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Lyhenteet 

BOD Biological Oxygen Demand, biologinen hapenkulutus, kertoo, kuinka paljon 

vedessä on orgaanista, happea kuluttavaa hajotustoimintaa eli samalla 

kertoo orgaanisen aineen määrästä vedessä. 

COD Chemical Oxygen Demand, kemiallinen hapenkulutus, kertoo vedessä ta-

pahtuvasta kokonaisorgaanisen aineen kulutuksesta, ei pelkästään mikro-

biologisesta, eli tälläkin kuvataan orgaanisen aineen määrää vedessä. 

DAF Dissolved Air Flotation. Korkeapaine-flotaatio, jossa ilmakuplat luodaan 

kyllästämällä erillinen vesivirta, ns. dispersiovesi, ilmalla. Dispersiovesi joh-

detaan flotaatioaltaaseen ja kuplat vapautuvat paineen aletessa. 

IAF Induced Air Flotation. Indusoitu flotaatio, jossa ilma sekoitetaan nopeasti 

veteen, jolloin syntyy kuplia. 

PAX Polyalumiinikloridi. Vedenkäsittelykemikaali. 

PIX Ferrisulfaatti-pohjainen vedenkäsittelykemikaali. 

Redox-potentiaali    

Aineen pelkistymispotentiaali, joka kertoo, kuinka helposti aine toimii ha-

pettimena eli vastaanottaa elektroneja. Veden laatua kuvattaessa suure 

kuvaa vedessä tapahtuvaa hapen kulutusta. Mitä negatiivisempi luku, sitä 

suurempaa hapen kulutus vedessä on. Yksikkö Voltti, V, tai millivoltti, mV. 
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1 Johdanto 

Tämä tutkimus tehtiin Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle eli Ekokympille, joka hoi-

taa Kainuun ja Vaalan kuntien jätehuoltoon liittyvät palvelut ja viranomaistehtävät. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli toimia esitutkimuksena ja testinä Majasaareen raken-

nettavaa flotaatioyksikköä varten. Yksiköllä korvataan aiemman käsittelyn bioroottori 

sekä Envistone-prosessin jälkikäsittelyn anoksinen nitraattihapetus. Bioroottori pois-

taa puhdistettavasta vedestä öljyt ja rasvat sekä alentaa BOD:ta eli biologista hapen-

kulutusta aiheuttavaa orgaanista ainesta (Biological Oxygen Demand). BOD:ta pois-

tuu myös nitraattihapetuksessa. Kuvassa 1. on esitettynä Majasaaren vedenpuhdis-

tusprosessi ja siihen on myös merkitty flotaation paikat punaisilla ympyröillä. 

 

 

Kuva 1.  Kaaviokuva Majasaaren vedenkäsittelyjärjestelmästä. Tulevan flotaation paikat on 
merkitty punaisilla ympyröillä [1]. 

 

Yksiköiden korvaamisen syyt ovat lähinnä virtauksen jatkuvuudessa ja puhdistuksen 

tasaisuudessa. Kuten yllä olevasta kuvasta 1. nähdään, on bioroottori ensimmäisenä 

puhdistusvaiheena. Tällöin se on altis hydraulisen kuorman epätasaisuuksille esi-

merkiksi takapumppaamon vioittuessa. Bioroottorin toiminnan häiriintyessä muun 

muassa saostumista tapahtuu väärissä prosessin osissa, kuten bioroottorilla 
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itsellään, jolloin vikoja syntyy lisää.  Bioroottorin toiminnan häiriintymisen estämiseksi 

tarvittaisiin jatkuva tasainen kuorma, jota ei voida Majasaaressa taata. Flotaatio sen 

sijaan ei näistä epätasaisuuksista häiriinny. Se voidaan esimerkiksi veden loppuessa 

yksinkertaisesti sulkea automaattisesti. Jälkikäsittelyn nitraattihapetukselle taas tar-

vittaisiin liian isot säiliöt, jotta haluttu jatkuvatoiminen puhdistus voitaisiin toteuttaa. 

Flotaation käyttö vie hiukan vähemmän tilaa. [2.] 

 

Vesi kulkee flotaation kautta siis kahdesti ja siksi tulevassa yksikössä on kaksi ker-

rosta, kummallekin flotaatio-vaiheelle oma. Flotaatioprosessin virrat on esitetty alla 

olevassa kuvassa 2. Kuva havainnollistaa yhden flotaation sisään tulevat ja poistuvat 

virrat. Kemikaalina on ensimmäisessä vaiheessa polyalumiinikloridi PAX-XL 100 ja 

toisessa vaiheessa enimmäkseen ferrisulfaattia sisältävä KEMIRA PIX-105. 

 

 

 

Kuva 2. Flotaation virtojen yksinkertainen prosessikaavio. 

 
Tässä tutkimuksessa haluttiin nähdä erityisesti, mitä toisessa eli typenpoiston jälkei-

sessä flotaatiossa tapahtuisi. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka kemikaalit 

tulisi annostella, jotta prosessi toimisi ilman liian suuria kemikaalijäämiä. Tämä johtui 

siitä, että esimerkiksi ensimmäisen flotaatiokerran jälkeisessä typenpoistossa on bio-

logista toimintaa, joka häiriintyy liian suuresta alumiinipitoisuudesta. 

 

Kokeisiin saatiin tilat Kajaanin Ammattikorkeakoululta eli KAMK:lta. Lisäksi projekti-

päällikkö Kimmo Kemppainen ja kehitysinsinööri Kai Tiihonen osallistuivat laitteiston 

toimintakuntoon saamiseen. 
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2 Flotaatio 

Flotaatio on yksikköprosessi, jossa ilmakuplia hyödyntämällä poistetaan vedestä kiinto-

ainetta. Prosessissa voidaan erotella neljä vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa kaasu-

kuplat saatetaan puhdistettavaan veteen. Tämä voi joissakin tapauksissa olla erotettuna 

täysin omaksi prosessikseen. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa kuplat muodostavat 

ensin kontaktin poistettavan kiintoaineen kanssa ja kiinnittyvät sitten lopullisesti kysei-

seen aineeseen. Viimeisessä vaiheessa kupla-kiintoaineyhdistelmä nousee veden pin-

taan, josta se poistetaan esimerkiksi kaapimella. Lisäksi puhdistettavaan veteen sekoi-

tetaan yleensä kiintoaineiden yhteen liittymistä tehostavaa kemikaalia ennen kuin se joh-

detaan flotaatioaltaaseen. [3, osio 19, s .56–57; 4, s. 2- 3.] Prosessina flotaatio on melko 

joustava eikä se häiriinny esimerkiksi suuristakaan kiintoainepitoisuuksista. Sillä on 

myös melko lyhyt viipymäaika, ja se soveltuu myös vaikeammin laskeutuvalle kiintoai-

neelle. Lisäksi prosessin laitteisto vie suhteellisen vähän tilaa. Kuitenkin flotaatio vie pal-

jon energiaa ja, käytettävästä flotaatiotyypistä riippuen, myös kemikaalien kulutus voi 

olla suuri. [5.] 

 
Aluksi flotaatiota käytettiin lähinnä pienen tiheyden omaavien kiintoaineiden, kuten kui-

tujen poistoon vedestä, mutta nykyisin prosessi soveltuu monenlaiseen puhdistukseen. 

Sillä on sovelluksia rasvaisten jätevesien käsittelyssä, epäorgaanisten partikkelien ja 

BOD:n (Biological Oxygen Demand), eli orgaanisen happea biologisesti kuluttavan ma-

teriaalin, poistossa sekä aktiivilietteen paksuntamisessa. Vedenpuhdistuslaitoksissa flo-

taatiolla on kaksi pääasiallista käyttötapaa. Sitä voidaan käyttää jälkipuhdistuksessa te-

hostamaan kiintoaineiden tai rasvan poistoa tai sen avulla voidaan ohittaa biologinen 

puhdistusprosessi. Biologisen puhdistuksen ohitusta käytetään esimerkiksi sulamisve-

sien tapauksessa, sillä muutoin prosessin hydraulinen kuormitus olisi aivan liian suuri. 

Kaatopaikkojen suotovesien puhdistuksessa ei flotaatiota ole kovin paljon käytetty. [6; 7, 

s.317; 3, osio 19, s.56; 8.] 

2.1 Flotaation tehokkuus 

Flotaation tehokkuuteen vaikuttavat useat eri parametrit. Näitä ovat muun muassa kiin-

toaineen ja ilmakuplien koko sekä ilma-kiintoainesuhde. Ilmakuplien koko ja ylipäätään 

ilman määrä vaikuttavat merkittävästi flotaatioon. Ilmaa on oltava riittävästi, jotta pro-

sessi on tehokas. Usein ilmamäärää nostamalla voidaan parantaa saantoa. Ilmakuplien 
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koko taas vaihtelee käytettävän menetelmän mukaan, mutta yleisesti parempi tulos saa-

daan pienemmillä kuplilla. Myös kiintoaineen partikkelien koko on tärkeä parametri, sillä 

liian pienet partikkelit suspensoituvat veteen ja liian isot taas eivät kohoa pinnalle vaan 

vajoavat flotaatioaltaan pohjaan. Oikeanlaisilla parametreilla voi flotaation poistotehok-

kuus olla jopa 85 % ilman tehostuskemikaalejakin. Flotaatiota pidetäänkin yleisesti te-

hokkaana ja luotettavana puhdistusmenetelmänä. [3, osio 19 s. 58–59;4, s. 2–3, 88–

107, 123–132; 8.] 

2.2 Flotaatioprosessit 

Flotaatio voidaan jakaa tyyppeihin eri tavoin. Usein käytetään jakoa luonnolliseen, avus-

tettuun ja aiheutettuun flotaatioon. Luonnollinen flotaatio perustuu täysin aineiden tiheys-

eroon. Avustetussa flotaatiossa on kyse luonnostaan kelluvien partikkelien flotaation te-

hostamisesta kuplien avulla, ja aiheutetussa flotaatiossa ilmakuplia käytetään partikke-

lien tiheyden laskemiseen. Monet teollisesti käytetyt flotaatioprosessit ovat luonnollisen, 

avustetun ja aiheutetun flotaation sekoituksia. [9.] Teolliset flotaatioprosessit voidaan ja-

kaa eri tyyppeihin ilmakuplien tuottamistavan mukaan. Tällöin tyypit ovat dispergoitu flo-

taatio (Dispersed Air Flotation), indusoitu flotaatio IAF (Induced Flotation), elektrolyytti-

nen flotaatio, korkeapaineflotaatio eli DAF-flotaatio (Dissolved Air Flotation) ja tyhjiöflo-

taatio. Tässä työssä ja Ekokympin tulevassa  prosessissa on tarkoitus käyttää DAF-flo-

taatiota tai hyvin samankaltaista flotaatiota, joten suurimmaksi osaksi keskitytään siihen. 

[7, s. 317–323; 3, osio 19 s. 59 – 63; 4, s. 17–31.] 

2.2.1. Dispergoitu flotaatio 

Dispergoidussa flotaatiossa tuotetaan melko suuria, halkaisija noin 1 mm, ilmakuplia 

joko mekaanisesti tai pneumaattisesti. Mekaaninen kuplien tuotto tapahtuu esimerkiksi 

sylinterin muotoisessa astiassa pyörivien lapojen tai juoksupyörän avulla. Ilma tulee as-

tiaan keskellä olevan putken kautta, ja se saadaan sinne erillisellä puhaltimella tai kuplia 

tuottavien lapojen pyörimisestä aiheutuvalla paineen pudotuksella. Pneumaattinen dis-

pergoitu flotaatio puolestaan tapahtuu kolonnissa, jossa vesi ilmastetaan kaasunpur-

kausjärjestelmällä. Siinä ilma syötetään kolonnin pohjalta ja puhdistettava vesi ylempää, 

noin 2/3 putken korkeudesta. Näin vastavirtaperiaatteen mukaisesti ilma kulkee ylöspäin 

ja sekoittuu paineen vaikutuksesta veteen kupliksi, jotka nousevat kolonnin yläosaan. 

Samalla kuplat nostavat poistettavat partikkelit ylös. Kolonnissa on myös 
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ohjausseinämiä, jotka estävät virtojen kulun väärään suuntaan. Dispergoitu flotaatio ei 

ole kaupallisessa käytössä, sillä kuplien koon hallittavuuteen tarvitaan melko paljon 

vaahdotinaineita, mikä rajoittaa prosessin käyttöä. [3, osio 19, s.60– 63.] 

2.2.2 Indusoitu flotaatio  

Myös indusoidussa flotaatiossa, IAF, ilmakuplat luodaan mekaanisesti sekoittamalla. Se-

koitus tapahtuu nopeilla pyörillä ja lavoilla tai venturisuuttimilla. Suuttimia käytettäessä 

kuplat syntyvät suuttimen kurkussa. Joissain tapauksissa ilmakuplat luodaan dif-

fuusorilla. IAF-flotaatio on DAF-flotaation lisäksi eniten käytetty teollinen flotaatiopro-

sessi.  IAF-flotaatiossa syntyvät kuplat ovat hiukan suurempia kuin DAF-flotaatiossa ja 

prosessi on nopeampi. Lisäksi käytetyt kemikaalit ovat erilaiset kuin DAF-flotaatiossa. 

DAF-flotaatiossa kemikaalit lähinnä flokkaavat poistettavan kiintoaineen, mutta IAF-flo-

taatiossa kemikaalien vaikutuksesta kiintoaine kertyy ilmakuplan ympärille. Usein kemi-

kaalien lisäys tapahtuu IAF-flotaatiossa vasta juuri ennen flotaatiota, jolloin ne sekoittu-

vat veteen vasta flotaatioaltaassa. [4, s. 29–31.] 

2.2.3 Elektrolyyttinen flotaatio  

Elektrolyyttisessä flotaatiossa ilmakuplat luodaan sähkökentän avulla. Altaaseen asete-

taan elektrodeja, anodit ja katodit, joiden välille syntyy sähkövirran ja veden johtokyvyn 

avulla sähkökenttä. Sähkökentässä eri varauksen omaavat partikkelit muodostavat omat 

flokkinsa ja veden elektrolyysissä vety ja happi muodostavat hienokuplaisen patjan, 

jossa kuplat voivat olla jopa pienempiä kuin DAF:lla saadut, halkaisija noin 10–50 µm. 

Tämä kuplapatja nostaa kiintoaineen veden pintaan. Elektrolyyttinen flotaatio on mah-

dollista toteuttaa ilman kemikaaleja, ja siinä on vain vähän turbulenssia, jolloin pienem-

mätkin flokit pysyvät paremmin kasassa. Elektrodien asettelulla saadaan yleensä hyvä 

kuplien kattavuus kautta altaan. Lisäksi prosessi on helposti säädeltävissä. Elektrodien 

materiaali on yleensä alumiini, platinoitu titaani tai ruostumaton teräs. Prosessin haitta-

puolena on elektrodien kuluminen, joka vaatii prosessille elektrodien puhdistuskeinon tai 

vaihtoelektrodit. [3, osio 19, s. 59– 60; 4, s.17–19.] 
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2.2.4 Korkeapaine-flotaatio   

Korkeapaineflotaatio eli DAF-flotaatio on nykyisin eniten käytetty flotaatioprosessi. Siinä 

kuplat luodaan paineen alennuksen avulla. Ensin erillinen vesivirta, dispersiovesi, kylläs-

tetään ilmalla. Kun dispersiovesi johdetaan flotaatioaltaaseen, paineen aleneminen saa 

aikaan ilmakuplia. Usein dispersioveden syötössä on ennen flotaatioallasta venttiili pai-

neen tasaukseen. Kuplien luontiin on kaksi tapaa, paineistus ja tyhjiö. Tyhjiö-tavassa 

ilma saatetaan dispersioveteen ilmanpaineessa ja kuplat muodostuvat flotaatioaltaassa 

olevan tyhjiön avulla. Tämä tekniikka ei kuitenkaan ole nykyisin käytössä. Paineistuk-

sessa dispersiovesi kyllästetään ilmalla noin 2 – 6 baarin paineessa ja flotaatioaltaassa 

on normaali-ilmanpaine.  

 

Ilmalla voidaan kyllästää koko tuleva vesivirta, osa virrasta tai kiertovirta. Koko tulevan 

virran paineistuksella saadaan maksimoitua kuplakontakti, mutta siihen vaaditaan suu-

remmat laitteet ja kovassa paineessa flokit voivat repeillä. Halvempaa on kyllästää vain 

osa virrasta, jolloin flokkien repeily on pienempää. Repeilyä kuitenkin tapahtuu edelleen, 

ja parempana ratkaisuna pidetäänkin kiertovirtaa. Siinä osa puhdistetusta vedestä kier-

rätetään ilmastukseen, jolloin siitä tulee dispersiovettä. Näin käytettynä DAF soveltuu 

hyvin myös hauraille prosesseille, joissa syntyvät flokit ovat hauraita. Tällöin kuitenkin 

tarvitaan suurempi flotaatioallas, sillä kiertovirta lisätään tulevaan jäteveteen. Dispersio-

veden avulla syntyvät kuplat ovat hyvin hienoja, niiden halkaisija on useimmiten 20–80 

µm, joissain tapauksissa halkaisija voi yltää 100 µm:iin asti. Pienet kuplat takaavat pa-

remman kontaktin poistettavan kiintoaineen kanssa. Tämä korostuu Rictor Oy:n paten-

toimassa pyörreflotaatio, jossa turbulenttisempi virtaus ja reikäpohja tehostavat kuplien 

törmäilyä. Usein DAF-flotaatiossa tarvitaan vähemmän kemikaaleja kuin muissa mene-

telmissä, mutta käytettävissä oleva ilmamäärä on rajoitettu. DAF-flotaation suosiota se-

littää osittain se, että se vie verrattain vähän tilaa. [7, s. 317–323; 3, osio 19, s. 60–61; 

4,s. 20–29; 8; 10.] 

2.3 Flotaatiossa käytettävät kemikaalit 

Flotaation toimintaperiaate perustuu poistettavien partikkelien hydrofobisuuteen, sillä 

vain hydrofobiset partikkelit voivat poistua ilmakuplien mukana. Hydrofiiliset partikkelit 

jäävät veteen. Tähän voidaan vaikuttaa kemikaaleilla. Yleisimmät käytetyt kemikaalit 

ovat koagulantit ja flokkulantit. Joskus käytetään myös vaahdotteita ja erilaisia 
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muokkaaja-aineita. Vaahdotteet tasapainottavat kupla-flokkiyhdistelmien muodostusta 

ja vaahdon poistoa. Yleisimpiä vaahdotteita ovat lyhytketjuiset alkoholit ja mäntyöljy. 

Muokkaaja-aineet voivat esimerkiksi säädellä pH:ta tai toimia aktivaattoreina poistetta-

ville mineraaleille. Joskus myös flokkulantit lasketaan muokkaaja-aineiksi. Kemikaaleilla 

on mahdollista parantaa flotaation saantoa, mutta aina niiden lisäys ei tuo merkittävää 

muutosta. [7, s. 306–31; 3, osio 19, s. 57; 8.] 

