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Membraanibioreaktoreita käytetään laajasti jätevesien puhdistuksessa, ja niiden avulla saa-

tava permeaatti on erittäin puhdasta. Niiden käyttöä kuitenkin rajoittaa membraanin likaan-

tuminen, joka on seurausta membraanin pinnan ja biomassan välisestä vuorovaikutuksesta. 

Membraanin likaantuminen johtaa erotustehokkuuden heikkenemiseen ja kustannusten kas-

vuun siitä aiheutuvien toimenpiteiden vuoksi. Kaikesta tutkimuksesta huolimatta likaantu-

minen on vaikeasti ymmärrettävissä oleva ilmiö siihen vaikuttavien useiden eri tekijöiden 

vuoksi. Erilaisten lisäaineiden avulla on kuitenkin saatu aikaan lupaavia tuloksia likaantu-

minen hallitsemiseksi ja erotustehokkuuden parantamiseksi. 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää aikaisempien tutkimusten perusteella, miten lisäaineilla 

voidaan hallita membraanin likaantumista ja parantaa erotustehokkuutta. Työssä vertailtiin 

erilaisten bioflokkulanttien, biokantajien ja jauhemaisen aktiivihiilen vaikutusta membraa-

nibioreaktorin suorituskykyyn ja membraanin likaantumiseen. 

Tulokset vaihtelivat paljon eri lisäaineryhmien välillä. Lisäaineiden käytön kuitenkin todet-

tiin pääsääntöisesti lieventävän membraanin likaantumista sekä parantavan erotustehok-

kuutta vaikuttamalla biomassan ominaisuuksiin, kuten partikkelikokoon sekä likaantumista 

aiheuttavien polymeeristen aineiden pitoisuuksiin. Likaantumiseen vaikuttavien useiden eri 

tekijöiden vuoksi yksittäisen lisäaineen käytön ei kuitenkaan uskota ratkaisevan ongelmaa. 

Jatkotutkimuksia tarvitaan lisäaineiden yhteisvaikutuksesta sekä lisäaineiden käytön sovel-

tamisesta muiden likaantumista estävien menetelmien kanssa.  

  



SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  

 

Alaindeksit 

c Polysakkaridi 

p Proteiini 

 

Lyhenteet 

BFC Biofilmikantaja (Eng. Bio-film Carrier) 

CAS Perinteinen aktiivilietemenetelmä (Eng. Conventional Active Sludge) 

CFV Ristivirtausnopeus (Eng. Cross-flow Velocity) 

DOC Liuennut orgaaninen hiili (Eng. Dissolved Organic Carbon) 

EPS Solun ulkopuoliset polymeeriset aineet (Eng. Extracellular Polymeric Sub-

stances) 

GBF Vihreä bioflokkulantti (Eng. Green bioflocculant) 

MBR Membraanibioreaktori (Eng. Membrane Bioreactor) 

MF Mikrosuodatus (Eng. Microfiltration) 

MLSS Lietepitoisuus (Eng. Mixed Liquor Suspended Solids) 

NF Nanosuodatus (Eng. Nanofiltration) 

PAC Jauhemainen aktiivihiili (Eng. Powdered Activated Carbon) 

PVDF Polyvinylideenifluoridi (Eng. Polyvinylidene Fluoride) 

RO Käänteisosmoosi (Eng. Reverse Osmosis) 

SMBR Upotettu MBR (Eng. Submerged MBR) 

SMP Liukoinen mikrobinen aines (Eng. Soluble Microbial Product) 

SRT Kiintoaineen retentioaika (Eng. Solids Retention Time) 



TMP Membraanin paine-ero (Eng. Transmembrane Pressure) 

TN Typen kokonaismäärä (Eng. Total Nitrogen) 

TOC Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (Eng. Total Organic Carbon) 

TP Fosforin kokonaismäärä (Eng. Total Phosphorus) 

TTF Suodatuksen vaatima aika (Eng. Time-To-Filter) 

UF Ultrasuodatus (Eng. Ultrafiltration) 

 

  

 



5 

Sisällysluettelo 

 

Tiivistelmä 

Symboli- ja lyhenneluettelo 

 

1 Johdanto .......................................................................................................................... 6 

2 Membraanibioreaktori .................................................................................................... 7 

2.1 Prosessiparametrit ................................................................................................... 8 

2.2 MBR-sovellukset..................................................................................................... 8 

2.3 Avaintekijät ............................................................................................................. 9 

3 Membraanin likaantuminen MBR-prosessissa ............................................................. 10 

3.1 Likaantumiseen vaikuttavat tekijät ....................................................................... 11 

3.1.1 Biomassan ominaisuudet ............................................................................... 12 

3.1.2 Membraanin ominaisuudet ............................................................................ 14 

3.1.3 Prosessiparametrien vaikutus ......................................................................... 15 

3.2 Likaantumisen kontrollointi .................................................................................. 15 

4 Jauhemainen aktiivihiili ................................................................................................ 17 

5 Bioflokkulantit .............................................................................................................. 23 

5.1 GemFloc™ ............................................................................................................ 23 

5.2 Vihreä bioflokkulantti ........................................................................................... 26 

5.3 Levä ....................................................................................................................... 27 

5.4 Bioflokkulanttien vertailu ..................................................................................... 30 

6 Biokantajat .................................................................................................................... 32 

6.1 Polyesteri-polyuretaani biokantaja ........................................................................ 33 

6.2 Polyvinylideenifluoridi, polyeteeniglykoli ja polyeetteriuretaani biokantajat ...... 36 

6.3 Biokantajien vertailu ............................................................................................. 39 

7 Johtopäätökset .............................................................................................................. 41 

Lähteet ................................................................................................................................. 43 

 

 

  



6 

1 Johdanto 

Puhdas vesi on ihmisille välttämätön elinehto, mutta yli miljardi ihmistä kärsii vedenpuut-

teesta vuosittain. Tämän lisäksi on arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä jopa kaksi kolmas-

osaa maailman väestöstä kärsii vedenpuutteesta (WWF 2022). Puhtaan veden saannin takaa-

miseksi jätevesien puhdistus ja kierrätys on välttämätöntä ja tärkeää. Membraanibioreakto-

reita (Eng. Membrane Bioreactor, MBR) käytetään laajasti kunnallisten ja teollisuusjäteve-

sien puhdistuksessa ja uudelleenkierrätyksessä. Siinä yhdistyvät membraanisuodatus sekä 

biologinen prosessi, ja sen avulla saatava vesi on korkealaatuista ja puhdasta. Verrattuna 

perinteiseen jätevesien käsittelyyn käytettävään aktiivilietemenetelmään, MBR-teknologia 

tarjoaa useita hyötyjä, kuten pienen laitoskoon ja mahdollisuuden kemikaalien käytön vä-

hentämiseen. (Al-Asheh et al. 2021, 1–3; Gkotsis et al. 2020, 1.) 

Kuitenkin MBR-prosessien käyttöä rajoittaa membraanin likaantuminen, joka johtaa erotus-

tehokkuuden heikkenemiseen, membraanin käyttöiän lyhenemiseen ja käyttökustannusten 

kasvuun (Hansen et al.  2021, 207). Tämän vuoksi on välttämätöntä kehittää erilaisia mene-

telmiä ja tekniikoita likaantumisen kontrolloimiseksi. Membraanin likaantuminen MBR-

prosessissa on monikäsitteinen ja vaikeasti ymmärrettävissä oleva ilmiö, sen kemiallisista ja 

fysikaalisista ominaisuuksista sekä likaantumiseen vaikuttavien useiden eri tekijöiden 

vuoksi. Gkotsis et al. (2020, 2) mukaan likaantumisen lieventämiseksi on tutkittu useita eri 

menetelmiä, joihin sisältyy esimerkiksi otsonin, ultraäänen ja erilaisten lisäaineiden käyttä-

minen. Lisäaineiden avulla pystytään vaikuttamaan biomassan ominaisuuksiin ja niiden 

avulla on saatu lupaavia tuloksia erotustehokkuuden parantamiseksi ja membraanin likaan-

tumisen hallitsemiseksi.  

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on vertailla aikaisempien tutkimusten pohjalta erilais-

ten lisäaineiden käyttöä membraanibioreaktoreissa. Työssä käydään läpi erilaisten bioflok-

kulanttien, biokantajien ja jauhemaisen aktiivihiilen vaikutusta MBR:n suorituskykyyn ja 

membraanin likaantumiseen. Työn tavoitteena on selvittää, miten lisäaineiden avulla voi-

daan hallita membraanin likaantumista ja parantaa erotustehokkuutta vertailemalla tutkittu-

jen lisäaineiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, kuitenkin ottaen huomioon tutkimusten 

erilaiset koeolosuhteet ja parametrit.  
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2 Membraanibioreaktori 

Membraanibioreaktorissa yhdistyvät membraanisuodatus sekä biologinen prosessi (bioreak-

tori) (Al-Asheh et al. 2021, 2). Biologisessa prosessissa jäteveden mikro-organismit muo-

dostavat prosessin aktiivilietteen käyttäen ravintonaan jäteveden eloperäistä ainetta. Lisäksi 

ne ovat vastuussa typpiyhdisteiden poistosta pääasiallisesti muuttamalla ne typpikaasuksi. 

Tämän vuoksi biologisen eliöyhteisön tulee olla terve ja vakaa. (HSY 2022; Judd & Judd 

2011, 78.) 

Verrattuna perinteiseen jätevesien käsittelyyn käytettävään aktiivilietemenetelmään (Eng. 

conventional activated sludge, CAS) MBR:n avulla saatava tuote on puhtaampaa. Perintei-

sessä CAS-prosessissa jäteveden mikro-organismit erotetaan useimmiten painovoimaan pe-

rustuvassa laskeutusaltaassa, jossa kiintoainepartikkelit vajoavat laskeutusaltaan pohjalle. 

Toisin kuin CAS-prosessissa, membraanisuodatuksessa ajavana voimana toimii paine-ero. 

Membraanikalvon keskimääräinen huokoskoko on alle 0,1 mikrometriä (μm), jolloin tätä 

suuremmat partikkelit, kuten aktiivilieteflokit, bakteerit ja osa viruksista jäävät kalvon syöt-

töpuolelle, jolloin prosessista saatava permeaatti, eli membraanikalvon läpäissyt osa, on kor-

kealaatuista ja puhdasta. Kuvassa 1 esitetään membraanisuodatuksen periaatekuva. (Park et 

al. 2015, 2,5; Judd & Judd 2011, 55, 95.) 

 

 

Kuva 1 Membraanisuodatuksen periaatekuva (Mulder 1996, 7) 
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2.1 Prosessiparametrit 

Jäteveden biologinen puhdistus vaatii asianmukaiset reaktoriolosuhteet ylläpitääkseen riittä-

vän määrän elinkelpoisia ja toimintakykyisiä mikro-organismeja (biomassaa). MBR-proses-

sia ilmastetaan, jotta biomassalle pystytään tuottamaan välttämätön määrä happea ja sekoit-

tamaan lietettä. Lisäksi ilmastuksessa syntyvät ilmakuplat puhdistavat membraanin pintaa 

irrottamalla siitä likaa. Mikrobien kasvu ja toiminta on riittävän ilmastuksen lisäksi riippu-

vainen asianmukaisista olosuhteista kuten pH:sta ja lämpötilasta. (Judd & Judd 2011, 74, 75; 

Gkotsis & Zouboulis 2019, 10.) 

