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Tiivistelmä
Tässä tutkimuksessa tutkittiin nitrifikaation tehostamista vapaasti kelluvien kantoainekappaleiden
avulla. Kirjallisuusosassa perehdyttiin nitrifikaation vallitsevaan teoriaan, biofilmiprosesseihin ja
niiden tutkimiseen sekä nitrifikaatiolle vaihtoehtoisiin biologisiin prosesseihin. Kokeellisessa osassa
tutkittu prosessi oli aktiivilietteeseen sekä nitrifioivaan biofilmiin perustuva biologinen typen- ja
fosforinpoistoprosessi. Kokeet suoritettiin puoliteknisen mittakaavan koelaitteistolla. Tutkimuksen
perusteella tehtiin mm. seuraavia johtopäätöksiä: Prosessin mitoituksen kannalta nitrifikaationopeus
1,3 gNO3-N m-2 d-1 on ratkaiseva, eikä suurempaa nopeutta todennäköisesti voida käyttää mitoituksen
perustana, koska maksimaalista nopeutta (2,0 gNO3-N m-2 d-1) ei käytännössä voitaisi hyödyntää.
Matalassa lämpötilassa, esimerkiksi 10 º C, valittaisiin nopeus 0,75 gNO3-N m-2 d-1 tai pienempi.
Kantoainelinjan tyyppinen prosessi voidaan mitoittaa pienemmälle tilavuudelle kuin vapaan lietteen
linjan tyyppinen, mikäli mitoituksen perusteena käytetään Pohjoismaissa tyypillistä lumen sulamisesta
seuraavaa vuoden matalinta jäteveden lämpötilaa. Näissä ääriolosuhteissa kantoainelinjan suurempi
nitrifikaatiopotentiaali tuli esille selvemmin kuin normaaleissa ajo-olosuhteissa. Kantoainelinjan
nitrifikaationopeuksia verratessa Germainin et al. (2007) kiinteään kantoaineeseen ja vapaaseen
aktiivilietteeseen perustuvassa hybridiprosessissa saavutettuihin nopeuksiin, 0,16-0,34 gNH4-N m-2 d-1

(8-9,2 ºC) ja 0,18-0,80 gNH4-N m-2 d-1 (14-19,5 ºC), voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa
saavutetut nopeudet ovat suurempia vastaavissa lämpötiloissa. Happipitoisuutta voitaisiin käyttää
kantoainelinjan tyyppisen hybridiprosessin nitrifikaation säätösuureena. Kantoainelinjan nitrifikaatiota
rajoitti hapen pitoisuus noin puolet koko koeajasta ja noin puolet ammoniumin pitoisuus.
Kantoainelinjan optimaaliset ajoparametrit olivat simplex-optimoinnin tuloksena seuraavanlaisia:
palautusvirtaama 100-150 %, nitraattikiertovirtaama 115-150 %, anoksikiertovirtaama 110 % ja
aerobiosan happipitoisuus 3,0-7,5 mg l-1 olosuhteista riippuen.. Kaikkien jatkuvatoimisten
analysaattoreiden todettiin tarvitsevan tarkkailua prosessinäytteen laboratorioanalyysin avulla.
Tutkimuksen tuloksia tulkittaessa nousi esille seuraavia jatkotutkimusehdotuksia: Kuinka pienellä
aerobiosalla kantoainelinja olisi pystynyt nitrifioimaan ympäri vuoden vähintään yhtä hyvin kuin
vapaan lietteen linja? Deterministisen tai muun mallin sovittaminen kantoainelinjan tyyppiselle
hybridiprosessille ja mallin verifiointi. Kantoainelinjan tyyppisen  prosessin nitrifikaation
lämpötilariippuvuuden tarkastelu. Biofilmin ja vapaan aktiivilietteen välisten vuorovaikutusten
selvittäminen prosessin optimaalisen mitoituksen, kantoaineen täyttöprosentin ja vaadittavan
tehollisen pinta-alan sekä ajo-olosuhteiden kannalta. Kantoainelinjan tyyppisen prosessin lieteiän
laskeminen niin, että se on nitrifikaation kannalta merkityksellinen ja mikä on rajoittava lieteikä sekä
mistä se riippuu.
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Abstract
The enhancing of nitrification with free-swimming carriers was studied on this thesis. In the Literature
part the prevailing theory of nitrification was reviewed, as well as biofilm processes and the research
concerning biofilms and alternative biological processes to nitrification. In the Experimental part a
process with biological nitrogen and phosphorus removal with a nitrifying biofilm was studied. The
experiments were conducted in semi-technical scale. The following conclusions were made in the
study: The nitrification rate of 1,3 gNO3-N m-2 d-1 is critical in dimensioning, and a higher rate
probably cannot be used as the basis of dimensioning, because the maximal rate (2,0 gNO3-N m-2 d-1)
cannot be utilized in practice. In a low temperature, e.g. 10 º C, the rate to be chosen would be 0,75
gNO3-N m-2 d-1 or lower. A process similar to the carrier line could be dimensioned to a smaller
volume than the process based on bare activated sludge, if the basis of the dimensioning is the lowest
temperature of the year following the melting of snow, as is common in Nordic countries. In these
limiting conditions the higher nitrification potential of the carrier line became evident more clearly
than in normal conditions. When the nitrification rates were compared to those reached by a hybrid
process with a fixed  carrier combined to activated sludge (Germain et al., 2007), 0,16-0,34 gNH4-N
m-2 d-1 (8-9,2 ºC) ja 0,18-0,80 gNH4-N m-2 d-1 (14-19,5 ºC), it can be noticed that the rates reached in
this study were higher in respective temperatures. The concentration of dissolved oxygen could be
used as a control parameter in a hybrid process. The nitrification in the carrier line was limited by the
concentration dissolved oxygen half of the time and the concentration of ammonium half of the time.
The optimal running parameters of the carrier line were depending on conditions: return sludge flow
100-150 %, nitrate recycle flow 115-150 %, anoxic recycle flow 110 % and the concentration of
dissolved oxygen 3,0-7,5 mg l-1 according to a simplex optimization.. All the online analyzers needed
monitoring with the laboratory analyses process samples. The following further studies arose from this
thesis: What would be the minimal size of the carrier line year round at least as well as the activated
sludge line? Fitting of a deterministic or other model to a process similar to the carrier line and
verifying it. The A study of the temperature dependence of nitrification in a process similar to the
carrier line. Studying the interactions between the biofilm and activated sludge considering the optimal
dimensioning of the process, the filling rate of the carrier and the required effective area as well as the
running conditions. The calculation of the sludge age in a process similar to the carrier line sot that it
would be meaningful considering nitrification as well as the limiting sludge age and which parameters
it depends on.
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Lyhenne- ja symboliluettelo

4NH,Ar  = Ammoniumin häviämisnopeus biofilmin kantoaineen pinta-alaa kohti

4NHS  = Ammoniumionien konsentraatio

4NH,A½k  = Ammoniumionien reaktionopeusvakio puolen kertaluvun reaktiossa.

2OD  = Hapen diffuusiokerroin

BOD,O2
 = Hapen ja orgaanisen aineen reaktion stoikiometrinen suhde

c tO2

* ( )  = Hapen kyllästyspitoisuus vedessä koelämpötilassa

cO2
 = Hapen pitoisuus aerobiosassa

o,sK  = Hapen puolikyllästysvakio

2O,A½k  = Hapen reaktionopeusvakio puolen kertaluvun reaktiossa.

 = Lämpötilavakio

obs,n  = Nitrifikaatiobakteerien havaittu spesifinen kasvunopeus,

max,n  = Nitrifikaation maksimaalinen spesifinen kasvunopeus,

n,vr  = Nitrifikaation tilavuusreaktionopeus

n,dk  = Nitrifikaatio-organismien endogeenihajoamisvakio

4NH,sK  = Puolinopeusvakio, substraatin (ammonium) konsentraatio puolella maksimaalisesta

substraatin kulutusnopeudesta

 = Virtaavan nesteen dynaaminen viskositeetti

4NHD = Ammoniumionien diffuusiokerroin

4NHS = Ammoniumionien konsentraatio liuoksessa

42 NH,O = Hapen ja ammoniumin reaktion stoikiometrinen suhde

2OS = Hapen konsentraatio liuoksessa

cPO P, i4
= Puhdistetun veden ortofosfaattifosforipitoisuus hetkellä i

c (NH N NO N), i4 3
= Puhdistetun veden yhteenlaskettu ammonium- ja nitraattityppipitoisuus

hetkellä i

Ac = Kantoaineen pinta-ala
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AER = Aerobinen aktiivilieteosasto

ANA= Anaerobinen aktiivilieteosasto

ANO = Anoksinen aktiivilieteosasto

AUR = Ammonium uptake rate, ammoniumin kulutusnopeus

AVL = Asukasvastineluku

BOD7 (ATU) = Biokemiallinen hapenkulutus allyylitiourealisäyksellä

C0 = Sisään tulevan virtauksen substraattikonsentraatio

CANON = Completely Autotrophic Nitrogen Removal over Nitrite, eräs typenpoistoprosessi

CN = Yhteenlaskettu ammonium-, nitraatti- ja nitriittitypen pitoisuus puhdistetussa vedessä

CN,in = Kokonaistypen konsentraatio tulovirtaamassa

CN,out = Ammoniumtypen konsentraatio poistuvassa virtaamassa

CODCr = Kemiallinen hapenkulutus määritettynä dikromaattimenetelmällä

CP = Liukoisen ortofosfaattifosforin pitoisuus puhdistetussa vedessä

d = Kantoaineen rakeiden halkaisija

Da = Damköhlerin luku

DBOD = Liukoisen BOD:n diffuusiokerroin

DGGE = Denaturing Gradient Gel Electrophoresis

DN-prosessi = Typenpoistoprosessi, jossa denitrifikaatiovaihe on enne  nitrifikaatiovaihetta

DO = Liuenneen hapen konsentraatio

DO = Liuennen hapen pitoisuus

DSVI = Diluted sludge volume index, lietteen laskeutuvuus

EC50-arvo = Laimennussuhde kun jätevettä on laimennettu niin paljon, että inhibitio on 50 %.

F = Optimointifunktio

Fekok = Kokonaisrauta

HELCOM = Helsinki Commission

IFAS = Integroitu kiinteäkantoaineinen aktiivilieteprosessi

KAPA = Kantoaineen ominaispinta-ala, 500 m2 m-3

KMT = Kaldnes Miljöteknologi AS, kantoainekappaleiden toimittaja

Ks = Massan siirtonopeus

MBBR/AS = liikkuvapatjainen biofilmireaktori yhdistettynä aktiivilieteprosessiin

MCRT(min) = Minimilieteikä



12

MLFS = Mixed liquor fixed solids, biofilmissä olevan lietteen pitoisuus laskettuna

aktiivilietealtaan tilavuutta kohti

MLSS = Mixed liquor suspended solids, aktiivilietteen kiintoaineen pitoisuus

n = 15 minuutin jaksojen kokonaislukumäärä tarkasteluajan kuluessa.

ND-prosessi = Typenpoistoprosessi, jossa nitrifikaatiovaihe on ennen denitrifikaatiovaihetta

NH4_NNIT = koko prosessissa nitrifioitunut ammoniumtyppi

Nkok = Kokonaistyppi

Nox = Eräs typenpoistoprosessi

OLAND = Eräs typenpoistoprosessi

PID = Säädintyyppi

Pkok = Kokonaisfosfori

PO4
3--P = Ortofosfaattifosfori

Qin = Sisääntuleva jätevesivirtaama

Qout = Poistovirtaama

QT  = Tulovirtaama

Qt, i = Tulovirtaama hetkellä i

Re = Reynoldsin luku

RX = Hapetus-pelkistys -potentiaali

SB = Lietepatjan pinnankorkeus

SBOD = Liukoisen BOD:n konsentraatio liuoksessa

Sharon = Single reactor system for High Ammonium Removal Over Nitrite, eräs

ammoniumin poistoprosessi

T = Lämpötila

UCT = University of Cape Town, Biologinen ravinteidenpoistoprosessi

v = Nesteen lineaarinen virtausnopeus

VAER = Aerobisen osan tilavuus

Vmax = Maksimaalinen konversiokerroin

Xn = Biomassan (nitrifikaatio-organismien) konsentraatio

Yn,max = Maksimi saantovakio

= Virtaavan nesteen tiheys
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1 Johdanto

Biologista typen- ja fosforinpoistoa on tutkittu Suomessa ja muualla maailmassa jo pitkään.

Typenpoistoa voidaan pitää vakiintuneena teknologiana ja sen perusprosessien suunnittelu

osataan. Biologinen fosforinpoisto on keksitty jo 1960-luvulla, mutta sen

toimintamekanismeja ei silti vielä tiedetä tarkkaan.

Tämän työn tarkoituksena on selvittää ravinteidenpoiston toimivuutta Suomen oloissa,

keskittyen erityisesti nitrifikaatioon. Aineistona on käytetty Suomenojan koepuhdistamossa

tehtyjä kokeita vuosina 1995-1997 (tutkimushanke Biologinen ravinteidenpoisto

yhdyskuntien jätevesistä). Tästä tutkimuksesta on valmistunut muita opinnäytetöitä (Aurola

1999, Hakkila 1999). Tässä työssä keskitytään nitrifikaatioon, jota tutkimuksen aikana

tehostettiin vapaasti kelluvilla kantoainekappaleilla.

Nitrifikaatio on typenpoiston toinen osaprosessi (toinen on denitrifikaatio) ja sen perusteet

tunnetaan hyvin. Nitrifikaatio on typenpoistoa rajoittava prosessi, koska sitä nitrifioivat

mikro-organismit kasvavat hitaasti ja itse reaktio on myös osaltaan hidas. Kirjallisuusosassa

keskitytään nitrifikaatioon. Toinen kirjallisuusosan keskittymiskohde on biofilmiprosessit,

koska vapaasti kelluvista kantoainekappaleista nitrifikaatiolle saatu hyöty perustuu biofilmiin.

Kirjallisuusosan lopussa on keskusteltu jonkin verran nitrifikaatiolle vaihtoehtoisista

biologisista typenpoistomenetelmistä.

Kokeellisessa osassa keskitytään seuraaviin aiheisiin: jatkuvatoimisten analysaattoreiden

laadunvarmistus, kantoaineprosessin ja aktiivilieteprosessin väliset erot toiminnassa,

prosessien ravinnetaseet, nitrifikaation prosessinopeudet ja kantoaineprosessin optimaalinen

ohjaus stationääritilassa. Työn tarkoituksena on parantaa tietämystä biologisen

ravinteidenpoistoprosessin suunnittelusta, varustuksesta ja ohjauksesta.

Tutkimuskysymykset:

Millaisia reaktionopeuksia kantoaineella tehostetussa nitrifikaatiossa saavutetaan

yhdessä biologisen fosforinpoiston kanssa?
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Miten kantoainelinjan tyyppinen biofilmiin ja vapaaseen aktiivilietteeseen perustuva

hybridiprosessi mitoitetaan?

Mitkä ovat kantoainelinjan tyyppisen hybridiprosessin optimiajo-olosuhteet?

Miten varmistetaan jatkuvatoimisten analysaattoreiden tuottaman tiedon oikeellisuus?
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KIRJALLINEN OSA

2 Nitrifikaatio

Nitrifikaation perusteet on selitetty useissa alan perusoppikirjoissa, joista seuraaviin tämä

teksti pääosin perustuu: Metcalf & Eddy (2003), Henze et. al. (2002). Nitrifikaatio on

mikrobiologinen reaktio, joka tapahtuu tiettyjen bakteerien soluhengityksen yhteydessä.

Nitrifikaatiobakteerit ovat yleensä kemoautotrofeja eli ottavat energiaa epäorgaanisten

yhdisteiden hapettumisesta. Ne ovat obligatorisesti aerobisia organismeja eli eivät kasva

hapettomissa oloissa.  Nitrifikaatioreaktiossa ammomiumioneista muodostuu hapettumalla

ensin nitriitti-ioneja (nitritaatio, yhtälö 1) ja sen jälkeen nitraatti-ioneja (nitrataatio, yhtälö 2).

H2OHNOO
2
3NH 2224 (1)

322 NOO
2
1NO (2)

Reaktio 1 tuottaa vetyioneja eli se kuluttaa veden alkaliteettia ja voi aiheuttaa pH:n laskua.

Nitrifikaatio voi siis itsessään luoda sellaiset olosuhteet, joissa se ei voi toimia. Nitrifikaation

osareaktioista nitritaatio on hitaampi eli se pullonkaula, joka määrää kokonaisreaktion

nopeuden.

Nitrifikaatiota hyödynnetään yleisesti jätevedenpuhdistuksessa. Nitrifikaation yleisimmät

bakteerit ovat Nitrosomonas (nitritaatio) ja Nitrobacter (nitrataatio). Myös seuraavien

bakteerisukujen on raportoitu nitritoivan Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosolobus ja

Nitrosorobrio sekä nitratoivan Nitrococcus, Nitrospira, Nitrospina ja Nitroeystis. Muitakin

nitrifioivia bakteerisukuja on runsaasti.

Aktiivilietteessä on havaittu sekä nitritaatio- että nitrataatiobakteerien olevan kertyneenä

flokkien sisäosiin. Analyysimenetelminä olivat fluoresoiva in situ hybridisaatio (FISH) ja
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konfokaalilasermikroskopia. Alkueläinten havaittiin häiritsevän molempien

bakteeripopulaatioiden toimintaa, joskaan ne eivät vähentäneet niitten lukumääriä (Pogue ja

Gilbride, 2007).

Nitrifikaatio on erityisen tärkeää toteuttaa sellaisille jätevesille, jotka lasketaan puhdistettuina

vähähappisiin vesistöihin. Ammoniumionien nitrifioituminen kuluttaa vastaanottavassa

vesistössä runsaasti happea, mikä heikentää eliöiden elinolosuhteita. Sen lisäksi ammonium

toimii myös rehevöittävänä typen lähteenä.

Nitrifikaation kinetiikkaa voidaan kuvailla Monodin yhtälöllä

n,d
NH,sNH

NH
max,nobs,n k

KS
S

44

4 (3)

obs,n  = nitrifikaatiobakteerien havaittu spesifinen kasvunopeus, g (uusia soluja) (g solujen

kokonaismäärä)-1 d-1

max,n  = nitrifikaation maksimaalinen spesifinen kasvunopeus, g (uusia soluja) (g solujen

kokonaismäärä) -1 d-1

4NHS  = ammoniumionien konsentraatio, g m-3

4NH,sK  = puolinopeusvakio, substraatin (ammonium) konsentraatio puolella maksimaalisesta

substraatin kulutusnopeudesta, g m-3

n,dk  = nitrifikaatio-organismien endogeenihajoamisvakio, gVSS (gVSS)-1 d-1

Nitrifikaationopeudet riippuvat aktiivilietteessä hapen pitoisuudesta. Tämän vaikutusta

voidaan kuvailla liittämällä yhtälöön 3 hapen pitoisuutta kuvaava osa:

n,d
oNH,sNH

NH
max,nobs,n k

DOK
DO

KS
S

44

4 (4)

DO = liuenneen hapen konsentraatio, g m-3,
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o,sK  = hapen puolikyllästysvakio, g m-3 ja

20T
max.nmax,n e)C20()T( (5)

T = lämpötila, C

ja  = lämpötilavakio, 1C .

Yhtälö 5 kuvaa nitrifikaation maksimaalisen spesifisen kasvunopeuden lämpötilariippuvuutta.

Nitrifikaatiobakteereiden kasvunopeuden reaktionopeuteen sitoo seuraava yhtälö:

n
max,n

obs,n
n,v X

Y
r (6)

n,vr  = nitrifikaation tilavuusreaktionopeus, g m-3 d-1

Xn = biomassan (nitrifikaatio-organismien) konsentraatio, g m-3

Yn,max = maksimi saantovakio, gVSS (g muodostunut NOx-N) -1

Taulukossa 1 on esitettynä tyypillisiä nitrifikaation reaktionopeusvakioita lämpötilassa 20

astetta. Taulukosta huomataan, että ammoniumin hapetusreaktio on määräävä tekijä

kokonaisreaktion kannalta.
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Taulukko 1. Nitrifikaation reaktionopeusvakioita lämpötilassa 20 astetta. (Henze at al.2002,
koottu eri lähteistä).

Symboli Yksikkö Ammoniumin

hapetusreaktio

Nitriitin

hapetusreaktio

Kokonaisreaktio

Maksimi spesifinen

kasvunopeus
max,n

g (uusia soluja) g-1

(solujen

kokonaismäärä) d-1

0,6-0,8 0,6-1,0 0,6-0,8

Puolinopeusvakio
4NH,sK g m-3 0,3-0,7 0,8-1,2 0,3-0,7

Puolikyllästysvakio
o,sK g m-3 0,5-1,0 0,5-1,5 0,5-1,0

Maksimi saantovakio Yn,max gVSS (g

muodostunut NOx-

N) -1

0,10-0,12 0,05-0,07 0,15-0,20

Endogeenihajoamisv

akio
n,dk gVSS (gVSS)-1 d-1 0,03-0,06 0,03-0,06 0,03-0,06

Lämpötilavakio 1C 0,08-0,12 0,07-1,10 0,08-0,12

2.1 Nitrifikaation soveltaminen

Nitrifikaation hyödyntämisen edellytyksiä ovat:

1. Riittävä konsentraatio nitrifikaatiobakteereja

a. Alussa käytetään ymppiä toimivasta nitrifikaatiolaitoksesta

b. Riittävän pitkä mikrobien kasvuaika (lieteikä aktiivilieteprosessissa)

c. Riittävän alhainen orgaanisen aineen kuorma

2. Riittävästi happea

3. pH yli vähintään 6,5, mieluiten yli 6,8. Optimi-pH on 7,5-8,5. Täysi inhibitio tapahtuu

pH:ssa 5,8.

4. Ammoniumioneja nitrifioitavaksi

5. Riittävän pitkä kokonaisviipymä reaktion loppuunsaattamiseen

Nitrifikaatio on käytännön sovelluksissa herkkä reagoimaan ulkoisiin muutoksiin

nitrifikaatiobakteereiden hitaasta kasvunopeudesta johtuen. Sitä häiritseviä tekijöitä on

esitetty Taulukossa 2. Taulukossa on myös kuvattu karkeasti sitä, miten kuhunkin

häiritsevään tekijään voidaan varautua. Yleisesti nitrifikaatiota pidetään typenpoistoprosessin
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pullonkaulana. Kun nitrifikaatio on suunniteltu toimivaksi, yleensä myös typenpoisto toimii

hyvin. Denitrifikaatio on vähemmän herkkä ympäristötekijöiden vaikutuksille kuin

nitrifikaatio.

