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Tässä Diplomityössä tutkittiin alkukemikaloinnin tehostamisen vaikutusta orgaanisen aineen poistoon talousveden 
valmistuksessa sekä tarkasteltiin alkukemikalointiprosessin toimivuutta. Työ on jaettu kiijallisuuskatsaukseen ja ko
keelliseen osaan.

Tutkimuksen kirjallisuusosassa on käsitelty luonnon vesissä esiintyvän orgaanisen aineen koostumuksen arviointiin ja 
tutkimiseen yleisimmin käytettyjä menetelmiä. Lisäksi on käsitelty kemialliseen saostukseen vaikuttavia tekijöitä ja eri 
saostusmekanismeja. Tutkimuksen kokeellisessa osassa selvitettiin laitosmittakaavassa HSY:n Pitkäkosken vesilaitok
sella saostuskemikaaliannoksen lisäämisen vaikutusta selkeytetyn ja hiekkasuodatetun veden orgaanisen aineen mää
rään. Samalla selvitettiin laitoksen vaakaselkeytyksen kapasiteettia ja laitoksen rakenteellisista ratkaisuista aiheutuvia 
toimintaeroja. Lisäksi selvitettiin orgaanisen aineen kokojakauman muuttumista alkukemikaloinnissa. ja mtkittiin 
astiakokeilla lämpötilan, pH:n ja koagulanttiannoksen vaikutusta flokkien pintavaraukseen. Laitosmittakaavan kokeita 
tehtiin kahdella eri koejaksolla: 1. koejakso raakaveden lämpötilan laskiessa (10,7 °C :sta 6,3 °C :een) ja 2. koejakso 
kylmän veden aikana (4,3 - 2,8 “C)

Tutkimuksessa havaittiin orgaanisen hiilen kokonaismäärän (TOC, Total Organic Carbon) vähenevän raakaveden 
lämpötilan laskiessa 10,7 °C:sta 6,3 0C:een samalla kun suurennettiin saostuskemikaaliannos 47 g/m3 annokseen 53 
g/m3. Kyseisellä annoksella tutkittujen selkeytysaltaiden TOC -pitoisuuksien keskiarvo laski 0,24 mg/l. Kylmällä ve
dellä suurin TOC -reduktio saavutettiin kemikaaliannoksella 57 g/m3, mutta TOC -pitoisuudet eivät alentuneet. Sekoi
tuksen tehostamisen todettiin tasaavan altaiden välisiä eroja, kunnes raakaveden lämpötila laski riittävästi

Pintakuorman nostaminen kohotti TOC- ja UV -absorbanssiarvoja ja lisäsi selkeytetyn veden sameutta. Erot selkey
tysaltaiden TOC -reduktiossa optimiannoksella olivat pieniä. Suurimmillaan erot olivat toisella koejaksolla kaksi pro
senttiyksikköä, UV -absorbanssireduktiossa erot olivat suuremmat. Sameudet olivat molemmilla koejaksoilla korkea- 
kuormitteisissa selkeytysaltaissa noin 0,3 F TU: ta korkeammat kuin normaalikuormitteisissa selkeytysaltaissa.

Orgaanisen aineen kokojakauman ei havaittu muuttuvan raakaveden lämpötilan laskiessa, mutta selkeytetyssä vedessä 
havaittiin enemmän pienimolekyylimassaisia yhdisteitä kuin raakavedessä. Astiakokeissa havaittiin partikkeleiden 
pinta varauksen alenevan kemikaaliannosta lisäämällä ja pH: ta alentamalla. Optimisaostus- pH:n havaittiin olevan 0,3 
pH yksikköä korkeampi kylmällä vedellä.

Sekoituksen tehostamisesta huolimatta, pH -erot vaihtelivat noin 0,3 yksikköä osaston eri päiden selkeytysaltaiden 
välillä. Tämä viittaa koagulantin epätasaiseen jakautumiseen altaiden kesken. Saostus- pH:n ja TOC:n poiston välillä ei 
kuitenkaan havaittu riippuvuutta. Koagulanttiannosta voisi olla mahdollista alentaa, jos koagulantin syöttö ja pH 
voidaan säätää nykyistä paremmin.
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In this study the effects of enhanced coagulation to organic matter removal, and also the functioning of coagulation 
were observed. The study is divided in literacy and experimental part.

The literacy part of the study presents the most widely used classification methods for natural organic matter. Also the 
parameters affecting coagulation and different coagulation mechanisms are presented. The experimental part of this 
study was conducted in full-scale at Pitkäkoski Water Treatment Plant of HSY by studying the effects of increased 
coagulant dose to the amount of total organic carbon (TOC), that is passed through settling and sand filtration. The 
capacity of the plant’s settling, and the operational differences from constructional solution, was studied. Also the 
molecular weight distribution of the raw water, and its changes during coagulation, sedimentation and sand filtration 
were also investigated. The effects of temperature, pH and coagulant dose to particle surface-charge were investigated 
with series of jar tests. The full-scale experiments were conducted in two separate periods: 1. with raw water 
temperamre decreasing from 10,7 °C to 6,3 “C and 2. with cold water (4,3 - 2,8 °C)

The results show that TOC could be lowered by raising the coagulant dose from 47 g/m3 to 53 g/m3, when the raw 

water temperature changed from 10,7 °C to 6,3 °C. With this coagulant dose the average TOC decreased 0,24 mg/1. 
With the cold raw water the optimum coagulant dose was 57 g/m’. With this dose no change in the average TOC was 
observed. The improved rapid-mixing conditions lowered the differences between settling basins, until the raw water 
temperature decreased enough.

The higher flow rate of the basins increased the UV -absorbance, TOC and turbidity of the settled water. Differences in 
TOC -reduction with optimized coagulant dose between the settling basins were small. The largest differences observed 
in cold water were two percent. The differences in UV -absorbances were slightly higher. The turbidity was 0,3 FTU 
higher with the higher capacity settling basins during both measurement series.

The molecular weight distribution of the raw water remain unchanged with decreasing temperamre, but the portion of 
low molecular weight compounds was higher at lower temperamre. In jar test the increase of the coagulant dose was 
observed to lower the particles surface-charge. Also the optimum coagulation pH was 0,3 units higher during cold 

water tests.

Differences in pH between settling basins were about 0,3 units, between basins in opposite ends of the hall, which 
suggests that the coagulant is not evenly distributed. However, relationship between pH and TOC reduction could not 
be observed. It could be possible to lower the coagulant dose, if the dosing and pH control, could be improved.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta
HSY:n Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella on lähivuosina tarkoitus nostaa vedentuo- 

tantokapasiteettia. Nykyisen selkeytysmenetelmän maksimikapasiteettia ei ole kuiten

kaan vielä kartoitettu. Vesihuollon investointistrategiassa on yhtenä vaihtoehtona tuotu 

esiin selkeytysosaston poistaminen käytöstä, jolloin jäljelle jäisi ainoastaan vanhempi 

selkeytysosasto, PKl. Nykyisillä selkeytysaltaiden pintakuormituksilla osaston tuotan

tokapasiteetti ei kuitenkaan riitä.

PKkllä on aiemmin silmämääräisesti havaittu allasrakenteiden rapistumista. Havainnon 

perusteella teetettiin allasrakenteiden kuntokartoitus (Betonialan Ohuthiekeskus FCM 

Oy, 2011) Sen mukaan allasrakenteiden vauriot esiintyivät pääasiassa vedenpinnan ala

puolisissa rakenteissa. Vauriot ovat vielä pieniä ja ne voidaan todennäköisesti korjata. 

Käytössä olevasta vaakaselkeytyksestä ei tarvitse siirtyä pois allasrakenteiden huonon 

kunnon takia.

Raakavetenä käytettävän Päijänteen veden orgaanisen aineen pitoisuus on noussut viime 

vuosina, ja erityisesti veden jäähtyessä orgaaninen aine ei poistu alkukemikaloinnissa 

riitävän hyvin. Tämän seurauksena vedenpuhdistusprosessin lopussa olevat aktiivihii- 

lisuodattimet likaantuvat nopeammin ja vaatisivat reaktivointia tiheämmin, joka puoles

taan lisää kustannuksia. Tarkoituksena on tutkia voidaanko alkukemikaloinnin tehosta

misella vähentää aktiivihiilisuodatukseen päätyvän orgaanisen aineen määrää.

1.2 Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parantuuko vedessä olevan orgaanisen aineen 

poisto alkukemikaloinnin sekoittamista tehostamalla tai saostuskemikaalin määrää li

säämällä. Sekä selvittää, onko koagulanttiannoksen kasvattamisella suurempi vaikutus 

orgaanisen aineen poistumaan kylmällä vai muuttuvan lämpötilan vedellä. Lisäksi ha

luttiin tutkia raakaveden orgaanisen aineen kokojakaumaa ja sen muuttumista alkuke- 

mikalointiprosessissa. Astiakokeilla pyrittiin saamaan lisätietoa alkukemikaloinnin olo

suhteiden, kuten saostus- pH:n ja koagulanttiannoksen, vaikutuksesta flokkien pintava- 

rauksiin.

Kemikalointimuutosten vaikutusten ohella tässä työssä tutkittiin selkeytysaltaiden pin

takuorman noston vaikutuksia selkeytystulokseen. Selkeytysaltaat ovat Pitkäkosken
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vesilaitoksella toteutettu kaksikerroksisina; Näiden eri kerrosten toiminnan eroja pyrit

tiin myös selvittämään tässä tutkimuksessa.

Pitkäkoskella eri selkeytysaltaiden ja saostuskemikaalin syöttöpisteen välinen viipymä 

vaihtelee useita minuutteja. Näiden viipymäerojen on arveltu vaikuttavan selkeytysal

taiden toimintaan. Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään tarkemmin viipymäeron 

vaikutuksia selkeytysaltaiden toimintaan.

Pitkäkosken selkeytysaltaita edeltää PKl:llä viisiosainen hämmennys, jossa hämmen- 

nysnopeus laskee asteittain, selkeytysallasta lähestyttäessä. Hämmennysaltaasta vesi 

johdetaan selkeytysaltaisiin aukkojen kautta. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, 

rikkoutuvatko jo muodostuneet flokit kulkiessaan hämmennysaltaista selkeytykseen.

1.3 Tutkimuksen rajaus
Tutkimuksessa tarkasteltiin HSY:n Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen toimintaa. 

Tarkastelu kohdistettiin prosessin alkuun, eli alkukemikalointiin, selkeytykseen ja hiek

kasuodatukseen. Muita puhdistusprosessin osia ei tässä tutkimuksessa käsitellä. Koska 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella on käytössä rautapohjainen saostuskemikaali, on 

kirjallisuusosassa keskitytty pääasiassa rautapohjaisten kemikaalien käsittelyyn.

Orgaanisen aineen poistomenetelmissä on keskitytty niin sanottuihin perinteisiin poisto- 

tekniikoihin. Kalvosuodatustekniikat on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tutki

muksessa ei tarkastella alkukemikaloinnin toimintaa mikrobiologian tai patogeenien 

poiston kannalta.
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2 RAAKAVEDEN ORGAANISEN AINEEN KOOS

TUMUS

2.1 Orgaaninen aine vesissä
Luonnonvesissä esiintyy aina sekä epäorgaanista että orgaanista ainesta. Pintavesissä 

esiintyy erityisesti orgaanista ainesta (Natural Organic Matter, NOM). Vedessä oleva 

NOM koostuu epähomogeenisestä joukosta hydrofhlisiä ja hydrofobisia orgaanisia yh

disteitä, jotka ovat molekyylimassoiltaan hyvin erisuuruisia. Luonnonvesissä esiintyvä 

NOM voidaan jakaa karkeasti kahteen jakeeseen, humus- ja ei-humusjakeisiin. Humus- 

jakeita ovat hydrofobiset ja ei-humusjakeisiin kuuluvat trans- ja hydrofiiliset yhdisteet. 

(Eikebrokk et ai., 2006).

Käytännössä veden sisältämän orgaanisen aineen määrää arvioidaan summaparametreil- 

la, kuten määrittämällä orgaanisen hiilen kokonaismäärä (Total Organic Garbon, TOC), 

liuennut orgaaninen hiili (Dissolved Organic Carbon, DOC), UV -absorbanssi ja ka- 

liumpermanganaattiluku (KJVIn04-luku). Nämä testit ovat nopeita, ja ne voidaan tarvit

taessa automatisoida. Ne eivät kuitenkaan anna tietoa NOM:in laadusta tai sen mole

kyylien kokojakaumasta. (Matilainen, 2003).

Viime vuosikymmenten aikana on raportoitu Britannian, Pohjois-Amerikan ja Pohjois- 

Euroopan joki- ja järvivesien sisältämän NOM:in määrän lisääntyneen (Evans et ai., 

2005; Worrall ja Burt, 2007; Eikebrokk et ai., 2004). Pohjoismaissa tehdyn laajan tut

kimuksen (Skjelkvåle et ai., 2001) mukaan, ainoastaan kuitenkin 12 %:ssa tutkituista 

järvistä havaittiin merkittävää orgaanisen hiilen kokonaismäärän nousua. Suurin osa 

järvistä, joissa havaittiin TOC -pitoisuuksien nousua, sijaitsee Etelä-Ruotsissa ja Etelä- 

Norjassa, ja muutama Etelä-Suomessa.

Pitkäkoskella raakavetenä käytettävästä Päijänteen vedestä on tehty vuosina 2007 ja 

2009 - 2011 TOC -analyysi viikoittain. Vuodelta 2008 ei ole käytettävissä TOC - 

analyysien tuloksia, koska Päijänne-tunneli oli tuolloin korjauksessa, ja raakavesi otet

tiin Vantaanjoesta. TOC -pitoisuuksien ja КМпОд -luvun vuosikeskiarvot ja niistä las

ketut kasvuprosentit vuodesta 2007 on esitetty taulukossa 1. Kuvassa 1 on esitetty TOC 

-pitoisuuksien muutos ajan suhteen. Tulosten perusteella voidaan havaita keskimääräi

sen TOC -pitoisuuden kasvaneen 11,3 % viimeisten neljän vuoden aikana. Myös raaka

veden KMnO-Huku on noussut viimeisten neljän vuoden aikana 12,8 %.
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A/zvra /. Pitkäkosken raakaveden TOC -pitoisuuden muutokset kuukausikeskiarvoina vuosina 2007, 2009 
-2011

Havaitut muutokset ajoittuvat Päijänne-tunnelin korjauksen aikaan. Selvää kasvua en

nen tai jälkeen tunnelin korjauksen ei ole havaittavissa. Orgaanisen aineen määrän kas

vu johtuu todennäköisesti Päijänne-tunnelin korjausten seurauksena vähentyneistä tun

neliin suotautuneista pohjavesistä

2.2 Veden orgaanisen aineen luokittelumenetelmät
Orgaanisen aineen määrä ja koostumus vaikuttavat olennaisesti veden puhdistustulok- 

seen ja soveltuvien menetelmien valintaan. Koostumus voidaan määrittää erottelemalla 

orgaaninen aines jakeisiin hartsien (XAD) ja liuottimien avulla, määrittämällä ominais- 

UV -absorbanssi (Specific Ultra Violet Absorbance, SUVA) tai käyttämällä korkean 

erottelukyvyn omaavaa kromatografiamenetelmää (High Performance Size-Exclusion 

Chromatography adsorption, HPSEC). Seuraavissa luvuissa on esitelty nämä menetel

mät.

2.2.1 XAD -hartsit
Hartsien käyttö veden sisältämän orgaanisen aineen jakauman tutkimisessa perustuu 

eroihin liuenneen orgaanisen hiilen pidättymisessä. NOM:sta voidaan erottaa kolme 

pääryhmää:

13

Taulukko 1. Pitkäkosken raakaveden TOC. n ja KMn04 -luvun vuosikeskiarvot ja pitoisuuksien kasvu 
vuodesta 2007. (Helsingin Vesi, 2007; Laakso, 2011)
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1. Hydrofobinen jae, sitoutuu XAD-8 hartsiin

2. Transfiilinen jae, sitoutuu XAD-4 hartsiin

3. Hydrofiilinen jae, ei sitoudu kumpaankaan hartsiin.

Hydrofobista jaetta nimitetään usein humusjakeeksi (humic fraction), sillä se koostuu 

pääasiassa fulvohaposta (eli humusaineesta). Lisäksi hydrofobisessa jakeessa esiintyy 

runsasti aromaattisia hiilivetyjä, fenolirakenteita ja konjugoituneita kaksoissidoksia. 

Humusaineet muodostavat yleensä puolet TOC:n määrästä (Matilainen et ai., 2010). 

Transfiilisiä ja hydrofiilisiä jakeita nimitetään vastaavasti ei-humusaineiksi (non-humic 

fraction). Hydrofiilinen jae koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, typpiyhdisteis

tä, hiilihydraateista, proteiineista ja karboksyylihapoista.

Hartseihin sitoutuneet jakeet voidaan vielä erotella eri jakeisiin käyttämällä erilaisia 

liuottimia. Erotteluprosessin kulku on esitetty kuvassa 2. Hydrofobisesta jakeesta saa

daan pH:ssa 13 natriumhydroksidilla liuotettua hydrofobiset hapot, jotka voidaan edel

leen erotella fulvo- ja humushappoihin sen perusteella liukenevatko ne pH:ssa 1. Hydro

fobiset neutraalijakeet erotetaan orgaanisella liuottimella. Transfiilisestä jakeesta vas

taavissa olosuhteissa ja samoilla liuottimilla saadaan erotettua transfiiliset neutraalit ja 

transfiiliset hapot. (Eikebrokk et ai., 2006).
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Kuva 2. Veden orgaanisen aineen erotteluprosessi XAD -hartseja ja liuottimia käyttäen. (Chow et ai., 
2005).

2.2.2 SUVA
Ominais- UV -absorbanssin (Spesific Ultra Violet Absorbance, SUVA) on todettu kor

reloivan hyvin orgaanisen aineen aromaanisuuden ja hydrofobisuuden kanssa. Eli mitä 

suurempi SUVA -arvo vedellä on sitä enemmän se sisältää aromaattisia ja hydrofobisia 

yhdisteitä. Suuri hydrofobisuus tarkoittaa yleensä hyvää NOM -reduktiota koagulaatiol- 

la. SUVA (Img'W) lasketaan kaavan 1 mukaisesti. (Eikebrokk et ai., 2006).

UV254SUVA = 100 (1)
DOC

UV254 on veden UV -absorbanssi aallonpituudella 254 nm (cm1)jossa

DOC on veteen liuenneen orgaanisen hiilen määrä (mg/l)

SUVA -arvojen perusteella voidaan arvioida veden orgaanisen aineen koostumusta ja 

ominaisuuksia. Kun SUVA -arvo on suurempi kuin 4, ilmaisee se NOM:in koostuvan 

pääasiassa hydrofobisista suurimoolimassaisista yhdisteistä. SUVA -arvon ollessa pie-
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nempi kuin 2, ilmaisee se vastaavasti NOM:in koostuvan pääasiassa hydrofiilisistä pie- 

nimoolimassaisista yhdisteistä. Taulukkoon 2 on koottu SUVA -arvojen perusteella ar

vioidut orgaanisen aineen koostumukset ja koagulaatiolla saavutettavat DOC -reduktiot. 

(Edzwald ja Tobiason, 1999).

Taulukko 2. SUVA -anejen perusteella esitettyjä annotta orgaanisen aineen koostumuksesta ja koagu
laatiolla odotettavissa olevasta DOC-reduktiosta (Edzwaldja Tobiason, 1999).

SUVAdmgV) DOC -reduktioKoostumus Koagulaatio

> 50 % alumiinilla, 

raudalla vähän 

korkeampi

Enimmäkseen humusta, 

korkea hydrofobisuus, 

suuri moolimassa

NOM hallitsee, hyvä 

DOC reduktio
>4

Seos humusta ja muita

NOM, seos hydrofobista NOM vaikuttaa, hyvä 25-50 % alumiinilla, 

ja hydro fiilistä NOM :a, tai kohtalainen DOC raudalla vähän
korkeampi

2-4
reduktioseos keskimsuuria

moolimassoja

Enimmäkseen ei 

humuksia, alhainen 
hydrofobisuus, alhainen 

moolimassa

<25 % alumiinilla, 

raudalla vähän 

korkeampi

NOM :11a vai pieni 
vaikutus, alhainen DOC 

reduktio
<2

Archer ja Singer (2006) ovat tutkineet Amerikassa laajasti raakaveden SUVA -arvojen 

ja koagulaatiossa poistuvan NOM.n välistä riippuvuutta. Heidän tulostensa perusteella 

TOC -reduktiolle voidaan esittää arvio raakaveden SUVA -arvoon perustuen. He 

totesivat pienimmillä SUVA -arvolla (< 1-2) saavutettavan TOC -reduktion olevan 35 

%, keskisuurilla SUVA -arvoilla (2-4) 40 % ja suurilla SUVA -arvoilla (> 4) 55 %. 

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin Edzwaldin ja Tobiasonin (1999) saamat tulokset 

(taulukko 2). Vesistä, joissa UV -valoa absorboivien yhdisteiden osuus on suuri, 

voidaan koagulaatiolla poistaa siis enemmän orgaanista ainesta kuin vesistä, joissa UV - 

valoa absorboivien yhdisteiden osuus on pienempi.

