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Laskeutus ja suodatus ovat paljon tutkittuja ja laajassa käytössä olevia mekaanisia 

erotusmenetelmiä. Laskeutumisen vaikutusta suodatuksen yhteydessä ei kuitenkaan ole 

tutkittu juurikaan. Tämän työn tavoitteena on selvittää suodattimessa ennen vakiopaine 

suodatusta tapahtuvan kiintoaineen laskeutumisen vaikutusta suodatuksen tuloksiin.  

Työn kirjallisuusosuudessa käsitellään työhön liittyvää teoriaa partikkelikokojakaumista, 

laskeutumisesta, suodatuksesta ja flokkulanttien käytöstä sekä tehdään yhteenvetoa 

aiemmasta laskeutumista ja suodatusta yhdistävästä tutkimuksesta. Koska käsitellyt aiheet 

ovat laajoja ja niitä on useita, joudutaan teorian esittämisessä tekemään rajauksia. 

Työn kokeellisessa osassa tutkitaan suodattimessa tapahtuvan laskeutuksen vaikutusta 

suodatukseen. Kokeet suoritetaan 20 m-% kalsiumkarbonaattilietteellä. Kokeissa tutkitaan 

laskeutumisen vaikutusta antamalla lietteen laskeutua suodattimessa tietyn ajan ennen 

suodatuksen aloitusta. Lisäksi tutkitaan flokkulanttien lisäämisen vaikutusta mahdollisiin 

ilmiöihin. 

Koetuloksista nähdään pidemmän laskeutusajan ennen suodatusta alentavan kakun 

keskimääräistä ominaisvastusta ja vaikutus kasvaa merkittävästi kun lietteeseen on lisätty 

flokkulanttia. Suodatusta edeltävä laskeutus siis helpottaa varsinaista suodatusta.  



3 
 

Abstract 

Lappeenranta University of Technology 

School of Engineering Science 

LUT Chemtech 

Laboratory of Separation Technology 

Author: Antti Kaukiainen 

Title: The effect of sedimentation of solids in filter on the properties of the filter 

cake 

Bachelor’s Thesis 2015 

63 pages, 5 tables, 31 figures and 3 appendixes. 

Supervisor & Examiner: D.Sc. (Tech) Teemu Kinnarinen 

Keywords:  sedimentation, filtration, particle size distribution, cake specific resistance 

 

Sedimentation and filtration are well researched and widely used mechanical separation 

methods. On the other hand effects of sedimentation on filtration have not been 

investigated much. This work’s aim is to find out effects of sedimentation that happens in 

the filter before the constant pressure filtration on the filtration results. 

In the literature part of the work theory is discussed concerning particle size distributions, 

settling, filtration and usage of flocculants and also do review on earlier studies combining 

sedimentation and filtration. Because these subjects are broad and there are many of them, 

there are some limitations that are made to discussion subjects. 

In the experimental part effect of sedimentation on filtration is researched. The test are 

done on 20 w-% slurry of calcium carbonate. In the tests the effects of sedimentation are 

measured by letting the slurry settle in the filter before starting the filtration. The effects of 

adding flocculants to the slurry on the possible phenomena is examined too. 

Based on the test results, longer sedimentation times before the filtration lower the average 

specific resistance of the cake and the effect becomes significant when a flocculant has 

been added to the slurry. Thus sedimentation before the filtration makes the actual 

filtration easier.   
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SYMBOLILUETTELO JA LYHENTEET 

 

symboli suure        yksikkö 

A  partikkelin projektiopinta-ala, suodattimen pinta-ala  [m
2
] 

a  kakun ominaisvastuksen määrittämiseen käytetty   [s/m
6
] 

kerroin 

AB  kerroksen partikkelien pinta-ala    [m
2
] 

Ap  partikkelin pinta-ala      [m
2
] 

AV  tilavuudeltaan vastaavankokoisen pallon pinta-ala  [m
2
] 

Ar  Arkhimedeen luku      [-] 

b  suodatinväliaineen vastuksen määrittämiseen käytetty [s/m
3
] 

kerroin 

C  kiintoaineen konsentraatio tilavuuden osuutena  [-]   

C  kiintoaineen konsentraatio      [kgKA/m
3
] 

c  suodatuskonsentraatio      [kgkakku/m
3

suodos] 

CD  vastuskerroin       [-] 

D  laskeutumisaltaan halkaisija     [m] 

dp  partikkelin halkaisija      [m] 

f(x)  partikkelikoon osuus      [-] 

g  putoamiskiihtyvyys      [m/s
2
] 

g(x)  laskettavasta keskiarvosta riippuva funktio   [-] 

K0  Kozenyn vakio      [-] 

m  näytteen kokonaismassa     [g] 
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m  märän kakun massan suhde kuivan kakun massaan  [-] 

mc  kuivan kakun massa suodatuspinta-alaa kohti  [kgKA/m
2
] 

mi  kokoluokan i massa      [g] 

mka  kiintoaineen massa      [kg] 

n muuttuva vakio; kokoonpuristuvuuskerroin   [-] 

ni  partikkelien lukumäärä kokoluokassa i   [-] 

p  paine        [N/m
2
] 

p0  suodatuspaine jossa ominaisvastus tunnetaan   [N/m
2
] 

q  suodosvuo       [m/s] 

R  partikkelin pinnan liikkumissuuntaan kohdistama   [N/m
2
] 

voima 

R  suodatinväliaineen vastus     [m
-1

] 

Re  Reynoldsin luku      [-] 

S  ominaispinta-ala       [m
-1

] 

s  lietteen kiintoainepitoisuus     [-] 

SB  kerroksen ominaispinta-ala     [m
-1

] 

t  laskeutumisaika      [s] 

tS  aika jolloin vakiopainesuodatus alkaa   [s] 

V  koko kiintoainekerroksen tilavuus    [m
3
] 

Vfl  fluidin tilavuus kiintoainekerroksessa   [m
3
] 

Vp  partikkelin tilavuus      [m
3
] 

Vs  suodoksen tilavuus; suodoksen tilavuus, joka on   [m
3
] 
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ehtinyt suodattua ennen vakiopaineen saavuttamista    

vS  Stokesin lain mukainen laskeutumisnopeus   [m/s] 

     suodoksen tilavuusvirta     [m
3
/s] 

w  nopeusero nesteen ja partikkelin välillä   [m/s] 

wc  estynyt laskeutumisnopeus     [m/s] 

w∞  laskeutumisen rajanopeus     [m/s] 

x50 partikkelikokojakauman mediaani    [µm] 

xa  aritmeettinen massakeskiarvo     [µm] 

xi  kokoluokan i keskimääräinen partikkelikoko   [µm] 

xx  keskiarvohalkaisija      [µm] 

α  kakun ominaisvastus      [m/kg] 

αav  kakun keskimääräinen ominaisvastus    [m/kg] 

αav0  tunnettu ominaisvastus     [m/kg] 

ε  huokoisuus       [-] 

µ  nesteen viskositeetti      [Ns/m
2
] 

ρ  fluidin tiheys       [kg/m
3
] 

ρp  partikkelin tiheys      [kg/m
3
] 

Ψ  kiintoainevuo       [m
3

KA/m
2
s] 

Ψ  (Wadellin) pallomaisuus     [-] 

GCC  jauhettu kalsiumkarbonaatti 
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JOHDANTO 

 

Sekä suodatus että laskeutus ovat molemmat yleisesti käytössä olevia mekaanisia 

erotusmenetelmiä kiintoaineen erottamiseksi nesteestä, joita hyödynnetään paljon 

esimerkiksi kaivosteollisuudessa ja veden puhdistuksessa. Molempiin liittyviä teorioita on 

alettu kehittämään jo 1850-luvulla, ja tutkimusta tehdään vielä nykyäänkin. Molempia 

menetelmiä on mahdollista tehostaa käsiteltävän lietteen esikäsittelyllä, esimerkiksi 

flokkulanttia lisäämällä. Holdichin (2002) mukaan mekaanisten erotusmenetelmien käyttö 

nesteen erottamiseksi kiintoaineesta on usein paljon taloudellisempaa kuin nesteen 

terminen erottaminen.  

Vaikka suodatus ja laskeutus ovat yksittäisinä erotusmenetelminä hyvin tunnettuja, ei 

suodatukseen liittyvää laskeutumista ole yleisesti tunnettu ja opetettu. Laskeutumisella on 

kuitenkin vaikutusta suodatuksen tuloksiin sekä ennen suodatuksen alkua että itse 

suodatuksen aikana. Koska laskeutuksella on kuitenkin todettu olevan selkeää vaikutusta 

suodatukseen, ja suodatus on yleisesti käytössä laajoissakin mittakaavoissa, on hyvä tuntea 

ilmiöiden ja menetelmien yhteisvaikutuksia prosesseille mahdollisten hyötyjen 

maksimoimiseksi ja mahdollisten haittojen minimoimiseksi. 

Aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty lähinnä laskeutumisen vaikutukseen suodatuksen 

aikana ja sen mahdolliseen huomioimiseen suodatuksen tulosten laskennassa. Suodatusta 

edeltävä tarkoituksellinen laskeutuminen on kuitenkin jäänyt vähemmälle tutkimukselle, ja 

tässä työssä onkin tarkoitus keskittyä juuri suodatusta edeltävään laskeutumiseen ja sen 

vaikutukseen. Työssä pyritään selvittämään miten laskeutuminen vaikuttaa muodostuvan 

suodinkakun rakenteeseen ja sitä kautta lietteen suodatettavuuteen. Työ koostuu 

kirjallisesta ja kokeellisesta osasta. 

Kirjallisessa osassa käydään läpi teoriaa yleisesti liittyen partikkelikokojakaumiin, 

laskeutumiseen, suodatukseen, työssä käytettäviin laitteisiin sekä flokkulantteihin ja niiden 

vaikutukseen. Lisäksi käydään läpi aiempia tutkimuksia, jotka ovat käsitelleet 

laskeutumisen ja suodatuksen yhteisvaikutuksia. Laskeutumisteoriassa alue rajataan 

laminaarilla alueella tapahtuvaan laskeutumiseen ja suodatuksessa vakiopaineella 

tapahtuvaan kakkusuodatukseen. 
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Työn kokeellisessa osassa tutkitaan suodatusta edeltävää laskeutumista jauhetusta 

kalsiumkarbonaatista valmistetulla vesilietteellä. Suodatusta edeltävän laskeutumisen 

vaikutusta tutkitaan antamalla lietteen laskeutua jonkin aikaa nutsche-suodattimessa. 

Tämän jälkeen liete suodatetaan ja muodostuvasta kakusta otetaan osanäytteet 

erikorkeuksilta kakkua. Suodatuksista saatavasta datasta lasketaan näytteille 

keskimääräiset ominaisvastukset ja näytteistä analysoidaan partikkelikokojakaumat 

laserdiffraktioon perustuen. Lisäksi tutkitaan flokkulanttien lisäämisen vaikutusta 

laskeutumisen ja suodatuksen yhteisvaikutukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa 

laskeutumisen vaikutuksia kakun ominaisuuksiin ja sitä kautta suodatukseen. 

 

I. KIRJALLISUUSOSA 

1. PARTIKKELIKOKOJAKAUMAT 

1.1. Partikkelien koko ja muoto  

Eri partikkelikokojen mittausmenetelmät mittaavat eri ominaisuutta partikkelista, joten ne 

eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia, ja sama pätee eri kokoalueiden 

partikkelikokojakaumiin. Käytetty mittausmenetelmä ja käytetty mitta on siis aina 

ilmoitettava. 

Epäsäännöllisille partikkeleille yleisimmin käytettävät pituusmitat ovat Martinin ja Feretin 

halkaisija. Martinin halkaisijassa partikkelin projektiopinta-ala jaetaan kahteen yhtä 

suureen osaan, jolloin saadaan halkaisija kyseisestä kohdasta. Feretin halkaisijassa 

mitataan samansuuntaisesti kahden äärimmäisen pisteen välinen etäisyys partikkelissa. 

Kyseisiä halkaisijoita määritettäessä ne mitataan samansuuntaisesti kaikille partikkeleille. 

(Holdich 2002) 

Partikkelin projektiopinta-ala voidaan määrittää mikroskoopilla ja kyseistä pinta-alaa 

voidaan verrata vastaavankokoiseen pallon projektiopinta-alaan. Tällöin partikkelin kooksi 

saadaan muodostuneen ympyrän halkaisija. Muitakin partikkelin ominaisuuksia voidaan 

verrata vastaavan kokoisen pallon halkaisijaan. Niin sanottuja ekvivalenttihalkaisijoita ovat 

ympyrän halkaisija, jolla on sama kehäpituus kuin partikkelin projektiolla; tilavuudeltaan 

partikkelin kokoisen pallon halkaisija; pallon halkaisija, joka läpäisee samat seula-aukot 

kuin kyseinen partikkeli ja ominaispinta-alaltaan partikkelin kokoisen pallon halkaisija. 

(Wills et al. 2006) 
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Saman materiaalin partikkeleilla voi olla useita erilaisia muotoja, joissa se esiintyy. Vaikka 

eri muodoilla saattaa olla samankokoiset mitat keskimäärin, niiden eri muodot aiheuttavat 

niiden erilaisen käyttäytymisen prosessissa, esimerkiksi laskeutuessa (Holdich 2002). 

Willsin et al. (2006) mukaan partikkelien mitattujen tietojen mukaan tulisi liittää kuvaus 

partikkelin muodosta. 

