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Ympäristöratkaisut 
 
Ultra-X-Tex on erittäin tehokas, rasvahakuinen ja kevyt kuitumatriisi, 
joka adsorboi keskimäärin 20 kertaa painonsa verran hiilivetyjä ja kas-
viöljyjä, mutta päästää veden vapaasti lävitseen. Tässä raportissa tar-
kastellaan Ultra-X-Tex-kankaan ylivoimaista suorituskykyä useiden kemi-
kaalien ja yhdisteiden suodattamisessa ja absorboimisessa. 
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Ultra-X-Tex-kangas on uusi, ainutlaatuinen rasvahakuinen materiaali, joka soveltuu useisiin 
ympäristönsuojelun käyttötarkoituksiin. Se valmistetaan kierrätetyistä synteettisistä kui-
duista. Kuidut sekoitetaan ja prosessoidaan huipputeknologian avulla kevyeksi kuitumas-
saksi, jonka pinta-alue on valtavan laaja ja huokoinen. Näin syntyy erittäin suorituskykyi-
nen sorboimiseen ja suodatukseen käytettävä materiaali*. Käytämme kuitusekoitus-
tamme myös Ultra-X-Tex-kangasrullissamme, jotka on suunniteltu käytettäväksi pitkäkes-
toisina geotekstiileinä ja suodatuskankaina. 

 

 Koska Ultra-X-Tex-kangas on rasvahakuinen, eli se imee itseensä valikoivasti en-
nemmin öljyä ja rasvaa kuin vettä, se poistaa hiilivedyt vedestä erittäin tehok-
kaasti.

 Ultra-X-Tex on erinomainen vuotojen torjunnan väline, joka imee materiaalin laa-
joihin kuitupintoihin ja teollisesti tuotettuihin huokosiin nestemäiset hiilivedyt, mu-
kaan lukien raakaöljyn sekä eläin- ja kasviperäiset öljyt.

 Kun Ultra-X-Tex-kangasta käytetään suodattimena, vesi läpäisee sen vapaasti 
samalla, kun hiilivetyjen adsorptio alkaa niiden koskettaessa materiaalia. 
Ultra-X-Tex-kankaan käsiteltyjen kuitujen valtavan laaja rasvahakuinen pinta-
alue tekee siitä äärimmäisen tehokkaan.

 Ultra-X-Tex-kangas soveltuu käytettäväksi massana muille vedenkäsittelyaineille, 
kuten selektiivisille zeoliiteille, aktiivihiilelle, nollavalenssiselle raudalle jne. Ultra-X-
Tex-kangasta voi näin käsitellä poistamaan juuri haluttuja kemiallisia yhdisteitä.

 Ultra-X-Tex on kustannustehokas verrattuna moniin nykyaikaisiin suodatusvälinei-
siin, sillä se adsorboi/absorboi keskimäärin 20 kertaa oman painonsa verran hiili-
vetyjä.

 Ultra-X-Tex-kankaan imemästä öljystä voi irrottaa noin 85–90 %, joten kangasta 
voi käyttää uudelleen.

 Ultra-X-Tex-kankaasta voi tehdä yhtenäisiä mattoja tai tilkkeitä, joita on 
helppo hyödyntää monenlaisissa sovelluksissa ja suodatinvälineissä.

 Ultra-X-Tex on ympäristöystävällistä ja helppokäyttöistä. Siitä ei vuoda haitallisia 
aineita ympäristöön, ja poltettuna se tuottaa vain vähän tuhkaa ja muita jäämiä.

 
 Saat mahtavat tulokset joko erinomaisella Ultra-X-Tex-tukkukuitukankaalla tai 

huipputehokkaalla Ultra-X-Tex-kangasrullalla!
 

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa kankaan käyttötarkoituksista sekä 
kenttä- ja laboratoriotestien tuloksista. 

 
Powdertech Ltd Oy, Robert Huberin Tie 7, 01510 Vantaa  
+358 10 5052590, info@powdertech.fi 
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Kangasrulla 

Vihdoinkin... Yksi väline, joka ratkaisee useita ympäristöongelmia. Märkänä ja kuivana 
käytettäväksi soveltuva, kestävä suodatusmateriaali ja geotekstiili samassa tuotteessa. 
Äärimmäisen tehokas Ultra-X-Tex-kangasrulla auttaa kumoamaan saasteen vaikutuk-
set. Huipputeknisestä Ultra-X-Tex kierrätyskuitusekoituksesta* valmistetulla Ultra-X-Tex-
materiaalilla ratkaiset ympäristöongelmat! 

 
1. Adsorptio: Koskettaessaan hiilivetyjä ja monia muita yhdisteitä kangas sorboi 

ne ja pitää ne sisällään päästäen samalla veden lävitseen. 
 

2. Säästöt: Kierrätyskuituseos mahdollistaa sorboidun öljyn irrottamisen kan-
kaasta, joten kangasta voi käyttää useita kertoja. Käyttöehdotus: Ultra-X-Tex-
kankaan voi jälkiasentaa käytössä oleviin öljypuomeihin, jolloin säästytään kal-
liilta puomien korvaamiselta. Yksi tuote sopii joka tilanteeseen, mikä vähentää 
inventoinnin tarvetta. 

 
3. Täydellinen maanpeite ja hulevesisuoja: Joustava kangas muotoutuu tiiviisti 

epätasaisille pinnoille, kuten rantaviivoille, jokien uomiin, maastoon, kivikoille 
sekä koneiden ja putkistojen päälle ja ympärille. Soveltuu erityisen hyvin hu-
levesiviemärien suille ja geotekstiiliksi. 

 
4. Monipuolinen: Kangas on yhtä suorituskykyinen märkänä ja kuivana, ja voit 

käyttää sitä juuri sen verran kuin tarvitset. Soveltuu suodatinmateriaaliksi tai 
maanpeitteeksi. Kangasrullasta voi leikata paloja, joita voi käyttää nopeasti 
ja helposti pienempiin puhdistuksiin. 

