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Hej !
 

Toivottavasti uusi vuosi 2020 on alkanut
osaltasi hyvin!

Uusi vuosikymmen on lähtenyt meillä
vauhdikkaasti käyntiin ja paljon
mielenkiintoisia asioita on tapahtumassa.
Lietteen käsittely ja sen eri mahdollisuudet on
nyt hyvin ajankohtainen asia, josta tässä
uutiskirjeessä kerrotaan enemmän.

Lue myös
sakokaivolietteenvastaanottoasemasta, joka
on toteutettu Norjassa.

Kevät lähestyy ja tuo mukanaan myös
muutamia tapahtumia, toivottavasti tapaamme
jossain näistä!

Otathan siis yhteyttä, jos sinulla on mitä
tahansa kysyttävää!

Terveisin,
Niklas Wentus
Country Manager

Kielletäänkö puhdistamolietteen
käyttö lannoitteena? Pitääkö fosfori
ottaa talteen?

Tämä on erittäin ajankohtainen aihe sekä
mielenkiintoinen monesta eri näkökulmasta,
koska fosfori on välttämätön kaikelle elävälle
sekä ruoantuotannolle. Alkuperäistä fosforia
louhitaan muun muassa Marokossa ja
Venäjällä ja jotta emme olisi riippuvaisia näistä
lähteistä, tulisi fosfori puhdistamolietteestä
ottaa talteen.

Tällä hetkellä on HUBERilla tekniikoita, joilla
jätevesilietettä voidaan tiivistää, kuivata,
kuivata termisesti ja nk ”monopolttaa”, eli
polttaa polttolaitoksessa, joka ottaa vastaan
ainoastaan jätevesilietettä. Lietettä voi
termisesti kuivata joko nauhakuivaimella tai
aurinkokuivaimella. Kun liete on termisesti
kuivattu, voidaan se käyttää maataloudessa
samalla tavalla, kun nyt käytetään kuivattua
lietettä, mutta kuljetus ja käsittelykulut ovat
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huomattavasti pienemmät.

Terminen kuivaus tarkoittaa, että liete
hygienisoidaan ja sekä paino että tilavuus
vähenevät huomattavasti.
Termisesti kuivattu liete voidaan joko polttaa
olemassa olevassa polttolaitoksessa muun
jätteen, esim kotitalousjätteen kanssa tai
uudessa monopolttolaitoksessa. Tällä hetkellä
HUBER on yhdessä tytäryhtiön
Sludge2Energyn kanssa toteuttanut kaksi
tällaista polttolaitosta ja kolme laitosta on
rakenteilla Euroopassa ja maailmalla.
Monopoltto on tänä päivänä ainoa tekniikka,
jolla saksalaiset jätevedenpuhdistamot
saavuttavat saksalasia vaatimuksia, jossa
80% fosforista tulee ottaa talteen. Liete
viedään urakoisijalle, jolla on monopolttolaitos
ja joka pystyy varastoimaan tuhkan ja
tulevaisuudessa ottaa siitä fosforin talteen. On
teknisesti mahdollista ottaa talteen fosforia
lietetuhkasta ja tekniikka on siirtymässä
testivaiheesta tuotantoon. Raskasmetallit
otetaan haltuun poltossa tai vangitaan poltossa
syntyneen tuhkan eri jakeisiin. Pohja- ja
lentotuhka sisältää suuria määriä fosforia ja
alhaisia määriä raskasmetallia, kun taas
suodatin tuhkassa on paljon raskasmetalleja ja
vähän fosforia.

Lietteenkäsittely sekä fosforin talteenotto
merkitsevät suuria investointeja
tulevaisuudessa sekä vesilaitoksille että
urakoitsijoille.

Lue lisää lietteen termisestä kuivauksesta
tästä.
 

