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TIIVISTELMÄ 

 Teurastamo- ja renderöintiprosessien sivutuotteet sisältävät paljon proteiineja ja rasvoja ja 
ovat energiapitoisia, mikä tekee niistä potentiaalisia anaerobiseen käsittelyyn. Kolmea 
teurastamosivutuotetta (siipikarja-, nauta- ja sikajaetta) sekä viittä renderöintiprosessin 
materiaalia (slammia, biolietettä, dekantterikuraa, rasvanerotusaltaan ylitettä ja sulatetta) 
käytettiin anaerobiprosessin materiaalina. Kaikkia kahdeksaa materiaalia käsiteltiin 
mesofiilisessa ja termofiilisessa anaerobiprosessissa ja renderöintimateriaaleja 
termofiilisessa prosessissa eri kuormituksella ja viipymällä. Mesofiilinen prosessi oli 
soveltuvin prosesseista materiaalien käsittelyyn 1,5 kg VS/m3d kuormituksella ja 50 d:n 
viipymällä, jolloin metaanintuotto oli 0,85 m3/kgVS. Materiaalien yhteiskäsittely 
termofiilisessa prosessissa toimi 1,5 kg VS/m3d kuormituksella ja 50 d:n viipymällä, 
jolloin ominaismetaanintuotto oli 0,70 m3/kgVS. Renderöintimateriaalien termofiilinen 
prosessin ominaismetaanintuotto oli parhaimmillaan 0,6 m3/kgVS samoilla parametreilla. 
Mesofiilinen prosessi oli stabiili ja molemmat termofiilisista prosesseista olivat 
epästabiileja, sillä termofiiliset prosessit inhiboituivat koejakson edetessä. 
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ABSTRACT 

Solid slaughterhouse and rendering plant materials have a high content of proteins and 
lipids and are energy-rich feedstock, which makes them potential as a substrate for 
anaerobic digestion. Three different slaughterhouse byproducts (poultry, cow and swine) 
and five rendering plant materials (melt, biosludge, fat from fat separation well, separator 
sludge and decanter sludge) were used as substrates for anaerobic digestion. All the 
materials were treated in mesophilic and thermophilic processes and rendering materials 
were treated in thermophilic process. Loading and HRT were altered during experiments. 
Mesophilic treatment was found to be most suitable for treating these substrates with 
loading of 1,5 kg VS/m3d and HRT of 50 d yielding methane 0,85 m3/kgVS. Thermophilic 
treatment of all the materials worked with loading of 1,5 kg VS/m3d and HRT of 50 d 
yielding methane 0,7 m3/kgVS and thermophilic treatment of rendering materials yielded 
0,6 m3/kgVS with same parametres. Mesophilic process was stable and both of the 
thermophilic prosesses were unstable. Consequently, thermophilic processes were inhibited 
as the experiment went on. 
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LYHENTEET JA YKSIKÖT 
 

GC  gas chromatograph, kaasukromatografi 

HRT  hydraulic retention time, hydraulinen viipymä 

OLR  organic loading rate, orgaanisen aineen kuormitus 

rpm  revolutions per minute, kierrosta minuutissa 

psig  pounds-force per square inch gauge, paine suhteessa ympäristön ilmakehään 

kWh   kilowattitunti 

GWh  gigawattitunti 

 

SCOD  liukoinen kemiallinen hapen kulutus 

VFA  volatile fatty acids, haihtuvat rasvahapot 

LCFA  long chain fatty acids, pitkäketjuiset rasvahapot 

TS  total solids, kuiva-aine 

VS  volatile solids, hehkutushäviö, orgaaninen kuiva-aine 

Kw  veden jakaantumisvakio 

K b  ionisoitumisvakio 

K a  dissosiaatiovakio 

 

CH4  metaani 

CH3CO2
-  asetaatti 

CH3COOH  etikkahappo 

C2H5COOH propionihappo 

C3H7COOH voihappo 

H2  vety 

H+  vetyioni 

OH-  hydroksyyli-ioni 

CO2  hiilidioksidi 

H2S  rikkivety, vetysulfidi 

N-tot  kokonaistyppi 

NH4-N  ammoniumtyppi 

NH3  ammoniakki 
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ALKUPUHE 

Tutkimus on osa Biokaasuprosessin materiaalivirtojen tuotteistaminen -projektia 

(Biovirta), jonka toteuttavat MTT, Evira, VTT ja Jyväskylän yliopisto. Projektin tavoit-

teena on kehittää teknologioita ja menettelytapoja, joilla erityyppisiä orgaanisia 

sivutuotteita ja jätemateriaaleja voidaan hyödyntää biokaasulaitoksissa, ja joilla niistä 

voidaan jatkojalostaa kilpailukykyisiä ja turvallisia tuotteita erilaisiin käyttökohteisiin. 

Hankkeessa on rahoittajana Tekes (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) ja 

mukana on kolmetoista yritystä, jotka ovat merkittäviä raaka-aineiden tai sivuvirtojen 

tuottajia ja kiinnostuneita kehittämään sivutuotteilleen hyötykäyttöä. Yksi näistä on 

Honkajoki Oy, joka on suomalaisia lihateollisuuden sivutuotteita jalostava yhtiö, jonka 

päätuotteita ovat eläinrasva, valkuaisrehut, lannoite ja kaukolämpö. 

 



 6

Sisällysluettelo 

1. JOHDANTO ................................................................................................................ 7 
2. TUTKIMUKSEN TAUSTA ........................................................................................ 7 

2.1. Anaerobinen hajoaminen ................................................................................... 7 
2.2. Anaerobiprosessin olosuhteet............................................................................. 8 
2.3. Ammoniakki-inhibitio ..................................................................................... 10 
2.4. Rasvahappo-inhibitio ....................................................................................... 11 
2.5. Teurastamosivutuotteet ja renderöintilaitoksen materiaalit ............................... 12 

3. AINEISTO JA MENETELMÄT .............................................................................. 15 

3.1. Reaktorikokeet ................................................................................................ 15 
3.2. Materiaalit ja syötteiden valmistus ................................................................... 16 
3.3. Reaktorien operointi ........................................................................................ 18 
3.4. Analyysimenetelmät ........................................................................................ 20 
3.5. Laskelmat ........................................................................................................ 20 

4. TULOKSET ............................................................................................................... 21 
4.1. Metaanintuotto ................................................................................................ 22 
4.2. Liukoinen COD ............................................................................................... 27 
4.3. VFA -yhdisteet ................................................................................................ 27 
4.4. Typpiyhdisteet ................................................................................................. 29 
4.5. Kuiva-aine ja orgaaninen aines ........................................................................ 32 
4.6. Jälkikaasutuspotentiaali ................................................................................... 35 

5. TULOSTEN TARKASTELU ................................................................................... 38 
5.1. Prosessien kuormitettavuus ja stabiilius ........................................................... 38 

5.2. Inhibitio ........................................................................................................... 43 
5.3. Jälkikaasutusliete ja reaktoripoistoliete ............................................................ 45 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................... 46 
Kiitokset ......................................................................................................................... 48 

Kirjallisuus .................................................................................................................... 49 



 7

1. JOHDANTO 

Energian kulutus kasvaa jatkuvasti maailmanlaajuisesti (IEA 2008). Energiantuotan-

nossa käytettävien fossiilisten polttoaineiden käytössä muodostuu kasvihuonekaasuja, jotka 

aiheuttavat ilmastonmuutoksen voimistumista. Fossiilisia polttoaineita on myös rajallinen 

määrä, joten energian tuotannon turvaamiseksi on löydettävä uusia tapoja ja materiaaleja 

tuottaa energiaa (Weiland 2009). Bioenergia on yksi merkittävä tuotantotapa, ja sitä onkin 

pyritty kehittämään viime vuosina. Bioenergiaa voidaan tuottaa monenlaisista 

materiaaleista (mm. energiakasveista, jätteistä ja puuperäisistä materiaaleista) ja erilaisilla 

tekniikoilla (mm. bioetanoli, biokaasu, poltto). 

Biokaasu on uusiutuvan energian lähde, jota voidaan käyttää sähkön ja lämmön 

tuotantoon sekä jalostettuna myös kaasumaisena ajoneuvojen polttoaineena. Biokaasu 

koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista, ja lisäksi se voi sisältää pienessä määrin 

myös vetyä, rikkivetyä, ammoniakkia sekä muita epäpuhtauksia. Keskimäärin 1 m3 

metaania vastaa energiasisällöltään 1 l öljyä ja 10 kWh energiaa (Lide 2004, Power & 

Murphy 2009). Metaania voidaan myös käyttää maakaasun sijaan esimerkiksi kemikaalien 

ja materiaalien tuotannossa (Weiland 2009). Biokaasua voidaan tuottaa anaerobikäsittelyllä 

monenlaisista materiaaleista, kuten energiakasveista, maatalouden ja teollisuuden 

sivutuotteista ja yhdyskuntajätteistä. Käsittely säilyttää ravinteet, joten käsitelty aines 

voidaan tapauskohtaisesti käyttää lannoitteena esimerkiksi maataloudessa. Anaerobisella 

käsittelyllä voidaan vähentää käsiteltävien materiaalien hajuja ja patogeeneja, eikä proses-

siin tarvita suurta maankäyttöä. (Weiland 2009). 

Erilaisten tuotantoprosessien sivuvirtojen hyödyntämistä pyritään lisäämään 

prosessien tehokkuuden parantamiseksi, ja lisäksi jätteiden loppusijoittamista kaato-

paikoille on rajoitettu lakisääteisesti (Valtioneuvosto 2008). Tämän työn tavoitteena oli 

tutkia teurastamoiden ja renderöintilaitoksen sivutuotteiden soveltuvuutta ja käyttäytymistä 

biokaasuprosessissa. 

2. TUTKIMUKSEN TAUSTA 

2.1. Anaerobinen hajoaminen 

Anaerobiprosessissa orgaaninen aines hajotetaan biologisesti hapettomissa 

olosuhteissa metaaniksi (CH4) ja hiilidioksidiksi (CO2). Anaerobiprosessi on 

monivaiheinen hajoamisprosessi, jossa eri vaiheissa on aktiivisena eri mikrobit (kuva 1). 

Useimmat prosessissa toimivat mikrobit ovat täysin anaerobisia, mutta myös muutamia 
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valinnaisesti anaerobisia mikrobeja esiintyy (Martin 1991, Mata-Alvarez 2003, Weiland 

2009).  

Anaerobinen hajoaminen tapahtuu neljässä päävaiheessa. Hydrolyysissä mikrobit 

pilkkovat polymeerejä, kuten hiilihydraatteja, lipidejä ja proteiineja entsyymien avulla 

pienemmiksi yhdisteiksi, kuten aminohapoiksi, sokereiksi ja pitkäketjuisiksi rasvahapoiksi 

(long chain fatty acids, LCFA). Fermentoivat mikrobit käyttävät monomeereja tuottaen 

lähinnä haihtuvia rasvahappoja (VFA, volatile fatty acid), asetaattia (CH3CO2
-) ja vetyä 

(H2). Asetogeneesissä isomolekyyliset VFA -yhdisteet hajotetaan asetaatiksi ja vedyksi. 

Vedyn konsentraation liiallinen kasvu voi inhiboida asetogeneettisten mikrobien 

aineenvaihduntaa, joten vedyn osapaine on pidettävä alhaisena. Viimeisessä vaiheessa 

metanogeenit tuottavat metaania asetaatista tai vedystä ja hiilidioksidista (CO2). Kaksi 

ensimmäistä ja kaksi viimeistä prosessia ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Prosessin tulisi 

olla tasapainossa, niin että ensimmäiset vaiheet tapahtuvat yhtä nopeasti kuin jälkimmäiset 

kaksi. Muuten happoja saattaa kertyä liikaa, mikä laskee pH:ta, ja pH:n laskiessa 

metanogeenit voivat inhiboitua. Metaanin tuotanto tapahtuu pH välillä 6,5 – 8,5. Jotkin 

yhdisteet, kuten rasvat, proteiinit ja selluloosa hajoavat hitaasti hydrolyysissä, jolloin 

hydrolyysi voi rajoittaa metaanintuottoa. Tämän vuoksi substraattien ominaisuudet tulee 

huomioida prosessin suunnittelussa, jotta se toimisi esteettömästi (Martin 1991, Mata-

Alvarez 2003, Weiland 2009).  

 

 
Kuva 1. Anaerobisen hajoamisen vaiheet (mukaillen: Weiland 2009). 

2.2. Anaerobiprosessin olosuhteet 
 

Anaerobiprosessi voidaan toteuttaa erilaisissa olosuhteissa. Prosessi voi olla 

mesofiilinen (noin 35 ºC) tai termofiilinen (noin 55 ºC). Termofiilinen prosessi tuottaa 

yleensä tehokkaammin (nopeammin ja enemmän) metaania (Mata-Alvarez 2003) kuin 

mesofiilinen prosessi, mutta lämmitykseen kuluu enemmän energiaa verrattuna 

mesofiiliseen prosessiin. Lämpötilan tulee olla vakio, koska lämpötilan vaihtelu voi 
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vähentää metaanin tuotantoa. Varsinkin termofiilisia prosesseja pidetään herkkinä pienille 

lämpötilan vaihteluille, koska usein niillä ei ole niin suurta metanogeenistä lajirunsautta 

kuin mesofiilisissa prosesseissa. Tämän vuoksi niillä kestää kauemmin sopeutua uuteen 

lämpötilaan. Mesofiilinen prosessi kestää keskimäärin 3 ºC:n lämpötilavaihtelua (Hobson 

1993, Mata-Alvarez 2003, Weiland 2009). 

Prosessissa tulee olla tietty pH, jossa mikrobit voivat toimia. Esimerkiksi 

metaanimikrobit vaativat 6,5 – 7,8 ja haponmuodostajamikrobit 5,2 – 6,3 pH:n, mutta 

anaerobiprosessi optimoidaan kuitenkin usein metaanimikrobien mukaan (Hobson & 

Wheatley 1993, Nayono 2010). Anaerobinen prosessi pystyy tietyssä määrin säätelemään 

pH:taan puskurikyvyn ansiosta. Puskurikykyyn vaikuttaa mm. happojen muuttaminen 

metaaniksi, ammoniakki, VFA:t, hiilidioksidi, fosfaatit ja muut suolat (Hobson & 

Wheatley 1993). Mikro-organismit tarvitsevat elintoimintoihinsa myös tiettyjä ravinteita, 

kuten hiiltä, fosforia ja rikkiä sekä rautaa, nikkeliä ja mm. seleeniä, mutta ravinteita tarvit-

see lisätä prosessiin lähinnä käsiteltäessä energiakasveja (Mata-Alvarez 2003, Weiland 

2009). 