 
5. Torjunta: Erittäin kätevä eroosiontorjunnassa tilanteissa, joissa hiilivedyt vaaran-

tavat ympäristön. Kankaan käyttö on helppoa ja yksinkertaista sekä täysin tur-
vallista ympäristölle. 

 

Ultra-X-Tex-kangas puhdistaa perusteellisemmin kuin tyypilliset polypropeenituotteet, ja 
se on huomattavasti kustannustehokkaampaa. Toisin kuin polypropeeni Ultra-X-Tex 
päästää veden lävitseen samalla, kun se sitoo hiilivetysaasteet. 
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Ultra-X-Tex suodatinmateriaalina 

 
Ultra-X-Tex on erittäin tehokas, rasvahakuinen ja kevyt kuitumatriisi, joka adsorboi keski-
määrin 20 kertaa painonsa verran hiilivetyjä ja kasviöljyjä. Koska kangas adsorboi vali-
koivasti veteen sekoittuneet yhdisteet niitä koskettaessaan, puhdistus on tehokasta ja 
nopeaa. Materiaali on kevyttä, joustavaa ja kestävää, ja sen voi muovata sopivaksi eri 
suodatinsovelluksiin. Kangas säilyttää koheesionsa myös nesteissä. Testitulokset osoitta-
vat, että suurimman osan adsorboidusta nestemäisestä hiilivedystä (esim. moottoriöljystä 
85–90 %) voi irrottaa mekaanisesti, mikä mahdollistaa Ultra-X-Tex-kankaan uudelleenkäy-
tön ilman, että se juurikaan menettää sorptio-ominaisuuksiaan. Hiilivedyt kiinnittyvät kan-
kaaseen, eivätkä irtoa veden vaikutuksesta. Seuraavaksi esitellään Ultra-X-Tex-kankaan 
simulaatio- ja kenttäkokeita*. Esiteltävät testit: 

 

 Adsorptio- ja absorptiokapasiteetti moottori- ja kasviöljyille  
 

 Moottoriöljyn ja dieselin seoksen adsorptio vedestä 
 

 Autonpesussa syntyvän jäteveden suodatus 
 

 Emulgoituneen öljyn poisto Ultra-X-Tex-kankaalla 
 

 PAH-yhdisteiden poisto 
 

 Imetyn öljyn pysyminen Ultra-X-Tex-kankaassa 
 

 Ultra-X-Tex ja kilpailevat tuotteet 
 

 Ultra-X-Tex-sorbentin ympäristövaikutukset 
 

 Jäännöstuhka ja lämpöarvo 
 

 Ultra-X-Tex®-kankaan öljynsorptio-ominaisuudet verrattuna polypropeeniin hu-
levesikaivon suuaukolla 

 
*Ultra-X-Tex-sorbenttimateraalin ominaisuudet validoivat testit on suorittanut Sound Analytical Ser-
vices -yhtiö, ja niissä sovellettiin Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (USEPA) ja ASTM Internati-
onal -standardoimistjärjestön standardeja laboratoriomenetelmiä. 
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Adsorptio- ja absorptiokapasiteetti moottori- ja kasviöljyille 
 
 

Johdanto 

Testeissä selvitettiin Ultra-X-Tex-sorbenttimateriaalin sorptio-ominaisuuksia öljyille. 
 

Menetelmä 

Testit suoritettiin ASTM F726-81 ”Adsorboivien materiaalien sorptio-ominaisuudet” -menetel-
män suositusten mukaan.  Tämä testausmenetelmä mittaa materiaalin öljyjen ja kelluvien 
sekoittumattomien nesteiden adsorptiokapasiteettia. Testatut materiaalit olivat edustavia 
näytteitä Ultra-X-Tex-tukkukuitukankaasta. Käytetyt öljyt olivat 30 W moottoriöljy ja neste-
mäinen kasviöljy. Testit suoritettiin kolmesti kummallekin öljytyypille. 

 
Tulokset 

Taulukko 1: Kasviöljy 
 

 
Toisinnot 

Ultra-X-Tex 
(g) 

 
Öljy (g) 

 
Öljy / Ultra-X-

Tex 

 

Ultra-X-Tex 
Näyte 1 

 
3,71 

 
59,65 

 
16,1 x 

Näyte 2 3,45 59,25 17,2 x 
Näyte 3 4,03 71,53 17,7 x 17 x 

 
Taulukko 2: 30 W moottoriöljy 

 
 

Toisinnot 
Ultra-X-Tex 

(g) 
 

Öljy (g) 
 

Öljy / Ultra-X-
Tex 

 

Ultra-X-Tex 
Näyte 1 

 
3,44 

 
70,17 

 
20,4 x 

Näyte 2 3,3 72,33 21,9 x 
Näyte 3 3,46 69,1 20,0 x 20,8 x 

 
Johtopäätökset 

Ultra-X-Tex-tukkukuitukangas adsorboi 17 kertaa painonsa verran kasviöljyä ja 21 kertaa 
painonsa verran moottoriöljyä. 
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Moottoriöljyn ja dieselin seoksen adsorptio vedestä 

Johdanto 

Ultra-X-Tex-materiaalia voi käyttää sorbenttina polttoaineperäisten hiilivetyjen poistamiseen 
vedestä vuotojen ja päästöjen torjunnassa. Ultra-X-Tex-kankaan ominaisuuksia tällaisessa tor-
junnassa testattiin kvantitatiivisella testimenetelmällä. 

Menetelmä 

Testattiin Ultra-X-Tex-kankaan ja arvostetun kilpailevan sorbenttimateriaalin (granuloitu reak-
tiivinen polymeeri) kykyä imeä moottoriöljyn ja dieselin sekoitusta vedestä. Esipestyihin näy-
teastioihin kaadettiin 200 ml vettä ja 10 g moottoriöljyn ja dieselin sekoitusta. Kumpaankin as-
tiaan laitettiin etukäteen punnittu sorbenttinäyte, jonka annettiin sorboida. Sorbentti poistet-
tiin ja kummankin astian sisältämä vesi analysoitiin, jotta saatiin selvitettyä jäljelle jääneen 
moottoriöljyn tai dieselin massa. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty testin tulokset. 

