
TP3 
Mikrolevien erotus- ja 
käsittelymenetelmät

BioKierto –projekti

Sanna Taskila, Oulun yliopisto

02.11.2018



Oulun yliopisto

Levät biojalostamon 
raaka-aineena

‒ Levät jaotellaan rakenteensa mukaan 

mikro- tai makroleviin (ns. merilevät). 

- Mikrolevissä korkea öljypitoisuus  parempia 

biodieselin raaka-aineeksi

- Bioetanolin tai –metanolin tuotannossa 

molemmat tyypit käyttökelpoisia 

- Mikrolevistä voidaan jalostaa esim. 

biopolymeerejä tai proteiineja

‒ Leväsoluissa on pääasiassa energian 

muuntamiseen tarkoitettuja rakenteita.

- Tehokkaita energian tuottajia

- Sopeutuvat nopeasti ympäristön muutoksiin

Kuva. a) mikrolevä, b) makrolevä; c) 

levien soveltuvuus biopolttoaineiden 

tuotantoon (Grönroos 2012).

a b

c
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Oulun yliopisto

Leväprosessien etuja
‒ Ympärivuotinen tuotanto

- Suomessa valon määrä riittävä ympäri vuoden

‒ Kasvavat vesiliuoksessa mutta eivät vaadi suuria määriä puhdasta vettä

‒ Kasvavat suolaisessa vedessä eivätkä kuluta viljelysmaita

‒ Nopea kasvu ja suuri öljypitoisuus (20-50% kuivapainosta)

- Levälajin ja olosuhteiden avulla pystytään vaikuttamaan biomassan koostumukseen

‒ Tehokas hiilidioksidin sitominen

- Voivat sitoa hiilidioksidia esim. savukaasuista

‒ Pystyvät käyttämään jätevesien ravinteita kasvuun

‒ Eivät vaadi hyönteisiltä tai kasvitaudeilta suojautumista

‒ Biopolttoaineiden ohella voidaan tuottaa arvokkaita sivutuotteita

‒ Mikrolevät pystyvät tuottamaan biovetyä

‒ Leväbiomassan avulla voidaan yhdistää jäteveden käsittely biopolttoaineiden tuotantoon 

ja hiilidioksidipäästöjen sitomiseen
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Oulun yliopisto

FACULTY OF  TECHNOLOG
FACULTY OF  TECHNOLOGY

Levät 
tulevaisuuden 
jäteveden-
puhdistamossa

Kuva. Malli tulevaisuuden jätevedenpuhdistamosta 

(http://sustainablecities.asu.edu/docs/SCN/Biofuels_from_Wastewater_F

Sarmiento_31AUG11.pdf).
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Oulun yliopisto

Taulukko. Biomassojen vertailu 

öljyntuoton kannalta (Grönroos 

2012). 

Eri biomassojen öljyntuottotehokkuus
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Oulun yliopisto

Levien kasvuvaatimukset

‒ Luonnossa fototrofiset levät sitovat 

auringon valoa, hiilidioksidia ilmasta ja 

ravinteita vedestä 

‒ Miksotrofiset levät voivat käyttää 

joustavasti sekä fotosynteesiä että 

orgaanisia energianlähteitä 

- Soveltuvat hyvin jätteiden hyödyntämiseen

- Kuvassa esitetty vaatimukset mikrotrofisten 

levien kasvulle  jätevedestä mineraalit, vesi, 

orgaaninen substraatti ja lämpö; 

auringonvalosta yhteyttämisenergia.
Kuva. Miksotrofisten levien kasvuvaatimukset 

(http://www.climatebabes.com/documents/Algae%2

0market.pdf.)
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Oulun yliopisto

Mikroleväprosessien yleiset haasteet
‒ Leväkasvatus, levien korjuu ja veden poisto, jälkikäsittelyt

‒ Suurimmat pullonkaulat erotusprosesseissa

- Leväkasvustosta veden osuus n. 99 %

- Kasvipohjaisten öljyjen erotustekniikat sopimattomia mikrolevien käsittelyyn

- Haasteina mm. mikrolevien laji- ja kasvuvaihekohtaiset erot, ja analyyttisen tiedon 

puuttuminen verrattuna esim. kasvilajeihin

- Esim. lipidien kertyminen mikroleviin vaihtelee kasvuvaiheiden mukaan

‒ Muita haasteita

- Sopivimman leväkannan valinta ja fotosynteesin tehon maksimointi

- Teknologiakehitys, mm. haihtumisen esto, CO2 diffuusio

- Energiakulutuksen minimointi (pumppaus, korjuu, uutto)

- Teollisuusmittakaavan kokemuksen puute

(Brennan&Owende 2010; Cooney et al. 2009; Delrue et al. 2012; Wiley et al. 2011)
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Oulun yliopisto

Leväpolttoaineet: tuotantoketjun haasteet
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Kuva. Leväpolttoaineiden 

yleinen tuotantoketju. 