Anaerobireaktoriin syötetään syötemateriaalia tietyn kuormituksen (OLR, organic 

loading rate) verran. Kuormitus on syöteseoksen orgaanisen aineen massa reaktorin 

nestetilavuutta ja vuorokautta kohden, ja sen yksikkönä on usein kg VS/m3 d. Liian suuri 

kuormitus voi aiheuttaa välituotteiden liiallista muodostumista, mikä voi häiritä prosessin 

toimintaa. Syöteseoksen hydraulista viipymää reaktorissa kuvataan viipymäajalla (HRT, 

hydraulic retention time). Tarvittavaan viipymään vaikuttavat materiaalin tasalaatuisuus, 

hajoamisnopeus, kuiva-ainepitoisuus, prosessilämpötila, reaktorin tilavuus ja sekoitus. 

Pitempi viipymäaika parantaa orgaanisen aineen hajoamista, hygienisoitumista ja metaa-

nintuottoa, mutta lisää samalla operointikustannuksia. Lyhyt viipymäaika voi aiheuttaa 

reaktorin ylikuormitusta, jolloin metaanintuotanto laskee. Oikea kuormitus ja viipymäaika 

tietylle materiaaleille onkin hyvä tutkia laboratoriomittakaavassa ennen biokaasulaitoksen 

rakentamista, jotta voidaan paremmin arvioida tarvittavaa reaktorikapasiteettia ja vähentää 

ongelmatilanteita (Nijaguna 2002, Mata-Alvarez 2003, Weiland 2009, Nayono 2010).  

Anaerobiprosessin inhibitiossa kemiallinen tai fysikaalinen tekijä häiritsee mikrobien 

toimintaa ja se havaitaan yleensä metaaninsaannon tai metaanin pitoisuuden laskuna. 

Yleensä inhiboituminen lisääntyy inhibiittorin pitoisuuden kasvaessa. Prosessi voi 

inhiboitua joko nopeasti ja hajoaminen loppuu kokonaan, tai prosessi voi inhiboitua 

vähitellen, jolloin hajoamista tapahtuu vain osittain. Inhiboitumista aiheuttavia yhdisteitä 
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on kahdenlaisia, joista toiset ovat mikrobitoiminnassa muodostuneita välituotteita (kuten 

ammoniakki ja VFA) ja toiset ovat reaktoriin syötettävien materiaalien orgaanisia tai 

epäorgaanisia yhdisteitä (esim. raskasmetallit). Välituotteet aiheuttavat yleensä asteittaista 

inhiboitumista ja jälkimmäiset yhdisteet nopeaa inhiboitumista. Lisäksi epäsuotuisa 

lämpötila tai pH, happi tai riittämätön sekoitus voivat inhiboida prosessia. Inhibitiota 

voidaan vähentää laimentamalla vedellä, inhibitoreiden poistolla, mikrobien 

sopeuttamisella tai pH:n säädöllä (Hobson & Wheatley 1993, Weiland 2009, Nayono 

2010). 

2.3. Ammoniakki-inhibitio 

Ammoniumioni (NH4
+) on ammoniakin (NH3) ionisoitunut muoto, joka muodostuu 

ammoniakkimolekyylin ottaessa vastaan vetyionin (H+) (reaktioyhtälö 1, Hafner & Bisogni 

2009):  

++ +↔ H(aq)NHNH 34   (1) 

Ammoniumioni on kasveille käytettävissä oleva typenmuoto. Ammoniakkia 

muodostuu hydrolyysissa proteiinipitoisten orgaanisten aineiden hajotessa. Liuoksissa on 

tasapaino nestefaasissa ammoniumionin (NH4
+

(aq)) ja ionisoimattoman ammoniakin NH3(aq) 

välillä, kaasufaasissa kaasumaisen ammoniakin NH3(g), sekä vety- (H+) ja hydroksyyli-

ionin (OH̄ ) välillä. Ammonium/ammoniakkisuhde on riippuvainen pH:sta. pH vaikuttaa 

vetyionin ja hydroksyyli-ionien pitoisuuksiin sekä kokonaisammoniakin (NH4
+ + NH3) 

koostumukseen. Kun pH on alhainen, ammoniumin ja vetyionin osuus on suurin ja 

vastaavasti pH:n ollessa korkealla, ammoniakkia ja hydroksyyli-ionia on eniten (Hobson & 

Wheatley 1993, Sung & Liu 2003, Strik ym. 2006). Esimerkiksi, kun pH nousee 7:stä 

8:aan, ammoniakkipitoisuus kahdeksankertaistuu (Hansen ym. 1998). 

Käsiteltäessä eläinjätteitä, kuten sian lantaa, naudan- ja broilerijätteitä termofiilisessa 

anaerobiprosessissa, havaitaan usein suuria kokonaisammoniakkipitoisuuksia (yli 4 g/l) 

tehokkaan hydrolyysin takia (Angelidaki & Ahring 1993, Sung & Liu 2003). Ammoniakin 

ionisoitumattoman muodon (vapaa ammoniakki) on huomattu olevan toksisempi kuin 

ionisoitunut ammoniakki, koska se pystyy läpäisemään solukalvon, mutta myös 

ammoniummuoto voi suoraan inhiboida metaanintuotantoa (El Hadj ym. 2009). Ionisoitu-

mattoman muodon suhteellinen pitoisuus kasvaa lämpötilan noustessa, joten termofiili-

sessa prosessissa inhibitiota esiintyy enemmän verrattuna mesofiiliseen prosessiin (Sung & 

Liu 2003, Weiland 2009). Kayhanian (1999) mukaan ionisoimattoman ammoniakin 
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inhibition kynnyspitoisuus on havaittu olevan eri tutkimuksissa välillä 55 – 150 mg/l ja 

kokonaisammoniakin inhiboiva pitoisuus on noin 2,5 g/l (Hashimoto 1986). Tutkimuksissa 

ammoniakin inhibointia aiheuttava pitoisuus vaihtelee paljon, koska se riippuu prosessin 

pH:sta, lämpötilasta ja käytetystä ympistä sekä myös siitä, onko kyseessä kokonais-

ammoniakki vai vapaa-ammoniakkipitoisuus. Metanogeenit ovat herkempiä inhibitiolle 

kuin muut prosessin mikrobit. Metanogeenit voivat kuitenkin sopeutua suurempiin 

ionisoimattoman ammoniakin pitoisuuksiin, jos pitoisuutta nostetaan hitaasti (Angelidaki 

& Ahring 1993, Hansen ym. 1998, Sung & Liu 2003). Hansen ym. (1998) mukaan 

prosessit voidaan totuttaa 1,1 g/l pitoisuuteen ja Angelidaki & Ahring (1993) mukaan 0,7 

g/l:aan, minkä jälkeen inhibitio alkaa. Angelidaki & Ahring (1993) sekä Sung & Liu 

(2003) mukaan ammoniakkipitoisuutta vähitellen nostettaessa termofiilisen prosessin 

inhibitio alkaa yli 4 g/l kokonaisammoniakkipitoisuudessa. Jos prosessissa on ammoniakin 

lisäksi suuri pitoisuus VFA:ta, joka laskee prosessin pH:ta, voi VFA osaltaan ehkäistä 

ammoniakin inhiboivaa vaikutusta. Ammoniakin inhibitiota voi vähentää lisäämällä 

prosessiin vettä, eli laimentamalla prosessin liuosta, tai esimerkiksi poistamalla 

ammoniakkia syötemateriaalista ilmastrippauksella (Salminen & Rintala 2002a).  

2.4. Rasvahappo-inhibitio 

Pitkäketjuisia rasvahappoja muodostuu öljyjen ja rasvojen hydrolyysissä. LCFA:n 

hajoaminen voi olla rajoittava vaihe prosessissa, koska LCFA:ta käyttävät mikrobit ovat 

hidaskasvuisia (kasvunopeus on 0,1 – 0,3/d). Lisäksi VFA:n ja LCFA:n hajoaminen estyy 

usein korkean vedyn osapaineen (yli 10-3 atm) vuoksi (Hobson & Wheatley 1993, 

Angelidaki & Ahring 1995, Salminen & Rintala 2002b, Sousa ym. 2008). 

Anaerobiprosessissa rasvahapot ovat potentiaalisia niiden suuren metaanintuotto-

potentiaalin vuoksi (biokaasua 1200 – 1250 Nm3/t TS, metaania 70 – 71 %, ks. Weiland 

2003), mutta ne voivat myös aiheuttaa toksisia tai inhiboivia vaikutuksia prosessissa. 

LCFA- ja ionisoimattomien VFA -yhdisteiden on havaittu olevan inhiboivia erityisesti 

metanogeeneille ja asetogeneettisille mikrobeille (Angelidaki & Ahring 1992, Salminen & 

Rintala 2002a & b, Sousa ym. 2008, Weiland 2009). Erityisesti LCFA:n ionisoitumaton 

muoto voi absorboitua mikrobien solun pintaan ja imeytyä soluun. Lisäksi LCFA voi 

muodostaa kelluvaa kuonaa, joka voi tukkia laitteistoa. LCFA -inhibitio ei kuitenkaan ole 

peruuttamaton, ja tietyissä olosuhteissa LCFA:sta voidaan tuottaa tehokkaasti metaania. 

Inhiboitumista voidaan vähentää esimerkiksi syöttämällä prosessiin jaksottaisesti 

rasvahappoja sisältävää materiaalia ja antaen sen sitten hajota panosmaisesti (Pereira ym. 
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2003 & 2004, Sousa ym. 2008). LCFA -inhibitio riippuu sen pitoisuudesta, mutta myös 

monet muut tekijät vaikuttavat inhibition voimakkuuteen. Pitoisuuden lisäksi inhibitioon 

vaikuttaa mm. prosessin mikrobipopulaatio sekä Gram- positiivisien mikro-organismien ja 

metanogeenien määrä, koska ne ovat herkempiä inhibitiolle. Lisäksi pitkäketjuisten rasva-

happojen laatu vaikuttaa inhibitioon. Toisaalta jotkin yhdisteet, kuten tärkkelys ja kalsium 

voivat vähentää inhiboivaa vaikutusta (Roy ym. 1985, Salminen & Rintala 2002a).  

Happokäymisessä pitkäketjuiset rasvahapot hajoavat VFA:ksi, vedyksi ja 

hiilidioksidiksi β-oksidaation avulla (Roy ym. 1985, Salminen & Rintala 2002a, Sousa ym. 

2008). Siinä mikrobit hapettavat LCFA:ta ja metanogeenit kuluttavat muodostuneen vedyn 

ja asetaatin pitäen vedyn osapaineen alhaisena. Sulfaattiyhdisteitä sisältävissä prosesseissa 

on myös havaittu sulfaattia pelkistävien mikrobien hapettavan LCFA:ta asetaatiksi ja 

hiilidioksidiksi. Oleaatti ja palmitaatti ovat usein yleisimmät pitkäketjuisista rasvahapoista; 

oleaatti on tyydyttymätön rasvahappo ja palmitaatti tyydyttynyt (Sousa ym. 2008). 

Häiriö anaerobiprosessissa johtaa usein VFA -yhdisteiden kertymiseen prosessiin. 

VFA -yhdisteiden pitoisuudesta voidaan usein päätellä, miten anaerobinen prosessi toimii 

(Ahring ym. 1995, Wang ym. 1999, Weiland 2008). Jos VFA – yhdisteitä kertyy prosessiin 

ja ne laskevat prosessin pH:ta, voi metaanin tuotanto estyä. Jos pH laskee alle 6,0, 

metaanintuotto estyy huomattavasti (Hobson & Wheatley 1993, Strik ym. 2006). Haihtu-

vien rasvahappojen kertyminen prosessiin ei kuitenkaan aina laske pH:ta prosessin 

puskurikyvyn ansiosta. Etikkahappo (CH3COOH) on usein yleisin VFA, mutta propioni-

hapon (C2H5COOH) ja voihapon (C3H7COOH) on todettu olevan haitallisempaa metano-

geeneille. Jos propioni- ja etikkahapon pitoisuuksien suhde on suurempi kuin 1 ja jos 

propionihappoa on enemmän kuin 1000 mg/l, voidaan päätellä, että reaktori ei toimi kun-

nolla (Ahring ym. 1995, Weiland 2008). Lisäksi kokonais-VFA -pitoisuuden on havaittu 

inhiboivan hydrolyysiä (Angelidaki ym. 1999). Kuitenkin tietyn VFA – pitoisuuden inhi-

boivaa vaikutusta tietyssä anaerobiprosessissa voi olla vaikea arvioida, sillä prosessit eroa-

vat toisistaan olosuhteiltaan ja käytetyiltä materiaaleiltaan (Ahring ym. 1995). Anaerobisen 

prosessin VFA:n ja LCFA:n inhibitiota voidaan estää kuormitusta ja viipymäaikaa muutta-

malla sekä käsittelemällä useita materiaaleja samanaikaisesti (Salminen & Rintala 2002b). 

2.5. Teurastamosivutuotteet ja renderöintilaitoksen materiaalit 

Siipikarjatuotteiden käyttö on lisääntynyt (kulutus yli 80 milj. kiloa vuodessa), minkä 

seurauksena myös siipikarjateurastamoiden jätemäärät ovat kasvussa (Salminen & Rintala 

2002 b, Suomen Siipikarjaliitto ry. 2010). Teurastamoiden jätteiden käsittely on vaativaa 
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hygieniavaatimus- ja kustannussyistä ja lisäksi orgaanisen jätteen loppusijoittamista 

kaatopaikoille on pyritty rajoittamaan lakisääteisesti (Salminen & Rintala 2002 b, 

Valtioneuvosto 2008). Anaerobinen käsittely on varteenotettava keino käsitellä kiinteää 

orgaanista jätettä. Prosessi tuhoaa patogeeneja, ja tuottaa metaania sekä käsiteltyä 

materiaalia lannoitekäyttöön. Teurastamojen eläinten sivutuotteet ovat energiapitoisia 

materiaaleja ja ovatkin tästä syystä potentiaalisia anaerobisessa käsittelyssä. Ruotsissa ja 

Tanskassa mahojen, pötsin, sisäelimien ja veren käyttö anaerobiprosessissa on melko 

yleistä (Edström ym. 2003). Teurastamojätteet sisältävät paljon proteiineja ja lipidejä, jotka 

hajoavat prosessissa ammoniakiksi ja rasvahapoiksi, jotka voivat inhiboida prosessia 

suurina pitoisuuksina. Eläinsivutuotteiden käsittelyssä metaanintuotto onkin havaittu 

olevan korkeaa (esim. siipikarjasivutuotteilla 0,5 – 0,7 m3 metaania/kgVS), mutta 

inhiboivat yhdisteet aiheuttavat usein ongelmia prosessin toiminnassa (Salminen & Rintala 

2002 a & b). Edström ym. (2003) käsittelivät eläinsivutuotteita yhdessä muiden 

orgaanisten jätteiden kanssa mesofiilisessa prosessissa laboratorio ja pilot-mittakaavan 

reaktoreissa, jolloin inhiboivien yhdisteiden pitoisuudet pysyivät alhaisempina ja prosessi 

toimi stabiilisti. Yleisesti eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyssä oikea kuormitus ja 

viipymä ovat tärkeitä prosessin toiminnalle (Salminen & Rintala a & b). Hejnfelt & 

Angelidaki (2009) mukaan teurastamojätteiden metaanipotentiaali on luokkaa 225 – 619 

dm3kg-1, joka on 50 – 100 % teoreettisista saannoista. He kiteyttävätkin, että eläinjätteet 

ovat hyviä materiaaleja anaerobiseen käsittelyyn korkean metaanipotentiaalin vuoksi, 

mutta materiaalien laimentaminen tai yhteiskäsittely muun materiaalin kanssa on tärkeää 

inhibition estämiseksi.  