2.2.3 HPSEC -analyysi
Orgaanisen aineen jakeilla on erilaiset molekyylimassat. Tämä mahdollistaa yhdisteiden 

kokojaottelun kromatografi aan perustuvalla HPSEC -menetelmällä. Menetelmä ei vaadi 

kemikaalien käyttöä, joten orgaanisen aineen ominaisuudet eivät muutu (Eikebrokk et 

ai., 2006). NOM:in eri jakeet erottuvat toisistaan molekyylipainojen perusteella siten, 

että suurimman molekyylimassan omaavat yhdisteet erottuvat ensimmäisinä ja pienim-
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mät viimeisenä. Kromatografm tuloksina saadaan kromatogrammi, jonka piikkien kor

keudet kuvaavat kyseisen molekyylijakeen määrää näytteessä. Kuvassa 3 on esitetty 

Päijänteen vedestä HPSEC -analyysillä saatu kromatogrammi. (Matilainen et ai., 2002).

VW01 A. WMtaøfr-254 nm (2200001-0101 O)

IIImAU -

nlTV

2-

I

1Д-

i -

os
mi

Vili

ii__я*JO ж 5

Kuva 3. HPSEC -analyysin tuloksena saatu kromatogrammi. (Vahala et ai, 1998).

Orgaaninen aine jaetaan karkeasti kuuteen luokkaan: (I) > 5000 g/mol, (II) 4000-5000 

g/mol, (III) 3000-4000 g/mol, (IV) 1000-3000 g/mol, (V) 500-1000 g/mol ja (VI) < 500 

g/mol. Monesti käytetään myös jakoa suuri-, keskisuuri- ja pienimolekyylimassaisiin 

yhdisteisiin. Tällöin kromatogrammin piikeistä kolme ensimmäistä (1 - III) ovat suuri- 

molekyylimassaisia, piikit neljä ja viisi ovat keskisuuria ja loput piikit ovat pienimole- 

kyylimassaisia. Kaikkien piikkien korkeuksien summa (Sum Of all Peak Heights, 

SOPH) kuvaa näytteessä olevaa UV -valoa aallonpituudella 254 nm absorboivaa 

NOM:in määrää. Suomalaisista vesistä tehdyissä tutkimuksissa on saatu viidestä seit

semään piikkiä. Tämä tarkoittaa, että tutkituissa vesissä on esiintynyt viidestä seitse

mään eri molekyylimassaista yhdistettä (Matilainen et ai., 2002; Nissinen et ai., 2001). 

(Matilainen et ai., 2006).

2.3 Orgaanisen aineen poistuminen vedenpuhdistusprosessissa
Monet vedenpuhdistuksen prosesseista poistavat joko suoraan tai välillisesti vedessä

olevaa NOM:a. Sen poistamiseen käsiteltävästä vedestä on useita syitä. Eikebrokk et ai. 

(2002) mukaan orgaaninen aine
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vaikuttaa veden makuun, hajuun ja väriin

reagoi useimpien desinfiointikemikaalien kanssa heikentäen niiden tehoa 

vaikuttaa desinfiointikemikaalien kulutukseen ja sitä kautta käyttökustannuksiin 

tuottaa desinfioinnin yhteydessä haitallisia sivutuotteita (Disinfection By Pro

ducts, DBP)

vaikuttaa epäorgaanisten partikkeleiden stabiiliuteen ja poistuvuuteen 

vaikuttaa tarvittavaan koagulantin määrään 

toimii ravinnon lähteenä mikro-organismeille jakeluverkostossa 

likaa kalvosuodatusprosessin kalvoja

tukkii aktiivihiilen huokosia, heikentäen niiden suodatustulosta.

Yksikköprosessin olosuhteilla, kuten pH:lla, on todettu olevan vaikutusta siihen, mitä 

NOM:n jaetta yksikköprosessi poistaa. Yksikköprosessin tehokkuuteen vaikuttaa mer

kittävässä määrin NOM:n molekyylikokojakauma, karboksyylihappojen osuus ja hu

musaineiden määrä. Koagulaation kaimalta erityisen hankalaksi on osoittautunut poistaa 

korkeimman karboksyylipitoisuuden omaava NOM, jolla on myös suurin varaustiheys. 

(Matilainen et ah, 2002).

Suurimolekyylimassaiset yhdisteet poistuvat huomattavasti helpommin verrattuna pie

nimolekyylimassaisiin NOM -yhdisteisiin (< 500 g/mol). Tästä johtuen raakavesi, joka 

sisältää suurimolekyylimassaisia (5000-10000 g/mol) humushappoja, soveltuu hyvin 

käsiteltäväksi kemiallisella koagulaatiolla. (Matilainen et ah, 2002).

Koagulaatiossa poistuu myös jonkin verran keskisuurimolekyylimassaista ainesta. Mo- 

lekyylimassaltaan pienimmästä NOM:n osasta saadaan poistettua aktiivihiilisuodatuk- 

sessa noin kolmasosa. (Matilainen et ah, 2002).

Jos käsiteltävään veteen jää koagulaation, selkeytyksen ja suodatuksen jälkeen suurimo- 

lekyylimassaista NOM.a, sen osuus ei vähene merkittävässä määrin aktiivihiilisuoda- 

tuksessa (Matilainen et ah, 2006). Näitä jäljelle jääneitä suurimolekyylisiä yhdisteitä 

voidaan pilkkoa pienemmiksi hapettamalla. Hapetuksessa suurimolekyyliset yhdisteet 

hajoavat pienemmiksi ja voivat tällöin adsorboitua aktiivihiilisuodatuksessa.
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3 SAOSTUKSEN KEMIALLINEN PERUSTA
Saostus on yleisnimitys vedenpuhdistuksen yksikköprosessille, joka koostuu koagulaa- 

tiokemikaalin lisäyksestä, sen sekoittamisesta käsiteltävään veteen, partikkeleiden de- 

stabiloinnista, partikkeleiden yhteenliittymisistä ja yhteen liittymistä parantavasta häm

mennyksestä. Saostus on jaettavissa koagulaatioon ja flokkaukseen, joiden määritelmis

sä esiintyy eroja. Tässä työssä koagulaatiolla tarkoitetaan koagulaatiokemikaalin lisäys

tä, sekoitusta käsiteltävään veteen ja partikkeleiden destabilointia. Flokkauksella tarkoi

tetaan koagulaatiossa destabiloitujen partikkeleiden yhteenliittymistä ja hämmennystä.

3.1 Koagulaatio

3.1.1 Yleistä
Koagulaatiolla tarkoitetaan siis vedessä olevien partikkeleiden ominaisuuksien muutta

mista koagulaatiokemikaalia lisäämällä sellaisiksi, että ne saadaan poistettua käsiteltä

västä vedestä mahdollisimman hyvin seuraavissa vedenpuhdistusprosessin vaiheissa.

Koaguloinnin päämäärät ovat Edzwaldin ja Tobiasonin (1999) mukaan:

maksimoida partikkeleiden ja sameuden poisto

maksimoida TOC:n poisto ja minimoida haitallisia desinfioinnin sivutuotteita

muodostavien hiiliyhdisteiden määrä

minimoida jäännöskoagulantti

minimoida syntyvän lietteen määrä

minimoida käyttökustannukset.

3.1.2 Kolloidit ja niiden ominaisuudet
Luonnonvesissä esiintyy aina epäpuhtauksia ja erilaisia partikkeleita. Partikkelit ovat 

kooltaan hyvin erikokoisia. Partikkeleiden luokittelu suspendoituneisiin, kolloideihin ja 

liuenneisiin riippuu osittain koonmääritysmenetelmästä. Kuvassa 4 on esitetty eri par

tikkeleiden kokosuhteita. Suspendoituneet partikkelit ovat kooltaan suurempia kuin 1 - 

10 pm ja erottuvat vedestä usein jo ennen varsinaista puhdistusprosessia. Tätä pienem

mät partikkelit eivät sen sijaan poistu vedestä itsestään. Kooltaan 10 nm - 10 pm olevat 

partikkelit ovat kolloideja ja partikkelit, jotka ovat kooltaan alle yhden nanometrin luo

kitellaan liuenneiksi (Lead et ai., 1997; Crittenden et ai., 2005).
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Kuva 4. Partikkelien kokojakauma (Letterman et al., 1999).

Kolloidit voidaan jakaa lyofiilisiin, lyofobisiin ja sekakolloideihin. Kun dispersioväliai- 

neena on vesi, käytetään kahdesta ensimmäisestä nimityksiä hydrofiilinen ja hydrofobi

nen. Dispersio on eri faasissa olevien aineiden muodostama seos, esimerkiksi kiinteä 

aine nesteessäpä kolloididisperseissä partikkelikoko on 1 - 100 nm (Isoahoja Valve, 

1988). Näistä hydrofiiliset kolloidit ovat yleensä orgaanisia makromolekyylejä ja luon

teeltaan hyvin stabiileja. Stabiilisuus johtuu veden muodostamasta suojakerroksesta 

partikkeleiden ympärille, joka estää partikkeleiden törmäämisen toisiinsa ja näin myös 

niiden saostumisen. Hydrofobiset kolloidit puolestaan ovat pääasiassa epäorgaanisia 

yhdisteitä ja saostuvat varsin helposti. (Isoaho ja Valve, 1988).

Kolloidit ovat varautuneet joko positiivisesti tai negatiivisesti. Vesiliuoksissa orgaaniset 

yhdisteet ovat pääsääntöisesti negatiivisesti varautuneita. Varauksen vaikutusalue riip

puu sekä kolloidihiukkasen rakenteesta että koostumuksesta. Kun kolloidi asetetaan 

sähkökenttään, se liikkuu kohti vastakkaismerkkistä varausta. Ilmiöstä käytetään nimi

tystä elektroforeesi. (Isoahoja Valve, 1988).

3.1.3 Sähköinen kaksoiskerros
Partikkelin pintavaraus voi johtua useista eri syistä. Sen muodostumiselle on kuitenkin 

esitetty neljää päämekanismia: isomorfmen korvautuminen, rakenteellinen epätäydelli

syys, määrättyjen ionien herkempi adsorptio ja epäorgaanisten yhdisteiden ionisoitumi
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Kuva 5. Negatiivisesti varautunut partikkeli ja sitä ympäröivät elektrostaattiset varaukset ja niiden poten- 

Haalit. (Jin, 2005).
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nen partikkelin pinnalla. Kolloideilla on suuri ominaispinta-ala, mistä johtuen adsorpti

olla on merkittävä vaikutus niiden käyttäytymiseen. Ionit adsorboituvat kolloidien pin

nalle valikoidusti ja muuttavat hiukkasen pintavarausta. (Crittenden et ai., 2005; Isoaho 

ja Valve, 1988).

Vesiliuos on kokonaisuutena sähköisesti neutraali. Koska yksittäisillä kolloidihiukkasil- 

la on sähköinen varaus, täytyy liuoksessa olla vastakkaismerkkisiä ioneja tämän varauk

sen kumoamiseksi. Varautunut kolloidihiukkanen vetää näitä ioneja puoleensa ja näin 

sen ympärille muodostuu vastaioneista ulospäin harveneva diffuusiokerros. Dif- 

fuusiokerros tulee sitä paksummaksi mitä suurempi ioniväkevyys vedessä on. Kolloidin 

pintavarausta ja diffuusiokerrosta nimitetään sähköiseksi kaksoiskerrokseksi. Negatiivi

sesti varautunutta partikkelia ympäröivät elektrostaattiset varaukset ja niiden potentiaalit 

on esitetty kuvassa 5.
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Positiivisesti varautuneet ionit kiinnittyvät tiukasti negatiivisesti varautuneen kolloidi- 

hiukkasen pinnalle muodostaen kiinteän adsorptiokerroksen. Tämä adsorboituneiden 

kationien muodostama kerros tunnetaan Stemin kerroksena, josta on kuvassa 5 käytetty 

nimitystä fixed layer. Stemin kerroksen ulkopuolella vallitsee edelleen negatiivinen 

kokonaisvaraus, joka vetää lisää kationeja puoleensa ja karkottaa anioneja. Nämä katio

nit ja anionit liikkuvat diffuusion voimasta siten, että sähköiset varaukset lopulta neutra

loituvat kuljettaessa poispäin hiukkasesta. Kerrosta Stemin kerroksesta etäisyydelle, 

jossa kokonaisvaraus on nolla, kutsutaan diffuusiokerrokseksi ja se muodostaa Stemin 

kenoksen kanssa elektronisen kaksoiskerroksen. (Crittenden et ai., 2005).

3.1.4 Zeta-potentiaali
Partikkelin pintapotentiaalia ei voida suoraan mitata, mutta diffuusiokerroksen potenti

aali voidaan. Mittaus voidaan tehdä elektroforeesiin perustuvalla menetelmällä, jossa 

hiukkaset liikkuvat varauksesta riippuvalla nopeudella. Tästä diffuusiokerroksen poten

tiaalista käytetään myös nimitystä zeta-potentiaali. Menetelmässä mitataan siis varautu

neiden hiukkasten liikkumisnopeus sähkökentässä ja zeta-potentiaali lasketaan tämän ja 

tunnettujen vakioiden perusteella kaavan 2 mukaisesti (Jin, 2005). (Isoaho ja Valve, 

1988).

Алу/ц
(2)

missä Zp on zeta-potentiaali (mV)

D on nesteen dielektrisyysvakio

v|/ on elektroforeettinen nopeus (cm/s)

p on nesteen absoluuttinen viskositeetti (Ns/m2).

3.1.5 Partikkeleiden destabilointimekanismit
Käsiteltävässä vedessä olevat partikkelit ovat elektrostaattisesti stabiilissa tilassa, kun 

niiden väliset hylkivät vuorovaikutukset ovat suurempia kuin van der Waalsin vetovoi

mat. Elektrostaattisen stabiiliuden ymmärtämistä pidetään veden puhdistuksessa perus

tana koagulaatiolle. Saostumisprosessin mahdollistamiseksi partikkelit ovat siis destabi- 

loitava. Destabilointi voi tapahtua kolmella eri mekanismilla: kaksoiskerroksen tiivis

tymisellä, pintavarauksen neutraloitumisella tai adsorptiolla ja partikkeleiden välisillä 

silloilla. (Letterman et ai., 1999).
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Kaksoiskerroksen tiivistyminen
Kaksoiskenos tiivistyy, kun nesteeseen lisätään yksinkertaista elektrolyyttiä, kuten nat- 

riumkloridia. Elektrolyytin liuetessa veteen vapautuu positiivisesti varautuneita ioneja. 

Ne ovat vastakkaismerkkisiä partikkelin varaukseen nähden ja hakeutuvat siksi partik

kelia ympäröivään diffuusiokerrokseen. Kun riittävä määrä vastakkaismerkkisiä ioneja 

lisätään nesteeseen, tiivistyy diffuusiokerros ja partikkeleiden toistensa lähelle tuomi

seen vaadittava energia pienenee. Tämän mekanismin hyödyntäminen käytännössä ei 

ole järkevää, koska vaadittava suolan lisääminen nostaa veden suolapitoisuuden lähelle 

meriveden suolapitoisuutta ja tällöinkin destabiloituminen on kohtalaisen hidas. 

(Letterman et ai., 1999).

Pintavarauksen neutraloituminen/adsorptio
Kahden samanlaisen kolloidin lähestyessä toisiaan joutuvat niiden diffuusiokerrokset 

toistensa lähelle. Koska hiukkasilla on samanmerkkinen varaus, hylkivät ne toisiaan sitä 

enemmän mitä lähemmäs toisiaan ne joutuvat. Näin ollen hiukkasten törmääminen ja 

yhteen liittyminen estyy. Diffuusiokerroksen paksuutta voidaan pienentää alentamalla 

partikkelien pintavarausta, jolloin partikkelit pääsevät lähemmäs toisiaan. Tätä kutsu

taan pintavarauksen neutraloinniksi.

Pintavaraus neutraloituu, kun veteen lisätyn koagulantin vastakkaismerkkiset ionit ad

sorboituvat partikkelin pintaan. Koagulanteilla on suuri taipumus adsorboitua pinnoille. 

Suurin osa käytetyistä koagulanteista voi adsorboitua partikkelin pinnalle siinä määrin, 

että partikkelin varaus muuttuu positiiviseksi ja partikkelit alkavat jälleen hylkiä toisi

aan, eli restabiloituvat. (Letterman et ai., 1999).

Kolloidisten partikkeleiden saostuminen tapahtuu kun zeta-potentiaalin arvo on lähellä 

nollaa (Isoaho ja Valve, 1988). Crittenden et ai. (2005) mukaan saostuminen voi kuiten

kin tapahtua, kun zeta-potentiaalin absoluuttinen arvo on alle 20 mV. Käytännön kokeet 

ovat osoittaneet, että paras koagulaatiotulos ei edellytä zeta-potentiaalin arvoa nolla. 

Pilot -mittakaavan kokeissa on optimaaliseksi zeta-potentiaaliksi saatu -10 mV - +3 mV 

(Sharp et ai., 2006). Myös Ratnaweera et ai. (1999) havaitsivat tutkiessaan norjalaisten 

luonnonvesien NOM:n poistumista koagulaatiossa, että optimaalisella 

koagulanttiannoksella zeta-potantiaalin arvot poikkesivat nollasta. Tämä viittaa siihen, 

että koagulaatiossa vaikuttaa muitakin mekanismeja pintavarauksen neutraloitumisen 

lisäksi.
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Ferrisulfaatin toiminta perustuu pintavarauksen neutralisaatioon. Ferrisulfaatin rautaio- 

nit muodostavat veteen liuetessaan rautahydroksideja ja metallihydroksopolykationeja, 

jotka adsorboituvat vedessä olevien kolloidien pinnalle. Tällöin kolloidin varaus neutra- 

lisoituu ja kolloidi destabiloituu. (Pyrhönen, 1997).

Partikkeleiden väliset sillat
Partikkeleiden väliseen sillanmuodostukseen perustuva destabilointi tapahtuu, kun suu- 

rimolekyylimassainen polymeeri adsorboi itseensä useamman kuin yhden partikkelin. 

Polymeerin kohdatessa partikkelin, osa polymeerin toiminnallisista ryhmistä adsorboi

tuu partikkelin pinnalle. Jos toinenkin partikkeli pystyy kiinnittymään samaan polymee

riin, on polymeeri muodostanut partikkeleiden välille sillan. Jotta tämä olisi mahdollis

ta, on polymeerin oltava riittävän pitkä, eli vähintään kahden diffuusiokerroksen pitui

nen. Tällöin partikkeleiden väliset elektrostaattiset voimat eivät estä kiinnittymistä po

lymeeriin. Liiallinen polymeeriadsorptio voi johtaa restabilisaatioon. Polymeerin muo

dostamien partikkeleiden välisten siltojen vaikutusten todettiin olevan pieniä verrattuna 

elektrostaattisiin mekanismeihin (Yu ja Somasundaran, 1996). (Letterman et ai., 1999).

3.1.6 Koagulaatiokemikaalit
Juomaveden valmistuksessa on perinteisesti käytetty koagulaatiokemikaaleina pääsään

töisesti rauta- ja alumiinisuoloja. Kyseiset suolat ovat usein sulfaatteja tai klorideja ja 

niitä on saatavissa sekä kiinteinä että liuoksina. Liuokset ovat suositumpia, koska niiden 

annostelu on yksinkertaisempaa. Nykyisin näitä kemikaaleja on kehitetty pidemmälle 

paremman puhdistustuloksen ja kustannussäästöjen toivossa. Tässä luvussa esitellään 

sekä perinteiset koagulaatiokemikaalit että niiden uudemmat vastineet.

Veteen lisättäessä rauta- ja alumiinisuolat dissosioituvat muodostaen kolmiarvoisen

metalli-ionin ja sulfaatti- tai kloridi-ioneja kaavan 3 mukaisesti (Crittenden et ai., 2005). 

Rauta- ja alumiini-ionit hydrolysoituvat vedessä, jolloin muodostuu kyseisen metallin 

hydroksidia. Kaavoissa 4 7 on esitetty raudan hydrolyysin reaktioyhtälöt. Vastaavat 

reaktioyhtälöt pätevät myös alumiinille. Ero rauta- ja alumiini-ionien hydrolyysireak- 

tiossa on pH, jossa ne tapahtuvat. (Isoahoja Valve, 1988).

+-> Fe3++3C1"FeCl3 (3)

3+ +OH" ^ Fe(H20),0H2++H20Fe(H20)6 (4)

Fe(H20)50H2+ +OH" ^ Fe(H20)4(0H)2++H20 (5)
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Fe(H20)4(0H)2+ +0H" <-> Ре(Н20)з(0Н)з+Н20 (6)

(7)+0H" ^ Fe(H20)2(0H)4>H20Ре(Н20)з(0Н)з

Kun pH kasvaa, etenevät hydrolyysireaktiot pidemmälle (Duan ja Gregory, 2003). Eli 

alhaisessa pH:ssa hydrolyysireaktion reaktiotuotteella on suurempi positiivinen varaus 

kuin korkeassa pH:ssa tapahtuneen hydrolyysireaktion reaktiotuotteilla. Alumiinin ja 

raudan hydrolyysireaktiot ja tuotteet ovat monimutkaisia, eikä niitä vielä täysin tunneta. 