2.3.1 Koagulantit 

Koagulantteja käytetään neutraloimaan partikkelien negatiivisia varauksia, jotta partik-

kelit voivat aloittaa kasaantumisen. Usein koagulantit myös muutoin edesauttavat partik-

kelien kiinnittymistä toisiinsa. Koagulantit voivat olla vesiliukuisia epäorgaanisia yhdis-

teitä, kationisia polymeerejä tai polyelektrolyyttejä. Epäorgaaniset yhdisteet ovat useim-

miten metallisuoloja, ja varausten neutraloinnin lisäksi ne muodostavat liukenemattomia, 

hiukan hyytelömäisiä, metallihydroksideja, jotka edistävät partikkelien kasautumista. 

Koagulantteina käytetyillä polymeereillä on positiivisesti varautuneet sivuryhmät, jotka 

tehostavat kontaktia partikkelien kanssa. Polymeerejä käytettäessä tarvitaan kuitenkin 

tehokkaampi sekoitus ja kunnollinen esiliuotus. Epäorgaanisten suolojen käyttö onkin 

yleisempää. Useimmiten käytettyjä koagulantteja ovat aluna Al2(SO4)3, ferrisulfaatti 

Fe2(SO4)3, ferrikloridi FeCl3, rautasulfaatti FeSO4 ja natriumaluminaatti Na2Al2O4. Alunan 

ja muiden alumiinisuolojen on todettu olevan rautasuoloja tehokkaampia. [7, s. 306–311; 

4, s. 25, 102–107, 331, 337–339; 11.] 

2.3.2 Flokkulantit  

Kun vedessä olevien kiintoainepartikkelien negatiiviset varaukset on neutraloitu, alkaa 

partikkelien flokkulaatio. Tehokkaan flokkulaation saamiseksi tarvitaan pientä sekoitusta. 

Usein tulovirran oma turbulenssi riittää, sillä liian voimakas sekoitus hajottaa flokit. Li-

säksi apuna käytetään flokkulantteja. Flokkulantit edesauttavat partikkelien kasaantu-

mista ja ilmakuplien kiinnittymistä flokkeihin. Ilmakuplat kiinnittyvät flokkeihin joko pinta-

reaktioilla tai jäävät flokkien sisälle. Useimmiten flotaatiossa käytettävät flokkulantit ovat 

anionisia polymeerejä, joilla on suuri molekyylimassa. Tällaisia polymeerejä ovat esimer-

kiksi useat polyakryyliamidit. [7, s. 306–311.] 
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2.4 Flotaatiolaitteisto 

Flotaatiolaitteisto koostuu pääasiassa flotaatioaltaasta, paineilmakompressorista tai 

muusta ilman syöttösysteemistä, kemikaalien säiliöistä ja annostelupumpuista, puhdis-

tettavan veden syöttöpumpusta sekä DAF-flotaatiossa paineenrajoitusventtiilistä, disper-

sioveden säiliöstä ja annostelupumpusta, joka on usein paineistettu. Joskus lisänä voi 

olla kiertovirran pumppu.  [7, s. 317–323; 4, s. 17–31, 96; 10.] 

 
Flotaatioaltaat ovat nelikulmaisia tai pyöreitä, ja niihin on kiinnitetty kaavin pintaan nou-

sevalle vaahdolle. Joskus myös altaan pohjassa voi olla kaavin lietepatjalle. Kaapimen 

kulkunopeutta säätelemällä voidaan säädellä lietteen paksuutta. Nelikulmaiset altaat jae-

taan toisen ja kolmannen sukupolven altaisiin. Toisen sukupolven altaissa pituus on le-

veyttä suurempi ja virtaus on hiukan alaviistoon menevä. Kolmannen sukupolven altaat 

taas hyödyntävät Rictor Oy:n patentoimaa ratkaisua. Niissä syvyys on pituutta ja leveyttä 

suurempi ja virtaukseen saadaan turbulenttisuutta pohjassa olevalla reikälevyllä, jolla 

ohjataan veden pystysuoraa virtausta. Nelikulmaisten altaiden etuna on yksinkertainen 

muoto, joka mahdollistaa tehokkaan ja helpon suunnittelun sekä suhteellisen pieni tilan-

tarve. Niitä on myös helposti saatavilla erikokoisina. Nelikulmaisia flotaatioaltaita on käy-

tetty pidempään, ja ne ovat yleisempiä varsinkin elektrolyyttisessä flotaatiossa, mutta 

viime aikoina pyöreät altaat ovat kasvattaneet suosiota. Pyöreiden altaiden etuina on 

taloudellisuus ja sopivan matala nopeus koko altaassa. Lisäksi niihin voidaan  pienellä 

kustannuksella asentaa kaapimet pohjalle kertyvää lietettä varten. Yleisesti flotaatioal-

taan koko riippuu käytetystä veden virtausnopeudesta. Monesti käytetty koko on 80 ne-

liömetrin pinta-ala ja 1,5 metrin syvyys. Kokoja on kuitenkin hyvin erilaisia riippuen käyt-

tötarkoituksesta. Altaissa voi vielä olla ohjauslevyjä, jotka ohjaavat kupla-flokkiyhdistel-

mät pintaa kohti ja hillitsevät veden virtausta. Levyt voivat olla vertikaalisia tai hiukan 

kaltevia riippuen virtauksen halutusta tasaisuudesta. Kuvissa 3. ja 4. nelikulmainen ja 

pyöreä flotaatioallas. [4, s. 17–31, 95–102, 134; 8,12.] 
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Kuva 3. Nelikulmainen, hiukan pitkulainen flotaatioallas [4, s. 34]. 

 

Kuva 4. Pyöreä flotaatioallas, jossa mekaaninen sekoitus [3, osio 19 s. 73]. 

 
Dispergoidussa flotaatiossa on sylinterinmuotoinen tai kuutiomainen flotaatioallas, jossa 

keskellä on pystyakseliin kiinnitetty potkuri sekoitukseen. Pystyakseli on yleensä suun-

niteltu niin, että myös tarvittava ilma tulee sen kautta. Ilman virtaus aiheutetaan joko pro-

pellin pyörinnän aiheuttamalla alipaineella tai erillisellä puhaltimella. Joskus lisänä voi 

olla ohjauslevyjä virtausta ja vaahtoa varten. Jos dispergoidussa flotaatiossa ilmakuplat 

luodaan pneumaattisesti, on käytössä flotaatioaltaan sijasta kolonni (kuva 5). Kolonni on 

10–15 metriä korkea, pyöreä tai nelikulmainen, ja sen sisällä on ohjausseinämiä eri vir-

tojen oikean suunnan varmistamiseksi. [3, osio 19, s. 61–63.]  
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Kuva 5. Dispergoidussa flotaatiossa käytetty flotaatiokolonni [3, osio19, s. 63; 9]. 

 
Ilma purkautuu kolonniin pohjalta ja puhdistettavan veden syöttövirta noin kaksi kolmas-

osaa kolonnin korkeudesta olevasta kohdasta. Kolonnissa on yleensä kolme aluetta: 

liete tai vaahto, keskialue ja keräysalue. Ilman sekoittuessa veteen keskialueella synty-

vät kuplat nousevat vastavirtaperiaatteella ylös ja alite laskee kolonnin pohjalle keräys-

alueelle. Kolonnin huipulta tulee vielä erillinen pesuvesivirta, jonka avulla varmistetaan, 

ettei ylimääräisiä hydrofiilisiä partikkeleita nouse pinnan vaahtoon.  Virtojen kulkua eri 

korkeuksille säädellään lisäksi alitteen poistolla. [3, osio 19 s. 62–63.] 

 

Dispersiovesi tulee flotaatioaltaaseen yleensä suuttimista, jotka voivat olla kiinteitä tai 

säädettäviä. Säädettävillä suuttimilla on pienempi kapasiteetti kuin kiinteillä, ja siksi niitä 

on aina asennettava useampi kuin yksi. Tällöin on kuitenkin helpompi pitää dispersiove-

den virtaus vakiona ja saadaan aikaan parempi kuplien hajaantuminen altaaseen. Ylei-

sesti suuttimen suun pituuden tulisi olla 2,5 mm tai vähemmän, jotta dispersioveden vii-

pymäaika suuttimessa olisi pienempi kuin 1,5 millisekuntia. [12.] Dispersioveden kylläs-

tys ilmalla tapahtuu noin 2 - 6 baarin paineessa. Tämä tapahtuu paineistetun pumpun ja 

takapaineventtiilin avulla. Takapaineventtiilillä myös ylläpidetään oikeaa painetta ja ai-

heutetaan pienet kuplat dispersioveden päästessä flotaatioaltaaseen. [7, s. 317–323; 4, 

s. 125–127; 8.] 
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2.5 Flotaation säätö erilaisille jätevesille 

Flotaatiota käytetään hyvin erilaisille jätevesille, joten prosessin oikeanlainen säätö on 

tärkeää. Useimmiten säätöön vaikuttavat puhdistettavan veden kiintoainepitoisuus ja pH. 

Myös veden sisältämät rasvat ja öljyt voivat vaikuttaa esimerkiksi kemikaalien tarpee-

seen. Veden kiintoainepitoisuus on hyvä määrittää, sillä ilma-kiintoainesuhde (A/S) on 

yksi flotaation keskeisimmistä parametreistä. Yleisesti DAF- flotaatiossa hyvä ilma-kiin-

toainesuhde on 0,001–0,007, kun kiintoainepitoisuus on noin 2000 mg/l. Leväpitoiselle 

vedelle arvo on suurempi, noin 0,05–0,1. Monesti on kuitenkin vaikea määrittää tarkasti 

jäteveden kiintoaineiden ja kolloidien pitoisuutta. Etenkin yhdyskuntajätevedessä pitoi-

suudet voivat vaihdella. Tällöin on parempi etsiä sopiva paine kuin miettiä suoraa A/S-

arvoa. Käytettävä paine on yleensä 4–5 bar. [12; 7, s. 317–323; 4,s. 88–107, 148–150, 

331–340, 363, 386–387, 544, 554–556, 578.] 

  

pH:n säätö puolestaan on tärkeää kemikaalien toimivuuden kannalta. Esimerkiksi epä-

orgaanisista koagulanteista alumiinisuolat toimivat parhaiten pH-alueella 5,5 – 8,0, kun 

taas rautasuolat toimivat paremmin korkeammalla pH:lla 8,0 – 10,0. Voi siis olla tarpeen 

laskea hyvin emäksisen veden pH:ta. [7, s.306–311.] Eri kemikaalien käytössä on oltava 

tarkkana myös sen suhteen mille prosessille mitäkin kemikaalia käytetään. Öljyisille ve-

sille toimii parhaiten aluna, kun taas yhdyskuntajäteveden puhdistuksessa käytössä on 

hyvin erilaisia kemikaaleja kationisista polymeereistä ferrisulfaattiin. Esimerkiksi tutkitta-

essa flotaatiota Heinäveden jätevedenpuhdistamon tertiäärisessä puhdistusvaiheessa 

huomattiin parhaan koagulantin olevan alumiinipohjainen PAX 14. Toisessa tutkimuk-

sessa taas todettiin puhdistuksen toisen vaiheen ulostulovirralle parhaiten soveltuvien 

kemikaalien olevan kationinen polymeeri ja ferrikloridi, jos veden BOD-arvo oli korkea. 

Jos taas BOD-arvo oli matala, niin parhaiksi kemikaaleiksi katsottiin anioninen polymeeri 

sekä aluna. [4, s. 88–107, 148–150, 331–340, 363, 386–387, 544, 554–556, 578; 13.] 

 
 Kemikaalien annostuksella on suuri vaikutus veden puhdistuksessa. On esimerkiksi to-

dennäköistä, että tertiäärisessä veden puhdistuksessa tarvitaan talvisin suurempaa ke-

mikaalimäärää kuin kesäaikaan. Eräässä Heinävedellä tehdyssä tutkimuksessa verrat-

tiin prosessia vastaavaan tertiääriseen vedenpuhdistukseen Pieksämäellä, jossa tulo-

virta oli suurempi ja vastaavasti tarvittiin enemmän koagulanttia hyvään puhdistustulok-

seen (Heinävesi: 4 mg/l ja Pieksämäki: 7 mg/l). Lisäksi prosessissa tarvittiin kahta eri 

kemikaalia. Yleisesti tutkimuksessa todettiin hiukan isomman koagulanttiannostuksen 

(10 mg/l) tehostavan flotaatiota. [13.] Öljyn poistossa esimerkiksi elektroflotaatiolla paras 
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kemikaaliannostus puolestaan on noin 200 mg/l ja lihateollisuudessa voidaan käyttää 

hyvällä tuloksella polyelektrolyyttejä annostuksella 0,75 mg/l.  Toisaalta flotaatio voidaan 

suorittaa lähes kokonaan ilman kemikaaleja. Kuitenkin yleensä prosessi on kemikaa-

liavustuksella tehokkaampi ja se täyttää paremmin nykyiset puhdistuksen vaatimukset. 

[4, s. 17–31, 88–107.] Useat flotaation säädöistä määritetään etukäteen prosessia suun-

niteltaessa. Esimerkiksi ilma-kiintoainesuhteelle ja kemikaalisyötölle tulisi kuitenkin jät-

tää säätövaraa. Lisäksi flotaatiossa tulisi aina tehdä muutamia testiajoja flotaation oikei-

den säätöjen löytämiseksi, sillä samantyyppistenkin jätevesien koostumus voi vaihdella 

huomattavasti. [12; 7, s 317–323; 4, s. 88–107, 148–150, 331–340, 363, 386–387, 544, 

554–556, 57; 8.] 

3 Tutkimuksessa käytettävä laitteisto 

Kokeissa käytettävä laitteisto saatiin pääasiassa Oulusta Lassila & Tikanojalta. Sieltä 

saatiin flotaatioallas, lietteen keräysastia sekä dispersioveden tuottoon tarvittava pai-

neastia. Kuvissa 6-8 näkyy flotaatioallas, poistuvien virtojen aukot sekä vaahdon keräys-

astia. 

 

 

Kuva 6. Veden ja vaahdon ulostuloaukot, valkoinen taaempana on vaahdolle. 
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Kuva 7. Vaahdon keräysastia. 

 

 

Kuva 8. Flotaatioallas sisältä ja ulkoa. 

Flotaatioaltaan mukana tuli valmiiksi laaha vaahdon kaapimiseen ja rotametri, jota pää-

tettiin käyttää tulevan veden virtauksen säätöön. Flotaatioaltaaseen menevän ja sieltä 

tulevan veden keräysastiat tulivat Ekokympiltä Majasaaren Jätteenkäsittelykeskuksesta. 

Kuvassa 9 on poistuvan veden keräysastia. Astioiden tilavuus on yksi kuutiometri. Maja-

saaresta saatiin myös kemikaalin annosteluun tarvittava pumppu sekä mittauslaitteet 

happipitoisuudelle ja REDOX-potentiaalille. Loput tarvittavat osat käytiin ostamassa eri 

liikkeistä. Ostoihin kuului putkiin tarvittavia osia, kuten liittimiä ja supistusosia, uppo-

pumppu (kuva 10) puhdistettavan veden pumppaamiseen sekä erilaisia letkuja vedelle. 
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Kuva 9. Flotaatiosta poistuvan veden keräysastia, V= 1 m3. 

 

 

Kuva 10. Uppopumppu ja sen tiedot. 

Laitteisto koottiin sitä mukaa, kun oikeat osat saatiin hankittua. Ensiksi varmistettiin, ettei 

flotaatioallas vuoda eli tukittiin kaikki ylimääräiset putkikohdat. Tämän jälkeen liitettiin 

rotametri vedentuloaukolle ja kiinnitettiin dispersioveden paineastia flotaatioaltaaseen. 

Kun putket dispersiovedelle oli saatu kuntoon, kokeiltiin, toimiiko systeemi halutulla ta-

valla. Altaaseen laskettiin puhdasta vettä ja hanasta saatiin vesi ilmalla kyllästettäväksi. 

Kuvassa 11 näkyy paineastian kiinnitys ja putkitus.  
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Kuva 11.  Dispersioveden paineastia, oranssi putki on ilmalle, tummansininen dispersiovedelle 
ja harmaa hanasta otetulle vedelle. 

Kuitenkin tämä systeemi havaittiin huonosti toimivaksi ja se päätettiin vaihtaa. Uudeksi 

ilmakuplien valmistussysteemiksi otettiin hienokuplailmastinputki, joka sijoitettiin altaan 

pohjalle. Putkessa on pieniä reikiä, joista ilma kuplii veteen, kun putkeen johdetaan ilmaa 

paineella. Myös tämän uuden ilmakuplasysteemin toimivuus testattiin ja se havaittiin hy-

vin toimivaksi.  Kuva 12 esittää uuden systeemin säädön ja kuplinnan.  

 

 

Kuva 12.  Hienokuplailmastinletku; paineen säätö ja kuplinta testattaessa. 

 
Paineilmaa tarvitaan myös flotaatioaltaassa olevan kaapimen liikkumiseen. Kaavinta 

säädellään ajastimella, joka siis tietyn ajan välein päästää kaapimelle paineilmaa, jotta 

se liikkuu.  Viimeisinä vaiheina laitettiin kuntoon putket kemikaalipumpulle ja flotaatioal-

taaseen tulevalle sekä sieltä lähtevälle vedelle. Kuvassa 13 on kaapimen säädöt ja 
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kuvissa 14-15 putket tulevalle vedelle ja kemikaalille sekä kemikaalipumppu. Kuva16  

esittää käytetyn laitteiston kokonaisuudessaan. 

 

Kuva 13.  Laahan liitännät paineilmaan ja ajastimeen. 

 

 

Kuva 14.  Flotaatioaltaaseen tulevan veden letku ja rotametri virtauksen säätöön. 

 

Kuva 15. Kemikaalipumppu ja putket flotaatioaltaaseen. 
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Kuva 16.  Käytettävä flotaatiolaitteisto kokonaisuudessaan. 

4 Käytettävät kemikaalit 

Kokeissa käytettäviä kemikaaleja ovat polyalumiinikloridi, ferrisulfaattiseos ja ferrosul-

faatti. Polyalumiinikloridia käytetään PAX-XL100 -liuoksena, jonka pitoisuus on yleensä 

30 – 40 %. Kyseessä on vedenkäsittelyyn tarkoitettu kemikaali, joka on kuitenkin syövyt-

tävä ja vaurioittaa ihoa sekä silmiä. Tästä syystä on käytettävä suojakäsineitä ja -laseja. 

PAX-XL100 -liuos on palamaton, mutta vuodot on laimennettava runsaalla vedellä ja, 

vuodon ollessa runsas, neutraloitava kalkilla. Lisäksi emästen kanssa kosketuksiin jou-

tuessaan polyalumiinikloridi voi aiheuttaa voimakkaita eksotermisia reaktioita. Hajotes-

saan polyalumiinikloridi reagoi vaaralliseksi kloorivetykaasuksi, mutta hajoaminen alkaa 

vasta 200 ° C:ssa, joten siitä ei tässä tutkimuksessa ole vaaraa. Kemikaali varastoidaan 

huoneenlämpöisessä muoviastiassa. [14.] 

