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Phosphorus is an essential chemical element as nutrient but at the same time it is
exhaustible. In its circulation significant part of phosphorus ends up in water system
causing eutrophication.

Solutions to this problem was studied based on phosphorus

crystallization and precipitation methods. Different crystallization and precipitation
methods to remove phosphorus from wastewaters were presented. Most promising ways to
recover phosphorus were researched by defining effecting parameters to crystallization
process based on theory and research found in literature. Magnesium ammonium
phosphate or hydroxyapatite were found the most suitable compounds for phosphorus
recovery by crystallization process.
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SYMBOLILUETTELO
A
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5

1. Johdanto

Fosforia pidetään elinehtona elämälle, sillä se on suuressa roolissa eliöstöjen DNA:ssa sekä
solutoiminnoissa. Samasta syystä se on kasveille elintärkeä ravinne ja suurin osa tuotetusta
fosforista käytetäänkin lannoitteisiin. Lannoitteiden käytön haittapuolena on, että osa
lannoitteista päätyy väistämättä jokiin, järviin ja meriin. Vesistöissä lannoitteet, kuten
fosfori, aiheuttaa haitallista rehevöitymistä. Samanaikaisesti fosfori on kuitenkin ehtyvä
alkuaine ja sen kierrättämisen tärkeys on saanut paljon globaalia huomiota. Tekniikan
kehittyessä ravinteiden talteenotosta on tullut taloudellisesti kannattavaa.
Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa yleisimpiä kiteytykseen perustuvia fosforin
talteenottomenetelmiä, sekä kuvata näiden perusperiaatteet. Kiteytymisen teoria on
käsitelty painottaen merkittävimpiä parametreja fosforin kiteytyksessä. Kirjallisuuden
avulla selvitettiin tämän hetken tilanne jäteveden puhdistuksessa ja tämän pohjalta
kartoitettiin tutkimuksia liittyen hyväksi havaittuihin fosforin kierrätysmenetelmiin.
Tutkimukset esiteltiin ja niiden tuloksia vertailtiin keskenään. Tavoitteena oli löytää
sopivia yhdisteitä fosforin kierrätysmuotona ja verrata näiden soveltuvuutta. Samalla
selvitettiin hukkaan menevän fosforin ongelmakohdat, sekä tarkasteltiin fosforin
kierrätystä Suomessa ja pohdittiin keinoja näiden parantamiseksi.
Kandidaatintyössä

on

esitetty

esimerkkinä

kaupallisia

teollisuuskäytössä

olevia

kiteytysmenetelmiä fosforin kierrätyksessä, jotka ovat olleet kannattavia prosesseja. Työn
liitteisiin on taulukoitu eri fosforiyhdisteiden liukoisuustuloja, jotka ovat keskeisiä fosforin
yhdisteiden, kuten fosfaattien kiteyttämisessä.
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2. Fosforivarannot

Fosforia tuotetaan louhimalla erilaisia fosfaattimineraaleja, kuten apatiittia. Näistä
käytetään yleisnimitystä fosfaattikivi. Fosfori on kuitenkin ehtyvä raaka-aine, ja
toukokuussa vuonna 2014 Euroopan komissio lisäsi fosfaattikiven kriittisten raakaaineiden listalle. Raaka-aineiden kriittisyyttä mitataan ekonomisen tärkeyden ja
saatavuuden avulla. (Euroopan komissio, 2014.)
Yhdysvaltain geologinen tutkimuskeskus (U.S. Geological Survey, USGS) on arvioinut
maailman fosfaattikiven varantojen olevan yli 300 miljardia tonnia. USGS:n keräämien
louhintatietojen mukaan vuonna 2012 maailmalla louhittiin fosfaattikiveä 217 miljoonaa
tonnia ja lukema on vuosittain kasvanut. (Jarsinski, 2014.)
Suurimmat määrät fosforia saadaan Kiinasta, Yhdysvalloista sekä Marokosta, mikä on
70 % maailman fosfaattikiven tuotannosta. Fosfaattikivivarannot esiintyvät pääosin meren
sedimentaatiokerroksissa

fosfaatteina.

Suurimmat

sedimentaatiovarannot

sijaitsevat

Pohjois-Afrikassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Yhdysvalloissa. Merkittäviä vulkaanisia
esiintymiä on useita ympäri maailmaa, myös Suomessa. (Jarsinski, 2014.) Louhitusta
fosforista yli 80 % käytetään lannoitteiden tuottamiseen (Steven, Van Kauwerberg, Stewart
& Mikkelsen, 2013). Maatalouspainotteisissa valtioissa lannoitteiden tuottamiseen käytetty
louhitun fosforin osuus on jopa suurempi (Greenwood & Earnshaw, 1985.)
On kuitenkin arvioitu, että 40 % louhitusta fosforista päätyy maataloudessa korjattuun
satoon. Tästä osuudesta 23 % sisältyy ihmisten ruokaan ja 16 % kuluu muuten ihmisten
toimesta. (Rittmann, Mayer, Westerhoff & Edwards, 2010.)
Cordell, Drangert & White (2009) esittivät arvioita siitä kuinka paljon ja mihin louhittu
fosfori päätyy sen kiertokulussa. Näihin arvioihin perustuen Rittman et al. (2010) nostivat
esille kaksi merkittävää fosforin ongelmallista virtausta, joihin on mahdollista vaikuttaa;
maatalouden ylilannoitus sekä karjan lanta. Ongelmallisella virtauksella tarkoitetaan
fosforia, joka päätyy lopulta vesistöihin. Pohdintaa ja mahdollisia ratkaisuja näihin
ongelmiin on esitetty kappaleessa 7.
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Pieni

osa

fosfaattipitoisista

jätevesistä

syntyy

pintakäsittelyteollisuuden

fosforointiprosesseissa. Näiden osuus kuitenkin fosfaattien kokonaiskuormituksessa on
erittäin pieni verrattuna maanviljelyyn tai asumajätevesiin. (Siivinen & Mahiout 1999).

2.1 Apatiitista lannoitteeksi
Apatiitin rakenne ja sen mahdolliset eri molekyyliyhdisteet on esitetty tarkemmin
kappaleessa 3.1. Yleistettynä sen toistuva molekyylikaava on Ca10(PO4)3(F,Cl,OH).
Louhitulle apatiittimineraalille suoritetaan rikastusprosessi. Se murskataan ja jauhetaan.
Lisäksi suoritetaan muita mahdollisia esikäsittelymenetelmiä, mikäli on tapauskohtaisia
vaatimuksia.

Fosfori

erotetaan

muusta

kiviaineksesta

liuottamalla

se

vahvaan

rikkihappoon.
Rikastettu

fosfaattikivi

komponenttilannoitteita.

käsitellään

rikki-

Komponenttilannoitteet

ja

typpihapolla

ovat

lannoitteita,

kun

tuotetaan

jotka

sisältävät

useampaa ravintoainetta, kuten fosforia ja typpeä. Yksiarvoisia, vain fosforia sisältävä,
konsentroituja lannoitteita valmistetaan fosforihapon avulla. Näitä yhdisteitä on
esimerkiksi monoammoniumfosfaatti (MAP), diammoniumfosfaatti (DAP) ja eri
superfosfaatit.

(Kongshaug

et

al.

2012.)

MAP:lla

tarkoitetaan

myös

magnesiumammoniumfosfaattia, johon sillä viitataan jatkossa tässä työssä. Superfosfaatit
ovat konsentroituja kalsiumvetyfosfaattien johdannaisia. Niiden käyttö yksittäisinä
lannoitteina on vähentynyt, mutta niitä käytetään osana komponenttilannoitteita. TSP:n
(Triple Superphosphate) valmistusreaktio fluoriapatiitista on esitetty yhtälössä 1.
(Kongshaug et al. 2012.)
Ca5F(PO4)3 + 7 H3PO4 → 5 Ca(H2PO4)2 + HF
Kuvassa

1

on

esitetty

yhteenveto

yleisimmistä

fosfaattipitoisten

(1)
lannoitteiden

valmistusmenetelmistä. Voidaan kuitenkin huomata, että lannoitteissa on paljon
fosfaatteja, sulfaatteja, nitraatteja, kalsiumia ja näiden seoksia. Näitä on hyvä tarkastella,
kun mietitään missä muodossa fosforia voidaan ja kannattaa kierrättää.
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Kuva 1. Yleisimpien fosfaattipitoisten lannoitteiden valmistuskaavio. Katkoviivat
ilmaisevat, että lannoitetta voidaan käyttää osana komponenttilannoitteita. (Kongshaug et
al. 2012.)

2.2 Fosfori Suomessa
Suomessa maatalouden haittavaikutusta vesistöihin on pyritty ehkäisemään 1970-luvulta
alkaen.

Suomen

liityttyä

Euroopan

unioniin

vuonna

1995

maatalouksien

vesistökuormitusta on pyritty vähentämään käynnistetyillä ympäristöohjelmilla (Turtola &
Leimola,

2008).