Kiintoaineen retentioaika (Eng. Solids retention time, SRT) on olennainen parametri biolo-

gisessa prosessissa. Se kuvaa keskimääräistä viipymäaikaa, jonka partikkeli tai mikro-orga-

nismi viettää reaktiosysteemissä ennen poistumista. Muuttamalla prosessin SRT-aikaa voi-

daan vaikuttaa moniin biomassan ominaisuuksiin, kuten sen konsentraatioon, mikrobiyhtei-

söön ja typenpoistoon. SRT:n lisäksi olennainen käyttöparametri MBR-prosessissa on käy-

tettävä membraanin paine-ero (Eng. Transmembrane pressure, TMP), mikä kuvaa painetta, 

joka tarvitaan veden työntämiseksi membraanin läpi. Operoitaessa vakiovuolla TMP-arvo-

jen avulla pystytään seuraamaan membraanin likaantumista, sillä membraanikalvoa likaavat 

aineet, eli foulantit, kerääntyvät membraanin pinnalle. Tämä johtaa vuon ylläpitämiseksi tar-

vittavan paineen kasvuun. (Judd & Judd 2011, 57, 86; Zhang 2012, 111; Lenntech 2022.) 

 

2.2 MBR-sovellukset 

Ensimmäiset MBR-sovellukset tulivat 1960-luvulla. Näissä käytettiin ultrasuodatusmem-

braania (Eng. Ultrafiltration, UF) perinteisen laskeutusaltaan sijaan. Membraaniyksikkö ase-

tettiin bioreaktorin ulkopuolelle, jonka kautta jätevesi kierrätettiin pumpun avulla. Tätä so-

vellusta, jossa membraaniyksikkö sijaitsee reaktorin ulkopuolella, kutsutaan sivuvirta 

MBR:ksi. Sivuvirtasovelluksen korkean energiatarpeen ja siitä aiheutuvien kustannusten 

vuoksi nykyään käytetään enemmän upotettua membraaniyksikköä (Eng. Submerged MBR, 

SMBR), jossa membraani on upotettuna bioreaktoriin. Kuvassa 2 esitetään sivuvirtasovel-

luksen ja upotetun membraaniyksikön periaatekuvat. (Park et al. 2015, 2–4.) 
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Kuva 2 MBR-sovellukset: sivuvirta MBR ja upotettu MBR (SMBR) (Basile et al. 2015, 157) 

 

 

2.3 Avaintekijät 

Koska MBR-prosessit eivät vaadi painovoimaan perustuvaa laskeutusallasta ja lieteseosta 

voidaan konsentroida, niiden tarvitsema laitoskoko on pienempi. Pienen laitoskoon vuoksi 

MBR-teknologiaa voidaan hyödyntää myös alueilla, joissa maakustannukset ovat korkeat, 

tila on rajallinen tai laitoksen näkyvyyteen liittyy lainvoimaisia rajoituksia. (Judd & Judd 

2011, 17; Germain et al. 2005, 316.)  

Kasvavan väestömäärän sekä ilmastonmuutoksen aiheuttaman puhtaanveden epätasaisen 

saannin vuoksi jäteveden kierrätys ja uudelleenkäyttö on tärkeää (Park et al. 2015, 1). Tämän 

lisäksi MBR-teknologia mahdollistaa desinfiointiin tarvittavien kemikaalien käytön vähen-

tämisen, jonka vuoksi sitä pidetään ympäristöystävällisenä vaihtoehtona (Gkotsis et al. 2020, 

1). Pieni laitoskoko, jäteveden kierrätyksen tarve, pienet ympäristövaikutukset ja niiden 

avulla saavutettu yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä yhdessä saatavan korkealaatui-

sen ja puhtaan tuotteen kanssa ovat MBR:n suosion ja levinneisyyden avaintekijöitä (Judd 

& Judd 2011, 12). 
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3 Membraanin likaantuminen MBR-prosessissa 

Edellä käytyjen tekijöiden vuoksi membraanibioreaktoriteknologiaa pidetään luotettavana ja 

parempana vaihtoehtona perinteisille vedenpuhdistustekniikoille. Kuitenkin membraanite-

ollisuutta on jo pitkään rajoittanut membraanin likaantuminen, joka on seurausta biomassan 

ja membraanikalvon välisestä vuorovaikutuksesta. Likaantumista voi esiintyä membraanin 

pinnalla tai sen huokosissa, ja se johtaa membraanin erotustehokkuuden alenemiseen ja kus-

tannusten nousuun siitä aiheutuvien toimenpiteiden vuoksi. (Zhang 2012, 98.) 

Likaantuminen johtaa erotustehokkuuden heikkenemisen lisäksi membraanin eliniän lyhe-

nemiseen, permeabiliteetin heikkenemiseen ja käyttökustannusten kasvuun. Likaantuminen 

vaikuttaa myös alentavasti MBR:n tuottavuuteen, johtuen puhdistuksen (fysikaalinen ja ke-

miallinen) vaatimista toistuvista suodatustauoista. (Hansen et al. 2021, 207; Laqbaqbi et al. 

2017, 2; Drews 2010, 2.) 

Orgaaniset komponentit, kuten hiilihydraatit ja proteiinit, epäorgaaniset komponentit ja bio-

logiset komponentit, kuten bakteerit ja virukset ovat tunnettuja foulantteja, eli membraani-

kalvoa likaavia aineita (Zhang 2012, 98). Yksinkertaisuudessaan likaantuminen tarkoittaa 

membraanin pinnan ulkoista ja/tai sisäistä peittymistä, joka voidaan jakaa neljään eri likaan-

tumismekanismiin riippuen siitä, missä osassa membraania likaantuminen ilmenee (Drews 

2010, 2–3; El Batouti et al. 2021). 

Osittain tai kokonaan membraanin huokosissa ja huokosten välissä ilmenevä likaantuminen 

voidaan jakaa huokosen tukkeutumiseen, osittaiseen huokosen tukkeutumiseen ja standardi-

tukkeutumiseen. Kakkukerroksen muodostumisesta puhutaan silloin, kun likaantuminen il-

menee membraanikalvon pinnalla. Tällöin huokoskokoa suuremmat partikkelit akkumuloi-

tuvat membraanikalvon pinnalle heikentäen virtausta. Huokosten tukkeutumisessa partikke-

lit tukkivat membraanin huokoset ja estävät virtauksen membraanin läpi. Standarditukkeu-

tumisessa partikkelit akkumuloituvat membraanin huokosten seinämiin, jolloin huokoskoko 

pienenee ja permeabiliteetti vähenee. (Bolton et al. 2006, 75.). Kuvassa 3 esitetään neljä 

edellä käytyä likaantumismekanismia.  
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Kuva 3 Neljä membraanin likaantumismekanismia: a) huokosen tukkeutuminen, b) standar-

ditukkeutuminen, c) osittainen tukkeutuminen ja d) kakku kerroksen muodostuminen 

(Sabia et al. 2015, 1600) 

 

Sisäistä likaantumista eli membraanin huokosissa esiintyvää likaantumista pidetään irrever-

siibelinä likaantumisena, joka voidaan poistaa ainoastaan kemiallisen pesun avulla. Ulkoi-

nen likaantuminen taas on usein enemmän reversiibeliä, jonka poistamiseksi käytetään fysi-

kaalisia puhdistusmenetelmiä. Fysikaalisiin puhdistusmenetelmiin lukeutuu takaisinhuuh-

telu ja relaksaatio, jossa suodatus pysäytetään ja ilmastuskuplien annetaan puhdistaa mem-

braanin pintaa. Takaisinhuuhtelussa kiintoaines poistetaan johtamalla permeaattia vastak-

kaiseen suuntaan membraanin läpi. Kemiallinen puhdistus on tehokkaampaa mutta myös 

todennäköisimmin aiheuttaa membraanin kulumista. (Chang et al. 2002, 109; Judd & Judd 

2011, 69.) 

Koska prosessissa voi samanaikaisesti esiintyä useampaa likaantumistyyppiä, tulee foulant-

tien kemiallinen luonne (orgaaninen, epäorgaaninen tai biologinen) tuntea, jotta likaantu-

mista olisi mahdollista estää tai kontrolloida (El Batouti et al. 2021).  

 

3.1 Likaantumiseen vaikuttavat tekijät 

Tässä kappaleessa käydään läpi likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä lyhyesti likaantu-

misen hallitsemiseksi ja ehkäisemiseksi käytettäviä toimenpiteitä. Tarkoituksena on havain-

nollistaa ilmiön monikäsitteisyyttä johtuen sen kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista 

sekä siihen vaikuttavista useista eri tekijöistä. Membraanin likaantumiseen vahvasti vaikut-

tavia tekijöitä ovat biomassan ja membraanin ominaisuudet sekä prosessiparametrit, joita 

havainnollistetaan kuvassa 4 (Chang et al. 2002, 1020). 
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Kuva 4 Membraanin likaantumiseen vaikuttavat tekijät membraanibioreaktoriprosessissa 

(Chang et al. 2002, 1021) 

 

3.1.1 Biomassan ominaisuudet 

Membraanin likaantumiseen vaikuttaa enimmäkseen aktiivilietteen ja membraanin väliset 

vuorovaikutukset (Zhang 2012, 112). Prosessin aktiiviliete on monimutkainen heterogeeni-

nen suspensio, joka käsittää syöttöveden komponentit, biologisissa reaktioissa syntyvät me-

taboliitit (aineenvaihduntatuotteet) kuin myös biomassan itse (Chang et al. 2002, 1020). 

Biomassan ominaisuuksia pidetään erityisen merkittävänä osana membraanin likaantumista. 

Solun ulkopuoliset polymeeriset aineet (Eng. Extracellular polymeric substances, EPS) ovat 

molekyylimassaltaan suuria monimutkaisia polymeeriseoksia, jotka ovat syntyneet esimer-

kiksi solujen hajoamisen seurauksena. EPS sisältää paljon monimutkaisia orgaanisia aineita, 

kuten proteiineja ja polysakkarideja, ja se toimii mikrobisten kasaumien, kuten lieteflokkien 

rakennusaineina. EPS voidaan jakaa kolmeen kategoriaan niiden määrittämiseen käytettävän 

uuttomenetelmän perusteella: liukoinen EPS, LB-EPS (Eng. Loosely bound EPS) ja B-EPS 

(Eng. Bound EPS). (Su & Zhang 2018, 1537). Kuvassa 5 havainnollistetaan EPS:n, solun 

sekä bioflokin rakenteet. 
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Kuva 5 a) EPS:n rakenne, b) solun rakenne ja c) bioflokin rakenne (Gkotsis & Zouboulis 

2019, 6) 

 

Liukoinen EPS, josta käytetään myös nimitystä liukoinen mikrobinen aines (Eng. Soluble 

microbial product, SMP) pidetään merkittävimpänä foulanttina. SMP on pääasiallisesti vas-

tuussa membraanin likaantumisesta ja se vaikuttaa kaikkiin olennaisiin likaantumisindeksei-

hin, kuten TMP arvoon sekä membraanin resistanssiin ja permeabiliteettiin. Erityisesti 

SMP:n polysakkaridiosaa (SMPc) pidetään merkittävänä likaantumisen aiheuttajana sen 

hydrofiilisten ja hyytelöitymisominaisuuksin vuoksi, mitkä mahdollistavat sen kiinnittymi-

sen membraanin pintaan. (Gkotsis & Zouboulis 2019, 1.)  

