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Mekaanisessa jätteenkäsittelyssä muodostuvien metallijakeiden arvo on sitä suurempi mitä 

puhtaampia jakeet ovat, ja toisaalta prosessissa muodostuvien rejektien käsittelykustannuk-

set ovat sitä korkeammat mitä sekalaisempi rejektin koostumus on. Jätteenkäsittelyn erotte-

lutehokkuuden parantamiseen ajavat myös jätteenkäsittelyä koskevan lainsäädännön kiris-

tyminen ja korkeat jätteen kierrätystavoitteet. 

 

Tässä työssä tarkastellaan tavanomaisesta jätteestä kierrätyspolttoainetta valmistavassa me-

kaanisessa jätteenkäsittelyssä muodostuvien ilmaluokittimen raskasjakeen sekä magneetti- 

ja pyörrevirtaerottimien metallijakeiden puhtauden parantamista vesierottelutekniikalla. Ve-

sierotuksen soveltumista arvioidaan selvittämällä jakeiden sisältämien vettä tiheämpien ma-

teriaalien putoamisnopeus vedessä kokeellisesti ja laskemalla. Saatujen nopeustulosten pe-

rusteella vesierottelulla voitaisiin osin erotella kelluvien ja uppoavien materiaalien lisäksi 

myös jakeiden uppoavia materiaaleja eri jakeisiin. Kappaleiden muodon ja koon suuri vaih-

telu heikentää uppoavien materiaalien tiheyteen perustuvan erottelun tarkkuutta. Tulosten 

perusteella vesierottelu soveltuu paremmin raskasjakeen kuin metallijakeiden jatkokäsitte-

lyyn.  
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The value of metallic fraction of mechanical waste treatment is the higher the more pure the 

fraction is. On the other hand, further treatment of the process rejects is more expensive if 

the reject contains great variety of different materials. The separation efficiency of mechan-

ical waste treatment grows more important as the concerning legislation becomes stricter 

and the waste recycling goals are higher. 

 

The goal of this Master’s Thesis is to examine the potential of wet separation in improving 

the purity of the heavy reject of the air classifier and the metallic fractions of magnet and 

eddy current separators of a mechanical waste treatment process where solid recovered fuel 

is produced from conventional waste. The potential is evaluated by determining the experi-

mental and the calculated in-water falling velocities of the reject materials, which have 

higher density than water. The acquired falling velocities suggest that in addition to separat-

ing the fractions based on whether they sink or float, the sinking materials can be separated 

into different fractions by wet separation. The great variation of shape and size of the parti-

cles to be separated can cause difficulties in separation based on the material densities. Ac-

cording to the results, the air classifier heavy reject has better potential for wet separation 

than the metallic fractions. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Symbolit: 

 

dP kappaleen halkaisija       [mm] 

dP,EQ kappaleen tilavuutta vastaavan pallon halkaisija  [m] 

g painovoimavakio        (9,81 m/s2) 

s matka         [m] 

t ajan hetki         [s] 

u hetkellinen nopeus putoamissuuntaan    [m/s] 

 

CA lisätyn massan kerroin        (CA=2,0) 

CD muotokerroin        [-] 

D sylinterin halkaisija       [mm] 

FAM lisääntyneen massan aiheuttama voima    [N] 

FB noste          [N] 

FBa Bassetin voima        [N] 

FD vedenvastus        [N] 

FD ∞ vedenvastus rajattomassa tilassa     [N] 

FG painovoima         [N] 

I kappaleen leveys        [m] 

KF seinämän vaikutusta vedenvastukseen kuvaava kerroin [-] 

L kappaleen suurin pituus      [m] 

Re Reynoldsin luku        [-] 

S kappaleen paksuus       [m] 

U kappaleen nopeus suhteessa väliaineeseen   [m/s] 

VP kappaleen tilavuus       [m3] 

 

ρP kappaleen tiheys        [kg/m3] 

ρM väliaineen tiheys        [kg/m3] 

ρ’ kappaleen tiheyden ja väliaineen tiheyden suhde  [-] 

υ väliaineen kinemaattinen viskositeetti    [m2/s] 

λ seinämän vaikutusta kuvaava kerroin    [-] 
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Lyhenteet: 

 

ABS  akryylinitriilibutadieenistyreeni 

CaCl2 kalsiumkloridi 

CaLS  kalsium-lignosulfaatti 

C&IW kaupallinen ja teollisuusjäte 

C&DW rakennus- ja purkujäte 

EtOH  etyylialkoholi 

HDPE korkeatiheyksinen polyetyleeni  

MIBC metyyli-isobutyylikarbinoli 

MSW yhdyskuntajäte 

NIR  near infrared  

PE-HD korkeatiheyksinen polyetyleeni 

PE-LD matalatiheyksinen polyetyleeni 

PET  polyetyleenitereftalaatti 

PP  polypropeeni 

PS  polystyreeni 

PVC  polyvinyylikloridi 

SER  sähkö- ja elektroniikkaromu 

SRF  solid recovered fuel, kierrätyspolttoaine 

TOC  total organic carbon, jätteen sisältämä orgaaninen hiili 
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1 JOHDANTO 

 

Jäte sisältää paljon materiaaleja, joita voidaan käyttää hyödyksi materiaalina tai energiana. 

Jätteen koostumus kuitenkin vaihtelee, ja arvokkaiden ja hyödyllisten aineiden pitoisuus jä-

temateriaalissa voi olla pieni, mikä hankaloittaa niiden hyödyntämistä. Jätteeksi päätyneissä 

tuotteissa on usein käytetty useita materiaaleja, jotka ovat yhdistettynä toisiinsa. Erilaisilla 

käsittelyprosesseilla jätteestä voidaan erotella jakeita, jotka ovat helpommin hyödynnettä-

vissä materiaalina ja energiana. Jätteen käsittelyllä voidaan myös vähentää jätteen vaaralli-

suutta, ja yhteiskunnan kannalta toimiva jätehuolto on merkittävä myös siksi, että puutteel-

linen jätehuolto on riski terveydelle. 

 

Jätemateriaalin polttoarvoa parannetaan valmistamalla siitä kierrätyspolttoainetta mekaani-

sella käsittelyprosessilla, jossa eri yksikköprosessien avulla jätteen palakokoa ja koostu-

musta muokataan yhdenmukaisemmaksi ja siitä poistetaan arvokkaita, polttoon kelpaamat-

tomia tai polttoprosessia haittaavia materiaaleja. Jätteen palakokoa pienennetään murskaa-

malla, ja jätteestä erotellaan erilaisia jakeita sopivalla palakokoon, muotoon, tiheyteen tai 

muihin ominaisuuksiin perustuvalla menetelmällä. Lisäksi jätevirrasta tai eri jakeista erotel-

laan magneettisia ja ei-magneettisia metalleja, ja jäte voidaan vielä murskata uudelleen pie-

nempään palakokoon. Lopputuotteiksi saadaan kierrätyspolttoainetta, eroteltuja jakeita sekä 

magneettisia ja ei-magneettisia metalleja sisältäviä jakeita. 

 

Mekaanisen jätteenkäsittelyprosessin lopputuotteet ja rejektit käytetään hyödyksi energian-

tuotannossa tai materiaalina tai käsitellään jätteenä. Kierrätyspolttoainetta voidaan käyttää 

rinnakkaispolttoaineena tavallisia kiinteitä polttoaineita polttavassa kattilassa tai jätteenpolt-

tolaitoksessa riippuen kierrätyspolttoaineen laadusta, jota mitataan standardin SFS-EN 

15359 mukaan kolmella eri mittarilla, jotka ovat tehollinen lämpöarvo, klooripitoisuus ja 

elohopeapitoisuus (Standardisoimisliitto 2017, 14). Metallijakeet voidaan käyttää hyödyksi 

raaka-aineena. Muovi ja kuidut voidaan käyttää materiaalina, mikäli niiden laatu on riittävän 

hyvä, ja ne soveltuvat usein myös poltettavaksi. Hieno- ja raskasjaetta voidaan käyttää maan-

parannukseen tai –rakennukseen, tai ne voidaan joutua loppusijoittamaan kaatopaikalle. 
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Erotteluprosessien tavoitteena on erotella lähtömateriaalista poltettavaksi tarkoitettu materi-

aali kierrätyspolttoaineeseen ja muut prosessin eri vaiheissa eroteltavat jakeet omiksi vir-

roikseen, siten että muodostuneet tuote- ja sivutuotevirrat ovat mahdollisimman puhtaita ja 

sisältävät vain haluttuja materiaaleja. Materiaalina ja polttoaineena hyödynnettävien jakei-

den laadullisten vaatimusten lisäksi loppusijoitettavien jakeiden tulee täyttää kaatopaikkasi-

joittamista koskevat vaatimukset. Todellisuudessa osa materiaalista, joka halutaan poistaa 

kierrätyspolttoainevirrasta, ei erotu prosessissa, ja toisaalta polttokelpoista materiaalia pää-

tyy eroteltaviin jakeisiin, mikä heikentää prosessin erottelutehokkuutta sekä tuotevirtojen 

laatua ja arvoa. Rejektien ja sivutuotevirtojen laatua voidaan parantaa erottelemalla edelleen 

niistä eri jakeita, esimerkiksi metalleja ja muita materiaaleja tai rejektin mukaan päätyneen 

polttokelpoisen jakeen, joka voidaan palauttaa takaisin kierrätyspolttoainevirtaan. Yksi jat-

kojalostukseen mahdollinen erottelutekniikka on ominaispainoon perustuva vesierottelutek-

niikka. 

 

Tämän diplomityön taustalla on tarve parantaa tavanomaisen jätteen mekaanisen jätteenkä-

sittelyprosessin erottelutehokkuutta. Nykyisessä prosessissa osa polttokelpoisesta jakeesta 

päätyy muihin jakeisiin kuin kierrätyspolttoaineeseen ja eroteltavat jakeet ja rejektit sisältä-

vät muita kuin niihin tarkoitettuja jätemateriaaleja. Puhtaiden ja parempilaatuisten jakeiden 

arvo on korkeampi ja puhtaiden rejektien käsittelykustannukset ovat alhaisemmat. Tarkas-

telun kohteena ovat magneetti- ja pyörrevirtaerottimen jälkeiset metallijakeet ja ilmaerotti-

men jälkeinen raskasjae. 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää vesierottelutekniikan soveltuvuutta valittujen 

mekaanisessa jätteenkäsittelyprosessissa muodostuvien jätejakeiden jatkoerotteluun. Erotel-

tavien jakeiden koostumuksen selvittämiseen käytetään kirjallisuudesta saatavia tietoja. 

Teoriaosan ja empiirisen osan, joka toteutetaan yksinkertaisella koelaitteistolla, tarkoituk-

sena on selvittää eroteltavien jakeiden vesierotteluun vaikuttavia ominaisuuksia, ja miten 

jätteen sisältämät eri materiaaleista valmistetut kappaleet erottuvat toisistaan vedessä. Teo-

reettisen ja empiirisen osuuden perusteella työssä otetaan kantaa vesierottelutekniikan so-

veltuvuuteen valittujen jakeiden käsittelyssä ja mahdollisten jatkoselvitysten tarpeeseen. 
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2 JÄTTEEN MUODOSTUMINEN, KOOSTUMUS JA KÄSITTELY 

 

Muodostuvan jätteen määrään ja koostumukseen vaikuttaa jätteen syntypaikka; eri toimin-

noissa ja eri yhteiskunnissa muodostuu erilaista jätettä. Myös keruu- ja käsittelytavat ovat 

erilaisia eri alueilla ja maissa. Jätteen kierrätyksen aktiivisuuteen vaikuttavat toiminnan ta-

loudellisuus ja lainsäädännön vaatimukset.  Jätemateriaalia kierrätetään ja hyödynnetään, jos 

se on taloudellisesti kannattavaa tai sen laiminlyömisestä aiheutuisi kustannuksia. Maail-

manlaajuisesti tietoa jätteestä ja jätehuollosta löytyy vaihtelevasti, ja useimmiten tieto kos-

kee vain yhdyskuntajätettä. 

 

2.1 Muodostuvan jätteen määrä ja koostumus 

 

Yhdyskunnan eri toiminnoissa muodostuu jätettä, ja niin sen kokonaismäärä kuin määrä hen-

keä kohdenkin kasvaa hyvän taloustilanteen myötä sekä elintason noustessa ja kulutuksen 

kasvaessa. Tilastokeskuksen jätetilaston mukaan suurin osa Suomessa muodostuvasta jät-

teestä on kaivos- ja rakentamistoiminnassa syntyvää mineraalijätettä ja maa-aineksia. Mui-

den jätteiden kuin mineraalijätteiden merkittävimmät syntypaikat ovat metsä- ja paperiteol-

lisuus 38 %, kotitaloudet 14 %, metalliteollisuus 9 % ja sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 9 % 

sekä vesi-, viemäri- ja jätehuolto 8 %. (Tilastokeskus 2017a.) Maailmanlaajuisen arvion mu-

kaan suurin osa jätteestä on rakennus- ja purkujätettä 36 %, yhdyskunta- tai kotitalousjätettä 

24 % sekä teollisuusjätettä 21 %, kun pois luetaan maa- ja metsätalouden jätteet sekä kai-

vannaisteollisuuden jätteet (UNEP 2015, 54). Kokonaisjätemäärään merkittävästi vaikutta-

villa aloilla, kuten kaivostoiminnassa, rakentamisessa ja teollisuudessa syntyvän jätteen 

määrään vaikuttavat taloustilanne ja toiminnassa tapahtuvat rakenteelliset muutokset 

(Salmenperä, Moliis ja Nevala 2015, 8). 

 

Muodostuvan jätteen määrä on yhteydessä väestön tulotasoon. Rikkaissa ja korkeamman 

elintason maissa jätettä muodostuu henkeä kohden enemmän kuin matalamman elintason 

maissa. Ero on noin kuusinkertainen korkean ja matalan tulotason maiden muodostuneen 

yhdyskuntajätteen keskimäärien välillä (UNEP 2015, 55). Tulojen, elintason ja väestömää-

rän kasvaessa jätettä muodostuu enemmän. Muodostuvan yhdyskuntajätteen määrän ennus-

tetaan moninkertaistuvan etenkin kehittyvissä talouksissa, ja keskimääräisen henkeä kohden 
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muodostuvan yhdyskuntajätteen määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä noin 1,3 kg päi-

vässä vuoteen 2100 mennessä noin 1,7 kg päivässä (UNEP 2015, 61). Myös korkean tulo- 

ja elintason maissa jätteen määrä henkeä kohden voi vielä kasvaa. Suomessa syntyvän yh-

dyskuntajätteen määrä vaihtelee vuosittain, mutta vuodesta 1997 vuoteen 2015 syntyneen 

jätteen kokonaismäärä kasvoi keskimäärin 1,3 % vuodessa ja henkeä kohden 0,96 % vuo-

dessa (Tilastokeskus 2017b). Suomen yhdyskuntajätteen määrää koskevien vuosille 2020 ja 

2030 sijoittuvien ennusteiden mukaan yhdyskuntajätteen määrä todennäköisesti jatkaa kas-

vuaan samaa keskimääräistä vauhtia (Salmenperä, Moliis ja Nevala 2015, 23). 

 

Kuten yhdyskuntajätteen määrä, myös koostumus on erilainen eri keskimääräisen tulotason 

maissa (Kuva 1). Jätteen koostumus vaikuttaa siihen, millaisia vaatimuksia jätehuollolla on 

ja miten jätettä kannattaa käsitellä ja hyödyntää. Maailmanlaajuisesti yhdyskuntajätteessä on 

yli puolet orgaanista jätettä eli ruoka-, puutarha-, puu- ja prosessijätettä. Paperin, kartongin 

ja pahvin osuus on sitä suurempi mitä korkeampi keskimääräinen tulotaso on, ja korkean 

tulotason maissa niiden osuus jätteestä on merkittävä, noin 28 %. 

 

 

Kuva 1. Yhdyskuntajätteen koostumus maan keskimääräisen tulotason mukaan. Kuvan tiedot on kerätty 

vuonna 2012, mutta osa tiedoista on eri vuosilta. (Hoornweg ja Bhada-Tata 2012, 19.) 
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2.2 Jätehuolto ja jätteenkäsittely 

 

Jätettä käsitellään sijoittamalla kaatopaikalle, polttamalla, jonka yhteydessä voi olla ener-

gian talteenotto, tai kierrättämällä materiaalina. Valtakunnallisen jätesuunnitelman taustara-

portin mukaan Suomessa kaivannaisjätteistä ja muista mineraalijätteistä suurin osa sijoite-

taan kaatopaikalle ja vuodesta riippuen noin 5-30 % (2014: 8 %) hyödynnetään materiaalina. 

Teollisuusjätteistä suuri osa käytetään hyödyksi materiaalina tai energiana. Rakennusjät-

teistä suurin osa on maarakentamisen mineraalijätteitä, joita käytetään maarakennukseen. 

Talonrakentamisen jätteistä, joiden osuus on 10 % rakentamisen jätteistä, hyödynnetään ma-

teriaalina yli puolet. (Laaksonen, Merilehto ja Pietarinen 2017, 35-36, 38-39.) Tilastokes-

kuksen mukaan Suomessa yleisin jätteenkäsittelytapa on aiemmin ollut loppusijoittaminen 

kaatopaikalle. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kaatopaikkasijoittaminen on vä-

hentynyt, kun taas jätteen energiahyötykäytön osuus on kymmenkertaistunut ja materiaali-

hyötykäyttö lisääntynyt 40 %. Suomessa noin kymmenesosa käsiteltävästä jätteestä loppu-

sijoitetaan kaatopaikalle, noin puolet käytetään hyödyksi energiana ja noin 40 % materiaa-

lina. (Tilastokeskus 2017b.) 

 

Korkean keskimääräisen tulotason maissa jätehuolto on melko hyvin järjestetty ja tilastoitu, 

ja jätehuollon tavoitteet on asetettu korkealle. Maailmanlaajuisesti jätehuoltojärjestelmissä, 

jätteen keräysasteessa ja käsittelytavoissa on paljon vaihtelua niin valtioiden välillä kuin nii-

den sisälläkin. Lisäksi jätetilastointi on puutteellista tai olematonta etenkin muun jätteen 

kuin yhdyskuntajätteen kohdalla. Yhdistyneiden kansakuntien ja Maailman pankin kansain-

välisten jätehuoltokatsausten mukaan keskimääräinen yhdyskuntajätteen keräysaste korreloi 

positiivisesti väestön keskimääräisen tulotason kanssa. Jätteen keräysaste on matalan tulota-

son maissa keskimäärin 36-43 %, alemman keskitulotason maissa 64-68%, ylemmän keski-

tulotason maissa 82-85 % ja korkean tulotason maissa liki sata prosenttia. Toisaalta myös 

muodostuvan yhdyskuntajätteen määrä henkilöä kohden on sitä korkeampi mitä korkeampi 

maan keskimääräinen tulotaso on. (UNEP 2015, 61-62; Hoornweg ja Bhada-Tata 2012, 11, 

15.) Maailmanpankin raportin mukaan suurin osa yhdyskuntajätteestä maailmanlaajuisesti 

sijoitetaan kaatopaikoille: korkean tulotason maat 43 %, ylemmän keskitulotason maat 91 

%, alemman keskitulotason maat 60 % ja matalan tulotason maat 71 %. Muissa kuin korkean 

tulotason maissa kaatopaikat voivat olla usein heikosti kontrolloituja avokaatopaikkoja. Kor-

kean tulotason maissa materiaali- ja energiahyödyntäminen kattavat molemmat noin 20 % 
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yhdyskuntajätteen käsittelystä, muiden tulotasojen maissa ne ovat joko vähäisiä tai niitä ei 

ole tilastoitu (Hoornweg ja Bhada-Tata 2012, 22-23). 

 

2.3 Jätealan lainsäädäntö ja kierrätykselle asetetut tavoitteet 

 

Jätteenkäsittely ja hyödyntäminen on muuttunut ja kehittynyt viimeisten vuosikymmenten 

aikana paljon, mutta nykyiset kiertotalouden tavoitteet ovat vielä korkeammalla. Jätteisiin 

liittyviin tavoitteisiin pääsyä edistetään ensisijaisesti lainsäädännöllä. Jätteen hyödyntämi-

sestä ja loppusijoituksesta on määrätty Euroopan Unionin lainsäädännössä, jonka mukaan 

jäsenmaiden kansallinen lainsäädäntö on laadittu. Euroopan parlamentin ja neuvoston jät-

teitä koskevassa direktiivissä määritellään jätteen synnyn ja käsittelyn suhteen etusijajärjes-

tys. Jätedirektiivin mukaisesta etusijajärjestyksestä on säädetty Suomen lainsäädännössä Jä-

telain luvussa 2 pykälässä 8. Etusijajärjestyksen mukaan ensisijaisesti jätteen muodostumista 

ja haitallisuutta on ehkäistävä, ja toissijaisesti jätteen uudelleenkäyttöä edistettävä alkaen 

tuotteiden suunnittelu- ja valmistusvaiheesta. Mikäli edellä mainitut toimet eivät ole tekni-

sesti tai taloudellisesti mahdollisia, jäte on kierrätettävä, ja mikäli kierrätys ei ole mahdollista 

jäte tulee käyttää hyödyksi muulla tavoin, kuten energiana, ja viimeisenä vaihtoehtona jäte 

loppukäsitellään ja sijoitetaan asianmukaiselle kaatopaikalle. (Jätelaki 646/2011, 8§; Jätedi-

rektiivi 2008/98/EY, artikla 4.) Kaatopaikkasijoitettavankin jätteen haitallisuuden ja sen ai-

heuttamien päästöjen on oltava mahdollisimman vähäiset. Tavanomaisen jätteen kaatopai-

kalle sijoitettavat jätteet eivät saa sisältää biohajoavaa orgaanista jätettä enempää kuin 10 % 

(Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013, 28 §). 

