoita ovat mikro-, ultra ja nanosuodatus (MF, UF ja NF eli 

microfiltration, ultrafiltration ja nanofiltration) sekä käänteisosmoosi. Tekniikat 

erotetaan suodatuspaineen ja kalvon huokosten koon perusteella. 

Mikrosuodatuksessa on isoimmat huokoskoot ja pienimmät paineet, 

käänteisosmoosissa vuorostaan pienin huokoskoko ja suurin suodatuspaine. 

Käänteisosmoosilla saadaan siis kaikkein puhtainta vettä. [1] 

Kuvassa 1 on esitetty kalvosuodatuksen periaate sekä kohtisuorassa virtauksessa 

että kalvoa pitkin liikkuvassa virtauksessa. Kohtisuorassa virtauksessa vesi 

syötetään kohtisuoraan kalvoa kohti, jolloin erottuvat partikkelit muodostavat 

kiintoainekerrosta sen pintaan. Tangentiaalinen virtaus kulkee puolestaan kalvoa 

pitkin, jolloin vain osa erotettavasta aineesta jää kalvoon ja osa kulkeutuu pois 

suodatuksesta. Tangentiaalisessa suodatuksessa kalvoon muodostuva 

kiintoainekakku on siis pienempi, jolloin kakkua ei tarvitse pestä pois niin usein 

kuin kohtisuorassa suodatuksessa. [1]  
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2.1. Kalvomateriaalit ja konfiguraatiot 

Kalvot ovat yleensä putken eli moduulin sisällä esimerkiksi onttoina kuituina tai 

spiraaliksi kierrettyinä kalvoina. Mikro- ja ultrasuodatuksessa käytetään eniten 

onttokuituisia (hollow fiber) ja putkimaisia (tubular) kalvorakenteita (kuva 2). 

Onttokuiturakenteessa moduuli on täynnä puoliläpäiseviä kuituja, joita pitkin vesi 

kulkee. Puhdistettu vesi (permeaatti) siirtyy kuidun pinnan lävitse. Likainen vesi 

(konsentraatti) tulee ulos kuidun toisesta päästä. Moduuli voi toimia myös 

päinvastoin, jolloin vesi syötetään kuidun pinnan lävitse ja permeaatti kerätään 

kuidun päästä. Putkimaisessa rakenteessa kuidut on korvattu putkiksi 

muotoilluilla, puoliläpäisevillä kalvoilla. Putkien halkaisija on selvästi suurempi 

kuin kuitujen, tavallisesti 5-25mm. [1] 

 

Kuva 1: Kalvosuodatuksen periaate, a) normaalivirtaus b) tangentiaalinen virtaus [1] 
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Käänteisosmoosissa käytetään yleensä spiraalista kalvorakennetta. 

Spiraalimoduulissa (kuva 3) vesi virtaa spiraalimaista rataa kahden kalvon välissä. 

Paineella aikaansaadaan veden siirtyminen kalvojen läpi permeaatin keräävään 

välitilaan, josta se siirtyy moduulin keskiosaan ja ulos moduulista. Konsentraatti 

kulkeutuu kalvojen välistä ulos, mutta osa suoloista jää kalvojen pintaan 

aiheuttaen niiden likaantumista [1]. Erityisesti spiraalin muotoon rakennetut 

moduulit vaativat riittävää syöttöveden esikäsittelyä, koska niitä ei voi puhdistaa 

vastavirtapesulla. Kemiallista puhdistamista käytetään myös spiraalimoduuleille. 

Puhdistuskemikaaleina käytetään esimerkiksi suolahappoa tai natriumhydroksidia. 

Kemikaalit voivat väärin käytettyinä vahingoittaa kalvoa ja puhdistuksen aikana 

käänteisosmoosilaitosta ei voi käyttää, joten puhdistusväli pyritään pitämään 

 

Kuva 2: Onttokuituinen (hollow fiber) ja putkimainen (tubular) kalvorakenne [20] 
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harvana [12]. Puhdistusväli vaihtelee viikoista kuukausiin syöttöveden 

puhtaudesta ja käytetystä kalvomateriaalista riippuen. Kun vedessä on paljon 

orgaanista ainesta ja esikäsittelymenetelmät eivät ole riittäviä, täytyy puhdistus 

suorittaa jopa muutaman päivän välein. Moduulin kalvot kestävät likaantumisesta 

ja materiaalin kulumisesta johtuen yleensä 5-7 vuotta. Spiraalimoduulin etuna on 

parempi permeaattivuo kuin muilla kalvorakenteilla [1]. 

 

Käänteisosmoosisuodattimen kalvomateriaalina käytetään yleisimmin selluloosa-

triasetaattia (CTA) tai polyamideja (PA). Selluloosa-asetaatilla on materiaalina 

alhaisemmat vaatimukset syöttöveden puhtaudelle ja membraanin puhdistamista 

ei tarvitse toteuttaa niin usein kuin polyamidi-membraanien, sillä se ei likaannu 

niin herkästi. Myös sen kloorinkestävyys on parempi. Kloorinkestävyys on 

tärkeä ominaisuus, sillä kloorilla sterilisoidaan syöttövettä ja tapetaan mikrobeja, 

jotka voivat aiheuttaa membraanin likaantumista. Polyamideista valmistetuilla 

kalvoilla on kuitenkin korkeampi erotuskyky ja alemmat käyttöpaineet, joten se 

vie vähemmän energiaa. Polyamidit ovat spiraalirakenteisille kalvoille 

yleisemmin käytössä. [1, 21] 

 

 

Kuva 3: Spiraalimainen kalvorakenne [1] 
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2.2. Käänteisosmoosi 

Tavallisessa osmoosi-ilmiössä vesi virtaa laimeammasta liuoksesta väkevämpään 

tasoittaen konsentraatioerot puoliläpäisevän kalvon molemmin puolin. 

Käänteisosmoosissa vettä siirretään paineen avulla toiseen suuntaan (kuva 4). 

[17] 

 

Käänteisosmoosissa kalvon huokoskokona on alle 0,001µm. Usein käytetään ei-

huokoisiksi määriteltäviä kalvoja, jolloin vesi diffundoituu suoraan kalvon läpi 

[21]. Käänteisosmoosilaitosten etuihin kuuluvat erotuksen tehokkuus, toiminnan 

vakaus, alhainen energiantarve ja toimintalämpötila, pieni koko ja alhaiset 

vedenpuhdistuskulut [10,13]. Käänteisosmoosi poistaa vedestä pienimpiäkin 

ioneja ja partikkeleita, tuottaen siten juotavaksi kelpaavaa vettä. Hyvä ionien 

poistokyky vähentää myös tarvetta kemikaaleille, joilla ionit jouduttaisiin 

muuten poistamaan [12]. 

 

 

 

Kuva 4: Käänteisosmoosin periaate [17] 
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3. Kalvoa likaavat ainekset 

Puhdistettavasta vedestä riippuen kalvosuodatusvaiheeseen voi tulla monenlaisia 

aineita, jotka likaavat kalvoa (fouling) haitaten sen toimintaa. Likaantuminen 

voidaan jakaa kiinteiden partikkeleiden, kolloidin, biologisen ja orgaanisen aineen 

sekä veteen liuenneiden ionejen aiheuttamaan likaantumiseen [2].    

Kiinteät partikkelit voivat jäädä kiinni membraanin pintaan ja tukkia sen 

huokosia. Myös moduulin käytävät voivat tukkiutua liiasta kiintoaineesta, jolloin 

konsentraatti ei pääse virtaamaan pois. Vedessä olevien kiinteiden partikkelien 

määrää kuvaavat sameusaste (NTU = nephelometric turbidity units) ja 

kiintoainepitoisuus (TSS = total suspended solids tai SS = suspended solids). 

