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Tiivistelmä 

Kunnallisen aktiivilietteen laskeuttamisessa voidaan käyttää koagulantti- tai flokkulanttikäsittelyä tai näiden 

yhdistelmäkäsittelyä. Yleisesti käytössä olevat koagulantit ovat metallisuoloja ja flokkulantit öljypohjaisia 

synteettisesti valmistettuja polymeerejä. Metallisuolojen yksittäiskäytön ongelmana on syntyvän lietteen määrä ja 

puhdistettuun veteen jäävät metalli-ionijäämät. Polymeerien käytön ongelmana on niiden öljypohjaisuus ja 

valmistustapa. Niiden raaka-aine on uusiutumaton, ne ovat heikosti biohajoavia ja ne voivat sisältää terveydelle 

vaarallisia monomeerejä ja lisäaineita. Yhdistelmäkäsittelyllä voidaan käytännössä poistaa metallisuolojen 

aiheuttamat ongelmat, mutta se tuo mukanaan synteettisten polymeerien käyttöön liittyvät ongelmat. 

 

Työn tavoitteena oli tutkia, voitaisiinko kationisilla nanoselluloosilla korvata nykyiset yleisesti käytössä olevat 

vedenpuhdistuskemikaalit kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa. Nanoselluloosat ovat uusiutuvia ja täysin 

biohajoavia, mikä poistaisi nykyisten synteettisten polymeerien ongelmat.  

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lietteen laskeutumis- ja tiivistymisominaisuuksia. Biolietteelle tehtiin 

koagulantti/flokkulanttikäsitely, jonka jälkeen mitattiin sen lieteindeksi ja tehtiin lumifuge-analyysit. Lumifuge-

analyyseillä tutkittiin kirkasteen valonläpäisevyyttä ja lietteen paisuntaa. Laskeutuneen lietteen päältä pipetoidulle 

kirkasteelle tehtiin sameus- ja COD-mittaukset.  

 

Valonläpäisy- ja sameusmittauksien perusteella ferrisulfaatilla ja nanoselluloosilla saatiin muodostettua yhtä tiiviit 

lietekakut jo pienimmillä pitoisuuksilla. Ferrisulfaatti ei kuitenkaan onnistunut poistamaan näillä tai suuremmillakaan 

pitoisuuksilla yhtä tehokkaasti orgaanista materiaalia.  

 

Näiden tulosten perusteella jatkotutkimusten tekeminen olisi kannattavaa, koska nanoselluloosat voisivat näiden 

tulosten perusteella olla käyttökelpoisia kunnallisen jäteveden puhdistuksessa.  
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1 JOHDANTO 

Kunnallisen aktiivilietteen laskeuttamisessa voidaan käyttää koagulantti- tai 

flokkulanttikäsittelyä tai näiden yhdistelmäkäsittelyä. Vaikka yleisesti 

jätevedenpuhdistamoiden aktiivilieteprosesseissa onkin käytössä yhdistelmäkäsittely, 

koska se vähentää huomattavasti tarvittavan koagulantin annostusta, verrattiin tässä 

työssä erikseen kaupallisen koagulantin ja kaupallisen flokkulantin toimintatehokkuutta 

kationiseen nanoselluloosaflokkulanttiin. (Suopajärvi et al., 2013) 

Jätevedenpuhdistamoilla käytössä olevat koagulantit ovat pääasiassa metallisuoloja. 

Ongelmallista näiden yksittäiskäytössä on se, että tehokas toiminta vaatii suuren 

annostuksen, mikä itsessään lisää syntyvän lietteen määrää, kustannuksia sekä haitallisia 

metalli-ioni jäämiä puhdistetussa vedessä. (Suopajärvi et al., 2014) Yleisesti käytössä 

olevat flokkulantit ovat synteettisesti öljypohjaisista raaka-aineista valmistettuja 

polymeerejä, jotka voivat olla kationisia, anionisia tai varauksettomia. Käytössä olevien 

flokkulanttien ongelmana on niiden öljypohjaisuus, mikä tekee niistä uusiutumattomia 

ja huonosti biohajoavia kemikaaleja. Ongelmana on myös niiden valmistustapa, 

polymerointi, jossa valmiiseen tuotteeseen voi jäädä polymeroitumattomia 

karsinogeenisia monomeereja tai hermomyrkkyinä toimivia lisäaineita. (Suopajärvi et 

al., 2013) 

Työn tarkoituksena oli tutkia, voitaisiinko nämä yleisesti käytössä olevat 

jätevedenpuhdistuskemikaalit korvata nanoselluloosaflokkulanteilla, jotka ovat 

ympäristöystävällisiä ja täysin biohajoavia. Nanoselluloosan valmistukseen käytettävä 

selluloosa on maailman yleisin luonnonpolymeeri ja raaka-aineena ehtymätön, koska 

sitä voidaan eristää kaikista puista ja kasveista. (Suopajärvi et al., 2013) 

Nanoselluloosaflokkulanttien käyttökelpoisuutta tutkittaessa kiinnitetään huomiota 

lietteen laskeutumistehokkuuteen ja tiivistymisominaisuuksiin. Laskeutumistehokkuus 

korreloi suoraan veteen jäävien epäpuhtauksien määrää ja lietteen tiiveys syntyvän 

lietteen määrää.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Jätevedenpuhdistus 

Jätevedenpuhdistuksen ensimmäinen vaihe on välppäys. Välppä koostuu useista 

yhdensuuntaisista välppäsauvoista, joiden väliin jää rakoja. Välpän tarkoituksena on 

erottaa läpi virtaavasta jätevedestä näitä rakoja suuremmat kiintoaineet, jotka voisivat 

myöhemmin aiheuttaa tukkeumia ja vaativia puhdistustöitä. Välppäyksestä jätevesi 

johdetaan hiekanerotusaltaaseen. Hiekanerotusaltaan tarkoituksena on erottaa ohi 

virtaavasta jätevedestä hienojakoisempi kiintoaines, joka muutoin kuluttaisi mekaanisia 

laitteita ja putkistoja sekä kertyisi puhdistamon altaisiin, joista sen poistaminen olisi 

vaikeaa. Hiekanerotuksessa hienojakoinen kiintoaines saadaan laskeutumaan altaan 

pohjalle gravitaatiovoiman vaikutuksesta, kun veden virtausnopeutta lasketaan. 