Partikkelin muodon epäsäännöllisyyttä voidaan arvioida sen (Wadellin) pallomaisuudella 

(Holdich 2002) 

    
  

  
     (1.1) 

jossa Ap partikkelin pinta-ala 

 AV tilavuudeltaan vastaavankokoisen pallon pinta-ala 

 Ψ (Wadellin) pallomaisuus  

Muita tapoja kuvata partikkelin muotoa on esittää se Fourier-sarjana sen projektion 

keskipisteestä, kuvata partikkelin projektiopinnan kehää fraktaalianalyysillä tai kuvata 

partikkelia rasteroimalla sen projektiopinta chain code-menetelmällä. (Tuunila 2013a) 

 

1.2. Kokojakauma 

Jauheen tai lietteen partikkelikokojakauma voidaan esittää taulukoituna ja graafisesti joko 

tiheysjakaumana tai kumulatiivisena jakaumana. Tiheysjakauma kuvaa kuinka suuri osa 

näytteen partikkeleista on tietyn kokoisia ja kumulatiivinen jakauma kuinka suuri osa 

näytteen partikkeleista on tiettyä kokoa pienempiä (alikokojakauma) tai suurempia 

(ylikokojakauma). Kuvassa 1 on esimerkki molemmista jakaumista. Kumulatiivinen 

jakauma saadaan integroimalla se tiheysjakaumasta ja vastaavasti tiheysjakauma 

derivoimalla se kumulatiivisesta jakaumasta. (Tuunila 2013b) 

Jos partikkelikokojakaumasta muodostuva tiheysjakauman kuvaaja on korkea ja kapea, tai 

jos kumulatiivinen jakauma on jyrkkä, ovat näytteen partikkelit keskenään hyvin 

samankokoisia. Jos tiheysjakauma taas on leveä ja matala tai kumulatiivinen jakauma 

loiva, sisältää näyte paljon erikoisia partikkeleja, joilla on selkeitä kokoeroja. (Tuunila 

2013b) 
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Useimmilla mittausmenetelmillä saadut kokojakaumat ovat epäjatkuvia, esimerkkinä 

seulonta. Jakaumista nähdään, kuinka paljon partikkeleja mitatun ominaisuuden mukaan 

on tietyllä kokovälillä ∆x, jota kutsutaan kokoluokaksi i. Tällöin kokoluokkaa kuvaava 

partikkelikoko xi on ∆x keskiarvo. (Tuunila 2013b) 

Partikkelikokojakaumia voidaan esittää seuraavien ominaisuuksien perusteella: massa-, 

tilavuus-, lukumäärä-, pinta-ala- tai pituusjakaumana. Partikkelien tiheyden ollessa samat 

ovat tilavuus ja massajakaumat samat. (Holdich 2002)  

 

Kuva 1. Esimerkki samasta näytteestä piirretyistä tiheysjakaumasta (jatkuvaviiva) sekä 

kumulatiivisesta jakaumasta (katkoviiva) partikkelien lukumäärän mukaan. Lisäksi 

kuvassa on esitetty kuvaajilta luettavat mediaani ja moodi. (Holdich 2002) 

 

1.3. Eri tyyppiset partikkelien luokituskoot 

Näytteen partikkelikokoa voidaan kuvata keskimääräisesti seuraavasti (Tuunila 2013b): 

- Näytteen suurin partikkelikoko x100, jolloin 100 % partikkeleista on sitä pienempiä. 

- Mediaani x50, kumulatiivisesta jakaumasta katsotaan 50 % vastaava partikkelikoko. 

Puolet näytteen partikkeleista on tätä suurempia ja puolet pienempiä. 

- Jokin muu vaadittu osuus, esimerkiksi x84. 

- Moodi, joka on taajuusjakauman huippukohta. Näitä partikkeleita on näytteessä eniten. 

Jakaumasta voi löytyä myös useampi kuin yksi huippukohta tai paikallisia huippuja. 
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- Keskiarvo, jokin jakauman painopisteistä. 

Kuvassa 1 on esitetty miten moodi luetaan tiheysjakaumasta ja mediaani kumulatiivisesta 

jakaumasta. 

Keskiarvopartikkelikoko voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä (Tuunila 2013b) 

               
 

 
      (1.2) 

jossa xx keskiarvohalkaisija 

f(x) partikkelikoon osuus 

g(x) laskettavasta keskiarvosta riippuva funktio 

Yleinen käytössä oleva partikkelikoko on aritmeettinen massakeskiarvo (Tuunila 2013b) 

     
  

 
         (1.3) 

jossa mi kokoluokan i massa 

m näytteen kokonaismassa 

xa aritmeettinen massakeskiarvo 

xi kokoluokan i keskimääräinen partikkelikoko 

Tunnetusta lukumääräjakaumasta voidaan laskea aritmeettinen massakeskiarvokoko 

seuraavasti 

    
     

 

    
        (1.4) 

jossa ni partikkelien lukumäärä kokoluokassa i 

 

Sauterin keskiarvohalkaisija x[3,2] tai xSv kuvaa sellaisen pallon halkaisijaa, jonka pinta-

ala on sama kuin partikkelikokojakauman keskimääräisen partikkelin pinta-ala. Kyseinen 

halkaisija on tärkeä, koska se on sopivin kuvaus partikkelin koosta fluidien virtaukseen 

liittyvissä laskuissa (Holdich 2002). Sauterin keskiarvohalkaisija saadaan laskettua 

tunnetusta lukumääräjakaumasta laskettu seuraavalla kaavalla (Tuunila 2013b) 
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       (1.5) 

Holdichin (2002) mukaan Sauterin halkaisija palloille voidaan määrittää myös toisella 

tapaa 

        
 

 
       (1.6) 

jossa S ominaispinta-ala (määritetty kohdassa 3.1) 

 

1.4. Partikkelikoon analysointiin käytettyjä menetelmiä 

Lietteistä ja jauheista voidaan määrittää partikkelikokojakauma usealla erimenetelmällä. 

Taulukossa I on listattuna eri menetelmiin perustuvia analysaattoreita sekä sitä minkä 

tyyppisiin jakaumiin kyseiset menetelmät perustuvat ja mitkä ovat analyysin raja koot.  

Taulukko I. Yleisimmät partikkelikoon analysointiin käytetyt menetelmät, näytteen 

olomuoto, menetelmien soveltuvuusalueet ja mihin jakaumaan ne perustuvat (Tuunila 

2013b, Wills et al. 2006). 

Analysaattorityyppi märkä/kuiva kokoluokka (µm) jakaumatyyppi 

mikroskooppi kuiva 0,8 - 150 lukumääräjakauma 

elektronimikroskooppi kuiva 0,001 - 100 lukumääräjakauma 

seula molemmat 5 – 100 000 massakokojakauma 

painovoimainen 

laskeutus 

märkä 1- 40 massakokojakauma 

sentrifuginen 

laskeutus 

märkä 0,05 - 5 massakokojakauma 

elektroninen 

partikkelin laskenta  

märkä 0,4 - 1200 tilavuuskokojakauma 

laserdiffraktio molemmat 0,1 - 2000 tilavuuskokojakauma 
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1.4.1. Laserdiffraktio 

Laserdiffraktioanalysaattori on yksi analysaattorityypeistä, jota käytetään 

partikkelikokojen mittaamisessa. Sen toiminta perustuu tilavuuskokojakauman 

määritykseen. 

Laserdiffraktioon perustuvalla analysaattorilla voidaan analysoida kaikenlaisia sekä märkiä 

että kuivia kiintoainepartikkelinäytteitä. Willsin et al. (2006) mukaan näillä 

analysaattoreilla mitattava kokojakauma on välillä 0,1 – 2000 µm, mutta nykyajan 

valmistajat ilmoittavat että laitteilla voidaan analysoida partikkeleja 3500 µm:iin asti 

(Malvern 2015). 

Kuvassa 2 esitetään laserdiffraktioon perustuvan analysaattorin osia ja toimintaa. 

Laserdiffraktiossa mittausmenetelmä perustuu lähtökohtaisesti Fraunhoferin malliin. 

Lietteessä olevat partikkelit johdetaan kahden linssin välistä, ja linssien välillä kulkee 

lasersäde. Lasersäteen osuessa partikkeliin se taittuu ja ohjautuu linssille. Linssiltä valo 

jatkaa matkaansa vastaanottodetektorille, jolle se piirtyy renkaana. Samankokoisten 

partikkelien valorengas tulee detektorille aina yhtä kauas sen keskipisteestä. Pienemmät 

partikkelit taittavat valoa enemmän kuin suuret partikkelit, jolloin niiden aiheuttama 

valorengas on halkaisijaltaan suurempi. Vastaanottodetektorin saamat tulokset muutetaan 

vaihtovirtakonvertterilla jännite-eroiksi, joista tietokone tulkitsee tulokset 

partikkelikokojakaumana. (Wills et al. 2006)  

Fraunhoferin malli soveltuu hyvin suuremmille partikkeleille ja se on yksinkertainen 

käyttää, koska sen käyttöön ei vaadita tietoa mitattavien partikkelien tai dispersantin 

optisista ominaisuuksista (Malvern 2015). Sen käytöstä tulee kuitenkin epätarkkaa heti kun 

tutkittavien partikkelien seassa on pienempiä kuin halkaisijaltaan 1 µm suuruisia 

partikkeleja, koska partikkeleiden koko lähestyy valon aallonpituutta (Murdoch et al. 

1996).  
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Pienempien partikkelien analysointiin laitteistolla onkin otettu käyttöön monimutkaisempi 

Maxwellin yhtälöihin perustuva Mie-malliksi kutsuttu laskentamalli, jolla voidaan havaita 

vielä halkaisijaltaan 0,1 µm:n kokoiset partikkelit (Wills et al. 2006). Mie-mallissa täytyy 

tuntea sekä kiintoaineen että mitattavien partikkelien optiset ominaisuudet. Yleisesti 

käytössä oleville aineille, johon näyte on dispergoitu, nämä arvot saadaan kirjallisuudesta. 

Niille kiintoaineille, joiden ominaisuuksia ei tunneta, voidaan ne joko mitata itse tai ne 

voidaan arvioida iteroimalla mitatusta datasta. (Malvern 2015) 

Kuva 2. Laserdiffraktioon perustuvan analysaattorilaitteiston periaatekuva, jossa on esitetty 

analysaattorin eri komponentit, sekä periaate jolla analysaattori havaitsee partikkelit 

näytteessä. 

Nykyiset laserdiffraktioanalysaattorit mahdollistavat molempien mallien käytön sekä 

erillisinä että yhdessä mittauksen aikana. Nopeuden, yksinkertaisuuden ja hyvän 

toistettavuuden ansiosta laserdiffraktio soveltuu hyvin mittauksiin, joissa mitattavat 

muutokset ovat partikkelien kokojakaumissa muiden muuttujien pysyessä vakiona. Muissa 

tapauksissa, kuten vaihtelevilla kiintoaineilla, tulee tulosten tulkinnassa olla varovainen. 

Laserdiffraktiolla saatuja tuloksia on myös haastavaa verrata muihin menetelmiin, sillä sen 

tuloksista saadut jakaumat ovat karkeampia kuin osalla muista menetelmistä. (Wills et al. 

2006). 

 

1.4.2. Muita menetelmiä  

Seulonta on vanhin tunnetuista partikkelikoon analysointimenetelmistä. Analyysissä 

tunnetaan alkuun seulontalaitteistossa ylimpänä olevalle karkeimmalle seulalle asetetun 



17 
 

näytteen massa. Tämän jälkeen seulan liike myös saa partikkelit liikkeelle ja ne putoavat 

kokonsa perusteella suurempiaukkoisilta seuloilta pienemmille, kunnes niiden koko on 

liian suuri seuraavien seulojen läpäisyyn. Wills et al. (2006) esittävät että seulonta tapahtuu 

kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa seulan aukkokokoa selkeästi pienemmät partikkelit 

putoavat seulalta seuraavalle. Toisessa vaiheessa lähellä aukkokokoa olevat partikkelit 

alkavat kulkea seulaverkon läpi. Tämä vaihe kestää pidempään ja tulee harvoin kokonaan 

valmiiksi seulonnan aikana. Se, pääseekö partikkeli läpi seulasta vai ei, riippuu partikkelin 

oman koon lisäksi siitä, miten todennäköistä on että partikkeli tulee sopivassa asennossa 

seula-aukolle (Richardson et al. 2002). Seulonnassa partikkelien ongelmina ovat 

juuttuminen samankokoisiin seula-aukkoihin, lyhyellä ajalla pienet partikkelit eivät ehdi 

läpäistä suurempia seula-aukkoja ja pidemmällä ajalla suurempia partikkeleita saattaa 

päästä läpi. Seulan seulapinta voi olla joko työstettyä metallilevyä pyöreillä tai 

neliskulmaisilla aukoilla, tai kudottua metallilankaverkkoa. (Wills et al. 2006) 

Mikroskoopeilla pystytään näkemään partikkelien muoto ja määrittämään niiden 

kaksiulotteinen projektiopinta-ala. Tästä syystä mikroskooppianalyysi soveltuu hyvin 

rinnakkaismenetelmäksi jollekin toiselle analyysimenetelmälle. Mikroskooppianalyysi 

perustuu partikkelien projektiopinta-alojen vertaamiseen erikokoisten ympyröiden 

halkaisijoihin (Richardson et al. 2002). Nykyään partikkelien vertailu on pystytty 

automatisoimaan ohjelmistoille, mikä tekee menetelmästä kevyemmän käyttää ja vähentää 

myös siinä syntyviä virheitä. (Wills et al. 2006) 

Dekantointi on yksinkertainen painovoimaan perustuva menetelmä. Dekantterilasiin 

sekoitetaan lietenäytettä ja halutunkokoisille partikkeleille lasketaan niiden 

laskeutumisnopeus Stokesin lain mukaan. Laskeutumisnopeudesta saadaan laskettua aika, 

joka tämän kokoisilla ja niitä isommilla partikkeleilla ja kestää astian pohjalle 

laskeutumiseen. Kun riittävä aika on kulunut, imetään noin 90 % astian nesteestä pois, 

jolloin laskettua partikkelikokoa suuremmat partikkelit ovat astian pohjalla ja pienemmät 

partikkelit ovat imeytyneet pois. Tämä menettely tulee toistaa riittävän monta kertaa 

riippuen halutusta tarkkuudesta analyysiin. Menetelmä on yksinkertainen ja halpa, mutta 

hyvin aikaa vievä etenkin pienille partikkeleille, joilla on pieni laskeutumisnopeus. (Wills 

et al. 2006) 

SediGraph-laitteiston menetelmä perustuu myös painovoimaiseen laskeutukseen. Siinä 

näytekyvetin läpi johdetaan röntgensädettä, jonka intensiteettiä detektori toisella puolella 
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mittaa. Kyvetin läpi laskeutuu näytteen partikkeleja, jolloin laitteisto tulkitsee erot 

lähteneen ja saapuneen röntgensäteen välillä konsentraatioeroina mittauskohdassa. 