Toinen käytettävä kemikaali on ferrisulfaattipohjainen KEMIRA PIX-105, myöhemmin 

PIX, joka on hyvin hapan (pH < 1) vedenkäsittelykemikaali, joka sisältää noin 35 – 45 % 

ferrisulfaattia. Lisäksi seoksessa on pieniä määriä rikkihappoa, ferrosulfaattia sekä man-

gaanisulfaattia. Niiden määrät ovat kuitenkin niin pienet, etteivät ne vaikuta laskuihin. 

PIX on happamuutensa vuoksi metalleja syövyttävä sekä ihoa ja silmiä ärsyttävä. Lisäksi 

se on nieltynä myrkyllistä. Kemikaalia käsiteltäessä tuleekin käyttää vähintään suojahan-

sikkaita ja –laseja. Suositeltavaa on myös pitkähihainen suojavaatetus sekä saappaat. 

Hengityssuojainta ei tavallisesti tarvita, mutta hyvä ilmastointi tilassa on varmistettava. 

PIX-kemikaalia on sälytettävä kuivassa ja viileässä tilassa muovisessa tai haponkestä-

västä teräksestä tehdyssä astiassa. Varaston lämpötila ei kuitenkaan saisi olla alle 0 ° 

C. PIX-liuos ei pala, mutta lämpöhajoaa korkeissa lämpötiloissa. Lämpöhajoamisen 
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tuloksena syntyy haitallisia rikkidioksidiyhdisteitä, SOx. Lisäksi PIX aiheuttaa voimakkaita 

eksotermisia reaktioita emästen kanssa reagoidessaan. Veteen PIX liukenee täysin ja 

vuodon sattuessa kemikaalia tuleenkin laimentaa vedellä sekä mahdollisesti neutraloida 

kalkilla. [15.] 

Ferrosulfaatti FeSO4 x 7 H2O on rauta(II)sulfaatin kidevedellinen muoto, jonka väri on 

vaaleanvihreää. Jauhe voi lisäksi sisältää hyvin pieniä määriä rikkihappoa ja mangaani-

sulfaattia. Ferrosulfaattia käytetään muun muassa jätevedenpuhdistuksessa, joidenkin 

maalien valmistuksessa ja lannoitteissa. Normaalioloissa ferrosulfaatti on stabiili, joskin 

hygroskooppisena aineena se imee kosteutta. Siksi se tuleekin varastoida kuivassa pai-

kassa tiiviiseen säiliöön pakattuna. Ferrosulfaatti ei myöskään pala, mutta kovassa kuu-

muudessa se kuitenkin hajoaa, jolloin syntyy myrkyllisiä kaasuja, kuten rikkidioksidia. 

Yleisesti ottaen ferrosulfaatti reagoi voimakkaasti esimerkiksi vahvojen emästen, amii-

nien sekä epäorgaanisten hydroksidien kanssa. Näiden aineiden joutumista kosketuksiin 

ferrosulfaatin kanssa on siis vältettävä. Ferrosulfaatti on ihoa ja silmiä ärsyttävää ja hai-

tallista nieltynä. Siispä ferrosulfaattia käsiteltäessä tulee olla suojahansikkaat ja -lasit. 

Lisäksi on käytettävä hengityssuojaa, jos aine on hienoa jauhetta. Ferrosulfaatti ei peri-

aatteessa ole ympäristölle vaarallinen. Lähinnä on varottava vahvan ferrosulfaattiliuok-

sen pääsyä vesistöihin. Tällöin se voi aiheuttaa myrkytyksiä vesistön eliöille, etenkin, jos 

pH on matala, alle 5. Vuotanut ferrosulfaattiliuos kannattaa neutraloida kalkkimaidolla tai 

soodalla ja lisäksi se on huuhdeltava runsaalla vedellä. Ferrosulfaattia käytettiin tässä 

työssä jauheena, josta tehtiin sopiva käsiteltävään veteen sekoitettava liuos. [16; 17.] 

 

 

 

5 Koesuunnitelma 

Varsinaista matemaattista koesuunnitelmaa ei pidetty tarpeellisena, mutta kirjallinen 

suunnitelma tehtiin. Tavoitteena oli, että saataisiin kaksi ajoa päivässä, mutta tämä ei 

teknisten vikojen ja käytetyn laboratorion aikataulun vuoksi ihan onnistunut. Taulukossa 

1 on esitetty koesuunnitelma vaiheittain. 



19 

 

Taulukko 1.  Koesuunnitelma. 

Vaihe (nro.) Tavoite Mitä tehdään 

1. Etsitään PAX-XL 100 -liu-
oksen optimaalinen käyttö-
pitoisuus 

Ajetaan prosessi eri pitoi-
suuksilla (500–700 mg/l), 
siten, että pitoisuutta nos-
tetaan aina 50 mg/l. Ajoja 
tehdään samalla pitoisuu-
della kaksi. Väliä kavenne-
taan tehtyjen analyysien 
tulosten perusteella, kun-
nes sopiva pitoisuuden 
arvo on löydetty. 

2.  Ferrisulfaatin toimivuus ja 
mahdollinen pitoisuuden 
optimi  

Ajetaan Vaiheesta 1. saa-
tua vettä prosessin läpi 
käyttäen ferrisulfaattia te-
hostuskemikaalina ja kat-
sotaan vaikuttaako kemi-
kaali. Jos ferrisulfaatti 
näyttää toimivan, haetaan 
sen pitoisuudelle optimi 
samaan tapaan kuin PAX-
liuokselle.     

3. Saadaan oikea kemikaali-
järjestys prosessiin 

Ajetaan prosessia muuta-
mia kertoja ensin niin, että 
PAX on 1. kemikaali ja fer-
risulfaatti 2. kemikaali ja 
sitten toisinpäin. Analyy-
sien perusteella pyritään 
määrittämään, kumpi jär-
jestys on parempi. Tässä 
vaiheessa kemikaalipump-
pua ajetaan automaatti-
sesti pH-säädöllä. 

4.  Tutkitaan kahdenarvoisen 
raudan vaikutusta BOD-
poistoon. 

Sekoitetaan käsiteltävään 
veteen sopiva määrä fer-
rosulfaattia ja tutkitaan, 
miten se vaikuttaa BOD:n 
poistoon flotaatiossa. 

5.  Tutkitaan, mikä olisi PAX-
XL 100 -liuoksen minimi 
käyttöpitoisuus. 

Ajetaan flotaatiota PAX-pi-
toisuuksilla 200 – 400 
mg/l, siten, että pitoisuutta 
nostetaan 100 mg/l. Tutki-
taan tämän vaikutusta 
BOD- ja alumiinipitoisuuk-
siin. 
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6  Alustavat valmistelut 

Alustaviin tehtäviin kuului laitteiston eri osien puhdistusta ja hankintaa. Lisäksi tehtiin 

useita testejä kemikaalipumpulla sekä happipitoisuus- ja REDOX-potentiaali-mittareilla. 

Erityisesti flotaatioaltaan eri osat ja kemikaalipumpun letkut puhdistettiin huolellisesti ve-

dellä ja pesuaineella. Kemikaalipumpun letkujen puhdistuksessa käytettiin lisäksi lai-

meaa suolahappoa, jolloin letkujen aiemman käytön kemikaalijämät saatiin neutraloitua. 

Suolahappoa käytettiin myös rotametrin puhdistukseen, sillä rotametriin oli jäänyt rauta-

sakkaa, joka ei lähtenyt pesemällä pois.  

 

6.1 Yleiset ja vaiheen 1 alustavat tehtävät 

 

Kemikaalin annostelupumpun testit tehtiin ensin vedellä (liite 1. taulukko 1) ja sitten toi-

sella käyttöön otettavalla kemikaalilla, PAX-XL 100:lla. PAX-XL 100 -liuoksen tutkimus-

väliksi valittiin syksyn 2017 Envitop Oy:n ja Rictor Oy:n tekemän kokeen perusteella 500 

– 700 mg/l, joten testit tehtiin näillä pitoisuuksilla [18].  31.5. ja  siitä eteenpäin tehdyissä 

kemikaalipumpun kokeissa (merkitty keltaisella) pumppuun lisättiin vastapaineventtiili, 

jotta pumppausajat saataisiin tasaisemmiksi. Ennen tätä havaittiin aikojen epätasai-

suutta aina aloitettaessa päivän pumppauksia (merkitty sinisellä). Venttiilin kulkuaukon 

suuruutta jouduttiin säätämään, jotta saatiin haluttu aika. Pumpun iskennän nopeus on 

hidas (slow). Veden haluttu määrä oli pitoisuudella 700 mg/l 2,8 litraa ja pitoisuudella 

500 mg/l 2 litraa. 29.5. eteenpäin myös 500 mg/l haluttiin 2,8 litraa puolessa tunnissa.  

Aika, jossa määrät haluttiin, oli puoli tuntia. Lopulta havaittiin, ettei pumpattavan aineen 

määrällä ole pumpun kannalta merkitystä ennen tarvittavan PAX-määrän laskua. Aineen 

tiheys määräsi pumppausajan. Tätä ennen huomattiin kuitenkin, ettei pitoisuus vaikuta 

aikaan, jos aine on sama. 

 

Seuraavaksi tehtiin PAX-XL 100 -liuoksen testipumppaukset. Näissä käytettiin vastapai-

neventtiiliä, jonka oli veden kanssa todettu tasoittavan pumppauksen alussa tapahtuvaa 

virtauksen epätasaisuutta. Ensin oli laskettava PAX-liuoksen tarve ja sen perusteella 

pumpun iskuntaajuus. Alla olevat kaavat ovat PAX-liuoksen tiheyden määritys (1), pro-

senttisuuden määritys (2), haluttu määrä puolessa tunnissa (3) ja iskuntaajuus (4). Liit-

teiden 2-3 taulukoissa  on esitetty laskujen tulokset. 
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ρPAX
mastiaPAX−m_astia 

𝑉𝑃𝐴𝑋
   (1) 

m on kunkin alaviitteen massa, 

   ρPAX liuoksen tiheys, 

   VPAX on liuoksen tilavuus 

   

  𝑚 − % = (
(ρPAX−  ρvesi)Vliuos

ρPAX ∗  𝑉𝑙𝑖𝑢𝑜𝑠
) ∗ 100 %    (2) 

   ρvesi on veden tiheys huoneenlämmössä, 

   Vliuos on PAX-XL 100 -liuoksen tilavuus 

 

  𝑉𝑃𝐴𝑋(30 min)  = (
Vvesi∗𝐶𝑃𝐴𝑋

ρPAX
) ∗ 30 𝑚𝑖𝑛  (3) 

   VPAX on puolessa tunnissa haluttu PAX- 

 liuoksen tilavuus 

   Vvesi on tulevan veden tilavuus minuutissa 

   CPAX on PAX-liuoksen haluttu pitoisuus  

  𝑖𝑠𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 = (
𝑉𝑃𝐴𝑋

𝑉𝑣𝑒𝑠𝑖30
) ∗ 𝑖𝑠𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠0 (4) 

   Vvesi 30 on alkutesteissä puolessa tunnissa

   saatu vesimäärä  

   iskuntaajuus0 on alkutesteissä käytetty  

iskuntaajuus 

 

 

Laskuissa todettiin, että pitoisuudella 700 mg/l tarvitaan puolessa tunnissa 65 ml PAX:a, 

jolloin iskuntaajuuden tulisi olla 2 iskua/minuutti. Vastaavasti pitoisuudella 500 mg/l tar-

vittava määrä PAX:a on 46 ml puolessa tunnissa ja iskuntaajuus yksi isku/minuutti. Kui-

tenkin pitoisuudella 500 mg/l testit tehtiin 50 ml:lla, sillä mittaukseen käytetyssä astiassa 

ei 46:ta millilitraa voitu kunnolla mitata. Testit aloitettiin iskunpituudella 50 %, mutta niitä 

säädeltiin tarpeen mukaan, jotta päästiin oikeaan pumppausaikaan. PAX:a käytettiin tes-

teihin 600 ml:aa. Käytetty PAX-liuos oli 23-prosenttista. Testien tulokset ovat liitteessä 

4.Toisesta testistä (liila) alkaen tajuttiin vaihtaa pumpun säädöissä konsentraatio tihey-

deksi. 5.6.2018 tehtyjen kokeiden toisesta kokeesta (punainen) eteenpäin 
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vastapaineventtiiliä kallistettiin jonkin verran, sillä huomattiin, ettei kaikki aine valu kun-

nolla astiaan. Siitä huolimatta PAX valui niin hitaasti esimerkiksi astiaa tyhjennettäessä, 

että se aiheutti hiukan virhettä mittauksiin. Lisäksi venttiilin kallistus jouduttiin uusimaan 

joka päivä, joten sen tarkkuus antaa ajallista heittoa. Kuten liitteen 4 taulukosta nähdään, 

vaihdettiin 500 mg/l -pitoisuudella tehdyissä kokeissa hyvin nopeasti iskuntaajuudeksi 2 

iskua/minuutti. Tämä tehtiin alun perin tehtyjen havainnointien vuoksi. Alkuun oli las-

kettu, että iskuntaajuus olisi isku per minuutti, mutta tämä havaittiin liian hitaaksi. Jäl-

keenpäin huomattiin myös laskuvirhe 500 mg/l-pitoisuuden iskuntaajuus-laskuissa ja kun 

virhe korjattiin, tuli tulokseksi 2 iskua/minuutti. 

REDOX-potentiaalimittari testattiin vanhalla ja hiukan uudemmalla anturilla. Mittarissa oli 

myös lämpötila-anturi, jolla oli tarkoitus saada mittauksissa referenssilämpötila Redox-

lukeman tarkentamiseen. Mukana oli myös standardiliuos, Ag/AgCl, jonka pitäisi näyttää 

25 °C:ssa 250 mV. Purkin kyljessä oli myös viitelukemat muillekin lämpötiloille. Aluksi 

testattiin vanha elektrodi ja lämpötila-anturi standardiliuoksen avulla. Mittarin antama 

lämpötilan lukema oli aivan liian suuri ja sama toistui mitattaessa huoneilman lämpötilaa. 

Toisaalta REDOX-potentiaalin lukema oli liian pieni. Mittarissa lämpötilaa voitiin säätää 

käsin oikeaksi, jolloin lämpötila-anturin pitäisi jatkaa annetuista lukemista. Näin tehtiin ja 

kokeiltiin mittauksia uudelleen. Lukemat olivat edelleen pielessä, ja päätettiin vaihtaa 

uudempaan anturiin. Kuitenkin myös uudemmalla anturilla saatiin vääriä lukemia. Pää-

tettiin kokeilla mittarin testausta vedellä ja kenties vaihtaa patterit. Lämpötila-anturin joh-

toa venyteltiin, jotta mahdolliset kosketushäiriöt saatiin eliminoitua. Liitteen 5 taulukossa 

näkyvät vedellä tehdyt testit.  

 

Kuten liitteen 5 taulukosta voidaan havaita, olivat mittarin antamat lukemat hyvin vaihte-

levat kummallakin REDOX-anturilla sekä lämpötila-anturilla. Vikaa ei myöskään ollut pa-

ristoissa. Tästä syystä päätettiin tilata täysin uusi REDOX-anturi ja testata laitteen toimi-

vuutta sillä. Taulukossa 2 näkyvät testien tulokset. Ilmoitetut REDOX-potentiaalit ovat 

arvioituja keskiarvoja, sillä mittarin lukemat vaihtelivat pientä väliä. Kuitenkin muutaman 

minuutin kuluttua arvot tasaantuivat hiukan. Veden ollessa kannettomassa astiassa, sen 

sisältämät ilmakuplat poistuvat huoneilmaan. Tämän vuoksi hanavettä jouduttiin vaihta-

maan melko usein riittävän ilmapitoisuuden varmistamiseksi.  
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Taulukko 2. REDOX-potentiaalimittarin testaus täysin uudella anturilla. 

Vesi Lämpötila, ° C REDOX-potenti-
aali, mV 

Muuta 

suotovesi ei ole hyvä lukema -290 Lämpötilaa verrattu 
toisen mittarin luke-
maan 

hanavesi ei ole hyvä lukema 180 Lämpötilaa verrattu 
toisen mittarin luke-
maan 

suotovesi ei lämpötilaa -328 hanavesi vaihdettu 
välissä 

hanavesi ei lämpötilaa 149 hanavesi vaihdettu 
välissä 

suotovesi ei lämpötilaa, säätö 
sopivaksi käsin 

-320 hanavesi vaihdettu 
välissä 

hanavesi ei lämpötilaa, säätö 
sopivaksi käsin 

130 hanavesi vaihdettu 
välissä 

suotovesi ei lämpötilaa, säätö 
sopivaksi käsin 

-321 -------- 

hanavesi ei lämpötilaa, säätö 
sopivaksi käsin 

183 -------- 

suotovesi ei lämpötilaa, säätö 
sopivaksi käsin 

-329 hanavesivaihdettu 
+ mittari vähän ai-
kaa kiinni 

hanavesi ei lämpötilaa, säätö 
sopivaksi käsin 

114 hanavesivaihdettu 
+ mittari vähän ai-
kaa kiinni 

suotovesi ei lämpötilaa -292 lämpötilaa ei sää-
detty myöskään kä-
sin 

hanavesi ei lämpötilaa 100 lämpötilaa ei sää-
detty myöskään kä-
sin 

 
Uudella anturilla arvojen todettiin olevan tarpeeksi vakaat. Kuitenkin päätettiin, että mit-

taria on parempi käyttää ilman lämpötila-anturia. Tällöin ei saada aivan tarkkaa REDOX-

potentiaali-lukemaa, mutta tarpeeksi lähelle, jotta saadaan tietoa prosessin toimivuu-

desta. 

Happimittarin toimivuus testattiin yksinkertaisesti mittaamalla suotoveden ja hanaveden 

happipitoisuudet ja vertaamalla niitä. Happipitoisuus näkyy mittarissa yksikössä mg/l. 

Ennen mittauksia mittari kalibroitiin. Tämä tapahtui siten, että mittarin anturi suihkutettiin 

ionivaihdetulla vedellä, kuivattiin ja annettiin olla muutama minuutti. Sitten painettiin ka-

librointinappi pohjaan ja säädettiin laitteen päädyn ruuvia niin kauan, että ruudussa näkyi 

lukema 100 mg/. Tämän jälkeen päästettiin irti napista, ja kun ruudussa näkyi edelleen 

suunnilleen 100 mg/l, oli kalibrointi onnistunut. Suotoveden happipitoisuuden tulisi olla 
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hyvin pieni siinä olevan biologisen hapenkulutuksen vuoksi. Vastaavasti hanavedessä 

tulisi olla isompi happipitoisuus (taulukko 3).  

 

Taulukko 3. Happipitoisuusmittarin testit. 

Päiväys Vesi Happipitoisuus mg/l 

11.6.18 suotovesi 0 

11.6.18 hanavesi 4,5 

12.6.18 suotovesi 0  

12.6.18 hanavesi 2,4 

 
Suotovedelle mittari näytti hiukan vaihtelevia arvoja, mutta käytännössä happipitoisuus 

oli nollassa. Hanaveden arvot ovat erilaiset, koska veden ilmamäärä ja siten happimäärä 

riippui laskutavasta astiaan. Lisäksi otettiin käyttöön pH-mittari, joka kalibroitiin ja testat-

tiin.  