 

Tietyille jätejakeille on asetettu kierrätystavoitteita, joihin pääseminen vaatii muutoksia suo-

malaiseen jätehuoltojärjestelmään. Euroopan Unionin lainsäädännön mukaan vuoteen 2020 

mennessä kotitalouksien ja vastaavien jätteentuottajien paperin, metallin, muovin ja lasin 

uudelleenkäytön ja kierrätyksen osuus tulee olla 50 paino-% sekä vaarattoman rakennus- ja 

purkujätteen kierrätyksen osuus tulee olla 70 % (Jätedirektiivi 2008/98/EY, artikla 11). Ra-

kennus- ja purkujätteen kierrätystavoite koskee muita kuin maa-aines- ja vaarallisia jätteitä 

(Salmenperä et al. 2016, 22). Kierrätystavoitteita koskevan selvityksen mukaisia yhdyskun-

tajätteiden kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltuja ohjaustoimenpiteitä ovat tar-

kemmat velvoiterajat jätehuoltomääräysiin ja kaupallisen jätteen tuottajille, neuvonta sekä 

uudella tavalla kohdistettu jätehuoltomaksu tai jätteenpoltonvero. Yksi merkittävimmistä 
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mahdollisuuksista kierrätyksen tehostamisessa olisi erilliskerätyn materiaalin tehokkaampi 

kierrättäminen, kun tällä hetkellä etenkin laatuongelmien takia osa erilliskerättävistä hyöty-

jätteistä ohjautuu poltettavaksi. (Salmenperä et al. 2016, 14.) Rakennus- ja purkujätteiden 

kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltuja ohjauskeinoja ovat luotettavan tiedon 

tuottaminen paremman tilastoinnin ja sähköisten asiakirjojen avulla, rakennus- ja purkutoi-

minnan ohjaus purkukatselmuksen ja neuvonnan avulla, kierrätysmateriaalin käytön edistä-

minen julkisten hankintojen käyttövelvoitteen, materiaalin kelpoisuuskriteerien ja kierrätys-

materiaaleihin perustuvien markkinoiden vahvistamisen avulla sekä vapaaehtoiset materiaa-

litehokkuussopimukset rakennusalan eri toimijoille (Salmenperä et al. 2016, 30). 

 

2.4 Jätteiden hyödyntäminen energiana ja materiaalina 

 

Jätteen energiahyödynnykseen soveltuu kaikki jäte, jonka polttoarvo on riittävän hyvä ja 

joka ei sisällä haitallisia aineita liian suuria pitoisuuksia. Esimerkiksi monet muovit ja kuidut 

soveltuvat hyvin poltettaviksi. Jätteen energiasisältö voidaan käyttää hyödyksi usealla eri 

tekniikalla, joita ovat massapoltto arinakattilassa, materiaalin jalostaminen kierrätyspoltto-

aineeksi rinnakkaispolttoon sekä jätteen biologisesti hajoavan osan energiahyötykäyttö polt-

tamalla mädätys- tai kaatopaikkakaasua. Jätettä voidaan polttaa myös ilman energiantalteen-

ottoa tai siten, että energiantuotanto ja sen tehokkuus ovat toissijaisessa osassa, jolloin ener-

giahyötykäytön sijaan kyse on loppusijoitettavan jätteen määrän tai haitallisuuden vähentä-

misestä. Jätteen kompostoinnissa vapautuvalla lämmöllä voidaan kuivattaa jätettä, jolloin 

kuivatusta varten ei tarvitse tuoda ulkopuolista energiaa. 

 

Yhdyskuntajätteen polttoon on useita tekniikoita, jotka ovat yleisesti käytössä. Jätteenpol-

tossa yleisin tekniikka on materiaalin täydellistä palamista tavoitteleva poltto, mutta myös 

pyrolyysi ja kaasutus ovat vaihtoehtoisia tekniikoita (European Commission 2006a, 20). Yh-

dyskuntajätteen polttoon soveltuvat liikkuva arinapoltto, pyörivä polttouuni ja leijupeti-

poltto, mikäli jätemateriaali esikäsitellään palakokoa pienentävästi (European Commission 

2006a, 32). Käsittelemättömän yhdyskuntajätteen poltossa käytetään yleisimmin edestakai-

sin liikkuvaa arinaa, myös käsitellyn yhdyskuntajätteen ja kierrätyspolttoaineen poltossa ari-

natekniikka on yleisin vaihtoehto, mutta myös pyörivää polttouunia ja erilaisia leijupetitek-

niikoita käytetään. (European Commission 2006a, 34.) Jätettä poltetaan rinnakkain tavan-
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omaisen polttoaineen kanssa sementtiuunissa, leijupetikattilassa ja hiilen pölypolttolaitok-

sessa joko kiinteänä polttoaineena tai kaasutuskaasuna (European Commission 2006b, 106). 

Jätteenpoltto sementtiuunissa laajassa mittakaavassa on yleistä Euroopassa ja  yleinen käsit-

telytapa etenkin vaarallisille paljon energiaa sisältäville jätejakeille (UNEP 2015, 76; 

European Commission 2006b, 106). Sementtiuunissa polton etuna on se, ettei jätteelle tar-

vitse rakentaa erillistä jätteenpolttolaitosta, ja se että tuhka saadaan käytettyä materiaalina 

sementin valmistuksessa. 

 

Jätteenpolttoprosessissa on useita vaiheita jätteen vastaanotosta aina polton lopputuotteiden 

käsittelyyn. Jätteenpolttolaitoksessa jäte usein vastaanotetaan bunkkeriin, joka toimii polt-

toaineen välivarastona. Jätettä voidaan sekoittaa ja ylisuuria tai sopimattomia kappaleita voi-

daan poistaa nosturikouralla, jolla jäte myös syötetään kattilaan johtavaan polttoainesuppi-

loon. Jätettä on tarvittaessa mahdollista käsitellä ennen syöttämistä kattilaan tai vastaanotet-

tavasta jätteestä voidaan olla lajiteltu syntypaikalla esimerkiksi lasi, metallit ja vaarallinen 

jäte. (European Commission 2006a, 19, 21.) Massapolttolaitoksessa on oltava tehokas savu-

kaasujen puhdistuslaitteisto (European Commission 2006a, 19), jolla vähennetään savukaa-

sujen haitallisten aineiden pitoisuuksia vähintään lainsäädännössä määritellylle enimmäista-

solle. Kierrätyspolttoaineen rinnakkaispolttoon verrattuna massapolton savukaasut sisältävät 

enemmän haitallisia aineita, koska jätepolttoaineen osuus on pienempi rinnakkaispoltossa ja 

jätemateriaalia käsitellään vain vähän, jolloin polttoaineen laatu ja haitallisten aineiden pi-

toisuudet voivat vaihdella, mikä edistää savukaasujen haitallisuutta. 

 

Osa jätemateriaaleista soveltuu paremmin kierrätettäväksi ja niiden kierrätyksestä on kerty-

nyt kokemusta. Toiset jätteet ovat hankalammin kierrätettävissä niiden sisältämien epäpuh-

tauksien, vaarallisten aineiden pitoisuuksien tai kierrätyksestä kertyneen kokemuksen puut-

teen takia. Jätteellä voi olla ominaisuuksia, jotka tekevät siitä hankalasti kierrätettävän. Täl-

laisia ominaisuuksia, joihin usein voidaan vaikuttaa jo tuotteen suunnittelu- ja valmistusvai-

heessa, ovat muovituotteiden monikerroksinen rakenne, useiden muovilaatujen sekoitus ja 

muottiin puhaltamalla valetut muovit, lasituotteissa useiden väriaineiden käyttö, paperituot-

teissa käytetty muste, joka vaatii erityistä musteenpoistotekniikkaa, sekä metallipigmentit ja 

hyvin pieniä metallimääriä sisältävät seokset (Nicolli, Johnstone ja Söderholm 2012, 268). 
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Kierrätysalan yritykset ovat erikoistuneet kierrätyksen eri vaiheisiin keräyksestä, kuljetuk-

sesta ja materiaalin käsittelystä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden valmistukseen. Mo-

nelle kierrätysmateriaalille, kuten metalleille, lasille, puukuiduille ja muoville, on muodos-

tunut kattavat uusioraaka-aineen ja tuotteiden tuotantoketjut. Lisäksi tiettyjen tuotteiden 

kierrätykseen ja kierrätysmateriaalista valmistettujen tuotteisiin erikoistuneita tahoja on esi-

merkiksi akkuja, paristoja, sähkö- ja elektroniikkaromua, kestopuuta, autoromuja, pilaantu-

nutta maata, betoni- ja tiilijätettä, kasviöljyä, juomapakkauksia ja autonrenkaita hyödyntävät 

yritykset (Suoman Uusioraaka-aineliitto ry). 

 

Kierrätetystä metallista, paperi- ja kartonkikuiduista, lasista sekä muovista voidaan valmis-

taa monenlaisia tuotteita. Yhdyskuntajätteestä valmistettuja kierrätysmateriaaleja kaupattiin 

maailmanlaajuisesti rajojen yli kulkevassa kaupassa 700-800 miljoonaa tonnia vuonna 2010. 

Painossa mitaten rautametallit ovat suurin kierrätysmateriaaliryhmä. Seuraavaksi suurimmat 

materiaaliryhmät olivat paperi, kartonki ja pahvi sekä muut metallit kuin rautametalli (alu-

miini ja kupari). (UNEP 2015, 80.) Kierrätettyjä metalleja voidaan käyttää hyvin monien 

tuotteiden raaka-aineena, ja metallin kierrätys onkin korkealla tasolla, esimerkiksi Suomessa 

käytetyistä metallipakkauksista yli 80 % kierrätetään (Suomen Pakkauskierrätys 

RINKI Oy b). Kierrätyskuiduista erotetaan muovi- ja metallipinnoitteet, ja kuituja käytetään 

aaltopahvin, pakkauskartongin, kirjekuorten, laminaattipaperin ja erilaisten hylsyjen raaka-

aineena (Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy c). Kierrätettävä jätelasi puhdistetaan, lajitel-

laan ja murskataan, ja tuote käytetään raaka-aineena pakkauslasin tai esimerkiksi eristeinä 

käytettävien lasivillan ja vaahtolasin valmistuksessa (Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 

a). Muovijäte pestään, lajitellaan muovilaadun mukaan ja siitä valmistetaan uusioraaka-ai-

netta. Kierrätysmuovista valmistetaan esimerkiksi jätesäkkejä, muovipusseja, -putkia ja –

levyjä (Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy c). 

 

Kierrätetty jätemateriaali on jätettä niin kauan ennen kuin se voidaan määritellä muuksi ma-

teriaaliksi ja sitä koskevat useat lainsäädännölliset vaatimukset. Kierrätysmateriaalin jätesta-

tuksen poistamiseksi materiaalille asetetaan vaatimuksia esimerkiksi epäpuhtauksien mää-

rästä. Kierrätysraudan ja -teräksen magneettisten metallien osuus tulee olla mahdollisimman 

korkea ja rajaksi on asetettu 98 %, palamistuotteesta peräisin olevalle rautaromulle tai pak-

kausromulle rautametallien pitoisuus tulee olla vähintään 92 % ja 93 % (Muchová and Eder 
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2010b, 24). Alumiiniromun epäpuhtauksien osuus saa eri standardista riippuen olla välillä 

2-5 % (Muchová and Eder 2010, 25). 

 

Jätteen yleisin käsittelytapa on kaatopaikkasijoitus, mutta suurin osa rakennus- ja kehitys-

projekteista koskee erilaisia energiahyödyntämislaitoksia. Vuosina 2013-2014 aktiivisista 

jätteenkäsittelyä kehittävistä projekteista jätteen energiahyödyntämiseen liittyvien projek-

tien yhteenlaskettu arvo oli suurin, kierrätyslaitosten osuus on alle kymmenen prosenttia ja 

kaatopaikkojen osuus viisi prosenttia (Kuva 2) (UNEP 2015, 79). Toisaalta monimutkaista 

tekniikkaa vaativat polttolaitokset ovat usein suuria projekteja, kun taas kaatopaikan kehit-

tämisprojektit vaativat yksinkertaisempia ratkaisuja. Usein laitosten toiminta kuuluu useam-

paan ryhmään, esimerkiksi kierrätyspolttoainetta valmistavassa laitoksessa erotellaan myös 

kierrätettäviä materiaaleja. 

 

 

Kuva 2. Vuosina 2013-2014 aktiivisten jätteenkäsittelylaitosprojektien prosenttiosuudet laitostyypeittäin pro-

jektien rahallisena arvona mitattuna. (UNEP 2015, 79.) 
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3 MEKAANINEN JÄTTEENKÄSITTELYPROSESSI  

 

Jätteen mekaaninen käsittely perustuu jätemateriaalin fysikaalisiin ominaisuuksiin ja niiden 

eroihin eri materiaalien välillä. Jätteen tärkeimmät fysikaaliset ominaisuudet ovat tiheys, pa-

lakoko ja sen jakauma sekä kosteus. Muita fysikaalisia ominaisuuksia ovat väri, huokoisuus, 

kappaleen muoto sekä optiset, magneettiset ja sähköiset ominaisuudet. (Chandrappa ja 

Bhusan Das 2011, 57.) Mekaaninen jätteenkäsittely monesti joko muokkaa jotakin jätteen 

fyysistä ominaisuutta tai lajittelee jätettä ominaisuuden perusteella. Mekaaniseen jätteenkä-

sittelyprosessiin kuuluu myös jätteen varastointi, siirtäminen ja tiivistäminen, kuten pelle-

tointi ja paalaaminen. Jätteen käsittelyssä käytetään usein erityyppisiä hihna- ja kolakuljet-

timia, ruuvikuljettimia ja askelsyöttimiä. Kevyitä jätejakeita voidaan siirtää myös ilman 

avulla pneumaattisella kuljettimella. (Tchobanoglous ja Kreith 2002, 8.47.) 

 

Kierrätyspolttoaineen valmistuksessa yksikköprosesseja ovat yleensä palakoon pienentämi-

nen, metallien erotus ja seulonta. Kierrätyspolttoaineen valmistuksen esimerkkiprosessiin 

kuuluvat repivä murskain, magneettierotin, pyörrevirtaerotin, ilmaluokitin ja hienomurskain 

(Kuva 3). Yksikköprosessien välillä jätettä kuljetetaan tarkoitukseen soveltuvilla kuljetti-

milla, kuvan esimerkissä askelsyöttimellä ja kolakuljettimella. 

 

 

Kuva 3. Esimerkki kierrätyspolttoainetta valmistavan jätteenkäsittelyprosessin kokoonpanosta. (muokattu läh-

teestä: BMH Technology.) Prosessi etenee vasemmalta oikealle ja siihen kuuluvat askelkuljetin (1.), murskain 

(2.), kolakuljetin (3.), magneettierotin (4.), pyörrevirtaerotin (5.), ilmaerotin (6.) sekä hienomurskaimet (7.) ja 

kuljettimet luovutuspaikoille. 
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Jätteen erottelulaitteiden toiminta perustuu jätepartikkelien palakokoon, muotoon, tiheyteen 

tai magneettisiin, sähkömagneettisiin ja optisiin ominaisuuksiin. Jätteen palakokoa pienen-

netään murskaamalla esimerkiksi murskaimella, jossa on leikkaavia teriä, tai vasaramurs-

kaimella. Palakokoon perustuen jätevirta erotetaan jakeiksi seulomalla. Seulalla jätevirta 

erotetaan eri kokoluokan jakeisiin, jätevirrasta voidaan esimerkiksi erottaa hienojae tai yli-

suuret kappaleet. Seuloja voidaan käyttää monentyyppisten materiaalien käsittelyssä ja 

useissa kohdissa käsittelyprosessia, esimerkiksi ennen tai jälkeen murskauksen tai ilma-

erotuksen. Tyypillisiä seuloja ovat täryseulat, rumpuseulat ja kiekkoseulat. (Tchobanoglous 

et al. 1993, 544-545, 552-553.) 

 

Partikkelien muotoon perustuen jätettä voidaan erotella ballistisella erottimella, jossa kalte-

vat ja tärisevät lavat erottelevat suurikokoisemmat kolmiulotteiset kappaleet kevyemmistä 

ja kaksiulotteisista kappaleista (Chandrappa ja Bhusan Das 2011, 100; Päijät-Hämeen 

Jätehuolto Oy). Rautametalleja erotetaan jätteestä magneettierottimilla, joita ovat esimer-

kiksi hihna- tai rumpumagneettierottimet, ja ei-rautametalleja erotetaan usein pyörrevirta-

erottimilla, kuten hihnakuljettimen päässä pyörivällä rumpuerottimella (Tchobanoglous et 

al. 1993, 566-567; Tchobanoglous ja Kreith 2002, 8.56-8.57, 8.62). 

 

Tiheyteen perustuvissa erotusmenetelmissä väliaineena käytetään ilmaa, vettä tai painavaa 

väliainetta. Ilmaa käytetään väliaineena esimerkiksi vastavirtaerottimissa, ilmapöydissä, il-

maveitsi- ja ilma-rumpuerottimissa. Vesikellutusta voidaan käyttää ilmaerotuksen raskasja-

keen vettä painavampien lasin, kivien, tiilen, luiden ja painavien muovien erotteluun vettä 

kevyemmistä orgaanisista materiaaleista tai puun erotteluun rakennusjätteestä. Raskasta vä-

liainetta hyödyntävää kellutusta voidaan käyttää esimerkiksi alumiinin ja lasin erotteluun, 

siten että valitaan alumiinia tiheämpi, mutta lasia kevyempi väliaine. (Tchobanoglous et al. 

1993, 559-562; Tchobanoglous ja Kreith 2002, 8.59-8.60) Jätteen erotteluun on kehitetty 

myös leijupetierottimia, joissa hiekkapetiä leijutetaan ilmavirralla. Ilmavirran nopeudella 

voidaan vaikuttaa siihen, minkä tiheyksiset kappaleet jäävät pedin pinnalle tai uppoavat pe-

din läpi. (Sekito, Matsuto ja Tanaka 2006, 1425; Krüger, Mrotzek ja Wirtz 2014, 393-394.) 
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Jätettä erotellaan myös kappale kerrallaan poimimalla jätepartikkeleja vaakatasossa olevalta 

hihnalta. Poimimalla materiaalivirrasta joko kerätään haluttuja materiaaleja omaan jakee-

seensa tai poistetaan epätoivottuja materiaaleja. Poiminnan tekevät joko linjalla työskente-

levät työntekijät, robotit tai tarkasti kohdistetut ilmasuihkut, joiden toimintaa ohjataan inf-

rapuna- tai optisella laitteella, kuvatunnistuksella, röntgensäteen tai sähkömagneettisuuden 

avulla. (Tchobanoglous ja Kreith 2002, 8.63.) 

 

Jätteenkäsittelylaitoksen yksikköprosessien valintaan vaikuttavat käsiteltävä jätemateriaali 

ja prosessia seuraava käsittely tai hyödyntämistapa. Esimerkiksi, jos jäte sisältää arvokkaita 

materiaaleja, jotka halutaan materiaalihyötykäyttöön, yksikköprosessit valitaan siten, että 

mahdollisimman paljon hyötykäytettävästä materiaalista saadaan eroteltua ja erotellun ma-

teriaalin laatu on hyvä. Jos taas tarkoitus on käyttää jäte hyödyksi energiana, jätteestä on 

tärkeää saada eroteltua pois polttoprosessia haittaavat materiaalit ja säilyttää kaikki polttoon 

soveltuva ja energiasisällöltään rikas materiaali. Mikäli jäte ei sisällä merkittäviä määriä ma-

teriaalikierrätykseen tai energiahyödyntämiseen soveltuvaa materiaalia, se sijoitetaan kaato-

paikalle. Tällöin jätteenkäsittelyllä loppusijoitettavan jätteen haitallisuutta voidaan vähentää 

ja tilantarvetta pienentää. Usein käsittelyn tavoitteet ovat yhdistelmä näitä kaikkia. 

 

3.1 Mekaanisessa jätteenkäsittelyssä muodostuvat jakeet 

 

Mekaanisessa jätteenkäsittelyssä muodostuvat jakeet luokitellaan Suomen lainsäädännön 

mukaan yhdeksään materiaaliluokkaan, palavaan jätteeseen eli jäte peräiseen polttoainee-

seen sekä vaarallisiksi tai tavanomaisiksi jätteiksi ja jäteseoksiksi (Taulukko 1). Jäte luoki-

tellaan jäteluettelon mukaisesti ensin jätteen alkuperän, tuotantoprosessin tai sen osan mu-

kaan, ja sitten jätemateriaalin ja vaarallisuuden mukaan (Valtioneuvoston asetus jätteistä 

179/2012, Liite 4). Jätehuoltolaitoksissa syntyvät jätteet kuuluvat luokkaan 19 ja jätteiden 

mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet alaluokkaan 19 12. Metallijakeet kuuluvat käyte-

tystä erottelulaitteesta riippuen luokkiin 19 12 02 (rautametalli) ja 19 12 03 (ei-rautametalli), 

kierrätyspolttoaine luokkaan 19 12 10 (palava jäte) ja raskasjae vaarallisuutensa perusteella 

joko luokkaan 19 12 11* tai 19 12 12. 
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Taulukko 1. Jätteenkäsittelylaitoksessa muodostuvan jätteen luokittelu Valtioneuvoston asetuksen jätteistä 

mukaisesti (Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012, Liite 4). 

19 12 
jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paa-

lauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

19 12 01 paperi ja kartonki 

19 12 02 rautametalli 

19 12 03 ei-rautametalli 

19 12 04 muovi ja kumi 

19 12 05 lasi 

19 12 06* puu, joka sisältää vaarallisia aineita 

19 12 07 muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu 

19 12 08 tekstiilit 

19 12 09 mineraalit (kuten hiekka ja kiviainekset) 

19 12 10 palava jäte (jäteperäiset polttoaineet) 

19 12 11* 
muut jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien 

seokset mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 12 12 
muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä 

syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina) 

 

Kierrätyspolttoaineelle on määritelty standardi SFS-EN 15359, jonka mukaisesti kierrätys-

polttoaineen laatua tulee seurata ja luokitella kolmen eri ominaisuuden avulla. Standardin 

mukaiset luokitteluominaisuudet ovat kierrätyspolttoaineen tehollinen lämpöarvo, klooripi-

toisuus ja elohopeapitoisuus (Taulukko 2). Todellisuudessa vain osa poltettavaksi jalostetta-

vasta jätteestä luokitellaan standardin mukaisin mittarein, ja luokittelemattoman jätteen omi-

naisuudet ovat hyvin tapauskohtaisia. Luokittelemattoman jäteperäisen polttoaineen laatu 

erien ja tuotantolaitosten välillä voi vaihdella hyvin paljon. 

 

Tavanomaisen jätteen käsittelyssä muodostuu jakeita, joille ei ole helposti löydettävissä ma-

teriaali- tai energiahyödyntämistapaa, ja jotka myöskään eivät täytä nykyisiä tavanomaiselle 

kaatopaikalle sijoitettavan jätteen vaatimuksia. Usein kysymys on jätteen sisältämän orgaa-

nisen hiilen (TOC) määrästä, joka ei saa ylittää 10 % jätteen määrästä.  TOC määritellään 

jätteen standardin EN 13137 mukaan hiilen määränä, joka muodostaa palamisprosessissa 

hiilidioksidia, ja ei muodosta hiilidioksidia, kun se käsitellään hapolla (Suomen 

Standardisoimisliitto 2001, 4). Aluehallintovirastoilta haettiin vuosina 2016 ja 2017 useille 
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jätteenkäsittelylaitoksille poikkeuslupaa orgaanista hiiltä sisältävän jätteen kaatopaikkasi-

joittamista varten. Poikkeuslupaa kaatopaikkasijoittamista varten haettiin laitosten lajittelu-

rejekteille, joihin laitoksesta riippuen luettiin eri käsittelyvaiheiden rejektejä, esimerkiksi 

hieno- tai raskasjae tai käsittelyyn liian suuret kappaleet. Osa hakemuksista hyväksyttiin ha-

kemuksessa mainittua pienemmille jätemäärille, ja osa lupahakemuksista hylättiin, sillä vi-

ranomaisen näkemyksen mukaan lajittelurejekteille oli olemassa teknillisesti ja taloudelli-

sesti mahdollinen käsittelytapa kaatopaikkasijoittamisen sijaan. (Aluehallintovirasto.) 