 
Tulokset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Johtopäätökset 

0,5 grammaa Ultra-X-Tex-sobenttimateriaalia poisti yli 96 % öljyn ja dieselin seoksesta. Kilpaile-
vaa tuotetta tarvittiin 8,0 grammaa, jotta saavutettiin sama tulos. Kun Ultra-X-Tex-materiaalia 
käytettiin 0,25 grammaa, se saturoitui poistaen yli 32 kertaa painonsa verran öljyn ja dieselin 
seosta. Kilpaileva tuote saturoitui, kun se oli imenyt noin 3,6 kertaa painonsa verran öljyä. 

Kokeessa havaittiin myös muita eroja materiaalien välillä. Ultra-X-Tex-sorbentti adsorboi öljyn 
lähes välittömästi kosketettuaan sitä, mutta ”reaktiivisen polymeerin” täytyi tasapainottua 
useita minuutteja, ennen kuin sen maksimisaturaatio saavutettiin. 
Kun kilpailevaa materiaalia lisättiin pienissä määrissä, saturoituneen materiaalin poistaminen 
vedestä oli vaikeaa, koska materiaali ei tarttunut itseensä. Ultra-X-Tex-sorbentti oli yhtenäistä 
ja se poisti öljyn ja dieselin seoksen helposti. 

Öljyn imemisen vertailu 
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Autonpesussa syntyvän jäteveden suodatus 
 

Johdanto 

Alustavat laboratoriotestit osoittavat Ultra-X-Tex-sorbentin adsorboivan/absorboivan öl-
jyn ja kasviperäiset hiilivedyt vedestä erittäin tehokkaasti. Testit suoritettiin laboratoriossa 
valmistellulla ja hallinnoiduilla ratkaisuilla. Tässä testissä osoitettiin Ultra-X-Tex-kankaan ole-
van tehokas sorbentti käyttämällä aitoja näytteitä. Aitoja näytteitä käyttämällä saatiin 
mitattua sekä suodatinmateriaalin kyky poistaa kohdesaasteet että sen kyky käsitellä 
vettä, jossa on kelluvia ja liuenneita hiilivetyjä, emulgointiaineita ja pesuaineita sekä ros-
kia, jotka voivat vaikuttaa suodatusominaisuuksiin. 

 
Menetelmä 

Paikallisen sahalaitoksen ympäristöasioista vastaava päällikkö antoi tutkimuksen käyt-
töön tukkirekkojen pesupisteeltä kerätyn 19 litran jätevesinäytteen. Näyte sekoitettiin 
huolellisesti ja jaettiin kahdeksi alinäytteeksi. Toisen alinäytteen oletettujen orgaanisten ja 
epäorgaanisten saasteiden pitoisuudet selvitettiin. Toinen alinäyte suodatettiin Ultra-X-
Tex-kankaan läpi, minkä jälkeen selvitettiin samojen saasteiden pitoisuudet. Saastepitoi-
suusanalyysit suoritti akkreditoitu ympäristölaboratorio, ja analyysissä noudatettiin Yhdys-
valtain ympäristönsuojeluviraston (EPA) suosittelemia menetelmiä kyseisten yhdisteiden 
pitoisuuksien määrittelemiseksi. 

 

Tulokset  

Autonpesun saastevesi: suodattamaton/suodatettu 
 

 
Näytteen tunnus 

 
Menetelmä 

 
Saaste 

Pitoisuus: suo-
dattamaton 

Pitoisuus: suoda-
tettu 

 
Havaitsemisraja 

 
Yksikkö 

Jätevesi 22.1.2001 EPA 1664 Öljy ja rasva > 1000 6 5 ppm 

Jätevesi 22.1.2001 EPA160.2 Suspendoitunut kiintoai-
nes 

230 10 5 ppm 

Jätevesi 22.1.2001 NWTPHDX Diesel (yhdysvaltalainen 
2-luokka) 

910 3,4 0,2 ppm 

Jätevesi 22.1.2001 NWTPHDX Moottoriöljy 15000 3 0,4 ppm 

Jätevesi 22.1.2001 EPA 6020 Arseeni EH* EH* 0,006 ppm 

Jätevesi 22.1.2001 EPA 6020 Kadmium 0,0018 EH* 0,0005 ppm 

Jätevesi 22.1.2001 EPA 6020 Kromi 0,013 0,0044 0,001 ppm 

Jätevesi 22.1.2001 EPA 6010 Kupari 0,077 EH* 0,01 ppm 

Jätevesi 22.1.2001 EPA 6010 Lyijy 0,011 EH* 0,01 ppm 

Jätevesi 22.1.2001 EPA 6020 Nikkeli 0,0032 0,0082 0,001 ppm 

Jätevesi 22.1.2001 EPA 6010 Sinkki 2,1 0,85 0,01 ppm 

*EH = ei havaittu; pitoisuus ei ylittänyt menetelmän havaitsemisrajaa. 

 
Johtopäätökset 

Taulukossa esitetyt tulokset osoittavat, että Ultra-X-Tex-sorbentti poisti orgaaniset saas-
teet ja suspendoituneen kiintoaineksen jätevesinäytteestä erittäin tehokkaasti. Öljyn ja 
rasvan, dieselin sekä moottoriöljyn määrien erot suodatetun ja suodattamattoman näyt-
teen välillä ovat erityisen huomattavia. 
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Emulgoituneen öljyn poisto Ultra-X-Tex-kankaalla 
 

Johdanto 
 

Kaikkein hankalimmin puhdistettavia teollisuuden jätevesiä ovat öljy-vesiemulsiot, joissa öljy on 
jakaantunut niin pieniksi osasiksi, että vedestä tulee läpikuultavaa. Monet suodatustuotteet ja 
sorbentit eivät tehoa näihin emulsioihin lainkaan, koska öljy on osittain liuennut. Cascade Hard-
wood Corporation -yhtiöltä saadulle ajoneuvojen pesupisteeltä kerätylle jätevedelle tehdyt 
testit osoittivat Ultra-X-Tex-sorbentin olevan tehokas emulgoituneiden öljyjen poistossa. Tässä 
tutkimuksessa toteutettiin sarja testejä, joilla selvitettiin tarkemmin Ultra-X-Tex-kankaan kykyä 
poistaa emulgoitunut öljy jätevesivirrasta. 

