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In this study an electrocoagulation is developed device for wastewater treatment of the
metal  plating  plant.  Electrocoagulation  is  an  electrochemical  water  treatment  process
which utilizes a soluble metal anode.  Metal ions are removed from the anode by electric
current and combines with the free hydroxide ions. Formed metal hydroxides attracts the
impurities of the water and precipitates.

The main target of this study was to develop an electrocoagulation device to replace a
chemical water treatment device in use. Electrocoagulation device was hoped to improve
operational realiability of the wastewater treatment and to reduce operational costs. On the
tests carried out with the prototype the electrocoagulation was found to be more reliable
than the chemical wastewater treatment system. Operation costs of the electrocoagulation
was found to be at the same level or higher with the chemical method.

Systematic design process was applied in the designing of the electrocoagulation device.
The design achived its objectives. Effective solutions were found for part functions and the
device is easy to maintain.
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A Kanavan poikkileikkauksen pinta-ala [mm2]

C Anodilta liuenneen metallin määrä jäteveden suhteen [g/l]

D Hydraulinen halkaisija [-]
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I Sähkövirta [A]
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ν Kinemaattinen viskositeetti [-]

Z Hapetusluku [-]

σ Sähkönjohtavuus [1/(Ωm)]
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1 JOHDANTO

Pintakäsittelylaitoksella  syntyy  ympäristöä  kuormittavat  päästöjä,  kun  pinnoitetuista

kappaleista  huuhdotaan  pois  pinnoituksessa  käytetyn  kylpyveden  jäämät.  Kylpyvedet

sisältävät  kuparia,  sinkkiä,  nikkeliä  ja  kromia  [1].  Huuhteluvedet  käsitellään

pinnoituslaitoksella  ennen  niiden  laskemista  kunnalliseen  viemäriverkostoon.  Metallien

pinnoitukseen  erikoistunut  Pinnoitus  Helin  Oy  käyttää  nykyisin  kemiallista  jäteveden-

puhdistusjärjestelmää. Kemiallisessa jätevedenpuhdistuksessa jäteveden sekaan syötetään

kemikaaleja,  jotka  reagoivat  veden  epäpuhtauksien  kanssa  ja  muodostavat  saostuvia

yhdisteitä. Kemiallinen saostus on herkkä veden pH:n muutoksille. Pinnoitus Helin Oy:llä

jäteveden pH on alimmillaan 2 ja korkeimmillaan 12, minkä johdosta jätevesi kulkee pH

säätimen kautta. PH-säädin säätää veden pH:n lähelle 7,5:tä, syöttämällä jäteveden sekaan

rikkihappoa tai lipeää.

Pinnoitus Helin Oy:llä on ollut ongelmia puhdistusprosessin vakauden kanssa. Jäteveden

pH  on  ajoittain  ollut  liian  korkea  tai  liian  matala,  mikä  on  johtanut  kemiallisen

puhdistusprosessin  pysähtymiseen.  Pinnoituslaitoksella  on  puskurisäiliö,  johon  jätevettä

voidaan  varastoida,  mutta  sen  kapasiteetti  on  rajallinen.  Puskurisäiliön  täytyttyä,  pitää

tuotanto ajaa alas. Tuotannon pysäyttäminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi

kemiallisen puhdistusprosessin uudelleen käynnistäminen aiheuttaa osalle henkilökunnasta

ylimääräistä työtä, vaikka puskurisäiliön kapasiteetti riittäisi tuotannon ylläpitoon.

Kemiallisen puhdistusprosessin toiminta vaatii jatkuvaa prosessin käynnissäpitoa. Saostus-

kemikaaleja  syötetään  jäteveteen  riippumatta  jäteveden  raskasmetallipitoisuudesta,  jotta

kemiallinen saostusprosessi ei  pysähtyisi.  Puhdistettavaksi saapuva jätevesi voi ajoittain

olla  sellaisenaan  riittävän  puhdasta  viemäriin,  mutta  siitä  huolimatta  puhdistukseen

käytettyjen kemikaalien syöttömäärää ei voida vähentää. Kemikaalien määrää säädetään

manuaalisesti,  eikä  jäteveden raskasmetallipitoisuuksien  muutoksiin  pystytä  reagoimaan

riittävän nopeasti. Nopea raskasmetallipitoisuuden kasvu pysäyttää kemiallisen puhdistus-

prosessin, mikäli kemikaalien määrä on liian alhainen.



9

Jätevedenkäsittelyprosessissa  syntyy  sakkaa,  joka  kerätään  laskeutusaltaan  pohjalta  ja

kuivataan  suotopuristimella.  Nykyinen laitteisto  on esitetty  kuvassa  1.  Kuivattu  kiinteä

sakka  kerätään  säkkeihin.  Sakan  kuljetuksesta  ja  käsittelystä  aiheutuu  Pinnoitus  Helin

Oy:lle kustannuksia, jokaista painoyksikköä kohden. Kuivattu sakka sisältää suurimmaksi

osaksi  saostamisessa  käytettyjä  kemikaaleja  ja  vain  pieni  osuus  on  jätevedestä

puhdistettuja  raskasmetalleja.  Kemikaalien  liiallinen  käyttö  aiheuttaa  suorien  hankinta-

kustannusten  lisäksi  myös  välillisiä  kustannuksia,  kun  jatkokäsiteltävän  kuiva-aineksen

massa lisääntyy.

Kuva 1. Nykyisessä prosessissa on useita sekoitusaltaita ja perällä laskeutusallas.

1.1 Pinnoitus Helin Oy

Pinnoitus Helin Oy on metallipinnoitukseen erikoistunut  yritys.  Yritys  pinnoittaa muun

muassa alumiinia, terästä, messinkiä ja kuparia. Pinnoitteina käytetään sinkkiä, nikkeliä,

tinaa  ja  kuparia.   Lisäksi  yritys  tekee  alumiinin  anodisointia.  Pinnoitukseen  käytetään

kemiallista- ja elektrolyyttistä pinnoitusta.

Pinnoitus Helin Oy:n historia ulottuu 1960-luvulle. Alun perin laitos on ollut osa Fiskarsin

Kellokosken ruukkia.  Nykyiseen omistukseen laitos  siirtyi  1992.  Pinnoitus  Helin  Oy:n

toimitusjohtajana toimii Petri Helin ja yritys työllistää 10 vakituista työntekijää. Vuonna

2014 yrityksen liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa [2].
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1.2 Tavoitteet ja rajaus

Työn tavoitteena  on  kehittää  sähkökoagulaatioon perustuva  jätevedenpuhdistuslaitteisto.

Sähkökoagulaatiossa  hyödynnetään  veteen  liukenevia  metallianodeja  ja  pelkistyviä

metallikatodeja.  Laitteistossa  elektrodit  kytketään  tasavirtalähteeseen  ja  sähkövirta

johdetaan käsiteltävän veden läpi katodilta anodille. Prosessissa sähkövirta irrottaa anodilta

positiivisia  ioneja  ja  hajottaa  vettä  vedyksi,  hapeksi  ja  hydroksidi-ioneiksi.  Metalli  ja

hydroksidi-ionit  reagoivat  veden  epäpuhtauksien  kanssa  ja  muodostavat  saostuvia

yhdisteitä.

Tavoitteena on saavuttaa sähkökoagulaatiolaitteistolla korkea toimintavarmuus ja vähentää

tuotantoon vaikuttavia häiriöitä, mitkä ovat merkittävä ongelma nykyisessä kemiallisessa

puhdistusprosessissa.  Tavoitteena  on  myös  että  jätevedenkäsittelystä  aiheutuvat

käyttökustannukset ovat nykyistä alhaisemmat ja vaatimuksena on että käyttökustannukset

ovat  korkeintaan  vastaavat  kuin  nykyisessä  kemiallisessa  puhdistusprosessissa.

Sähkökoagulaatiolaitteisto  toimii  pääasiassa  huuhteluvesien  puhdistuksessa,  mutta

tavoitteena on käsitellä myös metallinpinnoituksessa käytettyjä kylpyvesiä.

Puhdistuslaitteisto  optimoidaan  toimimaan  mahdollisimman  pienillä  suorilla

käyttökustannuksilla, suhteutettuna investoinnin kustannuksiin ja taloudelliseen pitoaikaan.

Tavoitteena  on,  että  puhdistuslaitteiston  säännöllinen  huoltotarve  on  korkeintaan  kaksi

henkilötyötuntia  viikossa.  Laitteisto  huollettaisiin  työviikon  alussa  tai  lopussa

pinnoituslaitoksen  varsinaisen  käyttöajan  ulkopuolella,  siten  että  puhdistuslaitteiston

huolto ei vaikuta laitoksen toimintaan. Puhdistuslaitteiston tulisi toimia vähintään viikon

ajan  ilman  huolto-  tai  säätötarvetta.  Huolto-  ja  säätövapaata  toiminta-aikaa  voidaan

pidentää  esimerkiksi  automaatiolla,  mikäli  siitä  aiheutuvat  investointikustannukset  ovat

pienempiä kuin saavutettu taloudellinen hyöty.

Sähkökoagulaation soveltuvuutta  Pinnoitus  Helin Oy:n jätevesille  tutkitaan tässä työssä

prototyyppilaitteistolla suoritettavien kokeiden avulla.   Koelaitteistolla tutkitaan elektro-

dien pinta-alan, elektrodien virrantiheyden, jäteveden pH:n, jäteveden sähkönjohtavuuden

ja  jäteveden  metallipitoisuuden  vaikutusta  reaktorin  toimintaan.  Kokeiden  tulokset  ja

koelaitteiston toiminta antavat suunnan täysikokoisen laitteiston kehittämiselle.



11

Reaktorialtaan  päätehtävä  on  tuottaa  jäteveteen  saostumista  edistäviä  yhdisteitä.

Reaktorialtaan  tehtävänä  on  myös  kerätä  talteen  prosessissa  syntyvä  vaahto  ja  altaan

pohjalle  laskeutuva  sakka.  Vaahdon,  sakan  ja  reaktorista  ulos  ohjattavan  veden

jatkokäsittely rajataan tämän työn ulkopuolelle. Tavoitteena kuitenkin on, että reaktorista

ulos ohjattava vesi sisältää mahdollisimman vähän kiintoainesta.

Kehitettävään sähkökoagulaatiolaitteistoon kuuluu reaktoriallas ja siihen suoraan liittyvät

apulaitteet. Fyysisesti reaktorin ulkopuolelle jäävät apulaitteet rajataan työn ulkopuolelle.

Tässä työssä esitellään reaktorin ja sen osatoimintojen periaateratkaisut. Yksityiskohtaiset

rakenneratkaisut, mitat ja valmistuspiirustukset rajataan työn ulkopuolelle.
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2 SÄHKÖKOAGULAATIO

Sähkökoagulaatio  on  sähkökemiallinen  vedenpuhdistusprosessi,  jossa  epäpuhtaudet

saostetaan elektrolyysillä hyödyntäen liukenevaa metallianodia. Elektrolyysissä elektrodit,

eli  metallipinnat  ovat  käsiteltävän  liuoksen  ympäröimiä  ja  elektrodeille  johdetaan

sähkövirta.  Virtalähteen  positiiviseen  napaan  kytketyt  elektrodit  ovat  anodeja  ja

negatiiviseen napaan kytketyt elektrodit katodeja. Sähkökoagulaatioon tarvittavien anodin

ja  katodin  materiaali  on  joko  alumiinia  tai  rautaa.  Prosessissa  anodilla  tapahtuu

hapettumisreaktio  ja  siltä  irtoaa  metalli-ioneja.  Ionit  ovat  anodin  materiaalista  riippuen

Fe(II) tai Al(III) ioneja [3].

Anodilta  irtoavat  rauta-  ja  alumiini-ionit  muodostavat  nopeasti  hydroksideja  vapaana

olevien OH- ionien kanssa.  Rauta-  ja alumiinihydroksidit  ovat  tehokkaita  hiutaloittajia,

jotka  sitovat  epäpuhtauksia  ja  muodostavat  veteen  liukenematonta  kiintoainesta.

Kiintoaines  putoaa  painovoiman  vaikutuksesta  pohjalle  tai  se  tarrautuu  elektrolyysissä

syntyneisiin happi- tai vetykupliin muodostaen vaahtoa [4]. Toimintaperiaate on esitetty

kuvassa 2.

Kuva 2. Sähkökoagulaation toimintaperiaate [muokattu 4].
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2.1 Soveltuvuuden esiselvitys

Pinnoitus  Helin  Oy:n  jätevedet  sisältävät  sinkkiä  (Zn),  kromia  (Cr),  kuparia  (Cu)  ja

nikkeliä (Ni). Ympäristöluvassa määritellyt raja-arvot viemäriin päästetylle jätevedelle on

0,5 mg/l näiden metallien osalta. Jätevesiä syntyy laitoksen toiminnassa noin 5 m3/h, eli

noin  50  m3/vrk.  Käsittelyyn  saapuvien  prosessivesien  metallipitoisuudet  vaihtelevat

laitoksen  toiminnan  mukaan.  Suurimmillaan  pitoisuudet  nousevat  30  mg/l  tuntumaan,

mutta pysyvät enimmäkseen noin 5 mg/l tienoilla.

Metallien erottamista jätevesistä sähkökoagulaatiolla on tutkittu aiemmin ja tulokset ovat

olleet hyviä. Meunier,  et  al.  [5] vertailivat sähkökoagulaatiota perinteiseen kemialliseen

vedenkäsittelyyn  metallien  erottelussa  jätevedestä.  Tutkimuksissa  käytetty  akryylista

valmistettu  sähkökoagulaatioreaktori  oli  12  cm  leveä,  12  cm  pitkä  ja  19  cm  syvä.

Elektrodeina käytettiin kahdeksaa pinta-alaltaan 220 cm² teräslevyä, jotka oli sijoitettu 1,5

cm etäisyydelle toisistaan ja 2 cm reaktorin pohjan yläpuolelle. Elektrodeille johdettiin 3 A

jatkuva  virta.  Metallien  pitoisuus  kokeen  alussa  oli  noin  100  mg/l.  Tutkitun  liuoksen

metallipitoisuus ajan suhteen nähdään kuvasta 3.

Kuva 3. Raskasmetallipitoisuus ajan suhteen sähkökoagulaatiossa [muokattu 5].
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Kuvasta 3 nähdään kupari-, sinkki- ja kromipitoisuuden laskevan kokeen aikana nollaan tai

lähelle sitä.  Nikkelillä puhdistusteho ei  ole yhtä hyvä,  mutta silti  noin 90 % nikkelistä

saadaan puhdistettua. Saman suuntaisia tutkimustuloksia on saatu muualtakin.

Merzouk,  et  al.  [6]  tutkivat  nikkelin,  sinkin,  lyijyn,  kuparin  ja  kadmiumin  erottamista

jätevedestä sähkökoagulaation avulla. Tutkimuksessa käytettiin 1,5 l reaktoria ja kahta 27 x

17 x 1 mm alumiinielektrodia 1 cm etäisyydellä toisistaan. Jäteveden määrä oli 1 litra,

metallien  pitoisuus  100  mg/l  ja  sähkövirran  tiheys  11,55  mA/cm2.  Tutkitun  liuoksen

metallipitoisuus ajan suhteen nähdään kuvasta 4.

Kuva 4. Raskasmetallien poistoprosentti ajan suhteen sähkökoagulaatiossa [muokattu 6]

Kuvasta 4 nähdään kaikkien metallien erottuneen vedestä yli 98 %:sti. Prosessi on lisäksi

ollut  nopea,  sillä  lopulliset  arvot  on  saavutettu  jo  5  min  prosessointiajan  jälkeen.

Tutkimusten perusteella  voidaan päätellä  sähkökoagulaation soveltuvan Pinnoitus  Helin

Oy:n  jätevesien  puhdistukseen.  Kahden  tutkimuksen  välillä  on  kuitenkin  suuria  eroja

prosessin nopeudessa ja tarkkuudessa, jotka viittaavat erilaisten parametrien vaikuttavan

huomattavasti prosessin kulkuun.
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Akbal, et al.  [7] ovat tutkineet erilaisten parametrien vaikutusta metallien erottamiseksi

sähkökoagulaatiolla.  Tutkimuksissa  käytettiin  11  x  9  x  11  cm  pleksilasista  reaktoria.

Tutkittava  jätevesimäärä  oli  noin  650 ml.  Elektrodeina  käytettiin  kuutta  alumiinista  tai

metallista levyä, jotka olivat kooltaan 45 x 75 x 3 mm ja asennettu 10 mm etäisyydelle

toisistaan.  Tutkimuksessa  vertailtiin  sähkövirran  tiheyden,  alkutilan  pH:n,  elektrodin

materiaalin ja jäteveden sähkönjohtavuuden vaikutusta prosessin toimintaan.

Sähkövirran tiheydellä  on suora vaikutus  anodilta  irtoavien  alumiini-  tai  rautaionien ja

siten  syntyvän  alumiini-  tai  rautahydroksidin  määrään.  Hydroksidimolekyylien  määrä

vaikuttaa edelleen siihen miten paljon epäpuhtauksia  vedestä  voidaan saostaa.  Anodilta

jäteveteen liuenneiden ionien määrä voidaan laskea Faradayn lain avulla, yhtälöstä 1.