Sameutta ja kiintoainepitoisuutta on hankala vertailla, koska sameus riippuu 

muunmuassa partikkelien koosta ja muodosta. Isot partikkelit muodostavat 

lähinnä kiintoainekakkua membraanin pintaan. Pienimmät partikkelit 

muodostavat liuosmaista ainetta eli kolloidia, josta on vaikeaa erottaa kiintoainetta 

ja nestettä. Kolloidi tunkeutuu membraanin huokosiin tukkien niitä ja pienentäen 

permeaattivuota. [16]  

Biologinen ja orgaaninen likaantuminen ovat käänteisosmoosin pahimpia 

ongelmia [1,2,7,16]. Biologista likaantumista (biofouling) aiheuttavat biomassa ja 

mikro-organismit. Mikro-organismeja voi tarttua kalvoon jakaantuen ja 

muodostaen biofilmiksi kutsuttua verkostoa membraanin pintaan. Biofilmi 

koostuu näiden mikro-organismien ja niiden tuottamien orgaanisten aineiden 

lisäksi muunmuassa levästä ja sienistä [21].  

Orgaanisen aineksen määrällä on yhteys biologiseen ainekseen. Likaantumista 

aiheuttavia orgaanisia aineita ovat muunmuassa proteiinit, aminosokerit, 

polysakkaridit, sekä humushapot, jotka tarttuvat membraanin pintaan [2]. 

Orgaaninen aines heikentää permeaattivuota samalla tavalla kuin kolloidi tai 

kiinteät partikkelit kalvossa. Ravintoaineet, jotka kuuluvat pääasiassa orgaanisiin 

aineisiin myös ruokkivat bakteereita ja muita mikro-organismeja. Näitä ovat 

muunmuassa hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit. Orgaanisen aineksen määrää NOM 

(natural organic matter) voidaan tutkia TOC-arvon (total organic carbon) avulla. 

Kun veden kaikesta orgaanisesta aineesta (TOC) otetaan vain veteen liuennut 
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aine, saadaan DOC-arvo (dissolved organic carbon). Toisinaan käytetään myös 

COD-arvoa (chemical oxygen demand), joka määritetään hapen määrällä, mikä 

tarvitaan hapettamaan veden orgaaniset aineet hiilidioksidiksi [16]. Merivesissä 

orgaaninen aines aiheutuu lähinnä levistä. Jätevedessä on myös toisinaan paljon 

orgaanista ainesta. Se aiheuttaa membraanien likaantumista muunmuassa 

kunnallisissa jäteveden puhdistamoissa, vaikka näissä usein käytetäänkin 

biologisia menetelmiä orgaanisen aineksen poistamiseksi [7]. Ongelmallisimpia 

rasvoja ovat öljyt ja öljypohjaiset hiilivedyt, joita on meri- ja jätevesissä 

öljyvuotojen vuoksi [5]. 

Epäorgaaniset ionit (suolat) voivat saostua ja muodostaa membraanin pintaan 

liukenemattomia suoloja. Suolat tukkivat (scaling) membraanin huokosia, 

pienentäen siten permeaattivuota. Saostuminen tapahtuu kun näiden aineiden 

konsentraatio ylittää ylikylläisyyskonsentraation. Liuenneiden ionien 

konsentraation kasvua membraanin pinnassa kutsutaan 

konsentraatiopolarisaatioksi [21]. Liuenneiden ionien määrää vedessä kuvaa TDS 

(total dissolved solids) -arvo. Usein tätä kutsutaan myös suolaisuudeksi (salinity). 

Ionien määrä voidaan ilmaista myös johtokyvyllä (conductivity) [16]. Erityisesti 

kloorikonsentraation pitää olla alhainen, sillä membraanimateriaalit kestävät vain 

tietyn määrän klooria. Mikäli veteen on lisätty klooria orgaanisten ainesten 

poistamiseksi, vaaditaan yleensä kloorin poisto ennen käänteisosmoosivaihetta 

[1]. Vesien ionikonsentraatioissa on suuria vaihteluita. Jätevesissä tyypillisiä 

ongelmallisia ioneja ovat natrium, kloori, sulfaatti, nitraatti, kalsium ja 

magnesium [5,10,16]. Merivesissä ionit koostuvat lähinnä natriumkloridista. 

Ongelmallisimpia ioneja merivesissä ovat kuitenkin rauta ja mangaani. Rauta on 

välttämätön aine planktonin kasvulle. Sekä rauta että mangaani hapettuvat 

membraanin pinnassa, mikä vahingoittaa membraania [2].  

Käänteisosmoosiprosessin suunnittelussa tärkein veden likaamisominaisuuksia 

kuvaava parametri on lietetiheys (SDI = silt density index). Se määritetään ajalla, 

joka tietyllä syöttöveden määrällä (500ml) kestää läpäistä tietty suodatin 

(0.45µm). SDI-arvo kertoo veden kiintoaineen, kolloidisen materiaalin ja mikro-

organismien määrästä [2]. Myös sameutta (NTU = nephelometric turbidity units) 

käytetään kuvaamaan kolloidin ja kiintoaineen määrää. Useimpien 
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spiraalimoduulien syöttövedelle määritellyt minimirajat ovat 1.0 NTU ja 4-5 SDI. 

Suositellut arvot ovat hiukan alhaisempia, 0.5 NTU ja 3 SDI [1]. Toisinaan 

käytetään myös MFI (modified fouling index) -arvoa. Se kuvaa likaavien 

komponenttien aiheuttaman kakun vastusta membraanin pinnassa [2]. Veden 

partikkelipitoisuus kokonaisuudessaan (TS = total solids) on liuenneiden (TDS) ja 

liukenemattomien (TSS) partikkeleiden summa. Eri ainesten suositellut 

maksimipitoisuudet syöttövedessä käänteisosmoosimembraanille on esitetty 

taulukossa 1. 

 

Taulukko 1: Eri ainesten suositellut pitoisuusrajat käänteisosmoosiin [2] 

 

 

4. Mekaaniset esikäsittelymenetelmät 

Käänteisosmoosiin syötettävä vesi täytyy sen kalvon likaantumisen takia 

puhdistaa riittävän hyvin esikäsittelyillä. Veden puhdistukseen käytetään sekä 

mekaanisia että kemiallisia menetelmiä. Mekaanisia menetelmiä ovat seulonta, 

laskeutus, flotaatio, rakeissuodatus sekä kalvosuodatus.  

4.1. Seulonta  

Suurimmat partikkelit vesistä voidaan poistaa seulonnalla. Karkeaan seulontaan 

voidaan käyttää tankoseuloja. Niissä teräksiset tangot sijoitetaan lähelle toisiaan 

partikkelien erotusta varten ja puhdistettu vesi kulkeutuu tankojen välistä. Seulan 

katkaisukoon valinta riippuu jatkokäsittelystä. Jos vettä syötetään suoraan 

esimerkiksi mikro- tai ultrasuodatukseen, tarvitaan mikroseula pienellä 
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katkaisukoolla, jotta saadaan poistettua kalvoja vahingoittavat pienet partikkelit. 

[1] 

Kierrätettävien teollisuusvesien uudelleenkäsittelyssä seulontaa ei ole usein 

käytetty ollenkaan, sillä näissä ei ole runsaasti isoja kiintoainepartikkeleita. 

Seulontaa käytetäänkin yleensä merestä, järvestä tai joesta suoraan otetun veden 

käsittelyyn [1,2]. 

4.2. Laskeutus 

Laskeutuksessa vesi pumpataan altaaseen, jossa veden annetaan asettua ja siinä 

olevien partikkelien laskeutua. Laskeutuneet partikkelit kerätään altaan pohjalta 

keräimillä ja puhdistunut vesi otetaan talteen altaan yläosasta [18]. 

Laskeutusaltaan toiminta on esitetty kuvassa 5.  

 

Laskeutus on hyvä erottelemaan etenkin isoja ja painavia kiintoainepartikkeleita. 

Veteen liuenneita ioneja sillä ei saada poistettua. Myöskään hyvin pienet ja kevyet 

partikkelit eivät yksittäin laskeudu altaan pohjalle. Pienten hiukkasten 

laskeutuminen voidaan mahdollistaa muodostamalla niistä flokkeja. Laskeutusta 

käytetään tästä syystä yleensä koagulaation ja flokkulaation jälkeen esimerkiksi 

ennen rakeis- tai kalvosuodatusta. [21] 

 

Kuva 5: Laskeutuksen periaate [18] 
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Actiflo-prosessissa veteen sekoitetaan pientä hiekkaa ennen laskeutusallasta. 