Eläinperäiset sivutuotteet ovat eläimistä saatavia tuotteita, jotka eivät sovellu 

ihmisravinnoksi (Edström ym. 2003). Eläinsivutuotteet voidaan jakaa kolmeen luokkaan 

niihin liittyvän riskin perusteella. Ryhmässä 1 on korkean riskin materiaalit, joilla on suuri 

riski levittää tarttuvia tauteja ihmisiin tai eläimiin tai ne sisältävät kiellettyjä aineita yli 

lainsäädännössä sallitun rajan. Luokkaan 2 kuuluvat mm. lievemmän riskin materiaalit 

sekä lanta ja ruuansulatuskanavan sisältö. Eläinperäiset sivutuotteet voidaan myös luoki-

tella matalan riskin materiaaliksi (luokka 3), jos ne on saatu ihmisravinnoksi hyväksytyistä 

eläimistä, mutta niitä ei kuitenkaan käytetä elintarvikkeiksi. Näitä ovat esimerkiksi 

keuhkot, mahat ja likaantuneet osat (Evira 2009).   

Renderöintiprosessi on eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyä esimerkiksi paine-

steriloinnin avulla. Renderöintiprosessia voidaan käyttää esimerkiksi lihan, siipikarjan ja 
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kalan ja näiden tuotannossa muodostuneiden sivutuotteiden käsittelyyn. Renderöinti 

tarkoittaa erilaisia kuumennusprosesseja, joissa rasva pyritään erottamaan lihasta. Joskus 

prosessissa käytetään myös kemikaaleja, alipainetta tai ylipainetta (Woodard 2001). 

Prosessi ja sen vaiheet vaihtelevat sen mukaan, mitä raaka-ainetta siinä käytetään (kuva 2). 

Renderöintejä on sekä kuiva- että märkäprosesseja. Märkärenderöinnissa höyryä 

injektoidaan suoraan renderöintitankkiin yhdessä renderöitävän materiaalin kanssa, kun 

kuivarenderöinnissä höyry ahdetaan vaipaksi renderöintitankin materiaalin ympärille 

(Woodard 2001). Renderöintilaitoksilla on tilat materiaalien vastaanottoon ja varastointiin. 

Yleensä materiaalit sekoitetaan, jauhetaan ja pumpataan tai siirretään nostokauhalla 

varastosta tankkiin käsiteltäväksi. Märkärenderöinnissä höyryt johdetaan renderöinti-

prosessiin ja prosessin edetessä rasvat ja öljyt erotellaan tankin yläosasta. Jäljelle jäävä 

neste sisältää proteiinipitoista materiaalia, joka yleensä haihdutetaan. Kuivarenderöinnissä 

tankissa käytetään yleensä alipainetta ja rasvat erotetaan sentrifugilla kiinteästä 

proteiinipitoisesta aineesta (Woodard 2001). 

Renderöinnissä muodostuu sivutuotteina mm. lihaluujauhoa ja rasvaa. Prosessin 

sivutuotteita voidaan käyttää eläinten ravintona ja mahdollisesti prosessoida edelleen 

kompostoimalla tai anaerobikäymisellä (Salminen & Rintala 2002a). Esimerkiksi 

materiaaleille, jotka on luokiteltu lievemmän riskin materiaaleiksi, vaaditaan renderöinti 

133 ºC:ssa 20 minuutin ajan 3 bar:in paineessa, jos sitä aiotaan käyttää eläinten ravintona 

tai orgaanisena lannoitteena. (Woodard 2001, Salminen & Rintala 2002a).  

 
              

Vastaanotto → Jauhaminen → Varastointi → Hajottaminen 

      Esikäsittely       
↓ 

Renderöinti- 
prosessi → Sentrifugi → Haihdutus → 

Proteiinijauho- 
varasto 

↓ ↓ Rasva 
Kuorinta → Rasvanerotin → Rasvasäiliö 

 
Kuva 2. Renderöinnin tyypillinen prosessikuvaaja (mukaillen: Woodard 2001).  
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1. Reaktorikokeet 

Koeajoissa käytettiin kolmea rinnakkaista 10 l:n puolijatkuvatoimista 

anaerobireaktoria (kuvat 3 ja 4). Reaktori 1 lämpötila oli 35 ºC, ja reaktorien 2 ja 3 

lämpötila oli 55 ºC. Lämpövastus sijaisi reaktorien ulkovaipassa eristeiden alla. Reakto-

reissa oli pystyakselisekoitin, jossa oli 3 vaakasuuntaista lapaa. Veto lapoihin tuli 

ketjupyörien avulla sähkömoottorista. Reaktorien sisältöä sekoitettiin siten, että sekoitus 

kesti n. 13 minuuttia, minkä jälkeen oli n. 16 minuutin tauko. Reaktoreissa muodostunut 

kaasu kerättiin kannen keräysputkistojen kautta Tygon -letkuista alumiinisiin 

kaasupusseihin. Reaktoreiden syöttö ja poistonäytteiden otto tehtiin manuaalisesti. 

Reaktoreiden poistoliete poistui ylivuotona jälkikaasutusastioihin (kuva 3 ja kuvassa 

4 lattialla olevat astiat). Jälkikaasutusastiat tyhjennettiin niiden täyttyessä (kaksi kertaa 

koejakson aikana) ja niistä otettiin näyte analyysejä varten. Jälkikaasutusastioihin oli 

liitetty alumiiniset kaasupussit Tygon -letkuilla kaasun keräämiseksi ja sen koostumuksen 

määrittämiseksi. 

 
Kuva 3. Kaaviokuva reaktorista. Reaktorista oli putki jälkikaasutusprosessiin sekä reaktorin 
yläosassa kohdat näytteen ottoon, syöttämiseen, lämpötila-anturille sekä kaasuputkelle. 



 16

 
Kuva 4. Anaerobiprosessin reaktorit. Kuvassa otetaan poistonäytettä ruiskun avulla. (Kuva: Paavo 
Niutanen) 

3.2. Materiaalit ja syötteiden valmistus 

Kokeissa käytettiin raaka-aineena yhteensä kahdeksaa materiaalia. Viisi raaka-ainetta 

oli renderöintilaitokselta (Honkajoki Oy) (kuva 5 alla). Lisäksi oli siipikarjajätettä, joka on 

laatunsa vuoksi ravinnoksi kelpaamatonta kalkkunan lihaa, sekä sika- ja nautajakeet (kuva 

5 yllä). Sika- ja nautajakeissa oli molempien materiaalien suolen ja mahojen sisältö lukuun 

ottamatta naudan pötsiä ja verkkomahaa (Jyväskylän Saarioinen Oy teurastamo 9.6.2009). 

Siipikarja-, sika- ja nautajätejakeet jauhettiin Talsa W22 lihamyllyllä n. 5 mm:n 

palakokoon, jotta niistä saataisiin mahdollisimman tasalaatuista materiaalia syötteisiin. 

Jauhamisen jälkeen lihajakeet jaettiin litran pakastusrasioihin ja pakastettiin -18 ˚C:een.  
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Kuva 5. Kokeissa käytetyt teurastamosivutuotteet: siipikarja-, nauta- ja sikajakeet (yllä) ja 
renderöintilaitoksen materiaalit: dekantteri kura, slammi, sulate, rasvanerotusaltaan ylite ja bioliete 
(alla). (Kuva Paavo Niutanen) 

Renderöintilaitoksen materiaaleja oli kaksi erää koejakson aikana (23.2.2009 ja 

23.9.2009). Jälkimmäisessä erässä erityisesti slammin ja biolietteen TS (total solids) ja VS 

(volatile solids) pitoisuudet olivat korkeampia (taulukko 1) kuin aikaisemmassa erässä. 

Slammi, rasvanerotusaltaan liete ja bioliete olivat materiaaleista nestemäisiä, sulate ja 

dekantterikura kiinteitä ja jauhomaisia. Rasvanerotusaltaan ylite muodostuu renderöinnissä 

muodostuvien jätevesien esikäsittelyssä. Sulate on steriloitua ja kuivattua massaa, joka 

muodostuu, jos rasvaa ei voida erotella materiaalista. Sulatteen seassa oli luun paloja, 

mutta luunpalojen joutumista syötteisiin pyrittiin välttämään. Dekantterikura on rasvaista 

kiintoainesta ja bioliete renderöintilaitoksen puhdistamolietettä. Renderöintilaitoksen 

materiaalit säilytettiin 4 ºC:ssa ja sekoitettiin ennen syötteiden tekoa, jotta ne olisivat 

homogeenisia syötteissä. 
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Taulukko 1. Kokeissa käytettyjen renderöinti- ja teurastamomateriaalien TS- ja VS -pitoisuudet eri 
näytekerroilla. 

  Näyte-erä 1 Näyte-erä 2 

Näyte 
TS 
(%) 

VS 
(%) 

VS/TS 
(%) 

TS 
(%) 

VS 
(%) 

VS/TS 
(%) 

1. Rasvanäyte 24,1 22,2 92,2 78,3 76,0 97,1 
2. Separaattorislammi 1+2 2,2 2,0 92,7 22,4 21,1 94,4 
3. Sulate 98,4 66,6 67,7 98,4 74,5 75,7 
4. Dekantteri kura 98,2 62,0 63,1 98,9 74,6 75,5 
5. Bioliete 1,0 0,9 84,6 2,3 2,0 86,8 
6. Siipikarja 38,2 33,1 86,6 SE SE SE 
8. Sika 31,8 28,2 88,7 SE SE SE 
9. Nauta 62,1 60,1 96,8 SE SE SE 

SE = sama erä       

Syötteet valmistettiin tietyn kuormituksen mukaan raaka-aineista ja vesijohtovedestä. 

Kuormitus (kg VS/m3d) laskettiin syötemateriaalien VS -pitoisuuden mukaan, ja 

kuormituksen perusteella laskettiin syötteisiin lisättävän veden ja syöteosuuden määrä. 

Syöteosuudesta laskettiin eri materiaalien osuudet syötteisiin sen mukaan, miten suuri pro-

sentuaalinen osuus märkäpainosta eri materiaaleja muodostui tuotantoprosesseissa. 

Syötteet tehtiin ilman vettä viikon erissä, usein useampi viikko kerrallaan ja pakastettiin -

18 ˚C:een. Ennen käyttöä uusi viikon erä otettiin sulamaan ja jaettiin päiväannoksiin, 

jolloin myös vesijohtovesi lisättiin syöteannoksiin kuormituksen mukaan. Syötteet jaettiin 

200 ml:n muovipulloihin, joissa ne säilytettiin jääkaapissa ja syötettiin päivittäin 

reaktoreihin. Syötteen määrä, 50 – 200 ml, laskettiin reaktorien tilavuuden ja halutun 

viipymän avulla. Reaktorien 1 ja 2 syötteissä käytettiin samoja materiaaleja (kaikki 8 

materiaalia) samoissa suhteissa, mutta kuormitusta vaihdeltiin. Reaktori 3 syötteen 

materiaaleina olivat renderöintilaitoksen materiaalit, joten R2 ja R3 erosivat käytetyiltä 

materiaaleitaan sekä R1 ja R2 prosessilämpötilaltaan. 

Reaktoreita käynnistettäessä prosesseihin lisättiin ymppiä. Reaktorissa 1 käytettiin 

Nenäinniemen jäteveden puhdistamon mesofiilisen lietemädättämön lietettä, joka oli haettu 

24.2.2009. Reaktoreissa 2 ja 3 käytettiin ymppinä lietettä Stormossenin termofiilisesta 

biokaasureaktorista, jossa käsitellään keittiö- ja biojätettä sekä puhdistamoiden 

raakalietettä. Stormossenin ymppi oli haettu 6.5.2009.  

3.3. Reaktorien operointi 

 Aluksi (22.6.2009, koepäivä 0) reaktoreihin lisättiin n. 10 l ymppiä ja 50 g slammia. 

Kaikki reaktorit huuhdeltiin typpikaasulla N2 viiden minuutin ajan hapen poistamiseksi. 
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Slammia lisättiin aluksi kahtena koepäivänä, jotta reaktorien metaanintuotto saataisiin 

käynnistymään ennen syötön alkua. Syöttö aloitettiin koepäivänä 14. Lämpötila pidettiin 

vakaana (maksimi vaihtelu ±1 ºC) ja sitä seurattiin reaktoreihin asennettujen 

lämpömittarien avulla. Sekoitus pidettiin päällä, ja poistoputket jälkikaasutusastioihin 

avattiin koepäivänä 22, kun reaktorien nestepinta oli noussut poistoputkien korkeudelle. 

Materiaalien yhteiskäsittelyssä mesofiilisessa prosessissa (R1) viipymä oli 50 d koko 

koejakson ajan, kuten myös termofiilisissa prosesseissa koejakson alussa (taulukko 2). 

Termofiilisessa materiaalien yhteiskäsittelyssä (R2) viipymä nostettiin 200 d:hen 

koejakson 119 – 131 ajaksi ja renderöintimateriaalien käsittelyssä (R3) 200 d:hen 

koepäivien 86 – 121 ajaksi ja lisäksi 100 d:hen koepäivien 122 – 131 ajaksi. Myös 

prosessien kuormitusta vaihdeltiin (taulukko 2). Varsinaisen syötön alusta (koepäivä 14) 

kaikissa reaktoreissa kuormitus oli 1,5 kg VS/m3d. Reaktorin 1 kuormitukseksi vaihdettiin 

0,5 kg VS/m3d koepäivänä 21, nostettiin 1 kg VS/m3d:een koepäivästä 69 eteenpäin ja 1,5 

kg VS/m3d:een jakson 107 – 131 ajaksi. Reaktori 2 kuormitus pidettiin 1,5 kg VS/m3d 

koepäivään 106 asti, jonka jälkeen kokeiltiin 2,25 kg VS/m3d kuormitusta ja laskettiin 0,4 

kg VS/m3d kuormitukseen koepäivänä 119. Reaktori 3:ssa kuormitus oli 1,5 kg VS/m3 d 

koepäivien 14 – 85 ajan, laskettiin 0,4 kg VS/m3d:hen koepäivien 86 – 121 ajaksi ja oli 0,9 

kg VS/m3d koepäivien 122 – 131 ajan. Koepäivien 0 – 40 ajan reaktoreita syötettiin 

arkipäivisin ja koepäivästä 40 eteenpäin reaktoreita syötettiin myös viikonloppuisin. 