Biomassan lietepitoisuutta (Eng. Mixed liquor suspended solids, MLSS) on pitkään pidetty 

likaantumisen ensisijaisena syynä. MLSS-konsentraatio ei kuitenkaan suoraan aiheuta mem-

braanin likaantumista. Kuitenkin liiallisen korkea MLSS-konsentraatio voi merkittävästi 

huonontaa ilmastuksen tehokkuutta estämällä ilmakuplien liikettä ja membraanin puhdistu-

mista lietteen kasvaneesta viskositeetista johtuen. Lisäksi korkea viskositeetti heikentää par-

tikkelien takaisinkuljetusta, mikä taas lisää lieteflokkien, biomolekyylien ja pienten partik-

kelien kertymistä membraanin pinnalle. (Gkotsis & Zouboulis 2019, 3–5.) 

Myös partikkelikokojakaumalla on suuri vaikutus membraanin likaantumiseen, sillä foulan-

tit, jotka ovat kooltaan pienempiä kuin membraanin huokoset, voivat päästä huokosiin ja 

näin ollen aiheuttaa huokosten tukkeutumista. Kuitenkin MBR:n aktiivilieteflokit ja vapaat 

bakteerit ovat huomattavasti suurempia kuin MBR:ssa käytettävien membraanien huokoset. 

Tästä johtuen voidaan olettaa partikkelikokojakaumalla olevan suurempi vaikutus kakku-

kerroksen muodostumiseen kuin huokosten tukkeutumiseen. Muita membraanin likaantumi-

seen välillisesti vaikuttavia jäteveden ja biomassan ominaisuuksia ovat esimerkiksi lämpö-

tila ja viskositeetti. (Van den Broeck et al. 2012, 49; Gkotsis & Zouboulis 2019, 1.) 



14 

3.1.2 Membraanin ominaisuudet 

Membraanin ominaisuudet, kuten käytettävä materiaali ja sen hydrofobisuus, hydrofiilisuus, 

huokoskoko sekä pinnan varaus vaikuttavat likaantumiseen. Yleisesti käytössä olevat mem-

braanimateriaalit ovat polymeerisiä tai keraamisia. Polymeeriset materiaalit, kuten hydrofii-

linen selluloosa-asetaatti ja hydrofobinen polypropeeni, ovat kuitenkin suositumpia halvem-

pien kustannusten ja joustavuuden vuoksi. Kuitenkin jopa saman luokan polymeeristen 

membraanien taipumus likaantua vaihtelee käytettävästä materiaalista riippuen. (Zhang 

2012, 106–107; Judd & Judd 2011, 58–59, 130.) 

El Batouti et al. (2021) mukaan paine-eroon perustuvat membraaniprosessit voidaan luoki-

telle niiden huokoskoosta ja toimintamekanismeista riippuen mikrosuodatukseen (Eng. Mic-

rofiltration, MF), ultrasuodatukseen (UF), nanosuodatukseen (Eng. Nanofiltration, NF) sekä 

käänteisosmoosiin (Eng. Reverse Osmosis, RO). Membraanin tukkeutumismekanismit eroa-

vat matalapaineisten MF ja UF membraanien ja korkeapaineisten NF ja RO membraanien 

välillä. Matalapaineisilla membraaneilla ilmenee pääasiallisesti huokosten tukkeutumista ja 

partikkelien adsorptiota huokosissa, mutta myös kakkukerroksen muodostumista. Korkea-

paineisilla membraaneilla kakkukerroksen muodostuminen on yleisempää johtuen niiden ei-

huokoisista ominaisuuksista.  

Huokoskoon vaikutukset membraanin likaantumiseen riippuvat vahvasti syötön ominai-

suuksista, erityisesti partikkelikokojakaumasta (Chang et al. 2002, 1025). Kuitenkin Zhang 

(2012, 103–104) tuli tulokseen erinäisten tutkimusten pohjalta, että membraanin huo-

koskoon vaikutusta sen likaantumiseen on vaikea tulkita ja ennustaa, sillä tulokset optimaa-

lisen huokoskoon ja membraanin likaantumisen välillä vaihtelevat tutkimuksesta riippuen. 

Näin ollen, jotta voitaisiin arvioida esimerkiksi membraanin materiaalin ja likaantumisen 

välistä yhteyttä, tulisi tutkimukset suorittaa yhtäläisissä olosuhteissa käyttäen samaa huo-

koskokoa.  

Membraanin suorituskykyyn ja likaantumiseen vaikuttaa vahvasti myös membraanin pin-

nanvaraus, jota mitataan zeta-potentiaalin avulla. Zeta-potentiaali toimii yhtenä tutkittavana 

parametrina membraanin likaantumisen seurannassa, koska merkittävimpien foulanttien eli 

orgaanisten aineiden pintavaraus on negatiivinen neutraalissa pH:ssa. (Williams 2016, 

1185–1186; Al-Asheh 2021, 7.) Näin ollen kasvanut zeta-potentiaali merkitsee 
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likaantumisen vähenemistä ja pienentynyt zeta-potentiaali taas foulanttien kertymistä mem-

braanin pinnalle. 

 

3.1.3 Prosessiparametrien vaikutus 

Ilmastusta käytetään MBR-prosesseissa tuottamaan biomassalle välttämätön määrä happea 

ja sekoittamaan lietettä. Lisäksi upoteussa MBR-sovelluksessa ilmastuksessa syntyvät ilma-

kuplat puhdistavat membraanin pintaa ja näin vähentävät likaantumista. Ilmastus luo reak-

toriin ristivirtausta (Eng. Cross-flow Velocity, CFV), jolla tutkimusten mukaan on suuri vai-

kutus membraanin likaantumisen ehkäisemisessä. CFV vaikuttaa partikkelien takaisinkulje-

tusilmiöön pois membraanin pinnalta ja näin ollen vähentää kakkukerroksen paksuutta. Il-

mastus vaikuttaa myös epäsuorasti likaantumiseen pääasiassa vaikuttamalla systeemin bio-

logiaan, kuten SMP-konsentraatioon ja bioflokkien kokoon. (Gkotsis & Zouboulis 2019; 

Chang et al. 2002, 1022, 1023.) 

Kiintoaineen retentioaika (SRT) kuvaa keskimääräistä viipymäaikaa, jonka partikkeli tai 

mikro-organismi viettää reaktiosysteemissä ennen poistumista. Vaikka SRT ei itsessään suo-

raan aiheuta likaantumista, se on olennainen parametri, joka vaikuttaa membraanin likaan-

tumiseen ja moniin biomassan ominaisuuksiin, kuten mikrobiyhteisöön, MLSS-konsentraa-

tioon ja EPS:n määrään. Yleisesti membraanin likaantumisnopeus on alhaisin pidemmillä 

SRT-ajoilla operoitaessa. Likaantumisnopeutta kuvataan TMP:n muutoksena ajan suhteen 

(dTMP/dt), ja sitä käytetään havainnollistamaan membraanin likaantumista. Äärettömän pit-

kät SRT-ajat kuitenkin johtavat kohtuuttoman korkeisiin biomassakonsentraatioihin, mikä 

taas johtaa ilmastuksen tehottomuuteen ja biomassan pilaantumiseen. Pitkät SRT-ajat kui-

tenkin mahdollistavat MBR-prosessille lisäetuja, kuten tiettyjen haitallisten orgaanisten ai-

neiden hajottamisesta vastuussa olevien hitaasti kasvavien mikro-organismien säilymisen 

bioreaktorissa. (Zhang 2012, 111; Van den Broeck et al. 2012, 48–49; Park et al. 2015, 150.) 

 

3.2 Likaantumisen kontrollointi 

Useita menetelmiä ja tekniikoita on käytetty membraanikalvojen likaantumisen hallintaan ja 

ehkäisemiseen membraanibioreaktoreissa. Gkotsis et al. (2020, 2) jakavat nämä menetelmät 
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perinteisiin ja innovatiivisiin menetelmiin. Perinteisiin menetelmiin lukeutuu fysikaaliset ja 

kemialliset menetelmät. Fysikaalisiin menetelmiin kuluu takaisinhuuhtelu, relaksaatio sekä 

membraanin ilmastus. Kemiallisissa menetelmissä membraanin puhdistuksessa hyödynne-

tään yksinkertaisia kemiallisia reagensseja, kuten sitruunahappoa. Innovatiiviset menetelmät 

ovat uudempia ja niihin sisältyy erilaisia membraanikalvon pinnan modifikaatioita sekä esi-

merkiksi sähkökentän, otsonin ja ultraäänen käyttämistä. Lisäksi Le-Clech et al. (2006, 42) 

toteavat, että likaantumista voidaan ehkäistä ennen kuin sitä ilmenee optimoimalla mem-

braanin ominaisuuksia ja MBR:n prosessiparametrejä sekä esikäsittelemällä biomassaa.  

Kaikesta tutkimuksesta huolimatta membraanin likaantuminen MBR-prosessissa on moni-

käsitteinen ja vaikeasti ymmärrettävissä oleva ilmiö, sen kemiallisista ja fysikaalisista omi-

naisuuksista sekä likaantumiseen vaikuttavien useiden eri tekijöiden vuoksi. Kuitenkin 

Gkotsis et al. (2020, 2) mukaan lisäaineilla, joiden avulla pystytään vaikuttamaan biomassan 

ominaisuuksiin, on saatu aikaan lupaavia tuloksia likaantumisen hallitsemiseksi ja membraa-

nin käyttöiän pidentämiseksi. 
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4 Jauhemainen aktiivihiili 

Tässä kappaleessa käsitellään jauhemaisen aktiivihiilen käyttöä osana membraanibioreakto-

reita sekä sen vaikutusta membraanin likaantumisen ehkäisemisessä ja erotustehokkuuden 

parantamisessa. Jauhemainen aktiivihiili (Eng. Powdered Activated Carbon, PAC) on kau-

pallinen huokoinen adsorbentti (Hu et al. 2014, 290). PAC vaikuttaa EPS- ja SMP-pitoi-

suuksiin ja toimii bakteerien kasvualustana, jonka vuoksi se mielletään usein myös biokan-

tajaksi. Lisäksi PAC-lisäys parantaa membraanivuota heikentämällä lieteflokkien kokoon-

puristuvuutta ja kasvattamalla kakkukerroksen huokoisuutta. (Zouboulis et al. 2017, 2350.) 

Gkotsis et al. (2020, 1–3) tutkivat PAC:n vaikutusta MBR:n suorituskykyyn ja membraanin 

likaantumiseen kaksivaiheisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 

PAC:n suorituskykyä tutkittiin panoslisäyksinä biomassanäytteisiin ja toisessa vaiheessa jat-

kuvatoimisena lisäyksenä bioreaktoriin, jotta tulosten soveltaminen suurenkokoluokan jat-

kuvatoimisiin MBR-prosesseihin olisi mahdollista. Tutkimuksessa operoitiin kymmenen 

minuutin sykleissä, suorittaen minuutin relaksaation, eli suodatuksen pysäyttämisen, aina 

yhdeksän minuutin välein membraanin puhdistamiseksi. Tutkimuksessa käytetyn klooratun 

polyeteeni membraanin huokoskoko oli 0,4 μm ja pinta-ala oli 0,11 neliömetriä (m²). 