Kun hydrolyysireaktio etenee ja liuoksessa on riittävästi metalli-ioneja, voivat yksittäi

set reaktiotuotteet muodostaa kompleksiyhdisteitä. Nämä puolestaan muodostavat mik- 

rokiteitä ja metallihydroksidisakkaa. Hydrolyysireaktion tuotteet pyrkivät reagoimaan 

suuri molekyylimassaisen NOM:in osan kanssa. (Letterman et ai., 1999).

Rauta- ja alumiinisuoloja käytettäessä ei pystytä varmasti sanomaan, mitä lopputuotteita 

hydrolyysireaktiosta syntyy ja kuinka hyvin syntyneet tuotteet poistavat epäpuhtauksia. 

Tämä epävarmuus vauhditti osaltaan esihydralysoitujen koagulointikemikaalien kehit

tämistä. Niitä valmistetaan raudasta tai alumiinista, niiden reagoidessa useiden eri suo

lojen, veden ja hydroksidi-ionien kanssa kontrolloiduissa olosuhteissa. Näin valmiste

tuista koagulanteista käytetään joko nimitystä esihydralysoitu koagulantti (eng. prehyd- 

ralized coagulant) tai polyelektrolyyttikoagulantti (eng. polyelectrolyte coagulant). 

(Crittenden et al., 2005).

Näiden esihydralysoitujen koagulanttien on todettu toimivan paremmin kuin perinteis

ten rauta- ja alumiinisuolojen. Ne toimivat hyvin laajemmalla pH alueella ja lämpötilan 

muutoksilla on pienempi vaikutus niiden toimintaa. Lisäksi vastaava puhdistustulos 

saavutetaan pienemmällä kemikaaliannoksella. Osittain pienempien annosmäärien takia, 

myös jäännöspitoisuudet ovat alhaisemmat kuin perinteisillä koagulaatiokemikaaleilla. 

(Gao ja Yue, 2005).

3.2 Flokkaus
Flokkauksen tarkoituksena on edesauttaa partikkeleiden välistä vuorovaikutusta ja

muodostaa partikkelikasaumia, eli flokkeja, jotka voidaan poistaa tehokkaasti saostusta 

seuraavissa yksikköprosesseissa. Flokkaus vaatii aina partikkeleiden destabiloinnin, 

joka useimmiten toteutetaan koagulaatiolla.
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3.2.1 Flokin muodostuminen
Kun nesteessä olevat partikkelit on destabiloitu, on niiden yhteenliittyminen suurem

miksi partikkeleiksi mahdollista. Tämä flokkaukseksi kutsuttu tapahtuma voidaan jakaa 

perikineettiseen ja ortokineettiseen flokkaukseen. Perikineettisessä flokkauksessa desta- 

biloidut partikkelit törmäävät toisiinsa Brownin lämpöliikkeen vaikutuksesta. Brownin 

lämpöliikkeellä tarkoitetaan nesteessä olevien partikkeleiden lämpöliikkeen ja sähköis- 

tenvuorovaikutusten aikaan saamaa liikettä. Flokkautuminen tällä tavoin on hyvin hi

dasta ja käytännön kannalta siis varsin merkityksetön. Partikkeleiden liikettä ja näin 

ollen niiden välisiä törmäyksiä, voidaan lisätä tuomalla systeemiin ulkopuolista energi

aa, eli hämmentämällä liuosta. Tätä ulkopuolista energiaa hyödyntävää flokkausta kut

sutaan ortokineettiseksi flokkaukseksi. (Crittenden et ai., 2005).

Tarvittavan ulkopuolisen energiamäärän arviointiin on kehitetty erilaisia menetelmiä. 

Näistä ehkä käytetyin on nopeusgradienttiin perustuva energiamäärän arviointi. Sen 

esittivät Camp ja Stein (1943). Nopeusgradientti voidaan laskea kaavan 8 mukaisesti.

P
G = (8)PV

missä P on sekoittimen teho (J/s)

g on veden dynaaminen viskositeetti (Ns/m2)

V on sekoitusastian tilavuus (m3)

Mekaanisen hämmentimen nopeusgradientti voidaan laskea kaavan 9 mukaisesti 

(Pyrhönen, 1997).

G = MÇ
(9)2V/U

A on lapojen pinta-ala (m2)

v on lapojen suhteellinen nopeus veteen nähden (m/s) 

V on flokkausaltaantilavuus (m3) 

g on veden dynaaminen viskositeetti (Ns/m2)

Co on hämmentimelle ominainen vastusvakio.

missä
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3.2.2 Flokin rikkoutuminen ja uudelleen muodostuminen
Flokkauksessa muodostuneet flokit ovat heikkorakenteisia ja rikkoutuvat helposti. Täl

löin flokkien ominaisuudet, kuten koko ja laskeutuvuus huononevat. Koagulantilla on 

todettu olevan vaikutusta muodostuvien flokkien rakenteelliseen kestävyyteen. Tyypilli

sesti polyelektrolyytit muodostavat hydrolysoivia koagulantteja vahvempia flokkeja 

(Hanson ja Cleasby, 1990). Flokkien heikon rakenteen vuoksi ne pyritään johtamaan 

selkeytykseen mahdollisimman tasaisesti ilman suuria nopeusmuutoksia. Käytännön 

sovelluksissa tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Tästä johtuen on tutkittu flokkien 

uudelleenmuodostumiskykyä rikkoutumisen jälkeen.

Arvioitaessa muodostuvan flokin rakennetta on yksi tärkeimmistä parametreista liuen

neen orgaanisen hiilen (Dissolved Organic Carbon, DOC) ja raudan välinen suhde. Tut

kimuksen mukaan alhaisilla koagulanttiannoksilla voidaan päästä hyviin NOM - 

reduktiohin, mutta muodostuvan flokin rakenne on huono. Huonommalla rakenteella 

tarkoitetaan tässä tapauksessa pienempää kokoa, huonompaa laskeutuvuutta ja alhai

sempaa rakenteellista lujuutta. DOC:Fe suhteen ollessa 1,1 tai sen yli havaittiin muo

dostuneiden flokkien rakenteen paranevan. (Jarvis et ai., 2005b).

Jarvis et ai. (2005a) tutkivat rautakoagulanttien ja NOM:n muodostamien flokkien 

rikkoutumista ja uudelleen muodostumista. He havaitsivat, että rikkoutuneet Fe-NOM 

flokit eivät muodostuneet uudestaan. Tämän he päättelivät viittaavan siihen, että 

flokkien muodostumisessa vaikuttaa jokin muu mekanismi varauksen neutralisaation 

lisäksi. Jos ainoa mekanismi olisi varauksen neutralisoiminen, muodostuisivat flokit 

uudestaan sähköisten vuorovaikutusten johdosta. Myös Fitzpatric et ai. (2004) totesivat, 

että rikkoutuneet flokit eivät muodostu uudestaan.

Erilaisia polymeerejä käytetään saostuksen apuaineina ja niiden on todettu vähentävän 

flokkien rikkoutumista, eli ne tekevät muodostuvista flokeista vahvempia. Polymeerit 

eivät kuitenkaan merkittävästi paranna flokkien uudelleen muodostumista 

rikkoutumisen jälkeen. Yukselen ja Gregory (2004) havaitsivat, että polyelektrolyyteillä 

muodostetut flokit muodostuvat uudelleen paremmin kuin tavallisia koagulantteja 

käytettäessä. (Jarvis et ai., 2006).

3.3 Saostuksen apuaineet
Olosuhteissa, joissa metallisuolakoagulantit eivät tuota riittävää puhdistustulosta, voi

daan käyttää apuna tarkoitukseen soveltuvia polymeerejä. Polymeerit voivat olla joko
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orgaanisia tai synteettisiä. Ne voidaan jakaa alkuperänsä lisäksi myös niiden ioniluon- 

teen perusteella anionisiin, kationisiin ja neutraaleihin. Näistä anionisia ja neutraaleja 

polymeerejä käytetään vain apuaineina. Kationisia polymeerejä voidaan sen sijaan käyt

tää myös varsinaisina koagulantteina (Letterman et ai., 1999; Bolto ja Gregory, 2007). 

Vedenpuhdistuksessa käytössä olevat polymeerit ovat pääosin synteettisiä, koska tarvit

tavat määrät ovat kohtalaisen suuria ja synteettisten polymeerien valmistuskustannukset 

ovat huomattavasti alhaisemmat verrattuna orgaanisiin polymeereihin. Apuaineilla pyri

tään saamaan muodostuneista flokeista suurempia, painavampia ja kestävämpiä. 

(Crittenden et ai., 2005).

Saostuksen apuaineet ovat tyypillisesti partikkelimaisia aineita, kuten savi. Niitä käyte

tään erityisesti laitoksilla, joiden raakavedessä on hyvin vähän irtopartikkeleita. Niiden 

käyttö perustuu partikkeleiden toimintaan kiinnittymisalustana koagulaatiossa neutra

loiduille partikkeleille. Koska näiden apuaineiden tiheys on suurempi kuin muiden ve

dessä olevien partikkeleiden, ovat myös niiden muodostamat flokit tiheämpiä ja laskeu

tuvat nopeammin. (Crittenden et ai., 2005).

Gottfried et ai. (2008) tutkivat suodatin- ja kalvopesuvesien kierrätyksen vaikutuksia 

TOC:n poistoon. He havaitsivat, että kierrättämällä 5 - 10 % pesuvesistä prosessin al

kuun havaittiin parempi TOC -reduktio. Samalla havaittiin raakaveden SUVA -arvon 

vaikuttavat saostustulokseen. Kyseiset kokeet suoritettiin kahdella vedellä, joiden SU

VA -arvot olivat yli 4 Img 'm'1 ja 2 - 4 Img ’m"1. Näistä suuremman SUVA -arvon ve

dellä tehdyissä kokeissa havaittiin merkittävää TOC -reduktion paranemista kierrätettä

essä suodatinpesuvettä prosessin alkuun. Vastaavaa ilmiötä ei havaittu kalvopesuvesillä. 

Syyksi tälle esitettiin suodatinpesuvesien sisältämien hydrolysoituneiden metalli-ionien 

puuttumista kalvopesuvesistä. Myöskään alhaisemman SUVA -arvon vedellä tehdyissä 

kokeissa ei havaittu TOC -reduktion paranemista.
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4 SAOSTUKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

4.1 Lämpötila
Yleisesti on todettu, että hydrolysoituvat koagulantit, joihin HSY:n vesilaitosten käyt

tämä ferrisulfaattikin kuuluu, toimivat heikommin kylmässä vedessä. Pohjoisilla alueilla 

tämä on varsin suuri ongelma, koska raakavedet ovat suuren osan vuodesta kylmiä. 

Heikomman toiminnan syitä ei tarkkaan tunneta, mutta seuraavissa kappaleissa esitel

lään kirjallisuudessa esitettyjä syitä.

4.1.1 Fysikaalisten ominaisuuksien muutokset
Veden lämpötilan lasku vaikuttaa veden fysikaalisiin ominaisuuksiin. Veden viskosi

teetti, dielektrisyys ja tiheys kasvavat, kun vesi jäähtyy. Näistä ominaisuuksista ainoas

taan viskositeetti muuttuu merkittävästi veden jäähtyessä 15 °C:sta 5 °C:een, noin 38 % 

(Jin, 2005). Veden jäähtyminen vaikuttaa siis prosessin osiin, jotka riippuvat veden vis

kositeetista.

Viskositeetin ja dielektrisyyden kasvulla saattaa olla myös vaikutusta zeta-potentiaaliin 

(kaava 2). Samalla kuitenkin partikkeleiden elektroforeettinen nopeus laskee, joka osit

tain kumoaa viskositeetin ja dielektrisyyden kasvusta johtuvan zeta-potentiaalin nousun. 

Lämpötilan vaikutus zeta-potentiaaliin on tutkimuksissa osoittautunut vähäiseksi (Kang 

ja Cleasby, 1995).

Kuten kaavasta 8 käy ilmi, on nopeusgradientti riippuvainen veden viskositeetista. Tut

kimuksilla onkin pyritty selvittämään, voiko viskositeetin kasvun vaikutuksia vähentää 

esimerkiksi lisäämällä hämmennyksen tehoa ja näin siis pitämään nopeusgradientin 

arvo vakiona. Hanson ja Cleasby (1990) totesivat alumiinisulfaatilla tekemillään 

kokeilla, että nopeusgradientin vakiona pitämisellä ei voitu kumota lämpötilan laskun 

vaikutusta. Lisäksi he totesivat flokkauseron lämpötiloissa 20 °C ja 5 °C, johtuvan 

pääasiassa muutoksista flokin vahvuudessa. Myöskään lämpötilan alenemisen 

aikaansaamia muutoksia he eivät pystyneet selittämään ainoastaan fysikaalisilla 

parametreillä. Heidän tutkimuksensa perusteella koagulaation kemiallisilla olosuhteilla 

oli huomattavasti selkeämpi vaikutus.

4.1.2 Kemiallisten ominaisuuksien muutokset
Lämpötilan laskiessa useiden metallisuolakoagulanttien tasapainokonsentraatiot ja 

hydrolyysireaktioiden kinetiikka muttuvat. Kuvassa 6 on esitetty kolmen arvoisen
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Kuva 6. Raudan liukoisuus lämpötiloissa 5 C ja 25 °C eri pH arvoilla. (Kang ja Cleasby, 1995).

Lämpötilalla on myös havaittu olevan vaikutusta raudan hydrolyysireaktiotuotteiden 

jakaumaan. Rautasuolojen hydrolyysireaktiot nopeutuvat ja liukoisten rautapolymeerien 

muodostumisaika lyhenee merkittävästi lämpötilan noustessa. Hydrolyysireaktiot ovat 

kylmässäkin vedessä niin nopeita, että sillä ei ole käytännön kannalta merkitystä 

saostustulokseen. Merkittävämpää on kylmän veden vaikutus muodostuneiden flokkien 

ominaisuuksiin. (Kang ja Cleasby, 1995).

Hanson ja Cleasby (1990) havaitsivat optimisaostus- pH:n muuttuvan lämpötilan 

laskiessa 20 °C:sta 5 °C:een. Lämpötilan laskusta johtuvaa saostuksen heikentymistä 

voidaan siis heidän mukaansa pienentää nostamalla saostus- pH:ta alhaisissa lämpöti

loissa. Optimi- pH:n nousu johtuu veden ionitulon lämpötilariippuvuudesta. Veden ioni- 

tulo 25 °C:ssa on 14, mutta lämpötilan laskiessa 5 °C:een kasvaa ionitulo arvoon 14,73 

(Bandura ja Lvov, 2006; Kang ja Cleasby, 1995). Usein saostus- pH pyritään pitämään 

vakiona, jolloin tästä seuraa veden lämpötilan laskiessa negatiivisesti varautuneiden 

OH-ionien konsentraation lisääntyminen. Käytännössä pOH:n pitäminen vakiona tar

koittaa pH:n nostamista veden lämpötilan laskiessa.
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25 °C ja 5 °C välillä pieni. Lämpötilan muutos alentaa liukoisuutta 0,2 logaritmiyksik- 

köä ja siirtää liukoisuusrajaa emäksiseen suuntaan 0,4 pH -yksikköä. (Kang ja Cleasby, 

1995).
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Veden ionitulon kasvu muuttaa siis veden hydvoksyyli- ja vetyionijakaumaa. Hanson ja 

Cleasby (1990) esittivät ratkaisuksi tähän ongelmaan pOH:n pitämistä vakiona pH:n 

sijaan lämpötilan laskiessa. Heidän sekä Kangin ja Cleasbyn (1995) saamien tulosten 

perusteella pOH:n pitäminen vakiona lämpötilan laskiessa, johti lähes identtiseen flok- 

kauskinetiikkaan eri lämpötiloissa.

4.2 pH
Saostus- pH on yksi merkittävimmistä parametreista, joten sen optimoinnilla voidaan

vaikuttaa merkittävästi saostustulokseen. Optimi- pH on eri pyrittäessä maksimoimaan 

NOM:n poisto, alhaisimpaan sameuteen tai alhaisimpaan jäännöskoagulanttipitoisuu- 

teen. Optimi- pH riippuu myös käytettävästä koagulantista. Tyypillisesti rautapohjaisilla 

koagulanteilla optimi- pH on alhaisempi kuin käytettäessä alumiinipohjaisia koagulant- 

teja.

Aguiar et ai. (1995) tutkivat raakavesilähteen, koagulanttiannoksen, raakaveden NOM - 

pitoisuuden ja saostus- pH:n välisiä riippuvuuksia. He havaitisvat, että optimi- pH 

TOC:n poiston suhteen vaihteli välillä 4-5. Jäännösrautapitoisuuden suhteen optimi- 

pH oli korkeampi, 5-6. Jarvis et ai. (2005b) saivat tutkimuksessaan vastaavanlaisia 

tuloksia. He käyttivät kokeissaan koagulanttiannosta 8 mg Fe/1 ja saivat optimi- pH:ksi 

NOM:n poiston ja jäännössameuden suhteen 4 - 4,75. He eivät ole raportoineet 

lämpötilaa, jossa kokeet on suoritettu.

Kuten luvussa 3.1.6 mainittiin, on rautakoagulanttien hydrolyysireaktioiden eteneminen 

pH riippuvaista. Mitä korkeampi pH sitä pidemmälle hydrolyysireaktiot etenevät ja näin 

alentavat hydrolyysituotteen varausta. (Duan ja Gregory, 2003).

4.3 Flokkien ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät
Flokkien ominaisuuksista käytännön kannalta tärkeimpiä ovat niiden koko, tiheys ja 

vahvuus. Perinteisesti on ajateltu, että suuremmat flokit ovat prosessin kannalta parem

pia. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Suurempien flokkien paremmuusajattelu on 

helppo ymmärtää, koska suuret flokit ovat silmämääräisesti helpoiten havaittavissa. 

Tietysti on otettava huomioon mitä erotusmenetelmää flokkien poistoon käytetään. 

Vaakaselkeytykseen ja flotaatioon parhaiten soveltuvien flokkien ominaisuudet poik

keavat toisistaan merkittävästi. Flotaatiota varten flokeista pyritään tekemään mahdolli

simman tasakokoisia ja pieniä, jotta ilmakuplat tarttuvat niihin hyvin ja jaksavat nostaa 

ne pinnalle. Vaakaselkeytystä varten flokeista pyritään saamaan mahdollisimman tihei
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Huono tiivistyminen

Kalsiumin ja Mangaanin sitoutuminen

hvyä peittävyys 
Useita vaikutuksia 
Rippuu annoksesta

Partikkelit pysyvät erillään 
HydroÄsiä materiaaleja 
Riippuu etäisyyksistä

Useita vaikutuksia

Useita vaikutuksia
Rippuu nopeusgradientista (G), + suurilla Gn arvoilla

Vesi komponentit
Hydrofiilinen materiaali 
Epäisometriset partikkelit

(kuten kiille, kuidut, rihmalevät) 
Mikroepäpuhtaudet 

Alkaliteettikoxuus 

DOC/NOM 

Koagulanttiin liittyvät 
Suuri varauksiset tyypit 
Esihydralysoidut 
Hydro joivat 

Destabitointi
Lähellä ensimmäistä minimiä 
Toissijainen minimi 
Sweep flokki 
Yhtyminen

Optimini koagulaatio 
Ftokkauspolymeeri
Partikkelimaiset ameet, mineraaleista johtuva sameus
Pikasekoitus
Fbkkaus

Hidashiva flokkaus

Sharp et ai. (2006) tutkivat zeta-potentiaalin vaikutusta muodostuvien nokkien 

kestävyyteen. He havaitsivat, että minimoimalla zeta-potentiaali saatiin vahvempia 

flokkeja. He myös totesivat, että riippumatta flokin koosta, kestävimmät flokit 

muodostuivat zeta-potentiaalin aivolla -3,3 mV ja heikoimmat +5,1 mV. Tulos eroaa 

aikaisemmin esitetyistä tuloksista, joiden mukaan suuremmat flokit ovat heikompia.
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tä, koska mitä tiheämpi partikkeli on, sitä nopeammin se laskeutuu ja näin vaakaselkey- 

tyksen tulos paranee.

Flokkien kokoa ja tiheyttä tutkittaessa on todettu flokkien tiheyden pienenevän niiden 

koon kasvaessa (Letterman et ai., 1999). Flokkien kestävyyden on puolestaan todettu 

lisääntyvän niiden tiheyden kasvaessa (Bacheja Gregory, 2010). Näistä syistä flokkien 

tiheys on käytännön kannalta merkittävin yksittäinen flokkien ominaisuus.

Bache ja Gregory (2010) ovat koonneet artikkelissaan eri tekijöiden vaikutuksia 

flokkien tiheyteen. Heidän listaamansa tiheyteen vaikuttavat tekijät ja niiden 

vaikutukset on esitetty taulukossa 3. Taulukon viimeisellä rivillä esiintyvä tenni 

hidastuva flokkaus, tarkoittaa flokkausta, jossa nopeusgradientin, kaava 9, arvo 

pienenee flokkauksen edetessä.

