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T I I V I S T E L M A 

Tahan raporttiin on koottu vesihallituksen teknillisessa 
tutkimustoimistossa tehtyja jalkisaostustutkimuksia. Tutki
mukset aloitettiin Vihdin kirkonkylan jatevedenpuhdistamolla 
ja niita jatkettiin Suomenojan tutkimusasemalla. Lisaksi 
tehtiin vuosien 1975-79 tarkkailutulosten perusteella yh
teenveto talloin kaytossa olleiden jalkisaostuslaitosten 
puhdistustehosta. 

Jalkisaostuskokeet Suomenojan tutkimusasemalla 

Tavoitteena oli tutkia hammennys- eli flokkaustekijoiden . 
vaikutusta jalkisaostuslaitoksen kemiallisen yksikon puhdis-
tustehoon. Taman ohella selvitettiin. virtaaman seka saO;sttts.
kemikaalin syottomaaran vaikutusta kemiallisen yksikon puh
distustehoan. Lisaksi tehtiin havaintaja kako jalkisaostus
lai taksella saavutetusta puhdistustuloks~sta, }Qemiallisessa yksi
kossa syntyvan lietteen maarasta ja bialagisessa yksikossa 
tapahtuvan nitrifikaation vaikutuksesta kemiallisen yksikon 
taimintaan. 

Tutkimukset suoritettiin tavanomaisen jalkisaastusprosessin 
muodastavalla pienoispuhdistamolaitteistolla. Jalkisaostus
kemikaalina kaytettiin alumiin~sulfaattia. Biologinen osa 
ali mitoitettu virtaamalle 10 m /h. Vain asa bialogisesti 
kasitellysta jatevedesta johde~tiin kemialliseen osaan, jaka 
ali mitaitettu virtaamalle 5 m /h. 

Flokkausalasuhteita kaskevassa tutkimuksessa selvitettiin kak
siosaisen hammennysyksikon viipyman ja hammennyksen vaimak
kuuden vaikutusta jalkisaostus~aitoksen kemiallisen yksikon 
puhdistustehoon. Muunnel ~avina saaL,:oparametreina kaytettiin 
hammennystilavuutta~seka hammen:timien kierrosnooeuksia. Tu
losten tarkastelu suaritettiin nopeusgradientin G, viipyman 
t ja Gt-termin avulla. Lisaksi kokeiltiin pikasekoituksen 
vaikutusta ruhdistustehoon. 

Hammennyksen vaikutus jalkisaostuslaitoksen kemiallisen yksi
kon toimintaan osoittautui tutkituilla parametrien saatoalu
eilla varsin vahaiseksi. Tulokset osoittivat, etta kun nopens
gradientti kasvoi nollasta saavutettiin nopeasti maksimi
puhdistusteho, jonka jalkeen tulos huanani. Viipymalla ja 
puhdistustuloksella ei voitu havaita tutkitulla viipymilalu
eella oleva11 selvaa keskinaista riippuvuutta. Gt-termin kas
vaessa nollasta fasforireduktio kohosi selvasti. Arvon 
20 000 jalkeen reduktio ei sensijaan muuttunut tutkimuksessa 
kaytetyll~ Gt-arvoalueclla. Pikasekoituksessa erillisella 
potkurisekoltuksella ei todettu olevan merkitysta. 

Hyvat puhdistustulokset (kemiallisen yksikon fosfarireduktia 
90-95 %, jaannosfosfori alle 0,5 mg/1 ja jaannoskiintoaine 
alle 5 mg/l) saavutcttiin, kun G-arvo oli ensimmaisessa ham
mcnnys£lltanssu 42-60 1/s ja toisessa altaassa 15-21 1/s,, 
kokonaisviipyma 10-30 min seka hammennysaltaan Gt-arvo 
yli 20 000. Nama G- ja Gt-arvat saavutettiin, kun hammentmien 
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py5rimisnopeus o1i 1.a1taassa 2D-28 r/min ja 2.a1taassa 
10-14 r/min. Kokeissa k~ytetty a1umiinisu1faatin annoste1u
m~~rA o1i 100 g/m3. 

Flokkaustekij5it~ koskevan tutkimuksen ohessa tehtiin my5s 
havaintoja virtaaman vaikutuksesta puhdistustulokseen. L~h
tev~n j~teveden laadun ja se1keyttimen pintakuorman v~1i11~ 
voitiin havaita selv~ riippuvuus. Kun pintakuorma aleni las
kivat 1~hteV~n j~teveden fosfori-, BOD - ja kiintoainem~~r~t. 
Ko. virtaami1la erot j~~nn6sm~~riss~ oiivat kuitenkin pi~ni~ 
ja suurimmillakin pintakuormilla keskim~~r~iset fosfori-, 
BOD 7- ja kiintoai~em~~r~t ~.1ittivat j~lkisaostus1aitoksille 
asetetut tavanoma1set -vaatlmukset. 

Alumiinisu1faatin annoste1um~~r~n vaikutusta puhdi~tustulok
seen se1vitettiin k~ytt~en annost~1um~~ri~ 50-75 gjm3, 100 
gjm3, 130 g/m3 ja 150-200 g;m3. Kun annostelum~ara jateve
sikuutiota kohti nostettiin 50-75 g:sta 100 g:aan parani 
puhdistustulbs fosforin subteen selvasti. KeskimaArMinen 
jlHlnn5spitoisuus (mg/1). laski ta115in 1 ,4:sta 0,7:~an ja 
kemiallisen yksik5n fosforireduktio nousi vastaavasti 69:sta 
82:een prosenttiin. Kokei1taessa suurempia annostelumaaria 
keskima~rainen ja~nn5spitoisuus 1aski ede11een, mutta fos
forireduktio parani vain v~h~n. My5s BOD 7 :n ja KMno4-1uvun 
osalta tulokset paranivat selv~sti annostelum~ar~n kasvaessa. 

Bio1ogisessa yksik5ss~ tapahtuvassa nitrifikaatiossa vapautuu 
vetyioneja, joten veden puskurikapasiteetti ja pH laskevat. 
Taman johdosta j~1kisaostuslaitoksen kemiallisen yksik5n 
pH saattaa saostuskemikaalin vaikutuksesta laskea liian mata
laksi (alumiinisulfaattisaostuksessa optimi-pH on 5,5-6,5). 
Tutkimuksessa todettiin, etta jos jateveden a1kaliteetti on 
a1ueella 3-5 mmol/1 tai vahemman, niin nitrifikaation ja 
jalkisaostuskemikaalin vaikutuksesta se saattaa laskea nol
laan ja pH a1le neljan. Kun pH laskee j~lkisaostusyksik5ss~ 
alle viiden, niin fosforinpoisto huononee huomattavasti ja 
loppuu k~ytann511isesti katsoen kokonaan pH:n 1ahetessa 
ne1jaa. Ta115in pH:n saat5 tu1ee valttamatt5roJiksi. Tul~yan 
veden alkaliteetista riippuu, voidaanko nitrifikaatiosta 
johtuva liiallinen pH:n lasku esta~ vahentamalla j~lkisaos
tuskemiaalia, vai joudutaanko lisaksi kayttam~an pH:n saato
kernikaalia. Nitrifikaatiosta aiheutuva kernikaalikustannusten 
saast5 riippuu siita, pa1jonko jalkisaostuskernikaalien maa
raa voidaan v~hent~a puhdistustuloksen olennaisesti huono
nernatta ja siit~, joudutaanko k~ytt~m~an pH:n sa~t5kernikaa
leja. 

Puhdistarnokeissa saatujen tulostcn mukaan kemial1isesta osas
ta poistetun 1ietteen ma~r~ oli 39 g/j~tevesi-rn3, kun kemi
kaaliannostelu oli 100 g/rn3 sek~ tulevan veden liukoinen fos
fori 3,7 rng/1 ja kiintoaine 16 mg/1. Laskemal1a saatiin 1ie
temaaraksi 47 g/rn3 . Tarna on noin 20 % suurempi kuin mitattu 
arvo. Tu1os on oikean suuntainen, koska las.kuka~v:assa ei ote
ta huomioon lahtevan jateveden rnukana p~lstuvaa lieteita. 
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Tutkimuksissa kaytety11a ja1kisaostus1aitokse11a saavutettu 
kokonaispuhdistustu1os ali keskimaarin hyva. Lahtevan jate
veden kokonaisfosfori o1i 0, 74 JL :, ... -- _ BOD 7 6 j a kiintoaine 
13 mg/1. Vastaavat reduktiot o1ivat 89, 96 ja 93 %. Parhaim
mi11a hammennyksen saatoarvoi1la saaduista tu1oksista 1asketut 
3aan!?-osfosforin ... ja -kiintoaineen pitoisuudet o1ivat 0,34-

ja 2 mg/1. BOD 7 :n osa1ta hammennystekijoiden optimointi 
ei parantanut puhdistustu1osta. 

Ja1kisaostustutkimukset Vihdin jateveJenpuhdistamolla 

Vihdin jatevedenpuhdistamolla suoritettiin jalkisaostustutki
muksia kaytannon puhdistamo-olosuhteissa. Selvitettavia aihe)
ta olivat alumiinisulfaatin syottomaaran vaikutus puhdistus
tulokseen, jalkisaostuslaitoksen biologisen ja kemiallisen 
yksikon keskinaiset osuudet kokonaispuhdistustehosta., jate
veden kolloidien zeta-potentiaalin muuttuminen jalkisaostuk
sessa seka rinnakkaissaostuksen kayttoonoton vaikutus jalki
saostuslaitoksen puhdistustehoon ja kokonaiskemikaalikustan
nuksiin. 

Alumiinisulfaatin syottomaaran lisaantyessa keskimaaraiset 
puhdistustulokset paranivat BOD :n ja fosforin osalta. Tulos
ten suuresta hajonnasta kuit3nkln paateltiin, etta tavallisia 
annostelumaaria (100-200 g/m ) kaytettaessa veden laatu, 
puhdistamon saadot, hairiot jne. saattavat vaikuttaa puhdis
tustulokseen yhta merkittavasti kuin annostelumaaran muutta
minen. 

Orgaaninen aine poistui suureksi osaksi (80-90 %) ja jalki
saostuslaitoksen biologisessa yksikossa. Jaljelle jaaneesta 
maarasta kemiallinen yksikko vahensi tehokkaasti kiinteaa 
orgaanista ainetta, mutta huonosti liuennutta. 

Osa fosforia (15-35 %) poistui jo jalkisaostuslaitoksen ak
tiivilieteyksikossa, jossa analyysien mukaan kiintoaineen 
sisaltama fosfori naytti vahenevan tehokkaammin kuin liuennut. 
Paaasiallinen fosforinpoisto tapahtui kuitenkin vasta kemial
lisessa yksikossa, joka vahensi tehokkaasti seka kiintoainees
sa olevaa etta liuennutta fosforia. 

Typen poiston kannalta jalkisaostuslaitoksen kemiallisella 
yksikolla oli hyvin vahan vaikutusta . 

. J~teveden kolloidicn zeta-potentiaali oli biologisen puhdis
tuksen jalkeen -21,9 mV. Kemiallisessa kasittelyssa potenti
aali laski arvoihin -16,0 ja -9,4 m¥, kun vastaavat kemikaa
liannostukset olivat 130 ja 160 g/m . Astiakokeiden perus
teella zeta-potentiaali neutraloitu! taydellisesti alumiini
sulfaatin annostuksella 250-300 g/m . 

Simultaanisaostuksen kayttoonotolla voitiin tehostaa jalki
saostuslaitoksen puhdistustehoa BOD 7 :n ja fosforin suhteen, 
joten norrnaalipuhdistustulos saavutettiin aikaisempaa pienem
rnalla jtilkisaostuskernikaalin maaralla. Laitoksen takuuarvot 
BOD 7 :n (20 rng/1) ja fosforin (0,8 rng/1) suhteen alitettiin, 
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kun3biologisessa yksikossa kaytettiin ferrosulfaattia 100 3 g/m ja kemiallisessa yksikoss~ alumiinisulfaattia sg g/m . 
Kokonaiskemikaalikustannukset olivat talloin 3,3 p/m , kun 
taas tavallisess~ j~lkisaostuksessa alumiinisulfaattia~nos~ 
tuksella 150 g/m kemikaalikustannukset olivat 6,8 p/m . 

Puhdistustuloksia k~ytoss~ olevilta j~lkisaostuslaitoksilta 

Vesihallitukseen kerattyjen vuosien 1975-79 velvoite- ym. 
tarkkailutulosten mukaan jalkisaostuslaitokset ovat toimineet 
lahes poikkeuksetta varsin hyvin. Lahtevan jateveden keski
maaraiset BOD 7 -arvot olivat 4-22 mg/1 (keskiarvo 11mg/l) ja 
fosforipitoisuudet 0,22-1,6 mg/1 (keskiarvo 0,72 mg/1). 
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1. JOHDANTO 

Jalkisaostuksella tarkoitetaan kaksivaiheista jateveden puh
distusmenetelmaa, jossa j si puhdistetaan ens biologi
sesti ja sitten kemiallisesti. Biologisessa yksikossa pyri
taan poistamaan lahinna ateveden orgaanisia a ita ja ke-
miallisessa yksikossa fos sia. ostuskemikaal jalki-
saostuslaitosten kemiallisessa yksikossa kaytetaan eensa 
alumiinisulfaattia, ferr loridia tai kalkkia. 

Ensimmaiset jalkisaostuslaitokset valmistuivat Suomessa vuonna 
1974. Vuoden 1981 lopussa oli kaytossa 24 jalkisaostuslai
tosta. Suurin osa nais rakennettiin 1970-luvun puolivalissa. 
Vlime vuosina on valmistunut enaa muutama jalkisaostuslaitos. 
Kaikkiaan vuoden 1981 lopussa Suornessa oli kaytossa n. 560 
yhdyskuntain jatevedenpuhdistarnoa. Enin osa naista oli rin
nakkaissaostuslaitoksia eli laitoksia, joissa sforin ke
miallinen saostaminen suoritetaan biol isessa yksikossa. 
Sita vastoin esimerkiksi Ruotsissa suur osa jatevedenpuh
distamoista on jalkisaostuslaitoksia. 

Yha useammalla jalkisaostuslait sella n11n Suomessa kuin 
Ruotsissakin on ryhdytty ajamaan laitosten biologista osaa 
rinnakkaissaosteisena. Nain on voitu vahent kemiallisen 
osan saostuskemikaalin annostelurnaaraa niin paljon, etta 
kokonaiskemikaali tannuksissa on saavutettu saastoja. 

Tahan raporttiin on koottu ves llituksen teknillisessa 
tutkimustoimistossa tehtyja ja isaostustutkimuksia. Tut-
kimukset aloitettiin Vihdin ki jatevedenpuhdistamol-
la ja niita jatkettiin Suomenojan aseman pienois-
puhdistamolla. Vihdin tutkimuksilla pyrittiin saamaan tie
tea ja isaostuslaitoksen toiminnasta kaytannossa ja Suomen
ojan tutkimusasemalla selvitet i e ita jalkisaostuksen 
erityiskysymyksia. Lis i on esitetty vuosien 1975-1979 
tarkkailutulosten perusteella ty yhteenveto talloin 
kaytossa olleiden jalkisaostuslaitosten puhdistustehosta. 
Osa tutkimustuloksista on julkaistu aikaisemrnin Vesitalous
lehdessa. 
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J A L K I S A 0 S T U S K 0 K E E T 
T U T K I M lJ S--A S E M A L L .. A 

S U 0 M E N 0 J A~N 

Paatavoitteena oli tutkia hammennys- eli flokkausolosuhteiden 
vaikutusta jalkisaostuslaitoksen kemiallisen yksikon puhdis
tustehoon. Taman ohella selvitettiin virtaaman seka saos
tuskemikaalin syottomaaran vaikutusta kemiallisen yksikon 
puhdistustehoon. Lisaksi tehtiin havaintoja pikasekoituksen 
vaikutuksesta, koko jalkisaostuslaitoksella saavutetusta 
puhdistustehosta, kemiallisessa yksikossa syntyvan lietteen 
maarasta ja biologisessa yksikossa tapahtuvan nitrifikaation 
vaikutuksesta kemiallisen yksikon toimintaan. 

2.1 TUTKIMUSLAITTEISTO 

Tutkimus suoritettiin Espoon Suomenojan tutkimusasemalla 
tavanomaisen jalkisaostusprosessin muodostamalla pienois
puhdistamo~~itteistolla. Virtaamakaavio on esitetty kuvassa 1. 

ESISE.LKEYTYS ILMASTUS VALrSEU<EYTYS 

nCiytte en
otto 

' 

lietteen
poisto 

paloutusl ie e · 

VIRTAAMA- JALKISElf<EY-
MITTAUS TYS 

noytteen
otto 

-< t 

lietteen
poisto 

lietteen
poisto 

PIKASEKOITUS JA 
HAMMENNYS 

Kuva 1. Tutkimuslaitteiston virtaamakaavio. 

Laitteiston biologinen osa kasitti esiselkeytys-, ilmastus
ja valiselkeytysaltaat. Prosessina ali matalakuormitteinen 
aktiivilieteprosessi, jossa palautusliete johdettiin tulevan 
jatevcden mukana ilmastusaltaaseen. Ilmastuksessa kaytettiin 
pohjailmastimia. Kemialliseen osaan kuuluivat pikasekoitus-
ja hammennysyksikka (kuva 2) sekti jalkiselkeytysallas (kuva 3). 
Pikasekoitusaltaassa kaytettiin potkurisekoitinta. Hammennys
osa muodostui kahdesta sarjaan kytketysta altaasta, joissa oli 
kaksilapaiset pystyhammentimet. Hammennysaltaiden tilavuutta 
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voitiin vaihdella altaiden korkeusasemaa muuttamalla. Hammen
timien kierrosnopeus oli saadettavissa portaattomasti 0-48 
r/min. 