Kummankin vaiheen aikana irreversiibeliä likaantumista arvioitiin SMPc-pitoisuuden ja pa-

rametrin aSMPc avulla. aSMPc kuvaa SMPc-pitoisuuden suhdetta ennen ja jälkeen PAC-lisäyk-

sen (SMPadditive/SMPno additive). Mitä alhaisempi aSMPc arvo on, sitä tehokkaampi vaikutus li-

sätyllä PAC-määrällä on. Reversiibeliä likaantumista tutkittiin suodatuskokeilla suodatuk-

sen vaatiman ajan (Eng. Time-to-filter, TTF) avulla. TTF kuvaa aikaa, joka tarvitaan 100 

millilitran (ml) suodoksen tuottamiseen ja sen avulla pystytään tutkimaan nopeasti lietteen 

suodatettavuutta. Suodatettavuutta tutkittiin myös parametrillä bTTF, joka kuvaa TTF-aikojen 

suhdetta ennen ja jälkeen PAC-lisäyksen (TTFadditive/TTFno additive). Kuten edellä, alhainen 

bTTF arvo tarkoittaa tehokkaampaa lietteen suodatettavuutta. Kokonaislikaantumista arvioi-

tiin seuraamalla TMP-arvojen kehittymistä. (Gkotsis et al. 2020, 6–7.) 

Panoskokeet suoritettiin käyttäen kolmea eri SRT-aikaa (10, 15 ja 20 päivää) ja PAC-kon-

sentraatioita 0,5–5 g/L. MLSS-konsentraatiot bioreaktoreissa olivat 6,1 ± 1,1 g/L, 8.0 ± 1 

g/L ja 9,2 ± 0,8 g/L. Ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella selvitettiin optimaalinen 
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PAC-konsentraatio sekä SRT-aika, joita myöhemmin käytettiin ja tutkittiin tutkimuksen toi-

sessa vaiheessa. (Gkotsis et al. 2020, 3,7.) 

Ensimmäisessä vaiheessa parametrien aSMPc ja bTTF yhteenlaskettua summaa käytettiin sel-

vittämään optimaaliset PAC-pitoisuudet, jotka vähentävät SMPc-konsentraatiota ja TTF-ai-

kaa. Näin ollen vähentäen sekä irreversiibeliä että reversiibeliä likaantumista. Kuvassa 6 

esitetään aSMPc+ bTTF PAC-konsentraation funktiona kolmella eri SRT-ajalla. Kuvaajasta 

nähdään aSMPc+ bTTF olleen alhaisimmillaan 20 päivän SRT-ajalla ja PAC-konsentraation 

ollessa noin 3,4–3,7 g/L. (Gkotsis et al. 2020, 7.) 

 

 

Kuva 6 aSMPc+ bTTF PAC:n panoslisäyksen jälkeen konsentraatioilla a) 0,5–5 g/L ja b) 3,1–3,9 

g/L ja SRT-ajoilla 10, 15 ja 20 päivää (Gkotsis et al. 2020, 9) 

 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa PAC:n vaikutusta SMPc-pitoisuuteen, TTF-aikoihin ja 

TMP:n kehittymiseen tutkittiin käyttäen 20 päivän SRT-aikaa ja PAC-konsentraatioita 3,6 

± 0,1 g/L. Tulosten perusteella jatkuvatoiminen PAC-lisäys ei merkittävästi vaikuttanut 

SMPc-pitoisuuteen eikä TTF-aikoihin. Se kuitenkin vaikutti positiivisesti TMP-arvojen ke-

hittymiseen, mikä esitetään kuvassa 7. Kuvaajasta nähdään, että TMP-arvojen kehittyminen 

on hitainta PAC-konsentraatiolla 3,5 g/L. (Gkotsis et al. 2020, 9–11.) 
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Kuva 7 TMP-arvojen kehittyminen ajan funktiona PAC-konsentraatioilla 3,5–3,7  g/L (Gkot-

sis et al. 2020, 12) 

 

Myös Asif et al. (2020, 1–2) tutkivat PAC:n vaikutusta MBR:n erotustehokkuuteen, lietteen 

ominaisuuksiin ja membraanin likaantumiseen. Tutkimuksessa tutkittiin samoissa käyttö-

olosuhteissa rinnan kahta keraamista membraanibioreaktoria, joista toiseen lisättiin 20 g/L 

PAC:ia (PAC-MBR). Tutkimuksessa käytetyn keraamisen membraanin huokoskoko oli 0,1 

μm ja pinta-ala 0,0425 m². MLSS-konsentraatio bioreaktoreissa oli 6–6,5 g/L ja tutkimuk-

sessa käytetty SRT-aika 30 päivää. Ja kuten edellä, tässäkin tutkimuksessa operoitiin kym-

menen minuutin sykleissä, suorittaen minuutin relaksaation, eli suodatuksen pysäyttämisen, 

aina yhdeksän minuutin välein. (Asif et al. 2020, 2.) 

Membraanin likaantumista arvioitiin säännöllisesti TMP-arvojen kehittymisen perusteella. 

Kuvassa 8 esitetään tutkimuksessa määritetyt TMP-profiilit (a) ja niiden perusteella määri-

tetyt likaantumisnopeudet (b). (Asif et al. 2020, 5.) 

 

 

Kuva 8 PAC-lisäyksen vaikutus a) TMP-profiileihin ja b) likaantumisnopeuteen Kontrolli-

MBR:ssa ja PAC-MBR:ssa. Kuvaajaan merkitty tcritical kuvaa aikaa, jonka jälkeen li-

kaantumisnopeus kasvoi merkittävästi (Asif et al. 2020, 5) 
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Kuvaajista nähdään TMP:n kasvun olleen huomattavasti hitaampaa PAC-MBR:ssa, joka on 

johdonmukainen edellisen tutkimusten tulosten kanssa. Asif et al. (2020, 5) mukaan ilman 

PAC-lisäystä membraanilla meni likaantumiseen noin 17–19 päivää ja PAC-lisäyksellä noin 

25–29 päivää. Kuvaajaan merkitty tcritical kuvaa aikaa, jonka jälkeen likaantumisnopeus kas-

voi merkittävästi. PAC-lisäyksellä arvioitu tcritical oli noin 16 päivää ja ilman PAC-lisäystä 

se oli vain noin 5 päivää. Tutkimuksessa määritetty keskimääräinen likaantumisnopeus 

PAC-MBR:ssa oli 1,12 kilopascalia päivässä (kPa/d) ja kontrolli-MBR:ssa 1,67 kPa/d.   

Kuvassa 9 vertaillaan PAC-lisäyksen vaikutusta keskimääräisiin aSMPc ja bTTF arvoihin Gkot-

sis et al. (2020, 12) tutkimuksen ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa. Punaiset pylväät ku-

vaavat ensimmäisen vaiheen, eli panoslisäyksellä saavutettuja tuloksia ja vihreät pylväät toi-

sen vaiheen, eli jatkuvatoimisen lisäyksen tuloksia.  

 

 

Kuva 9 aSMPc ja bTTF keskimääräiset arvot optimaalisten PAC-konsentraatioiden (3,5 g/L, 3,6 

g/L ja 3,7 g/L) panoslisäyksinä (punaiset pylväät) ja jatkuvatoimisena lisäyksenä (vih-

reät pylväät) (Gkotsis et al. 2020, 13) 

 

Kuvaajista nähdään, että SMPc tai TTF eivät merkittävästi vähentyneet PAC:n jatkuvatoi-

misena lisäyksenä bioreaktoriin, kun taas PAC:n panoslisäyksinä SMPc:n ja TTF:n vähen-

nys on suurempi.  Vaikka jatkuvatoiminen PAC-lisäys ei vaikuttanut merkittävästi SMPc-

pitoisuuksiin tai TTF-aikoihin, sillä oli positiivinen vaikutus TMP-arvoihin, joita seurattiin 

kokonaislikaantumisen arvioimiseksi, mikä näkyi TMP-profiilin hitaampana kehittymisenä. 

Gkotsis et al. (2020, 13) mukaan PAC:n adsorptiokyky piilee panoskokeiden lyhytaikaisuu-

dessa sillä pian sen jälkeen, kun PAC lisätään biomassanäytteisiin se adsorboi SMPc-kom-

ponentteja ja näin vähentää sen konsentraatiota ja TTF-aikaa. Kuitenkin pidemmillä viipy-

mäajoilla PAC adsorboi myös muita orgaanisia komponentteja, jolloin SMPc:n adsorptio 

vähenee.  
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Asif et al. (2020, 4) tutkivat lisäksi membraanin varauksen muutosta zeta-potentiaalin avulla 

ja flokkikokoa keskimääräisen partikkelikoon (d50) avulla. Tulosten perusteella PAC-

MBR:n keskimääräinen partikkelikoko oli 69 ± 6 μm, mikä oli noin 30 % suurempi kuin 

kontrolli-MBR:ssa. Myös zeta-potentiaali kasvoi PAC-lisäyksen myötä. Zeta-potentiaali 

kontrolli-MBR:ssa oli -19 ± 2 millivolttia (mV) ja PAC-MBR:ssa -11 ± 2 mV. PAC vähensi 

myös EPS-pitoisuutta noin 61 % ja SMP-pitoisuutta noin 75 % (Asif et al. 2020, 4). Tulos 

on samankaltainen kuin Gkotsis et al. (2020) tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa, jonka 

tulosten mukaan PAC-lisäys vähensi SMPc-pitoisuutta.  

Gkotsis et al. (2020) ja Asif et al. (2020) tutkivat myös PAC:n vaikutusta MBR:n erotuste-

hokkuuteen. Gkotsis et al. (2020, 14) arvioivat tutkimuksen toisessa vaiheessa PAC:n vai-

kutusta typen (Eng. Total Nitrogen, TN), ammoniumtypen (NH4
+-N) ja nitraattitypen (NO3

-

-N) määriin ja erotustehokkuuksiin. Tulosten mukaan PAC-lisäyksellä ei kuitenkaan ollut 

vaikutusta kumpaakaan. Asif et al. (2020, 4) tutkivat PAC-lisäyksen vaikutusta orgaanisen 

hiilen (Eng. Total Organic Carbon, TOC), typen, fosforin (Eng. Total Phosphorus, TP) ja 

ammoniumtypen erotustehokkuuksiin. Tulokset esitetään alla taulukossa I. 

 

Taulukko I Asif et al. (2020) tutkimustulosten perusteella muodostettu taulukko 

orgaanisen hiilen (TOC), typen (TN), fosforin (TP) ja ammoniumtypen 

(NH4
+-N) erotustehokkuuksista kontrolli-MBR:ssa ja PAC-MBR:ssa 

(Mukaillen Asif et al. 2020, 4) 

  Erotustehokkuus (%) 

Parametrit Kontrolli-MBR PAC-MBR 

TOC 97,5 ± 0,4 99,5 ± 0,1 

TN 76,4 ± 4,8 79,9 ± 3,6 

TP 72,4 ± 7,6 85,1 ± 3,6 

NH4
+-N  90,7 ± 2,6  97,9 ± 1,5 

 

Taulukosta nähdään PAC-lisäyksen parantaneen erotustehokkuutta ja TOC:n poiston olleen 

jopa > 99,5 %. Tulos eroaa Gkotsis et al. (2020) tutkimuksesta, jonka mukaan PAC ei vai-

kuttanut MBR:n erotustehokkuuteen. Tulosten eroavaisuuteen voi todennäköisesti vaikuttaa 

tutkimuksissa käytetty PAC-konsentraatio sekä PAC:n jatkuvatoiminen lisäys edellisessä 

tutkimuksessa. 