Taulukko 3. Flokkien tiheyteen vaikuttavat tekijät ja kuinka eri tekijät vaikuttavat. (Bache ja Gregor)’,
2010).

Tekijä Vaikutus Kommentti
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Myös alhaisen lämpötilan on todettu vaikuttavan negatiivisesti flokkien vahvuuteen 

(Hanson ja Cleasby, 1990).
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5 KOKEET

5.1 Laitosmittakaavan kokeet
Seuraavissa luvuissa on esitelty tämän tutkimuksen kannalta olennaisimmat osat Pitkä

kosken vedenpuhdistuslaitoksen prosessista, laitosmittakaavan kokeiden koejärjestelyt 

ja niistä johtuvat muutokset prosessin normaaliin toimintaan. Lisäksi luvuissa on kuvat

tu käytetyt analyysit ja määritykset.

5.1.1 Pitkäkosken vesilaitoksen alkukemikalointiprosessin kuvaus
Yleiskuvaus
HSY:n Helsingin vesilaitokset saavat vetensä Päijänteestä Päijänne-tunnelia pitkin. Ve- 

denottokohta sijaitsee Päijänteen Asikkalanselällä 26 m syvyydessä 350 m päässä ran

nasta. Vesi johdetaan pääkaupunkiseudulle maailman pisimmässä yhtenäisessä kallio- 

tunnelissa. Päijänne-tunneli päättyy pystykuiluun Pitkäkosken vesilaitoksella. Pystykui- 

lusta osa raakavedestä johdetaan edelleen kalliotunnelia pitkin Vanhankaupungin ve- 

denpuhdistuslaitokselle. (HSY, 2011).

Ennen pystykuilua Päijänne-tunneli yhtyy Silvolan tekoaltaaseen, joka on osa HSY:n 

vedenhankintajärjestelmää. Normaalitilanteessa, kun Päijänne-tunneli on käytössä, toi

mii Silvolan tekoallas tasausaltaana. Jotta Silvolan vedenlaatu pysyisi hyvänä, kierräte

tään osa Päijänne-tunnelista otettavasta vedestä sen kautta. Tämän johdosta Silvolan 

altaan pinta vaihtelee +41,80 m ja +41,90 m välillä. Silvolasta otettavan veden osuus 

pyritään pitämään alle 10 % kokonaisraakavesimäärästä altaan pintaa laskettaessa. Tä

mä johtuu siitä, että vaikka Silvolaan johdetaankin samaa vettä kuin mitä laitoksille 

otetaan Päijänne-tunnelista, on Silvolasta otettavan veden kemialliset ominaisuudet eri

laiset. Suurempi osuus käsiteltävässä vedessä aiheuttaisi muutoksia kemikalointiin vesi

laitoksilla.

Pitkäkoskella raakavesi johdetaan ensimmäiseksi alkukemikalointikaivoon, jossa siihen 

on mahdollisuus syöttää kalkkivettä. Normaalitilanteessa kalkkivettä ei syötetä alkuke

mikalointikaivoon. Alkukemikalointikaivosta vesi jaetaan osastoille PK1 ja PK2 siten, 

että noin 60 % raakavedestä käsitellään PKLllä ja 40 % PK2:lla.

Vesi tulee osastoille tulokourussa, josta se johdetaan hämmennysaltaisiin, jotka ovat 

PKLllä viisi- ja PK2:lla neljäosaiset. Pitkäkoskella hämmennysaltaissa on kussakin 

oma pystyasenteinen porttihämmennin. Hämmentimien pyörimisnopeudet hidastuvat
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selkeytysaltaita kohti mentäessä. Hämmennyksestä vesi johdetaan selkeytykseen 

PKl:llä aukkojen ja PK2:lla rakojen kautta. Osaston PK1 hämmennys- ja selkeytysal

taan väliset reiät on esitetty kuvassa 7 ja osaston PK2 raot kuvassa 8.

JFÍ:
- ¿

Kuva 8. PK2:sen hämmennys- ja selkeytysaltai

den väliset raot selkeytysaltaasta päin kuvat

tuna.

Kuva 7. PK 1:sen hämmennys- ja selkeytysaltai

den väliset aukot selkeytysaltaasta päin kuvat

tuna.

Pitkäkoskella on selkeytysmenetelmänä vaakaselkeytys, joka on toteutettu kaksikerrok

sisella allasrakenteella. Tämä tarkoittaa sitä, että hämmennyksen jälkeen vesi johdetaan 

altaisiin, jotka sijaitsevat päällekkäin (kuva 9). PKl:llä vesi nousee ala-altaista kapeaa 

väylää pitkin samalle tasolle yläaltaiden vesipinnan kanssa. Selkeytetty vesi poistetaan 

altaasta ylivuotoreunan avulla ja johdetaan hiekkasuodatukseen. PK2:lla selkeytetty vesi 

poistetaan molemmissa kerroksissa altaiden päästä putkea pitkin. Ala- ja yläaltaat toi

mivat siis PK2:lla yhden yhtenäisen altaan tavoin. Molempien osastojen altaiden di

mensiot on esitetty taulukossa 4. Taulukon mitat ovat allaskohtaisia, jos toisin ei maini

ta.
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Т-ГТШ
Yläallas

Ala-allas

Kuva 9. Kaaviokuva PKl:n kaksikerrosselkeytysaltaista.

Taulukko 4. Osastojen PK1 ja PK2 selkeytysaltaiden lukumäärät ja selkeytysallaskohtaiset dimensiot. 
(Kaartinen & Keso, 1990 (päiv. 1997))

Osasto PK1 PK2

Lukumäärä (kpl) 

Syvyys(m)

Pituus (m)

Altaan tilavuus (m3) 

Yhteinen tilavuus (m3) 

Altaan pinta-ala (m2) 

Yhteinen pinta-ala (m2)

12 8
3.05-2.75 3.70-3.10

32,25 40.9

1520 2200
18240 17600

510 650

6120 5200

Selkeytyksen jälkeen vesi johdetaan hiekkasuodatukseen, jossa vedestä erotetaan sel

keytyksestä läpi tulleet flokit. Hiekkasuodattimia on kahta selkeytysallasta kohden neljä 

kappaletta. Selkeytetty vesi on kuitenkin mahdollista johtaa myös muihin osaston hiek- 

kasuodattimiin, koska kaikki osaston selkeytetty vesi kootaan koko osaston läpi kulke

vaan kokoomaputkeen. Selkeytetyn veden jakautumiseen hiekkasuodatukseen vaikuttaa 

siis yksittäisen selkeytysaltaan virtaama.

Pitkäkoskella hiekkasuodatus on niin sanottu pikasuodatus, jossa vesi johdetaan suodat

timille yläkautta ja se valuu painovoimaisesti hiekkapatjan läpi. Suodattimet pestään 

vastavirtahuuhtelulla määräväliajoin tai kun suodattimen paine-eromittaus osoittaa suo

dattimen likaantuneen. Suodattimien pesuvetenä käytetään verkostovettä. PK1 :n ja 

PK2:n hiekkasuodatukset ovat toiminnaltaan identtisiä. Osastojen vedet yhdistetään 

hiekkasuodatuksen jälkeen ja veden pH säädetään optimaaliseksi otsonointia varten.

Alkukemikalointiprosessi
HSY käyttää vedenpuhdistuslaitoksillaan saostuskemikaalina Kemiran valmistamaa 

ferri sul faatti a. Normaalitilanteessa ferrisulfaattia syötetään Pitkäkosken vedenpuhdistus-
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laitoksella 2,0 x raakaveden КМпОд -lukua vastaava annos. Ferrisulfaatin ominaisuuk

sia on listattu taulukkoon 5.

Taulukko 5. Ferrisulfaatin omnaisuuksia. (Kemira, 2011).

Parametri

Valmistaja 

Kauppanimi 

Kemiallinen kaava 

Rautapitoisuus Fc3t (p. %) 

Tiheys (kg/m3)

Kemira

Kemira PIX-322 

Fe2(S04)3 
12,5±0,3 

1575±50

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella ferri sulfaatti on varastoituna erilliseen rakennuk

seen, josta se pumpataan putkistoja pitkin osastoille PK1 ja PK2. Molemmille osastoille 

on rakennettu kaksi syöttö!injaa, joissa kaikissa on omat syöttöpumppunsa. Ferrisulfaa

tin häiriötön siirto ja tehokas sekoittuminen käsiteltävään raakaveteen varmistetaan lai

mentamalla ferrisulfaattia kahdessa vaiheessa prosessista johdetulla hiekkasuodatetulla 

vedellä. Ensimmäisessä vaiheessa lisätään laimennusvettä suhteessa 1:5, jolloin häiriö

tön siirto putkistoja pitkin on mahdollista. Toinen laimennus (1:50) tehdään vasta juuri 

ennen kemikaalin syöttöä raakaveteen. Ferrisulfaatin syöttöpisteen jälkeen tulokourussa 

on pohjakynnys, joka saa osastolle tulevan veden pyörteilemään. Erillistä pikasekoitusta 

laitoksella ei ole. (Ala-Peijari, 2001).

Selkeytysaltaisiin kertyvä sakka poistetaan altaista noin 2900 h (120 vrk.) välein. Sakan 

poistamiseksi selkeytysallas otetaan pois käytöstä ja se tyhjennetään tasausaltaan kautta 

viemäriin. Osa sakasta ei kulkeudu itsestään tyhjennyksen yhteydessä pois altaasta, 

vaan vaatii huuhtelua. Altaan tyhjennys, pesu ja täyttö kestävät yhteensä noin 32 tuntia. 

Tämän ajan pesussa olevan altaan virtaama jaetaan osaston muille altaille, jolloin niiden 

pintakuormat nousevat. Arvio selkeytysaltaan pesun vaatimista henkilötyötunneista ja 

työn eri vaiheiden kestoista on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Arvio selkeytysaltaan pesuun kuluvista henkilötyötunneista ja työn eri vaiheiden kestoista. 

(Åijäläinen, 2012).

Työväille Henkilötyötunnit (h) Työväilleen kesto (h)

Tyhjennys

Pesu

Täyttö

Yhteensä

0,5 18

2 2
0 12-14

32-342,5
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Selkeytysallas 1 

Selkeytysallas 2 

Selkeytysallas 10 

Selkeytysallas 12

200
450

200
450

Veden orgaanisen aineen poistumisen tehostamista tutkittiin laitosmittakaavassa seuraa- 

via parametreja muuttaen: sekoitus, ferrisulfaattiannos ja lämpötila. Tutkimus tehtiin 

kahdessa eri koejaksossa. Ensimmäisellä koejaksolla raakaveden lämpötila laski 10,7 - 

6,3 °C. Toisella koejaksolla raakaveden lämpötila vaihteli välillä 4,3 - 2,8 °C. Koejak- 

sot, niissä tehdyt muutokset ferri sulfaatin syöttömääriin ja raakaveden lämpötilan muu

tokset on esitetty taulukossa 8.
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Nykyisellä pesuvälillä altaita pestään yksi viikossa. Jos altaiden kapasiteettia nostetaan, 

joudutaan altaiden pesuvälejä lyhentämään. Eniten kapasiteetin nosto vaikuttaa kuiten

kin pesun aikana muille altaille jaettavan vesimäärän kasvuun. Nykyisillä virtaamilla 

altaan mennessä pesuun tasataan sen virtaama muihin selkeytysaltaisiin, joka tarkoittaa 

allasta kohden 18 m Vh. Nostetulla kapasiteetilla tasattava virtaama olisi 450 m3/h, joka 

vastaa 41 nr/h lisäystä allasta kohden.

5.1.2 Koejärjestelyt
Laitosmittakaavan kokeita varten valittiin osastolta PK1 neljä selkeytysallasta (altaat 

1,2,10 ja 12), joista kaksi sijaitsevat osaston alkupäässä lyhyen viipymän alueella (1 ja 

2) ja toiset kaksi osaston kauimmaisessa päässä pitkän viipymän alueella (10 ja 12). 

Tulokouruun on kuitenkin asennettu ohjauslevy, jotta veden viipymä eri altaisiin olisi 

tasaisempi. Ohjauslevystä johtuen osastolle tuleva vesi menee ensimmäisenä selkey

tysaltaaseen 3. PKl.en veden tulojäijestelyt ja selkeytysaltaiden sijainnit on esitetty 

liitteessä 1.

Valituista altaista altaiden 2 ja 12 pintakuormat nostettiin tasolle 0,8 - 1 m/h, mikä vas

taa allaskohtaista virtaamaa 408 - 510 m Vh. Kyseisten altaiden virtaamat asetettiin lai

toksen ohjausjärjestelmästä 450 mVh:ssa, jolloin automaatiojärjestelmä pitää altaan vir

taaman kyseisessä arvossa säätämällä tuloventtiiliä. Seurantaan valittujen selkeytysal

taiden virtaamat ja pintakuonnat on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Valitut selkeytysaltaat, niiden virtaamat sekä pintakuormat.

Virtaama (m3/h) Pinta-ala (m2)Allas Pintakuonna (nVh)

O
 O 

O
 O 
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Taulukko 8. Koejaksojen ajankohdat, tehdyt muutokset ferrisulfaatin syöttömääriin ja raakaveden lämpö
tilan muutokset.

1. koejakso 2. koejakso
Vaihe

Muutos "C Muutos °Cpvm pvm

Ei muutoksia Ei muutoksia0 11.10.-14.11. 10,7-10,6 3.1.-5.1. 4,3-4,2

11.1.-
Sekoitus SekoitusI 20.10.-28.10. 10,4-9,7 3,8-3,220.1.

Ferriannoksen lisäys 
2,2 xKMn04-luku + 2.11.-11.11. 

sekoitus

Femannoksen lisäys
2,2 XKM11O4-luku +

. 6.2. 
sekoitus

26.1.-
II 9,0 - 8,5 3,1 -3,0

Femannoksen lisäys 
2.4 ХКМПО4 -luku + 16.11. - 25.11. 

sekoitus

Femannoksen lisäys 
2,4 x KMn04 -luku + 

sekoitus

8.2,-
3,0-2,9III 8,3 - 7,8

18.2.

Femannoksen lisäys 

2,6 x KM ПО4 -luku + 30.11. - 9.12. 

sekoitus

Femannoksen lisäys 

2,6 xKMn04 -luku + 

sekoitus

22.2. -
IV 7,3 - 6,3 2,9-2,8

27.2.

Mittausvaiheita tehtiin viisi kappaletta raakaveden lämpötilan laskiessa 10,7 °C:sta 6,3 

°C:n ja toiset viisi, kun raakaveden lämpötila oli kylmimmillään 4,3 °C - 2,8 °C. En

simmäisessä vaiheessa tarkasteltiin ainoastaan sekoituksen tehostamisen vaikutuksia 

asentamalla PKl:sen tulokouruun moottoroitu sekoittaja. Sekoittajan tekniset tiedot on 

esitetty taulukossa 9 ja itse sekoittaja kuvassa 10. Seuraavissa vaiheissa lisättiin ferrisul

faatin syöttöä vastaamaan annostusta 2,2 x raakaveden КМПО4 -luku, 2,4 x raakaveden 

КМПО4 -luku ja 2,6 x raakaveden КМПО4 -luku. КМПО4 -lukuun perustuvaa annostusta 

käytetään, koska raakaveden ominaisuudet muuttuvat sen mukaan lasketaanko vai nos

tetaanko Silvolan tekoaltaan pintaa. Saostuskemikaalikertoimia vastaavat kemikaalian- 

nokset on esitetty taulukossa 10.
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MovesMerkki

Teho (kW) (220-240 V) 

Taajuus (Hz) 

Pyörimisnopeus (rpm) 

Potkurin halkaisija (mm)

I

0200

Kuva 10. PK1.I1 tulokoumun asennet

tu moottoroitu sekoittaja.

Taulukko 10. Saostuskemikaalikertoimia vastaavat annosmäärät.

S
Taulukko 9. PKl. n tulokoumun asennetun moottoroidun sekoit

tajan tekniset tiedot.TTt.

Parametri

Näytteet otettiin laitokselle tulevasta raakavedestä, kutakin selkeytysallasta edeltävistä 

hämmennysaltaista, selkeytysaltaista lähtevästä vedestä, sekä ylä- että ala-altaasta ja 

PK1 osaston hiekkasuodatetusta vedestä. Näytteenottopisteet, hiekkasuodatetun ja raa

kaveden näytepistettä lukuun ottamatta on esitetty liitteessä 1.

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella on normaalisti käytössä niin sanottu hapotettu 

ferrisulfaatti. Ferrisulfaattiin on siis lisätty rikkihappoa 2,5 % (Hiillos, 2012), jolloin 

alkukemikalointi pH saadaan optimialueelle pienemmällä kemikaalimäärällä. Mittaus- 

jaksoissa nostettu ferri sulfaatin syöttömäärä laski alkukemikaloinnin pH:n liian alhai

seksi, vaikka siirryttiin käyttäniään hapotonta ferrisulfaattia. Tästä johtuen alkukemika

loinnin pH:n saamiseksi optimialueelle, otettiin käyttöön alkukalkin syöttö. Kertoimen

2,2 ferrisulfaattiannoksella alkukalkkia syötettiin vakiomäärä 6 m Vh, koska tarvittava 

kalkin lisäys oli niin pieni, ettei se ollut kalkinsyöttöventtiiIin säätöaineella. Jaksoissa 

kolme ja neljä alkukalkin syöttöä säädettiin automaatio-ohjauksella ja vastaavat syöttö- 

määrät olivat noin 11 ja 18 m Vh.
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Raakavesi

Häml

Häm2

Häm 10 

Häml2

Se 1kl

Selk2

SelklO

Selkl2

H.suod.

pH
Määritys perustuu standardiin SFS 3021:1979. Standardista poiketen pH-arvo mitattiin 

elektronisella pH-mittarilla. Mittauksissa käytettiin lasielektrodia (Metrohm), jossa oli 

täyttöliuoksena 3 mol/l kaliumkloridia (KC1, Metrohm). Tulokset ilmoitetaan kahdella 

desimaalilla. Laitteisto tarkistetaan päivittäin puskuriliuoksella ja huolletaan viikoittain.

Sameus
Menetelmä perustuu standardiin SFS-EN 27027:2000 ja laitteen (HACH 2100AN) käyt

töohjeeseen. Laite mittaa sironnutta tai absorboitunutta valoa ja sen mittausalue on 0- 

1000 FNU (Formazin Nephelometrie Units). FNU -yksikkö on arvoltaan yhtä suuri kuin 

FTU -yksikkö (Formazin Turbidity Unit). Tulokset ilmoitetaan 0,01 FTU:n tarkkuudel

la, kun sameus on alle 0,99 FTU ja 0,1 FTU:n tarkkuudella, kun sameus on välillä 1,0 - 

9,9 FTU. Menetelmän määritysraja on 0,03 FTU ja mittausepävarmuus on 15 %. Mitta

uslaite kalibroidaan neljä kertaa vuodessa ja aina kun epäillään laitteen tarkkuutta.

Paljon irtopartikkeleita sisältävien näytteiden sameuden määritys on hankalaa, koska 

hiukkaset laskeutuvat nopeasti kyvetin pohjalle. Tämä aiheuttaa helposti negatiivista 

virhettä mittauksiin. Tällaisten näytteiden sameuslukema tulisi ottaa mahdollisimman
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Tutkimuksen aikana selkeytysaltaiden 1, 2 ja 12 tulokset, esimerkiksi sameudet, heik- 

kenivät niin merkittävästi, että altaat oli pestävä. Selkeytysaltaat 1 ja 12 pestiin ensim

mäisen koejakson jälkeen. Selkeytysallas 2 pestiin kylmän veden koejakson aikana Vai

heiden Oja I välissä. Selkeytysallas 10 oli siis koko koejakson pesemättä.

5.1.3 Analyysit ja määritykset
Taulukossa 11 on yhteenveto vesinäytteille tehdyistä analyyseistä ja määrityksistä näy- 

tepaikkakohtaisesti. Tarkemmat kuvaukset analyyseistä ja määrityksistä on esitetty alla.

Taulukko 11. Tutkimuksessa tehdyt fysikaalis-kemialliset määritykset näytepisteittäin.

Analyysi pH sameus UV-absorbanssi TOC rautajäännös alkaliteetti KMn04 -luku
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nopeasti ylös ennen kuin hiukkasten laskeutuminen alkaa. Tässä tutkimuksessa kaikki 

näytteet, hiekkasuodatetun veden näytettä lukuun ottamatta, sisältävät irtopartikkeleita.

UV -absorbanssi
Menetelmä perustuu teoksessa Standard Methods for Examination of Water and Was

tewater, 5910 В (1995) esitettyyn ohjeeseen. Näytteen UV -absorbanssi mitataan spekt- 

rofotometrillä aallonpituudella 254 nm. Tulos ilmaisee vedessä olevien UV -valoa aal

lonpituudella 254 nm absorboivien yhdisteiden määrän.

KMn04-luku
Menetelmä perustuu standardiin SFS 3036 (1981) ja sillä voidaan kuvata vedessä olevi

en kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Tunnettu määrä kaliumper

manganaattia (КМПО4) lisätään rikkihapolla (H2SO4) happamaksi tehtyyn näytteeseen. 