 

Taulukko 2. Standardin SFS-EN 15359 mukainen kierrätyspolttoaineen (SRF) luokittelu viiteen luokkaan 

lämpöarvon, klooripitoisuuden ja elohopeapitoisuuden osalta. Taulukon lyhenteet: ar, saapumistilassa; d, 

kuiva-aine. (Suomen Standardisoimisliitto 2012, 16.) 

Luokitus ominaisuus Tilastollinen mitta Yksikkö Luokat 

1 2 3 4 5 

Tehollinen lämpöarvo (NCV) Keskiarvo MJ/kg (ar) ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Luokitusominaisuus Tilastollinen mitta Yksikkö Luokat 

1 2 3 4 5 

Klooripitoisuus (Cl) Keskiarvo % (d) ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3 

Luokitusominaisuus Tilastollinen mitta Yksikkö Luokat 

1 2 3 4 5 

Elohopeapitoisuus (Hg) Mediaani 

80. prosenttipiste 

mg/MJ (ar) 

mg/MJ (ar) 

≤ 0,02 

≤ 0,04 

≤ 0,03 

≤ 0,06 

≤ 0,08 

≤ 0,16 

≤ 0,15 

≤ 0,30 

≤ 0,50 

≤ 1,00 

 

3.2 Metalli- ja raskasjakeiden määrä ja koostumus 

 

Käsittelylaitoksessa muodostuvan jakeen tai rejektin määrään vaikuttavat prosessiin syöte-

tyn jätteen koostumus sekä käsittelyyn kuuluvat prosessivaiheet. Samoissa prosessivaiheissa 

muodostuvien jakeiden osuudet syötetystä jätteestä vaihtelevat paljon eri laitosten ja proses-

sien välillä. Eräässä yhdyskuntajätteen lajittelurejektiä eli tässä tapauksessa syntypaikkala-

jiteltua sekajätettä käsittelevässä prosessissa manuaalisen erottelun, murskauksen, seulon-

nan (seulontakoko 80 mm) ja seulontaylitteen ilmaerotuksen jälkeen raskasjakeen osuus me-

kaaniseen käsittelylaitteistoon syötetystä jätteestä oli 16 paino-%, ja jätteestä eroteltujen 

rauta- ja muiden metallien osuus 1 paino-% (Di Lonardo et al. 2016, 195, 197). Suomessa 

tehdyssä tutkimuksessa (Nasrullah et al. 2014a, 2014b, 2015c) ilmaerottimen jälkeisen ras-

kasjakeen osuus oli 0,4 % kaupallista ja teollisuusjätettä (C&IW) sisältävästä erästä, 4 % 
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rakennus- ja purkujätettä (C&D) sisältävästä erästä ja 2 % syntypaikkalajiteltua yhdyskun-

tajätteen (MSW) energiajätettä sisältävästä erästä. Vastaavasti rautametallien osuudet olivat 

4 %, 5 % ja 2,6 %, ja muiden kuin rautametallien osuudet 1 %, 1 % ja 0,4 %. Jätteenkäsitte-

lylaitoksen, jonka jakeita tutkimuksessa tarkasteltiin, käsittelyprosessissa jäte murskataan, 

seulotaan (15 mm) ja seulan ylitteestä erotetaan metallit ennen ilmaerotinta. Ilmaerottimen 

kevytjakeesta poimitaan NIR-erottimella (near infrared spectroscopy NIR) kierrätyspoltto-

aineeseen tarkoitetut materiaalit ja loput päätyvät rejektiin. (Nasrullah et al. 2014a, 1400, 

1403; 2014b, 2166; 2015c, 5.) 

 

Jakeiden ja rejektien määrän lisäksi myös niiden koostumus vaihtelee paljon eri käsittelylai-

tosten välillä. Metallijakeet sisältävät usein yli 80 tai 90 % haluttua materiaalia, mutta me-

tallijakeiden joukkoon päättyy myös epäpuhtauksia, joista usein suurin osa on palavaa ma-

teriaalia, kuten muoveja, paperi-, bio- tai puujätettä (Kuva 4). Jätteen erottelussa joudutaan 

usein tekemään kompromissi sen suhteen, kuinka suuri osuus tietystä materiaalista saadaan 

kerättyä omaan jakeeseensa ja kuinka paljon jakeeseen päätyy epäpuhtauksia. Samassa Suo-

messa tehdyssä tutkimuksessa (Nasrullah et al. 2014a, 2014b, 2015c) syötetyn jätteen sisäl-

tämästä metallimateriaalista noin 75 % päätyi metallijakeisiin (C&IW: 77 %, C&D: 74 % ja 

MSW: 73 %). Loput päätyivät kaupallisen ja teollisuuden sekä rakennus- ja purkujätteen 

tapauksessa pääasiassa lopputuotteeseen eli kierrätyspolttoaineeseen ja NIR-erottimen re-

jektiin. Yhdyskuntajätteen tapauksessa loput metallijätteestä päätyi pääasiassa lopputuottee-

seen ja seulan hienojakeeseen. Muista kuin hienoaineksen sisältämistä lasista, kivistä ja vas-

taavasta noin puolet päätyi hienojakeeseen. Loppu lasista ja kiviaineksesta päätyi kaupan ja 

teollisuuden jätteen tapauksessa NIR-rejektiin, rakennus- ja purkujätteen tapauksessa NIR-

rejektiin ja osa kiviaineksesta ilmaerottimen raskasjakeeseen sekä yhdyskuntajätteen tapauk-

sessa lasi NIR-rejektiin ja lopputuotteeseen sekä kivi raskasjakeeseen ja NIR-rejektiin. 

(Nasrullah et al. 2014a, 1403-1404; 2014b, 2166, 2168; 2015c, 4, 7.) Tutkimuksissa, joissa 

tarkasteltiin rautametallijakeita A-D (Kuva 4) ja raskasjaetta C (Kuva 5), syötetyn jakeen tai 

muiden eroteltujen jakeiden koostumusta ei ole käsitelty. 

 

Syntypaikkalajitellun jätteen käsittelyssä eri jakeiden puhtaus ja laatu ovat yleensä parempia 

kuin lajittelemattoman jätteen. Isossa-Britanniassa tehdyn selvityksen (Enviros 2009) mu-

kaan syntypaikkalajiteltua jätettä käsittelevien materiaalikierrätyslaitosten alumiinijae sisäl-

tää keskimäärin 2 % ja rautametallijae 6 % epäpuhtauksia eli muita metalleja ja sekalaista 
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jätettä (Kuva 4, kaksi ensimmäistä palkkia). Tutkimuksessa oli mukana useita jätteenkierrä-

tyslaitoksia, joiden käsiteltävä jäte, prosessi ja eroteltavat jakeet eivät olleet täysin saman-

laisia. Laitoksissa tuotettiin erilaisia materiaalijakeita, esimerkiksi metalli-, paperi- ja muo-

vijakeita, joiden puhtaus vaihteli keskimäärin noin 75-99 % välillä. Kaikissa laitoksissa 

muodostui myös jäännösrejektiä, joka sisälsi varsinaisten epäpuhtauksien lisäksi kierrätettä-

viä materiaaleja keskimäärin noin 25 %:sta jopa liki 90 %:in. (Enviros 2009, 3, 13.) 

 

 

Kuva 4. Metallijakeiden puhtaus kolmessa eri tutkimuksessa (1, 2, 3). Lyhenteet lähteessä 3: C&IW kaupalli-

nen ja teollisuusjäte, C&DW rakennus- ja purkujäte, MSW yhdyskuntajäte, energiajae. *Lähteessä 2: Muovi 

ja muu palava. (lähde 1: Enviros 2009, 32; lähde 2: Cook, Wagland ja Coulon 2015 Suplementary data, 3; 

lähde 3: Nasrullah et al. 2014a, 1404; 2014b, 2168; 2015c, 7.) **sähkö- ja elektroniikkaromu (SER). 
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Ilmaerottimessa muodostuvaan raskasjakeeseen päätyy usein suuritiheyksiset ja murskauk-

sen jälkeen kookkaiksi jääneet kappaleet, ja raskasjakeen koostumus vaihtelee mekaaniseen 

käsittelyyn syötetyn jätteen mukaan. Raskasjae sisältää suurimmaksi osaksi palamatonta ma-

teriaalia, kuten kiviä, betonia, metalleja ja lasia, mutta myös huomattavan määrän polttoon 

kelpaavaa materiaalia, kuten muoveja, puuta ja kumia (Kuva 5). Isossa-Britanniassa teh-

dyssä tutkimuksessa (Velis et al. 2013) raskasjakeeseen päätyi noin kuudesosa alkuperäisen 

jätteen sisältämästä paperista ja kartongista, kuten murskauksessa suurikokoisiksi jääneitä 

puhelinluetteloita ja sanomalehtiä; noin kuudesosa kovamuovista; noin kolmasosa tekstii-

leistä ja vastaavista, kuten matot, terveys-/hygieniatuotteet ja kengät (~50 %); noin kolmas-

osa käsitellystä puusta sekä palamatonta materiaalia (Velis et al. 2013, 2961-2962). 

 

 

Kuva 5. Ilmaerottimen jälkeisen raskasjakeen koostumus kahdessa eri tutkimuksessa (1, 2). Lyhenteet läh-

teessä 1: C&IW kaupallinen ja teollisuusjäte, C&DW rakennus- ja purkujäte, MSW yhdyskuntajäte, energiajae. 

*lähteessä 2: Muovi ja muu palava. (lähde 1: Nasrullah et al. 2014a, 1404; 2014b, 2168; 2015c, 7; lähde 2: 

Cook, Wagland ja Coulon 2015, 223.) 
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Ilmaluokittimen raskasjakeen poltto-ominaisuudet ovat huonommat ja tuhkapitoisuus kor-

keampi kevytjaetta suuremman mineraalisen materiaalin osuuden takia. Raskasjakeeseen 

voi päätyä kuitenkin huomattava määrä palavaa materiaalia etenkin, jos raskasjaetta muo-

dostuu suuri määrä. Isossa-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa (Velis et al. 2013) mekaa-

nis-biologisella jätteenkäsittelylaitoksella, jossa käsitellään yhdyskuntajätteen lajittelurejek-

tiä eli syntypaikkalajiteltua sekajätettä, kaupallista ja teollisuusjätettä, raskasjakeeseen pää-

tyi noin 12 % jätteen palavasta materiaalista ja noin 14 % koko jätemäärän energiasisällöstä. 

Prosessissa jäte murskattiin kevyesti, niin että roskapussit aukesivat, ja biokuivattiin 

aumoissa. Mekaanisessa käsittelyssä hienojae eroteltiin rumpuseulalla (20 mm) ja ilma-

erottimessa muodostuvasta raskasjakeesta eroteltiin vielä magneettiset metallit. (Velis et al. 

2013, 2958, 2960.) Italiassa tehdyssä tutkimuksessa (Di Lonardo et al. 2016) raskasjakeen 

tehollinen lämpöarvo oli 9,6 MJ/kgar, tuhkapitoisuus 21,6 % kuivapainosta ja kosteus 32,1 

% painosta saapumistilassa. Kun laitoksen tuottaman ilmaluokittimen jälkeisen kevytjakeen 

vastaavat arvot olivat 13,2 MJ/kgar, 17,4 % ja 29,2 %, voidaan todeta, että ilmaerotuksessa 

raskasjakeeseen päätyy huomattava määrä palavaa ainesta, ja tuhka- ja kosteuspitoisuus ras-

kasjakeessa ja kevytjakeessa ovat lähellä toisiaan. Ilmaluokitusta ennen seulonnassa ylite-

virrasta erottuu merkittävä määrä hienojakoista palamatonta ainesta sekä hienojakoista pa-

lavaa ja biohajoavaa ainesta. (Di Lonardo et al. 2016, 201, 203.) 

 

Metalli- ja raskasjakeet sisältävät materiaaleja, joista osan tiheys on veden tiheyttä pienempi 

ja osan suurempi (Taulukko 3). Upotus-kellutuksen kannalta oletetaan, että materiaali, jonka 

tiheys on vettä pienempi, päätyy erotuksessa kelluvaan jakeeseen ja raskaammat materiaalit 

puolestaan uppoavaan jakeeseen. Jotkin materiaalit voivat päätyä kumpaan tahansa jakee-

seen, esimerkiksi muovien tiheydet vaihtelevat muovilaadusta riippuen vettä pienemmästä 

vettä suurempaan. Eri alkuperää oleva jäte kuitenkin sisältää todennäköisesti eri tyyppisiä 

materiaaleja, sillä esimerkiksi tiettyjä muovilaatuja käytetään tietynlaisten tuotteiden val-

mistukseen. Muovien käyttöä Euroopassa koskevan selvityksen (PlasticsEurope 2015) mu-

kaan pakkauksissa käytetään paljon matala- ja korkeatiheyksistä polyetyleeniä (PE-LD, PE-

HD, tiheys ~860-880 kg/m3), polypropeenia (PP, tiheys ~840-860 kg/m3) ja polyetylee-

nitereftalaattia (PET, tiheys 1390 kg/m3). Rakennusteollisuudessa taas käytetään paljon po-

lyvinyylikloridia (PVC, tiheys 1394 kg/m3) sekä jonkin verran PE-HD:ta, paisutettua poly-

styreeniä ja vaahdotettua polyuretaania. Autoteollisuudessa yleisesti käytettyjä muoveja 
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ovat esimerkiksi polypropeeni ja vaahdotettu polyuretaani. (PlasticsEurope 2015, 18; 

muovien tiheydet: Mark (toim.) 2007, 94.) 

 

Taulukko 3. Materiaalien tiheyksiä. 

Materiaali Tiheys kirjallisuudessa* [kg/m3] 
  

alumiini 2702-2790 

betoni 2300 

kipsi 720, 1600-1860 

kivi 2150-2630 

kuitulevy 590-1000 

kumi 1100-1190 

lasi 2500 

muovi ~850-1400 

nahka 998 

paperi 930 

puu 510-720 

rauta 7870 

tekstiili ~800-2800 

tiili 1920-2083 

*lähteet: (Adanur 1995, 563; Incropera et al. 2007, 929, 

935, 930, 937, 939, 940; Mark (toim.) 2007, 94.) 

 

Jakeiden puhtautta parantamalla on mahdollista kasvattaa metallijakeiden arvoa ja pienentää 

raskasjakeen käsittelykustannuksia. Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuksen (Cook, Wag-

land ja Coulon 2015) mukaan epäpuhtaamman rautametallijakeen arvo on vain kolmasosa 

puhtaamman jakeen arvosta. Vähän orgaanista hiiltä sisältävän raskasjakeen käsittelykus-

tannukset tavanomaisella kaatopaikalla taas ovat noin neljäsosan kustannuksista, jotka ai-

heutuvat yli 10 % TOC-pitoisuuden omaavan jakeen loppusijoittamisesta. (Cook, Wagland 

ja Coulon 2015 Supplementary data, 5.) (Taulukko 4.) 

 

Taulukko 4. Rautametallin arvo ja jätteen kaatopaikkakustannuksia. (Cook, Wagland ja Coulon 2015 Supple-

mentary data, 5.) 

Rautametallin arvo (puhtaus 75 %) 40 £/t ~48 e/t 

Rautametallin arvo (puhtaus 94 %) 131 £/t ~157 e/t 

Jätteen käsittelykustannukset aktiivikaatopaikalla (TOC-raja ylittyy) 102 £/t ~122 e/t 

Jätteen käsittelykustannukset tavanomaisella kaatopaikalla (TOC-raja 

alittuu) 

23 £/t ~28 e/t 
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4 VESIEROTUSLAITTEET JA -SOVELLUKSET 

 

Vesierotusta käytetään useissa sovelluksissa, kuten mineraalien, jätemuovin tai autopurka-

mojätteen erottelussa. Sovelluksiin on kehitetty eri tyyppisiä vesierotuslaitteita. Erottelulait-

teissa materiaalia ohjataan eri jakeisiin usein keinoin: painovoimaisesti, nesteen virtauksella 

tai ruiskutuksella sekä usean tyyppisillä kuljettimilla. Kierrätysmateriaalin käsittelyssä ylei-

sessä laitetyypissä erottelu tapahtuu vesialtaassa virtaavassa väliaineessa ja eroteltu materi-

aali poistetaan kuljettimilla. 

 

4.1 Allastyyppiset upotus-kellutuslaitteet 

 

Jätteenkäsittely- ja kierrätystarkoitukseen on tarjolla materiaalien tiheyseroihin perustuvia 

vesierotuslaitteita. Laitevalmistajien upotus-kellutuslaitteessa on usein vesiallas, johon joh-

detaan eroteltava materiaali suoraan väliaineeseen tai suppilon tai kourun kautta väliainee-

seen (Kuva 6). Altaasta lähtee ainakin kaksi kuljetinta, joista ylemmälle kerätään kelluva tai 

hitaasti uppoava kevytjae ja alemmalle vedessä uppoava raskasjae. Lisäksi erilliselle kuljet-

timelle voidaan joissain laitteissa kerätä keskiraskasjae. Veden virtauksen avulla myös hie-

man vettä tiheämmät materiaalit saadaan kellumaan ja ohjataan kevytjakeen joukkoon. Muo-

vimateriaalien erotuksessa vedessä kelluvaa materiaalia voidaan sekoittaa esimerkiksi pyö-

rivien lapojen avulla, jotta materiaali kastuisi mahdollisimman hyvin ja tiheysominaisuuk-

siltaan lähellä toisiaan olevat raskas- ja kevytjae erottuisivat toisistaan. Vesierottelutekniikan 

sovelluksia on kehitetty etenkin mineraali- ja muovimateriaalien luokitteluun ja pesuun. Al-

lastyyppinen erotuslaite soveltuu suurikokoisia kappaleita sisältävän materiaalin käsittelyyn, 

sillä siinä materiaalia ei tarvitse johtaa kapeita kanavia myöden. Niillä voidaan myös päästä 

suhteellisen suureen käsittelykapasiteettiin verrattuna toisen tyyppisiin ja pienelle partikke-

likoolle sopiviin laitteisiin. 
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Kuva 6. Upotus-kellutuslaitteita käytetään mineraalien, muovien ja rakennuspurkujätteen erottelussa. (muo-

kattu lähteistä: (ylhäällä vasemmalla) Bruce Materials Processing Solutions; (keskellä vasemmalla) Terex 

Washing Systems; (ylhäällä oikealla) Firstgrade Recycling Systems Ltd; (alhaalla vasemmalla) HS Tekniikka; 

(alhaalla oikealla) Haith Group recycling.) 

 

Vesierotuslaitteita käytetään myös kierrätysmateriaalin käsittelylinjassa materiaalin esipe-

suun (Kuva 7). Esipesuun tarkoitetuilla laitteilla voidaan erottaa esimerkiksi kivet, metalli 

ja lasi murskatusta muovijätteestä. Vasemmanpuoleinen laite on suunniteltu tapaukseen, 

jossa raskasjaetta muodostuu enemmän ja se kuljetetaan altaan pohjalta ruuvikuljettimella, 

ja oikeanpuoleisessa raskasjae poistetaan venttiilien avulla. Vasemmanpuoleisessa laitteessa 

kevytjae kerätään altaan sivulta rumpujen avulla ja oikeanpuoleisessa pinnalla olevalla ruu-

vikuljettimella. (Herbold Meckesheim 2013b, 1; 2015, 1.) 
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Kuva 7. Allastyyppiset upotus-kellutuserottimet muovijätteen esipesuun. Kuvan erotuslaitteiden kapasiteetit 

ovat kalvomuovia käsiteltäessä noin 1000 kg/h ja kovaa muovia käsiteltäessä noin 2000 kg/h. (muokattu 

lähteistä: Herbold Meckesheim 2013b, 2; 2015, 2.) 

 

Upotus-kellutuslaitteita on kehitetty hyvin monen tyyppisiä erilaisiin sovelluksiin ja erotte-

lulinjoihin. Laitteissa väliainetta sisältävä tila tai allas voi olla erimallinen ja eroteltujen ja-

keiden kerääminen laitteesta tapahtuu eri tavoin.  Myös väliaineen kierto ja virtaus voidaan 

toteuttaa usealla tavalla. 

 

Murskatuista mustekaseteista peräisin olevien kalvomuovin ja kovamuovin erotteluun tar-

koitetuissa laitteesta kelluva jae ja uppoava jae voidaan siirtää pois altaasta eri tavoin (Kuva 

8). Kelluvaa jaetta siirtävän rummun (kuvassa numero 6) lavat työntävät materiaalia ensin 

hieman nestepinnan alapuolelle, jotta uppoava jae erottuu paremmin, ja lopuksi nostavat kel-

luvan materiaalin pois altaasta. Uppoava jae kerätään laitteen suppilomaisen muodon avulla 

pohjalla olevalle ruuvikuljettimelle (kuvassa numero 20), joka siirtää jakeen pois altaasta. 

Vaihtoehtoisesti jakeet voidaan kerätä altaasta hihnakuljettimilla (kuvassa numerot 26 ja 

28). Malleissa virtaus aiheutetaan joko potkureilla (kuvassa numero 8) tai kierrättämällä 

vettä pumpulla (kuvassa numero 36). 
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Kuva 8. Kalvo- ja kovamuovin erotteluun tarkoitettuja upotus-kellutuserottelulaitteita. (muokattu lähteestä: 

Hartleitner et al. 2004, 1.) 

 

Erottelurummussa materiaali erotellaan rummun sisällä (Kuva 9). Materiaali syötetään oi-

kealta (kuvassa numerot 6 ja 7), ja raskasjae erottuu kevytjakeesta väliainetta puolillaan ole-

van rummun sisällä. Kevytjae ohjataan rummun keskeltä ja raskasjae painuu pohjalle rum-

mun laidassa oleville lavoille (kuvassa numero 3), joilla raskasjae nostetaan omaan kou-

ruunsa (kuvassa numero 4). Erottelunestettä syötetään rummun keskeltä ja alalaidasta (ku-

vassa numerot 10 ja 11), virtausta ja materiaalia ohjataan ohjauslevyillä (kuvassa numerot 8 

ja 9), ja erotteluneste virtaa ulos rummun keskeltä ja alalaidasta (kuvassa numerot 13 ja 12).  