Kuva 2. Pikasekoitus- ja hammennysyksikko. 

Laitteiston kaikki kolme selkeytysallasta olivat dortmund
kaivo-tyyppisia (kuva 3). 

E 
E 
0 
0 

N 

Kuva 3. Jalkiselkeytysallas. 

---------+ 
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Biologinen osa oli mitoit3ttu virtaamalle 10 m3 ;h ja kemial
linen osa virtaamalle 5 m /h. Kemialliseen osaan johdettiin 
vain osa biologisesti k~sitellyst~ j~tevedesttl. N~in kemi
allisen osan virtaamaa voitiin vaihdella mitoitusvirtaaman 
molemmin puolin muuttamatta virtaamaa biologisessa osassa. 
Altaiden viipymat ja pintakuormat mitoitusvirtaamalla olivat: 

Esiselkeytys 
Ilmastus 
Valiselkeytys 
Hammennys 
.Jalkiselkeytys 

2.2 TUTKIMUKSEN SEURANTA 

Viipyma 

1 '0 h 
8,8 h 
1 '2 h 

12-34 min 
1 '0 h 

Pintakuorma 

2,0 m/h 

1 ' 2 m/h 

1 ' 2 m/h 

Pienoispuhdistamon toiminnan perusseuranta suoritettiin vir
taamaan verrannollisten vuorokauden kokoomanaytteiden avulla. 
Naytteet otettiin tulevasta, esiselkeytetysta, valiselkeyte
tysta ja jalkiselkeytetysta jatevedesta. Naytteist~ tehtiin 
tavallisesti BOD -, kok.P-, kok N-, SS-, y 2 n~, alkalinit~etti
j a Fe-analyys it ~eka aj oi ttain myos NH4N ]a 1.1uk. P~~a~yYSlt. 
Lisaksi otettiin kertanayte paivittain ilmastusaltaasta ja 
kerran viikossa ylijaam~lietteesta. Naist~ naytteista maari
tettiin MLSS ja 1 h:n laskeuma. Osa n~ytteista analysoi
tiin tutkimusaseman laboratoriossa ja osa VH:n tutkimuslabo
ratoriossa. 

Kemiallisen yksikon virtaamamittausta varten ali rakennettu 
erillinen mittapato. Virtaama rekisteroitiin seka summaavalla 
laskurilla etta piirturilla. Saostuskemikaalin annostelu 
suoritettiin virtaamamittauksen ohjaamana, jolloin annostelu 
oli koko ajan virtaamaan verrannollinen. Saostuskemikaali 
CA1 2 Cso

4
)

3 
· 14 H20) syotettiin pikasekoitusaltaaseen. 

Kemialliseen yksikkoon tulevan jateveden pH:n sa~to suoritet
tiin PI-sa~timen avulla. pll:n s~atokemikaaleina k~ytettiin 
rikkihappoa ja natriumkarbonaattia, jotka syotettiin pikase
koitusaltaaseen. Kemikaalien annostelua ohjaava pH mitattiin 
jalkimmaisesta hammennysaltaasta. 

2.3 JATDVEDEN LAATU 

Pie~oispuhdistamoon jatevesi pumpattiin Suomenojalle tul~vas
ta Espoon p~aviem~rista. J~tevedesta n. 10 % ali peraisin 
teollisuudesta. Hulevedet la~mensivat aj;.oittain voimakkaasti 
jatevetta. Tulevan jateveden keskimaariset pitoisuudet ja 
vaihtelurajat on esitetty taulukossa 1. 



13 

Taulukko 1. Tulevan jateveden laatu tutkimuskauden 5.10.1977-
11.10.1979 aikana. Vuorokauden kokoomanaytteiden 
ana1yysitulosten keskiarvot ja -hajonnat. 

Havaintojen Laatu Keski- Keski-
lkm arvo hajonta 

T 255 oc 1); 5 3,0 
pH 246 7,2 0,2 
Kok.P 231 mg/1 6,4 4,6 
Liuk.P 1 8 mg/1 2,8 1 '3 
Kok.N 105 mg/1 34 9 
Alk. 239 rnmol/1 3,9 1 ' 1 
'~'2o 206 11S/cm 561 88 
BOD 231 mg/1 134 54 
KMn64-luku 245 mg/1 242 11 0 
ss 235 mg/1 176 177 

2. 4 FLOKKAUKSEN VAIKUTUS PUHDISTUSTUL€lKSBEN 

2.41 T e o r e e t t i s t a t a u .s t a a 

Seuraavassa esitetaan kirjallisuuden (1~8) perusteella koa
gulaatio-flokkaustapahtuman peruskasitteita ja tarkeimpia 
parametreja. 

Jateveden kemiallisessa saostuksessa voidaan erottaa seuraavat 
yksikkooperaatiot (kuva 4): 

1. Pikasekoitus 
2. Flokkaus (eli hammennys) 
3. Flokin erotus 

Pikasekoituksen tarkoituksena on saada lisatty kemikaali 
sekoitetuksi mahdollisimman nopeasti ja tasaisesti koko 
kasiteltavaan vesimaaraan. Kemikaalin vaikutuksesta jate
veden kolloidihiukkaset destabiloituvat eli tapahtuu koa
gulaatio. Lisaksi liukoinen fosfori saostuu. Muodostuu 
mikroflokkeja eli ns. primaaripartikkeleita. 

Flokkaus- eli hammennysyksikossa mikroflokit yhtyvat suu
remmiks.i partikkeleiksi. Muodostuu flokkia, joka voidaan 
erottaa vedesta esimerkiksi selkeyttamalla. 

Kemikoalin
lisays Mu 
vesi Pika-

sel<oitu 

F tokkaus 

Ftakln
e:rotus 

Lohteva-
vesi 

Kuva 4. Kemiallisen saostuksen yksikkooperaatiot. 
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Flokkaus eli flokkulaatio voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, 
jotka tapahtuvat eri mekanismeilla: 

1. Perikineettinen flokkulaatio 
2. Ortokineettinen flokkulaatio 

Perikineettinen flokkulaatio tapahtuu partikkelien satun
nais- eli Brownin liikkeen vaikutuksesta. Ortokineettinen 
flokkulaatio aiheutuu nesteessa olevista nopeuseroista 
eli nopeusgradienteista, jotka saadaan aikaan nestetta 
sekoittamalla.. 

Oletettavasti perikineettinen flokkulaatio alkaa valitto
masti saostuskemikaalin lisayksen jalkeen ja se peittyy 
muutarnan sekunnin kuluttua ortokineettiseen flokkulaatioon. 
Perikineettinen flokkulaatio tapahtuu siis pikasekoitus
yksikossa ja se on kaytannollisesti katsoen paattynyt, 
kun vesi saapuu flokkausyksikkoon. Ortokineettinen flokku
laatio on taten naista kahdesta flokkausmekanismista mer
kittavampi ajatellen flokkauksen kokonaistehoa ja kaytan
non suunnittelua. 

Ortokineettisessa flokkulaatiossa flokin kasvu eli pri
maaripartikkeleiden vahentyminen tapahtuu seuraavan yh
talon mukaisesti: 

dn/dt = -KA n ¢ G ( 1) 

jossa n = primaaripartikkeleiden lukumaara tilavuus-
yksikossa 

t = aika 
K = flokin kasvuvakio 
¢A= flokin tilavuusosuus 
G = nopeusgradientti 

Nopeusgradientti G saadaan yhtalosta: 

G =vf~ , 
jossa P = sekoitusteho 

~ = veden absoluuttinen viskositeetti 
V = flokkausaltaassa olevan veden tilavuus 

(2) 

Flokin hajoaminen eli prirnaaripartikkeleiden lisaantyminen 
tapahtuu seuraa~an yhtalon mukaisesti: 

(3) 

jossa KB ja p ovat vakioita. 

Jos flokin hajoaminen jatetaan huomioon ottamatta, n11n 
jatkuvatoimiselle, tayssekoitussailioreaktoreista koostu
vallc flokkauslaitteistollc p~tee seuraava yhtalo: 
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(4) 

= primaaripartikkeleiden konsentraatio ennen 
flokkauslaitteistoa 

= primaaripartikkeleiden konsentraatio flok
kauslaitteiston jalkeen 

= kokonaisviipyma 
= sarjassa olevien flokkausreaktoreiden luku

maara 

Jos flokin hajoaminen otetaan my6s huomioon, n11n kirjal
lisuuden (3) mukaan flokkauslaitteiston yhtalo on seuraava: 

n ( 1 + KA ¢ G 
0 ( 5) 

- = p-1 nN KB G 
1 + 

KA ¢ 

Tama yhtalo patee vain laitteistolle, joka koostuu ide
aalisista taydellisesti sekoitetuista reaktoreista. Kay
tannossa esiintyy kuitenkin oikovirtauksia. Talloin yh
talossa oleva reaktoreiden lukumaara N on korvattava 
suureella m, joka kuvaa reaktoreiden poikkeamista tay
dellisesta sekoituksesta. Suure m maaritetaan merkkiaine
kokeiden perusteella. Yhtalossa olevan eksponentin p ar
vona voidaan kayttaa lukua 2. 

Edella olevan perusteella flokkaustehokkuuteen vaikutta
via tekijoita ovat mm. flokin tilavuusosuus, viipyma ja 
nopeusgradientti. Esimerkiksi nopeusgradienttia suuren
tamalla voidaan lisata flokin kasvunopeutta. Nopeusgra
dientin eli sekoitustehon kasvaessa maaratyn rajan yli 
alkaa flokkausteho kuitenkin huonontua flokin liialli
sen hajoamisen johdosta. 

Flokkaustehoa voidaan parantaa jakamalla flokkausallas 
useaan yksikkoon. Lisaksi on edullista jarjestaa flok
kaus siten, etta sarjassa olevien yksik5iden nopeusgra
Jientti astcittain alenee alusta loppuun siirryttaess~. 

Taulukkoon 2 on koottu eraita tyypillisia flokkausyksikon 
mitoitusarvoja. Siina on esitetty myos nopeusgradientin 
ja viipyman tulo eli dimensioton suure Gt, jota kayte
taan yleisesti flokkaustehokkuutta kuvaavana suureena. 
Flokkaustehokkuus ei kuitenkaan yhtalon 5 mukaan ole 
yksikasitteisesti Gt:sta riippuvainen. 
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Taulukko 2. Tyypillisia flokkausyksikon mitoitusarvoja (Z). 

Viipyrna 

Nopeusgradientti 

Gt 

Hammentimen lavan 
kehanopeus 

t 

G 

30-60 min 

10-75 1/s 

20 000-200 000 

< 0,6 m/s (heikko flokki) 
< 1,2 m/s (vahva flokki) 

Lapojen yhteispinta-ala Vahemrnan kuin 1 5-2 0 % al taan po ikki
pinta-alasta 

Lavan nopeus suhteessa 
veteen 

70-80 % lavan nopeudesta 

Lavan vastuskerroin ~ ~ = 1 , } ~-.!. 1 ~.?.Q:.~.J_,5o ja 1_,99 
lavan pituus-leveyssuhteilla 1, 5, 
20 ja oo 

Pikasekoituksessa kaytetaan lyhyempaa v11pymaa Ja suurem
paa nopeusgradienttia kuin flokkausyksikossa. Viipyma voi 
olla esimerkiksi 20-40 s ja nopeusgradientti 300-1000 1/s. 

Kaytannossa pikasekoitus voidaan jarjestaa esimerkiksi 
seuraavilla menetelmilla: 

- Mekaaninen sekoitus 
- Vesikynnys tai esteilla varustettu 

sekoituskanava 
- Turbulenssi pumpussa, venttiilissa tai 

putkessa 

Flokkaus voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

- Mekaaninen hammennys 
- Ilmasekoitus 
- Hammennys veden liike-energian avulla (esimer-

kiksi esteilla varustettu kanava) 
- Virtauksen ohjaaminen lietepatjan lapi 

Jos flokkaus suoritetaan veden liike-energian avulla esi
merkiksi esteilla varustetussa kanavassa, niin yhtalossa 
2 tarvittava sekoitusteho voidaan laskea seuraavasta kaa
vasta: 

jossu 

p = Q p g hf 

== sekoitusteho 
= virtaama 
= veden tiheys 
== maan vetovoiman kiihtyvyys 
= kanavassa syntyva painehavio 

vcsipatsaan korkeutena mitattuna 

(6) 
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Jos flokkaus suoritetaan mekaanisella sekoittajalla va
ruste-tussa flokkauslai tteistossa, sekoi tusteho yhden la
van osalta voidaan laskea seuraavasta kaavasta: 

p ~ CD p A v 3 ( 7) = 

jossa p = sekoitusteho 
CD = lavan muodosta riippuva vastuskerroin 
p = veden tiheys 
A = lavan pinta-ala 
v = lavan nopeus suhteessa veteen 

Yhtalon 7 avulla voidaan edelleen johtaa seuraava luku
arvoyhtalo mekaaniselle hammentimelle: 

jossa p 
N 
k 

L:Ar 3 

= 
= 
= 

= 

(8) 

sekoitusteho (W) 
lapojen pyorimisnopeus (1/s) 
veden pyorimisnopeuden suhde lapojen pyori
misnopeuteen 
termi (mS), joka kuvaa lapojen pinta-alan 
A (m2) ja akselista mitatun etaisyyden r(m) 
vaikutusta 

Kuvassa 5 on esitetty esimerkki, miten termi L:Ar3 lasketaan hfun
mentimen pyorimisakselin suuntarsille ja sita vastaan 
kohtisuorille lavoille. Veden pyorimisnopeuden suhde la
pojen pyorimisnopeuteen on 0,2-0,3. Vastuskertoimen CD 
arvoja on esitetty taulukossa 2. 

A A 

~ 
rmox 

~ 

L ... ro 
I 

A l}h 

A 

A 

oksali 

aksati 
\~ 

A 

A 

A 

4 SAMANLAISTA AKSELIN SUUN

TAISTA LAPAA 

:r Ar3:: 2Ar,J + 2 Arl 

6 SAMANLAISTA AKSELIA VASTAAN 

KOHTISUORAA LAPAA 

Kuva 5. imerkki kaavassa (8) tarvi ttavan termin L:Ar3 laskemi-
sesta hammentimen akselin suuntaisille ja sita vas
taan kohtisuorille lavoille. 
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K o k e i d e n s u o r i t t a m i n e n 

Tutkimuksessa sel vi tettiin kaksiosaisen hamm.ennysyksikon 
viipyman ja hammennyksen voimakkuuden vaikutusta jalkisaos
tuslaitoksen kemiallisen yksikon puhdistustehoon. Lisaksi 
tehtiin havaintoja pikasekoituksen merkityksesta. 

Kemialliseen osaan tulevan viemariveden laatuvaihteluiden 
estamiseksi pyrittiin biologisen osan kuormitus- ja saato
arvot pitamaan vakioina (taulukko 3). Eraiden muiden tutki
musasemalla samanaikaisesti suoritettujen kokeiden takia 
nain ei kuitenkaan taysin voitu tehda, vaan biologisen osan 
saadoissa ja kuormituksessa tapahtui pienia vaihteluita tutki
muksen aikana. Tata merkittavammin kemialliseen osaan tule
van jateveden laatuun sittenkin vaikuttivat koko laitokselle 
tulevan viemariveden laatuvaihtelut seka satunnaiset esim. 
teollisuusjatevesista aiheutuneet biologisen osan hairioti 
Saostuskemikaaleja: biologisessa osassa ei tutkimuksen aikana 
kaytetty. 

Taulukko 3. Jalkisaostuslaitoksen biologisen osan tavoitteel
liset kuormitus- ja saatoarvot tutkimuksen aikana. 

Virtaama 
Lietekuorma (BOD 7/MLSS) 
Lieteika 
Lietteen palautus 

1 0 
0,1-0,3 

5-15 
1 0 

Hammennystutkimusten aikana seka kemiallisen osan virtaama et
ta saostuskemikaalin annostelumaara pidettiin vakiona. Virtaa
man ohjearvo oli 5. m3/h ja annostelun (Alz(S04)3·14 H20) ohje
arvo 100 g/m3. Kemikalioidun veden pH pyr1ttiin automaattisen 
pH-saatimen avulla pitamaan arvossa 6,0. 

Kokeissa kemiallista osaa ajettiin viikko tai kaksi samoilla 
saataarvoilla. Saatojen muutokset tehtiin perjantaisin, jol
loin prosessi ehti mukautua muutoksiin viikonlopun ajan ja 
toiminnan seuraaminen voitii aloittaa maanantaina. Muutelta
vina saatoparametreina kaytettiin hammentimien kierrosnopeuk
sia seka hammennysallastilavuutta. 

Hammentimien kierrosnopeuksia vaihdeltiin valilla 0-48 r/min. 
Perakkaisissa altaissa kaytettiin aina eri suuruisia kierros
nopeuksia. Tavallisimmin jalkimmaisen altaan kierrosnopeus 
oli puolet etummaisen altaan kierrosnopeudesta. 