Maatalouksien

ravinnevirtoja

arvioidaan

erilaisilla

ravinnetasetarkasteluilla. Erilaisia ravinnetaseita ovat muun muassa peltotase ja lantatase.
Taseet perustuvat lisättyjen ravinteiden ja poistuneiden ravinteiden erotukseen.
(Maaseutuvirasto, 2008). Pelloille käytettävien lannoitteiden määrää pyritään optimoimaan
niin, ettei lannoitteita käytetä enempää kuin kasvit oikeasti tarvitsevat. Lannoitteissa
fosfori on erittäin hyvin liukeneva, minkä takia sen käyttöä tulee kontrolloida. (Turtola &
Leimola, 2008).
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Suomessa vuosittain myytävän lannoitefosforin määrä on esitetty kuvassa 2 maakunnittain
peltohehtaaria kohti. Lannoitteiden ostomäärät ovat suoraan verrattavissa niiden
käyttömääriin. Siitä nähdään, että fosforin käyttömäärä Suomessa on vähentynyt
merkittävästi 1990-luvulta lähtien ylilannoituksen vähentyessä. Maatalouden viljasadon
määrä ei ole muuttunut merkittävästi pitkällä aikavälillä, sillä viljelyteknologia
parantumisen myötä viljely on tehokkaampaa kuin ennen (Turtola & Leimola, 2008).

Kuva 2. Suomessa lannoitteissa oleva fosforin määrä peltohehtaaria kohti (Aakkula,
Manninen & Nurro 2010).

Suomessa jätevesipuhdistamoille tulevasta fosforista suurin osa, 69 % vuonna 2011, tulee
maataloudesta (Vesilaitosyhdistys, 2014). Fosforin erinäiset komponentit esiintyvät lähes
aina vesissä pieninä hiukkasina. Vesistöistä ne eivät poistu luonnollisella sedimentaatiolla,
vaan tarvitaan fyysistä käsittelyä. (Hammer & Hammer, 2004.) Tämän takia ihmisen
toimesta vesistöihin joutunut fosfori horjuttaa luonnon tasapainoa.
Jätevesien puhdistukseen käytetään usein mekaanis-biologis-kemiallista prosessia.
Fosforin poistoon käytetään reaktiivista kiteytystä eli saostusta ja sen poistotehokkuus
jätevesistä on 95–96 %. Typpi puolestaan poistetaan usein biologisesti. Syntyneet lietteet
mädätetään ja niistä tuotetaan esimerkiksi biokaasua. (Vesilaitosyhdistys, 2014).
Puhdistusmenetelmät fosforin osalta on esitetty tarkemmin kappaleessa 6.
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Suomessa on kaksi fosforia tuottavaa apatiittikaivosta, jotka sijaitsevat Siilijärvellä (Yara
Suomi Oy) ja Soklissa (Yara International). Vuonna 2007 Yara International osti silloisen
Kemira GrowHow:n valtion osuuden 200 miljoonalla eurolla ja sai Soklin sekä Siilijärven
kaivoksien kaivosoikeudet. Soklin alueelle on rakennettu erinäisiä koetehtaita ja
toimintakeskusparakkeja, mutta varsinaista kaivostoimintaa ei ole aloitettu vielä. 2008
Yara alkoi ajaa kaivoshanketta eteenpäin, tavoitteena aloittaa toiminta vuoteen 2018
mennessä. (Helsingin Sanomat, 2014a; Helsingin Sanomat, 2014b.) Siilijärvellä Yara
tuottaa lannoitteita noin 500 000 tonnia vuodessa ja fosforihappoa 300 000 tonnia
vuodessa. Tuotanto käynnistettiin vuonna 1969. Siilijärven apatiittiesiintymä on yksi
maailman puhtaimmista. (Yara Suomi.)
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3. Tyypillisimmät fosforiyhdisteet

Fosfori (P) on epäorgaaninen ja helposti hapettuva alkuaine. Jätevesissä fosforin
yleisimmät muodot ovat ortofosfaatti PO4−3, polyfosfaatit ja orgaanisesti sitoutuneet
fosfaatit (Davis, 2011). Ortofosfaatit ja polyfosfaatit muodostuvat orgaanisen aineksen
hajoamisen seurauksena. Polyfosfaatti on useamman toisiinsa yhdistyneen, esimerkiksi
jakamalla happiatomin, ortofosfaatin muodostama molekyyli. (Hammer & Hammer, 2004).
Fosfaatti-ioni on emäksinen, jonka emäsvakio Kb on 2,4·10-2 (Seppänen et al., 2006).
Veden kanssa fosfaatti-ioni reagoi muodostaen vetyfosfaatti-ioneja. Kasvit hyödyntävät
fosforin divetyfosfaattina tai vetyfosfaatti-ionina (Kongshaug et al. 2012).
Fosforin tunnistamiseen käytetään usein ultravioletti-spektroskopiaan (UV-Vis) perustuvia
laitteita.

Jätevesinäytteeseen

lisätään

esimerkiksi

ammoniumolybdeeniä,

jolloin

ortofosfaatit reagoivat muodostaen fosforihappoa. Pelkistimien avulla fosforihappo
muodostaa fosforimolybdeeni-sinistä ja sen pitoisuus voidaan määrittää aallonpituudella
880 nm. (Mukhopadhyay & Mason, 2013.)

3.1 Apatiitti
Apatiitti on yleinen nimitys fosfaattimineraaleille, joista fosforia tuotetaan. Yleisin
apatiittimineraali on fluoriapatiitti. Sen virallinen molekyylikaava on Ca10F2(PO4)6, mutta
usein se esitetään yksinkertaistettuna Ca5F(PO4)3. (Kongshaug et al., 2012.)
Muita apatiitteja on kloori- ja hydroksyyliapatiitti, jolloin fluori on korvautunut toisella
näistä. Yleisesti apatiitin molekyylikaava voidaan esittää Ca5(PO4)3(F,Cl,OH), eli
yhdisteessä on joko fluoridi- (F), kloridi- (Cl) tai hydroksidi-ioni (OH). Apatiitin
kiderakenne on heksagoninen. Siitä on tavattu niin kutsuttua karbonaatti-apatiittia, jossa
fosfaatti-ionit ovat osittain korvautuneet karbonaatti radikaalilla CO3 osassa toistuvia
yksiköitä. (The Mineral and Gemstone Kingdom.)
Strontiumpitoisilla alueilla on havaittu apatiitti-mineraalia, jossa strontium on korvannut
kalsiumin. Tämän molekyylikaava on Sr5(PO4)3(F,OH). Sen merkitys on kuitenkin
vähäinen ja sen harvinaisuudesta johtuen se jätetään usein pois kirjallisuusviitteistä, kuten
mineraaliluetteloista. (The Mineral and Gemstone Kingdom.)
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3.2 Magnesiumammoniumfosfaatti
Magnesiumammoniumfosfaatti eli struviitti, tunnetaan lyhenteenä MAP (Magnesium
Ammonium Phosphate). Sen molekyylikaava on MgNH4PO4 ja siihen on usein
sitoutuneena kuusi vesimolekyyliä. MAP:in kidehilan muotoa pidetään rombisena ja sille
on löydetty muutamia erilaisia muotoja kuten erottuva ortorombinen muoto ja neulaa
muistuttava kide, jonka paksuus ja pituus vaihtelevat (Song et al. 2007). Yhdiste on
potentiaalinen fosforin kierrätysmuoto, koska sitä voidaan käyttää lannoitteena uudestaan
ilman jatkoprosessointia, jos kiteiden laatu on hyvä.
MAP:in etuna jätevesien puhdistuksessa on sen alhainen liukoisuus. Fosfori on mahdollista
poistaa tehokkaasti ja tuotteena se on hyvä ravinne. Kasvit pystyvät hyödyntämään
fosfaatti- sekä ammonium-ionit. (Bouropoulos & Koutsoukos 2000.) Typen poistaminen
jätevedestä on yksi vaihe sen puhdistuksessa. MAP:in kiteyttäminen vähentää typen
määrää jätevedessä.

3.3 Hydroksiapatiitti
Hydroksiapatiitin (HAP) molekyylikaava on Ca10(PO4)6(OH)2 ja se on eniten käytetty
kalsiumfosfaatin johdannainen fosforin talteenotossa jätevedestä. Sen molekyylikaava
voidaan kirjoittaa myös muodossa Ca5(PO4)3(OH). Kalsiumfosfaateilla saatetaan viitata
kalsium- ja fosfaatti-ioneja sisältäviin molekyyleihin, vaikka itse kalsiumfosfaatin
molekyylikaava on Ca3(PO4)2. (Kongshaug et al., 2012.)
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4. Kiteytymisen teoria

Kiteiden muodostuminen sekä niiden kasvu vaatii aina ylikylläiset olosuhteet liuoksessa.
Kylläisessä liuoksessa liuos on termodynaamisessa tasapainossa siihen liuenneen aineen
kiintoainefaasin kanssa tietyssä lämpötilassa. Liuoksen sisältäessä enemmän liuennutta
ainetta kuin kylläisessä liuoksessa, on kyseessä ylikylläinen liuos. Ylikylläisyyden tasoa
voidaan esittää yhtälön (2) mukaisesti konsentraatio erojen avulla (Mullin 2012.):
Δc = c – c*
jossa

(2)

Δc

ylikylläisyyden aste

c

liuoksen konsentraatio

c*

tasapainokonsentraation arvo.