 

 

Kuva 9. Rumpumallinen 3-12 mm kokoisten hiili- ja mineraalipartikkelien erotukseen tarkoitettu upotus-kel-

lutuslaite, jossa väliaineena on vettä raskaampi neste. Erotuslaitteen kapasiteetti on 140 m3/h. (muokattu 

lähteestä: Jerzembski ja Bot 2006, 4, 5.) 
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Kaatopaikalle sijoitetun jätteen joukossa olevan rautametallin käsittelyyn suunnitellulla lin-

jastolla vesierotuslaite käsittelee murskattua ja esieroteltua rautametallijaetta (Kuva 10). Ma-

teriaali pudotetaan kourua pitkin vesialtaaseen (kuvassa numero 600), jonka pinnalla olevat 

kappaleet ohjataan vesiruiskutuksella (kuvassa numero 650) linjaston sivuun (kuvassa nu-

mero 700). Raskaat rautametallikappaleet painuvat altaan pohjalla olevalle hihnakuljetti-

melle (kuvassa numero 390). Vettä kierrätetään alla olevasta tankista ruiskutukseen. (Ruiz 

2011, 8.) 

 

 

Kuva 10. Metallierottelulaitoksen rautametallijakeen jalostuslinjan ensimmäinen laite, jonka jälkeen linjasto 

jatkuu manuaalisella negatiivista erottelua soveltavalla erottelulinjalla. (Ruiz 2011, 2, 5.) 
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4.2 Vaahdotuskellutuslaitteet ja hydrosykloni 

 

Vaahdotuskellutuksessa materiaali syötetään veteen sekoitettuna erotustilaan, jonka pohjalle 

syötetään ilmakuplia (Kuva 11). Vaahdotuskellutuksen pääilmiöt ovat partikkelien kiinnit-

tyminen ilmakupliin valikoivasti ja nousemisen kuplien mukana seoksen pinnalle vaahdoksi. 

Partikkelit voivat kulkeutua myös veden mukana tai nousta pintaan ilmakupliin kiinnittynei-

den partikkelien nostamana. Partikkelien kiinnittyminen ilmakupliin riippuu niiden vettä 

hylkivistä pintaominaisuuksista. Hydrofobisia ja –fiilisiä pintaominaisuuksia kuvataan ve-

teen upotetun kappaleen pinnan ja siihen kiinnittyneen ilmakuplan kontaktikulman suuruu-

della. Materiaalien pintaominaisuuksiin voidaan vaikuttaa erilaisilla fysikaalisilla tai kemi-

allisilla käsittelyillä. (Wills ja Napier-Munn 2006, 267.) Vaahdotukseen käytettäviä lisäai-

neita ovat tensidit, esimerkiksi jotkin karboksyyliyhdisteet, sulfaatit, ammoniumyhdisteet ja 

ei-polaariset hiilivedyt. Vaahdotuskellutusta tehostetaan myös käyttämällä vaahdotusaineita 

ja menetelmiä, jotka lisäävät tai heikentävät tensidien kykyä tarttua partikkelien pintaan. 

(Wills ja Napier-Munn 2006, 270-271, 276-277.) 

 

 

Kuva 11. Vasemmalla: Vaahdotuskellutus. (Metso 2015a, 4.) Oikealla: Kolumnivaahdotuslaite, jossa ilma se-

koitetaan eroteltavaan materiaaliin ennen erotusosaan syöttöä. (muokattu lähteestä: SGS Mineral Services 

2013, 2.) 
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Kolumnivaahdotuslaite on nestettä sisältävä korkea sylinteri, jonka erotusosaan syötetään 

eroteltava materiaali ja alaosaan syötetään ilmaa (Kuva 11, oikeanpuoleinen kuva). Ilma-

kuplat ovat kontaktissa materiaalin kanssa ja pintaominaisuuksista riippuen kuplat tarttuvat 

materiaalin pintaan ja nostavat partikkelin väliaineen pinnalle. Materiaali- ja ilmavirtaa voi-

daan ohjata ja jakaa sylinterin sisällä paikallaan olevilla ohjauslavoilla. Pinnalta rikaste ke-

rätään ränniin ja se voidaan pestä ruiskuttamalla vettä kolumnin yläosasta. Kolumnin poh-

jalta kerätään erotellut mineraaliset epäpuhtaudet. (Metso 2015, 2-3.) 

 

Hydrosyklonissa virtauksen ohjaaminen pyörivään liikkeeseen tehostaa materiaalin erottu-

mista kahteen jakeeseen koon, muodon ja väliaineeseen verrattavan tiheyden mukaan. Ero-

teltava materiaali johdetaan hydrosykloniin sen yläosasta ulkokehältä, ja materiaalin erottu-

minen tapahtuu pääosin syklonin sylinteriosassa ja suppilon muotoisen osan yläosassa. Ke-

vyempi aines kerääntyy syklonin keskelle, ja se kerätään syklonista yläosan keskeltä. Suuri-

kokoisempi ja painavampi materiaali liikkuu syklonin seinämän lähelle ja painuu alaspäin 

syklonin suppilonmuotoisessa osassa ja lopulta poistuu suppilon alaosasta. Syklonilla ero-

teltavien jakeiden koostumukseen vaikuttavat virtauksen suuruuden lisäksi syklonin koko ja 

jakeiden keruuaukkojen suuruus. (Wills ja Napier-Munn 2006, 213, 218-219.) 

 

Hydrosyklonia (Kuva 12) käytetään polyolefiinien ja painavampien muovien erotteluun toi-

sistaan. Painavan väliaineen avulla hydrosyklonilla voidaan erotella myös painavampia la-

sia, metallia ja kiviä PVC:sta ja PET:sta. Syklonin vesikierrossa (Kuva 12, punainen nuoli) 

vesi sekoitetaan syötettävään materiaaliin ja suurin osa vedestä poistuu syklonista kelluvan 

materiaalin mukana, josta se erotetaan erillisessä osassa. (Herbold Meckesheim 2013, 1.) 

Mineraalien erottelussa hydrosyklonia voidaan käyttää useaan tarkoitukseen, ja se on ha-

vaittu tehokkaaksi hienon mineraaliaineksen jakamisessa eri palakokoihin (Wills ja Napier-

Munn 2006, 212). 
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Kuva 12. Hydrosykloniprosessi. (muokattu lähteestä: Herbold Meckesheim 2013, 1.) 

 

4.3 Vesierottelu eri sovelluksissa 

 

Vesierottelua käytetään useissa sovelluksissa materiaalien erotteluun toisistaan. Mineraalien 

käsittelyssä vettä tai painavampaa väliainetta hyödyntävät erotusmenetelmät ovat tärkeimpiä 

erotusmenetelmiä. Jätteen käsittelyssä vesierotusmenetelmiä käytetään laajasti muovien 

erottelussa esimerkiksi sekalaisesta muovijätteestä tai autopurkamojätteestä. 

 

Vaahdotuskellutusta hyödynnetään monessa sovelluksessa, joissa eroteltavien partikkelien 

koko on hyvin pieni. Esimerkiksi kierrätyspaperikuidun valmistuksessa taas vaahdotuskel-

lutusta käytetään musteen erotukseen (Mäkinen et al. 2013, 11). Jäteveden suspentoituneen 

kiintoaineen ja öljyn erottelussa vaahdotuskellutuksella saavutetaan 80-90 % erotus kiinto-

ainekselle ja 85-99 % erotus öljylle, kun kellutuksessa käytetään alunaa ja ferrikloridia. Il-

man kemikaaleja erotusasteet ovat vastaavasti 40-65 % ja 60-80 %. (Wang et al. (toim.) 

2004, 2, 158.) 
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4.3.1 Mineraalien ja hiilen käsittely 

 

Kaivostoiminta ja erilaisten kaivostuotteiden tuotanto on kasvanut räjähdysmäisesti 1900-

luvulta ja etenkin 1900-luvun puolivälistä lähtien. Samalla toiminta on myös teollistunut ja 

kaivostekniikka on kehittynyt mahdollistamaan kaivostoiminnan nykyisen mittakaavan. 

(Wills ja Napier-Munn 2006, 2,7.) Malmin käsittelyn vaiheet ovat usein murskaus, seulonta, 

hienonnus, luokittelu ja erottelu, lisäksi seulonnasta ja luokittelusta ylisuuret kappaleet joh-

detaan takaisin edeltävään murskaukseen tai hienonnukseen (Wills ja Napier-Munn 2006, 

13). Mineraalien käsittelyyn on kehitetty lukuisia erotusmenetelmiä, joissa useassa väliai-

neena käytetään vettä tai painavampaa nestettä (Kuva 13). Rikasteen ja sivukiven erotta-

miseksi murskatusta malmista käytetään mekaanisia menetelmiä, joista tärkeimmät ovat: 

 

 erottelu optisten ominaisuuksien perusteella 

 mineraalien tiheyseroihin perustuva painovoimainen erottelu vedessä tai painavassa 

väliaineessa (hiilen rikastus, rautamalmi ja timanttien tuotanto) 

 mineraalien ja sivukiven aero- ja hydrofiilisyyteen tai –fobisuuteen (kemikaaleilla 

tuotettuun) perustuva vaahdotuskellutus 

 magneettisiin ominaisuuksiin perustuva erottelu (rautamalmit) sekä sähkönjohtoky-

kyyn perustuva erottelu 

 

(Wills ja Napier-Munn 2006, 8, 11.) 

 

 

Kuva 13. Mineraalien erotteluun käytettävät tekniikat soveltuvat erilaisille palako’oille. (muokattu lähteestä: 

Wills ja Napier-Munn 2006, 16). 
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Hiilen ja tuhkaa muodostavien mineraalien erotteluun käytetään painovoimaan perustuvaa 

erottelua painavassa väliaineessa tai syklonissa sekä vaahdotuskellutusta. Painava väliaine 

valmistetaan hiilen puhdistuksessa usein magnetiitti-vesiliuoksesta. Vaahdotuksessa pinta-

ominaisuuksiltaan hydrofobiset hiilipartikkelit kohoavat ilmakuplien mukana pintaan ja 

hydrofiiliset mineraalipartikkelit vajoavat pohjaan. Sopivilla kemikaaleilla voidaan vaikut-

taa partikkelien pintaominaisuuksiin ja saada ne joko kellumaan tai uppoamaan. (Meshram 

et al. 2015, 749-750.) 

 

4.3.2 Muovijätteiden erottelu eri muovilaatuihin 

 

Muovijätteen kierrätys mekaanisin menetelmin vaatii useita käsittelyvaiheita, joita ovat la-

jittelu, pesu, murskaus, paalaus ja pelletointi. Jätteen alkuperästä, puhtaudesta ja muovilaa-

tujen määrästä riippuen joitain käsittelyvaiheita ei tarvita, niitä voi olla useita ja niiden jär-

jestys voi vaihdella. Muovilaatujen lajitteluun voidaan käyttää useita mekaanisia erottelu-

menetelmiä, jotka valitaan eroteltavan muovijätemateriaalin muotojen, tiheyksien, koon, vä-

rin, koostumuksen ja sisältämien epäpuhtauksien perusteella. (Ragaert, Delva ja Van Geem 

2017, 29.) Muovien lajitteluun käytettävien vesierotusmenetelmien kehityksessä mallia on 

otettu mineraalien erottelusta, ja esimerkiksi sopivien vaahdotuskemikaalien kehityksessä 

on kokeiltu muun muassa mineraalien kellutuksessa käytettyjä lisäaineita (Fraunholcz 2004, 

261). 

 

Upotus-kellutusta käytetään vettä kevyempien polyolefiinien ja vaahdotettujen muovien 

sekä vettä painavampien muovien erotteluun, kuten polystyreeni, polyvinyylikloridi tai po-

lyetyleeni-tereftalaatti (Fraunholcz 2004, 262; Ragaert, Delva ja Van Geem 2017, 32). Muo-

vien erottelussa upotus-kellutuksella materiaalin kastumisella on suuri merkitys lopputulok-

seen, ja muovijätteen kastumista voidaan edistää esimerkiksi kastelemisella murskauksen 

yhteydessä tai vesi ja jäteseoksen voimakkaalla sekoittamisella (Fraunholcz 2004, 262). Vä-

liaineena voidaan käyttää veden ohella myös kevyempää tai painavampaa väliainetta. Labo-

ratoriotutkimuksessa (Pongstabodee, Kunachitpimol ja Damronglerd 2008) kulutusmuovi-

jätteestä peräisin oleva kuutta muovilaatua sisältävä seos saatiin erotettua neljään eri jakee-

seen kolmivaiheisella upotus-kellutuksella (Kuva 14). Lisäksi vettä painavampien jakeiden 

erotteluun käytettiin vaahdotuskellutusta, jotta kaikki kuusi muovilaatua saatiin eroteltua 

omiksi jakeikseen. (Pongstabodee, Kunachitpimol ja Damronglerd 2008, 483.) 
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Vaahdotuskellutukseen käytettävillä kemikaaleilla tai käsittelytavoilla muutetaan muovien 

hydrofiilisiä tai –fobisia pintaominaisuuksia, siten että ne joko kelluvat tai uppoavat parem-

min väliaineessa. Käytettävällä menetelmällä on suuri vaikutus muovien erottelun tehokkuu-

teen. Tutkimuksissa on saatu korkeita erotteluasteita ja materiaalien saantoja käyttämällä 

pintakäsittelyyn useita kemikaaleja, kuten tanniinihappoa, ligniinisulfaattia tai kalsium- tai 

natriumlignosulfaattia (Wang et al. 2015, 33). Muovien pintaominaisuuksien muuttamiseen 

on tutkittu myös otsonin (Reddy et al. 2007) ja mikroaaltojen (Thanh Truc ja Lee 2017) 

käyttöä. 

 

 

Kuva 14. Muovijätteen erottelu laboratoriokokoluokan prosessilla, johon kuuluvat kolme upotus-kellutusvai-

hetta ja kaksi vaahdotuskellutusvaihetta. Eroteltavat muovilaadut ovat korkeatiheyksinen polyetyleeni 

(HDPE), polypropeeni (PP), polyeteenitereftalaatti (PET), polyvinyylikloridi (PVC), akryylinitriilibutadiee-

nistyreeni (ABS) ja polystyreeni (PS). Kaaviossa esiintyvät muut lisäaineita kuvaavat lyhenteet ovat väliaineen 

tiheyden muuttamiseen käytetty etyylialkoholi (EtOH), väliaineen tiheyden muuttamiseen käytetty kalsium-

kloridi (CaCl2), pintakäsittelyyn käytetty kalsiumlignosulfaatti (CaLS) ja vaahtoutumiskemikaali metyyli-

isobutyylikarbinoli (MIBC). (muokattu lähteestä: Pongstabodee, Kunachitpimol ja Damronglerd 2008, 476, 

482.) 
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4.3.3 Autopaloittamojätteen erottelu kierrätettäviksi jakeiksi 

 

Romuautojen kierrätys on hyvin tehokasta, mihin on Euroopassa vaikuttanut taloudellisesti 

paloittamojätteen sisältämien kierrätettävien jakeiden määrän ohella Euroopan Unionin lain-

säädäntö. Romutettavat autot kuuluvat tuottajavastuun alaiseen jätehuoltoon ja Euroopan 

Unionin ja Suomen lainsäädännössä romutettaville autoille on määritelty korkeat kierrätys- 

ja hyötykäyttöasteet, 85 % ja 95 % (Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaaral-

listen aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 123/2015 2015, 2). Autopurkamossa 

muodostuva autopaloittamojäte (ASR, automotive shredder residue) on perinteisesti sijoi-

tettu kaatopaikalle, mutta tiukempiin kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteisiin pääseminen on 

vaatinut sen jalostamista (Vermeulen et al. 2011, 10). Upotus-kellutusmenetelmä on yksi 

ASR:n kierrätyksessä käytetty menetelmä. 

 

Autopurkamossa muodostuu autopaloittamojätettä, kun romutettavista autoista on erotettu 

nesteet ja uusiokäytettävät tai kierrätettävät osat, jäljelle jäänyt osa on murskattu sekä murs-

katusta materiaalista erotettu magneettiset ja ei-magneettiset metallit (Vermeulen et al. 2011, 

10). ASR:n osuus auton painosta on noin 15-25 %. ASR:n koostumus vaihtelee paljon läh-

tömateriaalin ja prosessin mukaan, mutta sisältää pääasiassa muoveja, kumia, tekstiilejä, la-

sia, maa-aineksia, metalleja ja puuta. (Harder ja Forton 2007, 388; Vermeulen et al. 2011, 

13.) ASR:n palakoko on suurimmaksi osaksi välillä 20-100 mm (Morselli et al. 2010, 2233; 

Fiore, Ruffino ja Zanetti 2012, 1553). 

 

Upotus-kellutus on yleinen erottelumenetelmä ASR:n käsittelyssä. ASR:n käsittelyproses-

siin kuuluu yleensä ilmaerotus, magneetti- ja pyörrevirtaerotus sekä seulonta tai rumpu-

seulonta. Olemassa olevissa prosesseissa seuraavana on useimmiten upotus-kellutusvaiheita, 

joilla erotellaan eri muoveja. Eri prosessivalmistajat ilmoittavat upotus-kellutuksen sisältä-

ville prosesseillensa kokonaistalteenottoasteeksi yli 80 % ja jopa yli 90 %. (Vermeulen et al. 

2011, 15-16.) ASR sisältää useita kierrätettäviä materiaaleja ja metalleja, joilla on eri tiheys. 

Tyypillinen painavaa väliainetta hyödyntävä ASR:n erotusprosessi koostuu hienoaines-

seulasta, jonka jälkeen materiaali johdetaan veteen. Veden tiheyttä säädetään magnetiittia tai 

piirautaa lisäämällä. Prosessi koostuu useasta upotus-kellutusvaiheesta, joissa väliaineen ti-

heydet ovat yleensä 1,0 g/cm3, 2,5 g/cm3 ja 3,5 g/cm3. (Gaustad, Olivetti ja Kirchain 2012, 

81.) 
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Autopaloittamojätteen käsittelyä koskevassa tutkimuksessa (Ruffino, Fiore ja Zanetti 2014) 

tarkasteltiin ASR-jaetta, joka prosessissa ensin seulottiin ja siitä erotettiin metallijakeet mag-

neettierottimella ja pyörrevirta erottimella, ja jäljelle jäänyt jae käsiteltiin upotus-kellutus-

prosessilla, jossa kellutusnesteen tiheydet olivat 2 kg/dm3 ja 1 kg/dm3. Prosessissa materiaali 

jakautui suhteessa 2:1:1 eri tiheyksisiin jakeisiin, <1 kg/dm3, 1-2 kg/dm3 ja >2 kg/dm3. Ke-

vyin jae sisälsi pääasiassa tekstiilejä, muoveja ja kumeja. Painavammissa jakeissa oli pää-

osin muoveja, sekalaisia materiaaleja ja kumeja. Tekstiileistä, vaahtokumista, puusta ja pa-

perista yli 90 % päätyi kevyimpään jakeeseen. Yli 90 % metalleista ja yli 60 % kumista ja 

sekalaisesta materiaalista päätyi raskaimpaan >2 kg/dm3 tiheyksiseen jakeeseen. Yli puolet 

muoveista ja hienoaineksesta päätyi keskiraskaaseen jakeeseen ja loput kevytjakeeseen. 

(Ruffino, Fiore ja Zanetti 2014, 149, 153.)  

 

ASR-näytteen polttoaineominaisuuksia tarkastelevassa tutkimuksessa (Hwang, Yokono ja 

Matsuto 2008) selvitettiin jakeiden palavan aineksen määrä, tuhkapitoisuus ja klooripitoi-

suus laboratoriokokeen eri esikäsittelyvaiheissa. Laboratoriokäsittelyjä olivat hienoaineksen 

(<5,6 mm) seulonta, upotus-kellutus, uudelleen murskaus ja lämpökäsittely sekä pulverointi 

ja pesu. Seulomalla ja eri tiheyksisissä nesteissä kelluttamalla materiaali jaettiin neljään ryh-

mään (Taulukko 5). Upotus-kellutusprosessilla saatiin merkittävästi lisättyä palavan ainek-

sen osuutta ja vähennettyä tuhkan ja kloorin osuutta kelluvassa jakeessa. (Hwang, Yokono 

ja Matsuto 2008, 880, 882, 884.) 

 

Taulukko 5. ASR:n ominaisuuksia eri käsittelyvaiheiden jälkeen. Upotus-kellutuksessa väliaineen tiheys on 

joko 1,0; 1,1 tai 1,4 g/cm3. (muokattu lähteestä: Hwang, Yokono ja Matsuto 2008, 880, 882). 

Käsittely  

Päämateriaali 

käsittelyn jälkei-

sessä jakeessa 

Tuote 
Tuotteen 

osuus 

Palava 

aines 

[g/gtuote] 

Tuhka 

[g/gtuote] 

Kloori 

[mg/gtuote] 

Ei 

käsitelty 

muovit ASR 
1,00 0,63 0,37 29 

Seulonta 

(5,6 mm 

seula) 

maa-aines, lasi, 

sekalainen 

materiaali 

ASR > 5,6 mm 

0,82 0,70 0,31 34 

Upotus-kel-

lutus, jossa 

väliaineen 

tiheys joko 

1,0; 1,1 tai 

1,4 g/cm3 

uretaani, tekstii-

lit 

Kelluva jae 

(nesteen tiheys 

1,0 g/cm3) 

0,43 0,84 0,16 9,7 

muovit, kumi Kelluva jae 

(nesteen tiheys 

1,1 g/cm3) 

0,58 0,86 0,14 9,3 

metalli, 

sähköjohto 

Kelluva jae 

(nesteen tiheys 

1,4 g/cm3) 
0,60 0,85 0,15 9,6 
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4.3.4 Selluhakkeen käsittely 

 

Vesierotus soveltuu selluhakkeen puhdistukseen, kun hakkeen tulee olla mahdollisimman 

puhdasta vierasmateriaalista laatuvaatimusten tai seuraavien käsittelylaitteiden suojaamisen 

takia. Vesierottelulla hakkeen joukosta erotetaan kivet ja vastaava materiaali, joka voi va-

hingoittaa hakkeen pulpperointiin käytettäviä laitteita. Hyvän erottelutuloksen lisäksi hak-

keen pulpperoinnissa tärkeää on laitteen riittävän suuri käsittelykapasiteetti ja hakkeen liial-

lisen kastumisen ehkäiseminen. 

 

Hakkeen kellutuslaitteessa haketta sekoitetaan erottelutuloksen parantamiseksi ja ohjataan 

pintaan pystyvirtauksella ja erotellusta hakkeesta valutetaan pois hakkeen mukaan tullutta 

vettä. Puuhake pääosin kelluu vedessä, mutta sisältää myös vettä painavampia puukappa-

leita. Pystyvirtaus voidaan toteuttaa kierrättämällä hakkeesta valuvaa vettä erotuslaitteen 

alaosaan (Kuva 15, kuvassa numerot 28 ja 72a). Erotuslaitteessa vesikierto voi tapahtua 

myös laitteen sisällä ilman erillistä pumppausta. 