Ilmastusta käytetään hiekanerotusaltaassa estämään orgaanisen aineen vajoaminen 

altaan pohjalle. (Karttunen, 2004) Hiekanerotuksen yhteydessä tapahtuu myös 

pintalietteenerotus eli pinnalle noussut rasva ja öljy kaavitaan pois. Jäteveteen 

jäädessään rasva ja öljy huonontavat lietteen laskeutumisominaisuuksia sekä häiritsevät 

seuraavia biologisia puhdistusprosesseja. (HSY, 2013) 

2.2 Aktiivilieteprosessi 

Aktiivilieteprosessi on kehitetty vuonna 1914 ja se on tunnetuin ja yleisin biologisista 

jätevedenpuhdistusmenetelmistä. Aktiivilieteprosessi perustuu mikrobeihin, jotka 

käyttävät ravintonaan jätevedessä esiintyviä epäpuhtauksia. (Karttunen, 2004) Kuvassa 

1 on esitetty yleisimmät aktiivilieteprosessikaaviot.  
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Kuva 1. Yleisimmät aktiivilieteprosessikaaviot (Karttunen, 2004) 

Aktiivilietteeksi kutsutaan jätevedessä olevaa biomassaa, jossa elää aerobisia mikrobeja, 

jotka kykenevät hapettamaan jäteveteen liuenneita orgaanisia aineita ja kolloideja. 

Yhdessä vapautuvan energian ja jäteveteen liuenneiden epäorgaanisten ravinteiden 

turvin ne kykenevät muuntamaan valtaosan epäpuhtauksista vettä raskaammaksi 

solumassaksi ja loppuosa hapettuu orgaanisiksi ja epäorgaanisiksi lopputuotteiksi. 

Elääkseen ja kasvaakseen nämä mikrobit vaativat kuitenkin ravinnon lisäksi happea, 

jonka ihanteellinen määrä taataan aktiivilieteprosessissa ilmastuksella eli ilman 

lisäyksellä altaaseen. Ilmastuksen toinen tärkeä tehtävä on jatkuva jäteveden 

sekoittaminen, mikä takaa paremman kontaktin mikrobien ja epäpuhtauksien välillä 

sekä estää lietteen laskeutumisen ilmastusaltaan pohjaan ja siten käyttöhäiriöitä 

aiheuttavien lietekasaantumien syntymisen. Sopivan viipymäajan jälkeen 

bakteerisolujen muodostama biomassa johdetaan ilmastusaltaasta laskeutusaltaaseen, 

jossa liete erotetaan vedestä kemikaalien ja gravitaatiovoiman avulla. Tärkeä osa 

aktiivilieteprosessia on laskeutuneen lietteen osittainen palauttaminen ilmastusaltaaseen. 

Näin saadaan pidettyä ilmastusaltaan lietekonsentraatio vakiona sekä tehostettua 

biologista puhdistusprosessia, koska palautusliete sisältää runsaasti nälkiintyneitä 

mikrobeja, jotka kykenevät nopeasti käyttämään hyväksi saatavilla olevaa ravintoa. 

(Karttunen, 2004) 

Yleisin aktiivilieteprosessin ongelma on lietteen paisuminen eli bulking-ilmiö. Bulking-

ilmiö voi johtua limaa erittävien bakteerikasvustojen tai rihmamaisten organismien liian 

runsaasta esiintymisestä jätevedessä tai se voi olla seurausta joko hapen puutteesta, 
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jätevedessä esiintyvästä myrkyllisestä yhdisteestä tai puhdistamon kuormituksen 

äkillisestä muutoksesta. Limaa erittävät bakteerit huonontava lietteen 

laskeutumisominaisuuksia, koska lima keventää muodostuneita flokkeja vaikeuttaen 

niiden laskeutumista. Rihmamaisten organismien liian runsas esiintyminen taas 

huonontaa lietteen tiivistymisominaisuuksia, koska se estää lieteflokkien asettumisen 

lähekkäin, jolloin liete jää vetiseksi eikä lietepatja tiivisty tarpeeksi laskeutuksessa. 

Tällöin syntyvän lietteen määrä kasvaa ja kiintoainetta pääsee irtautumaan ja 

karkaamaan vesistöön eikä palautuslietteen lietekonsentraatio ole riittävän suuri 

ylläpitämään ilmastusaltaan aktiivilietepitoisuutta. Kuormituksen äkillinen muutos saa 

aikaan deflokkulaation eli jo kertaalleen muodostuneiden lieteflokkien hajoamisen. 

(Karttunen, 2004) 

2.3 Lietteenkäsittely 

Lietteenkäsittelyyn tuleva liete on 97-99,5% vettä. Lietteenkäsittelyn ensimmäinen 

vaihe on tiivistys, jossa lietteestä poistetaan vettä laskeutuksen tai flotaation avulla ja 

sillä päästään noin 5-9%:n kuiva-ainepitoisuuteen. Tiivistystä seuraa kemiallinen 

kunnostus, jonka tarkoituksena tehostaa koagulaatiota ja parantaa lietepartikkelien 

vedenluovutusominaisuuksia ennen varsinaista mekaanista kuivausta. Kuivaus tapahtuu 

suodattimilla, puristimilla tai linkouksen avulla ja sillä päästään 20-30% kuiva-

ainepitoisuuteen. Kun kuiva-ainepitoisuus on yli 20%, lietteen voidaan sanoa olevan 

”lapioitavassa” muodossa. (Karttunen, 2014) 

Lietteen stabiloinnilla estetään lietteen aiheuttamat hajuhaitat pysäyttämällä lietteen 

biologinen toiminta (tilapäinen stabilointi) kalkkistabiloinnilla tai viemällä lietteen 

hajoamisprosessi loppuun asti (täydellinen stabilointi) mädätyksen tai lahotuksen avulla. 

Stabilointi voidaan tehdä ennen kuivausta, sen jälkeen tai sen yhteydessä. Mädätyksellä 

saadaan poistettua 50% orgaanisesta aineesta: 40 % muuttuu kaasuksi (metaani) ja 10% 

liukenee mädättämöltä poistettavaan lieteveteen. Muodostuvasta kaasu voidaan poltin-ja 

kattilajärjestelmissä käyttää lämmöntuotantoon tai se voidaan muuttaa sähköksi 

polttomoottorin ja generaattorin avulla (Lohiniva, 2001). Aerobinen lahotus voidaan 

tehdä joko aerobisella käsittelyllä tai kompostoinnilla. Aerobinen käsittely soveltuu 

lietteille, joiden kuiva-ainepitoisuus on 2%:n luokkaa ja kompostointi lietteille, joiden 

kuiva-ainepitoisuus on noin 40%. Kompostoitavan lietteen sekaan tulee sekoittaa 

hajoavaa kuiva-ainetta. (Karttunen, 2014) 
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Lietteen hygienisoinnilla tarkoitetaan patogeenisten mikrobien määrän vähentämistä. 