C=
I⋅t⋅M
Z⋅F⋅V

(1)

Yhtälössä 1 C on anodilta liuenneen metallin määrä jäteveden suhteen. Sähkökoagulaation

vaikutusaika on t, jäteveden tilavuus V, anodimateriaalin mooolimassa M, Faradayn vakio

F ja irronneen ionin hapetusluku Z. [7]

Feryal  Akbal  ja  Selva  Camci  osoittavat  tutkimuksessaan  kuparin  saostuvan  parhaiten

käytettäessä  rauta-elektrodeja.  Tällöin  myös  sähkövirran  tiheyden  vaikutus  prosessin

nopeuteen ja tehokkuuteen on pieni.  Kuvasta 5 nähdään kuparipitoisuuden muutos ajan

funktiona käyttäen alumiini tai rautaelektrodeja tai niiden yhdistelmiä. Kuvasta 5 nähdään

lisäksi  sähkövirran  tiheyden  huomattava  vaikutus  prosessin  nopeuteen  kaikilla  muilla

elektrodin  materiaalivaihtoehdoilla.  Tutkimuksen  mukaan  elektrodimateriaalilla  on  vain

pieni vaikutus myös kromin saostamisessa. Virran tiheyden vaikutus kromin saostamisessa

on huomattavasti pienempi kuin kuparin erottelussa. Elektrodimateriaalin ja virrantiheyden

vaikutus saostamiseen ajan funktiona nähdään kuvasta 6.
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Kuva 5. Sähkövirran tiheyden ja elektrodimateriaalin vaikutus kuparin erotteluun. (Cu: 45

mg/l, pH: 3,0, sähkönjohtavuus: 2 mS/cm) [muokattu 7].

Kuva 6. Sähkövirran  tiheyden ja  elektrodimateriaalin  vaikutus  kromin erotteluun.  (Cr:

44,5 mg/l, pH: 3,0, sähkönjohtavuus: 2 mS/cm) [muokattu 7].
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Meunier, et al. [5] tutkimuksissa ja kuvasta 3 nähtiin nikkelin olevan huonoimmin saostuva

metalli  kun  käytetään  rautaelektrodeja.  Merzouk,  et  al.  [6]  tutkimuksissa  käytettiin

alumiinielektrodeja ja kuvasta 4 nähtiin nikkelin saostuvan kaikkein parhaiten. Akbal, et al.

[7] tutkimuksissa erilaisilla elektrodien materiaaleilla ei havaittu olevan suurta vaikutusta

nikkelin saostumiseen, kuten nähdään kuvasta 7.

Kuva 7. Sähkövirran tiheyden ja elektrodimateriaalin vaikutus nikkelin erotteluun. (Ni: 

394 mg/l, pH: 3,0, sähkönjohtavuus: 2 mS/cm) [muokattu 7].

Kuvasta  7  nähdään  sähkövirran  tiheyden  vaikuttavan  nikkelin  saostumiseen  voimak-

kaammin  kuin  kuparilla  ja  kromilla.  Nikkeli  myös  saostuu  selvästi  kuparia  ja  kromia

hitaammin  kaikilla  sähkövirran  tiheyksillä.  Tulokset  eivät  kuitenkaan  ole  aivan

vertailukelpoisia, sillä käsiteltävän veden nikkelipitoisuus oli yhdeksänkertainen kupari ja

kromipitoisuuksiin verrattuna.
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Akbal,  et  al,  [7]  tutkimuksissa  selvitettiin  myös  jäteveden  alkutilan  pH:n  vaikutusta

sähkökoagulaation  toimintaan.  Kuvasta  8  nähdään  pH:n  vaikuttavan  voimakkaimmin

nikkelin  saostumiseen.  Kuparilla  ja  kromilla  vaikutus  on  pieni  käytettäessä

alumiinielektrodeja ja erittäin pieni käytettäessä rautaelektrodeja. Paras tulos saavutetaan

pH:n ollessa 9. Pinnoitus Helin Oy:n erään päivän käsittelemättömän jäteveden pH on 9,2.

Kuva 8. Alkutilan pH:n vaikutus kuparin, kromin ja nikkelin saostumiseen [muokattu 7].
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2.2 Tutkimusmateriaalin analysointi

Useat  tutkimukset osoittavat sähkökoagulaation olevan tehokas  menetelmä raskasmetal-

lipitoisen  jäteveden  puhdistuksessa.  Tutkimustulokset  ovat  yhteneviä  siltä  osin  että

menetelmällä  on  lähes  poikkeuksetta  saavutettu  erinomaisia  saostustuloksia  kaikille

raskasmetalleille.  Tutkimusten  suora  vertailu  ja  hyödyntäminen  on  kuitenkin  hyvin

vaikeaa, sillä tutkimusten koejärjestelyt ja olosuhteet ovat hyvin erilaisia.

Liitteessä 1 on taulukoitu tutkimustuloksia ja tehty tulosten perusteella laskelmia kokonais-

energiankulutuksesta,  liuenneen  anodimateriaalin  määrästä  ja  sen  suhteesta  jätevedestä

saostettuihin metalleihin.  Liitteen 1 tiedot on poimittu tutkimuksista,  joissa on käytetty

rautapitoisia  elektrodeja.  Edellä  olevissa  tarkasteluissa  todettiin  rauta-  ja  alumiinielek-

trodien välillä  olevan vain hyvin pieni ero ja sekin rautaelektrodien hyväksi.  Alumiini-

levyjen  kilohinta  on  kolminkertainen  verrattuna  rautapitoisiin  levyihin,  eli  tässä

tapauksessa teräslevyihin verrattuna [8]. Sähkökoagulaatiossa massaa suurempi merkitys

on muodostuvien atomien ja molekyylien määrällä. Alumiinin atomimassa on noin puolet

raudan  atomimassasta,  minkä  johdosta  alumiinielektrodeista  aiheutuvien  kustannusten

voidaan olettaa olevan 1,5 kertaiset verrattuna teräselektrodeihin.

Liitteen 1 taulukosta nähdään liuenneen anodin määrän ja saostuneiden epäpuhtauksien

määrän  suhteissa  olevan  suuria  eroja.  Suhteella  on  suuri  vaikutus  sähkökoagulaation

kustannuksiin,  sillä  reaktorin  käyttökustannukset  muodostuvat  liukenevasta  anodista  ja

sähkövirrasta,  joka  saa  aikaan  anodin  liukenemisen.  Tutkimusten  liuenneen  anodin  ja

saostuneiden  epäpuhtauksien  suhteen  mediaani  on  3,5,  parhaan  tuloksen  ollessa  1,7  ja

huonoimman  22.  Huonoimman  tuloksen  arvo  on  suuntaa  antava,  sillä  tutkimuksessa

ilmoitettiin elektrodien välinen jännite eikä niiden läpi kulkevaa sähkövirtaa, kuten muissa

tutkimuksissa.  Elektrodien  läpi  kulkenut  sähkövirta  laskettiin  Ohmin  laista  johdetulla

kaavalla 2.

I =
U
R

(2)

Kaavassa 2 I on sähkövirta, U on jännite ja R on resistanssi. Resistanssin käänteisluku on

sähkönjohtavuus σ.
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Laskennassa  ei  ole  huomioitu  muita  tekijöitä,  kuin  jäteveden  sähkönjohtavuudesta

aiheutuva vastus. Yksinkertaistettu laskentatapa antaa suuntaa antavan arvon, mutta saatu

virran  arvo  on  hyvin  todennäköisesti  todellisuutta  suurempi.  Samalla  laskennallinen

liuenneen  anodin  ja  saostuneiden  epäpuhtauksien  suhde  on  todellista  suurempi.

Laskennassa  tapahtuneesta  virheestä  huolimatta  liuenneen  anodin  ja  saostuneiden

epäpuhtauksien  suhde  on  vähintään  moninkertainen  verrattuna  muihin  tutkimuksiin.

Korkean suhdeluvun lisäksi kyseinen tutkimus eroaa muista selvästi pienemmän jäteveden

raskasmetallipitoisuuden  osalta.  Pienempi  pitoisuus  saattaa  olla  yksi  syy  suhdeluvun

suurelle eroavaisuudelle, josta voidaan päätellä sähkökoagulaation hyötysuhteen kasvavan

pitoisuuden kasvaessa ja päinvastoin.

Pitoisuuden vaikutus sähkökoagulaation hyötysuhteeseen ei kuitenkaan ole lineaarinen tai

se vaikuttaa hyötysuhteeseen vain osittain. Liitteestä 1 nähdään että kahden korkeimman

pitoisuuden tutkimuksista, joissa pitoisuudet ovat 550 mg/l ja 600 mg/l, on saatu liuenneen

anodin  ja  jätevedestä  saostuneen  metallin  suhteiksi  1,71  ja  4,35.  Tutkimuksessa  josta

saatiin suurempi suhde, käytettiin suurempaa virrantiheyttä ja pidempää reaktioaikaa kuin

pienemmän suhteen tutkimuksessa. Pienemmän suhteen tutkimuksen jätevedessä ei ollut

nikkeliä,  joka  on  jo  aiemmin  todettu  saostuvan  raskasmetalleista  heikointen.  Nikkelin

puuttuminen on mahdollisesti parantanut reaktion tehokkuutta.

Vertailtaessa  sähkövirran  ja  tutkittavan  näytteen  tilavuutta  huomataan  tulosten  olevan

yhtenevämpiä.  Ainoastaan  yhdessä  tutkimuksessa  suhde  on  huomattavan  pieni  muihin

verrattuna. Tutkimuksissa käytettyjen virran ja tilavuuden suhteiden keskiarvo ja mediaani

on n. 1,5 A/l, jota voidaan pitää laskennallisena likiarvona koelaitteiston suunnittelussa.

Virran  ja  tilavuuden  suhteiden  tasaisuus  vahvistaa  viitteitä  aiempaan  arvioon  siitä  että

liuenneen  anodin  ja  saostuneiden  epäpuhtauksien  massasuhde  heikkenee  pitoisuuden

laskiessa.

Eri tutkimusten alkuarvoissa ja tuloksissa on kuitenkin niin suuria eroja ja ristiriitaisuuksia,

että  niistä ei  voida tehdä suoraviivaisia  johtopäätöksiä.  Reaktoreissa saattaa olla  lisäksi

taulukoimattomia  muuttujia,  jotka  vaikuttavat  lopputulokseen.  Tehokkaasti  toimivan

reaktorin  suunnitteluun  vaaditaan  jatkotutkimuksia,  jotta  laitteisto  saadaan  optimoitua

Pinnoitus Helin Oy:n jätevesille.
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2.3 Sähkökoagulaatiolaitteistoja

Suomessa sähkökoagulaatio- ja flotaatiolaitteistoista on yksi voimassaoleva patentti ja yksi

rauennut hyödyllisyysmallisuoja. Voimassaoleva patentti  koskee putkimaista reaktoria ja

sen rakennetta. Rauennut hyödyllisyysmallisuoja koski levyelektrodireaktorilla varustettua

puhdistuslaitteistoa.

BCDE Group Waste Management Ltd Oy:n patentoima reaktori koostuu sisäkkäin olevista

putkielektrodeista. Sisempi putki on ruostumatonta terästä ja se toimii katodina. Ulompi

putki on rautaa tai alumiinia ja se toimii anodina. Ulompi putki kuluu reaktiossa ja se on

suunniteltu  helposti  vaihdettavaksi.  Puhdistettava  vesi  ohjataan  reaktoriin  sisemmän

putken kautta. Putken pinnalla on pieniä reikiä, joiden kautta vesi kulkeutuu elektrodien

väliseen  tilaan,  jossa  siihen  vaikuttaa  sähkökenttä.  Reikien  tarkoitus  on  ohjata  vesi

suihkuina anodin pinnalle. Suihkut irrottavat anodin pinnalle syntyvää kuonaa. Elektrodien

pinta voidaan puhdistaa myös vaihtamalla niiden napaisuus pulssin omaisesti. [9]

Nenno,  Vladimir  Erosovitsin  rauenneessa  hyödyllisyysmallisuojassa  reaktorina  toimii

kaksi altaan pohjalle vaakatasoon asennettua levyelektrodia. [10]

Yhdysvalloissa  sähkökoagulaatiota  ja  -flotaatiota  koskevia  patentteja  on  satoja  ja

vanhimmat  patentit  ovat  1900-luvun  alusta.  Scott  Wade  Powellin  patentoimassa

laitteistossa käytetään suorakulmion muotoista reaktoria, jossa on useita levyelektrodeja.

Käsiteltävä vesi ohjataan sisään reaktorin alalaidasta ja se kulkeutuu reaktorin läpi alhaalta

ylöspäin. Reaktorin yläosassa on kaukalo, johon reaktorin läpi kulkeutunut vesi kerätään.

Osa  saostuneista  epäpuhtauksista  ei  kulkeudu  virtauksen  mukana  ylhäällä  olevaan

kaukaloon,  vaan  valuu  reaktorin  pohjalle.  Reaktorin  pohjalla  on  oma  kaukalo,  johon

laskeutuva sakka kerääntyy. [11]
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Powell Water Systems inc.:n patentoima reaktori koostuu putkimaisesta reaktorista, jonka

sisällä  olevat  elektrodit  ovat  spiraalin  muodossa.  Reaktori  on  esitetty  kuvassa  9.

Puhdistettavan veden sisääntulo  on reaktorin  yläosassa ja  ulostulo alaosassa.  Elektrodit

voivat olla huokoisia levyjä, joiden välissä on huokoinen sähköä johtamaton kenno, joka

erottaa  anodin  ja  katodin  toisistaan.  Vesi  pääsee  kulkemaan kennojen välissä  ja  niiden

lävitse. Elektrodit voivat olla myös jäykkiä levyjä, jotka pysyvät erillään toisistaan myös

ilman välikennoa. Reaktoreissa käsitelty vesi johdetaan erilliseen laitteeseen, jossa sakka

erotetaan vedestä. [12]

Kuva 9. Elektrodit käärittynä rullalle. [12]

Clean  Environmental  Solution  ltd.  on  patentoinut  putkimaisen  reaktorin,  jossa  putken

keskellä on tankomainen anodi ja sen ympärillä kierteinen katodi. Katodi on asetettu siten

että  sen  kierrokset  eivät  kosketa  toisiaan,  eikä  katodi  kosketa  anodia  tai  putken

ulkoseinämiä. [13]
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3 KOEREAKTORI JA KOKEELLINEN TUTKIMUS

Sähkökoagulaation  soveltumista  Pinnoitus  Helin  Oy:n  jätevesille  voidaan  selvittää

tarkemmin  kokeellisen  tutkimuksen  avulla.  Kokeiden  avulla  määritetään  optimaalisia

parametrejä,  kuten  sähkövirran  suuruutta,  virran  tiheyttä,  pH-arvoa  ja  jäteveden

sähkönjohtavuutta.  Samalla  voidaan  arvioida  menetelmän  kustannustehokkuutta.

Tutkimukset suoritetaan prototyypin avulla.

Laitoksen nykyistä  laitteistoa hyödynnetään prototyyppireaktoriin  saapuvan veden pH:n

säätämisessä.  Prototyyppireaktoriin  ohjattava  vesi  otetaan  pumpun  avulla  sivusyöttönä

nykyisestä jätevedenkäsittelylinjasta. Sivusyötön tilavuusvirta säädetään rotametrin avulla

300  l/h.  Prototyyppireaktoriin  saapuvaan  jäteveteen  syötetään  lisäksi  nikkelikylpyvettä,

kun laitteisto on saatu optimoitua käsittelemään tavallista jätevettä.

3.1 Koelaitteiston suunnittelu

Koereaktorina  käytetään  polypropeenista  valmistettua  vanhaa  pinnoitusallasta,  jonka

tilavuus on 380 litraa.  Altaan sisällä  on 10 kappaletta 30 mm leveää levytukea,  joiden

keskellä on 3 mm ura. Urien välinen etäisyys on 100 mm. Tukien alareuna on 110 mm

korkeudella pohjasta. Altaan toisessa päässä, 300 mm päässä päädystä on väliseinä, jossa

on halkaisijaltaan 50 mm reikiä.

Kuva 10. Koereaktorina käytetään vanhaa pinnoitusallasta.
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Altaan päätyihin asennetaan vedelle tulo- ja poistoputket.  Poistoputki asennetaan altaan

siihen  päätyyn,  jossa  on  reiällinen  väliseinä.  Väliseinän  ja  päädyn  välisen  tila  toimii

laskeutusaltaana. Sen lisäksi altaan ja viemärin väliin tehdään toinen 1 m3 laskeutusallas

näytteenottoa ja sakan laskeutumisen tutkimista varten. Koelaitteistoon ei asenneta sakan

eikä  vaahdon  keräysjärjestelmää.  Keräysjärjestelmän  jättäminen  pois  koelaitteistosta

helpottaa ja nopeuttaa suunnittelua sekä rakentamista.

Reaktorin tärkein osa on elektrodit. Aiemmissa tutkimuksissa on käytetty pääsääntöisesti

levyelektrodeja,  jotka on asennettu pysty-  tai  vaakatasoon.  Kappaleessa 2.3 mainituista

patenteista  kolme viidestä  koskee  putkimaisia  elektrodeja ja  reaktoreita.  Koereaktoriksi

valittu  allas ei  suoraan toimi  putkimaisena reaktorina,  mutta  se ei  silti  poissulje  putki-

maisten elektrodien käyttöä. Toiveena on että reaktorin elektrodien pinta-alaa voi muuttaa,

jotta sähkövirrantiheyttä ja kokonaisvirran määrää voi tutkimuksissa muuttaa.

Reaktorin suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti sähkön kulutukseen vaikuttavat

tekijät,  sillä  sähkön  kulutuksesta  aiheutuu  sähkökoagulaation  suurimmat  kustannukset.

Sähkön  kulutus  on  suoraan  verrannollinen  järjestelmän  resistanssiin.  Resistanssiin

vaikuttavat suoraan, elektrodien resistanssi, veden sähkönjohtavuus ja elektrodien välinen

etäisyys. Elektrodien resistanssi on kääntäen verrannollinen elektrodien poikkileikkauksen

pinta-alaan.  Elektrodien välinen etäisyys on suoraan verrannollinen veden aiheuttamaan

resistanssiin. [14]

Resistanssiin vaikuttavat välillisesti myös elektrodeilla muodostuvat happi- ja vetykuplat,

jotka  eivät  johda  sähköä  ja  pienentävät  siten  elektrodien  tehollista  pinta-alaa.  Kuplat

irtoavat elektrodien pinnalta, kun levyjen välinen virtaus on turbulenttinen. [4]

Levyelektrodit  voidaan  asettaa  pysty  tai  vaakatasoon.  Vaakatasoon  asetettuna

muodostuneet kaasut nousevat ylemmän levyn alapintaan pienentäen sen tehollista pinta-

alaa. Muodostuneet kaasut sisältävät puhdasta happea, joka aiheuttaa nopeasti korroosiota.