Taulukossa II vertaillaan PAC:n tutkimustuloksia. Merkki ↑ kuvaa kyseisen parametrin ar-

von nousua, ↓ parametrin arvon laskua ja merkki ↔ kuvaa, ettei lisäaineella ollut vaikutusta 
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kyseiseen parametriin tai vaikutus oli hyvin vähäinen. Merkki / kuvaa, ettei kyseistä tutki-

mustietoa parametriin liittyen ole. Esimerkiksi Asif et al. (2020) tutkimuksessa PAC vähensi 

(↓) SMP-pitoisuutta ja kasvatti (↑) keskimääräistä partikkelikokoa. Gkotsis et al. (2020) tut-

kimuksen tulosten mukaan PAC-lisäyksellä ei ollut vaikutusta (↔) MBR:n erotustehokkuu-

teen. 

 

Taulukko II Tutkimustulosten vertailu, jossa ↑ kuvaa parametrin arvon nousua, ↓ 

kuvaa parametrin arvon laskua ja ↔ kuvaa ettei parametriin ollut vai-

kutusta tai vaikutus oli hyvin vähäinen. Merkki / kuvaa, ettei kyseistä 

tutkimustietoa parametriin liittyen ole 

Parametrit PAC 

Gkotsis et al. (2020) 

PAC 

Asif et al. (2020) 

TMP ↔ ↓ 

SMP ↔ ↓ 

EPS / ↓ 

TTF ↔ / 

Partikkelikoko / ↑ 

Zeta-potentiaali / ↑ 

Erotustehokkuus ↔ ↑ 

 

EPS ja SMP ovat tunnetusti pahimpia foulantteja, eli membraanikalvoa likaavia aineita. Tut-

kimusten mukaan jauhemainen aktiivihiili (PAC) kuitenkin vähensi näiden pitoisuuksia 

membraanibioreaktoreissa. Asif et al. (2020, 4) mukaan PAC myös paransi MBR:n erotus-

tehokkuutta mutta Gkotsis et al. (2020, 14) tutkimuksen tulosteella ei. PAC kuitenkin hidasti 

membraanin likaantumista 33 % ja kasvatti zeta-potentiaalia ja flokkikokoa, jonka katsottiin 

johtuvan partikkelien adsorptiosta ja biomassan imeytymisestä PAC:iin (Asif et al. 2020, 4). 

Suurempi flokkikoko vähentää huokosten tukkeutumista mutta pitkällä aikavälillä se voi li-

sätä kakkukerroksen muodostumista membraanin pinnalle. Kuten Gkotsis et al. (2020) tut-

kimuksessa kävi ilmi, PAC toimii paremmin lyhyellä aikavälillä, sillä pitkällä aikavälillä se 

adsorboi orgaanisia aineita itseensä ja voi jopa edistää likaantumista.  

Tutkimusten osittain eroaviin tuloksiin voivat vaikuttaa käytetyt PAC-konsentraatiot, PAC:n 

jatkuvatoiminen lisäys ensimmäisessä tutkimuksessa sekä prosessiparametrit, kuten SRT-

aika, joka oli ensimmäisessä tutkimuksessa 20 päivää ja toisessa tutkimuksessa 30 päivää.  



23 

5 Bioflokkulantit 

Tässä kappaleessa vertaillaan kolmen eri bioflokkulantin vaikutusta membraanin likaantu-

miseen sekä erotustehokkuuteen MBR-prosessissa. Kemikaalien, kuten epäorgaanisten ja 

orgaanisten flokkulanttien käytön on todettu tehokkaasti vähentävän membraanin likaantu-

mista. Epäorgaaniset ja orgaaniset flokkulantit voivat kuitenkin vaikuttaa haitallisesti ympä-

ristöön ja ihmisten terveyteen. Ne voivat tuottaa sekundäärisiä saasteita, esimerkiksi metal-

leja ja myrkyllistä lietettä jäteveden kierrätys- ja uudelleenkäyttöprosessien aikana. Tämän 

vuoksi likaantumisen lieventämiseksi on kehitetty bioflokkulantteja niiden pienempien eko-

logisten ja terveydellisten vaikutusten vuoksi. (Cui et al. 2021, 2606–2607; Deng et al. 2020, 

2.) 

5.1 GemFloc™ 

Deng et al. (2020, 2) tutkivat patentoidun GemFloc™ bioflokkulantin vaikutusta MBR:n 

suorituskykyyn pitkällä aikavälillä käyttäen oikeaa jätevettä. Tutkimuksessa tutkittiin rinnan 

kahta membraanibioreaktoria, joista toiseen lisättiin päivittäin 0,5 grammaa (g) bioflokku-

lanttia (G-MBR). Bioflokkulantin vaikutusta lietteen ominaisuuksiin tutkittiin zeta-potenti-

aalin, partikkelikokojakauman sekä LB-EPS- ja SMP-pitoisuuksien ja koostumusten perus-

teella. Lisäksi he tutkivat GemFloc™ vaikutusta MBR:n erotustehokkuuteen sekä membraa-

nin likaantumiseen, jota seurattiin TMP-arvojen avulla. Sekä perinteisessä MBR:ssa 

(CMBR) että G-MBR:ssa käytetyn polyvinylideenifluoridi (Eng. Polyvinylidene Fluoride, 

PVDF) materiaalista valmistetun membraanin huokoskoko oli 0,03 μm ja pinta-ala 0,12 m².  

Kuvassa 10 esitetään kummankin MBR:n TMP-profiilit, eli TMP-arvojen kehittyminen ajan 

funktiona. Tulosten perusteella G-MBR:n TMP-profiili kehittyi hitaammin kuin CMBR:n 

mutta 50 päivän jälkeen G-MBR:n paine alkoi kasvaa. Ero näiden kahden MBR:n välillä on 

kuitenkin huomattava, ja CMBR:n likaantumisnopeus (1,11 kPa/d) oli melkein kaksinker-

tainen verrattuna G-MBR:n likaantumisnopeuteen (0,59 kPa/d). GemFloc™ lisäys hidasti 

merkittävästi likaantumisen kehittymistä ja näin ollen paransi membraanin permeabiliteettia 

ja pidensi MBR:n toiminallista kestoa. (Deng et al. 2020, 3.) 
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Kuva 10 CMBR:n ja G-MBR:n TMP-profiilit (Deng et al. 2020, 3) 

 

Kuvassa 11 havainnollistetaan G-MBR:n ja CMBR:n partikkelikokojakaumia. CMBR:n 

partikkelikokojakauma oli kapeampi verrattuna G-MBR:n jakaumaan. Ensimmäisten 15 päi-

vän aikana G-MBR:n lieteflokit olivat kooltaan 0,4–1300 μm, joista suurempia flokkeja (> 

200 μm) oli vain 26 % koko lietteen tilavuudesta. Tämän jälkeen suurempien partikkelien 

osuus kuitenkin kasvoi mutta jälleen 50 päivän jälkeen pienempien partikkelien (< 150 μm) 

osuus kasvoi. Muutos oli johdonmukainen G-MBR:n TMP-profiilin kanssa, mikä tarkoittaa, 

että pienten partikkelien kasvanut osuus voisi osaltaan selittää TMP-arvojen kasvun ja mem-

braanin likaantumisen 50 päivän jälkeen. (Deng et al. 2020, 4.) 

 

 

Kuva 11 a) G-MBR:n ja b) CMBR:n partikkelikokojakaumat partikkelien tilavuusosuuksina 

(Deng et al. 2020, 4) 
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Suurempien partikkelien osuus oli kuitenkin suurempi G-MBR:ssa kuin CMBR:ssa. 

GemFloc™ lisäys vaikutti suurempien biomassaflokkien muodostumiseen, mikä johti huo-

koisemman ja läpäisevämmän kakkukerroksen muodostumiseen. Partikkelikoon lisäksi 

GemFloc™ kasvatti myös G-MBR:n zeta-potentiaalia vähentämällä lieteflokkien negatii-

vista pintavarausta.  CMBR:n zeta-potentiaali oli -18,6 mV ja -15,1 mV välillä, kun taas G-

MBR:n zeta-potentiaali oli -11,1 mV ja -7,25 mV välillä. (Deng et al. 2020, 4.) 

Tutkimuksen CMBR:n SMP-pitoisuus sekä SMPc-pitoisuus olivat huomattavasti korkeam-

mat kuin G-MBR:ssa. Lisäksi SMP:n proteiiniosan (SMPp) ja polysakkaridiosan (SMPc) 

suhde SMPp/SMPc oli alhaisempi CMBR:ssa kuin G-MBR:ssa. Alhainen suhde kertoo suu-

remmasta SMPc-määrästä reaktorissa verrattuna SMPp-määrään. Kuten aikaisemmin lu-

vussa 3.1.1 todettiin, erityisesti SMP:n polysakkaridiosaa pidetään merkittävänä likaantu-

mista aiheuttavana tekijänä. Proteiineihin verrattuna polysakkaridit voivat työntyä kakku-

kerrokseen ja membraanin huokosiin ja näin johtaa irreversiibeliin likaantumiseen johtuen 

niiden osittain hydrofiilisesta luonteesta (Deng et al. 2014, 73).  

Tutkimuksessa EPS-pitoisuutta mitattiin LB-EPS muodossa, ja kuten SMP:n tapauksessa, 

myös LB-EPS ja LB-EPSc pitoisuudet olivat korkeammat CMBR:ssa kuin G-MBR:ssa. Li-

säksi LB-EPS:n proteiiniosan (LB-EPSp) ja polysakkaridiosan (LB-EPSc) suhde oli alhai-

sempi ilman GemFloc™ lisäystä. Korkeammat LB-EPS-pitoisuudet heikentävät solujen ja 

flokkien välistä kiinnittymistä ja kasvattavat lieteflokkien huokoisuutta merkittävästi. Tämä 

taas kasvattaa pienten partikkelien määrää ja aiheuttaa näin membraanin likaantumista 

CMBR:ssa. (Deng et al. 2020, 5.) 