Yksittäisinä päivinä reaktoreita jätettiin syöttämättä tai syötettiin vähemmän, jos reaktorin 

toiminnassa huomattiin merkkejä inhibitiosta. 

Taulukko 2. Reaktoreiden operointiparametrit. 

Reaktori Koepäivä HRT (d) 
Kuormitus 
(kg VS/m3 d) 

Syöte 
TS (%) 

Syöte 
VS (%) 

1 14 – 20 50 1,5 7,6 7,2 
21 – 68 50 0,5 2,3 2,2 
69 – 106 50 1,0 4,5 4,2 
107 – 131 50 1,5 7,5 7,0 

2 14 – 106 50 1,5 7,6 7,1 
107 – 118 50 2,3 11,6 10,8 
119 – 131 200 0,4 7,5 7,1 

3 14 – 85 50 1,5 9,3 7,2 
86 – 121 200 0,4 10,3 8,3 

  122 – 131 100 0,9 10,1 8,5 



 20

Prosessien toimintaa seurattiin kaasumittauksilla sekä analysoimalla poistonäytteitä. 

Poistonäytteet otettiin reaktoreista ruiskulla (kuva 4), punnittiin ja analysoitiin. Poistoista 

ja syötteistä analysoitiin: pH, lämpötila, COD (chemical oxygen demand), 

ammoniumtyppi, kokonaistyppi, kuiva-aineanalyysit (TS ja VS) sekä VFA. 

3.4. Analyysimenetelmät 

pH mitattiin Mettler Toledo Seven Easy -pH-mittarilla ja -elektrodilla, ja typpi-

analyyseissa pH mitattiin METER PHM220 LAB – pH mittarilla. TS ja VS määritettiin 

standardin SFS 3008 mukaisesti (Suomen standardisoimisliitto 1990). Ammoniumtyppi 

sekä kokonaistyppi määritettiin valmistajan ohjeen mukaisesti (Perstorp Analytical 1995). 

Tislaimena kokonais- ja ammoniumtypessä käytettiin Tecator Kjeltec 1002-

höyrytislauslaitetta ja polttolaitteena Tecator 2020 Digestoria. Typpinäytteitä ei suodatettu 

ennen analyyseja. Liukoinen kemiallinen hapenkulutus (SCOD) määriteltiin SFS 5504 

standardin mukaisesti (Suomen standardointiliitto 1988). Näytteet sentrifugoitiin 15 

minuuttia 3500 rpm:ssä ja suodatettiin VWR European Cat. No. 516-0864 Glass 

microfibres filter 691 -suodatinpapereilla ennen analyyseja. 

Kaasun tilavuus mitattiin vesipatsaan avulla vedensyrjäytysmenetelmällä. Kaasun 

koostumuksen määrityksissä kaasunäyte (0,1 ml) injektoitiin kromatografiin paine-

lukittavalla GC-ruiskulla. Kaasun koostumukset analysoitiin kaasukromatografin (Perkin-

Elmer Alner Clarus 500, Fused Silica Capillary Column 30 m * 0,53 mm) TCD-

detektorilla (thermal conductivity detector). Ajo-olosuhteet metaanimittauksissa oli 

injektori 225 ºC, detektori 230 ºC, ja uuni 200 ºC. Kantajakaasuna oli helium, jonka 

virtaama oli 15,0 ml/min. VFA analysoitiin kaasukromatografilla, jossa oli liekki-ioni-

saatiodetektori (Perkin-Elmer Autosystem XL, Perkin Elmer Elite-FFAP column, 30 m * 

0,32 mm) ajo-olosuhteissa injektori 230 ºC, detektori 225 ºC, uuni 100 – 160 ºC (25 ºC / 

min). Kantajakaasuina oli helium, paine 14 psig. VFA -näytteet suodatettiin VWR 

European Cat. No. 516-0864 Glass microfibres filter 691 -suodatinpaperilla ja 

sentrifugoitiin 10 minuuttia 12 000 rpm:ssä ennen analyysiä. 

3.5. Laskelmat 

Ammoniumtypen ionisoimattoman muodon osuus laskettiin kaavan 1 (ks. 

Watcharasukarn ym. 2009) mukaisesti: 

1)(
3 )101( −−−+= pHpKbpKw

NHF  ,  (1) 
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jossa Kw on veden jakaantumisvakio ja Kb on NH3:n ionisoitumisvakio. Kirjallisuuden 

perusteella (Lide 2004) arvot pKw:lle ja pKb:lle 25 ºC:ssa ovat pKb = 9,25 ja pKw = 13,995. 

Lasketut pKb arvot ammoniakille olivat 35 ºC.ssa 4,733, 55 ºC:ssa 4,721 ja vastaavasti pKw 

arvot lämpötiloissa 35 ºC ja 55 ºC olivat 13,684 ja 13,152. 

Ionisoimattoman VFA:n osuus laskettiin kaavan 2 (ks. Watcharasukarn ym. 2009) 

mukaan: 

)(

)(

101

10
pHpKa

pHpKa

VFAF −

−

+
= ,  (2) 

jossa dissosiaatiovakiosta (Ka) saadut pKa arvot kirjallisuuden perusteella (Lide 2004) 

ovat asetaatille 4,757; propionaatille 4,874; butyraatille 4,812; iso-butyraattille 4,840, 

valeriaatille 4,835 ja 4,767 iso-valeriaatille. Nämä arvot ovat voimassa vain 25 ºC:ssa. 

Orgaanisten happojen dissosiaatioreaktion entalpia on riippuvainen lämpötilasta käsitel-

lyissä lämpötiloissa (35 ºC ja 55 ºC), joten pKa arvoista 25 ºC:ssa on laskettu ionisoi-

mattomien VFA -yhdisteiden arvot 35 ja 55 ºC:ssä. 

4. TULOKSET 

Koeajoissa tutkittiin teurastamo- ja renderöintilaitoksen materiaalien käsittelyä meso-

fiilisessa (R1) ja termofiilisessa prosessissa (R2) sekä renderöintimateriaalien käsittelyä 

termofiilisessa prosessissa (R3) eri kuormituksilla 131 koepäivän ajan. Mesofiilisen pro-

sessin kuormituksena pidettiin 1,5 kg VS/m3d koepäivinä 14 – 20 ja 107 – 131, 0,5 kg 

VS/m3d koepäivinä 21 – 68 sekä 1,0 kg VS/m3d koepäivinä 69 – 106. Samojen materiaa-

lien termofiilisessa käsittelyssä kuormitus oli 1,5 kg VS/m3d koepäivien 14 – 106, 2,25 kg 

VS/m3d koepäivien 107 – 118 ajan ja 0,4 kg VS/m3d koepäivien 119 – 131 ajan. 

Kuormitus laskettiin 0,4 kg VS/m3d:hen pienentämällä syötteen määrää 50 ml:aan. Rende-

röintimateriaalien käsittelyssä kuormitus oli 1,5 kg VS/m3d, tosin syötteen määrää pienen-

tämällä 50 ml:aan 200 ml:sta koepäivien 86 – 121 ajaksi ja nostaen 100 ml:aan loppukoe-

jakson ajaksi kuormitusta vähennettiin 0,4 kg VS/m3d:een ja 0,9 kg VS/m3d:een (kuvat 6 – 

8).   

Prosesseista seurattiin niiden metaanintuottoa (ml/d), ominaismetaanintuottoa 

(ml/gVS) ja metaanipitoisuuksia (%) (kuvat 6 – 8). Kuvissa ominaismetaanintuotto on esi-

tetty viikkokeskiarvona. Lisäksi prosessien toimintaa seurattiin analysoimalla liukoisen 

COD:n, VFA -yhdisteiden sekä ammonium- ja kokonaistypen pitoisuuksia (kuvat 6 – 8). 
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Kuvissa 6 – 8 on VFA -yhdisteiden osuudet laskettuna liukoisesta COD:sta (mg SCOD/l). 

Kuvissa on lisäksi merkitty kuormituksen muutos ja materiaalierän muutos eri prosesseis-

sa.  

4.1. Metaanintuotto 

Materiaalien yhteiskäsittelyssä mesofiilisessa prosessissa metaanintuotto käynnistyi 

hitaammin kuin muissa prosesseissa johtuen todennäköisesti siitä, että siinä käytetty ymppi 

oli melko vanhaa (kuva 6). Ominaismetaanintuotto oli alle 150 ml/gVS ja metaanintuotto 

alle 1700 ml/d, kun kuormitus oli alussa (koepäivät 14 – 20) 1,5 kg VS/m3d. Kuormitusta 

laskettiin 0,5 kg VS/m3d:een, jolloin ominaismetaanintuotto nousi koepäivän 30 jälkeen 

tilapäisesti yli 1600 ml/gVS:ään, ja myös metaanintuotto oli korkeaa (yli 9000 ml/d). Tämä 

johtuu siitä, että prosessi käynnistyi hitaasti ja hajoamisen alettua prosessiin oli kertynyt 

syötemateriaalia enemmän kuin jos hajoaminen olisi alkanut nopeammin. Ominaismetaa-

nintuotto kuitenkin laski tästä koepäivän 40 jälkeen alle 500 ml/gVS:een. Kun prosessi 

toimi alkukäynnistysvaikeuksien jälkeen, kuormitusta vähitellen nostettaessa koepäivinä 

69 ja 107 metaanintuotto nousi. Koepäivän 70 jälkeen ominaismetaanintuotto tasaantui 850 

ml/gVS pitoisuuteen loppukoejakson ajaksi ja metaanintuotto oli 0,5, 1,0 ja 1,5 kg VS/m3d 

kuormituksilla 5 400, 10 100 ja 16 300 ml/d. Metaanipitoisuus nousi koepäivään 28 asti 70 

%:iin ja oli 65 – 75 % koejakson loppuun asti. 

Materiaalien yhteiskäsittelyssä termofiilisessa prosessissa ominaismetaanintuotto 

kasvoi nopeammin kuin mesofiilisessa prosessissa, mutta vaihteli aluksi paljon välillä 80 

ml/gVS ja 800 ml/gVS ja metaanintuotto vaihteli välillä 2000 ml/d ja 17 000 ml/d (kuva 

7). Vaihtelu johtuu osaksi siitä, ettei koepäivien 0 – 40 aikana reaktoreita syötetty viikon-

loppuisin, jolloin viikonlopun jälkeen metaanintuotto oli alhaisempaa kuin viikolla. 

Ominaismetaanintuotto tasaantui 700 ml/gVS:een alun vaihtelujen jälkeen 1,5 VS/m3d 

kuormituksella, mutta laski alle 200 ml/gVS:aan kuormitusta nostettaessa 2,25 kg 

VS/m3d:een koejakson loppupuolella (koepäivä 107). Metaanintuotto oli 1,5 ja 2,25 kg 

VS/m3d:n kuormituksilla keskimäärin 14 500 ml/d ja 1400 ml/d. Metaanipitoisuus nousi 

noin 60 – 70 %:iin koepäivänä 7 (ka 69 %), jossa pitoisuus pysyi lähes koko koejakson 

ajan. 

Renderöintilaitoksen materiaaleja käsiteltäessä termofiilisessa prosessissa ominais-

metaanintuotto vaihteli koejakson edetessä, mutta koepäivien 20 – 50 ja 90 – 131 välillä se 

oli melko tasaisesti tasoilla 350 ml/gVS ja 570 ml/gVS (kuva 8). Kuormitus oli 1,5 VS/m3d 

koepäivään 85 asti, jolloin ominaismetaanintuotto oli korkeimmillaan 600 ml/gVS 
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(koepäivät 50 – 60). Ominaismetaanintuotto kuitenkin laski koepäivän 60 jälkeen 200 

ml/gVS:ään, mutta palautui 570 ml/gVS tasolle kuormitusta laskemalla alle 1,0 

VS/m3d:hen koepäivän 86 jälkeen. Metaanintuotto vaihteli aluksi välillä 2000 ml/d ja 

15 000 ml/d, mikä johtuu myös osaksi syöttämisestä vain arkipäivisin. Koepäivän 80 

jälkeen metaanintuotto laski noin 3000 ml/d tasoon. Kuormitusta laskemalla 0,9 kg 

VS/m3d:een, metaanintuotto nousi loppujaksosta yli 8000 ml/d:aan. Metaanipitoisuus nousi 

arvoon 70 % 11:tenä koepäivänä ja oli 60 – 70 % koejakson ajan (ka 67 %). 
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Kuva 6. Teurastamo- ja renderöintimateriaalien yhteiskäsittely mesofiilisessa prosessissa: 
metaanintuotto, kuormitus, ominaismetaanintuotto (viikkokeskiarvo), metaanipitoisuus, SCOD, 
VFA, ammonium- ja kokonaistyppi. Syötteen kokonaistyppi 0,5; 1,0 ja 1,5 kg VS/m3 d 
kuormituksilla oli keskimäärin 1,5 g/l; 2,7 g/l ja 3,1 g/l. TS- ja VS -pitoisuudet samoilla 
kuormituksilla olivat 2,3 %; 4,5 % ja 7,5 % (TS) sekä 2,2 %; 4,2 % ja 7,0 % (VS). 
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Kuva 7. Teurastamo- ja renderöintimateriaalien yhteiskäsittely termofiilisessa prosessissa: 
metaanintuotto, kuormitus, ominaismetaanintuotto, metaanipitoisuus, SCOD, VFA, ammonium- ja 
kokonaistyppi. Syötteen kokonaistyppipitoisuus 1,5 kg VS/m3 d kuormituksella oli keskimäärin 3,3 
g/l sekä TS 7,6 % ja VS 7,1 %. Kuormituksella 2,25 kg VS/m3 d syötteen kokonaistyppi oli 5,1 g/l, 
TS 11,6 % ja VS 10,8 %. 
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Kuva 8. Renderöintilaitoksen materiaalien käsittely termofiilisessa prosessissa: metaanintuotto, 
kuormitus, ominaismetaanintuotto (viikkokeskiarvo), metaanipitoisuus, SCOD, VFA, ammonium- 
ja kokonaistyppi. Syötteen TS oli 9,6 % ja VS 7,6 % sekä kokonaistyppi 6,3 g/l, kun kuormitus oli 
1,5 kg VS/m3 d. 
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4.2. Liukoinen COD 

SCOD nousi mesofiilisessa prosessissa aluksi (koepäivät 22 – 24) noin 4000 mg/l 

pitoisuuteen johtuen käytetyn ympin käynnistysvaikeuksista (kuvat 6 ja 9). Koepäivän 24 

jälkeen SCOD laski vähitellen keskimäärin 800 mg/l pitoisuuteen loppukoejakson (43 – 

129) ajaksi. Termofiilisessa prosessissa (R2) SCOD oli koepäivään 87 asti noin 3500 mg/l 

(kuvat 7 ja 9). Kun kuormitusta nostettiin 2,25 kg VS/m3d:een, SCOD -pitoisuus nousi 

koepäivien 106 – 119 välillä yli 10 000 mg/l. Korkein termofiilisen prosessin SCOD -

pitoisuus oli 12 400 mg/l koepäivänä 127. Renderöintimateriaaleja käsiteltäessä 

termofiilisessa prosessissa (R3) SCOD -pitoisuus kohosi koejakson edetessä 14 000 mg/l 

pitoisuuteen asti (koepäivä 78) ja tasaantui noin 13 000 mg/l pitoisuuteen kuormitusta 

pienentämällä alle 1,0 kg VS/m3d:een (kuvat 8 ja 9).  