Korroosiotuotteet hiutaloituvat ja kasautuvat levyjen välille aiheuttaen oikosulun. Levyt on

asennettu  yleensä  muoviseen  runkoon,  jossa  on  jokaiselle  levylle  omat  urat.  Levyissä

tapahtuva korroosio tekee levyjen irrottamisesta lähes mahdotonta. [4]
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Yleisin  tapa  on  asettaa  levyelektrodit  pystyasentoon.  Elektrodien  alaosa  voi  ulottua

reaktoriastian pohjaan asti tai niiden välille voi jäädä rako. Elektrodit voivat ulottua pinnan

yläpuolelle  tai  niiden  yläreuna  voi  jäädä  myös  pinnan  alle.  Pinnan alapuolella  olevien

levyjen  sähkökytkennät  jäävät  myös  veden  alle,  joka  aiheuttaa  niissä  voimakasta

korroosiota, ellei kytkentöjä ole suojattu huolellisesti. Alhaalta auki olevaan reaktoriin vesi

ohjataan yleensä alhaalta ja se poistuu ylhäältä. Virtauksen suunnan ansiosta kaasukuplat

poistuvat  tehokkaasti  virtauksen  mukana.  Elektrodien  ulottuessa  pohjaan  asti,  voidaan

virtaus ohjata kulkemaan levyjen välissä serpentiinimäisesti.  Polarisaatio muuttuu useita

kertoja matkan aikana, joten virtauksella on mahdollisuus osua sekä anodiin että katodiin,

mahdollistaen täydellisen käsittelyn yhdellä kertaa. Alhaalta suljetun reaktorin ongelma on

elektrodien juureen kasautuva sakka, joka voi aiheuttaa oikosulun. [4]

Kuva 11. Levyelektrodireaktori jossa virtaus kulkee alhaalta ylöspäin. [11]
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Koska  prototyyppireaktorin  tarkoitus  on  etsiä  optimaalisinta  ja  kustannustehokkainta

ratkaisua,  on  reaktorissa  hyvä  käyttää  vähintään  kahta  erityyppistä  elektrodiratkaisua.

Elektrodit rakennetaan paketteina, joiden paikkaa ja määrää voidaan prototyyppialtaassa

muutta. Prototyyppialtaan valmiita levyuria hyödynnetään elektrodipakettien tukemiseen.

Enimmillään  altaaseen  mahtuu  9  elektrodipakettia,  mutta  tulosten  seurannan  kannalta

jokaisen elektrodipaketin väliin jätetään yksi tyhjä väli laskeutusta ja sen tutkimista varten.

Putkimaiset reaktorit ovat suosittuja ainakin patenttien perusteella, joten putkireaktori on

mielenkiintoinen  tutkimuksen  kohde.  Levyreaktorit  vaikuttavat  rakenteensa  puolesta

edullisilta valmistaa ja huoltaa, joka tekee niistä kiinnostavan vaihtoehdon.

3.1.1  Koereaktorin mitoitus

Levyjen välissä kulkevan virtauksen tulee olla turbulenttista, jotta muodostuvat vety- ja

happikuplat  irtoavat  levyjen  pinnoilta.  Virtauksen  turbulenttisuus  voidaan  määrittää

reynoldsin  luvun  avulla.  Virtaus  on  laminaarista  kun  Reynoldsin  luku  on  <2300.  Sitä

suuremmilla luvuilla virtaus on osittain sekä laminaarista että turbulenttista. Reynoldsin

luku putkivirtauksessa lasketaan yhtälöllä 3. [15]

Re=
D⋅v
ν (3)

Yhtälössä 3 D on kanavan hydraulinen halkaisija, Re on Reynoldsin luku, v on virtauksen

nopeus  ja  ν  on  kinemaattinen  viskositeetti.  Yhtälöstä  3  nähdään  että  Reynoldsin  luku

kasvaa, kun hydraulinen halkaisija tai virtauksen nopeus kasvaa. Poikkileikkaukseltaan ei

pyöreän kanavan hydraulinen halkaisija voidaan laskea yhtälöstä 4. [16]

D=
4⋅A

p
(4)

Yhtälössä 4 A on kanavan poikkileikkauksen pinta-ala ja p on kanavan poikkileikkauksen

kehän pituus. Yhtälöstä 4 nähdään että ei pyöreän kanavan hydraulinen halkaisija ja siten

Reynoldsin luku kasvavat kun kanavan poikkileikkaus kasvaa. Hydraulinen halkaisija ja

Reynoldsin  luku  pienenevät  kun  kanavan  poikkileikkauksen  kehän  pituus  kasvaa.

Reynoldsin  luvun  kasvattaminen  on  ristiriidassa  sen  kanssa  että  elektrodien  välistä
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etäisyyttä tulee kaventaa sähkövastuksen ja sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Virtauksen

turbulenttisuutta voidaan lisätä tekemällä kanavan pinnasta epätasainen.

Saapuvan jäteveden  tilavuusvirta  on  300 l/h.  Koealtaan  poikkileikkauksen  pinta-ala  on

0,304 m2. Virtausnopeus altaan pituussuunnassa on siten 2,77*10-4 m/s. Yhden levytuen-

tavälin ohittaminen vie virtaukselta 6 min.

Elektrodit asennetaan 10 mm etäisyydelle toisistaan. Levytukien alareunat ovat 110 mm

korkeudella pohjasta ja allas täytetään siten että veden pinta jää 100 mm altaan reunojen

alapuolelle.  Levytukien  ja  veden pinnan väli  on siten  380 mm.  Elektrodien etäisyyden

ollessa  10  mm,  on  elektrodien  välinen  suurin  mahdollinen  poikkipinta-ala  3800  mm2.

Veden likimääräinen kinemaattinen viskositeetti huoneenlämmössä on 0,9*10-6 m2/s. Jotta

levyjen välistä kulkeva virtaus olisi turbulenttista, tulee virtauksen nopeuden olla vähintään

0,11 m/s. Vaikka koko 300 l/h virtaus ohjattaisiin yhteen levyväliin, sen 0,02 m/s nopeus

on silti liian alhainen. Virtausnopeuden kasvattamiseen tarvitaan siten erillinen energian-

lähde.

Pinnoitus Helin Oy:n käsittelemättömässä jätevedessä on aiempien tutkimusten mukaan

kromia  0,12  mg/l,  kuparia  0,5  mg/l,  nikkeliä  2,4  mg/l  ja  sinkkiä  18  mg/l.  Mooleiksi

muutettuna määrät ovat: kromi 2,3 µmol/l, kupari 7,9 µmol/l, nikkeli 40 µmol/l ja sinkki

275  µmol/l.  Jäteveteen  voidaan  lisätä  myös  nikkelikylpyvettä,  joka  nostaa

nikkelipitoisuuttta 100 mg/l. Tällöin nikkelin moolinen määrä vedessä on 1744 µmol/l.

Saostumisessa  raskasmetallimolekyylit  tarttuvat  rauta-  tai  alumiinihydroksidimolekyy-

leihin van der  Vaalsin voimilla  [17].  Van der  Waalsin voimat  ovat  molekyylien välisiä

heikkoja voimia,  joilla  on erittäin lyhyt  kantama [18].  Jokaista raskasmetallimolekyyliä

kohden  tulee  olla  siten  vähintään  yksi  rauta-  tai  alumiinihydroksidimolekyyli.

Kokonaismolekyylimäärä on ennen nikkelikylvyn lisäämistä 325,2 µMol/l ja sen jälkeen

2029,2 µMol/l.  Faradayn lain avulla voidaan laskea vastaavan rauta tai  alumiinimäärän

irrottamiseen anodilta tarvittava sähkövirta. Ennen nikkelikylvyn lisäämistä tarvittavaksi

sähkövirraksi saadaan 0,017 A/l ja kylvyn lisäämisen jälkeen 0,109 A/l.
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Todellisuudessa  sähkövirran  tulee  olla  suurempi,  sillä  raskasmetallimolekyylien  osuus

jätevedestä on vain 5,9*10-6 % ennen nikkelikylvyn lisäämistä ja 3,7*10 5⁻  % lisäämisen

jälkeen.  Todennäköisyys  sille,  että  jokainen  raskasmetallimolekyyli  ja  rauta-  tai

alumiinihydroksidimolekyyli pääsee riittävän lähelle toisiaan muodostaakseen sidoksen, on

erittäin pieni. Tästä johtuen rauta- tai alumiinihydroksidin määrä raskasmetalliin verrattuna

on oltavat huomattavasti stoikiometristä suhdetta suurempi, jotta sidosten muodostumisen

todennäköisyys ja puhdistustulos paranevat. Samasta syystä prosessin hyötysuhde laskee

jäteveden raskasmetallipitoisuuden laskiessa.

Liitteestä 1 voidaan nähdä sähkövirran olevan keskimäärin 1,5 A/l  ja liuenneen anodin

sekä  epäpuhtauksien  suhteen  olevan  noin  2  –  22.  Liitteessä  1  liuennen  anodin  ja

saostuneiden  raskasmetallien  suhde  on  massasuhde,  mutta  raskasmetallien  ja  raudan

moolimassat ovat lähellä toisiaan ollen noin 50 – 60 g/mol. Ero massa- ja moolisuhteilla on

alle  10  %,  joka  on  tässä  tarkastelussa  riittävä  tarkkuus.  1,5  A/l  sähkövirralla

kokonaisvirraksi  muodostuu  450  A,  kun  jäteveden  tilavuusvirta  on  300  l/h.  Liitteen  1

tutkimuksissa on käytetty yleisimmin 10 mA/cm2 virrantiheyttä,  josta elektrodien pinta-

alaksi saadaan 4,5 m2.

3.1.2  Koelaitteiston elektrodit

Levyelektrodit ovat yleisesti käytössä olevia elektrodeja. Niillä saavutetaan helposti suuri

pinta-ala  verrattuna  putkimaisiin  elektrodeihin.  Kuvassa  12  on  esitetty  kaksi  erilaista

levyelektrodireaktorin toimintaperiaatetta. Vasemmanpuoleisen reaktorin toimintaperiaate

vastaa kuvassa 11 esitetyn reaktorin toimintaperiaatetta, joka on havaittu toimivaksi. Veden

virtaus ohjautuu samanaikaisesti neljään levyväliin, jolloin virtauksen nopeus on 0,0043

m/s.  Virtaus  on  Raynoldsin  luvun  perusteella  täysin  laminaarista.  Reaktorissa  voidaan

seurata sakan ja muiden epäpuhtauksien kertymistä elektrodipinnoille ja tutkia elektrodien

pinnan puhdistamista mm. vaihtovirtapulssilla. Rakenteeltaan reaktori on yksinkertainen ja

sillä saavutetaan helposti suuri elektrodien pinta-ala. Yhden viiden elektrodilevyn reaktorin

tehollinen pinta-ala on 0,64 m2.
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Kuva 12. Koelaitteiston levyelektrodien toimintaperiaatteet.

Kuvan 12 oikeanpuoleinen reaktori on sovellus vasemmanpuoleisesta. Oikeanpuoleisessa

reaktorissa  vesi  virtaa  kerrallaan  vain  yhdessä  levyvälissä,  jonka  johdosta  sen

virtausnopeus on vasemmanpuoleiseen reaktoriin verrattuna nelinkertainen, eli 0,017 m/s.

Suuremmasta  nopeudesta  huolimatta  virtaus  on  edelleen  laminaarista.  Oikeanpuoleinen

rakenne on yhtä yksinkertainen kuin vasemmanpuolimmainen ja molemmissa elektrodien

tehollinen pinta-ala on yhtä suuri. On kuitenkin kiinnostavaa tutkia erilaisen rakenteen ja

virtausnopeuden vaikutusta reaktorin toimintaan. Tarvittaessa virtauksen nopeutta voidaan

kasvattaa pumpulla, joka kierrättää altaassa olevaa vettä etuosasta takaosaan.

Koereaktorissa  elektrodilevyt  kasataan  erillisiin  levypakkoihin,  joiden  sivutuet  on

valmistettu polypropeenista. Levypakka koostuu kahdesta levytuesta, joihin on koneistettu

urat viidelle elektrodilevyille. Levytukien urien alaosassa, 125 mm korkeudella pohjasta,

on  kierteitetty  reikä,  minkä  avulla  elektrodilevyn  asennuskorkeutta  voidaan  säätää,

asentamalla reikään muovipultti. Elektrodeista joka toinen on katodi ja joka toinen anodi.

Kaikki levyt ovat tuotannon ja varastoinnin helpottamiseksi samanlaisia. Levyjen toisessa

yläreunassa on uloke, johon sähköliittimet kiinnitetään. Uloke on aina pinnan yläpuolella,

eikä se pääse hapettumaan. Levypakan rakenne on esitetty kuvassa 13.
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Kuva 13. Levypakan 3D-malli.

Levypakat  asettuvat  altaassa  olevien  tukien  väliin  ja  pakat  liikkuvat  vapaasti

pystysuunnassa.  Levyt  ovat  tiukasti  urissaan,  eikä  niitä  voi  nostaa  ylös  yksittäin.

Elektrodilevyt  irrotetaan  nostamalla  koko  levypakka  pois  reaktorista  ja  vetämällä

levytuennat  erilleen.  Levytukien  yläreunassa  on  reiät  helpottamassa  nostamista.  Yksi

levypakka  painaa  noin  30  kg  ja  sen  nostaminen  on  helpointa  kahden  hengen  voimin.

Levypakkojen asettumista altaaseen on havainnollistettu kuvassa 14.

Kuva 14. Levypakka kasattuna.
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Useat  patentit  käsittelevät  putkimaisia  elektrodeja,  joten  niiden  voidaan  olettaa  olevan

kiinnostava  tutkimuksen  kohde.  Koelaitteisto  rakennetaan  kuitenkin  aluksi  vain

levyelektroneille,  joiden avulla  testataan  järjestelmän toimintaa  käytännössä.  Suurimpia

kiinnostuksenkohteita on laskennallisten arvojen vertaaminen todelliseen prosessiin, sakan

käyttäytyminen  ja  elektrodipintojen  puhtaana  pysyminen.  Putkimainen  reaktori  on

kiinnostava  vertailukohde  levyelektrodille,  mutta  sen  tarkempi  suunnittelu  ja  mitoitus

tehdään vasta levyelektrodeilla saatujen kokemusten perusteella.

3.2 Koejärjestelyt

Prototyyppireaktoria  käytetään  rinnan  varsinaisen  jätevedenkäsittelylaitteiston  kanssa.

Jätevesi pumpataan puskurialtaasta keskipakopumpulla 300 l/h tilavuusvirralla 200 litran

pH-säätöaltaaseen. PH-säädin asetettiin pitämään veden pH 7 – 9 välillä. PH-säätöaltaasta

jätevesi  kulkeutuu  painovoimaisesti  koereaktoriin.  Elektrodilevyihin  johdetaan  ennalta

määritelty  tasavirta.  Virtalähteenä  toimii  Kempower  IPM15  DC-virtalähde.  Reaktorista

vesi  kulkeutuu painovoimaisesti  1 m3  altaaseen,  josta  käsitelty vesi  pumpataan takaisin

jäteveden puskurialtaaseen. Käsiteltyä vettä ei päästetä viemäriin, sillä veden puhtaudesta

ei ole varmuutta. Reaktori apualtaineen on esitetty kuvassa 15.

Kuva 15. Koereaktori käyttövalmiina.
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Reaktorin toiminnasta kerätään lukuarvoja tunnin välein. Taulukkoon kerätään veden pH ja

sähkönjohtavauus  ennen  reaktoria  ja  sen  jälkeen,  virtalähteen  jännite  ja  jokaiselle

levypakalle  kulkeva  sähkövirta.  Lisäksi  vaahdon  muodostumista  arvioidaan  silmämää-

räisesti.  Näytteitä  otetaan  yhdestä  kolmeen  kertaa  päivässä  sekä  jätevedestä  että  käsi-

tellystä vedestä. Näytteet lähetetään analysoitavaksi ulkopuoliselle toimijalle.

Koejakso  aloitettiin  asentamalla  reaktoriin  seitsemän  levypakettia.  Sähkövirta  jaettiin

levypaketeille  alumiinisten  johdinkiskojen  ja  kuparijohtojen  kautta.  Levykenttien

tehollisen  pinta-alan  avulla  laskettiin  tarvittavan  sähkövirran  määrä.  Virtalähteen

jännitealue on 0- 15 V, joka asetti rajoituksia levykenttien sähkövirran tiheydelle. Kokeissa

käytetään 5 mA/cm2 sähkövirran tiheyttä, josta saadaan yhden levypakan sähkövirraksi 37

A. Reaktoria käytettiin tutkimusjakson aikana 7:llä, 5:llä ja kahdella levypakalla.

Reaktorin puhdistustehokkuuden tutkimisessa käytettiin levypakkaa, jossa vesi virtaa joka

toisen levyn yli ja joka toisen ali, kuten kuvassa 12 oikealla. Levypakkaa, jossa vesi virtaa

vain alhaalta ylös, käytettiin tutkittaessa levypakkojen puhtaana pysymistä. Levypakkojen

puhtaana  pysymistä  tutkittiin  kahdella  tavalla,  vaihtamalla  jännitteen  napaisuutta  ja

lisäämällä veden tilavuusvirtaa levypakkojen läpi. Jännitteen napaisuudenvaihtoa tutkittiin

26 h kestäneessä  kokeessa,  jossa  napaisuutta  vaihdettiin  kahdesti.  Veden tilavuusvirran

kasvattamista tutkittiin 7 h kestäneessä kokeessa, jossa veden tilavuusvirta levypakkojen

läpi oli 3500 l/h. Suurempi tilavuusvirta saatiin aikaan kalvopumpulla, joka pumppasi vettä

altaan loppupäästä takaisin alkuun.