Taulukko 2. Nitrifikaatiota jätevedenpuhdistusprosessissa häiritseviä tekijöitä (soveltaen
Tillman 1996, Metcalf & Eddy, 2003 ja Henze et al.  2002)
Häiritsevä tekijä Miten häiritsee Miten korjataan

Alhainen happipitoisuus,

huono ilmastus altaan

kulmissa.

Alhainen happipitoisuus (~<2 mg O2 l-1)

estää nitrifikaatiobakteereja toimimasta.

Lisätään ilmastusta. Mahdollisesti

uusitaan ilmastusjärjestelmä

tehokkaammaksi

Myrkyt, spesifiset myrkyt

tulevan jäteveden joukossa

Hidastaa nitrifikaatiobakteerien toimintaa

solutasolla. Lopputuloksena

nitrifikaatiobakteereita huuhtoutuvat pois

systeemistä ja tämä heikentää

nitrifikaatiota.

Poistetaan myrkkyjen lähde. Lisätään

prosessin viipymää tai alun perin

valitaan prosessi sellaiseksi, että se

kestää myrkkyjä paremmin ja toipuu

niiden vaikutuksesta nopeammin.

Virtaamavaihtelut Nostaa tulevaa ammoniumkuormaa, osa

saattaa päästä prosessin läpi ja näkyy

puhdistetussa vedessä piikkinä.

Ohitetaan suurten virtaamien aikaan

vesiä nitrifikaation suojelemiseksi.

Valitaan prosessin  ja erityisesti

laskeutuksen viipymä riittävän

pitkäksi. Tasataan virtaamaa. Uusitaan

viemäriverkostoa niin, että se kuljettaa

vähemmän hule- ja vuotovesiä.

pH ja sen vaihtelut sekä

alkaliteetti

Liian alhainen pH estää

nitrifikaatiobakteerien toimintaa. tiettyyn

pH:hon tottuneet nitrifikaatiobakteerit

vaativat tottumisajan uuteen pH:hon.

Jäteveden alkaliteetti puskuroi pH:n laskua

vastaan.

Lisätään alkalointikemikaalia (kalkki,

sooda tms.) ilmastusaltaaseen.

Lisätään prosessiin denitrifikaatio DN-

prosessina. HUOM. Nitrifikaatio

itsessään kuluttaa alkaliteettia ja voi

aiheuttaa pH:n laskua.

Suuri orgaaninen

kuormitus

Vaikuttaa välillisesti siten, että

nitrifikaatiobakteerien kasvu estyy, koska

orgaanista ainetta poistavat heterotrofiset

bakteerit kasvavat nopeammin ja peittävät

nitrifikaatiobakteerikasvustot.

Nitrifikaatiobakteerit eivät näin ollen saa

riittävästi happea koska heterotrofit

kuluttavat sitä.

Leikataan orgaanista kuormaa

esisaostuksella. Valitaan DN-prosessi,

joka kuluttaa orgaanista kuormaa

ennen nitrifikaatio-osaa.

Alhainen lietteen ikä Nitrifikaatiobakteerit kasvavat hitaammin

kuin heterotrofit ja lyhyt lieteikä aiheuttaa

Vähennetään lietteen poistoa.
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Taulukko 2. Nitrifikaatiota jätevedenpuhdistusprosessissa häiritseviä tekijöitä (soveltaen
Tillman 1996, Metcalf & Eddy, 2003 ja Henze et al.  2002)
Häiritsevä tekijä Miten häiritsee Miten korjataan

sen, että nitrifikaatiobakteerit huuhtoutuvat

pois prosessista

Lämpötila ja sen vaihtelut Nitrifikaatiobakteerien metabolia  hidastuu

lämpötilan laskiessa.

Valitaan suunnitteluvaiheessa riittävän

pitkä viipymä prosessin matalimman

lämpötilan mukaan. Uusitaan

viemäriverkostoa niin, että se kuljettaa

vähemmän vuotovesiä.

Nitrifikaatiobakteerien kasvunopeus riippuu lämpötilasta Kuvan 1 mukaisesti (Henze et al.

2002). Optimikasvulämpötila on noin 30-35 asteen kohdalla. Nitrifikaatiobakteerit ovat

lämpötilaherkkiä (Kuva 2, Henze et al.  2002). Äkilliset lämpötilan laskut (c, Kuva 2)

vaikuttavat enemmän kuin hidas lasku (käyrä, Kuva 2), jolloin mikrobikannalla on aikaa

tottua uuteen lämpötilaan. Lämpötilan nopea nousu (a, Kuva 2) ei nopeuta

nitrifikaatiobakteerien toimintaa niin paljon kuin hidas nousu (käyrä, Kuva 2), jolloin

bakteerit ehtivät tottua.

Kuva 1. Nitrifikaatiobakteerien kasvunopeuskäyrä (Henze et al.  2002)
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Kuva 2. Nitrifikaatiobakteerien lämpötilaherkkyys. Yhtenäinen käyrä kuvaa hitaan
lämpötilanmuutoksen vaikutusta, a = nopea lämpeneminen, b = adaptaatio nopean
lämpenemisen jälkeen (hidas), c = nopea viileneminen ja d = adaptaatio nopean viilenemisen
jälkeen (hidas). (Henze et al.  2002)

Nitrifikaation pH-herkkyys voi selittyä osaksi substraatti-inhibition avulla. Vapaa ammonium

ja vapaa typpihapoke voivat inhiboida sekä ammoniumin että nitriitin hapetusta. Ammonium

ja typpihapoke voivat siis toimia sekä substraattina että korkeammissa pitoisuuksissa

inhibiittoreina. Tätä on havainnollistettu Kuvassa 3 (Henze et al.  2002) ammoniumionien ja

nitriitti-ionien hapettumisreaktioiden ja kokonaisreaktion osalta. Osittainen inhibitio tarkoittaa

sitä, että reaktio ei esty vaan ainoastaan hidastuu. Joitakin nitrifikaatiota inhiboivia metalleja

ja orgaanisia yhdisteitä häiritsevine konsentraatioineen on lueteltu Taulukoissa 3 ja 4 (Henze

et al. 2002).

Yleensä nitrifikaation tiedetään vaativan hieman korkeampia happipitoisuuksia kuin

tavanomaisen aktiivilieteprosessin. Kuitenkin niinkin alhaista happipitoisuutta kuin

1-1,5 mgl-1 on käytetty aktiivilieteprosessissa täydessä mittakaavassa (Urbain et al.  2001).

Noosan puhdistamolla Australiassa on useita eri osastoja, joissa nitrifikaatio tapahtuu:

anaerobisen ja anoksisen osaston jälkeen on kolme aerobista osastoa nitrifikaatiolle ja niiden

happipitoisuuksien säätöarvot olivat alenevasti 1,5 mgl-1, 1,25 mgl-1l ja 1,0 mgl-1. Näiden

osastojen jälkeen oli vielä anoksinen osasto ja aerobinen osasto, jonka happipitoisuus oli 1,5
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mgl-1. Alhaisista hapen pitoisuuksista huolimatta laitos pystyi täyteen nitrifikaatioon. Hapen

säätöarvot olivat alhaisia ilmeisesti säästösyistä.

Kuva 3. Nitrifikaation inhibitio omista lähtö- ja lopputuotteistaan. (Henze et al.  2002)
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Taulukko 3. Nitrifikaatiota inhiboivia metalleja ja konsentraatioita (Henze et al.  2002).
Metalli Konsentraatio

g m-3

Vaikutus

Cu 0,05-0,56 Nitrosomonaksen aktiivisuus inhiboituu (puhdasviljelmä)

Cu 4 Ei olennaista inhibitiota aktiivilietteessä

Cu 150 75 % inhibitio aktiivilietteessä

Ni >0,25 Nitrosomonaksen kasvu inhiboituu (puhdasviljelmä)

Cr3+ >0,25 Nitrosomonaksen kasvu inhiboituu (puhdasviljelmä)

Cr3+ 118 75 % inhibitio aktiivilietteessä

Zn 0,08-0,5 Nitrosomonaksen inhiboituminen (puhdasviljelmä)

Co 0,08-0,5 Nitrosomonaksen inhiboituminen (puhdasviljelmä)

Taulukko 4. Joidenkin orgaanisten aiheiden nitrifikaatiota inhiboivat konsentraatiot.
(Tomlinson et al.  1966)
Yhdiste Kaava 75 %:sen inhibition aiheuttava

konsentraatio (mgl-1)

Tiourea (NH2)2CS 0,076

Tioasetamidi CH3CS.NH2 0,53

Fenoli C6H5OH 5,6

Skatoli C6H4NHCHCCH3 7,0

Aniliini C6H5NH2 7,7

Kloroformi CHCl3 18

Strykniinihydrokloridi C21H22O2N2.HCl.2H2O 175

Streptomysiini C21H39N7O12 400*

Asetoni CH3COCH3 2 000

Etanoli C2H5OH 2 400

*Suurin testattu annos, mutta ei vaikutusta

2.2 Inhibitio ja toksisuustestit

Inhibitio voi vaikuttaa jätevedenpuhdistamolla kahdella tapaa: äkillisenä nitrifikaation

heikkenemisenä tai jatkuvana nitrifikaatiokapasiteetin alentumisena. Näistä ensin mainittu on

helposti havaittavissa, mutta toinen on vaikeammin havaittava ja tulee esille kenties vain

silloin, kun laitoksen koko kapasiteettia tarvitaan.
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Käsiteltävän veden inhibitiota nitrifikaatiolle voidaan testata erityisillä panostesteillä. Mm.

Arvin et al.  (1994) ovat kehittänyt testin tähän tarkoitukseen. Testiä on muokattu Ruotsissa

(SNV 1995). Testistä on erityisesti hyötyä, kun suunnitellaan uutta laitosta ja halutaan tietää

mitoitusta varten jäteveden toksisuus nitrifikaatiolle. Kun toksisuusinhibition aste tiedetään,

voidaan laitoksen nitrifikaatio mitoittaa tarkemmin vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi.

Toksisuustestillä voidaan myös seurata inhibitiota eri vuosina ja vuodenaikoina.

Jönsson et al.  (2001) selvittivät nitrifikaation inhibitiota 109 jätevedenpuhdistamolla

Ruotsissa. Yli 20 %:n inhibitiota löytyi vain neljällä prosentilla laitoksista.

Nitrifikaatiobakteerien puhdasviljelmät osoittivat inhibitiota useammin, 45 %:ssa tapauksista.

Jatkuvasti eniten inhibitiota esiintyi laitoksilla, joiden viemäröintiverkossa oli useita

erityyppisiä teollisuuslaitoksia.

Jönsson (2001) on väitöskirjassaan selvittänyt nitrifikaation inhibition lähteitä, arviointia ja

ehkäisyä. Hän käytti lyhytkestoista seulontatestiä (Kuva 4). Testissä jäteveden inhibitiota

verrataan hanaveden inhibitioon, joka otetaan nollatasoksi. Testi kertoo ns. EC50-arvon, eli

laimennussuhteen kun jätevettä on laimennettu niin paljon, että inhibitio on 50 %. Inhibitio

voidaan myös testata muille laimennussuhteille, jolloin saadaan inhibitiokäyrä (Kuva 5).

Käyrästä on hyötyä erityisesti silloin kun halutaan päättää kuinka paljon tiettyä

teollisuusjätevettä voidaan laskea tietyn puhdistamon viemäriin.
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Kuva 4. Lyhytkestoinen nitrifikaation inhibition seulontatesti. (Jönsson 2001)

Kuva 5. Esimerkki inhibitiokäyrästä. (Jönsson 2001)

Inhibition aiheuttajia ovat useimmin teollisuusjätevedet. Niiden koostumus riippuu täysin

siitä, millaisia teollisuuslaitokset ovat. Monentyyppiset teollisuuslaitokset tuottavat inhiboivia

jätevesiä ja on mahdotonta osoittaa vain yhtä tietyntyyppistä teollisuutta, jonka vedet olisivat

eniten inhiboivia. Inhibitio voi olla lähtöisin myös laitoksen sisäisistä prosesseista, esim.

lietteen kuivauksesta ja poltosta (Kuva 6).
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Kuva 6. Esimerkki lietteen polttokaasujen pesuveden ja lietteenkuivauksen rejektiveden
inhibitiokäyristä. (Jönsson 2001, Sinkjær et al.   1996)

Äkillisiin inhibitiotapauksiin voidaan varautua etukäteen tarkkailemalla säännöllisesti

viemäriverkoston eri haaroja kauempana puhdistamosta. Inhibition lähde voidaan löytää joko

järjestämällä näytteenotto teollisuuslaitoskohtaisesti tai kustakin viemärin haarasta erikseen

tarkentamalla. Jälkikäteen yksittäisen teollisuudesta peräisin olevan inhibitiotapauksen jäljille

on melko vaikea päästä.

Inhibitio voi olla joko palautuvaa tai palautumatonta. Äkillisen palautumattoman inhibition

vaikutukset ovat huomattavasti hankalammat kuin palautuvan. Ensin mainitussa tapauksessa

täytyy odottaa kunnes kasvaa uusi nitrifikaatiokanta, koska edellinen kanta huuhtoutui pois

osittain tai kokonaan tuhoutuneena. Palautuva inhibitio voi olla joko substraatin

(ammoniumioni) kanssa kilpailevaa tai ei-kilpailevaa. Kilpaileva inhibitio riippuu substraatin

konsentraatiosta siten, että jos substraattia on ylimäärin, inhibitio on vähäisempää, ja jos taas

substraattia on vähän, on inhibitio merkittävämpää. Ei-kilpaileva inhibitio ei riipu substraatin

konsentraatiosta.

Nitrifikaatiobakteerien on todettu olevan herkkiä omille substraateilleen, ammoniumioneille

ja nitriitti-ioneille (Painter 1970, Anthonisen 1976).

Yhdyskuntajätevedenjätevedenpuhdistamon olosuhteissa kummankaan konsentraatiot eivät

tavallisesti rajoita nitrifikaatiota (Sharma ja Ahlert, 1977). Anthonisen (1976) havaitsi, että
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ammoniumin hapettajat inhiboituivat täysin pitoisuudessa 150 g m-3 NH3 ja inhibitiota ei

voinut havaita pitoisuudessa 10 g m-3 NH3. Nitriitin hapettajat inhiboituivat täysin

pitoisuudessa 2,8 g m-3 HNO2 ja inhibitiota ei voinut havaita pitoisuudessa 0,2 g m-3 HNO2.

(Kuva 7, Jönsson 2001).

Kuva 7. Nitrifikaation inhibitio vapaan ammoniakin (NH3), vapaan typpihapokkeen
(HNO2) ja pH:n funktiona. FA = vapaa NH3, FNA = vapaa HNO2, harmaa suorakaide kuvaa
Jönssonin inhibitiotestien olosuhteita.  (Jönsson 2001, Anthonisenin 1976 mukaan)

Inhibitiota voidaan kontrolloida seuraavasti (Jönsson 2001):

Toimitaan inhibition estämiseksi, kun on todettu, että verkostossa on inhibition

lähteitä.

o Tehdään suunnitelma äkillisten inhibitiotilanteiden varalta.

o Etsitään syyt ja selitykset kullekin tapaukselle.
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o Estetään tulevat tapaukset ja vähennetään inhiboivien aineiden määrää yleensä

o Tutkitaan verkosto toksisia aineita päästävien teollisuuslaitosten

identifioimiseksi.

o Tutkitaan kunkin teollisuuslaitoksen jätevedet erikseen.

o Asetetaan teollisuuslaitoskohtaiset niiden jäteveden aiheuttamasta inhibitiosta

riippuvat päästörajat nitrifikaation suojelemiseksi.

Nitrifioivia laitoksia suunnitellessa otetaan huomioon toksiset jätevedet.

o Tutkitaan käsiteltävä jätevesi ennen suunnittelua.

o Tehdään pilotkokeita suunnittelun avuksi.

o Mitoitetaan laitos kestämään tiettyä inhibitiota.

Jäteveden biologinen detoksifikaatio, mikäli inhiboivat aineet ovat biologisesti

hajotettavissa vähemmän inhiboiviksi.

Kehitellään uusia prosessivaihtoehtoja inhibition kontrollointiin.

2.3 Nitrifikaatio biofilmiprosesseissa

Koska nitrifikaatio on hidas ja herkkä mikrobiologinen prosessi, sen tehostamiseksi,

varmistamiseksi ja tasoittamiseksi on kehitelty erilaisia menetelmiä.

Nitrifikaatiobakteerit ovat hitaampia kasvamaan kuin heterotrofiset orgaanista ainetta

substraattinaan käyttävät bakteerit ja näin ollen niille on hyötyä siitä, että ne pääsevät

kasvamaan rauhassa pitkiä aikoja ilman, että niitä poistetaan prosessista. Biofilmissä on

tällaiset olosuhteet. Syvemmällä biofilmissä bakteerit ovat myös enemmän suojassa kuin

vapaina tai flokkiin sidottuna.

Nitrifioiva biofilmiprosessi voidaan toteuttaa monella eri tavalla: biologisessa suodattimessa,

biologisessa leijupedissä, biosuotimessa, bioroottorissa, kiinteäpatjaisella kantoaineella tai

vapaasti kelluvalla kantoaineella. Kaksi jälkimmäistä voidaan toteuttaa myös

aktiivilietealtaassa, jolloin prosessissa on biofilmin sisältämän biomassan lisäksi vapaata

biomassaa (hybridiprosessi). Biofilmiprosesseihin voidaan myös lukea ne prosessit, joissa

käytetään kantoaineeseen immobilisoituja nitrifikaatiobakteereja. Yhteistä näille kaikille

sovelluksille on se, että niiden täytyy olla ilmastettuna.
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Biofilmin kantoaineina käytetään mitä moninaisimpia materiaaleja, esim. muovi, aktiivihiili,

hiekka, sora, keraamit, lekasora, kangaskuidut, ja kasviperäiset materiaalit. Muovit ovat

tyypillisiä materiaaleja vapaasti kelluviksi kantoaineiksi, hiekka, sora ja lekasora taas ovat

tyypillisiä suodatinsovelluksissa.

Biofilmiprosesseille on yhteistä se, että niillä pystytään pienentämään tarvittavaa

reaktoritilavuutta verrattuna suspendoitunutta lietettä hyödyntäviin reaktoreihin. Tästä on

seurauksena se, että sekä rakennettavat altaat ovat pienempiä että niiden tarvitsema pinta-ala

on pienempi kuin esimerkiksi aktiivilieteprosessilla.

Nitrifikaatio voidaan toteuttaa joko yksinään (esim. tertiäärikäsittely), orgaanisen aineen

poiston yhteydessä (esim. ND- tai DN-prosessi) tai yhdessä denitrifikaation ja orgaanisen

poiston kanssa (esim. jaksotetusti ilmastettu reaktori). Toteutustavalla on vaikutusta

mitoitukseen. Pelkkä nitrifikaatio vaatii pienemmät tilavuudet kuin yhdistettynä orgaanisen

aineen poistoon. DN-prosessissa vaadittava nitrifikaatiotilavuus on pienempi kuin ND-

prosessissa. Erilaisilla esikäsittelyillä (esim. esisaostus) voidaan muuttaa jäteveden typpi-

orgaaninen aine -suhdetta ND-prosessin nitrifikaation kannalta edullisemmaksi.

Nitrifioivien biofilmiprosessien tärkein mitoitusperuste on nitrifikaationopeus kantoaineen

käytettävissä olevaa ominaispinta-alaa kohti. Reaktoritilavuutta kohti laskettu reaktionopeus

pätee vain tapauskohtaisesti. Biofilmissä tapahtuvat reaktiot on sen verran monimutkaisia, että

mitoitukseen on järkevintä käyttää malleja. Useimmissa tapauksissa varsinkin isoimpia

laitoksia suunnitellessa on tarpeen selvittää joitakin mallien tarvitsemia parametreja

laboratorio- ja pilotkokein. (Harremoës 2003)

2.3.1 Pelkkä nitrifikaatio biofilmissä

Biofilmiteoria on Henzen et al.  (2002) mukaan edelleen käytetyin biofilmejä koskeva teoria

(Kuva 8, Henze et al.  2002). Se on puutteistaan huolimatta vielä käyttökelpoinen, koska

monimutkaisemmista malleista ei vielä ole välttämättä suunnittelutyökaluiksi. Diffuusio on

tärkein biofilmeissä esiintyvä ilmiö, joka erottaa ne aktiivilietteestä.
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Kuva 8. Diffuusio biofilmissä biofilmiteorian mukaan nitrifikaatiotilanteessa. S02 =
Hapen alkupitoisuus, SN = ammoniumtypen alkupitoisuus, C1 = vetykarbonaatin alkupitoisuus
ja C0 = hiilidioksidin alkupitoisuus.  (Henze et al.  2002).

Henzen et al.  (2002) mukaan nitrifikaatio ilman orgaanisen aineen poistoa koostuu liukoisten

aineiden reaktioista: ammoniumioneiden 4NH  ja hapen O2. Täten biofilmiteorian

edellytykset on täytetty.

Typpitase nitrifioivalle biofilmille on seuraavanlainen:

out,NoutcNH,Ain,Nin CQArCQ
4

(7)

Qin = sisääntuleva virtaama
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CN,in = kokonaistypen konsentraatio tulovirtaamassa

4NH,Ar  = ammoniumin häviämisnopeus biofilmin kantoaineen pinta-alaa kohti

Ac = kantoaineen pinta-ala

Qout = poistovirtaama

CN,out = ammoniumtypen konsentraatio poistuvassa virtaamassa

Pelkästään nitrifioivan prosessin nitrifikaatiota rajoittaa joko hapen tai ammoniumionien

konsentraatio. Biofilmin oletetaan käytännössä olevan vain osittain käytössä. Rajoituksen

kriteeri voidaan esittää seuraavasti:

3
2

3
4

NH,O
NH

O

O

NH

mgO
mNgNH3,0

D
D

S
S

42

4

2

2

4 (8)

4NHS = ammoniumionien konsentraatio liuoksessa

2OS = hapen konsentraatio liuoksessa

2OD  = hapen diffuusiokerroin

4NHD = ammoniumionien diffuusiokerroin

42 NH,O = hapen ja ammoniumin reaktion stoikiometrinen suhde (4,25 g O2 ( NgNH4 )-1).

Jos
4NHS > 0,3

2OS , on happi rajoittava tekijä ja reaktionopeus on:

½
ONH,OO,A½n,A 2422

S/kr (9)

2O,A½k  = hapen reaktionopeusvakio puolen kertaluvun reaktiossa.

Jos
4NHS <0,3

2OS , on ammonium rajoittava tekijä ja reaktionopeus saadaan seuraavasti:

½
NHNH,A½n,A 44

Skr (10)
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4NH,A½k  = ammoniumionien reaktionopeusvakio puolen kertaluvun reaktiossa.