Konsentraatioiden muutoksesta laitteisto pystyy laskemaan partikkelien 

laskeutumisnopeudet ja tätä kautta saadaan laskettua näytteelle sen massakokojakauma. 

(Syvitski et al. 2007) 

Esimerkki sentrifugisesta laskeutuksesta partikkelikokoanalyysissä on Warman cyclosizer. 

Siinä viisi hydrosyklonia on kytketty sarjaan keskenään. Laitteiston hydrosyklonit ovat 

käänteisessä asennossa niin että sykloniin tuleva liete lähtee kiertämään ylöspäin. 

Nopeammin laskeutuvat partikkelit ja osa nesteestä poistuvat syklonista sen huipulla 

alitteena ja loput nesteestä, jossa hitaammin laskeutuvat partikkelit ovat, siirtyy ylitteenä 

sarjan seuraavaan hydrosykloniin. Sarjassa hydrosyklonien sisääntulo- ja poistoaukot 

pienevät, jolloin nesteen nopeus myöhemmissä sykloneissa kasvaa ja alitteena erottuvien 

partikkelien koko pienenee. (Wills et al. 2006) 

Partikkelikokoa voidaan myös analysoida tutkimalla suolaliuokseen sekoitetun 

lietenäytteen aiheuttamia vastuseroja elektrodilla, esimerkkinä näistä laitteista on Coulter 

Counter. Suolaliuokseen asetetaan elektrodi, jonka sisällä on suolaliuosta ja sen pinnassa 

on reikä josta partikkelit pääsevät kulkemaan elektrodin sisäpuolelle. Partikkelit tulevat 

aukosta sisään yksi kerrallaan ja tullessaan syrjäyttävät elektrodilta oman tilavuutensa 

verran suolaliuosta. Tämä aiheuttaa resistanssin laskemisen elektrodilla, jonka laitteisto 

muuttaa jännitepulssiksi käsittelyä varten. Jännitepulssi määrittää laitteistolle saapuvan 

partikkelin tilavuuden, jolloin laitteistolla saadaan tutkittavan näytteen tilavuusjakauma. 

Lisäksi partikkelien saapuessa yksi kerrallaan aukosta on mahdollista määrittää myös 

näytteen lukumääräjakauma. Partikkelien tilavuudesta laite laskee tilavuudeltaan vastaavan 

kokoisen pallon halkaisijan, joka on kätevämpi vertailuparametri kuin varsinainen 

partikkelin tilavuus. (Wills et al. 2006).  

 

2. LASKEUTUSTEORIA 

2.1. Stokesin laki ja vastuskerroin 

Nesteessä laskeutuvaan partikkeliin vaikuttaa seuraavia voimia: painovoimasta ja 

keskipakoisvoimasta koostuva ulkoinen voima ja partikkelin ja nesteen ominaisuuksista 
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koostuva kitkavoima. Laskeutuvalle partikkelille voidaan laskea Reynoldsin luku, joka 

kuvaa fluidin virtausta partikkelin ympärillä (Holdich 2002, Richardson et al. 2002) 

    
    

 
       (2.1) 

jossa Re Reynoldsin luku 

ρ fluidin tiheys 

 µ nesteen viskositeetti 

 w nopeusero nesteen ja partikkelin välillä 

 dp partikkelin halkaisija. 

 

Richardson et al. (2002) jakavat partikkelin laskeutumisen neljään alueeseen. Kun 

Reynoldsin luku on alle 0,2 on virtaus partikkelin suhteen laminaaria, Reynoldsin luvun 

alueella 0,2 – 500 virtaus on laminaarin ja turbulentin välillä, välillä 500 – 20 000 virtaus 

on tubulenttista ja Reynoldsin luvun ollessa yli 20 000 on virtaus täysin turbulenttinen. 

Alueet eroavat selvästi putkivirtauksen alueista. Suodatukseen liittyvä virtaaminen 

tapahtuu laminaarilla-alueella, joten rajataan teorian tarkastelu laminaarille alueelle. 

Laminaarille virtausalueella laskeutuvaan partikkeliin vaikuttava kitkavoima F voidaan 

laskea Stokesin lain avulla (Holdich 2002, Richardson et al. 2002). 

               (2.2) 

Stokesin laki on voimassa vain laminaarilla alueella (Holdich 2002). Richardson et al. 

(2002) mukaan kyseisestä kitkavoimasta kaksi kolmasosaa koostuu viskositeetin 

aiheuttamasta vastuksesta ja kolmasosa paineen aiheuttamasta vastuksesta. 

Lain käyttämisessä on voimassa seuraavat olettamukset (Tuunila 2014a): 

1. Hitausvoimat ovat merkityksettömiä kitkavoimaan verrattuna 

2. Fludi (neste) on kokoonpuristumaton 

3. Fluidi on ääretön 

4. Partikkelin liike on tasainen 

5. Partikkeli on jäykkä pallo 
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6. Fluidin nopeus partikkelin pinnalla on nolla 

 

Partikkelin laskeutumiseen vaikuttaa myös sen vastuskerroin (Richardson et al. 2002) 

    
  

          (2.3) 

jossa R on partikkelin pinnan liikkumissuuntaan kohdistama voima 

CD vastuskerroin 

Termin R määritelmä (Holdich 2002) 

   
 

 
        (2.4) 

jossa A partikkelin projektiopinta-ala 

Tarkastellaan jatkossa pyöreää partikkelia, joten projektiopinta-alaksi saadaan 

     
  
 

 
       (2.5) 

Tässä tapauksessa Stokesin laista saadaan seuraava yhteys (Richardson et al. 2002) 

 

     
  

  
       (2.6) 

Vastuskertoimelle on määritelty eri arvoja riippuen siitä tapahtuuko laskeutuminen 

laminaarilla vai turbulentilla alueella. Laminaarilla alueella vastuskertoimeksi saadaan 

   
  

  
       (2.7) 

Kun tunnetaan partikkeliin vaikuttava vastuskerroin pystytään laskemaan siihen vaikuttava 

kokonaisvoima. Kun kaikki voimat ovat keskenään tasapainossa laskeutuu partikkeli 

tasaisella rajanopeudella. (Richardson et al. 2002) 

Laminaarilla alueella, kun Re < 0.2, voidaan vapaa laskeutumisnopeus esittää muodossa 

(Richardson et al. 2002) 

    
  
        

   
      (2.9) 

jossa w∞ laskeutumisen rajanopeus 

 g putoamiskiihtyvyys 
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 ρp partikkelin tiheys 

 

2.2. Estynyt laskeutuminen 

Kun lietteen kiintoainepitoisuus on pieni (< 0,5 V-%), ovat hiukkaset kaukana toisistaan ja 

pääsevät laskeutumaan vapaasti (Tuunila 2014a). Pienillä, etenkin alle 1 µm:in 

partikkeleilla, laskeutumista häiritsevät fluidissa olevat konvektiovirtaukset sekä Brownin 

liike, jotka saattavat kokonaan estää partikkelien laskeutumista (Holdich 2002, Richardson 

et al. 2002). Jos hiukkaset kerääntyvät suuremmiksi ryhmiksi eli flokkautuvat, 

laskeutumisnopeus kasvaa. Yleensä tämä vaatii flokkulanttien lisäämisen, jota käsitellään 

kappaleessa 4. 

Kun kiintoainepitoisuus on suuri (> 0,5 V-%) alkavat laskeutuvat partikkelit vaikuttaa 

toisiinsa. Tällöin laskeutumista aletaan kutsua estyneeksi laskeutumiseksi. Isommat 

partikkelit vetävät pienempiä mukanaan (Holdich 2002), jolloin kiintoaine laskeutuu 

kerroksena ja neste virtaa sen suhteen ylöspäin (Richardson et al. 2002). Estynyt 

laskeutuminen on hitaampaa jos laskeutuvat partikkelit ovat samankokoisia (Tuunila 

2014a).  

Jos suurimpien ja pienempien kiintoainepartikkelien kokojen suhde on maksimissaan 6:1 

laskeutuvat kaikki partikkelit lähes samalla nopeudella (Richardson et al. 2002). Jos 

konsentraatio on > 2 %, on laskeutuvan kiintoainekerroksen ja kirkkaan nesteen rapapinta 

terävä (Tuunila 2014a). 

Panoslaskeutumisessa partikkelin nopeus nesteen suhteen on (Tuunila 2014a) 

    
  

 
       (2.10) 

jossa ε huokoisuus (Määritelty kohdassa 3.1) 

 wc estynyt laskeutumisnopeus 

Estynyt laskeutumisnopeus voidaan laskea vapaasta laskeutumisnopeudesta Richardsonin 

& Zakin yhtälön avulla (Holdich 2002) 

                 (2.11) 

jossa n muuttuva vakio 
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 C kiintoaineen konsentraatio tilavuuden osuutena. 

Richardson et al. (2002) ovat esittäneet eri lähteistä yhtälöitä eksponentin n 

määrittämiseksi, joista viimeisin on Khanin ja Richardsonin esittämä kokeellinen yhtälö 

     

     
                   

  

 
 
    

     (2.12) 

jossa D laskeutumisaltaan halkaisija 

 Ar Arkhimedeen luku 

Dimensioton Arkhimedeen luku, jota lähteestä riippuen kutsutaan myös Galileon luvuksi 

(Ga), lasketaan seuraavalla kaavalla (Holdich 2002, Richardson et al. 2002). 

    
  
   

              (2.13) 

Arkhimedeen lukua käytetään apuna myös kun halutaan selvittää vapaata 

laskeutumisnopeutta laminaarin ja turbulenttisen alueen välialueella (Tuunila 2014a). 

Kun laskeutumisesta on tullut estynyttä, alkaa lietteen konsentraatio määrätä sen 

laskeutumisnopeutta (Holdich 2002). Tätä kuvataan kiintoainevuolla, joka kuvaa estynyttä 

laskeutumisnopeutta konsentraation funktiona pinta-alan suhteen. (Richardson et al. 2002) 

Kiintoainevuo laskeutumiselle määritellään tilavuuden suhteen, mutta se on mahdollista 

myös massan suhteen. Oletetaan että kaikki partikkelit laskeutuvat tarkasteltavassa 

kerroksessa nopeudella wc. 

           (2.14) 

jossa C kiintoaineen konsentraatio 

 Ψ kiintoainevuo 

Jos laskeutumisnopeus ja konsentraatio on mahdollista esittää rajanopeuden suhteen, 

saadaan seuraava yhtälö (Richardson et al. 2002) 

                          (2.15) 

Richardson et al. (2002) mukaan kiintoainevuon arvo on suurin kun eksponentti n on 

välillä 2,4 - 4,8, jolloin konsentraatio on välillä 0,29 – 0,17. 
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Estynyttä laskeutumista kalsiumkarbonaatille eri konsentraatioissa on esitetty (lainatuissa) 

kuvissa 3 ja 4. Kuvat on otettu eri lähteistä ja piirretty eri suureilla, joten niitä ei voi 

suoraan verrata keskenään. Kuvista nähdään kuitenkin että pienemmällä kiintoaineen 

osuudella kiintoainekerros tiivistyy nopeammin astian pohjalle. 

Kuva 3. Kalsiumkarbonaattilietteen laskeutumiskäyriä eri konsentraatioilla tilavuuden 

mukaan. Laskeutumiskäyrät on piirretty kalsiumkarbonaattilietteen pinnan korkeuden 

mukaan. Kalsiumkarbonaatin 1 tilavuusprosentti vesiliuoksessa vastaa sen 2,7 

massaprosenttista vesiliuosta, joten esitetyt konsentraatiot ovat massaprosenteilla välillä 

2,7 – 19 %. Kuvaa lainattu muokkaamattomana. (Richardson et al. 2002)  
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Kuva 4. Kalsiumkarbonaattilietteen laskeutumiskäyriä eri konsentraatioilla tilavuuden 

mukaan. Laskeutumiskäyrät on piirretty kalsiumkarbonaattilietteen kirkkaan kerroksen 

osuutena koko lietteestä. Massaosuudet kuvassa ovat:  (1) = 40 %, (2) = 50 %, (3) = 55 % 

ja (4) = 60 %. (Kurenkov et al. 2007) 

 

3. SUODATUSTEORIA 

Suodatus on kiinteä-neste-erotusmenetelmä, jossa tarkoituksena on saada neste ja 

kiintoaine erotettua toisistaan mahdollisimman tarkasti. Tuotteena saadaan tarpeesta 

riippuen joko suodos, suodattunut kiintoaine tai molemmat. 

Suodatus jaetaan suodatusmekanismin perusteella siivilöintiin, rakeissuodatukseen, 

crossflow-suodatukseen ja kakkusuodatukseen. Tässä työssä käytetty ja tutkittu mekanismi 

on kakkusuodatus. 

Kakkusuodatusta käytetään, kun lietteen kiintoainepitoisuus on korkea. Suodatinväliaineen 

pinnalle muodostuu suodattuvasta kiintoaineesta kakku, joka alkaa toimia myös 

suodatinväliaineena ja suodatuksen edetessä siitä tulee pääasiallinen suodatinväliaine. 

Yksinkertaistettu periaate kakkusuodatuksesta on esitetty kuvassa 5. Kakun avulla on 

mahdollista suodattaa käytetyn suodatinväliaineen huokoskokoa pienempiä partikkeleja. 