 

 

Kuva 15. Selluhakkeen ja kiviaineksen erottelulaite, jossa haketta siirretään ruuvikuljettimella, ja laitteeseen 

on integroituna hakkeen kuivausosa. (Schaeffer ja Fisher 1979, 1-2.) 
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4.4 Prosessiveden tarve, muodostuva jätevesi ja kiinteät jätteet 

 

Kellutus prosessissa väliaineena käytetään vettä tai vesiliuosta, jonka tiheyttä on muutettu 

lisäämällä sopivaa ainetta. Raskaan ja kevyen jakeen erottelussa yleisesti käytettäviä kellu-

tusnesteitä ovat vesi, vesi-metanoliseos, NaCl-vesiliuos ja ZnCl2-vesiliuos (Chandrappa and 

Bhusan Das 2011, 91). Veden ja jätevedenpuhdistuksen tarvetta voidaan vähentää vettä kier-

rättämällä ja välttämällä puhtaan veden käyttöä, myös muiden päästöjen muodostumista voi-

daan vähentää laitosta suunniteltaessa ja käytön aikana tehtävillä toimilla. Jätteenkäsittelyn 

pesutoimintojen parhaan käyttökelpoisen tekniikan suunnittelua koskeva ohjeistus soveltuu 

myös vesierotukseen. Pesutoimintojen suunnittelussa on otettava huomioon veteen irtoavat 

ja liukenevat komponentit, prosessituotteen asianmukainen varastointi ja käsittely sekä mah-

dollisuus käyttää väliaineena vesijohtoveden sijaan puhdistettua jätevettä (European 

Commission 2006b, 344). 

 

Eräässä käsittelylaitoksessa käsitellään noin 200 000-250 000 tonnia rakennus- ja purkujä-

tettä vuodessa. Jäte esilajitellaan ja murskataan, jonka jälkeen jätteestä erotellaan magneet-

tiset metallit ja seulotaan hienojae. Seulonnan jälkeen seulaylite lajitellaan ilmaluokitti-

messa, ja ilmaluokituksen raskasjae ohjataan upotus-kellutusvaiheeseen. Upotus-kellutuk-

sessa käytetään vettä noin 50 m3, jota kierrätetään laitteessa ja josta suodatetaan hienoai-

nesta. Tyhjennyksessä upotus-kellutuksen prosessivedet imetään imuautolla. Prosessissa 

erottuu metalleja sekä kivi-, tiili-, lasi- ja keramiikkajaetta. Laitoksessa muodostuu kiviai-

neksia vuodessa noin 81 000 tonnia. (Etelä-Suomen Aluenhallintovirasto 2012, 6, 8-10, 14.)  

 

Upotus-kellutusprosessissa muodostuu jäteveden lisäksi myös sakkaa ja siitä saatavien ja-

keiden varastoinnista aiheutuu paikallisia hajuhaittoja. Upotus-kellutusprosessin sakan 

koostumus riippuu syötettävän materiaalin koostumuksesta, mutta se koostuu pääosin pai-

navasta hienoaineksesta, kuten savi, hiekka ja metalli. Sakkaan voi rikastua raskasmetalleja, 

jolloin se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi jäteluokkaan 19 12 11*. (Etelä-Suomen 

Aluehallintovirasto 2012, 10; 2017, 12-13, 16.) Upotus-kellutuskäsittelyn jälkeen materiaali 

on kosteaa ja siitä voi muodostua hajuhaitta jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöön (Länsi- ja 

Sisä-Suomen Aluehallintovirasto 2015, 51-52). Toisaalta jätteen kosteus sitoo pölyä, ja se-

koittamalla kosteaa jaetta kuivaan jakeeseen voidaan vähentää pölyämistä (Länsi- ja Sisä-

Suomen Aluehallintovirasto 2015, 33).  
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5 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

Vesierottelun soveltuminen raskasjakeen ja metallijakeiden jatkojalostukseen riippuu siitä, 

miten jakeiden sisältämät materiaalit käyttäytyvät vedessä. Kappaleet, joiden tiheys on vettä 

pienempi, kelluvat veden pinnalla, elleivät ne tartu painavampiin kappaleisiin ja uppoa nii-

den mukana. Vettä tiheämpien materiaalien erottelu toisistaan riippuu niiden uppoamisno-

peudesta. Yksittäisen kappaleen uppoamisnopeus voidaan laskea melko tarkasti, jos tiede-

tään kappaleen ja väliaineen tiheys ja tilavuus, ja kappaleen muoto on yksinkertainen ja 

säännöllinen. Epäsäännöllisten kappaleiden putoamisnopeuden laskentaan liittyy epävar-

muutta, jos kappaleen tilavuutta ja tiheyttä ei voida tarkasti määrittää, lisäksi epäsäännöllisen 

kappaleen vedenvastuksen laskennan epätarkkuudesta. Koska jätemateriaalista poimitut 

koekappaleet olivat hyvin epäsäännöllisiä ja niiden putoamisnopeuden laskentaan liittyy 

epävarmuutta, kappaleille tehtiin myös upotuskokeita, joilla selvitettiin kappaleiden pu-

toamisnopeuksia empiirisesti. Upotuskokeessa kappaleiden saavuttamia nopeuksia verrattiin 

laskemalla saatuihin putoamisnopeuksiin, ja arvioitiin, kuinka hyvin laskenta kuvaa upotus-

koetilannetta. 

 

5.1 Upotuskokeessa ja laskennassa käytetyt kappaleet 

 

Testissä käytetyt kappaleet kerättiin näytteinä erilaisista jätevirroista, joita olivat kahden eri 

ilmaerottimen raskasjae, 80 mm seulan alite sekä magneettierottimen ja pyörrevirtaerottimen 

metallijakeet. Näytteet seulottiin ja niistä valittiin upotuskokeeseen vettä tiheämmät ja kä-

sittelyn kannalta sopivan kokoiset kappaleet. Seinämän vaikutuksen laskennassa yhtälön (9) 

mukaan kappaleen tilavuutta vastaavan halkaisijan yläraja tämän kokoisessa kanavassa on 

144 mm. Yhdenkään kappaleen kohdalla tilavuutta vastaava halkaisija ei ylitä tätä mittaa, 

mutta kappaleiden epäsäännöllisen muodon vuoksi kappaleen suurin pituus joissain tapauk-

sissa ylittää tämän mitan, mikä osaltaan heikentää laskettua arviota seinämän vaikutuksesta 

vedenvastukseen. Kokeessa käytettävien kappaleiden joukkoon valittiin mahdollisimman 

monipuolisesti eri materiaaleja, eri kokoisia ja eri muotoisia kappaleita, jotta saatavat tulok-

set olisivat mahdollisia monipuolisia. Osa kappaleista jouduttiin jättämään syrjään kokeesta, 

koska ne muuttuivat kokeen aikana, esimerkiksi kappaleen koko pieneni materiaalin mure-
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nemisen takia tai kappaleesta liukeni veteen materiaalia. Puu-, kuitulevy- ja tekstiilikappa-

leita, säilytettiin uponneena vedessä, jotta ne säilyivät riittävän kosteina upotakseen vedessä 

ja tiheys ei vaihtelisi eri upotuskertojen välillä. 

 

Upotuskokeeseen valitut kappaleet on jaettu palamattomiin ja palaviin materiaaleihin sen 

materiaalin mukaan, josta kappale pääosin koostuu, sekä levymäisiin ja muun muotoisiin 

kappaleisiin (0). Levymäisten kappaleiden määritelmäksi on valittu se, että kappaleen yksi 

dimensio eli paksuus S on vähintään kolme kertaa pienempi kuin kaksi muuta eli mitat L ja 

I. 

 

Kappaleiden ominaisuuksia mitattiin ja kirjattiin laskentaa ja kappaleiden ryhmittelyä varten 

(Taulukko 6). Laskentaa varten mitattiin kappaleen massa 0,1 gramman tarkkuudella. Kap-

paleen tilavuuden arvioimiseksi mitattiin kappaleen syrjäyttämä vesitilavuus 5 ml tarkkuu-

della. Joidenkin samaa materiaalia olevien kappaleiden kohdalla, kuten lasin sirpaleet, mi-

tattiin kappaleiden yhdessä syrjäyttämän veden tilavuus. Kappaleista mitattiin kolme mittaa 

1 mm tarkkuudella: kappaleen suurin pituus L, suurinta pituutta kohtisuoraan oleva paksuus 

S sekä suurinta pituutta ja paksuutta kohtisuoraan oleva leveys I (Kuva 16 ja Kuva 17). Tu-

losten esityksessä kappaleet on ryhmitelty niiden koon, tiheyden, materiaalin ja muodon mu-

kaan. 

 

Taulukko 6. Esimerkkikappaleiden mitatut ja kirjatut ominaisuudet. 

Suure tai ominaisuus Yksikkö Kappale 42 Kappale 76 

Massa, m g 
155,3 84,3 

Tilavuus, V ml 
120 50 

Tiheys, ρ kg/m3 1294 1686 

Suurin pituus, L mm 
103 79 

Paksuus, S mm 
62 16 

Leveys, I mm 72 61 

Tilavuutta vastaava halkaisija, dP,EQ mm 
61 46 

Seulottu koko (seulakokojen väli) mm 
80 (80-90) 50 (50-63) 

Materiaali - muovi keraami, laatta 

Muoto - epäsäännöllinen levymäinen 
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Kuva 16. Kappaleiden pituuden ja leveyden mittaaminen. Esimerkkikappaleina kappaleet 42 ja 76. 

 

 

Kuva 17. Kappaleen paksuuden mittaaminen. Esimerkkikappaleina kappaleet 42 ja 76. 
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5.2 Upotuskokeet 

 

Kappaleiden putoamista testattiin korkeassa läpinäkyvässä ja vettä täynnä olevassa putkessa, 

jonka sisähalkaisija on 24 cm (Kuva 18). Kappaleet upotettiin veteen ja pudotettiin paikal-

taan. Kappaleiden putoaminen kuvatiin noin 170 cm matkalta, ja videoilta luettiin kappalei-

den putoamismatkat eri ajanhetkillä puolen senttimetrin ja sekunnin sadasosan tarkkuudella. 

 

Testipudotuksia tehtiin lähtökohtaisesti kunkin kappaleen kohdalla kaksi ja mahdollisesti 

useampi, jos kappaleen eri pudotuskerroilla saatujen nopeuksien keskihajonta oli suurempi 

kuin 10 % mittauskertojen keskimääräisestä arvosta. Koekappaleista kymmenen kohdalla 

keskihajonta oli välillä 10-15 % nopeuksien keskiarvosta ja kymmenen kappaleen kohdalla 

yli 15 %, loput olivat alle 10 %. 

 

 

Kuva 18. Koelaitteeseen kuului läpinäkyvä muovinen putki, joka täytettiin vedellä, ja siihen kiinnitettiin mitta-

asteikko. Putki on kiinnitetty alapuolella olevaan säiliöön. 
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Levymäisten kappaleiden putoamisasennoissa ja sivusuuntaisessa liikkeessä upotusko-

keessa pystyi havaitsemaan useita tapoja. Osa kappaleista putosi lappeellaan tasaisesti kään-

nähdellen, osalla käännähtelyt olivat hyvin satunnaisia. Osa kappaleista muutti asentoaan eri 

tavalla eri pudotuskerroilla. Kappaleille, joiden asento muuttui putoamisen aikana eri tavoin 

eri pudotuskerroilla, laskettiin putoamisnopeus upotuskokeen perusteella joko kappaleen ol-

lessa lappeellaan tai pystyssä tai molemmille asennoille erikseen. Kappaleille 62 (ohuet alu-

miinilevyt) ja 102 (muovilevy) saatiin kaksi nopeustulosta: toinen kappaleiden pudotessa 

lappeellaan ja toinen niiden pudotessa pystyasennossa. Kappaleen 82 pudotuskertojen välillä 

oli paljon eroa kappaleen pystyasennossa saavuttamassa nopeudessa ja kappaleelle saatiin 

tulos vain lappeellaan olevassa asennossa. 

 

5.3 Putoamisnopeuden laskenta 

 

Kappaleiden putoamisnopeus lasketaan tämän luvun mukaisesti ja laskennan toteutus las-

kentaohjelmalla on esitettynä liitteessä 2. Kappaleen liike on Newtonin liikkeen jatkuvuuden 

lain mukaista eli kappaleeseen vaikuttavien voimien summa on yhtä kuin kappaleen massan 

ja kiihtyvyyden tulo. Kun putoava kappale on saavuttanut tasaisen nopeuden suhteessa ym-

päröivään väliaineeseen ja sen kiihtyvyys on nolla, siihen vaikuttavat painovoima, noste ja 

vedenvastus ovat tasapainossa (Yhtälö 1). 

 

 𝐹D = 𝐹G − 𝐹B (1) 

 

FD vedenvastus [N] 

FG painovoima  [N] 

FB noste   [N] 

 

Kappaleeseen vaikuttavien painovoiman ja nosteen suuruus on vakio, kun kappaleen tiheys 

ja tilavuus ovat muuttumattomat. Painovoima ja noste voidaan esittää toisessa muodossa, 

kun kappaleen tilavuus sekä kappaleen tiheyden ja väliaineen tiheyden välinen ero tunnetaan 

(Yhtälö 2). 
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 𝐹D = 𝐹G − 𝐹B = 𝑉P ∙ (𝜌P − 𝜌M) ∙ 𝑔 (2) 

 

VP kappaleen tilavuus  [m3] 

ρP kappaleen tiheys   [kg/m3] 

ρM väliaineen tiheys   [kg/m3] 

g painovoimavakio   (9,81 m/s2) 

 

Vedenvastukseen vaikuttavat kappaleen muotokerroin ja kappaleen virtausta kohtisuoraan 

oleva pinta-ala. Vedenvastus riippuu paljon kappaleen nopeudesta väliaineen suhteen. (Yh-

tälö 3) 

 

 𝐹D = 𝐶D ∙ 𝐴P ∙
𝜌M

2
∙ 𝑈2 (3) 

 

CD muotokerroin       [-] 

AP kappaleen virtausta kohtisuoraan oleva pinta-ala [m2] 

U kappaleen nopeus suhteessa väliaineeseen  [m/s] 

 

(Bernhardt 1994, 16-17.) 

 

5.3.1 Muotokerroin CD  

 

Muotokerroin muuttuu kappaleen ulkopuolisen virtauksen nopeuden ja Reynoldsin luvun 

muuttuessa. Kappaleen muotokertoimen ja Reynoldsin luvun suhde hitaan virtauksen alu-

eella (Kuva 19, Stokesin alue) on lineaarinen (Yhtälö 4). 

 

 𝐶D =
24

𝑅𝑒
 (4) 

 

Re Reynoldsin luku [-] 

 

Reynoldsin luku riippuu virtausnopeudesta ja väliaineen kinemaattisesta viskositeetista (Yh-

tälö 5). 
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 𝑅𝑒 =
𝑈 ∙ 𝑑P

𝜐
  (5) 

 

dP kappaleen tilavuutta vastaavan pallon halkaisija [m] 

υ väliaineen kinemaattinen viskositeetti   [m2/s] 

 

Kappaleen muotokerroin on suurin, kun virtauksen Reynoldsin luku on pieni ja Reynoldsin 

luvun kasvaessa muotokerroin pienenee. Eri Reynoldsin luvun alueilla pallon muotoisen 

kappaleen muotokertoimelle on kehitetty eri laskentayhtälöitä, ja empiiristen tutkimusten 

avulla koko Reynoldsin lukujen aluetta kuvaava käyrä (Kuva 19). Myös muiden säännöllis-

ten kappaleiden kuin pallon muotokerroin on suurempi pienen Reynoldsin luvun alueella ja 

pienempi suuren Reynoldsin luvun alueella (Kuva 20). 

 

 

Kuva 19. Pallonmuotoisen kappaleen muotokerroin suhteessa Reynoldsin lukuun. (muokattu lähteestä: Bern-

hardt 1994, 18.) 
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Kuva 20. Eri muotoisten kappaleiden muotokertoimet Reynoldsin luvun funktioina. Kuvioiden selitykset: ▪▪▪▪ 

Stokes, ─ Pallo, ◊ Levyt ja laatat, × Isometriset kappaleet, │ Mineraalit, ○ Ellipsoidit ja virtaviivaiset kappaleet. 

(muokattu lähteestä: Hölzer and Sommerfeld 2008, 362.) 

 

Reynoldsin luvun avulla kappaleen ulkopuolinen virtaus voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

hidas virtaus 1 < Re < 103, laminaari virtaus 103 < Re < 105, turbulentti virtaus 106 < Re. 

Siirtyminen erityyppiseen virtaukseen tapahtuu asteittain, ja kun Reynoldsin luku on suu-

ruusluokkaa 105, virtaus alkaa muuttua laminaarista turbulentiksi. (White 2003, 451-452.) 

 

Bagheri ja Bonadonna (2016) esittävät yleisen mallin muotokertoimen laskentaan (Yhtälö 

6) (Bagheri ja Bonadonna 2016, 540). Malli soveltuu artikkelin mukaan sekä säännöllisille 

että epäsäännöllisille muille kuin pyöreille kappaleille aina Reynoldsin lukuun, Re < 3·105, 

asti. Reynoldsin luvun laskennassa käytetään pallon halkaisijan paikalla kappaleen tilavuutta 

vastaavan pallon halkaisijaa dP,EQ. Mallin muodostuksessa on huomioitu kappaleen muoto, 

pinnan karheus, asento sekä kappaleen ja väliaineen tiheyksien suhde. (Bagheri ja 

Bonadonna 2016, 527, 541.) Kappaleen tiheyden oletetaan olevan vakio kappaleen koko 

tilavuudessa. 
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𝐶D

𝑘N
=

24 ∙ 𝑘S

𝑅𝑒 ∙ 𝑘N
 (1 + 0,125 (𝑅𝑒 ∙

𝑘N

𝑘S
)

2
3⁄

) +
0,46

1 +
5330

𝑅𝑒 ∙
𝑘N

𝑘S

 
(6) 

𝑘S = (𝐹S
1

3⁄ + 𝐹S
−1

3⁄ )/2 

𝑘N = 10𝛼2[− log(𝐹N)]𝛽2 

𝛼2 = 0,45 + 10/ exp(2,5 log 𝜌′ + 30) 

𝛽2 = 1 − 37/ exp(3 log 𝜌′ + 100) 

𝜌′ = 𝜌P/𝜌M 

𝐹S = 𝑓𝑒1,3  (
𝑑P,EQ

3

𝐿𝐼𝑆
) 

𝐹N = 𝑓2𝑒 (
𝑑P,EQ

3

𝐿𝐼𝑆
) 

𝑒 = 𝐼 𝐿⁄  

𝑓 = 𝑆 𝐼⁄  

L kappaleen suurin pituus [m] 

S kappaleen paksuus  [m] 

I kappaleen leveys   [m] 

 

(Bagheri ja Bonadonna 2016, 527, 540, 543.) 

 

5.3.2 Seinämän vaikutus vedenvastuksen suuruuteen 

 

Seinämän vaikutusta laskettaessa oletuksena on, että kappale keskimäärin putoaa kanavan 

keskellä ja kappaleen sijainnilla sylinterin sisällä ei ole merkittävää vaikutusta seinämän vai-

kutukseen, vaikka todellisuudessa kappaleen sijainti muuttuu putoamisen aikana ja se ai-

heuttaa virhettä tuloksiin. 

 

Seinämän vaikutus on riippuvainen kappaleen koon suhteesta kanavan kokoon. Pyöreälle 

kappaleelle ja sylinterin muotoiselle kanavalle seinämän vaikutusta laskettaessa määritellään 

kerroin halkaisijoiden suhteena (Yhtälö 7) (Clift, Grace ja Weber 1978b, 442). Laskennassa 

on käytetty pallon halkaisijan paikalla kappaleen tilavuutta vastaavan pallon halkaisijaa, ku-

ten edellä Reynoldsin luvun laskennassa. 
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 𝜆 =
𝑑P

𝐷
 (7) 

 

λ seinämän vaikutusta kuvaava kerroin [-] 

dP kappaleen halkaisija    [mm] 

D sylinterin halkaisija    [mm] 

 

(Clift, Grace ja Weber 1978b, 442.) 

 

Seinämän vaikutusta vedenvastuksen suuruuteen kuvataan kertoimella KF (Yhtälö 8) (Clift, 

Grace ja Weber 1978b, 443-444). 

 

 𝐹D = 𝐾F ∙ 𝐹D ∞ (8) 

 

KF seinämän vaikutusta vedenvastukseen kuvaava kerroin [-] 

FD vedenvastus seinämien rajaamassa tilassa   [N] 

FD ∞ vedenvastus rajattomassa tilassa     [N] 

 

(Clift, Grace ja Weber 1978b, 443-444.) 

 

Kertoimen KF arvo lasketaan kappaleen ja kanavan halkaisijoiden suhteen λ avulla. Reynold-

sin luvun alueella 102 < Re < 104, jolla tässä tapauksessa pääosin liikutaan, seinämän vaiku-

tusta voidaan kuvata yhtälöllä (9) (Clift, Grace ja Weber 1978b, 450). 

 

 𝐾F =
1

1 − 1,6 ∙ 𝜆1,6
                 (𝜆 ≤ 0,6) (9) 

 

(Clift, Grace ja Weber 1978b, 450.) 
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5.3.3 Kappaleen putoamiskorkeuden laskeminen eri nopeuksilla 

 

Kun kappaleen liike ei ole saavuttanut terminaalinopeutta, sen laskennassa tulee käyttää ter-

mejä, jotka kuvaavat kiihtyvässä liikkeessä tapahtuvia ilmiöitä. Kappaleen suoraviivainen 

putoamisliike lasketaan gravitaatiovoiman, nosteen ja vedenvastuksen sekä lisätyn massan 

ja Bassetin voiman avulla (Kuva 21 ja Yhtälö 10). Lisääntyneen massan voima muodostuu 

kappaleen syrjäyttämän fluidin kiihdyttämisestä, ja Bassetin voima kuvaa kappaleen pinnan 

epätasaista kitkaa. (Guo 2011, 34.) 

 

 

∑ 𝐹putoaminen = 𝑚P ∙ 𝑎putoaminen 

= (
𝜋

6
∙ 𝑑P

3 ∙ 𝜌P)
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 𝐹G − 𝐹B − 𝐹D − (𝐹AM + 𝐹Ba) 

(10) 

 

u hetkellinen nopeus putoamissuuntaan [m/s] 

t ajan hetki      [s] 

FAM lisääntyneen massan aiheuttama voima [N] 

FBa Bassetin voima     [N] 

 

(Guo 2011, 34.) 