Riippuu olosuhteista, kumpaa reaktionopeusyhtälöä käytetään, yhtälöä 9 vai 10. Usein

nitrifioiva biofilmiprosessi muuttuu happirajoitteisesta ammoniumrajoitteiseksi. Tällöin on

tarpeen tehdä kaksi erillistä laskelmaa. Metcalf & Eddyn (2003) mukaan

nitrifikaatiokuormitus pelkästään nitrifioivalle biofilmiprosessille vaihtelee välillä 0,5-2,5

gNH4-N m-2 d-1.

pH:n vaikutusta biofilmissä tarkasteltaessa on otettava huomioon myös nitrifikaatiossa

kuluvien vetykarbonaatti-ionien diffuusio biofilmiin ja nitrifikaatiossa muodostuvan

hiilidioksidin diffuusio ulos biofilmistä. Kuvassa 9 on havainnollistettu yhdistettyä pH-,

ammonium- ja happirajoitteisuutta.

Kuva 9. Nitrifikaatiossa kuluvien yhdisteiden pitoisuuksien suhteet määräävät sen, mikä
tekijä on kulloinkin rajoittava.(Henze et al.  2002)

2.3.2 Nitrifikaatio ja orgaanisen aineen poisto biofilmissä

Kun samassa biofilmiprosessissa sekä poistetaan orgaanista ainetta että nitrifioidaan, on

tärkein kysymys, estävätkö heterotrofiset bakteerit kasvullaan nitrifikaatiobakteereja
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kasvamasta riittävästi. Käytännössä happi yleensä rajoittaa sekä orgaanisen aineen että

ammoniumionien reaktioita. Koska nitrifikaatiobakteerit kasvavat hitaasti, ne syrjäytyvät

prosessista, jos biofilmin paksuuskasvu on nopeampaa kuin nitrifikaatiobakteerien.

Paksuuskasvua säätelee lähinnä heterotrofien kasvu.

Jos nitrifikaatiobakteerit saavat liian vähän happea, ne syrjäytyvät vielä helpommin. Täten

nitrifikaation kriteeri on se, että happi kulkeutuu biofilmissä syvemmälle kuin orgaaninen

aine. Tällöin orgaanisen aineen konsentraatio rajoittaa heterotrofien kasvua.

Orgaaninen aine on rajoittava tekijä jos seuraava yhtälö on voimassa:

2222
5/, OBODBODOOOBOD SDDSS (11)

SBOD = liukoisen BOD:n konsentraatio liuoksessa

BOD,O2
 = hapen ja orgaanisen aineen reaktion stoikiometrinen suhde

DBOD = liukoisen BOD:n diffuusiokerroin

Kuvassa 10 on havainnollistettu yhtälön 11 asettamaa nirifikaatiorajoitusta koehavaintojen ja

mallisimulointien antamien tietojen perusteella (Gönenç ja Harremoës 1990, Henze et al.

2002).



34

Kuva 10. Orgaanisen aineen aiheuttama rajoitus nitrifikaationopeudelle
biofilmiprosessissa. (Gönenç ja Harremoës 1990, Henze et al.  2002)

Orgaanisen aineen poisto yhdessä nitrifikaation kanssa aiheuttaa sen, että nitrifikaatio on

happirajoitteinen reaktorissa niin pitkälle kuin orgaaninen aine on poistettu. Tällöin

reaktionopeus lasketaan yhtälöstä 9. Reaktorin loppuosassa orgaanisen aineen poistoa ei

välttämättä ole, jolloin nitrifikaatio voi olla joko happi- tai ammoniumionirajoitteinen.

Jälkimmäisessä tapauksessa käytetään reaktionopeusyhtälöä 10. Metcalf & Eddyn (2003)

mukaan nitrifikaatiokuormitus nitrifioivalle ja orgaanista ainetta poistavalle

biofilmiprosessille vaihtelee välillä 0,2-1,0 gN m-2 d-1.

Hansen et al.  (2007) ovat vertailleet rinnakkaisten aktiivilieteprosessin ja biologisen

ilmastetun suodattimen toimintaa täyden mittakaavan puhdistamossa 10 vuoden ajalta. He

toteavat, että käyttökustannuksia verrattaessa käsiteltyä jätevesikuutiota kohti

aktiivilieteprosessi tuli halvemmaksi kuin suodatin. Poistettua typpikiloa kohti laskettuna

aktiivilieteprosessi oli 50 % halvempi. Suodattimen alhaisemmat investointikustannukset
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huomioon otettaessa kokonaiskustannustase asettui suodattimen eduksi. Suodattimen eduksi

on myös laskettava vakaampi toiminta ja kuormituspiikkien kesto.

2.3.3 Biofilmien rakenne

Edellä kuvattu biofilmimalli on yksinkertaistus, koska se olettaa biofilmin tasaiseksi ja

tasalaatuiseksi. Biofilmien teoria on kuitenkin kehittynyt paljon viime aikoina. Kehittyneet

tutkimusmenetelmät (esim. CLSM, confocal laser scanning microscopy) ovat paljastaneet,

että biofilmit ovat useimmiten heterogeenisia ja pinnaltaan epätasaisia. Tämä on johtanut

siihen, että mallit ovat laskennallisesti muuttuneet erittäin monimutkaisiksi ja toisaalta myös

kasvanut tietokoneiden laskentateho on mahdollistanut mallien kehityksen. Malleja ei

kuitenkaan voida kehittää pidemmälle kuin käytettävissä olevat havaitsemismenetelmät voivat

antaa tietoja. Malli, jota ei voi todentaa oikeaksi tai vääräksi, on käyttökelvoton.

(Hermanowicz 2003, Hösel ja Liebscher 2003 sekä Bungartz ja Mehl 2003).

Esterl et al.  (2003) ovat käsitelleet pakattujen biofilmien rakennetta (kirjassa Biofilms in

wastewater treatment). Rakenteeseen eniten vaikuttavat suureet ovat nesteen virtauksen

aikaansaama mekaaninen kulutus ja substraattien kulkeutuminen biofilmiin. Edellistä kuvaa

dimensioton Reynoldsin luku (yhtälö 12) ja jälkimmäistä niin ikään dimensioton Damköhlerin

luku (yhtälö 13).

dvRe (12)

Re = Reynoldsin luku (dimensioton)

= virtaavan nesteen tiheys (kg dm-3)

d = kantoaineen rakeiden halkaisija (cm)

v = nesteen lineaarinen virtausnopeus (m s-1)

 = virtaavan nesteen dynaaminen viskositeetti (cP)

0s

max

CK
V

Da (13)



36

Da = Damköhlerin luku (dimensioton)

Vmax = maksimaalinen konversiokerroin

Ks = massan siirtonopeus

C0 = sisään tulevan virtauksen substraattikonsentraatio

Näiden lukujen arvojen perusteella biofilmit voi jakaa karkeasti kahteen ääripäähän: Da >> 1

ja Da << 1. Jos Da on paljon suurempi kuin yksi, niin konversiokapasiteetti ylittää

merkittävästi substraatin kulkeutumisnopeuden biofilmiin. Tässä tapauksessa

kulkeutumisnopeus on rajoittava tekijä, tarkemmin sanottuna konvektio ja diffuusio. Näissä

olosuhteissa biofilmin kasvunopeus ja rakenne riippuvat vahvasti Reynoldsin luvusta.

Kasvunopeus kasvaa Reynoldsin luvun kasvaessa, koska massansiirtokerroin tulee

suuremmaksi. Lisäksi aineensiirtoa voidaan tehostaa nostamalla sisään tulevan virtauksen

konsentraatiota. Substraattirajoituksesta johtuen biofilmikinetiikka on joko ensimmäistä

kertalukua tai sitten eri kertalukujen sekoitus.

Biofilmin rakenne riippuu virtauksen aikaansaamasta mekaanisesta kulutuksesta. Jos Da >> 1

niin biofilmin rakennetta voidaan kuvailla niukkuuden aikaansaamaksi rakenteeksi. Rakenne

on löyhä ja haaroittunut, jos Re on pieni. Suuremmille Reynoldsin luvun arvoilla ja

aineensiirron ollessa vähäistä biofilmi pyrkii rakentumaan haaroittuneeksi, kunnes virtauksen

aiheuttamat voimat rikkovat sen. Biofilmien eroosio alkaa kun Re on muutamia satoja.

Eroosiota ei tapahdu pakatuissa biofilmireaktoreissa, koska Re on liian matala; biofilmi irtoaa

lähinnä vain pesujen aiheuttaman hankauksen aikana. Täten pakatussa reaktorissa kasvava

biofilmi on hyvin herkkä mekaaniselle kuormitukselle, koska se ei ole sopeutunut suuriin

leikkaus- tai venyttäviin voimiin.

Toinen äärimmäinen tapaus, jota Esterl et al.  (2003) käsittelevät, on Da << 1. Tässä

tapauksessa maksimiaineensiirtonopeus on suurempi kuin biofilmin maksimireaktionopeus.

Tämä tarkoittaa sitä, että organismeilla on aina riittävästi substraattia ja niiden kasvunopeus ei

riipu Reynoldsin luvusta. Biofilmiin vaikuttaa virtauksen aikaansaama kuormitus. Matalilla

Reynoldsin luvun arvoilla rakenne on hyvin löysä ja väljä. Suuremmilla Reynoldsin luvun

arvoilla rakenne on hyvin tiivis ja yhtenäinen.
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Tämä tarkastelu paljastaa, että perinteinen biofilmiteoria ei ole täysin paikkansa pitävä. Tosin

sen soveltaminen alustavassa tarkastelussa on tarpeen. Tarkempi suunnittelu on syytä tehdä

tietokonepohjaisten mallien mukaan. Näissä malleissa biofilmien rakenne on oletettu

monipuolisemmaksi.

2.3.4 Biofilmiprosessin suunnittelu

Harremoës (2003) on kuvannut biofilmiprosessin suunnittelun etenemistä (kirjassa Biofilms

in wastewater treatment). Hän keskittyy laitoksen kokoonpanon ja puhdistusprosessin

osaprosessien mitoittamiseen.

Pienimmät laitokset voidaan suunnitella ilman erityisiä suunnittelutyökaluja. Suurimpien ja

teollisuusjätevesiä vastaanottavien laitosten suunnittelussa mallit ovat tarpeellisia. Kaikkein

suurimpien laitosten suunnittelu ja suunnitelman tarkistus tulisi tapahtua mallipohjaisesti ja

tarpeen mukaan joitakin parametreja varmistettaisiin pilotkokein.

Biofilmimallit ovat monimutkaisia, koska reaktioiden diffuusiorajoitteisuus täytyy ottaa

huomioon. Aktiivilietteelle sopivat mallit ovat osoittautuneet sopimattomiksi biofilmien

mallintamiseen. Biofilmeille tyypillisiä ilmiöitä ei voi kuvata tyydyttävästi ottamatta

huomioon biofilmien vyöhykkeisyyttä. Eri vyöhykkeissä tapahtuu erityyppisiä reaktioita,

koska esim. redox-potentiaali on erilainen. Tyypillinen tapaus on aerobisissa olosuhteissa

tapahtuva denitrifikaatio: hapen kulkeutumisen diffuusiorajoitteisuus saa aikaan anoksiset

olosuhteet biofilmin syvempiin kerroksiin. Toinen esimerkki on nitrifikaation olosuhteet.

Biofilmissä nitrifikaatiobakteerien päälle voi kasvaa kerros nopeampikasvuisia heterotrofeja,

jotka estävät hapen kulkeutumisen nitrifikaatiobakteerien käyttöön. Ilmiö on aivan erilainen

verrattuna aktiivilieteprosessissa tapahtuvaan nitrifikaatiobakteerien huuhtoutumiseen.

Biofilmimallien monimutkaisuus johtuu siitä, että aktiivilieteprosesseille tunnetut reaktiot ja

ilmiöt täytyy sovittaa malliin. Tällaisia ovat lähtöaineiden ja lopputuotteiden diffuusio

biofilmissä, biofilmin kasvu ja biofilmin sisäinen populaatiodynamiikka. Monet mallien

parametreista ovat hyvin epävarmoja, koska yhdenmukaista tietoa ei ole olemassa tarpeeksi.
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Kuvassa 11 on esitettynä anoksisen/aerobisen biosuodattimen typenpoistotuloksia

tilavuuskuormituksen ja tilavuutta kohti poistetun typen suhteena (Yumikura et al.  2000).

Esitettynä on kaksi jaksoa. Parametrit ovat nitrifikaation tilavuusnopeus (mg N l-1h-1) ja

ammoniumionien tilavuuskuorma (mg N l-1h-1). Ensinnäkin tilavuuskuorma ei ole paras

mahdollinen mitoitusparametri, koska reaktio riippuu lähinnä pinta-alasta. Toiseksi,

tilavuuskuorman ja nitrifikaation välillä ei ole yksiselitteistä suhdetta. Nitrifikaationopeus

riippuu heterotrofien ja nitrifioijien kilpailusta biofilmin aerobisessa osassa. Heterotrofit ja

autotrofit kilpailevat hapellisesta tilasta biofilmissä. Jos biofilmi kasvaa liian nopeasti johtuen

suuresta orgaanisen aineen konsentraatiosta, kasvaa nitrifikaatiobakteerien päälle kerros

heterotrofeja. Nitrifikaatiobakteerit joutuvat biofilmin syvempiin anoksisiin tai anaerobisiin

kerroksiin. Tätä ilmiötä hallitsee olennaisesti orgaanisen aineen konsentraation ja hapen

konsentraation suhde. Tätä on havainnollistettu Kuvassa 10 (Henze et al.  2002).

Nitrifikaationopeutta biofilmissä säätelee lähinnä orgaanisen aineen ja hapen

konsentraatioiden suhde, koska heterotrofit ja nitrifioijat kilpailevat aerobisesta tilasta. S on

konsentraatio, D on diffuusiokerroin, on stoikiometrinen vakio ja rAN on nitrifikaationopeus

biofilmin kasvupinta-alaa kohti laskettuna. (Henze et al.  2002). Kuvan 10 yhteys on

jokseenkin yleispätevä kun taas Kuvan 11 esittämässä kuormitustarkastelussa taas on

runsaasti hajontaa, koska olennaisia muuttujia ei ole otettu huomioon.

Kuva 11. Nitrifioivan biosuodattimen tuloksia (modifioitu Yumikura et al.  2000).
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Pilotkokeet ovat kalliimpia kuin mallisimuloinnit. Ne tuottavat kuitenkin olennaista tietoa

siitä, miten tuleva täyden mittakaavan laitos toimisi todellisuudessa. Ennen kokeita on erittäin

tärkeää määritellä avoimet kysymykset. Pilotkokeita tehdään yleensä kahdesta syystä:

1. Sen todistamiseksi, että ehdotettu prosessikonfiguraatio toimii niin kuin halutaan.

Tämä on yleisin tavoite. Pilotlaitosta operoidaan samaan tapaan kuin tulevaa täyden

mitan laitosta operoitaisiin. Tämä tapa tarjoaa vain vähän hyödyllistä tietoa tai

ymmärrystä siitä mitä pilotlaitoksessa oikeasti tapahtuu.

2. Suunnitteluparametrien arvojen määrittämiseksi tai tarkistamiseksi. Etukäteen on

tunnistettava mitkä parametrit ovat olennaisimpia. Se ei ole helppoa, koska koejakso

on tavallisesti lyhyt ja kustannukset korkeat. Eräs lähestymistapa on todistaa

tavanomaiset kuormitusarvot paikkansapitäväksi, toinen tapa on määrittää

simuloinnissa käytetyn mallin parametrit. Jälkimmäisessä on laajin perspektiivi, koska

siten saadaan eniten informaatiota pilotlaitoksen ajokustannusyksikköä kohden.

Tärkein näkökohta on suunnitella pilotkokeet niin, että määritettävät parametrien arvot

todella löytyvät. Tämä vaatii sellaisia kuormituksen vaihteluja, joita ei välttämättä tule

täyden mitan laitoksessa. Äärimmillään ajatuksena on ajaa pilotlaitos toimintahäiriön

partaalle ja jopa sen ohi, jotta voitaisiin määrittää varmuuskertoimet toimintahäiriön

varalta.

2.3.5 Inhibitio biofilmissä

Biofilmiprosessien etuna on pidetty muun muassa sitä, että  nitrifikaatiobakteerit ovat

paremmin suojattuja inhibitiota vastaan. Böhm (1994) on tutkinut inhibitiota biofilmissä

käyttäen ATU:a inhibiittorina. Jönsson (2001) vertasi Böhmin tuloksia omiin

inhibitiokokeisiinsa ATU:lla aktiivilietelaitoksissa (Kuva 12, Jönsson 2001). Biofilmin

inhibitio oli samaa kertaluokkaa kuin aktiivilietteiden. Teoriassa jos inhibiittorikuorma on

lyhytaikainen, niin biofilmissä syvemmällä olevat nitrifikaatiobakteerit ovat suojassa

inhibiittorin vaikutuksilta. Böhmin tulokset eivät kuitenkaan tätä oletusta tukeneet. On tosin

mahdollista, että Böhmin tutkima biofilmi on ollut ohut, jolloin päällä olevan

biofilmikerroksen suojaava vaikutus on ollut hyvin vähäinen. Tämän mukaan kuitenkin

näyttäisi siltä, että biofilmi ei aina tarjoa suojaa inhibiittoreita vastaan.



40

Kuva 12. Inhibitio biofilmissä verrattuna aktiivilietteen inhibitioon. (Böhm 1994 ja
Jönsson 2001. Kuva Jönsson 2001)

2.3.6 Hybridiprosessit

Aktiiviliete- ja biofilmiprosessin yhdistelmää kutsutaan hybridiprosessiksi. Yhdistelmässä

molemmat prosessit ovat samassa altaassa. Prosessi soveltuu parhaiten tapaukseen, jossa

olemassa olevan aktiivilieteprosessin kuormitus on liian suuri. Tällöin lisäämällä kantoaine

aktiivilietealtaaseen saadaan lisättyä prosessin biomassaa, pienennettyä orgaanisen aineen

kuormaa suhteessa biomassaan, pidennettyä lieteikää ja luotua nitrifikaatiobakteereille

kasvualusta. Etuna on myös se, että prosessia voidaan ajaa samaan tapaan, kuin

aktiivilieteprosessia. Aktiivilietealtaaseen laitettava kantoaine voi olla joko vapaasti kelluvaa

tai liikkumatonta kehikkoon kiinnitettyä. Näiden välimuotona voidaan pitää tekstiilipohjaisia

kantoaineita, jotka pääsevät liikkumaan jonkin verran vaikka ne on kiinnitetty kehikkoon.
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Näiden prosessien mitoitus perustuu aktiivilieteprosessin ja biofilmiprosessien mitoitukseen.

Voidaan olettaa, että aktiiviliete huolehtii orgaanisen aineen poistosta ja nitrifikaatio tapahtuu

kokonaan biofilmissä. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, koska aktiivilietteessäkin voi olla

nitrifikaatioaktiivisuutta ja biofilmissä orgaanisen aineen poistoa, erityisesti biofilmin

syvemmissä kerroksissa, joissa olosuhteet ovat hapettomat ja muodostuneet nitriitti- ja

nitraatti-ionit voivat denitrifioitua.

Müller (1998) raportoi 15 vuoden kokemuksesta hybridiprosessien ajosta Etelä-Saksassa.

Seitsemän tavanomaista orgaanista ainetta poistavaa aktiivilietelaitosta muutettiin Bio-2-

Sludge- prosesseiksi sovittamalla niihin biofilmin kantoainetta. Tarkoituksena oli tehostaa

sekä orgaanisen aineen että erityisesti typenpoistoa. Kantajamateriaali oli kiinteä upotettava

materiaali, jonka avulla biomassan määrää saatiin nostettua 11 g l-1 asti. Puhdistamoiden koot

vaihtelivat välillä 10 000 - 250 000 AVL. Vapaata lietettä aktiivilieteosastoissa oli 3 - 7,4 g l-1

ja SVI:t vaihtelivat välillä 46 - 130 ml g-1. Lietekuormat kokonaisbiomassaa kohti olivat

matalia, 0,07 - 0,40 kg BOD (kg SS)-1 d-1.

Prosessin eduksi Müller mainitsee laitoksen mitoitusvirtaaman kasvattamisen, kun

allastilavuuden lisääminen ei ollut mahdollista tai taloudellista. Tavoitteena laajennuksissa oli

kokonaiskustannusten alentaminen. Mitoitusperusteet ovat Müllerin mukaan valittava

kantoaine, aktiivilietealtaan täyttöaste ja biofilmin massa kantoaineen pinta-alaa kohti.

Kantoainemateriaali valittiin joko pilotkokeiden tai kustannus-hyötyanalyysin perusteella.

Aktiivilietealtaan täyttöaste vaihteli välillä 16 - 26 %. Eberhardtin et al.  (1984) ja Langin

(1981) mukaan puhdistustulos ei parantunut täyttöastetta nostettaessa.

Fouad ja Bhargava (2005) ovat kehitelleet yksinkertaista mallia kuvaamaan hybridiprosessin

stationääritilaa täyssekoitusreaktorissa. Malli perustuu Monodin kinetiikkaan ja Fickin lain

mukaiseen diffuusioon biofilmissä. Lisäksi se kuvaa kasvua aktiivilietteessä ja biofilmissä

sekä näiden välistä keskinäistä kilpailua ja substraattirajoitusta. Lisäksi mallissa on kehitetty

yksinkertainen matemaattinen kuvaus substraatin vuolle biofilmissä. Substraatin vuo

biofilmissä on mallin avainparametri, koska mallin tarkkuus riippuu vuon tarkkuudesta.

Mallin kehitys on kesken.
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Germain et al.  (2007) ovat evaluoineet nitrifioivia hybridiprosesseja: integroitu

kiinteäkantoaineinen aktiivilieteprosessi (IFAS) ja liikkuvapatjainen biofilmireaktori

yhdistettynä aktiivilieteprosessiin (MBBR/AS). Jälkimmäisen prosessin kantoaine oli

Kaldnesin muovinen K1-kantoaine. Molemmat prosessit koostuivat kolmesta reaktorista,

joista ensimmäisessä oli kantoainetta 37 % kokonaistilavuudesta. IFAS-prosessin

palautusliete johdettiin ensimmäiseen reaktoriin ja MBBR/AS-prosessin toiseen reaktoriin.