Hiekka tarttuu vedessä olevaan kiintoaineeseen kasvattaen sen massaa. Tällöin 

erotettavat kiintoainepartikkelit laskeutuvat nopeammin altaan pohjalle. Liete ja 

mikrohiekka siirretään altaan pohjalta hydrosykloniin, jossa mikrohiekka 

erotellaan käytettäväksi uudelleen prosessissa. Tavalliseen laskeutukseen 

verrattuna Actiflo-prosessi parantaa erityisesti pienten ja kevyiden partikkelien 

erottamista, jotka eivät ilman mikrohiekkaa laskeutuisi ollenkaan altaan pohjalle. 

[2] 

Aktiivilieteprosessi on laajennettu laskeutuksesta orgaanisten aineiden poistoa 

varten. Siinä laskeutusaltaaseen tuotetaan biologisia eliöitä, jotka käyttävät 

ravinnokseen vedessä olevaa orgaanista ainesta. Eliöiden kasvu mahdollistetaan 

syöttämällä ilmaa erillisessä altaassa (ilmastusallas) ennen laskeutusallasta. 

Laskeutusaltaassa biologisten eliöiden muodostama flokki laskeutuu pohjalle. Osa 

siitä kierrätetään takaisin ilmastusaltaaseen ja osa johdetaan lietteen 

jatkokäsittelyyn. [1] 

4.3. Flotaatio 

Flotaatiossa altaasssa olevaan veteen pumpataan ilmaa. Partikkelit tarttuvat 

vedestä ilmakupliin hydrofobisten ominaisuuksiensa vuoksi ja kohoavat ylöspäin. 

Altaan pinnalta partikkelien muodostama kiintoainevaahto kerätään pois. Puhdas 

vesi saadaan siis talteen altaan pohjalta, päinvastoin kuin laskeutuksessa. [18] 

Flotaatiolle läheinen prosessi on DAF (dissolved air flotation). Siinä osa 

puhdistetusta vedestä kyllästetään ensin ilman avulla korkeassa paineessa. 

Kyllästetty vesi johdetaan altaaseen, jossa paineen lasku aiheuttaa ilmakuplien 

muodostumisen. Partikkelit kohoavat ilmakuplien mukana saman tapaan kuin 

tavallisessa flotaatiossakin. DAF:n toiminta on esitetty kuvassa 6. [18] 
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Kuva 6: Flotaatioaltaan toiminta [18] 

 

Flotaatiota ja DAF:ia käytetään poistamaan etenkin isoja kiintoainepartikkeleita. 

Pienten partikkelien ja kolloidin poistossa se ei ole kovin tehokas, sillä ne eivät 

tartu helposti ilmakupliin. Pienten partikkelien erotusta voidaan kuitenkin 

parantaa muodostamalla niistä isoja flokkeja. Tästä syystä myös flotaatiota 

käytetään yleensä koagulaation ja flokkulaation jälkeen esimerkiksi ennen rakeis- 

tai kalvosuodatusta [18]. Usein sillä korvataan laskeutus, sillä molemmat 

erottelevat lähinnä kiintoainetta ja prosessin toiminta on samantyyppinen. 

Flotaatio on kuitenkin laskeutusta parempi poistamaan pieniä yksittäisiä 

partikkeleita [2].  

Flotaation yhteydessä tarvitaan toisinaan kemikaalia, jolla partikkelit saadaan 

hydrofobisiksi. Jos partikkelit eivät ole hydrofobisia, ne eivät tartu ilmakupliin. 

Myös ilmakuplien koko vaikuttaa selvästi flotaation tehokkuuteen, ja 

erityyppisten aineiden erottumiseen soveltuvat erikokoiset kuplat. [2] 

Öljyn ja rasvojen poistossa flotaation merkitys on erityisen suuri, koska useat 

muut menetelmät erottavat niitä huonosti. Flotaatiolla erottaminen on nopeaa 

altaiden kokoon nähden. Esimerkissä flotaation jälkeen vaadittiin kuitenkin 

mikrosuodatus jatkokäsittelynä ennen käänteisosmoosia poistamaan loput 

kiintoaineesta ja kolloidinen materiaali [6]. 
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4.4. Rakeissuodatus 

Rakeissuodatuksessa vesi johdetaan säiliössä olevan raekerrokseen, jolloin 

partikkelit tarttuvat kerrokseen ja puhdas vesi suodattuu läpi. Rakeiden 

materiaalina käytetään muunmuassa hiekkaa, antrasiittia, aktiivihiiltä ja kvartsia 

[1]. Rakeissuodattimen toiminta on esitetty kuvassa 7 [19]. 

Rakeissuodatusta käytetään poistamaan lähinnä kiintoainetta. Suodattimien 

erotuskyky riittää noin 10 mikrometriä suuremmille partikkeleille, joten hyvin 

pieni kolloidinen aines läpäisee raekerroksen. Koagulaation ja flokkulaation 

avulla voidaan joissain tapauksissa erottaa myös kolloidia [21]. Veteen liuenneita 

aineita rakeissuodattimilla ei saa poistettua. Rakeissuodatusta voidaan käyttää 

esimerkiksi ennen hienompia mekaanisia menetelmiä, kuten kalvosuodatusta. Se 

on edullinen menetelmä ja puhdistettavan veden laadussa ei tarvitse olla niin 

tarkka kuin kalvosuodattimissa. Tämä siitä syystä, että rakeissuodattimien 

materiaalit eivät vahingoitu tai likaannu yhtä helposti kuin kalvomateriaalit [1]. 

Raekerroksia voi olla yksi tai useampia erilaisia ja suodatin voi toimia joko 

painovoimalla tai ulkoisella paineella. Painesuodatuksessa käytetään kalliita 

 

Kuva 7: Rakeissuodatuksen periaate [19] 
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teräsastioita, joten suurissa suodatuslaitoksissa on lähinnä painovoimalla toimivia 

suodattimia. Suodattimia voi olla kaksi peräkkäin, esimerkiksi yhden raeaineen ja 

sen perään kahden raeaineen suodatin, jolloin puhutaan kahden tason 

suodatuksesta [1]. Yhden ja kahden raeaineen suodattimiin syötettävän veden 

suositellut ominaisuudet on esitetty taulukossa 2 [2].  

 

Taulukko 2: Suositellut rajat suoralle rakeissuodatukselle [2] 

 

Aktiivihiilisuodattimen raemateriaalina on aktiivihiili. Tavallisesti käytetään 

rakeista hiiltä (GAC = granular activated carbon) sen edullisuuden ja 

kierrätettyvyyden vuoksi. Aktiivihiilisuodatinta käytetään poistamaan orgaanista 

ainesta adsorbtioon perustuen. Myös klooria ja muita hapettimia voidaan poistaa, 

sillä ne hapettavat aktiivihiiltä [21]. Kun ennen GAC-suodatinta suoritetaan 

hapetus otsonin avulla, puhutaan BAC(biological activated carbon)-prosessista. 

Hapetuksella pyritään orgaanisen aineksen poistoon [16]. 