Yhdellä koejaksolla jäteveden sekaan lisättiin myös nikkelikylpyvettä. Sen sekoittaminen

jäteveteen aloitettiin 20 tunnin käytön jälkeen ja sitä lisättiin 20 l/h. 14 h käytön jälkeen

nikkelikylvyn  lisääminen  lopetettiin  hetkeksi  ja  sitä  jatkettiin  4  h  tauon  jälkeen  4  l/h

annostuksella.

Reaktorin dynamiikan tutkimiseksi suoritettiin koe suljetulla kierrolla, missä samaa liuosta 

kierrätettiin reaktorin läpi useaan otteeseen. Tutkittava vesimäärä oli 750 l, johon lisättiin 3

l nikkelikylpyvettä. Veden nikkelipitoisuus kylpyveden lisäämisen jälkeen oli 3,85 mg/l, 

joka on noin 30 kertainen pitoisuus keskimääräiseen jäteveteen verrattuna. Tutkittavaa 

vesimäärää kierrätettiin reaktorin läpi kalvopumpulla 3 500 l/h tilavuusvirralla 11 h ajan.
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3.3 Tulokset

PH-säätöaltaaseen  tulevan  jäteveden  raskasmetallipitoisuudet  olivat  hyvin  vaihtelevia.

Eniten jätevedessä oli sinkkiä, jonka määrä vaihteli 2 – 50 mg/l välillä, mediaanin ollessa

noin 10 mg/l. Jätevedestä mitattiin myös kuparin, nikkelin ja kromin määrät. Kuparia ja

kromia  oli  jätevedessä  suurimmillaankin  alle  0,1  mg/l.  Nikkelin  pitoisuus  jätevedessä

vaihteli 0,05 – 0,2 mg/l välillä, mediaanin ollessa 0,1 mg/l. Kuvissa 16 ja 17 on esitetty

nikkelin  ja  kuparin  pitoisuus  reaktoriin  tulevasta  raakavedestä  ja  käsitellystä  vedestä.

Molemmista otettiin kahdeksan näytettä neljänä eri päivänä.

Kuva 16. Nikkelin pitoisuus jätevedessä ja käsitellyssä vedessä.

Kuva 17. Sinkin pitoisuus jätevedessä ja käsitellyssä vedessä. Logaritminen asteikko.
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Kuparin ja kromin määrät jätevedessä olivat niin vähäiset, ettei reaktorin toiminnasta saatu

niiden kohdalla luotettavia tuloksia. Sinkin kohdalla reaktori toimi kuitenkin tehokkaasti

kaikissa  kokeissa.  Käsitellyssä  jätevedessä  oli  sinkkiä  keskimäärin  noin  0,05  mg/l.

Puhdistustehokkuus sinkin osalta oli siten 99 %. Nikkeliä oli käsittelyn jälkeen vedessä

hieman  vähemmän  kuin  käsittelemättömässä  jätevedessä,  mutta  puhdistustehokkuus

läpivirtauskokeissa oli korkeintaan 50 %.

Lisättäessä nikkelikylpyvettä 20 l/h annostuksella, käsitelty vesi oli väriltään yhtä vihreää

kuin  reaktoriin  syötetty  vesi.  4  l/h  annostuksella  reaktori  toimi  normaalisti.

Nikkelikylpyveden 4 l/h annostuksella reaktoriin syötettävä jätevesi sisälsi nikkeliä 70 – 90

mg/l. Jäteveden kuparipitoisuus nousi samalla 0,5 – 0,8 mg/l tienoille. Käsittelyn jälkeen

veden  nikkelipitoisuus  laski  30  –  50  mg/l  tasolle,  eli  puhdistuksen  hyötysuhde  pysyi

samalla  tasolla  kuin  pienemmillä  pitoisuuksilla,  noin  50  %:ssa.  Kuparia  käsitellyssä

vedessä oli jäljellä enää 0,04 – 0,07 mg/l. Kuparin saostamisessa hyötysuhde oli noin 90

%.  Sinkin  käsittelyn  tehokkuuteen  nikkelikylpyveden  lisääminen  ei  vaikuttanut,  vaan

sinkki saatiin eroteltua edelleen noin 99 % hyötysuhteella.

Suljetun kierron kokeessa saatiin pidennettyä jäteveden käsittelyaikaa, minkä avulla saatiin

selvitettyä nikkelin puhdistuksen dynamiikka ja halutun tuloksen saavuttamiseen tarvittava

käsittelyaika. Alussa nikkelin pitoisuus laskee nopeasti, mutta pitoisuuden laskiessa myös

reaktorin tehokkuus laskee, kuten nähdään kuvasta 18. Ympäristöluvassa [1] määritetty 0,5

mg/l raja-arvo nikkelille saavutetaan hieman yli 4 h kohdalla.

Kuva 18. Nikkelipitoisuuden muutos ajan suhteen suljetun kierron kokeessa.
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Ensimmäiset levypakat poistettiin altaasta 10 h käytön jälkeen ja niissä oli havaittavissa jo

selvää sakan muodostumista  anodien pinnalla.  Sakkakerroksen paksuus oli  noin 2 mm,

joka  ei  vielä  vaikuttanut  merkittävästi  veden  virtaamiseen  levyjen  välissä.  Sakka  oli

kiinnittynyt tiukasti levyn pintaan. Suurin osa siitä lähti irti vesisuihkulla, mutta kaiken

sakan irrottamiseen tarvittiin metallilastaa. 50 h käytössä olleissa levypakoissa on levyjen

välit täyttyneet sakasta niin pahasti, ettei vesi ollut päässyt enää virtaamaan vapaasti.

50 h käytön jälkeen altaan pohjalla  oli  runsaasti  paksua lietettä,  jossa oli  seassa myös

kiintoainesta. 10 h käytön jälkeen pohjalle kertynyt liete oli vielä selvästi nestemäistä ja

sen määrä vähäinen. Lietteen sähkönjohtavuus 20 h käytön jälkeen oli 1,1 mS/cm. 50 h

käytön  jälkeen  pohjasakan  sähkönjohtavuus  oli  5  –  20  mS/cm  kohdasta  riippuen.

Sähkönjohtavuutta mittaavan laitteen asteikko loppuu 20 mS/cm kohdalla.

Levyjen  puhtaana  pysymistä  tutkittiin  vaihtamalla  niiden  napaisuutta.  Napaisuutta

vaihdettiin 7 h välein ja reaktoria käytettiin kokeessa yhteensä 23 h. Napojen vaihdosta

huolimatta sakkaa oli kertynyt keskimmäisten levyjen väliin, mutta uloimpien levyjen välit

olivat  pysyneet  puhtaampina.  Sakka  kuitenkin  irtosi  helposti  kaikkien  levyjen  välistä

pelkällä  vesihuuhtelulla.  Levyjen  puhtaana  pysymiseksi  kokeiltiin  myös  kierrättämällä

altaassa  olevaa  vettä  levypakkojen  läpi  suuremmalla  tilavuusvirralla.  Suurempi

tilavuusvirta piti levypakat hyvin puhtaina. Käytön jälkeen levyjen pinnalla oli vain ohut

hapettunut kerros, joka irtosi kevyellä vesisuihkulla.

Levypakkojen tilaa tutkittiin seuraamalla pakkojen läpi kulkevaa sähkövirtaa. Keskimäärin

yhden  pakan  läpi  kulkeva  sähkövirta  oli  37  A,  mutta  hajonta  oli  suurta.  Yleensä  erot

pakkojen välillä olivat alle 10 A, mutta suurimmillaan ero oli jopa 55 A. Suurin mitattu

sähkövirta oli 73 A ja pienin 18 A. Ero oli 6 h ja 55 h käytettyjen levypakkojen välillä,

siten että 6 h käytetyn pakan läpi kulki 73 A virta ja 55 h käytetyn läpi 18 A virta. Sähkön

käytöstä aiheutuneet kustannukset löytyvät liitteestä 2.

Levyjen välinen jännite pysyi enimmäkseen 7 – 8 V välillä ja veden sähkönjohtavuus 1 – 2

mS/cm  tienoilla.  Nikkelikylvyn  lisääminen  20  l/h  annostuksella  nosti  veden

sähkönjohtavuuden  yli  10  mS/cm.  Tällöin  levyjen  välinen  jännite  laski  4  V:iin.  4  l/h

annostuksella  veden  sähkönjohtavuus  oli  noin  4  mS/cm  ja  levyjen  välinen  jännite
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keskimäärin  5  V.  PH-säädin  piti  reaktoriin  saapuvan  veden  pH:n  7  –  9:ssä.  Ennen

nikkelikylvyn  lisäämistä  veden  pH  oli  keskimäärin  8:n  tienoilla,  mutta  nikkelikylvyn

lisäämisen jälkeen pH pysyi tasaisesti 7,0 – 7,2:ssa. Reaktorialtaan loppupäässä veden pH

vaihteli  8  –  10  tienoilla,  ollen  keskimäärin  hieman  yli  9.  Nikkelikylvyn  20  l/h

annostuksella altaan loppupään pH laski 7:aan. 4 l/h annostuksella loppupään pH nousi

jälleen 9:n tuntumaan.

Elektrodilevypakoissa  muodostui  käytön  aikana  vaahtoa,  jonka  määrä  ja  väri  vaihteli

huomattavasti levypakkojen määrän, käyttöiän ja jäteveden pitoisuuksien mukaan. Vaahtoa

oli  yleensä  veden  pinnalla  3  -  5  cm kerros  ja  väriltään  se  oli  useimmiten  ruskeaa  tai

vihertävän  ruskeaa,  kuten  nähdään  kuvasta  19.  Vaahdon  muodostukseen  elektrodeilla

vaikutti huomattavasti elektrodien kunto. Uusien levypakkojen vaahdonmuodostus oli aina

huomattavasti runsaampaa kuin käytetyillä levyillä. Uudet levyt muodostivat vaahtoa myös

hieman enemmän kuin käytetyt, mutta puhdistetut levypakat. Nikkelikylvyn lisääminen 20

l/h annostuksella vähensi vaahdon muodostusta ja vaahdon väri muuttui valkoiseksi, kuten

nähdään  kuvasta  20.  4  l/h  annostuksella  vaahtoa  alkoi  jälleen  muodostua  ja  sen  väri

muuttui  jälleen  rusehtavaksi.  Veden  virtausnopeuden  kasvattamisen  jälkeen

vaahdonmuodostus  oli  aiempaa  runsaampaa  ja  vaahto  koostumukseltaan  aiempaa

paksumpaa.

Kuva 19. Yleensä vaahto oli ruskeaa ja koostumukseltaan paksua.
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Kuva 20. Vaahto oli valkoista kun vedessä oli runsaasti nikkeliä.

Käsittelyssä  veteen  muodostuu  myös  hiutaleita,  eli  flokkia.  Hiutaleet  olivat  kooltaan

pieniä,  noin  1  mm  kokoisia.  Ne  laskeutuvat  saostusaltaan  pohjalle  hyvin  hitaasti.

Täydellinen  laskeutuminen  kestää  jopa  10  tuntia.  Flokki  on  kuitenkin  selvästi  vedestä

erillään  ja  se  on  mahdollista  suodattaa.  Paperisuodattimella  päästään  samaan

puhdistustulokseen kuin pitkällä laskeutuksella. Saostumista voidaan nopeuttaa lisäämällä

käsiteltyyn veteen apuaineita.  Vodaflo Oy:n tekemän tutkimuksen perusteella  käsitellyn

veden  saostusaika  voidaan  lyhentää  jopa  5  minuuttiin  käyttämällä  saostuksessa  apuna

mineraaleja.

Elektrodilevyihin  syntyi  käytön  aikana  korroosiokuoppia,  jotka  jakautuivat  tasaisesti

levyjen  väliselle  alueelle.  Korroosiokuoppia  esiintyi  myös  vaahdon  alueella.

Elektrodilevyjen  todellinen  kuluma  vastasi  30  %  tarkkuudella  Faradayn  lain  avulla

laskettua arviota. Elektrodilevyt ja niiden kuluminen muodostaa suurimman osan reaktorin

suorista käyttökustannuksista. Levyjen kulumat ja kustannuslaskelma ovat liitteessä 2. 
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3.4 Tulosten analysointi

Vesinäytteiden  perusteella  voidaan  päätellä  sähkökoagulaation  sopivan  hyvin  Pinnoitus

Helin  Oy:n  jätevesille.  Jätevesi  sisälsi  enimmäkseen  sinkkiä,  joka  saatiin  puhdistettua

korkealla 99 % hyötysuhteella,  jo vähäisellä  elektrodien pinta-alalla,  virrantiheydellä ja

käsittelyajalla. Nikkelin määrä jätevedessä alitti ympäristöluvassa määritellyt raja-arvot jo

ennen käsittelyä, mutta myös sen määrää saatiin käsittelyllä laskettua. Kuparin erottaminen

jätevedestä  onnistui  80 – 90 % hyötysuhteella,  vaikka sen pitoisuus jätevedessä alittaa

useimmiten ympäristöluvassa määritellyt raja-arvot jo ennen käsittelyä.

Monissa aiemmin viitatuissa tutkimuksissa on myös nikkeli saatu eroteltua vedestä yli 90

% hyötysuhteella, vaikka levyjen virrantiheys ja veden pH ovat olleet samalla tasolla nyt

toteutetun koesarjan kanssa. Viitatuissa tutkimuksissa käsittelyaika on ollut noin 1 h, mutta

nyt  toteutetussa  koesarjassa  käsittelyaika  on  ollut  keskimäärin  vain  20  min.  Suljetun

kierron  kokeesta  nähdään,  että  nikkelin  erottelu  vaatii  selvästi  pidemmän käsittelyajan,

kuin sinkin ja kuparin erottelu.

Suljetun kierron kokeessa tutkittavan veden määrä oli 750 l, josta reaktorin osuus oli 250 l.

Yhden  tunnin  aikana  koko  vesimäärä  on  siten  ollut  reaktorissa  20  min  ajan.  Haluttu

lopputulos saavutetaan 4 h 15 min kohdalla. Tällöin koko vesimäärä on ollut reaktorissa 1

h 25 min.  Reaktorin tehokkuus kuitenkin laskee selvästi,  kun koko vesimäärä on ollut

reaktorissa noin 1 h.

Nikkelikylvyn lisääminen 20 l/h annostuksella sekoitti reaktorin toiminnan. Muodostuneen

vaahdon  väri  muuttui  ruskeasta  valkoiseksi,  eli  vaahtoon  ei  jäänyt  enää  metallipartik-

keleita.  Myös  sakan  muodostuminen  väheni  huomattavasti,  mikä  kertoo  puhdistuksen

epäonnistumisesta. Maltillisempi 4 l/h annostus palautti reaktorin toiminnan normaaliksi

ilman  muita  toimenpiteitä.  Reaktorin  toimintaa  voidaan  pitää  siten  hyvin  vakaana  ja

helposti palautuvana, mikä vähentää huollon tarvetta.

Huollon  kannalta  tärkeintä  on  levyjen  puhtaana  pysyminen.  Tukkeutuminen  johti  ajan

myötä levypakkojen toiminnan huomattavaan heikkenemiseen. Sakka kertyy aina anodin

pinnalle ja katodit pysyvät puhtaina,  kuten nähdään kuvasta 21. Jännitteen napaisuuden

vaihdolla ja lisäämällä veden tilavuusvirtaa saadaan levypakat kuitenkin pysymään hyvin
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puhtaina,  ilman  muuta  huoltoa.  Kokeiden  perusteella  pelkkä  suuri  tilavuusvirta  riittää

pitämään levyt puhtaana,  mutta jännitteen napaisuuden ajoittainen vaihtaminen tehostaa

sen  vaikutusta.  Napaisuuden  vaihdolla  saadaan  levyjen  pinnassa  oleva  hapettuma

irtoamaan tehokkaasti ja levyjen pinnat pysymään hyvin sähköä johtavina.

Kuva 21. Sakka kertyy anodien pinnalle. Katodit ovat puhtaat.

Levypakkojen kunnosta saa viitteitä seuraamalla pakoille kulkevaa sähkövirtaa. Sähkövirta

etsii aina helpoimman reitin, joten puhtaan levypakan läpi kulkeva sähkövirta on suurempi

kuin tukkeutuneen. Levyjen väliin kertyvä sakka siten estää sähkövirran kulkua. Tehdyissä

kokeissa  ei  havaittu  oikosulkua,  mutta  sen  mahdollisuutta  ei  voida  sulkea  pois.

Levypakkojen  tarkka  kunnon  seuranta  on  kuitenkin  hyvin  vaikeaa  pelkän  sähkövirran

perusteella,  sillä  esimerkiksi  veden  sähkönjohtavuus  muuttuu  jatkuvasti.

Sähkönjohtavuudessa voi olla suuret erot altaan päätyjen ja jopa levypakkojen välillä.

PH-säätöalue oli kokeissa sopiva. Aiemmin viitatuissa tutkimuksissa parhaan veden pH-

alueen  on  todettu  olevan  7  –  9.  Sähkökoagulaatiolla  on  luonnollinen  taipumus  nostaa

veden  pH:ta,  kuten  tehdyistä  kokeista  ilmenee.  Ainoastaan  liiallisella  nikkelin

annostuksella pH ei reaktorissa noussut. Runsas ja paksu vaahto on myös merkki hyvin

toimivasta  prosessista.  Tukkeutuneista  levypakoista  ei  nousut  vaahtoa  yhtä  paljon  kuin
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puhtaista levypakoista. Joissain levypakoissa vaahdon muodostuminen loppui kokonaan.

Vaahto myös sisältää rautaa ja rautaan tarttuneita epäpuhtauksia,  jotka ovat kerättävissä

vaahdon  mukana.  Runsas  vaahdonmuodostus  on  siten  tavoiteltava  ominaisuus.  Eniten

vaahtoa  muodostui  kun  veden  tilavuusvirtaa  kasvatettiin  ja  virtaus  alkoi  olla  selvästi

turbulentista.