Tutkimuksia suoritettiin kolmella eri hammennysallastilavuu
della. Tilavuudet (molemmat altaat yhteensa) ja viipymat 
(laskettuna tuloskasittelyyn otettujen havaintojen keskimaa
raisen virtaaman mukaan) olivat: 

0,92 m3 

1,84" 
2,58 II 

t 
1 

= 1 2 min 
t 2 = 2s " 
t3 34 " 
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Pika5ekoitu5 oli rnuutamaa lyhytta kokeilua lukuunottamatta 
aina kaynni55a (potkurin kierro5nopeu5 543 r/min). Sekoitu5-
altaan viipyma oli yleen5a 25-50 5 ja nopeu5gradientti 400-
500 1/5. 

2.43 H a v a i n t o a i n e i 5 t o 

Tulo5ka5ittelya varten havaintoainei5to rajattiin kemialli
seen yk5ikkoon tulevan jateveden fo5foripitoi5uuden, 5ielta 
lahtevan jateveden pH:n 5eka kernialli5en yk5ikon virtaaman 
peru5teella. Tarka5teluun otettiin havaintovu6rokaudet jol
loin fo5foripitoi5UU5 oli 4,0-6,0 rng/1 (Al/P-mooli5uhde 2,9-
1,7 mol/mol), pH> 5,0 5eka naytteenot3ojak5on (24 h, klo 
8-8) keskimaarainen virtaama 3,5-5,5 m /h. Li5ak5i havain
tovuorokausista poi5tettiin o5a 5ik5i, etta pH-arvo, virtaa-· 
rna- tai anno5telumaaratieto puuttuivat tai tulo5 oli 5elvasti 
virheellinen. 

Tulo5tarka5teluun hyvak5yttiin kaikkiaan 62 havaintovuorokau
den tulok5ct. Niii5a 11 havaintovuoroka~den tulokset oli 
saatu ~ammenny5alla5tilavuudella 0,~2 m , 17:n tilavuudella 
1,84 rn ja 34:n tilavuudella 2,58 m. Joiltakin havainto
vuorokau5ilta to5in o5a analyy5itulok5i5ta puuttui. 

Kernialliseen yksikkoon tulevan jateveden laatu tarka5teluun 
mukaanotettujen tulosten o5alta ilmenee taulukosta 4. 

Taulukko 4. Kemialliseen yksikkoon tulevan jateveden laatu 
eri hammenny5alla5tilavuuk5illa 5uoritettujen 
kokeiden aikana. Arvot on laskettu hammenny5-
tekijoiden vaikutu5ta ko5kevaan tarka5teluun 
otetui5ta tulok5i5ta. 

T 
pH 
Kok.P 
Liuk.P 
Kok.N 
Alkaliniteetti 
i"":: B6B 
Liu~.BOD2 KMno 4-luku 
ss 

2.44 T u 1 o k 5 e t 

Laatu 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mmol/1 
JJS/cm 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Hammennysalla5tila·vuus 
3 ~ . 3 

0 92 m 1,84 m . 2?58 m 
Ke5k1- ke5k1- ke5ki- keski· ke5k1- keski
arvo hajonta ·arvo hajonta . ,arvo hajonta 

16 '1 
6,5 
5' 1 
3~·3 

8 
1,3 

571 
34 

5 
64 
18 

1 '7 
0,3 
0,7 
1~-z 
6 
0,9 

50 
14 
1 

15 
14 

15,0 
6,8 
5' 1 
4,-6 

11 
1 ,3 

530 
22 
4 

67 
12 

2,3 
0,5 
0,7 
a;s--
7 
0,9 

78 
8 
2 

31 
17 

12 '1 
6,9 
4,8 
3-,o-

15 
1,4 

22 
3 

67 
19 

1 '1 
4 
0,6 
T-;o-··--·· ~ 

7 
0,8 

14 
3 

15 
28 

Hammennystekijoiden vaikutusta puh4istustulqk5een ko5keva 
tarka5telu 5uoritettiin hammennyk5en vo~kkuutta kuvaavan nopeusgradientin 
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G, hamrnennysajan Cviipymln) t ja h~mmennyksen tehokkmutta 
kuvaavan termin Gt avulla. 

Molemrnille h~mmennysaltaille laskettiin (kaavat 2 ja 8) 
havaintovuorokausien keskim~~r~iset nopeusgradientit G ja 
G2 . Kaikilla kolmella h~mrnennysallastilavuudella saaJuista 
tuloksista 1askettiin erikseen fosforireduktion .,. 1~htev~n 
jateveden kokonaisfosforin-, liuenneen fosforin ja kiintoai
neen keskiarvot seuraaville G-arvov~1ei1le: 0-4, 5-14, 15-24, 
25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85-94, 95-107 1/s 
(kuvat 6-9). Jaottelu on tehty G1 :n ja G2 :n keskiarvojen 
perusteel1a. 

Nopeusgradientin kasvaessa kasvaa fosforiredu~tio selvas~i 
(kuva 6). H~rnrnennysal1asti1avuuksilla 0,92 rn ja 1,84 rn 
kasvu on aluksi varsin jyrkk~ taittuen sitten. G-arvoa1u
ee11a 0-4 keskirn~ar~inen fosforireduktio on 79-81 % ja G-ar
voaluee1la 25-44 1/s 91-95 %. Suurirnmilla G-arvoil1a keski
maar~iset reduktiot 1ask3vat jal1een a1le 90 %:n. Harnrnennys
allastilavuudella 2,58 rn kuvaajan muoto poikkeaa selv~sti 
kahdesta ede11isest~. 

--

10 

IS~ - )(----
- - • (2) --=-------- _o -lr 

- -. ... ...-.. (5) t1) 

-·-::::..-..:- :::: ---- -----o- ..._--
--- (11) .._ ..._...__A 

I I • I' • ' I II I I I 

30 40 so 

Hi:l mmennyscllcs
t ilcvtJus 

x--x " 0,92 m3 
ll-- -A = 1,84 m) 

o-- -o • 2,sem3 

f'' 't rft.,. t I ,, 

'0 10 eo 

r'' 

.,. • 1. 't?', ..• 

Kuva 6. Fosforircduktion ja G-arvon v~1inen riippuvuus 
eri harnrnennysa1lastilavuuksi1la. 

Jaannosfosforin osalta tu1okset vastaavat fosforireduktiosta 
saatuj3 tuloksia ~kuva 7). Harnmennysallastilavuuksil1a 
0,92 rn ja 1,84 rn fosforin jaannospitoisuus 1askee a1uksi 
selvtisti G:n kasvaessa. G:n o11essa 75-107 
1/s lisaantyvat jaannospitoisuudet taa~ joisain rnaarin. 
A1irnrni11aan keskirnaar~iset jaannosfosforipitoisuudet ovat 
0,3-0,4 rng/1 G-arvovali11a 25-44 1/s. Suurirnma11a hammennys
allasti1avuudel1a keskimaarainen fosforin jaannospitoisuus 
saavuttaa maksimiarvon 1,0 rng/1 G-arvoa1ueella 5-14 1/s ja 
rninimi 0,5 rng/1 G-arvoalueella 75-84 I/s. 
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Hiimmennysal\cu:-
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Kuva 7. J~linnosfosforin ja G-arvon v~linen riippuvuus 
eri hammennysallastilavuuksilla. 

Lahtevan j ateveden liukoisen fosforin maari tystyloksia:·_ 
on v~hemm~n kuin kokonaisfosfor!maarityksia 
erityisesti hammennysallastilavuudella 1,84 m . Tulosten 
(kuva 8) mukaan liukoisen fosforin ja G-arvon valinen riippu
vuus on v~hainen. J~~nnospitoisuus laskee jonkin verran 
G-arvon kasvaessa, mutta ei niin jyrk~sti kuin kokonaisfos
fori. Liukoisen fosforin m~ar~ ei myoskaan lisaanny suL:rim
milla G-arvoilla kuten kokonaisfosforin m~ara. 

LP 

!mg/1) 

1,0 

Hommennysatlca-
• titavuus 

ll--x "0.92m3 

-tJ.---tJ. = 1.!3t.m3 
o---o,. z.seml 

I' 'r 
0 10 20 30 1.0 

I 

90 100 Gilts) 

Kuva 8. Liukoisen j~annosfosforin ja G-arvon valinen 
riippuvuus eri hammennysallastilavuuksilla. 

Myos l~htevan jatevedcn kiin3oaineen ma~ra laskee hammen
nysallastilavuuksilla 0,92 m ja 1,84 m selvasti G-arvon 
kasvaessa nollasta ja lisa~ntyy taas jossain m~arin suu
rimmilla G-arvoilla Ckuva 9). Pienimmat keskimaaraiset 
j~annoskiintoainemaar~t ovat G-arvovalilla 25-84 1/s aile 
1 mg/1. 
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Kuva 9. Lahtev~n j~teveden kiintoaineen ja G-arvon v~linen 
riippuvuus eri h~mmennysallastilavuuksilla. 

Tuloksista laskettiin myos puhdistustuloksen ja nopeus.
gradientin G valinen lineaarinen korrelaatio G-arvovalilla 
0-44 1/s (taulukko 5). Korkei~ korrelaatioaste ali ham
mennysallastilavuudella 1,84 m saaduissa tuloksissa jaannos
fosforin ja G-arvon seka fosforireduktion ja G-arvon valilla. 
Molemmissa tapauksissa korrelaatio oli merkitseva (99,0 %) . 
Edellinen korrelaatio oli negatiivinen ja jalkimm~inen posi
tiivinen. 

Taulukko 5. Eri hammennysallastilavuuk~illa saaduista tulok
sista lasketut kemiallisen yksikon jaannosfosfo
rin, fosforireduktion, jaannoskiintoaineen seka 
kiintoainereduktion ja G-arvon lineaariset korre
laatiot. Korrelaatiot on laskettu G-arvovalilla 
0-44 1/s. 0 tarkoittaa korrelaatiota 90%::p., * 95 
%:n ja ** 99 \:n varmuustasolla sekl (+) positii~ 
vista ja (-) negatiivista korrelaatiota. 

Hammennys- p. .... .. p 
reduktio ss..... .. ss d k . 

allastilavuus Jaannos Jaannos re u t1o 

0,92 3 0 (+) m3 
1,84 m3 ** (-) ** (+) * (-) * (+) 
2,58 m 

Lisaksi laskettiin jaannosfosforin ja G-arvon sekl fosfori
reduktion ja G-arvon valiset lineaariset korrelaatiot kahdel
la eri Al/P-moolisuhteella. Myos nama korrelaatiot laskettiin 
vain G-arvoalueen alkuosalle (0-44 1/s). Korrelaatiot la~ket
tiin erikseen tuloksista, joissa kemialliseen yksikkoon tu
levan jateveden fosforipitoisuus oli < 5.0 mg/1 ja ~ 5,0 mg/1. 
Fosforipitoisuus 5,0 mg/1 vastaa annostelumaArAllA 100 g/m3 
moolisuhdetta 2.06 mol/mol. Mukaan otettiin myos ne havainto
vuorokaudet, jolloin kemialliseen yksikk~an tulevan jateve
den fosforipitoisuus oli alueen 4,0-6,0 mg/1 ulkopuolella. 



23 

Moolisuhteen ollessa suurempi kuin 2.06 mol/mol ei jaannos
fosforin ja G-arvon eika fosforireduktion ja G-arvon valilla. 
ollut korrelaatioita. Sitavastoin moolisuhteen ollessa pie
nempi kuin 2.06 mol/mol hammennysallastilavuuksilla 0.92 m3 
ja 1.84 m3 saaduissa tuloksissa ko. tekijoiden valilla oli 
korrelaatioita (taulukko 6). 

Tau1ukko 6. Eri hammennysallastilavuuksilla· saaduista tu
loksista lasketut kemiallisen yksikon jaannos
fosforin ja G-arvon seka fosforireduktion ja G
arvon valiset lineaariset korrelaatiot G-arvova
lilla 0-44 1/s. Korrelaatiot on laskettu erikseen 
tuloksista, joissa kemialliseen yksikkoon tulevan 
jateveden fosforijaannospitoisuus on ollut < 5,0 
mg/1 ja > 5,0 mg/1. 0 tarkoittaa korrelaatiota 
9 0 % : n, *' 9 5 ~~ : n J~a·: ** 99' ~ :1! vaf·~u?t;?t~~·~ se}<a (7) 
positiivista ja (- negatiivista korrelaatiota. 

Hammennys
allastilavuus 

0,92 m~ 
1,84 m3 2,58 m 

Kemialliseenyksikkoontulevan.jateveden fosforipit. 

< 5,0 mg/1 > 5,- mg/1 
Pjaannos Preduktio Pjaannos Preduktio 

* (-) 0 (+) 
** (-) ** (+) 

Myos viipyman ja puhdistustuloksen valista riippuvuutta voi
daan tarkastella kuvien 6-9 perusteella, koska eri hammennys-
allastilavuuksilla saadut tulokset edustavat eri viipymia. 
Pienimmalla tilavuudella hammentimien kokonaisviipyma oli 
10-16 min (keskiarvo 12 min), keskimmaisella tilavuudella 
20-32 min (keskiarvo 25 min) ja suurimmalla tilavuudella 
28-44 min (keskiarvo 34 min). 

Erot pienimmalla ja keskimmaisella hammennysallastilavuudella 
saatujen tulosten, erityisesti fosforitulosten, valilla ali
vat suhteellisen pienia. Ainoastaan jaannoskiintoaineen 
osalta ero oli jossain maarin systemaattinen eli pienimmalla 
tilavuudella (pienimmalla viipymalla) saadut tulokset olivat 
lahes kaikilla G-arvoilla huonompia kuin keskimaaraisella ti-:· 
lavuudella saadut tulokset (kuva 9). Suurimmalla tilavuudella 
saadut tulokset poikkesivat epajohdonmukaisesti edellisista. 

Nopeusgradientin ja viipyman yhteisvaikutusta puhdistustulok
seen on tarkasteltu termin Gt ja fosforireduktion valisena 
riippuvuutena (kuva 10). Gt-termin arvot on laskettu jokai
selle havaintovuorokaudelle kayttaen havaintovuorokauden vir
taamasta laskettua viipymaa. Kuvassa on esitetty kaikilla 
hammennysallastilavuuksilla saaduista tuloksista fosforire
duktion keskiarvot Gt-arvovaleille: 0-5000, 5000-40000,40001-
100000, 100001-200000. 
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ts 

ae x--------~c~-)--------------~(9) .. /"1 

10.000 150,00$ 

Kuva 10. Fosforireduktion ja Gt-termin valinen riippuvuus. 

Pikasekoituksen vaikutuksen selvittamiseksi verrattiin pika
sekoituksen kaynnissa ollessa saatuja tuloksia tuloksiin, 
jotka oli saatu pikasekoituksen ollessa pysaytettyna. Tulok
set kolmen koesarjan ajalta on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Kemiallisen yksik6n keskimaaraiset jaann6sfosfo
ripitoisuudet ja fosforireduktiot kolmessa koe
sarjassa pikasekoituksen ollessa kaynnissa ja sen 
ollessa pysaytettyna. 

Koesarja 1: 
(3-4 havaintoa, keskim. 
G = 7) 
Lahteva kok. P 
Fosforin poistuma 

Koesarja 2: 
(4 havaintoa, keskim. 
G = 0) 
Lahteva kok.P 
Fosforin poistuma 

Koesarja 3: 
9-10 havaintoa, 
kcskim. G = 0) 
Lahteva kok.P 
Fos£orin poistuma 

Pikaseko1tus 
kaynnissa 

Keski- Keskl-
arvo hajonta 

0,69 
83 

0,86 
83 

0,91 
'77 

0,35 
6 

0' 10 
4 

Kesk1- Kes 1-

arvo hajonta 

0,84 
85 

0,64 
84 

. 0,63 
79 

0,08 
2 

0,09 
3 

0,34 
8 
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T u 1 o s t e n t a r k a s t e 1 u 

I1ammennyksen vaikutus jalkisaostuslaitoksen kemiallisen yksi
kon toimintaan osoittautui tutkituilla parametrien saatoa1u
eilla varsin vahaiseksi. 

Hammennystutkimuksista saadut tulokset osoittivat, etta kun 
nopeusgradientti kasvoi nollasta saavutettiin kahdella pie
nimmalla hammennysallastilavuudella nopeasti maksimipuhdistus
teho, jonka jalkeen tulos huononi. Nama tulokset tukevat 
teoriaa (yhtalo 5), jonka mukaan flokin hajoaminen tulee mer
kittavliksi ja puhdistustu1os huononee G:n kasvaessa maaratyn 
arvon yli. Parhaat fosforitulokset saavutettiin G-arvoa1u
eel1a 25-44 1/s. Tama sopii hyvin yhteen kirja1lisuuden (3) 
tu1osten kanssa, joiden mukaan alumiinisaostuksessa optimi
G-arvo on viipymasta ja f1okkausaltaiden lukumaarasta riip
puen vaihdellut alueella 20-50 1/s. 

On huomattava, etta tuloksissa esitetyt nopeusgradienttien 
arvot tarkoittavat nimenomaan hammentimien aiheuttamia nopeus
gradientteja. Kun hammentimet on pysaytetty, niin kaavojen 
(2) ja (8) mukaan nopeusgradientti on nolla. Kaavojen (4) 
ja (5) mukaan flokkautumista ei talloin tapahdu lainkaan. 
Tu1osten mukaan nopeusgradientin arvolla nolla on kuitenkin 
saavutettu kohtalaisen hyva puhdistustulos. Tama johtuu sii
ta, etta flokkausyksikossa aiheutuu veden sekoittumista eli 
nopeuseroja muutenkin kuin hammentimien vaikutuksesta. Nain 
tapahtuu esimerkiksi flokkausyksikon tuloaukossa, altaiden 
valisessa aukossa, lahtoaukossa ja -putkessa. Lisaksi nopeus
eroja syntyy selkeyttimen putkissa. Aukkojen ja putkien ai
heuttama painehavio voidaan arvioida hydrauliikan lakien pe
rusteella. Painehavion avulla saadaan sekoitusteho kaavasta 
(6) ja edelleen nopeusgradientti kaavasta (2). Nain menetel
len saadaan tulokseksi, etta kaytetyn laitteiston aiheuttama 
keski~aarainen nopeusgradientti ilman hlimmentimia virtaamalla 
4,5 rn /h on vahintaan aluee1la 5-10 1/s. 