Pilotmittakaavan kokeissa kumpaakin prosessia ajettiin eri lämpötiloissa, orgaanisen aineen

kuormilla sekä lietei’illä. Korkeissa lämpötiloissa ja suurilla kuormituksilla molemmat

prosessit nitrifioivat täysin. IFAS-prosessin typenpoistoaste oli parempi. Matalissa

lämpötiloissa ja pienemmällä orgaanisen aineen kuormalla MBBR/AS-prosessin nitrifikaatio

oli tehokkaampi kuin IFAS-prosessin, tosin orgaanisen aineen poisto taas oli heikompi.

Germain et al.  (2007)määrittivät nitritaatio- ja nitrataatiobakterien pitoisuuksia

aktiivilietteessä ja biofilmissä kaupallisella Nitri-VIT –menetelmällä, joka perustuu

geenikoettimiin (Taulukko 5).

Taulukko 5. Nitritaatio- ja nitrataatiobakteerien pitoisuuksia biofilmissä ja aktiivilietteessä
(Germain et al.  2007).

Nitrifikaatioaste MBBR/AS
biofilmi
(kpl mm-2)

MBBR/AS
aktiiviliete
(kpl mg-1

MLSS-1)

IFAS
biofilmi
(kpl
mm-2)

IFAS
aktiiviliete
(kpl mg-1

MLSS-1)

Nitritaatiobakteerit
< 70 % <0,3 41 000 NI NI
Täysi
nitrifikaatio

<0,3 290 000 3,0 185 000

Nitrataatiobakteerit
< 70 % <0,2 5 000 NI NI
Täysi
nitrifikaatio

<0,7 5 000 0,8 15 000

Schlegel ja Koeser (2007) ovat käyneet läpi kiinteäpatjaisen upotetun biofilmiprosessin

mitoitusparametreja yhdyskuntajätevedenpuhdistamolla (AVL 2500) kahden vuoden aikana

saatujen tulosten pohjalta. Heidän mukaansa prosesseja operoidaan yleensä ilman kierrätystä

tukkeutumisen välttämiseksi. Ne soveltuvat lähinnä pieniin laitoksiin, joissa vaaditaan hyvää
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nitrifikaatiota mutta typenpoistotehon ei tarvitse olla korkea tai paljon orgaanista ainetta

sisältävän teollisuusjäteveden esikäsittelyyn. Täysi nitrifikaatio voitiin taata, kun CODCr-

kuorma oli alle 8 g CODCr m-2 d-1 (10-20 °C). Riittävään typenpoistotehoon laitos tulisi

mitoittaa kokonaistyppikuormalle korkeintaan 2 gN m-2 d-1.

Heidän mukaansa prosessin täydentäminen hybridiksi, jossa on kierrätys aktiivilietettä varten,

parantaa prosessin typenpoistotehoa. Hybridiprosesseihin kertyy tyypillisesti korkeampia

eliöitä, jotka saattavat heikentää lietteen laskeutumisominaisuuksia vähentää biofilmin

tehokkuutta. Korkeampien organismien kasvua voidaan kokemuksen mukaan hillitä

jaksotetulla ilmastuksella. Tukkeutumista voidaan helpottaa käyttämällä patjassa joustavaa

kantoainetta.

Downing ja Nerenberg (2007) ovat tutkineet samanaikaista nitrifikaatiota ja denitrifikaatiota

kiinteäpatjaisessa hybridiprosessissa, jossa biofilmi kasvoi ilmaa syöttävien

onttokuitumembraanien pinnalle. Prosessissa olleen aktiivilietteen lieteikä ollessa 5 d

saavutettiin nitrifikaationopeus 0,85 gN m-2d-1. Biofilmin paksuudeksi mitattiin 500 m.

Biofilmin ja vapaan aktiivilietteen DGGE-analyysien avulla päätellen todettiin, että

nitrifikaatiobakteerit sijaitsivat lähinnä membraanissa kun taas heterotrofiset bakteerit

vallitsivat vapaassa aktiivilietteessä.

2.4 Nitrifikaation prosessinopeudet biofilmissä

Taulukkoon 6 on koottu biofilmiprosessien nitrifikaationopeuksia laboratorio-, pilot- ja

täyden mitan sovelluksista. Mukana on vertailun vuoksi myös kaatopaikan suotovedellä

saavutettuja nitrifikaationopeuksia sekä Metcalf &Eddyn (2003) suosittelema kuormitusalue.

Valitettavasti kaikki kirjoittajat eivät anna tarpeeksi tietoja nitrifikaationopeuden laskemiseksi

kantoaineen ominaispinta-alaa kohti. Reaktorikuutiota kohti laskettu nopeus kertoo lähinnä

prosessin vaatimasta tilavuudesta, eikä ole varsinainen mitoitusperuste.
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Taulukko 6. Biofilmiprosesseissa havaittuja nitrifikaationopeuksia.
Nitrifikaatio-
nopeus

Yksikkö N / C+N
/ D+ N

Lämpötila Jäteveden
tyyppi

Prosessityyppi Täyttö-
aste %

Kantoaineen
ominaispinta-
ala (m2 m-3)

Laboratorio/pilot/
täysi mittakaava

Kirjallisuusviite HUOM.

2 kgN m-3

d-1
N 24 Yhdyskunta Kiertopeti-

reaktori
40 Pilot Lazarova et al.  1997

1,5 kgN m-3

d-1
N Synteettinen Leijupeti Laboratorio Tsuneda et al.  2003

0,14 kgN m-3

d-1
N 20 Yhdyskunta Biosuodin Laboratorio Hu et al.  2001 Laskettu

täydellisestä
nitrifikaatiosta =>
minimi

3,0 gN m-2d-1 N 15 Yhdyskunta Vapaasti
kelluva
kantoaine
(Biofix)

27 363 Pilot Temmink et al.  2001 Laskettu vajaasta
nitrifikaatiosta

1 gN m-2d-1 N Yhdyskunta Biosuodin 100 240 Täysi mittakaava Persson et al.  2002

0,6 gN m-2d-1 N Leijupeti 75 1410 Laboratorio Kloep et al.  1999

0,3-1,5 gNO3-N
m-2d-1

N 2-20 ºC Yhdyskunta Vapaasti
kelluva
kantoaine

60 500 Panoskokeet
täyden
mittakaavan
lietteellä

Hostikka 2003,
Hostikka ja
Rantanen 2003

Alhainen
lämpötila

0,13-1,1 gNO3-N
m-2d-1

N 1-20 ºC Yhdyskunta Vapaasti
kelluva
kantoaine

60 500 Täysi mittakaava Hostikka 2003,
Hostikka ja
Rantanen 2003

Alhainen
lämpötila

1,7-2,6 gNH4-N
m-2d-1

N 20 ºC Yhdyskunta Biofilmipro-
sessit yleensä

Henze et al.  2002 Kerätty eri
prosessi-
havainnoista

0,5-2,5 gNH4-N
m-2d-1

N Yhdyskunta Biofilmipro-
sessit yleensä

Metcalf & Eddy
2003

kuormitus

0,6 kgN m-3

d-1
C+N Yhdyskunta Kiertopeti-

reaktori
40 Pilot Lazarova et al.  1997

7 gN m-3h-
1

C+N Vapaasti
kelluva

10-20 Laboratorio Tsuno et al.  2001
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Taulukko 6. Biofilmiprosesseissa havaittuja nitrifikaationopeuksia.
Nitrifikaatio-
nopeus

Yksikkö N / C+N
/ D+ N

Lämpötila Jäteveden
tyyppi

Prosessityyppi Täyttö-
aste %

Kantoaineen
ominaispinta-
ala (m2 m-3)

Laboratorio/pilot/
täysi mittakaava

Kirjallisuusviite HUOM.

polyuretaani-
vaahtokuutio

9,8 gN m-2d-1 C+ N 20 kaatopaikan
suotovesi

Vapaasti
kelluva
kantoaine
(muovi)

10 1700 Laboratorio Welander et al.  1997

5,6 gN m-2d-1 C+ N 20 kaatopaikan
suotovesi

Vapaasti
kelluva
kantoaine
(muovi)

10 1700 Laboratorio Welander et al.  1997

0,2-1,0 gNH4-N
m-2d-1

C+N Yhdyskunta Biofilmipro-
sessit yleensä

Metcalf & Eddy
2003

kuormitus

1,4 kgN m-3

d-1
D+N 17 Yhdyskunta Biologinen

suodatin Biostyr
Pilot Puznava et al.  2001 Laskettu

täydellisestä
nitrifikaatiosta =>
minimi

1 kgN m-3

d-1
D+N Yhdyskunta Kiertopeti-

reaktori
40 Pilot Lazarova et al.  1997

6,4 gN m-2d-1 16 kaatopaikan
suotovesi

Vapaasti
kelluva
kantoaine
(Natrix)

40 390 Laboratorio Welander et al.  1998

0,16-0,34 gNH4-N
m-2d-1

C+N 8-9,2 Yhdyskunta Aito hybridi:
Kiinteä
kantoaine +
aktiiviliete

37 Pilot Germain et al. 2007 laskettu täydestä
nitrifikaatiosta =>
minimi

0,18-0,80 gNH4-N
m-2d-1

C+N 14-19,5 Yhdyskunta Aito hybridi:
Kiinteä
kantoaine +
aktiiviliete

37 Pilot Germain et al.  2007 laskettu täydestä
nitrifikaatiosta =>
minimi

0,85 gN m-2d-1 D+N Synteettinen Kiinteäpatjainen
hybridiprosessi

Laboratorio Downing ja
Nerenberg 2007

Pinta-ala
reaktorin
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Taulukko 6. Biofilmiprosesseissa havaittuja nitrifikaationopeuksia.
Nitrifikaatio-
nopeus

Yksikkö N / C+N
/ D+ N

Lämpötila Jäteveden
tyyppi

Prosessityyppi Täyttö-
aste %

Kantoaineen
ominaispinta-
ala (m2 m-3)

Laboratorio/pilot/
täysi mittakaava

Kirjallisuusviite HUOM.

kantoaineena
ilmastettu
onttokuitu-
membraani

tilavuutta kohti
400 cm2 dm-3
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2.5 Vaihtoehtoja nitrifikaatiolle ja nitrifikaatio-denitrifikaatiolle

2.5.1 Heterotrofinen nitrifikaatio

Heterotrofiset bakteerit voivat myös nitrifioida. Tämän totesivat Verstraete ja Alexander

(1973). Yleisesti heterotrofista nitrifikaatiota on pidetty merkityksettömänä autotrofiseen

verrattuna. Heterotrofisen nitrifikaation reaktionopeudet voivat olla kolmea tai neljää

kertaluokkaa pienempiä kuin autotrofisen (Robertson ja Kuenen, 1992).

Stevens et al.  (2002) demonstroivat heterotrofisten bakteerien aikaansaamaa nitrifikaatiota

bakteeriviljelmissä, jotka oli otettu biologisesta ravinteidenpoistolaitoksesta. He löysivät

heterotrofisia nitrifioivia bakteereja, joiden lajit olivat Stafylococcus, Micrococcus,

Streptococcus, Pseudomonas ja Bacillus. He havaitsivat myös, että heterotrofiset nitrifioivat

bakteerit hapettivat ammoniumionit suoraan nitraatti-ioneiksi ja nitriitti-ioneja muodostui vain

hyvin vähän tai ei ollenkaan. Jotkut bakteerit osoittivat merkkejä samanaikaisesta

nitrifikaatiosta ja denitrifikaatiosta. Littleton et al.  (2002) yrittivät myös todentaa

heterotrofista nitrifikaatiota biologisen ravinteidenpoistoprosessin lietteestä, mutta eivät

onnistuneet siinä. Syynä epäonnistumiseen olivat lähinnä sopimattomat menetelmät.

Gupta (1997) sekä Gupta ja Gupta (2001) ovat tutkineet Tiosphaera pantotropha -nimistä

bakteeria, joka kykenee muun muassa heterotrofiseen nitrifikaatioon. Toisin kuin muilla

heterotrofisilla nitrifioijilla on T. pantotrophan spesifinen nitrifikaationopeus vain

kertaluokkaa tai kahta pienempi kuin autotrofisilla nitrifioijilla. Täten sen merkitys

nitrifioijana voi olla paljon suurempi kuin muiden vastaavien mikrobien. Bioroottorissa T.

pantotropha-puhdasviljelmällä saavutetut nitrifikaationopeudet ovat 0,47-1,85 NH4-N m-2 d-1

kuormituksen ollessa 0,69-3,35  NH4-N m-2 d-1 ja 6,9-32 g CODCr m-2 d-1 (Gupta 1997).

Heterotrofina sen kasvunopeus on paljon suurempi kuin autotrofien. T. pantotrophan on

todettu myös kykenevän aerobiseen denitrifikaatioon. Täten se voisi teoriassa poistaa typpeä

yksinään. Jos tämä olisi mahdollista, niin prosessilla olisi useita etuja tavanomaiseen

typenpoistoon verrattuna. Prosessi sopisi lähinnä sellaisiin tapauksiin jolloin jäteveden

COD/N-suhde on korkea. Tällöin ammoniumin poisto tosin tapahtuisi lähinnä assimilaation
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avulla. (Loosdrecht ja Jetten 1998). Littleton et al.  (2002) ovat evaluoineet heterotrofisen

nitrifikaation osuutta  nitrifikaatiosta, mutta sen totesivat sen olevan merkityksetöntä.

2.6 Muihin ammoniumin reaktioihin perustuvat
typenpoistoprosessit

Muita ammoniumin reaktioihin perustuvia typenpoistoprosesseja on esitetty Taulukko 7

(Schmidt et al.  2003). Prosesseja ovat mm. Sharon (= Single reactor system for High

Ammonium Removal Over Nitrite) ja CANON (= Completely Autotrophic Nitrogen Removal

over Nitrite). (Sliekers et al.  2002, van Dongen at al. 2001)

Niin kutsutussa  Sharon-prosessissa ammoniumionit hapetetaan ensin nitriitti-ioneiksi (1)  ja

sen jälkeen nitriitti-ionit denitrifioidaan. Reaktio tapahtuu seuraavasti (van Dongen at al.

2001):

4NH  + 1,5 O2 2NO  + H2O + 2 H+

6 2NO  + 3 CH3OH  3 N2 + 6 3HCO  + 3 H2O (14)

Reaktion 1 aikaansaaminen jätevedenpuhdistusprosessissa edellyttää sitä, että jatkoreaktio,

nitriitti-ionien hapettuminen nitraatti-ioneiksi, estetään. Tähän on olemassa kaksi

mahdollisuutta: 1) korkea lämpötila (vähintään 26 °C) yhdessä vuorokauden mittaisen

hydraulisen viipymän ja lieteiän kanssa tai 2) matala happipitoisuus (alle 0,4 g m-3 tai 5 %

ilman kyllästyspitoisuudesta) yhdistettynä ammoniumioniylimäärään.  Molempia edellä

mainittuja keinoja voidaan käyttää nitriitinmuodostamiseen nk. Sharon-prosessissa. (Schmidt

et al.  2003)

Ensimmäisessä tapauksessa nitriitti-ioneja hapettavat bakteerit huuhtoutuvat pois systeemistä.

Happea kuluu reaktioyhtälön 14 mukaan 25 % vähemmän kuin nitraatti-ioneiksi

hapettamiseen. (van Dongen at al. 2001)

Toisessa tapauksessa nitriitti-ioneja hapettavat bakteerit eivät voi kasvaa ja näin ollen

nitriitistä tulee prosessin stabiili lopputuote. (Schmidt et al.  2003)
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Reaktio 14 kuluttaa 40 % vähemmän energiaa kuin nitraatti-ionien denitrifioituminen (yhtälö

15). Tämä merkitsee samansuuruista säästöä hiilenlähteessä.

6 3NO  + 5 CH3OH  3 N2 + 6 3HCO  + 7 H2O (15)

Sharon voidaan yhdistää myös nk. anammox-reaktioon denitrifikaation sijasta. Anammox on

lyhenne sanoista Anaerobic Ammonium Oxidation. Anammox-reaktio on seuraavanlainen

(van Dongen et al. 2001):

OH2.03NOCH0.066NO0.26N1.02

H0.13HCO0.066NO1.32NH1

20,150,52
-
32

-
3

-
24 (16)

Reaktio 16 tapahtuu  siis anaerobisissa oloissa. Reaktio tapahtuu nitriitin läsnä ollessa

seuraavasti:

1 NH3 + 1,32 2NO  + 1 H+ 1,02 N2 + 0,26 3NO  + 2 H2O (17)

Bakteerit, joiden tiedetään saavan aikaan reaktion (17) ovat Candidatus Brocadia

anammoxidans ja Candidatus Kuenenia stuttgartiensis. Molemmilla bakteereilla on

samankaltaiset lämpötila- ja pH-optimit: 37 °C ja pH 8. Ne ovat molemmat suhteellisen

herkkiä inhiboitumaan nitraatti-ioneista. Fosfaatti-ionit voivat myös inhiboida anammox-

reaktiota.

Taulukon 7 yhteenvedossa Schmidt käyttää biofilmiprosesseille sopimatonta tilakuormaa.

Täten hänen tarkastelunsa ei välttämättä anna oikeaa kuvaa.
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Taulukko 7. Nitrifikaatiolle vaihtoehtoisia typenpoistoprosesseja. (Schmidt et al.  2003)
Tavanomainen

nitrifikaatio

denitrifikaatio

SHARON Anammox Canon OLAND Nox Aerobinen

deammonifikaat

io

Aerobisia ammoniumin

hapettajia

paljon Nitrosomonas

eutropha

ei Nitrosomonas

eutropha

ei tiedossa Nitrosomonas

eutropha

tuntemattomia

suolankestoisia

ammoniumin

hapettajia

Aerobisia nitraatin

hapettajia

paljon ei ei ei ei tiedossa ei Nitrobacter

Anaerobisia ammoniumin

hapettajia

ei ei Brocadia

anammoxidans,

Kuenenia

stuttgartiensis

Brocadia

anammoxidans,

Kuenenia

stuttgartiensis

ei tiedossa ei Kuenenia

stuttgartiensis

Suspensio/Biofilmi biofilmi/suspensio suspensio biofilmi biofilmi biofilmi suspensio biofilmi

Ammoniumkuormitus (kgN

m-3 d-1 reaktoritilavuutta

kohti)

2-8 0,5-1,5 10-20 2-3 0,1 5 1-2

Typenpoistoteho 95 % 90 % 90 % 90 % 85 % 95 % 60 %

Prosessin monimutkaisuus erilliset hapelliset

ja anoksiset

osastot tai jaksot,

hiilenlähteen

syöttö

erilliset hapelliset

ja anoksiset

osastot tai jaksot,

hiilenlähteen

syöttö

edeltävä

osittainen

nitrifikaatio

tarpeen

ilmastuksen

säätö

ammoniumkuor

man mukaan

ilmastuksen

säätö

ammoniumkuor

man mukaan

erilliset hapelliset

ja anoksiset

osastot,

hiilenlähteen

syöttö

ilmastuksen

säätö

ammoniumkuor

man mukaan

Sovellettavuus vakiintunut kaksi täyden

mitan laitosta

täyden mitan

soveltaminen

aloitettu

laboratorio laboratoriovaih

eessa

pilotvaiheessa kaksi täyden

mitan laitosta
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Taulukko 7. Nitrifikaatiolle vaihtoehtoisia typenpoistoprosesseja. (Schmidt et al.  2003)
Tavanomainen

nitrifikaatio

denitrifikaatio

SHARON Anammox Canon OLAND Nox Aerobinen

deammonifikaat

io

Investointikustannukset keskinkertaiset keskinkertaiset matalat keskinkertaiset keskinkertaiset keskinkertaiset keskinkertaiset

Käyttökustannukset korkeat matalat hyvin matalat matalat ei tiedossa matalat matalat
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KOKEELLINEN OSA

3 Koejärjestelyt

3.1 Koepuhdistamon kuvaus ja prosessityypit

Biologista ravinteiden poistoa tutkittiin kahdessa rinnakkaisessa prosessissa. Näistä toisessa

tehostettiin nitrifikaatiota aerobisessa osassa vapaasti kelluvilla kantoainekappaleilla.

Toinen prosessi toimi ilman kantoainetta aktiivilieteprosessina. Molemmissa prosesseissa

oli suspendoitunutta aktiivilietettä. Fosforinpoisto ja typenpoisto tapahtuivat tehostetulla

biologisella menetelmällä. Ensin mainittua prosessia kutsuttiin kantoainelinjaksi ja toiseksi

mainittua vapaan lietteen linjaksi. Kantoainelinja oli hybridiprosessi, joka siis perustui sekä

sidottuun että vapaaseen biomassaan. Tässä yhteydessä sidotulla biomassalla tai lietteellä

tarkoitetaan kantoaineen pinnalle kasvavaa biofilmiä ja vapaalla biomassalla

suspendoitunutta lietettä eli aktiivilietettä. Ensin mainitusta käytetään myös lyhennettä

MLFS (mixed liquor fixed solids) ja jälkimmäisestä MLSS (mixed liquor suspended solids)

Prosessien rakenteet vastasivat rakenteeltaan UCT- (University of Capetown) -tyyppistä

prosessia (Kuva 13). Koelaitteisto oli Suomenojan koeaseman teknisen mittakaavan

kaksilinjainen aktiivilietekoepuhdistamo. Suomenojan koeaseman aktiivilieteyksiköiden

rakenne oli seuraavanlainen:
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Kuva 13. Suomenojan koepuhdistamossa kokeillut teknisen mittakaavan ravinteiden
poistoprosessit. ANA= anaerobinen aktiivilieteosasto, ANO = anoksinen aktiivilieteosasto,
AER = aerobinen aktiivilieteosasto.

Esiselkeyttämö oli poikkipinnaltaan pyöreä, Dortmund-tyyppinen pystyselkeytin. Pinta-ala

6,1 m2, tilavuus 14 m3, varustettu pohjakaapimella, sisäisellä lietekiertomahdollisuudella ja

kello-ohjatulla pneumaattisella lietteenpoistoventtiilillä.

Aktiivilietealtaan käytössä ollut tilavuus oli 42 m3, joka jaettiin neljään 5,5 m3:n

ilmastamattomaan ja yhteen 20 m3:n ilmastettuun osastoon. Lietteen sekoitus

ilmastamattomissa osastoissa tapahtui joko uppopumpuilla tai mekaanisilla sekoittimilla.

ANA ANA ANO ANO AER

A

ANA ANA ANO ANO AERANA ANA ANO ANO AERANA ANA ANO ANO AER

AA

ANA ANA ANO ANO AER

B

ANA ANA ANO ANO AERANA ANA ANO ANO AERANA ANA ANO ANO AER

BB

ANA ANA ANO ANO AER

C

ANA ANA ANO ANO AERANA ANA ANO ANO AER

CC

ANA ANA ANO ANO AER

D

ANA ANA ANO ANO AERANA ANA ANO ANO AERANA ANA ANO ANO AER

DD
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Ilmastimina käytettiin keraamisia lautasilmastimia. Sisäisiin kiertoihin käytettiin

taajuusohjattuja uppopumppuja. Kaikki lietekierrot oli varustettu magneettisilla

virtaamamittareilla. Ilmastus tapahtui taajuusohjatulla kiertomäntäkompressorilla.