Kidealkion muodostuminen alkaa niin kutsutulla nukleaatiolla eli ytimen muodostumisella.
Se on monimutkainen prosessi, mutta se voidaan pääpiirteittäin jakaa primääriseen – ja
sekundääriseen nukleaatioon. Primäärinen nukleaatio kuvaa vaihetta, jolloin liuoksessa ei
ole kiteitä. Sekundäärinen nukleaatio puolestaan on mahdollinen vain, jos liuoksessa on jo
kiteitä (Mullin, 2012.) Esimerkiksi reaktiivinen kiteytys perustuu primääriseen
nukleaatioon.
Fosforin saostamista jätevesistä voidaan ajatella heterogeenisenä nukleaatioprosessina,
koska jätevedet sisältävät paljon muita yhdisteitä (Le Corre, Valsami-Jones, Hobbs &
Parsons, 2009).
Ylikylläisyysaste esitetään usein konsentraatioerojen suhteena yhtälön (3) mukaan (Mullin,
2012).
𝛺 = c / c*
jossa

𝛺

(3)
ylikylläisyysaste
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Mullin (2012) on esittänyt yhtälön (4), joka kuvaa ytimien muodostumisastetta J eli sitä
kuinka paljon liuokseen syntyy uusia kiteitä.

J = A exp [−
jossa

Kidealkioiden

16πγ3 v2m
3 k3 T3 (lnΩ)2

]

(4)

A

kineettinen tekijä

𝛾

kiteen ja liuoksen rajapinnan välinen jännitys

vm

molekyylitilavuus

k

Boltzmannin vakio

T

absoluuttinen lämpötila

muodostuminen

riippuu

voimakkaasti

ylikylläisyysasteesta

sekä

kineettisestä tekijästä. Kineettisen tekijän arvo oletetaan usein vakioksi spontaanissa
struviitin muodostumisessa, kun tarkastellaan kiteen ja liuoksen rajapinnan pintaenergiaa.
Arvona kineettiselle tekijälle käytetään usein 1017 kidealkiota/cm3. (Le Corre et al. 2009.)
Sopiva ylikylläisyys on tärkeä määrittää, jotta saadaan tuotettua kidekooltaan ja
puhtaudeltaan hyvälaatuisia kiteitä. Alhaisessa ylikylläisyydessä kiteet kasvavat, mutta
kiteiden määrä voi jäädä vähäiseksi. Puolestaan suuressa ylikylläisyydessä kidealkioiden
muodostuminen voi olla vallitsevaa ja tällöin muodostuu paljon, mutta pieniä kiteitä.
Kiteytyminen on rajattua sen tapahtuessa metastabiililla alueella. (Shimizu & Hirasawa,
2012.) Metastabiili alue kuvaa faasien konsentraatioväliä, jossa liuos on ylikylläinen, mutta
siihen ei ole vielä muodostunut toista faasia. Metastabiili alue on riippuvainen
lämpötilasta, liuottimen konsentraatiosta ja koostumuksesta. Tämän konsentraatiovälin
muodostumiseen kulunutta aikaa ennen ensimmäisen kiinteän partikkelin muodostumista
kutsutaan induktioperiodiksi. (Kolehmainen 2013.)
Kun vakaa kidealkio on muodostunut, se voi kasvaa kiteeksi. Kiteen kasvun voidaan
ajatella yksinkertaistettuna johtuvan kahdesta ilmiöstä. Aineensiirto tapahtuu joko
diffuusion tai konvektion vaikutuksesta bulkkiliuoksesta kiteen pintaan. Toinen ilmiö on
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aineensiirrosta johtuva kiteen pinnan reaktio, jossa kasvuyksiköt siirtyvät kidehilaan.
(Mullin 2012.)
Mullin (2012) on esittänyt yhtälön (5) ionittomille yhdisteille kiteen kasvuasteen (G)
diffuusiopainotteisessa kiteen kasvussa.

G=
jossa

DvΔc

(5)

L

D

diffuusiokerroin

v

molaarinen tilavuus

L

kiteen koko
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5. Fosforiyhdisteiden saostukseen vaikuttavat tekijät

Kiteen muodostuminen ja kasvun hallitseminen ovat monimutkaisia ja ne riippuvat useista
eri tekijöistä. Niitä ovat komponenttien kiteiden varhainen tila, aineensiirto kiinteän ja
nestefaasin välillä, reaktioiden termodynamiikka ja kinetiikka. Lisäksi vaikuttavat
fysikaaliset ominaisuudet, kuten pH, ylikylläisyysaste, sekoitusolosuhteet, lämpötila ja
muiden komponenttien ionit kiteytysliuoksessa (Le Corre et al. 2009).
Työssä on tarkasteltu struviitin ja kalsiumfosfaatin kiteytymiseen liittyviä tutkimuksia,
koska ne ovat tällä hetkellä toimivimpia ratkaisuja fosforin talteenotossa (Shimizu &
Hirasawa, 2012).

Työn tutkimusten ja niiden tuloksista tehdyt johtopäätökset

perusteluineen ovat esitetty kappaleessa 7.
Bountas & Koutsoukos (2014) esittivät magnesiumammoniumfosfaatin kiteytymisreaktion,
joka on esitetty yhtälössä (6). Liuoksen pH:sta riippuen, x = 1, 2 tai 3.
+
Mg2+(aq)+ NH4+ (aq) + HxPO3−x
4 (aq) + 6 H2O ↔ MgNH4PO4 ·6 H2O + xH

(6)

5.1 Fosforiyhdisteiden saostus erityyppisistä jätevesistä
Song et al. (2007) tutkivat ravinteiden kiteyttämistä struviittina synteettisesti tuotetusta
sikalan jätevedestä. Kiinassa sikaloiden jätevedet ovat yksi merkittävä saasteiden
aiheuttaja. Ne sisältävät korkeita pitoisuuksia useita ravinteita mukaan lukien myös
fosfaatteja. Kiinan ympäristötieteitä tutkiva akatemia tutki ravinteiden talteenottoa MAP yhdisteenä. Tutkimuksessa keskityttiin pH:n, magnesiumin ja fosforin moolisuhteeseen.
Lisäksi Ca2+ ja CO2−
3 konsentraatioiden vaikutusta tutkittiin, koska hypoteesinä oli, että
kalsium-

ja

karbonaatti-ionit

hidastavat

MAP:n

saostumista.

Koe

suoritettiin

panoskiteytyksenä ja jätevesi valmistettiin synteettisesti sisältäen typpeä, fosforia,
magnesiumia, kalsiumia ja karbonaatti-ioneja, jotka kuvastavat jäteveden ravinteita. Typpija fosfaattiyhdisteet analysoitiin kolorimetrisesti spektrofotometrillä. Kalsium- ja
magnesiumionit määritettiin atomiabsorptiofotometrillä.
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Hutnik et al. (2013) tutkivat struviitin kitetymistä jatkuvatoimisella kiteyttimellä. Tutkittu
liete oli peräisin lannoiteteollisuuden jätevedestä ja sen koostumus määritettiin. Kaksi
koeliuosta muodostettiin niin, että lietteeseen syötettiin fosfaattia, magnesiumia ja
2+
+
ammoniumia (PO3−
4 :Mg :NH4 ) niin, että niiden moolinen suhde oli lopulta 1:1:1 ja

1:1,2:1. Kokeet suoritettiin vakiolämpötilassa 298 K. Kokeessa tutkittiin pH:n vaikutusta,
kiteytymisen kinetiikkaa, moolisuhteiden vaikutusta ja muodostuneiden kiteiden kokoa,
kun lietteessä oli mukana luonnollisia epäpuhtauksia.

Bountas & Koutsoukos (2014) tutkivat kinetiikkaa ja epäpuhtauksien vaikutusta MAP:in
kiteyttämiseen jätevedestä panostoimisessa reaktorissa. Epäpuhtauksina kokeessa oli rauta,
mangaani,

nikkeli,

kadmium, kromi

ja arseeni.

Kokeissa tarkkailtiin

fosforin

erotustehokkuutta happamissa olosuhteissa epäpuhtauksien läsnä ollessa kylläisessä
liuoksessa. Kokeissa muodostettiin ylikylläinen synteettinen jätevesiliuos, joka asetettiin
tasapainotilaan. Kiteiden kasvatustekniikkaa hyödynnettiin lisäämällä siemenkiteitä
reaktoriin. MAP alkaa kiteytyä siemenkiteisiin, joka näkyy pH:n laskuna. Suspensiosta
otettiin näytteitä kiteytymisen aikana, jotka suodatettiin membraanilla. Suodokset
analysoitiin atomiabsorptiospektrometrillä (AAS) ja fosfaatit spektrofotometrisesti.
Toisessa kokeessa epäpuhtauksien vaikutusta tutkittiin MAP:n kiteiden suspensiosta
liuoksista, joissa oli epäpuhtauksia (metalleja). Tarkka määrä MAP:a liuotettiin liuokseen,
mikä oli kylläinen MAP:n suhteen tietyllä pH:n arvolla ja joka sisälsi epäpuhtauksia eri
konsentraatioilla. pH-arvo oli valittu niin, että liuos on hapan, jolloin metallit vapauttavat
ioneja ja liukenevat. Metalli-ionien konsentraatio valittiin niin, että ne eivät olleet kylläisiä
niiden oksidien tai fosfaatin suolojen suhteen. Suspensio suodatettiin ja suodoksen
haitallisten

aineiden

konsentraatiot

analysoitiin.