 
Kuva 9. Liukoisen COD:n pitoisuudet teurastamo- ja renderöintimateriaalien yhteiskäsittelyssä 
mesofiilisessa (R1) ja termofiilisessa (R2) sekä renderöintimateriaalien termofiilisessa käsittelyssä 
(R3). 

4.3. VFA -yhdisteet 

Materiaalien yhteiskäsittelyssä mesofiilisessa prosessissa VFA nousi koepäivään 22 

mennessä noin 2500 mg/l pitoisuuteen, mutta laski tämän jälkeen tasaisesti keskimäärin 30 

mg/l pitoisuuteen loppukoejakson ajaksi (kuva 10). VFA – pitoisuuden ollessa korkeim-

millaan, pH laski n. 6,7:ään ja pitoisuuden laskiessa pH nousi keskimäärin 7,4:ään. 

Mesofiilisessa prosessissa oli VFA – yhdisteistä eniten etikkahappoa, seuraavaksi eniten 

propionihappoa ja muita yhdisteitä vähemmän (esimerkiksi etikkahappoa 700 mg/l, 

propionihappoa 300 mg/l ja muita VFA – yhdisteitä 0 – 60 mg/l koepäivänä 24). 
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Ionisoimattoman VFA:n pitoisuudet olivat mesofiilisessa prosessissa alle 24 mg/l. 

Pitoisuudet olivat VFA:n tavoin korkeimmillaan koejakson alkupuolella (23 mg/l) ja 

tasaantuivat sitten 0,08 mg/l:n pitoisuuksiin. 

Materiaalien yhteiskäsittelyssä termofiilisessa prosessissa VFA:ta oli aluksi noin 200 

– 500 mg/l, mutta pitoisuus kasvoi selvemmin kuormituksen noston (2,25 kg VS/m3d) 

jälkeen (koepäivänä 100). VFA -pitoisuus oli korkeimmillaan koejakson lopussa, 4500 

mg/l, vaikka kuormitus laskettiin 0,4 kg VS/m3d:hen. pH oli tällöin n. 7,8 ja keskimäärin 

7,9 koko koejakson aikana. Myös termofiilisessa prosessissa oli etikkahappoa ja propioni-

happoa selkeästi eniten ja muita VFA -yhdisteitä vähemmän (esimerkiksi etikkahappoa 

2000 mg/l, propionihappoa 900 mg/l ja muita yhdisteitä 65 – 400 mg/l koepäivänä 120). 

Ionisoimaton VFA oli termofiilisessa prosessissa alussa koepäivään 101 asti alle 1 mg/l, 

mutta kasvoi kokeen loppupuolella korkeimmillaan 5,0 mg/l pitoisuuteen (kuva 10). 

Renderöintimateriaalien käsittelyssä VFA -pitoisuus nousi koepäivien 14 – 40 aikana 

välillä 30 – 2400 mg/l ja jatkoi nousuaan koepäivään 80 asti (pitoisuus 6 700 mg/l). 

Pitoisuus tasaantui keskimäärin 6000 mg/l tasolle kuormitusta pienentämällä alle 1,0 kg 

VS/m3d:een. pH oli keskimäärin 7,9 koko koejakson ajan. Renderöintimateriaalien 

käsittelyssä oli koejakson aikana eniten propionihappoa tai etikkahappoa, kun muita VFA -

yhdisteitä oli pienempiä pitoisuuksia (esimerkiksi etikkahappoa 1900 mg/l, propionihappoa 

2200 mg/l ja muita yhdisteitä 20 – 1000 mg/l koepäivänä 92). Ionisoitumattoman VFA:n 

osuus nousi koejakson edetessä keskimäärin tasolle 3,1 mg/l, oli alussa alle 1 mg/l ja 

lopussa keskimäärin 4,6 mg/l (kuva 10). 

Mesofiilisessa prosessissa keskimäärin puolet (54 %) SCOD:stä oli VFA:ta koepäi-

vään 38 asti, jonka jälkeen VFA:n pitoisuus laski alle 10 %:iin (kuva 6). Materiaalien 

yhteiskäsittelyssä termofiilisessa prosessissa alussa 8 % osuus SCOD:stä oli VFA:ta. 

Koepäivän 80 jälkeen osuus kasvoi keskimäärin 40 %:iin, enimmillään 55 %:iin (kuva 7). 

Renderöintilaitoksen materiaaleja käsittelevässä termofiilisessa prosessissa VFA:n osuus 

oli alussa lähes 35 %, mutta laski alle 4 %:iin SCOD:stä koepäivinä 15 – 29 (kuva 8). 

Koepäivän 31 jälkeen osuus nousi välille 30 – 70 % ja tasaantui noin 70 % osuuteen 

loppuajaksi (koepäivät 64 – 131). 
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Kuva 10. VFA -pitoisuudet sekä ionisoimattoman VFA:n laskennalliset pitoisuudet materiaalien 
yhteiskäsittelyssä mesofiilisessa prosessissa (yllä) ja termofiilisessa prosessissa (keskellä) sekä 
renderöintimateriaalien termofiilisessa prosessissa (alla). 

4.4. Typpiyhdisteet 

Mesofiilisessa prosessissa kokonaistyppipitoisuus nousi arvosta 1100 mg/l arvoon 

1600 mg/l koepäivien 7 – 22 välillä, kun kuormituksena oli 1,5 kg VS/m3d (kuva 11). 

Pitoisuus laski koepäivien 22 ja 49 välillä 1300 mg/l:aan, kun kuormitusta alennettiin 0,5 

kg VS/m3d:een, jolloin syötteen kokonaistyppipitoisuus laski 3100:stä 1500 mg/l:aan. Kun 

kuormitus oli 1 kg VS/m3d koepäivästä 69 eteenpäin, kokonaistyppipitoisuus nousi jälleen. 
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Korkein pitoisuus oli 2400 mg/l koepäivänä 127, jolloin kuormitus oli 1,5 kg VS/m3d. 

Materiaalien yhteiskäsittelyssä termofiilisessa prosessissa (R2) kokonaistyppipitoisuus 

kasvoi melko tasaisesti koejakson edetessä. Koepäivänä 7 pitoisuus oli 2300 mg/l ja 

koepäivänä 127 se oli noussut pitoisuuteen 3400 mg/l.   

Renderöintilaitoksen materiaaleja käsiteltäessä termofiilisessa prosessissa, kokonais-

typpipitoisuus nousi korkeimmillaan 4800 mg/l pitoisuuteen (koepäivä 71), minkä jälkeen 

pitoisuus laski pitoisuuteen 4400 mg/l, kun prosessin kuormitusta vähennettiin alle 1,0 kg 

VS/m3d:een. Syötteen kokonaistyppipitoisuus oli noin 6300 mg/l kuormituksella 1,5 kg 

VS/m3d (kuva 11). 

 

Kuva 11. Kokonaistyppipitoisuudet materiaalien yhteiskäsittelyssä mesofiilisessa (R1) ja 
termofiilisessa (R2) sekä renderöintimateriaalien termofiilisessa käsittelyssä (R3) (alla) ja 
vastaavasti näiden prosessien syötteen kokonaistyppipitoisuudet (yllä S1 – S3). Syötteen 
kokonaistyppi 0,5 (koepäivät 21 – 68); 1,0 (koepäivät 69 – 106) ja 1,5 kg VS/m3 d (koepäivät 14 – 
20 ja 107 – 131) kuormituksilla mesofiilisessa prosessissa oli keskimäärin 1,5 g/l; 2,7 g/l ja 3,1 g/l. 
Termofiilisessa yhteiskäsittelyssä syötteen kokonaistyppipitoisuus 1,5 kg VS/m3 d kuormituksella 
(koepäivät 14 – 106) oli n. 3,3 g/l ja 2,25 kg VS/m3 d kuormituksella (koepäivät 107 – 118) 5,1 g/l. 
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Renderöintimateriaalien termofiilisessa prosessissa kokonaistyppi oli 1,5 kg VS/m3 d:n 
kuormituksella 6,3 g/l. 

Prosessien ammoniumtyppipitoisuudet sekä vapaan ammoniakin laskennalliset pitoi-

suudet on esitetty kuvassa 12. Mesofiilisessa prosessissa ammoniumtyppipitoisuus oli 

alussa tasolla 0,9 g/l, mutta kuormitusta nostettaessa koepäivänä 107 pitoisuus nousi 

arvoon 1,7 g/l. Ammoniumin osuus kokonaistypestä oli koepäivien 7 – 50 ajan 60 – 70 %, 

koepäivien 71 – 100 ajan noin 50 % ja noin 63 % koepäivän 107 jälkeen (kuva 6). 

Mesofiilisessa prosessissa vapaa ammoniakkipitoisuus oli korkeimmillaan koepäivänä 7 

(0,19 g/l), mutta laski sitten 0,03 g/l:aan koepäivästä 10 eteenpäin. Vapaan ammoniakin 

pitoisuudet olivat alle 0,2 g/l koko koejakson aikana, mutta niidenkin pitoisuudet nousivat 

koejakson loppua kohden (0,01 g/l:sta 0,1g/l:aan). Termofiilisessa prosessissa (R2) 

ammoniumtyppipitoisuus nousi koejakson aikana pitoisuudesta 1,5 g/l pitoisuuteen 3,0 g/l 

koepäivien 7 – 129 aikana. Ammoniumin osuus kokonaistypestä oli koepäivien 7 – 70 ajan 

65 – 70 %, koepäivien 71 – 107 ajan n. 76 % ja nousi 80 %:iin koepäivänä 127 (kuva 7). 

Ammoniakkipitoisuus vaihteli tässä prosessissa eniten muihin prosesseihin verrattuna; 0,2 

g/l:sta 0,8 g/l:een. Koepäivänä 7 se oli 0,8 g/l, laski koepäivänä 10 0,2 g/l:aan ja koejakson 

lopussa (koepäivänä 129) pitoisuus oli 0,5 g/l. 

Renderöintimateriaalien termofiilisessa käsittelyssä ammoniumpitoisuus kasvoi 

koepäivään 80 asti 1,5 g/l:sta noin 3,5 g/l:aan. Ammoniumin osuus kokonaistypestä oli n. 

73 % koepäivästä 7 koepäivään 71 asti, ja koepäivän 99 jälkeen n. 79 % (korkeimmillaan 

82 % koepäivänä 113, kuva 8). Ammoniakkipitoisuus oli alussa korkea 0,9 g/l (koepäivä 

7), mutta laski sitten n. 0,3 g/l:aan koepäivän 10 jälkeen. Koepäivän 80 jälkeen pitoisuus 

tasaantui 0,8 g/l:n tasolle. 



 32

 
Kuva 12. Ammoniumtypen pitoisuudet sekä vapaan ammoniakin laskennalliset pitoisuudet 
materiaalien yhteiskäsittelyssä mesofiilisessa prosessissa (yllä) ja termofiilisessa prosessissa 
(keskellä) sekä renderöintimateriaalien termofiilisessa prosessissa (alla). 

4.5. Kuiva-aine ja orgaaninen aines 

Mesofiilisessa prosessissa (R1) TS- ja VS -pitoisuudet vaihtelivat koepäivien 7 – 40 

välillä TS 0,6 – 1,8 % ja VS 0,4 – 1,1 %, mutta tasaantuivat keskimäärin 1,2 % (TS) ja 0,7 

% (VS) pitoisuuksiin koepäivän 42 jälkeen (kuva 13). Alkuvaihtelu johtuu ympin 

vaikutuksesta, sillä materiaalin viipymä reaktorissa on pitkä (50 d), kuormituksen 
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vaihtumisesta koepäivänä 21 (kuormitus 1,5:stä 0,5 kg VS/m3d:een) ja lisäksi prosessin 

käynnistysvaikeuksista. Syötteen TS ja VS 0,5 kg VS/m3d:n kuormituksella olivat 2,3 % ja 

2,2 %. Termofiilisessa prosessissa (R2) TS ja VS laskivat lähes koko koejakson ajan 

3,5:stä 1,7 %:iin (TS) ja 1,7:stä 1,1 %:iin (VS), mutta koepäivän 112 jälkeen pitoisuudet 

nousivat arvoihin TS 2,3 % ja VS 1,6 % kuormituksen nostamisen jälkeen (kuormitus 2,25 

kg VS/m3d:een). Kuormituksella 2,25 kg VS/m3d syötteen TS ja VS olivat 11,6 ja 10,8 %. 

Termofiilisessa renderöintimateriaalien käsittelyssä (R3) TS ja VS kasvoivat koepäivään 

80 asti 3,3 % (TS) ja 1,5 % (VS) pitoisuuksiin ja laskivat sitten melko tasaisesti TS 2,9 

%:iin ja VS 1,2 %:iin, kun kuormitusta laskettiin alle 1,0 kg VS/m3d:een (kuva 13). 

Renderöintimateriaalien käsittelyssä syötteen TS ja VS olivat 9,6 ja 7,6 %. 