Viipyrnalla ja puhdistustuloksella ei voitu havaita tutkitulla 
viip~naalueella olevan selvaa keskinaista riippuvuutta vaan 
eri viipymil1a saatujen puhdistustulosten paremmuus vaihteli 
G-arvoalueittain. Suurimmalla viipymalla saadut tulokset 
poikkesivat varsin paljon kahdella pienemmalla viipymalla saa
duista tuloksista. Tamli saattoi aiheutua siita, etta kokeet 
suurimmalla viipymalla suoritettiin talvella ja kahdella muul
la viipymallli kesalla, jol1oin myos jatevcden keskimaarliisissa 
1ampoti1oissa oli sclvU cro. 

Kun Gt-termi kasvoi nollasta fosforireduktio kohosi selvasti. 
Arvon 20 000 jalkeen fosforireduktio ei sensijaan m.erkittavasti 
nuuttwTut tutkimuksessa kaytetyilla Gt-arvoalueilla. 
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Saaduissa tuloksissa oli varsin suuri hajonta, joka vaikeutti 
johtopaatosten tekoa hammennysallasparametrien vaikutuksesta 
puhdistustulokseen. Ilmeisesti seka nopeusgradientilla etta 
viipymalla on varsin laaja saatoalue jolla hyvat puhdistus
tulokset voidaan saavuttaa. Talla alueella hammennysparamet
rimuutosten vaikutus puhdistustulokseen on niin pieni, etta 
muiden tulokseen vaikuttavien tekijoiden, kuten esim. tulevan 
j§teveden laadun ja maaran, satunnaiset vaihtelut peittavat 
pienien hammennysparametrimuutosten vaikutuksen. 

Hammennyksen vaikutus on selvempi pienella saostuskemikaalian
nostelumaaralla. Kun kemialliseen yksikkoon tulevan jateveden 
fosforipitoisuus ali < 5,0 mg/1 ei jaannosfosforin ja G-arvon 
eika fosforireduktion ja G-arvon valilla ollut korrelaatiota. 
Sitavastoin kun tulevan jateveden fosforipitoisuus ali > 5,0 
mg/1 eli kun Al/P pieneni (anno~telumaara ~li vakio), oTi ham
mennysallastilavuuksilla 0,92 m ja 1,84 m jaannosfosforin 
ja G-arvon valilla negatiivinen korrelaatio seka fosforireduk
tion ja G-arvon valilla positiivinen korrelaatio (taulukko 6). 

Pikasekoituksessa erillisella potkurisekoituksella ei todettu 
olevan merkitysta. Ilmeisesti tutkimuksessa kaytetyssa puh
distamossa vesimaara on niin pieni, etta kemikaalien sekoittu
miseen riitti pyorteisyys, jonka virtaama synnytti pikasekoi
tuslaatikossa seka sita ja hammennysallasta yhdistavassa put
kessa. 

Vaikkakin tutkimuslaitteiston saatovara olisi ehka pitanyt 
olla laajempi, jotta huonon toiminnan raja-arvot olisi voitu 
maarittati, voitiin tuloksista todeta mitoitusarvot, joilla 
saadaan hyvat puhdistustulokset. 

Tutk~~u~la jalk~saostuslaitoksen kemialli3ella osalla paastiin 
alumllnlsulfaatln annostelumaaraa 100 g/m kayttaen hyviin 
puhdistustuloksiin (fosforireduktio 90-95 %, jaannoskokonais
fosfori alle 0,5 mg/1 ja jaannoskiintoaine alle 
5 mg/1), kun G-arvo oli ensimmaisessa hammennysaltaassa 42-60 
1/s ja toisessa altaassa 15-21 1/s, kokonaisviipyma 10-30 
min seka hammennysaltaan Gt-arvo yli 20 000. 

Nama G.;:. ja Gt-arvot saavutettiin, kun hammentimien pyorimis
nopeus ali ensimmliisessa altaassa 20-28 r/min ja toisessa 
altaassa 10-14 r/min. 
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2.5 VIRTAAMAN VAIKUTUS PUHDISTUSTULOKSEEN 

Tutkimuksessa ei suoritettu varsinaisia virtaamavaihte1uko
keita, vaan tu1okset on saatu hammennysparametritutkimuksen 
ohe11a. Tu1ostarkaste1u11a on pyritty se1vittamaan kemia1li
sen yksik6n selkeyttimen (kuva 3) pintakuorman ja puhdistus
tuloksen valista riippuvuutta. 

Tutkimuksen aikana puhdistamoa kuormitettiin tasaisi11a 
virtaami11a. Bio1ogisen yksikon esise1keytyksen ja va1ise1-
keytyksen 1ietteenpoistot aiheuttivat kuitenkin kemia11iseen 
yksikk56n 1ievia virtaamavaihteluja, 1ahinna virtaaman 1askua. 

Tulosklisitte1yyn on otettu n~ ajanjaksot jo11oin a1umiinisul-
faatin annoste1u o1i 100 g/m Mukaan otettiin vain 
ne havainnot, joiden virtaamatu1os perustuu perattaisinti vuo-
rokausina kirjattuun virtaamarnittarin 1ukcmaan. rkaste1usta 
j lit e t t i in poi s h a va inn o t , j o i s sa 1 ah t e v U.n j ate v eden pH o 1 i 
a1le 5,0. 

Tarkastelu suoritettiin naytteenottojakson (24 h, k1o 8-klo 8) 
keskimtitiraiscn tuntivirtaaman ja tasta lasketun kemiallisen 
yksik6n se1kcyttimen pint~kuorman perusteclla. Vi~taamat 
vaihtelivat vlililla 2-8 m /~ (mitoitusvirtaama 5 m /h) ja pin
takuormat va1il1H 0,5-1,8 m /h. 

Eri hammennysnopeuksi11a ja hammennysallasti1avuuksi11a saadut 
tu1okset kasiteltiin yhdessa. Niista laskettiin lahtevan 
jateveden kokonaisfosforin, biologisen hapenkulutuksen ja 
kiintoainee~ keskiarvot virtaamavale!lle 2,0-~,9, 3,0-3,9? 
4,0-4,9, 5,0-5,9, 6,0-6,9, 7,0-7,9 m /h. Kuv1ssa 11, 12 Ja 
13 on esitetty jaannospitoisuuksien ja selkeyttimen pintakuor
man valinen riippuvuus. 

p 

(mg/t) 

1.0 

0.8 

O.G f 

0.4L 
0.2 

~~---~~~~--~~~~---~~~~~~~~~---

0.1 0.2 QJ 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 J.i.H 1.4 1.~ 1.G 1.7 1.8 1.9 2.0 

pintokuorrnwr'Jt-) 

Kuva 11. Jalinnosfosforin ja pintakuorrnan valinen riippuvuus. 
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9097 
( mg/l) 

0.1 0.2' 0.3 0 . .& 0,5 O.G 0.7 0.8 0,9 1.0 1.1 1.2 1.3 1,4 1.S 1.6 1.7 1.8 1,9 2,0 
pintakuorma ( ~ ) 

Kuva 12. Jaannos BOD 7:n ja pintakuorman valinen riippuvuus. 

ss 
( mg/l) 

0.1 0.2 0,3 0,4 o.s 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.~ 1.2 1.'3 1.4 ~.5 1.6 1.7 1,8 1.9 2.0 

pirntakuormo !lfl 

Kuva 13. Jaannoskiintoaineen ja pintakuorman valinen riippu
vuus. 

Lahtevan j~teveden laadun ja selkeyttimen pintakuorman 
v ti 1 .1 1 1 a v o i d a an h a v a i t a s c 1 v ti r i i p p u v u us . K un p in t a k uo r ma 
a 1 on<..~ e , l a s k eva t 1 U h t c van j a t e v c den f o s fori- , B 0 D - j a k i in
toainemaarat. Ko. virtaamilla erot jaannosmaaris~a ovat kui
tenkin pienia ja suurimmillakin pintakuormilla keskimaaraiset 
fosfori-, BOD 7 - ja kiintoainemaarat alittavat jalkisaostus
laitoksille aSetetut tavanomaiset tavoitteet. 
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2.6 ALUMIINISULFAATIN ANNOSTELUMAARAN VAIKUTUS PUHDISTUSTULOKSEEN 

Alumiinisulfaatin annostelumti~r~n vaikutusta puhdistustulok3 seen se~vitettiin 3kayttaen neljaa3annostelumaaraa 50-75 g/m , 
100 g/m3 , 130 g/m ja 150-200 g/m . Annostelumaaral1a 
100 g/m saatuja tuloksia on huomattavasti enemman kuin muil
la annostelumaaril1a saatuja tuloksia, koska varsinaiset 
hammennyskokeet suoritettiin talla annostelumaaralla. Tulos
ktisitte1yyn otcttiin kaikki muut havainnot paitsi ne, joissa 
kemia1lisesta osasta lahtevan j~teveden pH ali alle 5,0. 

Annostelum~aran vaikutusta tarkasteltiin kullakin annostelu
ma~ralla saatujen tulosten keskiarvojen perusteella. Kun 
annostelumatirli jatevesikuutiota kohti nostettiin 50-75 g:sta 
100 g:aan parani puhdistustulos fosforin suhteen selvasti 
(kuva 14 ja 15). Keskimaarainen jaannospitoisuus laski tal-

.loin 1,4:st~ 0,7:aan mg/1 ja kemia1lisen yksikon fosforire
duktio nousi vastaavasti 69:sta 82:een prosenttiin. Kokeil
taessa suurempia annoste1uma~ria keskimaarainen jaann6spitoi
suus laski cde11een, mutta fo~forircduktio parani vain vahan. 
A~nostelumailrll11a 150-200 g/m jaannosfosforin keskiarvo oli 
0,29 mg/1 ja reduktion keskiarvo 83 %. Osittain tama johtui 
siita, etta puhdistamo11e tu1evan jateveden fosforipitoisuus 
o1i suurimmi11a annoste1umaari1la suoritettujen kokeiden 
aikana normaa1ia pienempi. 

a. 1,0 

·~ 0,8 

~ ..... (),5 

0,4 

G,l 

so '11110 150 

x kok. P 
o liuk.P 

Kuva 14. Kemia1lisesta osasta 1ahtevan jateveden kokonais
fosforin ja liukoisen .fosforin riippuvuus a1umiini
sul.faatin annoste1umaar~stl. 

GO 

so 100 

Kuva 15. Kemia11isen osan fosforireduktion riippuvuus a1u
miinisulfaat annostelumaaras 
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Myos BOD 7 :n ja KMn04 -luvun jaannosmaarat laskivat selvasti 
nostettaessa annostelumijlraa (kuvat 16 ja 17) . 

•• 

0~--------~--------~--------~--------~--~-so '100 150 Al- annoste!u 200 gl~ 

Kuva 16. Kemiallisesta osasta lahtevan jiteveden BOD :n 
r iippuvuus alumi inisul faa tin annos telumaar~i.~ ta. 

(mgll) 

50 100 150 
AI - annostclu 

Kuva 17. Kemiallisesta yksikosta lahtevan jateveden KMnO
luvun riippuvuus alumiinisulfaatin annostelumaa~asta. 

2.7 BIOLOGISESSA YKSIKOSSA TAPAHTUVAN NITRIFIKAATION VAIKUTUS 
KEMIALLISEN YKSIKON TOIMINTAAN 

Nitrifikaatiolla tarkoitetaan ammoniakin hapettumista nitraa
tiksi mikro-organismien vaikutuksesta. Vaikka itse nitrifi
kaatio tapahtuu biologisessa yksikossa, niin sen aiheutta:mat 
muutokset veden laadussa vaikuttavat jaljessa seuraavan kemi
allisen yksikon toimintaan. 

Jos jalkisaostuslaitoksen biologisessa ytksikossa teteatetaan 
nitrifikaatio·, niin nitraatin muodostuJnisen lisaksi silla on 
rnyos seuraavat vaikutuksct (9,10): 
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1. Ilmantarve lisaantyy biologisessa yksikossa johtuen 
osaksi ammoniumtypen hapettumisesta nitraattitypeksi, 
osaksi nitrifikaation vaatimasta pitemmasta lietei~i.sta 
verrattuna tavalliseen aktiivilieteprosessiin. 

2. Nitrifikaatioprosessissa vapautuu vetyioneja, joten veden 
puskurikapasiteetti ja pH laskevat. 

3. Nitrifikaation vaikutus kemikaaliannostukseen riippuu 
kaytetysta kemikaalista ja saostusprosessista. Jos jate
vesi on voimakkaasti puskuroitu, niin nitrifikaatiosta 
johtuvan puskurikyvyn alentumisen vuoksi saavutetaan 
optimi-pH (esimerkiksi alumiinisulfaattisaostuksessa 
5,5 ... 6,5) aikaisempaa pienemmalla kemikaalimaaralla. 
Toisaalta pehmeissa vesissa puskurikapasiteetti saattaa 
laskea liikaa, jolloin joudutaan suorittamaan pH:n saato 
emaksella. 

4. Biologisen yksikon ylijaamalietteen maara vahenee ja liete 
tulee stabiilimmaksi. Samoin kemiallisen lietteen maara 
vahenee, jos jalkisaostuskemikaalin annostusta voidaan 
pienentaa, mutta toisaalta lietteen tiivistysominaisuudet 
huononevat. 

Nitrifikaatiolla on siis laitoksen toiminnan kannalta seka 
edullisia etta haitallisia vaikutuksia. Ruotsalaisen tutki
muksen (9) mukaan on sahkon kulutus ja~kisaostuslaitoksella 
ollut enM.n ni trifikaatiota 0, 35 kWh/m ja nitrifikaation .aikana 
0,51 kWh/mJ. 1oisaalta jalkis~ostuskemikaalin maaraa on voitu vahentaa 
arvosta 120 g/m~arvoon 85 g/m . Alennetusta kemikaaliannostuksesta huo-
limatta puhdistustulos on nitrifikaation--vaikutukse.sta parantunut 
kiintoaineen, biologisen hapenkulutuksen ja kokonaisfosforin 
suhteen. 

T e o r e e t t i s t a t a u s t a a 

2.711 Pu~kutikapasit~etin kasite 

Puskurikapasiteetilla tarkoitetaan veden kykya vastustaa pH:n 
muutoksia happoa tai emasta lisattaessa. Puskurikapasiteetin 
mittana kaytetaan happo- tai emaslisayksen suhdetta vastaa
vaan pH:n muutokseen. Veden alkaliniteetti ilmaisee happo
maaran, joka tarvitaan, kun titrataan vesinayte tiettyyn pH
arvoon. Puskurikapasiteetti ja alkaliniteetti eivat siis ole 
identtisia kasitteita, mutta ne ovat yleensa asumajatevesissa 
esiintyvilla pH-alueilla toisiinsa verrannollisia, joten al
kaliniteetista saadaan kasitys veden puskurikyvysta. 

2.712 Nitrifikaation vaikutus alkaliniteettiin 

Nitrifikaatioprosessi tapahtuu useiden valivaiheiden kautta, 
mutta kokonaisreaktio voidaan esittaa seuraavasti (10): 

(9) 
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Yh!alon mukaan muodostuu 2 mmol H+ kun 1 mmol NH+ hapettuu 
N0 3 :ksi. Taten veden alkaliteetti laskee 2 mmol,l, kun 14 
mg NH -N hapettuu NO -N:ksi. Koska SuDmessa jateveden alka
liteefti on 2-4 mmol~l ja nitrifikaatiobakteereiden kaytetta
vissa oleva NH -N -pitoisuus noin 30 mg/1, niin nitrifikaatio 
saattaa kuluttai kaiken alkaliniteetin ja pH laskee helposti 
alle kuuden (11). 

2.713 Alumiinisulfaatin vaikutus alkaliniteettiin 

2.72 

Fosfaatin alumiinisaostuksen reaktiomekanismia ja optimiolo
suhteita ei ole yksityiskohtaisesti selvitetty Ja niista 
esiintyy kirjallisuudessa ristiriitai~ia tietoja. Yksinker
taistetun olettamuksen mukaan syntyy alumiinifosfaattia 
(AIP04 ) ja alumiinihydroksidia (AI 3), jotka yhdessa muo
dostavat saostuman (10,12). Todellisuudessa saostuma lienee 
kuitenkin Al-OH-Al-ja Al-P04 -Al -sidosten muodostama kokonai
suus (13). Seuraavassa oletetaan kuitenkin, etta alumiini 
saostuu fosfaattina ja hydroksidina: 

3+ 2- - + 
2Al + HP04 + H2Po4 + 2AlP04 + 3H (10) 

( 11) 

1 mmol Al 3 + vapauttaa siis 1,5-3 mmol H+, joten veden a:lkali
teetti alenee vastaavasti 1,5-3 mmol/1. Alumii~isulfaatti 
CAI 2 cso) · 14 H2o) sisaltaa noin 9 paino-% Al +. Jos 3fos
forln sio~tamiseen kaytetaa~ alumiinisulfaattia 100 g/m , 
niin se vastaa 0,33 mmol AI +/1. Veden alkaliteetti laskee 
talloin yhtaloiden 10 ja 11 m~kaan noin 0,5-1 mmol/1. 