Hygienisointia tapahtuu jo kalkkistabiloinnin ja kompostoinnin yhteydessä. 

Hygienisointi mädätyksen yhteydessä vaatii lietteen lämmityksen 50-70 °C. Muita 

menetelmiä ovat pastörointi, klooriton ja kloorillinen desinfiointi sekä säteilytys. 

(Karttunen, 2014) 

Jos liete aiotaan polttaa, niin lietteelle ei kannata tehdä muita käsittelyjä kuin kuivaus. 

Esimerkiksi mädätyksessä lietteen lämpöarvo putoaa, eikä sen polttaminen ole näin 

kannattavaa (Lohiniva, 2001). Kuivattu liete voidaan polttaa jokin muun polttoaineen 

kanssa omassa polttolaitoksessaan tai se voidaan polttaa ekovoimalaitoksessa muiden 

polttokelpoisten jätteiden seassa. Kaatopaikalle loppusijoitettavalle lietteelle on 

kuivauksen lisäksi tehtävä stabilointikäsittely hajuhaittojen estämiseksi. 

Viherrakentamiseen tai maanparannukseen käytettävä liete tulee lisäksi hygienisoida 

ihmisten terveyden suojelemiseksi. (Karttunen, 2014) 

2.4 Kemikaalit jätevedenkäsittelyssä 

Jätevedenpuhdistuksessa yleisesti käytössä olevat koagulantit ovat tyypillisesti 

metallisuoloja, jotka hajoavat vedessä positiivisiksi kahden tai kolmen arvoisiksi 

metalli-ioneiksi. Koagulantin tehtävänä on neutraloida likapartikkelien negatiivista 

pintavarausta, jolloin ne pääsevät lähemmäksi toisiaan ja voivat tarttua yhteen. Jotta 

niistä tulisi laskeutumiskykyisiä eli niin suuria ryppäitä, että ne voisivat laskeutua 

gravitaatiovoiman vaikutuksesta, tulisi pelkkää koagulanttia annostella suuria määriä. 

(Suopajärvi et al., 2013) 

Jätevedenpuhdistuksessa yleisesti käytössä olevat flokkulantit ovat tavallisesti 

synteettisesti öljypohjaisista raaka-aineista valmistettuja polymeerejä, jotka voivat olla 

kationisia, anionisia tai varauksettomia. Flokkulantien tehtävänä on koota yksittäisiä 

likapartikkeleja tai kogulanttien muodostamia pienempiä ryppäitä yhteen suuremmiksi 

laskeutumiskykyisiksi flokeiksi. (Suopajärvi et al., 2013) 

2.5 Nanoselluloosat  

Selluloosa on maailma yleisin biopolymeeri ja raaka-aineena ehtymätön. Sitä eristetään 

perinteisesti puusta, mutta myös kasveja, leviä ja meressä elävien vaippaeläinten kuoria 
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voidaan käyttää selluloosan lähteinä. Nanoselluloosaa voidaan valmistaa selluloosasta 

pilkkomalla selluloosakuituja pienemmiksi erilaisilla mekaanisilla, kemiallisilla tai 

entsymaattisilla käsittelyillä (top-down prosessi) tai sitä voidaan tuottaa glukoosista 

bakteerien avulla (bottom-up prosessi). Mekaaniseen käsittelyyn voidaan yhdistää 

kemiallisia tai entsymaattisia esikäsittelyjä kuitujen fibrilloitumisen helpottamiseksi, 

jolloin mekaanisen käsittelyn energiantarve vähenee. Yleisesti nanoselluloosaksi 

kutsutaan selluloosamassaa, jonka kuiduista vähintään puolet ovat joltain ulkoiselta 

mitaltaan välillä 1-100 nm. (Kangas, 2014).  

Nanoselluloosat ovat ympäristöystävällisiä ja biohajoavia materiaaleja, jolla monia 

käyttösovelluksia. Selluloosakuitujen pinnalla olevat hydroksyyliryhmät tekevät 

selluloosasta hydrofiilisen helposti muokattavan materiaalin. Hydroksyyliryhmien 

välille muodostuvat vetysidokset muodostavat monimutkaisia verkostorakenteita, joiden 

vuoksi nanoselluloosien vesiliuokset ovat geelimäisiä jo hyvin alhaisissa pitoisuuksissa 

ja ne pyrkivät muodostamaan kuivuessaan kalvon. Hydrogeelejä voidaan käyttää 

esimerkiksi solujen kasvatusalustana, ja aerogeelejä voidaan hyödyntää muun muassa 

eristeinä. Hyvien lujuus- ja kimmo-ominaisuuksien vuoksi nanoselluloosia voidaan 

käyttää vahvikkeina komposiittimateriaaleissa, joilla voidaan korvata tavallisesti 

muovista valmistettuja osia, esimerkiksi autoteollisuudessa. Nanoselluloosasta tehtyä 

kalvoa voidaan käyttää muovipohjaisten kalvojen korvikkeena ja niillä voidaan 

päällystää paperi- ja kartonkituotteita tuoden niihin erilaisia barrier-ominaisuuksia tai 

toiminallisia ominaisuuksia.  
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

3.1 Aktiivilietteet 

Vedenpoistokokeet suoritettiin kahtena erillisenä kertana. Kertojen välissä oli kahden 

viikon tauko. Molemmille kerroille haettiin tuoreet aktiivilietenäytteet paikallisen 

jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaasta.  

Lietenäytteistä mitattiin pH ja johtokyky pH/johtokykymittarilla (Accumet model 20). 

Kiintoainepitoisuuden (TS) mittaukset tehtiin standardin SFS-EN 872 mukaan ja kuiva-

ainepitoisuus (TSS) standardin SFS 3008:1990 mukaan. 

Taulukko 1. Lieteparametrit 

 pH Johtokyky 

[µS/cm] 

Kiintoaine 

(TSS) [mg/l] 

Kokonaiskiintoaine 

(TS) [mg/l] 

Bioliete 1 6,80 644 4322 4740 

Bioliete 2 6,68 777 4505 5122 

 

Taulukosta 1 nähdään, että biolietteen 1 johtokyky sekä kiintoaine- ja 

kokonaiskiintoainepitoisuus olivat biolietettä 2 pienemmät, mutta biolietteen 1 pH oli 

hieman biolietettä 2 suurempi.  