 
Kuva 13. Reaktoripoistojen TS- ja VS -pitoisuudet. Mesofiilisessa prosessissa (R1) syötteen TS oli 
kuormituksilla 0,5 (koepäivät 21 – 68); 1 (koepäivät 69 – 106); ja 1,5 kg VS/m3d (koepäivät 14 – 
20 ja 107 – 131): 2,3 %, 4,5 %, 7,5 % ja VS 2,2 %, 4,2 % ja 7,1 % samoilla kuormituksilla. 
Termofiilisessa prosessissa (R2) syötteen TS oli 7,5 % ja VS 7,0 % kuormituksen ollessa 1,5 kg 
VS/m3d (koepäivät 14 – 106) sekä TS 11,6 % ja VS 10,8 %, kun kuormitus oli 2,25 kg VS/m3d 
(koepäivät 107 – 118). Renderöintimateriaalien termofiilisessa käsittelyssä (R3) syötteen TS ja VS 
olivat keskimäärin 9,6 % ja 7,6 % koko koejakson ajalla. 
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Mesofiilisessa prosessissa koepäivänä 7 TS- ja VS -vähenemät olivat 81 % ja 92 %, 

ja ne pienenivät koepäivänä 21 kuormituksen laskemisen 0,5 kg VS/m3d:een jälkeen 4 ja 

37 %:iin (kuva 14). Tämä johtuu siitä, että kuormitusta laskettaessa syötteen TS ja VS 

laskivat 2 %:iin, mutta reaktoripoistossa TS ja VS olivat vielä 1,8 ja 1,1 %. Kuormituksen 

vaihtuminen ei ollut ehtinyt vaikuttaa reaktorin sisältöön ja ympin vaikutus on vielä 

merkittävää, sillä viipymä oli 50 d. Tämän jälkeen TS- ja VS -vähenemät kasvoivat 

koepäivään 112 asti 84 % ja 88 %:iin ja tasaantuivat loppukoejakson ajaksi noin 82 % ja 

87 %:iin. Termofiilisessa sivutuotteiden yhteiskäsittelyssä TS- ja VS -vähenemät olivat 

aluksi 50 ja 74 %, mutta nousivat 68 ja 83 %:iin koepäivänä 21. Koepäivään 42 mennessä 

molempien vähenemien osuudet hieman laskivat, TS 63 % ja VS 78 %, mutta osuudet 

kasvoivat koepäivästä 42 eteenpäin. Suurin TS- ja VS- vähenemä oli koepäivänä 112, 

jolloin TS oli 86 % ja VS 90 %. Vähenemien osuudet pienenivät 70 ja 77 %:iin koepäivänä 

126. Renderöintimateriaalien käsittelyssä TS- ja VS- vähenemät laskivat koepäivän 7 

osuuksista (TS 85 % ja VS 92 %) 67 %:iin ja 81 %:iin koepäivään 70 mennessä ja tasaan-

tuivat 72 %:iin ja 87 %:iin loppukoepäivien ajaksi (kuva 14). 
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Kuva 14. Reaktoripoistojen TS- ja VS – vähenemät materiaalien yhteiskäsittelyssä mesofiilisessa 
(R1) ja termofiilisessa (R2) sekä renderöintimateriaalien termofiilisessa käsittelyssä (R3). 

4.6. Jälkikaasutuspotentiaali 

Jälkikaasutusastiat tyhjennettiin ja analysoitiin kahdesti koejakson aikana eli 

koepäivinä 44 ja 108 (taulukko 3). Verrattaessa reaktoripoistojen ominaisuuksiin samoilta 

jaksoilta kuin jälkikaasutuslietteitä oli kertynyt eri tyhjennyskerroilla, mesofiilisessa 

prosessissa pH oli jälkikaasutuslietteessä (JR1) hieman korkeampi, mutta muut 

analysoitavat ominaisuudet olivat alhaisempia jälkikaasutusprosessissa. pH oli esimerkiksi 

7,1 reaktoripoistoissa ja 7,7 jälkikaasutuksessa samalla jaksolla. TS ja VS olivat hieman 

alhaisempia, TS reaktoripoistoissa 1 % ja 0,8 % jälkikaasutuksessa ja VS 0,6 % poistoissa 

ja 0,4 % jälkikaasutuksessa. SCOD ja VFA olivat ensimmäisellä tyhjennyskerralla paljon 

alhaisemmassa pitoisuudessa jälkikaasutuksessa kuin reaktoripoistoissa (SCOD reaktorissa 

2,9 g/l ja jälkikaasutuksessa 1,2 g/l sekä VFA 1100 mg/l ja 190 mg/l). Mesofiilisessa 
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prosessissa nämä pitoisuudet kuitenkin laskivat tällä koejaksolla (koepäivät 22 – 44), joten 

jälkikaasutusliete vastasi enemmän tämän jakson loppupään reaktoripoiston ominaisuuksia. 

Toisella tyhjennyskerralla SCOD- ja VFA -pitoisuudet olivat melko samoja molemmissa 

lietteissä, jälkikaasutuksessa hieman pienempiä (SCOD 0,7 ja 0,6 g/l, VFA 33 ja 20 mg/l). 

Ammoniumtyppi oli molemmilla tyhjennyskerroilla hyvin samoissa pitoisuuksissa 

reaktoripoistojen kanssa ja kokonaistyppi keskimäärin 300 mg/l alhaisempi jälkikaasu-

tuslietteessä.  

Termofiilisessa materiaalien yhteiskäsittelyssä jälkikaasutuslietteen (JR2) pH oli 

vähän korkeampi kuin poistolietteen pH, mutta lähes kaikki muut pitoisuudet olivat 

pienempiä jälkikaasutuksessa kuin reaktorin poistolietteessä. pH oli ensimmäisellä 

tyhjennyskerralla 8,0 jälkikaasutusprosessissa, kun reaktoripoistossa se oli 7,8. Toisella 

tyhjennysjaksolla pH oli sama molemmissa. TS ja VS olivat jälkikaasutuslietteissä 

alhaisempia molemmilla jaksoilla (TS 0,7 % alhaisempi ja VS 0,5 % alhaisempi). SCOD ja 

erityisesti VFA olivat paljon alhaisempia jälkikaasutuslietteessä kuin reaktoripoistoissa 

samoilla jaksoilla. SCOD oli reaktoripoistoissa noin 3,4 ja 4,3 g/l, kun 

jälkikaasutuslietteessä se oli 2,3 ja 2,5 g/l eri tyhjennyskerroilla. VFA oli reaktorissa 190 ja 

690 mg/l, mutta jälkikaasutuksessa 30 ja 340 mg/l. Ammoniumtyppi oli melko sama 

molemmissa prosesseissa, mutta toisella tyhjennyskerralla pitoisuus vähän korkeampi 

jälkikaasutuksessa kuin reaktorissa. Kokonaistyppi oli jälkikaasutuksessa keskimäärin 0,25 

g/l alhaisemmassa pitoisuudessa verrattuna reaktoripoistoon. 

Termofiilisessa renderöintimateriaalien käsittelyssä lähes kaikki pitoisuudet olivat 

alhaisempia tai samalla tasolla jälkikaasutuksessa (JR3) kuin reaktoripoistoissa. pH:ssa ei 

juuri ollut eroa lietteiden välillä, mutta TS ja VS olivat alhaisempia 

jälkikaasutusprosesseissa. TS oli noin 1 % alhaisempi ja VS 0,5 % alhaisempi. SCOD oli 

reaktoripoistoissa 4,6 ja 11,3 g/l, mutta jälkikaasutuksissa 2,3 ja 9,5 g/l. VFA -pitoisuudet 

olivat reaktoripoistoissa 880 ja 5100 mg/l sekä jälkikaasutuksessa 150 ja 5000 mg/l 

ensimmäisellä ja toisella tyhjennysjaksolla.  Ammoniumtyppi oli ensimmäisellä jaksolla 

samassa pitoisuudessa molemmissa prosesseissa, mutta jälkimmäisellä jaksolla 0,6 g/l 

korkeampi jälkikaasutuksessa. Kokonaistyppi oli ensimmäisellä jaksolla 0,3 g/l alhaisempi, 

mutta toisella jaksolla yhtä suuri jälkikaasutuksessa kuin reaktoripoistossa. 

Mesofiilisessa jälkikaasutusprosessissa NH4-N/TKN- suhde oli 70 ja 77 %, termo-

fiilisessa 75 ja 88 % ja renderöintimateriaaleilla 82 ja 88 % eri tyhjennyskerroilla (taulukko 

3). Verrattaessa reaktoripoistoihin, mesofiilisen jälkikaasutusprosessin ensimmäisellä 
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tyhjennysjaksolla suhde on yhtä suuri (70 %), mutta jälkimmäisellä tyhjennyskerralla NH4-

N/TKN -suhde on suurempi jälkikaasutuksessa (reaktori n. 60 % ja jälkikaasutus 77 %) 

kuin reaktorissa. Termofiilisessa materiaalien yhteiskäsittelyssä molemmilla 

tyhjennyskerroilla NH4-N/TKN-suhde oli suurempi jälkikaasutuksessa kuin reaktorissa 

(reaktori 69 ja 74 % sekä jälkikaasutus 75 ja 88 %), samoin kuin renderöintimateriaalien 

termofiilisessa prosessissa (reaktori 70 ja 75 % sekä jälkikaasutus 82 ja 88 %). 

VS/TS -suhde oli hieman suurempi poistoissa kuin jälkikaasutuslietteissä materi-

aalien yhteiskäsittelyssä sekä mesofiilisessa että termofiilisessa prosessissa (mesofiilinen 

poistoliete 58,2 ja 61 % sekä jälkikaasutusliete 57,9 ja 59 %, termofiilinen poisto 55 ja 60 

% sekä jälkikaasutus 52 ja 58 %). Kuiva-aineesta siis suurempi osuus on orgaanista ainetta 

poistolietteessä kuin jälkikaasutuslietteessä. Renderöintimateriaaleilla suhde oli suurempi 

jälkikaasutuksessa (jälkikaasutus 53 ja 45 %, poisto 48 ja 44 %).  Ensimmäisen tyhjen-

nyksen suurempi suhde johtuu mahdollisen syötteen virtaamisesta suoraan jälkikaasu-

tukseen. Toisella jaksolla reaktoria syötettiin vain 50 – 100 ml, joten jälkikaasutukseen ei 

kulkeutunut materiaalia kuin jakson alkupuolella. Tällöin (koepäivät 45 – 70) reaktori-

poiston VS/TS suhde oli 46 %, mikä on suurempi kuin jälkikaasutuksessa. 

Jälkikaasutusastioissa muodostui metaania mesofiilisessa prosessissa 28 110 ml, 

termofiilisessa 13 700 ml ja renderöintimateriaaleja käsiteltäessä 21 730 ml koepäivään 

130 asti. Mesofiilisen jälkikaasutusprosessin ominaismetaanituotto oli ensimmäisellä 

tyhjennysjaksolla 36,9 ml/gVS ja toisella tyhjennysjaksolla 61,4 ml/gVS, kun reaktorissa 

samoilla jaksoilla ominaismetaanituotto oli keskimäärin 1150 ml/gVS (kuormitus 0,5 kg 

VS/m3 d) ja 760 ml/gVS (kuormitus 1,0 kg VS/m3 d). Termofiilisessa prosessissa ei 

muodostunut metaania ensimmäisellä tyhjennysjaksolla, mutta toisella tyhjennysjaksolla 

ominaismetaanituotto oli 32,1 ml/gVS, kun reaktorissa samalla jaksolla ominais-

metaanintuotto oli 720 ml/gVS (kuormitus 1,5 kg VS/m3 d). Renderöintimateriaalien 

termofiilisessa jälkikaasutusprosessissa ei myöskään muodostunut metaania ensimmäisellä 

jaksolla, mutta toisella tyhjennysjaksolla ominaismetaanintuotto oli 86,5 ml/gVS ja reakto-

rissa 440 ml/gVS (1,5 kg VS/m3d:n kuormituksella). Metaanintuotto on suhteutettu 

jälkikaasutuslietteen VS -osuuteen eri tyhjennysjaksoilla, jolloin ominaismetaanintuotto on 

suuntaa-antava, sillä jälkikaasutukseen kulkeutuneesta reaktorimateriaalista on hajonnut 

VS:ää jälkikaasutuksessa. 

Mesofiilisen prosessin jälkikaasutusliete tuotti metaania tasaisesti koko koejakson 

ajan (koepäivät 22 – 130), kun termofiilisissa kokeissa tuotanto vaihteli enemmän. 
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Termofiiliset jälkikaasutusprosessit tuottivat metaania eniten toisella tyhjennysjaksolla 

(koepäivät 45 – 108) ja tämän jakson jälkeen (koepäivät 109 – 130) metaanintuotanto oli 

melko vähäistä. Mesofiilinen reaktori toimi hyvin ja reaktoria syötettiin tasaisesti, joten 

jälkikaasutukseen meni tasaisesti materiaalia, joka jatkoi hajoamistaan. Termofiilisia 

reaktoreita syötettiin epätasaisemmin ja inhibition vuoksi varsinkin toisen tyhjennyksen 

jälkeen reaktoreita syötettiin vähemmän (materiaalien yhteiskäsittelyä 0 – 200 ml/d ja 

renderöintimateriaalien käsittelyä 50 – 100 ml/d), joten metaania muodostui 

epätasaisemmin. Lisäksi osa muodostuneesta metaanitilavuudesta saattaa olla vain 

jälkikaasutuksesta poistunutta ilmaseosta, kun reaktorista kulkeutui lisää reaktoripoistoa 

jälkikaasutukseen, eikä välttämättä juuri jälkikaasutusprosessissa muodostunutta metaania. 

Metaanipitoisuus nousi ensimmäisellä jälkikaasutusprosessien tyhjennysjaksolla 

(koepäivät 22 – 44) mesofiilisessa prosessissa 0,8 %:sta 24 %:iin, termofiilisessa 1,4 %:sta 

3,3 %:iin ja renderöintimateriaalien käsittelyssä 0,8 %:sta 8,6 %:iin. Toisella tyhjennys-

jaksolla (koepäivät 45 – 108) metaanipitoisuus kasvoi prosesseissa välillä 9 – 22 %, 2,6 – 

37 % ja 7,0 – 47 % ja tämän jälkeen (koepäivät 109 – 130) 7,5 – 33 %, 6,5 – 7,5 % ja 9,8 – 

11 %. 

Taulukko 3. Materiaalien yhteiskäsittelyn mesofiilisen (JR1) ja termofiilisen (JR2) sekä 
renderöintimateriaalien termofiilisen käsittelyn (JR3) jälkikaasutusprosessien lietteiden 
ominaisuudet eri koejaksoilla. 