Kirjoittajan arvion mukaan 

haastavat/ eniten kehitystä 

vaativat vaiheet ympyröity 

(Jones&Mayfield 2010). 



Oulun yliopisto

Taulukko. Leväbiojalostamoiden kehityshaasteet korjuun ja käsittelyiden osalta (Ferrell&Sarisky-Reed 2010).

Levien korjuun ja käsittelyn haasteet
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: Yleistä (1)

‒ Korjuu tarkoittaa leväsolujen erotusta bulkkimateriaalista ns. 

tahnaksi

- Erotetaan biomassa bulkista lietteeksi = Primäärikäsittely

- Konsentroidaan biomassa edelleen tahnaksi = Sekundäärikäsittely

‒ Tyypillisesti energiaa kuluttava vaihe leväbiomassan 

käsittelyssä 

- Pääsyy teollisen mittakaavan leväjalostusprosessien 

kannattamattomuudelle 

- Jopa 30 % leväprosessien kustannuksista johtuu korjuuvaiheesta 

(Brennan&Owende 2010; Uduman et al. 2010)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: Yleistä (2)

Kuva. Mikrolevien korjuun päävaiheet (Uduman et al. 2010). 
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: 
Yleistä (3) ‒ Mikrolevät ovat partikkeleita, joiden

käyttäytymiseen vaikuttavat

- Pintavaraus: elektronegatiivinen pH:ssa 2.5-11.5

- Steeriset vuorovaikutukset: solujen pinnalle

kertyneen veden vuoksi

- Muut pintaan sitoutuneet yhdisteet: 

makromolekyylit, orgaaniset solunulkoiset yhdisteet

‒ Eniten käytetyt tekniikat ovat

sentrifugointi, flokkulaatio, 

suodatus, laskeutus, flotaatio ja 

elektroforeesi
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: 
Yleistä (4)

‒ Korjuun haasteet

- Alhaiset solupitoisuudet, <0.5 kg/m3 kuivapainosta

(pitoisuuksien nosto aiheuttaa ongelmia valon

läpäisevyyden kanssa)

- Leväsolujen pieni koko (3–30 μm), lisäksi nopeiten 

kasvavat lajit ovat yleensä pienisoluisia ja 

liikkumiskykyisiä  entistä haasteellisempi korjuu

- Mikrolevien ja elatusliemen pieni tiheysero

- Mikrolevien taipumus pysyä suspensiona

- Suolaisen veden korkea ionivahvuus

- Kontaminoivien apuaineiden käyttö ei suotavaa, 

jotta vesi voidaan kierrättää prosessiin

‒ Optimaalinen korjuumenetelmä 

riippuu sovelluskohteesta

(Li et al. 2008; Molina-Grima et al. 2003; Pires et al. 

2012; Uduman et al. 2010)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: Flokkulaatio (1)
‒ Flokkulaatiossa negatiivisesti varautuneet leväsolut saadaan aggregoitumaan 

neutraloimalla niiden pintavarausta flokkulanteilla (mm. ferri- tai alumiinikloridit), 

jolloin nk. tehokas partikkelikoko kasvaa ja biomassan erotus bulkista helpottuu. 

‒ Flokkulaatiota käytetään yleensä ennen muita menetelmiä  edesauttaa 

suodatusta, laskeutusta jne

‒ Flokkulantteja saatavilla useita ja soveltuvuus riippuu levälajista

‒ Etuja

- Yksinkertaisuus

- Alhaiset käyttökustannukset

- Mahdollisuus käyttää elatusliemi uudelleen

‒ Heikkouksia

- Apukemikaalien erotus leväbiomassasta voi olla kallista

- Tehokkuus riippuu useista muuttujista, mm. pH, solujen pintaominaisuudet, solujen ja flokkulantin 

konsentraatiot, elatusliemen koostumus                    

(Harun et al. 2010; Pires et al. 2012)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: Flokkulaatio (2)
‒ Yleisesti käytettyjä flokkulantteja ovat epäorgaaniset suolat (FeCl3, Al2(SO4)3 ja

orgaaniset synteettiset polymeerit (polyakryyliamidin johdannaiset, polyetyleeni-imiini)

- Ongelmina suurten annostusten aiheuttama lipidien kontaminoituminen ja lietteen muodostus, 

joidenkin kemikaalien aiheuttama lipidien hävikki, pH-herkkyys, hajoamattomuus luonnossa

‒ Orgaaniset luonnolliset flokkulantit tehokkaita ja biohajoavia

- Poly-gamma-glutamiinihappo (γ-PGA) on Bacillus subtilis –bakteereissa tuotettava flokkulantti, jota on 

käytetty jätevesien käsittelyssä teollisessa mittakaavassa

- Kitosaani on äyriäisten kuorista saatavan kitiinin johdannainen, joka on potentiaalinen flokkulantti 

leväbiomassoille (vaikkakin suhteellisen kallis kemikaali)

‒ Leväkasvuston hiilidioksidipitoisuuden säätö voi saada aikaan leväsolujen 
aggregoitumisen itsestään (autoflokkulaatio)

- Arvioiden mukaan autoflokkulaatio olisi kustannustehokas biopolttoaineprosesseissa; teollisen 

mittakaavan tietoa ei toistaiseksi saatavilla.