3.2 Flokkulantit ja koagulantti 

Tässä työssä käytettiin kaupallisena koagulanttina Kemira Oyj:n valmistamaa 

ferrisulfaatti Fe2(SO4)3 liuosta PIX-105A ja kaupallisena flokkulanttina eli 

referenssipolymeerinä Kemira Oyj:n valmistamaa polyakryyliamidia eli Fennopol 

K5060. Tutkimuksen kohteena olevana nanoselluloosaflokkulanttina käytettiin kahta 

kationista nanoselluloosaa (CNFC). Nanonoselluloosat olivat kemiallisen ja mekaanisen 

yhdistelmäkäsittelyn avulla valmistettuja selluloosananofibrillejä. Kemiallisella 

käsittelyllä saatiin aikaan selluloosananofibrillien kationinen varaus.  
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3.3 Kationisten nanoselluloosaflokkulanttien valmistus 

Kationinen nanoselluloosa valmistettiin kolmivaiheisella prosessilla ja selluloosan 

kemiallinen muokkaus on esitetty kuvassa 2. Ensimmäisessä vaiheessa selluloosa 

hapetettiin natriumperjodaatilla NalO4. Hapetuksessa selluloosan rengasrakenne hajoaa 

ja sen toisen ja kolmannen hiilen hydroksyyliryhmät hapettuvat aldehydiryhmiksi, 

jolloin saadaan 2,3-dialdehydiselluloosaa (DAC). Koetta varten valmistettiin kaksi 

erilaista dialdehydi-selluloosaa DAC 1 ja DAC 2. Selluloosalähteenä käytettiin 

valkaistuja koivuselluarkkeja, jotka liuotettiin deionisoituun veteen. Molemmissa 

tapauksissa deionisoituun veteen liuotettiin 6 g selluloosaa ja siihen lisättiin 4,92 g 

natriumperjodaattia ja niiden annettiin reagoida 3 h. Erona DAC 1:n ja DAC 2:n 

valmistuksessa oli reaktiolämpötila, joka oli DAC 1:n valmistuksessa 55 °C ja DAC 2:n 

valmistuksessa 75 °C. Korkeampi reaktiolämpötila vaikutti reaktiotehokkuuteen siten, 

että DAC 2:n aldehydipitoisuus oli 1,7 kertainen DAC 1:een verrattuna. DAC 2:n 

aldehydipitoisuus oli 2,84 mmol/g ja DAC 1:n aldehydipitoisuus 1,68 mmol/g. Toisessa 

vaiheessa DAC:n annettiin reagoida aminoguanidiinin kanssa. Aminoguanidiini reagoi 

DAC:n aldehydiryhmien kanssa muodostaen kationista selluloosaa (CDAC). 

Aminoguanidiini liuotettiin 200 ml:aan deionisoitua vettä ja pH säädettiin 4,5:een 

käyttäen apuna 0,1 M suolahappoliuosta (HCl), jonka jälkeen siihen lisättiin 4 g 

DAC:ta. DAC 2 eli enemmän reaktiivisia aldehydiryhmiä sisältävä liuos lisättiin 

liuokseen, jossa aminoguanidiiniäkin oli enemmän eli 12,56 g ja DAC 1:n lisättiin 

liuokseen, jossa amidiguanidiinia oli 7,44 g. Tästä johtuen syntyvän CDAC 2:n 

kationinen varaus oli suurempi. Tuotteet suodatettiin ja pestiin deionisoidulla vedellä. 

Tämän jälkeen CDAC 1:n kuiva-ainepitoisuus säädettiin vettä lisäämällä 1%:iin ja 

CDAC 2:n pitoisuus 0,5%:iin. Kolmannessa vaiheessa CDAC fibrilloitiin 

nanoselluloosaksi (CNFC) mikrofluidisaattorissa (M-110EH-30). Suspensio ajettiin 

kahden kammion läpi 2000 bar paineella. CNFC 1 ajettiin kerran kammioiden 400 µm + 

100 µm ja kerran 400 µm + 87 µm kammioiden läpi, kun taas CNFC 2 ajettiin vain 

kertaalleen kammioiden 400 µm + 87 µm. CNFC 1:n oli paremmin fibrilloitunutta, 

koska CDAC 1:n suuremman pitoisuuden vuoksi kuitujen välinen hankaus oli 

suurempaa ja CDAC 1:n ajettiin useamman kerran fluidisaattorilla kuin CDAC 2. 
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Kuva 2. Kationisen selluloosan valmistus (Sirviö J.A. et al., 2014) 

3.4 Lieteindeksi 

Vedenpoistokokeissa lietettä punnittiin 1000 g mittakannuun ja se laitettiin 

sekoittumaan magneettisekoittajalle, jonka kierrosnopeudeksi säädettiin 500 rpm. 

Tämän jälkeen näytteeseen lisättiin liitteen 1 mukaiset koagulantti- tai 

flokkulanttilisäykset.  Veden lisäys tehtiin, jotta lietteen kiintoaineen määrä pysyisi 

vakiona. Kunnostuksen jälkeen näytteen sekoittamista jatkettiin 60 sekuntia. 

Sekoittamisen jälkeen näytettä kaadettiin 1000 ml mittalasiin ja yli jäänyt näyte 

kaadettiin näytepurkkiin LUMiFuge-analyysia varten. Lietteen annettiin laskeutua 

mittalasissa 30 min ja laskeutuneen lietteen määrä luettiin mittalasista millilitroina. 

Lukemasta saatiin suoraa SVI [ml/l]. Nämä lukemat muutettiin yksikköön ml/g 

jakamalla ne lietteen kokonaiskiintoainepitoisuudella. 

Lieteindeksi eli SVI-arvo kuvaa lietteen laskeutumis- ja tiivistymisominaisuuksia ja sitä 

käytetään yleisesti jätevedenpuhdistamoiden toiminnan seurauksessa ja ohjauksessa. 