  JR1   JR2   JR3   
Koepäivät 22 – 44 45 – 108 22 – 44 45 – 108 22 – 44 45 – 108 
CH4 (ml/gVS) 36,9 61,4 - 32,1 - 86,5 

pH  7,7 7,5 8,0 7,9 7,9 7,8 
TS (%) 0,8 0,7 1,9 1,2 0,9 1,9 
VS (%) 0,4 0,4 1,0 0,7 0,5 0,9 
SCOD (mg/l) 1200 640 2300 2500 2300 9500 
VFA (mg/l) 190 20 30 340 150 5000 
VFASCOD/SCOD (%) 24 5 2 15 9 66 

NH4-N (mg/l) 840 990 1700 2400 2200 3900 
TKN (mg/l) 1200 1300 2300 2700 2700 4400 

NH4-N/TKN (%) 69,4 76,8 74,6 88,1 81,6 88,2 

5. TULOSTEN TARKASTELU 

5.1. Prosessien kuormitettavuus ja stabiilius 

Materiaalien mesofiilinen yhteiskäsittely oli stabiili kuormituksilla 0,5 – 1,5 kg 

VS/m3d ja 50 d:n viipymällä. 1,5 kg VS/m3d:n kuormituksella ominaismetaanintuotto oli 
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850 ml/gVS (0,85 m3/kgVS) ja metaanipitoisuus n. 70 %. Termofiilinen materiaalien 

yhteiskäsittelyprosessi toimi 1,5 kg VS/m3d kuormituksella ja 50 d:n viipymällä, jolloin 

ominaismetaanintuotto oli keskimäärin 700 ml/gVS (0,7 m3/kgVS) ja metaanipitoisuus n. 

70 %. Renderöintimateriaalien termofiilisessa prosessissa metaanintuotanto vaihteli paljon, 

mutta koepäivien 54 – 74 aikana ominaismetaanintuotto oli korkeinta, keskimäärin 600 

ml/gVS (0,6 m3/kgVS) ja metaanipitoisuus oli n. 66 % (kuormitus 1,5 VS/m3d ja viipymä 

50 d).  

Mesofiilinen prosessi tuotti tulosten perusteella parhaiten metaania muihin proses-

seihin verrattuna, samoin ominaismetaanintuotanto oli korkeinta. Verrattaessa mesofiilista 

ja termofiilista prosessia materiaalien yhteiskäsittelyssä, mesofiilisella oli suurempi 

metaanintuotto samalla kuormituksella ja termofiilinen oli epästabiili. Materiaalien termo-

fiilinen yhteiskäsittely tuotti myös hyvin metaania, mutta kuormituksen nosto sai prosessin 

inhiboitumaan, kun inhiboivat yhdisteet (kuten ammoniakki- ja VFA -yhdisteet) olivat jo 

kasvussa. Hejnfelt & Angelidaki (2009) havaitsivat myös termofiilisten prosessien olevan 

epästabiileja käsitellessään teurastamojätettä ja lietettä 37 ja 55 °C:ssä, samoin kuten 

Hansen ym. (1998) sian lannalla (taulukko 4). Hejnfelt & Angelidaki (2009) totesivat 

tutkimuksessaan, että teurastamojätteitä käsiteltäessä termofiilisilla prosesseilla on 

pienempi metaanintuotto ja prosessit ovat herkempiä, vaikka usein esitetäänkin, että 

korkeimmissa lämpötiloissa mikrobien kasvu ja aineenvaihdunta on nopeampaa. 

Teurastamosivutuotteiden ja renderöintimateriaalien yhteiskäsittely tuotti enemmän 

metaania kuin pelkän renderöintimateriaalin käsittely termofiilisessa prosessissa, tosin 

molemmat prosessit olivat epästabiileja pitkällä käsittelyajalla. Käsiteltäessä vain 

renderöintimateriaaleja termofiilisessa prosessissa, metaanintuotanto vaihteli paljon, ja 

tasaantui vain lyhyeksi aikaa. Materiaalien yhteiskäsittely oli toimivampi kuin 

renderöintimateriaalien termofiilinen käsittely, joten termofiilisessa prosessissa kannattaisi 

käsitellä erilaisia materiaaleja yhdessä, joka voisi mahdollistaa tasaisemman prosessin 

toiminnan. Tämän on todennut mm. Edström ym. (2003). Renderöintimateriaalien 

käsittelyssä inhiboivat yhdisteet olivat kasvussa jo koepäivästä 20 asti ja koepäivän 70 

jälkeen ne inhiboivat metaanintuotantoa selkeästi. Kun viipymää nostettiin 50 päivästä 200 

päivään ja kuormitusta laskettiin alle 1,0 kg VS/m3d:een, prosessi toimi paremmin. 

Totuttamalla prosessi inhiboiviin yhdisteisiin pienemmällä kuormituksella se saataisiin 

mahdollisesti toimimaan pitempikestoisesti. Useissa vastaavissa kokeissa (Edström ym. 
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2003, Cuetos ym. 2008) onkin korostettu anaerobiprosessin asteittaista totuttautumista 

suurempiin kuormituksiin.  

Tulosten perusteella teurastamosivutuotteita ja renderöintimateriaaleja voidaan 

käsitellä mesofiilisessa prosessissa 1,5 kg VS/m3d kuormituksella ja 50 d:n viipymällä, 

jolloin ominaismetaanintuotto oli 0,85 m3/kgVS. Taulukkoon 4 on koottu kirjallisuudesta 

löytyviä tuloksia vastaavista kokeista. Edström ym. (2003) käyttivät materiaalinaan 

eläinten sivutuotteita, teurasjätteitä, ruokajätteitä ja lietettä mesofiilisessa prosessissa. 

Kuormitus oli suurempi, 2,5 kg VS/m3d, ja viipymä pienempi, 40 d, mutta metaanintuotto 

oli alhaisempaa (0,6 m3/kgVS) kuin tässä kokeessa mesofiilisella prosessilla. Tuotanto oli 

ilmoitettu biokaasuntuottona (0,86 m3/kgVS), josta on laskettu metaanintuotto arvioimalla 

metaanipitoisuudeksi 70 %. Cuetos ym. (2008) käsittelivät teurastamojätettä 34 °C:ssä 

hieman isommalla kuormituksella (1,7 kg VS/m3d) ja 25 d:n viipymällä saaden 

alhaisempaa ominaismetaanintuottoa (0,6 m3/kgVS) kuin tässä kokeessa mesofiilisessa 

prosessissa, joten teurastamo- ja renderöintimateriaaleilla metaanintuotto on suurempaa 

kuin pelkällä teurastamojätteellä. Salminen & Rintala (2002 b) tutkivat siipikarjajätteen 

metaanintuottopotentiaalia 31 ºC:ssä ja saivat tasaista metaanintuotantoa 0,8 kg VS/m3 d 

kuormitukseen asti 50 – 100 päivän viipymällä. Tällöin ominaismetaanintuotanto oli n. 

0,52 – 0,55 m3 /kg VS eli alhaisempaa kuin tässä kokeessa, mutta kuormitus ja 

lämpötilakin olivat alhaisempia. He ovat tutkineet myös siipikarjajätteen käsittelyä yhdessä 

ruokajätteen kanssa 35 ºC:ssa, jolloin prosessia voitiin kuormittaa isommalla 

kuormituksella, 4,6 kg VS/m3 d, ja pienemmällä viipymällä, 18 d (Salminen & Rintala 

1999). Tällöin prosessin ominaismetaanintuotto oli alhaisempi, 0,33 m3/kgVS kuin tässä 

kokeessa. 

Tulosten soveltamiseksi arvioitiin tapausesimerkki, jossa teurastamojätteitä syntyy 

125 000 t ja renderöintimateriaaleja 13 800 t vuodessa, ja niiden VS -määrä on vuodessa 

yhteensä 52 000 m3/a eli noin. 52 000 t vuodessa. Mesofiilisen prosessin 

metaanintuottopotentiaali oli keskimäärin 0,85 m3/kgVS (1,5 kg VS/m3 d:n kuor-

mituksella), jolloin metaania tuotettaisiin vuodessa 44,2 miljoonaa m3, mikä vastaa noin 

442 GWh energiaa vuodessa. Termofiilisessa prosessissa materiaalien yhteiskäsittely 

tuottaisi parhaimmillaan 36,4 miljoonaa m3 metaania, eli 364 GWh energiaa ja renderöin-

timateriaaleilla 1,62 miljoonaa m3 eli noin 16,2 GWh vuodessa. Näiden materiaalien 

yhteiskäsittelyyn mesofiilisessa prosessissa 1,5 kg VS/m3d:n kuormituksella tarvittaisiin 95 

000 m3 reaktoritilavuus. 
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Taulukko 4. Teurastamosivutuotteiden ja renderöintimateriaalien metaanintuottoja eri parametreilla ja prosessien stabiiliudet. 

 Viite Materiaali Lämpötila 
(°C) 

Kuormitus 
(kg VS/m3 d) 

Viipymä 
(d) 

Metaanintuotto 
(m3/kgVS) 

Stabiilius 

Omat tulokset Teurastamon sivutuotteet ja 
renderöintimateriaalit 

35 1,5 50 0,85 Kyllä 

 Teurastamon sivutuotteet ja 
renderöintimateriaalit 

55 1,5 50 0,7 Ei 

 Renderöintimateriaalit 55 1,5 50 0,6 Ei 
Edström ym. (2003) Eläinten sivutuotteen, ruokajätteen ja 

lietteen sekoitus 
37 2,5 40 0,6 *  Kyllä 

Cuetos ym. (2008) Teurastamojäte 34 1,7 25 0,6 Kyllä 
Hansen ym. (1998) Sian lanta 37 - 15 0,188 Kyllä 
 Sian lanta 55 - 15 0,067 Ei 
Hejnfelt & Angelidaki 
(2009) 

Teurastamojäte ja liete 37 2.6 21 0,5 Kyllä 

 Teurastamojäte ja liete 55 2,6 21 0,06 Ei 
Salminen & Rintala 
(1999) 

Siipikarjajäte ja ruokajäte 35 4,6 18 0,33 Kyllä 

Salminen & Rintala 
(2002b) 

Siipikarjajäte 31 0,8 50 – 100 0,52 – 0,55 Kyllä 

*  ilmoitettu biokaasuntuottona, laskettu metaanintuotoksi oletuksena, että CH4-pitoisuus on 70 %. 
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Mesofiilisessa prosessissa TS- ja VS- vähenemät tasaantuivat 70 – 80 ja 80 – 90 % 

osuuksiin, joten orgaanisen aineen vähenemä on korkeaa tässä prosessissa. Salmisen ja 

Rintalan (2002 b) kokeissa TS- ja VS -vähenemät olivat hieman alhaisempia (76 ja 64 %) 

kuin tässä kokeessa mesofiilisella prosessilla loppukoejaksosta. Tämä johtuu siitä, että 

heillä oli vain siipikarjajätettä käsittelyssä, kun tässä kokeessa oli sekä teurastamo- että 

renderöintimateriaaleja, jotka hajosivat helpommin. Vähenemät ovat myös alhaisempia 

Salminen & Rintala (1999) kokeissa, 59 ja 68 %, kuin näissä kokeissa, joten hajoaminen 

on tehokkaampaa käytetyillä materiaaleilla kuin siipikarjajätteen ja ruokajätteen seoksella. 

SCOD-, TS- ja VS- pitoisuuksista voidaan päätellä miten hyvin prosessi toimii. 

Termofiilisessa materiaalien yhteiskäsittelyssä TS- ja VS -vähenemien osuudet pääosin 

kasvoivat koejakson edetessä koepäivään 112 asti 86 % ja 90 %:iin. Tämän jälkeen 

kuormitusta nostettiin, ja vähenemät laskivat 70 ja 77 %:iin. Prosessi inhiboitui, sillä 

samalla metaanintuotto laski ja mm. SCOD- ja VFA -pitoisuudet nousivat. Renderöin-

timateriaalien käsittelyssä TS- ja VS -vähenemät olivat melko tasaisesti 60 – 80 % ja 80 – 

90 % välillä koko koejakson ajan, mutta olivat alhaisimmillaan koepäivän 70 tienoilla, 

jolloin metaanintuotanto alkoi laskea ja SCOD-, VFA- sekä typpiyhdisteiden pitoisuudet 

olivat kasvussa. Kuten Martin (1991) on havainnut, kaasuntuotanto ja orgaanisen aineen 

kuluminen ovat yhteydessä toisiinsa anaerobisessa hajoamisessa. Orgaanisen aineen 

hajoaminen tapahtuu mikrobien hajottaessa materiaalia ensin vedyksi, hiilidioksidiksi ja 

asetaatiksi ja lopulta metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Vasta tässä loppuvaiheessa suurin osa 

orgaanisesta aineesta hajoaa (Martin 1991).  

Prosessien ammoniumtyppi/kokonaistyppisuhde kertoo, miten hyvin typpiyhdisteet 

hajoavat prosessissa. Proteiinit hydrolysoituvat aminohapoiksi ja ammoniakkiyhdisteiksi 

(Hobson & Wheatley 1993). Mesofiilisessa prosessissa NH4-N/TKN-suhde oli 

korkeimmillaan 60 – 70 %, kun kuormitus oli 1,5 kg VS/m3d. Suuremmalla kuormituksella 

suhde oli korkeampi, jolloin helpommin hajoavia typpiyhdisteitä oli enemmän mikrobien 

käytettävissä ja pienemmällä kuormituksella suhde oli pienempi. Salminen & Rintala 

(2002 b) mesofiilisessa prosessissa NH4-N/TKN suhde oli hyvin samaa luokkaa kuin tässä 

kokeessa, (52 – 67 %) käsiteltäessä siipikarjajätettä ja myös heidän toisessa 

tutkimuksessaan (1999) suhde oli 50 – 70 %. Edström ym. (2003) kokeissa suhde oli 

korkeampi, 75 %, mutta kuormitus oli myös suurempi (2,5 kg VS/m3d). Materiaalien 

yhteiskäsittelyssä termofiilisessa prosessissa ammoniumin suhde kokonaistyppeen kasvoi 

koko koejakson ajan 65 %:sta 80 %:iin, mikä kertoo siitä, että termofiilisessa prosessissa 
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kokonaistypen hajoaminen oli tehokkaampaa kuin mesofiilisessa prosessissa. 

Renderöintimateriaalien termofiilisessa käsittelyssä NH4-N/TKN suhde oli myös korkea 

(73 – 82 %) ja kasvoi lähes koko koejakson ajan. Orgaanisten ja biologisten yhdisteiden 

hydrolyysin onkin havaittu olevan tehokkaampaa ja VS- vähenemän korkeampaa termo-

fiilisissa prosesseissa kuin pienemmissä lämpötiloissa (ks. Sung & Liu 2003, Weiland 

2009).  

5.2. Inhibitio 

Mesofiilisessa prosessissa ei havaittu merkkejä inhibitiosta kuormitusta nostettaessa, 

ja prosessi olikin stabiili. Vapaa ammoniakkipitoisuus oli alussa korkea, 0,2 g/l, samoin 

kuin VFA:n ja ionisoimattoman VFA:n pitoisuudet nousivat koepäivän 20 kohdalla 2500 

mg/l:aan. Samalla metaanintuotanto oli alhaista, joten prosessi ei ollut vielä käynnistynyt 

kunnolla. Alussa pH oli korkea, 8,5, joten tästä syystä ammoniakin osuus verrattuna 

ammoniumpitoisuuteen on korkea. Kun pH laski 7,5:een, ammoniakkipitoisuus laski 0,03 

g/l:aan, eli pieneni yli kuusinkertaisesti. Hansen ym. (1998) havaitsivat 

ammoniakkipitoisuuden kahdeksankertaistuvan pH:n noustessa 7:stä 8:aan. Alun jälkeen 

prosessi alkoi toimia hyvin, ja samalla inhiboivien yhdisteiden pitoisuudet laskivat, ja 

erityisesti VFA laski runsaasti. Ammonium- ja ammoniakkipitoisuudet nousivat 

kuormitusta nostettaessa, mutta eivät nousseet 1,7 g/l:aa ja 0,1 g/l:aa korkeammaksi. 