 

 

Kuva 21. Putoamisessa kappaleeseen vaikuttavat voimat (muokattu lähteestä: Guo 2011, 35). 

 



55 

 

Kun muotokerroin on muotoa 𝐶D = 𝛼 +
𝛽

𝑅𝑒
 ja oletetaan, että 𝐹AM + 𝐹Ba = 𝐶A (

𝜋

6
∙ 𝑑P ∙

𝜌M)
𝑑𝑢

𝑑𝑡
, yhtälön (10) voidaan muotoilla seuraavaan muotoon (yhtälön vedenvastusta kuvaa-

vaan termiin on myös lisätty seinämän vaikutusta kuvaava termi KF) (Yhtälö 11). Kerroin 

CA saa yleensä arvon, joka on suurempi kuin 1. Teräskuulilla tehtyjen pudotuskokeiden tu-

loksia laskentamalli kuvasi parhaiten, kun CA=2,0 (muut vaihtoehdot 0,5 ja 1,0). (Guo 2011, 

35, 37.) 

 

 
𝜋

6
𝑑P

3(𝜌P + 𝜌M ∙ 𝐶A)
𝑑𝑢

𝑑𝑡
=

𝜋

6
𝑑P

3(𝜌P − 𝜌M) ∙ 𝑔 −
1

2
𝐶D ∙ 𝜌M ∙ 𝑢2 (

𝜋𝑑P
2

4
) ∙ 𝐾F (11) 

 

CA lisätyn massan kerroin (yleensä >1, käytetään laskennassa estimointia CA=2,0) 

 

(Guo 2011, 35, 37.) 

 

Edelleen muokkaamalla yhtälöä (Yhtälö 11) aikatekijä saadaan irrotettua ja se saa seuraa-

vanlaisen muodon (Yhtälö 12)  (Guo 2011, 35, 37). Yhtälöihin on lisätty seinämän vastusta 

kuvaava kerroin, ja laskennassa on käytetty pallon halkaisijan paikalla kappaleen tilavuutta 

vastaavan pallon halkaisijaa, kuten edellä Reynoldsin luvun ja seinämän vaikutuksen las-

kennassa. 

 

 𝑠 =
1

2𝑎
(ln

𝑐

𝑐 − 𝑏𝑢 − 𝑎𝑢2
−

2𝑏

𝑘
tanh−1

𝑘𝑢

2𝑐 − 𝑏𝑢
) (12) 

 

s matka      [m] 

u hetkellinen nopeus putoamissuuntaan [m/s] 

𝑎 =
3𝛼

4

𝐾F

(𝜌′ + 𝐶A)𝑑P
 

𝑏 =
3𝛽

4

𝜐 ∙ 𝐾F

(𝜌′ + 𝐶A)𝑑P
2 

𝑐 =
(𝜌′ − 1)𝑔

𝜌′ + 𝐶A
 

𝑘 = √𝑏2 + 4𝑎𝑐 

 

(Guo 2011, 35, 37.) 
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Kiihtyvässä liikkeessä kappale saavuttaa tietyn nopeuden tietyllä putoamisetäisyydellä (Yh-

tälö 12). Yhtälöä varten muotokerroin CD pitää esittää α:n ja β:n avulla. Aluksi käytetään 

pallolle suositeltuja arvoja: α = 0,44 ja β = 24 (Guo 2011, 33) (Kuva 22: siniset käyrät). 

Koska kappaleet eivät ole pallonmuotoisia, kertoimia α ja β korjataan laskemalla tarkemmat 

arvot yhtälöllä 6 laskettujen muotokertoimien avulla (Kuva 22: punaiset käyrät). Putoamis-

matkan laskentaan annetaan alkuarvoksi kappaleen tietojen ja vakioiden lisäksi putoamisno-

peus. Kappale saavuttaa tietyn nopeuden tietyllä putoamismatkalla, ja kun kappaleen nopeus 

lähenee putoamisen laskennallista huippunopeutta, kiihtyminen lähenee nollaa. Esimerkki 

kappaleiden 42 ja 76 saavuttamat suurimmat nopeudet ovat pallomaisella muoto-oletuksella 

0,66 m/s ja 0,91 m/s ja yhtälön 6 mukaista muotokerrointa käyttäen 0,46 m/s ja 0,46 m/s. 

Kappaleet 42 ja 76 saavuttavat yhtälön 6 mukaista muotokerrointa käyttämällä lasketun 

huippunopeutensa 0,94 metrin ja 0,49 metrin matkalla, kun taas nopeudet, jotka ovat 90 % 

huippunopeudesta, ne saavuttavat 0,20 ja 0,10 metrin matkalla. Upotuskokeessa kappaleet 

saavuttivat vastaavasti keskimääräiset putoamisnopeudet 0,33 m/s ja 0,40 m/s. (Kuva 22.) 

 

 

Kuva 22. Esimerkkikappaleiden 42 (vasemmalla) ja 76 (oikealla) putoamisnopeus kappaleen putoamissuun-

taan kulkeman matkan suhteen putoamisen alusta kiihtymisen loppuun. Sininen, ylin käyrä on laskettu kappa-

leen tilavuutta vastaavan pallon muotokertoimella, punainen, keskimmäinen käyrä on laskettu yhtälön 6 mu-

kaisesti lasketulla muotokertoimella ja suora, musta käyrä osoittaa kappaleen upotuskokeessa saavuttaman no-

peuden. 
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6 TULOKSET 

 

Tuloksissa tarkastellaan kappaleiden putoamisnopeutta vedessä. Upotuskokeessa kappaleen 

putoamisnopeus vedessä selvitettiin lukemalla kappaleen putoamiskorkeus ja –aika videolta. 

Kappaleille myös laskettiin putoamisnopeus kappaleista mitattuja ominaisuuksia sekä kir-

jallisuuden arvoja apuna käyttäen. Kokeen ja laskennan perusteella saatuja nopeuksia verra-

taan, ja arvioidaan, kuinka hyvin laskenta ennustaa upotuskokeella saatuja nopeuksia. Koe-

kappaleiksi valittiin eri materiaalista, eri kokoisia ja muotoisia vedessä uppoavia kappaleita 

(Liite 1).  Kappaleet myös jaoteltiin ominaisuuksiensa perusteella levymäisiin ja muun muo-

toisiin sekä palaviin ja palamattomiin kappaleisin. Putoamisnopeudet on esitetty suhteessa 

kappaleiden tiheyteen ja kokoon sekä kappaleiden ominaisuuksien mukaan eri ryhmiin ja-

oteltuna. 

 

6.1 Koekappaleiden putoamisnopeudet 

 

Upotuskokeen perusteella saadut ja kappaleille lasketut nopeudet noudattavat suurimmalta 

osin ennakko-oletuksia. Suurempien ja tiheämpien kappaleiden putoamisnopeus on suu-

rempi kuin kappaleiden, joiden koko ja tiheys ovat pienemmät (Kuva 23 ja Kuva 24). No-

peustulosten välillä on kuitenkin jonkin verran vaihtelua, eikä kappaleen koko ja tiheys selitä 

täysin kappaleen saavuttaman nopeuden suuruutta. Kappaleiden nopeudet on esitetty koko- 

ja tiheysasteikossa myös ryhmiteltynä levymäisiin ja muun muotoisiin sekä palaviin ja pa-

lamattomiin kappaleisiin (Liite 3). 
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Kuva 23. Kappaleiden lasketut nopeudet tiheys- ja kokoasteikolla. Putoamisnopeudet on esitetty väriasteikolla, 

ja pisteet on sijoitettu koordinaatistoon kappaleen tiheyden ja kappaleen kokoa kuvaavan tilavuutta vastaavan 

pallon halkaisijan mukaan. 

 

 

Kuva 24. Kappaleiden upotuskokeella saadut nopeudet tiheys- ja kokoasteikolla. Putoamisnopeudet on esitetty 

väriasteikolla, ja pisteet on sijoitettu koordinaatistoon kappaleen tiheyden ja kappaleen kokoa kuvaavan tila-

vuutta vastaavan pallon halkaisijan mukaan. 
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Kuva 25. Seulotun koon ja tiheyden mukaan jaoteltuna putoamisnopeuden yhteys koon ja tiheyden välillä ei 

erotu yhtä selkeästi kuin vastaavan halkaisijan ja tiheyden mukaan jaoteltuna. Vasen kuva on piirretty lasket-

tujen putoamisnopeuksien mukaan ja oikeanpuoleinen upotuskokeella saatujen nopeuksien mukaan yksikössä 

cm/s. 

 

Kun kappaleiden koko jaotellaan vastaavan halkaisijan sijaan seulonnassa saadun koon mu-

kaan, yhteys kappaleen koon ja putoamisnopeuden välillä ei ole enää yhtä selkeä (Kuva 25). 

Tämä johtuu pääasiassa kappaleen muodosta: levymäisten kappaleiden seulottu koko on 

usein niiden tilavuutta vastaavaa halkaisijaa suurempi, kun taas putoamisnopeus on pie-

nempi, kuin muodoltaan tasamittaisemman kappaleen. 

 

Tuloksissa on tarkasteltu kappaleiden terminaalinopeutta kiihtyvän putoamisnopeuden si-

jaan. Upotuskokeiden tuloksista osasta pystyi erottamaan putoamisessa selkeän kiihtymis-

vaiheen, mutta osassa kiihtymisvaihe ei erottunut nopeuden muusta vaihtelusta kokeen epä-

tarkkuuden takia. Lasketut kiihtymismatkat, joiden aikana kappaleen nopeus kiihtyi nollasta 

nopeuteen, joka on 90 % terminaalinopeudesta, olivat keskimäärin noin 10 cm ja vaihtelivat 

välillä <1-37 cm. Niissä upotuskokeen tuloksissa, joissa kiihtyminen voitiin havaita, sama 

matka oli korkeintaan 10 cm. Upotuskokeella saatua ja laskettua nopeutta voidaan siten par-

haiten vertailla terminaalinopeuden osalta. Lisäksi vesierottelulaitteessa eroteltava materi-

aali yleensä pudotetaan kuljetinlaitteesta veteen, jolloin kappaleilla on jokin alkunopeus en-

nen kuin ne tulevat kosketuksiin veden kanssa. Alkunopeuden takia terminaalinopeus toden-

näköisesti kuvaa kappaleen putoamisnopeutta vesierotuslaitteessa paremmin kuin pienempi 

paikaltaan lähtevän kappaleen nopeus. Alkunopeuden takia terminaalinopeus voi myös olla 

liian pieni arvio kappaleen putoamisnopeudesta vesierotuslaitteessa. 

 

Putoamisnopeuksien perusteella voidaan arvioida, millaisiin jakeisiin uppoavia kappaleita 

on mahdollista erotella. Kuvitteellisessa tapauksessa kappaleet lähtevät putoamaan vedessä 
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terminaalinopeudellaan metrin korkeudelta, ja kappaleiden putoamismatkoja tarkastellaan 

sekunnin kuluttua (Kuva 26 ja Taulukko 7). Riippuen siitä kumpaa nopeutta, laskettua vai 

kokeella saatua käytetään, kappaleet ovat edenneet hieman eri tavoin. Laskettujen nopeuk-

sien mukaan sekunnin aikana puolet kappaleista on edennyt vähintään 35 cm ja upotusko-

keella saatujen nopeuksien mukaan vähintään 30 cm. 

 

Yhden sekunnin mittaisen pudotuksen aikana pisimmän matkan saavuttavat palamattomasta 

materiaalista olevat kappaleet, jotka ovat muun kuin levymäisen muotoisia, kun taas lyhim-

män matkan putoavat levymäiset kappaleet (Kuva 26 ja Taulukko 7). Kaikkia pisteitä tar-

kastellessa alle 20 cm pudonneet kappaleet ovat enimmäkseen palavista materiaaleista ja 

muodoltaan levymäisiä. Joukossa on myös jonkin verran palamattomasta materiaalista val-

mistettuja levymäisiä kappaleita, jotka ovat lähes kaikki ohuita rautametalli- tai alumiinile-

vyjä. Alle 30 cm pudonneiden joukossa on edelleen suurimmaksi osaksi palavasta materiaa-

lista valmistettuja kappaleita, mutta muutamat joukossa olevat palamattomat kappaleet, alu-

miini- ja rautametallilevyjen lisäksi, ovat kipsiä tai levymäistä posliinia tai lasia. Alle 40 cm 

pudonneiden joukkoon kuuluvat lähes kaikki palavasta materiaalista olevat kappaleet, mutta 

joukossa on huomattava määrä palamattomasta materiaalista olevia kappaleita, joista noin 

puolet on rautametalli- tai alumiinilevyjä ja loput pääosin levymäisiä keraamilaattoja, pos-

liinia tai lasia. Yli 40 cm pudonnet kappaleet ovat pääosin palamattomasta materiaalista ja 

sisältää lähes kaikki muun kuin levymäisen muotoiset palamattomasta materiaalista olevat 

kappaleet, kuten kivi-, betoni- ja tiilikappaleet. Joukossa olevat palavasta materiaalista ole-

vat kappaleet ovat joko suurikokoisia ja melko tiheästä muovista tai sisältävät palavan ma-

teriaalin lisäksi esimerkiksi metallia. 
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Kuva 26. Putoamisaika 1 s, o: lasketulla nopeudella, *: kokeella saadulla nopeudella. Kappaleet alkavat pudota 

kohdasta 100 cm, ja yhden sekunnin kuluttua ne ovat pudonneet kuvan osoittamalla tavalla. Levymäisiä kap-

paleita kuvaavat violetin, sinisen ja harmaan sävyiset pisteet ja muun muotoisia kappaleita keltaisen, vihreän 

ja ruskean sävyiset pisteet. Pääosin palavasta materiaalista koostuvia kappaleita kuvaavat violetin, keltaisen ja 

vihreän sävyiset pisteet ja palamattomasta materiaalista koostuvia sinisen, harmaan, ruskean ja punaisen sä-

vyiset pisteet. Kuvassa mustat viivat rajaavat kappaleita, jotka ovat pudonneet alle 20, 30 tai 40 tai yli 40 cm. 

 

Kappaleen tilavuutta vastaavan halkaisijan mukaan jaoteltuna palavien materiaalien kanssa 

saman suuruista nopeutta putoavat palamattomat kappaleet vaikuttavat kuuluvan pääsään-

töisesti keskivertoa pienempään kokoluokkaan. Tietyn kokoluokan seulominen materiaalista 

ennen vesierotusta ei kuitenkaan välttämättä parantaisi vesierottelun tulosta, koska pienten 

ja levymäisten kappaleiden seulottu koko voi olla huomattavasti suurempi kuin niiden tila-

vuutta vastaavan halkaisijan pituus. Taulukossa kappaleet on jaettu edellä olevaan kuvaan  

(Kuva 25 ja Taulukko 7) piirrettyjen mustien viivojen osoittamien putoamismatkojen mu-

kaan. Kappaleet on jaoteltu myös seulotun koon mukaan neljään kokoluokkaan. Kuvaa ja 

taulukkoa vertaamalla voidaan havaita, kuinka kuvassa pienikokoiset metallista valmistetut 

levymäiset kappaleet päätyvät pääosin seulottuihin kokoluokkiin 31,5-50 mm ja 50-80 mm.  
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Taulukko 7. Eri materiaaleista olevat (väri) ja eri seulottuihin kokoluokkiin kuuluvat (pystysarake) kappaleet 

jaoteltuna yhden sekunnin aikana edetyn putoamismatkan (rivi) eli kappaleen uppoamiskokeella saadun pu-

toamisnopeuden mukaan. 

 Seulottu koko <31,5 

mm, 22 kpl 

Seulottu koko  

31,5-50 mm, 29 kpl 

Seulottu koko  

50-80 mm, 49 kpl 

Seulottu koko 

>80 mm, 16 kpl 
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 c
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Kappaleita yht. 5 kpl Kappaleita yht. 13 kpl Kappaleita yht. 18 kpl Kappaleita yht. 6 kpl 

23 % tämän kokoisista 45 % tämän kokoisista 37 % tämän kokoisista 38 % tämän kokoisista 

12 % tämän matkan  

pudonneista 

31 % tämän matkan  

pudonneista 

43 % tämän matkan  

pudonneista 

14 % tämän matkan  

pudonneista 
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Kappaleita yht. 2 kpl Kappaleita yht. 1 kpl Kappaleita yht. 10 kpl Kappaleita yht. 2 kpl 

9 % tämän kokoisista 3 % tämän kokoisista 20 % tämän kokoisista 13 % tämän kokoisista 

13 % tämän matkan  

pudonneista 

7 % tämän matkan  

pudonneista 

67 % tämän matkan  

pudonneista 

13 % tämän matkan  

pudonneista 
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Kappaleita yht. 4 kpl Kappaleita yht. 7 kpl Kappaleita yht. 3 kpl Kappaleita yht. 4 kpl 

18 % tämän kokoisista 24 % tämän kokoisista 6 % tämän kokoisista 25 % tämän kokoisista 

22 % tämän matkan  

pudonneista 

39 % tämän matkan  

pudonneista 

17 % tämän matkan  

pudonneista 

22 % tämän matkan  

pudonneista 
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Kappaleita yht. 11 kpl Kappaleita yht. 8 kpl Kappaleita yht. 18 kpl Kappaleita yht. 4 kpl 

50 % tämän kokoisista 28 % tämän kokoisista 37 % tämän kokoisista 25 % tämän kokoisista 

27 % tämän matkan  

pudonneista 

20 % tämän matkan  

pudonneista 

44 % tämän matkan  

pudonneista 

10 % tämän matkan  

pudonneista 
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6.2 Laskettujen arvojen ja upotuskokeessa saatujen arvojen yhtenevyys 

 

Kappaleiden terminaalinopeus putoamissuuntaan laskettiin kappaleesta mitattujen arvojen 

avulla ja upotuskokeista saadun matka-aikatietojen avulla. Alkuoletuksena on, että laske-

malla ja upotuskokeen perusteella saadut arvot ovat lähellä toisiaan tapauksissa, joissa kap-

paleen muoto on pyöreä ja säännöllinen sekä pinta melko tasainen. Levymäisille, epäsään-

nöllisille tai hyvin epätasaisille kappaleille lasketun nopeuden ja kokeen perusteella saadun 

nopeuden oletetaan eroavan toisistaan enemmän kuin säännöllisten kappaleiden vastaavat 

arvot. 

 

Laskemalla saatu tulos ennusti huonosti upotuskokeen perusteella saatuja putoamisnopeuk-

sia (Kuva 27, Kuva 28 ja Taulukko 8). Laskettu nopeus oli kokeella saatua suurempi kappa-

leista noin 88 % osalta. Ero laskettujen ja kokeen perusteella saatujen terminaalinopeuksien 

välillä oli kaikille kappaleille keskimäärin 47 %, levymäisille kappaleille 49 % ja muille 44 

%. Suurimmalle osalle kappaleita lasketun ja upotuskokeella saadun terminaalinopeuden ero 

oli alle keskiarvon, mutta osalle kappaleista ero oli suuri. Kappaleista vain noin 10 % koh-

dalla ero lasketun ja kokeessa saadun tuloksen välillä oli alle 10 %. Kun taas noin 35 kappa-

leen (30 %) kohdalla ero oli yli puolet jommastakummasta nopeudesta. Eron suuruus ei sel-

keästi vaikuttanut riippuvan kappaleen koosta tai levymäisestä muodosta, sillä eron suuruus 

vaihteli kappaleiden välillä riippumatta niiden koosta tai muodosta. 

 

Laskettujen ja upotuskokeella saatujen terminaalinopeuksien ero johtuu todennäköisesti 

siitä, ettei kaikkia kappaleen ominaisuuksista tai koejärjestelystä johtuvia nopeuteen vaikut-

tavia tekijöitä pystytty ottamaan huomioon laskennassa riittävällä tarkkuudella. Tällaisia 

kappaleen ominaisuuksia ovat esimerkiksi kappaleen tilavuuden mittauksen epätarkkuus, 

kappaleen sisäiset tiheyserot, jotka vaikuttavat esimerkiksi kappaleen asentoon ja liikkee-

seen putoamisen aikana sekä monimutkaisesta muodosta johtuvat pinnan epätasaisuus tai 

ilmataskut, jotka vaikuttavat kappaleen tiheyteen. Laskennassa ja upotuskokeessa tarkastel-

tiin vain kappaleen putoamissuuntaan tapahtuvaa liikettä, ja sivusuuntaan tapahtuvaa liik-

keen ja törmäysten vaikutusta ei otettu huomioon. Seinämän vaikutuksen laskennassa kap-

paleen oletettiin putoavan koelaitteen keskellä. 
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Taulukko 8. Upotuskokeen perusteella saatujen terminaalinopeuksien ja laskettujen terminaalinopeuksien 

eron suuruus suhteessa upotuskokeella saatuihin nopeuksiin. Taulukossa ovat myös vastaavat arvot, joissa sei-

nämän vaikutuksen oletetaan olevan alkuperäistä laskentaa suurempi. 

Kaikki kappaleet otettu huomioon (116 kpl) 

 Keskiarvo Mediaani 

Laskettu arvo 

suurempi kuin 

kokeellinen 

Ero  

yli 50 % 

Ero 

alle 10 % 

Kaikki kappaleet 47 % 36 % 
102 kpl 

(88 %)  

35 kpl 

(30 %) 

11 kpl 

(10 %) 
Levyt 49 % 34 % 

Muut 44 % 30 % 
 

Otettu huomioon kappaleet, joille saatujen nopeuksien ero on 50 % tai alle (81 kpl) 

Kaikki kappaleet 25 % 24 % 

70 kpl 

(86 %) 
- 

11 kpl 

(14 %) 
Levyt 24 % 22 % 

Muut 26 % 25 % 

Kaikki kappaleet otettu huomioon (116 kpl), KF:n arvo on 1,5 kertainen 

Kaikki kappaleet 27 % 17 % 

75 kpl 

(65 %) 

21 kpl 

(18 %) 

35 kpl 

(30 %) 
Levyt 29 % 17 % 

Muut 24 % 15 % 

Otettu huomioon kappaleet, joille saatujen nopeuksien ero on 50 % tai alle (81 kpl), 

KF:n arvo on 1,5 kertainen 

Kaikki kappaleet 12 % 11 % 

43 kpl 

(53 %) 

2 kpl 

(2 %) 

35 kpl 

(43 %) 
Levyt 11 % 11 % 

Muut 13 % 12 % 

 

Laskennallisen ja upotuskokeella saadun nopeuden eroissa on melko satunnaista vaihtelua 

kappaleiden kohdalla, joiden välillä ei ole selkeää yhdistävää tekijää, sekä yleisemmin näh-

tävissä oleva suunta eli laskennallinen nopeus on suurimman osan kappaleista kohdalla upo-

tuskokeella saatua suurempi. Laskettuja nopeustuloksia on muokattu kappalejoukkoa muut-

tamalla ja seinämän vaikutusta kuvaavaa kerrointa kasvattamalla (Taulukko 8). Rajaamalla 

ulos kappaleet, joiden kohdalla lasketun ja upotuskokeella saadun nopeuden ero on kaikkein 

suurin yli 50 % jommastakummasta nopeudesta, nopeustulosten keskimääräinen ero piene-

nee noin puoleen, mutta edelleen laskettu nopeus on suurimman osan kappaleista kohdalla 

kokeellista nopeutta suurempi. 