Mitä pienempi SVI-arvo on, sitä paremmin liete laskeutuu. Lieteindeksin tulisi olla aina 

alle 150 ja hyvin toimivassa jätevedenpuhdistamossa se on noin 100. (Karttunen, 2004) 
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Kuva 3. Biolietteen 1 lieteindeksi 

Kuvassa 3 on esitetty biolietteen 1 lieteindeksi annostuksen suhteen. Kuvaajasta 

nähdään, että nolla-annostuksella SVI-arvo on noin 120 ml/g. Käytettäessä 

ferrisulfaattia ja referenssipolymeeriä, SVI-arvo saavuttaa jo annostuksella 1 kg/tDs 

tason, jolle se vakiintuu eli referenssipolymeerillä noin 90 mg/l ja ferrisulfaatilla hieman 

yli 80 mg/l. Käytettäessä CNFC 1:stä SVI-arvo laskee annostuksilla 1-3 kg/tDs 

tasaisesti lähelle arvoa 80 mg/l ja nousee annostuksella 5 kg/tDs lähelle 90 mg/l. CNFC 

2:sta käytettäessä SVI-arvo saavuttaa pienimmän arvonsa 89 mg/l annostuksella 2 

kg/tDs, jonka jälkeen se palaa samalle tasolle kuin annostuksella 1 kg/tDs ja laskee 

annostuksella 5 kg/tDs hieman alle 100 mg/l. 

Kuva 4. Biolietteen 2 lieteindeksi 
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Kuvassa 4 on esitetty biolietteen 2 lieteindeksi annostuksen suhteen. Kuvaajasta 

nähdään, että nolla-annostuksella SVI-arvo on noin 82 ml/g. Käytettäessä 

referenssipolymeeriä SVI-arvo vakiintuu tasolle 90 ml/g ja käytettäessä ferrisulfaattia 

SVI-arvo pysyttelee lähellä nolla-annostusta, kunnes nousee annostuksella 5 kg/tDs 

lähemmäksi 90 ml/g. Käytettäessä CNFC 2:sta SVI-arvo nousee jyrkästi 130 ml/g 

annostuksella 1 kg/tDs, mutta palautuu suuremmilla annostuksilla välille 100-110 ml/g. 

CNFC 1:stä käytettäessä SVI-arvo aluksi nousee ja saavuttaa suurimman arvonsa 127 

ml/g annostuksella 2 kg/tDs, jonka jälkeen se lähtee tasaiseen laskuun saavuttaen 

annostuksella 5 kg/tDs pienimmän arvonsa 94 ml/g.  

3.5 LUMiFuge-analyysi 

Lumifuge on analyyttinen sentrifugi, joka erottaa kiintoaineen ja nesteen toisistaan 

keskipakoisvoimalla (6-2300 G).  Tutkittavaa näytettä pipetoidaan pieni määrä 

kyvetteihin, jotka asetetaan horisontaalisesti roottorin näytepaikoille, suuaukko 

keskikohtaan päin.  Käyttäjä asettaa SEPView-ohjelmaan haluamansa lämpötilan, 

kierrosnopeuden ja ajan, joilla näytteitä pyöritetään. (LUM GmbH, 2016) Kuvassa 5 on 

esitetty Lumifugen toimintaperiaate. Jokainen näytekyvetti valaistaan koko leveydeltään 

NIR-valonlähteellä ja näytteen läpi päässeen valon määrää mitataan CCD-sensorilla 

valituin aikavälein (10-600 s). Ohjelma piirtää jokaiselle näytteelle kuvaajan, joka 

näyttää valonläpäisyprosentin paikan funktiona eli näytteen laskeutumisprofiilin. 

Kuvaajasta nähdään esimerkiksi kyvetin pohjan ja pohjalle laskeutuneen lietekakun 

pinnan etäisyys sentrifugin keskustasta, lietteen laskeutumisnopeus sekä näytteen 

sameus tietyllä ajanhetkellä. 
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Kuva 5. LUMiFugen toimintaperiaate (PS Prozesstechnik GmbH, 2015) 

Tässä työssä jokaisesta tutkittavasta lietenäytteestä pipetointiin kyvetteihin neljä 1,8 ml 

rinnakkaisnäytettä ja näytteitä pyöritettiin 2 minuuttia kahdella eri kierronopeudella 

lietteen tiiviyden tutkimiseksi. Aluksi näytteitä pyöritettiin kierrosnopeudella 400 rpm, 

jonka jälkeen nopeus nostettiin kierrosnopeuteen 3000 rpm, jonka jälkeen se laskettiin 

takaisin kierrosnopeuteen 400 rpm. Ohjelman piirtämistä kuvaajista luettiin kyvetin 

pohjan sijainti, lietekakun pinnan sijainti kierrosnopeudella 3000 rpm ja lietekakun 

pinnan sijainti kierrosnopeudella 400 rpm eli paisunnan jälkeen sekä valonläpäisykyky 

ajanhetkellä 200 sekuntia.  

Lietekakkujen korkeudet eri kierrosnopeuksilla saatiin laskettua, kun pohjan sijainnista 

vähennettiin lietekakun pinnan sijainti. Vähentämällä suuremman lietekakun 

korkeudesta pienempi saatiin paisunta ja tälle laskettiin paisuntaprosentti. 

Paisuntaprosentilla voidaan tutkia lietteen tiiveyttä. Paisuntaprosentti kertoo, kuinka 

paljon liete palautuu eli kuinka paljon vettä lietekakku imee itseensä takaisin, kun 

kierrosnopeus lasketaan nopeudesta 3000 rpm nopeuteen 400 rpm. Vedenpoistuvuus on 

sitä parempi mitä pienempi on paisuntaprosentti. 
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Kuva 6. Biolietteen 1 paisunta 

Kuvassa 6 on esitetty biolietteen 1 paisuntamäärä prosentteina annostuksen suhteen. 

Kuvaajasta nähdään, että nolla-annostuksella lietteen paisunta on noin 15%. 

Referenssipolymeeriä käytettäessä paisunta kasvaa aluksi noin neljä prosenttiyksikköä, 

jonka jälkeen se laskee hieman seuraavalla annostuksella ja lähtee jyrkkään laskuun 

annostuksella 3 kg/tDs asettuen nolla-annostuksen tienoille. CNFC 1:stä käytettäessä 

paisuntaprosentti vaihtelee voimakkaasti annostuksilla 1-3 kg/tDs, mutta asettuu noin 

13% yli 3 kg/tDs annostuksella. CNFC 2 käyttäytyy maltillisemmin: Annostuksella 1 

kg/tDs paisunta kasvaa noin yhden prosenttiyksikön, mutta jo annostuksella 2 kg/tDs se 

vakiintuu 13-14% välille. Ferrisulfaattia käytettäessä paisunta laskee tasaisesti 

annostusten 1-3 kg/tDs välillä noin 11% tasolle, jonka jälkeen se palautuu 13% tasolle. 

Referenssipolymeeri on ainoa, jota käyttämällä ei päästä merkittävästi nolla-

annostuksen paisunnan alle.  
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Kuva 7. Biolietteen 2 paisunta 

Kuvassa 7 on esitetty biolietteen 2 paisuntamäärä prosentteina annostuksen suhteen. 