 
Menetelmä 

 

Tehtiin emulgoitunut kantaliuos lisäämällä 5,0 ml käytettyä moottoriöljyä ja 5,0 ml dieseliä 200 
millilitraan vettä. Liuokseen lisättiin 10 ml sitruspohjaista rasvanpoistoainetta emulgointiaineeksi, 
ja liuosta sekoitettiin voimakkaasti. Emulgoituneesta öljypitoisesta kantaliuoksesta tehtiin kolme 
seosta eri sekoitussuhteilla: 

 
 matala pitoisuus: 1,0 ml kantaliuosta sekoitettiin litraan vettä 
 keskitasoinen pitoisuus: 10 ml kantaliuosta sekoitettiin litraan vettä 
 korkea pitoisuus: 100 ml kantaliuosta sekoitettiin litraan vettä 

 
Testiä varten rakennettiin lieriön muotoinen 15 x 6 cm (halkaisija) suodatinkotelo, joka täytettiin 
20 grammalla Ultra-X-Tex-kangasta. Tämä suodatinväline kasteltiin ennen testin aloittamista. 
Testiliuos laskettiin suodattimen läpi 500 ml/min virtaamalla, ja ensimmäinen suodos hylättiin. 
Suodatettiin toinen erä testiliuosta, ja suodoksesta otettiin näyte. Suodattamaton ja suodatettu 
näyte analysoitiin Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) menetelmällä 418. 
EPA 418 -menetelmä on öljy- ja rasva-analyysi, jolla mitataan hiilivetyjen sekä rasvaisten saip-
puoiden pitoisuuksia. Näytteet uutettiin ja puhdistettiin silikageelillä. Tällä puhdistuksella poistet-
tiin rasvahapot ja saippuat näytteestä, jolloin diesel ja moottoriöljy jäivät jäljelle, ja ne voitiin 
mitata. 
Standardiliuokset tehtiin moottoriöljyllä. 

 
Tulokset 

 

Testin tulokset vahvistivat Ultra-X-Tex-kankaan kyvyn vähentää huomattavasti emulgoituneen 
öljyn osuutta jätevesivirrasta. Alla olevassa taulukossa on esitetty tiivistelmä testituloksista. 

 
Tiivistelmä testituloksista 

Näyte Tulos (ppm) Prosenttia öljystä poistettu 
Matala pitoisuus (ennen suodatusta) 24  

Matala pitoisuus (suodatuksen jälkeen) 3,2 87 % 
   

Keskitasoinen pitoisuus (ennen suodatusta) 140  

Keskitasoinen pitoisuus (suodatuksen jälkeen) 7 95 % 
   

Korkea pitoisuus (ennen suodatusta) 960  

Korkea pitoisuus (suodatuksen jälkeen) 24 97% 
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Johtopäätökset 
 
 

Ultra-X-Tex poisti yli 90 % öljystä keskitason ja korkean pitoisuuden liuoksista.  Kilpailevat 
kelluvan öljyn poistamiseen kykenevät tuotteet on pääsääntöisesti todettu tehottomiksi 
osittain liuenneen tai emulgoituneen öljyn poistossa. 
Esimerkkejä Ultra-X-Tex-sorbentin käyttökohteista, joihin liittyy emulgoitunut öljy: 

 
 ajoneuvojen pesulat 
 pilssivesi 
 petrokemikaaliteollisuuden ja puhdistamoiden jätevesi 
 öljynporauslauttojen prosessivesi 
 säiliöalusten painolastivesi, öljynpoisto 
 öljyn/vedenerottimien jälkiasennus saasteentorjuntavälineisiin (loppu-

suodatus) 
 elintarviketehtaiden jätevesi 
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PAH-yhdisteiden poisto 
 
 

Johdanto 
 

Yhdysvalloissa on useita pohjaveden puhdistushankkeita, joissa puhdistettava vesi on 
saastunut polysyklisistä aromaattista hiilivedyistä (PAH-yhdisteistä). Aiemmat testit ovat 
osoittaneet, että PAH-yhdisteet voi poistaa tehokkaasti käyttämällä Ultra-X-Tex-kangasta 
suodattimena. Tutkimuksessa suodatettiin Ultra-X-Tex-kankaan läpi laboratoriossa tuotet-
tuja näytteitä, joissa oli vaihteleva määrä PAH-yhdisteitä, sekä aitoja näytteitä pen-
takloorifenolin saastuttamalta alueelta. 

 
Menetelmä 

 

Sound Analytical Services -yhtiö valmisti nollanäytteitä, joissa oli matalia pitoisuuksia 
PAH-yhdisteitä. 20 grammaa Ultra-X-Tex-kangasta asetettiin suodatuslaitteeseen ja yksi 
näytteistä kaadettiin suodattimen läpi. Näytteistä määritettiin PAH-yhdisteiden määrät 
Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) menetelmällä 8270. 

 
Tulokset 

 

Alla oleva taulukko esittää PAH-testien tulokset. Ultra-X-Tex poisti yli 95 % karsinogeeni-
sistä PAH-yhdisteistä. 