IRIS projekti – ”Plug and Play”-sakokaivolietteen vastaanottoasema

IRIS-projektin toimitus muodostuu kolmesta kontista, joihin on asennettu sakokaivolietteen
vastaanottoaseman kaikki laitteet aina välpästä lietteenkuivaimeen. Asema voi ottaa vastaan
myös lietettä pienpuhdistamoista. Nämä kontit vastaanottavat eri lietejakeita Norjan Bodössä
sijaitsevan biokaasulaitoksen vieressä.

Kontti #1: Sisältää sakokaivolietteen vastaanottorummun (RoFAS). Se on rumpusiivilä, jonka
seula muodostuu reikälevystä, jossa reikäkoko 10 mm. Lieteauton tuoja kytkee purkuputken
kontin seinässä olevaan kynsiliittimeen ja avaa vastaanottoventtiilin tunnistautumalla
tuojantunnistusjärjestelmään. Venttiili aukeaa ja purku voi alkaa. Rumpuvälppään jää partikkelit,
jotka ovat suuremmat kun 10 mm. Välpän kapasiteetti on 200 m³/h sakokaivolietteelle. Erotettu
välpe pestään ja puristetaan välpepesurissa (WAP4). Kuivattu välpe tippuu säiliöön, joka sijaitsee
kontin ulkopuolella.

Kontti #2: Välppäkontin alla on toinen kontto, johon on asennettu hiekanerotin (Ro6).
Hiekanerotuksessa hiekka ja painavammat partikkelit laskeutuvat erotusaltaan pohjalle. Hiekka
poistetaan ruuvin avulla kontin ulkopuolella olevaan säiliöön. Liete virtaa hiekanerotuksesta
pumpulle, joka pumppaa lietteen välivarastosäiliöön. Varastosäiliössä on sekoittaja, jonka avulla
saadaan liete sekoitettua homogeniseksi ja näin myös kuivauskelpoiseksi.

Kontti #3: Sisältää lietteenkuivaukseen tarvittavan laitteiston. Liete pumpataan varastosäiliöstä
HUBERin lietteenkuivaimeen, jonka tyyppi on S-PRESS. Kontissa on myös
polymeerivalmistuslaitteisto, joka sekoittaa polymeeria ja vettä, niin että liuoksen pitoisuus on n
0,1 – 0,3%. Polymeeriliuos ja liete sekoitetaan korkealla nopeudella pyörivässä sekoittajassa.
Lietteenkuivain on ruuvikuivain ja se pyörii alhaisilla kierroksilla eikä aiheuta tärinää tai ääntä.
Ruuvikuivaimen kapasiteetti on 4 – 8 m³/h tai maks 250 kgTS/h ja kuivatun lietteen TS-pitoisuus
on 25 – 30% riippuen käyttöolosuhteista ja lietteen koostumuksesta.

Kaikki kontit ovat rakennettu HUBERin Ruotsi toimipaikassa Lindomessa Göteborgin lähellä ja se
on lähetetty asiakkaalle Bodöhön ”plug and play”-periaatteella, eli asennus ja käyttöönotto ovat
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erittäin nopeat.
 

Opintomatka 2020

Vielä on muutama paikka vapaana
opintomatkallemme 30.3 - 1.4 HUBERin
tehtaalle ja referenssilaitoksille Etelä-Saksaan.
Tehtaalla valmistetaan 2000 laitetta per vuosi.
Vierailemme myös useammalla puhdistamolla,
jossa näemme muun muassa erilaisia välppiä,
WAP/SL välpepesuria, RoSF4 hiekkapesuria,
Q-PRESS lietteenkuivainta sekä SRT11
aurinkokuivainta.

Ota pikaisesti yhteyttä, jos mielit mukaan,
kuitenkin viimeistään 14 helmikuuta.
Kirjoita tai soita Niklas Wentukselle
niklas.wentus@huber.fi 040 351 7880 jos
haluat lisätietoja tai ilmoittautua.

Tärkeitä päivämääriä 2020!!

Opintomatka 30/3-1/4
IFAT 4-8.5
Vesihuoltopäivät Vaasassa 13-14.5
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