Rakeissuodattimien sijasta voidaan joissain tapauksissa käyttää myös 

adsorbtiosuodatukseen perustuvia kirkastussuodattimia. Tälläinen on esimerkiksi 

Outotecin valmistama LSF-suodatin (Larox Scheibler Filter). Siinä 

suodatinkankailla saadaan tiiviisti pakattuna aikaan suuri suodatuspinta-ala, joten 

laite on suhteellisen pieni. Useimmissa sovelluksissa suodatinapuaineita ei tarvita, 

joten käyttö on edullista. Suodatin myös kuluttaa vähän energiaa, koska 

adsorbtiosuodatus käyttää alhaisia suodatuspaineita. Se puhdistaa 

suodatinkankaan ja poistaa kiintoainekakun automaattisesti. Suodattimella 

saavutetaan hyvä kiintoaineen (SS) poistotehokkuus. LSF-suodattimia käytetään 

jäteveden puhdistukseen muunmuassa kupari- ja sinkkijalostamoilla. [9] 
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4.5. Mikro- ja ultrasuodatus  

Mikro- ja ultrasuodatuksen käyttö vesien käsittelyssä on kasvanut paljon viime 

vuosina [2]. Nanosuodattimet ovat erotuskyvyssä lähes 

käänteisosmoosisuodattimien tasolla, joten niitä ei yleensä käytetä 

käänteisosmoosin esikäsittelyssä [10]. Mikrosuodattimien huokoskoot ovat 0.05-

5µm ja käyttöpaineet 0.01-0.2MPa, ultrasuodattimille huokoskoot ovat 0.001-

0.1µm ja käyttöpaineet 0.05-0.3MPa. Materiaaleina käytetään monia orgaanisia 

polymeerejä ja epäorgaanisia yhdisteitä, kuten keraamisia materiaaleja tai lasia. 

Selluloosa-asetaatti on tavallisimpia suodattimien materiaaleja [1]. 

Mikro- ja ultrasuodattimilla voidaan erotella vedestä kiintoaineen lisäksi myös 

kolloidista materiaalia ja liuenneita ioneja [8,13,21]. Kalvojen likaantumisesta 

johtuen kiintoaine on kuitenkin hyvä poistaa muilla menetelmillä ennen 

kalvosuodatusta [1,14]. Mikro- ja ultrasuodatusta käytetään yleensä 

loppuvaiheessa käsittelyä esimerkiksi rakeissuodatuksen tai flotaation jälkeen.  

Likaantuneita suodattimia voidaan vastavirtapesun lisäksi puhdistaa myös 

erilaisilla kemikaaleilla. Kemikaaliset puhdistusmenetelmät halutaan pitää 

vähissä, sillä ne tuottavat jätettä ja puhdistuksen aikana suodatinta ei voi käyttää 

[1]. Suodattimet voivat syöttöveden epäpuhtauksien lisäksi likaantua myös 

kemikaaleista, joita lisätään koagulaation ja flokkulaation yhteydessä ja 

hapettamaan veden orgaanisia aineita. Tästä syystä kemikaalien lisäysmäärät on 

hyvä pitää alhaisina ja ylimääräiset kemikaalit poistaa ennen kalvosuodatusta 

[1,21].  

Kalvosuodattimien käyttö on kallista esimerkiksi rakeissuodattimiin verrattuna. 

Tämä johtuu puhdistukseen tarvittavien kemikaalien lisäksi kalvomateriaalien 

korkeista hinnoista. [1]  

4.6. Patruunasuodatus 

Patruunasuodatin on huokoinen patruunan näköinen putki, joka on sisältä ontto. 

Syöttövesi tulee patruunan ulkopinnalle ja suodattuu huokoisen aineksen läpi 

patruunan keskelle, jolloin partikkelit tarttuvat huokoiseen materiaaliin ja suodos 
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kulkeutuu patruunan keskelle. Patruunasuodatin voi toimia myös päinvastoin, 

jolloin syöttövesi tulee patruunan keskiöön ja kulkeutuu ulkopinnalle. 

Materiaalista partikkelit saadaan pois esimerkiksi paineilmalla. Suodattimen 

huokoskoko on yleensä 1,2,5,10, tai 25µm. Tyypillisin huokoskoko on 5µm. [1] 

Patruunasuodatinta käytetään usein ennen käänteisosmoosia viimeisenä vaiheena 

poistamaan muusta esikäsittelystä mahdollisesti jääneet partikkelit, jotka muuten 

vahingoittaisivat membraania. Raesuodatuksesta on voinut irrota suodatinainesta, 

kuten hiekkaa. Mikro- ja ultrasuodatusta käytettäessä patruunasuodatin toimii 

suojauksena tapauksessa, jossa kalvo olisi rikkoutunut ja päästäisi läpi 

kiintoainepartikkeleita [1]. Patruunasuodatinta voidaan käyttää myös ennen 

mikro- tai ultrasuodatinta suojaamaan niitä kiintoaineen aiheuttamilta vaurioilta. 

Se poistaa tehokkaasti kiintoainetta, kuten esimerkiksi rakeissuodattimet. Ioneja ja 

kolloidia patruunasuodattimellakaan ei saada erotettua [11]. 

5. Kemialliset esikäsittelymenetelmät 

Kemikaaleja lisätään usein veteen mekaanisten puhdistusmenetelmien yhteydessä. 

Niitä käytetään myös erikseen, esimerkiksi hajottamaan orgaanista ainesta. 

Kemiallisia esikäsittelymenetelmiä ovat koagulaatio, flokkulaatio, hapettaminen, 

happamuuden säätely ja antiskalantit.  

5.1. Koagulaatio ja flokkulaatio 

Vettä käsitellään kemikaaleilla tavoitteena muodostaa isoja partikkeliryppäitä eli 

flokkeja. Koagulaatiossa veteen lisätään aineita, jotka neutraloivat partikkelien 

välisiä varauksia ja mahdollistavat niiden lähentymisen. Kun vettä samalla 

sekoitetaan, partikkelit törmäilevät ja takertuvat toisiinsa muodostaen melko 

pysyviä partikkelikimppuja. [21] 

Flokkulaatiossa veteen lisättävän aineen tarkoituksena on puolestaan sen 

kiinnittyminen yksittäisiin partikkeleihin. Tällöin flokkulantti muodostaa näiden 

partikkelien kanssa harvarakenteisia verkostoja kiinnittymällä niihin eri 

kohdistaan. Flokkulaatiossa sekoitus on rauhallisempaa kuin koagulaatiossa. 

Molemmissa menetelmissä liian voimakas sekoitus voi rikkoa jo muodostuneet 
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flokit. Usein koagulaatio ja flokkulaatio yhdistetään flokkien muodostuksen 

parantamiseksi. [5] 

Koagulaatio ja flokkulaatio tehostavat lähes kaikkia muita 

vedenkäsittelymenetelmiä. Rakeis- ja kalvosuodatuksessa partikkelit erottuvat 

paremmin flokkeina. Lisäksi raekerros ja kalvot on helpompi pestä likaantuneesta 

aineesta. Laskeutuksessa painavat flokit laskeutuvat tehokkaammin altaan 

pohjalle. Flotaatiossa isot flokit puolestaan tarttuvat helpommin ilmakupliin 

kohoten altaan pinnalle. Koagulantin lisäys toteutetaan yleensä käsittelyn 

alkuvaiheessa ennen menetelmiä, joita flokkien muodostuksen halutaan 

tehostavan. [4,6,7] 

Koagulantteina käytetään yleensä rauta- ja alumiinipohjaisia sulfaatteja ja 

klorideja. Yleensä suositellaan käytettäväksi rautapohjaisia koagulantteja, koska 

alumiini on liian liukoista. Sitä voi olla vaikeaa erottaa, kun haluttu tulos 

varausten neutraloinnissa on saavutettu. Tällöin alumiini saostuisi vasta 

kalvosuodatuksessa kalvojen pinnoille liaten niitä [5]. Korealaisen kunnallisen 

jäteveden puhdistuslaitoksen vedenpuhdistuksessa koagulanttina käytetty 

alumiinisulfaatti pääsi kiekkosuodattimen läpi ja aiheutti ultrasuodattimen 

likaantumista [7]. Myös öljyn tuotannossa hiekasta käytetyn veden puhdistuksessa 

samantyyppinen alumiinipohjainen koagulantti likasi RO-membraania [4]. 

Flokkulantteina käytetään erilaisia polymeerejä, kuten polyDADMAC. Anioniset 

flokkulantit sopivat yleensä epäorgaanisille yhdisteille ja kationiset flokkulantit 

puolestaan orgaanisille [5]. 

Koagulaatio ja flokkulaatio toimivat vain tietyllä happamuusalueella, joten 

menetelmien yhteydessä lisätään usein happoa pH:n ylläpitämiseksi. 