Mahdollisten

epäpuhtauksien

konsentraatiot kiteissä määritettiin.
Tervahauta et al. (2013) esittivät kalsiumfosfaattia ja sen johdannaisia suositelluksi
yhdisteiksi kierrättää fosforia. Tutkimuksessa käytettiin anaerobista UASB (Upflow
Anaerobic Sludge Blanket) reaktoria, johon syötettiin viemärivettä, joka on kerätty
kotitalouksista. Prosessissa viemärivesi syötettiin lietepetiin, joka sisältää rakeita, joihin
kalsiumfosfaatti kiteytyy. Laboratoriomittakaavassa suoritetussa kokeessa reaktoria
käytettiin 988 päivää.
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5.2 pH:n vaikutus fosforiyhdisteiden kiteytykseen
Le Corre et al., (2009) ovat artikkelissaan koonneet useammista eri tutkimuksista pH:n
vaikutuksesta struviitin kiteyttämiseen. Siinä on todettu pH:n olevan yksi merkittävimmistä
tekijöistä, koska se on yhteydessä liukoisuuteen ja ylikylläisyyteen.
Song et al. (2007) suorittivat sarjan kokeita, joissa pH oli väliltä 8,0–12,0 ja N:P:Mg
moolisuhteet olivat 8:1:1. Kuvassa 3 on esitetty pH:n vaikutus fosforin ja typen
poistotehokkuuteen. Reaktioaika oli 2h. Kuvasta voidaan huomata, että erotustehokkuus
kasvaa fosforilla välillä 8,0–9,5 ja pysyy vakaana 90 %:ssa aina arvoon 11,0 asti. Tämän
jälkeen erotustehokkuus laskee 40 %:iin. Lisäksi voidaan huomata, että typen
erotustehokkuus käyttäytyy vastaavasti, mutta se on enimmillään 13 %:a.

Kuva 3. pH:n vaikutus fosforin ja typen poiston tehokkuuteen keinotekoisesta
jätevedestä. Tutkimus tehtiin huoneenlämpötilassa. Song et al. (2007.)

Struviitin tapauksessa liuoksen pH vaikuttaa merkittävästi ammonium-ionin olomuotoon.
pH:n lasku lisää vetyionien lukumäärää, jolloin ammonium-ionit vastaanottavat vetyioneja
muodostaen ammoniakkia. Ammoniakki on kaasumainen yhdiste normaaliolosuhteissa ja
tämä vaikuttaa struviitin komponenttien moolisuhteisiin, jonka tulee olla vähintään
Mg:N:P = 1:1:1 struviitin muodostuessa (Le Corre et al., 2009.) Rajoittava ravinneyhdiste
jätevesissä kuitenkin on usein fosfori.
Hutnik et al. (2013) totesivat tutkimuksessaan, että kiteiden koko pienentyi, kun pH kasvoi
arvosta 8,5 arvoon 10 syötetyissä koeliuoksissa. Muodostuneet kiteet olivat pienempiä ja
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niiden kokojakauman hajonta oli suurempi, kun pH oli 10. Toisen kokeen struviittikiteiden
kokojakauma on esitetty kuvassa 4.

Kuva
4.
Struviitin
diffrentiaalinen
ja
kumulatiivinen
kidekokojakauma
tilavuusprosentteina. Kiteyttimenä oli jatkuvatoiminen Draft Tube Mixed Suspension
2+
+
Mixed Product Removal (DT MSMPR) kiteytin. (P𝐎𝟑−
𝟒 :Mg :N𝐇𝟒 ) oli syötössä 1:1:1. pH
9, τ 900 s. Hutnik et al. (2013).

Shimizu & Hirasawa (2012) esittivät struviitin kiteyttämiseen pH:n 8,6 olevan optimi, kun
ylikylläisyysaste on 3,3 tietyssä fosfaattikonsentraatiossa. Ylikylläisyysasteen ollessa
pienempi kiteiden muodostuminen heikentyy. Toisaalta sen ollessa suurempi muodostuu
pienempiä kiteitä.

5.3 Eri komponenttien vaikutus kiteytykseen
Song et al. 2007 totesivat, että magnesiumin ylimäärä suhteessa fosforiin parantaa fosforin
erotustehokkuutta jätevedestä. Ekonomiseksi Mg/P moolisen suhteen arvoksi esitettiin 1,4.
Erotustehokkuus oli tällöin 97 %. Lisäksi todettiin kalsiumionien hidastavan MAP:n
kiteytymistä, kun sen moolisuhde magnesiumiin Ca/Mg on suurempi kuin 0,5. Tämä
vaikuttaa merkittävästi myös MAP:n kiteiden puhtauteen. Kokeessa huomattiin, että
magnesiumin ja fosforin välisen molaarisen suhteen ollessa yksi, MAP -kiteet olivat
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neulamaisia. Hypoteesinä kuitenkin oli, että Mg/P moolien suhteen ollessa väliltä 1,0–4,0-,
kiteillä olisi ortorombinen rakenne. Tästä voidaan päätellä, että kiteiden muotoon vaikuttaa
useampi tekijä, kuten liuoksen kylläisyys. (Song et al. 2007).
Bountas & Koutsoukos (2014) totesivat, ettei MAP:in kiteiden kasvuun vaikuttanut Fe3+,
Cd2+-, Cr6+- ja Mn2+-ionien konsentraatiot ennen kuin niiden konsentraatiot olivat niin
suuret, että seokseen saostui muita mineraalifaaseja tai oksideja. Vastaavasti arseeni (As5+)
ei vaikuttanut MAP:in konsentraatioon kuin vasta konsentraatiossa 250 µM. Ni2+-ionit
olivat poikkeus. Ne adsorboituivat kiteiden pinnalle ja samalla MAP:in kiteiden kasvu
nopeutui. Tämä viittaa nikkeli-ionien edistävän ionivaihtoa, jolloin ylikylläisyys kasvaa.

5.4 Koagulointi
Jätevedessä ortofosfaatti tai vetyfosfaatti on negatiivisesti varautunut molekyyli. Näiden
ionien pinnalle keräytyy vedessä olevia positiivisia ioneja negatiivisen varauksen myötä.
Tätä kerrostumaa kutsutaan Sternin kerrokseksi. Positiiviset ionit ovat hiukkasen
vaikutuksessa myös Sternin kerroksen ulkopuolellakin ja varauksen vaikutusaluetta
voidaan kutsua ionipilveksi. Näitä kerroksia yhdessä kutsutaan kaksoiskerrokseksi (eng.
double layer). Mitä kauempaa ionipilven varausta tarkastellaan hiukkasen ytimestä, sitä
enemmän se heikkenee tasaisesti, kunnes negatiivisten ja positiivisten ionien konsentraatio
on tasoittunut. Fosfaattihiukkasten lähestyessä toisiaan ne joutuvat diffuusiokerrostensa
vaikutuspiiriin. Saman merkkiset hiukkaset hylkivät toisiaan, jolloin hiukkasten törmäystä
ei tapahdu, eikä kiintoaineflokkeja muodostu. Molekyyli on tällöin stabiili, joten sen
saostamiseksi hiukkasia pitää destabiloida eli koaguloida. (Peltokangas et al., 1991).
Koagulointi tapahtuu lisäämällä liuokseen elektrolyyttiä, joka neutraloi hiukkasen
pintavarauksen. Saostuminen tapahtuu, kun zeta-potentiaali on lähellä nollaa. Zetapotentiaali on ionipilven ja liuoksen välissä oleva sähköinen potentiaali. Ionien koolla on
suuri merkitys destabiloinnin tehokkuuteen. Tästä syystä koagulantteina käytetään 3arvoisia metalleja. (Peltokangas et al., 1991).
Kiteytysprosessissa sekoituksen päämääränä on tasapainottaa ionikonsentraatiot eli
säilyttää kylläisyys koko liuoksessa tasaisena. Lisäksi sekoitus lisää kiteiden välisiä
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törmäyksiä ja parantaa aineensiirtoa kiteiden ympärillä olevassa diffuusiokerroksessa
(Kolehmainen, 2013).
Saostusprosessissa

kemikaaleilla

saadaan

jäteveteen

aikaiseksi

ylikylläinen

tila

hydroksidien suhteen, joka vaaditaan flokkien muodostumista varten. Koagulantin tehokas
sekoitus jäteveteen on välttämätöntä, jotta ylikylläisyystila saadaan kaikkialle operoitavaan
liuokseen. Sekoituksessa muodostuu niin pieniä flokkeja, eli mikroflokkeja, että ne ovat
Brown’in liikkeessä. Sopivan sekoitusnopeuden määrittämiseksi voidaan käyttää
kirjallisuudesta löytyviä yhtälöitä. Esimerkki tällaisesta on Camp-Stein’in yhtälö ja
kirjallisuudesta löydettäviä ohjeistavia arvoja. Camp-Stein’in yhtälö (7) on muotoa;
𝑊

𝐺𝑠 = √ µ
Jossa

(7)

Gs

nopeusgradientti sekoituksessa

W

sekoitusteho tilavuusyksikköä kohden

µ

veden dynaaminen viskositeetti (Peltokangas et al., 1991.)

5.5 Fosforin saostuksessa käytetyt kationit
Fosforinkidetuotteen

hyödyntämisessä

tulee

huomioida

sen

käyttökohteet,

joista

merkittävimmät ovat fosforilannoitteet. Tämän takia raskasmetallipitoisuudet tulee olla
mahdollisimman alhaisia tuotteessa. Samasta syystä kationina ei ole järkevää käyttää
raskasmetalleja. Kierrätettävän fosforin, kuten lannoitteidenkin tulee olla tarpeeksi
puhdasta. Suomessa on asetettu pitoisuusrajoitteet arseenille, elohopealle, kadmiumille,
kromille, kuparille, lyijylle, nikkelille ja sinkille (Evira, 2012).
Liitteissä on esitetty taulukko 1 eri fosfori- ja fosfaattiyhdisteiden liukoisuustuloista
lämpötilassa 25 °C. Näitä voidaan hyödyntää, kun tarkastellaan fosforin erotuksen
lopputuotetta. Liukoisuustulo kertoo, kuinka paljon ainemäärä liukenee veteen tietyssä
lämpötilassa.
Alumiinisulfaattia ja ferrokloridia käytetään biologisessa jäteveden puhdistuksessa. Näillä
fosfori saadaan saostettua tehokkaasti. Syntyneen lietteen jatkokäsittely on kuitenkin
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haastavaa.