Ilmamäärän säädön apuna käytettiin automaattiohjattua ohitusventtiiliä. Jälkiselkeyttämö oli

poikkipinnaltaan pyöreä, Dortmund-tyyppinen pystyselkeytin. Pinta-ala 9,6 m2, tilavuus

16,6 m3, varustettu pohjakaapimella ja kello-ohjatulla pneumaattisella

lietteenpoistoventtiilillä. Tulo- ja palautuslietepumput olivat taajuusmuuttajalla ohjattuja

Seepex-epäkeskoruuvipumppuja, joiden kapasiteetti oli 2,5 - 12 m3 h-1.

Virtaamamittaukseen käytettiin magneettisia virtaamamittareita. Mittaus- ja ohjausviestit

käsiteltiin mikrotietokonepohjaisella Onspec-valvomo-ohjelmistolla. Pumppauksia ja

ilmastusta säädettiin Onspec-ohjelmiston PID-säätimillä. Puhdistusprosessien ohjaus

perustui käsisäätöön vakioparametrien avulla.

Tutkimuksen aikana kokeiltiin seuraavia prosessivaihtoehtoja:

Kantoainelinjan prosessivaihtoehdot:

A) Aktiivilietteeseen ja biofilmiin perustuva biologinen typen- ja fosforinpoistoprosessi.

UCT-tyyppinen prosessikonfiguraatio, jossa oli vapaasti kelluva kantoaine aerobiosassa

tehostamassa nitrifikaatiota (Kuva 13a).

B) Prosessivaihtoehto A täydennettynä raakalietteen kierrätyksellä esiselkeytyksessä

tehostamaan biologista fosforinpoistoa ja denitrifikaatiota (Kuva 13b)

Vapaan lietteen linjan prosessivaihtoehdot:

C) Pelkkään aktiivilietteeseen perustuva biologinen typen- ja fosforinpoistoprosessi. UCT-

tyyppinen prosessikonfiguraatio (Kuva 13c). Rakenteeltaan identtinen prosessivaihtoehdon

2 kanssa.

D) Prosessivaihtoehto 4 täydennettynä raakalietteen kierrätyksellä esiselkeytyksessä

tehostamaan biologista fosforinpoistoa ja denitrifikaatiota (Kuva 13d).

Eri prosessien koeajankohdat ovat Taulukossa 8. Jatkossa käytetään prosesseista A ja B

yhteistä nimeä kantoainelinja ja C ja D vapaan lietteen linja.
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Taulukko 8. Prosessivaihtoehtojen ajoajankohdat. Vuosi ensimmäisellä rivillä on
tutkimusvuosi.

Vuosi 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Kk 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Kk, juokseva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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C
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3.2 Kantoaine

Kantoainelinjalla käytettiin aerobiosassa norjalaisia Kaldnes Miljøteknologi AS:n KMT-

kappaleita. Niiden valmistusmateriaali on polyeteeni. Kappaleiden nimellinen halkaisija on

9,1 mm ja korkeus 7,2 mm. Materiaalin tiheys on 0,95 kg l-1, kappaleiden tiheys

bulkkitavarana on 180 kg m-3  ja tehollinen pinta-ala 500 m2 m-3. Kappaleet ovat

sylinterimäisiä, keskellä on risti ja ulkokehällä 18 pitkittäistä uloketta (Kuva 14). Kappaleita

lisättiin aerobiseen osaan bulkkitilavuutena 60 % tilavuudesta. Kun otetaan huomioon

kappaleiden tyhjätila, oli niiden viemä kokonaistilavuus 10 % aerobiosan tilavuudesta.

Kuva 14. Kuva KMT-kantoainekappaleista.

3.3 Analyysit ja mittaukset

Laboratorioanalyysejä varten näytteet otettiin joko vuorokauden kokoomanäytteinä (klo

8.30 – klo 8.30) tai kertanäytteinä. Kokoomanäytteitä otettiin esiselkeytetystä ja
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puhdistetusta vedestä ja ne kerättiin virtaamaohjatusti jääkaapissa pidettyihin astioihin.

Kertanäytteitä eri tarkoituksiin otettiin aktiivilietealtaan eri osastoista lietenäytteinä sekä

esiselkeytetystä vedestä. Kokoomanäytteet analysoitiin heti samana päivänä, joten niitä ei

säilötty. Lietenäytteiden liukoisia komponentteja varten näytteet suodatettiin välittömästi

näytteenoton jälkeen. Lietenäytteet analysoitiin myös samana päivänä.

Suurin osa laboratoriomäärityksistä tehtiin standardien mukaan (Taulukko 9). Lietteet ja

puhdistettu vesi suodatettiin Whatman GF/A-suodattimen läpi ja esiselkeytetty vesi

edellisen lisäksi kalvosuodattimen (huokoskoko 0,45 µm) läpi liukoisten parametrien

analysointia varten.

Taulukko 9. Standardien mukaiset määritykset
Analyysi Standardin numero ja julkaisuvuosi

CODCr SFS 5504 (1988)

Pkok SFS 3026 (1986)

alkaliteetti SFS 3005 (1981)

PO4
3--P SFS 3025 (1986)

BOD7 (ATU) SFS 5508 (1991)

kiintoaine SFS 3037 (1975)

hehkutushäviö SFS 3008 (1990)

Nkok modifioitu SFS 3031 (1976)

pH SFS 3021 (1979)

Fekok SFS 3028 (1976)

Ammonium määritettiin ammoniakkikaasulle selektiivisellä elektrodilla kahden lisäyksen

menetelmällä (Standard Methods 1992). Nitraatti määritettiin ioniselektiivisellä elektrodilla

kahden lisäyksen menetelmällä (Standard Methods 1992). Lietteen puolen tunnin laskeuma

määritettiin sekä 1 litran että 5 litran mittalaseissa laimennusmenetelmällä (DSVI).

Koepuhdistamon molemmat aktiivilietelinjat varustettiin useilla jatkuvatoimisilla

analysaattoreilla (Kuva 15). Erityistä huomiota kiinnitettiin ravinnemittauksiin prosessin

kaikista osista. Ortofosfaattia ja nitraattia mitattiin kaikista lieteosastoista sekä

esiselkeytetystä ja puhdistetusta vedestä. Ammoniumia mitattiin esiselkeytetystä ja
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puhdistetusta vedestä. Kemiallista hapenkulutusta dikromaattimenetelmällä mitattiin

puolijatkuvatoimisesti esiselkeytetystä vedestä. Näiden lisäksi tehtiin

jätevedenpuhdistamoilla tavanomaisempia mittauksia: pH, hapetus-pelkistyspotentiaali

(redox-potentiaali, RX), liuenneen hapen pitoisuus (DO), kiintoaine, jälkiselkeytyksen

lietepatjan korkeus.

Kuva 15. Koepuhdistamon linjojen jatkuvatoimiset mittaukset. Tähdellä (*) merkityt
mittaukset vain vapaan lietteen linjalla. ANA= anaerobinen aktiivilieteosasto, ANO =
anoksinen aktiivilieteosasto, AER = aerobinen aktiivilieteosasto. RX = hapetus-pelkistys-
potentiaali, DO = liuenneen hapen pitoisuus, T = lämpötila, SB = lietepatjan korkeus
selkeyttimessä.

Kantoaineen biofilmin määrää ja laatua selvitettiin painoanalyysein sekä AUR-testein (AUR

= ammonium uptake rate). Biofilmin määrää analysoitiin punnitsemalla käyttämättömiä,

huuhdeltuja sekä 105 C:ssa kuivattuja kappaleita, sekä aktiivilietealtaasta otettuja

vastaavasti käsiteltyjä kappaleita. Painoeroa vertailemalla saatiin selville biomassan määrä

kappaleissa. Vastaavasti saatiin hehkutushäviö biomassalle, kun samat kappaleet

hehkutettiin kannellisessa posliiniupokkaassa 550 C:ssa. Menetelmä oli sovellettu

kantoainekappaleille standardista SFS 3037 (1975).

AUR-testit tehtiin laboratoriomitassa 20 l astioissa. Laimennusvetenä käytettiin niin ikään

puhdistettua jätevettä. Kokeen alussa lisättiin fosfaattipuskuri estämään pH:n alenemista

sekä ammoniumsuolaa riittävän suuren ammoniumionin lähtökonsentraation

saavuttamiseksi. Koe kesti 4-5 tuntia. Näytteet suodatettiin (Whatman GF/A) heti, ja niistä
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analysoitiin nitraattityppi. Tuloksista laskettiin nitraattitypen muodostumisnopeus

(nitrifikaationopeus). Nämä kokeet on kuvattu tarkemmin Hakkilan diplomityössä (1999).

3.4 Esiselkeytetty vesi

Kantoainelinjan ja vapaan lietteen linjan esiselkeytykset toimivat suunnilleen samalla

tavalla niin, että esiselkeytetyn veden ravinnepitoisuudet olivat lähes samansuuruisia

(Taulukko 10). Täyden mittakaavan jätevedenpuhdistamoilta tuttu ilmiö on, että kaksi

samalla tavalla kuormitettua esiselkeytystä toimii hieman eri tavoin. Tämä oli havaittavissa

koelinjojenkin esiselkeytyksien toiminnassa. Voidaan kuitenkin sanoa, että erot eivät olleet

niin suuria, että ne estäisivät linjojen vertailun keskenään. Esiselkeytetyn veden typestä oli

80-90 % ammoniummuodossa. Kokonaisfosforista noin 50 % oli liukoisessa muodossa.

Taulukko 10.Esiselkeytetyn veden ravinnepitoisuuksien tunnusluvut. ka = keskiarvo, md =
mediaani, min = minimi, maks = maksimi.

Kantoainelinja Vapaan lietteen linja

ka md min maks ka md min maks

Kokonaistyppi, mgN l-1 42 44 23 57 40 40 20 51

Ammoniumtyppi, mgN l-1 37 35 15 78 32 33 10 49

Kokonaisfosfori, mgP l-1 5,8 6,1 2,5 8,1 5,4 5,4 2,5 7,6

Liukoinen kokonaisfosfori, mgP l-1 2,9 3,0 0,94 5,1 2,8 2,8 1,2 4,4
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3.5 Kuormitus, ajotavat ja prosessiparametrit

Tulovirtaamaa ohjattiin vuorokausivaihteluprofiilin mukaan (Kuva 16). Profiili oli  Espoon

kaupungin Suomenojan jätevedenpuhdistamon tulovirtaaman pitkän ajan keskiarvo.

Virtaaman keskiarvo sovitettiin koepuhdistamolle.

Aktiivilietealtaan lämpötila oli 2-5 oC korkeampi kuin tulevan veden. Lämpötila oli sama

kantoainelinjalla ja vapaan lietteen linjalla (Kuva 17). Maksimi vuorokausikeskiarvo oli 21
oC ja minimi 9 oC. Prosesseja ajettiin tavanomaisilla typenpoistolaitoksen kuormituksilla

(Taulukko 11 ja Taulukko 12).
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Kuva 16. Virtaaman vuorokausiprofiili. Profiili perustui Espoon kaupungin Suomenojan
jätevedenpuhdistamon pitkän ajan keskiarvoon.
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Kuva 17. Aktiivilietealtaan lämpötila vuorokausikeskiarvoina.
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Taulukko 11.Vapaan lietteen linjan kuormitus- ja prosessiparametrien tunnusluvut koko
tutkimusajalta.

keskiarvo mediaani 10 % fraktiili 90 % fraktiili

Lämpötila ilmastusaltaassa, oC 15 13 11 19
Lietekuorma, kg BOD7/kg MLSS * d 0,10 0,10 0,07 0,13
Tilakuorma, kg BOD7/m3 * d 0,37 0,38 0,25 0,48
Kokonaisviipymä aktiivilietealtaissa, h 7,7 7,8 7,5 7,9
Liuennut happi aerobiosassa, mg/l 3,7 3,5 2,5 5,9
Lietteen kiintoaine, g/l 4,3 4,1 3,1 5,5
Lietteen DSVI, ml/g 120 130 50 170
Palautussuhde, % 110 100 70 160
Nitraattikiertosuhde, % 80 70 70 130
Anoksikiertosuhde, % 130 130 70 160
Hydraulinen pintakuorma, m/h 0,57 0,58 0,47 0,60
Lietepintakuorma, kg/m2 h 2,4 2,4 1,6 3,1

Taulukko 12.Kantoainelinjan kuormitus- ja prosessiparametrien tunnusluvut koko
tutkimusajalta.

keskiarvo mediaani 10 % fraktiili 90 % fraktiili

Lämpötila ilmastusaltaassa, oC 14 13 12 19
Lietekuorma, kg BOD7/kg MLSS * d 0,10 0,11 0,058 0,13
Lietekuorma,
kg BOD7/kg (MLSS+MLFS) * d

0,056 0,057 0,033 0,076

Tilakuorma, kg BOD7/m3 * d 0,41 0,43 0,25 0,56
Kokonaisviipymä aktiivilietealtaissa, h 8,4 7,8 7,6 10,7
Liuennut happi ilmastusosassa, mg/l 5,0 5,0 3,1 6,5
Lietteen kiintoaine, g/l 4,2 4,2 3,6 4,8
Kantoaineeseen sidottu kiintoaine, g/l 6,4 6,0 3,7 9,2
Lietteen DSVI, ml/g 150 150 130 180
Palautussuhde, % 120 100 70 160
Nitraattikiertosuhde, % 130 150 90 160
Anoksikiertosuhde, % 130 110 80 220
Hydraulinen pintakuorma, m/h 0,54 0,58 0,42 0,60
Lietepintakuorma, kg/m2 h 2,3 2,3 1,9 2,8

4 Puhdistustulokset

Kantoainelinjalta kerättiin mittaus- ja analyysiaineistoa 13.12.1995 - 30.6.1997 ja vapaan

lietteen linjoilta ajalla 1.6.-31.10.1995 ja 15.4.1996-30.6.1997. Vuonna 1995 kerätty vapaan

lietteen linjan aineisto on esitetty tässä luvussa vain kuukausikeskiarvoja esittelevissä

kuvissa.
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4.1 Typenpoisto

4.1.1 Nitrifikaatio

Parhaimmillaan sekä kantoaine- että vapaan lietteen linjan nitrifikaatio oli täydellinen

puhdistetun veden ammoniumtyppipitoisuuksista ja nitrifikaatioasteista päätellen. Tuloksia

tarkasteltaessa pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että tutkimuksessa ei aina pyritä

parhaaseen mahdolliseen puhdistustulokseen niin kuin täyden mittakaavan puhdistamolla.

Tässäkin tutkimuksessa optimointikokeiden (15.7. - 5.9.1996 ja 7.4.-3.5.1997) ja

raakalietteen kierrätyskokeiden (vapaan lietteen linjalla 13.1. - 14.2.1997 ja

kantoainelinjalla 13.1.-17.6.1997) aikana nitrifikaatio heikkeni väliaikaisesti.

Puhdistetun veden ammoniumpitoisuus alle 4 mgN l-1 (Suomessa yleinen ympäristöluvan

raja) täyttyi kantoainelinjalla 69 %:ssa havainnoista ja vapaan lietteen linjalla 64 %:ssa

(Kuva 18). Kantoainelinjan nitrifikaatioasteista 66 % ylitti 90 % ja vapaan lietteen linjan 58

% (Kuva 19).
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Kuva 18. Puhdistetun veden ammoniumtyppipitoisuudet kantoaine- ja vapaan lietteen
linjalla.
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Kuva 19. Nitrifikaatioasteet kantoaine- ja vapaan lietteen linjalla.
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4.1.2 Liukoisen kokonaistypen poisto

Tässä yhteydessä esitellään liukoisen kokonaistypen pitoisuudet ja niiden reduktiot, koska

ne antavat paremman käsityksen biologisen prosessin toiminnasta kuin kokonaispitoisuudet

ja reduktiot (Kuva 20 ja Kuva 21). Käynnistysvaiheessa kantoainelinjan puhdistetun veden

liukoiset kokonaistyppipitoisuudet olivat korkeita; silti reduktio oli yli 50 %. Vapaan

lietteen linjan käynnistysvaiheessa puhdistetun veden liukoiset kokonaistyppipitoisuudet tai

reduktiot eivät suuresti poikenneet linjan myöhemmistä tuloksista. Muutoin linjojen

toiminnassa ei ollut suuria eroja. Ensimmäinen optimointikoe näkyy "piikkinä" alaspäin

kantoainelinjan liukoisen kokonaistypen reduktioissa.

EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin vaatimuksiin verrattuna typenpoistotulokset olivat

heikkoja. Puhdistetun veden pitoisuusvaatimus 12 mg l-1 täyttyi kantoainelinjalla 28 %

ajasta ja vapaan lietteen linjalla 5 % ajasta. Reduktiovaatimus 70 % täyttyi kantoainelinjalla

30 % ajasta ja vapaan lietteen linjalla 5 % ajasta.
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Kuva 20. Puhdistetun veden liukoinen kokonaistyppipitoisuudet kantoaine- ja vapaan
lietteen linjalla.
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Kuva 21. Puhdistetun veden liukoisen kokonaistypen reduktio kantoaine- ja vapaan
lietteen linjalla.

4.2 Fosforinpoisto

Tässä esitetyt biologisen fosforinpoiston tulokset on saavutettu ilman

saostuskemikaalilisäystä. Puhdistusprosesseja ajettiin useilla eri tavoilla, joista kaikki eivät

välttämättä olleet edullisia biologiselle fosforinpoistolle, koska nitrifikaation suosiminen

heikentää väistämättä biologisen fosforinpoiston toimintaedellytyksiä.

Puhdistetun veden ortofosfaattifosforipitoisuudet vaihtelivat hyvin voimakkaasti.

Tyypillisesti ortofosfaattifosforipitoisuus laski vuorokauden aikana minimissään

0,1 mg P l-1:aan ja nousi maksimissaan välille 1-2 mg P l-1. Hetkellinen minimiarvo saattoi

olla alle 0,05 mg P l-1 ja hetkellinen maksimiarvo jopa 3-4 mg P l-1. Ortofosfaattifosforin

jatkuvatoimisesti mitattu pitoisuus saattoi olla useita viikkoja alle 0,3 mg P l-1. Yleinen

fosforinpoistotavoite 0,5 mg P l-1 täyttyi liukoisten kokonaisfosforipitoisuuksien mukaan

kantoainelinjalla 41 %:ssa havainnoista ja vapaan lietteen linjalla 47 %:ssa (Kuva 22).

Puhdistetun veden ympäristöluvissa yleinen reduktiovaatimus 95 % täyttyi liukoisten

kokonaisfosforipitoisuuksien mukaan molemmilla linjoilla 30 %: ssa havainnoista (Kuva

23).
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Kuva 22. Puhdistetun veden liukoisen kokonaisfosforin kertymäfunktio vapaan lietteen
linjalla ja kantoainelinjalla.
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Kuva 23. Kaikkien ortofosfaattifosforireduktioiden vuorokausikeskiarvojen
kertymäfunktio jatkuvatoimisten analyysien perusteella vapaan lietteen linjalla (15.4.1996-
30.6.1997) ja kantoainelinjalla. (13.12.1995 - 30.6.1997).
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5 Jatkuvatoimisten analysaattoreiden laadunvarmistus

5.1 Tiedon tuottaminen

Molemmilla linjoilla oli asennettuna useita jatkuvatoimisia mittauksia ja analyyseja (Kuva

13). Mittalaitteiden tuottaman tiedon laadunvarmistukseen kiinnitettiin erityistä huomiota.

Jatkuvatoimisesti kerätty mittaustietoa tallennettiin PC-pohjaisen Onspec-ohjelmiston avulla

kuukausittaisiin tiedostoihin, kukin mitattu suure omaansa. Kahden viikon välein näistä

tiedostoista otettiin hetkellisiä arvoja 15 minuutin välein Onspec-ohjelmiston extract-

toiminnon avulla ja siirrettiin taulukkolaskentaohjelmistoon. Kaikki varmasti virheelliseksi

tiedetty tieto poistettiin, esim. kalibroinnin aiheuttamat piikit, näytteensyöttökatkot, ym.,

ennen kuin mittauksia käytettiin mihinkään laskelmiin.

Tutkimukseen hankittiin seuraavat jatkuvatoimiset analysaattorit: 2 kpl PO4-P, 1 kpl NO3-N,

1 kpl MLSS and 1 kpl pH. Muut mittalaitteet olivat tutkimusaseman vanhaa kalustoa, ja

niiden oikeellisuus ja tarkkuus oli tiedossa jo ennestään. Uusilta mittalaitteilta vaadittiin 1,5

- 2 kuukauden koeaika ennen varsinaista ostopäätöstä kohteeseen sopivan toiminnan

varmistamiseksi. Käytännössä on havaittu, että jotkin mittalaitteet voivat olla täysin

sopimattomia käyttötarkoitukseensa (Sikow ja Pursiainen 1995). Koejakson aikana kaikkia

jatkuvatoimisia mittalaitteita tarkkailtiin laboratorioanalyysien avulla. Näyte

laboratorioanalyysiä varten otettiin jatkuvatoimisen mittalaitteen näytteenottokohdasta,

esim. pH-anturin vierestä tai nitraattianalysaattorin läpivirtauskammion läpi menneestä

vedestä. Näytettä kutsutaan prosessinäytteeksi. Mittalaitteen näyttämä näytteenottohetkellä

merkittiin muistiin. Prosessinäyte analysoitiin laboratoriossa standardimenetelmin  ja tulosta

verrattiin jatkuvatoimisen mittalaitteen näyttämään. Tässä yhteydessä tarkastellaan uusien

mittalaitteiden laadunvarmistusta.
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5.2 Ortofosfaatti- ja nitraattianalyysit esiselkeytetystä vedestä ja
lieteosastoista

5.2.1 Näytteenjohtamisjärjestelyt

Esiselkeytetystä vedestä ja lieteosastoista johdettiin jatkuvatoimisille analysaattoreille

yhteensä kahdeksan eri suodatettua vesivirtaa (Kuva 24). Vesi tai liete pumpattiin

uppopumpulla kalvosuodatukseen (mikrosuodatus, huokoskoko noin 20 µm). Pumpun

maksimituotto oli 10 m3 h –1. Suodattimen saantoa säädeltiin sen yläpäässä olevalla

venttiilillä. Suodattamaton vesi- tai lietevirta palautettiin takaisin siihen paikkaan, josta se

oli pumpattu. Erityistä huomiota kiinnitettiin anaerobisiin ja anoksisiin osastoihin

palautettujen virtojen hapettomuuteen.

