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REJEKTIVEDEN KIERRÄTYSKOKEEN JATKO OPINNÄYTETYÖN JÄLKEEN   
 
 
Taru Heinosen opinnäytetyön päätyttyä rejektiveden kierrätyskoetta jatkettiin noin kaksi kuukautta. 
 
 
Toteutus 
 
Käytössä oli kaksi reaktoria: verrokkireaktori, jossa ei kierrätetty rejektivettä ja rejektiveden kierrä-
tysreaktori, jossa kierrätettiin reaktorin poisteesta itse prosessoitua rejektivettä (poisteen sentri-
fugointi, pH-säätö/alkalilisäys, haihdutus, pH-säätö/happolisäys).  
 
Käytännössä laitoksilla strippauksesta tuleva, alkalinen rejektivesi neutraloidaan hapolla. Näin teh-
tiin myös Taru Heinosen opinnäytetyöhön sisältyvissä kokeissa, eli laboratoriossa sentrifugoimalla, 
alkaloimalla ja kiehuttamalla valmistettu kierrätettävä rejektivesi säädettiin pH-arvoon 7. Tässä 
jatkokokeessa haluttiin testata korkeampaan pH-arvoon jätetyn rejektiveden vaikutusta prosessiin. 
Tässä rejektiveden hapotusta vähennettiin, ja pH laskettiin vain arvoon pH 9,5. Muilta osin rejekti-
vesi valmistettiin samoin kuin opinnäytetyön aikana.  Rejektivettä (pH 9,5) syötettiin kierrätysreak-
toriin 48 vrk. Koejakson lopuksi testattiin lyhytaikaisesti myös täysin hapottamattoman rejektiveden 
(pH 10,5) vaikutusta biokaasuprosessiin. Tätä rejektivettä syötettiin kierrätysreaktorin lisäksi muu-
taman päivän ajan myös verrokkireaktoriin. Rejektiveden kierrätykseen tottuneen reaktorin kohdalla 
tarkasteltiin hitaasti nousevan pH-arvon vaikutusta prosessiin, ja verrokkireaktorissa testattiin, mitä 
lyhytaikainen shokki ja palautus normaaliin syöteseokseen vaikuttavat. Verrokkireaktorilla rejekti-
vettä (pH 10,5) kierrätettiin vain kolmen päivän ajan. 
 

 
Tulokset 
 
Biokaasutuotto 
Reaktoreiden biokaasutuotto 
(litraa/kgVS) viikkokohtaisesti 
laskettuna on esitetty kuvassa 1.  
Rejektiveden pH nostettiin 133 
vrk:n kohdalla. Kuvaajista tämä 
todetaan myös kohtana, jossa 
käytöstä poistui yksi reaktori. 
146 vrk:n kohdalla vaihtui syöte-
erä, joka näkyy selvänä biokaa-
sutuoton lisäyksenä. 181 vrk:n 
kohdalla molempiin reaktoreihin 
aloitettiin syöttää rejektivettä 
pH-arvoltaan 10,5. Kierrätettyä 
rejektivettä käyttänyt reaktori reagoi selvästi tähän viimeiseen muutokseen – biokaasuntuotto laski 
huomattavasti verrokkireaktoriin nähden; kun rejektivettä (pH 10,5) oli syötetty yhden viikon ajan, 
biokaasuntuotto laski arvosta 800 l/kgVS arvoon 700 l/kgVS. Sen sijaan, verrokkireaktorille hetkel-
linen, 3 vrk:n mittainen, rejektivesisyöttä (pH 10,5) ei näytä vaikuttaneen biokaasuntuottoon.  

500

600

700

800

900

1000

50 70 90 110 130 150 170 190 210

li
tr

a
a

 b
io

k
a

a
su

a
/k

g
V

S

vuorokautta aloituksesta

Biokaasuntuotto l/kgVS (perustuen viikottaiseen VS-

syötteeseen ja kaasuntuottoon)

Verrokki Rejektivesi Kierrätetty rejektivesi muutokset



LIITE 
         Taru Heinosen opinnäytetyöhön 

BIOLIIKE –projekti          Laura Kannisto 
 

 
  

Alkaliteetti ja pH 
Rejektiveden korkeampi pH-
arvo nosti poisteen pH-arvoja 
sekä alkaliteettia. Verrokilla pH 
oli 7,7, kun se kierrätysreaktoril-
la nousi pH-arvoon 8,1.  
Verrokkireaktorin alkaliteetti oli 
7 500 - 8 000 mgCaCO3/l välillä, 
kun kierrätysreaktorin alkaliteet-
ti nousi opinnäytetyön lopusta 
(n. 13 000 mgCaCO3/l) vähitel-
len tasaisesti ollen lopulta noin 
16 000 mgCaCO3/l. Ammo-
niumtyppi pysytteli samalla ta-
solla, johon se oli asettunut opinnäytetyön lopussa, ollen n. 2 mg/g. 
 