T u 1 o k s e t p u h ~ i s t a m o t u t k i m u k s i s t a 

2. 721 Alkaliniteetin ja pH:n Jl!.lil.utokset 

Kuv.~ssa 18~on esitetty mi:ten biologisest~ puhdistetun veden 
pH laski nitrifikaatioasteen kasvaessa eli nitraattipitoisuu
den l.is~Hintyossti. Kun nitraattltyppipitoisuus oli yli 20 mg/1) 

niin pH laski keskimaarin alueelle 5,5-6,5. Kuvan 19 mu
kaan se vastaa alkaliniteettialuetta 0,2-0,6 mmol/1. 
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' 

10 20 30 mgll 

Kuva 18. Biologisesti puhdistetun veden pH nitraattipitoisuu
den funktiona. 

Kemiallisesti puhdistetun jateveden alkaliniteetti laski 
eraissa tapauksissa nollaan ja pH alle neljan (kuva 19). 

pH 
AO 

0 

1 
0 

0 
0 0 

0 

I 0 

s 
0 

4 0 

2 3 
A LKALINIT.EETTI 

0 
0 

0 0 
00 

0 0 co coo 0 

0 

0 

o Tuleva j8tevesi 
o Biologisesti puhdistettu jotevesi 
0 Kemioltisesti puhdistettu jotevesi 

4 5 mval/l 

Kuva 19. pH alkaliniteetin funktiona. 
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2.722 pH:n vaihtelun vaikutus jalkisaostusyksikon puhdistustehoon 

Nitrifikaatiosta johtuvan pH:n vaihtelun vaikutusta j~lkisa
ostusyksikon puhdistustehoon selvitettiin Suomenojan tutki
musasemalla 20.9.1977-31.1.1978. Tana aikana biologisesti 
puhdistetun veden pH vaihteli nitrifikaatioasteesta riippuen 
alueella 5,0 ... 7,4. Kemialliseen~yksikkoon syotettiin vakio
maara alumiinisulfaattia (130 g/m~), jonka vaikutuksesta pH 
edelleen laski alueelle 3,8-7,1. 

Kuvista 20 ja 21 ilmenee, etta puhdistustulos fosforin suh
teen huonontui huomattavasti, kun kemiallisesti puhdistetun 
veden pH laski alueelle 4-5. Kun pH oli alle 4, niin fosfo
r~n poisto loppui kaytannollisesti katsoen kokonaan. pH-alu
eella 5-7 fosforin poisto tapahtui normaalisti. 

' 

Kuva 20. Jalkisaostusyksikosta ltihtevan veden fasforipitoi
suus pH:n funktiona. Tulevan veden keskimaarainen 
fosforipitoisuus oli 4,0 mg/1 (keskihajonta 1,2). 
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100 

% 6 6 

pH 

Kuva 21. Kokonaisfosforin vahenema pH:n funktiona jalkisaos
tusyksikossa. 

Biologisen hapenkulutuksen suhteen puhdistustulosten ei ha
vaittu huononevan pH:n laskiessa. Kemialliseen yksikkoon 
tulevan veden BOD 7 oli tutkimusaikana keskimaarin 26 mg/1 
(keskihajonta 16) ja lahtevan veden 3,0 mg/1 (keskihajonta 
3,0). 

2.723 Jalkisaostuskemikaalin vahentaminen nitrifikaation aikana 

Taulukossa 8 on esitetty analyysitulosten keskiarvoja Suomen
ojan tutkimusaseman jalkisaostusyksikosta. Kokeiden 
aikana alumiinisulfaatin annostus vaihteli alueella 
50-100 g/mJ. pH:n saatoon kaytettiin natriumka~bonaattia 
(Na 2 CO~), jonka kulutus oli yleensa alle 50 g/m . Tavoitteena 
saaaossa oli pH-alue 5,5-6,5. Syyna pH:n saatoon oli biologi
sesti puhdistetun veden puskurikyky, joka oli nitrifikaation 
takia ajoittain niin alhainen, etta jo pienetkin alumiinisul
faattimaarat laskivat pH:n lahelle neljaa. 
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Taulukko 8. Saostuskemikaalin v~hent~misen vaikutus j~lki
saostusyksikon puhdistustehoon. 

Al-sulfaatin pH BOD7 Kok.P NO-N 3 Analyysien 
lukuma~ra ann~stus 

g/m . 2 

100 6,8 6' 1 
75 6,8 6,3 
65 7,2 6,2 
50 7' 1 6,7 

1) Biologisesti k~sitelty 2) 

1 2 1 
mg/l.mg/1 mg/1 

21 6 4,8 
19 7 4,0 
21 5 5,4 
19 11 5,4 

Lahtev~ 

2 
mg/1. 

o,s 
' 1 
'1 

4' 1 

1 
mg/1 

18 
15 
9 

12 

22 
13 
22 

7 

Taulukon 8 mukaan annostuksella 100 g/m3 p~&stiin fasforin
poistassa jaannospitoisuuteen o3s mg/1. Tulos ali siis yht~ 
hyva kuin annostuksella3130 g/m (kuva 20 , pH-alue 5-7). 
Kun annastus ali 75 g/m tai vahemman, niin jaannospituus 
nousi suuremmaksi kuin 1 mg/1. 

Pieninta annastusta lukuun ottamatta lahtev~n veden bialaginen 
hapenkulutus ali alle 10 mg/1. 

T u 1 o k s e t 1 a b a r a t o r i o k a k e i s t a 

Laboratariokokeet suoritettiin tislatusta vedesta valmistetul
la kaliumfosfaattiliuoksella (5 mg PO -P/1), johon lisattiin 
alumiinisulfaattiliuosta. pH saadettfin NaOH:lla. Seosta 
h~mmennettiin (30 min) ja selkeytettiin (30 min). Liuos 
suodatettiin ja siita analysaitiin P04-P. 

Kuvasta 22 ilmenee, etta fosforin poista kaytannollisesti 
katsoen loppui, kun pH lahestyi happamella alueella neljaa 
tai emaksisella puolella kahdeksaa. Valilla ali optimi-pH, 
joka Al/P-moalisuhteesta riippuen vaihteli alueella 4,5-5,5. 
Maalisuhteen kasvaessa aptimi-pH hieman nausi. Suurimmalla 
Al/P-moolisuhteella (2,1) aptimi-pH-alue ali hieman leveampi 
kuin pienemmilla Al/P-suhteilla. 

T u 1 o s t e n t a r k a s t e 1 u 

Tulevan veden alkaliniteetti ali alueella 3-5 mmal/1 (kuva 19). 
Nitrifikaation ja j~lkisaostuskemikaalin ansiosta alkalini
teetti a}aittain laski nollaan ja pH alle neljan. Tama selit
tyy yhtaloiden 9-11 avulla. Kun nitrifikaation kautta muo
dostuu nitraattityppea 15-25 mg/1, niin yhta1on 9 mukaan al
kaliniteetti laskee 2,1-3,6 mmo1/1. Yhta1oiden 30 ~a 11 ~~
kaan kaytetty a1umiinisu1faatin annostus 130 g/m p1enentaa 
a1kaliniteettia 0,7-1,3 mmo1/1. Yhteensa teoreettinen a1ka
liniteetin lasku on siis 2,8-4,9 nunol/1, joka on samalla alu
eella kuin tulevan veden alkaliteetti. 

Vertailun vuoksi mainittakaon sim~)t 
jalkisaastuslaitoksella (luku.3.~). N 
tiin, etta pH laski 7,6:sta vain 7,0: 
rifioi ja biolo2:iseen yksikkoon 

sao s tusl{o Re.e·t 
teyde·sstl 

vaikka la~tas nit-
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Alum. sutf. 
or.nostus AliP 

(g/m3) (mol/mot} 
x-x 40 o.s 
o-o GO 1.2 
o-o so 1.1 
ll.-ll. 100 2.1 

i 
0 

' 

0 

Kuva 22. Kemikaaliannostuksen ja pH:n vaikutus jaannosfos
foripitoisuuteen alumiinisaostuksessa (astiakoe 
kaliumifosfaattiliuoksella 5 mg P04-P/l). 

ferrosulfaattia 95 3g;m3 seka kemialliseen yksikkoon alumiini
sulfaattia 150 g/m . Tama pH:n laskun pienuus johtui siita, 
etta tulevan veden alkaliniteetti oli korkea eli alueella 
7-9 mmol/1. 

Jos verrataan tutkimusaseman jalkisaostusyksik5sta ja labora
toriokokeista saatuja tuloksia keskenaan, niin havaitaan, etta 
kummassakin tapauksessa fosforin poisto loppu:i pH:n lahetessa 
neljaa (kuvat 20-22). Jalkisaastusyksikon fosforinpoistolle 
e i saa tu sel vaa pH-optimia ku ten labor a toriokoke iss a. I lme i
sesti tutkimusaseman prosessiolosuhteet, kuten esimerkiksi 
Al/P-moolisuhde, eivat pysyneet niin vakioina, etta pH-optimi 
olisi tullut n~kyviin. Laboratoriokokeissa saatu pH-optimi 
4,5-5,5 on alempi kuin kirjallisuudessa mainittu 5,5-6,5 (10). 
Tama voi johtua siita, ettti laboratoriokakeissa Al/P mooli
suhde oli vain alueella 0,8-2,1. Laboratoriokokeiden ja kir
jallisuuden (13) mukaan nimittain optimi-pH kasvaa Al/P-moo
lisuhteen lis~tintyessti. 
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Jalkisaostuskemikaalia vahennettaessa tarkoituksena oli ko
keilla, voidaanko taten estaa liiallinen pH:n lasku. Samal
la haluttiin selvittaa, kuinka paljon saostuskemikaalin maa
raa voidaan nitrifikaation aikana vahentaa puhdistustehon 
olennai~esti huonontumatta. Tulosten mukaan annostuksella 
100 g/m , kun pH oli noin 6, paastiin hy~aan puhdistustulok
seen, mutta ei enaa annostuksella 75 g/m . Alumiinisulfaatti
annostuksen vahentamisella ei voitu estaa liiallista pH:n 
laskua, vaan jouduttiin lisaksi kayttamaan emasta (Na

2
co

3
) 

pH:n nostamiseksi. Talloin menetettiin alumiinisulfaatin 
vahentamisesta saatu kemikaalisaasto. Yhtena mahdollisuutena 
estaa liiallinen pH:n lasku ilman kemikaalia voidaan mainita 
denitrifikaatio. Alkaliniteetti nousee nimittain 1 mmol/1, 
kun 1 mmol N03 -N muuttuu denitrifikaation kautta typpikaa
suksi (14). 

Tulosten ja edella olevan tarkastelun perusteella voidaan 
tehda seuraavat alumiinisulfaattijalkisaostusta koskevat joh
topaatokset: 

1. Jos jateveden alkaliniteetti on alueella 3-5 mmol/1 tai 
vahemman, niin nitrifikaation ja jalkisaostuskemikaalin 
vaikutuksesta se saattaa laskea nollaan ja pH alle neljan. 

2. Jos pH laskee jalkisaostusyksikossa alle viiden niin 
fosforinpoisto huononee huomattavasti ja loppuu kaytan
nollisesti katsoen kokonaan, kun pH lahenee neljaa. Tal
loin pH:n saato tulee valttamattomaksi. 

3. Tulevan veden alkaliniteetista riippuu, voidaanko nitrifi
kaatiosta johtuva liiallinen pH:n lasku estaa vahentamalla 
jalkisaostuskemikaalia, vai joudutaanko lisaksi kayttamaan 
pH:n saatokemikaalia. 

4. Nitrifikaatiosta aiheutuva kemikaalikustannusten saasto 
riippuu siita, paljonko jalkisaostuskemikaalin maaraa voi
daan vahentaa puhdistustuloksen olennaisesti huononematta 
ja siita, joudutaanko kayttamaan pH:n saatokemikaaleja. 

2.8 KEMIALLISESSA YKSIKOSSA SYNTYVA LIETEM.A.AR.A 

Alumiinisulfaattijalkisaostuksessa syntyvan liet~een maara 
voidaan arvioida tulevan jateveden laadun ja syotetyn kemi
kaalimaaran perusteella, jos tehdaan seuraavat yksinkertais
tavat olettamukset (7): 

1 . 

3. 

Kaikki liukoinen fosfori saostuu alumiinifosfaattina 
AlPOLI. 
Kr~lkKi se sao;:;tuskemfkaalin t/\l 2 (S04 )~~1411 7 0) alumiini, 
joka ei reagoi liukoisen fosfor1n kanssa, muodostaa 
alumiinihydroksidia Al(OH) . 
Kaikki tulevassa vedessa ofeva kiintoaine seka muodostu
neet A1P0 4 ja Al(OH) 3 poistuvat lietteen mukana. 

Naiden olettamusten mukaan liete siis muodostuu kolmesta 
osasta: alumiinifosfaatista ja· -hydroksidista seka tulevan 
veden kiintoaineesta. Lietteen maara voidaan laskea seuraa
vasta yhtUlosta: 

122P 2A 
L = 3T- + 78 ( 594 ( 1 2) 
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jossa 
L = syntyvan lietteen kiintoaineen maar a jateveden 

tilavuusyksikkcHi kohti 
p = tulevan jateveden liukoisen fosforin konsent-

raatio 
A alumiinisulfaatin annostus jateveden tilavuus-

yksikkoa kohti 
K = tulevan jateveden kiintoaineen konsentraatio 

(Molekyylipainot: P = 31, A1P0 4 = 122, Al(OH) 3 = 78, 
A1

2
Cso

4
)

3 
• 14H 20 = 594) 

Puhdistamokokeissa saatujen tulosten mukaan 3poistetun liet
teen kiintoa~neen maa3a ol~ 39 g/jatevesi-m_, k~n ke~ikaal~
annostelu ol1 100 g/rn seka tulevan veden l1uko1nen fosfor1 
3,7 mg/1 ja kiintoaine 16 mg~l. Kaavasta (12) laskemalla 
saadaan lietemaaraksi 47 3g/m . Tama on noin 20 % suurempi 
kuin mitattu arvo 39 g/m . Tulos on oikean suuntainen, koska 
kaavassa (12) ei oteta huomioon lahtevan jateveden mukana 
poistuvaa lietett!. Lisaksi on viela muistettava,etta saos
tustapahtuma ja lietteen muodostuminen eivat ole -todellisuu
dessa mekanismeiltaan niin yksinkertaisia kuin tassa vhtev-
dessa on oletettu. 

2.9 JALKISAOSTUSLAITOKSELLA SAAVUTETTU KOKONAISPUHDISTUSTEHO 

Jalkisaostuslaitoksen biologisen puhdistuksen osalta tutkimus 
kohdistui vain prosessin toiminnan ja puhdistustulok-
sen jatkuvaan tarkkailuun kemialiiseen osaan tulevan viemari
veden laadun seka jalkisaostuslaitoksen kokonaispuhdistus
tuloksen selvittamiseksi. Biologisen osan kuormitus- ja saa
toarvot pyrittiin pitamaan koko ajan mahdollisimman muuttu
mattomina ja lahella mitoitusarvoja. 

Jalkisaostuslaitoksen eri osien toimintaa kuvaavat viemarl
veden keskimaaraiset laatuarvot on esitetty taulukossa 9. 
Tulokset on laskettu havainnoista, joita kaytettiin tarkas
tel taessa flokkausolosuhteiden vaikutusta puhdistustulokseen (luku 
2.4). Havainnoissa on mukana hammennyksen kaikilla eri 

saatoarvoilla saatuja tuloksia. Ne edustavat siis jalkisaos
tuslaitoksen toimintaa silloin kun hammennysolosuhteita ei 
ole optimbitu. Biologisen ja kemiallisen osan tarkeimmat 
kuormitus- ja saatoarvot on esitetty taulukossa 10. 
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Taulukko 9. Tulevan, esiselkeytetyn, valiselkeytetyn ja lah
tevan jateveden keskimaarainen laatu 1askettuna 
haVainnoista, joissa on mukana hammennyksen 
kaiki11a eri kuormitus- ja saatoarvoi11a saatuja 
tuloksia. 

Laatu Tuleva Esi- Biologisesti Lahteva 
--~----~~ se1keytetty kasite1ty 
Keski- teski- Keski- teski- Keski- ~eski- Keski- Xeski
arvo ¥~Jon- arvo ¥~JOn- arvo ¥~Jon- arvo ITaJonta 

pH 
Alka1ini
teetti 

7,2 
mmo1/1 3,9 

·t; 
K6~.P 

)!_Sicm 
mg/1 

Liuk.P mg/1 
Kok.N mg/1 
BOD mg/1 
Liuk.BOD7 mg/1 
KMn04-luku mg/1 
ss mg/1 

570 
6,5 

37 
140 

246 
176 

0,2 
0,9 

56 
1,4 

10 
39 

109 
167 

7,2 

110 

196 

0,5 

26 

75 

6,8 
1,3 

510 
4,9 
3,6 
32 
24 
4 
66 
16 

0,4 
0,9 

139 
0,6 
1 '1 
8 
13 
2 
21 
23 

6,5 
1,0 

605 
0,74 
0,37 

6 

53 
13 

0,4 
0,6 

75 
0,40 
0,31 

3 

46 
30 

Tau1ukko 10. Tau1ukossa 9 esitettyja tuloksia vastaavat 
jalkisaostuslaitoksen kuormitus- ja saatoarvo
jen keskiarvot tai vaihte1uva1it. 