Kuvaajasta nähdään, että nolla-annostuksella lietteen paisunta on noin 11%. Kuvaajasta 

havaitaan, että millään koagulantti/flokkulanttilisäyksellä ei päästä nolla-annostuksen 

alle, mutta ferrisulfaattia käytettäessä paisunta vakiintuu hyvin lähelle nolla-annostusta. 

Muilla paisuntamäärän kasvu on tasaista annostukseen 2 kg/tDs asti, saavuttaen CNFC 

2:llä ja referenssipolymeerillä tason 15% ja CNFC 1:llä hieman yli 16%. Käytettäessä 

suurempia annostuksia nanoselluloosia paisuntamäärä lähtee laskuun ja näyttää 

vakiintuvan CNFC 1:llä tasolle 15% ja alenevan CNFC 2:lla lähelle nolla-annostusta. 

Referenssipolymeeri saavuttaa pienimmän arvonsa 13% annostuksella 3 kg/tDs, mutta 

nousee jo seuraavalla annostuksella jyrkästi suurimpaan arvoonsa 15,5%. 

Valonläpäisyprosentti kertoo, kuinka tehokkaasti kolloidinen aines on saatu 

laskeutumaan liuoksesta lietekakkuun. Mitä suurempi valonläpäisevyysprosentti on, sitä 

vähemmän liuoksessa on valoa absorboivaa kolloidista ainesta. 
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Kuva 8. Biolietteen 1 valonläpäisevyys 

Kuvasta 8 nähdään biolietteen 1 valonläpäisevyys prosentteina annostuksen suhteen. 

Kuvaajasta nähdään, että laskeutuneen lietteen valonläpäisyprosentti on nolla-

annostuksella noin 78%. Nanoselluloosien annostuksilla 1-3 kg/tDs valonläpäisevyys 

pysyy lähellä nolla-annostusta. Annostuksen kasvaessa CNFC 1:n 

valonläpäisevyysprosentti ei juurikaan muutu, mutta CNFC 2 putoaa hieman alle 70%. 

Referenssipolymeeriä käytettäessä valonläpäisevyysprosentti laskee voimakkaasti, 

mutta tasaisesti arvoon 65% annostuksilla 1-3 kg/tDs. Suuremmalla annostuksella 

valonläpäisevyysprosentti lähtee kuitenkin nousuun ja saavuttaa annostuksella 5 kg/tDs 

jo arvon 70%. Ferrisulfaattia käytettäessä valonläpäisevyys pysyttelee nolla-

annostuksen tuntumassa. 
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Kuva 9. Biolietteen 2 valonläpäisevyys 

Kuvassa 9 on esitetty biolietteen 2 valonläpäisevyys prosentteina annostuksen suhteen. 

Kuvaajasta nähdään, että laskeutuneen lietteen valonläpäisyprosentti on nolla-

annostuksella noin 75%. Ferrisulfaatin ja nanoselluloosat pysyvät tällä tasolla 

annostuksen kasvaessa ja referenssipolymeeri vakiintuu annostuksilla 1-3 kg/tDs 71% 

tasolle ja pienenee edelleen 66% tasolle annostuksella 5 kg/tDs.   

3.6 Sameus 

Sameus johtuu vedessä olevasta kolloidisesta aineesta. Sameuden yksikkö on NTU 

(Nephelometric Turbity Unit) ja sameusmittauksessa mitataan näytteeseen 

absorboituvan valon osuutta. Mitä pienempi lukema siis on, sitä vähemmän näytteessä 

on valoa absorboivia likapartikkeleja eli sitä puhtaampaa vesi on. Sameusmittauksiin 

käytettiin Hach Ratio XR 43900 turbidimetriä ja sameusmittaukset tehtiin kirkasteesta, 

joka pipetoitiin laskeutuneen lietteen päältä. 
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Kuva 10. Kirkasteen 1 sameusmittaukset 

Kuvassa 10 on esitetty kirkasteen 1 sameus annostuksen suhteen. Kuvaajasta nähdään, 

että kirkasteen sameus on nolla-annostuksella 16 NTU. Referenssipolymeerillä ja 

nanoselluloosilla saadaan jo annostuksella 1 kg/tDs aikaan iso muutos, kun sameus 

laskee välille 2-4 NTU. Lisättäessä CNFC 1:n annostusta sameus ei enää laske 

merkittävästi vaan vakiintuu tasolle 2 NTU. Lisättäessä CNFC 2:n annostusta, sameus 

ei muutu annostuksella 2 kg/tDs, mutta annostuksen kasvaessa tästä nousee se hieman 

tasolle 5-6 NTU. Lisättäessä referenssipolymeeriä 2 kg/tDs nousee sameus arvosta 2 

arvoon 10 ja annostuksen edelleen kasvaessa lähtee se tasaiseen laskuun saavuttaen 

jälleen saman arvon (2 NTU) kuin annostuksella 1 kg/tDs. Käytettäessä ferrisulfaattia 

arvo lähtee tällä annostuksella laskuun maltillisemmin, mutta annostuksella 2 kg/tDs se 

lähtee jyrkkään laskuun ja saavuttaa pienimmän arvonsa eli noin 3 NTU. Tätä 

suuremmilla annostuksilla ferrisulfaatin sameus nousee tasolle 11 NTU.  
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Kuva 11. Kirkasteen 2 sameusmittaukset 

Kuvassa 11 on esitetty kirkasteen 2 sameus annostuksen suhteen. Kuvaajasta nähdään, 

että kirkasteen sameus on nolla-annostuksella noin 16 NTU. Referenssipolymeeriä ja 

nanoselluloosilla saadaan jo annostuksella 1 kg/tDs aikaan iso muutos, kun sameus 

laskee referenssipolymeerillä ja CNFC 2:lla arvoon 1-2 NTU ja CNFC 1:llä arvoon 7 

NTU. Suuremmilla annostuksilla molempien nanoselluloosien vaikutus on 

samankaltainen ja ne vakiintuvat lähelle tasoa 2 NTU. Käytettäessä ferrisulfaattia 

sameuden arvo laskee maltillisemmin: annostuksilla 1-3 kg/tDs se pystyttelee tasolla 12 

NTU ja annostuksen kasvaessa edelleen tapahtuu vielä 5 NTU yksikön aleneminen, 

jonka jälkeen se nousee arvoon 8 NTU. Referenssipolymeeriä käytettäessä sameus 

saavuttaa pienimmän arvonsa annostuksella 1 kg/tDs ja annostuksilla 3-5 kg/tDs sameus 

saa arvoja 3-6 NTU. Kun referenssipolymeerin annostus 5 kg/tDs lähtee sameuden arvo 

maltilliseen laskuun kohti arvoa 4 NTU. 