Vaahdon ja pohjalle kertyvän sakan sähkönjohtavuus ei  alussa juurikaan eronnut veden

sähkönjohtavuudesta. Sakan sähkönjohtavuus kasvoi vasta nikkelikylpyveden lisäämisen

jälkeen.  On  todennäköistä  että  sakkaan  kertynyt  nikkeli  aiheutti  sähkönjohtavuuden

huomattavan kasvun. Ilman nikkelikylpyveden lisäämistä pohjan sakasta ei ole merkittävää

haittaa  reaktorin  toiminnalle,  sillä  se  ei  aiheuta  levyissä  oikosulkua.  Mikäli  reaktorilla

käsitellään vettä, jonka nikkelipitoisuus on korkea, voi sakka aiheuttaa oikosulun.

Prototyypistä  saatiin  myös  paljon  kokemusta  myös  rakenneratkaisujen  toiminnasta.

Elektrodilevyjen vaihtamisen helppous on keskeisessä asemassa reaktorin käytettävyyden

ja  kokonaiskustannusten  kannalta.  Prototyypissä  käytetty  rakenne,  jossa  elektrodilevyt

liu'utetaan uriin, ei toiminut käytännössä.

Urien  leveys  oli  4  mm ja  levyjen  paksuus  3,3  mm.  0,7  mm toleranssi  ei  kuitenkaan

riittänyt, sillä levyt olivat usein kaarevia. Pahimmillaan kaarevuutta oli 0,5 m matkalla jopa

10  mm.  Levyjen  terävät  reunat  myös  leikkautuivat  helposti  kiinni  polypropeeniin

koneistettuihin uriin.  Osa levyistä meni paikoilleen käsivoimin,  mutta lähes joka toinen

levy täytyi lyödä paikoilleen moskan avulla.

Omissa  urissaan  liukuvat  levypakkojen  tuennat  osoittautuivat  hyvin  käytännöllisiksi.

Koska levyt  jäivät  tiukasti  kiinni uriinsa,  ei  niitä saanut  nostettua pois yksitellen,  vaan

koko  levypakka  täytyi  nostaa  pois  altaasta.  Levypakkojen  tuennat  liukuivat  kevyesti

omissa urissaan ja pakat  oli  helppo nostaa pois altaasta.  Levyt  sai  irrotettua tuennoista

käsivoimin, kun levypakat oli nostettu altaan ulkopuolelle. Ainut hankaloittava tekijä oli

pakkojen 30 kg massa. Käsin nostettavien pakkojen tulisi olla kevympiä, tai nostamiseen

pitäisi käyttää esimerkiksi vinssiä.  Yhden levyn massa oli  noin 6 kg, se on sopiva kun

levyjä siirrellään käsivoimin. Yli 6 kg levyjen käsittely alkaa olla hankalaa. Lisäksi levyn

kasvava koko vaikeuttaa sen käsittelyä.
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Vaahtoa syntyi runsaasti ja se pitäisi kerätä talteen. On todennäköistä että prototyypissä

vaahto alkoi käytön aikana vajota altaan pohjalle tai  liueta takaisin veteen,  sillä sitä ei

kerätty  talteen.  Vaahdon  keräämisellä  voi  siten  olla  veden  puhdistustulosta  parantava

vaikutus. Myös pohjalle kertyvä sakka tulee kerätä talteen, sillä se aiheuttaa kertyessään

hyvin todennäköisesti oikosulun.

Sähkökoagulaatiosta aiheutuneet suorat kustannukset on eritelty liitteessä 2. Kustannukset

ovat olleet suurimmat 27.4 ja 28.4. Tällöin käytössä oli seitsemän levypakkaa. Pienimmät

kustannukset olivat 26.5, jolloin käytössä oli kaksi levypakkaa. 29. ja 30.4 käytössä oli 5

levypakkaa.  Liitteestä  nähdään  että  sähkön  osuus  kustannuksista  on  20  %  ja

elektrodilevyjen  kustannus 80  %. Laskelmassa  ei  ole  huomioitu  sitä  ettei  levyjä  voida

käyttää kokonaisuudessaan, vaan niistä voidaan hyödyntää noin puolet, sillä levyn täytyy

säilyä  ehjänä  käyttöiän  loppuun  saakka.  Kun  levyjen  käyttöikä  otetaan  huomioon,  on

sähkön  osuus  kustannuksista  enää  10  %.  Koereaktorissa  levyt  sijoitettiin  10  mm

etäisyydelle toisistaan. Levyjen välin kasvattaminen lisää sähkövastusta ja siten sähköstä

aiheutuneita  kustannuksia.  Vaikutus  kokonaiskustannuksiin  pysyy  kuitenkin  alle  50  %

vaikka sähkön kulutus viisinkertaistettaisiin.
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4 REAKTORIN SUUNNITTELU

Reaktorin  suunnittelussa  hyödynnetään  koelaitteistosta  saatuja  kokemuksia  ja  mittaus-

tuloksia. Kehitettävälle reaktorille asetettavat vaatimukset ovat suurelta osin koeraktorista

saatujen  kokemusten  määrittämiä,  mutta  vaatimuksia  ja  toiveita  on  asettettu  myös

mahdollisia  tulevaisuuden  sovelluskohteita  silmällä  pitäen.  Suunnittelussa  sovelletaan

järjestelmällistä koneensuunnittelua.

4.1 Järjestelmällinen koneensuunnittelu

Laitteisto  suunnittellan  sovelletaen  järjestelmällistä  koneensuunnittelua,  jonka  vaiheita

ovat  tehtävänasettelu,  luonnostelu,  kehittäminen  ja  viimeistely.  Tehtävänasettelussa

tutustutaan  ongelmaan  ja  tarpeesta  sekä  odotuksista  muodostetaan  konkreettisia

lähtöarvoja.  Tehtävänasettelun lopputuloksena saadaan vaatimusluettelo,  joka on esitetty

taulukossa 1. Luonnostelussa määritetään pää- ja osatoiminnot, joille esitetään periaate-

ratkaisuja.  Soveltuvimmat  vaihtoehdot  valitaan  jatkokehittelyyn,  jossa  luonnoksia

kehitetään  yksityiskohtaisesti,  ottaen  huomioon  teknistaloudelliset  näkökulmat.

Viimeistelyssä valmistetaan dokumentit ja testataan tuote. [19]

Taulukko 1. Vaatimusluettelo

Päätunnuspiirre V/T Ominaisuus

Geometria V Vie nykyistä laitteistoa vähemmän tilaa

Geometria T Mahtuu merikonttiin

Kunnossapito V Vaatii nykyistä vähemmän huoltoa

Kunnossapito V Nykyistä laitteistoa korkeampi toimintavarmuus

Toimilaitteet V Elektrodilevyt puhdistetaan mekaanisesti

Toimilaitteet V Erottelee veden

Toimilaitteet V Erottelee vaahdon

Toimilaitteet V Johtaa sähkövirran elektrodilevyille

Toimilaitteet V Ohjaa veden levyjen välistä

Toimilaitteet V Pitää levyt sopivalla etäisyydellä toisistaan

Toimilaitteet T Erottelee sakan jo reaktorissa

Toimilaitteet T Levyjen vaihto automatisoitavissa
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Abstrahoinnilla tiivistetään vaatimusluettelon vaatimusten sisältö yhteen lauseeseen: ”Laite

erottelee vedestä epäpuhtaudet korkealla toimintavarmuudella.”

Abstrahoinnin  tulos  kiteyttää  laitteen  kokonaistoiminnon.  Kuvan  22  toimintorakenne-

kaaviossa  kokonaistoiminto  jaetaan  erillisiin  pää-  ja  osatoimintoihin.  Osatoiminnoille

etsitään erilaisia ratkaisuja, joista kootaan kokonaistoiminnon täyttävä kokonaisratkaisu.

Kuva 22. Toimintorakennekaavio.

4.2 Periaateratkaisujen ideointi

Ideoinnissa etsitään erilaisia vaihtoehtoja laitteiston osatoiminnoille. Ideoinnissa pyritään

tuomaan  esille  mahdollisimman  monia  toisistaan  poikkeavia  ratkaisuja,  joihin  ei  vielä

kohdisteta erityistä kritiikkiä. Ideoinnissa syntyneitä ratkaisuja tarkastellaan myöhemmin

kriittisesti ja parhaita ideoita jatkokehitetään.
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4.2.1 Elektrodilevyjen ja levytukien ideointi

Reaktorin  toiminnan  kannalta  tärkeimmät  osat  ovat  elektrodilevyt  ja  niitä  tukevat

rakenteet.  Elektrodilevyt  muodostavat  suuren osan reaktorin käyttökustannuksista,  joten

niiden  muotoiluun  on kiinnitettävä  erityistä  huomiota.  Elektrodilevyjä  ei  voida  käyttää

kokonaan, sillä levy ei saa rikkoutua käytön aikana. Rikkoutunut levy voi osua viereiseen

ja  aiheuttaa  oikosulun.  Levyt  tulee  vaihtaa  kun  niistä  on  jäljellä  noin  50  %.  Tämä

kaksinkertaistaa elektrodilevyistä aiheutuneen kustannuksen. Elektrodilevyt  kuluvat vain

kohdasta, missä levyt ovat vastakkain. Kulumatonta levyn osaa ei siten voida hyödyntää,

mikä nostaa käyttökustannuksia. Levypakat tulee suunnitella siten että niiden pinta-alasta

mahdollisimman suuri osa on veden pinnan alla ja asetettu vastakkain. Elektrodilevyjen

tuilla on myös huomattava vaikutus reaktorin käyttökustannuksiin, sillä elektrodilevyjen

vaihtamiseen  kuluu  työaikaa.  Levytuet  tulee  suunnitella  siten  että  elektrodilevyjen

vaihtamiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa.

Levyjen pinta-ala saadaan käytettyä kaikkein tehokkaimmin, kun kaikki elektrodilevyt ovat

saman  kokoisia  ja  muotoisia.  Muodon  on  hyvä  olla  nelikulmainen,  jotta  se  voidaan

valmistaa  tavallisessa  levykeskuksessa.  Veden  virtausta  voidaan  ohjata  esimerkiksi

erillisillä muovista valmistetuilla levyillä, jotka eivät kulu käytössä. Veden pinnalla olevan

elektrodilevyjen  pinta-alan  pienentämiseksi,  voidaan  levyt  asettaa  esimerkiksi  45°

kulmaan.

Kuvassa  23  on esitelty  kolme  erilaista  levyjen  tuentaratkaisua.  Esitellyissä  ratkaisuissa

levyt on asetettu 45° kulmaan, mutta ratkaisut ovat sovellettavissa myös suorassa oleville

levyille. Ratkaisussa 1 levyjen erottamiseksi ja tukemiseksi käytetään irtonaisia tukia. Tuet

pysyvät  paikoillaan  muoviseen  taustalevyyn  kiinnitettyjen  muovisten  tankojen  avulla.

Pakan  pitää  koossa  muovinen  etulevy,  joka  kiinnitetään  muovisten  tankojen  päähän

muttereilla. Tankojen päihin on koneistettu kierteet.
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Kuva 23. Elektrodilevyjen ja levytukien periaateratkaisut 1 – 3.

Ratkaisussa 2 levyt on asetettu kiskoihin, joihin on koneistettu lovet jokaista levyä varten.

Levypakan  etu  ja  takapuolelle  asetetaan  muoviset  levyt  ohjaamaan  veden  virtausta.

Yhdessä kiskossa on paikat usealle levypakalle, jotka kaikki voidaan kiskon avulla nostaa

yhdellä kertaa reaktorialtaaseen. Vedenohjauslevyistä toinen tai molemmat voidaan hitsata

kiinni kiskoihin lisäämään rakenteen jäykkyyttä. Kiskot ovat muovia.

Kolmannessa  ratkaisussa  elektrodilevyt  asetetaan  pystyssä  olevien  palkkien  väliin.

Palkkien  alareunassa  on  kaksi  tankoa,  joiden  keskelle  elektrodilevyn  nurkka  asettuu.

Elekrodilevyt roikkuvat siten palkkien varassa. Veden ohjaamiseen voidaan käyttää pakan

etu-  ja  takapuolelle  asennettavia  muovilevyjä.  Palkit  ja  ohjainlevyt  voidaan  kiinnittää

toisiinsa esimerkiksi muovisen kierretangon ja muttereiden avulla, mutta ne voidaan myös

hitsata kiinni toisiinsa,  sillä tuentaa ei  tarvitse purkaa elektrodilevyjen asettamiseksi tai

irrottamiseksi.

Levyjen  leikkaamisesta  pienempiin  osiin  muodostuu aina  kustannuksia,  joten  suurempi

levy  on  pienempää  edullisempi.  Edullisimmillaan  levyt  ovat  arkkeina  suoraan

terästehtaalta. Levyjen vaihtoon kuluvaa työaikaa voidaan pienentää kasvattamalla levyjen

paksuutta ja pidentämällä siten niiden vaihtoväliä.  Levyn koon ja paksuuden kasvaessa

myös niiden paino kasvaa. Tällöin levyjen käsittelyssä joudutaan käyttämään apulaitteita.

Suurilla  ja  raskailla  levyillä  joudutaan  käyttämään  myös  pienistä  ja  kevyistä  levyistä

poikkeavia tuentaratkaisuja.  Kun levyjen käsittelyssä joudutaan käyttämään apulaitteita,
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kuten nosturia ei levyn painon kasvamisella entisestään ole juurikaan vaikutusta. Tällöin

voidaan  esimerkiksi  levyn  paksuutta  kasvattaa  ja  pidentää  siten  niiden  vaihtoväliä.

Vaihtovälin piteneminen vähentää edelleen laitteiston huollosta aiheutuvia kustannuksia.

1 m2 ja sitä suurempia levyjä ei ole käytännöllistä kasata levypaketteihin. Yhden 1000 x

2000 x 8 teräslevyn paino on lähes 130 kg. Levyjen siirtäminen altaaseen ja sieltä pois on

suoraviivaisinta  tehdä  yksitellen  käyttäen  apuna  kattoon  kiinnitettyä  vinssiä.  Suurten

levyjen tukemisessa ja paikoittamisessa ei voida käyttää kuvassa 22 esitettyjä ratkaisuja.

Kuvassa  24  on  esitetty  ensimmäinen  tuentaratkaisu  yksittäisille  elektrodilevyille.

Ratkaisussa  altaan  sivuseinämän  yläreunaan  on  asennettu  ohjaintapit.  Sivuseinämän

alareunassa  on  levyille  hammastetut  ohjaimet.  Levyt  lasketaan  ylhäältä  ohjaintappien

välistä altaan pohjalle, missä hammastus ohjaa levyt oikeaan uraan.

Kuva 24. Yli 1 m2 levyjen tuentaratkaisu 1.

Kuvassa 25 on esitetty toinen tuentaratkaisu. Siinä altaan kylkeen on asennettu t-muotoiset

kiskot, joiden välisessä urassa levy ohjautuu altaan pohjalle. Kiskon muotoilun tarkoitus on

vähentää levyn ja ohjaimen välistä  pinta-alaa ja siten levyn terävän kulman leikkaavaa

vaikutusta. Ratkaisu sopii parhaiten 45° kulmaan asetetuille neliön muotoisille levyille.
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Kuva 25. Yli 1 m2 levyjen tuentaratkaisu 2.

Kuvassa  26  on  esitetty  kolmas  ratkaisu  elektrodilevyjen  tukemiseen.  Ratkaisussa

hyödynnetään  samanlaista  hammastusta  altaan  alanurkassa  kuin  ensimmäisessä

rakenneratkaisussa.  Kolmannessa  ratkaisussa  levyt  kuitenkin  tuetaan  koko  matkalta

muovisilla tangoilla, jotka tukeutuvat alareunastaan altaan hampaisiin. Tangot kiristetään

yhteen yläreunassa käyttäen esimerkiksi kierretankoa ja muttereita. Ratkaisu kiristää levyt

tukevasti paikoilleen ja vähentää levyjen taipumusta kaareutua.

Kuva 26. Yli 1 m2 levyjen tuentaratkaisu 2.
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4.2.2 Reaktorialtaan ideointi

Reaktorin  runkona  toimii  reaktoriallas.  Reaktorialtaan  suunnittelussa  tulee  huomioida

lektrodilevyjen  muoto  ja  asettelu,  jotta  elektrodilevyt  voivat  toimia  mahdollisimman

tehokkaasti ja että niiden vaihtaminen on mahdollisimman helppoa. Reaktorialtaan tärkein

tehtävä  on  erotella  vesi,  vaahto  ja  sakka  toisistaan,  mutta  se  toimii  myös  tukena

levypakoille.  Vesi,  vaahto  ja  sakka  erottuvat  itsestään  toisistaan,  kun  vaahto  nousee

pinnalle  ja  sakka  valuu  pohjalle.  Altaan  muodon  tulisi  kuitenkin  helpottaa  sakan  ja

vaahdon  keräämistä.  Sakan  erottaminen  on  helpointa  korkeassa  tilassa,  sillä

sakkakerroksen  suhteellinen  paksuus  kasvaa.  Matalassa  ja  laakeassa  tilassa  kerros  jää

ohueksi ja se sisältää enemmän vettä kuin korkeassa tilassa oleva sakka.

Kuvassa  27  on  reaktorialtaan  erilaisia  periaateratkaisuja.  Ensimmäisessä  ratkaisussa

käytetään  pystysuoraan  asennettuja  elektrodilevyjä.  Vesi  virtaa  levypakkaan  sisälle  sen

alapuolelta  ja  poistuu  levypakan  ylänurkista  molemmille  sivuille.  Elektrodilevyjen

yläreunat ovat veden pinnan yläpuolella. Altaan yläreunoissa on pienemmät altaat, joiden

kautta  vesi  kiertää  levypakalta  toiselle.  Levypakat  asetetaan  paikoilleen  laskemalla  ne

ylhäältä  suoraan ohjainten väliin. Sakka kertyy kaltevan pohjan keskelle.