GemFloc™ lisäys paransi myös MBR:n erotustehokkuutta. Taulukossa III esitetään taulu-

koituna tutkimustulokset, joista nähdään, että GemFloc™ paransi erityisesti fosfaattifosforin 

(PO4-P) ja kokonaistypen (TN) erotustehokkuuksia. Ammoniumtypen (NH4
+-N) poisto oli 

myös tehokkaampaa G-MBR:ssa vaikka ero ei ollutkaan yhtä merkittävä. (Deng et al. 2020, 

3.)  
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Taulukko III Deng et al. (2020) tulosten perusteella muodostettu taulukko ammo-

niumtypen (NH4
+-N), typen (TN) ja fosfaattifosforin (PO4-P) erotuste-

hokkuuksista G-MBR:ssa ja CMBR:ssa (Deng et al. 2020, 3)  

 Erotustehokkuus (%) 

Parametri G-MBR CMBR 

NH4
+-N 90,67 ± 6,82 85,72 ± 8,45 

TN 80,36 ± 5,12 37,75 ± 7,24 

PO4-P  93,61 ± 7,58 59,33 ± 8,96  

 

 

5.2 Vihreä bioflokkulantti 

Ngo & Guo (2009, 4289–4290) tutkivat muunneltua vihreää bioflokkulanttia (Eng. Green 

bioflocculant, GBF) laboratoriokoon SMBR:ssa käyttäen tutkimuksessa synteettistä jäte-

vettä. GBF on johdettu uusiutuvasta lähteestä ja sillä on monia hyviä luonnollisia ominai-

suuksia, kuten että se hajoaa helposti ympäristössä käytön jälkeen. GBF lisäyksen vaikutusta 

SMBR:n suorituskykyyn ja membraanin likaantumiseen arvioitiin liuenneen orgaanisen hii-

len (Eng. Dissolved Organic Carbon, DOC), fosforin (TP) ja typen (TN) erotustehokkuuk-

sien ja TMP-arvojen kehittymisen perusteella. Vertailun vuoksi tutkimukset suoritettiin sa-

moissa käyttöolosuhteissa kahdella MBR:lla, joista vain toiseen lisättiin bioflokkulanttia. 

Tutkimuksessa käytetyn polyeteenimembraanin huokoskoko oli 0,1 μm ja pinta-ala 0,195 

m². MLSS-konsentraatio oli 5 g/L ja GBF-lisäys ensimmäisen kymmenen päivän ajan 1000 

mg/d, jonka jälkeen 500 mg/d. (Ngo & Guo 2009, 4290.) 

Tulosten perusteella ero perinteisen MBR:n ja GBF-MBR:n välillä oli huomattava. Verrat-

taessa kummankin MBR:n TMP-profiileja kuvassa 12 nähdään, että GBF-lisäys vähensi 

merkittävästi membraanin likaantumista. Ilman GBF lisäystä SMBR:n paine nousi jo kuu-

den päivän jälkeen 30,2 kPa, kun taas GBF-MBR:n TMP-arvot nousivat 70 päivän kuluessa 

vain 2,5 kPa (Ngo & Guo 2009, 4291). GBF-lisäys hidasti TMP-profiilien kehittymistä huo-

mattavasti enemmän kuin Deng et al. (2020) tutkima GemFloc™ lisäys, jonka myötä mem-

braanin paine lähti nousemaan 50 päivän jälkeen. Tulosten eroavaisuuteen vaikuttaa osaltaan 

todennäköisesti myös tutkimuksissa käytetty jätevesi. 
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Kuva 12 TMP-profiilien kehittyminen ilman GBF-lisäystä ja GBF-lisäyksen kanssa (Ngo & 

Guo 2009, 4291) 

 

GBF ei kuitenkaan parantanut typen poistoa SMBR:ssa, vaan sen erotustehokkuus jäi tutki-

muksen mukaan 40–50 % väliin (Ngo & Guo 2009, 4290–4291). Kuitenkin DOC-erotuste-

hokkuus GBF lisäyksen myötä oli > 95 % ja fosfaattifosforin PO4-P jopa > 99,5 % (Ngo & 

Guo 2009, 4290). Verrattuna GemFloc™ bioflokkulanttiin, PO4-P erotustehokkuus oli kor-

keampi (vrt. GemFloc™ 93.61 ± 7.58 %). GemFloc™ kuitenkin paransi myös typenpoistoa 

ja saavutti noin 80 % erotustehokkuuden, mikä on huomattavasti parempi kuin GBF-

MBR:ssa.  

 

5.3 Levä 

Leväbakteeriprosesseja on tutkittu jätevedenkäsittelyssä, sillä ne pystyvät korkeaan ravin-

teiden poistoon vähemmällä ilmastuksella. Sun et al. (2018, 246–247) tutkivat rinnan kahta 

identtistä membraanibioreaktoria, joista toiseen oli lisätty levää (ASB-MBR). Tutkimuk-

sessa käytettiin synteettistä jätevettä ja tutkimuksessa käytetyn PVDF-materiaalista valmis-

tetun membraanin keksimääräinen huokoskoko oli 0,2 μm ja pinta-ala 0,1 m². ASB-MBR:n 

SRT-aika oli 15 päivää ja perinteisen bioreaktorin (C-MBR) 19 päivää. MLSS-konsentraatio 

kummassakin pidettiin 3300 ± 110 mg/L. ASB-MBR:ssa levän ja lietteen lisäyssuhde oli 

1:10 levän MLSS-konsentraation ollessa 300 ± 20 mg/L ja lietteen MLSS-konsentraation 

3000 ± 90 mg/L. Tutkimuksessa käytetty lämpötila oli 22 ± 3 ˚C. 
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TMP toimii membraanin likaantumisen visuaalisena mittarina ja se on suoraan verrannolli-

nen membraanin permeabiliteetin kanssa. Kuvassa 13 esitetään kummankin MBR:n TMP-

profiilit. Kuvasta nähdään, että kyseisellä 32 päivän aikajaksolla C-MBR saavutti 30 kPa 

paineen kolme kertaa, kun taas ASB-MBR vain kerran. (Sun et al. 2018, 250.) 

 

 

Kuva 13 ASB-MBR:n ja C-MBR:n TMP-profiilit (Sun et al. 2018, 250) 

 

Keskimääräinen likaantumisnopeus ASB-MBR:ssa oli 0,93 kPa/d, mikä oli noin 50 % hi-

taampi kuin C-MBR:ssa (1,87 kPa/d) (Sun et al. 2018, 250). Tulokset osoittavat, että levän 

lisäys vähensi merkittävästi membraanin likaantumista verrattuna perinteiseen membraani-

bioreaktoriin. Tulos on samanlainen kuin GemFloc™ lisäyksellä, jonka myötä membraanin 

likaantumisnopeus oli noin puolet hitaampi kuin perinteisessä MBR:ssa.  

Tutkimuksessa flokkien pintavarausta kuvattiin zeta-potentiaalin avulla. ASB-MBR:n zeta-

potentiaali oli -11,84 mV, mikä oli korkeampi kuin C-MBR:n (-18,17 mV). Korkeampi zeta-

potentiaali voi vähentää flokkien välistä sähköstaattista hylkimistä, mikä johtaa parempaan 

flokkien stabiilisuuteen ASB-MBR:ssa. Tämä taas vaikuttaa positiivisesti membraanin per-

meaatioon. (Sun et al. 2018, 250.) 

Partikkelikokojakauman perusteella ASB-MBR:n keskimääräinen flokkikoko oli 163,19 

μm, mikä oli 22 % pienempi kuin C-MBR:n. Kuitenkin Tang et al. (2016, 162) kertoivat 

tutkimuksessaan levälisäyksen kasvattaneen flokkikokoa. Tulos oli yllättävä, sillä vaikka C-
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MBR:n keskimääräinen flokkikoko oli suurempi, sen TMP-profiilin kehittyminen ja likaan-

tumisnopeus oli huomattavasti nopeampaa kuin ASB-MBR:ssa. Suuremman flokkikoon kat-

sotaan yleisesti parantavan membraanin permeabiliteettia ja vähentävän membraanin likaan-

tumista. (Sun et al. 2018, 250–251; Tang et al. 2016, 162.)  

Kuvassa 14 esitetään SMP- ja B-EPS-pitoisuudet ja koostumukset. Keskimääräinen SMP-

pitoisuus oli korkeampi ASB-MBR:ssa, mikä voi johtua siinä käytetystä lyhyemmästä SRT-

ajasta. Kuitenkin SMPc osuus oli 13,6 % alhaisempi ASB-MBR:ssa kuin C-MBR:ssa. SMPp 

osuus taas oli jopa 41,1 % korkeampi ASB-MBR:ssa. Tämä johti kuitenkin korkeampaan 

SMPp/SMPc suhteeseen ASB-MBR:ssa, mikä voi olla yksi membraanin likaantumisen vä-

henemiseen vaikuttavista päätekijöistä. (Sun et al. 2018, 251.) 

 

 

Kuva 14 a) SMP:n ja b) B-EPS:n kvantatiivinen analyysi ASB-MBR:ssa ja C-MBR:ssa (Sun 

et al. 2018, 251) 

 

Taulukossa IV esitetään levälisäyksen vaikutus ammoniumtypen (NH4
+-N), typen (TN) ja 

fosfaatin (PO4
3-) erotustehokkuuksiin. Levälisäys paransi MBR:n erotustehokkuuksia mutta 

tulokset jäivät silti alhaisemmiksi kuin GemFloc™- ja GBF-lisäyksien myötä.  
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Taulukko IV Sun et al. (2018) tutkimustulosten perusteella muodostettu taulukko 

ammonium typen (NH4
+-N), typen (TN) ja fosfaatin (PO4

3-) erotuste-

hokkuuksista ASB-MBR:ssa ja C-MBR:ssa (Mukaillen Sun et al. 

2018, 249) 

 Erotustehokkuus (%) 

Parametri ASB-MBR C-MBR 

NH4
+-N 95,7 89,0 

TN 30,2 20,1 

PO4
3- 23,7 15,5 

 

 

5.4 Bioflokkulanttien vertailu 

Taulukossa V vertaillaan bioflokkulanttien tutkimustuloksia. Tutkitut bioflokkulantit sel-

västi vähensivät membraanin likaantumista mutta eniten membraanin likaantumiseen vai-

kutti tutkimusten perusteella selvästi GBF, jonka TMP-arvot nousivat vain 2,5 kPa 70 päivän 

aikana. Levän vaikutus lietteen ominaisuuksiin oli yllättävä. Se hidasti membraanin likaan-

tumista TMP-profiilien perusteella mutta SMP-pitoisuus reaktorissa oli kuitenkin korkeampi 

kuin perinteisessä MBR:ssa. Tämän lisäksi levälisäys myös pienensi keskimääräistä partik-

kelikokoa, minkä ajatellaan usein lisäävän membraanin likaantumista.  

 

Taulukko V   Bioflokkulanttien tutkimustulosten vertailu 

Parametrit GemFloc™  

Deng et al. (2020) 

GBF 

Ngo & Guo (2009) 

Levä 

Sun et al. (2018) 

TMP ↓ ↓ ↓ 

SMP ↓ / ↑ 

EPS ↓ / / 

Partikkelikoko ↑ / ↓ 

Zeta-potentiaali ↑ / ↑ 

Erotustehokkuus ↑ ↑ ↑ 
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Kaikki bioflokkulantit myös paransivat MBR:n erotustehokkuuksia, vaikka ero näiden tu-

losten välillä oli kuitenkin huomattava. Levä saavutti vain noin 30 % ja GBF < 50 % erotus-

tehokkuudet typen poistossa, kun taas GemFloc™-lisäyksen myötä TN-erotustehokkuus oli 

> 80 %. Kuitenkin levälisäyksen avulla saavutettiin parempi ammoniumtypen poisto (95,7 

%) kuin GemFloc™-lisäyksellä (90,67 ± 6,82 %). GBF ylsi > 99,5 % PO4-P erotustehok-

kuuteen, mikä oli hieman parempi kuin GemFloc™-lisäyksen (93,61 ± 7,58 %). Tulokset 

eivät kuitenkaan ole täysin verrattavissa sillä esimerkiksi Deng et al. (2020) käyttivät tutki-

muksessaan oikeaa jätevettä, kun taas Ngo & Guo (2009) ja Sun et al. (2018) käyttivät syn-

teettistä jätevettä.  
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6 Biokantajat 

Tässä kappaleessa vertaillaan eri materiaaleista valmistettujen eri muotoisten biokantajien 

vaikutusta MBR-prosessin erotustehokkuuteen sekä membraanin likaantumiseen. Biokanta-

jat, tai biofilmikantajat (Eng. Bio-film Carrier, BFC) ovat kiinteitä, kestäviä ja huokoisia 

materiaaleja, jotka mahdollistavat mikrobien kiinnittymisen niihin jäteveden puhdistuksen 

yhteydessä. Ne toimivat aktiivisena kasvualustana mikrobeille, tehostaen aineensiirtoa ja yl-

läpitäen biofilmin kasvua. Haasteena biokantajien käytössä on kuitenkin usein sopivan bio-

kantajamateriaalin löytäminen. (Al-Amshawee et al. 2020, 1925.) 