Näytettä pidetään 20 minuuttia kiehuvassa vedessä, jolloin näytteen hapettuvat aineet 

pelkistävät osan permanganaatista. Pelkistymätön permanganaatti määritetään jodomet- 

risesti titraamalla (Metronohm Titrino 794). Tulokset ilmoitetaan yksikössä mg/l kah

den merkitsevän numeron tarkkuudella. Menetelmän mittausepävarmuus on permanga- 

naattiluvun ollessa alle 5 mg/l 20 % ja permanganaattiluvun ollessa alle 30 mg/l 10 %.

Alkaliteetti
Alkaliteetin määritys perustuu standardiin ISO 9963-1:1996. Määrityksessä mitataan 

kokonaisalkaliteettia, joka kuvaa veden vetykarbonaatti-, karbonaatti- ja hydroksidikon- 

sentraatiota. Määritys tehdään titraattorilla (Metrohm Ttruno 794) titraamalla 100 ml 

näytettä 0,02 mol/l kloorivetyhapolla (HC1) potentiometrisesti pH-arvoon 4,5. Tulokset 

ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella alkaliteetin ollessa alle 1 mmol/1. Menetel

män epävannuus on 28 %, kun alkaliteetti on alle 0,3 mmol/1.

TOC
Menetelmä perustuu standardiin SFS-EN 1484:1997 ja TOC -analysaattorin (Schimad- 

zu VCPH-TOC) käyttöohjeeseen. Vedessä oleva orgaaninen hiili hapetetaan hiilidioksi

diksi polttamalla 680 °C asteessa. Epäorgaaninen hiili poistetaan näytteestä tekemällä se 

happamaksi ja kuplittamalla. Tulokset ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella pitoi- 

suusalueella 0-10 mg/l. Menetelmän mittausepävarmuus on pitoisuusalueella 0,4 - 6,0 

mg/l 15 % ja pitoisuusalueella 6,0 - 10,0 mg/l 11 %.

Rautajäännös
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Määritys standardin ISO 17294-2 mukaan (ICP-MS). Analyysi teetettiin MetropoliLa- 

bissa. Määrityksen epävarmuus on 15 %.

HPSEC
HPSEC -näytteet otettiin kunkin mittausjakson viimeisenä perjantaina kaikista näytteis

tä lukuun ottamatta hämmennysaltaista otettuja näytteitä ja kylmän veden lähtötilanteen 

näytteitä. Analyyseissä käytettiin Hewlett Packardin korkean erotuskyvyn nestekroma- 

tografia (HPLC-1100) ja TSK-GEL -kolonnia (G3000SW 7,5 mm x 30 cm). Detekto

reina käytettiin diodirividetektoria (DAD-detektori) aallonpituudella 254 nm. Näytteet 

suodatettiin ultrapuhtaalla vedellä huuhdellun 0,45 pm suodattimen (Supor PES) läpi 

kolonnin tukkeutumisen estämiseksi ja pakastettiin odottamaan analysointia. Analyysit 

teetettiin MetropoliLabissa. Näytteiden pakastamisella ei ole todettu olevan vaikutusta 

tulosten luotettavuuteen (Matilainen et ai., 2002).

Elokin mikroskopointi
Mikroskopoinnilla pyrittiin selvittämään kuinka flokkien koko kehittyy koagulaatioke- 

mikaalin lisäämisestä selkeytysaltaaseen, ja kuinka viipymä vaikuttaa flokkien kokoon. 

Näytteet haettiin viidestä pisteestä (liite 1): tulokourusta kemikaalin lisäyksen jälkeen, 

selkeytysaltaan 1 alusta ja sitä edeltävästä viimeisestä hämmenninaltaasta ja selkey

tysaltaan 10 alustaja sitä edeltävästä viimeisestä hämmennysaltaasta. Näytteet otettiin 

noin 30 cm syvyydestä.

Näytteet otettiin Schott -pulloihin ja annettiin niiden seistä huoneen lämmössä noin 2 

tuntia ennen mikroskopoinnin aloittamista. Kustakin näytepalosta pipetoitiin kolme 

näytettä 2 ml Eppendorf -putkiin käyttämällä pasteur -pipettejä. Eppendorf -putkista 

näytteet pipetoitiin preparaattilasille käyttämällä Finnpipettiä, jonka kärjestä leikattiin 

osa pois. Suuaukkoa suurennettiin, koska alustavissa kokeissa todettiin pipetoinnin rik

kovan tarkasteltavia flokkeja. Kustakin Eppendorf -putkesta mikroskopoitiin kaksi näy

tettä. Mikroskopoinnit tehtiin Nikonin mikroskoopilla (type 120) suurennoksella 10 x 

ilman peitinlasia. Näytteitä haettiin päivittäin 7.11. - 25.11. Tänä ajanjaksona raakave

den lämpötila laski 8,8 °C:sta 7,8 °C:een.

Visuaalista vertailua varten näytteistä otettiin valokuvat mikroskoopin katseluokulaarin 

lävitse tavallisella digikameralla (Canon 1XUS 100 IS). Kuvia otettaessa ei käytetty 

kameran zoomia.

5.2 Astiakokeet
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5.2.1 Koejärjestelyt
Astiakokeita tehtiin sekä lämpimällä että kylmällä vedellä. Kokeissa käytettiin Pitkä

kosken raakavettä ja saostuskemikaalina käytettiin hapotonta ferrisulfaattia, jota lai

mennettiin suhteessa 1:50. Laimennos tehtiin Pitkäkosken prosessin mukaisesti laitok

sen hiekkasuodatettuun veteen. Ferrisulfaatin hydrolysoitumisen vaikutusten minimoi

miseksi kemikaalilaimennos tehtiin juuri ennen kokeiden aloitusta.

Saostuksen pH:ta säädettiin 0,1 M rikkihapolla ja Pitkäkosken vesilaitoksella valmiste

tulla kalkkivedellä. pH:n säätö tehtiin saostuskemikaalin lisäyksen jälkeen hämmennys- 

vaiheen alussa. Lämpimän veden kokeita varten näytevesi lämmitettiin huoneen läm

pöiseksi vesihauteessa ja kylmän veden kokeita varten vesiastiat upotettiin lumihautee- 

seen. Kokeiden sekoitusjaksojen pituudet ja kierrosnopeudet olivat:

pikasekoitus 20 s, 400 rpm 

hämmennys 30 min, 50 rpm 

laskeutus 30 min.

Kylmällä vedellä laskeutusaika oli pidempi, koska muodostuneet flokit laskeutuivat 

huonommin.

Jokaisesta astiasta otettiin flokkien laskeuduttua 100 ml näyte, josta määritettiin seuraa- 

vana päivänä UV -absorbanssi luvussa 5.1.3 kuvatulla menetelmällä, jotta nähtiin saos- 

tusprosessin tapahtuneen. Vesinäytteitä säilytettiin yön yli jääkaapissa.

Zeta-potentiaalianalyysi tehtiin laskeutuneille flokeille, jotka siirrettiin ensin pasteur - 

pipetillä 3 ml muovisiin näyteputkiin ja sieltä edelleen kyveniin (DTS 1060 C, clear 

disposable zelaceli). Ennen kyvettin pipetointia näytettä ravisteltiin, jotta flokit olisivat 

tasaisemmin jakautuneina.

5.2.2 Zeta-potentiaalianalyysi
Zeta-potentiaalianalyysit tehtiin Malvemin Zetasizer laitteistolla (Zetasizer nano, Mal

vern). Kustakin näytteestä tehtiin viisi rinnakkaismittausta, joiden keskiarvo ilmoitettiin 

tuloksena. Jokaiselle mittaukselle laitteisto teki vähintään kymmenen mittausta tai niin 

monta kunnes kahden peräkkäisen mittauksen tulokset olivat samat. Useissa näytteissä 

havaittiin zeta-potentiaalin muuttuvan merkittävästi rinnakkaisnäytteiden välillä. Tämä 

otettiin huomioon tuloksia käsiteltäessä siten, että selvästi poikkeavat rinnakkaistulokset 

jätettiin pois laskettaessa keskiarvoja.
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6 TULOKSET

6.1 Yleistä
Tässä luvussa käsitellään ensin pintakuorman noston ja kemikalointimuutosten vaiku

tukset erikseen kummassakin koejaksossa. Seuraavaksi vertaillaan raakaveden lämpöti

lan aiheuttamia muutoksia, muutoksia orgaanisen aineen pitoisuuksissa ja kokojakau

massa sekä altaiden sijainnin ja kerroksellisuuden vaikutuksia. Lopuksi käsitellään vielä 

flokkien rikkoutumista ja astiakokeissa saatuja tuloksia.

Tulokset on laskettu keskiarvoina kullekin koevaiheelle kaikista vaiheen aikana otetuis

ta näytteistä. Näin saatiin pienennettyä prosessissa koejakson aikana tapahtuvaa vaihte

lua. Kemikalointimuutosten, pintakuorman noston ja raakaveden lämpötilan laskun vai

kutuksia tarkasteltaessa, on selkeytysaltaiden eri kerrosten analyysituloksista laskettu 

keskiarvo. Eri kerrosten toiminta on tarkasteltu erikseen luvussa 6.7.

Tuloksia esittävissä kuvaajissa on selkeytysaltaista käytetty lyhennettä SA ja korkea 

kuormitteisten altaiden perään lisäksi merkitty ”k”. Eri kerrosten toimintaa tarkastelta

essa, on lyhenteeseen lisäksi merkitty, kummasta kerroksesta on kyse. Orgaanisen ai

neen määrää ilmaisevissa mittauksissa on tulosten ilmoittamiseen käytetty pääsääntöi

sesti reduktiota.

6.2 Ensimmäisen koejakson tulokset

6.2.1 Pintakuorman noston vaikutukset
Pintakuorman nostaminen selkeytysaltaissa 2 ja 12 heikentää näiden altaiden TOC - 

reduktiota. Erot normaalikuormitteisiin altaisiin ovat hyvin pieniä, vain prosentin luok

kaa. Veden jäähtyessä koejakson loppua kohti, tulevat erot selkeämmin esille. Suurim

millaan ero on neljä prosenttiyksikköä altaiden 10 ja 12 välillä, kemikaalin syötön olles

sa 2,6 x raakaveden КМпОд -luku. Selkeytysaltaiden TOC -reduktiot ensimmäisen koe

jakson eri vaiheissa on esitetty kuvassa 11.
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Kuva 12. Selkeytysaltaiden UV -absorbanssireduktiot ensimmäisen koejakson eri vaiheissa.
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Kuva 11. Selkeytysaltaiden TOC -reduktiot ensimmäisen koejakson eri vaiheissa.

Sekoituksen tehostaminen pienentää altaiden välisiä eroja sekä TOC -reduktion että UV 

-absorbanssireduktion osalta (kuva 12). Sekoitusta tehostamalla altaiden 1 ja 10 UV - 

absorbanssireduktiot olivat suurempia kuin altaiden 2 ja 12. Lähtötilanteessa parem

muusjärjestys oli vastakkainen.

Korkeakuormitteisten altaiden UV -absorbanssireduktiot ovat aluksi noin viisi prosent

tia pienemmät. Erot altaiden välillä kasvavat koejakson edetessä, mikä viittaa aitaisin 

kertyvän enemmän sakkaa. Sakan kertymisellä näyttää olevan suurempi vaikutus UV - 

absorbanssireduktioon kuin TOC -reduktioon.
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■ SA 10

■ SA 12 (k)

■ ■

Orgaanisen aineen poistuman lisäksi prosessin seuraavan vaiheen, eli hiekkasuodatuk- 

sen, kannalta olennaista on nostetun pintakuormituksen vaikutus sameuteen. Kuvasta 13 

nähdään, että pintakuorman nosto selkeytysaltaissa 2 ja 12 nostaa näiden altaiden same

uksia. Erot normaalikuormitteisiin altaisiin ovat koejakson alussa noin 0,2 FTU:ta, mut

ta kasvavat varsin nopeasti koejakson edetessä. Jakson lopussa eroa normaali- ja kor- 

keakuormitteisten altaiden välillä on 0,6 - 0,8 FTU:ta.

Koejakson aikana selkeytysaltaan 2 sameus nousi sekoituksen tehostamisesta koejakson 

loppuun 0,4 FTU:ta ja selkeytysaltaan 12 sameus 0,6 FTU:ta. Selkeytysaltaan 10 same

us nousi 0,3 FTU:ta. Selkeytysallas 1 on ainoa tutkituista altaista, jossa sameus laski 

koejakson edetessä.

2,50

0,50

0,00
Lähtötilanne Sekoitus 2,2*KMn04 2,4*KMn04 2,6*KMn04

Kuva 13. Selkeytysaltaiden sameudet ensimmäisen koejakson eri vaiheissa.

6.2.2 Kemikalointimuutosten vaikutukset selkeytysaltaisiin
Koejakson TOC -reduktiot selkeytysaltaittain on esitetty kuvassa 14. Tuloksista näh

dään TOC -reduktion paranevan sekoitusta tehostamalla kaikissa muissa selkeytysal

taissa paitsi altaassa 12. Ero sekoituksen ja lähtötilanteen välillä vaihtelee selkeytysal

taan 1 kuudesta prosenttiyksiköstä selkeytysaltaan 2 kahteen prosenttiyksikköön. Sel

keytysaltaan 12 TOC -reduktio aleni kaksi ja puoli prosenttiyksikköä.
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Kuva 14. Kemikalointimuutosten vaikutus selkeytysaltaiden TOC -reduktioihin ensimmäisen koejakson eri 

vaiheissa.

Kemikaaliannoksella 2,2 x raakaveden КМпОд -luku TOC -reduktiot paranevat. Muu

tokset lähtötilanteeseen verrattuna vaihtelevat selkeytysaltaan 1 kymmenestä prosent

tiyksiköstä selkeytysaltaan 2 viiteen prosenttiyksikköön. Selkeytysaltaan 12 osalta ke- 

mikaaliannoksen nostaminen palautti TOC -reduktion samalle tasolle kuin lähtötilan

teessa. Kemikaaliannoksen nostaminen kertoimesta 2,2 ylöspäin, ei paranna selkeytysal

taiden TOC -reduktioita.

Selkeytysaltaiden rautajäännökset on esitetty kuvassa 15. Selkeytysaltaassa 1 rautajään

nös alenee jo sekoitusta tehostamalla, ja laskee edelleen kemikaaliannoskertoimilla 2,2 

ja 2,4. Selkeytysaltaassa 10 rautapitoisuus laskee myös jo pelkästään sekoitusta tehos

tamalla. Kemikaaliannoksen lisääminen nostaa kuitenkin kyseisen altaan rautapitoisuut

ta. Selkeytysaltaissa 2 ja 12 sekoituksen tehostaminen nostaa rautajäännöspitoisuutta 

lähtötilanteen verrattuna. Erityisesti selkeytysaltaassa 12 kemikaaliannoksen lisääminen 

näkyy kohonneena rautapitoisuutena. Selkeytysaltaassa 2 erot kemikaaliannosten välillä 

eivät kuitenkaan ole niin suuret kuin selkeytysaltaassa 12 ja kertoimella 2,4 rautaj ään

nös on selkeytysaltaassa 2 alhaisempi kuin kertoimella 2,2.
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kuva 15. Kemikalointimuutosten vaikutus selkeytysaltaiden rautajäämiin ensimmäisen koejakson eri 

vaiheissa.

6.2.3 Kemikalointimuutosten vaikutus hiekkasuodatukseen
Taulukossa 12 on esitetty hiekkasuodatuksen TOC -reduktio sekä hiekkasuodatetun

veden sameus ja rautapitoisuus ensimmäisen koejakson eri vaiheissa. Taulukosta näh

dään, että sekoituksen tehostamisella ei juuri ole vaikutusta hiekkasuodatetun veden 

laatuun. Paras TOC -reduktio saavutetaan kemikaalikertoimella 2,2, kuten selkeytysal

taissakin. Kyseisellä kertoimella muutokset sameudessa ja rautapitoisuudessa ovat edel

leen pieniä.

Taulukko 12. Kemikalointimuutosten vaikutus hiekkasuodatetun veden laatuun ensimmäisen koejakson eri 

vaiheissa.

Vaille Sameus (FTU) Rautajäännös (mg/l) TOC (mg/l) TOC-reduktio (%)

Suurimmat erot lähtötilanteeseen verrattuna esiintyvät kertoimella 2,6. Tällöin sameus 

on 0,04 FTU:ta ja rautapitoisuus 0,03 mg/l suurempi kuin lähtötilanteessa.

6.3 Toisen koejakson tulokset

6.3.1 Pintakuorman noston vaikutukset
Toisella koejaksolla selkeytysaltaiden TOC -reduktioiden erot normaali- ja korkea- 

kuormitteisten altaiden välillä pysyvät varsin pieninä. Ero lähtötilanteessa selkeytysal
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Kuva 16. Selkeytysaltaiden TOC -reduktiot toisen koejakson eri vaiheissa.

UV -absorbanssireduktioiden erot normaali- ja korkeakuormitteisten altaiden välillä, 

ovat toisen koejakson lähtötilanteessa varsin pieniä (kuva 17). Altaiden 10 ja 12 välillä 

eroa on kolme prosenttia altaan 10 hyväksi. Kuten ensimmäiselläkin koejaksolla erot 

kasvavat koejakson loppua kohti ja jakson lopulla selkeytysaltaan 1 reduktio oli 11 pro

senttia parempi kuin altaan 2. Vastaavasti selkeytysaltaan 10 reduktio oli 13 prosenttia 

parempi kuin selkeytysaltaan 12. Tuloksista käy myös ilmi että, pitkän viipymän altaan 

10 UV -absorbanssireduktio on samalla tasolla korkeakuormitteisen lyhyen viipymän 

selkeytysaltaan 2 kanssa lähtötilannetta lukuun ottamatta.

50

taiden 10 ja 12 välillä on vain kaksi prosenttia. Lähtötilanteessa selkeytysaltaan 2 tulos 

ei ole vertailukelpoinen, koska altaaseen oli kertynyt paljon sakkaa. Suurimmillaan ero 

normaali- ja korkeakuormittei sen selkeytysaltaan välillä on altaiden 1 ja 2 välillä koe

jakson lopulla. Selkeytysallas 2 poisti tällöin viisi prosenttia vähemmän TOC:a kuin 

selkeytysallas 1. Selkeytysaltaiden 10 ja 12 välillä ero oli suurimmillaan kolme prosent

tia. Selkeytysaltaiden TOC -reduktiot toisella koejaksolla on esitetty kuvassa 16.
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Kuva 17. Selkeytysaltaiden UV -absorbanssireduktiot toisen koejakson eri vaiheissa.

Selkeytysaltaiden sameuksien muutokset toisen koejakson aikana on esitetty kuvassa 

18. Kuvasta nähdään, että erot selkeytysaltaiden välillä ovat lähtötilanteessa pieniä, jos 

selkeytysaltaan 2 tulos jätetään huomiotta. Kuten TOC- ja UV 

absorbanssireduktioidenkin kohdalla, erot kasvavat koejakson loppua kohti. Jakson lo

pussa selkeytysaltaan 1 sameus oli 0,4 FTU:ta alhaisempi kuin selkeytysaltaan 2. Vas

taavasti selkeytysaltaan 10 sameus oli 0,4 FTU:ta alhaisempi kuin selkeytysaltaan 12 

sameus.
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Lähtötilanne Sekoitus 2,2*KMn04 2,4*KMn04 2,6*KMn04

Kuva 18. Selkeytysaltaiden sameudet toisen koejakson eri vaiheissa.
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6.3.2 Kemikalointimuutosten vaikutukset selkeytysaltaisiin
Kemikalointimuutosten vaikutukset selkeytysaltaiden TOC -reduktioihin toisen koejak

son aikana on esitetty kuvassa 19. Selkeytysallasta 2 lukuun ottamatta sekoituksen te

hostaminen näyttäisi heikentävän TOC -reduktioita kahdesta ja puolesta prosenttiyksi

köstä puoleen prosenttiyksikköön lähtötilanteeseen verrattuna. Selkeytysaltaan 2 heikko 

lähtötilanne johtui altaaseen kertyneen sakan suuresta määrästä. Allas tyhjennettiin ja 

pestiin ennen sekoituksen tehostamiskoevaihetta.

Kertoimella 2,2 selkeytysaltaan 1 TOC -reduktio parani puolitoista prosenttiyksikköä 

lähtötilanteeseen verrattuna. Kemikaalikertoimen nostaminen kertoimesta 2,2 ylöspäin 

parantaa selkeytysaltaiden TOC -reduktioita vain hyvin vähän, selkeytysaltailla 10 ja 12 

alle prosenttiyksikön. Selkeytysaltaan 10 tuloksiin vaikuttaa pitkä käyttöaika, mikä on 

nähtävissä kohonneena sameutena (kuva 18). Saostuskemikaalikertoimella 2,4 kaikki 

tutkitut selkeytysaltaat saavuttavat 54 % TOC -reduktion, selkeytysaltaat 2 ja 10 56 % 

TOC -reduktion ja allas 1 lähes 58 % TOC -reduktion.
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Kuva 19. Kemikalointimuutosten vaikutus selkeytysaltaiden TOC -reduktioihin toisen koejakson eri vai

heissa.