6.2 Vaiheen 2 alustavat tehtävät 

Aluksi määritettiin PIX-kemikaalin tiheys mittaamalla 10 millilitraa liuosta punnittuun as-

tiaan ja punnitsemalla astia uudelleen. Saatujen painojen avulla laskettiin PIX-liuoksen 

tiheys ja prosenttisuus ferrisulfaatin suhteen. Tämä tehtiin vaihtamalla kaavoihin 1 ja 2 

PAX:n yksiköt PIX:n yksiköiksi, jolloin saatiin alla olevat kaavat 5 ja 6.  Laskujen perus-

teella tiheydeksi saatiin 1,6 * 106 mg/l ja 37,5%.  

ρPIX =
mastiaPIX−m_astia 

𝑉𝑃𝐼𝑋
   (5) 

m on kunkin alaviitteen massa, 

   ρPIX liuoksen tiheys, 

   VPIX on liuoksen tilavuus 

 

𝑚 − % = (
(ρPIX−  ρvesi)Vliuos

ρPIX ∗  𝑉𝑙𝑖𝑜𝑠
) ∗ 100 %    (6) 

ρvesi on veden tiheys huoneenlämmössä, 

   Vliuos on KEMIRA PIX-105 -liuoksen tilavuus 

 

Seuraavaksi tehtiin laskeutustesti, jonka avulla määritettiin sopivat pitoisuudet flotaatio-

ajoihin. Kirjallisuuden perusteella valittiin pitoisuudet 100–600 mg/l. Testissä aina yhteen 

mittalasiin laitettiin 0,5 litraa suotovettä ja jokin PIX-pitoisuus.  
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Sopivat määrät PIX:ä eri pitoisuuksilla ja niille soveltuvat iskunpituudet laskettiin kaa-

voilla 7 ja kaavalla 8. Kaava 7 saatiin vaihtamalla oikeat PIX:n yksiköt kaavaan 3. Kaa-

vassa 8 kerrotaan PAX:n ja PIX:n tiheyksien suhde (noin 1,33) haluttua PIX-määrää vas-

taavalla PAX-määrän iskunpituudella. Tässä oli oletuksena, että iskuntaajuus olisi sama 

kuin PAX-ajoissa eli 2 iskua minuutissa. Tulokset löytyvät liitteen 6 taulukoista. Iskunpi-

tuudet määritettiin lopulta kokeilla, mutta kaavalla 8 lasketut arvot toimivat kokeiden läh-

töarvoina. 

𝑉𝑃𝐼𝑋(30 min)  = (
Vvesi∗𝐶𝑃𝐼𝑋

ρPIX
) ∗ 30 𝑚𝑖𝑛  (7) 

VPAX on puolessa tunnissa haluttu PIX-tilavuus 

   Vvesi on tulevan veden tilavuus minuutissa 

   CPIX on PAX-liuoksen haluttu pitoisuus 

 

𝐼𝑠𝑘𝑢𝑛𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠(𝑃𝐼𝑋) = 1,33 ∗ iskunpituus (PAX) (8) 
1,33 on PIX:n ja PAX:n tiheyksien likimääräi-

nen suhde 

Iskunpituus (PAX) on PAX:n iskunpituus halu-

tulla määrällä 

   Iskunpituus (PIX) on PIX-määrän iskunpituus 

 

Mittalasit laitettiin vierekkäin ja niiden annettiin olla kolme tuntia. Tämän jälkeen katsot-

tiin, kuinka hyvin kiintoaines oli laskeutunut. Laskeuma kertoi PIX-pitoisuuden tehokkuu-

desta kiintoaineen sakkauttamisessa. Lasit kuvattiin testin alussa ja lopussa, kuvat 17-

19.  

 

 

Kuva 17. Mittalasit PIX-laskeutustestin alussa. Pitoisuudet 100, 150, 230, 300, 400 ja 600 mg/l 
vasemmalta oikealle. 
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Kuva 18. PIX-laskeutustestin mittalasit testin lopussa; pitoisuudet vasemmalta oikealle 150, 230 
ja 300 mg/l. 

 

Kuva 19. PIX-laskeutustestin mittalasit lopussa; pitoisuudet vasemmalta oikealle 400, 600 ja 
100 mg/l. 

Lasien annettiin olla vielä viikonlopun yli ja maanantaina katsottiin, millaista muutosta oli 

tapahtunut, kuvat 20-21.  
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Kuva 20. PIX-laskeutustestin mittalasit seuraavana maanantaina. Pitoisuudet vasemmalta oike-
alle 150, 230 ja 300 mg/l. 

 

Kuva 21. PIX-laskeutustestin mittalasit seuraavana maanantaina. Pitoisuudet vasemmalta oike-
alle 400, 600 ja 100 mg/l. 

Laskeutustestin tulosten perusteella valittiin kokeiltaviksi pitoisuuksiksi 250-600 mg/l. 

Selvimmät laskeumat saman päivän aikana olivat pitoisuuksilla 300–600 mg/l. Näin oli 

myös maanantaina. Kuitenkin pitoisuuden 230 mg/l avulla saatu laskeuma oli maanan-

taina samaa luokkaa kuin pitoisuudella 300 mg/l. Siksi päätettiin testata, voisiko hiukan 

pienemmälläkin pitoisuudella onnistua, vaikka flotaatiossa reaktioaika onkin lyhyt. Tes-

tattavaksi pitoisuudeksi valittiin kuitenkin 250 mg/l, sillä sen arveltiin olevan parempi ke-

mikaalipumpun säätöjen kannalta. 

 

Näille pitoisuuksille laskettiin halutut määrät per puoli tuntia kaavan 7 mukaisesti. Kemi-

kaalin syöttöpumpun testeissä kuitenkin huomattiin, että liuosta on laimennettava, joten 

laskut jouduttiin tekemään uusiksi. Ensin kokeiltiin laimennossuhdetta 1:5 (tiheys 1,1 * 

106 mg/l ja m-%= 9,1%) ja lopulta päädyttiin laimennossuhteeseen 1:10 (tiheys1,1 * 106 
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mg/l ja m-% = 8,3 %). Tällä laimennoksella eri pitoisuuksille puolessa tunnissa halutut 

määrät laskettiin ja niille määritettiin kokeellisesti sopivat iskunpituudet. Tulokset ovat 

alla taulukossa 4 ja laskut Liitteessä 6. Kokeissa todettiin sopivan iskuntaajuuden olevan 

2 iskua minuutissa.  

Taulukko 4. PIX-pitoisuudet ja niille sopivat iskunpituudet. 

PIX-pitoisuus, mg/l haluttu määrä, ml/ 30 min iskunpituus, % 

350 38 35 

400 44 40 

450 49 45 

500 55 50 

550 60 55 

600 65 60 

 

Taulukosta puuttuvat pitoisuudet 250 mg/l ja 300 mg/l, sillä niille ei saatu toimivia säätöjä 

kemikaalipumpulla. Haluttuihin määriin ei kyseisillä pitoisuuksilla päästy, vaikka pump-

pua ajettiin toiminta-alueen alarajalla. Olisi tarvittu vielä laimeampi PIX-liuos, jonka 

käyttö ei muuten olisi ollut järkevää.  

 

Ajojen toista vaihetta varten oli vielä muutettava laitteistoa hiukan. Flotaatiosta poistuvan 

veden putkeen liitettiin T-haara ja venttiili. Lisäksi otettiin käyttöön toinen tilavuudeltaan 

kuution kokoinen säiliö toisen flotaatiokerran poistovesisäiliöksi. Tehdyt muutokset nä-

kyvät alla olevissa kuvissa 22-23. 

 

 

Kuva 22. PIX-ajoja varten flotaation poistoputkeen lisätty T-haara ja venttiili. 
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Kuva 23. PIX-ajoja varten hankittu toinen poistuvan veden säiliö. Tilavuus 1 m3. 

6.3 Vaiheen 4 alustavat tehtävät 

Tässä vaiheessa oli tarkoitus tutkia, auttaako ferroraudan lisääminen ennen flotaatiota 

haluttujen aineiden poistoa. Samalla tutkitaan, väheneekö flotaatiossa veteen liukeneva 

rauta, kun vedessä on ennestään enemmän rautaa. Ferrorauta eli Fe2+-ioni lisättiin fer-

rosulfaatin, FeSO4 x 7 H2O, muodossa.  

 

Aluksi laskettiin, kuinka paljon ferrosulfaattia tarvitaan, kun  Fe2+-ioneja haluttiin olevan 

noin 100 mg/l. Tämä tehtiin kaavoilla 9 – 11. Laskeminen tapahtui siten, että ensiksi 

laskettiin rautaionien haluttu ainemäärä ja sen perusteella ferrosulfaatin tarvittava 

massa. Tämä onnistuu sillä perusteella, että ferrosulfaatti sisältää yhden moolin rautai-

oneja.  Laskut ja niiden tulokset löytyvät liitteestä 7. 

 

𝑛(𝐹𝑒2+) = 𝑚(𝐹𝑒2+)/𝑀(𝐹𝑒)   (9) 
   jossa n(Fe2+) on rautaionien ainemäärä, 

   m(Fe2+) on haluttu rautaionien massa, 

   M(Fe) on raudan moolimassa 

 

𝑚 (𝐹𝑒𝑆𝑂4 ) = 𝑛(𝐹𝑒2+) ∗ 𝑀(𝐹𝑒𝑆𝑂4)   (10) 
   jossa m (FeSO4) ferrosulfaatin massa, 

   M(FeSO4) on ferrosulfaatin moolimassa 

𝑚(𝐹𝑒𝑆𝑂4)𝐴𝐽𝑂 = 𝑉𝑣𝑒𝑠𝑖 ∗ m(FeS𝑂4)   (11) 

   jossa Vvesi on käytettävän veden tilavuus, 

m(FeSO4)AJO on yhden ajon aikana tarvittava 

ferrosulfaattimäärä 
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Koska ferrosulfaatti oli tarkoitus sekoittaa suoraan käsiteltävän veden säiliöön, laskettiin 

kuinka paljon ferrosulfaattia tulisi punnita säiliössä olevan veden määrään nähden. Tämä 

laskettiin kaavalla 12. Käsiteltävän veden säiliöön piti sekoittaa ferrosulfaattia kahdesti, 

koska vesi vaihtui ajojen välissä. Ensimmäisessä erässä vettä oli 2 kuutiometriä ja toi-

sessa erässä 5 kuutiometriä. Ensimmäisellä erällä tehtiin kaksi ensimmäistä ajoa ja toi-

sella erällä viimeinen ajo. Tulokset ovat liitteessä 7.  

 

𝑚(𝐹𝑒𝑆𝑂4)𝐸𝑅Ä = [
𝑚(𝐹𝑒𝑆𝑂4 )𝐴𝐽𝑂

𝑉𝑣𝑒𝑠𝑖
 ] ∗  𝑉𝑒𝑟ä   (12) 

jossa m (FeSO4)ERÄ on yhteen erään tarvitta-

van ferrosulfaatin massa, 

Verä on yhden erän käsiteltävän veden määrä 

 

6.4 Vaiheen 5 alustavat tehtävät 

Viidennen vaiheen ajoja varten PAX:a oli laimennettava lisää, jotta halutut pitoisuudet 

saatiin pumpun toiminta-alueelle iskunpituuden suhteen. Laimennus tehtiin suhteella 

1:10. Laimennetun PAX:n tiheys ja massaprosenttisuus sekä haluttujen pitoisuuksien 

ajoon tarvittavat määrät laskettiin kaavoilla 1-4. Laskujen tulokset ovat liitteen 8 taulu-

koissa. Lisäksi uusille pitoisuuksille haettiin testeillä sopivat pumpun iskunpituudet. Ha-

lutut pitoisuudet, niillä tulevat määrät puolessa tunnissa ja sopivat iskunpituudet on esi-

tetty alla taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. PAX:n pienten pitoisuuksien ajoissa halutut määrät ja sopivat pumpun iskunpi-
tuudet. 

Haluttu PAX-pitoisuus, 
mg/l 

PAX( ml)/30 
min 

Iskunpituus, 
% 

200 47 35 

300 70 60 

400 93 80 
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7  Prosessin ajot 

7.1 Testiajot 

Aluksi systeemiä ajettiin, jotta voitiin testata ja säätää kuplien koko, tulevan veden virtaus 

ja kaapimen ajastus. Lisäksi testattiin laitteiston toiminta yleisesti. Aluksi tehtiin ajoa 

PAX-pitoisuudella 500 mg/l ja myöhemmin pitoisuudella 700 mg/l. Tuleva vesi säädettiin 

rotametrillä haluttuun virtaukseen 4 litraa minuutissa. Ensimmäiseksi tarkistettiin vuodot 

ja säädettiin tulevan veden virtaus. Kun nämä oli saatu kuntoon, aloitettiin ilmakuplien 

säätö. Ilmakuplien kokoa säädeltiin muuttamalla hienokuplailmastinletkuun tulevan ilman 

painetta.  

 

Ensiksi suoritettiin kuplien säätö. Tämä tapahtui niin, että flotaatioaltaaseen laskettiin 

vettä ja tarkkailtiin kuplien muodostumista. Ensin kuplia oli vain hienokuplailmastinletkun 

muodon mukaisesti, kun vettä oli altaassa vähän. Veden määrä kasvaessa kuplat levit-

täytyivät hiukan ylös noustessaan. Painetta nostettaessa kuplat levittyivät paremmin. 

Tässä vaiheessa aloitettiin kemikaalin syöttö. Noin 40 minuuttia syötön aloituksesta flo-

taatioaltaassa muodostuvan vaahdon pinnalla alkoi näkyä tummaa kiintoainetta PAX:n 

reagoimisen merkkinä. Tällöin tehtiin manuaalisesti pari testiä kaapimella, jotta nähtäi-

siin, miten vaahto poistuu. Tässä vaiheessa vaahtoa kuitenkin poistui hyvin vähän, 

vaikka sitä syntyi melko paljon. Tämä johtui siitä, että veden pinta, ja samalla vaahto, oli 

liian alhaalla. Päätettiin laimentaa PAX-liuosta ja pienentää kuplitusta. PAX:n laimenta-

minen myös paransi pumpun säätämistä siten, että iskunpituus saatiin pumpun toimin-

nan kannalta paremmalle alueelle. 

 

PAX-liuos laimennettiin suhteessa 1:1. Tehtiin koeannos, jossa oli neljä litraa PAX:a ja 

neljä litraa vettä. Koe-erästä määritettiin uusi tiheys ja prosenttisuus. Tiheys määritettiin 

punnitsemalla astia ja mittaamalla siihen 10 ml PAX:a. Tämän jälkeen astia mitattiin uu-

delleen ja näiden painojen erotuksen avulla laskettiin tiheys. Tiheyden avulla laskettiin 

prosenttisuus. Tiheydeksi saatiin 1,2 kg/l ja prosenttisuudeksi noin 16 %. Seuraavaksi 

uudella tiheydellä laskettiin halutut määrät PAX-liuosta ja niille tarvittavat iskuntaajuudet. 

Laskut suoritettiin kaavoilla 1-4 ja laskujen tulokset löytyvät liitteestä 9.  Huomattiin, että 

iskuntaajuus ei muutu, vaan on edelleen 2 iskua minuutissa. Uusilla määrillä tehtiin tes-

tipumppaukset, joilla etsittiin oikeat pumpun säädöt. Tulokset ovat alla taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Kemikaalipumpun säätö PAX-laimennoksella 1:1. 

Päiväys PAX-pitoi-
suus, mg/l 

Haluttu tila-
vuus, ml 

Iskunpi-
tuus, % 

Aika, min 

13.6.18 500 50 40 33 

13.6.18 500 50 40 27 

13.6.18 500 50 40 36 

13.6.18 500 50 40 51 

14.6.18 500 50 40 50 

14.6.18 500 50 40 29 

14.6.18 500 50 40 34 

14.6.18 500 50 40 40 

14.6.18 700 70 55 33 

14.6.18 700 70 55 36 

14.6.18 700 70 55 34 

14.6.18 500 50 50 33 

14.6.18 500 50 50 33 

14.6.18 700 70 65 30 

14.6.18 700 70 65 29 

15.6.18 700 70 65 30 

15.6.18 700 70 65 25 

15.6.18 700 70 65 27 

15.6.18 500 50 50 29 

15.6.18 500 50 50 29 

 
Iskuntaajuuksiksi valittiin siis 50 % ja 65 %. Kun kemikaalipumppuun oli saatu oikeat 

säädökset, niin aloitettiin uudet testiajot. Näissä ajoissa keskityttiin kaapimen ajastuksen 

säätöön. Uudet ajot tehtiin PAX-pitoisuudella 700 mg/l. Aluksi kokeiltiin 20 minuutin väliä, 

mutta tämä huomattiin selvästi liian pitkäksi väliksi. Alettiin mitata kaapimen käynnin ai-

kaväli. Kaavinta säädeltiin manuaalisesti. Samalla tarkkailtiin vaahdon laatua ja sen sekä 

vaahdon määrän mukaan kokeiltiin eri aikoja kaapimelle. Taulukko 7 näyttää tulokset. 
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Taulukko 7. Flotaatioaltaan laahan säätö 

Kaapimen 
aika, min 

Vaahdon 
määrä 

Vaahdon laatu eli kiin-
toaineen määrä 

Kuplitus 

14 melko vähän ei paljoa kiintoainetta ei muutosta 

12 melko vähän ei paljoa kiintoainetta lisätään painetta 

15 aika paljon  kiintoainetta hiukan 
enempi, kuitenkin 
melko puhdasta 

ei muutosta 

10 aika paljon kiintoainetta hiukan 
enempi, kuitenkin 
melko puhdasta 

ei muutosta 

5 paljon kiintoainetta vähän pienennetään painetta 
hiukan 

5 jonkin verran vaaleaa, kiintoainetta 
vähän 

ei muutosta 

10 vaahtoa vä-
hemmän 

melko puhdasta, ei kiin-
toainetta juurikaan 

ei muutosta 

10 vähän vaahtoa melko puhdasta, ei kiin-
toainetta juurikaan 

ei muutosta 

20 ei kovin paljon hiukan tummempaa 
kuin aiemmin, vähän 
enempi kiintoainetta 

ei muutosta 

20 vähän vaaleaa, ei kiintoainetta 
kovinkaan paljon 

ei muutosta 

 
Vaahtoa syntyi paljon, mutta siinä ei vaikuttanut olevan juurikaan kiintoainetta. Tästä 

syystä päätettiin tarkistaa kemikaalin annostus ja ilmakuplien paine. Tällöin huomattiin 

käytetyn paineen olevan liian pieni. Paineen tulisi olla vähintään 2 bar. Painetta säädet-

tiin, jolloin vaahtoon tuli paremmin kiintoainetta mukaan. Testiajoissa jatkettiin kaapimen 

ajastuksen säätöä. Nyt säädettiin samalla myös ilmakuplien painetta. Säätö tehtiin tark-

kailemalla vaahdon kiintoainepitoisuutta ja määrää. Taulukossa 8 on esitettynä testien 

tulokset. Sopivaksi paineeksi arvioitiin 3 bar ja kaapimen aikaväliksi 10 minuuttia. Nämä 

valittiin havainnointien vertailun avulla. Kuvista 24 ja 25 näkyy, että hyvä vaahto-kiinto-

ainesuhde tulee 3 baarin paineella. 2 bar:lla tulee kiintoainetta ehkä hiukan enemmän, 

mutta vaahtoa ei synny niin hyvin. Lisäksi suoritettiin testiajo, jossa mitattiin, kuinka pal-

jon aikaa menee poistuvan veden säiliön täyttymiseen eli periaatteessa yhteen ajoon. 