 

Seinämän vaikutuksen arviointi perustuu oletukseen, jossa kappale putoaa kanavan keskellä, 

ja laskennassa kappaleen dimensiona käytetään tilavuutta vastaavaa halkaisijaa. Tehdyt ole-

tukset todennäköisesti pienentävät seinämän vaikutuksen arviota, koska kanavan seinämän 

lähellä seinämän vaikutus on suurempi. Kappale voi käytetystä oletuksesta poiketen pudota 
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lähempänä upotuskanavan seinämää tai kappale saattaa epäsäännöllisen muotonsa takia 

ulottua lähemmäs kanavan reunaa kuin tilavuutta vastaavan pallon reuna. Kun kappaleen 

seinämän vaikutuksen oletetaan olevan puolitoistakertainen alkuperäiseen verrattuna, no-

peuksien erot pienenevät noin puoleen ja laskettu nopeus on kokeellista suurempi enää 65 

% kappaleista kohdalla eli lasketut nopeudet tasaisemmin joko yli- tai aliarvioivat kappalei-

den upotuskokeella saatuja nopeuksia (Taulukko 8). Yhdistämällä edellä mainitut laskennan 

kaksi eri muokkausta, kappalejoukon rajaus ja seinämän vaikutuksen kasvattaminen, tulok-

set ovat edelleen lähempänä toisiaan. Lasketun ja kokeellisen nopeuden ero on keskimäärin 

12 %, ja noin puolien kappaleista kohdalla laskettu arvo on kokeellista nopeutta suurempi ja 

puolien kohdalla pienempi.
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Kuva 27. Levymäisten kappaleiden lasketut ja upotuskokeesta saadut terminaalinopeudet. X: Lasketun arvon ja upotuskokeesta saadun arvon ero on yli 50 % jommasta-

kummasta arvosta (20 kpl). Nopeuksien ero kaikilla kappaleilla keskimäärin 47 % upotuskokeen nopeuksista ja levymäisille kappaleille 49 %. Upotuskokeella saatujen 

putoamisnopeuksiin on merkitty eri upotuskertojen keskivirhe 95 %: luottamustasolla. 
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Kuva 28. Muiden kuin levymäisten kappaleiden lasketut ja upotuskokeesta saadut terminaalinopeudet. X: Lasketun arvon ja upotuskokeesta saadun arvon ero on yli 50 % 

jommastakummasta arvosta (15 kpl). Nopeuksien ero kaikilla kappaleilla keskimäärin 47 % upotuskokeen nopeuksista ja muille kuin levymäisille kappaleille 44 %. Upo-

tuskokeella saatujen putoamisnopeuksiin on merkitty eri upotuskertojen keskivirhe 95 %: luottamustasolla.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tulosten perusteella toisistaan voidaan erottaa tiheydeltään erilaisia materiaaleja. Jos erotel-

tavan kappaleiden koko tai muoto vaihtelee paljon, materiaalien erottelu ei onnistu yhtä hy-

vin. Eroteltavien jakeiden sisältämät materiaalit voidaan pääosin jakaa palaviin materiaalei-

hin, joiden tiheys on pienempi, ja palamattomiin tai metallimateriaaleihin, joiden tiheys on 

suurempi. Vesierotuksessa muodostuvat jakeet ovat raskas uppoava jae, kevyt uppoava jae 

ja kelluva jae. Vesierotuksessa tiheydeltään raskaat, mutta muodoltaan levymäiset kappaleet 

voivat päätyä väärään jakeeseen eli tiheydeltään kevyempien ja palavien materiaalien se-

kaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ohuet levymäiset metallikappaleet, keraamilaatat tai 

levymäiset lasikappaleet.  

 

Vesierotuksen kannalta ongelmallisia ovat materiaalit, joista valmistettuihin kappaleisiin voi 

muodostua ilmataskuja. Esimerkiksi muovi- ja kumimateriaaleista valmistetut kappaleet 

voivat olla monimutkaisen muotoisia, ja ne voivat olla myös joustavia ja niiden muoto ei 

rikkoonnu herkästi mekaanisessa käsittelyssä. Ominaisuudesta ei kuitenkaan ole haittaa nii-

den materiaalien kohdalla, joiden tarkoitus on päätyä kelluvien materiaalien joukkoon. Up-

poavaan jakeeseen tarkoitettujen kappaleiden kohdalla taas ominaisuudesta on haittaa, koska 

kappaleet voivat sen takia päätyä väärään jakeeseen. Rikkoutumisen sijaan metallista val-

mistetut kappaleet voivat taipua mekaanisessa käsittelyssä, kuten murskauksessa, jolloin nii-

hin voi jäädä ilmataskuja, jotka heikentävät kappaleen uppoamista ja voivat saada sen kel-

lumaan. Tällöin metalliset kappaleet päätyvät kelluvan ja palavan materiaalin joukkoon. Osa 

metallijakeisiin erotetuista kappaleista koostuu metallin lisäksi muustakin materiaalista, ku-

ten muovista, mikä osaltaan vaikuttaa kappaleen tiheyteen ja voi johtaa kappaleen päätymi-

seen väärään jakeeseen.  

 

Jakeiden epäpuhtaudet voivat olla päätyneet jakeeseen erotteluvirheen takia, kuten metalli-

jakeeseen ilmavirran mukana lennähtänyt kevytmuovikappale, tai ne voivat olla osa kappa-

letta, joka sisältää myös oikein lajiteltua materiaalia. Jos jakeen epäpuhtaudet ovat pääasi-

assa jälkimmäisellä tavalla jakeeseen päätyneitä, on mahdollista, ettei niitä voida erotella 

vesierottelulla tai erottelun seurauksena osa jakeeseen tarkoitetusta materiaalista tulee myös 

erotelluksi. Ilmataskuja sisältävät ja paljon eri materiaaleja sisältävät kappaleet erottuvat eri 
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tavalla eri käsittelylaitteissa. Metallin ja muovin sekainen kappale erottuu metallin ominai-

suuksien takia metallierottimessa metallijakeeseen, mutta vesierottelussa muovin ominai-

suuksien takia kelluvaan ja palavaan jakeeseen. 

 

Levymäisen kappaleen putoamisnopeus voi olla hyvin erilainen riippuen siitä, missä asen-

nossa kappale putoaa. Pystyasennossa nopeus on huomattavasti suurempi kuin kappaleen 

ollessa lappeellaan. Jotkin levymäiset kappaleet myös muuttavat asentoaan ja liikkuvat si-

vusuuntaan melko satunnaisesti. Kappaleen törmäykset toisiin kappaleisiin tai seinämiin 

voivat vaikuttaa sen asentoon ja putoamisnopeuteen voimakkaasti, vaikka kappale luonnos-

taan asettuisi pudotessaan tiettyyn asentoon, häiriöt voivat helposti muuttaa kappaleen asen-

toa. Upotuskokeiden yhteydessä oli myös havaittavissa, että nopeammin putoavan kappa-

leen ohittaessa läheltä hitaammin putoavan kappaleen, hitaammin putoavan kappaleen liike 

vaikutti kiihtyvän sen joutuessa nopeamman kappaleen vanaveteen. 

 

Upotuskokeiden perusteella vaikuttaa siltä, että muun kuin levymäisten raskaiden materiaa-

lien, kuten betonin ja kivien erottaminen muovista, puumateriaalista ja muista kevyistä ma-

teriaaleista (kevytmuovi, paperi, kangas) onnistuu vesierotuksella. Pienten ja ohuiden le-

vymäisten lasi- ja keraamikappaleiden erottelu samankokoisista ja -muotoisista kevyistä ma-

teriaaleista onnistuu, mutta niiden erottelu suuremmista ja virtaviivaisemmista tiheydeltään 

pienemmistä kappaleista on epävarmaa. Metallikappaleiden erotuksen kevyemmistä materi-

aaleista tekee hankalaksi joidenkin metallikappaleiden ohut levymäinen tai ilmataskuja si-

sältävä monimutkainen muoto. Todennäköisesti metallijakeiden erotuksessa osa metallikap-

paleista päätyisi kevyen jakeen joukkoon, vaikka materiaalien tiheyserot ovat suuret. Toi-

saalta suuremmat painavammasta metallista koostuvat kappaleet voitaisiin erottaa raskasja-

keeseen pienemmistä ja metallinohella kevyempiä materiaaleja sisältävistä kappaleista. Täl-

löin saatavat jakeet voisivat olla paljon metallia ja vähän epäpuhtauksia sisältävä raskas me-

tallijae sekä metallia ja jonkin verran epäpuhtauksia sisältävä kevyt metallijae. 

 

7.1 Jatkoselvitysten tarve 

 

Olennaista vesierottelun suunnittelussa tietyn jätejakeen käsittelytavaksi on riittävä tieto ero-

teltavan jakeen koostumuksesta ja sen sisältämien jätepartikkelien ominaisuuksista. Materi-
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aalikoostumuksen lisäksi arvioitava olisi myös jätekappaleiden kokoa ja muotoa, ja millai-

nen vaikutus niillä voi olla erotteluun.  Vesierottelu soveltuu jakeille, jotka sisältävät suuren 

osan toisistaan hyvin vedessä erottuvia materiaaleja, kuten muovi- ja kiviainesmateriaaleja. 

Jätteenkäsittelyn suunnittelussa epävarmuutta aiheuttaa jätemateriaalin koostumuksen ja jä-

tepartikkelien muodon ja koon suuri vaihtelu. Jätejakeen koostumus muuttuu myös sen mu-

kaan, millaisia valintoja tehdään aiemmissa käsittelyvaiheissa. Esimerkiksi samaa alkuperää 

olevasta jätteestä erotetun raskasjakeen koostumus ja määrä ovat erilaiset, kun esimerkiksi 

seulonnan tai ilmaerotuksen toiminta-arvoja muutetaan. Tarkan ja vaihtelevissa olosuhteissa 

pätevän erottelutuloksen ennustaminen on siten hyvin vaikeaa.  

 

Tässä diplomityössä tarkasteltiin yksittäisiä kappaleita ja niiden putoamista vedessä, mutta 

jotka olivat eri kokoisia ja eri materiaaleista valmistettuja. Lisätietoa tarvittaisiin vielä kap-

palejoukkojen tai jätemassan vesierottelusta, testattavan materiaalin joukossa tulisi olla 

myös kelluvia kalvomaisia materiaaleja, joiden tarttumista uppoaviin kappaleisiin tulisi tar-

kastella. Laskennallisesti sellainen tapaus on huomattavasti haastavampaa laskea, joten ko-

keellinen tutkimus soveltuisi siihen paremmin. Jätemassan keräämiseen vesierottelulait-

teesta voidaan käyttää erilaisia kuljettimia ja kerääjiä. Kokeellisella tutkimuksella voitaisiin 

myös testata erilaisten keruu- ja kuljetinlaitteiden käyttöä jätemassan keräämiseen väliai-

neesta. Lisätietoa tarvittaisiin myös erilaisen virtauksen vaikutuksesta erottelutapahtumaan. 

Kiinnostavaa olisi esimerkiksi, miten sivusuuntainen virtaus vaikuttaisi putoavan levymäi-

sen kappaleen asentoon tai saako jonkin suuntaisella virtauksella vaikutettua levymäisten 

kappaleiden putoamisasentoon ja siten nopeuteen putoamissuuntaan. 

 

Kappaleiden upotuskokeessa ja laskennassa saamat nopeudet olivat samansuuntaisia, vaikka 

ero niiden välillä olikin huomattava. Joidenkin kappaleiden kohdalla upotuskokeella saadun 

ja lasketun nopeuden ero oli yli puolet jommastakummasta arvosta, ei ollut selvää yhteistä 

tekijään, kuten muoto, tiheys tai kokoluokka. Kappaleiden kellumista tai uppoamisnopeutta 

voidaan arvioida suuntaa-antavasti tässä työssä esitetyllä tavalla. Kappalejoukon ja jätemas-

san kellumisen ja uppoamisen ennustamista varten laskentaa tulisi kehittää jätemassan upo-

tusta käsittelevällä kokeellisella tutkimuksella ja ottamalla huomioon kappaleiden vuorovai-

kutus. 
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7.2 Vaihtoehtoinen menetelmä 

 

Ilmaerottimen raskasjakeen ja metallijakeiden laadun parantamiseen ja epäpuhtauksien erot-

tamiseen voidaan käyttää myös muita menetelmiä, esimerkiksi NIR-erottelua. Erottelu pe-

rustuu materiaalista heijastuvan säteilyn vastaanottamiseen NIR-anturilla ja materiaalin tun-

nistamiseen heijastuvan spektrin avulla. Materiaalivirrasta erotetaan materiaalia joko poimi-

malla paineilmasuihkujen avulla tietyt tunnistetut materiaalit omaan jakeeseensa tai erotta-

malla materiaalivirrasta tunnistetut epäpuhtaudet. Eroteltavasta materiaalista riippuen me-

netelmällä voidaan saavuttaa noin 80-90 % saanto ja jakeen puhtaudeksi noin 90-97 %. 

(European Commission 2006b, 445.)  

 

Vesierotteluun verrattuna NIR-erottelun etuja ovat, ettei kappaleen tiheyteen tai uppoamis-

nopeuteen vaikuttavat tekijät, kuten kappaleen onttous tai muoto, vaikuta erottelutulokseen 

vesierottelun tavoin. NIR-erottelulla voidaan erotella polttoon menevästä jakeesta myös ras-

kasmetalleja tai klooriyhdisteitä sisältäviä materiaaleja, jotka vesierottelussa eivät välttä-

mättä erotu, ellei niiden tiheys ole riittävän suuri. Heikkoutena NIR-erottelussa on, ettei me-

netelmällä ei pystytä tunnistamaan tummia kappaleita, joten niiden tunnistukseen erottelua 

varten tulee käyttää lisäksi jotakin muuta soveltuvaa menetelmää (European Commission 

2006b, 445). 

 

NIR-erottimen jakeita on tarkasteltu tutkimuksessa (Nasrullah et al. 2014a; 2014b; 2015c), 

joka on aiemmin mainittu raskas- ja metallijakeiden koostumusta käsittelevässä luvussa 

(Luku 3.2). Tutkimuksen kohteena olleessa käsittelyprosessissa ilmaerottimen kevytjakeesta 

eroteltiin positiivisella erottelulla kierrätyspolttoaineeseen kuuluvat materiaalit ja loput pää-

tyivät rejektiin. Kierrätyspolttoaineen joukossa on vain muutamia massaprosentteja palama-

tonta materiaalia, lukuun ottamatta hienoainesta. NIR-rejektin määrä laitoksella on melko 

suuri, ja se sisältää myös jonkin verran palavaa materiaalia (Taulukko 9). Palava materiaali 

on kuitenkin osin kumia ja kovamuovia, joka on eroteltu polttoaineesta korkean klooripitoi-

suuden takia. (Nasrullah et al. 2014a, 1403-1404; 2014b, 2166-2168; 2015a, 9; 2015b, 286; 

2015c, 5, 7; 2016, 45.) 
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Taulukko 9. NIR-erottimen jakeiden osuudet koko jätemäärästä, energiasisällöstä ja kloorin määrästä. 

(Nasrullah et al. 2014a, 1403-1404; 2014b, 2166-2168; 2015a, 9; 2015b, 286; 2015c, 5, 7; 2016, 45.) 

Käsiteltävä 

jäte 

Kaupallinen ja teollisuuden 

jäte 

Rakennus- ja purkujäte Yhdyskuntajäte, energiajae 

 NIR-rejekti SRF NIR-rejekti SRF NIR-rejekti SRF 

Osuudet 

koko jätema-

teriaalista 

21 % 62 % 18 % 44 % 11 % 72 % 

Osuus koko 

jätemassan 

energiasisäl-

löstä 

20 % 75 % 16 % 74 % 8 % 86 % 

Osuus koko 

jätemateriaa-

lin sisältä-

mästä kloo-

rista 

35 % 60 % 48 % 34 % 30 % 55 % 

Pääasialliset 

materiaalit 

jakeessa 

(viisi suu-

rinta) 

kiviaines 

19 %, 

hienoaines 

17 %, 

kovamuovi 

14 %, 

paperi ja kar-

tonki 12 %, 

lasi 10 % 

pehmeä 

muovi 24 %, 

paperi ja kar-

tonki 36 %, 

kovamuovi 

17 %, 

tekstiilit 9 %, 

puu 6 % 

kivi ja betoni 

22 %, 

hienoaines 

16 %, 

kumi 15 %, 

puu 13 %, 

lasi 12 % 

puu 38 %, 

paperi ja kar-

tonki 22 %, 

hienoaines 

11 %, 

kovamuovi 

9 %, 

pehmeä 

muovi 7 % 

kumi 24 %, 

kovamuovi 

16 %, 

tekstiilit 

11 %, 

biojäte 10 %, 

paperi ja kar-

tonki 9 % 

paperi ja kar-

tonki 30 %, 

pehmeä 

muovi 20 %, 

kovamuovi 

13 %, 

hienoaines 

13 %, 

tekstiilit 

10 % 
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8 YHTEENVETO 

 

Mekaanisen jätteenkäsittelyn tarkoituksena on jalostaa jätteestä hyvälaatuisia jakeita mate-

riaali- ja energiahyötykäyttöön sekä vähentää loppusijoitettavan jätteen määrää ja haitalli-

suutta. Mekaaniseen jätteenkäsittelyprosessiin kuuluvat vaiheet ovat usein murskaus, lajit-

telu ja erottelu sekä jakeiden käyttötarkoituksesta riippuen esimerkiksi hienomurskaus tai 

paalaus. Materiaalin erottelu voi perustua kokoon, muotoon, magneettisiin tai sähkömag-

neettisiin ominaisuuksiin, pintaominaisuuksiin tai optisiin ominaisuuksiin. Eroteltujen jakei-

den laadulla eli niiden sisältämien epäpuhtauksien määrällä on suuri vaikutus jakeiden hyö-

tykäyttömahdollisuuksiin ja siten niiden arvoon tai loppusijoituksen kustannuksiin. Materi-

aalien erottelussa usein joudutaan tekemään kompromissi erottelulaitteella muodostettujen 

jakeiden laadun ja määrän välillä, sillä erotellun materiaalin määrän kasvaessa myös jakee-

seen päätyneiden epäpuhtauksien määrä kasvaa. 

 

Tämän diplomityön taustalla on tarve parantaa tavanomaisen jätteen mekaanisessa käsitte-

lyssä saatavien jakeiden laatua. Tarkastelun kohteena on ilmaerottimen jälkeisen raskasja-

keen sekä magneetti- ja pyörrevirtaerottimien metallijakeiden jatkokäsittely vesierotustek-

niikalla.  Tarkastelun kohteena olevien jakeiden koostumukseen vaikuttavat voimakkaasti 

prosessiin syötetyn materiaalin koostumus, prosessissa käytetyt erottelulaitteet ja niille ase-

tetut toiminta-arvot. 

 

Vesierottelutekniikka käytetään monessa sovelluksessa, kuten mineraalien käsittelyssä, 

muovijätteen erottelussa eri muovilaatuihin ja kivien erottelussa selluhakkeesta. Kierrätys-

sovelluksessa upotus-kellutuslaiteeseen kuuluu yleensä väliainetta sisältävä allas, johon joh-

detaan eroteltava materiaali, ja josta kerätään kaksi tai kolme eroteltua jaetta. Materiaalin 

keruu voidaan toteuttaa esimerkiksi kola-, ruuvi- tai hihnakuljettimella. Jos materiaali on 

partikkelikooltaan pientä, upotus-kellutuserottelu voidaan toteuttaa väliainetta sisältävässä 

kanavassa tai käyttää jotakin muuta menetelmää, kuten vaahdotuskellutusta tai hydrosyklo-

nia. Eroteltavasta materiaalista ja halutuista jakeista riippuen väliaineena voidaan käyttää 

vettä, kevyempää väliainetta, kuten vesi-alkoholiseosta, tai painavampaa väliainetta, kuten 

jonkin suolan vesiliuosta.  
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Metalli- ja raskasjakeet sisältävät vettä kevyempiä ja raskaampia materiaaleja. Kevyempiä 

materiaaleja ovat esimerkiksi osa muoveista ja puusta sekä paperi ja kartonki. Vettä tiheäm-

piä materiaaleja ovat esimerkiksi metallit, betoni, kivi, keraamit ja lasi, mutta myös osa pa-

lavasta materiaalista, kuten muoveista ja puusta. Upotus-kellutusta voidaan käyttää väliai-

neessa kelluvien ja uppoavien materiaalien erotukseen toisistaan. Myös uppoavia materiaa-

leja on mahdollista erottaa eri jakeisiin, jos eroteltavien jakeiden uppoamisominaisuuksissa 

on riittävästi eroa. Jätejakeiden sisältämien vettä tiheämpien materiaalien eroteltavuutta upo-

tus-kellutusmenetelmällä arvioitiin tarkastelemalla eri materiaaleista olevien jätekappalei-

den putoamisnopeutta vedessä. 

 

Jätenäytteistä kerätyille koekappaleille määritettiin putoamisnopeus upotuskokeella ja kap-

paleista mitattujen ominaisuuksien avulla laskemalla. Eri materiaaleista valmistettujen kap-

paleiden putoamisnopeuksissa oli eroa, mutta eron suuruus ei ollut merkittävästi suurempi 

kuin kappaleiden muodosta ja koosta johtuvat putoamisnopeuksien erot. Jakeen jatkojalos-

tusta vesierotuksella suunniteltaessa tärkeää olisikin tietää mahdollisimman tarkasti erotel-

tavan jakeen määrän lisäksi jakeen koostumus ja kokojakauma sekä minkä muotoisia jakee-

seen päätyvät kappaleet ovat. Upotuskokeella saatujen ja laskettujen putoamisnopeuksien 

ero oli merkittävä, mutta vaikka koekappaleet olivat hyvin epäsäännöllisen muotoisia, las-

kemalla pystyttiin suuntaa-antavasti ennustamaan putoamisnopeuksia. 