Rautajäännökset pienenivät kaikissa tutkituissa selkeytysaltaissa toisella koejaksolla, 

kun sekoitusta tehostettiin (kuva 20). Ensimmäisessä koejaksossa tämä havaittiin aino

astaan selkeytysaltaissa 1 ja 10. Kemikaaliannoksen nostaminen näkyy suoraan selkey

tysaltaiden kohonneina rautapitoisuuksina selkeytysaltaissa 1, 2 ja 12. Muutokset olivat 

suurimmat korkeakuormitteisissa altaissa. Vastaava ilmiö havaittiin toisen koejakson 

sameustuloksissa. Selkeytysaltaassa 10 kemikaaliannoksen nosto kertoimesta 2,2 ker
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Kuva 20. Kemikalointimuutosten vaikutus selkeytysaltaiden rauta]äännöksiin toisen koejakson eri vai

heissa.

6.3.3 Kemikalointimuutosten vaikutus hiekkasuodatukseen
Taulukossa 13 on esitetty hiekkasuodatuksen TOC -reduktio sekä heikkasuodatetun

veden sameus ja rautapitoisuus eri koevaiheissa. Tuloksista nähdään TOC -reduktion 

paranevan kemi kaali annosta lisäämällä. Suurin reduktio saavutetaan kertoimella 2,6. 

Sekoituksen tehostaminen nostaa sameutta 0,05 FTU ja rautapitoisuutta 0,02 mg/l, ja 

laskee TOC -reduktiota 1,3 prosenttia. Saadut tulokset ovat saman suuntaisia selkey

tysaltaista saatujen tulosten kanssa.

Taulukko 13. Kemikalointimuutosten vaikutus hieakkasuodatetun veden laatuun toisen koejakson eri 

vaiheissa.

Sameus (FTU) Rautaiäännös (mg/l) TOC (mg/l) TOC-reduktio (%)Vaille

toimeen 2,6, näyttäisi jopa vähän laskevan jäännösrautapitoisuutta. Kuvassa näkyvä 

selkeytysaltaan 2 suuri jäännösrautapitoisuus lähtötilanteessa, vahvistaa edellä tehtyjä 

johtopäätöksiä kyseisen altaan likaantumisesta.

6.4 Yhteenveto pintakuorman nostosta ja kemikalointimuutoksista
Hiekkasuodatetun veden TOC -reduktio näyttäisi heikkenevän sekoitusta tehostamalla

molemmilla koejaksoilla. Erityisesti ensimmäisen koejakson osalta tämä on ristiriidassa
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selkeytysaltaista saatujen tulosten kanssa. Reduktion heikkeneminen on kuitenkin hyvin 

pientä; toisella koejaksolla ero lähtötilanteen ja sekoituksen tehostamisen välillä on 1,4 

prosenttiyksikköä.

Kemikaaliannoksen nostaminen kertoimeen 2,2, parantaa hiekkasuodatetun veden TOC 

-reduktiota molemmilla koejaksoilla. Muutos on ensimmäisellä koejaksolla 3,3 prosent

tiyksikköä ja toisella koejaksolla 2,4 prosenttiyksikköä lähtötilanteeseen verrattuna. 

Ensimmäisellä koejaksolla kemikaaliannoksen nostaminen kertoimesta 2,2 ylöspäin ei 

paranna hiekkasuodatetun veden TOC -reduktiota enempää. Vastaava tulos saatiin sel

keytysaltaiden TOC -reduktioille. Toisella koejaksolla hiekkasuodatetun veden TOC - 

reduktio näyttäisi kuitenkin paranevan kemikaaliannosta nostamalla. Muutokset ovat 

pieniä, mutta samansuuruisia eri kertoimien (2,2 - 2,4 ja 2,4 - 2,6) välillä.

Taulukkoon 14 on koottu TOC -pitoisuudet ensimmäisen koejakson lähtötilanteessa ja 

kertoimella 2,2 sekä toisen koejakson lähtötilanteessa ja kertoimella 2,4. Kyseiset kemi- 

kaalikertoimet valittiin, koska edellä esitettyjen tulosten perusteella TOC -reduktiot oli

vat selkeytysaltaissa näillä kertoimilla suurimmat. Taulukosta nähdään, että ensimmäi

sellä koejaksolla lähtötilanteeseen verrattuna TOC -pitoisuudet ovat nostetulla kemikaa- 

liannoksella 0,08 - 0,32 mg/l pienemmät. Myös erot altaiden välillä ovat pienemmät. 

Toisella koejaksolla muutokset lähtötilanteeseen verrattuna, selkeytysallasta 2 lukuun 

ottamatta, ovat pieniä. Selkeytysaltaan 2 suuri ero johtuu siitä, että allas tyhjennettiin ja 

pestiin lähtötilanteen näytteiden oton jälkeen. Hiekkasuodatetun veden pitoisuudet ale

nevat kuitenkin molemmilla keojaksoilla lähes saman verran, ensimmäisellä koejaksolla 

0,12 mg/l ja toisella koejaksolla 0,1 mg/l. Pitoisuuksien muutokset ovat kuitenkin pie

nempiä kuin 15 % mittausepävarmuus.

Taulukko 14. Näytepisteiden TOC- pitoisuudet (mg/l) koejaksojen lähtötilanteissa, ensimmäisessä koejak- 

sossa kertoimella 2,2 ja toisessa koejaksossa kertoimella 2,4.

2. koejakso (TOC mg/l) 

Lähtötilanne 2,4 x KMn04

1. koejakso (TOC rng/1) 

Lähtötilanne 2,2хКМп04
Näytepiste

2,832,74 2,82Selk 1 

Selk 2 

Selk 10 

Selk 12 

h.suod. Pkl

3,34

3,38 2,933,02 2,92

2,93 2,823,10 2,78

3,06 3,042,82 2,89

2,152,22 2,252,34
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Kuva 21. Hiekkasuodatetunveden TOC -reduktiot koejaksoiUa.
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Taulukon 14 tulosten perusteella selkeytysaltaiden TOC -pitoisuuksien keskiarvot en

simmäisen koejakson lähtötilanteessa ja optimikoagulanttiannoksella olivat 3,07 mg/l ja 

2,83 mg/l. Vastaavat pitoisuudet toisella koejaksolla olivat 2,93 mg/l ja 2,91 mg/l. Sel

keytysaltaan 2 pitoisuus on jätetty pois keskiarvosta toisella koejaksolla. Ensimmäisellä 

koejaksolla selkeytyksen TOC -pitoisuus siis alenee 0,24 mg/l, joka on kuitenkin pie

nempi kuin mittausepävannuus 15 %. Toisella koejaksolla pitoisuudet ovat samat.

Lisäksi tutkimuksen aikana havaittiin selkeytysaltaiden 11 ja 12 poistokourujen pintojen 

olevan selvästi korkeammalla kuin muissa selkeytysaltaissa. Erot korostuivat erityisesti, 

kun osastolta oli hiekkasuodattimia poissa käytöstä.

Tutkimuksen aikana havaittiin hiekkasuodatetun veden sameuksien nousua erityisesti 

toisen koejakson aikana. Hiekkasuodatinten paine-ero ei kuitenkaan laitoksen ohjausjär

jestelmän mittausten mukaan kohonnut. Tämä viiltäisi siihen, että kylmällä vedellä sel

keytysaltaista läpi tulleet partikkelit ovat niin pieniä, että ne eivät pidäty hiekkasuodat- 

timiin.

6.5 Raakaveden lämpötilan vaikutus
Raakaveden lämpötilan vaikutusta tarkastellaan TOC -reduktion ja sameuden avulla. 

PKLsen hiekkasuodatetun veden TOC -reduktion perusteella hiekkasuodatus poistaa 

TOC:ta paremmin kylmällä vedellä, kemikaalikerrointa 2,2 lukuun ottamatta. Hiek

kasuodatetun veden TOC -reduktiot koejaksoille on esitetty kuvassa 21.
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0,00

Lähtötilanne Sekoitus 2,2*KMn04 2,4*KMn04 2,6*KMn04

Kuva 22. Hiekkasuodatehm veden sameudet koejaksoilla.

Tarkasteltaessa selkeytysaltaiden TOC -reduktioita, ovat reduktiot korkeanunat ensim

mäisellä koejaksolla lukuun ottamatta selkeytysaltaiden 1 ja 10 lähtötilanteita. Erot koe- 

jaksojen tuloksissa ovat pieniä suurimmillaan 5 prosenttiyksikköä. TOC -reduktiot sel

keytysaltaittani koejaksokohtaisesti on esitetty liitteessä 2.

Toisin kuin TOC -reduktiot, ovat selkeytysaltaiden sameudet korkeammat toisella 

koejaksolla kuin ensimmäisellä koejaksolla. Erot koejaksojen välillä olivat suurimmat 

selkeytysaltaissa 1 ja 10. Pienemmät erot olivat siis korkeakuormitteisissa altaissa. 

Selkeytysallaskohtaiset sameudet molemmille koejaksoille on esitetty liitteessä 3.

6.6 Muutokset orgaanisen aineen pitoisuuksissa ja kokojakaumassa

6.6.1 Pitoisuuksien vaihtelu
Laitoksen raakaveden TOC vaihteli tutkimuksen aikana taulukon 15 esittämissä rajois

sa. Vaihtelu oli suurimmillaan 9 %. HSY:n vedenpuhdistuksen käyttölaboratorion Pit

käkosken vesilaitoksen raakavedestä tekemien UV -absorbanssi ja DOC -määritysten 

perusteella on taulukkoon 12 laskettu tutkimuksen ajalta SUVA -arvot keskiarvoina 

kaavan 1 mukaisesti. SUVA -arvoksi saatiin 3,1 Img 'm"1. Pyrhönen (1997) on diplomi

työssään esittänyt Pitkäkosken raakaveden SUVA -arvoksi 3,4 Img 'm'1. Taulukon 2 

luokittelun perusteella Pitkäkosken vesilaitoksen raakavesi on seos vesihumuksia ja
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Sameuden osalta tulokset on esitetty kuvassa 22. Tuloksista nähdään, että sameudet ovat 

selvästi korkeammat toisella koejaksolla. Suurimmillaan ero on sekoituskoevaiheessa. 

Tällöin ero koe jakson hiekkasuodatehm veden sameuksissa oli 0,1 FTU:ta.
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8,0-8,1 
8,3 - 8,4

Suun

Suuri

Suuri

Keskisuuri

Keskisuuri

Pieni

Pieni

1
2
3

4

5

6
7

6.6.2 Kokojakauman muutokset
Raakaveden orgaanisen aineen kokojakauman muutokset olivat pieniä, joten ensimmäi

sen koejakson raakavesinäytteiden piikkien korkeuksista on laskettu keskiarvo. Selkey

tysaltaiden piikkien reduktiot on laskettu tätä keskiarvoistettua tulosta käyttäen. Vastaa

va raakaveden kokojakauman keskiarvoistus on tehty myös toisen koejakson raakavesi- 

näytteille. Kromatogrammin piikit on jaoteltu kokoluokkiin pieni-, keskisuuri- ja suuri- 

molekyylimassaiset, seuraavasti: piikit 1-3 ovat suuria, piikit 4 ja 5 keskisuuria ja piikit 

6 ja 7 pieniä. Piikkejä vastaavat viipymäajat ja kokojako on esitetty taulukossa 16.

Taulukko 16. Kromatogrammin piikkien viipymät kolonnissa ja niiden perusteella tehty kokoluokkajako.

Piikin numero Viipymä kolonnissa (min.) Kokoluokka

Raakavesi TOC (mg/l) 

Hiekkasuodatettu vesi TOC (гщ/1) 

Raakaveden SUVA (Img 'm"1)

6,4

2,1
2,8

Raakaveden orgaanisen aineen kokojakaumassa ei tapahtunut muutoksia koejaksojen 

välillä. Kokoluokkien osuudet ja raakaveden kaikkien piikkien korkeuksien summat 

(Sum Of all Peak Hegihts, SOPH) koejaksoilla on esitetty taulukossa 17. Taulukosta 

nähdään raakaveden SOPH:n kasvavan, kun raakaveden lämpötila laskee. Toisella koe- 

jaksolla on 586 yksikköä suurempi SOPH kuin ensimmäisellä koejaksolla. Tämä tar

koittaa, että toisen koejakson raakavedessä on enemmän UV -valoa aallonpituudella 254 

nm absorboivia yhdisteitä.
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muita orgaanisia aineita. Moolimassaltaan yhdisteet ovat pääasiassa keskiraskaita. 

Archerin ja Singerin (2006) mukaan tällaiselle raakavedelle on odotettavissa 40 % TOC 

-reduktio saostuksessa.

Taulukko 15. Raakaveden ja hiekkasuodatetun veden TOC -pitoisuuksien ja raakaveden SUVA -arvon 

vaihtelu koko tutkimuksen aikana.

Pienin arvo Suurin arvo Keskiarvo Keskihajonta
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13550 14136

Suun

Keskisuuri

Pieni

SOPH

Taulukko 17. Koejaksojen raakavesien kokoluokkien prosenttiosuudet ja SOPH -arvot.

Kokoluokka 1. koejakso 2. koejakso

Selkeytysaltaista otetuissa näytteissä havaittiin ensimmäisellä koejaksolla lähes kaikissa 

tapauksissa seitsemän piikkiä. Tosien koejakson selkeytysallasnäytteistä puuttui seitse

mäs piikki, muutamaa yksittäistä tapausta lukuun ottamatta. Liitteessä 4 on esitetty yh- 

distelmäkromatogrammi raakavedestä, selkeytetystä ja hiekkasuodatetusta vedestä 

3.2.2012 otetuista näytteistä.

Taulukossa 18 on esitetty selkeytysaltaan 2 kromatogrammin piikkien korkeuksien re

duktiot. Taulukossa ei kuitenkaan ole esitetty piikin seitsemän reduktiota, koska sen 

laskeminen ei ole mahdollista raakaveden kromatogrammin vastaavan piikin puutumi

sen takia.

Taulukko 18. Selkeytysaltaan 2 piikkien reduktiot.

1. koejakso 2. koejakso
Piikin numero

Sekoitus 2,6 x KM n 04 Sekoitus 2,6 xKMn04

Tuloksista nähdään, että toisella koejaksolla reduktiot ovat kaikkien piikkien osalta suu

rempia. Negatiiviset reduktiot tarkoittavat, että kyseistä piikkiä vastaavaa molekyyli- 

massaista yhdistettä on enemmän selkeytysaltaassa otetussa näytteessä kuin raakavesi- 

näytteessä. Eli koagulaatiossa tapahtuvien reaktioiden seurauksena veteen vapautuu 

pienimolekyylimassaisia yhdisteitä. Ensimmäisellä koejaksolla piikin kuusi reduktio on 

jo ilman kemikalointimuutoksia negatiivinen. Kemikaalimäärän lisääminen kasvattaa 

edelleen negatiivista reduktiota. Toisella koejaksolla negatiivista reduktiota esiintyy 

vasta kemikalointikertoimella 2,6. Vastaava ilmiö on havaittavissa muissakin tutkituissa 

altaissa. Kaikkien tutkittujen selkeytysaltaiden kokoluokkakohtaiset reduktiot on esitet

ty liitteessä 5 Aja 5 B.
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40% ■ Suuri

30%

20%
10%
0%

Lähtötilanne sekoitus 2,2 x KMn04 2,4 x KMn04 2,6 x KMn04

100%
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50%
■ Keskisuuri

40% ■ Suuri

30%

20%
10%
0%

sekoitus 2,2 x KMn04 2,4 x KMn04 2,6 x KMn04

Kuva 23. Hiekkasuodatetun veden kokojakeiden prosenttiosuudet ensimmäisen koejakson eri vaiheissa.

Kuvissa 23 ja 24 on esitetty hiekkasuodatetun veden kokojakeiden osuudet eri koejak- 

soilla. Kuvista nähdään, että suurten jakeiden osuudet pienevät kun kemikaalimäärää 

nostettiin. Suuret jakeet poistuvat parhaiten ensimmäisellä koejaksolla kertoimilla 2,2 ja

2,6 ja toisella koejaksolla kertoimilla 2,2 ja 2,4. Merkittävää on, että ensimmäisellä koe

jaksolla kemikaloinnin nostaminen kertoimeen 2,6, vähentää keskisuurten jakeiden 

osuuden 50 %, kun se kertoimella 2,4 oli 70 %. Samansuuntainen ilmiö havaittiin toisel

la koejaksolla, mutta muutos ei ole yhtä suuri.

Kuva 24. Hiekkasuodatetun veden kokojakeiden prosenttiosuudet toisen koejakson eri vaiheissa.
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6.7 Selkeytysaltaiden sijainnin ja kerrosrakenteen vaikutus

6.7.1 Ala- ja yläaltaiden toiminnan vertailu
Eri kerrosten toimintaa arvioitiin pH:n, sameuden, TOC- ja UV -absorbanssireduktion 

avulla. Kuvissa 25 ja 26 on esitetty valittujen selkeytysaltaiden ala- ja yläaltaiden pH - 

vaihtelut. Kuvasta nähdään, että ala- ja yläaltaiden välillä pH -erot ovat pieniä.
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Kuva 25. Normaalikuonnitteisten selkeytysaltaiden 1 ja 10 ala- ja yläaltaiden pH:n vaihtelut tutkimuksen 

aikana.
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Kuva 26. Korkea kuormitteista selkeytysaltaiden 2 ja 12 ala- ja yläaltaiden pH:n vaihtelut tutkimuksen 

aikana.
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Kuva 27. NormaalikuoimiUeisten selkeytysaltaiden 1 ja 10 ala- ja yläaltaiden sameuksien vaihtelut tut

kimuksen aikana.
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Kuva 28. Korkeakuormitteisten selkeytysaltaiden 2 ja 12 ala- ja yläaltaiden sameuksien vaihtelut tutki

muksen aikana.
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Sameuksien osalta erot ala- ja yläaltaiden kesken korostuvat, kun sakkaa on kertynyt 

altaaseen riittävästi. Tämä näkyy selvästi kuvassa 27, jossa selkeytysaltaan 10 ala-altaan 

sameus nousee selvästi tutkimuksen loppua kohti. Sakan kertyessä altaaseen myös sa

meuden vaihtelu on suurempaa. Normaalitilanteessa ala- ja yläaltaiden sameuserot ovat 

varsin pieniä eikä toinen kerros toimi jatkuvasti toista paremmin. Kuvassa 28 on esitetty 

selkeytysaltaiden 2 ja 12 ala-ja yläaltaiden sameuksien vaihtelut tutkimuksen aikana.
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Kuva 30. Korkea kuormitteisten selkeytysaltaiden 2 ja 12 ala- ja yläaltaiden TOC -reduktiot tutkimuksen 

aikana.
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Kuva 29. Nomiaalikuormitteisten selkeytysaltaiden 1 jalO ala- ja yläaltaiden TOC -reduktiot tutkimuksen 

aikana.

TOC:n poiston kannalta ala- ja yläaltaiden toiminnalla ei ole suuria eroja. Myös erot 

kerrosten välillä UV -absorbanssireduktioissa ovat varsin pieniä, mutta suurempia kuin 

TOC -reduktiossa. Tutkimuksen loppua kohti sakan kertyminen selkeytysaltaaseen 10 

näkyy UV -absorbanssireduktiossa. Kuten sameudenkin osalta, ala-altaan UV - 

absorbanssireduktio on tällöin huonompi. TOC:n poistoon ei altaan likaantumisella kui

tenkaan ollut yhtä suurta vaikutusta. Kuvissa 29, 30, 31 ja 32 on esitetty valittujen sel

keytysaltaiden ala-ja yläaltaiden TOC-ja UV -absorbanssireduktiot.
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kuva 32. Korkea kuormitteisten selkeytysaltaiden 2 ja 12 ala- ja yläaltaiden UV -absorbanssireduktiot 

tutkimuksen aikana.

Kuvassa 32 näkyvä UV -absorbanssireduktion romahtaminen 15 %:iin johtuu sakan 

kertymisestä altaaseen. Pesun jälkeen UV -absorbanssireduktio palautui 44 %:iin. Vas

taavanlaista romahdusta ei kuitenkaan ollut havaittavissa TOC -reduktiossa. Siinä re

duktio aleni ainoastaan viisi prosenttiyksikköä. Vastaava ilmiö on havaittavissa myös 

kuvissa 31 ja 32. Tämä viiltäisi selkeytysaltaiden poistavan TOC:tä hyvin, vaikka altais

sa on paljon sakkaa.
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Kuva 31. Normaalikuormitteisten selkeytysaltaiden 1 ja 10 ala- ja yläaltaiden UV -absorbanssireduktiot 

tutkimuksen aikana.
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6.7.2 Viipymän vaikutukset
Kuvista 25 ja 26 nähdään viipymän selvä vaikutus pH -arvoon. Lyhyen viipymän sel

keytysaltaissa 1 ja 2 pH on selvästi korkeampi kuin pitkän viipymän selkeytysaltaissa 

10 ja 12. Erot korostuvat erityisesti tutkimuksen loppua kohti, jolloin raakaveden läm

pötila oli alhaisimmillaan. Lyhyen viipymän altaiden pH:n vaihtelut olivat myös suu

rempia pitkän viipymän altaisiin verrattuna. Sameudet puolestaan näyttäisivät kuvien 27 

ja 28 perusteella olevan korkeampi pitkän viipymän altaissa.