Suodatettu näytevirta johdettiin 6 mm halkaisijaista silikoniletkua pitkin

venttiilimultiplekseriyksikköön, jonka avulla säädeltiin näytteiden vaihtumista

analysaattoreille. Jokaiselle virralle järjestettiin sivuvirtaus, mikä mahdollisti sen, että näyte

virtasi koko ajan ja saatavilla oli aina tuoretta näytettä kun kyseisen virran analyysi alkoi.

Venttiilimultiplekseriltä näyte ohjattiin ensin nitraattianalysaattorin läpi (näytettä ei käsitelty

mitenkään nitraattianalysaattorissa) ja sen jälkeen ortofosfaattinalysaattorille Kuvan 24

mukaisesti. Analysaattoreilta johdettiin PC:lle milliampeeriviesti (4 - 20 mA). Eri

näytevirtojen analyysitulokset eroteltiin toisistaan PC:llä multiplekserin ohjauskäskyjen

perusteella. Venttiilimultipleksereitten toiminta varmistettiin etukäteen kahden viikon

koejaksolla kahdella näytevirralla.

Jokaisen mittalaitteen tuloksen luotettavuutta seurattiin kerran viikossa vertaamalla

mittalaitteen antamaa tulosta prosessinäytteestä tehdyn laboratorioanalyysin tulokseen.

Kaikkia mittalaitteita tarkkailtiin sekä koekäytön aikana että sen jälkeen koko tutkimuksen

ajan.

Normaaliajossa huomattiin, että esiselkeytetystä vedestä ja anaerobiosan lietteestä

suodatetun näytteen näyteletkujen sisäpinnoille ja itse analysaattoriin alkoi kasvaa biofilmiä.

Näyteletkujen pesu säännöllisesti viisiprosenttisella kloorivetyhapolla todettiin
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välttämättömäksi. Pesu tehtiin kahden viikon välein. Lisäksi suodattimet pestiin harjalla 2 -

3 kertaa viikossa. Vertailun vuoksi, puhdistetun veden näyteletkuja täytyi puhdistaa

ainoastaan kahdesti vuodessa.

Kuva 24. Esiselkeytetyn veden ja lieteosastojen nitraatti- ja ortofosfaattianalyysien
näytelinjojen kaaviokuva. ESIS = esiselkeytetty vesi, ANA = anaerobinen osasto, ANO =
anoksinen osasto, AER = aerobinen osasto. (Rantanen et al. 1999)

5.2.2 Ortofosfaattianalysaattorit

Molemmat vastahankitut ortofosfaattianalysaattorit olivat ensin koeajossa.

Analysaattoreiden mittausalueet olivat  0 - 10 mg l -1 PO4-P (laite 1) ja 0 - 30 mg l -1 (laite

2). Molemmat käyttivät kolorimetristä vanadomolybdofosforihappomenetelmää, jossa

muodostuu ortofosfaatin läsnä ollessa keltainen väri. Värin absorbanssi mitataan
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aallonpituudella 400 nm (Standard Methods, 1975). Analysaattorit toimivat panoksittain

puolijatkuvasti ja pystyivät tekemään analyysin kymmenen minuutin välein, tosin

käytännössä analyysiväliksi asetettiin 20 minuuttia. Aina 16 analyysikerran jälkeen

molemmat laitteet tekivät nollanäytteen. Laite 1 analysoi näytteen laimentamattomana ja

laite 2 analysoi näytteen laimennettuna suhteessa 3:20.

Laite 1 toimi moitteettomasti. Koejakson aikana jatkuvatoiminen analyysi erosi

laboratorioanalyysistä keskiarvona +0,04 mgP l-1 (mediaani +0,04 mgP l-1, vaihteluväli -

0,16 - +0,33 mgP l-1). Analyysien lineaarinen korrelaatiokerroin oli 0,998 ja

korrelaatiosuora:

yon-line  = 0,93 xlab +0,11 (n = 16) (18)

jossa yon-line = jatkuvatoimisesti analysoitu ortofosfaattifosfori ja xlab = laboratoriossa

analysoitu ortofosfaattifosfori. Laite 1 hyväksyttiin näiden tulosten jälkeen. Kuvassa 25on

korrelaatiosuora koko tutkimuksen aikaisista tarkkailuista (erotuksien keskiarvo -0,05 mg P

l -1, mediaani -0,02 mg P l -1, korrelaatiokerroin 0,99, n = 56).
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Kuva 25. Jatkuvatoimisen ja laboratorioanalyysin korrelaatio tutkimuksen ajalta, Laite
1, alue 0 - 10 mg l-1.

Laite 2 ei antanut alussa kelvollisia tuloksia. Prosessinäytteen laboratorioanalyysin tulokset

erosivat jatkuvatoimisista keskiarvona +1.4 mgP l-1 (vaihteluväli -0.4 - +5.0 mgP l-1  ,

mediaani +0.95 mgP l-1). Ero vaihteli prosentuaalisesti välillä -8 - +39 % (keskiarvo 11 %,

mediaani 11 %). Korrelaatiokerroin oli silti niinkin hyvä kuin  0,96 (n = 19). Todettiin, että

pelkkä korrelaatiokerroin ei riitä analysaattorin luotettavuuden toteamiseen. Lineaarisen

korrelaatiosuoran yhtälö oli:

yon-line = 0,73 xlab + 1,03  (n = 19) (19)

jossa yon-line = jatkuvatoimisesti analysoitu ortofosfaattifosfori and xlab = laboratoriossa

analysoitu ortofosfaattifosfori.
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Analysaattorin vikaa etsittiin aluksi tarkistamalla analyysiohjelma. Joitakin

tehdasasetuksista johtuvia virheitä korjattiin, mutta analysaattori ei silti toiminut kunnolla.

Tarkistus tehtiin tunnetulla liuoksella 10 mgP l-1 ja tulos vaihteli välillä 3,8 - 10,3 mgP l-1.

Lopulta virheen havaittiin johtuvan ilmakuplista, jotka vuosivat näytelinjaan ylivuotopipetin

ja reaktioastian välistä. Imuvirtaus aiheutti takaisinvirtauksen näyteletkussa sen jälkeen kun

se oli tyhjentynyt ja samalla näyteletkuun joutui ilmaa. Tästä johtui virhe seuraavan

näytteen tilavuudessa. Korjaus tehtiin nostamalla näyteletkun pää reaktioastiassa riittävän

ylös, jotta imuvirtaus estyi.

Korjauksen jälkeen analysaattori toimi hyvin, niin kuin korrelaatiosuorasta (Kuva 26)

havaitaan. Koko tutkimuksen aikaisten tulosten mukaan eron keskiarvo oli +0,26 mgP l-1 ja

mediaani +0,12 mgP l-1 (n = 39).

Kuva 26. Jatkuvatoimisen ortofosfaattianalysaattorin tuloksen vertailu
laboratorioanalyysin tulokseen prosessinäytteellä (laite 2: 0 - 30 mgP l-1, laitteen
hyväksymisen jälkeen)
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5.2.3 Nitraattianalysaattori

Ennen kytkemistä Kuvan 24 kuvattuun systeemiin nitraattianalysaattoria kokeiltiin erikseen

anaerobisessa osastossa kalvosuodatetulla näytteellä. Nitraattianalyysi oli suora

spektrofotometrinen mittaus UV-aallonpituudella. Näyte johdettiin läpivirtauskennoon,

jonka sisällä mittauspintoja pidettiin puhtaana automaattisella kumipyyhkimellä.

Automaattiseen kalibrointiin tai pesuun ei ollut mahdollisuutta. Nollakalibrointi tehtiin

manuaalisesti pesun yhteydessä viisiprosenttisella kloorivetyhapolla.

Mittausalueeksi asetettiin 0 - 10 mgN l-1. Analysaattori toimi hyvin koejakson ajan.

Keskiarvoinen ero laboratorioanalyysiin prosessinäytteestä oli -0,64 mgN l-1, minimi-

maksimi -0,16 - -1,27 mgN l-1 ja mediaani -0,58 mgN l-1 (Kuva 27). Ero oli niin

systemaattinen, että sen vaikutus oli helposti poistettavissa. Lineaarinen korrelaatiokerroin

jatkuvatoimisesti ja laboratoriossa analysoitujen prosessinäytteiden välillä oli 0,99 (n = 22).

Korrelaatiosuoran yhtälö oli:

yon-line = 1,12 xlab + 0,24 (n = 22) (20)

jossa yon-line = jatkuvatoimisesti analysoitu nitraattityppi

xlab = laboratoriossa analysoitu nitraattityppi.

Näiden tulosten perusteella laite päätettiin ostaa. Laite oli tämän jälkeen käyttämättä noin

kaksi kuukautta. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen mittauspinnat alkoivat likaantua.

Kumipyyhin ei riittänyt pitämään niitä puhtaana. Läpivirtauskenno puhdistettiin

huuhtelemalla viisiprosenttisella kloorivetyhapolla. Laitetta ei kuitenkaan kyetty pitämään

riittävän puhtaana viikonlopun yli, koska sitä täytyi pestä kahden päivän välein. Kahden

kuukauden koejakso todettiin tässä tapauksessa riittämättömäksi.

Myöhemmin havaittiin, että ongelman aiheutti ilma näyteletkun sisällä. Toisin kuin Kuvassa

24 oli ortofosfaattianalysaattori ensin kytkettynä nitraattianalysaattorin eteen. Tällöin

ortofosfaattianalysaattorin ylivuotopipetistä liukeni happea näytevirtaan. Tämä aiheutti
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mikrobiologista kasvua näyteletkussa ja nitraattianalysaattorissa. Tilanne korjattiin

vaihtamalla analysaattoreiden järjestystä Kuvan 24 mukaiseksi.

Kaikki tulokset mukaan lukien keskimääräinen ero oli -0,08 mgN l-1 ja mediaani

-0,1 mgN l-1 (n = 32). Laboratorio- ja jatkuvatoimisen mittauksen välinen korrelaatio oli

tässä aineistossa 0,95. Tuloksissa esiintyi jonkin verran hajontaa, keskihajonta oli 0,44.

Keskimäärin tulokset olivat kuitenkin riittävän yhtäpitäviä, kun otetaan huomioon se, että

prosessiolosuhteissa jatkuvatoimiset mittaukset ovat aina jossain määrin epävarmoja.

Kuva 27. Jatkuvatoimisen nitraattianalysaattorin tuloksen vertailu laboratorioanalyysin
tulokseen prosessinäytteellä (0 - 10 mgN l-1).

5.3 MLSS-analysaattori

MLSS-analysaattoria kokeiltiin aerobisessa osastossa. Anturi asennettiin kellukkeen sisään

varren päähän. Mittausalue oli 0-10 g l-1. Koejakson aikana laboratoriotulos erosi

jatkuvatoimisesta tuloksesta keskiarvona -0.20 mgN l-1  (-5 %). mediaani oli -0.17 mgN l-1
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(-3 %) ja alue -0,89 - +0,61 mgN l-1  (-23 - +11 %). Anturi piti puhdistaa kerran viikossa ja

kalibrointiasetusten havaittiin pätevän 2,5 kuukautta. Laboratorio- ja jatkuvatoimisen

tuloksen lineaarinen korrelaatiokerroin oli 0,92 (n = 29) ja korrelaatiosuoran yhtälö oli:

yon-line = 0,93 xlab + 0,53  (n = 29) (21)

jossa yon-line = jatkuvatoiminen tulos ja xlab = laboratoriotulos (Kuva 28). Laite hyväksyttiin

ja päätettiin ostaa. Ensimmäisten 2,5 kuukauden aikana, jolloin kalibrointi oli voimassa,

laboratorio- ja jatkuvatoimisen tuloksen ero oli +0.11 g m-3 (-3 %) ja mediaani +0.13 g m-3

(-3 %).

Kuva 28. Jatkuvatoimisen MLSS-analysaattorin tuloksen vertailu laboratorioanalyysin
tulokseen prosessinäytteellä (0-10 g m-3).
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5.4 pH-mittaus

pH-mittausta koeajettiin aerobisessa osastossa. Anturissa oli geelielektrodi muovisuojan

keskellä. Muovisuojan ja anturin väliseen rakoon alkoi kertyä lietettä käytössä. Mitatut pH-

arvot olivat alhaisempia kuin laboratorioarvot. Esimerkiksi kuusi päivää puhdistuksen

jälkeen jatkuvatoiminen mittaus näytti 5,4 kun laboratoriotulos oli 6,6 (Kuva 29).

Puhdistuksen jälkeen laitteen näyttämä vastasi laboratorioanalyysin tulosta jonkin aikaa,

yleensä 1-2 vuorokautta. Anturi täytyisi täten puhdistaa vähintään kahden päivän välein,

jotta sen näyttämä olisi riittävän oikea. Tästä seurasi, että viikonlopun aikana anturi ei

toiminut kunnolla koko aikaa. Mittari todettiin sopimattomaksi tähän tarkoitukseen ja

palautettiin.
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6 Nitrifikaatiotulosten tarkastelu

Kantoainelinjalla pyrittiin tehostamaan nitrifikaatiota vapaasti kelluvilla

kantoainekappaleilla aerobisessa osastossa. Linjojen nitrifikaatiossa oli tilastollisesti

merkitsevä ero koko aineistossa, joskin pieni: kantoainelinjan puhdistetun veden

ammoniumtyppipitoisuus oli keskimäärin 0,50 g m-3 pienempi kuin vapaan lietteen linjan.

Ero oli tilastollisesti merkitsevä yksisuuntaisen parittaisen t-testin perusteella (testisuure t =

2,2, eron merkitsevyys p = 0,016 ja vapausasteiden lukumäärä df = 176).

Eron pienuus johtuu todennäköisesti siitä, että prosesseja ei kuormitettu niiden

toimintakyvyn rajalle asti, varsinkaan lämpimänä aikana. Etukäteisoletuksenahan oli, että

kantoainekappaleilla tehostettu nitrifikaatio toimisi paremmin kuin ilman niitä. Aineistossa

on mukana paljon sellaisia päiviä, jolloin nitrifikaatio oli täydellinen molemmilla linjoilla,

koska olosuhteet olivat niin suotuisat. Talviaikaan kantoainelinjan nitrifikaatio oli

tehokkaampi kuin vapaan lietteen linjan. Eroa kylmillä vesillä tarkasteltiin vuoden 1997 alle

12 asteen jakson avulla (24.2.-21.4.). Tällöin lämpötila vaihteli molemmilla linjoilla välillä

9-12 astetta.

Linjojen nitrifikaation toiminnan eroa on tarkasteltu Kuvassa 30 asettamalla puhdistetun

veden pitoisuudet vastakkain samaan kuvaan. Kuvasta nähdään, että lineaarinen

regressiosuora painottuu kantoainelinjan hyväksi. Vastaavissa olosuhteissa kantoainelinjalla

saavutettiin siis varmemmin matala puhdistetun veden ammoniumtyppipitoisuus kuin

vapaan lietteen linjalla, vaikka se ei keskiarvoja painottavassa t-testissä näy suurena erona.
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Puhdistetun veden ammoniumtyppipitoisuudet mg l-1
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Kuva 30. Puhdistetun veden ammonium-typpipitoisuudet kantoainelinjalla ja vapaan
lietteen linjalla.

6.1 Pinta-alaa kohti lasketut nitrifikaationopeudet kantoainelinjalla

Kantoainelinjan nitrifikaationopeudet laskettiin Harremoesin (2003) ehdottamalla tavalla

kantoaineen tehollista pinta-alaa kohti (Kuva 31 ja Kuva 32). Potentiaalinen nopeus

laskettiin nitraattitypen tuotosta, pois lukien havaittu ammoniumtypen kuluminen

assimilaatiossa. Mukana on sekä vapaan että sidotun lietteen nitrifikaatiopotentiaali

panoskokeiden mukaan. Potentiaaliset nopeudet sovellettiin Hakkilan (1999) ja Rantasen et

al. (1999) mukaan kaavalla 22:

PAKAAER

TNIT4

V
Q_NNH

peusprosessinotionnitrifikaaHavaittu (22)

NH4_NNIT, koko prosessissa nitrifioitunut ammoniumtyppi (g m-3), on laskettu kaavalla 23:
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T Y R

4 4_ _, ,

, ,
(23)

QT (m3 h-1) = tulovirtaama

VAER = aerobisen osan tilavuus

KAPA = kantoaineen ominaispinta-ala (500 m2 m-3)

Kuva 31. Potentiaalinen ja havaittu nitrifikaationopeus kantoaineen pinta-alaa kohti
laskettuna sekä aerobiosan lämpötila aikasarjakuvana.

Potentiaaliset nitrifikaationopeudet toipuivat äkillisestä lämpötilan laskusta 1-3 viikossa,

riippuen siitä kuinka monta astetta lämpötila oli laskenut ja kuinka kauan alhaista lämpötilaa

kesti (Kuva 31). Havaittujen nopeuksien toipuminen oli hiukan hitaampaa. Potentiaaliset

nopeudet olivat kesäaikaan parhaimmillaan jopa 2 gNO3-N m-2 d-1 lämpötilassa 20-21 °C.

Alhaisimmat potentiaaliset nopeudet olivat kevään sulamisaikaan noin 0,7 gNO3-N m-2 d-1

lämpötilassa 11 °C. Juuri ennen jälkimmäistä havaintoa lämpötila oli käynyt hieman alle 10
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°C:ssa. Havaittujen nitrifikaationopeuksien maksimi näyttäisi olevan noin 1,5 gNO3-N m-2

d-1.

Prosessin nitrifikaatiopotentiaalia ei käytetty täysimääräisesti hyödyksi (Kuva 32). Havaitut

nitrifikaationopeudet taittuivat noin 1,3 gNO3-N m-2 d-1 kohdalla potentiaalisten jatkaessa

nousua yli 2 gNO3-N m-2 d-1. Mitoituksen kannalta siis nopeus 1,3 gNO3-N m-2 d-1  on

ratkaiseva.

Todennäköistä on, että jokin prosessiolosuhteisiin liittyvä tekijä rajoitti nitrifikaatiota.

Mahdollisia rajoittavia tekijöitä ovat esim. alhainen pH tai hapen tai ammoniumin

saatavuus. Hapen todettiin rajoittavan nitrifikaatiota kantoainelinjalla optimointikokeiden

yhteydessä (luku 7.4). Ammoniumin rajoittavaa vaikutusta nopeuksiin minimoitiin

laskemalla nitrifikaationopeudet vain niiltä päiviltä, jolloin puhdistetun veden

ammoniumtyppi oli yli 2 mgN l-1. Tuntiaineiston tarkastelussa ei alhaisen pH:n havaittu

rajoittavan nitrifikaatiota. Edellisestä päätellen happipitoisuus on ilmeisesti hyvin määräävä

tekijä kantoaineprosessin nitrifikaatiolle. Tämän perusteella happipitoisuutta voitaisiin

käyttää kantoaineprosessin nitrifikaation säätösuureena.

Havaittu nopeus oli 69 % potentiaalisesta mediaanina, minimissään 38 % ja maksimissaan

99 % keskiarvon ollessa 66 %. Suoranaisesta inhibitiosta ei näiden tulosten perusteella vielä

voi sanoa mitään varmaa. Tosin prosessin ajon aikana havaittiin raakalietteen

esifermentoinnin aikana muodostuvan sellaisia sivutuotteita, jotka inhiboivat nitrifikaatiota

(Rantanen et al. 1999).
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Kuva 32. Potentiaalisen ja havaitun nitrifikaationopeuden suhde kantoainelinjalla.
Nopeudet laskettu kantoaineen pinta-alaa kohti.

Kun verrataan potentiaalisia nitrifikaationopeuksia Taulukon 6 nopeuksiin, havaitaan, että

ne ovat varsin tyypillisiä biofilmiprosessin nopeuksia. Lähinnä tässä saavutettuja nopeuksia

voi verrata Germainin et al. (2007) hybridiprosessilla saavuttamiin nopeuksiin, 0,16-0,34

gNH4-N m-2d-1 8-9,2 ºC ja 0,18-0,80 gNH4-N m-2d-1 14-19,5 ºC, joihin verrattuna tässä

tutkimuksessa saavutetut nopeudet ovat suurempia.

6.2 Nitrifikaationopeus ja lämpötila

Nitrifikaation tiedetään olevan voimakkaasti lämpötilariippuvainen. Tässä tutkimuksessa

prosessista laskettujen pinta-alanitrifikaationopeuksien todettiin riippuvan lämpötilasta

(Kuva 33). Korrelaatiokertoimen arvo on 0,62, mikä on tilastollisesti erittäin merkitsevä

(p<0,01, df = 414). Kuvasta on havaittavissa, että aineisto sisältää useampia tilastollisia

populaatioita, mutta toisaalta tiedetään nitrifikaatioon vaikuttavan niin monia tekijöitä, että

niiden kaikkien tarkastelu ei ole mielekästä tästä aineistosta. Tarkastelu edellyttäisi

deterministisen tai muun mallin sovittamista aineistoon ja jatkokokeita, joilla malli

todennettaisiin.
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Nitrifikaation lämpötilariippuvuus ei ole teorian mukaan lineaarinen. Tähän aineistoon on

kuitenkin varsin epähavainnollista sovittaa muuta kuin lineaarista regressiota, koska

muuntyyppistä regressiota ei ole havaittavissa useiden tilastollisten alapopulaatioiden takia.

Lämpötilariippuvuuden tarkastelu olisikin mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde.

Lineaarisen regression (Kuva 33) perusteella 20 ºC:ssa mitoittava nitrifikaationopeus olisi

1,3 gNO3-N m-2 d-1. Jos taas haluttaisiin mitoittaa prosessi matalampaan lämpötilaan,

esimerkiksi 10 ºC, lineaarisen regression perusteella valittaisiin nopeus 0,75 gNO3-N m-2 d-1

tai matalampi riippuen siitä kuinka paljon suunnittelija arvioi käsiteltävässä vedessä olevan

nitrifikaatiota inhiboivia aineita.
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Kuva 33. Nitrifikaationopeuden riippuvuus lämpötilasta kantoainelinjalla.

6.3 Lieteikä ja nitrifikaatio

Puhdistusprosesseja ajettiin siten, että aerobisen osaston vapaan lietteen ikä alitti usein

teoreettisen nitrifikaation vaatiman minimilieteiän (Kuva 34) sekä kantoainelinjalla että

vapaan lietteen linjalla. Lieteikä laskettiin lietteenpoiston ja karkaavan kiintoaineen
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yhteismäärän 30 päivän liukuvan keskiarvon perusteella. Nitrifikaation vaatimalle

minimilieteiälle [MCRT(min)] käytettiin empiiristä kaavaa 24:

MCRT(min) = 1/(0,18*exp(0,12*(T-15)) (24)

jossa T on lämpötila ( C).