 

Upotus-kellutus soveltuisi todennäköisesti paremmin raskasjakeen kuin metallijakeiden jat-

kojalostukseen, koska raskasjae sisältää yleensä enemmän betonin ja kivien kaltaisia muun 

kuin levymäisen muotoisia raskaita materiaaleja, joiden erotus niin kelluvista palavista ma-

teriaaleista kuin hitaasti uppoavista palavista materiaaleista onnistuu upotuskokeiden ja las-

kennan perusteella. Metallijakeiden käsittelyn vesierotuksella tekee hankalaksi metallijakei-

den sisältämät ohuet metallilevyt, joiden putoamisnopeudet ovat samaa suuruusluokkaa pa-

lavien materiaalien kanssa. Metallikappaleet voivat myös sisältää onttoja muotoja, joiden 

ansiosta niiden putoamisnopeus pienenee tai ne alkavat kellua vedessä. 

 

Upotus-kellutusmenetelmän soveltuminen jakeen käsittelyyn riippuu oleellisesti jakeen 

koostumuksesta. Jotta tarkempia arvioita metalli- ja raskasjakeiden upotus-kellutuksessa 

saatavista jakeista voisi antaa, tulisi jakeiden koostumuksesta saada lisää tietoa. Jätteenkä-

sittelylaitosten jakeiden koostumuksen tarkka analysointi eri tyyppistä jätettä käsiteltäessä 
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antaisi sopivaa tietoa jakeiden jatkokäsittelyn suunnitteluun. Upotus-kellutuksessa kappalei-

den vaikutusta toisiinsa upotuksen aikana ja jätemassan kerralla käsittelyä olisi tärkeää tes-

tata sopivalla koejärjestelyllä. 
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LIITTEET 

 

Liite 1 Testikappaleiden tiedot ja kuvat 

Liite 2 Laskennan toteutus  

Liite 3 Eri tyyppisten kappaleiden putoamisnopeudet 

  



 

Liite 1 Testikappaleiden tiedot ja kuvat 

 

Taulukko 10. Upotuskokeessa olleet palamattomat ja muun kuin levynmuotoiset kappaleet 1-31. 

Nro1 

Materiaali 

Laskettu 

tiheys2, 

[kg/m3] 

Tiheys 

kirjallisuudessa3, 

[kg/m3] 

Massa, 

[g] 

Vastaava 

halkaisija4, 

[mm] 

Seulottu 

koko5, 

[mm] 

1 alumiini 2535 2702-2790 139 47 63 

2 alumiini, nahka 1467 
2702-2790 (nahka 

998) 
22 31 50 

3 betoni 1785 2300 36 34 31,5 

4 betoni, kivi 2716 2300 68 36 31,5 

5 betoni 2070 2300 21 27 25 

6 betoni 2540 2300 25 27 25 

7 kivi 2605 2150-2630 1146 94 100 

8 betoni, kevytsora-

harkko 
1634 - 139 55 63 

9 betoni, kivi 2522 2300 104 43 45 

10 betoni, kivi 2522 2300 45 32 31,5 

11 betoni 2200 2300 11 21 12,5 

12 betoni 2352 2300 174 52 50 

13 betoni 2352 2300 132 48 50 

14 betoni, kevytsora-

harkko 
1340 - 107 53 50 

15 tiili 2237 1920-2083 230 66 63 

16 tiili 2237 1920-2083 174 60 63 

17 tiili 2237 1920-2083 264 69 63 

18 tiili 2237 1920-2083 213 64 63 

19 keraami, laatta 2320 - 35 31 31,5 

20 keraami, posliini 2037 - 367 70 90 

21 keraami, laatta 2031 - 166 54 63 

22 keraami, laatta, paperi 1539 -, (paperi 930) 60 42 50 

23 lasi 2162 2500 41 33 31,5 

24 palamaton, metalli, 

muovi 
1730 

kupari 8530, (muovi, 

bakeliitti, PVC 

~1300-1400) 

17 27 25 

25 palamaton, kipsi - 720, 1600-1860 6 21 25 

26 rautametalli, muovi - 7870 15 16 25 

27 rautametalli, paristo 2082 7870 49 36 25 

28 rautametalli, paristo 3208 7870 24 24 25 

29 rautametalli 5630 7870 56 27 25 

30 rautametalli - 7870 30 19 25 

31 rautametalli - 7870 10 13 12,5 
1Kappaleen numero kuvassa, kappaleet 1-22 kuva X ja kappaleet 23-31 kuva X. 
2Kappaleen mitattujen painon ja tilavuuden avulla laskettu tiheys. 
3Tiheydet lähteistä: (Incropera et al. 2007, 929, 930, 935, 939, 940). 
4Kappaleen tilavuutta vastaavan pallon halkaisija. 
5Kappaleet on seulottu seulaverkoilla, joiden pyöreiden reikien halkaisijat ovat 12,5; 25; 31,5; 45; 50; 63; 80; 90 ja 100 mm. 

 

(jatkuu) 

(liite 1 jatkoa) 

 



 

 

Kuva 29. Upotuskokeessa ja laskennassa käytetyt kappaleet 1-22, jotka ovat palamattomista materiaalista ja 

muodoltaan muita kuin levymäisiä. 

 

 

Kuva 30. Upotuskokeessa ja laskennassa käytetyt kappaleet 23-31, jotka ovat palamattomista materiaalista ja 

muodoltaan muita kuin levymäisiä. Kappaleille 26 tulokset on esitetty kappaleiden keskiarvona ja laskenta on 

tehty kappaleiden keskimääräisiä mitattuja ominaisuuksia käyttäen. 

 

(jatkuu) 

(liite 1 jatkoa) 

 



 

Taulukko 11. Upotuskokeessa olleet palavat ja muun kuin levynmuotoiset kappaleet 32-61. 

Nro1 

Materiaali 

Laskettu 

tiheys2, 

[kg/m3] 

Tiheys 

kirjallisuudessa, [kg/m3] 

Massa, 

[g] 

Vastaava 

halkaisija3, 

[mm] 

Seulottu 

koko4, 

[mm] 

32 rautametalli, muovi, 

kumi 
4240 

rauta 7870, 

kumi 1100-1190 
21 21 25 

33 
rautametalli, muovi 1850 

rauta 7870, 

muovi ~850-1400 
15 25 25 

34 
rautametalli, muovi 1200 

rauta 7870, 

muovi ~850-1500 
4 19 25 

35 
rautametalli, muovi 1348 

rauta 7870, 

muovi ~850-1400 
34 36 31,5 

36 muovi 1221 muovi ~850-1400 216 70 100 

37 muovi 1328 muovi ~850-1400 240 70 80 

38 muovi 1589 muovi ~850-1400 135 55 80 

39 muovi 1147 muovi ~850-1400 221 72 63 

40 muovi 1676 muovi ~850-1400 871 100 100 

41 
muovi, paperi 1158 

muovi ~850-1400, 

paperi 930 
284 78 90 

42 muovi 1294 muovi ~850-1400 155 61 80 

43 muovi 1547 muovi ~850-1400 263 69 63 

44 muovi 1182 muovi ~850-1400 161 64 90 

45 muovi, kumi, rauta-

metalli 
1418 

muovi ~850-1400, kumi 

1100-1190, rauta 7870 
121 55 63 

46 muovi 1293 muovi ~850-1400 19 31 31,5 

47 muovi 1020 muovi ~850-1400 20 34 50 

48 muovi 1420 muovi ~850-1400 14 27 31,5 

49 muovi 1190 muovi ~850-1400 12 27 31,5 

50 muovi 1136 muovi ~850-1400 25 35 31,5 

51 muovi 1141 muovi ~850-1400 46 42 31,5 

52 orgaaninen, biojäte, 

peruna 
1088 - 185 69 63 

53 orgaaninen, biojäte, 

peruna 
1088 - 151 64 50 

54 orgaaninen, biojäte, 

peruna 
1088 - 98 56 50 

55 orgaaninen, biojäte, 

peruna 
1088 - 50 44 31,5 

56 orgaaninen, biojäte 1078 - 8 24 25 

57 puu 1088 510-720 49 55 50 

58 puu, vaneri 1258 545 75 49 50 

59 puu, vaneri 1103 545 28 36 31,5 

60 puu, puukuitu 1104 590-1000 64 61 63 

61 
tekstiili, muovi 2271 

muovi ~850-1400, 

tekstiili ~800-2800, 

puuvilla 1540 

125 53 63 

1Kappaleen numero kuvassa, kappaleet 32-45 kuva X ja kappaleet 46-61 kuva X. 
2Kappaleen mitattujen painon ja tilavuuden avulla laskettu tiheys. 
3Tiheydet lähteistä: (Adanur 1995, 563; Incropera et al. 2007, 930, 935, 937, 940; Mark (toim.) 2007, 94) 
4Kappaleen tilavuutta vastaavan pallon halkaisija 
5Kappaleet on seulottu seulaverkoilla, joiden pyöreiden reikien halkaisijat ovat 12,5; 25; 31,5; 45; 50; 63; 

80; 90 ja 100 mm. 

 

(jatkuu) 

 

(liite 1 jatkoa) 

 



 

 

Kuva 31. Upotuskokeessa ja laskennassa käytetyt kappaleet 32-33, jotka ovat palavasta materiaalista ja muo-

doltaan muita kuin levymäisiä. 

 

 

Kuva 32. Upotuskokeessa ja laskennassa käytetyt kappaleet 46-61, jotka ovat palavasta materiaalista ja muo-

doltaan muita kuin levymäisiä. 

 

(jatkuu) 

(liite 1 jatkoa) 

 



 

Taulukko 12. Upotuskokeessa olleet palamattomat ja levymäiset kappaleet 62-95. 

Nro1 

Materiaali 

Laskettu 

tiheys2, 

[kg/m3] 

Tiheys 

kirjallisuudessa, 

[kg/m3] 

Massa, 

[g] 

Vastaava 

halkaisija3, 

[mm] 

Seulottu 

koko4, 

[mm] 
62 alumiini - alumiini 2707-2790 4 14 50 

63 alumiini - alumiini 2707-2790 5 15 50 

64 alumiini - alumiini 2707-2790 12 20 50 

65 alumiini, muu 

muovi ja metalli 
- 

alumiini 2707-2790, 

muovi ~900-1500 
27 27 50 

66 alumiini - alumiini 2707-2790 24 26 50 

67 alumiini - alumiini 2707-2790 8 18 50 

68 alumiini - alumiini 2707-2790 14 21 50 

69 alumiini - alumiini 2707-2790 63 35 50 

70 keraami, posliini 1510 - 15 27 25 

71 keraami, posliini 2360 - 24 27 31,5 

72 keraami, posliini 2400 - 12 21 25 

73 tiili 2237 1920-2083 183 61 63 

74 keraami, posliini 2330 - 47 34 45 

75 keraami, laatta 2860 - 14 21 31,5 

76 keraami, laatta 1686 - 84 46 50 

77 keraami, laatta 2031 - 172 55 63 

78 keraami, laatta 2031 - 192 57 80 

79 keraami, laatta 2031 - 128 49 80 

80 keraami, laatta 2031 - 50 36 63 

81 keraami, laatta 2031 - 248 62 63 

82 keraami, laatta 1298 - 36 37 63 

83 keraami, tiili 2356 1920-2083 92 42 50 

84 keraami, posliini 2046 - 39 33 50 

85 keraami, posliini 2046 - 32 31 50 

86 lasi 2162 2500 15 23 31,5 

87 lasi 2162 2500 32 31 31,5 

88 lasi 2162 2500 21 27 31,5 

89 lasi 2162 2500 10 21 25 

90 lasi 2162 2500 16 24 25 

91 rautametalli, 

muovi 
2520 

rauta 7870, muovi 

~850-1400 
5 15 31,5 

92 rautametalli - rauta 7870 6 12 31,5 

93 rautametalli - rauta 7870 13 15 50 

94 rautametalli - rauta 7870 7 12 50 

95 rautametalli - rauta 7870 1 6 25 
1Kappaleen numero kuvassa, kappaleet 32-45 kuva X ja kappaleet 46-61 kuva X. 
2Kappaleen mitattujen painon ja tilavuuden avulla laskettu tiheys. 
3Tiheydet lähteistä: (Incropera et al. 2007, 929, 930, 935, 939; Mark (toim.) 2007, 94). 
4Kappaleen tilavuutta vastaavan pallon halkaisija. 
5Kappaleet on seulottu seulaverkoilla, joiden pyöreiden reikien halkaisijat ovat 12,5; 25; 31,5; 45; 50; 63; 

80; 90 ja 100 mm. 

 

(jatkuu) 

(liite 1 jatkoa) 

 



 

 

Kuva 33. Upotuskokeessa ja laskennassa käytetyt kappaleet 62-69, jotka ovat palamattomasta materiaalista 

ja muodoltaan levymäisiä. Kappaleille 62 ja 63 tulokset on esitetty kappaleiden keskiarvona ja laskenta on 

tehty kappaleiden keskimääräisiä mitattuja ominaisuuksia käyttäen. 

 

 

Kuva 34. Upotuskokeessa ja laskennassa käytetyt kappaleet 70-90, jotka ovat palamattomasta materiaalista 

ja muodoltaan levymäisiä. Kappaleille 82 tulokset on esitetty kappaleiden keskiarvona ja laskenta on tehty 

kappaleiden keskimääräisiä mitattuja ominaisuuksia käyttäen. 

 

(jatkuu) 

(liite 1 jatkoa) 

 



 

 

Kuva 35. Upotuskokeessa ja laskennassa käytetyt kappaleet 91-95, jotka ovat palamattomasta materiaalista 

ja muodoltaan levymäisiä. Kappaleille 91 ja 95 tulokset on esitetty kappaleiden keskiarvona ja laskenta on 

tehty kappaleiden keskimääräisiä mitattuja ominaisuuksia käyttäen. 

 

 

Kuva 36. Upotuskokeessa ja laskennassa käytetyt kappaleet 96-113, jotka ovat palavasta materiaalista ja 

muodoltaan levymäisiä. 

 

(jatkuu) 
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Taulukko 13. Upotuskokeessa olleet palavat ja levymäiset kappaleet 96-113. 

Nro1 

Materiaali 

Laskettu 

tiheys2, 

[kg/m3] 

Tiheys 

kirjallisuudessa, 

[kg/m3] 

Massa, 

[g] 

Vastaava 

halkaisija3, 

[mm] 

Seulottu 

koko4, 

[mm] 

96 metalli, muovi 1400 
rauta 7870, muovi 

~850-1400 
7 21 31,5 

97 metalli, muovi 1200 
rauta 7870, muovi 

~850-1400 
10 25 31,5 

98 metalli, muovi 1200 
rauta 7870, muovi 

~850-1400 
7 22 31,5 

99 muovi 1694 muovi ~850-1400 136 54 63 

100 muovi 1358 muovi ~850-1400 9 23 63 

101 muovi 1358 muovi ~850-1400 22 31 63 

102 muovi 1358 muovi ~850-1400 22 31 80 

103 muovi, metalli 1358 
muovi ~850-1400, 

rauta 7870 
32 36 63 

104 muovi 1050 muovi ~850-1400 4 20 25 

105 muovi 1600 muovi ~850-1400 2 12 25 

106 muovi 1767 muovi ~850-1400 5 18 45 

107 muovi 1414 muovi ~850-1400 10 24 45 

108 muovi 1500 muovi ~850-1400 2 12 31,5 

109 muovi, kumi 1278 
muovi ~850-1400, 

kumi 1100-1190 
121 57 90 

110 puu, kuitulevy 1103 590-1000 46 57 63 

111 puu, kuitulevy 1155 590-1000 59 55 63 

112 puu, kuitulevy 1155 590-1000 54 54 90 

113 puu, kuitulevy 1086 590-1000 44 47 80 
1Kappaleen numero kuvassa, kuva X. 
2Kappaleen mitattujen painon ja tilavuuden avulla laskettu tiheys. 
3Tiheydet lähteistä: (Incropera et al. 2007, 935, 937, 930, 940; Mark (toim.) 2007, 94). 
4Kappaleen tilavuutta vastaavan pallon halkaisija 
5Kappaleet on seulottu seulaverkoilla, joiden pyöreiden reikien halkaisijat ovat 12,5; 25; 31,5; 45; 50; 63; 

80; 90 ja 100 mm. 

 

 

  



 

Liite 2 Laskennan toteutus 

 

Luvussa 5.3 esitellyn laskennan toteutus MatLab:illa: 

 

alkuarvot=readtable('levytmuut.txt');  

for i=[1:116] 

    tiedot=alkuarvot{i,:}; 

    tiedot(1);% 1 Juokseva numero 

    L=tiedot(2);% 2 L, suurin pituus, [m] 

    S=tiedot(3); %3 S, paksuus, [m] 

    I=tiedot(4);%4 I, leveys, [m] 

    massa=tiedot(5);% 5 Massa [kg] 

    tilavuus=tiedot(6);%6 Tilavuus [m^3] 

    tiheys=tiedot(7);%7 Tiheys [kg/m^3] 

    %Tilavuutta vastaavan pallon halkaisija d_PE [m] 

    d_PE=2*(3*tiedot(6)/(4*pi))^(1/3); 

     

    vakiot={'g',9.81;'rhovesi',1000;'kinvisk',0.00000089}; 

    %putoamiskiihtyvyys g [m/s^2], veden tiheys rhovesi [kg/m^3], 

    %veden kinemaattinen viskositeetti [m^2/2] 

    kanava={'1D',0.240};%Putoamiskanavan halkaisija [m] 

     

    %Seinämän vaikutus 

    %Yhtälö 9 

    K_F=1/(1-1.6*(d_PE/kanava{1,2})^1.6); 

     

    %Muotokerroin C_D 

         

    U=0.0001:0.0001:2;%Putoamisnopeus [m/s] 

    Re=U.*(d_PE/vakiot{3,2}); 

     

    %lasketaan C_D:t 

    %Yhtälö 6 

    e=I/L; 

    f=S/I; 

    F_N=f^2*e*(d_PE^3/(L*I*S)); 

    F_S=f*e^1.3*(d_PE^3/(L*I*S)); 

    rhopilkku=tiheys/vakiot{2,2}; 

    beeta_2=1-37/exp(3*log10(rhopilkku)+100); 

    alpha_2=0.45+10/exp(2.5*log10(rhopilkku)+30); 

    k_N=10^(alpha_2*(-log10(F_N))*beeta_2); 

    k_S=(F_S^(1/3)+F_S^(-1/3))/2; 

     

    C_DBag=(24.*k_S./(Re.*k_N).*(1+0.125.*(Re.*k_N./k_S).^(2/3))+... 

        0.46./(1+5330./(Re.*k_N/k_S))).*k_N; 

     

    %pallon muotoisen kappaleen C_D 

    alpha=0.44; 

    beeta=24; 

    C_A=2; 

    C_DGuo=alpha+beeta./Re; 

 

(jatkuu) 

 

 



 

(liite 2 jatkoa) 

     

    %Matkan laskenta eri nopeuksilla 

    %Yhtälö 13 

    j=C_DBag./C_DGuo; 

    alphapilkku=alpha.*j; 

    beetapilkku=beeta.*j; 

    a=(3*alphapilkku/4)*(K_F/((rhopilkku+C_A)*d_PE)); 

    b=(3*beetapilkku/4)*(vakiot{3,2}*K_F/((rhopilkku+C_A)*d_PE^2)); 

    c=(rhopilkku-1)*vakiot{1,2}/(rhopilkku+C_A); 

    k=sqrt(b.^2+4*a.*c); 

     

    %rajataan matkan laskentaan syötettävät nopeudet ... 

    %... logaritmiin syötettävän arvon avulla 

    loginsis=c./(c-b.*U-a.*U.^2); 

    rajaBagarvo=max(loginsis); 

    rajaBag=find(loginsis==rajaBagarvo); 

     

    a=a(1,1:rajaBag); 

    b=b(1,1:rajaBag); 

    k=k(1,1:rajaBag); 

    UBag=U(1,1:rajaBag); 

     

    %matkapisteet 

    smet=(1./(2*a)).*(log(c./(c-b.*UBag-a.*UBag.^2))-... 

        (2*b./k).*atanh(k.*UBag./(2*c-b.*UBag)));%[m] 

     

end 

  

%eof 

 

 

  



 

Liite 3 Eri tyyppisten kappaleiden putoamisnopeudet 

 

 

Kuva 37. Levymäisten kappaleiden laskemalla saadut putoamisnopeudet tiheyden ja koon mukaan. 

 

 

Kuva 38. Levymäisten kappaleiden upotuskokeella saadut putoamisnopeudet tiheyden ja koon mukaan. 
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Kuva 39. Muiden kuin levymäisten kappaleiden laskemalla saadut putoamisnopeudet tiheyden ja koon mu-

kaan. 

 

 

Kuva 40. Muiden kuin levymäisten kappaleiden upotuskokeella saadut putoamisnopeudet tiheyden ja koon 

mukaan. 
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Kuva 41. Levymäisten kappaleiden laskemalla saadut putoamisnopeudet tiheyden ja seulotun koon mukaan. 

 

 

Kuva 42. Levymäisten kappaleiden upotuskokeella saadut putoamisnopeudet tiheyden ja seulotun koon mu-

kaan. 
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(liite 3 jatkoa) 

 

 

Kuva 43. Muiden kuin levymäisten kappaleiden laskemalla saadut putoamisnopeudet tiheyden ja seulotun 

koon mukaan. 

 

 

Kuva 44. Muiden kuin levymäisten kappaleiden upotuskokeella saadut putoamisnopeudet tiheyden ja seulo-

tun koon mukaan. 

 

(jatkuu) 
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Kuva 45. Palavasta materiaalista olevien kappaleiden laskemalla saadut putoamisnopeudet tiheyden ja koon 

mukaan. 

 

 

Kuva 46. Palavasta materiaalista olevien kappaleiden upotuskokeella saadut putoamisnopeudet tiheyden ja 

koon mukaan. 

 

(jatkuu) 



 

(liite 3 jatkoa) 

 

 

Kuva 47. Palamattomasta materiaalista olevien kappaleiden laskemalla saadut putoamisnopeudet tiheyden ja 

koon mukaan. 

 

 

Kuva 48. Palamattomasta materiaalista olevien kappaleiden upotuskokeella saadut putoamisnopeudet tihey-

den ja koon mukaan. 

 

(jatkuu) 
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Kuva 49. Palavasta materiaalista olevien kappaleiden laskemalla saadut putoamisnopeudet tiheyden ja seulo-

tun koon mukaan. 

 

 

Kuva 50. Palavasta materiaalista olevien kappaleiden upotuskokeella saadut putoamisnopeudet tiheyden ja 

seulotun koon mukaan. 

 

(jatkuu) 
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Kuva 51. Palamattomasta materiaalista olevien kappaleiden laskemalla saadut putoamisnopeudet tiheyden ja 

seulotun koon mukaan. 

 

 

Kuva 52. Palamattomasta materiaalista olevien kappaleiden upotuskokeella saadut putoamisnopeudet tihey-

den ja seulotun koon mukaan. 

 