Ajon kestoksi saatiin noin kolme ja puoli tuntia. Lopuksi haettiin sopivat iskunpituudet 

PAX-liuoksen halutuille välipisteille (liite 9). 
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Taulukko 8. Flotaation kaapimen säätö 2, myös paineen säätö. 

Kaapimen aika, 
min 

vaahdon määrä kiintoaineen määrä paine, bar 

20 melko paljon enempi, näkyy sel-
västi 

2 

15 vaahtoa hyvin, 
mutta ei kovin pal-
jon 

jonkin verran 2 

15 vaahtoa jonkin ver-
ran 

jonkin verran, osa 
vaahdosta melko 
valkeaa 

2 

10 selvästi enemmän enemmän kuin ai-
kaisemmin 

3 

10 paljon aika paljon, enempi 
kuin 2 bar:lla 

3 

6 todella paljon vähän vähemmän 4 

6 todella paljon ei kovin paljon 4 

10 melkoisesti kohtalaisen paljon 3 

10 hiukan enemmän 
kuin 3 bar:lla 

ei niin paljon 3,5 

10 paljon ei niin paljon 3,5 

 

 

Kuva 24. Vaahto, kun paine on 2 bar (vasemmalla ja 3 bar (oikealla). 

 

 

Kuva 25. Vaahto, kun paine on 4 bar (vasen) ja 3,5 bar (oikea). 
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Ongelmat  

Testiajoissa huomattiin, että rotametri saattaa hypähdellä aika ajoin melko paljon ja eten-

kin, kun vettä lisätään lähtösäiliöön.  Sitä on siis tarkkailtava melko paljon, jotta tulevan 

veden virtaus pysyy haluttuna. Lisäksi kesken testien kemikaalipumppu alkoi tuoda PAX-

liuosta epätasaisesti, joten sitä jouduttiin säätämään uudelleen. Tilan korjaamiseksi ajet-

tiin ilmaa pois pumpun letkuista ja vastapainetta säädettiin pienemmäksi. PAX-liuoksen 

pitoisuuksilla 500 mg/l ja 700 mg/l saatiin pumppu toimimaan, kun iskunpituudet lasket-

tiin 35 ja 55 prosenttiin. Kuitenkin kemikaalipumppua oli tarkkailtava ja suoritettava muu-

tamia testiajoja, jotta pumpun toimivuudesta varmistuttiin.  

7.2 Varsinaiset ajot 

7.2.1 Vaihe 1. 

Ensimmäisissä varsinaisissa prosessin ajoissa oli tarkoituksena hakea optimaalinen 

PAX-XL 100-pitoisuus. Tämä tehtiin ajamalla prosessia eri PAX-pitoisuuksilla ja hake-

malla aina sopiva uusi väli tehtyjen analyysien perusteella. Tätä jatkettiin, kunnes löytyi 

paras pitoisuuden arvo. Kuvissa 26 – 28 on syntynyt vaahto PAX-pitoisuuksilla 500 mg/l 

ja 600 mg/l sekä veden pinta flotaatioaltaassa, kun ajojen välillä on ollut yön tauko. Vaah-

tokuvissa vasemmalla on vaahto flotaatioaltaassa ja oikealla vaahto on altaan keräys-

kourussa. 

 

 

Kuva 26. Vaahto kun flotaatiota on ajettu PAX-pitoisuudella 500 mg/l. 
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Kuva 27. Vaahto, kun flotaatiota on ajettu PAX-pitoisuudella 600 mg/l. 

 

Kuva 28. Veden pinta flotaatioaltaassa ajojen välillä (seissyt yön yli). 

Ongelmat 

Kun ajettiin toista kertaa PAX-pitoisuudella 650 mg/l, havaittiin vaahdon tulon olevan hy-

vin vähäistä. Tämän vuoksi kemikaalipumppu testattiin ja prosessia ajettiin ilman mit-

tauksia jonkin aikaa. Varsinaisia ajoja jatkettaessa 11.7.2018 havaittiin lähtöveden säili-

össä vuoto ja syöttöveden pumppu lakkasi toimimasta. Säiliö tyhjennettiin ja huuhdeltiin 

korjausta varten. Seuraavana päivänä havaittiin sähkökatkos, joka pysäytti syöttöpum-

pun. Säiliö tyhjennettiin, käännettiin sivuttain ja huuhdeltiin korjausta varten. Korjaus oli 

valmis 18.7.2018. Ajoja päästiin jatkamaan 19.7.2018. Tässä kohti päätettiin vaihtaa 

myös pumppu hiljaisempaan uusien vaurioiden välttämiseksi. Kuvissa 29 ja 30 on säiliön 

pohjan reikä ja uusi, hiljaisempi pumppu. 
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Kuva 29. Flotaatioon tulevan veden säiliön pohjan reikä. 

 

Kuva 30. Uusi hiljaisempi uppopumppu. 

Kun PAX- pitoisuuksia kavennettiin, saatiin mittauksissa lukemia, joiden mukaan flotaa-

tiosta poistuvassa vedessä olisi happea. Tämän vuoksi epäiltiin epätarkkuutta happimit-

tarissa ja se päätettiin kalibroida nollakalibroinnilla (zero calibration).  Tässä kalibroin-

nissa anturi upotettiin HI 7040 -kalibrointiliuokseen ja sekoiteltiin 2-3 minuuttia. Tämän 

jälkeen mittarin lukeman annettiin tasaantua noin kaksi minuuttia. Jos lukema ei ollut 

nollassa, niin se säädettiin nollaan ruuvaamalla nollakalibrointi-ruuvista. 

Mittaustulokset ja kavennusajot 

Ensimmäisissä ajoissa tehtyjä mittauksia olivat pH-, Redox-potentiaali- ja COD-analyy-

sit. COD (Chemical Oxygen Demand) tarkoittaa vedessä tapahtuvaa kemiallista hapen-

kulutusta, jota aiheuttaa kaikki vedessä oleva orgaaninen aines. Kaikki analyysit teetä-

tettiin Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:llä. Kuitenkin ennen laboratorioon vientiä 

otettiin näytteistä suuntaa antavat pH-, Redox- ja happipitoisuuslukemat (liite 10). 
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Osasta näytteistä ei ole mitattu pH:ta, sillä pH-anturi todettiin muutaman näytteen jälkeen 

vialliseksi ja uuden anturin toimitus kesti odotettua kauemmin. Vaahdon määrässä ha-

vaittiin melko isoa vaihtelua. Tämän todettiin johtuvan käsiteltävän veden laadun vaihte-

lusta. Liitteen 11 taulukossa on esitetty Savo-Karjalan laboratoriosta saadut analyysitu-

lokset. Kun verrataan näitä tuloksia itse tehtyihin mittauksiin, huomataan esimerkiksi 

pH:n olevan oikealla suunnalla, 7 -8. Kuitenkin suuntaa-antavissa mittauksissa pH on 

useimmiten hiukan emäksisempi kuin laboratorion tuloksissa. Tämä todennäköisesti joh-

tuu siitä, että käytetyssä mittarissa kuuluisi olla mukana lämpötila-anturi, jonka avustuk-

sella saadaan tarkempi mittaus. Tätä anturia ei ollut käytössä, sillä vanha oli rikki ja uutta 

ei saatu ajoissa. Samasta syystä johtuvat myös Redox-potentiaalin vaihtelu ja heitot. 

Alla, taulukossa 9, on esitetty ajojen COD- poistumat, jotka on laskettu Savo-Karjalalta 

saatujen tulosten perusteella. 

Taulukko 9. COD-poistumat PAX-pitoisuuksilla 500 - 850 mg/l. 

pitoisuus 
mg/l ajo  

COD- pois-
tuma 

COD-  
poistuma % 

500 1 100 6,25 

500 2 100 7,69 

550 1 0 0 

550 2 100 7,14 

600 1 100 7,14 

600 2 100 7,69 

650 1 200 16,67 

650 2 -100 -5,88 

650 3 1500 51,72 

700 1 400 22,22 

700 2 600 31,58 

850 1 200 11,76 

 

Sopiva väli jatkomittauksiin valittiin lähinnä COD-tulosten perusteella. Tuloksista todet-

tiin, että alle 600 mg/l PAX-pitoisuudella ei ole järkevää ajaa flotaatiota, sillä COD ei juuri 

vähene. Uudeksi väliksi valittiin pitoisuudet 600–700 mg/l ja välipisteet olivat välein 25 

mg/l. Uusien välipisteiden iskunpituudet on esitetty taulukossa 10. Yksi ajo tehtiin kokei-

lun vuoksi PAX-pitoisuudella 850 mg/l. Haluttiin nähdä, mitä tällöin tapahtuu. Vaahtoa 

tuli todella paljon, mutta esimerkiksi ei COD:ta poistunut yhtä paljon kuin 700 mg/l -pitoi-

suudella. Kuvat 31 – 33 esittävät flotaation aikana syntyneen vaahdon PAX-pitoisuuksilla 

650 mg/l, 700 mg/l ja 850 mg/l. Oikeanpuoleiset osat kuvista ovat kourusta, johon laaha 

työntää vaahdon. 
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Taulukko 10. Uudet PAX-välipisteet ja niiden iskunpituudet. 

PAX, ml 
eli puolessa tunnissa, 
ml 

iskunpituus, 
% 

600 60 45 

625 62,5 (noin 63) 48 

650 65 50 

675 67,5 (noin 68) 53 

700 70 55 

 

 

Kuva 31. Vaahto PAX-pitoisuudella 650 mg/l. 

 

Kuva 32. Vaahto PAX-pitoisuudella 700 mg/l. 

 

Kuva 33. Vaahto PAX-pitoisuudella 850 mg/l. 

Kun aloitettiin välin kaventaminen, otettiin analyyseihin mukaan myös kiintoaine ja BOD 

sekä alumiini ja kahdenarvoinen rauta Fe2+ (liite 12).  Myös tässä vaiheessa otettiin itse 

ennakkomittaukset pH:sta, happipitoisuudesta ja Redox-potentiaalista. Näiden tulokset 

ovat liitteessä 13. Alla on taulukoissa 11 ja 12 esitetty analyysitulosten perusteella 
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lasketut COD:n, BOD:n ja kahdenarvoisen raudan eli ferroraudan poistumat sekä alumii-

nin määrän kasvu. 

Taulukko 11. COD:n, BOD:n ja ferroraudan poistumat PAX-kavennusten ajoissa. 

PAX-pitoisuus, 
mg/l Ajo Aine 

Poistuma 
mg/l Poistuma, % 

600 1 COD 400 22,22 

    BOD 26 21,67 

    
ferrorauta 
(Fe2+) 0,09 60,00 

600 2 COD 400 22,22 

    BOD 60 37,50 

    
ferrorauta 
(Fe2+) 0,18 85,71 

625 1 COD 200 11,76 

    BOD 70 41,18 

    
ferrorauta 
(Fe2+) 0,06 50,00 

625 2 COD 200 13,33 

    BOD 102 51,00 

    
ferrorauta 
(Fe2+) 0,18 85,71 

650 1 COD 200 13,33 

    BOD 70 33,33 

    
ferrorauta 
(Fe2+) 0,14 41,18 

650 2 COD 200 13,33 

    BOD 90 42,86 

    
ferrorauta 
(Fe2+) 0,4 80,00 

675 1 COD 200 14,29 

    BOD 90 42,86 

    
ferrorauta 
(Fe2+) 0,24 70,59 

675 2 COD 300 21,43 

    BOD 80 42,11 

    
ferrorauta 
(Fe2+) noussut   

700 1 COD 300 21,43 

    BOD 100 50,00 

    
ferrorauta 
(Fe2+) noussut   

700 2 COD 7300 86,90 

    BOD 110 47,83 

    
ferrorauta 
(Fe2+) noussut   
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Taulukko 12. Alumiinin määrän kasvu PAX-kavennuksissa. 

PAX-pitoisuus, 
mg/l Ajo 

Alumiini muutos 
mg/l 

Alumiini muutos 
% 

600 1 54,8 97,86 

600 2 50,8 97,69 

625 1 63,7 98 

625 2 46,7 93,4 

650 1 34,5 95,83 

650 2 60,2 97,10 

675 1 53,8 97,82 

675 2 45,9 97,66 

700 1 47,9 97,76 

700 2 62 98,41 

 

Yllä olevien tulosten perusteella valittiin sopiva PAX-pitoisuus vaiheeseen 2. Valinta pe-

rustui lähinnä COD- ja BOD-tuloksiin, koska näiden poisto on tärkeintä. Huomattiin, että 

useimmissa tapauksissa COD:n muutos oli lähes yhtä suuri. Eniten COD:ta poistui pitoi-

suudella 600 mg/l ja toiseksi eniten pitoisuudella 700 mg/l. Kuitenkin BOD:ta saatiin par-

haiten poistettua PAX-pitoisuudella 700 mg/l. Poistunut määrä (50 %) oli suurempi kuin 

pitoisuudella 600 mg/l poistettu määrä (noin 21 – 38 %). BOD:n poisto on tärkeämpää 

kuin koko happea kuluttavan materiaalin, joten jatkotutkimuksiin valittiin PAX-pitoisuu-

deksi 700 mg/l.  Pitoisuudella 700 mg/l tehdyssä 2. ajossa COD vähenee huomattavasti 

ja lähtöarvo on hyvin korkea (arvot merkitty keltaisella). Tämä johtui todennäköisesti siitä, 

että lähtövesi oli seissyt jo melko pitkään, jolloin veden koostumuksessa oli ehtinyt ta-

pahtua muutoksia. Lisäksi PAX-pitoisuudella 625 mg/g tehdyllä ajolla saatiin BOD:n 

poistoprosentiksi 51, mutta koska toisella ajolla tulokseksi saatiin 41 %, tämän oletettiin 

olevan jonkinlainen, esimerkiksi veden laadusta johtuva, hyppäys. Taulukosta 12 huo-

mataan, että alumiinin määrä kasvaa PAX-liuoksen vuoksi suuresti flotaatiossa. 

 

 

7.2.2 Vaihe 2 

Ensiksi ajettiin suotovettä flotaation läpi valitulla PAX-pitoisuudella 700 mg/l. Tämän jäl-

keen aloitettiin tämän jo kertaalleen käsitellyn veden flotaatio PIX-pitoisuuksilla 350–600 
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mg/l. Tämän vaiheen haasteita ovat se, että pumppu siirretään aina säiliöstä toiseen ja 

se, että kemikaalipumpun ottoletku siirretään välissä eri kemikaaliin. Vaihto tehdään ve-

den kautta eli ajetaan ensin vettä pumpun läpi ja sitten uutta kemikaalia. Molemmat vaih-

dokset voivat aiheuttaa virheitä näytteiden tuloksiin, sillä niistä tulee aina hiukan ns. ’’ 

vääränlaista’’ vettä ajon aluksi. Se, kuinka tämä näkyy tuloksissa, riippuu sekoittumisesta 

poistoastiassa.  Myös PIX-kemikaalilla tehtiin kavennusmittaukset laboratorion tulosten 

perusteella. 

Ongelmat 

Pariin otteeseen vedelle tarkoitettu uppopumppu ei toiminut kunnolla. Jostain syystä 

pumppu ei vetänyt ja sammui pienen hetken kuluttua, vaikka oli kiinni toimivassa pisto-

rasiassa.  Ensimmäisellä kerralla pumppu saatiin muutaman testin jälkeen toimimaan. 

Toisella kerralla pumppu ei lähtenyt toimimaan, joten se korvattiin uudella (kuva 34).  

 

Kuva 34. Uusi uppopumppu. 

PIX-ajojen loppupuolella, pitoisuuden kavennuksissa, huomattiin tämänkin pumpun 

temppuilevan ja se jouduttiin korvaamaan (kuva 35). Kuitenkin myös uusi pumppu toimi 

heikosti, minkä seurauksena todettiin letkun tukkeutuneen. Uutta pumppua käytettiin kui-

tenkin ajojen loppuun. 
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Kuva 35. PIX-kavennusten aikana vaihdettu uusi pumppu. 

 

Mittaustulokset ja kavennusajot 

Laboratoriossa tehdyt mittaukset olivat samat kuin 1. vaiheen kavennuksissa eli BOD-, 

COD-, Redox-potentiaali-, pH-, alumiini- ja rauta-analyysit. Lisäksi ennen laboratorioon 

vientiä tehtiin suuntaa-antavat pH-, Redox-potentiaali- ja happipitoisuusmittaukset. 

Suuntaa-antavat tulokset ovat liitteessä 14. Alla taulukossa 13 on esitetty laboratorion 

tulosten perusteella lasketut BOD-, COD-, ferrorauta- ja alumiinipoistumat. Negatiiviset 

luvut tarkoittavat, että aineen pitoisuus kasvoi ajon aikana. Itse tulokset ovat liitteessä 

15. Lisäksi alla on esitetty kuvissa 36-37 vaahto flotaation aikana PIX-pitoisuuksilla 450 

mg/l ja 600 mg/l. 

 

 

Kuva 36. Vaahto PIX-pitoisuudella 450 mg/l. 
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Kuva 37. Vaahto PIX-pitoisuudella 600 mg/l. 

 

Taulukko 13. Laboratoriotulosten perusteella lasketut PIX-ajojen poistumat. 

 
 

 

 
Kavennusvaiheeseen valittiin pitoisuudet 450-600 mg/l. Nämä pitoisuudet valittiin BOD-

poistuman perusteella ja ne on merkitty taulukossa 13 keltaisella. Pitoisuusvälinä oli 25 

mg/l. Lisäksi päätettiin kokeilla PIX-pitoisuutta 700 mg/l. Alla on taulukoitu uusien pitoi-

suuksien iskunpituudet (taulukko 14) ja iskunpituuksien testit (taulukko 15). Uusien pitoi-

suuksien haluttujen määrien laskut ovat liitteessä 16.  
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Taulukko 14. Kavennusvaiheen PIX-pitoisuudet ja niiden iskunpituudet. 