Happamoittamiseen voidaan käyttää esimerkiksi rikki- tai suolahappoa. 

Esimerkiksi alumiinikoagulanttien toiminnan kannalta paras pH on 6-7. [21] 

Haittapuolina koagulaatiossa ja flokkulaatiossa ovat kasvaneet käyttökustannukset 

kemikaalien käytöstä johtuen [1]. Lisäksi kemikaalit voivat aiheuttaa kalvojen 

likaantumista. Niiden lisäyksessä täytyy siis huomioida sopivat annostusmäärät ja 

poistaa jäljelle jääneet kemikaalit ennen kalvosuodatusvaihetta. Annostusmääriin 

vaikuttavat veden ominaisuudet, kuten erityyppisten aineiden pitoisuudet [5].  
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5.2. Hapetus 

Veteen lisättävillä kemikaaleilla myös hapetetaan orgaanista ainesta. Tässä 

käytetään muunmuassa klooria, otsonia ja vetyperoksidia. Hapetin hajottaa 

orgaanisen aineksen pienemmiksi yhdisteiksi, jotka eivät ole haitallisia tai ovat 

vedestä helposti erotettavia. Nämä kemikaalit voivat hapettavalla vaikutuksellaan 

tappaa mikro-organismeja, kuten bakteereja, jolloin puhutaan biosideistä [21]. 

Hapetin voi myös reagoida esimerkiksi veteen liuenneiden metalli-ionien kanssa 

ja saostaa niitä. Näin esimerkiksi ilmaa syöttämällä voidaan vedestä saostaa rautaa 

[22].  

Hapettavien kemikaalien lisäyksen ongelmana on niiden mahdollisuus hapettaa 

myös kalvosuodatuksessa käytettäviä kalvoja. Kemikaalien liika-annostusta pitää 

siis välttää tai ne pitää poistaa ennen kalvosuodatusta. Klooria voidaan poistaa 

esimerkiksi aktiivihiilisuodatuksella tai lisäämällä sopivaa kloorin kanssa 

reagoivaa ainetta, kuten natriummetabisulfiittia [2,21].  Hapettumisesta johtuen 

kloorinkestävyys on usein kalvomateriaalia valittaessa tärkeä ominaisuus [1]. 

Toisinaan hapettamiseen käytetään ultraviolettivaloa. Sen teho perustuu 

fotokemialliseen reaktioon [21]. Myös ilmaa voidaan käyttää hapettamiseen sen 

sisältämän hapen takia. Ilman lisäys voi myös päästää vapaaksi veteen liuenneita 

kaasuja, kuten hiilidioksidia [22].  

5.3. Happamuuden säätely ja antiskalantit 

Happoja ja emäksiä lisätään usein veteen pH:n säätelemiseksi [11]. Kalvosuodatus 

toimii vain tietyllä happamuusalueella ja puhdistetulla vedellä on vaatimuksia 

happamuudelle jatkokäyttöä ajatellen [1]. Yleensä happamuuden säätely 

toteutetaan ennen kalvosuodatusvaiheita, jos sille on tarvetta.  

Ennen käänteisosmoosia voidaan lisätä antiskalanttia, joka estää haitallisten 

ionien saostumisen kalvon pintaan. Antiskalantti on kemikaali, joka liittyy tiettyyn 

ioniin ja kulkeutuu ionin mukana kalvon läpi. Esimerkiksi 

natriumheksametafosfaattia (SHMP) voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.[16]  
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6. Parhaan yhdistelmän valinnasta 

Esikäsittelymenetelmien valinta riippuu ensisijaisesti puhdistettavan veden 

ominaisuuksista ja vaatimuksista puhdistetulle vedelle. Merivesissä on suuri 

ionikonsentraatio (TDS), joka aiheutuu lähinnä natriumkloridista, ja jonkin verran 

orgaanista materiaalia (TOC, COD). Teollisuuslaitosten jätevesissä on 

vaihtelevasti erilaisia liuenneita ioneja ja korkea pitoisuus orgaanista ainesta.  

Epäpuhtaudet tulevat muunmuassa vesien käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista. 

Meriveden TDS-konsentraatio on 7000-35000 mg/L, kun jätevesissä se on noin 

2000-7000 mg/L [16]. Jätevesien laadussa on huomattavia vaihteluita, ja 

esimerkiksi teollisuuden jätevedenpuhdistamoilta (IWWTP = industrial 

wastewater treatment plant) tulevia vesiä ei voi vertailla kunnallisten 

jätevedenpuhdistamoiden (mWWTP = municipal wastewater treatment plant) 

jätevesiin. Jokaisen laitoksen jätevesi pitääkin analysoida erikseen parhaan 

esikäsittelyn valitsemiseksi [1,3]. 

Seuraavaksi on vertailtu erilaisia käytännön hankkeita vedenpuhdistuksessa 

käänteisosmoosilla ja esikäsittelyn onnistumisessa. Puhdistettava vesi on ollut 

lähinnä teollisuuden käsiteltyä jätevettä. 

6.1. Orgaanisen aineksen riittämätön poisto 

Tämän osion tutkimuksissa on keskitytty seuraamaan orgaanisen aineksen 

poistotehokkuutta, silloin kun RO-membraani on lopulta likaantunut liikaa.  

6.1.1. Laskeutus öljyhiekkaprosessissa käytetylle vedelle 

Vettä, jota on käytetty öljyn talteenotossa öljyhiekasta (OSPW = oil sands process 

-affected water), esikäsiteltiin koagulaatiolla, flokkulaatiolla ja laskeutuksella. 

Yhdistelmät olivat laskeutus, koagulaatio-laskeutus ja koagulaatio-flokkulaatio-

laskeutus. Raakaveden ominaisuudet ja ominaisuudet kunkin yhdistelmän jälkeen 

on esitetty taulukoissa 3 ja 4. Koagulanttina oli alumiinipohjainen aine, koska sen 

on näytetty olevan rautaa parempi muodostamaan laskeutuvia flokkeja. 

Flokkulanttina käytettiin kationista polymeeriä poly-DADMAC. Syöttövesi oli 

joesta otettua murtovettä, jonka käsittelyssä seurattiin erityisesti liuenneiden 

ionien (TDS) pitoisuuden muutosta. Veden SDI-arvo oli korkea, mutta laski RO-
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membraanille hyväksyttäviin rajoihin (SDI<3) jokaisessa käsittelyssä. Ioneja ja 

orgaanista ainesta (COD) käsittelyt poistivat vain vähän. Koagulaatio-flokkulaatio 

paransi kiintoaineen poistoa (NTU) merkittävästi pelkkään laskeutukseen 

verrattuna. Koagulantin lisäys vähensi myös RO-membraanin likaantumista. 

Membraani kuitenkin likaantui orgaanisten aineiden ja koagulanttina käytetyn 

alumiinin vaikutuksesta. Kemiallinen puhdistaminen oli välttämätöntä lian 

poistamiseksi ja membraanin toimintakyvyn säilyttämiseksi. [4] 

 

 

6.1.2. Petrokemikaalien tuotannossa käytetty vesi 

Petrokemikaalien tuotantolaitoksen jäteveden käsittelyssä testattiin 

aktiivihiilisuodatusta (GAC), ultrasuodatusta, nanosuodatusta ja 

aktiivihiilisuodatusta yhdistettynä nanosuodatukseen. Jäteveteen oli aiemmin 

lisätty klooria ja toteutettu koagulaatio, rakeissuodatus ja patruunasuodatus. Näin 

käsitellyssä vedessä, jonka ominaisuudet on esitetty taulukossa 5, oli paljon 

liuenneita aineita (TDS) mutta vähän kiintoainetta (SS). Siinä oli myös 

merkittävästi orgaanista ainesta (TOC) ja korkea SDI-arvo. Ultrasuodatusta 

testattaessa veteen lisättiin vain klooria ja se seulottiin 50µm seulalla (taulukko 6). 