3.7 Kemiallinen hapenkulutus 

Kemiallisella hapenkulutuksella mitataan orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulutusta 

kemiallisissa reaktioissa eli se kertoo, kuinka hyvin orgaaninen aine on saatu sidottua 

lietteeseen. Mitä pienempi COD-arvo (Chemical Oxygen Demand) on, sitä vähemmän 

kirkasteessa on happea kuluttavaa orgaanista ainetta eli sitä paremmin se on saatu 

poistettua lietteen mukana. Kemiallisen hapenkulutus mitattiin lietteen päältä 

pipetoidusta kirkasteesta. Mittaus suoritettiin Hanch Lange DR 2800 spektrofotometrillä 
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ja mittauksessa käytettiin standardisoituja (ISO 15705:2002) testiputkia (Hach), joiden 

pitoisuusrajat olivat 0-150 mg.  

Kuva 12. Biolietteen 1 kemiallisen hapenkulutuksen mittaukset 

Kuvassa 12 on esitetty biolietteen 1 kemiallinen hapenkulutus annostuksen suhteen. 

Kuvaajasta nähdään, että kirkasteen kemiallinen hapenkulutus on nolla-annostuksella 52 

mg/l. Käytettäessä referenssipolymeeriä ja nanoselluloosia, saavutetaan COD:n pienin 

arvo annostuksella 1 kg/tDs. Käytettäessä suurempia annostuksia CNFC 1:stä on 

vaihtelu niin pientä, että sen voidaan katsoa vakiintuvan tasolle 23 mg/l. CNFC 2 

annostuksen kasvaessa myös COD:n arvo kasvaa arvosta 20 mg/l arvoon 32 mg/l, jolle 

se vakiintuu annostuksilla 3-5 kg/tDs. Kun referenssipolymeerin annostusta lisätään, 

kasvaa COD:n arvo tasaisesti aina 75 mg/l asti eli huomattavasti yli nolla-annostuksen. 

Ferrisulfaatin käyttäytyminen on maltillisempaa: annostuksella 1 kg/tDs COD kasvaa 

hieman ja annostuksella 2 kg/tDs se laskee arvoon 47 mg/l ja vakiintuu tälle tasolle.   
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Kuva 13. Biolietteen 2 kemiallisen hapenkulutuksen mittaukset 

Kuvassa 13 on esitetty biolietteen 2 kemiallinen hapenkulutus annostuksen suhteen. 

Kuvaajasta nähdään, että kirkasteen kemiallinen hapenkulutus on nolla-annostuksella 60 

mg/l. Käytettäessä referenssipolymeeriä ja nanoselluloosia lähtee COD voimakkaaseen 

laskuun annostuksella 1 kg/tDs. Referenssipolymeeri ja CNFC 2 saavuttavat molemmat 

tällöin arvon 34 mg/l, mikä on pienin referenssipolymeerillä saavutettava arvo ja se 

taso, jolle CNFC 1 vakiintuu annostuksilla 3-5 kg/tDs. Annostuksen kasvaessa CNFC 

2:n COD arvo nousee vielä kymmen yksikköä suuremmaksi ja referenssipolymeerin 

arvo nousee tasaisesti arvoon 71 mg/l eli yli nolla-annostuksen. Käytettäessä CNFC 

1:stä pienin COD:n arvo (30 mg/l) saavutetaan annostuksella 3 kg/tDs, jonka jälkeen se 

nousee tasaisesti arvoon 38 mg/l. Ferrisulfaattia käytettäessä COD:n arvo puolestaan 

vuoroin laskee ja vuoroin kasvaa välillä 40-60 mg/l ja pienin arvo 43 mg/l saavutetaan 

suurimmalla annostuksella, mutta tämä ei kuitenkaan ole merkittävästi pienempi kuin 

annostuksella 3 kg/tDs saatu COD:n arvo. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

SVI-mittausten perusteella molemmat biolietteen laskeutuivat parhaiten käyttämällä 

ferrisulfaattia ja referenssipolymeeriä ja ne asettuivat molemmissa kokeissa samoihin 

SVI-arvoihin (80-90 mg/l), vaikka ainoastaan ferrisulfaatilla saatu tulos pääsi pelkällä 

vesilisäyksellä saadun tuloksen alle biolietteen 2 laskeutuksessa. Hyvään tulokseen 

päästiin jo pienimmällä annostuksella, kun taas nanoselluloosia käytettäessä saman 

tuloksen saaminen vaati suuren annosmäärään. 

Paisuntamäärien perustella parhaimmat tiivistymisominaisuudet omasi liete, jonka 

laskeuttamiseen oli käytetty ferrisulfaattia tai nanoselluloosia. Parhaimmat arvot saatiin 

Ferrisulfaattia käytettäessä, jolloin paisuntaprosentti oli molemmissa kokeissa 12-13% 

luokkaa. Molemmat nanoselluloosat pääsevät lähelle ferrisulfaatin arvoja: CNFC 1 

lähes kaikilla annostuksilla (2-5 kg/tDs) ja CNFC 2 on suurilla annostuksilla (3-5 

kg/tDs).  Referenssipolymeerillä päästiin lähelle ferrisulfaatin arvoja vain annostuksella 

3 kg/tDs. 

Valonläpäisymittausten perusteella biolietteen laskeutuivat parhaiten käyttämällä 

ferrisulfaattia ja nanoselluloosia ja ne asettuivat molemmissa kokeissa välille 75-80%. 

Pienimmällä annostuksella parhaan tuloksen antoi molemmissa kokeissa ferrisulfaatti ja 

lähimmäksi ferrisulfaatin arvoja pääsi nanoselluloosista CNFC 2. 

Sameusmittausten perusteella parhaat laskeutumisominaisuudet omasivat lietteet, joihin 

oli käytetty nanoselluloosia. Niillä saadut tulokset olivat molemmissa kokeissa lähellä 

arvoa 2 NTU kaikilla annostuksilla. Parhaiten kaupallisista tuotteista pärjäsi 

referenssipolymeeri, joka pääsi parhaimpaan tulokseensa pienellä annostuksella (1-2 

kg/tDs). 

COD-mittauksissa nanoselluloosat antavat parhaimmat tulokset eli pienimmät COD-

arvot kaikilla annostuksilla ja ne saavuttavat parhaan tulokset jo pienillä annostuksilla. 