Gkotsis et al. (2020, 1, 6) tutkivat PAC:n lisäksi myös biofilmikantajien (BFC) vaikutusta 

MBR:n suorituskykyyn ja membraanin likaantumiseen. Käytettävän membraanin ominai-

suudet, käyttöolosuhteet ja tutkittavat parametrit ovat siis samat kuin PAC:n tutkimuksessa. 

BFC:n lisäystä tutkittiin jatkuvatoimisella lisäyksellä 40 %, 50 % ja 60 % täyttöasteilla 20 

päivän SRT-ajalla. Irreversiibeliä likaantumista arvioitiin SMPc-pitoisuuden perusteella ja 

reversiibeliä likaantumista TTF-aikojen perusteella. Kokonaislikaantumista arvioitiin seu-

raamalla TMP-arvojen kehittymistä. 

Tutkimuksen mukaan biofilmikantajilla ei ollut vaikutusta mihinkään tutkituista paramet-

reista (Gkotsis et al. 2020,10). Kuvassa 15 esitetään SMPc-pitoisuus ajan funktiona. Kuvasta 

nähdään, ettei BFC-lisäys millään tutkituista täyttöasteista vaikuttanut huomattavasti 

MBR:n SMPc-pitoisuuteen. 

 

 

Kuva 15 SMPc-pitoisuus membraanibioreaktorissa tutkituilla BFC-täyttöasteilla (40 %, 50 % 

ja 60 %) (Gkotsis et al. 2020, 10) 
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Tutkimuksesta kävi myös ilmi TTF-aikojen pysyneen keskimäärin samana riippumatta siitä, 

oliko biofilmikantajia käytetty (Gkotsis et al. 2020, 11). Kuvassa 16 havainnollistetaan 

biofilmikantajien olematonta vaikutusta MBR:n TMP-profiiliin. Kuvasta nähdään, että 40 

% täyttöasteella TMP-arvojen kasvu ja membraanin likaantuminen on ollut jopa nopeampaa 

kuin ilman BFC-lisäystä.  

 

 

Kuva 16 TMP-profiilin kehittyminen tutkituilla BFC-täyttöasteilla (40 %, 50 % ja 60 %) (Gkot-

sis et al. 2020, 12) 

 

Gkotsis et al. (2020) tutkimuksesta ei käynyt ilmi tutkitun BFC:n materiaali. Tutkimuksen 

heikot tulokset kuitenkin toimivat esimerkkinä ja vertailukohtana käytettävän biokantajama-

teriaalin merkityksestä. Seuraavissa kappaleissa on käyty läpi materiaalipohjaisesti eri bio-

kantajatutkimuksia, joissa taas on saatu aikaan lupaavia tuloksia.  

 

6.1 Polyesteri-polyuretaani biokantaja 

Deng et al. (2014, 70) tutkivat verkkomaisen huokoisen polyesteri-polyuretaanimateriaalin 

(PUS) vaikutusta MBR:n suorituskykyyn ja membraanin likaantumiseen. PUS toimii bio-

kantajana, ja sen on todettu tehokkaasti kontrolloivan membraanin likaantumista. Lisäksi 

sen on todettu vähentävän kakkukerroksen muodostumista, parantavan vuota, ylläpitävän 
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mikrobien aktiivisuutta ja hidastavan TMP-profiilin kehittymistä. Materiaalin hyvä suoritus-

kyky biologisessa puhdistuksessa johtuu sen huokoisuudesta ja kevyestä massasta. 

Tutkimuksessa tutkittiin rinnan perinteistä membraanibioreaktoria (CMBR) ja PUS-materi-

aalilla täytettyä membraanibioreaktoria (SSMBR). Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla 

kummankin MBR:n suorituskykyä lietteen ominaisuuksien, kuten zeta-potentiaalin, visko-

siteetin sekä EPS- ja SMP-pitoisuuksien ja koostumusten perusteella. Lisäksi tutkimuksessa 

seurattiin PUS-materiaalin vaikutusta TMP-arvojen kehittymiseen ja MBR:n erotustehok-

kuuksiin. Tutkimuksessa käytetyn PVDF-materiaalista valmistetun membraanin huokos-

koko oli 0,2 μm ja pinta-ala 0,1 m². (Deng et al. 2014, 70.) 

Kuvassa 17 esitetään kummankin MBR:n TMP-profiilit. TMP-profiilin kehittyminen 

SSMBR:ssa oli huomattavasti hitaampaa kuin CMBR:ssa, mistä voidaan päätellä biokanta-

jien merkittävästi vähentäneen membraanin likaantumista. CMBR:ssa paine nousi 31,0 kPa 

jo 35 päivän jälkeen, kun SSMBR:ssa se pysyi 90 päivää arvossa 2,0 kPa (Deng et al. 2014, 

71). 

 

 

Kuva 17 SSMBR:n ja CMBR:n TMP-profiilit (Deng et al. 2014, 71) 

 

Tulosten perusteella MLSS-konsentraatio ja lietteen viskositeetti olivat korkeammat 

CMBR:ssa kuin SSMBR:ssa (Deng et al. 2014, 71). Kuten kappaleessa 3 todettiin, MLSS-

konsentraatio korreloi usein lietteen viskositeetin kanssa. Korkea viskositeetti taas heikentää 

ilmastuksen tehokkuutta ja partikkelien takaisinkuljetusta membraanin pinnalta.  
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Biokantajien käyttö myös kasvatti aktiivilietteen zeta-potentiaalia. SSMBR:n zeta-potenti-

aali oli -6,85 ± 3,65 mV ja CMBR:n -10,50 ± 4,50 mV. Partikkelikokojakauman tulosten 

perusteella SSMBR sisälsi myös suurempia lieteflokkeja (20–50 μm) kuin CMBR (10–40 

μm). (Deng et al. 2014, 71.) 

Kuvassa 18 havainnollistetaan kummankin membraanibioreaktorin SMP- ja B-EPS-pitoi-

suuksia ja koostumuksia. SMP:n kokonaispitoisuus oli huomattavasti alhaisempi 

SSMBR:ssa, mutta B-EPS-pitoisuudet eivät kuitenkaan merkittävästi eroa membraanibiore-

aktoreiden välillä. Biokantajien käyttö vaikutti vähentävän erityisesti SMPc-pitoisuutta. 

(Deng et al. 2014, 72.) 

 

 

Kuva 18 B-EPS:n ja SMP:n koostumus SSMBR:n ja CMBR:n kakkukerroksissa (Deng et al. 

2014, 73) 

 

Tulokset eroavat huomattavasti Gkotsis et al. (2020) tutkimuksesta, jonka tulosten mukaan 

biofilmikantajien käyttö ei vaikuttanut mihinkään tutkituista parametreistä, kuten SMP-pi-

toisuuteen tai TMP-arvoihin. Tulosten eroavaisuuteen näiden kahden tutkimuksen välillä voi 

vaikuttaa käytetty biokantajamateriaali. Varmuutta tästä ei kuitenkaan ole sillä Gkotsis et al. 

(2020) tutkimuksesta ei käynyt ilmi tutkitun BFC:n materiaali.   

Taulukossa VI vertaillaan liuenneen orgaanisen hiilen (DOC), fosfaattifosforin (PO4-P), ty-

pen (TN) ja ammoniumtypen (NH4
+-N) erotustehokkuuksia SSMBR:ssa ja CMBR:ssa. Bio-

kantajien käyttö paransi erityisesti typen, ammoniumtypen ja fosfaattifosforin 
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erotustehokkuuksia, mutta tulokset jäivät silti alhaisiksi verrattuna esimerkiksi GemFloc™ 

bioflokkulantin tutkimukseen. SSMBR saavutti korkean DOC-poiston mutta ero perintei-

seen membraanibioreaktoriin ei ole merkittävä.  

 

Taulukko VI Deng et al. (2014) tutkimustulosten perusteella muodostettu taulukko 

liuenneen orgaanisen hiilen (DOC), fosfaattifosforin (PO4-P), ammo-

niumtypen (NH4
+-N) ja typen (TN) erotustehokkuuksista SSMBR:ssa 

ja CMBR:ssa (Mukaillen Deng et al. 2014, 71) 

 Erotustehokkuus (%)   

Reaktori DOC PO4-P NH4
+-N TN 

SSMBR 94,74 ± 5,49 63,57 ± 5,32 74,35 ± 3,22 53,28 ± 2,16 

CMBR  94,17 ± 7,32  27,22 ± 6,18  58,14 ± 6,13  37,20 ± 4,58 

 

Myös Guo et al. (2009) saivat samankaltaisia tuloksia tutkiessaan SSMBR:n suorituskykyä 

käyttäen erikokoisia PUS-materiaalista valmistettuja kappaleita. Tutkimuksen mukaan 

SSMBR:n ammoniumtypen (NH4
+-N) ja fosfaattifosforin (PO4-P) erotustehokkuudet para-

nivat ja erikokoiset biokantajat myös hidastivat tehokkaasti TMP-profiilin kehittymistä. Yh-

teneväisiä tuloksia saivat myös Ngo et al. (2008) tutkiessaan kahta eri tiheyksistä polyeste-

riuretaanimateriaalia.  

 

6.2 Polyvinylideenifluoridi, polyeteeniglykoli ja polyeetteriuretaani biokantajat 

Kurita et al. (2016, 43–44) vertailivat tutkimuksessaan kolmea rakenteeltaan ja materiaalil-

taan erilaista biofilmikantajaa. MBR-A sisälsi PVDF-kuiduista kudottujen köysikappaleita, 

joiden pituus oli noin 10–15 senttimetriä (cm) ja ne olivat ripustettu pystysuoraan reaktoriin. 

MBR-B sisälsi sylinterin muotoisia rakeisia biofilmikantajia, joiden pääkomponentti oli po-

lyeteeniglykoli. Raekappaleet olivat halkaisijaltaan ja pituudeltaan noin 4 millimetriä (mm). 

MBR-C sisälsi polyeetteriuretaani materiaalista valmistettuja huokoisia kuutiokappaleita. 