PIX-pitoisuus, mg/l Haluttu määrä, ml /30 min iskunpituus, % 

450 49 45 

475 52 ~49 

500 55 50 

525 57 53 

550 60 55 

575 63 57 

600 65 60 

700 76 70 

 

Taulukko 15. PIX-kavennuspisteiden iskunpituuksien testit. 

pvm. iskuntaa-
juus, 
isku(a)/min 

iskunpi-
tuus, 
% 

aika, min 
 

määrä, ml 
 

Muuta 

4.9.2018 2 48 30 47  

6.9.2018 2 48 30 51  

6.9.2018 2 48 30 48  

6.9.2018 2 48 30 48  

6.9.2018 2 ~49 30 <40 ilmastus 

6.9.2018 2 ~49 30 52  

7.9.2018 2 ~49 30 50 riittävä pi-
toisuudelle 
475 mg/l  

7.9.2018 2 53 30 56  

7.9.2018 2 53 30 56 riittävä pi-
toisuudelle 
525 mg/l 

7.9.2018 2 57 30 66  

7.9.2018 2 57 30 64 riittävä pi-
toisuudelle 
575 mg/l 

21.9.2018 2 70 30 78  

21.9.2018 2 70 30 76  

21.9.2018 2 70 28 76 riittävä pi-
toisuudelle 
700 mg/l 

 

PIX-kavennusajoissa huomattiin, ettei vaahtoa syntynyt juuri lainkaan. Tämä tapahtui 

sekä PAX- että PIX-ajoissa ja vaikka lähtövesi olisi ollut juuri uusittu. Välillä vaahtoa 

muodostui jonkin verran, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että sitä olisi voitu mitata. Sil-

mämääräisen arvion perusteella useimmiten vaahtoa muodostui noin pari desilitraa. To-

dettiin, että todennäköisesti käsiteltävän veden laatu vaikuttaa vaahdon 
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muodostumiseen. Vaahtomittaukset ovat osa suuntaa-antavia mittauksia, joiden tulokset 

löytyvät liitteestä 17. 

 

PIX-kavennusajojen laboratoriotuloksista lasketut BOD-, COD-, alumiini- ja ferrorauta-

poistumat ovat alla taulukossa 16. Itse tulokset löytyvät liitteestä 18.  PIX-pitoisuudella 

700 mg/l tehtiin kaksi koetta, joissa samalla tutkittiin vaikuttaako pumpun paikka säiliössä 

tuloksiin. Ensimmäisellä kerralla pumppu oli tavalliseen tapaan ihan säiliön pohjassa ja 

toisella kertaa vähän pohjan yläpuolella. Tuloksista huomattiin, että pumpun ollessa vä-

hän irti pohjasta veteen pääsi jonkin verran ilmaa. Tämä näkyi Redox-potentiaalin posi-

tiivisuudesta. Myös poistuvasta vedestä mitattu happipitoisuus oli vain hyvin niukasti ne-

gatiivinen. Lisäksi jostain syystä BOD-pitoisuus kasvoi PAX-ajon aikana.  Ylipäätään tu-

loksista huomataan, ettei PIX välttämättä  lisää BOD-poistoa kovin paljon. 
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Taulukko 16. PIX-kavennusten BOD-, COD-, alumiini- ja ferrorautapoistumat. 

 

 

7.2.3 Vaihe 3 

Vaiheessa 3 flotaatiota oli tarkoitus ajaa valituilla PAX- ja PIX-pitoisuuksilla pH:n ohjaa-

mana. Tätä varten hankittiin kemikaalipumppuun lisäosat, jotka liitettiin laitteistoon. Ku-

vassa 38 on laitteiston anturi. Ensiksi selvitettiin PAX- ja PIX-liuosten toiminnan kannalta 

parhaat pH-alueet. Alustavasti oli selvitetty, että useimmiten alumiinipohjaiset koagulan-

tit toimivat parhaiten pH-alueella 5,5 – 8,0 ja rautapohjaiset koagulantit vastaavasti pH-

alueella 8,0 – 10,0. Tähän kuitenkin tarvittiin tarkempaa tietoa, joten asiasta kysyttiin 
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Kemiralta. Sieltä saatiin tietää, että PAX:lle yleisesti paras pH-alue flotaatiossa on 5,0 – 

5,5 ja PIX:lle paras pH-alue on 6,0 – 6,5. PIX:lle siis optimi pH-alue löytyy happamam-

malta alueelta kuin rautapohjaisille koagulanteille yleensä. [19.] 

 

 

Kuva 38. Kemikaalisyötön pH-ohjauslaitteen pH-anturi. 

Aiemmissa mittauksissa pH:ksi oli mitattu kaikissa näytteissä noin 7- 8. Tämän vuoksi 

testattiin pH-säädön anturin mittauksella flotaatioaltaan pH PAX-ajon aikana. Tällä mit-

tauksella tutkittiin pH-arvo flotaatioaltaan kohdassa, jossa vesi ja kemikaali tulevat altaa-

seen ja muuttuuko pH esimerkiksi lähemmäs saatua optimi-pH-aluetta. Tätä varten mit-

tarin anturi laskettiin flotaatioaltaaseen mahdollisimman lähelle veden tulopaikkaa ja mit-

tarin lukemista otettiin ylös ennen PAX-syötön aloitusta, juuri syötön alettua ja mittauk-

sen lopuksi. Lukemat on esitetty kuvissa 39-41. 

 

 

Kuva 39. pH-lukema ajossa ennen PAX-syötön aloitusta. 
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Kuva 40. pH-lukema PAX-syötön juuri alettua. 

 

Kuva 41. pH-lukema ajossa mittauksen lopussa. 

 

 

Kuten kuvista nähdään, on pH aluksi 6,69. Tämä on lähellä haluttua aluetta. Kuitenkin 

PAX-syötön alettua pH kohoaa seitsemään ja hiukan yli. Näissä lukemissa se pysyi koko 

ajon aikana, joten todettiin ettei pH pääse laskemaan halutulle alueelle. Tästä syystä 

päätettiin jättää pH-ohjaus väliin. Testiajon pituus oli kaksi tuntia 51 minuuttia. 

7.2.4 Vaihe 4 

Ferrosulfaatin kanssa suoritettiin kolme ajoa eri PAX- ja PIX-pitoisuuksilla. Ensimmäi-

sessä ajossa pitoisuudet olivat 700 mg/l PAX:lle ja 600 mg/l PIX:lle. Toisen ajon 
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pitoisuudet olivat 600 mg/l (PAX) ja 575 mg/l (PIX). Kolmannessa ajossa pitoisuudet oli-

vat 500 mg/l (PAX) ja 475 mg/l (PIX).  

 

Mittaustulokset  

Ferrosulfaatti-ajoissa tutkittavina olivat samat mittaukset kuin aiemminkin. Nämä olivat 

BOD-, COD-, kiintoaine-, ferrorauta- ja alumiinipitoisuudet sekä pH ja Redox-potentiaali. 

Laboratoriota edeltävinä  testeinä olivat pH-, Redox-potentiaali- ja happipitoisuusmit-

taukset. Alla taulukossa 17 on esitettynä prosessin  BOD-, COD-, alumiini- ja ferrorauta-

poistumat. Siitä nähdään, että lisätty ferrorauta on pienentänyt ja jopa estänyt kahdenar-

voisen raudan liukenemisen PIX:stä.  Lisäksi lisätty ferrorauta on selvästi edistänyt BOD-

poistoa. Ferrosulfaatti-ajojen suuntaa-antavat tulokset sekä laboratoriosta saadut tulok-

set ovat liitteissä 19 ja 20. 

Taulukko 17. Ferrosulfaatti-ajojen poistumat. 

 

7.2.5 Vaihe 5 

Tässä ajettiin siis pelkästään PAX:lla. Kuitenkin lähtövedessä oli mukana ferrosulfaattia 

(pitoisuus noin 100 mg/l), sillä muutoin olisi täytynyt vaihtaa miltei koko viiden kuutiomet-

rin vesisäiliön sisältö. 
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Mittaustulokset 

Tehdyt mittaukset olivat samat kuin aiemminkin eli BOD, COD, kiintoaine, pH, Redox-

potentiaali, ferrorauta ja alumiini. Tässä vaiheessa erityistä huomiota BOD- ja COD -

poistojen lisäksi kiinnitettiin alumiinin pitoisuuteen. Taulukossa 18 on esitetty BOD-, 

COD-, ferrorauta- ja alumiini poistumat, jotka on laskettu laboratoriotulosten perusteella. 

Laboratorion tulokset ja itse mitatut tulokset ovat liitteissä 21 ja 22. 

 

 

Taulukko 18. Pienten PAX-pitoisuuksien ajojen poistumat. 

PAX-pitoisuus 
mg/l Aine 

Poistuma, 
mg/l 

Poistuma, 
% 

200 COD, mg/l O2 300 37,5 

  BOD, mg/l O2 36 27,69 

  Alumiini, mg/l -11,2 -294,74 

  
Ferrorauta, 
mg/l 1,4 25 

300 COD, mg/l O2 80 12,31 

  BOD, mg/l O2 42 30 

  Alumiini, mg/l -10 -500 

  
Ferrorauta, 
mg/l 6 30 

400 COD, mg/l O2 80 12,5 

  BOD, mg/l O2 10 8,33 

  Alumiini, mg/l -6 -375 

  
Ferrorauta, 
mg/l 10,8 60 

8 Tulosten analyysi 

Tutkimuksen ajoissa huomattiin nopeasti, ettei kiintoainetta poistu kovin hyvin. Tätä on 

havainnollistettu alla olevassa kuvassa 42, jossa näkyy tuleva ja lähtevä kiintoaine sekä 

käytetty PAX-pitoisuus. 
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Kuva 42. Lähtevän veden kiintoainepitoisuus suhteessa PAX-pitoisuuteen. 

  
Kuvaajasta nähdään, että vaikka PAX-pitoisuus kasvaa, ei kiintoaineen poisto parane. 

Sama toistuu, vaikka lisättiin toinen flotaatiokierros, jossa käytettiin PIX:ä (kuva 43). Läh-

tevä vesi tulee ensimmäisestä flotaatioajosta eli PAX-ajosta. Lisäksi kiintoainetta on mil-

tei koko ajan lähtevässä/poistuvassa vedessä enemmän kuin tulevassa vedessä, vaikka 

flotaation pitäisi sitä tehokkaasti poistaa. Huono kiintoaineen poistuvuus osoittaa, että 

käytetty laitteisto ei ole kovin hyvä flotaatioon. Tämän vuoksi kaikki tutkimuksen tulokset 

ovat suuntaa antavia.  
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Kuva 43. Poistuvan veden kiintoainepitoisuus suhteessa PIX-pitoisuuteen. 

Tutkimuksessa päästiin kuitenkin PAX-kemikaalin käytössä kohtuullisen hyviin tuloksiin. 

BOD:n poistossa päästiin PAX-ajoissa noin 50 prosentin poistoon (kuva 44). Suunnilleen 

samoihin lukemiin päästiin myös osassa PIX-ajoista (kuva 45), mutta suurempiin luke-

miin ei päästy. 

 

 

Kuva 44. Lähtevän veden BOD-pitoisuus suhteessa PAX-pitoisuuteen. 
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Kuva 45. Poistuvan veden BOD-pitoisuus suhteessa PIX-pitoisuuteen. 

 PIX ei tulosten perusteella tuonut kovin suurta lisätehoa BOD- ja COD-poistoihin. Jois-

sain tapauksissa PIX:llä saatiin kuitenkin poistettua BOD:tä, kun sitä ei PAX:lla poistunut 

juuri ollenkaan. BOD:n kokonaispoistoprosentti kahdella flotaatiokierroksella nousi 60 

prosenttiin, kun käsiteltävään veteen lisättiin ferrosulfaattia ennen flotaatiota. PAX:lla kui-

tenkin todettiin ongelmaksi veden alumiinipitoisuuden nousu. Vaikka nousu oli odotetta-

vissa, se oli melko iso eikä se juuri muutu pienemmillä PAX-pitoisuuksilla. Lisäksi, kuten 

taulukoista 11 ja 18 nähdään, pienillä PAX-pitoisuuksilla ei päästä samoihin BOD- ja 

COD-poistoprosentteihin kuin isommilla pitoisuuksilla. Suurempien PAX-pitoisuuksien 

käytössä huomattiin, että ferroraudan pitoisuus vedessä nousi, kun PAX-pitoisuus lähes-

tyi lukua 700 mg/l. Toisaalta, kun lähtöveteen oli lisätty jo ferrorautaa, ei pitoisuus enää 

noussut flotaation aikana. 

 
PIX-kemikaalin käytössä oli hiukan epätasaisuuksia. Ensinnäkin jostain syystä BOD-

poisto pienentyi, kun PIX:n käyttö aloitettiin, vaikka ensimmäisessä ajovaiheessa käy-

tetty PAX-pitoisuus ei laskenut. Isossa osassa ajoja ei BOD-poistossa päästy samaan 

kuin pelkällä PAX:lla. PIX:n avulla saatiin kuitenkin jonkin verran poistettua PAX:n käy-

töstä veteen liuennutta alumiinia. Alumiinin poisto tehostui lisää, kun lähtöveteen lisättiin 

ferrorautaa. Raudan liukeneminen veteen PIX:n käytön aikana oli epätasaista. Välillä 

PIX tehosti raudan poistumista vedestä, välillä sitä taas liukeni lisää veteen. Lähtöveden 

ferrorauta-lisäyksen myötä tämä kuitenkin tasoittui, ja PIX-ajossa rautaa poistui vedestä 

huomattavasti paremmin. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin olettaa, että PIX:llä ajettava 

toinen flotaatiokierros parantaa haluttujen aineiden poistumista flotaatiossa. Tuloksissa 
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esiintyviin epätasaisuuksiin on todennäköisesti vaikuttanut muun muassa se, että kes-

ken ajojen (20 .8.2018) Majasaaren vedenpuhdistussysteemin bioroottori suljettiin, jol-

loin veden vaihtuvuus takapumppaamolla on huonontunut selvästi. Tämä on vaikuttanut 

suuresti testeissä käsiteltävän veden laatuun ja siten myös flotaation tuloksiin, sillä juuri 

Majasaaren takapumppaamolta vettä kuljetettiin käsiteltäväksi tässä tutkimuksessa.  

 
Ferroraudan lisäys käsiteltävään veteen ennen flotaatiota tehosti tai tasoitti lähes kaik-

kien mitattavien aineiden poistumia(taulukot 16 ja 17). Se myös esti esimerkiksi kah-

denarvoisen raudan lisäliukenemista veteen kemikaaleista flotaation aikana. Näiden tu-

losten perusteella ferroraudan lisäys olisi kannattavaa, jotta saadaan mahdollisimman 

hyvä puhdistustulos. Tässä tutkimuksessa ferrorautaa lisättiin ferrosulfaatin muodossa.  

Tulosten vertaus Envitop Oy:n tutkimukseen 

Envitop Oy teki syksyllä 2017 pilotointikokeen flotaation soveltuvuudesta Majasaaren 

vedenkäsittelyyn. Kyseisen tutkimuksen tuloksia käytettiin valittaessa PAX:n lähtöarvoja 

tätä opinnäytetyötä varten. Kuitenkin tutkimusten eroavaisuuden takia tutkimusten tulok-

sia voidaan verrata jonkin verran toisiinsa. Envitopin tutkimuksessa käytettiin PAX:a ja 

polymeeriä, joten tuloksia verrataan vain PAX:n osalta. 

Kummassakin tutkimuksessa saatiin melko hyviä tuloksia BOD- ja COD-poistossa, kun 

lisätty PAX-pitoisuus oli suhteellisen suuri. Molempien tutkimusten PAX-pitoisuuden ylä-

raja oli 700 mg/l. Tällöin esimerkiksi BOD:n poistoprosentti oli noin 50 %, Envitopin tut-

kimuksessa vielä hiukan enemmän, noin 60 %. Envitopin tutkimuksessa verrattiin lähtö-

veden BOD-pitoisuutta lisättyyn PAX-pitoisuuteen. Niistä tuloksista nähdään, että BOD-

pitoisuuden ollessa suhteellisen pieni, noin 200 – 300 mg/l, päästään parempiin poistoi-

hin. Kun BOD-pitoisuus lähtövedessä kasvaa, poistoprosentti huononee, vaikka PAX-

pitoisuus ei laskisi. Poistoprosentti myös pienenee, kun PAX-pitoisuus laskee. Tämän 

opinnäyttyön tuloksissa on havaittavissa samanlaisia asioita. BOD-poisto on parempi 

suuremmilla PAX-pitoisuuksilla ja pienemmillä BOD-pitoisuuksilla. Esimerkiksi Vaiheen 

2  tuloksissa on selvää laskua PAX-ajon poistoissa, kun Majasaaren bioroottori suljettiin 

20.8.2018. Tällöin lähtöveden BOD-pitoisuudet ovat selvästi suuremmat kuin aikaisem-

min.  
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Samanlaista käyttäytymistä on huomattavissa COD-poistoissa. Tässä tutkimuksessa 

lähtöveden COD-arvot ovat suuremmat kuin Envitopin tutkimuksessa ja vastaavasti 

COD:n poistoprosentit ovat pienemmät. Tästä nähdään, että käytettävän tehostekemi-

kaalin määrä ei ole yksiselitteinen. Myös käsiteltävän veden laatu vaikuttaa puhdistustu-

lokseen. Toisaalta Envitopin tutkimus on tehty paremmalla laitteistolla, mikä näkyy eri-

tyisesti kahdenarvoisen raudan poistumisessa. Tässä tutkimuksessa ferrorautaa poistui 

osittain melko huonosti PAX-ajoissa. Sen sijaan Envitopin ajoissa ferrorautaa ja rautaa 

poistui hyvin. Tämä osoittaa flotaation paremman onnistumisen. 

9 Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin flotaation soveltuvuutta kaatopaikan suotovesille. Tutki-

mus toimi esitutkimuksena Ekokympin Majasaaren jätekeskukseen tulevaa flotaattoria 

varten. Vaikka saatuja tuloksina voidaan pitää vain suuntaa antavina ja niissä esiintyi 

epätasaisuuksia, saatiin tutkimuksesta hyvää alustavaa tietoa, josta voidaan lähteä liik-

keelle varsinaisen laitteiston kokeita tehtäessä. Esimerkiksi tehdyissä kokeissa todettiin, 

että jo PAX-kemikaalilla yksinään voidaan saada melko hyvä BOD-poisto, noin 50 %. 

Toisen flotaatiokierroksen kemikaalin, tässä tapauksessa PIX:n, pitäisi edelleen paran-

taa aineiden poistoa, mutta tehdyissä mittauksissa se ei sitä kovin hyvin tehnyt. Kuitenkin 

viitteitä oikeanlaiseen toimintaan esiintyi. PIX avusti BOD:n poistossa ja sillä saatiin hy-

vin poistettua BOD:ta, kun PAX:n toiminnassa ilmeni vajausta.  