Kantoainelinjan lieteikä aerobiosastossa laskettiin kahdella tavalla, vapaan lietteen

perusteella sekä vapaan ja sidotun lietteen yhteismäärän perusteella. Näistä ensin mainittua

tarkastellaan tässä yhteydessä tarkemmin, koska tutkimuksen taustaoletuksena oli, että

kantoaineella voitaisiin tehostaa nitrifikaatiota ja täten kantoainelinjan vapaassa lietteessä

olevalla nitrifikaatiokannalla olisi vähemmän merkitystä kuin tavanomaisessa

aktiivilieteprosessissa. Tämän perusteella kantoainelinjan nitrifikaatiolle ei olisi ollut

fataalia se, että vapaan lietteen ikä laski alle teoreettisen minimin. Kun tarkastellaan yhdessä

sekä kantoainelinjan vapaan lietteen ikää että puhdistetun veden ammoniumtyppipitoisuutta

(Kuva 34 ja Kuva 35) havaitaan, että lieteiän laskua aikasarjassa seuraa sekä korkeita että

matalia ammoniumtypen pitoisuuksia. Täten voidaan päätellä, että kantoainelinjalla vapaan

lietteen ikä ei ollut nitrifikaatiota yksiselitteisesti ohjaava suure. Muut suureet tai niiden

yhdistelmät olivat määräävämpiä. Jatkotutkimuksissa voitaisiinkin selvittää sitä, miten

kantoainelinjan tyyppisen prosessin lieteikä lasketaan niin, että se on nitrifikaation kannalta

merkityksellinen ja mikä on rajoittava lieteikä.

Biofilmin paksuuden merkitys korostuu myös silloin kun lieteiän laskemisessa otetaan

huomioon myös sidottu liete, koska biofilmin tehollinen paksuus on rajallinen. Paksusta

biofilmistä ei ole suoranaista hyötyä nitrifikaatiolle. Täten lieteiän lisääminen paksuntamalla

biofilmiä ei todellisuudessa paranna nitrifikaation toimintaedellytyksiä. Tämän perusteella

voitaisiin päätellä, että kantoainelinjan tapainen hybridiaktiiviliete-biofilmiprosessi pitäisi

mitoittaa kantoaineen tehollista pinta-alaa kohti ilmoitetulla nitrifikaationopeudella sekä

toisaalta vapaan lietteen iällä, joka mahdollistaa samanaikaisen orgaanisen aineen poiston ja

nitrifikaation. Ideaalitapauksessa nitrifikaatio tapahtuisi yksinomaan biofilmissä ja

orgaanisen aineen poisto vapaassa lietteessä. Kuitenkin, koska kantoaineen pinnalta irtoaa

lietettä hankauksen ja muiden prosessien vaikutuksesta, on vapaassa lietteessä aina jonkin

verran nitrifikaatiopotentiaalia, sillä edellytyksellä, että biofilmissä esiintyy nitrifioivia
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mikrobeja. Biofilmin ja vapaan aktiivilietteen välisten vuorovaikutusten selvittäminen

olisikin tarpeellista prosessin optimaalisen mitoituksen, kantoaineen täyttöprosentin ja

vaadittavan tehollisen pinta-alan sekä ajo-olosuhteiden kannalta.
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6.4 Sulamiskauden vaikutus nitrifikaatioon

Kuvassa 36 on esimerkki lumensulamiskauden vaikutuksesta nitrifikaatioon kantoaine- ja

vapaan lietteen linjalla. Aerobiosan lämpötila laski aikavälillä 24.-27.2.1997 neljä astetta.

Lämpötilan laskun yhteydessä tulevan veden pitoisuudet myös laskivat ja koska linjoille

pumpattiin samaa vuorokausivirtaamaa koko ajan merkitsi se sitä, että ravinteiden

tulokuorma aleni yhdessä lämpötilan laskun kanssa. Tämä näkyy siinä, että puhdistetun

veden ammoniumtyppipitoisuudet paradoksaalisesti alenivat lämpötilan laskiessa, vaikka

tiedossa on, että nitrifikaatio on hyvin herkkä lämpötilan laskulle. Joka tapauksessa

havaitaan, että kantoainelinja nitrifioi tehokkaammin kuin vapaan lietteen linja näissä

olosuhteissa. Täten kantoainelinjan tyyppinen prosessi voitaisiin mitoittaa pienemmälle

tilavuudelle kuin vapaan lietteen linjan tyyppinen, mikäli mitoituksen perusteena

käytettäisiin Pohjoismaissa esiintyvää lumen sulamisesta seuraavaa vuoden matalinta

lämpötilaa. Näissä ääriolosuhteissa kantoainelinjan suurempi nitrifikaatiopotentiaali tuli

esille selvemmin kuin normaaleissa ajo-olosuhteissa. Jatkotutkimuksissa olisi syytä selvittää

kantoainelinjan tyyppisen prosessi suurinta kuormitusta muissa lämpötiloissa kuin tässä

esitetyssä 9-10 asteessa.

0
2
4
6
8

10
12
14

0:00:00
24.02.97

0:00:00
26.02.97

0:00:00
28.02.97

0:00:00
02.03.97

m
gN

H
4N

l-1

6
7
8
9
10
11
12
13

oC

NH4N kantoainelinja NH4N vapaan lietteen linja
Lämpötila ilmastusaltaassa

Kuva 36. Lumensulamisesta (24.2.-2.3.1997) aiheutuneen lämpötilan laskun vaikutus
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7  Kantoainelinjan ajoparametrien optimointi
stationääritilassa

7.1 Tausta

Kantoainelinjan ajoparametreja optimoitiin kahteen otteeseen simplex-algoritmin avulla.

Simplex on kokeellinen optimointimenetelmä, jossa uusia koepisteitä (=

ajoparametriyhdistelmiä) lasketaan edellisten koepisteiden tulosten perusteella tavoitteena

päätyä haluttuun optimiin.  Menetelmä soveltuu usean muuttujan samanaikaiseen

optimointiin ja sillä voidaan välttää ne ongelmat, jotka syntyvät, kun optimoidaan vain yksi

muuttuja kerrallaan. Simplexiä käytettäessä ei tarvitse tietää prosessin sisäisistä

lainalaisuuksista mitään, vaan sitä voidaan soveltaa "musta laatikko" –periaatteella.

Simplex-optimoinnissa selvitään suhteellisen vähäisellä kokeiden lukumäärällä.

Menetelmää on käytetty lähinnä kemiallisten prosessien optimoinnissa. Simplex-

menetelmän ovat kehittäneet Nelder ja Mead (1965). Tässä tutkimuksessa käytettiin

kehittyneempää Demingin ja Morganin (1973) versiota, jota on käyttänyt mm. Rantanen

(1992). Jätevedenpuhdistusprosessin tapauksessa jatkuvatoimiset mittalaitteet

mahdollistavat tällaisen optimointitavan. Koejakson loputtua ovat tarvittavat mittaustulokset

heti käytettävissä ja niiden perusteella voidaan laskea seuraava koepiste.

7.2 Kesäolosuhteet

Kesällä 1996 (15.7. - 5.9.) optimoitiin neljää ajoparametria: aerobiosan happipitoisuus,

palautuslietevirtaama, nitraattikiertovirtaama ja anoksikiertovirtaama. Näiden

ajoparametrien avulla pyrittiin pääsemään mahdollisimman hyvään fosforin- ja

typenpoistoon ilmastuskustannukset (ilmastusaltaan happipitoisuuden ja hapen

kyllästyspitoisuuden avulla arvioituna) huomioon ottaen. Puhdistetun veden

ortofosfaattifosforia ja epäorgaanista typpeä painotettiin kumpaakin kertoimella 0,45 ja

ilmastuskustannuksia kertoimella 0,1. Samantyyppistä funktiota on käytetty aiemmin

(Rantanen 1992, Rantanen ja Valve 1997 ja Rantanen et al. 1999).

Optimointifunktion laskentakaava oli:
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F

1 1
2 mg l

1
c (t) 6 mg l

1
c (t) 2 mg l

*10 %
c 12 mg l

43 mg l 12 mg l
* 45 %

c 0,5 mg l
6 mg l 0,5 mg l

* 45 %

1

O
* 1

O
* 1

N
1

1 1

P
1

1 1

2 2

c (t) c c (t)O
*

O O
*

2 2 2

(25)

c tO2

* ( )  = hapen kyllästyspitoisuus vedessä koelämpötilassa (g m-3)

cO2
 = hapen pitoisuus aerobiosassa (g m-3)

cN = yhteenlaskettu ammonium-, nitraatti- ja nitriittitypen pitoisuus puhdistetussa vedessä (g

m-3)

cP = liukoisen ortofosfaattifosforin pitoisuus puhdistetussa vedessä (g m-3).

Tulovirtaama oli vakio tämän optimoinnin ajan joten pitoisuuksia ei tarvinnut painottaa

virtaamalla.

Hapen pitoisuus skaalattiin alueelle 2-6 g m-3. Alaraja määrättiin prosessin alimman

arvioidun hapentarpeen perusteella ja yläraja ilmastinlautasten kapasiteetin perusteella.

Hapen osuus optimointifunktiossa korosti suhteellisesti enemmän korkeita happipitoisuuksia

kuin matalia. Puhdistetun veden typpipitoisuus skaalattiin alueelle 12-43 g m-3. Alaraja

määräytyi HELCOM-suositusten (HELCOM 1995) mukaan ja yläraja keskimääräisen

esiselkeytetyn veden ammoniumpitoisuuden mukaan. Puhdistetun veden

ortofosfaattifosforipitoisuus skaalattiin alueelle 0,5 -6 g m-3. Alaraja määrättiin Suomessa

yleisen puhdistetun veden fosforipitoisuuden ympäristolupavaatimuksen mukaan ja yläraja

keskimääräisen esiselkeytetyn veden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella.

Optimointifunktion laskennassa käytettiin jatkuvatoimisilta mittareilta ja analysaattoreilta

15 minuutin välein kerättyä mittausaineistoa. Aineisto kerättiin siltä ajalta, joka alkoi 24

tuntia ajoparametriyhdistelmän vaihtamisesta seuraavan yhdistelmän vaihtamiseen.

Prosessin vasteen ajoparametriyhdistelmän vaihtoon oletettiin olevan suhteellisen nopea.

Kutakin ajoparametriyhdistelmää ajettiin 2-4 vrk riippuen siitä, osuiko

ajoparametriyhdistelmän vaihto viikon alkuun tai loppuun. Viikonloppuisin ajoparametreja
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ei vaihdettu. Sunnuntaita ei hyväksytty koetulospäiväksi, koska silloin oletettiin jätevesien

poikkeavan merkitsevästi siitä, mitä muina viikonpäivinä puhdistamolle tuli.

Funktiota F kaavassa 25 minimoitiin. Neljän muuttujan (ajoparametrin) optimoinnissa

tarvitaan ensin viisi koetta, jotta voidaan laskea seuraavan kokeen ajoparametriyhdistelmä.

Täten koepisteet 1-5 tehtiin ennalta määrätyn kaavion (Rantanen 1992) mukaisilla arvoilla.

Koepiste 6 oli ensimmäinen laskettu ajoparametriyhdistelmä. Tarkemmat laskentasäännöt

on esitettynä toisaalla (Rantanen 1992 ja 1993). Optimointi lopetettiin olosuhteiden

muututtua merkitsevästi erilaisiksi.

Kunkin ajetun simplex-pisteen ajoparametriyhdistelmä on Taulukossa 13. Taulukossa 14 on

esitettynä optimointifunktion (yhtälö 25) lähtösuureet ja arvot. Optimoinnin lopputulos, eli

parhaiden pisteiden (Kuva 37) ajoparametrien keskiarvo on Taulukossa 15. Piste 10 uusittiin

simplex-säännön "Mikäli uusin piste on huonoin, pitää se uusia" perusteella. Jatkossa

käytettiin molempien pisteessä 10 tehtyjen kokeiden optimointifunktion arvon keskiarvoa.

Taulukko 13.Kesän 1996 (15.7. - 5.9.) simplex-optimoinnin pisteet ajoparametreineen.
Ajoparametrit olivat aerobiosan happipitoisuus, palautuslietevirtaama,
nitraattikiertovirtaama ja anoksikiertovirtaama.

Koepiste Ajoparametriyhdistelmä

Happipitoisuus Anoksikierto Nitraattikierto Palautusliete

g m-3 m3- h-1 m3- h-1 m3- h-1

1 2,1 3,1 2,8 4,0

2 5,9 3,2 3,2 4,0

3 4,1 9,0 3,2 4,0

4 4,0 6,0 11,1 4,0

5 4,0 6,0 7,0 10,0

6 2,4 7,5 7,4 6,2

7 2,7 4,2 9,1 7,1

8 3,9 7,3 10,7 9,0

9 2,9 6,3 6,4 10,9

10 2,4 6,4 8,3 8,2

11 3,5 6,1 7,4 9,4
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Taulukko 14.Simplex-optimoinnin 1996 (15.7. - 5.9.) optimointifunktion arvot ja niiden
lähtösuureet (ks. kaava 25).

Koepiste Happi-

pitoisuus

Puhdistetun

veden typpi-

pitoisuus

Puhdistetun veden

ortofosfaattifosfori

pitoisuus

Aerobiosan

lämpötila

F

g m-3 g m-3 g m-3 C %

1 2,1 13,0 1,9 16,1 13,0

2 5,9 15,3 2,0 18,6 26,8

3 4,1 17,9 1,2 19,0 18,0

4 4,0 14,1 0,59 19,2 7,0

5 4,0 14,9 0,34 20,0 5,9

6 2,4 11,9 0,41 19,9 -0,4

7 2,7 11,8 0,29 20,6 -1,2

8 3,9 10,1 0,18 20,5 -2,6

9 2,9 12,7 0,11 20,6 -1,1

10(a) 2,3 13,1 0,18 20,7 -0,7

10(b) 2,5 13,0 0,44 20,7 1,6

10 keskiarvo 2,4 13,0 0,31 20,7 0,4

11 3,5 13,4 2,6 20,6 21,2
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Kuva 37. Simplex-optimointifunktion (ks. kaava 25) eteneminen kesän 1996 (15.7. -
5.9.) optimoinnissa. Parhaiden pisteiden arvot on ympyröity.

Optimoinnin tulos laskettiin viimeisten parhaiden neljän pisteen keskiarvona. Tässä

tapauksessa nämä koepisteet olivat 6,7, 8 ja 9. Optimissa nitraatin kokonaiskierrätyssuhde

oli 300 % tulovirtaamasta (Taulukko 15).

Taulukko 15.Vuonna 1996 (15.7. - 5.9.) simplex-algoritmilla optimoidut ajoparametrit.
Keskiarvo on laskettu pisteiden 6, 7, 8 ja 9 perusteella.
Ajoparametri Arvo optimissa

Palautuslietevirtaama [% tulovirtaamasta (m3- h-1)] 150 (8,3)

Nitraattikiertovirtaama [% tulovirtaamasta (m3- h-1)] 150 (8,4)

Anoksikiertovirtaama [% tulovirtaamasta (m3- h-1)] 110 (6,3)

Aerobiosan happipitoisuus (g m-3) 3,0

Optimi on sen hetkisiin olosuhteisiin sidottu stationäärioletuksesta johtuen. Olosuhteet

prosessissa eivät välttämättä olleet stationääriset vaan ajoittain dynaamisessa muutostilassa.

Optimia ei välttämättä voida sellaisenaan soveltaa muihin prosesseihin. Ajoparametrien

arvot optimissa ovat suuntaa-antavia muille prosesseille. Ravinteidenpoistotulokset
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optimissa on esitetty Taulukossa 16. Optimi antaa karkean arvion siitä, mitkä ovat

prosessille sopivimmat ajoparametrien arvot ottaen huomioon ravinteidenpoistotulos ja

hapenkulutus.

Taulukko 16.Ravinteidenpoistotulokset optimiajoparametreilla optimoinnin jälkeen (14.9.-
14.10.1996).
Puhdistetun veden NH4-N (g m-3) 0,26

Puhdistetun veden NO3-N (g m-3) 14,4

Ammoniumreduktio (%) 99,3

Typpireduktio (%) 64,9

Puhdistetun veden PO4-P (g m-3) 0,71

Fosfaattireduktio(* (%) 86,7

Happipitoisuus (g m-3) 3,1

Anoksikiertovirtaama (% tulovirtaamasta) 110

Nitraattikiertovirtaama (% tulovirtaamasta) 150

Palautusvirtaama (% tulovirtaamasta) 150
(* = fosfaattireduktio laskettu kaavalla: (esiselkeytetyn veden kokonaisfosfori - puhdistetun veden

ortofosfaattifosfori) *100 / (esiselkeytetyn veden kokonaisfosfori)

7.3 Kevätolosuhteet

Kevään 1997 optimoinnissa optimoitiin kolmea ajoparametria: happipitoisuus, anoksikierto

ja nitraattikierto. Optimoinnin kohteena pidettiin puhdistetun veden epäorgaanista typpeä ja

ortofosfaattifosforia, kumpaakin painotettuna kertoimella 0,5. Kaava oli seuraavanlainen:

F

( (c Q )

Q
12 mg l

35 mg l 12 mg l
* 50 % +

(c * Q )

Q

5 mg l
*50 %

(NH N NO N), i t, i
i 1

n

t, i
i 1

n
-1

-1 -1

PO P, i t, i
i 1

n

t, i
i 1

n

-1

4 3 4

  (26)

jossa  c (NH N NO N), i4 3
= puhdistetun veden yhteenlaskettu ammonium- ja nitraattityppipitoisuus

hetkellä i

Qt, i = tulovirtaama hetkellä i, c PO P, i4
= puhdistetun veden ortofosfaattifosforipitoisuus

hetkellä i
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i = juokseva numerointi tarkasteluajan alusta lähtien 15 minuutin välein ja n = 15 minuutin

jaksojen kokonaislukumäärä tarkasteluajan kuluessa. Pitoisuudet painotettiin virtaamalla,

koska sitä vaihdeltiin vuorokauden eri aikoina Suomenojan puhdistamon pitkäaikaisen

keskiarvoprofiilin mukaan.

Puhdistetun veden typpipitoisuus skaalattiin alueelle 12-35 g m-3. Alaraja määräytyi

Helcom-suositusten (Helcom 1995) mukaan ja yläraja sulamiskautena keskimääräisen

esiselkeytetyn veden ammoniumpitoisuuden mukaan. Puhdistetun veden

ortofosfaattifosforipitoisuus skaalattiin alueelle 0-5 g m-3. Alaraja määrättiin tällä kertaa

nollaksi, koska edellisessä optimoinnissa saatiin edellistä alarajaa (0,5 mg P l-1) alempia

ortofosfaattifosforipitoisuuksia. Yläraja määräytyi sulamiskauden keskimääräisen

esiselkeytetyn veden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella. Optimointi tehtiin samojen

sääntöjen perusteella kuin edellinen optimointikin.

Kaikki koepisteet on esiteltynä Kuvassa 38 ja Taulukossa 17. Optimointifunktion laskenta

lähtösuureista on esitettynä Taulukossa 18. Optimi laskettiin parhaiden kolmen pisteen

keskiarvona (Taulukko 19). Optimissa nitraatin kokonaiskierroksi tuli 215 %.

Palautuslietevirtaamaa pidettiin vakiona optimoinnin aikana, joten vain

nitraattikiertovirtaama on kokonaiskierrätyksessä optimoitu.
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Kuva 38. Simplex-optimointifunktion (ks. kaava 26) eteneminen kevään 1997 (8.4. -
5.5.) optimoinnissa. Parhaiden pisteiden arvot on ympyröity.

Taulukko 17.Kevään 1997 (8.4. - 5.5.) simplex-optimoinnin pisteet ajoparametreineen.
Ajoparametrit olivat aerobiosan happipitoisuus, palautuslietevirtaama,
nitraattikiertovirtaama ja anoksikiertovirtaama.

Koepiste Ajoparametriyhdistelmä

Happipitoisuus Anoksikierto Nitraattikierto Palautusliete

g m-3 m3- h-1 m3- h-1 m3- h-1

1 5,0 7,0 11,5 5,5

2 5,0 11,9 3,0 5,5

3 2,0 3,0 3,0 5,5

4 8,0 3,0 3,1 5,5

5 8,1 9,5 7,3 5,5

6 7,6 3,8 9,4 5,5

7 6,4 6,2 9,0 5,5
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Taulukko 18.Simplex-optimoinnin 1997 (8.4. - 5.5.) optimointifunktion arvon
muodostuminen lähtösuureista (ks. kaava 26).

Koepiste Puhdistetun veden typpi-

pitoisuus

Puhdistetun veden

ortofosfaattifosfori-

pitoisuus

F

g m-3 g m-3 %

1 14,4 0,16 6,4

2 18,6 0,20 16,2

3 22,8 0,26 25,9

4 10,5 0,13 -2,1

5 10,6 0,18 -1,4

6 12,3 0,56 5,8

7 9,5 0,22 -3,3

Taulukko 19.Vuonna 1997 (8.4. - 5.5.) simplex-algoritmilla optimoidut ajoparametrit.
Keskiarvo laskettu pisteiden 4, 5 ja 7 perusteella.
Ajoparametri Arvo optimissa

Palautuslietevirtaama [% tulovirtaamasta (m3- h-1)] 100 (5,5)(*

Nitraattikiertovirtaama [% tulovirtaamasta (m3- h-1)] 115 (6,5)

Anoksikiertovirtaama [% tulovirtaamasta (m3- h-1)] 110 (6,2)

Aerobiosan happipitoisuus (g m-3) 7,5
(* = Palautuslietevirtaamaa ei optimoitu

7.4 Happipitoisuus säätöparametrina

7.4.1 Kesäolosuhteet

Kantoaineprosessin nitrifikaatioteho riippui selvästi aerobiosan happipitoisuudesta (Kuva

39). Diffuusio biofilmissä on tärkein biofilmiprosessit aktiivilieteprosesseista erottava

tekijä. Tässä tapauksessa hapen diffuusio biofilmissä on ollut rajoittavana tekijänä

pitoisuuden 2,3 mg O2 l-1 alapuolella.
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Kuva 39. Aerobiosan happipitoisuuden korrelaatio puhdistetun veden
ammoniumtyppipitoisuuden kanssa vuoden 1996 (kesä) simplex-optimoinnissa.