Näiden

kemikaalien

käyttöä

jäteveden

puhdistuksessa

reaktiivisella

kiteytyksellä on käsitelty kappaleessa 6.1.
Kalsiumfosfaattien saostus on yksi menetelmä, jota on käytetty fosforin poistoon. Se on
halpa ja yksinkertainen käsittelyprosessi. Yleisin saostettu muoto on hydroksiapatiitti. (deBashan & Bashan 2004.) Hydroksiapatiitti vaatii korkean, yli 10 pH-arvon (Rittmann et al.
2011).
Tervahauta et al. (2013) osoittivat, että rakeiden XRD-analyysitulosten perusteella
saostuksessa muodostuu kolmen kalsiumfosfaattimuodon seos; kalsiumfosfaattihydroksidi,
hydroksiapatiitti ja karbonaattipitoinen hydroksiapatiitti. Kuivatut rakeet olivat kooltaan 12 mm ja niiden orgaanisten aineiden pitoisuus oli 33 m- % ja fosforin 11–13 m- %. Ilman
kemikaalien lisäystä fosforia saatiin 7 gP/henkilö/vuosi, joka vastaa 2 %:a syötetystä
fosforin kokonaismäärästä. Kalsiumfosfaattien raskasmetallipitoisuus oli alhaisempi
verrattuna muihin fosforin talteenottomenetelmiin ja tämän takia sitä voidaan harkita
hyvänä prosessivaihtoehtona. Kokeen tuloksista ja sen mahdollisuuksista on keskusteltu
enemmän kappaleessa 7.
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6. Fosforin talteenottomenetelmät

Fosforin poisto jätevedestä kemiallisella saostuksella alkoi Sveitsissä 1950–luvulla
kasvavan rehevöitymisongelman takia. Siitä lähtien sama teknologia vakiintui ympäri
maailmaa eri valtioissa (Morse et al. 1997). Tavoitteena on lisätä yhtä tai useampaa
kationia, jotka reagoivat anionisen fosfaatin kanssa muodostaen kemiallisen lietteen. Liete
erotetaan vedestä ja hävitetään kaatopaikalle. (Rittmann et al., 2010.) Menetelmä on
esitetty tarkemmin kappaleessa 6.1.
Toinen yleinen menetelmä fosforin poistoon on biologisesti tehostettu fosforin poisto
(enchanced biological

phosphorus removal, EBPR).

Menetelmä on ekologinen

lähestymistapa, sillä siinä hyödynnetään jätevesistöissä esiintyviä bakteereja, jotka
kykenevät varastoimaan fosforia huomattavia määriä polyfosfaatteina. Näin muodostuu
orgaanista ainesta, johon fosfori sisältyy. Aines poistetaan vedestä ja käytetään
maanparannusaineena tai hävitetään kaatopaikalle. (Rittmann et al., 2010.)
Edellä mainitut menetelmät on kehitetty fosforin poistoon kunnallisista jätevesistä, joiden
fosforipitoisuudet ovat vähäisiä, noin 5–10 mg/l. Kunnallisilla jätevesille yleisesti käytetyt
menetelmät ovat tehokkaita fosforin poistoon, mutta näillä menetelmillä ei saada fosforia
kierrätettyä merkittävästi, minkä tulisi olla ensisijainen tavoite kestävässä kehityksessä.
Ongelmaksi muodostuu hankala fosforin erotus syntyneestä kiintoaineesta. (Rittmann et
al., 2010.)
Erilaiset kiteytysprosessit, joissa fosfaatit saostetaan suhteellisen puhtaina kiteinä, ovat
osoittautuneet hyviksi ratkaisuiksi. Niiden etuina on korkea puhtausaste, hyvä stabiilisuus,
yksinkertaisuus, energiatehokkuus ja kiintoaineen erotus on helpompaa. On havaittu, että
metastabiililla alueella kiteyttäminen on kannattavaa, kun liuokseen syötetään pieniä
kidealkioita, esimerkiksi kierrätysvirralla. (Shimizu & Hirasawa, 2012).
Taulukossa 1 on esitetty yleisimmät saostus- ja kiteytysmenetelmät fosforin erottamiseksi
kiteyttämällä sekä lyhyet menetelmäkuvaukset, joilla saadaan fosfori poistettua. Monet
näistä

menetelmistä

ovat

kaupallisia

fosforin

erotusprosesseja.

Magnesium-

ja

kalsiumpohjaiset fosforikidetuotteet kierrätetään usein lannoitteeksi. Biologisen poiston
menetelmä on esitetty kappaleessa 6.2. Kiteytysmenetelmät MAP:lla ja HAP:lla on esitelty
kappaleessa 6.3. Kehitystä vaativia menetelmiä ei ole käsitelty tässä työssä.
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Taulukko 1. Teknologiat joita käytetään fosforin poistoon ja talteenottoon lyhyen
kuvauksen kera. ”Readiness” kertoo, onko menetelmä kaupallisessa käytössä vai vaatiiko
se vielä kehitystä. 1 = valmis kaupalliseen käyttöön, 2 = vaatii tutkimusta (Rittmann et al.
2010.)
Readiness

Technology
Precipitation or crystallization
Magnesium ammonium phosphate (struvite, MAP)

1

Calsium phosphates (hydroxyapatite, HAP)

1

Byproduct adsorbents that can be recycled as seed material

2

Magnetite seeding to enable magnetic separation and removal following
precipitation

2

Adsorption
Iron-based adsorbents such as hybrid anion exchangers

1

Poly(allylamine hydrochloride) hydrogel

2

Asahi Kasei Chemical's adsorbent beads with surface micropores and an
internal network of submicron pores

1

Macroporous titanium dioxide

2

Raw dolomite powder used in a fluidized bed configuration

2

Novel mixtures containing iron and manganese

2

Industrial byproducts from steel slag, blast-furnace slag, coal slag, and ironoxide tailings

2

Ion exchange
Capacitive deionization on oppositely charged electrodes

2

Iron-based layered double hydroxide compounds that release cations and/or
hydroxides

2
2

Metal-loaded chelating resin used to selectively remove phosphate
Biological uptake
Enhanced biological phosphorus removal (EBPR)
Photosynthetic microbes immobilized on cellulose, ceramic, or gel carriers

1
2
2

Phosphate-binding proteins (PstS)
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Liitteessä 2 on esitetty kaaviona erilaisia menetelmiä fosforin erotukseen kunnallisessa
jäteveden puhdistuksessa. On hyvä huomata, että struviitin kiteyttäminen voi olla
tulevaisuudessa osana biologista aktiivilietelaitosprosessia. Struviitin saostusta voidaan
hyödyntää biologisen

prosessin

jälkeisenä

prosessina fosforin

talteenottamiseksi

mahdollisimman puhtaana, kuten esitetty kaaviossa.