‒ Bioflokkulaatio perustuu levien kanssa kasvavien bakteerien aiheuttamaan 
aggregoitumiseen

(Ahmad, et al. 2011; Lee et al. 2009; Lee et al. 2010)
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Oulun yliopisto

Taulukko. Flokkulanttien vertailua (Ahmad et al. 2002).

Mikrolevien korjuu: Flokkulaatio (3)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: 
Flokkulaatio (4)

‒ Elektroflokkulaatio

- Elektrodin hapetus  koagulantin muodostus, 

emulsion rikkominen ja flokkien muodostus

aggregoimalla solut

- Metalli-ionit saadaan veteen ns. uhrielektrodeista

- Levien kohdalla perustuu mikrolevien liikkumiseen

anodille  flokkien muodostus

- 80-95% erotusteho levien poistossa

- Energian kulutus n.1.3–9.5 (C. vulgaris) ja 0.2–

0.4 (P. tricornutum) kW h/kg

- Käytännössä pullonkaulana metallijäämät 

biomassassa

(Chen et al. 2011; Pearsall et al. 2011; Vandamme et al. 

2011)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: 
Flokkulaatio (5)

‒ Kehitystarpeet

- Kemiallisten flokkulanttien uudet 

talteenottomenetelmät

- Flokkulanttien määrän kontrollointi tuotteessa ja 

prosessivedessä; vaikutukset prosessiin, 

ympäristöön ja käyttöön

- Bio- ja elektroflokkulaation scale-up-

tutkimuksien suorittaminen 

kustannukset ja energiataseet

- Optimoitujen laskeutusaltaiden suunnittelu ja 

integrointi muihin vedenpoistomenetelmiin
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: 
Sentrifugaatio

‒ Soveltuu useimmille mikroleville

‒ Heikkouksia

- Suuren mittakaavan erotustekniikkana hidas ja kallis

- Energiankulutus n. 8 kW h/m3

- Esim. yhdistelmällä “DAF+sentrifugi vs. 

flokkulaatio+laskeutus+suotonauhapuristin” voi olla 

kaksinkertainen ero energiankulutuksessa jälkimmäisen

eduksi

- Solut altistuvat suurille gravitaatio- ja leikkausvoimille 

voivat vahingoittua

- Herkät solut vaativat alhaisen sentrifugointinopeuden

- Suurille nestemäärille vaadittavat laitteistot (käytännössä

jatkuvatoimiset) kalliita

- Suolaveden suolat aihettava korroosiota

sentrifugointilaitteissa

‒ Soveltuu lähinnä arvotuotteiden valmistukseen

(Pires et al. 2012; Danquah et al. 2009; Strum&Lamer 2011)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: 
Painovoimaan 
perustuva 
laskeutus

‒ Leväsolujen laskeutuminen on hidasta

‒ Tuotteena märkä, tilavuudeltaan suuri liete

‒ Altaan virtausten oltava pieniä, jotta

vältetään uudelleen suspensoituminen

‒ Yleisesti pelkkää painovoimaan

perustuvaa laskeutusta pidetään

tehottomana menetelmänä teolliseen

korjuuseen

(Wiley et al. 2011)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: Seulonta ja suodatus (1)

‒ Yleisin seulatyyppi microscreen (pyörivä, 
pienireikäinen verkko, Kuva).

- Korkea mikroleväpitoisuus voi tukkia seulan ja alhainen

pitoisuus taas johtaa tehottomaan erotukseen.

- Etuina yksinkertaisuus, helppokäyttöisyys, alhaiset

investointikustannukset, energiatehokkuus ja korkeat

läpivirtaukset.

- Pullonkaulana solujen muodon/koon vaikutus erotuskykyyn.

‒ Suodatuksessa käytetään painetta tai imua.

- Perinteinen suodatus sopiva isoille soluille sekä herkille

lajeille (pieni paine ja virtaus)

- Pienille soluille (<30 μm), kalvo- tai ultrasuodatus ovat

teknisesti sopivia.

- Tangentiaalisuodatus tehokas mikrolevien erotukseen

- Ei muuta solujen rakennetta tai ominaisuuksia.