Ennen suodinkakun muodostumista väliaineen pinnalle osa pienemmistä partikkeleista 

saattaa poistua suodoksen mukana. (Svarovsky 2000) 



25 
 

Kuva 5. Periaatekuva kakkusuodatuksesta, jossa havainnollistettu paine-ero, lietteen ja 

suodoksen kulku sekä kakun kasvu suodatuksen aikana. Vaikka suodatinväliaineen koko ja 

siitä aiheutuva suodatusvastus pysyvät näennäisesti vakioina suodatuksen aikana, aiheuttaa 

partikkelien tunkeutuminen ja juuttuminen väliaineen huokosiin myös suodatinväliaineen 

vastuksen kasvamisen suodatuksen aikana. 

Kakkusuodatus jaotellaan ajavan voiman mukaan neljään ryhmään: vakuumi-, paine-, 

keskipakoissuodatukseen ja painovoimaiseen suodatukseen (Svarovsky 2000). Tämän työn 

kokeellisessa osassa käytettävä nutsche-suodatin on painesuodatin, joten rajataan 

tarkastelua painesuodattimiin. 

Painesuodatuksessa suodatustilassa oleva paine on sen ulkopuolisen tilan painetta 

korkeampi, jolloin ylipaineen johdosta neste alkaa virrata suodatinväliaineen ja 

muodostuvan kakun läpi. Painesuodatus on käytännössä aina panostoimista (Tuunila 

2014b). 

Suodatusprosessit voidaan vielä jakaa kolmeen ryhmään: vakiovirtasuodatukseen, 

vakiopainesuodatukseen ja yhdistelmäsuodatukseen (Svarovsky 2000). Tässä työssä 

tutkitaan vakiopainesuodatusta, eli paine pidetään suodatuksen ajan vakiona ja suodosvirta 

pienenee suodatuksen edetessä.  

 

3.1. Kiintoainekerroksen ominaisuudet 

Kiintoainekerroksen huokoisuudelle on seuraava määritelmä (Tuunila 2014b) 



26 
 

   
   

 
       (3.1) 

jossa ε huokoisuus 

 V koko kiintoainekerroksen tilavuus 

 Vfl fluidin tilavuus kiintoainekerroksessa 

Kiintoainekerroksen seassa oleva fluidi voi olla joko nestettä tai kaasua. Kerroksen 

huokoisuus on riippuvainen siinä olevien partikkelien koosta ja muodosta (Holdich 2002). 

Yleensä pienempi partikkelikoko johtaa huokoisempaan kiintoainekerrokseen. Partikkelien 

muoto vaikuttaa myös paljon. Kerros, jossa partikkelit ovat lähes samankokoisia, on 

huokoisempi kuin kerros, jossa partikkelien koon välillä on suuria poikkeamia pienempien 

partikkelien täyttäessä isompien väliin jääneen tilan. (Tuunila 2014b) 

Ominaispinta-ala voidaan määrittää myös partikkelin pinta-alan suhteena partikkelin 

massaan, mutta rajataan tarkastelu vain pinta-alan suhteeseen tilavuuteen. Ominaispinta-ala 

yksittäiselle partikkelille määritetään seuraavasti (Holdich 2002) 

   
  

  
       (3.2) 

jossa S ominaispinta-ala 

 Vp partikkelin tilavuus 

Koko kiintoainekerrokselle saadaan ominaispinta-ala seuraavalla kaavalla 

    
  

 
       (3.3) 

jossa SB kerroksen ominaispinta-ala 

 AB kerroksen partikkelien pinta-ala 

Jos kiintoainekerros muodostuu samankokoisista ja muotoisista partikkeleista, voidaan 

ominaispinta-ala kiintoainekerrokselle määrittää myös toisella tavalla (Richardson et al. 

2002) 

               (3.4) 
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3.2. Kakun rakenne ja ominaisvastus 

Kakkusuodatuksessa muodostuva kakku on oletettu olevan ominaisuuksiltaan samanlainen 

koko kakun paksuudelta. Kakun paksuuden oletetaan olevan verrannollinen kiintoaineen 

massaan käytettyä suodatinpinta-alaa vastaan. (Tuunila 2014b) Paine-eron yhtälöksi 

saadaan silloin  

      
   

 
      (3.5) 

jossa α kakun ominaisvastus 

 mka kiintoaineen massa 

 A suodattimen pinta-ala 

 

Vastuskerroin koostuu kakun huokoisuudesta, ominaispinta-alasta sekä muista 

kiintoainepartikkeleista riippuvista ominaisuuksista Kozeny-Carman yhtälön mukaan 

kokoonpuristumattomille partikkeleille tietyillä huokoisuusalueella (Svarovsky 2000) 

   
    

 

  
  

   

  
       (3.6) 

jossa K0 Kozenyn vakio, palloille noin 5 

Kakun ominaisvastus oletetaan yleensä vakioksi koko kakun paksuudelta, joten kakulle 

määritellään keskimääräinen ominaisvastus αav. 

Suodattimen mitoitukseen käytetään seuraavaa perusyhtälöä (Tuunila 2014b) 

  

  
               (3.7) 

jossa  q suodosvuo 

 mc kuivan kakun massa suodatuspinta-alaa kohti 

 R suodatinväliaineen vastus 

 αav kakun keskimääräinen ominaisvastus. 
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Suodatinväliaineen vastuksen oletetaan yleensä säilyvän vakiona, mutta käytännössä myös 

sen aiheuttama vastus kasvaa suodatuksen aikana partikkeleiden tunkeutuessa sen sisään ja 

tukkiessa huokosia sekä paineen puristaessa väliaineen kuituja kasaan (Svarovsky 2000). 

Suodosvuo lasketaan seuraavalla kaavalla 

   
   

 
      (3.8) 

jossa     suodoksen tilavuusvirta. 

 

Kuivan kakun massa suodatinpinta-alaa kohti lasketaan seuraavalla kaavalla 

    
  

 
      (3.9) 

jossa Vs suodoksen tilavuus 

 c suodatuskonsentraatio eli kiintoaineen massan suhde suodoksen tilavuuteen. 

Suodatuskonsentraatio c on suurempi kuin lietteen konsentraatio, koska osa lietteen 

nesteestä jää aina kakkuun (Tuunila 2014b). 

Suodatuksen kiintoainepitoisuus voidaan määrittää lietteen massaosuuden avulla 

  
  

    
      (3.10) 

jossa s lietteen kiintoainepitoisuus 

 m märän kakun massan suhde kuivan kakun massaan. 

Suodatuksen painehäviö voidaan laskea nyt seuraavasti (Svarovsky 2000) 

    
   

 
    

  

 
        (3.11) 

Vakiopainesuodatuksessa suodatuksen perusyhtälö on esitettävä differentiaalimuodossa ja 

integroitava siitä (Tuunila 2014c) 

  

  
 

 

   
    

  

 
        (3.12) 

   
 

 
  

 

   
     

  

 
     

 

 
     (3.13) 
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       (3.14) 

Kakun ja suodatinväliaineen vastuksien laskemiseksi vakiopainesuodatuksen yhtälö 

esitetään suorana t/V-kuvaajassa (Svarovsky 2000) 

 

 
 

     

     
  

  

   
      (3.15) 

 

 
           (3.16) 

jossa a kakun ominaisvastuksen määrittämiseen käytetty kerroin 

 b suodatinväliaineen vastuksen määrittämiseen käytetty kerroin. 

Kertoimet voidaan siis määrittää yhtälöillä 

  
     

     
       (3.17) 

  
  

   
       (3.18) 

Näin kakun keskimääräinen ominaisvastus saadaan määritettyä suoran kulmakertoimesta ja 

suodatinmateriaalin vastus suoran ja y-akselin leikkauspisteestä. Tämä on todellisuudessa 

rajattu ainoastaan tapauksiin jossa paine on vakio heti suodatuksen alussa. (Svarovsky 

2000) 

Jos suodatuksen alussa ei vielä suodateta halutulla paine-erolla, tulee suodatuksen alkuun 

häiriöjakso. Aiheutunut häiriö huomioidaan aloittamalla perusyhtälön integrointi paineen 

tasaantumisen jälkeen. Tällöin aikaa on kulunut tS ja suodosta on ehtinyt kertyä VS. 

(Svarovsky 2000) 

   
 

  
  

 

   
     

  

 
     

 

  
    (3.19) 

    

    
 

     

     
       

  

   
     (3.20) 

 

jossa tS aika jolloin vakiopainesuodatus alkaa 

VS suodoksen tilavuus, joka on ehtinyt suodattua ennen vakiopaineen 

saavuttamista  
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Suodatusteoriat pätevät ilman lisäyksiä ainoastaan kokoonpuristumattomille kakuille. 

Kaikki kakut ovat kuitenkin jonkin verran kokoonpuristuvia, jolloin huokoisuus kakun 

pinnalla jää suuremmaksi kuin kakun pohjalla. Tietyt mineraalilietteet eivät juuri puristu 

kokoon, jolloin laskennan kannalta ne voidaan olettaa kokoonpuristumattomiksi. 

Pehmeistä aineista ja flokeista koostuvissa kakuissa kokoonpuristuvuuden merkitys on 

suurin. Muodostuvan kakun huokoisuus määräytyy kakun paksuudesta ja suodatuksessa 

käytetystä paine-erosta. (Tuunila 2014c) 

Kun tunnetaan kakun ominaisvastus jossain tietyssä paineessa sekä kakun 

kokoonpuristuvuuskerroin, voidaan halutulle paineelle määrittää sen ominaisvastus 

(Tuunila 2014c) 

         
  

   
        (3.21) 

jossa αav0 tunnettu ominaisvastus  

∆p0 suodatuspaine jossa ominaisvastus tunnetaan 

n kokoonpuristuvuuskerroin 

Kokoonpuristuvuuskerroin n saa arvoja yleensä väliltä 0 – 1, mutta arvot voivat olla myös 

suurempia kuin yksi. Nolla tarkoittaa täysin kokoonpuristumatonta ainetta, arvon ollessa 

suurempi kuin 1 on kiintoaine erittäin kokoonpuristuvaa. (Tuunila 2014c)  

Holdich (2002) esittää kalsiumkarbonaatista koostuvalle kalsiitille, joka on käytössä työn 

kokeellisessa osassa, arvoksi noin 0,2. 

 

3.3. Nutsche-suodatin 

Nutsche-suodattimet ovat yksinkertaisia panostoimisia sekä paine- että 

vakuumisuodattimia. Svarovskyn (2000) mukaan nutsche-suodattimen määritelmä koskee 

vain niitä suodattimia, jotka pystyvät pitämään yhden kokonaisen suodatuserän suodoksen 

sisällään. Nutsche-suodattimia käytetään teollisuuden aloilla, joissa tuotteeksi saadaan 

vähän arvokasta tuotetta, kuten lääke- ja väriaineteollisuudessa sekä maatalouskemikaalien 

tuotannossa. Ne soveltuvat käytettäväksi myös syttyvien, myrkyllisten, syövyttävien ja 

muiden vaarallisten aineiden erotuksessa. (Halberthal, 2014) 
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Nutsche-suodattimet koostuvat suodatustilasta, suodatuspohjasta, suodatinväliaineesta, 

sekoitinvarsista sekä kakun poistomekanismista, osat on esitetty Kuvassa 6. Kooltaan 

suodattimet vaihtelevat pienistä laboratorio- ja pilot-mittakaavan suodattimista 

tilavuudeltaan 25 m
3
:n teollisiin suodattimiin (Halberthal 2014). Valmistusmateriaalina 

nutsche-suodattimelle lietteestä riippuen voidaan käyttää terästä, muovia tai puuta 

(Svarovsky 2000). Suodatinväliaineena nutsche-suodattimessa voidaan käyttää 

suodatinkangasta, yksikerroksista metalliverkkoa tai monikerroksista sintrattua metallia 

(Perlmutter 1999). Sekoitinvarsia käytetään avustamaan kakun sekoittumista sitä uudelleen 

lietettäessä pesun aikana ja tasoittamaan kakkua kuivauksessa. 

Kuva 6. Nutsche-suodattimen rakenne: suodatintila, suodatuspohja, suodatinväliaine, 

sekoitinvarsi ja kakun poistomenetelmä (Halberthal 2014). 

 

Suodatus nutsche-suodattimella on seuraava. Liete johdetaan aluksi suodatustilaan. 

Suodatustilaan tuotettava yli- tai alipaine saa nesteen virtaamaan suodatinväliaineen ja 

pohjalle muodostuvan kiintoainekakun läpi ulos suodatustilasta. Seuraavaksi muodostunut 

kakku pestään tarvittaessa joko syrjäytyspesuna tai uudelleen liettämällä. Pesun jälkeen 

kakku kuivataan ja lopuksi se poistetaan suodattimesta joko sen pohjan kautta tai sen 

sivulta. (Halberthal, 2014) 
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4. FLOKKULANTIT 

Flokkulantit ovat pääsääntöisesti synteettisesti valmistettuja pitkäketjuisia orgaanisia 

polymeerejä. Niitä käytetään muodostamaan lietteissä olevista partikkeleista suurempia 

yksiköitä (kasaannuttaminen, englanniksi agglomeration) neutralisoimalla partikkelien 

varausta ja luomalla siltoja partikkelien välille. Muodostuneita partikkelikasaantumia 

kutsutaan flokeiksi. Ne laskeutuvat yksittäisiä partikkeleja nopeammin ja ne on helpompi 

erottaa nesteestä. Erityisen kolloidiliuosten neste-kiintoaine-erotuksessa flokkulantit ovat 

hyödyllisiä niiden helpottaessa erotusta (Hughes 2000). 

Flokkulaatio ja koagulaatio, joita molempia käytetään kasaannuttamiseen, sekoitetaan 

mekanismeina helposti keskenään joko tietoisesti ja tietämättä. Menetelmät kuitenkin 

eroavat toisistaan sekä mekanismin että käytettyjen aineiden suhteen. Koagulantit ovat 

epäorgaanisia suoloja ja niiden tarkoituksena on alentaa nesteen ja partikkelien välistä 

varauseroa sekä partikkelien keskinäisiä hylkimisvoimia, jolloin partikkelit pääsevät 

koaguloitumaan yhteen molekyylisten Van der Waals-voimien ansiosta (Wills et al. 2006). 