VFA ja liukoinen COD 
Kierrätysreaktorin VFA-
pitoisuudet nousivat merkittä-
västi, kun rejektiveden pH nousi 
arvoon pH 9,5 ja edelleen, kun 
13 vrk myöhemmin syöte-erä 
vaihtui. Verrokkireaktorin VFA:t 
nousivat hieman viimeisen syö-
te-erän vaihtuessa mutta pysytte-
livät silti suhteellisen alhaisina, 
alle 320 mg/l, Sen sijaan, kierrä-
tysreaktorin VFA-arvot nousivat 
ensin tasaisesti arvoon 500 mg/l, 
josta ne lähtivät jyrkkään nousuun, kun rejektivettä (pH 9,5) oli 
syötetty kolme viikkoa. Rejektiveden pH-nosto arvoon pH 10,5 
aiheutti merkittävän VFA-nousun, arvoon yli 6 000 mg/l. Ver-
rokkireaktorille aiheutettu lyhytaikainen shokki (rejektivesisyöt-
tö, pH 10,5) nosti hetkellisesti VFA-arvoja, mutta ne laskivat 
takaisin syöteseoksen palattua normaaliksi, eli rejektivesisyötön 
loppuessa.  
 
Verrokkireaktorin liukoinen COD pysytteli opinnäytetyön ajan ja 
sen jälkeenkin alhaisena, alle 2 g/l. Kierrätysreaktorin CODliuk. 
oli opinnäytetyön loppuessa hieman vajaa 3 g/l. Jatkon aikana se 
pysytteli aluksi samalla tasolla kunnes syöte-erän vaihtuessa lähti 
kohoamaan. Kierrätysreaktorin CODliuk. nousi aluksi tasaisesti 
arvoon 5 g/l, josta se pH 10,5 rejektivedellä ponnahti arvoon, yli 8 g/l. CODliuk.-pitoisuusmuutokset 
seurasivat hyvin VFA-pitoisuusmuutoksia. 
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TS ja VS 
Kierrätysreaktorissa poisteen 
TS-pitoisuus kohosi pikkuhiljaa 
verrokkireaktoriin verrattuna, 
sekä opinnäytetyön aikana että 
sen jälkeen. Molempien reakto-
reiden VS-pitoisuudet kuitenkin 
pysyivät samantasoisina, minkä 
seurauksena kierrätysreaktorin 
VS/TS-suhde, eli orgaanisen 
osuus kuiva-aineesta laski, ts. 
epäorgaanisen osuus nousi. 
 
 
 
 
Johtopäätökset rejektiveden pH:n nostosta 
 
Stripatun rejektiveden kierrätyksen vaikutukset biokaasuprosessissa näkyvät tietyissä prosessipara-
metrimuutoksissa, mitkä todettiin jo Taru Heinosen opinnäytetyössä. Nämä trendit oli nähtävissä 
edelleen, eli kierrätyksen seurauksena reaktorin alkaliteettitaso nousee ja epäorgaanisen aineksen 
osuus kuiva-aineesta kasvaa. Reaktoriin kertynee suoloja ja muuta epäorgaanista ainesta. Lisäksi, 
tässä jatkokokeessa todettiin, että kierrätettävän rejektiveden korkea pH (tässä pH 9,5) alkoi noin 3 
viikon käytön jälkeen aiheuttaa huomattavaa VFA-pitoisuuksien nousua, mikä on merkki epätasa-
painoisesta hajoamisesta, ja täten alkavasta prosessihäiriöstä. pH-nosto arvoon pH 10,5 johti jo sel-
vään prosessihäiriöön, mikä oli havaittavissa jopa biokaasutuotossa, joka muuten, tähän saakka, oli 
pysynyt hyvällä tasolla em. prosessimuutoksista huolimatta.  
 
Verrokkireaktorissa toteutettu hetkellinen (3 vrk) rejektiveden (pH 10,5) kierrätys aiheutti lievän 
VFA-pitoisuusnousun, joka palautui nopeasti kierrätyksen loppuessa. Biokaasutuotto pysyi ennal-
laan. Näin ollen, kierrätysreaktori, jossa rejektivettä oli kierrätetty kaikkiaan n. 6 kk:n ajan (n. 5 kk 
pH 7 + n. 1 kk pH 9,5) oli verrokkireaktoria selvästi herkempi alkalisen (pH 10,5) rejektiveden ai-
heuttamalle prosessihäiriölle.  
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