- Suodatustehoa voidaan parantaa apuaineilla (esim. 

selluloosa)

Kuva. Mikroscreen -laite (www. 

http://ag.arizona.edu/azaqua/aquasites.h

tml).
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: Seulonta ja suodatus (2)

‒ Etuja

- Perinteinen suodatus sopiva isoille soluille sekä herkille lajeille (pieni paine ja virtaus)

- Pienille soluille (<30 μm), kalvo- tai ultrasuodatus teknisesti sopivia

‒ Heikkouksia

- Suhteellisen hidas prosessi

- Kalvojen jatkuva likaantuminen hidastaa läpivirtauksia

- Herkät solut voivat vahingoittua leikkausvoimien vuoksi

‒ Ratkaisuja

- Likaantumista voidaan estää käyttämällä korkeita virtausnopeuksia, sekä kemiallisesti

(esim. hypokloriitti); lisäksi voidaan suunnitella systeemi niin, että kalvon lähellä

vallitsevat epästabiilit olosuhteet  kalvoihin tarttuminen vaikeutuu

- Leikkausvoimia voidaan vähentää pumppusuunnittelun kautta

- Yleisin ratkaisu tangentiaalisen (ns. cross-flow) virtauksen käyttö

(Jaouen et al. 1999; Rossignol et al. 1999)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: Seulonta ja suodatus (3)

‒ Tangentiaalisuodatus tehokas

mikrolevien erotukseen

- Käytetty laajasti

- Ei muuta solujen rakennetta tai ominaisuuksia

- Vertailujen perusteella voi olla kustannustehokas isossa

mittakaavassa

- Esim. verrattuna polymeeriflokkulaatioon TFF:lla on 

korkeammat investointikustannukset ja sillä päästään

alhaisempaan kiintoainepitoisuuteen, mutta

takaisinmaksuaika on kuitenkin lyhyempi

- Suodatustehoa voidaan parantaa apuaineilla (esim. 

selluloosa); tosin niiden kertyminen ja vaikutukset

jälkikäsittelyissä tulee ottaa huomioon

(Bhave et al. 2012; Danquah et al. 2009)

Kuva. TFF:n toimintaperiaate 

(http://www.pall.com/main/Laboratory/Li

terature-Library-

Details.page?id=34212). 
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Oulun yliopisto

FACULTY OF  TECHNOLOG
FACULTY OF  TECHNOLOGY

Mikrolevien korjuu: Seulonta ja suodatus (4)

Kuva. Upotettu suodatin (Bilad et al. 2012). 
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: 
Seulonta ja 
suodatus (5)

‒ Kehitystarpeet

- Pienten leväsolujen suodatukseen soveltuvat 

membraanit

- Tukkeentumisongelman ratkaisu

- Uudet suodatinmateriaalit

- Biomassan irrotus suodattimilta
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Oulun yliopisto

Mikrolevien 
korjuu: 
Flotaatio (1)

‒ Painovoimaan perustuva erotusmenetelmä, jossa

kaasukuplat kiinnittyvät kiintoainepartikkeleihin ja

nostavat ne nesteen pinnalle

‒ Esim. AQUAFLOW Harvester perustuu flokkulaation ja

flotaation yhdistelmään; käytössä yli 2 vuotta 

teollisessa mittakaavassa

‒ Mikroleville soveltuu etenkin dissolved air flotation 

(DAF)

- Ensin ilman liukoisuutta veteen nostetaan paineen avulla

- Sitten paine lasketaan nopeasti, jolloin muodostuu pienikokoisia kuplia

- Leväsolut kulkeutuvat kuplien matkassa pinnalle, josta ne kerätään

- Voidaan tehostaa kemiallisella flokkulaatiolla

- Soveltuu mikroleville laskeutusta paremmin (etenkin flokkulointiin

yhdistettynä)

- Suhteellisen kallis menetelmä, ei välttämättä sovellu teollisiin

prosesseihin

(Uduman et al. 2010; Wiley et al. 2011)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien 
korjuu: 
Flotaatio (2)

‒ Suspended air flotation (SAF)

- Kuplat muodostetaan surfaktanttien avulla  kompressori ja

kyllästin tarpeettomia

- Kuluttaa vähemmän energiaa kuin DAF

- Negatiivisena puolena kemikaalien käyttö

‒ Dispersed air flotation (perustuu isompiin

kupliin kuin DAF) todettu myös toimivaksi

mikroleville

(Uduman et al. 2010; Wiley et al. 2011)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien 
korjuu: 
Flotaatio (3)

‒ Elektroflotaatio perustuu yhtäaikaiseen

elektroflokkulaatioon ja kaasukuplien

muodostukseen elektrodeilla  flokit nousevat

pintaan kuplien mukana

- Ei vaadi kemikaalien käyttöä; poikkeuksena NaCl:n lisäys

johtokyvyn parantamiseksi

- Käytöstä ei ole juurikaan kokemusta

(Uduman et al. 2010; Wiley et al. 2011)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: Elektroforeesi

‒ Negatiivisesti varautuneet leväsolut liikkuvat sähkökentässä

‒ Etuina ympäristöystävällisyys, muunneltavuus, energiatehokkuus, 

turvallisuus, selektiivisyys ja kustannustehokkuus

‒ Teoriassa voidaan yhdistää elektroflokkulaatioon (Pearsall et al. 2011)

- Molemmat ilmiöt tapahtuvat sähkökentässä rinnakkain

- Osa leväsoluista konsentroituu elektroforeettisesti elektrodien lähelle ja osa laskeutuu

elektroflokkulaation vuoksi reaktorin pohjalle

‒ Käytännössä elektroforeettinen erotus suuressa mittakaavassa epävarma

menetelmä, josta ei ole tarpeeksi kokemusta

- Elektrostaattiset vuorovaikutukset voivat isossa mittakaavassa peittyä esim. hydrodynaamisten

vuorovaikutusten alle

(Alfafara et al. 2002; Pearsall et al. 2011)
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: 
Suotonauhapuristin

‒ Leväsolujen erotus suspensiosta
pintafysikaalisten ilmiöiden ja kapillaarisen
aineensiirron avulla.

