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Mädätyksen
rejektivesi, 
yleistä

- Rejektivettä muodostuu biokaasulaitoksilla 

mädätysjäännöksen kuivauksessa

- Rejektivesille on tyypillistä suuri volyymi;

korkea ammoniumtypen, fosforin sekä

hyytelömäisen ja liuenneen kiintoaineen

pitoisuus; lämpö

- Rejektivesissä esiintyy laadullisia vaihteluita, 

jotka johtuvat laitoksilla käytettävistä syötteestä

- Lisäksi laatuun vaikuttavat laitoksen 

mädätysprosessin tehokkuus, 

mädätysjäännöksen kuivaaminen ja 

mädätyslämpötila
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(Deublein & Steinhauser 2008; Wäger-Baumann & 

Fuchs 2011; Latvala 2009)
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Mädätyksen
rejektivesi: 
N ja P

- Mädätysprosessissa syntyy ammoniumtyppeä, 

joka päätyy mädätysjäännöksen kuivauksen 

jälkeen rejektiveteen

- Mädätys muuttaa proteiinien peptidisidoksiin 

kiinnittyneen typen liukoiseksi ammoniumtypeksi

- Syötteen termisen esihydrolyysin on todettu 

nostavan sekä rejektiveden typpipitoisuutta että 

liukoisen inertin orgaanisen aineen määrää

- Fosfori on rejektivesissä yleensä sitoutuneena 

kiintoaineeseen

- Anaerobisissa olosuhteissa syötteeseen 

sitoutunuu fosforia, joka vapautuu rejektiveteen

- Osa liukoisesta fosforista saostuu epäorgaanisten 

kationien toiminnan seurauksena

30.11.2018 Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti4

(Evans 2009; Phothilangka et al. 2008; Vesilind 2003)
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Mädätyksen
rejektivesi: 
BOD, COD ja 
epäpuhtaudet

- Hyvin toimivan biokaasulaitoksen 

rejektivesiin päätyy noin 10 % syötteiden 

sisältämästä orgaanisesta aineesta 

- Rejektiveden kemiallinen hapenkulutus voi 

puolestaan olla jopa tasolla 10 000 mg/l

- Rejektivesiin voi syötteen mukana tulla myös 

raskasmetalleja, mutta niiden pitoisuudet 

ovat nykyään erittäin pieniä

- Biojätteiden mukana prosessiin ja siten 

rejektiveteen voi päätyä pesuaineita, 

desinfioivia aineita ja rasvoja

30.11.2018 Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti5

(Karttunen 2007; Latvala 2009; Lehto 2009)
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Mädätyksen
rejektivesi: 
käsittely

- Rejektivesi voidaan käsitellä fysikaalisin, 

kemiallisin tai biologisin menetelmin

typpikuorman pienentämiseksi

- Käytännössä biologiset menetelmät ovat

edullisimpia

- Lannoitekäyttöön erotettavat ravinteet ovat

kuitenkin sen verran arvokkaita, että myös

fysikaalisia ja kemiallisia menetelmiä käytetään

-
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(Gustavsson et al. 2010)
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Rejektiveden 
käsittelytapoja
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(Constantine 2006)
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Fosforin 
talteenotto 
rejektivesistä

Fosfori voidaan ottaa talteen seuraavilla

tavoilla, joista struviitin saostus valittiin

hankkeen alussa Advenin kanssa tarkasteluun

1. Suora saostus struviitiksi lietteestä

2. Lietteen hydrolyysiin perustuva erotus

- Fosfaattien kemiallinen liuotus hapoilla tai 

hiilidioksidilla ortofosfaateiksi

- Tämän jälkeen mekaaninen erotus, haitallisten

epäuhtauksien kelatointi esim. sitraatilla ja fosforin

saostus

3. Mineralisaatioon perustuva erotus

- Stabiloidun lietteen S/L-erotus

- Kiintoaine menee joko polttoon tai loppusijoitukseen

- Fosfori erotetaan kiteyttämällä nestefaasista
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(Nättorp & Stemann)
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Struviitin 
talteenotto, 
yleistä

‒ Struviitti eli magnesium ammonium fosfaatti

heksahydraatti (MAP) on mineraali, jota saostuu usein

mädätyksessä itsestään

‒ Kyseinen ilmiö on haitallinen mm. lämmönvaihtimille

mutta sitä voidaan hyödyntää biokaasurejektin

käsittelyssä

‒ Struviitti on hitaasti liukeneva lannoite, jonka liukoisuus

riippuu pH:sta, lämpötilasta, ionivahvuudesta, 

reaktioajsta ja komponenttien moolisuhteista

‒ Tehokas saostus on mahdollista moolisuhteilla

Mg:NH4:PO4 1.7:1:1.1 

‒ pH:n säätämiseksi voidaan käyttää natriumhydroksidia

tai hapetusta ja magnesiumia voidaan lisätä saostuksen

tehostamiseksi.
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(Acelas et al. 2015; Ezquerro 2010)
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Struviitin 
talteenotto, 
prosessit

‒ Useita prosessiratkaisuja on kehitetty struviitin

erotusta varten

- Mm. Airprex (CNP – Technology Water and Biosolids Corporation), 

PHOSPAQ (Paques),NuReSys (Nuresys), PHOSNIX (Unitika), Pearl 

(Ostara), eco:P (Ekobalans), NutriTec (Sustec), PhosphoGreen

(Suez), Naskeo (NASKEO Environment), REPHOS (Remondis), 

Struvia (Veolia) ja ANPHOS (Colsen)

‒ Menetelmät soveltuvat vain biologisen lietteen

mädätyksen rejektivesille

‒ Struviitti saadaan talteen myyntivalmiina

pelletteinä

‒ Eglen ym. (2016) mukaan Airprex- ja Ostara 

Pearl –prosesseilla erotetun fosforin hinta on 

8-10 euroa/kg
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(Berninger et al. 2017; Egle et al. 2016)
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Esim. Airprex –prosessi (CMP)
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Figure 1. Overview of the Airprex (CNP) process (left) and its integration into sludge treatment process 

(right) (Forstner, 2015). 

Airprex (CNP) prosessin periaate (vasemmalla) ja sen yhdistäminen lietteenkäsittelyyn (oikealla)

(Forstner 2015).
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Esim. Pearl 
(Ostara)
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Pearl (Ostara) prosessin periaate (Nättorp &

Stemann).
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Struviitin 
erotus, Suomen 
tilanne

‒ Tuoreen raportin mukaan osa

fosforinerotusmenetelmistä voisi sopia

myös Suomen olosuhteisiin pienin

muutoksin

‒ Mikään kaupallisista menetelmistä ei

kuitenkaan ole tällä hetkellä

kustannustehokas

‒ On huomioitava, että osa

menetelmistä soveltuu vain 

biologisesti käsitellylle lietteelle

‒ Kemiallinen rauda- tai 

alumiinisuolasaostus asettaa

haasteita, mikäli fosfori halutaan ottaa

talteen
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(Berninger et al. 2017; Nobre et al. 2017)
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