Tutkimuksessa todettiin, että pelkkä GAC-suodatus ei ole riittävä esikäsittely 

kyseiselle vedelle, koska se ei poista orgaanista ainesta tarpeeksi hyvin. GAC-

suodatuksesta ei ollut merkittävää hyötyä myöskään ennen nanosuodatusta. 

Taulukko 4: Veden ominaisuudet laskeutuksen ja kemikaalien lisäyksen jälkeen [4] 

 

Taulukko 3: Puhdistamattoman OSPW-veden ominaisuudet [4] 
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Ultrasuodatus puolestaan poisti lähes kaiken kiintoaineen (sameus), mutta 

permeaatin SDI-arvo oli vielä RO-membraanille suositelluilla ylärajoilla. Mikään 

menetelmistä ei siis poistanut orgaanista ainesta tarpeeksi hyvin. Tutkimuksia 

likaaville orgaanisille komponenteille UF, NF ja GAC+NF -prosesseissa täytyy 

jatkaa. [3] 

 

6.1.3. Kunnallisen jätevedenpuhdistuslaitoksen vesi 

Kunnallisen jäteveden puhdistuslaitoksen vesi käsiteltiin koagulaatiolla, 

kiekkosuodatuksella ja ultrasuodatuksella (huokoskoko 0.1µm). 

Kiekkosuodattimen toimintaperiaate on sama kuin seulassa, mutta siinä 

erottimena ovat vierekkäiset kiekot. Vesi oli tätä ennen käsitelty 

aktiivilieteprosessilla ja 0.45µm mikrosuodattimella, mistä johtuen sen sameus, 

johtokyky ja COD-arvo olivat alhaisia. Menetelmäyhdistelmä on esitetty kuvassa 

8 ja veden ominaisuudet eri vaiheessa prosessia taulukossa 7. Orgaaninen aines 

todettiin pahimmaksi UF- ja RO-membraanien likaajaksi, kuten yleensäkin 

kunnallisissa jätevesissä. Orgaanisten aineiden lisäksi likaantumista aiheuttivat 

epäorgaanisista aineista alumiini (koagulanttina käytetty), kalsium ja kvartsi. 

Levän ja bakteerien poistossa kiekkosuodatus todettiin tehottomaksi ja UF 

tehokkaaksi menetelmäksi. [7] 

 

Taulukko 5: Ultrasuodattimen syöttöveden ja permeaatin ominaisuudet [3] 

 

Taulukko 6: Käsiteltävän petrokemikaalien tuotannossa 

käytetyn jäteveden ominaisuudet [3] 
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Kuva 8: Kunnallisen jätevedenpuhdistuslaitoksen puhdistusprosessi [7] 

 

 

 

Taulukko 7: Veden ominaisuudet kiekko-, ultra- ja käänteisosmoosisuodatuksen jälkeen [7] 

 

 

6.1.4. Oleokemikaalien tuotannon jätevesi 

Oleokemikaalien tuotannosta tuleva jätevesi käsiteltiin hiilisuodattimella, 

ultrasuodattimella ja patruunasuodattimella (huokoskoko 5µm). Puhdistettavalta 

vedeltä vaaditut ominaisuudet on esitetty taulukossa 8. Vedessä oli vähän ioneja, 

jonkin verran kiintoainetta ja suhteellisen paljon orgaanista ainesta. 

Käänteisosmoosimembraanin pinnalla havaittiin biofilmiä ja permeaattivuo laski. 

Tämä selitettiin sillä, että UF ei poistanut ravintoaineita ja poisti bakteereista vain 

91%. Ravintoaineiden konsentraatio on suurimmillaan membraanin pinnassa 

konsentraatiopolarisaation seurauksena, jolloin UF-käsittelyn ohittaneet bakteerit 

tarttuivat siihen muodostaen biofilmiä. UF-membraanin ei kuitenkaan mainittu 

likaantuneen prosessissa. Membraanin kemiallinen puhdistaminen biosideillä, 
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tässä tapauksessa natriumhydroksidilla, havaittiin hyväksi menetelmäksi poistaa 

biofilmiä. [12] 

6.2. Toimivat ratkaisut orgaanisen aineksen poistoon  

Tässä osiossa esitetään kaksi tutkimusta, joissa orgaanisen aineksen poistossa on 

onnistuttu. 

6.2.1. Teollisuuspuiston jätevesi 

Viiden tehtaan teollisuuspuiston jätevettä puhdistettiin Taiwanissa 

hiekkasuodattimella, pussisuodattimella (huokoskoko 10µm) ja 

ultrasuodattimella. Tätä edelsi käsittely biologisella reaktorilla (BioNET) ja 

biologisella aktiivihiilisuodattimella (BAC). Molemmat menetelmät poistivat 

orgaanista ainesta hapettamalla. Syöttövesi sisälsi paljon ioneja ja orgaanista 

ainesta. Prosessi on esitetty kuvassa 9 ja veden ominaisuudet eri käsittelyjen 

jälkeen taulukoissa 9 ja 10. Rakeissuodatus poisti jälleen kiintoaineen lähes 

täysin. Orgaanisesta aineesta (DOC) saatiin BioNET:lla ja BAC:lla poistettua yli 

puolet.UF pienensi tehokkaasti SDI-arvoa (kuudesta alle yhteen) ja RO-

membraani ei likaantunut merkittävästi. Myös ongelmalliset alumiini ja barium -

ionit saatiin poistettua esikäsittelyillä. RO-membraanin pintaan jäi vain hiukan 

kalsiumkarbonaattia. Käsittely siis poisti orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen 

riittävässä määrin. Tutkimuksessa testattiin myös antiskalantin lisäystä, joka 

paransi RO permeaattivuota. Sekä UF että RO-membraania puhdistettiin 

kemiallisesti noin kerran kuukaudessa. Puhdistettu vesi täytti vaatimukset 

juomavedelle, jäähdytysvedelle ja tuotantovedelle. [14] 

Taulukko 8: Puhdistettavan veden ominaisuudet oleokemikaalien tuotannossa [12] 
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Kuva 9: Teollisuuspuiston jäteveden käsittelyprosessi [14] 

 

 Taulukko 10: Veden ominaisuudet BAC ja BioNET -prosessien jälkeen [14] 

 

Taulukko 9: Veden ominaisuudet BioNET+UF -prosessin jälkeen [14] 
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6.2.2. Tekstiilitehtaan jätevesi 

Tekstiilitehtaan jätevettä puhdistettiin 1.2µm mikrokuitusuodattimella ja kahdella 

mikrosuodattimella (huokoskoot 0.1µm ja 0.05µm), koagulaatio-flokkulaatiolla ja 

nano- sekä käänteisosmoosisuodatuksella. Sitä ennen veteen oli toteutettu 

seulonta, happamoittaminen ja aktiivilieteprosessi, jotka vähensivät hyvin 

orgaanista ainesta (COD,DOC). Veden ominaisuudet ennen ja jälkeen tämän 

biologisen käsittelyn on esitetty taulukossa 11.Vedessä ongelma oli lähinnä 

runsaassa määrässä orgaanista ainetta; liuenneita ioneja ja kiintoainetta siinä oli 

jonkin verran. Käsittely koagulaatio-flokkulaatiolla suodatuksen yhteydessä poisti 

entisestään orgaanista ainesta. Kalvosuodatus toimi hyvin ja esikäsittely vähensi 

tehokkaasti membraanien likaantumista, sillä ilman koagulaatiota 

mikrosuodattimetkin likaantuivat liikaa. Biologinen käsittely yhdistettynä 

koagulaatio-flokkulaatioon ja membraanisuodatukseen todettiin siis tehokkaaksi 

esikäsittelyksi. [15] 

 

6.3. Veteen liuenneiden aineiden poistotehokkuus 

Tämän osion tutkimuksissa on keskitytty seuraamaan epäorgaanisten ionien 

poistotehokkuutta.  