‒ Koostuu kahdesta vastakkaisiin suuntiin
liikkuvasta hihnasta.

- Suspensio kaadetaan päällimmäiselle hihnalle, jolloin
vesi läpäisee hihnan ja kiintoaine jää sen päälle. Telat
vetävät vettä levistä kapillaarisesti.

- Vastakkaiseen suuntaan kulkeva hihna kastuu
ylemmästä hihnasta valuvasta vedestä ja imee siten
lisää vettä adheesion avulla.

‒ Soveltuu sekundäärivaiheeseen

- Tuotteena tahna, jossa 18% kiintoainetta

- Kuluttaa vähemmän energiaa kuin sentrifugi

- Osa kiintoaineesta häviää huokosten kautta
‒ Soveltuu paremmin isoille soluille

‒ Esim. Algae Venture Systemsin HDD, Kuva)

‒ Suomessa mm. Aprotech Oy (Hamina), 
Dinworks Oy ja Slamex (Hki)

Kuva. http://algaevs.com/sls-pilot-model
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Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu: 
Tulevaisuuden 
teknologioita?

‒ Biofilmireaktorien hyödyntäminen

- Esim. kelakorjuulaite (Kuva)

- Biomassa kasvaa biofilminä köyden päällä 

korjuu kelan avulla (Christenson&Sims 2011 ja 

2012)

‒ Elektrolyysi

- Laboratiomittakaavassa testattu ja todettu 

potentiaali

‒ Bioflokkulaatio sienten/bakteerien 

avulla (mm. Zhou et al. 2010)
Kuva. Kelakorjuulaite (Christenson&Sims 

2012). 
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Oulun yliopisto

Kuivaus ja 
solunsisäisten 
nesteiden vapautus

‒ Leväliete (yleensä 5–15% kuiva-ainetta) pitää

käsitellä mahdollisimman nopeasti korjuun jälkeen

‒ Kuivausmenetelmiä: aurinkokuivaus, 

matalapainekuivaus, spray-kuivaus, 

rumpukuivaus, leijupetikuivaus, kylmäkuivaus.

- Aurinkokuivaus on edullinen mutta hidas ja vaatii laajan

pinta-alan.

- Spray-kuivaus yleensä arvotuotteille, kallis .

- Kylmäkuivaus myös kallis mutta helpottaa öljyjen uuttoa.

‒ Polttoaineen nettoenergiasisältö otettava

huomioon

- Balanssi kuivaustehokkuuden ja kustannusten välillä.

- Kuivauslämpötila vaikuttaa lipidien koostumukseen ja

saantoon.

‒ Öljy voidaan suoraan erottaa mekaanisesti 

(puristus)

- Ruuvipuristus (mm. expeller)

- Mäntäpuristus

(Brennan&Owende 2010)
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Kuva. Ruuvipuristin.
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Öljyjen uutto
‒ OriginOil:n kehittämä märkäuutto-prosessi perustuu ultraääneen ja

elektromagneettiseen pulssiin, jotka hajottavat leväsolut. 

- Tämän jälkeen lisätään hiilidioksidia  pH laskee ja öljy saadaan erotettua.

‒ Solunsisäiset tuotteet saadaan erotettua vasta solujen hajotuksen jälkeen

- Käytettyjä hajotusmenetelmiä mm. korkeapainehomogenisaattorit, autoklaavi, suolahappo ja

natriumhydroksidi.  

‒ Tuotteiden uutto liuottimilla (astaxanthin, β-karoteeni, rasvahapot).

- Perinteisten liuottimien sijaan on kokeiltu mm. ylikriittisiä nesteitä sekä liuottimia, jotka 

muuttavat hydrofiilisyyttään hiilidioksidin vaikutuksesta (nk. switchable solvents)

- Etenkin liuottimet, jotka vaihtelevat poolisuuden astetta ionisuuden mukaan (switchable-polarity 

solvents, SPS) ovat kiinnostavia  vähentävät tarvittavien liuottimien ja siten myös 

liuotinjätteen määrää.