7.4.2 Kevätolosuhteet

Kevätolosuhteissa kantoainelinjan optimaaliseksi aerobiosan happipitoisuudeksi saatiin

hyvin korkea, 7,5 mg-1. Erityisesti nitrifikaatio vaati suuria happipitoisuuksia (yli 6 g m-3,

Kuva 40). Ilmiö oli samantapainen kuin kesän optimointikoeajossa (Kuva 39), mutta

huomattavasti voimakkaampi. Suuri hapentarve kantoainelinjalla johtui ilmeisesti osittain

samaan aikaan käynnissä olleesta raakalietteen kierrätyskokeesta. Raakalietteen

kierrätyksessä ilmeisesti muodostui sellaisia yhdisteitä, jotka heikensivät hapen diffuusiota

biofilmissä joko suoraan tai välillisesti kuluttamalla happea.
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Kuva 40. Aerobiosan happipitoisuuden korrelaatio puhdistetun veden
ammoniumtyppipitoisuuden kanssa vuoden 1997 (kevät) simplex-optimoinnissa.

Yhtälön 8 mukaan pelkkää nitrifikaatioprosessia (ilman orgaanisen aineen poistoa)

biofilmissä säätelee joko ammoniumin tai hapen diffuusio biofilmiin.
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Kantoainelinjan nitrifikaatioon sovellettuna tämä teoria antaa tulokseksi sen, että itse asiassa

noin puolet koko koeajasta (20.12.1995-30.6.1997) nitrifikaatiota rajoitti hapen pitoisuus ja

puolet ammoniumin pitoisuus. Erityisesti raakalietteen hydrolyysin aikana nitrifikaatio oli

happirajoitteinen. Kokeen aikana oli muitakin pitkäkestoisia jaksoja, jolloin happi oli

rajoittava, vaikka sen asetus arvo oli suhteellisen korkea (3-8 g m-3). Tämä tarkastelu tukee

osaltaan havaintoa siitä, että happi rajoitti nitrifikaatiota sekä kesän että kevään

optimoinneissa.
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8 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset

Tässä tutkimuksessa tutkittiin nitrifikaation tehostamista vapaasti kelluvien

kantoainekappaleiden avulla. Tutkittava prosessi oli aktiivilietteeseen perustuva biologinen

typen- ja fosforinpoistoprosessi. Kokeet suoritettiin puoliteknisen mittakaavan

koelaitteistolla. Tutkimuksen perusteella tehtiin seuraavia johtopäätöksiä:

Kantoainelinjan potentiaaliset nitrifikaationopeudet toipuivat äkillisestä lämpötilan

laskusta 1-3 viikossa, riippuen siitä kuinka monta astetta lämpötila oli laskenut ja

kuinka kauan alhaista lämpötilaa kesti. Havaittujen nopeuksien toipuminen oli

hiukan hitaampaa.

Kantoainelinjan  nitrifikaatiopotentiaalia ei käytetty täysimääräisesti hyödyksi.

Havaitut nitrifikaationopeudet taittuivat noin 1,3 gNO3-N m-2 d-1 kohdalla

potentiaalisten jatkaessa nousua yli 2 gNO3-N m-2 d-1. Mitoituksen kannalta nopeus

1,3 gNO3-N m-2 d-1 on ratkaiseva, eikä prosessia todennäköisesti voi mitoittaa

suuremmalla nopeudella tutkittujen lämpötilojen puitteissa.

Myös lineaarisen regression perusteella 20 º C:ssa mitoittava nitrifikaationopeus on

1,3 gNO3-N m-2 d-1. Jos taas halutaan mitoittaa prosessi matalampaan lämpötilaan,

esimerkiksi 10 º C, lineaarisen regression perusteella valittaisiin nopeus 0,75 gNO3-

N m-2 d-1  tai matalampi riippuen siitä kuinka paljon arvioidaan käsiteltävässä

vedessä olevan nitrifikaatiota inhiboivia aineita.

Kantoainelinjan tyyppinen prosessi voidaan mitoittaa pienemmälle tilavuudelle kuin

vapaan lietteen linjan tyyppinen, mikäli mitoituksen perusteena käytetään

Pohjoismaissa tyypillistä lumen sulamisesta seuraavaa vuoden matalinta jäteveden

lämpötilaa. Näissä ääriolosuhteissa kantoainelinjan suurempi nitrifikaatiopotentiaali

tuli esille selvemmin kuin normaaleissa ajo-olosuhteissa
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Kantoainelinjan nitrifikaationopeuksia verratessa Germainin et al. (2007) kiinteään

kantoaineeseen ja vapaaseen aktiivilietteeseen perustuvassa hybridiprosessissa

saavutettuihin nopeuksiin, 0,16-0,34 gNH4-N m-2d-1 (8-9,2 ºC) ja 0,18-0,80 gNH4-N

m-2d-1 (14-19,5 ºC), voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa saavutetut nopeudet

ovat suurempia vastaavissa lämpötiloissa.

Lieteiän ja nitrifikaation toiminnan tarkastelun perusteella voidaan todeta, että

kantoainelinjalla vapaan lietteen ikä ei ollut nitrifikaatiota yksiselitteisesti ohjaava

suure. Sen sijaan happipitoisuuden todettiin vaikuttavan voimakkaasti nitrifikaation

toimintaan. Tulosten perusteella happipitoisuutta voitaisiin käyttää kantoainelinjan

tyyppisen hybridiprosessin nitrifikaation säätösuureena. Kantoainelinjan

nitrifikaatiota rajoitti hapen pitoisuus noin puolet koko koeajasta ja noin puolet

ammoniumin pitoisuus.

Kantoainelinjan optimaaliset ajoparametrit olivat online-analysaattoreiden tulosten

perusteella ohjatun simplex-optimoinnin tuloksena seuraavanlaisia: palautusvirtaama

100-150 %, nitraattikiertovirtaama 115-150 %, anoksikiertovirtaama 110 % ja

aerobiosan happipitoisuus 3,0-7,5 mg l-1 olosuhteista riippuen.

Ortofosfaatti-, nitraatti- ja MLSS-analysaattorit todettiin riittävän luotettaviksi,

joistakin teknisistä ongelmista huolimatta. pH-geelianturi todettiin aerobiosaan

sopimattomaksi liiallisen likaantumisen vuoksi. Kaikkien analysaattoreiden todettiin

tarvitsevan tarkkailua prosessinäytteen laboratorioanalyysin avulla. Näyteletkut

täytyi puhdistaa viisiprosenttisella kloorivetyhapolla kahden viikon välein.

Tutkimuksen tuloksia tulkittaessa nousi esille seuraavia jatkotutkimusehdotuksia:

Kuinka pienellä aerobiosalla kantoainelinja olisi pystynyt nitrifioimaan ympäri

vuoden vähintään yhtä hyvin kuin vapaan lietteen linja.

Deterministisen tai muun mallin sovittaminen kantoainelinjan tyyppiselle

hybridiprosessille ja mallin verifiointi.
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Kantoainelinjan tyyppisen  prosessin nitrifikaation lämpötilariippuvuuden tarkastelu.

Kantoainelinjan tyyppisen prosessin suurimman kuormituksen selvittäminen muissa

lämpötiloissa kuin 9-10 asteessa.

Biofilmin ja vapaan aktiivilietteen välisten vuorovaikutusten selvittäminen prosessin

optimaalisen mitoituksen, kantoaineen täyttöprosentin ja vaadittavan tehollisen

pinta-alan sekä ajo-olosuhteiden kannalta.

Kantoainelinjan tyyppisen prosessin lieteiän laskeminen niin, että se on nitrifikaation

kannalta merkityksellinen ja mikä on rajoittava lieteikä sekä mistä se riippuu.



99

9 Kirjallisuus

Anthonisen, AC, 1976. Inhibition of nitrification by ammonia and nitrous acid. Journal of

water pollution Control Federation, Vol. 48, ss. 835-852.

Arvin, E, Dyreborg, S, Menck, C ja Olsen J, 1994. A mini-nitrification test for toxicity

screening, MINNTOX. Water Research, Vol. 28, No. 9, ss. 2029-2031.

Aurola, AM, 1999. Organic matter and polyhydrokxyalkanoates in biological phosphate

removal from municipal wastewater. Helsinki University of Technology. Licenciate's thesis

submitted for examination in Espoo 11th October 1999. 53 s.

Böhm, B, 1994. A test method to determinate inhibition of nitrification by industrial

wastewaters. Water Science & Technology, Vol. 30, No. 6, ss. 169-172.

Bungartz, HJ ja Mehl, M, 2003. Beyond models: requirements and chances of

computational biofilms. Teoksessa Wuertz, W, Bishop, P, ja Wilderer, P, (toim.) 2003.

Biofilms in wastewater treatment, An interdisciplinary approach. IWA Publishing, 401 s.

ISBN 1-84339-007-8.

Deming, SN ja Morgan, SL, 1973. Simplex-optimization in analytical chemistry. Analytical

chemistry, Vol. 45, No. 3, ss. 278-283.

Downing, LS ja Nerenberg, R 2007. Performance and microbial ecology of the hybrid

membrane biofilm process for concurrent nitrification and denitrification of wastewater,

Water science and technology, Vol. 55, No. 8-9, ss. 355-362.

Esterl, S, Hartmann, C ja Delgado, A, 2003. On the influence of fluid flow in a packed-bed

biofilm reactor. Teoksessa: Wuertz, W, Bishop, P, ja Wilderer, P, (toim.) 2003. Biofilms in

wastewater treatment, An interdisciplinary approach. IWA Publishing, 401 s. ISBN 1-

84339-007-8.

Fouad, M ja Bhargava R, 2005, A simplified model for the steady-state biofilm-activated

sludge reactor, Journal of Environmental Management, Vol. 74, ss. 245-253.

Gönenç, E ja Harremoës, P, 1990. Nitrification in rotating disk system - II. Criteria for

simultaneous mineralization and nitrification. Water research, Vol. 24, No. 4, ss. 499-505.



100

Gupta AB ja Gupta SK, 2001. Simultaneous carbon and nitrogen removal from high

strength domestic wastewater in an aerobic RBC biofilm, Water research, Vol. 35, No. 7, ss.

1714-1722.

Gupta, AB, 1997. Tiosphaera Pantotropha: a sulphur bacterium capable of simultaneous

heterotrophic nitrification and aerobic denitrification, Enzyme and Microbial Technology,

Vol. 21, ss. 589-595.

Hakkila, K, 1999. Nitrifikaatio ja kantoainekappaleiden biofilmin karakterisointi

biologisessa ravinteidenpoistoprosessissa. Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu,

Vesihuoltotekniikan laboratorio. 140 s.

Hansen, R, Thogersen, T & Rogalla, F 2007. Comparing cost and process performance of

activated sludge (AS) and biological aerated filters (BAF) over ten years of full sale

operation, Water science and technology, Vol. 55, No. 8-9, ss. 99-106.

Harremoës, P, 2003. Deduction and induction in design and operation of biofilm reactors.

Teoksessa: Wuertz, W, Bishop, P, ja Wilderer, P, (toim.) 2003. Biofilms in wastewater

treatment, An interdisciplinary approach. IWA Publishing, 401 s. ISBN 1-84339-007-8.

HELCOM 1995. Nitrogen removal at municipal sewage water treatment plants Helcom

recommendation. 16/9 Adopted 15 March 1995 having regard to Article 13, Paragraph b) of

the Helsinki Convention. www.helcom.fi.

Henze, M, Harremoës, P, la Cour Jansen, J ja Arvin, E, 2002. Wastewater treatment,

Biological and chemical processes. Third. Ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002. 430

s. ISBN 3-540-42228-5.

Hermanowicz, SW, 2003. Biofilm architecture: interplay of models and experiments.

Teoksessa Wuertz, W, Bishop, P, ja Wilderer, P, (toim.) 2003. Biofilms in wastewater

treatment, An interdisciplinary approach. IWA Publishing, 401 s. ISBN 1-84339-007-8.

Hösel, V ja Liebscher, V, 2003. Towards new mathematical models for biofilms. Teoksessa:

Wuertz, W, Bishop, P, ja Wilderer, P, (toim.) 2003. Biofilms in wastewater treatment, An

interdisciplinary approach. IWA Publishing, 401 s. ISBN 1-84339-007-8.

Hostikka, S. 2003. Kantoainekappaleet nitrifikaation tehostajana. Diplomityö, Teknillinen

korkeakoulu, Vesihuoltotekniikan laboratorio. 126 s.



101

Hostikka, S and Rantanen, P, 2003. Nitrifioiva kantoaineprosessi - kokeilun tuloksia.

Vesitalous Vol. 44, No. 6, ss. 23-29.

Hu, ZR, Wentzel MC ja Ekama GA, 2001, External nitrification in biological nutrient

removal activated sludge systems, Water Science and Technology, Vol. 43, No. 1, ss. 251-

260.

Jönsson, K ja la Cour Jansen, J, 1999. Screening method for evaluation of inhibition of

nitrification in Sweden. Water Science and Technology, Vol. 40, No. 2, ss. 175-178.

Jönsson, K, 2001. Inhibition of nitrification in municipal wastewater - Sources, effects,

evaluation and remedies. Report TVVA 1006, Lund. ISBN 91-7874-127-0.

Jönsson, K, Grunditz, C, Dalhammar, G ja La Cour Jansen, J, 2000, Water research, Vol.

34, No. 9, ss. 2455-2462.

Kloep, F, Röske I ja Neu, TR, 1999, performance and microbial structure of a nitrifying

fluidized bed reactor, Water Research Vol. 34, No. 1, ss. 311-319

Lazarova, V, Meyniel, J, Duval L ja Manem, J,. 1997,A novel circulating bed reactor:

hydrodynamics, mass transfer and nitrification capacity, Chemical Engineering Science,

Vol. 52, No. 21-22, ss. 3919-3927.

Littleton HX, Daigger, GT, Strom PF ja Cowan RM, 2002 ,Evaluation of autotrophic

denitrifcation, heterotrophic nitrification, and PAOs in full scale simultaneous biological

nutrient removal systems, Water Science and Technology, Vol. 46, No. 1-2, ss.305-312.

Loosdrecht, MCM ja Jetten MSM, 1998, Microbial conversions in nitrogen removal, Water

Science and Technology, Vol. 38, No. 1, ss. 1-7.

Metcalf & Eddy, 2003. Wastewater engineering treatment and reuse. McGraw Hill, 1819 s.

ISBN 0-07-041878-0.

Müller, N, 1998, Implementing biofilm carriers into activated sludge process - 15 years of

experience, Water science and technology, Vol. 37, No. 9, 167-174.

Nelder, JA ja Mead, R, 1965. A simplex method for function minimization. Computer

Journal, Vol. 7, ss. 308-313.

Painter, HA, 1970. A review of literature on inorganic nitrogen metabolism in

microorganisms. Water Research, Vol. 4, No. 6, ss. 393-450.



102

Pogue, A ja Gilbride KA, 2007. Impact of Protozoan Grazing on Nitrification and the

Ammonia- and Nitrite-Oxidizing Bacterial Communities in Activated Sludge. Canadian

Journal of Microbiology, Vol. 53, ss. 559-571.

Puznava, N, Payraudeau, M ja Thornberg, D, 2001, Simultaneous nitrification and

denitrification in biofilters with real time aeration control. Water science and technology,

Vol. 43, No. 1, ss. 269-276.

Rantanen, P, 1992. Use of the SIMPLEX optimization method to optimize a moving bed

nitrogen removal process, Nordic conference on nitrogen removal at municipal wastewater

treatment plants, Copenhagen 8-9 September 1992.

Rantanen, P, Aurola, A-M., Hakkila, K., Hernesmaa, A., Jørgensen, K., Laukkanen, R.,

Melasniemi, H., Meriluoto, J., Nikander, S., Pelkonen, M., Renko, E., Valve, M. ja Pauli,

A., 1999.  Biologisen fosforin- ja typenpoiston tehokkuus, prosessiohjaus ja mikrobiologia.

Suomen ympäristö no 318. Helsinki. 153 s. ISBN 952-11-0508-9, ISSN 1238-7312.

Rantanen, P and Valve M, 1997. A Hybrid Process for Biological P and N Removal - Pilot

Plant Experiments. In: Hellström, B.G. och Finnson, A. (Ed.) Nordisk konferens om

kväverening och biologisk fosforrening - 1997. VA-Forsk rapport 1998:07. VAV AB,

Stockholm. s. 309-317. ISSN 1102-5638, ISBN 91-89182-03-0.

Robertson, LA ja Kuenen, J, 1992. The effect of electron acceptor variations on the

behaviour of Thiosphaera pantotropha and Paracoccus denitrificans in pure and mixed

cultures. FEMS microbiology ecology, Vol. 86, No. 3, ss. 221-228.

Schlegel, S ja Koeser, H 2007. Wastewater treatment with submerged fixed bed biofilm

reactor systems--design rules, operating experiences and ongoing developments.

Water.science and technology, Vol. 55, No. 8-9, ss. 83-89.

Schmidt, I, Sliekers, O, Schmid, M, Bock, E, Fuerst, J, Kuenen, JG, Jetten, MSM. ja Strous,

M, 2003. New concepts of microbial treatment processes for the nitrogen removal in

wastewater. FEMS microbiology reviews, vol. 27, no. 4, ss. 481-492.

Suomen standardisoimisliitto SFS, 1981. SFS 3005.Veden alkaliteetin ja asiditeetin

määritys. Potentiometrinen titraus.

Suomen standardisoimisliitto SFS, 1990. SFS 3008. Veden, lietteen ja sedimentin kuiva-

aineen ja hehkutusjäännöksen määritys.



103

Suomen standardisoimisliitto, SFS 1979. SFS 3021. Veden pH-arvon määritys.

Suomen standardisoimisliitto, SFS 1986. SFS 3025. Veden fosfaatin määritys.

Suomen standardisoimisliitto, SFS, 1986. SFS 3026. Veden kokonaisfosforin määritys.

Hajotus peroksodisulfaatilla.

Suomen standardisoimisliitto SFS, 1990. SFS 3031. Veden typen määritys.

Peroksodisulfaatti hapetus.

Suomen standardisoimisliitto SFS, 1975. SFS 3037. Veden kiintoaineen määritys.

Suomen standardisoimisliitto SFS, 1988. SFS 5504. Veden kemiallisen hapenkulutuksen

(CODCr) määritys suljetulla putkimenetelmällä. Hapetus dikromaatilla.

Suomen standardisoimisliitto SFS, 1991. SFS 5508. Jäteveden biokemiallisen hapen

kulutuksen (BOD7) määritys. Laimennusmenetelmä. ATUlisäys.

Sharma, B ja Ahlert, RC, 1977. Nitrification and nitrogen removal. Water Research, Vol.

11, No. 10, ss. 897-925.

Sikow, M ja Pursiainen, J, 1995. Use and maintenance of on-line measurements at

Suomenoja wastewater plant, Sensors in waste water technology, IAWQ specialized

conference, Copenhagen 25 to 27  October 1995, Session 3.

Sinkjaer, O, Bogeberg, P, Grüttner, H, Harremoës, P, Jensen, KF ja Winther-Nielsen, M,

1996. External and internal sources which inhibit the nitrification process in wastewater

treatment plants. Water Science and Technology, Vol. 33, No. 6, ss. 57-66.

Sliekers, AO, Derwort, N, Gomez, JLC, Strous, M, Kuenen, JG & Jetten, MSM, 2002.

Completely autotrophic nitrogen removal over nitrite in one single reactor. Water research,

Vol. 36, No. 10, ss. 2475-2482.

SNV 1995. Screening method for estimation of inhibition of nitrification at municipal

wastewater treatment plants. SKARV-projektet. Naturvårdsverket report 4547. ISBN 91-

620-4424-9.

Standard methods for the examination of water and wastewater. Greenberg, A.E., Clesceri,

AD, Eaton, AD (ed.) 14th edition. APHA, AWWA, WEF 1975.

Standard methods for the examination of water and wastewater. Greenberg, A.E., Clesceri,

AD, Eaton, AD (ed.) 18th edition. APHA, AWWA, WEF 1992.



104

Stevens, WE, Drysdale, GD ja Bux F,  2002, Evaluation of nitrification by heterotrophic

bacteria in biological nutrient removal processes, South African Journal of Science, Vol. 98,

No. May/June, ss. 222-224.

Temmink, H, Klapwijk, A ja de Korte KF, 2001. Feasibility of the Biofix process for

treatment of municipal wastewater, Water Science and technology, Vol. 43, No. 1, ss. 241-

249.

Tillman, G.M. 1996. Wastewater treatment Troubleshooting and Problem Solving, Lewis

Publishers, 202 s. ISBN 1-57504-000-X.

Tomlinson, T.G., Boon, A.G., ja Trotman, G.N.A., 1966. Inhibition of Nitrification in the

Activated sludge Process of Sewage Disposal. Journal of Applied Bacteriology, Vol. 29, ss.

266-291.

Tsuneda, S, Nagano, T, Hoshino, T, Ejiri, Y, Noda, N ja Hirata, A, 2003, Characterization

of nitrifying granules produced in an aerobic upflow fluidized bed reactor, Water research,

Vol. 37, ss. 4965-4973.

Tsuno, H, Somiya I, Kanjo, Y ja Hidaka, T, 2001, Advanced treatment of sewage by pre

coagulation and biofilm process, Water science and technology, Vol. 43, No. 1, ss. 327-334.

Urbain V, Wright, P ja Thomas M, 2001, Performance of the fullscale biological nutrient

removal plant at Noosa in Queensland, Australia: nutrient removal and disinfection, Water

Science and technology, Vol. 44, No. 2-3, ss. 57-62.

van Dongen, LGJM, Jetten MSM ja van Loosdrecht MCM, 2001. The combined

Sharon/Anammox process. A sustainable method for N-removal from sludge water. IWA

Publishing, London. ISBN 1-84339-000-0.

Verstraete, W ja Alexander, M, 1973. Heterotrophic nitrification in samples of natural

ecosystems. Environmental science & technology, No. 1, ss. 39-42.

Welander, U, Henrysson, T ja Welander, T, 1997, Nitrification of landfill leachate using

suspended carrier biofilm technology, Water research, Vol. 31, No 9, ss. 2351-2355.

Welander, U, Henrysson, T ja Welander, T, 1998, Biological nitrogen removal from

municipal landfill leachate in a pilot scale suspended carrier biofilm process, Water

research, Vol. 32, No. 5, 1564-1570.



105

Wuertz, W, Bishop, P, ja Wilderer, P, (toim.), 2003. Biofilms in wastewater treatment, An

interdisciplinary approach. IWA Publishing, 401 s. ISBN 1-84339-007-8.

Yumikura, J, Ueda, E, Mikawa, K ja Emori, H, 2000. Study of novel anoxic/aerobic

biofilter system for nitrogen removal. In Proceedings of the IAWQ Conference on Biofilm

Systems, October 17-20, New York, USA.