6.1 Fosforin poisto jätevedestä reaktiivisella kiteytyksellä
Vedenpuhdistuskemikaaleina fosforin poistoon voidaan käyttää koaguloivina aineina
alumiinin tai raudan yhdisteitä. Yleisimmin käytetään alumiinin ja raudan sulfaatteja.
Alumiinisulfaatti (Al2(SO4)3 ja rautakloridi FeCl3 on todettu tehokkaaksi fosfaatti-ionin
poistoon. (Hammer & Hammer, 2004.) Sopivaksi pH:n käyttöalueeksi on ilmoitettu 5.5–
7.0. Alumiinisulfaatin tai ferrikloridin reagoidessa vetyfosfaatin kanssa jää yksi protoni
aina vapaaksi liuokseen, jolloin seoksen happamuus kasvaa. Mikäli jätevedessä ei ole
luonnostaan emäksisiä komponentteja, voidaan siihen lisätä kalsiumhydroksidia, joka lisää
emäksisyyttä ja toimii myös saostavana kemikaalina fosfaatille. (Davis, 2011.)
Reaktio perustuu metalli-kationin reagoimiseen ortofosfaatin kanssa muodostaen
alumiinifosfaattia (AlPO4). Alumiinin ja fosforin stoikiometrinen moolisuhde reaktiossa on
1:1. Tämä ei kuitenkaan kerro suoraan, miten reaktio tapahtuu. Alumiinisulfaatti
hydrolysoituu vedessä ja aiheuttaa kilpailevan reaktion, jossa alumiini saostuu hydroksidiionin kanssa muodostaen alumiinihydroksidia (Al(OH)3). Kaupallisen alumiinisulfaatin
käytetty painosuhde fosforin painoon on arvon 9,7 suhde arvoon 1, joka tosin vaihtelee
riippuen siitä, onko kyseessä kidevedetön vai jokin kidevedellinen muoto. Tutkimukset
kuitenkin osoittavat, että fosforin poistoon vaaditun alumiinisulfaatin määrän tulee olla
huomattavasti suurempi. (Hammer & Hammer, 2004.)
On todettu, että 75 % fosforin osuuden poistoon vaaditaan 13-kertainen määrä
alumiinisulfaattia suhteessa fosfaatin painoon. Vastaavasti 85 %:n osuus fosforista saadaan
saostettua 16:1 painosuhteella. 95 %:n fosforin määrän poistoon vaaditun alumiinisulfaatin
määräksi on saatu 22-kertainen määrä. Vaihtoehtoisesti alumiinisulfaatin sijasta voidaan
käyttää rauta(III)kloridia, joka tunnetaan nimellä ferrikloridi. Reaktio on vastaavanlainen
kuin alumiinisulfaatin kanssa. Ferrikloridin stoikiometrinen suhde fosfaatin ja ferrikloridin
välillä on 1:1. (Hammer & Hammer, 2004).
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6.2 Biologinen fosforin poisto (EBPR)
1950–luvulla fosforin poistoon perustuvissa tutkimuksissa todettiin, että tietyissä
olosuhteissa aktiiviliete voi absorboida fosforia huomattavasti enemmän verrattuna siihen
mitä tarvitaan normaalissa biomassan tuotannossa. Biologinen fosforin poisto tapahtuu
johtamalla aktiiviliete hapettomaan tilaan ja tämän jälkeen hapelliseen tilaan. (Morse et al.
1997.)
Yleensä liete sisältää haihtuvia rasvahappoja joko esifermentoinnin tai etikkahapon
lisäyksen seurauksena. Akinetobakteerit (englanniksi Acinetobacter) kuluttavat happoja
hapettomissa olosuhteissa varastoiden energiaa, jolloin fosforia vapautuu lietteeseen eli
biomassaan. (Hammer & Hammer, 2004.)
Hapellisessa tilassa orgaaninen aines, biomassa, alkaa hajota ja se sitoutuu lietteeseen.
(Morse et al. 1997). Akinetobakteerien koostumus aktiivilietteessä on 0,01-0,02 g P/g
biomassaa. Muita tunnistettuja, eri sukuihin kuuluvia, sopivia bakteereita ovat Arthro-,
Aeromonas-, Nocardia- ja Pseudomonas -bakteerit. Näistä käytetään yleisnimitystä PAOs
(Phosphorus Accumulating Organisms) (Hammer & Hammer, 2004.)
Menetelmän etuna on vähäinen kemikaalien käyttö. Haittapuolena kuitenkin on tehtaiden
monimutkainen suunnittelu ja vaativa prosessin ajettavuus. Aerobisessa, eli hapellisesssa
vaiheessa fosforia saadaan poistettua jopa 80–90 % enemmän kuin tavanomaisessa
biomassan poistossa. Fosforin poistomäärät kuitenkin vaihtelevat ja käytännössä puhtaalle
vedelle asetettujen standardien mukainen puhdistus saattaa vaatia täydentäviä kemiallisia
saostuksia samanaikaisesti. (Morse et al. 1997).

6.3 Kiteytykseen perustuvia kaupallisia menetelmiä
Kiteytysmenetelmien kehittäminen fosforin poistoon alkoi 1970–luvulla, jotta saataisiin
tuotettua parempia lopputuotteita markkinoitavaksi ja jotka vastaisivat paremmin
kysyntään

(Morse

et

al.

1997).

Ohessa

on tarkasteltu

muutamia kaupallisia

kiteytysmenetelmiä, jotka on todettu toimiviksi ja taloudellisesti kannattaviksi. Näiden
kehitysaste on melko pitkällä.
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6.3.1

DHV Crystalactor™

DHV Crystalactor™ on eräs tunnettu fosforin kiteytykseen käytettävä prosessi, jonka on
kehittänyt entinen DHV Consultancy and Engineering, nykyinen Royal Haskoning DHV.
Prosessi perustuu kalsiumfosfaatin kiteyttämiseen siemenkiteisiin leijupetireaktorissa.
Menetelmää

voidaan

käyttää

nykyään

myös

struviitin,

magnesiumfosfaatin

ja

sinkkifostaatin tuottamiseksi. Siemenkiteiden halkaisijat ovat kooltaan 0,2-0,6 mm.
Materiaali siemenkiteille valitaan käyttökohteen mukaan, mutta usein se on hiekkaa, kuten
kvartsia. (Giesen, 2009.)
Pellettireaktori on sylinterimäinen astia, johon liete ja reagenssi syötetään alhaalta
partikkelipedin läpi aiheuttaen sekoituksen ja ylikylläiset olosuhteet. Kuvassa 5 on esitetty
pellettireaktorin mittasuhteet suuntaa antavana. Kehityksen edetessä reaktoreiden
kapasiteettejä on pystytty suurentamaan huomattavasti. (van Lier, Buisman & Giesen.)
Esimerkiksi vuonna 2009 Kiinassa Nanjingin kaupunkiin rakennettiin fosforin poistoon
kiteytin, jossa pellettireaktion halkaisija oli 2,75 metriä ja kapasiteetti 200 m3/h (Giesen,
2009.) Reaktorin yläosa on kartiomainen, jotta voidaan vähentää fluidin pinnallista
nopeutta ja lisätä kiteytymisen nopeutta. (van Lier, Buisman & Giesen).

Kuva 5. DHV-Crystalactor pellettireaktorin mittasuhteet. (Phosphate Recovery, 1998).
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Syöttönopeuden alaraja pellettireaktoriin määräytyy käytetyn nestevirtauksen avulla, joka
vaaditaan pitämään partikkelipedin nestemäärä riittävänä ja säilyttämään hyvät
sekoitusolosuhteet. Ylikylläiset olosuhteet saattavat aiheuttaa spontaanisesti uusien
kidealkioiden muodostumisen kiteiden kasvamisen sijaan. Hetkellisten ylikylläisten
olosuhteiden välttämiseksi tarvitaan jatkuvaa voimakasta sekoitusta.

Syöttönopeuden

yläraja määräytyy pellettien kulumisena, joka näkyy lisääntyvinä suspendoituneina
epäpuhtauksina tai jopa halkeamina. Jos liete- ja reagenssivirrat eivät riitä partikkelipedin
ylläpitämiseen, voidaan reaktoriin syöttää kierrätysvirta. (van Lier, Buisman & Giesen,)
Syötettyjen siemenkiteiden pinnalle alkaa kiteytyä kalsiumfosfaattia, jolloin sitä kutsutaan
pelletiksi. Pelletin koko kasvaa ja se alkaa painovoiman ansiosta liikkua reaktorin pohjaa
kohti. Tietyn ajan kuluttua pelletit poistetaan reaktorista ja ne korvataan uusilla
siemenkiteillä, jolloin prosessia voidaan pitää jatkuvatoimisena. Prosessi voi olla täysin
koneellistettu. (Morse et al. 1997.)
Prosessiolosuhteet

säädetään

sopiviksi

kalsiumfosfaatin

muodostumiselle,

joko

natriumhydroksidilla tai kalsiumhydroksidilla. Korkea kiteytysaste vaatii lyhyen
viipymäajan ja tällöin voidaan käyttää pientä reaktoria. Pelletit eli siemenkiteet, joihin
kalsiumfosfaatti on kiteytynyt, poistetaan tietyn ajan kuluttua ja ne korvataan uusilla
siemenkiteillä, jolloin prosessia voidaan pitää jatkuvatoimisena. Käytöstä riippuen
jätevedestä saatetaan joutua poistamaan esikäsittelynä kaasuja tai suorittaa esisuodatus.
Kaasujen poisto suoritetaan usein rikkihapon lisäämisellä, joka liuottaa karbonaatteja.
Muutoin karbonaatti-ionit voi muodostaa kalsiumkarbonaattia. (Morse et al. 1997.)
Crystalactorin etuna on, että se voidaan sijoittaa helposti prosessin eri vaiheisiin, kuten
päävirtaan tai sivuvirtoihin. Fosforin määrä jätevesissä on vuosien aikana vähentynyt, joten
usein fosforin määrää konsentroidaan sivuvirroissa, johon Crystalactor tällöin sijoitetaan.
(van Lier, Buisman & Giesen.)
Merkittävin etu Crystalactorissa on se, ettei prosessissa muodostu useampia lietteitä, vaan
fosfori kiteytetään pelletteihin. Kuiva pelletti sisältää 40–50% kalsiumfosfaattia ja 30–40%
pelletin materiaalia. Loppu sisältö on lietteestä jääneitä muita aineita, kuten vettä. Pelletit
pystytään uudelleen käyttämään käyttökohteista riippuen. (Giesen, 2009.)
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6.3.2

Rephosmaster™

Rephosmaster™ on japanilaisen yhtiön Swing Corporationin vuonna 2011 esittelemä
menetelmä fosforin talteenottoon MAP-yhdisteenä jäteveden puhdistuksessa. Prosesseja on
kaksi erilaista, joita käytetään käyttökohteen suspension kiintoainepitoisuuden mukaan.
Rephosmaster™ CS soveltuu jätevesille, joilla on korkea kiintoainepitoisuus suspensiossa.
Toinen prosessi, Rephosmaster™ FB, soveltuu jätevesille, joiden kiintoainepitoisuus
suspensiossa on alhainen. (Shimamura, 2014.)
Rephosmaster™ CS on demonstroitu kahdella pilottikokeella, joiden kapasiteetit olivat 6
m3/d ja kahdella täysmittaisella laitoksella, joiden kapasiteetit olivat 50 m3/d ja 239 m3/d.
Jälkimmäinen demonstraatio tehtiin vuonna 2013 Japaniin, Higashinadaan. Kuvassa 7 on
esitetty Rephosmaster™ CS:n prosessikaavio. (Shimamura, 2014.)
MAP vaatii magnesiumin lisäyksen reaktoriin. Magnesiumhydroksidi on hyvä yhdiste
syöttää magnesium, koska sen hydroksidi-ionit nostavat pH:ta. Struviitin muodostuessa pH
alenee kuluvan ammonium-ionin takia. Prosessista poistuva liete kulkee hydrosyklonin läpi
palauttaen liian pienet kiteet.