 
PAH-yhdisteiden poisto vedestä 

Analyytti Suodattamaton 
(ppb) 

Suodatettu 
(ppb) 

Prosenttia 
poistettu 

Bentso(a)antraseeni 16 0,18 98,9 
Kryseeni 16 0,14 99,1 
Bentso(b)fluoranteeni 16 0,32 98,0 
Bentso(k)fluoranteeni 16,5 0,28 98,3 
Bentso(a)pyreeni 21 0,36 98,2 
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni 20 0,54 97,3 
Dibentso(a,h)antraseeni 21,5 0,3 98,6 
Bentso(g,h,i)peryleeni 18,5 0,38 98,0 

 
 

Johtopäätökset 
 

Ultra-X-Tex toimii tehokkaasti pohjaveden ja teollisuuden jäteveden saasteiden puh-
distuksessa poistaen yli 95 % saasteista. Ultra-X-Tex puhdistaa tehokkaasti näytteet, 
joissa on matalia pitoisuuksia saastetta, ja kykenee myös suurten pitoisuuksien käsitte-
lyyn. 
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Johdanto 

Imetyn öljyn pysyminen Ultra-X-Tex-kankaassa 

 

Yksi Ultra-X-Tex-materiaalin suositelluista sovelluksista on sen käyttö suodattimena/sorbenttina hu-
levesikaivon suuaukolla. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet materiaalin erinomaisen kyvyn 
suodattaa ja adsorboida polttoaineperäisiä hiilivetyjä vedestä niitä koskettaessaan. Suodatti-
mena/sorbenttina käytetyn materiaalin täytyy myös pitää imetyt hiilivedyt sisällään kuivien ajan-
jaksojen yli. Ultra-X-Tex-kankaan potentiaaliset käyttäjät pyysivät suorittamaan tutkimuksen, jossa 
selvitetään materiaalin kyky pitää adsorboidut hiilivedyt sisällään. 

Suoritettiin öljynpito-ominaisuuksia mittaava tutkimus käyttäen Ultra-X-Tex-kangasta ja tutkimuk-
sen aikaan parhaimpana pidettyä sorbenttia (granuloitua reaktiivista polymeeriä). Tutkimus 
suunniteltiin mittaamaan ja vertaamaan materiaalien vapauttamaa öljyä vuorottaisten kuivien 
ja huuhtelujaksojen jälkeen. 

 
Menetelmä 

20 grammaa kumpaakin materiaalia asetettiin suodatinlaitteisiin. 10 grammaa käytettyä moot-
toriöljyä kaadettiin kummankin materiaalin päälle. Tutkimuksessa käytettiin tarkoituksenmukai-
sesti korkeaa öljy-suodatinmateriaalisuhdetta, jotta saatiin lisättyä todennäköisyyttä mitattavalle 
öljyn vapautumiselle. Viiden minuutin kuluttua kumpikin suodatin huuhdeltiin litralla vettä. Sa-
manlainen huuhtelu toistettiin mitatuin, tunnista kolmeen päivään vaihtelevin aikavälein. Kunkin 
aikavälin jälkeen huuhteluun käytetty vesi analysoitiin Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston 
(EPA) menetelmän 413.1 mukaisesti, jotta saatiin määritettyä veden mukana suodattimista va-
pautuneen öljyn paino. Näiden analyysien tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. 

10 öljygramman pysyminen suodatinmateriaalissa 
 

 Huuhtoutunut öljy (paino grammoina) Huuhtoutunut öljy (prosenttia) 

Aika Ultra-X-Tex Reaktiivinen polymeeri Ultra-X-Tex Reaktiivinen polymeeri 
5 min. 0,014 0,609 0,2 6,1 

1 h 0,003 0,048 < 0,1 0,5 
2 h 0,007 0,007 < 0,1 0,1 

6 h 0,001 0,005 < 0,1 0,1 
1 pv 0,003 0,003 < 0,1 < 0,1 

2 pv < 0,001 0,002 < 0,1 < 0,1 

3 pv < 0,001 0,001 < 0,1 < 0,1 
Yht. 0,029 0,675 0,3 6,8 

 

Johtopäätökset 

Äärimmäiset olosuhteet huomioiden molemmat materiaalit pitivät öljyn sisällään hyvin ensim-
mäisen tunnin jälkeen. ”Reaktiivinen polymeeri” vapautti huomattavan määrän öljyä ensimmäi-
sen tunnin aikana. Tunti saattaa olla aika, joka vaaditaan materiaalin ja öljyn reaktion tapahtu-
miseen. Ultra-X-Tex-materiaali adsorboi öljyn lähes välittömästi. Yhden päivän jälkeen materiaa-
leista vapautunut prosentuaalinen öljymäärä oli mitattavaa määrää pienempi. 

 
Huuhtomisessa vapautuneen öljyn kokonaispaino: Ultra-X-Tex: 0,03 g, ”reaktiivinen polymeeri”: 
0,7 g. 
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Ultra-X-Tex ja kilpailevat tuotteet 
 

Johdanto 
 

Yksi useimmin kysytty kysymys Ultra-X-Tex-kankaasta on: ”Kuinka Ultra-X-Tex pärjää vertailussa 
muille sorbenttituotteille?” 
Vastaus on: ”Loistavasti! Itseasiassa rasvahakuisen materiaalimme adsorptio-ominaisuudet 
ovat paremmat kuin kilpailevilla tuotteilla, minkä seuraavat testitulokset todistavat.” 
Riippumaton laboratorio suoritti tutkimuksen, jossa verrattiin Ultra-X-Tex-kankaan adsorptio-
ominaisuuksia useisiin markkinoiden suosittuihin adsorbentteihin. 
Ultra-X-Tex-kankaan ominaisuuksia verrattiin öljyliinoihin (jotka silputtiin), kumipulveriin ja johta-
vaan polypropeenimateriaaliin, jota käytetään suodattimena sekä sorbenttityynyissä. 
Kilpaileva öljyliina silputtiin, jotta materiaalille saataisiin pinta-alue, jota voisi verrata Ultra-X-
Tex-tukkukuitukankaaseen. 

 
Menetelmä 

 

10 grammaa käytettyä moottoriöljyä lietettiin 300 millilitraan vettä kussakin dekantterilasissa, 
joiden tilavuus oli 15–500 ml. Tarkasti mitattu määrä Ultra-X-Tex-kangasta ja kilpailevia tuotteita 
lisättiin merkattuihin dekantterilaseihin. Adsorboivaa materiaalia sekoitettiin 30 sekuntia, jotta 
se pääsisi kosketukseen kaiken öljyn kanssa. Adsorboivaa materiaalia lisättiin neljänä eri mää-
ränä: 5,0 g, 1,0 g, 0,5 g ja 0,25 g. Testissä pidettiin huoli siitä, että öljy pääsi koskettamaan 
dekantterilasin reunoja mahdollisimman vähän. Dekantterilaseihin jäänyt öljy uutettiin ja sen 
määrä mitattiin gravimetrisesti (painon mukaan). 