Toisessa rakenneratkaisussa allas on kallistettu 45° kulmaan. Altaan kaltevuuden ansiosta

elektrodilevyjen  yksi  nurkka  on veden  pinnalla  ja  muu  osa  on  veden  alla.  Vesi  virtaa

levypakoille  alaviistosta  ja  poistuu  yläviistosta.  Veden  virtausta  ohjaavat  esimerkiksi

levypakkoihin asennetut muoviset ohjainlevyt. Levypakat asetetaan altaaseen laskemalla

ne  alempaa  seinämää  vasten  ja  liu'uttamalla  pakat  ohjainten  avulla  paikoilleen.  Sakka

kertyy altaan teräväkulmaiseen alanurkkaan.

Kolmannessa ratkaisussa altaan pohja on jaettu kahteen kaltevaan osaan. Reunimmaiset

osat ovat 45° kulmassa ja levypakat tukeutuvat niitä vasten. Pohjan keskimmäinen osa on

yli  45°  kulmassa  vaakatasoon nähden.  Vesi  virtaa  levypakoille  alapuolelta,  jyrkemmän

pohjan osan kohdalta. Vesi poistuu levypakkojen molemmista yläkulmista. Sakka kertyy

teräväkulmaisen pohjan keskelle.
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Kuva 27. Reaktorialtaan periaateratkaisut.

4.2.3 Levyjen mekaanisen puhdistuksen ideointi

Anodien pinnalle kertyy kiinteää sakkaa työpäivän aikana yhdestä kahteen milliä. Anodien

pinnat  saatiin  koejaksoilla  pysymään  puhtaana  nostamalla  veden  virtauksen  nopeutta.

Ilman riittävän suurta virtausnopeutta anodien pinnalle kertyi paksu kiinteä sakka, mikä

haittaa  sähkön  kulkua  ja  siten  nostaa  kustannuksia  ja  heikentää  puhdistustulosta.

Toimintavarmuuden parantamiseksi levyt pidetään puhtaana mekaanisella puhdistuksella.

Kuvassa  28  on  esitetty  ensimmäinen  rakenneratkaisu  elektrodilevyjen  mekaaniselle

puhdistukselle. Levyjen pinnan puhdistaa tähden muotoon asennetut lastat, joita liikutetaan

edestakaisin  kampimekanismin  avulla.  Lastat  raapivat  levyn  pintaa  ja  irrottavat  siitä

kertyneen  sakan.  Kuvassa  28  periaateratkaisu  on  sovellettu  neliön  muotoiselle

elektrodilevylle  ja  mekanismi  on  kiinnitetty  osaksi  veden  virtausta  ohjaavia  levyjä.

Rakenne samalla tukee elektrodilevyjä ja pitää ne sopivalla etäisyydellä toisistaan.



50

Kuva 28. Mekaanisen puhdistuksen periaateratkaisu 1.

Kuvassa  29  on  esitetty  toinen  rakenneratkaisu  elektrodilevyjen  puhdistamiseen

mekaanisesti. Ratkaisussa levyn pinta puhdistetaan lastalla, joka liikkuu poikittain levyn

pintaa  pitkin.  Saksimekanismin  ja  liukuvan  alemman  kiinnikkeen  ansiosta  liikerata  on

lähes vaakasuora ja puhdistusala on lähes koko levyn suuruinen.

Kuva 29. Mekaanisen puhdistuksen periaateratkaisu 2.
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Kuvassa  30  on  esitetty  kolmas  rakenneratkaisu  elektrodilevyjen  mekaaniseen

puhdistamiseen.  Ratkaisussa  levyn  pinta  puhdistetaan  kahdella  kaapimella,  jotka  on

yhdistetty  toisiinsa  yhdystangon  välityksellä.  Molemmat  kaapimet  puhdistavat  omat

puoliskonsa levystä.

Kuva 30. Mekaanisen puhdistuksen periaateratkaisu 3.

4.2.4 Vaahdon ja sakan keräyksen ideointi

Kuvassa  31  esitetään  periaateratkaisuja  vaahdon  keräämiseen.  Ratkaisussa  yksi  vaahto

kerätään  levyillä,  jotka  nostavat  vaahdon  erilliseen  keräysaltaaseen  tai  kouruun.

Ratkaisussa  kaksi  käytetään  siipiratasta,  joka  pyöriessään  kerää  vaahdon  altaan

ulkopuolella olevaan kaukaloon tai kouruun. Kolmannessa ratkaisussa reaktori suljetaan

kannella  ja  kannen  alapuolelle  muodostetaan  alipaine.  Alipaine  muodostetaan  useiden

letkujen avulla, joiden imusuulakkeet on asennettu noin 2 cm korkeudelle veden pinnasta.

Muodostuva vaahto imeytyy letkujen kautta keräysastiaan.

Kuva 31. Periaateratkaisut vaahdon keräämiseen.
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Reaktorissa  muodostuu  myös  sakkaa,  joka  kerääntyy altaan  pohjalle.  Sakka voi  johtaa

sähköä  ja  levyjen  väliin  noustessaan  aiheuttaa  oikosulun,  minkä  takia  se  pitää

säännöllisesti kerätä pois altaan pohjalta.

Kuvassa  32  on  esitelty  kolme  periaateratkaisua  altaan  pohjalle  kertyvän  sakan

poistamiseksi.  Ratkaisussa  yksi  käytetään  ruuvikuljetinta.  Altaan  pohjalla  olevan

ruuvikuljettimen putken alareunassa  on  aukot,  joista  sakka pääsee  kuljettimelle.  Altaan

ulkopuolella on pystysuora kuljetin, joka nostaa sakan veden pinnan yläpuolelle.  Sakka

poistuu  veden  pinnan  yläpuolella  olevasta  poistoaukosta  ja  kerätään  omaan  altaaseen.

Toisessa  ratkaisussa  sakka  imetään  alipaineella  altaan  pohjalta.  Ratkaisussa  kolme

hyödynnetään hydrostaattista painetta. Altaan pohjalla olevat keräysputket ovat yhteydessä

toisiinsa  poikittaisen  keräysputken  kautta.  Poikittainen  keräysputki  johtaa  altaan

alapuolella sijaitsevaan keräysastiaan.  Keräysputkien suuaukot on tukittu tulpilla,  mitkä

avataan sakan keräämisen ajaksi.

Kuva 32. Periaateratkaisut pohjalle kertyvän sakan poistamiseen.

4.2.5 Sähköjohtimien ideointi

Koereaktorissa sähkö johdettiin elektrodilevyille yksitellen kiinnitettävien hauenleukojen

avulla. Hauenleukojen kiinnittäminen ja irrottaminen oli helppoa ja nopeaa. Koereaktorissa

eri  napaisten  elektrodilevyjen  kontaktipinnat  olivat  kuitenkin  eri  puolilla  allasta  ja

oikosulun  vaaraa  ei  ollut.  Kaikkien  levyjen  ollessa  identtisiä  ja  täysin  vastakkain,  on

hauenleukojen  kytkemisessä  oikosulun  vaara.  Lisäksi  virhekytkennän  mahdollisuus  on

suuri.
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Rakenneratkaisuja  johdinten  kiinnittämiseen  on  esitetty  kuvassa  33.  Ratkaisussa  yksi

johtimet  ovat  kiinni  muovisissa  tuissa,  jotka  liukuvat  erillisen  rungon sisällä.  Johtimet

puristetaan elektrodilevyjä vasten kierretangon avulla. Positiiviset ja negatiiviset johtimet

on asennettu siten että ne ovat rakenteen eri puolilla. Toisessa ratkaisussa johtimet ovat

joustavia levyjä, jotka on asennettu muovirungon urien väliin. Runko asetetaan paikoilleen

levyjen  yläpuolelta.  Johtimet  painuvat  elektrodilevyjen  yläpintaa  vasten.  Runko  48

kiinnitetään  elektrodilevyihin,  rungon  molempiin  päihin  tulevien  kiristimien  avulla.

Kolmannessa  ratkaisussa  johtimet  on  asennettu  muovisessa  rungossa  olevien  urien

reunoille. Johtimet ovat poikkileikkaukseltaan kaarevia ja joustavia. Elektrodilevy puristuu

muovisen rungon ja johtimen väliin.

Kuva 33. Periaateratkaisut sähköjohtimien kiinnittämiseen.

4.3  Periaateratkaisujen analysointi ja valinta

Periaateratkaisuja puntaroidaan niiden vahvuuksien ja heikkouksien kautta ja vertaillaan

toisiinsa.  Pohdinnan  avulla  muodostetaan  pisteytystaulukko,  jossa  periaateratkaisut

arvostellaan asteikolla 0 – 5. 0 tarkoittaa ettei periaateratkaisulla ole kyseistä ominaisuutta.

5 on paras arvosana, eli periaateratkaisun kyseinen ominaisuus on erinomainen. Lopuksi

lasketaan kaikkien ominaisuuksien painotettu keskiarvo. Kaikista osatoiminnoista ei voida

tehdä  samanlaista  arviointia  ja  pisteytystä,  sillä  jotkin  osatoiminnot  ovat  vahvasti
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yhteydessä  toisiinsa.  Yhden  osatoiminnon  valinta  saattaa  rajata  pois  jonkin  toisen

osatoiminnon periaateratkaisuja.

4.3.1 Elektrodilevyjen ja levytukien ratkaisujen analysointi ja valinta

Elektrodilevyjen  ja  niiden  tuennan  ideoinnissa  lähdettiin  liikkeelle  kahdesta  eri

lähtökohdasta,  yli  1  m2 levyistä  ja  alle  1  m2 levyistä.  Pienempien  levyjen  kanssa  oli

vaihtoehtoina käyttää valmiiksi kasattuja levypakkoja tai laskea levyt altaaseen yksitellen.

Molemmissa tapauksissa levyjen kappalemäärä reaktorialtaassa olisi yli 100 kpl. Jokaisen

elektrodilevyn asettamiseen kuluu aikaa ja työ on käsityötä. Jokainen käytetty minuutti on

kustannus.

Levypakkojen etu on että pakat voidaan kasata reaktorista riippumattomassa paikassa ja

pakkoja voidaan kasata varastoon silloin, kun henkilökunnalla ei ole muita sen hetkisiä

työtehtäviä. Levypakat täytyy kuitenkin asettaa huollon yhteydessä altaaseen, johon kuluu

aikaa.  Pienten  levyjen  etu  on  niiden  mahtuminen  pieneen  tilaan.  Toisaalta  veden

puhdistuksen kannalta  merkittävää  on riittävän suuri  elektrodien pinta-ala,  eikä  levyjen

pieni koko auta kokonaispinta-alan pienentämisessä. Pienistä levyistä kasattu reaktori voisi

mahtua  merikonttiin,  mutta  Pinnoitus  Helin  Oy:n  jätevesille  tarkoitettu  reaktori  ei

merikonttiin mahdu, riippumatta elektrodilevyjen koosta.

Yli 1 m2  levyt asetetaan reaktoriin yksitellen. Niiden kappalemäärä on koosta riippuen 1/3

- 1/8 osa verrattuna alle 1 m2 levyihin. Suurempien levyjen asettamiseen reaktoriin kuluu

arviolta  yhtä  suuri  aika  kuin  levypakkojen  asettamiseen,  mutta  aikaa  säästyy  kun

levypakkoja ei tarvitse erikseen kasata. Yli 1 levyjen ideoinnin vaihtoehtoina oli käyttää

neliskanttisia  tai  suorakaiteen  muotoisia  levyjä.  Suorakaiteen  muotoiset  levyt  voidaan

asettaa suoraan tai 45° kulmaan, mutta levyjen leikkaaminen nostaa levyn kustannuksia

noin 5 %.  45° kulmaan asetettu  levy on helpompi nostaa altaaseen kuin suorakaiteen

muotoinen levy. Suorakaiteen muotoista levyä on hankala nostaa yhdestä nostopisteestä,

sillä  levy kallistuu helposti  jommalle  kummalle  puolelle,  kuten on esitetty kuvassa 34.

Nostamisessa  täytyy  siten  käyttää  nostinta,  joka  nostaa  levyä  kahdesta  pisteestä.  45°

kulmaan  asetettu  levy  nostetaan  kulmasta,  minkä  ansiosta  levy  roikkuu  luonnostaan

oikeassa  asennossa.  Kuvassa  34  havainnollistetaan  levyjen  nostopisteitä  ja  niiden

ominaisuuksia.
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Kuva 34. Levyjen nostopisteet.

45° kulmaan  asetettujen  levyjen  pakottaminen  altaaseen  on  helpompaa  kuin

suorakulmaisilla levyillä. Levyillä on taipumus kaareutua säilytyksessä, mikä vaikeuttaa

niiden  liu'uttamista  uraan.  45° kulmaan  asetetussa  levyssä  vain  nurkka  kulkee  altaan

reunassa olevassa urassa, eikä siten levyn kaarevuus aiheuta mm. kiinnileikkautumista uran

seinämiin. Levy tuetaan erikseen asennettavalla tuella vain keskeltä. Tuki varmistaa ettei

levyt  kosketa  toisiaan  ja  tuentaan  voidaan  kiinnittää  myös  levyjen  pintaa  puhdistava

mekanismi.  Suorakaiteen  muotoisen  levyn  asettaminen  uraan  on hyvin  hankalaa,  mikä

todettiin koereaktorin käytön aikana.

Kuvassa  34  esitetty  periaateratkaisu  suorakaiteen  muotoisen  levyn  tukemiseen  on

rakenteena  yksinkertainen  ja  käytössä  nopea,  kun  levyt  voi  laskea  valmiiksi  altaassa

olevien tukien väliin. Ratkaisun heikkous on ettei se tue levyn reunaa koko matkalta, joten

levy pääsee taipumaan kaarelle. Kaareutuminen voi johtaa levyjen osumiseen toisiinsa tai

se voi jumittaa levyjen pintaa puhdistavan mekanismin.

Kolmannessa vaihtoehdossa suorakaiteen muotoinen levy tuetaan reunasta koko matkalta,

mikä  estää  levyn  kaareutumisen  ja  suoristaa  jo  valmiiksi  kaarevan  levyn.  Sivutukien

asettaminen  on  yksi  työvaihe  lisää,  joka  kasvattaa  huoltoon  kuluvaa  aikaa.  Sivutuista

huolimatta  suorakaiteen  muotoinen  levy tarvitsee  tuen  myös  levyn  keskelle.  Keskituki

estää tai vähentää levyn kaareutumista.
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Suorakaiteen muotoisen levyn heikkous 45° kulmaan asetettuun levyyn nähden on suuri

veden pinnalle jäävä pinta-ala, jota ei voida käyttää hyödyksi. Suorakaiteen muotoisessa

levyssä pinnalle jää 50 – 100 mm korkea kaistale, joka on yhtä leveä kuin koko levy. 45°

kulmaan asetetussa levyssä pinnalle jää vain levyn yksi nurkka. Osa levystä täytyy jättää

pinnalle sähkökytkentää varten. Pinnalle jäävästä osasta tulee ylimääräisiä kustannuksia,

sillä pinnalla oleva osa ei liukene veteen. 45° kulmaan asennetun neliön muotoisen levyn

tehokkaampi hyödyntäminen kompensoi sen suurempia leikkauskustannuksia.

Taulukosta  2  nähdään  että  isojen  elektrodilevyjen  periaateratkaisulla  2  on  korkein

painotettu keskiarvo. Kyseinen ratkaisu valitaan siten jatkokehitykseen.

Taulukko 2. Elektrodilevyjen ja niiden tuentojen pisteytystaulukko.

4.3.2 Reaktorialtaan ratkaisujen analysointi ja valinta

Reaktorialtaan  periaateratkaisuista  kaikki  on  sovellettavissa  valitulle  neliönmuotoiselle

45° kulmaan asennetulle  levylle.  Ratkaisu 1 on rakenteeltaan yksinkertaisin.  Siinä vesi

ohjataan  altaan  ulkopuolisien  kourujen  kautta  levyväliltä  toiselle.  Ratkaisun  etu  on

vaahdon keräytyminen kouruihin, mistä se on helppo kerätä pois. Ratkaisun heikkous on

veden  virtauksen  kulkeutuminen  suurelta  osin  läheltä  altaan  reunoja,  missä

elektrodilevyjen pinta-ala on kaikkein pienin. Vesi kulkeutuu aina helpointa reittiä ja altaan

reunoja pitkin sen kulkema matka on lyhin ja virtausvastus pienin.

Ratkaisussa 2 elektrodilevyjen toinen reuna nojaa koko matkalta altaan vinoon seinämään

ja  toinen  reuna  pieneltä  matkalta  toiseen  seinämään.  Ratkaisun  etu  on  että  se  ohjaa

virtauksen tasaisesti levyn läpi, jolloin veden käsittely on tehokasta. Heikkous on levyjen

Hinta Käytettävyys Asennusnopeus Toimintavarmuus Keskiarvo
Kerroin 0,3 0,2 0,2 0,3

Pienet
Ratkaisu 1 2 3 2 4 2,2
Ratkaisu 2 2 2 3 2 2,2
Ratkaisu 3 2 3 3 3 2,7

Isot
Ratkaisu 1 4 4 4 2 3,4
Ratkaisu 2 4 4 5 4 4,2
Ratkaisu 3 4 3 4 4 3,8
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hankala  asettaminen,  mikä  heikentää  valitun  levytyypin  yhtä  vahvuutta,  helppoa

asentamista.

Ratkaisu  3 on ratkaisun 1  sovellus  erityisesti  45° kulmaan asetetuille  elektrodilevyille.

Altaan  vino  pohja  muodostuu  kahteen  eri  kulmaan  asennetuista  levyistä.  Sen  ansiosta

elektrodilevyjen alareunat nojaavat osalta matkaa altaan pohjaan ja vesi kulkeutuu levyjen

väliin  läheltä  levyn keskikohtaa.  Ratkaisussa 2 vesi  kulkeutuu ratkaisua 1 tasaisemmin

levyjen  välillä,  mikä  tehostaa  reaktorin  toimintaa.  Vaahdon keräämisen helpottamiseksi

altaaseen voidaan tehdä ratkaisun 1 kaltaiset kourut.