Edström ym. (2003) käsittelivät erilaisia eläinten sivutuotteiden, teurasjätteiden, 

ruokajätteiden ja lietteiden sekoituksia mesofiilisessa (37 ºC) anaerobiprosessissa. Tämä 

prosessi oli myös stabiili, vaikka kuormitus oli suurempi (yli 2,5 kg VS/m3 d) ja viipymä 

lyhyempi (alle 40 d) ja kokonaisammoniakkipitoisuus oli suurempi, 4 – 5 g/l, kuin tässä 

kokeessa mesofiilisessa prosessissa. 

Materiaalien yhteiskäsittelyssä termofiilisessa prosessissa kuormituksen nosto 2,25 

kg VS/m3 d:hen nosti VFA:n, ionisoimattoman VFA:n sekä ammonium- ja 

ammoniakkipitoisuuksia selvästi inhiboivan pitoisuuden yli. Ominaismetaanintuotto laski 

alle 120 ml/gVS:ään koepäivänä 114, jolloin ammoniumpitoisuus oli 2,7 g/l, VFA -

pitoisuus nousi n. 2000 mg/l:sta 3500 mg/l:aan, ja ionisoimattoman VFA:n pitoisuus nousi 

2,5 mg/l:aan. SCOD:stä 55 % oli VFA:ta ja ammoniakkia oli 0,61 g/l (kokonaisam-

moniakki 3,3 g/l). Weiland (2009) mukaan inhiboituminen havaitaankin yleensä metaanin-

saannon tai sen pitoisuuden laskuna. 

VFA – pitoisuuden noususta voidaan päätellä, että prosessi ei toimi kunnolla ja että 

se saattaa inhiboitua kokonaan, jos prosessia ei saada toimimaan paremmin. Renderöin-
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timateriaalien käsittelyssä VFA – pitoisuus nousi jatkuvasti, mutta nopeammin kuin 

toisessa termofiilisessa prosessissa, ja koepäivän 70 jälkeen prosessi selkeästi inhiboitui. 

Tällöin VFA -pitoisuus oli 5700 mg/l, ionisoimaton VFA 5,1 mg/l, SCOD 12000 mg/l, 

josta 70 % oli VFA:ta sekä ammoniumpitoisuus 3,4 g/l ja ammoniakki 0,7 g/l. Ahring ym. 

(1995), Wang ym. (1999) ja Weiland (2009) ovat havainneet myös, että VFA – pitoisuuden 

nousua voidaan pitää prosessin toiminnan mittarina; jos happoja kertyy prosessiin, se ei 

toimi kunnolla.  

Materiaalien termofiilinen yhteiskäsittely inhiboitui, kun ammoniumpitoisuus oli 2,7 

g/l, ammoniakkipitoisuus 0,61 g/l ja renderöintimateriaalien käsittely inhiboitui 3,4 g/l:n 

ammonium- ja 0,7 g/l:n ammoniakkipitoisuudessa. Pitoisuudet ovat melko lähellä toisiaan, 

mutta renderöintimateriaaleilla pitoisuudet ovat hieman korkeampia. Tämä johtuu osaksi 

siitä, että renderöintiprosessia oli kuormitettu samalla kuormituksella ja se oli tottuneempi 

inhiboiviin yhdisteisiin kuin materiaalien yhteiskäsittely. Materiaalien yhteiskäsittelyn 

termofiilinen prosessi inhiboitui, kun kuormitusta nostettiin 1,5:stä 2,25 kg VS/m3 d:hen. 

Hansen ym. (1998) käsittelivät sian lantaa neljässä eri lämpötilassa 15 d:n viipymällä, jossa 

he huomasivat, että vapaan ammoniakin inhiboivan pitoisuuden kynnysarvo on 1,1 g/l, 

mikä on korkeampi kuin tässä tutkimuksessa termofiilisissa prosesseissa havaittu pitoisuus. 

Teurastamo- ja renderöintimateriaalit sisältävät mahdollisesti muita inhiboivia yhdisteitä 

(kuten rasvahappoja) enemmän kuin sian lanta, joten inhibitio ilmeni pienemmässä 

ammoniakkipitoisuudessa. El Hadj ym. (2009) havaitsivat 50 %:n metaanintuoton 

inhiboitumisen 215 mg NH3-N/l:n pitoisuudessa mesofiilisessa prosessissa ja 468 mg/l:n 

pitoisuudessa termofiilisessa prosessissa, mikä on melko lähellä tämän tutkimuksen 

termofiilisten prosessien vapaan ammoniakin pitoisuuksia. Lisäksi El Hadj ym. (2009) 

tutkimuksessa ammoniumin havaittiin inhiboivan 50 % prosessien metaanintuotosta 3860 

ja 5600 mg/l:n pitoisuuksissa mesofiilisessa ja termofiilisessa prosessissa, mutta tässä 

kokeessa mesofiilisessa prosessissa ammoniumpitoisuus ei noussut 1700 mg/l 

suuremmaksi ja termofiilisissakin pitoisuus oli pienempi. Termofiilisissa prosesseissa pH 

oli keskimäärin 7,9 koko koejakson aikana. Käsiteltäessä karjan lantaa termofiilisessa 

prosessissa, vapaan ammoniakin inhiboiva pitoisuus havaittiin 900 mg/l:ssa pH:n ollessa 

7,9 ja 650 mg/l:ssa, jos pH oli 7,7 (Angelidaki & Ahring 1993). Ammoniakin inhibitio 

alkoi korkeammassa pitoisuudessa myös heidän tutkimuksessaan kuin tässä kokeessa, 

vaikka pH oli sama. Todennäköisesti myös tässä on syynä se, että teurastamo- ja 

renderöintimateriaalit sisältävät enemmän rasvahappoja ja muita inhiboivia yhdisteitä, 
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joten prosessi inhiboitui aiemmin. Angelidaki & Ahring (1993) havaitsivat, että prosessin 

ammoniakista johtuva epästabiilisuus havaittiin VFA – yhdisteiden kertymisenä prosessiin, 

joka laski pH:ta. pH:n lasku vähensi samalla vapaan ammoniakin pitoisuutta. Tämä on yksi 

mekanismi, miten anaerobiset prosessit voivat tottua suuriin ammoniakin pitoisuuksiin. 

Tätä voidaan myös kutsua inhiboituneeksi stabiiliksi prosessiksi, jossa metaanintuotanto on 

tasaista, mutta matalampaa kuin normaalisti. Mesofiilisessa prosessissa VFA -yhdisteiden 

pitoisuuden kasvu 2500 mg/l:aan laski pH:ta 7,4:stä 6,7:een, ja pitoisuuden laskun jälkeen 

pH taas nousi 7,4:ään. Hobson & Wheatley (1993) mukaan metaanimikrobit toimivat 

alhaisimmillaan pH:ssa 6,3. Termofiilisissa prosesseissa pH ei juuri muuttunut, vaikka 

VFA – pitoisuudet kasvoivat, joten niillä on hyvä puskurikyky.  

Termofiiliset prosessit olivat melko epästabiileja käytetyillä kuormituksilla, joten 

niitä pitäisi operoida pienemmällä kuormituksella. Hafner & Angelidaki (2009) ovat myös 

havainneet, että eläinsivutuotteiden käsittelyssä on tärkeää laimentaa materiaalit 

syötteeseen tarpeeksi, jotta inhibitio voidaan ehkäistä. Lisäksi anaerobiprosessin toimintaa 

voisi parantaa lisäämällä proteiineja ja lipidejä vähän sisältävää materiaalia 

syötemateriaaliksi renderöinti- ja teurastamosivutuotteita käsiteltäessä. Näin voitaisiin 

samalla ehkäistä inhibitiota erityisesti termofiilisissa prosesseissa. Tämän ovat todenneet 

kokeissaan mm. Hansen ym. (1998), Salminen & Rintala (2002 a), Sung & Liu (2003). 

Prosesseja inhiboivien yhdisteiden kynnyspitoisuuksia on vaikea arvioida tarkkaan 

tämän tutkimuksen perusteella, sillä osa pitoisuuksista nousi lyhyessä ajassa paljon ja 

inhiboitumista aiheuttavia tekijöitä saattoi olla useampia yhtä aikaa. Lisäksi LCFA -

yhdisteet saattoivat inhiboida termofiilisia prosesseja, koske ne aiheuttavat usein ongelmia 

vastaavanlaisten materiaalien anaerobiprosessissa (Salminen & Rintala 2002b). LCFA -

yhdisteitä ei kuitenkaan analysoitu tässä tutkimuksessa. Sekä termofiilisia että mesofiilisia 

prosesseja tulisi kuitenkin tutkia lisää, jotta löydettäisiin oikea kuormitus ja viipymä 

teurastamo- ja renderöintimateriaalien käsittelyyn. 

5.3. Jälkikaasutusliete ja reaktoripoistoliete 

Kun verrataan jälkikaasutuslietteitä reaktoripoistoihin, yleisesti pitoisuudet olivat 

alhaisempia jälkikaasutuslietteessä verrattuna reaktoripoistoihin. Erityisesti SCOD ja VFA- 

pitoisuudet olivat kaikissa prosesseissa pienempiä jälkikaasutuksessa. Alhaisemmat 

pitoisuudet kertovat siitä, että materiaalit hajoavat jälkikaasutusprosessissa 

huoneenlämmössä edelleen. Alhaisia pitoisuuksia selittää hajoamisen lisäksi se, poistoa 

kulkeutui jälkikaasutusprosessiin epätasaisesti syötteen määrän vaihdellessa, jolloin 
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pitoisuudet eivät vastaa koko jakson poistolietteen keskiarvoa vaan enemmän tiettyä osaa 

jaksosta. pH oli korkeampi mesofiilisen ja termofiilisen materiaalien yhteiskäsittelyjen 

jälkikaasutuksissa mahdollisesti siksi, että VFA- yhdisteiden pitoisuus oli pienempi, ja 

VFA -yhdisteet voivat laskea pH:ta suurissa pitoisuuksissa. Tämän ovat havainneet mm. 

Hobson & Wheatley (1993). Jälkikaasutuksissa NH4-N/TKN- suhde oli korkeampi 

termofiilisissa prosesseissa kuin mesofiilisessa prosessissa ja lisäksi termofiilisissa 

jälkikaasutusprosesseissa suhde on suurempi kuin reaktoreissa, kun mesofiilisessa ero on 

pienempi. Jälkikaasutusprosesseissa typpiyhdisteet hajoavat siis edelleen ja termofiilisissa 

prosesseissa enemmän kuin mesofiilisessa prosesseissa.  

Mesofiilisen prosessin jälkikaasutuksessa ominaismetaanintuotto oli 37 ml/gVS 

ensimmäisellä ja 61 ml/gVS toisella tyhjennyskerralla, termofiilisen materiaalien 

yhteiskäsittelyn jälkikaasutuksessa ominaismetaania muodostui 32 ml/gVS ja 

renderöintimateriaalien käsittelyssä ominaismetaanintuotto oli 87 ml/gVS toisella 

tyhjennyskerralla. Renderöintimateriaalien käsittelyssä jälkikaasutus tuotti eniten metaania 

suhteessa jälkikaasutuslietteen VS:ään ja termofiilinen materiaalien yhteiskäsittely vähiten 

toisella tyhjennyskerralla. Materiaalien yhteiskäsittelyssä mesofiilisessa ja termofiilisessa 

prosesseissa muodostui enemmän metaania itse reaktorissa verrattuna rende-

röintimateriaalien käsittelyyn, joten renderöintimateriaalien jälkikaasutuksessa oli mahdol-

lisesti enemmän käsiteltävää materiaalia käytettävänä. Jälkikaasutusprosesseissa 

muodostuu metaania edelleen huoneenlämmössä, mutta tuotto on pienempää kuin 

reaktoreissa. Lisäksi jälkikaasutuksessa muodostuu enemmän metaania silloin, kun reaktori 

ei toimi kunnolla. 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Teurastamo- ja renderöintimateriaalien yhteiskäsittelyssä mesofiilisen prosessin 

metaanintuottopotentiaali oli keskimäärin 0,85 m3/kgVS, termofiilisen prosessin 0,7 

m3/kgVS ja renderöintimateriaalien termofiilisessa käsittelyssä 0,4 – 0,6 m3/kgVS. 

Mesofiilisessa prosessissa metaanintuotanto oli tasaista kuormituksilla 0,5, 1,0 ja 1,5 kg 

VS/m3 d ja 50 d:n viipymällä, kun kuormitusta nostettiin vähitellen. Metaanintuotanto oli 

korkeinta 1,5 kg VS/m3 d:n kuormituksella ja 50 d:n viipymällä mesofiilisessa prosessissa. 

Termofiilinen materiaalien yhteiskäsittely toimi 1,5 kg VS/m3 d kuormituksella ja 50 d:n 

viipymällä, mutta renderöintimateriaalien käsittely oli epästabiili.  
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Käsiteltäessä teurastamo- ja renderöintimateriaaleja anaerobiprosessi voi inhiboitua 

suuren proteiini- ja lipidipitoisuuden takia, kun rasvahappoja ja ammoniakkia kertyy 

prosessiin. Mesofiilinen prosessi soveltuu näiden sivutuotteiden käsittelyyn paremmin kuin 

termofiilinen prosessi, sillä tulosten perusteella mesofiilinen prosessi oli stabiili ja 

termofiiliset prosessit epästabiileja. Materiaalien yhteiskäsittely termofiilisessa prosessissa 

johti prosessin pysähtymiseen, kun kuormitusta nostettiin 2,25 kg VS/m3 d:hen. Ren-

deröintimateriaalien termofiilinen käsittely oli epästabiili kuormituksella 1,5 kg VS/m3 d. 

Orgaanisen aineen vähenemät olivat korkeita kaikissa prosesseissa, TS -vähenemä 

keskimäärin 60 – 80 % ja VS -vähenemä 80 – 90 %. NH4-N/TKN- suhde oli termofiilisissa 

prosesseissa korkeampi (yli 70 %) kuin mesofiilisessa (64 %), joten hajoaminen on 

tehokkaampaa termofiilisessa prosessissa kuin mesofiilisessa prosessissa. 
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