Koagulantit ovat yleisesti halvempia kuin flokkulantit, mutta niitä täytyy annostella paljon 

enemmän (Hughes 2000). 

Flokkulantit voidaan jakaa kolmeen luokkaan varauksen suhteen; varauksettomiin, 

kationisiin ja anionisiin. Yleisin käytetty polymeeri on varaukseton polyakryyliamidi, josta 

saadaan anioninen kopolymerisoimalla sitä akryylihapolla tai kationinen 

kopolymerisoimalla akryyliamidia kationisen monomeerin kanssa (anon 2013). 

Käytettävän flokkulantin varaus valitaan niin että se on vastakkainen siihen kiinnittyvien 

partikkelien pinnan varaukseen.  

Flokkulantit kiinnittyvät partikkeleihin joko elektrostaattisella vetovoimalla, vetysilloilla 

tai suolasidoksilla (Moody 2007), yleensä riippuen flokkulantin varauksesta. Sidosten 

muodostuminen polymeerin ja eri partikkelien välillä jatkuu, jolloin polymeeri puristuu 

kasaan ja vetää partikkeleja lähemmäs toisiaan. Tätä kutsutaan silloittamiseksi, kyseinen 

mekanismi on esitetty kuvassa 7. Toinen mekanismi jolla flokkulantit kasaannuttavat 

partikkeleita yhteen on varauksen neutralisointi (Gregory 2013). Tämä toimii lähinnä kun 

partikkelien ja flokkulantin välillä on suuri varausero.  
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Kuva 7. Flokkulanttien toiminta silloitusmenetelmällä. Flokkulantit adsorboituvat 

partikkelien pinnoille muodostaen siltoja. Sidosten lisääntyessä sillat lisääntyvät ja 

lyhenevät ja partikkelit siirtyvät lähemmäs toisiaan. Kuva piirretty Moodyn (2007) 

mukaan. 

Flokkulanttien käytössä on useita tärkeitä tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon. Tärkein on 

polymeerin molekyylipaino (Gregory 2013). Se vaikuttaa polymeerin kokoon ja pinta-

alaan jolla se voi tarttua partikkeleihin. Lisäksi suuremman moolimassan polymeeriflokit 

laskeutuvat nopeammin. Gregoryn (2013) mukaan myös polymeerien lineaarisuus lisää 

flokkulantin tehokkuutta verrattuna haarautuneisiin polymeereihin. Flokkulanttien tarkka 

annostelu on tärkeää, sillä liian suuri määrä flokkulanttia estää niitä adsorboitumasta 

kunnolla partikkeleihin. Kullekin lietteelle sopivin flokkulantti ja sen annostelu tulee aina 

selvittää laboratoriokokeilla. 

Flokkulantit nopeuttavat lietteen kiintoaineen laskeutumista, mutta hidastavat sen 

tiivistymistä lopussa. Koko neste-kiintoaine erotusprosessin optimoinnin kannalta 

olennaisia ovat muodostuneiden flokkien koko ja muoto. (Wills et al. 2006) 

Flokkulaatiossa muodostuvat flokit ovat rakenteeltaan kestäviä. Jos rakenne kuitenkin 

pääsee hajoamaan, on epätodennäköistä että se palaa enää yhteen (Gregory 2013). Niinpä 

flokkuloidun lietteen käsittelyllä on tiettyjä rajoituksia, esimerkiksi se ei sovellu 

hydrosyklonilla käsiteltäväksi (Wills et al. 2006). 
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5. LASKEUTUMINEN SUODATTIMESSA 

Vaikka sekä laskeutumista että suodatusta on tutkittu jo hyvin pitkään ja hyvin paljon, ei 

suodatukseen yhdistettyä laskeutuksen teoriaa ole saatu leviämään vielä esimerkiksi 

aiheisiin liittyvään opetusmateriaaliin. Svarovskyn (2000) mukaan klassisessa 

suodatusteoriassa on monia ongelma- ja epäkohtia ja tutkijat ovatkin esittäneet niiden 

suhteen kritiikkiä. Lisäksi kaikissa tutkimuksissa, jotka jotenkin liittävät molempien 

erotusmenetelmien teorian suodatusprosessiin, todetaan että laskeutumisella on selvä 

vaikutus suodatukseen ja sen huomioimatta jättäminen tuottaa virheellisiä tuloksia, 

esimerkiksi kakun ominaisvastuksen arvoihin. Suoritetaan katsaus aiheisiin liittyviin 

tutkimuksiin, minkä jälkeen nähdään tämän työn kokeellisen osan kannalta tärkeitä 

tutkittavia ilmiöitä laskeutuksen vaikutuksesta suodatukseen.  

Bocstal et al. (1985) toteavat tutkimuksessaan laskeutumisen vaikuttava selvästi 

samanaikaisesti suodatettaessa horisontaalisilla suodattimilla. Heidän mukaansa suodoksen 

virtauksen suhteen laskeutuminen on haitta suodatukselle ja että klassinen suodatuksen 

perusyhtälö (3.12) ei ole käyttökelpoinen laskeutuksen vaikuttaessa. Etenkin partikkelien 

laskeutumisnopeus vaikuttaa Bocstal et al. (1985) mukaan muodostuvan kakun 

ominaisvastukseen. Stokesin lain mukaisen laskeutumisnopeuden ollessa 0,4 mm/s 

laskeutuminen vaikuttaa jo merkittävästi. He esittävät seuraavaa suodatusyhtälöä, joka 

ottaa huomioon laskeutumisen vaikutuksen 

  

  
  

    

                
     (5.1) 

jossa vS Stokesin lain mukainen laskeutumisnopeus 

 t laskeutumisaika 

Kokeet, joilla kyseinen yhtälö testattiin, suoritettiin laboratoriomittakaavan suodattimilla 

hauteella, josta oltiin erottamassa vierrettä jyvistä, sekä panimon jätteenkäsittelystä 

tulleella lietteellä. Kokeiden perusteella yhtälön todettiin vastaavan ilmiötä hyvin. 

Tiller et al. (1995) vaativat kokeidensa perusteella muutoksia suodatuksessa käytettävään 

teoriaan. Kaoliinin suodatuskokeissaan he totesivat että laskeutumisen huomioimatta 

jättäminen antoi jopa 3,75 kertaisen arvon kakun ominaisvastukselle. Heidän mukaansa 

varsinkin vaakatasossa tapahtuvissa suodatuksissa ominaisvastus tuli yliarvioitua, jos 
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laskeutumista ei otettu huomioon ja vaikutus kasvoi etenkin ajavan voiman ollessa 

gravitaatio tai partikkelien ollessa tiheydeltään suuria. 

Yim (1999) totesi tutkimuksiensa perusteella ominaisvastusten tulosten muuttuvan lietteen 

konsentraation mukaan kun laskettiin perinteisesti saadusta suodatusdatasta. Eri 

laskeutusajoilla ominaisvastukselle saatiin konsentraatiosta riippumatta sama arvo. 

Laskeutumisen vaikutus poistettiin tekemällä koe, jossa laskeutuminen ehti tapahtua ennen 

suodatusta. Myös sen tulokset ominaisvastukselle vastasivat suodatuksellisia tuloksia. 

Kokeiden perusteella Yim (1999) määritti suodinkakun käsitteen koskevan vain itse 

suodatuksessa muodostunutta kakkua ja totesin että suodatinväliaineelle saadaan 

virheellinen vastus jos laskeutuminen jätetään huomiotta. 

Toimittamassaan kirjassa Svarovsky (2000) tuo esiin ongelmakohtia suodatuksen teoriassa 

käytäntöön verrattuna. Vaikka se ei varsinaisesti kosketa suodatusta johon on yhdistetty 

laskeutumista, voidaan kappaleen perusteella todeta että kehitetylle teorialle, jossa 

laskeutuminen on yhdistetty suodatukseen, on tarvetta suodatusteorian puolella. 

Bürger et al. (2001) tuovat artikkelissaan esiin kehittämänsä osittaisdifferentiaaliyhtälön, 

joka soveltuu kuvaamaan kakkusuodatusprosessia, jossa on huomioitu myös 

laskeutuminen. Yhtälöstä on mahdollista saada numeerinen ratkaisu. Jatkotutkimuksena he 

esittävät yhtälönsä kokeilua aiempiin kokeellisiin suodatustuloksiin. 

Kirjassaan Richardson et al. (2002) tekevät lyhyen teoreettisen käsittelyn laskeutumiselle 

suodatuksessa. Heidän mukaansa suurella konsentraatiolla ja kapealla jakaumalla 

partikkelit laskeutuvat nopeasti ylöspäin suunnatulle suodatuspinnalle. Matalla 

konsentraatiolla isommat partikkelit asettuvat suodatuksen alkaessa pohjalle, jolloin kakun 

ominaisvastus jää matalaksi.  

Benesch et al. (2004) esittävät klassisten suodatusyhtälöiden täydennystä 

laskeutumistermillä silloin kun laskeutuminen on selkeästi osana suodatusta. Yhtälöstä on 

mahdollista saada numeerinen ratkaisu ja etuna muihin vastaaviin siinä ei tarvita lisää 

parametreja. Vertailukokeita he ovat suorittaneet laktoosille etanoliin lietettynä. Yhtälön he 

esittävät olevan käyttökelpoinen mallinnustehtävissä esimerkiksi lääketeollisuudessa. He 

myös esittävät mallin jatkokehittämistä. 
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Katsauksen perusteella voidaan todeta laskeutumisen vaikuttavan selvästi suodatuksessa 

saatuihin tuloksiin, etenkin kakun ominaisvastukseen. Suurin osa tarkastelluista 

tutkimuksista keskittyi laskeutumisen vaikutuksiin suodatuksen aikana, joten tämän työn 

kokeellisessa osassa tapahtuva laskeutumisen tarkastelu ennen suodatusta ei ole niihin 

suoraan verrattavissa. 

II. KOKEELLINEN OSA 

6. KOELAITTEISTO JA MITTAUSTEN SUORITUS 

6.1. Kokeiden esivalmistelut 

Kokeiden alussa valmistettiin jauhetusta kalsiumkarbonaatista ja vedestä 15 l lietettä, jossa 

GCC:n massaosuus on 20 %. Myöhemmin lietteen käytyä vähiin sitä valmistettiin vielä 

noin viisi litraa lisää vastaavalla GCC:n osuudella. Valmistettu liete laitettiin 

sekoitussäiliöön, jossa sekoituselin sekoitti sitä jatkuvasti riittävällä nopeudella lietteen 

pitämiseksi tasalaatuisena.  

Lietteen valmistuksen jälkeen siitä mitattiin sen tiheys, kiintoainepitoisuus ja pH. Tiheys 

lietteelle mitattiin ottamalla sitä litra taarattuun mittalasiin ja punnitsemalla mittalasi. 

Tallöin saatiin helposti laskettua lietteen tiheys muodossa g/dm
3
, jonka arvo voitiin 

suoraan muuttaa yksikköön kg/m
3
. Toistettiin mittaus ja mittausten keskiarvona saatiin 

lietteen tiheydeksi 1140 kg/m
3
. Tiheyden mittaamisen jälkeen lietenäytteet sekoitettiin 

mahdollisimman hyvin mittalasissa ja kaadettiin takaisin muun lietenäytteen sekaan. 

Lietteen kiintoainepitoisuus mitattiin punnitsemalla kaksi keraamista kulhoa, laittamalla 

kulhoihin lietettä ja punnitsemalla kulhojen massat uudestaan. Tämän jälkeen kulhot 

laitettiin 105 °C lämpötilassa olleeseen uuniin vähintään vuorokaudeksi, jolloin neste 

haihtui ja jäljelle jäi väin lietenäytteen kiintoaine. Kulhot poistettiin uunista neljän 

vuorokauden jälkeen ja punnittiin. Punnituksen perusteella laskettiin näytteiden 

kiintoainepitoisuus, ja keskiarvoksi saatiin 20,4 m-%. Näytteen pH mitattiin pH-anturilla ja 

arvoksi saatiin pH 8,4.  

Lietteen muiden ominaisuuksien mittaamisten lisäksi sille tehtiin laskeutumiskoe. 

Sopivaan mittalasiin mitattiin 1000 ml lietettä. Mittalasissa liete sekoitettiin rei’itetyllä 

levymäisellä sekoittimella tasalaatuiseksi ja aloitettiin laskeutuskoe. Laskeutuvan 

kiintoaineen ja kirkkaan nesteen rajakerroksen korkeus kirjattiin heti kokeen alussa, puolen 
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minuutin väliajoin kahteen minuuttiin asti, minuutin välein viiteen minuutin asti ja sitten 

vielä 7, 10, 15, 20 ja 30 minuutin päästä kokeen alusta. Lisäksi kaikista havaintopisteistä 

otettiin valokuva, jossa näkyi rajapinnan korkeus mittalasissa. Laskeutuskokeen tulokset 

on esitetty kappaleessa 8. Kuvissa 8 a, b ja c on esitetty laskeutumiskokeen etenemistä.  

Kuvat 8a, 8b ja 8c. 20 massaprosenttisen kalsiumkarbonaattilietteen laskeutuskokeen  

mittauspisteet ajanhetkiltä a = 0 min, b = 1,5 min ja c = 30 min. 

 

6.2. Liete-, kakku- ja osanäytteet 

Lietteen ominaisuuksien mittaamisten jälkeen lietteestä otettiin analysoitavaksi lietenäyte. 

Näyte otettiin suoraan lietteen sekoitussäiliöstä lääkeruiskulla, jonka kärki oli leikattu pois. 