Taulukosta  3  nähdään  että  ratkaisulla  3  on  korkein  painotettu  keskiarvo.  Ratkaisu  3

valitaan pisteytyksen perusteella jatkokehitykseen.

Taulukko 3. Reaktorialtaiden pisteytystaulukko.

4.3.3 Levyjen mekaanisen puhdistuksen ratkaisujen analysointi ja valinta

Valitulle  neliön  muotoiselle  elektrodilevylle  soveltuvat  mekaanisen  puhdistuksen

periaateratkaisut 1 ja 3. Periaateratkaisu 2 on ideoitu suorakaiteen muotoista levyä varten.

Periaateratkaisu 1 on ideoitu erityisesti  neliön muotoiselle elektrodilevylle.  Ratkaisun 1

etuna  on  kohtuullinen  vähintään  78 % pyyhkäisypinta-ala.  Pyyhkäisypinta-ala  jakautuu

tasaisesti koko levyn alueelle siten että pyyhkäisyalan ulkopuolelle jää levyn kaikki neljä

nurkkaa. Pyyhin toimii myös hyvin elektrodilevyn keskituennan kanssa. Rakenne sietää

kohtuullisesti  levyn kaareutumista,  mutta  ylin  pyyhin  voi  jäädä jumiin  keskituennan ja

elektrodilevyn väliin. Kolmantena etuna on useiden pyyhinyksiköiden mahdollistama lyhyt

liikerata,  joka  pienentää  käyttömekanismilta  vaadittavan  voiman  suuruutta.  Yksittäisten

pyyhinyksiköiden pituutta voidaan vaihdella, minkä ansiosta pyyhkäisypinta-alan suuruutta

ja paikkaa voidaan muuttaa.

Vaahdon/sakan
Hinta Käytettävyys Virtauksen kulku kerääminen Keskiarvo

Kerroin 0,15 0,35 0,3 0,2
Ratkaisu 1 4 4 2 4 2,8
Ratkaisu 2 3 2 5 3 3,25
Ratkaisu 3 3 4 4 3 3,65
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Ratkaisu  3  on  sovellettavissa  yhtä  hyvin,  sekä  suorakaiteiselle,  että  neliön  muotoiselle

elektrodilevylle. Pyyhkäisypinta-ala on kohtuullinen 78 %. Pyyhkäisyala kattaa koko levyn

yläosan.  Pyyhkäisyalan  ulkopuolelle  jäävä  alue  on  levyn  alareunassa.  Koereaktorin

elektrodilevyissä sakka kertyi erityisesti levyjen alareunaan. Ratkaisun etu on sen helppo

yhdistettävyys  elektrodilevyn  keskitukeen.  Rakenne  sietää  myös  erittäin  hyvin  levyn

kaareutumista. Pyyhkimet voivat jäädä jumiin vain elektrodilevyjen väliin, mikä on estetty

keski- ja sivutuennoilla.

Taulukosta  4  nähdään  että  ratkaisulla  1  on  korkein  painotettu  keskiarvo.  Ratkaisu  1

valitaan pisteytyksen perusteella jatkokehitykseen.

Taulukko 4. Levyjen mekaanisen puhdistuksen pisteytystaulukko.

4.3.4 Vaahdon ja sakan keräyksen ratkaisujen analysointi ja valinta

Vaahdon ja sakan keräyksen kaikki periaateratkaisut on sovellettavissa jatkokehitykseen

valituille  elektrodien  ja  reaktorialtaan  periaateratkaisuille.  Vaahdon  keräyksen  periaate-

ratkaisun  1  etuna  on  yksinkertainen  ja  toimintavarma  rakenne,  sekä  pieni  alle  100  W

energiankulutus. Heikkoutena on vaahdon keräyksen tehokkuuden vaihtelu riippuen veden

pinnan  korkeudesta.  Lisäksi  edestakaisin  keinuva  levy  saattaa  myö  itsessään  sekoittaa

vaahtoa siten että se liukenee veteen. Laskeutuessaan alaspäin levy painaa pinnalla olevan

vaahdon veden alle.

Ratkaisussa 2 vaahto kerätään pyörivällä siipirattaalla. Ratkaisun etuna on yksinkertainen

ja toimintavarma rakenne, sekä pieni alle 100 W energiankulutus. Vaahtoa myös kerätään

tasaisesti,  eikä  siipiratas  purista  vaahtoa  veden  alle  kuten  keinuva  levy.  Ratkaisun

heikkoutena  on  vaahdon  keräämisen  tehokkuuden  vaihtelu  veVden  pinnan  mukaan.

Korkeuden vaihtelun vaikutukseen vaikuttaa siipipyörän koko ja asemointi.

Hinta Pyyhkäisyala Toimintavarmuus Keskiarvo
Kerroin 0,15 0,45 0,4

Ratkaisu 1 3 4 3 3,45
Ratkaisu 2 0 0 0 0
Ratkaisu 3 3 3 4 3,4
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Ratkaisussa  3  vaahto  kerätään  alipaineella.  Ratkaisun  etuna  on  että  imusuutin  voidaan

rakentaa kelluvaksi, jolloin pinnan korkeuden vaihtelu ei vaikuta sen toimintaan. Ratkaisun

heikkous on korkea noin 2 kW energiankulutus ja laitteiston muita vaihtoehtoja korkeampi

hankintakustannus. Imun ei tarvitse kuitenkaan olla jatkuvasti päällä, vaan vaahtoa voidaan

kerätä tietylle alueelle, mistä se imetään pois säännöllisin väliajoin.

Taulukosta  5  nähdään  että  ratkaisut  2  ja  3  ovat  tasoissa.  Molemmat  ratkaisut  otetaan

mukaan jatkokehittelyyn, minkä jälkeen ratkaisut arvostellaan ja pisteytetään uudelleen.

Taulukko 5. Vahdon keräyksen pisteytystaulukko.

Sakan keräyksen kaikki vaihtoehdot ovat sovellettavissa valitulle altaan periaateratkaisulle.

Altaan  pohja  on  vinokulmainen  ja  sakka  kertyy  sen  syvimpään  kohtaan.

Periaateratkaisussa 1 käytetään ruuvikuljetinta, minkä etuna on tasainen ja jatkuva sakan

keräys.  Heikkoutena  ratkaisulla  1  on  korkea  hankintahinta.  Vesi  voi  myös  päästä

kulkemaan kuljettimen kautta levyjen ohitse.

Ratkaisussa  2  sakka  imetään  pois  alipaineella.  Vastaava  järjestelmä  on  jo  käytössä

Pinnoitus  Helin Oy:n  laskeutusaltaassa sakan keräämisessä.  Ratkaisun etu on varma ja

koeteltu  toimintaperiaate.  Hankaluutena  on  sen  soveltaminen  useaan  osastoon  jaettuun

reaktoriin.  Mikäli  kaikki  imuputket  on  yhdistetty  toisiinsa,  pääsee  vesi  kulkemaan

levyvälistä toiseen lappo-ilmiön avulla. Imu ei myöskään välttämättä ole tasainen, mikäli

kaikki letkut yhdistetään yhteen pumppuun. Levyvälejä on reaktorissa noin 20 kpl, joten

erillisen pumpun asentaminen jokaiselle levyvälille on kallista.

Ratkaisussa  3  sakka  valutetaan  altaasta  pois  painovoiman  avulla  venttiilien  kautta.

Ratkaisu  estää  veden  kulkeutumisen  levyväliltä  toiselle  putkiston  kautta.  Sakka  on

tarvittaessa  myös  tyhjennettävissä  erikseen jokaisesta  levyvälistä.  Ratkaisun heikkoudet

riippuvat  käytettävien  venttiilien  tyypistä.  Periaateratkaisussa  on  esitelty  yksinkertaiset

Hinta Tehokkuus Toimintavarmuus Keskiarvo
Kerroin 0,2 0,4 0,4

Ratkaisu 1 4 2 3 2,8
Ratkaisu 2 4 4 3 3,6
Ratkaisu 3 2 4 4 3,6
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kumikartioventtiilit,  joiden  heikkous  on  avausmekanismin  järjestämisen  hankaluus.

Venttiilit avataan ja suljetaan tankojen välityksellä ja niiden mekanismin mahduttaminen

elektrodilevyjen  ja  levyjen  puhdistusmekanismin  väliin  vaikeuttaa  reaktorin  huoltoa.

Kumikartiot voidaan korvata myös perinteisillä palloventtiileillä. Palloventtiilien heikkous

on avaamisen automatisoinnin korkea  kustannus,  sillä  jokainen levyväli  tarvitsee  oman

venttiilin.

Taulukosta  6  nähdään  että  ratkaisulla  3  on  korkein  painotettu  keskiarvo.  Ratkaisu  3

valitaan pisteytyksen perusteella jatkokehitykseen.

Taulukko 6. Sakan keräyksen pisteytystaulukko.

4.3.5 Sähköjohtimien ratkaisujen analysointi ja valinta

Sähköjohtimien  ideoinnissa  etsittiin  korvaavaa  ratkaisua  koereaktorissa  käytetyille

hauenleuka-liittimille.  Periaateratkaisut  ideoitiin  levypakkoja  varten  helpottamaan  ja

nopeuttamaan liittimien kytkemistä. Päätyminen yksittäisten levyjen käyttöön poisti tämän

tarpeen. Koereaktorissa hauenleuat todettiin toimivaksi ratkaisuksi.

4.4 Valittujen ratkaisujen kehittely

Osaratkaisuihin on tehtävä muutoksia  ja hienosäätöä,  jotta kaikki  osatoiminnot  saadaan

kasattua  yhdeksi  toiminnalliseksi  kokonaisuudeksi.  Sakan  ja  vaahdon  keräys  vaativat

lisäksi tarkempaa kehittelyä,  sillä niistä on esitetty vain yksinkertainen periaateratkaisu,

ilman että tekniseen toteutukseen on merkittävästi kiinnitetty huomiota. Sakan ja vaahdon

keräyksen kehittely vaikuttaa myös reaktorialtaan rakenteisiin.

Vaahdon keräyksessä päädyttiin käyttämään alipainetta. Pelkkä alipaine ei vaahtoa kerää,

vaan vaahto  kulkeutuu imuletkuille  paine-eron aiheuttaman ilmavirran  mukana.  Vaahto

nousee  pintaan  reaktorilevyjen  välistä,  levyjen  koko  leveydeltä.  Vaahdon  kerääminen

yhdellä  imusuulakkeella  altaan  reunasta  ei  välttämättä  kerää  kaikkea  muodostunutta

Hinta Toiminnallisuus Luotettavuus Keskiarvo
Kerroin 0,2 0,4 0,4

Ratkaisu 1 2 2 3 2,4
Ratkaisu 2 3 3 4 3,4
Ratkaisu 3 3 4 4 3,8
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vaahtoa, vaan altaan keskelle noussut vaahto jää keräämättä. Vaahdon keräämisessä täytyy

siten käyttää joko useaa imusuulaketta, liikkuvaa imusuulaketta tai ilmavirtaa täytyy ohjata

muilla keinoin.

Veden  virtaus  ohjataan  joka  toisen  levyn  ali  ja  joka  toisen  levyn  yli.  Virtauksen

ohjaamiseksi  joka  toisen  levyn  päälle  asetetaan  muovinen  virtauksenohjauslevy.

Virtauksenohjauslevyjen yläreuna on veden pinnan yläpuolella ja muodostunut vaahto jää

levyjen  väliin  ansaan.  Peittämällä  levyjen  välit,  muodostetaan  vaahdolle  tunneli,  jonka

toisesta päästä, eli reaktorialtaan reunalta, voidaan vaahto imeä pois. Korvausilma tulee

altaan  keskeltä,  tunnelin  toisesta  päästä.  Ratkaisulla  saadaan  aikaan  altaan

poikittaissuunnassa  kulkeva  ilmavirta,  joka  kuljettaa  mukanaan  vaahtoa  koko  altaan

leveydeltä. Altaan molemmilla laidoilla on omat imukanavat. Toimintaperiaate on esitetty

kuvassa 35.

Kuva 35. Vaahdon keräys alipaineen avulla.

Sähkön johtamisessa elektrodilevyille päädyttiin käyttämään hauenleukoja. Ratkaisun takia

elektrodilevyjen jonkin  osan on oltava veden pinnalla  ja  täysin avoinna  hauenleukojen

kytkemiselle.  Kuvassa  28  esitetyssä  elektrodilevyn  päälle  tuleva  virtauksenohjauslevy

peittää elektrodin kokonaan, eikä elektrodilevyyn voida siten kytkeä hauenleukoja. Tästä
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johtuen virtauksenohjauslevyn rakennetta muutetaan siten,  että elektrodilevyn kulma on

vapaana virtauksenohjauslevyn yläpuolella.

Sakan  keräyksessä  päädyttiin  käyttämään  altaan  alapuolella  sijaitsevaa  keräysputkea.

Sakan  kerääminen  yhdysputken  kautta  on  yksinkertainen,  edullinen  ja  toimintavarma

ratkaisu,  mutta  veden virtauksen estäminen levyjen  ohitse  osoittautui  hankalaksi.  Tosin

levyjen ohitse vuotavan virtauksen osuus kokonaisvirtauksesta on noin 1 %. Ohivirtauksen

määrä  on  arvioitu  vertaamalla  sakan tyhjennysaukon  pinta-alaa  levyjen  väliseen  pinta-

alaan, joka on veden normaalin virtauskanavan poikkileikkaus. Määrä on niin pieni että se

ei  merkittävästi  vaikuta  veden puhdistustulokseen.  Virtausta  ei  myöskään tarvitse  estää

kaikkien levyjen välillä.  Riittää että  virtaus  katkaistaan kahdesta  kohtaa,  jolloin vesi  ei

pääse  virtaamaan  kaikkien  levyvälien  ohitse.  Tällöin  ohivirtauksen  vaikutus  veden

puhdistustulokseen on mitätön. Kolmen automaattiventtiilin hankinta on kustannuksiltaan

kohtuullinen  vaihtoehto  ja  niillä  on  laitoksella  saatujen  kokemusten  perusteella  korkea

toimintavarmuus.

Koska  reaktoriallas  pysyi  pitkälti  samana  kuin  alustavissa  suunnitelmissa,  voidaan

elektrodilevyjen puhdistuksessa käyttää  ideoitua tähden muotoista  kaavinta.  Kaavin saa

käyttövoimansa  paineilmasylintereistä  vipumekanismin  välityksellä.  Vipujen  nivelissä

käytetään  sokallisia  tappeja,  joten  mekanismi  voidaan  purkaa  elektrodilevyjen  vaihdon

ajaksi. Kaikki osatoiminnot yhdistävä kokoonpano on esitetty kuvassa 36.

Kuva 36. Osatoiminnot yhdistettynä kokonaiseksi laitteistoksi.
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5 TULOSTEN TARKASTELU

Sähkökoagulaatiolaitteiston kehittäminen jakautui kahteen osaan, tutkimukseen porotyypin

avulla ja varsinaisen laitteiston suunnitteluun. Prototyyppilaitteistossa käytettiin olemassa

olevaa allasta ja reaktori suunniteltiin lähdeaineiston tutkimuksissa käytettyjen reaktorien

pohjalta.  Tutkimuksissa  muutettiin  reaktorin  rakennetta  ja  kokoa  ja  jäteveden  raskas-

metallipitoisuutta.  Tutkimustuloksia  ja  prototyyppireaktorin  käyttökokemuksia  hyödyn-

nettiin varsinaisen reaktorin suunnittelussa.

5.1 Prototyypin tulosten tarkastelu

Prototyypin  rakentamisessa  hyödynnettiin  käytöstä  poistettua  pinnoitusallasta.  Proto-

tyypin rakentamisen kustannukset haluttiin pitää kohtuullisina, joten olemassa oleva allas

asetti prototyypin suunnittelulle tarkat reunaehdot. Reaktorin rakenne suunniteltiin Mollah,

Morkovsky,  et  al.  [4] esittelemien reaktoriratkaisujen perusteella.  Rakenteeseen vaikutti

myös  olemassa  olevien  työkalujen  ja  työstölaitteiden  asettamat  rajoitukset.  Reaktori

rakennettiin  lähes  kokonaan  käsityönä.  Ainoastaan  elektrodilevyt  tilattiin  valmiiksi

laserleikattuina.

Yksinkertaisesta  rakenteestaan  huolimatta  prototyyppi  mahdollisti  elektrodilevyjen

asettamisen  kahteen  eri  asentoon  ja  elektrodilevyjen  määrän  vaihtelun.  Erillisten

lisälaitteiden, kuten kalvopumpun ja syöttöpumpun avulla pystyttiin veden virtausnopeutta

ja raskasmetallipitoisuutta  muuttamaan. Muunneltavuuden ansiosta  tutkimuksissa voitiin

simuloida useita erilaisia toimintatiloja ja etsiä laitteelle sopivia toimintavakioita.

Prototyypin  avulla  saatiin  myös  käsitys  reaktorin  toiminnasta  käytännössä.  Käytetyistä

lähteistä  saatiin  selville,  että  levyjen  pinnalle  kertyy  sakkaa,  ja  että  reaktorin  käytöstä

muodostuu vaahtoa. Kirjallisista lähteistä ei kuitenkaan selvinnyt tarkasti,  kuinka paljon

sakkaa  tai  vaahtoa  kertyy,  ja  että  kuinka  suuria  ongelmia  ne  aiheuttavat  reaktorin

toiminnassa.
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Prototyypin  avulla  syntyvän  vaahdon  määrä  saatiin  selville  konkreettisesti,  mistä  oli

hyötyä vaahdon keräämisen suunnittelussa. Prototyypin avulla saatiin myös selville, että

elektrodilevyjen pinnalle kertyy sakkaa 0,2 – 0,3 mm/h. Sakan myös todettiin aiheuttavan

ongelmia reaktorin toimintaan, aivan kuten lähteissä oli mainittu. Prototyypin avulla voitiin

myös  kokeilla  sähkövirran  suunnan  muuttamisen  ja  veden  virtausnopeuden  vaikutusta

sakan kertymiseen.

