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Miksi luonnonmateriaaleja vedenpuhdistukseen?

Hyvin saatavilla, edullisia/ilmaisia, biomateriaalit uusituvia
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Luonnonmateriaalien modifiointi
vedenkäsittelymateriaaleiksi

SAWDUST

BARK‒ Materiaaleilla voi olla adsorptiominaisuuksia
sellaisenaan.

‒ Esimerkiksi turve sisältää paljon aktiivisia
funktionaalisia ryhmiä (esim. fenoli-, sulfoni-
ja karboksyyli-), jotka kykenevät sitomaan
metalli-ioneja

‒ Turpeen käyttöä veden käsittelymateriaalina
rajoittaa sen hydrofobisuus ja heikko
laskeutuvuus vedessä.

‒ Humusaineiden liukeneminen turpeesta voi
olla ongelma.

>>> Yleensä esikäsittely tai kemiallinen
modifiointi on tarpeen.
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Luonnonmateriaalien modifiointi
vedenkäsittelymateriaaleiksi

SAWDUST

BARK

Aktiivihiili (hiilipitoiset materiaalit
kuten biomassa)

• Monia aktivointimenetelmiä
• Tuotteella suurin pinta-ala ja paljon

huokosia
• Vaatii paljon energiaa (yleensä T > 500 °C)

Muut sorbentit, esim.
• Lignoselluloosamateriaalit
• Epäorgaaniset materiaalit

(zeoliitit, kaoliini jne)
• Mikrobiset biomassat

• Kemiallinen modifiointi orgaanisilla
kemikaaleilla

• Metallien (esim. Fe, Al, Zr) kiinnittäminen
materiaaliin

• Lisätään funktionaalisia ryhmiä
• T = 20-80° C.

Esimerkkejä modifioinneista
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Turpeen happo/emäskäsittelyt

SAWDUST

BARK
Nikkelin poistotehokkuus

Annos 0.5 g/l, alkuperäinen Ni 10 mg/l,
pH 5.5, kontaktiaika 24 h.

Käsittely: 0.1 M NaOH, 0.16 M sitruunahappo (citric acid), 0.2 M HCl
ja vesi.
2h tai 6h sekoitus 25 °C tai 60 °C
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Leiviskä et al. Ecotoxicol. Environ. Safety 148 (2018) 346–351
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Turpeen happo/emäskäsittelyt

SAWDUST

BARK

Turpeen laskeutuminen

Käsittely 2 h 25 °C.

Käsittely: 0.1 M NaOH, 0.16 M sitruunahappo (citric acid), 0.2 M HCl ja vesi.
2h sekoitus 25 °C
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Leiviskä et al. Ecotoxicol. Environ. Safety 148 (2018) 346–351
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Sahanpurun sitruunahappokäsittely

SAWDUST

BARK
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Rahkasammaljäännöksen käsittely

SAWDUST

BARK
Raaka-aine: kuumavesiuutettu rahkasammal-jäännös (uutteen
hyödyntämistä tutkittiin erikseen).
Käsittely: Fe(III)-liuos (kolme annosta), 6h sekoitus 25 °C,
modifiointi-pH 5, 7 ja 9.

Zhang et al. under review

Fe(III)

Poistaa hyvin mm. fosfaattia ja vanadiinia.





HuJa-projekti: Hulevesien käsittely luonnonmateriaaleilla

78 µg/l Cr *
63 µg/l Cu *
174 µg/l Zn *
94 µg/l Ni
* lisätty

Hulevesi, Ruskontie,
johtaa Pyykösjärveen.

Mineraalisorbentit
Aquaminerals Finland
OY:ltä.

Labratestien johtopäätökset:
• Mineraalisorbentti Palpower M10 poisti parhaiten

metalleja tutkituista vesistä. Tarvittava annos oli pieni (~0.1
g/l) ja lyhyt kontaktiaika riittää. Mekanismit: adsorptio sekä
paikallinen saostuminen pH:n nousun johdosta.

• Mineraalisorbentti T5M5 poisti hyvin kromia ja sinkkiä,
muutoin tehokkuus oli huonompi kuin Palpower M10:llä.

• Biosorbentit poistivat hyvin metalleja, mutta tarvitaan
isompi annos (~0.5 g/l). Happokäsitelty turve keskimäärin
hieman parempi kuin sitruunahappokäsitelty sahanpuru.

Gogoi et al. J Environ. Manage. 209 (2018) 316-327



Suodatinpilottityylinen testaus (kesä-syksy 2017)
Testejä tehtiin vanhan kaivosalueen metallipitoisella
ojavedellä. Pilot-kokeiden suorittaja Vesi- ja
ympäristötekniikan tutkimusryhmä, Oulun yliopisto

Huja-projekti: Laimeiden teollisuusvesien käsittely
luonnonmateriaaleilla

• Sinkkiä 0,4-0,8 mg/l
• Mineraalisorbentti Palpower M10
• Teollisuuden kuona

>>> Palpower M10 poisti sinkkiä
hyvin:
~50% karkealla materiaalilla (5-15
mm) ja >90% hienojakoisella
materiaalilla (2-4 mm).

Kuva: Heni Postila
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Tutkimus jatkuu

Ø Kustannustehokkaiden ja ympäristöystävällisten
modifiointimenetelmien kehitystä

Ø Jatkuvatoimisia testauksia isommassa mittakaavassa
Ø Käytettyjen materiaalien regenerointi ja uudelleenkäyttö /

materiaalien hävittäminen
Ø Arvokkaiden komponenttien talteenotto
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