Kuvaan 33 on koottu hämmennysaltaista otettujen näytteiden pH:t kunkin koevaiheen 

keskiarvoina. Tuloksista nähdään, että myös hämmennysaltaiden pH:t riippuvat viipy

mästä. Liitteessä 6 on esitetty sekä hämmennys- että selkeytysaltaiden koejaksojen pH 

keskiarvot ja vaihteluvälit. Toisiaan vastaavien hämmennys-ja selkeytysaltaiden pH:ssa 

ei ole merkittävää eroa.
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Kuva 33. Hämmennysaltaiden pH muutokset tutkimuksen aikana.

TOC:n poiston osalta erot lyhyen ja pitkän viipymän altailla eivät ole kovin suuria. Ku

vasta 34 nähdään, että TOC -reduktio on pääsääntöisesti parempi lyhyen viipymän al

tailla. Tilanteet, joissa pitkän viipymän altaiden TOC -reduktiot ovat paremmat, ajoittu

vat koejaksoihin, joissa tehostettu sekoitus ei ollut käytössä.
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Kuva 34. Tutkimukseen valittujen selkeytysaltaiden TOC -reduktiot tutkimuksen aikana.

6.7.3 Flokkien rikkoutuminen hämmennys- ja selkeytysaltaiden välillä
Flokkeja tarkasteltiin visuaalisesti viidestä näytepisteestä, tulokourusta, hämmennys- ja

selkeytysaltaasta 1 sekä hämmennys- ja selkeytysaltaasta 10. Näytepisteet selkeytysal

taissa sijaitsivat aivan altaiden alussa, jolloin flokit ovat juuri tulleet hämmennysaltaan 

näytepisteiden ohi.

Alustavien kokeiden perusteella näytteissä havaittiin kolmen tyyppisiä flokkeja: pieniä 

ja yksittäisiä (kuva 35), tasaista ja paksua rihmamaista flokkia (kuva 36) ja isoja tiivis- 

tymiä (kuva 37). Näiden erityyppisten flokkien esiintymistä seurattiin 7.11. - 

26.11.2011 välisenä aikana lähes päivittäin. Kustakin näytepisteestä mikroskopoitiin 64 

- 66 näytettä. Saadut tulokset on esitetty kuvassa 38.

Kuva 33. Yksittäisiä flokkeja. Kuva 36. Tasaista paksua rihmamaista Jlokkia
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Kuva 37. Isoja tiivistymiä.
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Kuva 38. Eri flokkityyppien prosenttiosuudet näytepisteittäin.

Tuloksista nähdään, että tiivistymiä ei esiinny tulokourussa vaan ne muodostuvat vasta 

hämmennyksen yhteydessä. Yksittäisten flokkien osuus ei juuri muutu tulokourun ja 

hämmennysaltaan 1 välillä. Sen sijaan tulokourun ja hämmennysaltaan 10 välillä on 

selkeä ero. Hämmennysaltaasta 10 otetuissa näytteissä on selkeästi vähemmän yksittäi

siä flokkeja verrattuna hämmennysaltaasta 1 otettuihin näytteisiin. Hämmennys- ja sel

keytysaltaista 10 on selvästi enemmän paksua rihmamaista flokkia sisältäviä näytteitä 

kuin hämmennys- ja selkeytysaltaista 1 otetuissa näytteissä.
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Vaikka kuvassa 38 esitettyjen tulosten perusteella voitaisiin päätellä, että hämmennys- 

ja selkeytysaltaiden väliset aukot rikkovat hämmennyksessä muodostunutta flokkia, on 

tähän tulokseen suhtauduttava varauksella. Vaikka selkeytysaltaiden näytteenottopiste 

sijaitsee aivan altaan alussa, ei otettu näyte anna edustavaa kuvaa altaaseen tulevista 

flokeista. Tämä johtuu siitä, että näytteet otettiin noin 30 cm syvyydestä ja ylimmät tu- 

loaukot altaisiin sijaitsevat selkeästi tätä syvemmällä. Tästä johtuen kaikkein raskaim

mat flokit eivät oletettavasti koskaan päädy syvyydelle, josta näytteet otettiin. Tulosten 

perusteella ei siis voida varmasti päätellä flokkien rikkoutuvan niiden kulkiessa häm

mennys- ja selkeytysaltaiden väliseinän aukkojen läpi.

6.7.4 Yhteenveto selkeytysaltaiden sijainnin ja kerrosrakenteen vaiku
tuksista
Selkeytysaltaiden eri kerrokset toimivat lähes identtisesti. Tutkimuksen aikana selkey

tysaltaassa 10 havaittiin ala-altaan toimivan heikommin sameuden ja UV absorbanssin 

osalta. Tämä havaittiin kuitenkin vasta tutkimuksen loppupuolella, jolloin kyseisessä 

selkeytysaltaassa oli kaikkein eniten sakkaa.

Taulukkoon 19 on koottu selkeytysaltaiden pH -arvojen ja TOC -reduktioiden muutok

set tutkimuksen aikana. Taulukosta nähdään, että vaikka lyhyen viipymän selkeytysal

taiden 1 ja 2 pH -arvot ovat selvästi korkeammat kuin pitkän viipymän altaiden 10 ja 

12, ei lyhyen viipymän altaiden TOC -reduktiot ole kuitenkaan yhtään heikompia. Pro

sessimuutosten vaikutus TOC -reduktioihin on selvästi pienempi pitkän viipymän sel

keytysaltailla.
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Lähtötilanne 4,90

Sekoitus 

SA 12 2,2xKMn04 4,77

2,4xKMn04 4,85

2,6xKMn04 4,78

57,4

54,94,84

57,8

54,9

52,7

Lähtötilanne 4,91
Sekoitus 

SA 10 2,2xKMn04 4,82

2,4xKMn04 4,83

2,6xKMn04 4,77

53,0 4,84

4,83 56,0 4,88

59,4 4,86

58,7 4,88

59,6 4,91

Lähtötilanne 5,04
Sekoitus 

SA 1 2,2xKMn04 4,84

2,4xKMn04 5,15

_________ 2,6xKMn04 5,20

Lähtötilanne 4,77

Sekoitus 

SA 2 2.2хКМп04 4,85

2,4xKMn04 5,14

2,6xKMn04 5,14

49,1

4.87 55,5

60,1

59.0

58,6

52,7

4,98 54,1

57,5

57,0

56,0

Selkeytysaltaiden sameuksien osalta ei normaalikuormitteisten selkeytysaltaiden 1 ja 10 

välillä ole havaittavissa systemaattista eroa. Korkea kuormitteisilla selkeytysaltailla 2 ja 

12 selkeytysaltaan 2 sameus on alhaisempi kuin selkeytysaltaalla 12, kylmän jakson 

lähtötilannetta lukuun ottamatta, jolloin altaassa oli paljon sakkaa.

6.8 Astiakokeet

6.8.1 Yleistä
Astiakokeiden aikana mitattiin lämpötila ennen saostuskemikaalin lisäystä (Ti) ja heti 

laskeutusvaiheen jälkeen (T2). Lämpimän ja kylmän veden lämpötilojen vaihtelu on 

esitetty taulukossa 20. Lämpimällä vedellä lämpötilat ovat yli 14 astetta ja kylmällä 

vedellä alle kuusi astetta.
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Taulukko 19. Selkeytysaltaiden pH:n ja TOC -reduktion vaihtelut.
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Pienin aivo ( C) 

Suurin arvo (°C) 

Keskiarx'o (°Q 

Keskihajonta

Kullekin näytteelle tehtiin viisi mittausta, joiden keskiarvona kyseisen näytteen mittaus

tulos on saatu. Zeta-potentiaali kuvaajissa (kuvat 39-42) on esitetty kunkin mittauksen 

keskihajonnat virhepalkkina.

Tuloksissa on esitetty zeta-potentiaalin riippuvuudet feirisulfaatin annoksen ja saostus 

pH:n suhteen. Lisäksi orgaanisen aineen poistumista, eli saostusreaktion onnistumista 

on kuvattu UV -absorbanssilla. UV -absorbanssit mitattiin sekä suodattamattomista että 

suodatetuista näytteistä. Tuloksissa on esitetty ainoastaan suodatettujen UV - 

absorbanssimääritysten tulokset. Tuloksia esitettäessä ferrisulfaatista on käytetty lyhen

nettä PIX, Kemiran kauppanimen mukaisesti. Lämpimällä vedellä tehdyissä kokeissa 

tutkittiin pH:n vaikutuksia ainoastaan yhdellä saostuskemikaaliannoksella. Kylmällä 

vedellä tutkittiin pH:n vaikutusta kolmella kemikaaliannoksella.

6.8.2 Lämpimällä vedellä suoritetut kokeet
Eri saostuskemikaaliannoksilla lämpimällä vedellä tehtyjen kokeiden zeta-potentiaali-ja 

UV -absorbanssitulokset on esitetty kuvassa 39. Kokeiden aikana pH vaihteli välillä 4,8 

- 4,9. Tuloksista nähdään zeta-potentiaalin nousevan voimakkaimmin annosten 55 ja 61 

mg/l välillä. Suurimmallakaan kokeillulla kemikaaliannoksella (140 mg/l) ei saavutettu 

zeta-potentiaalin arvoa nolla. Tulosten perusteella UV -absorbanssin alhaisin arvo saa

vutetaan koagulanttiannoksella 120 mg/l.
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Taulukko 20. Astiakokeiden lämpötilojen vaihtelut., mitattuna ennen saostuskemikaalin lisäystä (T¡) ja 

heti laskeutuksen jälkeen (Td-
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Kuva 39. Saostuskemikaaliannoksen vaikutus zeta-potentiaalin arvoon lämpimällä vedellä.

Käyttämällä vakio ferrisulfaattiannosta ja muuttamalla pH:ta havaittiin zeta-potentiaalin 

kannalta optimi- pH:n olevan noin 4,1 ja 3,6 koagulanttiannoksella 80 mg/l. Optimi- pH 

saostusreaktion kannalta saavutetaan, kun zeta-potentiaali saa arvon nolla. Kuten kuvas

ta 40 nähdään, saatiin astiakokeissa kaksi zeta-potentiaalin nollakohtaa. Kuitenkin paras 

UV -absorbanssitulos saavutettiin vastaavalla kemikaaliannoksella pH:ssa 4,5.

pH

♦ Zeta-potentiaali ■ UV -absorbanssi

P1X annos (mg/L)

40 60 80 100 120 140

Kuva 40. Saostuskemikaaliannoksella 80 mg/l saostus- pH:n vaikutus zeta-potentiaalin an’oon 

lämpimällä vedellä.
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- 0,01

- 0,03I I
0,05

- 0,07

- 0,09

Ï Ii
1

I - 0,11

I - 0,13

- 0,15

♦ Zeta-potentiaali ■ UV -absorbanssi

Kuva 4L Saostukemikaaliannoksen vaikutus zeta-potentiaaliin kylmällä vedellä.

Annoksen 67 mg/1 jälkeen UV -absorbanssi pienenee kemikaaliannoksen kasvaessa. 

Annoksen 85 mg/l jälkeen UV -absorbanssi vakiintuu tasolla 0,05 (cm1). Tämä on yhtä 

suuri kuin lämpimän veden kokeissa vastaavalla kemikaaliannoksella saatu tulos.

pH:n vaikutusta zeta-potentiaaliin tutkittiin kolmella saostuskemikaaliannoksella, 40, 53 

ja 80 mg/l. Kokeiden tulokset on esitetty kuvassa 42. Tuloksista nähdään, että ero zeta- 

potentiaali arvoissa kemikaaliannosten 40 ja 53 mg/l välillä pysyy lähes samana pH:sta 

riippumatta. Kemikaaliannoksilla 53 ja 80 mg/l ei näyttäisi olevan suurta eroa zeta- 

potentiaalissa, kun pH on suurempi kuin 4,5. Kemikaaliannoksella 80 mg/l saatuihin 

positiivisiin zeta-potentiaali arvoihin on syytä suhtautua varauksella, koska kyseisten 

mittausten aikana mittauslaitteiston toiminnassa ilmeni ongelmia. Kyseisellä kemikaa

liannoksella optimi- pH on 4,4, joka on lämpimän veden kokeissa saatua optimia 0,3 

yksikköä suurempi.
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6.8.3 Kylmällä vedellä suoritetut kokeet
Kemikaaliannoksen ja zeta-potentiaalin välille ei kylmän veden kokeissa saatu yhtä sel

vää riippuvuutta kuin lämpimän veden kokeissa (kuva 39). Kylmän veden kokeiden 

kemikaaliannoksen vaikutus zeta-potentiaaliin on esitetty kuvassa 41. Tuloksista näh

dään, että jo varsin alhaisilla kemikaaliannoksilla päästään yli -10 mV zeta-potentiaali 

arvoihin. Kemikaaliannoksella 70 mg/l ja sitä suuremmilla annoksilla zeta-potentiaali 

jää pienimpien kemikaaliannosten arvoista. pH vaihteli kokeissa välillä 4,7 - 4,8.
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A PIX 40 mg/L 

♦ PIX 53 mg/L 

■ PIX 80 mg/L

r-+ н
e4"5 5 A PIX 40 mg/L 

♦ PIX 53 mg/L 
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Kuva 43. Astiakokeiden UV -absorbanssitulokset kylmällä vedellä.
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Kuva 42. pH:n vaikutus zeta-potentiaaliin kylmällä vedellä saostuskemikaaliaimoksilla 40, 53 ja 80 mg/l.

UV -absorbanssin kannalta optimi- pH kemikaaliannoksilla 40, 53 ja 80 mg/l on 4,0 ja 

4,5 välillä (kuva 43). Kylmän veden astiakokeissa havaittiin flokin laskeutumisominai- 

suuksien olevan huonommat kuin lämpimän veden kokeissa syntyneiden (lokkien. 

Kylmän veden (lokit eivät ehtineet laskeutua kunnolla puolen tunnin laskeutuksen aika

na.

10

«Zi

4♦

U
i

►

T v

m♦
4̂

O
.

♦
-L П

►
U

IГЛ

O

-u
o»

lu
K

)

3
o

o

p
U

V
 -a

bs
or

ba
ns

si (
cm

1)
o p 

p p
p

~
rt*

C
l

♦

'V
t

1- 
H

W
-

O
o

o

V
t

un
»n

(N

Zc
ta

-p
ot

cn
tia

ah
 (m

V
)



7 TULOSTEN TARKASTELU

7.1 Pintakuorman nosto
Pintakuorman noston kannalta saadut tulokset ovat oletusten mukaisia. Suuremmalla 

kuormituksella oleviin altaisiin kertyi enemmän sakkaa kuin normaalikuormitteisiin 

altaisiin. Ero kertyneen sakan määrässä näkyy erityisesti toisella koejaksolla, jolloin 

raakavesi oli kylmimmillään (kuvat 13 ja 18). Selkeytysallas 12 pestiin ennen toista 

koejaksoa (15.12.2011) ja koejakson lopussa sen selkeytystulos oli kaikilla mitatuilla 

parametreillä heikompi kuin normaalikuormitteisen selkeytysaltaan 10, jota ei pesty 

koko tutkimuksen aikana. Suurella pintakuormalla selkeytysaltaista kulkeutuu siis hel

pommin partikkeleita hiekkasuodatukseen.

Jos oletetaan kaikkien osaston selkeytysaltaiden toimivan selkeytysaltaan 12 tavoin pin

takuorman noustessa, tarkoittaa tämä altaiden vaativan tyhjennyksen niiden käsiteltyä 

noin 700 000 m3 vettä. Kohotetulla virtaamalla, 450 m3/h, tarkoittaa tämä noin 1600 

tunnin pesuväliä, joka on noin yhdeksän ja puoli viikkoa. Pesuväli lyhenee merkittävästi 

nyt käytössä olevasta 2900 h:sta. Lyhentynyt pesuväli tarkoittaa, että PKLltä on pestävä 

enemmän kuin yksi allas viikossa.

Pintakuorman noston vaikutuksia asioitaessa on oletettu selkeytysaltaiden 1 ja 2 toimi

van identtisesti, samoin kuin selkeytysaltaiden 10 ja 12. Altaista saadut tulokset eivät 

kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia. Kuten kappaleessa 6 esitetyistä tuloksista käy 

ilmi, vaikuttaa selkeytysaltaan käyttöaika sen toimintaan. Jotta selkeytysaltaiden tulok

set olisivat täysin vertailukelpoisia, olisi ne pitänyt tyhjentää ja pestä mahdollisimman 

lyhyen ajan sisällä toisistaan.

Tutkimus toteutettiin täydessä mittakaavassa, jonka seurauksena prosessin virtaama- 

olosuhteet muuttuivat laitoksen tuotannon mukana. Korkeakuormitteisten altaiden vir

taamat pidettiin vakiona allaskohtaisen virtausmittauksen perusteella. Normaalikuormit- 

teisten altaiden virtaamat sen sijaan vaihtelivat osaston virtaaman mukana. Virtaama 

muutosten vaikutukset ovat oletettavasti vähäisiä, mutta niiden osuutta tuloksista on 

vaikea arvioida. Virtaamamuutoksista mahdollisesti aiheutuvat poikkeamat tuloksissa 

näkyvät todennäköisimmin sameustuloksissa. Toisaalta selkeytysaltaista otetuissa näyt

teissä oli irtopartikkeleita, jotka jo muutenkin vaikeuttivat luotettavien sameustulosten 

saamista.
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7.2 Orgaanisen aineen poistuminen ja pH:n vaikutus
Orgaanisen aineen poistuminen tehostuu ensimmäisellä koejaksolla nostamalla koagu-

lantin määrää. Tutkittujen selkeytysaltaiden keskimääräinen TOC -reduktio optimiko- 

agulanttiannoksella oli ensimmäisellä koejaksolla 58,7 % ja toisella koejaksolla 56,2 %. 

Saavutetut TOC -reduktiot ovat aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyjen vastaavilla raa

kavesillä tehtyjen tutkimusten mukaisia (Archer ja Singer, 2006), jopa vähän korkeam

pia. Tämän perusteella voidaan siis sanoa, että alkukemikalointi toimii orgaanisen ai

neen poiston osalta hyvin.

Aikaisempien tutkimusten perusteella (Aguair et ai., 1995; Jarvis et ai., 2005b) optimi- 

koagulaatio- pH rautakoagulanteille on sameuden ja orgaanisen aineen poiston suhteen 

4-5. Tässä tutkimuksessa selkeytyksen pH vaihteli 4,6 - 5,4 välillä. Saaduista sameus- 

ja TOC -tuloksista ei ole havaittavissa selvää yhteistä minimiä. Yhteisen minimin puut

tuminen johtuu todennäköisesti siitä, että tutkimuksessa ei järjestelmällisesti muutettu 

saostus- pH:ta.

Hiekkasuodatetun veden pH -tuloksissa oli tutkimuksen aikana havaittavissa selkeitä 

poikkeavuuksia. Hiekkasuodatetun veden pH oli ajoittain jopa yli 5,5. Suuren vaihtelun 

syyksi osoittautui usean hiekkasuodattimen pesu peräkkäin juuri ennen näytteiden ha

kua. Hiekkasuodattimien pesuun käytetään Pitkäkosken vesilaitoksella puhdistettua vet

tä, jonka pH on noin 8,5. Pesun päätyttyä suodattimeen jäänyt puhdistettu vesi kulkeu

tuu suodattimista uudelleen prosessiin. Yhden suodattimen pesusta aiheutuva pH:n nou

su on varsin pieni, mutta kun suodattimia pestään useita peräkkäin, näkyy puhdistetun 

veden määrä kohonneena pH:na hiekkasuodatetun veden kokoomanäytteessä. Vaikka 

puhdistetun veden osuus näkyykin hiekkasuodatetun veden pH:ssa, sillä ei kuitenkaan 

näytä olevan vaikutuksia muihin mitattuihin parametreihin.

7.3 Raakaveden lämpötilan ja sekoituksen tehostamisen vaikutus
Raakaveden lämpötilan laskulla on selkeä vaikutus selkeytetyn veden rautapitoisuuteen.

Kylmällä vedellä rautapitoisuudet ovat selvästi korkeammat. Rautapitoisuudet ovat 

kylmällä vedellä korkeammat myös hiekkasuodatuksen jälkeen. Rauta näyttäisi siis lä

päisevän hiekkasuodatuksen helpommin alhaisissa lämpötiloissa. Kohonneet rautapitoi

suudet hiekkasuodatuksen jälkeen ovat ongelmallisia, koska veteen liuennut rauta saos

tuu ja rautasakkaa kertyy prosessinosiin, joihin sitä ei pitäisi kertyä.
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Yksi mahdollinen selitys hiekkasuodatetun veden kohonneille rautapitoisuuksille on 

raakaveden lämpötilan laskun seurauksena kohonnut viskositeetti. Viskositeetin kasvun 

seurauksena flokkien laskeutuminen hidastuu. Laskeutuvuuden hidastumisen kumoami

nen edellyttää joko flokkien tiheyden kasvattamista tai veden viskositeetin alentamista. 