 
Tulokset 

 

Tulokset osoittavat, että Ultra-X-Tex-kankaan painoon suhteutettu kapasiteetti adsorboida öl-
jyä on suurempi kuin kilpailevilla tuotteilla. Seuraavassa taulukossa on esitetty kunkin materi-
aalin poistama prosentteina ilmaistu öljymäärä. 

 
Öljyn määrä: 10 g 
Materiaalin paino (g) Polypropeeni Öljypyyhe Kumipulveri Ultra-X-Tex 

5,0 98,3 98,6 99,8 99,0 

1,0 97,4 99,0 89,1 98,3 

0,5 89,1 97,5 66,1 97,4 

0,25 52,8 87,2 50,4 94,4 

Keskiarvo: 84,4 95,6 76,4 97,3 

Taulukko osoittaa kaikkien materiaalien adsorboivan öljyä erittäin hyvin; yksi osa materiaalia 
adsorboi kaksi osaa öljyä (painon mukaan). Suorituskyky laski odotetusti pienennettäessä ad-
sorboivan materiaalin määrää. Ultra-X-Tex-kankaan ominaisuus adsorboida öljyä on erin-
omainen, kun materiaalin suhde öljyyn on alle 1:10. Seuraava kaavio esittää ominaisuudet 
käyrinä. 
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Johtopäätökset 

 

Tämä testi osoittaa, että pieni määrä Ultra-X-Tex-kangasta puhdistaa suuren määrän öljyä – paljon 
suuremman määrän kuin muut tuotteet. Mitä testi merkitsee sinulle? Se merkitsee kolmea asiaa: ym-
päristön säästämistä, säästymistä turhalta työltä ja säästöä kustannuksissa. 

Prosenttia öljystä poistettu 

Polypropeeni Öljypyyhe Kumipulveri Xextex 
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Ultra-X-Tex-sorbentin ympäristövaikutukset 
 

 
Johdanto 

 
Ympäristössä käytettyjen sorbenttien tulee olla ympäristöystävällisiä. TCLP-testi (Toxicity Cha-
racteristics Leachate Procedure, suom. toksisia ominaisuuksia mittaava uutosmenetelmä) on 
Yhdysvalloissa käytetty standardimenetelmä, jolla mitataan kiinteistä aineista ympäristöön 
vapautuvien kemikaalien määrä. 

 
Menetelmä 

 

Ultra-X-Tex-sorbenttimateriaalia lähetettiin NELAP-akkreditoituun (Yhdysvaltain ympäristöla-
boratorioiden akkreditointiohjelma) analyyttiseen laboratorioon, jossa suoritettiin kaikki TCLP-
analyysit. Seuraavaksi esitellään testien tulokset tiivistettyinä. 

 

Tulokset 
 

VOC-yhdisteet / EPA-menetelmä 1311/8260B  
 

Kemikaali 
 

Tulos 
Havaitse-
misraja 

 
Yksikkö 

Saasteen suurin 
sallittu taso 

Vinyylikloridi EH 0,2 mg/l 0,2 

1,1-dikloorieteeni EH 0,2 mg/l 0,7 

2-butanoni EH 1 mg/l 200 

Kloroformi EH 0,2 mg/l 6,0 

Hiilitetrakloridi EH 0,2 mg/l 0,5 

Bentseeni EH 0,2 mg/l 0,5 

1,2-dikloorietaani EH 0,2 mg/l 0,5 

Trikloorieteteeni EH 0,2 mg/l 0,5 

Tetrakloorieteeni EH 0,2 mg/l 0,7 

Klooribentseeni EH 0,2 mg/l 100 

 
Metallit, joita koskee Yhdysvaltalloissa resurssien säästöä ja talteenottoa säätelevä 
laki (RCRA) / EPA-menetelmä 1311/6010/7470  

 
Metalli 

 
Tulos 

Havaitse-
misraja 

 
Yksikkö 

Saasteen 
suurin sallittu taso 

Arseeni EH 0,2 mg/l 5,0 

Barium 0,25 0,005 mg/l 100 

Kadmium EH 0,05 mg/l 1,0 

Kromi EH 0,01 mg/l 5,0 

Lyijy EH 0,1 mg/l 5,0 

Seleeni EH 0,5 mg/l 1,0 

Hopea EH 0,2 mg/l 5,0 

Elohopea EH 0,002 mg/l 0,2 

EH = ei havaittu; pitoisuus ei ylittänyt menetelmän havaitsemisrajaa 
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Klooratut tuholaismyrkyt / EPA-menetelmä 1311/8081  
 

Myrkky 
 

Tulos 
Havaitse-
misraja 

 
Yksikkö 

Saasteen suurin 
sallittu taso 

Gamma-heksaklorosyk-
loheksaani (lindaani) 

EH 0,001 mg/l 0,4 

Heptakloori  EH 0,001 mg/l 0,008 

Heptaklooriepoksidi EH 0,001 mg/l 0,008 

Endriini EH 0,002 mg/l 0,02 

Metoksikloori EH 0,01 mg/l 10 

Klordaani (tekninen) EH 0,01 mg/l 0,03 

Toksafeeni EH 0,1 mg/l 0,5 

 
Klooratut kasvimyrkyt / EPA-menetelmä 1311/8151  

 
Myrkky 

 
Tulos 

Havaitse-
misraja 

 
Yksikkö 

Saasteen suurin 
sallittu taso 

2,4-dikloorifenoksietik-
kahappo (2,4-D) 

EH 0,001 mg/l 10 

Fenoproppi (2,4,5-TP) EH 0,001 mg/l 1,0 

 
Puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet (SVOC) / EPA-menetelmä 1311/8270C  