‒ Gravitaatioerotus: painovoiman avulla öljy, proteiinit ja vesi erilleen
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Yhteenveto: Korjuumenetelmät jätevesialtaissa kasvatetuille 
mikroleväsoluille (ka 1-2 g/L)
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Kuva. Yhteenveto korjuumenetelmistä (Ahokas&Taskila 2012). * soveltuvuus riippuu solujen 

koosta; ei sovellu herkille soluille, ** spraykuivaus voi hävittää pigmenttejä, *** ei sovellu 

herkille tuotteille, esim. Proteiinit, **** perinteinen suodatus vain isoille soluille.
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Esimerkki 1: Taselaskelmat, 200 kg 
levämassaa/ 100 m3 vettä

1 kg levän valmistukseen 

Tarvitaan:

8 kg CO2

70 g typpeä

8 g fosforia

Tyypillinen case:

Kiintoainepitoisuus 2 g/L (2 kg/m3),

200 kg levämassaan tarvitaan 100 m3 vettä  (Pinta ala ?)
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Pilot 20 kg/vrk
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Pilot-mittakaavassa tehtyjä 

tuottavuuskokeita:

Esim. Spirulina maxima (LB 2342)

0,21 g/L*vrk.

(0,00184 g/L*h)

Öljypitoisuus 4,1%

Tyypillinen case:

Kiintoainepitoisuus 2 g/L

Pitoisuuden pääsemiseksi tarvitaan n.10 vrk:n viipymä.

Päivätuotto 100 m3:n liuostilavuudella on 200 kg/10vrk = 20 kg (n. 1 kg/h)

Max öljysaanto on 20 kg * 0,041 = 0,82 kg
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200 kg/h levää (8 kg/h öljyä)
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Kuva. Massatase esimerkille, jossa 

tuotetaan 200 kg/h levää/ 8 kg/h öljyä

(Ahokas&Taskila 2012). 
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Esimerkki 2: SEE ALGAE Technology SAT

‒ Tuotteena bioetanoli

‒ Korjuuteknologia: yhteistyö 

Kemiran kanssa

- Flokkulaatio ja mikroscreen –seulonta

- Algae Venture System’s: Levät johdetaan

microscreen-seulalle

- Veden poisto kapillaarisesti

- Energiatehokas ratkaisu

- lisätietoa: https://www.agriculture-

xprt.com/products/algae-harvesting-system-

272409 

Kuva. SAT:n käyttämä flokkulaatio (a) ja 

nesteenpoisto (b) 

(http://www.seealgae.com/article45.htm).

a b
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Yhteenveto: Korjuumenetelmien vertailua (1)

‒ Leväjalostuksen pullonkaulana etenkin korjuuvaihe

‒ Korjuumenetelmän valinta perustuu useaan muuttujaan

- Biomassan ominaisuudet: leväsolujen koko, konsentraatio

- Jatkojalostuksen vaatimukset (kiintoainepitoisuus, puhtaus) ja tuotteiden arvo

‒ Vertailututkimuksia julkaistu useita, tuloksissa poikkeamia

‒ Yleensä kuitenkin vertailtu 2-4 menetelmää; usein teoreettisia vertailuja

‒ Yleisiä johtopäätöksiä 

- Halvimmat menetelmät ovat yleensä myös hitaita: laskeutus, mikroseula, 

kuivausmenetelmistä aurinkokuivaus  bulk-tuotteille

- Tehokkaimmat menetelmät, kuten sentrifugi, suhteellisen kalliita arvotuotteille

- Monissa tutkimuksissa päädytty siihen, että flokkulaatio on eduksi joka tapauksessa; 

sen jälkeen käytettävistä teknologioista löytyy niukasti vertailutietoa

- Autoflokkulaatio, orgaaniset flokkulantit ja/tai mikrobiflokkulaatio vihreitä teknologioita
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Yhteenveto: 
Korjuumenetelmien 
vertailua (1)

‒ Tuore vertailu, jossa avoaltaassa

kasvatetun levän kuivaus 0,05 %:sta

15 %:iin (ka) (Fasaei et al. 2018) 

- kustannusten vaihteluväli oli 0,3-2,0 €/ kg levää

- Energiankulutus maksimissaan 4,5 kWh/ kg levää

- Reaktorissa kasvatetun levän kuivaus oli

edullisempaa (kustannus alle 0,5 €/kg ja 

energiankulutus alle 0,5 kWh /kg)

- Korjuu ja kuivaus muodostivat 3-15 % 

kustannuksista

- Edullisinta oli käyttää painesuodatusta

korjuuseen ja sentrifugiontia veden

poistoon
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Yhteenveto: Korjuumenetelmien vertailua (2)

‒ Kokonaisten tuotantoketjujen arviointi tärkeää

- Tuotantoketjujen arviointi on työlästä; kokonaisten ketjujen vertailua toisiinsa ei 

ole toistaiseksi paljon tehty

- Kuitenkin taloudellisuus pitäisi arvioida ketjuna (esim. tehokas mekaaninen veden 

poisto voi oleellisesti pienentää kuivaus- tai uuttokustannuksia)

- Biojalostamokonseptissa kokonaistalous ratkaisee: mikäli saadaan arvokkaita 

lopputuotteita, voi esim. sentrifugin käyttö olla perusteltua sekundäärikorjuussa

- Integroidut ratkaisut: hukkalämmön käyttö kuivauksessa jne.