Keskiarvo Vaihteluvali 

Biologinen osa: 
m3/h Virtaama 10 

Lietekuormitus CBOD7/MLSS) kg/kg-d 0. 
Lieteika ~~/h 5-15 
Lietteen palautus 1 

Kemiallinen osa: 
3 

A~2 (S~) 3.·14H20-annostelu g3/m 100 
V1rta a m/h 3,5-5,5 
Viipyma hammennysaltaissa min 10-40 

1 . hamrnentimen kierr .nop. r/min 0-48 
2. -"- " 

,, r/min 0-24 
1 . -"- G-arvo 1 /s 0-155 
2. _n_ _n_ 1 /s 0-55 
------····-------·---------

Laitoksella saavutettu keskimaarainen puhdistustulos o1i hyva 
varsinkin kun otetaan huomioon, etta keskiarvoissa on mukana 
kaikilla hammennyksen kuormitus- ja saat6arvoi11a saatuja tu
loksia seka etta saostuskemikaa1in annostelumaara ali mata1ah
ko. Kokonais-BOD-reduktio ali 96 % ja fosforireduktio 89 %. 
Suurin osa BOD:sta poistui biologise;sa yksik6ssa. Kemialli
sessa yksik6ssa BOD 7 vaheni kuitenkin viela selvtisti. Ltihes 
kaikki kemiallisessa yksikoss~ poistunut BOD 7 oli kiintoai
neesta aiheutuvaa. Fosforin poisto tapahtui melkein kokon3i
suudessaan kemia1 1 iscssa yksikossU. 
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Tau1ukossa 11 on esitetty jalkisaostus1aitoksen puhdistus
tulos tarkeimpien 1aatuparametrien osalta h.ammennyksen opti
miolosuhteissa. Keskiarvot on laskettu taulukon 9 arvojen 
1askemiseen kaytettyjen havaintojen niista tu1oksista, jotka 
on saatu kun hammennyksen kuormitus- ja saatoarvot ovat ol
leet tutkimuksessa edullisiksi todetuil1a a1uei1la eli kun 
hammennyksen nopeusgradientti ol~ vali11a 25 384 1/s ja ham
mennysaltaan tilavuus o1i 0,92 m tai 1,84 m • Keskimaarai
nen nopeusgrndientin arvo 25 1/s saavutettiin hammentimien 
1 ia 2 kierrosnopeuksilla 20 ja 10 r/min ja keskimtiarainen 
nopeusgradientin arvo 84 1/s kierrosnopeuksilla 48 ja 24 r/ 
min .. Hammennysallasti1avuuksilla 0.!92 .ia 0,84 viipvnia oli 10-32 min. 

Taulukko 11. Tu1evan, valise1keytetyn ja lahtevan jateveden 

Kok.P 
Liuk.P 
BOD 
ss 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

tarkeimnien laatunarametrien keskiarvot lasket
tuna tuloksista, ]otka on saatu hammennyksen 
kuormitus- ja saatoarvojen ollessa tutkimuksessa 
edu11isiksi todctui11a aluei11a. 

Tuleva 

6,2 

125 
175 

B1olog1sesti 
kasitelty 

5,0 
3,5 
29 
14 

Lahteva 

0,34 
0' 15 
5 
2 

Hammennyksen kuormitus- ja saatoarvojen optimiarvoilla voi
tiin selvasti parantaa seka fosforin etta kiintoaineen osalta 
puhdistustulosta. Fosforin keskimaarainen jaannospitoisuus 
1aski arvosta 0,74 mg/1 arvoon 0,34 mg/1 ja jaannoskiintoaine 
arvosta 13 mg/1 arvoon 2 mg/1. BOD :n osalta hammennysteki
joiden optimointi ei parantanut ja1~isaostus1aitoksen puhdis
tustu1osta. 

T U T K I M U K S E T 
L A I T 0 K S E L L A 

V I H D I N J A L K I S A 0 S T U S-

Jalkisaostustutkimukset Vihdin kirkonky1an jatevedenpuhdis
tamolla suoritettiin vuosina 1975-77. Tutkimuksen ensimmai
sessa osassa selvitettiin jalkisaostuslaitoksen kemiallisella 
yksikolla saatava puhdistustuloksen parannus verrattuna pelk
kaan aktiivilietelaitokseen. Toisessa vaiheessa tutkittiin 
kemikaalin syottomaaran vaikutusta puhdistustulokseen kaytan
non puhdistamo-olosuhteissa. Samassa yhteydessa ha1uttiin 
myos tutkia jateveden kolloidien zeta-potentiaalin muuttumis
ta jalkisaostuksessa. Lisaksi pyrittiin selvittamaan, voi
daanko jalkisaostuslaitoksen tehoa parantaa ja kokonaiskemi
kaalikustannuksia pienentaa muuttamal1a biologinen yksikko 
simultaanisaosteiseksi ja vahentamall~ jalkisaostuskemikaalin 
mt·U.i raa. 
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3.1 LAITOKSEN KUVAUS 

Vihdin jatevedenpuhdistamo valrnistui syksylla 1974. Se on 
tavanornainen jalkisaostuslaitos, joka koo~tuu biologisesta ja 
kerniallisesta yksikosta (kuva 23). Puhdistamon mitoitusarvot 
ovat seuraavat: 
Asukasvastineluku 
Mitoitusvirtaarna 
Keskirn.virtaarna 
Keskim.BOD7-kuorrna 

3200 a3y 
73 m3;h 

1200 rn /d 
240 kg/d 

Takuuarvot lahtevan veden BDD7 :n ja fosforin subteen ovat 
20 rng o2;1 ja 0,8 rng P/1. 

Kcmikaalicn sckoltus Hammannys Noyttc.zn-

otumflnl llmca iimao Sclk.zytys ottot Yfrlcama _ 

~li&JLI-t ,-.-:·v~ 
. ~ 

llcttccn
polsto 

Kuva 23. Vihdin jatevedenpuhdistamon virtauskaavio. 

>.2 BIOLOGISEN JA KEMIALLISEN YKSIKON OSUUDET KOKONAISPUHDISTUS
TEHOSTA 

Tutkimuksen ensirnrna1nen osa suoritettiin seurantatutkimuksena. 
Laitoksen keskirnaaraiset kuorrnitus ja kayttotiedot tana aika
na on esitetty taulukossa 12. Noin kuukauden ajan saostuske
rnikaalina kaytettiin Kerniran alumiinisulfaattia (9 % Al) ja 
muulloin Boliden AVR:aa. (7 % P.l ja 3 % Fe). 

Taulukko 12. Keskimtiilrliiset kuormitus- ja kayttotiedot Vihdin 
kirkonkylan jateveden puhdistarnolla. 

Laatu !Iavaintojen lkm 

Virtaama ·139 
Lietekuormitus (BOD7/MLSS) kg/kgd 18 
Lietepitoisuus g/1 9 
Lietejndeksi ml/g 19 
Kemi.kaaliannostelu g/m 139 
o2 (bioi. puhd.jatevesi) mg/1 78 
o2 (lahteva jatevesi) mg/1 76 
Nakosyvyys(biol.puhd.jatevesi)cm 98 
Nakos}~rs(lahteva jatevesi) em 98 

Keskiarvo 

51.1 
0,11 
7 16 

150 
0,8 
5,5 
90 

280 
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Puhdistamon poistoprosentit vastasivat hyvin ja1kisaostus-
1aitokse1ta odotettuja arvoja. Tu1oksia (taulukot 13-15) 
tarkasteltaessa on kuitenkin otettava huomioon, etta puhdis
tamo ei ollut tutkimusaikana taysin kuormitettu, vaan virtaa
ma o1i noin 40 % mitoitusvirtaamasta. Lisaksi keskimaaraisia 
puhdistustehoja paransi se, etta tutkimustuloksia ei ole 
pahimmilta hairiokausilta. Hairiot johtuivat yleensa run
saista vuotovesista ja sahkokatkosten aiheuttamista ilmasti
mien tukkeutumisista. 

Tau1ukko 13. Analyysitu1osten keskiarvot ja keskihajonnat 
Vihdin jatevedenpuhdistamalla. 
Naytteiden 1ukumaara ali 22-35 kpl, suadatettuja 
analyyseja natsta tehtiin 7-9 kp1. 

Laatu 

pH 
Kok.P mg/1 
Liuk.P mg/1 
Kok.N mg/1 
BOD mg/1 
Liu~.BOD1 mg/1 
KMh04-luku mg/1 
Liuk.KMn04-luku mg/1 
SS mg/1 