Kuva 6. RephosmasterTM CS:n prosessikaavio. (Shimamura, 2014.)
Prosessissa käytetään kiteytysreaktoria, jolloin maksimoidaan kiteiden kasvu nesteessä.
Poistettu fosfaattien osuus on ollut yli 90 % lähes kaikissa demonstraatio- sekä
tarkistuskokeissa.

Lisäksi

raskasmetallien

pitoisuudet

ovat

alittaneet

Japanin

maatalousministeriön asettamat standardirajat, jolloin struviittia voidaan käyttää suoraan
lannoitteena. (Shimamura, 2014.)
Rephosmaster™
suodoksesta,

FB

joissa

soveltuu

struviitin

kiintoainepitoisuudet
30

erotukseen
ovat

esimerkiksi

pieniä.

jätevesilaitoksen

Prosessissa

käytetään

leijupetireaktoria, johon on yhdistetty siemeniä syöttävä laitteisto. Näihin siemeniin
struviitti

kiinnittyy

vastaavanlaisesti

kuin

kappaleessa

6.3.1

käsitellyssä

DHV

Crystalactor™:ssa. Tästä prosessista on tehty kaksi pilottikoetta ja yksi täydellä
mittakaavalla toimiva 48 m3/d kapasiteetin laitos. Poistettu fosfaattien määrä on yli 90 %
lähtötasosta. (Shimamura, 2014.)
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7. Johtopäätökset ja tulevaisuus

Fosforin tiedetään olevan ehtyvä alkuaine. Toisaalta fosforin tuotannon huippua, eli
Hubbertin piikkiä, ei ole vielä saavutettu. On vielä turhan aikaista sanoa, milloin huippu
saavutetaan,

mutta

useampia

lähteitä

vertailemalla

keskenään

vaikuttaisi,

että

fosforituotannon huippu saavutetaan kaivannaisteollisuudessa 20–40 vuoden päästä.
Tämän jälkeen fosforin tuotanto on ehtyvää. Teollisuudessa tämä näkyisi hintojen nousuna
ja mahdollisesti tuotteiden laadun heikentymisenä, kun joudutaan käyttämään pienempiä
mineraaliesiintymiä. Fosfori lukeutuu alkuaineisiin, jotka ajatellaan elämän edellytykseksi.
Ainakaan toistaiseksi korvaavaa ainetta ei ole löytynyt. Näin fosforin talteenotto
sivuvirroista ja kierrätys kestävällä tavalla tulee entistä merkittävämmäksi.
Vaikka fosforin tuotanto ja sen kulutus on kasvanut, on erilaisilla ympäristöohjelmilla
saatu tehostettua lannoitteiden käyttöä merkittävästi. Kuvasta 1 nähdään, että Suomessa
suunta kestävään kehitykseen on ollut hyvä. Viljelyn tuotantomäärät eivät ole merkittävästi
muuttuneet, mikä johtuu osittain kehittyneen viljelyteknologian myötä. Saostuksessa
käytettävien kemikaalien (alumiinisulfaatti ja rautakloridi) haittana on syntyvän lietteen
vaikea jatkokäsittely. Suomessa kunnallisessa vedenpuhdistuksessa saostettu liete
(sisältäen fosforin) usein mädätetään ja käytetään esimerkiksi biokaasun tuotantoon tai
maanparannusaineena, kun se tuhkataan. Nämä ovat halpoja vaihtoehtoja, mutta niissä
fosforin kierrätetty osuus on alhainen tai olematon, eikä se ole suotavaa kestävän
kehityksen kannalta. Suomella kuitenkin on useita hankkeita käynnissä, kuten PRecover,
Baltic MANURE, joissa osana tarkastellaan tehokkaampaa jäteveden ravinteiden
kierrätystä. Se, milloin fosforin talteenotto muissa muodoissa on taloudellisesti
kannattavaa Suomessa, riippuu fosforin hinnankehityksestä. Fosforin kierrätyksellä ei ole
haittavaikutuksia, eikä teknologisia esteitä, joten tulevaisuudessa fosforin talteenotto on
varmasti

kannattavaa.

Monissa

maatalouspainotteisessa

maissa

prosessien

takaisinmaksuajat ovat kohtuulliset.
Fosforin poistoon ei ole yksittäistä menetelmää, koska jätevesien laatu vaihtelee paljon
sijainnista ja jätteen alkuperästä riippuen. Karjan lannan hyötykäyttö on kuitenkin osa-alue,
joka on saanut huomiota paremman kustannustehokkuuden takia, koska fosforin
konsentraatiot ovat suuria ja lietetilavuudet pieniä. Tärkeä edellytys kuitenkin on, että
32

maatalouksista poistuvat lietevirrat saadaan johdettua yhtenäiseen käsittelyyn. Tästä
johtuen suunniteltavien prosessien toimivuutta ja kannattavuutta joudutaan tarkastelemaan
tapauskohtaisesti. Jätevesivirrat, joiden fosforipitoisuus on alhainen, voidaan konsentroida
erilaisilla kierrätysvirroilla. Liian pieniksi havaitut kiteet voidaan syöttää uudelleen
kiteytysreaktoriin, jolloin kiteiden kasvaminen jatkuu. Toinen vaihtoehto on käyttää
pellettireaktoria,

jossa

kiteet

muodostuvat syötettävien

siemenalkioiden

pinnalle

reaktorissa. Kiteet kasvavat ja laskeutuvat massan johdosta reaktorin pohjalle, josta ne
kerätään.
Voidaan sanoa, että tämän hetkisistä menetelmistä struviitti on paljon tutkittu, ekologinen
ja taloudellisesti kannattava vaihtoehto kierrättää fosforia. Tämän perustuu siihen, että
struviittia voidaan käyttää suoraan lannoitteena, jolloin fosforin kiertokulku jatkuu samalla
kun louhitun fosforin osuuden tarve pienenee. Vaihtoehtoisena, vastaavanlaisena
yhdisteenä, voidaan ajatella kalsiumfosfaattia ja sen johdannaisia, kuten hydroksiapatiittia.
Kalsiumfosfaatit on hyvä vaihtoehto erityisesti, kun jätevesi on kalsiumpitoinen, koska
kalsiumin on todettu hidastavan struviitin muodostumista.
Struviitin etuna kalsiumfosfaattiin nähden on se, että struviittia kiteytettäessä typen
pitoisuutta

saadaan

vähennettyä.

Tämä

vähentää

jatkoprosessointiin

tarvittavaa

kapasiteettia esimerkiksi biologisessa typen poistossa. Molemmat yhdisteet vaativat
tehokkaasti toimiakseen, joko magnesiumin tai kalsiumin lisäystä. Jos mietitään muuta
fosforiteollisuutta kuin lannoiteteollisuutta, niin kalsiumfosfaatti soveltuu paremmin. Tämä
johtuu siitä, että kalsiumfosfaatti on samankaltainen yhdiste kuin louhittu apatiitti ja täten
tuotetta voidaan prosessoida samoilla menetelmillä.
Myös Tervahauta et al. (2013) esittivät kalsiumfosfaatin vaihtoehtona fosfaatin
talteenottoon ja kierrätykseen. Kierrätetty fosforin pitoisuus oli kuitenkin pieni ja
soveltuvuus teollisuuskäyttöön huono. Tämän johdosta jatkotutkimukset prosessin
tehostamiseksi on aloitettu. Menetelmän potentiaali kuitenkin on, että se voidaan liittää
yksittäisiin talouksiin helposti, eikä se vaadi kemikaalien lisäystä. Menetelmä voi olla hyvä
ratkaisu tulevaisuudessa, mikäli jätevesi sisältää kalsiumia ja se olisi kustannustehokas.
Toistaiseksi menetelmän käytännöllisyyttä on vaikea arvioida.
Kidealkioiden muodostuminen on kiteytymisen edellytys. Voidaan sanoa, että liuoksen
kylläisyys on merkittävin tekijä kiteytysprosessissa. Kappaleessa 4 todettiin, että
33

kylläisyysaste on tärkeä määrittää käytännön sovellutuksissa niin, että tuotettavien kiteiden
laatu on mahdollisimman hyvä (puhtaus, kidekoko, kiteiden muodostumisnopeus).
Kiteiden laatuun pystytään vaikuttamaan erittäin paljon sekundäärisen nukleaation myötä.
Siihen vaikuttavia parametreja käsiteltiin kappaleessa 5.
Kuvasta 3 voidaan päätellä pH:lla olevan suuri merkitys fosforin talteenotossa. Optimi
pH:n arvo on kuitenkin määriteltävä tapauskohtaisesti jäteveden laadun ohella.
Tutkimuksista voidaan sanoa struviitille sen olevan väliltä 7,5–9,0. Hydroksiapatiitti vaatii
korkeamman arvon, yli 10. Merkittävää näissä menetelmissä on, että tuotteiden puhtaus on
hyvä, vaikka jätevesi sisältää paljon eri komponentteja. Kappaleessa 5.3 havaittiin
nikkelillä olevan vaikutusta struviitin muodostumiseen. Nikkelin vaikutus struviitin
muodostumiseen tulee tutkia tarkemmin. Sekoituksen merkitys korostuu saostuksessa
vaikutuksena

reaktioaikaan.

vaikuttamaan

kiteiden

Kiteytysprosesseissa

laatuun.