- Uuden leväbiojalostamon suunnittelu vaatii kyseisen konseptin teknologioiden 

valinnan olemassaolevan tiedon ja pilot/demo-laitosten pohjalta; saatavilla 

olevaan tietoon ei voi uutta integroitua systeemiä perustaa
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Taulukko x. Leväkorjuumenetelmien vertailua (http://algalbiofuels.pbworks.com/f/Lecture+11.pdf). 

Yhteenveto: Korjuumenetelmien vertailua (3)

Taulukko. Levänkäsittelymenetelmien vertailua (Fasaei et al. 2018).
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Yhteenveto: 
Korjuumenetel-
mien vertailua (4)

Kuva. Levänkäsittelymenetelmien yhdistelmät

eri vaiheisiin (Fasaei et al. 2018).
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Taulukko. Levädieselprosessin 

vaiheiden energiankulutuksen 

vertailua (Sturm&Lamer 

2011). 

Leväkäsittelyn energiankulutus
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Yhteenveto: Kehitystarpeet

Haasteet Kehitysmahdollisuudet

Primääri- ja 

sekundääri-korjuu

•Biomassa laimeana 

suspensiona isoissa 

altaissa

•Leväkohtaisia eroja 

koossa

•Tehokkaimmat 

menetelmät 

energiasyöppöjä

•Uudet tehokkaammat laskeutusaltaat ja pumput

•Biohajoavat, kierrätettävät flokkulantit

•Monivaiheisten korjuuprosessien kehitys/testaus

•Uudet suodatinratkaisut (likaantumattomat 

materiaalit, pienten solujen erotukseen soveltuvat 

seulat)

•Autoflokkulaation kehittäminen isossa 

mittakaavassa  

Kuivaus •Tehokkaat menetelmät 

kalliita

•Teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen 

kuivauksessa

Jälkikäsittelyt •Uuttomenetelmät vaativat

suhteellisen kuivan 

biomassan

•Märälle biomassalle soveltuvien uuttomenetelmien 

kehitys

•Ympäristöystävälliset liuottimet (esim. switchable 

solvents)

•Liuottimien kierrätys
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Case 1:
Mikrolevien 
korjuu OWA-
reaktorilla

‒ Kohteena OWAreaktorin (Owatec Group 
Oy, Oulu) soveltuvuus mikrolevien
erotukseen

‒ OWAreaktori on sähkökemiallinen hapetusreaktori, jolla 
saadaan poistettua teollisuuden jätevirroista haitallisia 
komponentteja, orgaanisia epäpuhtauksia sekä desinfioitua 
juomavettä ja yhdyskunta jätevesiä

‒ Reaktorin elektrodit ovat inerttejä monimetallielektrodeja

‒ Reaktion tehokkuutta voidaan joillekin jätevesille lisätä 
NaCl-lisäyksellä: tämä parantaa jäteveden johtokykyä ja 
hapettavaa hypokloriittia muodostuu veden sekaan

‒ Reaktiossa muodostuu mikrokuplia, jotka nostavat 
epäpuhtaudet pintaan eli reaktorissa on myös flotaatio-
ominaisuus

‒ Erityisesti menetelmä soveltuu COD:n ja BOD:n arvojen 
laskemiseen

‒ Vaihtamalla OWAreaktoriin rautaelektrodit saadaan 
sähkökemiallinen koagulaatiolaitteisto, jonka 
rautaelektrodeista irtoavat rauta-ionit koaguloivat veden 
epäpuhtauksia (laitteiston testaus on käynnissä)
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Mikrolevien korjuu OWA-reaktorilla: järjestelyt

47

• Leväkasvustoa n. 40 L, jossa pH 

9,45 ja johtokyky 1163 uS/cm

• Lisättiin NaCl 3 g/L kasvustoa, 

jonka jälkeen johtokyky 7,8 mS/cm

• Kasvusto pumpattiin reaktioastiaan 

(Kuva 1)

• Hapetuksessa leväkasvustoa 

kierrätettiin hapetuskammion läpi 

vakionopeudella (Kuvat 2-3)

• Virran tiheys oli n. 24,3 mA/cm2

• Levät nousivat syntyneiden 

kaasukuplien mukana pintaan 

vaahdoksi, josta ne kerättiin 

kauhalla (Kuva 4)

1

3

2

4



Oulun yliopisto

Mikrolevien korjuu OWA-reaktorilla: toiminta

48

• Alussa kasvuston väri vihreä 

(Kuva 1)

• Hapetuksen edetessä tapahtui 

värinmuutos, mikä yhdessä 

vaahdon ulkonäön kanssa 

viittasi levien erottumiseen 

kuplien mukana (Kuvat 2-3)

• Koe lopetettiin 18 min jälkeen, 

kun värinmuutosta ei enää 

havaittu

• Kasvustosta otettiin näytteitä 

vesianalyysejä varten 

ajanhetkillä 0, 5, 10, ja 17 min 

(Kuva 4)

1 2

3 4
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Mikrolevien korjuu OWA-reaktorilla: leväsolut