Seuraavaksi parhaimman tuloksen antoi referenssipolymeeri annostuksella 1 kg/tDs, 

mutta jo annostuksella 2 kg/tDs nousi se jo ferrisulfaatin tasolle ja sitä suuremmilla 

annostuksilla yli. Ferrisulfaatti saavutti parhaimman tuloksensa suurimmilla 

annostuksilla. 
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Lieteindeksi on sen helpon mitattavuuden vuoksi paljon käytetty indikaattori, joka 

kertoo yhtäaikaisesti sekä lietteen laskeutumis- että tiivistymisominaisuuksista. 

Parhaimmat lieteindeksit saatiin ferrisulfaatti- ja referenssipolymeerikäsittelyillä. Kun 

näitä ominaisuuksia analysoitiin erikseen Lumifugen valonläpäisevyys- ja 

paisuntamittauksilla, saatiin kaikista paras tulos ferrisulfaattia käyttämällä. Vaikka 

nanoselluloosien lieteindeksit olivat huonoimpia, saatiin niillä kuitenkin 

valonläpäisevyysmittauksissa ferrisulfaattiin verrattavia tuloksia kaikilla annosmäärillä. 

Tämä voi kertoa siitä, että sekoitusaika ei välttämättä ollut nanoselluloosille riittävä 

lieteindeksimittauksissa, jonka vuoksi lieteindeksi ei välttämättä ole luotettavin 

indikaattori. Molemmat nanoselluloosat pääsivät myös ferrisulfaatin tasolle, kun 

tutkittiin lietteen tiivistymisominaisuuksia. Ferrisulfaattia käytettäessä paisunta oli 13-

14% luokkaa koko annostusvälillä ja tähän tasolle päästiin CNFC 1:llä käyttämällä 

annostusta 2-5 kg/tDs ja CNFC 2:lla käyttämällä annostuksia 3-5 kg/tDs.  

Sameus ja COD mittausten perusteella nanoselluloosaflokkulantit poistivat tehokkaasti 

orgaanisia kolloideja jo pienillä annostuksilla. Yliannostuksen vaara on myös pieni 

verrattuna referenssipolymeeriin, joka saavutti yhtä hyvän ja samalla parhaimman 

arvonsa pienimmällä annostuksella (1 kg/tDs), mutta jo tätä hieman suuremmilla 

annostuksilla (2-3 kg/tDs) tulos heikentyi merkittävästi, pysyen kuitenkin ferrisulfaattia 

alempana tai sen tasolla. Ferrisulfaatti saavutti parhaimmat arvonsa vasta suurimmilla 

annostuksilla (3-5 kg/tDs) ja tulokset olivat tällöin ainoastaan COD-arvojen osalta 

referenssipolyymeriä paremmat.  

Tulosten perusteella ferrisulfaatti ja nanoselluloosat muodostivat yhtä tiiviit lietekakut 

jo pienimmillä annostuksilla. Ferrisulfaatti ei kuitenkaan poistanut näillä tai 

suuremmilla annostuksilla yhtä tehokkaasti orgaanista materiaalia jätevedestä. Tämän 

perusteella nanoselluloosat voisivat olla käyttökelpoisia kunnallisen aktiivilietteen 

laskeuttamisessa. 
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5 YHTEENVETO 

Työssä tutkittiin kationisten nanoselluloosien soveltuvuutta kunnallisen jäteveden 

puhdistukseen. Lieteindeksi mittauksella saatiin yleiskuva lietteen laskeutumis- ja 

tiivistymisominaisuuksissa. Lieteindeksimittauksissa parhaimpia tuloksia antoivat 

kaupalliset jätevedenpuhdistuskemikaalit ja ne vakiintuivat kaikilla annosmäärillä 

välille 80-90 ml/g.  Nanoselluloosillakin päästiin kuitenkin yksittäisillä annostuksilla 

80-100 ml/g tienoille, mikä erittäin hyvä tulos. Valonläpäisy- ja sameusmittausten 

perusteella nanoselluloosilla käsitellyn lietteen voidaan kuitenkin sanoa laskeutuvan 

yhtä hyvin kuin ferrisulfaatilla käsitellyn. Nanoselluloosilla ja ferrisulfaatilla käsitellyt 

lietteet näyttivät myös muodostavan yhtä tiiviin lietekakun, sillä paisunta oli kaikilla 12-

13% luokkaa. Ero nanoselluloosien ja ferrisulfaatin välille saatiin COD-mittauksilla. 

Nanoselluloosat poistivat kaikilla annosmäärillä ferrisulfaattia tehokkaammin orgaanista 

ainesta.  

Lieteindeksimittausten sekoitusaika ei välttämättä ollut riittävä 

nanoselluloosaflokkulanteille, minkä vuoksi lieteindeksimittaukset eivät välttämättä 

antaneet oikeaa kuvaa niiden tehokkuudesta. Nanoselluloosaflokkulanteista valmistetut 

liuokset olivat muita geelimäisempiä, joten niiden kokonaisvaltainen sekoittuminen 

jäteveteen voi olla hitaampaa. Pidemmällä sekoitusajalla ne olisivat voineet saada 

paremman kontaktin likapartikkeleihin ja laskeuttaneet lietteen paremmin jo 

lieteindeksimittauksissa. CNFC 2:n sekoitusaika oli ensimmäisellä koekerralla 

kuitenkin suunniteltua pidempi, koska liuoksen pipetointi oli hidasta sen 

geelimäisyyden vuoksi. Toisella koekerralla pipetointi sujui ensimmäistä kertaa 

nopeammin, koska täysmittapipetti vaihdettiin automaattipipettiin, jolla annostelu 

onnistui nopeammin ja tarkemmin pienemmissä erissä. Lisäksi sameusmittauksen 

mittaustuloksiin saattoi vaikuttaa mittarin vaikealukuisuus.  
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Liite 1 Taulukko täsmäyksistä 

Näyte Vesilisäys [ml] Koagulantti/Flokkulantti [ml] 

0 35 0 

Ref_1 30 5 

Ferri_1 30 5 

CNFC1_1 30 5 

CNFC2_1 30 5 

Ref_2 20 15 

Ferri_2 20 15 

CNFC1_2 20 15 

CNFC2_2 20 15 

Ref_3 10 25 

Ferri_3 10 25 

CNFC1_3 10 25 

CNFC2_3 10 25 

Ref_4 0 35 

Ferri_4 0 35 

CNFC1_4 0 35 

CNFC2_4 0 35 

 

 