 
Yhdiste 

 
Tulos 

Havaitse-
misraja 

 
Yksikkö 

Saasteen suurin 
sallittu taso 

1,4-diklooribentseeni EH 0,005 mg/l 7,5 

2-metyylifenoli EH 0,005 mg/l 200 

3- ja 4-metyylifenoli EH 0,005 mg/l 200 

Heksakloorietaani EH 0,005 mg/l 3,0 

Nitrobentseeni EH 0,005 mg/l 2,0 

Heksaklooributadieeni EH 0,005 mg/l 0,5 

2,4,6-trikloorifenoli EH 0,005 mg/l 2,0 

2,4,5-trikloorifenoli EH 0,005 mg/l 400 

2,4-dinitrotolueeni EH 0,005 mg/l 0,13 

Heksaklooribentseeni EH 0,005 mg/l 0,13 

Pentakloorifenoli EH 0,005 mg/l 100 

Pyridiini EH 0,005 mg/l 5,0 

 
Johtopäätökset 

 

Kaikkien aineiden määrät olivat selvästi testin vaatimien rajojen alapuolella, mikä osoit-
taa, ettei Ultra-X-Tex-sorbenttimateriaali saastuta ympäristöä. 

 
Jäännöstuhka ja lämpöarvo 

Selvitettiin testeillä Ultra-X-Tex-sorbenttimateriaalinäytteiden tuhka- ja lämpöarvot. 
Materiaalin tuhka-arvoksi saatiin ASTM International -standardoimistjärjestön D482-
menetelmällä 0,65 %, ja sen lämpöarvoksi saatiin ASTM:n D240-menetelmällä 7600 
BTU/lb (17,68 MJ/kg). 
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Ultra-X-Tex®-kankaan öljynsorptio-ominaisuudet verrat-
tuna polypropeeniin hulevesikaivon suuaukolla 

 
 

Johdanto 

Yhdysvalloissa sekä teollisuus että kunnalliset toimijat hyödyntävät enenevissä määrin 
huleveden saasteentorjunnassa hulevesikaivoihin asennettavia suodattimia. Nämä 
suodattimet ovat torjuntamenetelmistä saasteen syntymispistettä lähimpänä, ja saat-
tavat usein olla ainoa torjuntamenetelmä, joka suojaa vesistöjä sekundaarisilta epä-
puhtauksilta. Nykyaikaiset hulevesiviemäreihin asennettavat suodattimet vähentävät 
parkkipaikoilta, ajoteiltä yms. huuhtoutuvien saasteiden pääsyä vesistöihin. 

 
Näiden suodattimien täytyy kestää ympäristön niihin kohdistamat voimat sekä usei-
den sedimenttikilojen paino(1). Käytettävän suodattimen öljynadsorptio-ominaisuudet 
ja fyysinen kestävyys eivät saa heiketä vielä kuukausienkaan päästä asennuksesta, 
jotta suodatin kestää pitkät huoltovälit ja takaa kustannustehokkuuden. 

 
Useimmat nykyiset hulevesiviemärien suodattimet on tehty kierrättämättömästä poly-
propeenista, joka suodattaa öljystä ja rasvasta 78–87 %(2, 3). Aiemmissa tutkimuksissa ei 
ole todettu olevan sellaista kierrätetyistä aineista valmistettua adsorboivaa materiaa-
lia, jonka adsorptio-ominaisuudet ja fyysinen kestävyys olisivat samaa luokkaa tai pa-
remmat kuin polypropeenipohjaisilla materiaaleilla... Mutta nyt sellainen on kehitetty. 

 
Kierrätetystä polymeerijätteestä tehdystä kuitumateriaalista on onnistuneesti kehitetty 
uusi tekstiili. Tämän kankaan öljynadsorptio- ja absorptio-ominaisuudet ovat ensiluok-
kaiset, sen fyysinen kestävyys suojaa sitä ympäristön asettamilta rasitteilta, ja se on 
kustannustehokas. Kangas ja kuituseoksesta valmistettu materiaali on rekisteröity tuo-
tenimellä Ultra-X-Tex® (patenttia haettu). 

 
Ultra-X-Tex-kangas tarjoaa insinööreille, suunnittelijoille ja valmistajille innovatiivisen 
materiaalin hyödynnettäväksi hulevesiviemärien suodattimissa. Ultra-X-Tex-kangasta 
on jo käytetty menestyksekkäästi huleveden suodatuksessa poistamassa irrallisen öljyn 
ja rasvan sekä useita erilaisia emulgoituneita öljyjä, joita päätyy veteen rakennustyö-
mailla ja autonpesuloissa. 

Seuraavassa testissä vertaillaan polypropeeni 225EX -materiaalin ja Ultra-X-Tex-kan-
kaan ominaisuuksia ja kapasiteettia adsorboida öljyä ja rasvaa. Materiaalit vastaavat 
toisiaan painon suhteessa tilavuuteen. Testissä käytettiin samankokoisia ja -painoisia 
kappaleita kumpaakin materiaalia. 
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Menetelmä 
 

Kehitettiin testilaite, jolla mitattiin Ultra-X-Tex-kankaan ja polypropeenin suorituskykyä 
sekä absorptio- ja adsorptio-ominaisuuksia. Koottiin 23 x 30 cm viemärin kehys ras-
kaista muoviliuskoista. Kummastakin testimateriaalista leikattiin 36 x 64 cm suorakul-
mio, joka mahdollisti 10 cm syvän taskun muodostumisen materiaaliin öljyisen jäteve-
den laskemista varten. Suodatinmateriaali kiinnitettiin muovikehykseen, ja suodatti-
meen laskettiin PVC-putkella tasainen vesivirta, jonka volyymi oli 10 l/min. Putken pää-
hän tehtiin reikiä, jotta vesi leviäisi tasaisesti testimateriaalin taskun koko alueelle. 