Tu1eva 
Kesk1- Keskl
arvo hajonta 

8,5 
6,7 
38 
146 
48 
168 
83 
113 

1,2 

10 
48 

40 

42 

~~~l£eii~stl 
Keskl-:- Keski
arvo hajonta 

7,3 
6,6 
5,9 
17 
21 
5 
49 
38 
13 

1 '0 

5 
11 

9 

8 

Lahteva 
Kesk1- Keski
arva hajonta 

6,7 
0,37 0,20 
0,30 
15 3 
8 6 
5 
27 3 
27 
5 3 

Kiintaaineesta 88 % paistui ja bialagisessa kasittelyssa, 
janka jalkeen jaannospitoisuus ali 13 mg/1. Kemiallisen yk
sikon jlilkeen arvot olivat 96 % ja 5 mg/1. 

Kaliumpermanganaatin ku1utus ali biolagisen kasittelyn jal
keen 49 mg/1 ja kemiallisen yksikon jalkeen 27 mg/1. 

BOD -analyysien mukaan 86 % argaanisesta aineesta poistui ja 
biaiagisessa yksikossil, jasta lahtevan veden BOD ali 21 mg/1. 
Kcmia11isen kasittc1y11 jalkeen vastaavat arvat aiivat 95 % 
ja 8 mg/1. 

Suadatetuista naytteista tehtyjen BOD -analyysien perustee11a 
liuenneen orgaanisen aineen paistapro~cntti ali bialagisen 
k~isittelyn jfjlkcen 90 ja kemiallisen yksikon jal en myos 

90. Liukenemattomalle orgaaniselle aineelle vastaavat 
arvot a1iv~t 84 ja 97. Kemia1linen yksikko paisti siis tehok
kaasti kiinteata orgaanista ainetta, mutta huonosti liuen
nutta. 

Kokanaisfasfarin paistoprosentti bialogisen kasittelyn, jalkeen 
ali vain 22 ja jliannospitoisuus 6,6 mg/1. Kemiallisen yksi
kon jtilkeen arvot olivat 96 % ja 0,37 mg/1. 
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Bio1ogisen kasittelyn j~lkeen 1iuenneen fosforin poistopro
sentti o1i 12 ja kemia1lisen y~sikon j~lkeen 96. Kiinto
aineen sis~lt~m~n fosforin vastaavat poistoprosentit olivat 
60 ja 96. Biologinen k~sitte1y n~ytt~~ poistavan siis parem
min kiintoaineessa olevaa fosforia, kun taas kemia11inen yk
sikk6 v~hentti~ tehokkaasti molempia fosforin muotoja. 

P~hdistamo11a k~ytettiin jalkisaostukseen keskimaarin 150 g/ 
rn kemikaalia, jossa on 7 % AI ja 3 % . Kemialliseen yk-
sikkoon tulevan veden fosforipitoisuus oli 6,6 mg/1. Mooli
suhteet Al/P ja CAl + Fe)/P olivat siten 1,8 ja 2,2. Kemikaa-
1in maara oli siis noin kaksinkertainen teoreettiseen arvoon 
verrattuna. Jos o1etetaan, etta saostuminen tapahtuu alumii
nifosfaattina AlP04 . Tulos vastaa hyv kirja11isuuden arvoa 
1,5 ... 2,5 (15). 

Tau1ukko 14. Typcn eri esiintymismuotojen keskiarvot Vihdin 
jatevedenpuhdistamolla. 

Havaintojen Tu1eva Bio1ogisesti Ulhtev~ 
1km kasitelty 

mg/1. mg/1 mg/1 

NH4-N, kertanayte 4 15,6 <0' 1 1 '0 
kokooman~yte 6 22,9 1 '1 1 '1 

N02-N, kertan~yte 4 0,04 0,02 0,33 
kokoomanayte 2 <0,01 0,59 o ,s·1 

N03-N, kertanayte 4 1,3 12,6 16,2 
kokooman~yte 6 0,99 11 '8 12,0 

Kok.N, kertan~yte 3 23,8 11 '8 13,3 
kokoomanayte 4 48,8 18 '1 15,6 

Tau1ukko 15. Mikrobio1ogiset ana1yysit Vihdin puhdistamo11a. 
Ana1yysien 1ukumaara 2-5. 

Tu1eva Bio1ogisesti Uihtev~ 
kasite1ty 

E.co1i 1000 kp1/]00 ml 12 000 170 18 
Untcrokokit 1000 kpl/100 m1 340 6 5 

Kemia1lisesta yksikosta 1~htevan veden pH o1i keskimaarin 
(>,7. Vertailun vuoksj mainittakoon, etta opt'imiarvo a1umii
n.ifosfaatin saostumis(:~n kannrtlta on plJ 6. 

Kokonaistypen poistoprosentti oli bio1ogisen kasitte1yn ja1-
keen 55 ja jafumospitoisuus 17 .mg/1 (tau1ukko 13). Kemia11isen yksikon 
jlilkeen arvot olivat 61 \ ja 15 mg/1, j ten typenp6isto tapah
tui paaasia1lisesti bio1ogisessa yksikossa. 

Lahtevan veden kokonaistypesta o1i suurin osa nitraattia, joka 
o1i muodostunut bio1ogisessa kasittelys a nitrifikaation kaut
ta ammoniakista. Tama o1ikin odotettavaa, s puhdistamon 

ietckuormitus oli vain 0,1 kg/kg· 1 oin n trif 
ylccnsli tapahtuu. Suurilla lietokuo lla biologiscsta 
yksi stti ltihtevlln veden kokonaistypes osa olisi 
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ammoniakkina, jonka pitoisuutta kemiallinen k~sittely ei 
myoskaan pysty paljon alentamaan). 

3.3 ALUMIINISULFAATIN ANNOSTELUMAARAN VAIKUTUS PUHDISTUSTULOKSEEN 

Tutkimuksen toisessa osassa selvitettiin alumiinin syotto
m~aran vaikutusta puhdistustulokseen. Kemikaalin syottomaa
raa muutettiin kahden viikon valein. Muut saadettavissa ole
vat prosessiolosuhteet yritettiin pitaa muuttumattomina. 
Tavanomaisilla annostelumaarilla pyrittiin koejaksot tois
tamaan 2-4 kertaa. 

Erilaisten hairioiden ym. syiden takia ohjelmaa ei kuitenkaan 
voitu viedti systemaattisesti ltipi, vaan jaksoista tuli vaih
tclevan pituisia. Listiksi osoittautui tarkkojen tietojen 
saaminen puhdistamon muuttuvista olosuhteista vaikeaksi, 
koska eraita saatoja ei voitu kontrolloida (esim. ilmalla 
tapahtuva hammennys). 

Puhdistamon tarkeimmat kuormitusarvot ja kayttotiedot tutki
musajalta ilmenevat taulukosta 16. Siita voidaan havaita, etta 
tutkimusjaksojen keskimaaraiset BOD 7-kuormat, kuten myos vir
taama, yhta poikkeusta lukuunottamatta, ovat olleet selvasti 
alle mitoitusarvojen, edelliset 13-41 % ja jalkimmaiset 29-
57 % mitoitusarvosta. 
Taulukko 15. Keskimaaraisia kuormitusarvoja Vihdin jateveden

pu~di~tamolla saostuske~ikaalin eri annostelu
maarien aikana. 

minostelumaara (gjm3) 

90 110 

Virtaama m /d 347 527 
BHK -kuorma kg/d 46 60 
Lietekuormitus (BOD7/~~SS) kg/kgd 0,14 0,13 
Lietenitoisuus ' mg/1 3260 4549 
Lietelndeksi (SVI) ml/g 86 83 

130 

521 
83 

0' 19 
4440 

90 

150 

669 
60 

0' 12 
5001 

55 

170 200 

687 1410 
87 112 

0,19 0,18 
4594 6420 

45 35 

Puhdistamon toimintaa kuvaavia tuloksia on esitetty taulukos
sa 17. Niiden mukaan nuhdistamo toimi taman tutkimuksen aika
na xastaavilla saostuskemikaalin annostelumaarilla (n. 150 
g/m ) selvasti huonommin kuin tutkimuksen ensimmaisessa osas
sa. 

Tulosten hajonta on myBs suurempi. Ilmeisesti tama johtui 
siita, etta olosuhtcet koejaksojen aikana vaihtelivat paljon. 
Vaikka kcskimafirainen puhdistustulos ali huonompi kuin aikai
scmmin, niin eraiden koejaksojen aikana saavutettiin hyvia 
tuloksia jo· kohtalaisen alhaisilla annostclumaarilla. Toden
nakoisesti tillloin myos ne puhdistamon saadot ja olosuhteet, 
joihin ei voitu vaikuttaa olivat optimaaliset. 
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Tau1ukko 17. Tu1evan, bio1ogisesti kasite11yn ja 1ahtevan 
jateved.en kok.P:n, kok.N:n, BOD 7 :n, Kl'v1n04 -1uvun 
ja SS:n keskiarvot sek~ keskiarvoista 1asketut 
poistumat a1umiinisu1faat eri annoste1umaari1-
1a Vihdin ja1kisaostus1aitoksella. 

A.nnosteiumaara (g/m3) La. at u-:-. ,.---.,---:-___,--,--,......,.._,......,....,.....,_,.....,.....,--,-~-,---------
90 110 130 150 170 

Ana1yysien lkm 2 7 

Kok.P 
Tu1eva mg/1 8,6 7,6 
Bio1ogisesti kasite1ty mg/1 4,9 5,4 
Lahteva mg/1 2,0 1 ,3 
Poistwna % 76 83 

Kok.N 
Tu1eva mg/1 36 34 
Biologisesti kasite1ty mg/1 20 22 
Lahteva mg/1 18 20 
Poistuma % 50 41 

BOD7 TU1eva mg/1 133 115 
Biologisesti kasite1ty mg/1 40 66 
Lahteva mg/1 48 41 
Poistuma % 64 64 

KMnO ·-1Uku 
ruieva mg/1 218 128 
Bio1ogisesti kasite1ty mg/1 51 45 
Lahteva mg/1 42 31 
Poistuma 9o 81 76 

ss 
Tu1eva mg/1 97 86 
Bio1ogisesti kasitelty mg/1 3 10 
Lahteva mg/1 12 7 
Poisttmla % 88 92 

16 

7,5 
5, 
1,2 
84 

32 
19 
17 
47 

160 
49 
25 
84 

194 
50 
29 
85 

102 
7 
8 
92 

26 5 

6,3 7,1 
4,4 5,8 
0,92 2,2 
85 69 

30 32 
21 29 
20 27 
30 16 

90 126 
24 22 
16 8 
82 94 

152 154 
53 58 
31 46 
80 70 

109 92 
12 22 
9 21 
92 77 

200 

3 

3' 1 
2,0 
0,24 
92 

17 
13· 
10 
41 

80 
26 
4 
95 

119 
60 
23 
81 

113 
33 
27 
81 

Huo1imatta tutkimustu1osten voimakkaasta hajonnasta voidaan 
kemia11isen yksik5n osa1ta havaita fosforin jaann6spitoisuu
den laskevan (kuva 24) annostelumaliran 1isaantyessa. Tyydyt
tavatin tu1okseen paasemiseksi tarvitti tosin aikaisempaan 
tutkimukseen verrattuna selvasti suurempi alumiinisu1faatin 
annostelumaara. Tllmti i1menee samoin Al/P-moolisuhdetta kuvaa
vastn kliyrlista (kuva 25). 



Kok.P 
mg/1 

2.0 

to 

0,6 

47 

Kuva 24. Kemiallisesta yksikost~ l~htev~n jateveden kok. P:n 
riippuvuus kemikaaliannostuksesta Vihdin j~lkisaos
tuslaitoksella. Suluissa nayttciden lukumaara. 

Kok.P 
mg/1 

3.0 X 

2,0 

1.f» 

1.0 

X 

X 

)0( X )( 

X X 

X 

10 ,, '\2 
Al/P lmo\/moll 

Kuva 25. Kemiallisesta yksikosta lahtevtin jtiteveden kok.P:n 
riippuvuus Al/P-moolisuhteesta Vihdin jalkisaostus
laitoksella. 

BOD 7 (kuva 26) suhteen puhdistustuloksissa on myos nahtavissa 
sclvU parancmjncn kcmia1lisessa yksikossa annostelumaaran 
lisatintyessJ. Sensijaan klintoainecn poistumalla kemialli
sessa yksikossli ei oJlut minkalinlaista riippuvuutta annoste
Itl m H a r ti ~in • 
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Yhteenvetona saostuskemikaalin annostelumij~r~n vaikutuksesta 
puhdistustulokseen jalkisaostuslaitoksessa voidaan todeta, 
etta BOD 7 ja kok.P:n asalta keskim~ar~iset puhdistustulokset 
paranevat annostelum~aran lisaan~yessa. Kuitenkin tavalli
sia annastelumaaria (100-200 g/m ) kaytettaessa veden laatu, 
puhdistamon saadot, hairiot jne. saattavat vaikuttaa puhdis
tustulokseen yhta merkittavasti kuin annostolumaaran muutta
minen. 

Kuva 26. Kemiallisesta yksikosta lahtevan jateveden BOD 7 :n 
riippuvuus kemikaaliannostuksesta Vihdin jalkisaos
tuslaitoksella. 

3.4 SIMULTAANISAOSTUSKOKEILU 

Tutkimuksen loppuvaiheessa suoritettiin viela kokeilu, jossa 
myos jalkisaostuslaitoksen biologiseen yksikkoon syotettiin 
saostuskemikaalia (ferrosulfaattia) eli sita ajettiin rinnak
kaissaostusperiaatteella. Kemiallisen yksikon saostuskemikaa
lina kaytettiin edelleen alumiinisulfaattia 

Aluksi simultaanisaostuskemikaalin annostelu suoritettiin 
kasin kulvasy5ttona ilmastusaltaan alkupaahan muutamia ker
toja paivassa. Aktiivilietteen totuttamiseksi ferrosu~faa~in 
sy6tt5a lisattiin vahitellen alkaen arvosta 8 kg/d el1 no1n 
20 g/m3. Varsinaisessa kokeessa totutusvaiheen jalkeen ferro
sulfaatti syotettiin laitoksen hiekanerottimeen 10 %:sena 
liuoksena ka1vopumpuJla, jota ohjattiin virtaaman mukaan. 
Kokeilujakson aikana muutettiin kemikaaliannostuksia simul
taani- ja jalkisaostuksessa seuraavast : 

Pvm 

9 . 5 . - 1 4 . 5 . 
14.5.-21.5. 
2 1 . 5 . - • 6 • 
3.6.-16.6. 

Simultaanisaostus 
crerrosu]~aatti) 

g/m· 
100 
100 
100 

r 
,) 

Jalkisaostus 
(alumiini3u1faatti) 

g/m 
150 
100 

50 
50 
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P u b d i s t u s t u 1 a k s e t 

Tulokset on esitetty taulukossa 18 ja kuvissa 27-30. 

Lietteen totutusvaibeessa, jolloin ferrosulfaatin syottoa 
vabitellen lisattiin, buomattiin, etta biologisen yksikon 
pubdistustulos fosforin subteen parani buomattavasti (kuva 
27). Kiintoaineen ja BOD :n subteen (kuva 28) tulos buononi. 
Typen poistoon simultaani~aostuksen kaynnistamisellli c1 
ollut rnerkittavaa vaikutusta. 

tO 

120 

g/ml 

ALUMIINISULFAA'l'IN Sl'OTTO 1SO g/ml 

o--o iU~IiVA VESI 

f::lt.---t:l, BIOLOGIUSTI I'UHOISHtTTU YUI 

Q--0 LAHTEVA VE!il 

~1 H 2S 21 1 1 S 1 9 11 
MAALISKUU 

170 

100 

Kuva 27. Fosforipitoisuudet simultaanisaostuskokeilun kayn
nistysvaiheessa Vihdin jalkisaostuslaitoksella. 

100 

'1!0 

100 

D--0 TULEVA VE'SI 

1>---D. S!OLOGISESTI PUHOIS.fETTI.I VE'SI 

Q--0 LAHlEVA VESI 

0~~~~~==~~~~~~~~~~~~--~~--~ 
'24 2~ 7\l '30 1 l S 7 9 11 11 1S 17 19 21 1) 1S 17 1 9 11 1'3 

TAMMIKUU HELMIKUO MAA!.ISKUU 
170 

110 

FERRCSULFoAliN sv6no :IT' 

l 
._A_LU....,.M""'""'rr..,..,.Nt"""s-ut""""FA-Al'IN svllno 1So gtm3 

8. B?~1 -analyy~it_si~~lt~anisaostuskokeilun kaynnistys
Vdlheessa V1hd1n Jalkisaostuslaitoksella. 
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9 , 13 
Toukokuu 

I , oo 
fERROSOH.AATIN SVOTTO g/ml 

I I 
HO 100 

ALVMIINISVLFAATIN SY01TO g/mj 

50 

o--o TVLEVA VESf 

~ BIOLOGISESTI PIJH0151ETTV VI!.SI 

o--o LAHTEVA VESI 

Kuva 29. Fosforipitoisuudet simultaanisaostuskokeilussa 
Vihdin j~lkisaostuslaitoksella. 

100 

Q--0 TVlEVA VESI 

6--(:> lliOLOI>. PVHDISTETT!.I VESI 

Q--Q LAHTEVA VESI 

0'-'-i,...:.,.:::=~-.-····-...,.-.-~-..----.---,..-...--~--.---...-----
10 12 t4 1& 1ll lO 2 2 2~ 

lOUKOKUlJ 
11> ;u Jo , J s 

KESilKUU 

Ku v ti 3 0 . 

1Sll 100 
AlUHIINISUI.FAATIN SVOTTO g/m3 

50 

BOD
7

:n muuttuminen simultaanisaostuskokcilussa 
Vihtlin jtilkisaostuslaitoksella. 
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Totutusvaiheessa biologisesti puhdistetun veden ammoniakki
pitoisuus alkoi kasvaa ja nitraattipitoisuus laskea eli siis 
nitrifikaatio estyi. On vaikea sanoa, johtuiko ttimli liian 
nopeasta ferrosulfaatin annostelumaaran lisayksesta vai jos
tain muusta seikasta. Virtaamassa tai muissa orosessio1osuh
teissa ei tal1oin tapahtunut suuria muutoksia.- Samanaikainen 
puhdistustuloksen huononeminen BOD 7 :n suhteen viittaisi kui
tenkin 1iettecn hairiintymiseen. 

Varsinaisessa kokei1ujaksossa 1ahtevan veden fosforipitoisuus 
on o11ut keskimaarin alueella 0,22-0,76 mg/1 (tau1ukko 18), 
mika on 1aitoksen takuuarvon (0,8 mg/1) a1apuole11a. Bio1ogi
sesti puhdistetun veden fosforipitoisuus on ol1ut keskimaarin 
alueclla 0,46-1,2 mg/1, joten yksinomaan simultaanisaostuk
sella takuuarvoa ei ole aina saavutettu. 

Taulukko 18. Kayttotietojen ja analyysitulosten keskiarvoja 
simultaanisaostuskokei1usta Vihdin jalkisaostus-
1aitokse11a. 

Laatu Koe 1 Koe 2 Koe 3 Koe 4 

Annostelu,ferrosulfaatti mg/1 100 100 100 75 
alumiinisu1faatti mg/1 150 "100 50 50 

Naytteiden lukumaara 3 3 7 5 

Kok.P, tu1eva mg/1 5,8 6,4 8,8 8,7 
bio1ogisesti kasitelty mg/1 0,46 0,50 1 '1 1 '2 
Hihteva mg/1 0,24 0,22 0,76 0,51 
poistuma (I 

1J 96 97 91 94 

Liuk.P,tu1eva mg/1 4,5 3 '1 5,9 4,0 
bio1ogisesti kasite1ty mg/1 0,29 0,43 1 ,0 1 ,0 
lahteva mg/1 0' 17 0' 14 0,39 0' 18 
poistwna % 96 95 93 96 

Kok.N, tuleva mg/1 28 34 36 
biologisesti kasitelty mg/1 22 25 22 
lahteva mg/1 20 26 23 
poistuma % 29 24 36 

BOD7, tu1eva mg/1 125 114 121 154 
biologisesti kasite1ty mg/1 5 6 15 46 
lahteva mg/1 2 8 13 26 
poisttuna % 98 93 89 83 

rJv1nO 4 ,...Juku, tul eva mg/1 153 231 2"10 
· bio1ogisesti kasitelty mg/1 41 39 44 

H:ihtevti mg/1 30 37 38 
poistuma q. 80 84 82 0 

ss, tuleva mg/1 113 150 80 
biologisesti kasitelty mg/1 29 31 8 12 
lahteva mg/1 20 34 10 11 
poistuma 0.. 82 93 86 0 

-------~""---·------~- .~. -"~--·---~- --,~-~--~---~--·- ·---~"------~--·-
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L~htevtin veden ja my6s biologisesti puhdistetun veden BOD 7 on ollut keskimaarin pienempi kuin laitoksen takuuarvo 20 
mg/1 muulloin paitsi 6-16_6, jolloin kaytettiin simultaani
saostu3kokeilun pienimpia kemikaalim~aria (ferrosulfaattia 
75 g/m ja alumiinisulfaattia 50 g/m ). 

Puhdistamon kokonaistehoja simultaanisaostuskokeilun aikana 
ja normaalitilanteessa tavallisena jalkisaostuslaitoksena 
voidaan verrata, kun tarkastellaan taulukoita 17 ja 18. Ver
tailua suoritettaessa norm3alitilantee i katsotaan alumiini
sulfaatin annostus 150 g/m . Tulosten mukaan lahtevan veden 
keskimaarainen fosforipitoisuus on koko simultaanisaostusko
keilun ajan ollut pienempi kuin normaalitilanteessa. 

Vastaavasti poistoprosentit ovat simultaanisaostuksen aikana 
ol ~ ee~ korkeamp ~a. ~OD J .=. n suh ~~en on t ilann~ o ~ 1 u ~ .. sama. 
pa1ts1 6-16.6, Jolloln kaytett11n koke lun p1en1mp1a kemlkaa-
limaaria. Tall6in lahtevan veden BOD 7 on ollut suurempi kuin 
normaalitilanteessa. 