 
Ongelmia tuottivat ferroraudan, alumiinin ja kiintoaineen pitoisuudet. Testin alkuvai-

heessa huomattiin kiintoainepitoisuuden olevan flotaation ulostulovirrassa suurempi kuin 

flotaatioon menevässä vedessä. Tähän epäiltiin aluksi sitä, että poistoveden keräyskon-

tin pohjalle kertyi jonkin verran mutaa ja lietettä, jota ei saatu täysin pois välipuhdistuk-

sista huolimatta. Tämä oli varmasti osasyynä, mutta pääsyy oli todennäköisesti laitteis-

ton huono soveltuvuus flotaatioprosessiin. Tuloksista käy nimittäin ilmi, ettei kiintoainetta 

juuri poistu flotaatiossa ja vaahtoa syntyy suhteellisen vähän. Todennäköisesti tarvittai-

siin sakkautuneista partikkeleita paremmin ohjaava laitteisto, kuten flotaatioallas, jossa 

olisi virtauksia ohjaavia väliseiniä. Flotaatiolaitteistoa kasattaessa olisi myös voitu raken-

taa flotaatioaltaan veden tuloputkelle katos, joka olisi ohjannut vettä paremmin altaan 

pohjalle. Nyt tehdyissä kokeissa ei ole takeita siitä, että tuleva vesi olisi ehtinyt olla flo-

taatiossa tarpeeksi kauan. Virtausta ohjaavat seinät olisivat myös parantaneet veden 

vaihtuvuutta, mikä puolestaan olisi todennäköisesti johtanut parempiin tuloksiin alumiinin 
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ja ferroraudan pitoisuuksien osalta. Saaduissa tuloksissa esimerkiksi näkyy, että osassa 

PIX-ajoista alumiinipitoisuus kasvaa, vaikka niin ei pitäisi tapahtua. PIX- kemikaalissa ei 

nimittäin ole alumiinia, joten sitä ei pitäisi enää liueta veteen PAX-ajon loputtua. Myös 

osassa PAX-ajoita ferrorautapitoisuus kasvaa selittämättömästi. Nämä todennäköisesti 

johtuvat veden huonosta vaihtuvuudesta flotaatioaltaassa, jolloin osa prosessin vedestä 

on edellisen ajon jäämiä. On myös mahdollista, että rauta- ja alumiinijäämiä on sakkau-

tunut flotaatioaltaan osiin tai kemikaalipumpun letkuun, joista ne liukenevat veteen tai 

toiseen kemikaaliin. 

 

Laitteistossa olisi voitu huomioida myös rotametrin käyttö. Kaatopaikkavesi on sen ver-

ran kiintoainepitoista, että käytetty rotametri tukkeutui useaan otteeseen ja sen puhdistus 

oli hankalaa. Joko käytössä tulisi olla isompi rotametri tai rotametrin ja flotaatioaltaan 

tuloputken välissä pitäisi olla venttiili. Näin puhdistus olisi sujunut helpommin. Lisäksi 

flotaatioon tulevan veden putket olisi voitu suunnitella vähän paremmin, jotta flotaatioon 

olisi varmemmin saatu haluttu vesi. Käytössä olisi voinut olla esimerkiksi kaksi pumppua, 

joista olisi lähtenyt omat putket tai letkut. Nämä olisivat sitten yhtyneet venttiilin kautta 

flotaatioaltaaseen menevään putkeen. Tässä tutkimuksessa kuitenkin pakolliset etäisyy-

det ja käytettävissä olevat tilat eivät olisi tällaista mahdollistaneet. 

 

Laitteiston epätarkkuuksista huolimatta tutkimuksen tuloksista voidaan, että PAX toimii 

parhaiten pitoisuuksilla 600 – 700 mg/l tai mahdollisesti suuremmalla pitoisuudella. Myös 

flotaation toinen kierros voidaan todeta kannattavaksi, sillä siinä todettiin etenkin 

PAX:sta liukenevan alumiinin poistuvan ja myös muut poistot paranivat yleisesti ottaen 

jonkin verran. On kuitenkin eri asia olisiko juuri PIX tähän parhaiten soveltuva kemikaali 

vai onko jokin toinen kemikaali parempi. Todennäköisesti PIX-kemikaalikin toimii parem-

min kunnollisella laitteistolla. Viimeisissä ajoissa todettiin ferroraudan lisäämisen käsitel-

tävään veteen ennen flotaatiota olevan kätevää. Lisäys edisti useimpien aineiden pois-

toa ja esti alumiinin ja lisäraudan liukenemista veteen flotaation aikana. Rautaa lisättiin 

100 mg/l Fe2+-ioneina, ja lisäys tapahtui ferrosulfaatin muodossa. Ferroraudan lisäyksen 

todettiin olevan kannattavaa, mikäli siitä aiheutuvat lisäkustannukset eivät ole kovin suu-

ret. Kuitenkin erityisesti alumiinin liukeneminen on haitallista Majasaaren vedenkäsitte-

lyprosessin seuraavalle osuudelle, jossa typpeä poistetaan mikrobien avulla. Toisaalta, 

koska käsiteltävän veden tiedetään olevan hyvin kiintoainepitoista, voidaan paremmilla 

laitteilla ja oikeanlaisilla säädöillä parantaa kiintoaineen poistuvuutta. Kiintoaineen poisto 

vaikuttaa kaikkiin tässä tutkimuksessa ongelmia aiheuttaneisiin aineiden pitoisuuksiin. 

On siis todennäköistä, että flotaation parantuessa myös nämä ongelmat pienenevät. 
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Esimerkiksi, jos tämä tutkimus uusittaisiin, kannattaisi kiintoaineen BOD-pitoisuus mää-

rittää, sillä iso osa BOD:sta on nimenomaan kiintoaineessa. Näin tiedettäisiin paremmin, 

kuinka paljon BOD:ta todellisuudessa on ja paljonko sitä poistuu. Alustavasti voidaan 

kuitenkin todeta PAX:n ja PIX:n toimivan flotaatiossa hyvin tai kohtuullisen hyvin. 
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Liite 1. Kemikaalipumpun vesitestit 

Taulukko 1. Kemikaalipumpun testit vedellä, keltaisella merkitty kokeet, joissa mukana vasta-
paineventtiili, sinisellä kokeet, joissa epätasaisuutta. 

Aineen pitoi-
suus(mg/l) 

Aineen pro-
senttisuus 
(%) 

päi-
väys 

pumpun is-
kuntaajuus 
(iskut/min) 

pumpun is-
kunpituus 
(%) 

aika 
(min) 

700 -- 25.5.18 197 20 10 

700 -- 25.5.18 180 40 11 

700 -- 25.5.18 108 50 20 

700 -- 25.5.18 80 50 28 

500 -- 25.5.18 80 50 21 

500 -- 25.5.18 80 50 19 

500 -- 25.5.18  80 50 18 

500 -- 25.5.18 80 50 20 

700 -- 25.5.18 80 50 29 

700 -- 29.5.18 80 50 20 

700 -- 29.5.18 80 50 21 

500 -- 29.5.18 80 50 18 

500 -- 29.5.18 80 50 19 

700 5,0 29.5.18 80 50 22 

700 5,0 29.5.18 80 50 25 

700 5,0 29.5.18 80 50 29 

500 5,0 29.5.18 80 50 27 

500 5,0 29.5.18 80 50 29 

500 5,0 29.5.18 80 50 27 

700 5,0 29.5.18 160 50 13 

500 5,0 29.5.18 160 50 12 

500 25 29.5.18 80 50 31 

500 25 29.5.18 80 50 31 

700 25 29.5.18 80 50 29 

700 25 29.5.18 80 50 28 

700 25 31.5.18 80 50 19 
(vent-
tiili hy-
vin 
löysä) 

700 25 31.5.18 80 50 35 
(vent-
tiili 
puolet 
edel-
listä ki-
reämpi 

700 25 31.5.18 80 50 33 
(hiuk-
san 
löy-
sempi) 
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700 25 31.5.18 80 50 34 
(vielä 
hiukan 
löy-
sempi) 

700 25 31.5.18 80 50 29 
(vielä 
ihan 
pikkui-
sen 
löy-
sempi) 

500 25 31.5.18 80 50 30 
(var-
mis-
tus-
testi) 

500 25 31.5.18 80 50 31 
(var-
mis-
tus-
testi) 

500 5,0 31.5.18 80 50 30 
(var-
mis-
tus-
testi) 

700 5,0 31.5.18 80 50 30 
(var-
mis-
tus-
testi) 

700 5,0 1.6.18 80 50 30 

500 5,0 1.6.18 80 50 27 
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Liite 2. PAX:n tiheyden ja massaprosentin määritys 

Taulukko 1. Taulukko 1 PAX-XL 100-liuoksen tiheyden määrityksen tulokset. 

PAX-liuoksen tiheyden määritys       

Käyttöturvallisuustiedote: tiheys 1,36 - 1,42 g/cm3 cm3=ml     

m_astia 56,21 g   

V(PAX) 10 ml   

m_astia+PAX 68,94 g   

m_PAX 12,73 g   

tiheys_PAX 1,273 g/ml   

  
eli noin 1,3 g/ml = 1,3 
kg/l     

 

 

Taulukko 2. Taulukko 2 PAX-XL 100- liuoksen prosenttisuus, laskutulokset 

PAX-liuoksen pro-
senttisuus m-%           

V_liuos 30 l veden tiheys 1 kg/l 

m_liuos 39 kg       

m_PAX 9 kg       

m-% PAX 23,07692 %       

  
eli noin 
23 %         
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Liite 3. PAX:n pitoisuuksien 700 ja 500 mg/l oikeiden määrien laskut  

Taulukko 1. PAX-XL 100-liuoksen tarvittava määrä ja iskuntaajuus, pitoisuus 700 mg/l 

PAX-liuoksen määrän ja pumpun iskuntaajuuden 
lasku       

vettä ajetaan noin 700 l / 3 h  eli 233,3333 l/h   

 tällöin 3,888888889 l/min noin 4 l/min 

PAX:a halutaan (c= 700 mg/l) 2800 mg/min   

tiheys PAX 1,3 kg/l   

  1300000 mg/l   

V_PAX 0,002154 l/min   

eli tunnissa 0,129231 l/h   

ja puolessa tunnissa 0,064615 l/30 min 
noin 65 ml/30 
min 

Iskuntaajuus       

vettä puolessa tunnissa 2,8 l   

iskuntaajuus  80 /min   

PAX:a tulee noin 0,065 l/ 30 min  eli määrien suhde 
on  0,023214 (noin 1/45)   

iskuntajuudeksi saadaan 1,857143 /min   

  
eli noin 2 iskua 
/min     
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Taulukko 2. PAX-XL 100-liuoksen tarvittava määrä ja iskuntaajuus, pitoisuus 500 mg/l. 

PAX:a halutaan (500 mg/l) 2000 mg/min   

V_PAX 0,001538 l/min   

tunnissa 0,092308 l/h   

puolessa tunnissa 0,046154 
l/ 30 
min 

eli noin 46 ml / 
30 min 

        

iskuntaajuus       

tässä on myös suhteutettu (virheellisesti) 2,8 lit-
raan vettä       

PAX:a noin 0,046 l/ 30 min eli       

määrien suhde on  0,016429     

siis iskuntaajuus on 1,314286     

  
eli noin 1 isku/ 
min     

Vastaavasti 2 litralla vettä ( niin kuin olisi pitä-
nyt)       

määrien suhde 0,023     

eli iskuntaajuus 1,84     

  
eli likimain 2 is-
kua/min     
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Liite 4. Kemikaalipumpun PAX-testit 

Taulukko 1. Kemikaalipumpun testit PAX-XL100-liuoksella. 

PAX-pitoisuus 
(mg/l) 

päiväys iskunpituus (%) iskuntaajuus 
(iskua/min) 

aika (min) 
 

700 4.6.18 50 2 12 

700 4.6.18 50 20 4 

700 4.6.18 50 2 32 

700 4.6.18 50 2 32 

700 4.6.18 50 2 30 

500 4.6.18 50 1 37 

500 4.6.18 45 2 24 

500 4.6.18 50 1 34 

500 4.6.18 40 2 29 

500 5.6.18 40 2 31 

500 5.6.18 40 2 25 

500 5.6.18 40 2 27 

500 5.6.18 40 2 26 

500 5.6.18 40 2 26 

700 5.6.18 50 2 33 

700 5.6.18 50 2 34 

500 5.6.18 35 2 34 

500 5.6.18 35 2 32 

500 5.6.18 35 2 31 

500 5.6.18 35 2 29 

500 6.6.18 35 2 24 

500 6.6.18 35 2 25 

500 6.6.18 35 2 26 

700 6.6.18 50 2 26 

700 6.6.18 50 2 26 

700 6.6.18 50 2 28 

700 6.6.18 50 2 27 

500 6.6.18 35 2 24 

500 7.6.18 35 2 26 

500 7.6.18 35 2 26 

500 7.6.18 35 2 27 

700 7.6.18 50 2 27 

700 7.6.18 50 2 26 
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Liite 5. Redox-potentiaalimittarin testit 

Taulukko 1. REDOX-potentiaalimittarin testaus 

Anturi Vesi Lämpötila, °C REDOX-potenti-
aali, mV 

Muuta 

vanha 
anturi 

suotovesi  heittelee -12  vanhat patterit 

vanha 
anturi 

hanavesi heittelee 160 vanhat patterit 

uusi an-
turi 

suotovesi heittelee -1900 vanhat patterit 

uusi an-
turi 

hanavesi heittelee 1500 vanhat patterit 

vanha 
anturi 

suotovesi ei lämpötilaa -13,7 mittarin annettu 
olla vähän aikaa 

vanha 
anturi 

hanavesi ei lämpötilaa 23 mittarin annettu 
olla vähän aikaa 

uusi an-
turi 

suotovesi ei lämpötilaa -1900 mittarin annettu 
olla vähän aikaa 

uusi an-
turi 

hanavesi ei lämpötilaa 1700 mittarin annettu 
olla vähän aikaa 

vanha 
anturi 

suotovesi 22,4 
 (19) 

-12,3 lämpötila myös ta-
vallisella mittarilla, 
sulkeissa 

vanha 
anturi 

hanavesi 36,9  
(35) 

140 lämpötila myös ta-
vallisella mittarilla, 
sulkeissa 

uusi an-
turi 

suotovesi 22,8 
(19) 

vahvasti positiivi-
nen 

lämpötila myös ta-
vallisella mittarilla, 
sulkeissa 

uusi an-
turi 

hanavesi 35,9 
(33) 

670 lämpötila myös ta-
vallisella mittarilla, 
sulkeissa 

vanha 
anturi 

suotovesi ok -2,0 patterit vaihdettu 
uusiin, verrattu 
lämpötilaa toisen 
mittarin lukemaan  

vanha 
anturi 

hanavesi ok 36 patterit vaihdettu 
uusiin, verrattu 
lämpötilaa toisen 
mittarin lukemaan  

uusi an-
turi 

suotovesi ok positiivinen arvo patterit vaihdettu 
uusiin, verrattu 
lämpötilaa toisen 
mittarin lukemaan  

uusi an-
turi 

hanavesi ok 722 patterit vaihdettu 
uusiin, verrattu 
lämpötilaa toisen 
mittarin lukemaan  
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vanha 
anturi 

suotovesi ei lämpötilaa -13 ------- 

vanha 
anturi 

hanavesi ei lämpötilaa 10 ------- 

uusi an-
turi 

suotovesi ei lämpötilaa -1500 ------- 

uusi an-
turi 

hanavesi ei lämpötilaa 100 ------- 

vanha 
anturi 

suotovesi ei lämpötilaa -10 ------- 

vanha 
anturi 

hanavesi ei lämpötilaa 120 ------- 

uusi an-
turi 

suotovesi ei lämpötilaa positiivinen arvo ------- 

uusi an-
turi 

hanavesi ei lämpötilaa 140 ------- 

vanha 
anturi 

suotovesi 20,6 positiivinen arvo vaihdettu takaisin 
vanhat patterit, 
lämpötila käsisää-
detty 

vanha 
anturi 

hanavesi 20,6 64 vaihdettu takaisin 
vanhat patterit, 
lämpötila käsisää-
detty 

uusi an-
turi 

suotovesi 20,6 -700 vaihdettu takaisin 
vanhat patterit, 
lämpötila käsisää-
detty 

uusi an-
turi 

hanavesi 20,6 1700 vaihdettu takaisin 
vanhat patterit, 
lämpötila käsisää-
detty 
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 Liite 6. PIX-kemikaalin määrien laskut 

Taulukko 1. PIX-määrien laskujen tulokset, laimentamaton PIX. 

  
vettä ~4 
l/min 

tiheys: 1,6*10^6 
mg/l       

pitoisuudet 
mg/l mg/min l/min ml/min ml/30 min 

noin 
(ml) 

250 1000 0,000625 0,625 18,75 19 

300 1200 0,00075 0,75 22,5 23 

350 1400 0,000875 0,875 26,25 26 

400 1600 0,001 1 30 30 

450 1800 0,001125 1,125 33,75 34 

500 2000 0,00125 1,25 37,5 38 

550 2200 0,001375 1,375 41,25 41 

600 2400 0,0015 1,5 45 45 

 

 

Taulukko 2. PIX:lle lasketut alustavat iskunpituudet. Keltaisella merkityt luvut ovat. kemikaali-
pumpun toiminnan alarajalla. 

pitoisuus 
(PIX) 

iskunpituus 
(PAX) 

iskunpituus 
(PIX) eli 

250 10 13,33333333 13 

300 15 20 20 

350 20 26,66666667 27 

400 25 33,33333333 33 

450 30 40 40 

500 35 46,66666667 47 

550 40 53,33333333 53 

600 45 60 60 
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Taulukko 3. PIX-määrien laskujen tulokset, laimennos 1:5. 

pitoisuudet 
mg/l mg/min l/min ml/min ml/30 min 

noin 
(ml) 

250 1000 0,000909091 0,909090909 27,27272727 27 

300 1200 0,001090909 1,090909091 32,72727273 33 

350 1400 0,001272727 1,272727273 38,18181818 38 

400 1600 0,001454545 1,454545455 43,63636364 44 

450 1800 0,001636364 1,636363636 49,09090909 49 

500 2000 0,001818182 1,818181818 54,54545455 55 
 

Taulukko 4. PIX-määrien laskujen tulokset, laimennos 1:10. 

pitoisuudet 
mg/l mg/min l/min ml/min ml/30 min 

noin 
(ml) 

250 1000 0,000909091 0,909090909 27,27272727 27 

300 1200 0,001090909 1,090909091 32,72727273 33 

350 1400 0,001272727 1,272727273 38,18181818 38 

400 1600 0,001454545 1,454545455 43,63636364 44 

450 1800 0,001636364 1,636363636 49,09090909 49 

500 2000 0,001818182 1,818181818 54,54545455 55 

550 2200 0,002 2 60   

600 2400 0,002181818 2,181818182 65,45454545 65 
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Liite 7. Ferrosulfaattilaskut  

Taulukko 1. Ferrosulfaatin yhdessä ajossa tarvittavan määrän laskut. 

rautaa             

100 mg/l   
ferrosulfaatti : FeSO4 x 
7 H2O       

eli     moolimassa       

1,790510295 mmol   278,032 
g/mol eli 
mg/mmol     

              

1 mol FeSO4* 7 H2O             

sisältää 1 mol Fe2+-io-
neja     (sama pätee mmol:na)       

siis             

kerrotaan raudan mää-
rällä rautasulfaatin moo-
limassa             

497,8191585 mg           

siis 497,82 mg ferrosul-
faattia per litra vettä             

              

vettä ajon aikana             

840 l eli 0,84 m3       

eli ferrosulfaattia             

  418168,1 mg eli 418,1681 g   

        noin 418,17 g 
 

Taulukko 2. 1. erässä lähtövesisäiliöön lisättävän ferrosulfaatin laskut. 

vettä säiliössä noin     

2 m3 punnittu   

    995,63 g 

tarvitaan ferrosul-
faattia       

995,6428571 g     

eli noin       

995, 64 g       
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Taulukko 3. 2. erässä lähtövesisäiliöön lisättävän ferrosulfaatin laskut. 

vettä säiliössä  noin     

5 m3     

        

tarvitaan ferrosul-
faattia   eli noin    

2489,107143 g 2489,11 g 

    eli   

   2,48911 kg 
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Liite 8. Pienten PAX-pitoisuuksien laskut 

Taulukko 1. PAX-laimennos 1:10, tiheys ja massaprosenttisuus. 