 
PVC-putkeen ruiskutettiin annostuspumpulla seos, jossa oli 50 % käytettyä moottoriöl-
jyä ja 50 % dieseliä. Öljyseosta ruiskutettiin vesivirtaan yksi gramma minuutissa, ja vir-
taama oli tasaisesti 10 l/min, jolloin suodattimeen virtasi vettä, jonka saastepitoisuus oli 
100 mg/l. Vaikka tämä pitoisuus on paljon korkeampi kuin todellisissa olosuhteissa, öl-
jyisellä jätevedellä saatiin mitattua kummallekin materiaalille piste, jossa öljy läpäisee 
materiaalin. 

 
Kumpaakin materiaalia testattiin korkeilla öljypitoisuuksilla sekä yhtenä kerroksena 
että kahtena päällekkäisenä kerroksena, jotta saatiin selvitettyä, paranevatko suoda-
tusominaisuudet suodattamalla vesi paksumman materiaalikerroksen läpi. Kummalle-
kin materiaalille laskettiin öljyistä jätevettä yhteensä 10 minuuttia. Suodatetusta ve-
destä otettiin näytteet 1, 2, 4, 6, 8 ja 10 minuutin kohdalla. Kummassakin testissä suo-
dattimen läpi laskettiin kaikkiaan 100 litraa vettä ja 10 grammaa öljyä. Öljyinen jäte-
vesi virtasi kummankin materiaalin läpi kertymättä lammikoksi. Polttoaineperäisten hii-
livetyjen määrä mitattiin näytteistä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) 
418.1 -menetelmällä. 

 

Tulokset 
 

Testin tulokset osoittavat, että Ultra-X-Tex-kangas suoriutuu huomattavasti polypro-
peenimateriaalia paremmin sekä yksi- että kaksikerroksisena. 

 
Öljy läpäisi yksikerroksisen polypropeenin hieman kahden minuutin jälkeen, ja suoda-
tetun öljyn määrä tippui 84 %:sta 64 %:iin. Ultra-X-Tex suodatti suuren määrän öljyä, 
kunnes öljy läpäisi sen 9 ja 10 minuutin välillä, ja suodatetun öljyn määrä tippui 85 %:sta 
69 %:iin. Näissä testiolosuhteissa öljy ei läpäissyt kumpaakaan testattavaa suodatin-
materiaalia, kun kerroksia oli kaksi päällekkäin. Tulokset on esitetty tiivistetysti Taulu-
kossa 1, ja Kuvaaja 1 esittää testitulokset prosenttilukemina. 
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 Moottoriöljyn ja dieselin suodatus vedestä: polypropeenitekstiili verrattuna Ultra-X-
Tex-kankaaseen 

 

Taulukko 1 
 Lisätyn dieselin/öljyn 

määrä 
Poistetun dieselin/öljyn 

määrä (ppm) 
Poistetun dieselin/öljyn 
määrä (prosenttia) 

Aika 
(min) 

Grammaa 
yhteensä 

Öljyä 
vedessä 
(ppm) 

Polypro-
peeni 

Ultra-X-Tex Polypro-
peeni 

Ultra-X-Tex 

1 0,88 88 65 87 74 99 
2 1,76 88 74 87 84 99 
4 3,52 88 56 86 64 97 
6 5,28 88 31 75 36 85 
8 7,04 88 20 75 23 85 

10 8,8 88 17 61 20 70 

 
 
 
 

Prosenttia öljystä poistettu yhdellä suodatinmateriaalikerroksella 

 
Kuvaaja 1 

Prosenttia moottoriöljystä/dieselistä pois-
tettu yhdellä suodatinmateriaalikerroksella 
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Johtopäätökset 
 

Testitulokset osoittavat polypropeenitekstiilin imevän aluksi noin 80 % siihen lasketussa 
vedessä olevasta moottoriöljyn ja dieselin seoksesta, kun taas Ultra-X-Tex imee seok-
sesta käytännössä 100 %. Kun öljyseosta laskettiin veden mukana suodatinmateriaa-
lille yhteensä 10 grammaa, polypropeenitekstiili suodatti siitä 6,0 grammaa ja päästi 
4,0 grammaa lävitseen, jolloin sen suodatusprosentti koko testissä oli 60 %. Ultra-X-Tex 
suodatti öljyseoksesta 9,0 grammaa ja päästi 1,0 grammaa lävitseen, eli se poisti öl-
jyseoksen kokonaismäärästä 90 %. 

 
Polypropeenitekstiili saturoitui ja alkoi päästää öljyä lävitseen, kun se oli imenyt 2 gram-
maa öljyseoksesta. Ultra-X-Tex-kangas saturoitui ja alkoi päästää öljyä lävitseen, kun 
se oli imenyt 8 grammaa öljyseoksesta, eli sen öljynpitokapasiteetti oli nelinkertainen 
polypropeeniin verrattuna. 

 
Todellinen adsorptioalue rajoitettiin 4 x 8 cm alueeseen, joka vastaa jäteveden virtaa-
mista suodatintaskun kärjen lävitse. Kenttäolosuhteissa käytettävien hulevesiviemä-
rien suodattimien läpivirtauspiste vaihtaa paikkaansa sedimentin tukkiessa virtauskoh-
tia. Tämän vuoksi adsorptiokapasiteettiin vaikuttaa suodattimen koko pinta-ala, mikä 
kasvattaa kapasiteettia huomattavasti. Testissä käytetty moottoriöljyn ja dieselin seok-
sen pitoisuus oli tarkoituksenmukaisesti korkea, sillä tarkoituksena oli mitata materiaa-
lien kapasiteettia, eikä simuloida todellisia olosuhteita. 

 

Testin suorittivat: Xextex Corporation -yhtiön apulaisjohtaja ja tuotekehityspäällikkö 
Brent Hepner, jota avusti Ultra-X-Tex Corporation -yhtiön tuotesuunnittelupäällikkö Tom 
Coyner. 
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Haluamme kiittää Planet CPR -yhtiötä ja UltraTech-yhtiön Mark Shaw’ta heidän anta-
mastaan teknisestä avusta sekä hulevesiviemärien suodatinmateriaalien tarjoami-
sesta testikäyttöömme. 
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