49

• Erotuksen jälkeen 

leväsolumassa oli 

vaahtomaista (Kuva 1)

• Vaahto laskeutui hyvin 

huoneenlämmössä 

seuraavaan päivään 

mennessä (Kuva 2)

1 2
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Mikrolevien korjuu OWA-reaktorilla: jäteveden laatu
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Ennen Jälkeen

(Analyysit: Eurofins)
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Mikrolevien korjuu OWA-reaktorilla: BOD, COD ja 
sameus suhteessa aikaan
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Mikrolevien korjuu 
OWA-reaktorilla: 
johtopäätökset (1)

‒ Levien erotus on mahdollista tällä 
menetelmällä

‒ Levät erottuvat kaasukuplien mukana pintaan ja 
muodostavat vaahdon, joka voidaan ottaa talteen

‒ Vaahto laskeutui hyvin muutamassa tunnissa

‒ Erotus täytyy suunnitella tarkemmin seuraavia 
kokeita varten (kauha ei käytännöllinen 
suuremmassa mittakaavassa)

‒ Veden värin ja vaahdon muutoksista 
pystyttiin päättelemään erotuksen 
eteneminen

‒ Veden väri muuttui vihreästä ruskehtavaksi

‒ Erotetun vaahdon väri oli selkeästi tummanvihreä

‒ Veden BOD, COD ja sameus pienenivät 
selvästi

‒ Veden kokonaisvaltaisen laadun ja 
käsittelytarpeiden arviointi kesken
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Mikrolevien korjuu 
OWA-reaktorilla: 
johtopäätökset (2)

‒ Korjuuseen vaikuttavia parametreja ovat mm. 
kasvuston tiheys, virran tiheys, elektrodien 
materiaali, pH, johtokyky, lämpötila ja aika

‒ Kirjallisuuden perusteella käytetty virrantiheys oli 
huomattavasti suurempi kuin olisi tarpeen, ja sitä 
voidaan optimoida; käytännössä n. 5 mA/cm² voisi 
riittää (Gao et al. 2010)

‒ Erotusaika riippuu kasvuston tiheydestä ja 
määrästä

‒ Lämpötilan nosto voi parantaa 
erotustehokkuutta

- Gao et al. (2010) mukaan lämpötilan nosto 18 
asteesta 36 asteeseen parantaa tehokkuutta 
huomattavasti, mahdollisesti viskositeetin laskun 
myötä

- Erotuskokeet täytyy suorittaa isommassa 
mittakaavassa, jotta voidaan varmistaa 
menetelmän soveltuvuus tarkoitukseen

- Levämassan laatu erotuksen jälkeen täytyy 
selvittää
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Case 2:
Mikrolevien 
erotus 
biopohjaisella 
kemikaalilla

‒ Kohteena Biopolymer HTH 25 -kemikaalin

soveltuvuus mikrolevien erotukseen

‒ Haarlan HTH 25 (ent. QTH) on tanniinipohjainen 

biohajoava koagulantti
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Mikrolevien erotus biopohjaisella kemikaalilla

55

• Koagulaatiota tutkittiin jar-kokeilla (Kuva)
• Kemikaalia lisättiin 20, 40, 60, 200, 260, 460 ja 500 mg/l 

• Sakkaa muodostui astioiden pohjalle suurempia pitoisuuksia 

käytettäessä (260, 460, 500 mg/l) mutta liuoksen väri ei 

muuttunut; syytä selvitetään

• Vastaavaa tanniinipohjaista kemikaalia (Tanfloc) on 

käytetty erilaisissa jätevedenkäsittelysovelluksissa ja 

mikrolevien erotuksessa (mm. Roselet et al. 2016)
• Kemikaali kertyy leväbiomassaan, joten sen soveltuvuus 

erotukseen riippuu loppukäyttökohteesta

• 10 mg/L annostuksella saavutettiin n. 98% erotus
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Mikrolevien korjuu HTH 25:lla: BOD, COD ja sameus 
suhteessa kemikaalin annostukseen

56
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Mikrolevien korjuu 
HTH 25:lla 
johtopäätökset (1)

‒ Näiden erotuskokeiden perusteella ko. 
kemikaali ei sovellu tarkoitukseen

‒ Veden BOD, COD ja sameus pysyivät samana 
annostuksesta riippumatta

‒ Leväpigmentti (vihreä väri) pysyi vesifaasissa eikä 
erottunut flokin mukana

‒ Mikrolevien erotus on aiemmin ollut 
mahdollista tällä menetelmällä

‒ Kirjallisuus (mm. Roselet et al.)

‒ Owatec testannut HTH 25 myös sinilevien 
poistoon vedestä; toiminut hyvin pienehköllä 
annostuksella

‒ Lisäksi huomioitava, että kemikaali kertyisi 
biomassaan, mikä voi vaikuttaa 
käyttömahdollisuuksiin

‒ Tämän perusteella HTH 25-kokeita ei 
kannata jatkaa tähän tarkoitukseen
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