 

Taulukko 11: Tekstiilitehtaan jäteveden ominaisuudet [15] 
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6.3.1. Terästehtaan jätevesi ja mikrosuodatus 

Terästehtaan jäteveden puhdistuksessa käytettiin esikäsittelynä mikrosuodatusta 

(huokoskoko 0.01µm). Veteen oli tätä ennen tehty koagulaatio ja hiekkasuodatus 

ja sen ominaisuudet on esitetty taulukossa 12. Näin käsitellyssä vedessä oli vähän 

orgaanisia aineita (COD) mutta paljon ioneja (korkea johtokyky). Ionit koostuivat 

pääasiassa natriumista, kloorista ja sulfaatista. Mikrosuodatin oli tehokas 

poistamaan kiintoaineen (SS), mutta ei orgaanista ainesta ja veteen liuenneita 

ioneja. Esikäsittelyä pidettiin kuitenkin riittävänä RO-membraanille. RO:n 

permeaattivuo heikkeni vain vähän ja erotustehokkuus pysyi lähes vakiona. 

Korkea ionipitoisuus ei siis vaikuttanut merkittävästi käänteisosmoosin 

toimintaan. [10] 

 

6.3.2. Metaanintuotannossa syntynyt jätevesi 

Hiilestä saatavaa metaania käytetään kasvavassa määrin polttoaineen tuotantoon. 

Tuotannossa syntyvässä vedessä on hyvin korkea ionikonsentraatio, joka aiheutuu 

pääasiassa natriumista, vetykarbonaatista, karbonaatista, kloorista, kalsiumista ja 

magnesiumista. Orgaanisten aineiden määrä (COD) siinä on puolestaan vähäinen. 

Puhdistuksessa käytettiin rakeissuodatusta kahdessa tasossa, ensin mangaanilla ja 

sitten silikalla, jota seurasi pussisuodatus ja ultrasuodatus. Vedelle oli tätä ennen 

tehty ilmastus. Ultrasuodatin (huokoskoko 0.1-0.25µm) tuotti RO-membraanille 

Taulukko 12: Terästehtaan jäteveden ominaisuudet [10] 
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riittävän hyvää vettä (NTU < 0.3 ja SDI < 4). Taulukossa 13 on esitetty eri 

menetelmien vaikutus veden ominaisuuksiin. Rakeissuodattimet vähensivät 

sameutta tehokkaasti, mutta orgaanisen aineksen määrä (COD) ja 

ionikonsentraatio (TDS) pysyi lähes ennallaan. Ultrasuodatuskaan ei poistanut 

ioneja merkittävästi, mutta korkea ionikonsentraatio ei tässäkään tutkimuksessa 

haitannut RO toimintaa. [13] 

 

6.3.3. Nahkatehtaan jätevesi 

Nahkatehtaalta tullutta jätevettä käsiteltiin hiekkasuodattimella, 

ultraviolettilampulla, aktiivihiilisuodattimella, pehmentimellä (softener), 

patruunasuodattimella ja nanosuodattimella. Pehmennin koostuu 

ioninvaihtohartseista, jotka vaihtavat veden kovuutta aiheuttavia ioneja 

(magnesium,kalsium) pehmeämmiksi (natrium). Ennen patruunasuodatinta 

lisättiin antiskalanttia, antioksidanttia ja happoa pH:n ylläpitämiseksi. 

Patruunasuodattimen huokoskoko oli 5µm ja nanosuodattimen 0.001µm. Vedessä 

oli paljon liuenneita ioneja (TDS), kuten natriumia, klooria, sulfaattia, kalsiumia 

ja magnesiumia, sekä orgaanisia epäpuhtauksia (COD). Syöttöveden ominaisuudet 

ovat taulukossa 14 ja prosessi on esitetty kuvassa 10. Käsittely ennen 

nanosuodatinta erotti vain vähän veteen liuenneita ioneja ja orgaanisia aineita. 

Pehmeytin oli aluksi hyvä erottamaan magnesiumin ja kalsiumin, mutta vaati 

jatkuvaa puhdistusta. Hapetin ja aktiivihiilisuodatin erottivat vain 5-20% 

COD:sta. Hiekka- ja patruunasuodatin erottivat kuitenkin kiintoaineen (SS) lähes 

täysin. RO-membraani likaantui pienempien ionien ja membraaniin kertyneen 

kvartsin vaikutuksesta, mikä havaittiin permeaattivuon pienentymisenä. 

Taulukko 13: Raesuodatuksen, UF:n ja RO:n vaikutus veden ominaisuuksiin [13] 
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Likaantuminen johtui pääasiassa siitä, että nanosuodatin ei pystynyt erottamaan 

monovalentteja ioneja (natrium, kloori) ja erotti vain osittain pienemmät divalentit 

ionit kuten kalsiumin, magnesiumin ja sulfaatin. Myös nanosuodatin likaantui 

jatkuvasti prosessissa, mikä johtui käänteisosmoosia lianneiden ainesten lisäksi 

orgaanisista väriaineista ja tanniineista. Tässä tutkimuksessa NF:n ja RO:n kalvot 

siis likaantuivat orgaanisten aineiden lisäksi myös epäorgaanisista ioneista. [11]  

 

 

 

 

 

Kuva 10: Nahkatehtaan jäteveden käsittelyprosessi [11] 

 

Taulukko 14: Nahkatehtaan jäteveden ominaisuudet [11] 
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6.4. Kiintoaineen poistotehokkuus 

Tämän osion kahdessa tutkimuksessa on keskitytty seuraamaan lähinnä 

kiintoaineen poistoa. Parametreina on siis käytetty NTU, MFI ja SDI -arvoja. 

Orgaanisen aineksen poistotehokkuutta ei näissä seurattu kuin välillisesti MFI ja 

SDI -arvojen avulla, joten on oletettavaa että se on aiheuttanut osan kalvojen 

likaantumisesta.  

6.4.1. Rakeissuodatus terästehtaan jätevedelle 

Terästehtaan jäteveden puhdistuksessa menetelminä oli rakeissuodatus kahden 

raeaineen painesuodattimella sekä kolmen tason painesuodattimella. Tämän 

jälkeen lisättiin vielä antiskalanttia ja käytettiin patruunasuodattimia (huokoskoko 

5µm). Jätevesi oli vedenpuhdistamolla esikäsitelty hapettamalla 

permangannaatilla ja kloorilla, koagulaatio-flokkulaatiolla, laskeutuksella ja 

hiekkasuodatuksella. Veden SDI-arvo oli hyvin korkea, mutta 

kiintoainepartikkeleita siinä oli vähän (NTU<1). Vedenpuhdistamolta tulevan 

veden ominaisuudet ovat taulukossa 15 ja käytetyt kolme yhdistelmää näkyvät 

kuvassa 11. Konfiguraatio 1 todettiin riittämättömäksi käsittelyksi, eli tuloksena 

oli SDI>5 ja MFI>4. Toisella konfiguraatiolla saavutettiin nämä rajat. 

Kolmannella konfiguraatiolla tuloksena oli SDI<5 ja MFI<1, joten se oli paras 

näistä. Toinen suositelluista arvoista SDI<3 ja MFI<1 jäi kuitenkin saavuttamatta. 

Tutkimuksessa todettiin, että konfiguraatioita 2 ja 3 voidaan käyttää 

käänteisosmoosin esikäsittelynä. Puhdistettua vettä ei kuitenkaan testattu 

käytännössä käänteisosmoosiin eikä sen ominaisuuksista epäorgaanisten ja 

orgaanisten aineiden osalta puhuttu. [8]  
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Kuva 11: Terästehtaan jäteveden esikäsittelyprosessi [8] 

  

Taulukko 15: Terästehtaan jäteveden ominaisuudet [8] 

 



33 

 

6.4.2. Jokiveden puhdistus 

Joesta otettua pintavettä puhdistettiin koagulaatio-flokkulaatiolla, flotaatiolla, 

kapselisuodattimilla (huokoskokoina 5µm ja 1µm) ja nanosuodatuksella. 