Ruiskun sisältö tyhjennettiin 50 ml korkilliseen näyteastiaan, joka toimitettiin 

laserdiffraktiolla analysoitavaksi. Näytteiden partikkelikokojakauman analysointi on 

selostettu kohdassa 6.4. Lietenäytteen analysoinnista saadut tulokset ovat esitettyinä 

kuvassa 9. Kuvasta on poistettu ensimmäinen ja toinen mittaustulos, koska ne poikkeavat 

selkeästi muista mittaustuloksista. Hajonta eri mittausten välillä johtuu virheellisestä 

analysaattorin käytössä. Kuvassa 10 on esitetty lietteen partikkelikokojakauma lietteen sen 

jälkeen kun lietettä oli valmistettu lisää. Kyseisissä mittauksissa ei tullut virheitä, joten 

jakaumat vastaavat toisiaan hyvin. 
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Kuva 9. Työssä käytetyn GCC-lietteen partikkelikokojakauma. Lietteelle tehtiin kuusi 

mittausta, mutta mittaukset 1 ja 2 on jätetty esittämättä niiden muihin nähden selkeän 

poikkeavuuden vuoksi. 

Kuva 10. Työssä käytetyn GCC-lietteen partikkelikokojakauma sen jälkeen kun lietettä oli 

valmistettu lisää. 

Ennen varsinaisia näytteitä mitattiin kakkukokeilla suodatuspaineen vaikutusta 

muodostuvan kakun ominaisvastukseen ja partikkelikokojakaumaan. Kakkunäytteet 

otettiin 2, 3, 4, 5 ja 6 bar suodatuksista. Kokeissa käytettiin pientä laboratoriomittakaavan 

nutsche-suodatinta, jossa suodatinväliaineena kussakin suodatuksessa oli Pall:in pyöreä 6 

cm halkaisijan T 1000 suodatinlevy. Suodosta punnittiin suodattimen alle sijoitetulla 

vaa’alla. Sekä vaaka että suodattimen painemittari olivat yhdistettynä tietokoneelle, jolla 

voitiin kerätä tietoa suodatuksesta suoraan reaaliajassa. Nutsche-suodatin ja vaaka on 



39 
 

esitetty kuvassa 11. Koska suodinkakun valmistukseen kuuluu useita vaiheita, esitetään se 

selkeyden vuoksi kuvassa 12. 

 

Kuva 11. Näytteiden valmistukseen käytetty nutsche-suodatin ja suodoksen 

punnitsemiseen käytetty vaaka. 1. Aukko, josta liete kaadetaan suodattimeen ja josta kakun 

paksuus mitataan. 2. Yläventtiili. 3. Paineventtiili. 4. Suodattimen 

paineenmittausinstrumentti. 5. Itse suodatin (ilman pohjaa). 6. Suodattimen pohjan 

irrottamiseen käytettävä mekanismi. 7. Suodoksen punnitukseen käytetty vaaka. 

Kuva 12. Nutsche-suodattimella tehtävien kakkunäytteiden valmistusmenetelmä. Kohdassa 

2 tulee pohjan irrottamiseen käytetty vipu nostaa ylös ennen pohjan kiinnittämistä 

suodattimeen. Pohjan kiinnitys tapahtuu neljällä mutterilla. Kakun paksuus (kohta 10) 

mitataan suodattimesta asettamalla ylhäällä olevan aukon kautta mittatikku koskemaan 

kakun pintaa ja mittaamalla suodattimen aukon ja mittatikun merkkiviivan välinen ero. 
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Kakku punnittiin kun se oli saatu suodattimesta. Punnitsemisen jälkeen kakku pilkottiin 

kellolasilla mahdollisimman pieniin osiin ja näyte laitettiin pieneen säiliöastiaan 

dispergoitumaan vedessä. Kakkunäytteestä tehtyä lietettä sekoitettiin sekoittimella 15 min 

ajan, jotta näyte ehtii dispergoitua tasaisesti nesteeseen. Sekoitusajan jälkeen otettiin edellä 

mainitulla lääkeruiskulla näyte lietteestä, tyhjennettiin se näyteastiaan ja vietiin 

analysoitavaksi. 

Kakkunäytteiden analysoinnin jälkeen tehtiin varsinaisten näytteiden otto, jossa tutkittiin 

suodatusta edeltävän laskeutumisajan vaikutusta muodostuvan kakun ominaisvastukseen ja 

partikkelikokojakaumiin kakun eri kerroksissa. Kakut, joista kerrosnäytteet otettiin, 

valmistettiin muuten samalla kaavalla kuin kuvassa 12 on esitetty, mutta vaiheiden 5 ja 6 

välissä lietteen partikkeleiden annettiin laskeutua kyseiselle näytteelle tarkoitettu aika 

nollan ja 30 sekunnin välillä. Kakun massa punnittiin, ja sitä seuraavat vaiheet 

osanäytteiden valmistamiseksi on esitetty kuvassa 13, jossa ympyrällä merkityt vaiheet 

tehtiin kakulle kokonaisuutena ja nelikulmiolla merkityt vaiheet olivat samoja kaikille 

kakusta valmistetuille osanäytteille. Kuvassa 14 on esitetty näytteen poraaminen kakusta 

osanäytteiden valmistusta varten. Näytteiden leikkaamisen välissä omenapora punnittiin, ja 

massan muutoksista laskettiin osanäytteiden massat. 

Kuva 13. Analysoitavien osanäytteiden valmistukseen suodinkakusta tarvittavat vaiheet. 

Kakun valmistukseen on käytetty kalsiumkarbonaattilietettä.  
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Kuva 14. Kalsiumkarbonaattilietteestä suodatettu kakku, ja sen keskeltä porattava näyte, 

josta osanäytteet valmistetaan. 

Suodatuksista saatu data muutettiin mittausten jälkeen taulukkolaskentamuotoon, jotta 

kakun ominaisvastukset voidaan laskea. 

 

6.3. Flokkulanttikokeet 

Normaaleiden laskeutusnäytteiden jälkeen tutkittiin vielä flokkulantin lisäämisen ja 

laskeutumisen yhteisvaikutusta suodinkakkuun. Lietteen flokkaamiseen käytettiin Kemiran 

anionista A-120 flokkulanttia (Kemira 2015). Käytetty flokkulantti oli säilytysliuoksessa 

0,5 m- % pitoisuudessa.  

Lietteelle suoritettiin laskeutumiskokeet kolmella flokkulantin pitoisuudella (3, 5 ja 7 

ppm). Mittalasiin mitattiin litra lietettä kuhunkin kokeeseen, kuten alun laskeutuskokeessa. 

Laskettiin kyseiseen kokeeseen haluttu flokkulantin pitoisuus ja sitä vastaava 

flokkulanttiliuoksen tilavuus. Flokkulantti mitattiin sopivan kokoisella mikropipetillä ja 

lisättiin mittalasissa olevaan lietteeseen. Lietettä sekoitettiin tasaisesti 10 kertaa 

flokkulantin tasaiseksi jakamiseksi lietteeseen. Laskeutuskoe aloitettiin heti viimeisen 

sekoituskerran jälkeen, sillä flokkulantti saa lietteen laskeutumaan erittäin nopeasti alussa. 

Flokkulanttilietteiden laskeutumiskokeissa käytettiin samoja mittaus- ja kuvausaikoja kuin 

ensimmäisessä laskeutuskokeessa. Laskeutuskokeiden tulokset on esitetty kappaleessa 8. 

Suuremmalla flokkulantin pitoisuudella partikkelit laskeutuvat nopeammin, mutta 

tiivistymisalueella sakan tilavuus jää suuremmaksi. 
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Laskeutuskokeiden perusteella valittiin 7 ppm käytettäväksi flokkulantin pitoisuudeksi 

lietteen suodatuskokeissa. Flokkulanttilietteillä tehdyissä suodatuksissa lietettä mitattiin 

360 grammaa ja liete laitettiin sekoittumaan pienempään sekoitussäiliöön. Mikropipetillä 

mitattiin oikea määrä flokkulanttia ja lisättiin se lietteen joukkoon sekoittumaan. 

Flokkulanttilietettä sekoitettiin tasan kahden minuutin ajan kierrosnopeudella 480 rpm. 

Sekoitusajan jälkeen liete kaadettiin purkkiin, jossa sitä ravisteltiin 10 sekunnin ajan. Sen 

jälkeen liete kaadettiin suppilon kautta suodattimeen ja jatkettiin kuten aiemmissakin 

suodatuksissa ja osanäytteiden valmistuksissa. Suodinkakuista tehtyjen osanäytteiden 

lisäksi analysoitavaksi otettiin flokkulanttilietettä, jota ei suodatettu. 

 

6.4. Näytteiden analysointi 

Työn kokeellisessa osassa valmistetut liete-, kakku- ja osanäytteet analysoitiin Malvernin 

MasterSizer 3000 analysaattorilla, jossa partikkelien koon määritys perustuu 

laserdiffraktioon. Näytteiden analysointi laitteella oli yksinkertaista, sillä sen 

käyttöohjelma antoi ohjeet analyysin vaiheittaisesta etenemisestä, sekä eri näytteiden 

analysoinnin väliin vaaditusta laitteiston puhdistamisesta. 

Analysoitavan näytteen määrittelytietoina näytteille käytettiin ”non-spherical” määritystä 

ja tarkennus tehtiin kalsiumkarbonaatiksi (CaCO3). Dekantterilasissa, jonne näytteet 

pipetoitiin analysointia varten, pidettiin sekoitus nopeudella 3000 rpm flokkulantteja 

sisältäviä näytteitä lukuun ottamatta. Flokkulanttinäytteitä varten parhaaksi 

sekoitusnopeudeksi todettiin 1000 rpm, jolloin suurimmatkin partikkelit ja flokit 

sekoittuivat nesteeseen dekantterilasissa, mutta flokkien sekoituksesta johtuva 

pilkkoutuminen ei ollut vielä merkittävää.  

Analysaattori teki jokaiselle eri näytteelle viisi mittausta. Näiden tulosten perusteella 

laskettiin käyttöohjelmalla kullekin näytteelle keskiarvo mittauksista. Keskiarvot siirrettiin 

taulukkolaskentamuotoon partikkelikokojakaumien määrittämiseksi. 
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7. MITTAUSTULOSTEN KÄSITTELY 

Eri näytteiden partikkelikokoanalyyseistä saadusta taulukkolaskentaan siirretystä datasta 

piirrettiin eri näytteille niiden tiheysfunktiot, joka on helpompi jakauma partikkelien 

vertailuun suuren partikkelikokojakauman ja eri näytteiden määrän takia. X-akselilla oleva 

partikkelikoko piirrettiin kymmenkantaisella logaritmiasteikolla välille 0,01 – 3500 µm ja 

partikkelien osuus näytteestä piirrettiin välille 0 – 7 %. Tiheysjakaumat piirrettiin 

seuraavasti: Kaikille lietenäytteille piirrettiin omat jakaumat, jossa samasta lietteestä otetut 

näytteet samassa kuvassa; kaikista kakkusuodatuksista yksi jakauma; kaikille näytteille 

jakauma, jossa näytteen osanäytteet samassa kuvaajassa; jakaumat kaikista näytteistä niin 

että samassa kuvaajassa on kaikista sama osanäyte (1 – 5). Tiheysjakaumien perusteella 

arvioitiin, miten laskeutusajat vaikuttivat kakun rakenteeseen sen osien 

partikkelikokojakaumien suhteen. Tulosten vertailun kannalta tärkeimmät kuvaajat on 

esitetty Liitteessä I kuvaajien koon ja lukumäärän vuoksi. 

Partikkelikokoanalyysissä käytetyille eri partikkelikoille laskettiin kaavalla 2.9 vapaan 

laskeutumisen rajanopeus eri yksiköissä. Saaduista tuloksista laskettiin tietyille 

partikkelikoille tietyn laskeutumisajan jälkeen syntyneen kirkkaan kerroksen paksuus sekä 

partikkelien laskeutuma matka näytteiden otossa käytetyille laskeutumisajoille. Lisäksi 

laskettiin estynyt laskeutumisnopeus eri partikkelikokoille laskemalla aluksi kutakin 

partikkelikokoa vastaava Arkhimedeen luku kaavalla 2.13, jonka avulla kaavasta 2.12 

saatiin laskettua vakio n ja kaavalla 2.11 kyseisen partikkelikoon laskeutumisnopeus. 

Estyneestä laskeutumisnopeudesta laskettiin vastaavat kirkkaan kerroksen paksuus 

laskeutumisajan funktiona ja näytteenoton laskeutumisajoilla partikkelien laskeutuma 

matka. Vapaan ja estyneen laskeutumisen nopeuksia verrattiin toisiinsa.  Estyneen 

laskeutumisen tulosten perusteella pystyttiin arvioimaan, minkä kokoiset partikkelit ehtivät 

laskeutua pohjalle ylhäältä asti tietyillä näytteiden laskeutusajoilla. Taulukko estyneistä 

laskeutumisnopeuksista on esitetty kappaleessa 8 ja kaikki kuvaajat Liitteessä III. 

Suodatuksesta saadusta datasta näytteille laskettiin aluksi suodoksen tilavuus ajan suhteen 

mitatusta suodoksen massasta. t/V-kuvaajan piirtämistä varten vakiopainesuodatuksen 

alkuajaksi otettiin 10 sekuntia (ts), johon lisättiin kunkin kokeen kohdalla käytetty 

laskeutusaika. Tämän perusteella piirrettiin näytteiden kuvaajat, joissa t-ts/V-Vs esitettiin 

suodoksen tilavuuden funktiona. Kaikkien näytteiden kohdalla, joissa oli 10 sekuntia tai 

pidempi laskeutusaika, kuvaajan alkuun tuli häiriötä kun kuvaajan pisteet eivät sijoittuneet 
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suoraksi. Niinpä kaikille näytteille määriteltiin yksilöllinen vakiopainesuodaksen alkuaika, 

josta pisteet piirrettiin kuvaajaan suoran saamiseksi. Myös lopussa kakun huokosten 

tyhjenemisestä johtuva häiriö otettiin huomioon jättämällä pisteitä pois kuvaajasta. 