Typenpoisto on simultaanisao~tuskokeilun aikana pysynyt yhta 
alhaisella tasolla kuin normaalitilanteessa eli alueella 20-
40 %. Lahtevlin veden kiintoainepitoisuus on kokeilun aikana 
ollut suurempi kuin normaalisti eli simultaanisaostuksen ai
kana keskimaarin alueella 10-34 mg/1 ja normaalisti keskimaa
rin 9 mg/1. 

Yhteenvetona kokeilun tuloksista voidaan sanoa, etta siiliul
taanisaostuksella voitiin tehostaa laitoksen kokonaispuhdis
tustehoa BOD 7 :n ja fosforin subteen. Ku~ simultaanisaostuk
sessa kaytettiin ~~r~osu~faat~ia 100 gim ~<:t lis~ksi ~~lki~ .. 
saostuksessa alum11n1sulfaatt1a 50 g/m , n11n al1tett1~n v1ela 
laitoksen takuuarvot . . 

K e m i k a a 1 i k u s t a n n u k s e t 

Normaalitapauksissa Vihdin puhdistamol!a on kaytetty jalki
saostukseen alumiinisulfaattia 150 g/m ·- Simultaanisaostus
kokeilussa laitoksen takuuarvot alitettiin, ~un biologisessa 
yksi~~s~a kaytet~iin ferr~sul~aattia ~00 ¥1m _ja kemiallisessa 
alum11nisulfaatt1a 50 g/m·. Ferrosulfaat1n h1nta (15.9.1977) 
ilman liikevaihtoveroa ja kuljetuskustannuksia on 50 mk/t ja 
alumiinisulfaatin 356 mk/t. Jos kaytetaan puhdistamolle kul
jetetun ferrosulfaatin lopullisena hintana 100 mk/t ja a~u-
mi in isu 1 fa at in 4 50 mk/t seldi olctetaan vi rtaamaks .i 500 m /d, 
niin saadaan seuraavat kemikaalikustannukset: 

Jtilkisa~stus:alumiinisulfaattia 
150 g/m 
Sirnultaanisaostus ja ja!kisaostus: 
ferrosulfaattia 100 g/m ~a 
alurniinisulfaattia 50 g/m 
Simultaanisaostus: 

rrosulfaattia 100 g 

6,8 

3,3 

1 0 

mk --a 

12 400 

6 000 

1 800 
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Kemikaalikustannukset vahenevat siis noin puole1la, jos si
multaanisaostus otettaisiin kayttoon ja samalla vahennettai
siin jalkisaostuskemikaalin maaraa. On kuitenkin otettava 
huomioon, etta tal1oin saavutettava saasto (noin 6 000 mk 
vuodessa) on vain pieni osa laitoksen kayttokustannuksista, 
jotka esimerkiksi vuonna 1976 olivat noin 145 000 mk. 

Mainittakoon, etta tassa yhteydessa ei ole kasitelty simul
taanisaostuksen aiheuttamia investointikustannuksia eika mah
dollisia vaikutuksia lietteenkasittelyyn. Lisaksi menetelmia 
verrattaess·a on syyta muistaa, etta laitos tulee monimutkai
semmaksi, jos siihen 1isataan uusi prosessi. Toisaalta kay
tettaessa kahta erillista saostusyksikkoa ne toimivat tois
tensa varmentajina hairioti1anteissa. 

3.5 ZETA-POTENTIAALIMITTAUKSET 

3.51 

3 .. 52 

Yhteistyossa Kemira Oy:n thltkimuskeskuksen kanssa suoritettiin 
Vihdin kirkonky1an jatevedenpuhdistamolla jalkisaostustutki
musten yhteydessa koe, jossa tutkittiin biologisesti puhdis-
tetun jateveden kolloidien zeta-potentiaalin muuttumista-jal
kis~ostuksen yhteydessa. 

Z e t a - p o t e n t i a a 1 i n m a a r i t e 1 m a 

Veden kol1oidihiukkasi11a on yleensa negatiivinen sahkovaraus, 
jonka ansiosta ne adsorboivat pinnal1een vastakkaismerkkisia 
ioneja. Nama kiinteaksi kerrokseksi sitoutuvat ionit eivat 
sintinsa kumoa itse kol1oidien varausta. Se keraa edel1een 
ymparilleen ionipi1ven, joka ulospain mentaessa harvenee ja 
loppuu. Nain muodostuu veden ja kiint~asti sitoutuneen ioni
kerroksen va1i11e potentiaaliero, jota nimitetaan zeta-poten
tiaa1iksi. 

Ko1loidihiukkasten samanmerkkinen varaus estaa niiden yhtymi
sen ja saostumisen. Kun zeta-potentiaali sopivi11a e1ektro
lyytei11a neutra1oidaan tai riittavasti pienennetaan, niin 
hiukkaset pystyvat 1iittymaan suurcmmiksi kappa1eiksi ja 
erottumaan vedesta saostumalla (16,17). 

A i k a i s e m p i a t u 1 o k s i a 

Kirja1Jisuuden mukaan (16) kolloidien koagulaatio-om:inaisuudet 
eri zeta-potcntiaalialueilla ovat seuraavat: 

maksimikoagulaatio 
erittain hyva koagulaatio 
kohtalainen koagulaatio 
koagulaation kynnys 

Zeta-potentiaa1i 

+ 3 - 0 
- 1 - - 4 
- 5 - -10 
-11 - -20 

Puhdistustuloksen suhtecn optimi zeta-potentiaali voi kuiten
kin sattua muulle kuin maksimikoagulaation aluee11e. Esimer
kiksi mainttakoon tutkimus (18), jossa jlitevetta saostettiin 
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ferriraudalla ja havaittiin, ett~ orgaanisen hiilen poiston 
suhteen optimizeta-potentiaali oli -8 mV .. 

Tutkimuksen mukaan (18) biologisesti puhdistetun jateveden 
kolloidien keskimaarainen zeta-potentiaali on ollut alueella 
-23,5-·-31,5 mV. 

S u o r i t e t u t k o k e e t 

Zeta-potentiaali maaritettiin naytteistl, jotka otettiin 
biologisen yksikon selkeytysaltaasta ja kemiallisen yksikon 
flokkausaltaasta. Tulokset on esitetty taulukossa 19. 

Taulukko 19. Zeta-potentiaalin muuttuminen jalkisaostuksessa. 

Naytteenottopaikka 

Biol.yksikon selkeytysallas 
Kem.yksikon hammennysalla3 
(Al-sulf.annostus 130 g/m ) 
Kem.yksikon hammennysalla3 
(Al-sulf.annostus 160 g/m ) 

Zeta-potentiaali 
mV 

-:21 ,9 

-16,0 

- 9,4 

pH 

7,2 

6,7 

6,8 

Laitoshavaintojen lisaksi suoritettiin myos astiakokeita 
1 l:n dekanterilaseissa, joissa pikasekoitus tapahtui lasi
sauvalla ja hammennys sarjasekoittajal Tulokset on esi
tetty taulukoissa 20 ja 21 seka kuvassa 31. 

Taulukko 20. Zeta-potentiaalin ja jaannosfosforin riippuvuus 
kaytetysta alumiinisulfaattimaarasta jalkisaos
tuksessa ilman pH:n sliatoa (astiakoc). 

Zeta-potentiaali PO -P 
Al-sulfaatin P1kasekoituksen Hfunmennyksen· 4 

~u1n~stus pH jalkeen jalkeen 
g/m' mV mV mg/1 

7,2 -21,9 4,6 
60 6,9 -14,5 
80 -'13 ,3 -18,6 

I 00 6,9 -12,9 -14,6 0,9 
120 6,8 -12,8 -15,3 
'140 6,8 -12,0 -11,6 0,5 
150 6,7 -10,7 -12,8 
160 6,7 - 7,9 
180 6,6 - 6,0 
200 6,6 - 5,9 
220 6,6 - 5,0 
250 6,5 - 1 '1 
300 6,4 + 2,0 



55 

Taulukko 21. Zeta-potentiaalin ja j~tlnnosfosforin riippuvuus 
kaytetysta alumiinisulfaattimaarasta ja pH:sta 
jalkisaostuksessa (astiakoe). 

Al-sulfaatu1 H2so4:n 
ann~stus ann~stus 
g/m g/m 

60 150 
80 140 

100 120 
120 110 
140 "100 

100 210 
120 190 
140 190 
160 ·tso 

100 240 
120 240 
140 230 

Zeta-potentiaali 
Pikasekoituksen Hammennyksen 

pH j'alkeen 
mV 

6' 1 -17,6 
6 '1 -15,2 
6' 1 -14,6 
6 '1 -13,6 
() ' 1 -12,3 

5,5 -11 '7 
5,5 - 8 '1 
5,5 - 5,2 
5,5 - 4,9 

5,0 - 5,7 
5,0 - 4,7 
4,9 - 2 '1 

pH ::6.4 ... 6.9 ( si:iatomi:iti:in) 

pH :6.1 · 

pH: S.S 

jalkeen 
mv 

-13,4 
-12 '1 
-·1o 8 ' ' - 9,8 

- 5,8 
- 3,2 
- 2,7 

P04-P 
mg/l 

1.5 

1.0 

0.5 

60------·--;·&--- , ?:o ··26a·------2 ·--3l>o-~~~iinl ~ 

sulfootin onnostus gtml 

PO -P 4 

mg/1 

1 ,4 
0,8 
0,4 
0,3 

0,9 

0,2 
0' 1 

0,6 
0,3 
0' 1 

Ku ~~ l. ~~ct - otentinaJ Ja jaannosfosfor r ippuvuus 
<-1 lum i i s u 1 fa at in ann o s s est a j ~i 1 k is a o s t u k s e s sa 
(as t ia koe). 
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Tulosten perusteella voidaan todeta, ett~ Vihdin puhdistamolla 
biologisesti puhdistetun j~teveden kolloidien zeta-potenti
aali on ollut -21,9 mV, joka on samaa suuruusluokkaa ~uin 
kirjallisuuden arvot. Kemikaaliannostuksella 130 g/m poten
tiaali on laskenut ar~oon -16,0 mV (koagulaation kynnys) ja 
annostuksella 160 g/m arvoon -9,4 mV (kohtalainen koagulaa
tio) . 

Astiakokeiden tulosten perusteella kohtalaisen koagulaation 
alue (-5 - -16 mV) 3aavutettiin, kun alumiinisulfaatin annos
tus oli yli 150 g/m . Zeta-potentia~ i kumoutui t~ydellises
ti vasta annostuksella 250 - 300 g/m . Potentiaalin pienen
tamiseen tarvittiin vahemman alumiinisulfaattia, kun pH·ta 
laskettiin rikkihapon avulla. Alemmassa pH:ssa saavutettiin 
my5s pienempiH ja~nn5sfosforipitois sia. 

4. P U H D I S T U S T U L 0 K S I A KAY T 0 S S A 0 L E -
V I L T A J A L K I S A 0 S T U S L A T 0 K S I L T A 

Jalkisaostuslaitosten toimintaa kuvaavat tulokset on keratty 
vesihallitukseen l~hetetyistli vuosien 1975-79 velvoite- ym. 
tarkkailutuloksista. Tall5in Suomessa oli kaytossa yhteensa 
19 jalkisaostuslaitosta. Suurin osa naista oli valmistunut 
vuosien 1974 ja 1975 aikana, joten laitosten kuormitusaste 
oli viela verrattain matala. Keskimaarainen hydraulinen kuor
mitusaste oli 55 %. Jalkisaostuslait ista yksi oli mitoi
tettu 50 000 asukkaalle ja muut puhdistamot olivat selvasti 
pienempia. Naiden mitoitusasukasvastineluvut jakaantuivat 
melko tasaisesti valille 1200-16 000 asy:a. 

Useimmilla puhdistamoilla kaytettiin saostuskemikaalina joko 
pelkastaan alumiinisulfaattia jalkisaostusyksikossa tai fer
rosulfaattia biologisessa yksik5ssa j kalkkia kemiallisessa 
yksikossa. Koska kaytettyj~ saostuskemikaaleja on samankin 
vuoden aikana vaihdeltu ei puhdistamo a voitu tarkastelussa 
jaoitella kaytetyn saostuskemikaalin mukaan. 

Puhdistamokohtaiset tulokset on esitetty taulukossa 22. Ne 
on laskettu 12-42 tarkkailutuloksesta. Useimmilla puhdista
moilla tarkkailutulokset perustuvat virtaamaan verrannolli
siin 24 h:n kokoomanaytteisiin. Laitosten keskiarvotuloksis
ta lasketut jalkisaostuslaitosten keskimaaraista toimintaa 
kuvaavat tulokset on esitetty taulukossa 23. 

Taulukko 23. Suomalaisten jalkisaostuslaitosten (19 kpl) 
keskimaarainen toiminta vuosina 1975-79. 

BOD 7 Kok.p 
Kok.N 

Tuleva 
jatevesi 
(mg/1) 

1 81 
8,9 

38 

Lahteva 
j~tevesi 
(mg/1) 

1 1 
0,72 

2 

Poistuma 

(%) 

93 
91 
38 



Taulukko 22 . J~1kisaostuslaitosten mitoitustiedot seki keskimiir~iset kuormitusarvot ja puhdistus
tu1okset \~osi1ta 1975-79. 

PuhJistamo Rak. 
vuosi 

Alajjrvi 1976 
Ilonka i oki 1975 
J o c n s llll , K u hans .-::1 o 1 9 7 5 
Joutseno,Kcskusta -1975 
Karjaa-Pinjainen 1974 
Ka r k k i 1 a 19 7 4 
Korpi1ahti 1975 
Kurikka 1975 
Laukaa 1975 
Lohja mlk.,Pe1toniemil975 
NL1rpio· 1975 
Ori"vesi 1975 
Petaj aves i 1975 
PolvijUrvi 1974 
Vihti,kk 1974 
Vihti,~ummela 1976 
Vahakyx:o, Merikaarto 1976 

. . . ,.... .. JIDD.., -Kok.P ~KoK:.N 
M1to1tusarvot VIrt~lOJ111 1ulok- Naytt. 
AVl V1rtaama nliytt.-otto-:- set 1km Tul. Lliht. Poist. Tu1. Lliht. Poist. T'ul. Uiht. Poist. 
(eisy) (m3 /d) p~ivina vuos il ta Jmg[l)__Qng/_1) (%) (mg/1) (mg/1) (%) · (mg/1) (mg/1) (~) 

4530 3250 560 76-79 18 160 10 94 9.4 0.44 95 37 23 38 
1500 410 370 75-78 24 453 22 95 7.6 1.3 83 60 46 23 

50000 22000 16600 75-78 42 202 22 89 7. 2 0. 86 88 38 Z·l . 3 7 
7400 4296 2400 75-78 31 146 16 89 7.6 0.60 92 39 25 36 

11250 5700 4200 75-78 39 91 12 87 5.6 0.52 91 24 15 38 
10000 2600 3000 75-78 25 113 6 95 6.3 1.1 83 30 18 40 

1700 720 600 75-78 23 235 8 97 9.6 0.82 91 45 27 40 
12000 5000 2000 75-78 24 277 14 95 12.7 0. 58 95 41 21 49 
5000 2100 800 75-78 13 244 7 97 21.1 1.6 92 49 27 45 

10000 4180 1860 76-78 17 79 5 94 5.2 0.28 95 23 14 39 
4500 2100 540 75-79 15 88 4 95 6.4 0.22 97 27 21 22 
6200 3900 1730 76-79 18 243 17 93 12.3 0.63 95 48 23 52 
2000 900 280 75-73 20 206 7 97 10.9 0.40 96 38 26 32 
1500 525 510 75-78 13 151 15 90 9.0 0.58 94 36 20 44 
3200 800 500 75-78 17 122 8 93 7.9 0.90 89 34 18 47 

12000 45000 1980 76-78 14 111 5 95 7.8 0.65 92 32 24 25 
1200 360 65 76-79 12 74 6 92 6.1 0.99 84 36 28 22 

Ln 
-.J 
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J~lkisaostuslaitokset ovat toimineet sangen hyvin. Eri puh
distamoiden l~htev~n jateveden keskim&&rHiset BOD 7-arvot 
vaihtelivat valill~ 4-22 mg/1 (keskiarvo 11 mg/1) ja BOD 7-
poistumat v~lilla 87-97 % (keskiarvo 3 %) . Keskimaaraiset 
j~ann6sfosforipitoisuudet olivat vali 1~ 0,22-1,6 mg/1 
(keskiarvo 0,72 mg/1) ja fosforipitoisuudet valilla 83-97 % 
(keskiarvo 91 %) . 

Vertailun vuoksi mainittakoon, etta Ruotsissa vuosina 1971-
1973 tehtyjen tutkimusten (15) mukaan 33 alumiinisulfaattia 
kffyttav~n jalkisaostuslaitoksen keskimaaraiset reduktiot 
olivat: BOD 7 93% (j~annos-BOD 7 12 mg/1), kok.P 93% (j~~n
nosfosfori u,s mg/1) ja kiintoaine 93 % (jaannoskiintoaine 
15 mg/1). Puhdistamoiden kuormitus vaihteli 50-70 % mitoitus
kuormituksesta. 

5. J 0 H T 0 P A AT 0 K S E T 

Suomessa k~ytoss~ olleet j~lkisaostuslaitokset ovat toimineet 
lilhes poikkeuksetta varsin hyvin. Saostuskemikaaleina n~ill& 
laitoksilla on k~ytetty alumiinisulfaattia, kalkkia ja ferro
sulfaattia. Tulosten mukaan BOD -reduktioiden keskiarvot 
vaihtelivat eri puhdistamoilla 8t-97 % ja l~htevan j~teveden 
BOD 7 :t 4-22 mg/1. Fosforin poistumat vaihtelivat 83-97 % ja 
lahtevan j~teveden fosforipitoisuudet 0,22-1,6 mg/1. 

Lis~ksi voitiin suoritetuista tutkimuksista tehd~ seuraavat 
alumiinisulfaattijalkisaostusta koskeyat havainnot: 

Orgaaninen aine poistui suureksi osaks (80-90 %) jo jalki
saostuslaitoksen biologisessa yksik6ssa. J~ljelle jaav~sta 
maar~stti kemiallinen yksikko ~ahensi tehokkaasti kiinteaa 
orgaanista ainetta, mutta huonosti liuennutta. 

Osa fosforia (15-35 %) poistui jo jalkisaostuslaitoksen ak
tiivilieteyksikossa . P~aasiallinen sforinpoisto tapahtui 
kuitenkin vasta kemiallisessa yksikossa, joka vHhensi tehok
kaasti seka kiintoaineessa olevaa etta liuennutta fosforia. 

Typenpoiston kannalta jalkisaostuslaitoksen kemiallisella 
yksikolla all hyvin v~h~n vaikutusta. 

Hammennystekijoiden vaikutus kemiallisen yksikon toimintaan 
osoittautui tutkituilla parametrien saatoalueilla pieneksi. 
Kun hammennyksen voimakkuus kasvol nollasta saavutcttiin no
pcasti maksimipuhuistustcho, jonka jalkeen tulos jossain m~a
rin huononi. Hammennysparametreilla on varsin laaja s~ato
aluc, jolla saavutetaan kohtalaisen hyva puhdistustulos. 

Hyva puhdistustulos saavutettiin kun G-arvo ali ensimmaisessa 
hlimmennysaltaassa 42-62 1/s ja toisessa h~mmennysaltaassa 
15-21, viipymti 10-30 min seka Gt-arvo vli 20 000. Nama G- ja 
Gt-arvot saavutettiin, kun 1. h~mmentimen kierrosnopeus oli 
20-28 r in ja 2. h~mmentimen kierrosn ali 0-14 r/min. 

Sa os tuskcmi kaa 1 in annos tc 1 umiia rbin 
okseen todettiin, ett~ BOD 7 :n a 

yks stfi ltihtcviln jtiteveden kesk 

csta puhd stustu
osalta kemiallisesta 

tHi.nnos 
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laskivat annostelun lisaantyessa. Sen sijaan annostelun nos
taminen ei pienentanyt ja~nnoskiintoaineen maarati. Tama 
johtuu ilmeisesti siita, etta annostelukemikaali itsessaan 
lisaa kiintoaineen maaraa, joka sitten osittain karkaa lah
tevan jateveden mukaan. 

Virtaaman kasvaessa huononi kemiallisen yksikBn puhdistus
tulos kok.P:n, BOD 7 :n ja SS:n suhteen mutta pintakuorman 
pysyessa valilla 0,5-1,7 m/s virtaaman vaikutus puhdistus
tulokseen ali kuitenkin vahainen. 

Jalkisaostuslaitoksen eraana ajoittaisena huonon toiminnan 
syyna ali se, etta nitrifikaation ja saostuskemikaalin vai
kutuksesta jateveden pH kemiallisessa yksikBssa laski lii
kaa. Jos kemikalioidun jateveden pH laski alle viiden, niin 
fosforin poisto heikkeni huomattavasti ja loppui kaytannolli
sesti katsoen ko~onaan, kun pH laheni neljaa. 

Jalkisaostuksen kemiallises~a yksikossa syntyi poistettavaa 
lietetta n. 40 g/jatexesi-m , kun alumiinisulfaatin annnos
telumaara oli 100 g/m . 

Jalkisaostuslaitoksessa saostuskemikaalikustannuksia voitiin 
pienentaa siten, etta laitoksen biologista yksikkoa ajettiin 
ferrosulfaattia kayttaen rinnakkaissaosteisena ja samalla 
vahennettiin alumiinisulfaatin sy6ttoll kemiallisessa yksi
kossa. Nain saavutettiin laitoksen takuuarvot 50 % pienem
min saostuskemikaalikustannuksin (vuoden 1977 hintojen mu
kaan) kuin pelkastaan alumiinisulfaattia kayttaen. 
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