Näistä ensimmäinen on varteenotettavampi vaihtoehto.

Sekoituksen tehostaminen tasasi selkeytysaltaiden välisiä pH -eroja ensimmäisen koe

jakson alussa. Ensimmäisen koejakson lopulla ja toisella koejaksolla sekoitus ei kuiten

kaan tasannut pH -eroja. Happamasti reagoivan ferrisulfaatin määrää voidaan arvioida 

pH:n perusteella. pH -eroista voidaan päätellä ferrisulfaatin jakautuvan tasaisemmin 

altaiden kesken lämpimällä vedellä sekoitusta tehostamalla. Sekoituksen heikkeneminen 

johtuu todennäköisesti viskositeetin kasvamisesta lämpötilan laskiessa. Hiekkasuodate

tun veden TOC -pitoisuuden nousu sekoitusta tehostamalla on vähäinen, joten se saattaa 

johtua määrityksen 15 % mittausepävarmuudesta. Raakaveden lämpötilan laskiessa 

sekoitus osoittautui kuitenkin riittämättömäksi.

7.4 Orgaanisen aineen kokojakauma
Pitkäkosken raakaveden ominais- UV -absorbanssi on laskenut viimeisen 15 vuoden 

aikana 0,3 yksikköä. Tämä tarkoittaa, että UV -valoa aallonpituudella 254 nm absor

boivien yhdisteiden osuus raakavedessä on vähentynyt. Tämä puolestaan viittaa koagu- 

laatiolla huonosti poistettavien hydrofiilisten yhdisteiden määrän kasvaneen. Toinen 

mahdollinen selitys SUVA -arvon nousulle on DOC:n määrän lisääntyminen. Muutos 

on kuitenkin vähäinen ja kuten taulukosta 15 nähdään, on tässä tutkimuksessa määrite

tyn SUVA -arvon keskihajontakin 0,2 yksikköä.

Orgaanisen aineen kokojakaumatulokset osoittavat selkeytetyssä vedessä olevan 

enemmän pienimolekyylimassaisia yhdisteitä kuin raakavedessä ensimmäisellä koejak

solla. Pienimolekyylimassaisten yhdisteiden määrä kasvaa kemikalointiannosta lisää

mällä. Toisella koejaksolla vastaavanlainen ilmiö havaittiin vasta suurimmalla kemi- 

kaaliannoksella. Tämä johtuu todennäköisesti erilaisista hydrolyysireaktiotuotteista. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on esitetty hydrolyysireaktion lopputuotteiden koostu

muksen riippuvan reaktio-olosuhteista (Duan ja Gregory, 2003). Korkeammassa läm

pötilassa näyttäisi siis muodostuvan enemmän UV -valoa absorboivia pienimolekyyli

siä lopputuotteita kuin matalissa lämpötiloissa.
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Lämpötilan muutoksilla ei havaittu olevan vaikutusta raakaveden orgaanisen aineen 

kokojakaumaan, mutta kaikkien piikkien korkeuksien summa (Sum Of all Peak Heights, 

SOPH) oli toisella koejaksolla korkeampi kuin ensimmäisellä koejaksolla. Tämä ilmai

see kylmän raakaveden sisältävän enemmän UV -valoa aallonpituudella 254 nm absor

boivaa orgaanista materiaalia.

HPSEC -tulosten osoittama orgaanisen aineen määrän lisääntyminen toisella koejaksol

la ei kuitenkaan näkynyt orgaanisen aineen kokojakaumassa. Todennäköisin selitys toi

sen koejakson SOPH -arvolle on, että lisäys on niin pieni kokonaismäärään nähden, että 

eroa ei voida havaita esitetyllä tarkkuudella. Toinen mahdollinen selitys on määrityksen 

epätarkkuus. Tutkimuksen aikana tehtyjen muiden raakaveden orgaanisen aineen mää

rää ilmaisevien analyysien mukaan orgaanisen aineen määrä ei muuttunut.

7.5 Selkeytysaltaan rakenteen ja sijainnin vaikutus
Lyhyen viipymän selkeytysaltaissa 1 ja 2 havaittiin erityisesti toisella koejaksolla kor

keammat pH -arvot kuin muissa altaissa. Koska feirisulfaatti alentaa käsiteltävän veden 

pH: ta, voidaan korkeamman pH:n olettaa tarkoittavan sitä, että ferri sulfaatin määrä on 

vähäisempi kyseisissä altaissa. Selkeytysaltaiden välisten pH -erojen katsottiin johtuvan 

saostuskemikaalin huonosta sekoittumisesta.

Tutkimuksessa saatujen pH -tulosten perusteella ei voida arvioida kuinka paljon vä

hemmän ferrisulfaattia lyhyen viipymän altaisiin päätyy, koska raakaveden pH:ta ennen 

koagulantin lisäystä ei mitattu. Normaalitilanteessa pH ennen ferrisulfaatin lisäystä tie

detään, mutta tutkimuksen aikana raakaveteen lisättiin kalkkivettä, joka nosti pH:ta.

Koagulantin epätasainen jakautuminen ei kuitenkaan näy orgaanisen aineen määrää 

kuvaavissa parametreissä. TOC- ja UV -absorbanssireduktioissa ei havaittu alentumista. 

Myöskään HPSEC -tuloksista ei voida havaita ferrisulfaatin määrän eroja selkeytysal

taiden välillä. Tämä voi osittain johtua alhaisessa lämpötilassa esiintyvästä korkeam

masta optimimaalisesta saostus- pH:sta. Optimi- pH:n nousu kylmällä vedellä havaittiin 

myös astiakokeissa. Hanson ja Cleasby (1990) esittivät ilmiön selitykseksi veden ioni tu

lon lämpötilariippuvuutta. He esittivät ratkaisuksi veden pOH:n pitämistä vakiona. 

Käytännössä tämä tarkoittaa pH:n vähäistä nostamista lämpötilan laskiessa.

Selkeytysaltaiden eri kerrosten toiminnassa ei normaalitilanteessa ole merkittävää eroa. 

Kun selkeytysallas alkaa lähestyä pesuvälinsä loppupäätä, heikkeni ala-altaan tulos UV
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-absorbanssin ja sameuden osalta merkittävästi. TOC -reduktioissa vastaavaa heikenty

mistä ei havaittu.

Ala-altaiden näytteet otettiin kapeasta raosta, jolloin allasrakenteista irtosi helposti irto- 

partikkeleita. Sakan kertyessä selkeytysaltaisiin, kertyi sitä myös ala-altaiden näyt- 

teenottopisteiden läheisyyteen. Näytteenoton yhteydessä irronneet partikkelit saattoivat 

osaltaan vaikuttaa ala-altaiden korkeampiin sameus- ja UV -absorbanssituloksiin sel

keytysaltaan käyttöajan kasvaessa.

Flokin mikroskopointitulokset tukevat muiden analyysien tuloksia. Lyhyen viipymän 

altaissa esiintyy enemmän yksittäisiä flokkeja kuin pitkän viipymän altaassa. Flokit ei

vät kasva hämmennyksessä PK1 :n alkupäässä yhtä hyvin kuin loppupäässä. Tätä tulosta 

osittain selittää selkeytysaltaiden pH -vaihtelu ja viipymäero. Alkupään selkeytysaltai

siin ei päädy yhtä paljon koagulanttia kuin osaston loppupäähän. Mikroskopointitulos- 

ten luotettavuus on kuitenkin kyseenalainen, koska näytteet otettiin ainoastaan 30 cm 

syvyydestä. Tällöin näytteet eivät ole tarkasteltavan ilmiö kannalta edustavia.

UV -absorbanssituloksiin on syytä suhtautua varauksella. Standardin (Standard Methods 

for Examination of Water and Wastewater, 5910 В, 1995) mukaan irtopartikkeleita sisäl

tävät vesinäytteet on suodatettava ennen määrityksen tekemistä. Kuitenkin standardissa 

todetaan, että normaalisti vesilaitosten näytevesissä irtopartikkeleita on niin vähän, että 

suodatusta ei vaadita. Tämän tutkimuksen laitoskokeiden UV -absorbanssimääritykset 

tehtiin suodattamattomista näytteistä, koska niin standardin mukaan normaalisti teh

dään. Selkeytysaltaiden näytevesissä on kuitenkin irtopartikkeleita varsin paljon ja näyt

teet olisi pitänyt suodattaa kuten astiakokeiden näytteet. Suodattamattomista näytteistä 

sadut tulokset eivät korreloi TOC -tulosten kanssa, mutta sameus- ja UV - 

absorbanssitulosten välillä on selkeä yhteys. Kun näytteiden sameudet olivat korkeat, 

olivat myös UV -absorbanssiarvot korkeat. Tällöin erot UV- ja TOC -tulosten välillä 

olivat suuret. Erot johtuvat todennäköisesti suodattamattomien näytteiden sisältämistä 

irtopartikkeleista, joiden on todettu muissakin tutkimuksissa vaikuttavan UV - 

absorbanssiin (Weishaar et ai., 2003). Samassa tutkimuksessa todettiin myös rautapitoi

suuden vaikuttavan UV -absorbanssituloksiin.

7.6 Flokkien pintavaraus
Astiakokeissa todettiin saostus- pH:n alentamisen nostavan zeta-potentiaalia lähemmäs 

nollaa. Tämä viittaisi siis siihen, että vedessä olevien varautuneiden hiukkasten pintava-
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rausten neutraloimiseksi saostus- pH:n tulisi olla nykyistä alhaisempi. Jos pintavarauk- 

sen neutralointi on koagulaation päämekanismi, olisi saostus- pH:n alentamisella mah

dollista parantaa muodostuvien flokkien ominaisuuksia ja sitä kautta lisätä selkeytyk

sessä poistuvan sameuden ja orgaanisen aineen määrää.

Zeta-potentiaalin lähestyminen nollaa saostus- pH:ta alentamalla, osoittaa kirjallisuu

dessa esitetyn rautakoagulantin hydrolyysireaktiotuotteiden riippuvan saostus- pH:sta 

(Duan ja Gregory, 2003). Aikaisempien tutkimusten mukaan alhaisemmassa pH:ssa 

lopputuotteilla on suurempi positiivinen varaus ja näin ollen sama määrä koagulanttia 

neutraloi enemmän vedessä olevien partikkeleiden negatiivista varausta (Duan ja Gre

gory, 2003).

Flokkien zeta-potentiaalia määritettäessä useissa tapauksissa laitteiston perättäiset mit

taukset erosivat toisistaan enemmän kuin laitteiston ohjelmiston asetusten mukaan oli 

hyväksyttävää. Tämä saattoi osittain johtua kokeisiin valitusta kyvetistä. Kyseisessä 

kyvetissä tutkittava neste ja flokit kulkevat kapeaa putkea pitkin, jonka seurauksena 

näytteen pipetoinnissa rikkoutuneet flokit kasautuivat suuremmiksi yksiköiksi. Koska 

zeta-potentiaalin mittaaminen perustuu partikkeleiden liikkeen mittaamiseen sähköken

tässä, eivät suuret flokit kapeassa putkessa ole paras yhdistelmä luotettavien tulosten 

saamiseksi.

Kylmän veden kokeiden aikana havaittiin jo silmämääräisesti muodostuvien flokkien 

laskeutuvan hitaammin. Tämän seurauksena koeastian pohjalle kertyi vähemmän flok

keja, joista näyte zeta-potentiaali määritystä varten pipetoitiin. Tämä saattaa osittain 

selittää kylmän veden zeta-potentiaali tulosten suurempaa hajontaa.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUKSET

8.1 Johtopäätökset
Tulosten perusteella pintakuorman nosto lisää selkeytetyn veden orgaanisen aineen 

määrää. Muutos on kuitenkin pienempi kuin orgaanisen hiilen kokonaismäärän (Total 

Organic Carbon, TOC) menetelmän 15 %:n mittausepävarmuus. Selvempi vaikutus 

pintakuorman nostolla on selkeytetyn veden sameuteen ja jäännösrautapitoisuuteen, 

jotka molemmat kasvavat pintakuorman kasvaessa. Selkeytysaltaiden pintakuorma voi

daan nostaa tasolle 0,9 m/h, jos prosessin seuraavat vaiheet kykenevät poistamaan ko

honneen sameuden ja rautapitoisuuden.

Saostuskemikaaliannoksen nostaminen annoksesta 47 g/m3 annokseen 53 g/m3 alentaa 

selkeytetyn veden TOC -pitoisuutta raakaveden ollessa lämmintä. Kemikaalimäärän 

lisääminen tästä ylöspäin ei alenna orgaanisen aineen pitoisuutta. Raakaveden ollessa 

kylmimmillään saostuskemikaalin lisääminen ei alenna selkeytetyn veden TOC - 

pitoisuutta. Saatujen tulosten perusteella lyhyen viipymän selkeytysaltaisiin päätyi vä

hemmän saostuskemikaalia. Tämä ei kuitenkaan nostanut kyseisistä altaista lähtevän 

veden TOC -pitoisuutta. Tämän perusteella saostuskemikaalin määrää olisi mahdollista 

jopa vähentää orgaanisen aineen reduktion heikentymättä.

Pitkäkoskella nykyisin käytössä olevat saostuskemikaalin syöttöjärjestelyt eivät mah

dollista kovin tarkkaa saostuskemikaalin annostelua tai saostusolosuhteiden säätöä. Al- 

kukemikaloinnin optimointi edellyttää siis nykyisen osastokohtaisen saostuskemikaa- 

liannostelun korvaamista allaskohtaisella annostelulla, jonka seurauksena myös pH:n 

säätö saadaan tarkemmaksi.

Raakaveden lämpötilalla ei tutkimuksessa havaittu vaikutusta orgaanisen aineen pois

tumiseen. Lämpötilan muutos kohotti kuitenkin selkeytetyn veden sameutta ja jäännös- 

rautapitoisuutta. Saostuskemikaalin sekoittuminen riippuu tutkimustulosten mukaan 

lämpötilasta siten, että lämpötilan laskiessa sekoittuminen heikkenee. Tasaisen sekoit

tumisen varmistamiseksi sekoitusta tulee tehostaa nykyisestä lämpötilan laskiessa. 

Moottoroidun sekoituksen käyttäminen ei ole kannattavaa, koska sekoitus voidaan aivan 

yhtä hyvin toteuttaa hydraulisena sekoituksena veden liike-energiaa hyödyntämällä. 

Tällöin myös säästetään moottoroidun sekoittajan energiakustannuksissa.
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Raakaveden orgaanisen aineen kokojakauma ei tutkimustulosten perusteella riipu läm

pötilasta. Orgaanisen aineen kokojakauma selkeytetyssä vedessä on kuitenkin erilainen 

eri lämpötiloissa. Tämä ero johtuu todennäköisesti lämpötilan vaikutuksesta hydrolyysi- 

reaktion lopputuotteisiin. Kemikaaliannoksen lisäämisen todettiin vähentävän hiek- 

kasuodatuksen läpäisevien keskisuurimolekyylimassaisten yhdisteiden osuutta. Kemi

kaaliannoksen lisäämisellä ei ollut vaikutusta suurimolekyylimassaisten yhdisteiden 

osuuteen.

Pitkäkosken vesilaitoksella käytössä olevien kaksikerrosselkeytysaltaiden eri kerrosten 

toiminnassa ei normaalitilanteessa ole eroja. Selkeytysaltaille määritetyn pesuvälin ylit

tyessä huomattavasti kohoavat ala-altaiden sameudet. Orgaanisen aineen poiston kan

nalta altaiden eri kerrokset toimivat tällöinkin yhtä hyvin.

Astiakokeiden tulosten perusteella flokkien pintavaraus riippuu sekä käytettävästä koa- 

gulanttiannoksesta että pH:sta. Lisäämällä koagulanttiannosta tai alentamalla saostus- 

pH:ta, lähestyy flokkien pintavaraus nollaa. Jos oletetaan pintavarauksen neutralisaation 

olevan vallitseva koagulaatiomekanismi, voidaan saostus- pH:ta alentamalla parantaa 

muodostuvien flokkien ominaisuuksia. Parempien flokkien myötä sameus ja TOC - 

tulokset paranisivat.

8.2 Jatkotutkimukset
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella saostuskemikaalin määrää olisi mahdollista 

laskea nykyisestä. Tätä tulisi selvittää tarkemmin täydessä mittakaavassa, koska silloin 

tutkimuksen tulokset olisivat suoraan sovellettavissa laitoksen ajotapaan. Tutkimus to

teutettaisiin alentamalla ferrisulfaatin annostusta nykyisestä asteittain, samalla seuraten 

selkeytetyn ja hiekkasuodatetun veden pH:ta, sameutta sekä rauta- ja TOC - 

pitoisuuksia. Tutkimuksen suurimmaksi ongelmaksi muodostuu pH:n säätö, joka ei 

alennetuilla ferrisulfaattiannoksilla laske riittävän alhaiseksi. Alhaisemman pH:n saa

vuttaminen edellyttäisi erillisen pH:n säätökemikaalin käyttöä.

Kylmällä vedellä selkeytyksestä läpi kulkeutuvat partikkelit ovat niin pieniä, että ne 

eivät pidäty hiekkasuodatuksessa, jolloin hiekkasuodatetun veden sameus kohoaa. Tämä 

voidaan välttää joko parantamalla muodostuvien flokkien ominaisuuksia tai parantamal

la hiekkasuodatuksen toimintaa. Flokkien ominaisuuksia voidaan tämän tutkimuksen 

astiakokeiden tulosten ja partikkeleiden pintavarausteoria mukaan parantaa alentamalla 

saostus- pH:ta.
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Flokkien kulkeutuminen hiekkasuodatukseen ei kuitenkaan ole paras mahdollinen tilan

ne. Flokit olisi syytä saada laskeutumaan jo selkeytysaltaissa. Kirjallisuudessa on esitet

ty hyvinkin lupaavia tuloksia esihydralysoitujen koagulantien käytöstä (Gao ja Yue, 

2005). Esihydralysoitujen koagulanttien hydrolyysireaktio on tapahtunut tarkasti halli

tuissa olosuhteissa, jonka seurauksena myös reaktiotuotteet ovat saostustuloksen kan

nalta hyvät. Näiden soveltuvuutta Päijänteen veteen olisi hyvä selvittää aluksi astiako- 

keilla. Tutkimuksessa olisi syytä testata useita esihydralysoituja koagulantteja. Samalla 

kartoitettaisiin kunkin koagulantin optimaalinen toiminta-alue. Seuraavassa vaiheessa 

astiakokeissa parhaaksi osoittautunutta esihydralysoitua koagulanttia, voisi testata pilot- 

mittakaavassa, jolloin saadaan myös parempi kuva kyseisen koagulantin annosmääristä 

ja tätä kautta voidaan arvioida sen käyttökustannuksia.

HSY:n vesilaitoksilla nykyisin käytössä olevan ferrisulfaatin muodostamien flokkien 

ominaisuuksia on myös mahdollista parantaa lisäämällä alkukemikalointiin tarkoituk

seen soveltuvaa polymeeriä. Soveltuvia polymeerejä on useita ja niiden ominaisuudet 

vaihtelevat varsin paljon. Parhaan vaihtoehdon löytämiseksi tulisi testata useita vaihto

ehtoja astiakokeilla. Päijänteen vedelle parhaiten soveltuvan polymeerin löydyttyä, voi

taisiin siirtyä pilot-mittakaavan kokeisiin, joissa testattaisiin muun muassa paras annos- 

telukohta. Samalla voitaisiin kokeilla erilaisia annostelu-ja siirtovaihtoehtoja.

Tässä tutkimuksessa käytetty sekoittaja ei riittänyt vannistamaan saostuskemikaalin 

tasaista sekoittumista kylmissä lämpötiloissa. Tämän seurauksena koagulantti kulkeutui 

PKl:sen alkupään altaiden ohi. Koagulantin jakautumista osaston muihin altaisiin tulisi 

selvittää, jotta tiedettäisiin, montako alkupään allasta saa alhaisemman koagulanttian- 

noksen. Tämä on toteutettavissa helposti pienellä työpanoksella mittaamalla selkey

tysaltaiden pH -muutoksia.

Pintakuorman nostaminen lyhentää selkeytysaltaiden pesuvälejä. Tässä työssä kappa

leessa 7.1 esitetty lyhyempi pesuväli on vain karkea arvio vaadittavasta pesuvälistä. 

Sopivan pesuvälin määrittäminen vaatii vielä lisää tutkimuksia selkeytysaltaisiin mah

tuvasta sakan määrästä, ennen kuin sakan kertyminen näkyy sameustuloksissa. Tätä 

varten usean selkeytysaltaan pintakuormat tulisi nostaa tässäkin tutkimuksessa käytet

tyyn 0,9 m/h. Pesuvälin määrittäminen onnistuu selkeytysaltaiden tyhjennyksen jälkeen 

ala-altaiden sameus tuloksia seuraamalla. Sakan kertyminen näkyy ensimmäiseksi juuri 

ala-altaiden sameustuloksissa.
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