Kuvaajaan piirrettyihin pisteisiin sovitettiin trendiviiva, jonka kulmakertoimesta kaavalla 

3.17 laskettiin kyseisessä suodatuksessa saadun kakun ominaisvastus. Kakkusuodatuksista 

saatuja ominaisvastusten tuloksia vertailtiin keskenään paineen vaikutuksen selvittämiseksi 

ja vastaavasti eri laskeutusajoilla saatuja ominaisvastuksia verrattiin laskeutusajan 

vaikutuksen selvittämiseksi. Tulokset on esitetty kappaleessa 8 ja Liitteessä II. 

 

8. KOKEIDEN TULOKSET 

Kuvassa 15 esitetään kaikkien kokeita varten tehtyjen laskeutuskokeiden mittaustulokset. 

Kuva 15. Kalsiumkarbonaattilietteille (20 m-%) tehdyt laskeutumiskokeet ilman 

flokkulantteja ja sekä kolmella flokkulantin pitoisuudella. 

Kuvasta 15 nähdään flokkulanttien selvä vaikutus kiintoaineen laskeutumisnopeuteen. 

Suurempi flokkulantin määrä lietteessä nopeuttaa kiintoaineen laskeutumista pienempään 

määrään verrattuna, mutta tiivistymisalueella sakan tilavuus jää isommaksi. Alussa 

nopeimman laskeutumisen johdosta 7 ppm flokkulanttipitoisuus valittiin käytettäväksi 

flokkulanttinäytteitä valmistettaessa. 
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Tarkastellaan seuraavaksi partikkelikokojakaumasta saatuja tuloksia. Näytteiden paljouden 

takia kaikki vertaluun käytetyt kuvat on esitetty Liitteessä I. Sekä liete- että 

kakkunäytteiden partikkelikokojakaumissa ei ollut merkittäviä eroja, mikä on normaalia. 

Osanäytteiden jakaumista nähtiin, että alimmaiseen osanäytteeseen tuli selkeästi enemmän 

isompikokoisia partikkeleja kuin ylempiin laskeutumisaikojen kasvaessa. Näytteillä, joissa 

oli käytetty flokkulantteja partikkelikokojakaumien erot eri osanäytteiden välillä olivat 

huomattavasti pienemmät kuin näytteillä ilman flokkulantteja. Alimmassa osanäyte 

kerroksessa laskeutumisajan ja flokkulanttien käyttö näkyivät selvimmin. Muissa kakkujen 

kerroksissa laskeutumisaika ja flokkulantti vaikuttivat lähinnä osanäytteen moodina olevan 

partikkelikoon määrään. Ylimmän kerroksen osanäytteissä moodi oli lähes samankokoinen 

(25 – 30 µm) ja samalla osuudella (5,5 %) oleva partikkelikoko kaikissa osanäytteissä. 

Partikkelikokojakaumien jälkeen laskettiin sekä vapaan että estyneen laskeutumisen 

nopeudet erikokoisille partikkeleille. Sen lisäksi esimerkiksi tietyissä näytteissä moodina 

oleville partikkelikokoille laskettiin kirkkaan alueen paksuudet ja laskeutumismatkat. 

Laskeutumismatkat estyneelle laskeutumiselle 20 massaprosentin pitoisuudessa on esitetty 

taulukossa II. Laskennassa ei ole huomioitu partikkelin muodon vaikutusta 

laskeutumisnopeuteen. Kun käytetyn nutsche-suodattimen suodatustilan korkeus on noin 

10 cm, pystytään näkemään minkä kokoiset partikkelit ehtivät milläkin laskeutumisajalla 

laskeutumaan kokonaan. 
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Taulukko II. Laskeutumismatkat tärkeimmille näytteissä oleville partikkelikoille estyneellä 

laskeutumisnopeudella. Näytteiden valmistuksessa on käytetty GCC-lietettä. 

partikkelin koko, 

µm 0,52 0,80 25,00 30,00 40,00 45,00 

aika, s laskeutunut matka, mm 

5,00 0,00 0,00 1,93 2,78 4,96 6,28 

10,00 0,00 0,00 3,86 5,56 9,91 12,56 

15,00 0,00 0,01 5,79 8,34 14,87 18,84 

20,00 0,00 0,01 7,72 11,12 19,82 25,12 

25,00 0,00 0,01 9,65 13,90 24,78 31,40 

30,00 0,01 0,01 11,58 16,69 29,73 37,68 

partikkelin koko, 

µm 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00 

 aika, s laskeutunut matka, mm 

 5,00 7,76 11,21 15,30 20,05 31,53 

 10,00 15,53 22,42 30,60 40,10 63,05 

 15,00 23,29 33,63 45,91 60,14 94,58 

 20,00 31,05 44,84 61,21 80,19 126,10 

 25,00 38,81 56,05 76,51 100,24 157,63 

 30,00 46,58 67,26 91,81 120,29 189,15 

  

Suodatuksista saadusta datasta lasketut kakkunäytteiden, varsinaisten näytteiden ja 

näytteiden joissa on käytetty flokkulanttia ominaisvastukset on esitetty kuvissa 16, 17 ja 

18. Lisäksi kuvassa 19 on esitetty vertailua flokkulantittomien ja flokkulantillisten 

näytteiden tietyistä suodatukseen liittyvistä ajoista.  
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Kuva 16. Kakkusuodatusnäytteiden suodatusdatasta lasketut keskimääräiset 

ominaisvastukset näytteille. Näytteiden valmistuksessa on käytetty GCC-lietettä ja 

nutsche-suodatinta.   

Kuva 17. Laskeutettujen näytteiden suodatusdatasta lasketut keskimääräiset 

ominaisvastukset. Näytteiden valmistuksessa käytetty GCC-lietettä, johon on lisätty 7 ppm 

flokkulantti ja nutsche-suodatinta. 
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Kuva 18. Laskeutettujen näytteiden suodatusdatasta lasketut keskimääräiset 

ominaisvastukset. Näytteiden valmistuksessa käytetty GCC-lietettä, johon on lisätty 7 

pmm flokkulanttia, ja nutsche-suodatinta. 

 

Kuva 19. Flokkulantittomien (mustat pisteet) ja flokkulantittomien (harmaat pisteet) 

näytteiden vertailua näytteiden suodatusta edeltävien laskeutusaikojen suhteen. Palloilla 

merkityt pisteet kuvaavat lietteen suodatukseen kulunutta aikaa, kolmiot kuvaavat aikaa 

kuinka kauan kuluu ennen kuin suodatus toimii vakiopaineella ja neliöt kuvaavat 

suodatuksen vakiopaineella toimivan jakson pituutta.  Näytteiden valmistuksessa käytetty 

GCC-lietettä ja nutsche-suodatinta. Flokkulanttia on lisätty sitä sisältäviin näytteisiin 7 

mg/kglietettä (7 ppm). 

Kakkujen suodatuskokeissa 2 bar ja 6 bar suodatusten tulokset poikkeavat teoriasta, sillä 

jos muut parametrit pysyvät vakioina, paineen kasvaessa myös kakun keskimääräinen 

ominaisvastus kasvaa. Suodatukset välillä 3 – 5 bar tukevat tätä. Poikkeavien 
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suodatustulosten väliaineiden vastuksista voidaan etsiä syytä poikkeaviin tuloksiin. 2 bar 

suodatuksessa väliaineen vastuksen kokoluokka on puolet pienempi ja 6 bar suodatuksessa 

taas yli kaksi kertaa suurempi verrattuna kolmen muun suodatuksen väliaineiden vastusten 

kokoluokkaan. Voidaankin olettaa että poikkeavat tulokset johtuvat suodatinväliaineen 

vääränlaisesta käytöstä, kuten sen laittamisesta suodattimeen väärinpäin 2 bar 

suodatuksessa tai sen tukkeutumisesta ennen suodatusta 6 bar kokeessa. Liitteessä II on 

esitetty taulukoissa III - V suodatuksiin liittyviä arvoja. 

Laskeutusnäytteiden tuloksista nähdään, että suodatusta edeltävä kiintoaineen 

laskeutuminen suodattimessa laskee kakun keskimääräistä ominaisvastusta ja näin ollen 

tekee kakusta helpommin suodattuvaa. Myös flokkulanttien lisääminen lietteeseen laskee 

kakun keskimääräistä ominaisvastusta ja varsinkin flokkulanttien ja laskeutumisen 

yhteisvaikutuksella on suuri vaikutus. Flokkulantteja lisäämällä ilman laskeutusta 

suodinkakun ominaisvastuksen arvo puolittuu ja lietettä 30 s laskeuttamalla saadaan kakun 

ominaisvastus alle kymmenesosaan flokkulantittoman näytteen ominaisvastuksesta.  

Kuvasta 19 nähdään että suodatusta edeltävä laskeutusaika ei juuri vaikuta itse 

suodatuksen kestoon, mutta se siirtää vakiopaineella toimivaa osuutta alkamaan 

myöhemmäksi ja kestämään lyhyemmän ajan. Koska kakkujen ominaisvastukset lasketaan 

juuri vakiopaineella toimivan suodatuksen perusteella, tekee suodatusta edeltävä laskeutus 

ominaisvastusten laskemisesta epävarmempaa. Flokkulanttien käyttö ei vaikuta 

vakiopaineella toimivan suodatuksen alkamisaikaan, mutta se vähentää suodatukseen 

kokonaisuudessaan kulunutta aikaa ja myös vakiopaineella toimivan suodatuksen kestoa. 

 

9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suodinkakun ominaisvastuksen laskeminen suodatusta edeltävän laskeutuksen seurauksena 

on tärkein työstä tehtävä havainto. Tulos sopii Richardson et al. (2002) esittämään teoriaan 

siitä että matalalla kiintoainepitoisuudella suuremmat partikkelit ehtivät laskeutua pohjalle 

ensin suodatinpinnan ollessa suunnattuna ylöspäin ja pienemmät partikkelit jäävät kakun 

pinnalle. Näin kakun eri kerroksissa on paljon keskenään samankokoisia partikkeleja, 

jolloin kakku on huokoisempaa (Tuunila 2014b). Tällöin neste pääsee virtaamaan 

helpommin kakun läpi ja keskimääräinen ominaisvastus jää matalammaksi.  
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Tulosten ja suodatusteorian perusteella voidaan päätellä että suodatuksissa on mahdollista 

päästä samoihin tuloksiin pienemmillä paine-eroilla, jos lietteen annetaan laskeutua ensin 

painovoimaisesti suodattimessa. Tästä sovelluksesta voi olla hyötyä suurikokoisten ja/tai 

tiheiden partikkelien suodatuksessa, koska partikkelit laskeutuvat nopeasti. Lisäksi 

painesuodatusprosesseissa, joissa mahdollinen laskeutumisaika ei ole rajoittava tekijä 

prosessin toimivuuden kannalta, partikkelien laskeuttaminen suodattimessa tekisi 

prosessista taloudellisemman, koska samoihin suodatustuloksiin voitaisiin päästä 

pienemmän suodatuspaine-eron tuottamisella. 

Suodatettavassa lietteessä käytettävien flokkulanttien johtaminen matalampaan kakun 

ominaisvastukseen sopii edeltävään teoriaan hieman ristiriitaisesti. Vaikka 

flokkulanttilietteiden matalat ja leveät tiheysjakaumat tarkoittavat kakun näytteen 

sisältävän paljon keskenään erikokoisia partikkeleita, ovat flokkulanttikakut huokoisia, 

mikä on yleensä seuraus samankokoisista partikkeleista. Tämä todennäköisesti johtuu siitä 

että suodatuksen ja partikkelikokoanalyysin aikana flokit hajoavat pienemmiksi flokeiksi, 

jolloin syntyy suuri määrä erikokoisia partikkeleita ja flokkeja. Se näkyy analyysin 

tuloksissa matalana tiheysjakaumana, vaikka alun perin flokkulanttiliuoksessa olisi ollut 

suuri määrä juuri tietyn kokoisia isoja flokkeja. Suuri huokoisuus taas selittää 

flokkulanttien käytön alentavaa vaikutusta suodinkakkujen ominaisvastuksiin.  

Flokkulanttien käytön ja laskeutumisen yhteisvaikutus on merkittävä, ja se korostuu 

pidemmillä laskeutusajoilla. Niinpä on suositeltavaa että suodatusta edeltävää 

laskeutumista käytettäessä lietteeseen lisätään myös flokkulanttia suodatuksen 

helpottumiseksi. 

Tuloksista nähdään myös pidemmän laskeutumisajan pidentävän häiriöaikaa 

vakiopainesuodatuksen alussa. Tämä johtaa klassisten suodatusyhtälöiden käytön 

vaikeutumiseen, joten Svarovskyn (2000) koonti suodatusteorian saamasta kritiikistä ei ole 

aiheetonta. Tarkempien ja kattavampien arvojen laskemiseksi suodatusta mahdollisesti 

edeltävän laskeutuksen kesto tulisi voida huomioida suodatusyhtälöissä samaan tapaan 

kuin teoriaosassa esitellyissä tutkimuksissa laskeutumista suodatuksen aikana oli 

huomioitu suodatusyhtälöissä.  

Partikkelikokojakaumista nähdään laskeutumisaikojen pidentyessä kakun muuttuvan 

rakenteellisesti kun lietteen suurimmat partikkelit alkavat kerääntyä kaikkein alimpaan 
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kerrokseen. Tämä selittyy partikkeleiden estyneiden laskeutumisnopeuksien tuloksista, 

joista nähdään että jakauman suurimmilla partikkelikokoluokilla on pisimmillä 

laskeutusajoilla riittävästi aikaa laskeutua suodattimen pohjalle koko suodattimen 

korkeudelta. Alinta kerrosta ylemmissä kerroksissa esiintyvien partikkelien koot 

pienenevät tasaisesti, joka näkyy pienempien partikkelien keskeneräisenä laskeutumisena.  