Sekoitusta

sekoitusolosuhteilla
voidaan

arvioida

pystytään
esimerkiksi

koagulointiprosesseissa Camp-Stein’in yhtälöllä. Kirjallisuudesta löytyy paljon viitearvoja,
millaisia

sekoitusintensiteettejä

ja

sekoitusmenetelmiä

tulisi

käyttää

erilaisissa

prosesseissa.
Tarkastellut tutkimukset ovat erittäin tarkkoja, mutta osassa näistä jätetään suurempi
kokonaisuus

huomioimatta,

miten

johtopäätöksiä

voidaan

hyödyntää

käytännön

sovellutuksissa. Tutkimuksissa olisi hyvä todeta mitä vielä tarvitsee tutkia, jotta
menetelmiä voidaan soveltaa käytännössä, sekä arvioida menetelmien potentiaalia jo
olemassa oleviin vaihtoehtoihin fosforin kierrätyksen kannalta. Tähän tietysti vaikuttavat
tutkimusryhmien omat tavoitteet.
Fosforin poistamiseen jätevedestä on monta menetelmää. Nämä on esitetty taulukossa 1.
Siitä nähdään, että uusia menetelmiä on kehitteillä useita. Kaupallisessa käytössä olevien
kiteytys- ja saostusmenetelmien perusperiaatteet esiteltiin kappaleessa 6. Yleisimmistä
menetelmistä kunnallisessa jäteveden puhdistuksessa on annettu kuvaa liitteessä 2.
Muutamia kehittyneitä kiteyttämisen prosessivaihtoehtoja esiteltiin kappaleessa 6, kuten
DHV Crystalactor ja Rephosmaster™. Molemmilla menetelmillä fosfori voidaan poistaa
struviittina, Crystalactorilla myös kalsiumfosfaattina. Lisäksi prosesseissa voidaan
kasvattaa kiteiden kokoa erilaisilla kierrätysvirroilla.

34

Jatkokehitystä varten eri prosessien kustannustehokkuus, kuten takaisinmaksuaika, olisi
syytä selvittää mahdollisimman laajasti. Tämä auttaisi prosessien vertailussa ja tällaisia
tietoja ei merkittävästi löytynyt. Lisäksi tulisi tarkastella kierrätettävän fosforin laatua
lannoitteena tarkemmin. Tuotettujen kiteiden koossa on paljon vaihtelua tutkimusten
välillä. Niiden kokoa on mahdollista kasvattaa uudelleenkiteyttämällä tai viipymäaikaa
kasvattamalla. Tämä kuitenkin vaatii tarkempaa tarkastelua, kun prosesseja siirretään
teollisuuteen. Lisäksi on olemassa erilaisia ”slow release” lannoitteita, jotka vapauttavat
ravinteita hitaasti maahan. Ainakin MAP:a on mahdollista käyttää tällaisena. On myös
erilaisia pinnoitteita, jotka reagoivat kasvien orgaanisten happojen kanssa silloin, kun
kasvit tarvitsevat ravinteita. Niitä ei tässä työssä ole käsitelty, mutta näiden välisiin
sovellutuksiin tulisi perehtyä tarkemmin.
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8. Yhteenveto

Fosfori on ehtyvä alkuaine, jolle ei ole korvaavaa ainetta. Sen tuotannosta noin 80 %
käytetään lannoitteisiin. Fosforin kiertokulusta osa päätyy väistämättä vesistöihin
aiheuttaen haitallista rehevöitymistä. Merkittävimmät virtaukset näistä ovat maatalouden
ylilannoitus ja karjan lanta. Näihin molempiin todettiin pystyttävän vaikuttamaan.
Tilanteen parantamiseksi, erityisesti lannoitteiden käyttöä maataloudessa on rajoitettu. On
kuitenkin todettu, että jätevesistä fosforia voidaan kierrättää, merkittävimpänä karjan
lantaperäiset jätevedet. Ongelmaa tutkittiin ja siihen esitettiin ratkaisua fosforin
kiteytysmenetelmillä.
Arviona todettiin fosforin tuotannon huipun (Hubbertin piikki) saavutettavan 20–40
vuoden päästä. Tämän jälkeen tuotanto on ehtyvää ja fosforin markkina-arvo alkaa nousta.
Fosforia kierrättämisellä ei ole negatiivisia vaikutuksia, eikä teknologia ole esteenä, kyse
on

lähinnä

prosessien

kustannustehokkuudesta.

Tilanne

on

sama

Suomen

jätevesiteollisuudessa. Fosforin kierrätetty osuus on erittäin pieni.
Kiteytymisen teoria on esitetty painottaen tärkeimpiä tekijöitä fosforin kiteytyksessä.
Fosforin kiteytykseen vaikuttaa monta parametria, joista merkittävin on liuoksen
ylikylläisyys. Ylikylläisyys on kiteytyksen ajava voima. Muita merkittäviä parametreja on
pH, sekoitus ja fosfaatin sitovan kationin valinta. Tämän hetken menestyksekkäimmiksi
kationeiksi todettiin MAP (Magnesium Ammonium Phosphate) eli struviitti, sekä
hydroksiapatiitti, joka on kalsiumfosfaatin johdannainen. Myös kiteiden kokoon voidaan
vaikuttaa kasvattamalla niitä kierrätysvirtojen tai viipymäajan avulla.
Käytännön prosessit ovat tapauskohtaisia johtuen jäteveden laadusta ja puhdistusveden
laadun tavoitteista. Kiteiden laadun takia liuosten sopiva kylläisyys tulee määrittää tarkasti.
Tähän liittyen fosforin talteenottoa varten MAP:lle esitettiin pH alueeksi 7,5–9,0.
Hydroksiapatiitille pH tulee olla yli 10. Typpirikkaissa jätevesissä MAP:in kiteyttämisellä
voidaan alentaa typen pitoisuutta. Kalsiumpitoisissa jätevesissä kalsiumin johdannaiset
ovat mahdollisesti parempi vaihtoehto. Saostuksessa sekoituksen merkitys korostuu
reaktionopeudessa, kiteyttäessä se on puolestaan oleellinen optimoinnin kannalta.
Työssä kartoitettiin kiteytykseen perustuvia fosforin talteenottomenetelmiä ja kuvattiin
näiden perusperiaatteet. Lisäksi tehtiin lyhyt kirjallisuuskatsaus tutkituista menetelmistä.
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Työssä esitettiin kahden (DHV Crystalactor, RephosmasterTM) teollisuudessa käytössä
olevan kiteytysprosessin toiminta tarkemmin. Nämä menetelmät on havaittu toimiviksi,
mutta eivät ole ainoat prosessivaihtoehdot. Prosessien vertailuun kaivataan enemmän
kustannustehokkuuden tarkastelua.
Tulevaisuudessa jatkokehityksenä tulisi tarkastella kierrätetyn fosforin laatua lannoitteena
tarkemmin samalla huomioiden kasvien bio-kemialliset ominaisuudet.
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Liite I 1(1)

Liite I Niukkaliukoisten fosfori- ja fosfaattiyhdisteiden liukoisuustuloja. (Söhnel &
Garside, 1992).
Ortofosfaattiyhdisteiden liukoisuustuloja

Yhdiste

pK

Ksp, mol/dm-3

2,82E-18

Li3PO4

8,93

1,17E-09

29,55

2,82E-30

MgHPO4·3H2O

5,85

1,41E-06

18,24

5,75E-19

MgNH4PO4·6H2O

9,94

1,15E-10

BaHPO4

7,4

3,98E-08

Mg3(PO4)2·8H2O

25,2

6,31E-26

Ba3(PO4)2

29,3

5,01E-30

Mg3(PO4)2·22H2O

23,1

7,94E-24

BeNH4PO4

12,01

9,77E-13

MnNH4PO4·2H2O

13,94

1,15E-14

BiPO4

22,9

1,26E-23

PbHPO4

11,43

3,72E-12

CaHPO4·2H2O

6,68

2,09E-07

{Sr(H2O)9}NaPO4

9,98

1,05E-10

CaHPO4·2H2O

6,37

4,27E-07

SrHPO4

6,92

1,20E-07

Ca4H(PO4)3·2,5H2O

49,3

5,01E-50

ZnNH4PO4

12,22

6,03E-13

Ca3(PO4)2

29,55

2,82E-30

Zn3(PO4)2·4H2O

35,3

5,01E-36

Ca5(PO4)3OH

58,63

2,34E-59

ZrO{(H2PO4)2}

17,64

2,29E-18

FePO4·2H2O

26,4

3,98E-27

21

1,00E-21

Yhdiste

pK

Ksp, mol/dm-3

Hg2HPO4

12,48

3,31E-13

Ca2P2O7

7,9

1,26E-08

Hg3(PO4)2

45,1

7,94E-46

CeP2O7

23,46

3,47E-24

InPO4

21,63

2,34E-22

Fe4(P2O7)3

22,6

2,51E-23

LaPO4

22,43

3,72E-23

Sr2P2O7

7,5

3,16E-08

Yhdiste

pK

Ag3PO4

17,55

Ca3(PO4)2
AIPO4

GaPO4

Ksp, mol/dm-3

Ortofosfaattiyhdisteiden liukoisuustuloja

Pyrofosforipitoiset yhdisteet
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