Biofilmikantajia siis tutkittiin rinnan kolmessa eri MBR:ssa. Lisäksi vertailun vuoksi tutki-

muksessa oli mukana perinteinen membraanibioreaktori (Kontrolli-MBR). Toisin kuin köy-

sikappaleet, MBR-B:n ja MBR-C:n sisältämät BFC-kappaleet liikkuivat reaktorissa va-

paasti, jolloin ne pääsivät kontaktiin membraanin pinnan kanssa. MBR-B:n ja MBR-C:n 

biofilmikantajien täyttöaste oli 5 % reaktorin tilavuudesta. Kussakin MBR:ssa käytetty 
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PVDF-materiaalista valmistettu membraani oli huokoskooltaan 0,1 μm ja pinta-alaltaan 0,06 

m². Tutkimuksessa käytetty SRT-aika oli 20 päivää ja lämpötila pidettiin tutkimuksen ajan 

20 ˚C. (Kurita et al. 2016, 44.) 

Taulukossa VII esitetään liuenneen orgaanisen aineksen keskimääräiset pitoisuudet tutki-

tuissa MBR:ssa. Liuennut orgaaninen aines koostui pääasiallisesti SMP:sta. Taulukkoon oli 

eritelty Kontrolli-MBR:n tulokset ennen ja jälkeen 20 tutkimuspäivän pitoisuuksien voimak-

kaan kasvun havainnollistamiseksi. MBR-A:ssa ja MBR-C:ssa erityisesti polysakkaridiosan 

(SMPc) pitoisuudet olivat huomattavasti pienemmät. MBR-B taas ei vaikuttanut merkittä-

västi SMP-pitoisuuksiin. (Kurita et al. 2016, 45.)  

 

Taulukko VII  Kurita et al. (2016) tutkimustulosten perusteella muodostettu taulukko 

liuenneen orgaanisen aineksen keskimääräisistä pitoisuuksista tutki-

tuissa MBR:ssa (Mukaillen Kurita et al. 2016, 46) 

  Pitoisuus (mg/L)  

 Kontrolli-MBR MBR-A MBR-B MBR-C 

 < 20 d > 20 d    

Polysakkaridi 64,5 ± 14,2 72,7 ± 12,5 48,9 ± 8,1 67,4 ± 6,7 37,7 ± 5,8 

Proteiini 14,5 ± 2,0 31,8 ± 7,3 14,7 ± 2,2 18,9 ± 2,6 11,8 ± 2,2 

 

Kun paine tutkituissa reaktoreissa nousi yli 40 kPa, membraanit puhdistettiin manuaalisesti 

pyyhkimällä membraanin pinta sienellä. Kuvassa 19 esitetään jokaisen MBR:n TMP-profii-

lit ja kuviin merkityt nuolet kuvaavat aikaa, jolloin membraani on vaatinut puhdistusta. Ku-

vasta nähdään Kontrolli-MBR:n ja MBR-A:n vaatineen toistuvaa puhdistusta. TMP-profii-

leista kuitenkin nähdään fyysisen puhdistuksen olleen tehokasta, mikä tarkoittaa likaantumi-

sen näissä reaktoreissa olleen pääasiallisesti reversiibeliä. MBR-B:n ja MBR-C:n TMP-arvot 

eivät kasvaneet huomattavasti koko tutkimuksen aikana. (Kurita et al. 2016, 45–46.) 
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Kuva 19 Tutkittujen membraanibioreaktoreiden TMP-profiilit (Kurita et al. 2016, 46) 

 

Tutkimuksen päättyessä membraanikalvot analysoitiin SEM pyyhkäisyelektronimikroskoo-

pin avulla. Kuvassa 20 (a) esitetään vertailun vuoksi käyttämättömän membraanin pinta. 

Kuvasta nähdään Kontrolli-MBR:n (b) ja MBR-A:n (c) membraanien pintojen olleen täysin 

muodostuneen kakkukerroksen peitossa. Kuitenkin membraanin pinnat MBR-B:ssa (d) ja 

MBR-C:ssa (e) näyttävät melkein koskemattomilta. (Kurita et al. 2016, 46.) 

 

 

Kuva 20 SEM-kuvat a) käyttämättömän membraanin, b) Kontrolli-MBR:n, c) MBR-A:n, d) 

MBR-B:n ja e) MBR-C:n membraanien pinnoilta tutkimuksen lopussa (Kurita et al. 

2016, 47) 

 

Kuitenkin verrattaessa käyttämättömän membraanin (a) sekä MBR-B:n (d) ja MBR-C:n (e) 

membraanien pintoja, kuvasta voidaan huomata membraanin huokoskoon pienentyneen. 

Pienentynyt huokoskoko tarkoittaa huokosten standarditukkeutumista, jolloin partikkelit 



39 

akkumuloituvat membraanin huokosten seinämiin, jolloin huokoskoko pienenee ja permea-

biliteetti vähenee. 

Tutkimuksessa tutkittiin myös biofilmikantajien vaikutusta orgaanisen hiilen kokonaismää-

rän (TOC) ja typen kokonaismäärän (TN) avulla. Taulukossa VIII vertaillaan tutkimustulok-

sia, joista nähdään biofilmikantajien parantaneen orgaanisen hiilen erotustehokkuuksia, 

mutta ero Kontrolli-MBR:n kanssa ei ole merkittävä. MBR-A ja MBR-C paransivat lisäksi 

typenpoistoa huomattavasti. Kuitenkin MBR-B:ssa typenpoisto oli jopa huonompi kuin 

Kontrolli-MBR:ssa. (Kurita et al. 2016, 45.) 

 

Taulukko VIII Kurita et al. (2016) tutkimustulosten perusteella muodostettu taulukko 

orgaanisen hiilen (TOC) ja typen (TN) erotustehokkuuksista tutkituissa 

MBR:ssa (Mukaillen Kurita et al. 2016, 45) 

    Erotustehokkuus (%) 

Parametri Kontrolli-MBR MBR-A MBR-B MBR-C 

TOC 94,7 95,4 95,3 96,2 

TN 6,2  17,5  5,3  19,7  

 

 

6.3 Biokantajien vertailu 

Taulukossa IX vertaillaan biokantajien tutkimustuloksia. Verrattuna edellä käytyihin lisäai-

neryhmiin, biokantajien välillä oli eniten eroavaisuuksia. Erot tutkimustuloksissa voivat 

osaltaan selittyä tutkimuksissa käytetyistä biokantajamateriaaleista. Tätä päätelmää tukee 

MBR-C:n sekä SSMBR:n samankaltaiset tutkimustulokset. Näissä bioreaktoreissa käytetyt 

biokantajat olivat molemmat valmistettu polyuretaanimateriaalista (polyeetteriuretaani ja 

polyesteri-polyuretaani). Kussakin tutkimuksessa käytettiin synteettistä jätevettä, joiden 

mahdolliset erot voivat myös osaltaan vaikuttaa tuloksiin ja niiden vertailukelpoisuuteen. 
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Taulukko IX   Biokantajien tutkimustulosten vertailu 

Parametrit SSMBR 

Deng et al. 

(2014) 

BFC 

Gkotsis et al. 

(2020) 

MBR-A 

Kurita et al. 

(2016) 

MBR-B 

Kurita et al. 

(2016) 

MBR-C 

Kurita et al. 

(2016) 

TMP ↓ ↔ ↑ ↓ ↓ 

SMP ↓ ↔ ↓ ↔ ↓ 

EPS ↔ / / / / 

TTF / ↔ / / / 

Partikkelikoko ↑ / / / / 

Zeta-potentiaali ↑ / / / / 

Erotustehokkuus ↑ ↔ ↑ ↑/↓ ↑ 
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7 Johtopäätökset 

Jäteveden puhdistus ja kierrätys on ensiarvoisen tärkeää puhtaanvedensaannin takaamiseksi. 

Membraanibioreaktoriteknologia tarjoaa monia hyviä puolia perinteisiin jätevedenpuhdis-

tusmenetelmiin verrattuna, mutta sen toimintaa rajoittaa membraanin likaantuminen, joka 

on seurausta membraanikalvon ja biomassan välisestä vuorovaikutuksesta. Tässä työssä käy-

tiin läpi eri lisäaineryhmiä, joiden avulla pystytään vaikuttamaan biomassan ominaisuuksiin. 

Työn tavoitteena oli selvittää, miten eri lisäaineilla voidaan hallita membraanin likaantu-

mista ja näin parantaa MBR:n erotustehokkuutta. 

Tutkimuksista saadut tulokset vaihtelivat paljon eri lisäaineryhmien välillä. Kuitenkin pää-

asiallisesti lisäaineiden käyttö hidasti membraanin likaantumisnopeutta ja paransi MBR:n 

erotustehokkuutta vaikuttamalla biomassan ominaisuuksiin, kuten partikkelikokoon sekä 

EPS- ja SMP-pitoisuuksiin. PAC tutkimusten mukaan se vähensi membraanin likaantumista 

33 %. PAC saavutti myös korkeat erotustehokkuudet, mutta ero perinteiseen membraanibio-

reaktoriin ei ollut merkittävän suuri. Tutkimuksia vertailtaessa huomattiin myös, että sen 

käyttö vaatii joko korkeampien PAC-pitoisuuksien käyttöä tai PAC-erän uusimista, koska 

sen tehokkuus laski käyttöajan kasvaessa. 

Verrattuna PAC:n tuloksiin, bioflokkulantit hidastivat TMP-profiilien kehittymistä ja mem-

braanin likaantumisnopeutta huomattavasti paremmin. Bioflokkulantit paransivat myös 

MBR:n erotustehokkuuksia, vaikka tulosten välillä huomattiin olevan suuria eroavaisuuksia, 

esimerkiksi typen poistossa. Patentoidulla GemFloc™ bioflokkulantilla saadut tulokset oli-

vat hyvin lupaavia, mutta levänkäyttö lisäaineena vaatii jatkotutkimuksia, sillä saadut tulok-

set olivat poikkeavia. Tuloksiin kuitenkin vaikutti mahdollisesti käytetyt prosessiparametrit, 

kuten käytetty SRT-aika sekä tutkimuksissa käytetty jätevesi. 

Eniten tulokset vaihtelivat tutkittujen biokantajien välillä. Tulosten eroavaisuuteen todennä-

köisesti vaikutti eniten mahdolliset erot tutkimuksissa käytetyissä synteettisissä jätevesissä 

sekä käytetty biokantajamateriaali. Päätelmää tukee SSMBR:n ja MBR-C:n samankaltaiset 

tulokset, joissa molemmissa käytetty biokantajamateriaali oli polyuretaanipohjaista (polyes-

teri-polyuretaani ja polyeetteriuretaani).  
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Työssä referoidut lisäainetutkimukset on suoritettu vertaamalla yhden lisäaineen suoritusky-

kyä perinteiseen membraanibioreaktoriin. Koska membraanin likaantuminen on monikäsit-

teinen ja vaikeasti ymmärrettävissä oleva ilmiö, yksittäisen lisäaineen käyttö ei todennäköi-

sesti ratkaise ongelmaa. Jatkotutkimuksia tarvitaan lisäaineiden yhteisvaikutuksesta 

MBR:ssa sekä lisäaineiden käytön soveltamisesta muiden likaantumista estävien menetel-

mien kanssa. Esimerkiksi membraaniyksikön liikuttaminen reaktorissa yhdessä lisäaineen 

käytön kanssa voisi rajoittaa membraanin pinnalle kertyvän lian määrää ja näin vähentää 

membraanin likaantumista ja parantaa erotustehokkuutta.   
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