Laskeutuksen vaikutukset nähdään partikkelien tiheysjakaumista, joita on esitetty Liitteen I 

kuvissa 20 - 27. Ilman laskeutusta eri kerrosten tiheysjakaumat ovat leveitä ja matalia, 

jolloin jokaisessa kerroksessa on melko tasaisesti kaikenkokoisia partikkeleja ja eri 

kerrosten moodien välillä ei ole suurta eroa (kuva 20). Pisimmällä laskeutumisajalla 

etenkin kakkunäytteen alimman kerroksen tiheysjakauma kapenee, muuttuu korkeammaksi 

ja sen moodi siirtyy suurempien partikkelien kohdalle (kuva 22). Muissa kakun kerroksissa 

ei nähdä yhtä voimaksasta muutosta. Vertailemalla kakkua ilman laskeutusta ja 30 

sekunnin laskeutuksella nähdään että laskeutuminen lisää keskenään samankokoisten 

partikkelien määrää etenkin kakun pohjakerroksessa (kuva 26), mikä kasvavan 

huokoisuuden kautta ilmenee matalampana keskimääräisenä ominaisvastuksena. Kakun 

ylimmän kerroksen partikkelikokojakaumaan käytetyt laskeutumisajat eivät juurikaan ehdi 

vaikuttaa (kuva 27).  

Flokkulanttien käyttö vähentää huomattavasti laskeutusajasta johtuvia kakun sisäisiä 

rakenteellisia eroja, sillä flokkautuneet partikkelit ehtivät laskeutua suodattimen pohjalle 

nopeammin, jolloin kaikissa kerroksissa on tasaisemmin erikokoisia partikkeleja. Kakun 

todellisia rakenteellisia eroja ei kuitenkaan voida tarkasti tämän tutkimuksen tuloksista 

nähdä (kuvat 23 – 25), sillä eri kerrosten partikkelikokojakaumat ovat matalia ja leveitä, 

eikä niiden moodien koilla ole isoja eroja. Tämä on todennäköisesti seurausta flokkien 

hajoamisesta pienemmiksi osiksi näytteiden sekoittamisesta näytteenoton jälkeen ja ennen 

partikkelikokojakauma-analyysejä, mikä tapahtuu samalla tavalla eri kerrosten näytteille.  

Bocstal et al. (1985) teorian mukaan kiintoaineen laskeutumisella itse suodatuksen aikana 

on käytetyn lietteen laskeutumisnopeuksilla vaikutusta, etenkin kun näyte ei ehdi laskeutua 

ennen suodatusta.  Koska erikokoisilla partikkeleilla on eri laskeutumisnopeudet, on 

kokonaisvaikutusta vaikea sanoa, mutta voidaan olettaa todellisten keskimääräisten 

ominaisvastusten olevan hieman matalampia kuin ne todellisuudessa olisivat.  



52 
 

Tulosten perusteella tutkimusta tulisi jatkaa seuraavaksi suuremman koon suodattimilla, 

jotta nähdään miten tämän työn tuloksia on mahdollista skaalata ylöspäin kohti todellisia 

teollisia prosesseja. 

 

10. YHTEENVETO 

Työn lähtökohtana oli puutteellinen yleistuntemus laskeutumisen vaikutuksesta 

suodatukseen ja pyrkimys selvittää etenkin suodatusta edeltävän laskeutumisen vaikutusta 

lietteen suodattumiseen. Työn alussa kirjallisuusosassa käytiin läpi työn kokeelliseen osaan 

suoraan liittyvää teoriaa, kuten laskeutusta ja suodatusta, sekä myös hieman epäsuorasti 

liittyviä taustoittavia asioita, kuten käytettyjen koelaitteiden yleisempää esittelyä ja 

aiemman tutkimuksen kokoamista. Kokeellisessa osassa esiteltiin suodatusta edeltävän 

laskeutuksen vaikutuksien tutkimiseen käytetyt koemenetelmät, kokeista saadut tulokset 

sekä tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä. Kokeissa tutkittiin 20-massaprosenttisen 

kalsiumkarbonaattilietteen suodatusta laboratoriomittakaavan nutsche-suodattimella, jonka 

jälkeen valmistuneiden näytteiden partikkelikokojakaumia tutkittiin laserdiffraktioon 

perustuvalla analysaattorilla ja suodatuksen aikana saadusta datasta laskettiin 

suodinkakkujen keskimääräiset ominaisvastukset. 

Kokeiden perusteella todetaan suodattimessa ennen suodatusta tapahtuvalla 

laskeutumisella olevan alentava vaikutus muodostuvan suodinkakun keskimääräiseen 

ominaisvastukseen, jolloin itse lietteen suodattuminen helpottuu. Etenkin flokkulanttien 

lisääminen suodatettavaan lietteeseen laski suodinkakun ominaisvastusta selvästi, joten 

flokkulanttien käyttäminen yhdistettynä laskeutukseen suodatettaessa lietettä on 

suositeltavaa. Tuloksista nähdään myös laskeutuksen hankaloittavan klassisten 

suodatusyhtälöiden käyttämistä. 
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LIITE I Partikkelikokojakaumien tulokset            1(4) 

Kuva 20. Näytteen kaksi osanäytteiden partikkelikokojakaumat tiheysjakaumana. Osanäyte 

1 on suodinkakun alin osanäyte ja osanäyte 5 on kakun ylin osanäyte. Näyteen GCC-

lietteen laskeutumisaika suodattimessa ennen suodatusta oli 0 s ja lietteessä ei käytetty 

flokkulantteja.   

Kuva 21. Näytteen viisi osanäytteiden partikkelikokojakaumat tiheysjakaumana. Osanäyte 

1 on suodinkakun alin osanäyte ja osanäyte 5 on kakun ylin osanäyte. Näyteen GCC-

lietteen laskeutumisaika suodattimessa ennen suodatusta oli 15 s ja lietteessä ei käytetty 

flokkulantteja.   
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           2(4) 

 

Kuva 22. Näytteen kahdeksan osanäytteiden partikkelikokojakaumat tiheysjakaumana. 

Osanäyte 1 on suodinkakun alin osanäyte ja osanäyte 5 on kakun ylin osanäyte. Näyteen 

GCC-lietteen laskeutumisaika suodattimessa ennen suodatusta oli 30 s ja lietteessä ei 

käytetty flokkulantteja.   

 

Kuva 23. Näytteen 15 osanäytteiden partikkelikokojakaumat tiheysjakaumana. Osanäyte 1 

on suodinkakun alin osanäyte ja osanäyte 5 on kakun ylin osanäyte. Näyteen GCC-lietteen 

laskeutumisaika suodattimessa ennen suodatusta oli 0 s ja lietteessä on käytetty 

flokkulantteja 7 mg/kg lietettä. 
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           3(4) 

Kuva 24. Näytteen 17 osanäytteiden partikkelikokojakaumat tiheysjakaumana. Osanäyte 1 

on suodinkakun alin osanäyte ja osanäyte 5 on kakun ylin osanäyte. Näyteen GCC-lietteen 

laskeutumisaika suodattimessa ennen suodatusta oli 15 s ja lietteessä on käytetty 

flokkulantteja 7 mg/kg lietettä. 

 

Kuva 25. Näytteen 14 osanäytteiden partikkelikokojakaumat tiheysjakaumana. Osanäyte 1 

on suodinkakun alin osanäyte ja osanäyte 5 on kakun ylin osanäyte. Näyteen GCC-lietteen 

laskeutumisaika suodattimessa ennen suodatusta oli 30 s ja lietteessä on käytetty 

flokkulantteja 7 mg/kg lietettä. 
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           4(4) 

Kuva 26. Kaikkien laskeutusaikojen kakkunäytteistä otettujen alimpien osanäytteiden 

partikkelikokojakaumat tiheysjakaumana. F-alkuisissa näytteissä on lietteen seassa ollut 7 

ppm flokkulanttia, muissa näytteissä ei käytetty flokkulanttia. Suodatuksessa käytetty 

GCC-lietettä. 

Kuva 27. Kaikkien laskeutusaikojen kakkunäytteistä otettujen ylimpien osanäytteiden 

partikkelikokojakaumat tiheysjakaumana. F-alkuisissa näytteissä on lietteen seassa ollut 7 

ppm flokkulanttia, muissa näytteissä ei käytetty flokkulanttia. Suodatuksessa käytetty 

GCC-lietettä. 
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LIITE II Suodatuksen taulukoita             1(3) 

Taulukko III. Kakkusuodatuksiin liittyviä mitattuja ja laskettuja arvoja. Näytteiden 

valmistuksessa käytetty GCC-lietettä ja nutsche-suodatinta. Kaikissa suodatuksissa olivat 

seuraavat vakioarvot: suodattimen pinta-ala 1,96*10
-3 

m
2
, viskositeetti 9,80*10

-4
 Ns/m

2
, 

lietteen suodatuskonsentraatio 254,64 kgKA/m
3

suodos.  

Kakku aika, s 

paine-

ero, bar 

suodoksen 

massa, g 

lietteen massa, 

g paksuus, mm 

1 0 2,04 267,12 350,9 22 

2 0 3,03 266,83 350 21,94 

3 0 4,01 267,12 350,3 22 

4 0 5,02 271,22 350,4 20 

5 0 6,01 270,85 350,4 20,1 

Kakku 

m, märkä 

kakku a b 

ominaisvastus, 

m/kg 

väliaineenvastus, 

1/m 

1 85,67 2,82E+09 128349 1,78E+10 52497757182 

2 86,08 1,58E+09 301878 1,48E+10 1,8328E+11 

3 85,67 1,35E+09 129243 1,68E+10 1,03774E+11 

4 80,94 1,15E+09 116757 1,79E+10 1,17489E+11 

5 81,17 5,69E+08 301020 1,06E+10 3,62613E+11 
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2(3) 

Taulukko IV. Laskeutussuodatuksiin liittyviä mitattuja ja laskettuja arvoja. Näytteiden 

valmistuksessa käytetty GCC-lietettä ja nutsche-suodatinta ja näytteissä 12 – 17 on 

käytetty 7 ppm flokkulanttia. Kaikissa suodatuksissa olivat seuraavat vakioarvot: 

suodattimen pinta-ala 1,96*10
-3 

m
2
, viskositeetti 9,80*10

-4
 Ns/m

2
, lietteen 

suodatuskonsentraatio 254,64 kgKA/m
3

suodos.  

näyte aika, s 

paine-ero, 

bar suodoksen massa, g m liete 

paksuus, 

mm 

1 0 4,04 267,12 350,4 21,84 

2 0 4,05 260,48 350,6 20,82 

3 5 4,04 259,94 349,8 21,16 

4 10 4,06 260,83 350,8 20,96 

5 15 4,05 265,65 349,9 19,96 

6 20 4,08 266,94 350,7 20,58 

7 25 3,99 262,76 350,2 21,3 

8 30 4,00 262,55 350,4 21,08 

9 0 4,04 262,94 349,9 20,26 

10 5 4,01 263,48 350,2 20,7 

11 5 4,03 265,86 350,7 20,8 

12 0 4,08 262,4 348,46 21,64 

13 22 3,98 279 360,8 20,44 

14 30 3,99 277,58 360,7 20,96 

15 0 3,96 275,02 360,7 21,1 

16 30 3,99 277,94 360,8 20,41 

17 15 3,97 277,64 360,9 21,1 
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3(3) 

Taulukko V. Laskeutussuodatuksiin liittyviä mitattuja ja laskettuja arvoja. Näytteiden 

valmistuksessa käytetty GCC-lietettä ja nutsche-suodatinta ja näytteissä 12 – 17 on 

käytetty 7 ppm flokkulanttia. Kaikissa suodatuksissa olivat seuraavat vakioarvot: 

suodattimen pinta-ala 1,96*10
-3 

m
2
, viskositeetti 9,80*10

-4
 Ns/m

2
, lietteen 

suodatuskonsentraatio 254,64 kgKA/m
3

suodos. 

näyte 

m, märkä 

kakku a b 

ominaisvastus, 

m/kg 

väliaineenvastus, 

1/m 

1 84,48 1,71E+09 76583 2,13E+10 6,2E+10 

2 86,91 1,90 E+09 68414 2,38E+10 5,55E+10 

3 85,44 1,88 E+09 70810 2,35E+10 5,73E+10 

4 84,83 1,66 E+09 121429 2,08E+10 9,88E+10 

5 82,35 1,41 E+09 217612 1,76E+10 1,77E+11 

6 83,08 1,45 E+09 185288 1,83E+10 1,51E+11 

7 85,38 1,30 E+09 290032 1,61E+10 2,32E+11 

8 86,5 1,36 E+09 298433 1,68E+10 2,39E+11 

9 83,9 1,99 E+09 78711 2,48E+10 6,37E+10 

10 85,62 1,95 E+09 79834 2,42E+10 6,41E+10 

11 84,71 1,96 E+09 42428 2,44E+10 3,43E+10 

12 85,55 1,11 E+09 55092 1,4E+10 4,51E+10 

13 83,73 3,16 E+08 277004 3,88E+09 2,21E+11 

14 84,95 1,52 E+08 340347 1,87E+09 2,72E+11 

15 85,15 9,36 E+08 24127 1,15E+10 1,92E+10 

16 84,96 1,13 E+08 344527 1,4E+09 2,76E+11 

17 84,89 4,84 E+08 204182 5,95E+09 1,63E+11 
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LIITE III Vapaan ja estyneen laskeutumisen taulukoita          1(1) 

Kuva 28. Kirkkaan nestekerroksen paksuus estyneellä laskeutumisnopeudella laskettuna 

yhden partikkelikoon kalsiumkarbonaatti lietteille eri partikkelikokoilla.  

 

Kuva 29. Vertailu laskeutumisetäisyyksille vapaalla ja estyneellä laskeutumisnopeudella 

yhden partikkelikoon kalsiumkarbonaatti lietteille kolmella eri partikkelikoolla. 