PAX- pieni-
pitoisuus ti-
heys ja pro-
senttisuus:       

Laimennos 
1:10 

prosentti-
suus     

  V 10 ML   V_liuos 2 l 

tiheys         m 2,06 kg 

1,0303 g/ml       m-PAX 0,06 KG 

eli         m-% 2,912621 % 

1,03 kg/l eli 1030000 mg/l eli 2,91 % 
 

 

Taulukko 2. PAX-laimennos 1:10, haluttujen määrien laskeminen. 

vettä 4 l/min               

pitoi-
suus   

eli minuu-
tissa   eli litroina   

puolessa tun-
nissa   eli   

200 mg/l 800 mg/min 0,000777 l/min 0,046602 l 47 ml 

300 mg/l 1200 mg/min 0,001165 l/min 0,069903 l 70 ml 

400 mg/l 1600 mg/min 0,001553 l/min 0,093204 l 93 ml 
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Liite 9. PAX-laimennoksen 1:1 haluttujen määrien laskut 

Taulukko 1. 1:1 laimennetun PAX-liuoksen tarvittava määrä pitoisuudella 500 mg/l. 

500 mg/l       

halutaan  2000 mg/min 
4 litraa minuutissa 
vettä 

eli litroina 0,001666667 l/min   

eli noin 1,67 ml/min   

siis tunnissa 100,2 ml   

ja puolessa tun-
nissa 50,1 ml   

  

siis noin 50 ml 
puolessa tun-
nissa     

 

Taulukko 2. 1:1 laimennetun PAX-liuoksen tarvittava määrä pitoisuudella 700 mg/l. 

700 mg/l       

halutaan 2800 mg/l 
4 litraa 
vettä 

eli litroina 0,002333333 l/min   

eli noin 2,33 ml/min   

tunnissa 139,8 ml   

ja puolessa tun-
nissa 69,9 ml   

  
siis noin 70 ml puo-
lessa tunnissa     

 

Taulukko 3. 1:1 laimennetun PAX:n ajojen välipisteet. 

pitoisuus   
halu-
taan   

eli lit-
roina   

puo-
lessa 
tunnissa   eli   

550 mg/l 2200 mg/min 0,001833 l/min 0,055 l 55 ml 

600 mg/l 2400 mg/min 0,002 l/min 0,06 l 60 ml 

650 mg/l 2600 mg/min 0,002167 l/min 0,065 l 65 ml 
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Taulukko 4. PAX-välipisteiden iskunpituudet (testit). 

PAX-pitoi-
suus, mg/l 

Haluttu 
määrä, 
ml/30 
min 

Iskuntaajuus, 
% 

Aika, min 

550 55 40 27 

550 55 40 28 

600 60 45 30 

600 60 45 31 

650 65 50 28 

650 65 50 29 
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Liite 10. PAX-ajojen (Vaihe 1) itse mitatut tulokset 

Taulukko 1. Flotaatio itse otetut mittaustulokset, PAX-pitoisuus 500 - 700 mg/l. 
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Liite 11. PAX-ajojen (Vaihe 1) laboratoriotulokset 

Taulukko 1. PAX-ajojen analyysitulokset, väli 500 - 700 mg/l. 

pitoisuus 
mg/l ajo  tuleva vesi 

lähtevä 
vesi   

500 1 23,8 -253 
REDOX, 
mV 

    8,0 8,1 pH 

    1600 1500 
COD, mg/l 
O2 

500 2 -195 -224 
REDOX, 
mV 

    7,7 7,9 pH 

    1300 1200 
COD, mg/l 
O2 

550 1 -150 -152 
REDOX, 
mV 

    7,8 7,9 pH 

    1300 1300 
COD, mg/l 
O2 

550 2 -285 -317 
REDOX, 
mV 

    7,7 7,9 pH 

    1400 1300 
COD, mg/l 
O2 

600 1 -288 -301 
REDOX, 
mV 

    7,8 7,9 pH 

    1400 1300 
COD, mg/l 
O2 

600 2 -241 -247 
REDOX, 
mV 

    7,6 7,8 pH 

    1300 1200 
COD, mg/l 
O2 

650 1 -256 -207 
REDOX, 
mV 

    7,8 7,9 pH 

    1200 1000 
COD, mg/l 
O2 

650 2 -215 -273 
REDOX, 
mV 

    7,6 7,7 pH 

    560 590 
COD, mg/l 
O2 

650 3 -275 -289 
REDOX, 
mV 
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    7,7 7,9 pH 

    2900 1400 
COD, mg/l 
O2 

700 1 -180 -259 
REDOX, 
mV 

    7,9 8 pH 

    1800 1400 
COD, mg/l 
O2 

700 2 -74,9 -257 
REDOX, 
mV 

    7,9 8 pH 

    1900 1300 
COD, mg/l 
O2 

850 1 6,7 -187 
REDOX, 
mV 

    8 8 pH 

    1700 1500 
COD, mg/l 
O2 
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Liite 12. PAX-kavennusten (Vaihe 1) laboratoriotulokset 

Taulukko 1. PAX-kavennusten, 600 - 700 mg/l, analyysien tulokset. 

pitoisuus 
mg/l ajo  

tuleva 
vesi 

lähtevä 
vesi   

600 1 -84 -139 REDOX, mV 

    8,1 8,1 pH 

    1800 1400 COD, mg/l O2 

    120 94 BOD, mg/l O2 

    1,2 56 Alumiini 

    0,15 0,06 
ferrorauta (Fe2+), 
mg/l  

    N/A N/A Kiintoaine, mg/l 

600 2 -178 -203 REDOX, mV 

    7,9 8 pH 

    1800 1400 COD, mg/l O2 

    160 100 BOD, mg/l O2 

    1,2 52 Alumiini 

    0,21 0,03 
ferrorauta (Fe2+), 
mg/l  

    130 680 Kiintoaine, mg/l 

625 1 -264 -230 REDOX, mV 

    8 8,1 pH 

    1700 1500 COD, mg/l O2 

    170 100 BOD, mg/l O2 

    1,3 65 Alumiini 

    0,12 0,06 
ferrorauta (Fe2+), 
mg/l  

    120 850 Kiintoaine, mg/l 

625 2 -180 -24,6 REDOX, mV 

    7,9 8,1 pH 

    1500 1300 COD, mg/l O2 

    200 98 BOD, mg/l O2 

    3,3 50 Alumiini 

    0,21 0,03 
ferrorauta (Fe2+), 
mg/l  

    300 690 Kiintoaine, mg/l 

650 1 46,8 43,8 REDOX, mV 

    7,9 8 pH 

    1500 1300 COD, mg/l O2 

    210 140 BOD, mg/l O2 

    1,5 36 Alumiini 

    0,34 0,2 
ferrorauta (Fe2+), 
mg/l  

    140 570 Kiintoaine, mg/l 

650 2 -249 -221 REDOX, mV 
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    8,1 8,1 pH 

    1500 1300 COD, mg/l O2 

    210 120 BOD, mg/l O2 

    1,8 62 Alumiini 

    0,5 0,1 
ferrorauta (Fe2+), 
mg/l  

    170 850 Kiintoaine, mg/l 

675 1 -264 -270 REDOX, mV 

    8,2 8,1 pH 

    1400 1200 COD, mg/l O2 

    210 120 BOD, mg/l O2 

    1,2 55 Alumiini 

    0,34 0,1 
ferrorauta (Fe2+), 
mg/l  

    140 610 Kiintoaine, mg/l 

675 2 -268 -212 REDOX, mV 

    8,1 8,1 pH 

    1400 1100 COD, mg/l O2 

    190 110 BOD, mg/l O2 

    1,1 47 Alumiini 

    < 0,02 0,15 
ferrorauta (Fe2+), 
mg/l  

    130 560 Kiintoaine, mg/l 

700 1 -264 -178 REDOX, mV 

    8,1 8,1 pH 

    1400 1100 COD, mg/l O2 

    200 100 BOD, mg/l O2 

    1,1 49 Alumiini 

    0,03 0,15 
ferrorauta (Fe2+), 
mg/l  

    140 400 Kiintoaine, mg/l 

700 2 -256 -135 REDOX, mV 

    8 8,1 pH 

    8400 1100 COD, mg/l O2 

    230 120 BOD, mg/l O2 

    1 63 Alumiini 

    0,03 0,09 
ferrorauta (Fe2+), 
mg/l  

    120 660 Kiintoaine, mg/l 
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Liite 13. PAX-kavennusten (Vaihe 1) itse mitatut tulokset  

Taulukko 1. PAX-kavennusten, 600 - 700 mg/l, itse otetut mittaustulokset. 
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Liite 14. PIX-ajojen (Vaihe 2) itse mitatut tulokset 

Taulukko 1. PIX-ajojen itse otetut mittaukset. 
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Liite 15. PIX- ajojen (Vaihe 2) laboratoriotulokset 

Taulukko 1. PIX-ajojen tulokset. 

Ajo 1. PIX: 350 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 8 8 7,9 

REDOX-potentiaali, mV -297 -278 -263 

COD, mg/l O2 1900 2100 2400 

BOD, mg/l O2 740 470 590 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,2 0,24 0,38 

Al, mg/l 3,1 200 210 

Kiintoaine, mg/l 520 2000 2100 

Ajo 2. PIX: 400 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 8 8 7,9 

REDOX-potentiaali, mV -307 -293 -300 

COD, mg/l O2 1800 2000 2000 

BOD, mg/l O2 510 400 460 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,44 0,1 0,22 

Al, mg/l 1,8 210 210 

Kiintoaine, mg/l 320 1100 1800 

Ajo 3. PIX: 450 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 8 8 8 

REDOX-potentiaali, mV -311 -301 -300 

COD, mg/l O2 1700 1700 1400 

BOD, mg/l O2 630 500 450 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,08 0,2 0,24 

Al, mg/l 14 140 56 

Kiintoaine, mg/l 350 950 640 

Ajo 4. PIX: 500 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 8 7,9 7,9 

REDOX-potentiaali, mV -313 -308 -305 

COD, mg/l O2 1800 1600 1400 

BOD, mg/l O2 540 420 370 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,18 0,24 0,28 

Al, mg/l 2,6 70 2,2 

Kiintoaine, mg/l 370 840 390 

Ajo 5. PIX: 550 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 7,8 7,9 7,8 

REDOX-potentiaali, mV -305 -313 -298 

COD, mg/l O2 1600 1500 1300 
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BOD, mg/l O2 580 490 480 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,06 0,22 0,04 

Al, mg/l 2,7 45 17 

Kiintoaine, mg/l 380 750 420 

Ajo 6. PIX: 600 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 7,8 7,9 7,8 

REDOX-potentiaali, mV 304 303 298 

COD, mg/l O2 1600 1400 1200 

BOD, mg/l O2 550 350 290 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,08 0,32 0,28 

Al, mg/l 1,6 50 25 

Kiintoaine, mg/l 270 620 380 
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Liite 16. PIX-kavennuspisteiden laskut 

Taulukko 1. Laskut PIX-kavennuspisteiden puolessa tunnissa halutuille määrille. 

  
vettä ~4 
l/min 

tiheys: 1,1*10^6 
mg/l       

PIX, 
mg/l mg/min l/min ml/min ml/30 min 

noin , 
ml 

425 1700 0,001545455 1,545455 46,36363636 46 

475 1900 0,001727273 1,727273 51,81818182 52 

525 2100 0,001909091 1,909091 57,27272727 57 

575 2300 0,002090909 2,090909 62,72727273 63 

700 2800 0,002545455 2,545455 76,36363636 76 
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Liite 17. PIX-kavennusten ( Vaihe 2) itse mitatut tulokset 

Taulukko 1. PIX-kavennusten itse otetut mittaustulokset. 
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Liite 18. PIX-kavennusten (Vaihe 2) laboratoriotulokset 

Taulukko 1. PIX-kavennusten tulokset. 

Ajo 1. PIX: 450 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 8,1 7,9 8 

REDOX-potentiaali, 
mV -314 -295 -297 

COD, mg/l O2 750 650 590 

BOD, mg/l O2 510 410 400 

Fe2+, ferrorauta, mg/l  0,08 0,18 0,16 

Al, mg/l 1,9 61 36 

Kiintoaine, mg/l 230 620 410 

Ajo 2. PIX: 475 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 8,2 7,9 7,9 

REDOX-potentiaali, 
mV -295 -142 -156 

COD, mg/l O2 1300 1400 1100 

BOD, mg/l O2 320 330 260 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,09 0,13 0,44 

Al, mg/l 5,6 91 39 

Kiintoaine, mg/l 210 870 440 

Ajo 3. PIX: 500 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 7,9 7,8 7,9 

REDOX-potentiaali, 
mV -305 -280 -276 

COD, mg/l O2 2200 1400 1500 

BOD, mg/l O2 640 330 340 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,5 0,36 0,42 

Al, mg/l 6,6 60 56 

Kiintoaine, mg/l 710 760 750 

Ajo 4. PIX: 525 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 7,9 7,7 7,8 

REDOX-potentiaali, 
mV -285 -209 -198 

COD, mg/l O2 1700 1300 1200 

BOD, mg/l O2 480 290 280 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,14 0,36 0,42 

Al, mg/l 1,7 43 27 

Kiintoaine, mg/l 370 640 430 

Ajo 5. PIX: 550 mg/l     
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Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 7,9 7,8 7,8 

REDOX-potentiaali, 
mV -112 -124 -114 

COD, mg/l O2 2100 1400 1300 

BOD, mg/l O2 540 330 320 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,36 0,84 0,72 

Al, mg/l 5 32 9,1 

Kiintoaine, mg/l 640 490 280 

Ajo 6. PIX: 575 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 8 7,9 7,9 

REDOX-potentiaali, 
mV -207 -229 -240 

COD, mg/l O2 1900 1500 680 

BOD, mg/l O2 400 270 270 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,5 0,6 0,6 

Al, mg/l 4,1 47 17 

Kiintoaine, mg/l 500 570 320 

Ajo 7. PIX: 600 mg/l     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 7,9 7,9 7,8 

REDOX-potentiaali, 
mV -284 -287 -221 

COD, mg/l O2 1300 1100 1000 

BOD, mg/l O2 350 310 260 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,3 0,32 0,34 

Al, mg/l 1,4 12 13 

Kiintoaine, mg/l 220 280 310 

Ajo 8. 

PIX: 700 mg/l 
(pumppu poh-
jassa)     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 7,9 7,7 7,7 

REDOX-potentiaali, 
mV -224 -166 -118 

COD, mg/l O2 1300 1100 920 

BOD, mg/l O2 380 280 280 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,22 0,26 0,32 

Al, mg/l 2,1 35 23 

Kiintoaine, mg/l 260 460 300 

Ajo 9. 
PIX: 700 mg/l  
( pumppu ei pohj.)     

Mittaus Tuleva  Lähtevä Poistuva 

pH 7,8 7,7 7,5 
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REDOX-potentiaali, 
mV 63,9 32,5 79,3 

COD, mg/l O2 890 980 580 

BOD, mg/l O2 200 240 63 

Fe2+, ferrorauta, mg/l 0,22 0,26 0,12 

Al, mg/l 2,6 49 20 

Kiintoaine, mg/l 250 620 210 
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Liite 19. Ferrosulfaatti-ajojen (Vaihe 4) itse mitatut tulokset 

Taulukko 1. Ferrosulfaatti-ajojen itse otetut mittaustulokset. 
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Liite 20. Ferrosulfaatti-ajojen ( Vaihe 4) laboratoriotulokset 

Taulukko 1. Ferrosulfaatti-ajojen laboratoriotuloket. 

Ajo 1. 
PAX,700 
mg/l 

PIX, 600 
mg/l   

Mittaus Tuleva Lähtevä 
Pois-
tuva 

pH 5,2 5,1 5,2 

Redox-potentiaali, 
mV -253 -151 0,1 

COD, mg/l O2 740 910 410 

BOD, mg/l O2 83 89 34 

Kiintoaine, mg/l 420 1400 210 

Alumiini, mg/l 1,6 210 22 

Ferrorauta, mg/l 0,26 0,12 0,02 

Ajo 2. 
PAX, 600 
mg/l 

PIX, 575 
mg/l   

Mittaus Tuleva Lähtevä 
Pois-
tuva 

pH 5,3 4,9 4,9 

Redox-potentiaali, 
mV -201 -11,8 25,2 

COD, mg/l O2 750 460 430 

BOD, mg/l O2 93 N/A? 37 

Kiintoaine, mg/l 430 250 220 

Alumiini, mg/l 1,7 19 21 

Ferrorauta, mg/l 0,1 0,02 <0,02 

Ajo 3. 
PAX, 500 
mg/l 

PIX, 475 
mg/l   

Mittaus Tuleva Lähtevä 
Pois-
tuva 

pH 7,3 7,3 7,4 

Redox-potentiaali, 
mV -230 -143 -82,5 

COD, mg/l O2 850 400 340 

BOD, mg/l O2 140 45 47 

Kiintoaine, mg/l 670 240 130 

Alumiini, mg/l 4,6 14 6,5 

Ferrorauta, mg/l 5,2 4,7 2,4 
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Liite 21. Pienten PAX-pitoisuuksien (Vaihe 5) laboratoriotulokset 

Taulukko 1. Pienten PAX-pitoisuuksien ajojen tulokset. 

PAX-pitoisuus 200 mg/l 

Mittaus Tuleva Lähtevä 

pH 7,2 7,3 

Redox-potentiaali, 
mV -178 -118 

COD, mg/l O2 800 500 

BOD, mg/l O2 130 94 

Kiintoaine, mg/l 570 340 

Alumiini, mg/l 3,8 15 

Ferrorauta, mg/l 5,6 4,2 

PAX-pitoisuus 300 mg/l 

Mittaus Tuleva Lähtevä 

pH 7,1 7,2 

Redox-potentiaali, 
mV -192 -79,7 

COD, mg/l O2 650 570 

BOD, mg/l O2 140 98 

Kiintoaine, mg/l 440 420 

Alumiini, mg/l 2 12 

Ferrorauta, mg/l 20 14 

PAX-pitoisuus 400 mg/l 

Mittaus Tuleva Lähtevä 

pH 7,1 7,2 

Redox-potentiaali, 
mV -176 -60,2 

COD, mg/l O2 640 560 

BOD, mg/l O2 120 110 

Kiintoaine, mg/l 400 410 

Alumiini, mg/l 1,6 7,6 

Ferrorauta, mg/l 18 7,2 
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Liite 22. Pienten PAX-pitoisuuksien (Vaihe 5) itse mitatut tulokset 

Taulukko 1. Pienten PAX-pitoisuuksien itse otetut mittaustulokset. 

 