Puhdistettava vesi, jonka ominaisuudet on esitetty taulukossa 16, oli johtokyvyn ja 

sameuden perusteella selvästi puhtaampaa kuin käsitelty teollisuusjätevesi, mutta 

silti sen likaamisominaisuudet mitattiin korkeiksi (SDI noin 19). Tämä johtunee 

orgaanisesta aineesta, koska sen määrää vedessä ei tutkittu. Veden SDI-arvoksi 

haluttiin käsittelyissä alle 5. Pelkkä flotaatio yhdistettynä koagulaatio-

flokkulaatioon ei tutkimuksessa ollut riittävä esikäsittely spiraalimoduuli-

nanosuodattimelle, vaikka pienensikin SDI- ja MFI-arvoja. Flotaatio ilman 

koagulaatio-flokkulaatiota todettiin tehottomaksi. Koagulaatio-flokkulaatio 

vähensi SDI-arvoa hiukan ja MFI-arvoa merkittävästi. Kun lisättiin 

kapselisuodattimet, jotka voi ajatella kertakäyttöisinä mikrosuodattimina, vesi 

saatiin riittävän puhtaaksi (SDI<5). Ongelmana ollut kiintoaine (sameus) ja 

mahdollisesti orgaaninen aines saatiin siis lopulta poistettua. Flotaation ja 

suodatuksen tulokset on esitetty taulukossa 17. [6]  

 

Taulukko 16: Jokiveden ominaisuudet [6] 
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7. Yhteenveto 

Työssä on tutkittu eri menetelmien tehokkuutta käänteisosmoosiin tulevan veden 

esikäsittelyssä. Tässä on käytetty aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja veden laadun 

tarkkailussa hyödynnettäviä parametreja. Kalvosuodatusta ja kalvoille 

ongelmallisia aineita on myös esitelty yleisesti. Kuvassa 12 on esitetty yhteenveto 

mahdollisista esikäsittelymenetelmien yhdistelmistä ennen käänteisosmoosia [2].  

Kiintoaineen erottaminen ei ole testeissä ollut suuri ongelma, sillä se saadaan 

poistettua lukuisilla menetelmillä. Tutkimukset, jossa orgaanista ainesta on vähän 

ja ionipitoisuus korkea osoittavat, että korkea ionikonsentraatio (TDS) ei 

myöskään estä käänteisosmoosin tehokasta toimintaa [10,13,15]. Vastaavasti 

tilanteissa, joissa ionipitoisuus oli vähäinen ja orgaanista ainesta paljon (tai sitä ei 

määritetty), havaittiin käänteisosmoosin kalvon likaantumista [8,12]. Myös 

tutkimuksissa, joissa oli paljon sekä orgaanista että epäorgaanista ainesta, 

orgaaninen aines mainittiin pahimmaksi likaajaksi [4,3,7]. Ainoastaan yhdessä 

tapauksessa tekstiilitehtaan jäteveden puhdistuksessa epäorgaaniset ionit, lähinnä 

magnesium ja kalsium, likasivat kalvoja [11]. 

 

 

 

Taulukko 17: Flotaation ja suodatuksen vaikutus veden laatuun [6] 
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Kuva 12: Yhteenveto esikäsittelymenetelmistä [2] 

 

Koagulaatio ja flokkulaatio tehostavat lähes kaikkia muita 

vedenkäsittelymenetelmiä. Rakeis- ja kalvosuodatuksessa partikkelit erottuvat 

paremmin flokkeina. Lisäksi raekerros ja kalvot on helpompi pestä likaantuneesta 

aineesta. Laskeutuksessa painavat flokit laskeutuvat tehokkaammin altaan 

pohjalle. Flotaatiossa isot flokit puolestaan tarttuvat helpommin ilmakupliin 

kohoten altaan pinnalle. Koagulantin lisäys toteutetaan yleensä käsittelyn 

alkuvaiheessa ennen menetelmiä, joita flokkien muodostuksen halutaan 
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tehostavan.  

Hapettaminen on tehokas menelmä poistamaan ongelmallista orgaanista ainesta ja 

mikro-organismeja. Esimerkiksi otsoni on tutkimuksissa ollut tehokas ja yleinen 

hapetin. Esikäsittelyssä käytetyt kemikaalit ovat kuitenkin väärin annosteltuina 

lianneet ja vaurioittaneet kalvoja. Tämä käsittää koagulaatiossa, flokkulaatiossa, 

hapettamisessa, happamuuden säätelyssä, antiskalantteina ja kalvojen 

puhdistamisessa käytettyjä aineita. Ongelmallisimpia ovat alumiini, joka saostuu 

liuoksesta kalvojen pinnoille, ja kloori, joka voi hapettaa kalvomateriaaleja.  

Kiintoaineen erottamisessa yleisiä ja hyviä menetelmiä ovat rakeissuodatus, 

laskeutus ja flotaatio. Myös kolloidista ainesta pystytään jossain määrin 

poistamaan, jos näitä menetelmiä on edeltänyt koagulaatio ja flokkulaatio. 

Adsorbtiosuodatukseen perustuvia kirkastussuodattimia voidaan myös joissain 

tapauksissa käyttää kiintoaineen erottamiseen. Kirkastussuodattimien käytöstä 

käänteisosmoosin esikäsittelyssä ei kuitenkaan löydetty käytännön tutkimuksia.  

Aktiivihiilisuodatinta (GAC) käytetään yleisesti orgaanisten aineiden poistossa, 

mutta se ei ole tutkimuksissa ollut siinä kovinkaan hyödyllinen [3,11]. Biologinen 

aktiivihiilisuodatin (BAC) ja aktiivilieteprosessi puolestaan toimivat hyvin 

orgaanisten aineiden poistossa. Antiskalantilla voidaan vaikuttaa pieniin ioneihin, 

kuten natriumiin, jota on muilla esikäsittelymenetelmillä hankala poistaa. Kun 

antiskalantti lisätään ennen käänteisosmoosia, se estää tällöin ionia saostumasta 

kalvon pintaan [14]. Patruunasuodattimen käytön hyödystä ennen 

käänteisosmoosia ei ole paljon näyttöä, mutta sitä voidaan käyttää kalvojen 

lisäsuojauksena jos vedessä voi vielä olla jäljellä kiintoainetta. 

Mikro- tai ultrasuodatusta käytetään yleisesti viimeisenä käsittelyvaiheena ennen 

käänteisosmoosia. Syöttöveden esikäsittely on tärkeää, sillä molemmat 

suodattimet voivat muuten likaantua. Mikro- ja ultrasuodatuksella saadaan kaikin 

puolin parempilaatuista vettä kuin esimerkiksi rakeissuodatuksella [2,6,8]. Niillä 

erotetaan yleensä kolloidia, liuenneita ioneja ja orgaanista ainesta. Mikrosuodatin 

voidaan sijoittaa myös ennen ultrasuodatinta, jos isompia kiintoainepartikkeleita 

ja kolloidia on vielä paljon jäljellä syöttövedessä. Mikrosuodatus poistaa teoriassa 

mikro-organismit bakteereihin asti ja virukset saa poistettua ultrasuodatuksella. 
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Oleokemikaalituotannnon jäteveden puhdistus kuitenkin osoitti, että osa mikro-

organismeista voi läpäistä jopa ultrasuodattimen [12]. Veteen liuenneita ioneja 

menetelmät erottavat vain osittain. Pienemmät ionit, kuten natrium ja kloori, 

läpäisevät suurelta osin myös pienihuokoisemman ultrasuodattimen. Lähes 

kaikissa tutkimuksissa loppukäsittely ultrasuodattimella oli kuitenkin riittävä 

käänteisosmoosiin. Kemiallinen puhdistaminen membraanin likaantuessa on 

todettu hyväksi menetelmäksi palauttaa suodattimen toimintakyky [4].  

Työn perusteella esimerkiksi seuraavaa yhdistelmää voisi suositella 

käänteisosmoosin esikäsittelyksi: hapettaminen (otsonilla), koagulaatio 

(rautasulfaatilla) ja flokkulaatio, flotaatio, biologinen aktiivihiilisuodatus, 

ultrasuodatus sekä antiskalantin lisäys. Vesien laadussa on kuitenkin niin paljon 

eroja, että puhdistettavan veden analysointi on aina tarpeen parhaan esikäsittelyn 

valitsemiseksi.  
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