Prototyyppiä  käytettiin  yhteensä  150  h.  Se  vastaa  noin  kolmen  viikon  käyttöaikaa.

Laitteistoa myös huollettiin useita kertoja,  mistä saatiin käytännön kokemusta erilaisten

ratkaisujen  toiminnasta.  Ongelmia  esiintyi  elektrodilevyjen  asentamisen  ja  irrottamisen

kanssa,  sillä  useammassa  kuin  joka  toisessa  levyssä  esiintyi  kaarevuutta.  Kaarevuuden

takia levyt eivät liukuneet niille tarkoitetuissa urissa, kuten oli suunniteltu. Siitä johtuen

levyt piti poistaa altaasta kokonaisina viiden levyn pakkoina, joilla oli painoa noin 30 kg.

Nostamiseen ei  oltu suunniteltu erillistä apulaitteistoa,  vaan pakat täytyi  nostaa altaasta

käsivoimin.

Prototyypin  ansiosta  sähkökoagulaation  toiminnasta  saatiin  hyvä  kuva,  minkä  ansiosta

lopullinen  reaktori  voidaan  mitoittaa  konkreettisten  lukuarvojen  perusteella.  Laitteen

huollosta saatiin tärkeitä käytännön kokemuksia, mikä on monessa suunnitteluprojektissa

harvinaista.  Laitteiden  suunnittelussa  täytyykin  huomioida  realistisesti  huollettavuus,

ergonomia ja muut käytettävyyteen vaikuttavat seikat. Pelkkä CAD-suunnittelu voi johtaa

todellisuudessa toimimattomiin ratkaisuihin ja huonoon käyttöergonomiaan.

5.2 Tutkimustulosten tarkastelu

Reaktorin  toimintaa  seurattiin  noin  50  käyttötunnin  ajan  aktiivisesti.  Tuona  aikana

reaktorin  toiminnasta  kirjattiin  ylös  pH-säädetyn  tuloveden  pH,  käsitellyn  veden  pH,

tuloveden  sähkönjohtavuus,  käsitellyn  veden  sähkönjohtavuus,  virtalähteen  jännite  ja

jokaiselle  levypakalle  kulkeva  sähkövirta.  Arvot  kirjattiin  ylös  tunnin  välein.  Samalla

kirjattiin  ylös  myös  muita  havaintoja,  kuten  vaahdon väri  ja  määrä  ja  elektrodilevyjen

vaihdon yhteydessä arvioitiin niiden kunto silmämääräisesti ja mittaamalla levyjen massa.

Tulevan ja lähtevän veden laatua seurattiin kaksi kertaa päivässä suoritetuilla näytteiden

otoilla. Näytteistä analysoitiin nikkelin, kromin, sinkin ja kuparin pitoisuudet.
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Reaktorin toimintaan tehtiin mittausten välissä muutoksia. Muutoksia tehtiin levypakkojen

määrään  ja  rakenteeseen  ja  veden  virtausnopeuteen.  Veden  nikkelipitoisuutta  myös

vaihdeltiin syöttämällä jäteveden sekaan nikkelikylpyvettä.  Toimintaa seurattiin muutosten

välissä 8 -  16 h,  eli  yhden tai  kahden työpäivän ajan.  Reaktorille saapuneen jäteveden

pitoisuuksissa oli muutoksia myös laitoksen luonnollisesta toiminnasta johtuen.

Kerättyjen arvojen ja havaintojen avulla pyrittiin löytämään yksi tai useampia parametrejä,

jotka  kuvaavat  reaktorin  sen  hetkistä  tilaa.  Lukuarvoista  etsittiin  viitteitä  reaktorin

toimintakunnosta,  reaktoriin  saapuva  veden  pitoisuuksista  ja  sähkökoagulaation

onnistumisesta.

Suoria ja täysin yksiselitteisiä yhteyksiä ei mitattujen arvojen ja reaktorin toiminnan väliltä

löydetty. Kaikki mitatut arvot osoittautuivat siitä huolimatta merkittäviksi ja niiden avulla

laitteiston toiminnasta  voitiin  saada viitteitä.  PH:n ja  veden sähkönjohtavuuden muutos

antoivat  vihjeitä  sähkökoagulaation  toiminnasta.  Saapuvan  veden  sähkönjohtavuus  ja

elektrodilevyjen  jännite  antoivat  viitteitä  jäteveden  raskasmetallipitoisuudesta.

Levypakkojen sähkövirta antoi viitteitä elektrodilevyjen kunnosta, mutta myös saapuvan

veden raskasmetallipitoisuudesta.

Yksiselitteisen  syy-seuraus-suhteen  löytämisen  ongelma  oli  muutosten  ristikkäis-

vaikutuksissa.  Yksi  muutos,  esimerkiksi  veden  raskasmetallipitoisuuden  muuttuminen,

vaikuttaa  neljään  mitattuun  arvoon,  sähkönjohtavuuteen,  virtalähteen  jännitteeseen,

levypakkojen  sähkövirtaan  ja  tulevan  veden  pH-arvoon.  Toisaalta  levypakkojen  sähkö-

virran  ja  virtalähteen  jännitteen  muuttuminen  voivat  olla  myös  merkki  sakkakerroksen

paksuuntumisesta elektrodilevyjen pinnalla.

Syy-seuraus-suhteen  selvittäminen  vaatisi  tiheämpää  mittausväliä,  pidempää  seuranta-

aikaa  ja  mittauksia  useammasta  paikasta.  Tutkimuksessa  esimerkiksi  saapuvan  veden

näytteet  otettiin  pH-säätöaltaasta.  PH-säädin  pyrki  pitämään  pH:n  välillä  7-9  ja

tavoitteeseen  päästäkseen  veteen  lisättiin  rikkihappoa  tai  lipeää.  Niiden  lisääminen

vaikuttaa  myös  veden  sähkönjohtavuuteen,  sillä  rikkihapon  mukana  veteen  liukenee

sulfaatti-ioneja  ja  lipeän mukana  natrium-ioneja.  PH:n  mittaaminen  pH-säätöaltaasta  ei

myöskään kerro koko totuutta saapuvan veden pH:sta.
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Kerätystä  aineistosta  voidaan  pH:n  kasvulla  ja  sähkökoagulaation  tehokkuudella  nähdä

yhteys. Reaktorin jälkeinen korkea pH, oli usein yhteydessä hyvään puhdistustulokseen.

Saapuvan veden hyvä sähkönjohtavuus viittasi usein korkeaan raskasmetallipitoisuuteen.

Sähkönjohtavuuden  väheneminen  käsittelyn  aikana  myös  viittasi  sähkökoagulaation

onnistuneeseen toimintaan. Sakan kertyminen elektrodilevyille oli havaittavissa parhaiten

eroina levypakoille kulkevissa sähkövirroissa.

Tutkimusten  toteuttamiseen  oli  vain  rajatusti  aikaa,  eikä  kattavamman  tutkimuksen

toteuttamiselle  ollut  mahdollisuutta  diplomityön  laajuuden  puitteissa.  Tutkimuksen

mittausten puutteista huolimatta, kerättyä mittaustietoa on runsaasti ja sen perinpohjainen

käsittely vaatii  aikaa ja prosessin tuntemista.  Molempia oli  tutkimuksen suorittamisessa

rajallisesti.  Hyvällä  kemiallisten  prosessien  tuntemuksella  ja  syvällisemmällä  paneutu-

misella  kerättyyn  aineistoon,  olisi  ehkä  mahdollista  löytää  mitatuista  lukuarvoista  ja

reaktorin toiminnasta yksiselitteisemmät syy-seuraus-suhteet.

Tutkimuksesta saatujen lukuarvojen perusteella arvioitiin myös reaktorin teknistaloudel-

lista suorituskykyä. Yksi sähkökoagulaatiolaitteiston kehittämisen syistä on sen mahdol-

lisesti  tuoma  kustannussäästö.  Liitteessä  2  on  esitelty  prototyyppireaktorin  kustannus-

laskelma suoritettujen kokeiden perusteella. Liitteestä käy ilmi, että eniten kustannuksia

puhdistettavaa vesimäärää kohden aiheutuu elektrodilevyistä. Sähkön osuus kustannuksista

on  noin  25  %.  Saman  laskelman  perusteella  voidaan  arvioida,  ettei  sähkökoagulaatio-

laitteisto tuo suoria kustannussäästöjä.

Reaktorin  toimintavarmuus  vaikutti  tutkimusten  perusteella  korkealta.  Muutokset

jäteveden pH:ssa eivät vaikuttaneet merkittävästi puhdistustulokseen. Huomattava nikkeli-

pitoisuuden  kasvu  laski  reaktorin  suorituskykyä,  mutta  toiminta  palautui  normaaliksi

pitoisuuden  laskettua.  Normaalin  toiminnan  palauttaminen  ei  vaatinut  ulkopuolisia

toimenpiteitä. Reaktorin toimintaan vaikuttavia tekijöitä olivat sakan kertyminen anodien

pinnoille ja altaan pohjalle.
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5.3 Suunnittelun tulosten tarkastelu

Suunnitteluun  saatiin  tukea  koereaktorin  kokemuksista,  suoritetuista  tutkimuksista  ja

tutkimalla  sähkökoagulaatiolaitteistoihin  liittyviä  patentteja.  Laitteiston  rakenteeseen

haluttiin kuitenkin löytää uudenlainen ajattelutapa, joka palvelisi erityisesti Pinnoitus Helin

Oy:n  tarpeita.  Suunnittelussa  sovellettiin  järjestelmällistä  koneensuunnittelua.  Sitä

sovellettiin  tarkimmin  ideointivaiheessa.  Aluksi  laitteiston  kokonaistoiminto  jaettiin

osatoimintoihin,  joille  etsittiin  periaateratkaisuja.  Parhaat  periaateratkaisut  valittiin

vertailemalla vaihtoehtoja pisteytyksen avulla.

Yhdisteltäessä  osatoimintoja  yhdeksi  kokonaisuudeksi,  täytyi  osatoimintoihin  tehdä

muutoksia,  jotta  ne  olisivat  yhteensopivia.  Lisäksi  osatoiminnot  sakan  ja  vaahdon

keräämiseksi  olivat  vielä  konseptiasteella,  jotka  vaativat  vielä  tarkempaa  kehittelyä  ja

ideointia. Tässä vaiheessa suunnittelu alkoi edetä luonnollisimmin rakentamalla laitteisto

3D-ympäristössä. Virtuaalisessa kokoonpanossa nähtiin nopeasti osatoimintojen sopivuus

kokonaisuuteen. Samalla nähtiin helposti osatoiminnon puutteet ja muutostarpeet.

Virtuaalisessa  kokoonpanossa  täytyy  jatkuvasti  pitää  mielessä  laitteen  todelliset

mittasuhteet  ja  muut  käytännön  rajoitteet.  Virtuaalisuunnittelussa  ei  välttämättä  tule

ajatelleeksi  laitteiston  käyttäjän  ergonomiaa.  Käsin  liikuteltavien  kappaleiden massa  on

hyvä tarkastaa ajoittain, että ne täyttävät nostamiselle asetetut suositukset. Nostoasennolla

on myös  merkitystä.  Lisäksi  on hyvä tarkistaa  että  tavallinen  ihminen ulottuu kaikkiin

tarvittaviin laitteiston osiin.

Suunnitellussa sähkökoagulaatioreaktorissa käyttäjän ergonomian kannalta hankalinta on

hauenleukaliittimien  kytkeminen  elektrodilevyihin.  Liitin  kytketään  elektrodilevyn

nurkkaan, joka sijaitsee altaan keskellä. Etäisyys altaan reunalta altaan keskelle on noin

750  mm.  Elektrodilevyjen  puhdistimen  käyttömekanismi  ja  avautuva  kansi  kasvattavat

etäisyyttä noin 300 mm ja muodostavat lisäksi reunalle noin 250 mm korkean vallin. 1800

mm pitkä käyttäjä ulottuu kytkemään liittimet kohtuullisella kurottelulla, kuten nähdään

kuvasta 37. Kuvassa kaaret esittävät henkilön käsien liikeratoja ranteen kohdalta. Kuvasta

nähdään,  ettei  hauenleukojen  kytkeminen  välttämättä  onnistu  alle  1800  mm henkilöltä

ilman apuvälineitä.
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Elektrodilevyjen ylänurkkaan kytketään hauenleukojen lisäksi myös levyjen nostamisessa

käytettävä levytarrain.  Tarrain roikkuu nostimessa, joten käyttäjän ei  tarvitse kannatella

noin  1,5  kg  painoista  tarrainta  itse,  vaan  ainoastaan  ohjata  se  paikoilleen  tai  irrottaa

levystä.  Kuvasta  37  nähdään  myös,  että  käyttäjän  tarvitsee  kurottautua  altaan  ylle,

ohjatakseen elektrodilevyn nurkan altaan reunassa olevaan uraan.

Kuva 37. Reaktorin kunnossapidon ergonomia.

Reaktorin  toimintavarmuuden  arviointi  perustuu  pitkälti  prototyypistä  saatuihin

kokemuksiin. Täysin vastaavaa reaktoria ei kuitenkaan ole koskaan rakennettu, joten on

mahdollista ettei kaikkia toimintaan vaikuttavia tekijöitä ole otettu huomioon. Prototyypin

perusteella kriittisin toimintaan vaikuttava tekijä on sakan kertyminen anodien pinnalle.

Anodien puhtaana pysymistä varten kehitettiin kaavin, jonka tarkoitus on puhdistaa pinta

mekaanisesti.  Kaapimen  toimintavarmuutta  käytännössä  on  kuitenkin  vaikea  arvioida

ennen käytöstä saatuja kokemuksia.

Kaavin  on  suunniteltu  osaksi  elektrodilevyjen  päälle  tulevia  virtauksenohjauslevyjä.

Kaapimet on siten poistettavissa yksitellen altaasta huoltoa varten, mikäli niissä ilmenee

ongelmia. Kaapimet poistetaan altaasta, puhdistetaan ja huolletaan aina levyjen vaihdon

yhteydessä.  Mikäli  kaapimissa  ilmenee  suunnittelusta  johtuvia  säännöllisiä  vikoja,  on

niiden  rakenne  mahdollista  suunnitella  uudelleen  ilman  reaktorialtaaseen  tai  muihin

reaktorin osiin tehtäviä merkittäviä muutoksia.



69

Vaahdon  keräämiseen  löydettiin  tehokkaalta  vaikuttava  ratkaisu.  Vaahdon  kerääminen

alipaineella  säästää tilaa  altaan reunoilta,  verrattuna esimerkiksi mekaanisiin  kaapimiin.

Lisäksi  ratkaisussa  ei  ole  liikkuvia,  tai  huoltoa  vaativia  osia  reaktorin  välittömässä

läheisyydessä.  Reaktorin  peittävä  kansi  tehostaa  imun  vaikutusta,  mutta  myös  samalla

tekee  reaktorista  turvallisemman.  Kansi  tekee  reaktorista  myös  viimeistellymmän

näköisen.  Reaktorista  olisi  mahdollista saada vielä  kompaktimman ja viimeistellymmän

näköinen, kun vaahdon keräyksen imuputket peitettäisiin levyllä tai  putket korvattaisiin

kiinteällä kanavarakenteella.

Sakan keräämiseen ei löydetty täysin kaikki toiveet täyttävää kustannustehokasta ratkaisua.

Altaan pohjalla oleva keräysputki on toimintavarma, yksinkertainen ja kustannustehokas

ratkaisu,  mutta  jätevedellä  on  mahdollisuus  virrata  putken  välityksellä  elektrodilevyjen

ohitse.  Ohi  virtaavan  veden  määrä  on  kuitenkin  kokonaisvirtaamaan  verrattuna  pieni.

Lisäksi  jakamalla  keräysputki  kolmeen  yksikköön  takaa  sen  että  jätevesi  ei  pääse

kiertämään koko reaktorin ohitse.

Tärkeimpiä  suunnittelun lähtökohtia oli toimintavarmuuden lisäksi kustannustehokkuus.

Suurimmat kustannukset aiheutuvat elektrodilevyistä, mikä ilmenee liitteen 2 kustannus-

laskelmasta.  Laskelman  lisäksi  kustannuksia  syntyy  reaktorin  huoltamisesta.  Reaktorin

huoltoon kuuluu 12 vaihetta,  reaktorin tyhjentäminen,  reaktorin sähkökytkentöjen irrot-

taminen, puhdistusmekanismin irrottaminen, kansien avaaminen, reaktorin huuhteleminen,

virtauksenohjauslevyjen  poistaminen,  käytettyjen  anodien  poistaminen,  uusien  anodien

asentaminen, virtauksenohjauslevyjen asentaminen, kansien sulkeminen, puhdistusmeka-

nismin kiinnittäminen ja sähköjohtimien liittäminen. Koko huoltoprosessiin kuluu aikaa

arviolta  noin  1,5  h.  Huoltaminen  työllistää  kaksi  henkeä,  eli  miestyötunteja  kuluu

kaikkiaan kolme.

Huoltokustannusten  vähentämiseksi,  valittiin  reaktorissa  käytettävien  elektrodilevyjen

paksuudeksi  8  mm.  Koereaktorin  elektrodilevyt  olivat  paksuudeltaan  4  mm.  8  mm

elektrodilevyn käyttöikä on arviolta kolme viikkoa, kun 4 mm levyllä se on noin viikon.

Käsin kasattavista levypakoista luovuttiin ja reaktorissa päätettiin käyttää kookkaampia ja

siten  myös  raskaampia  levyjä,  jotka  lasketaan  altaaseen  yksitellen  nosturin  avulla.

Elektrodilevyjen asentamista helpotettiin kääntämällä levyt 45° kulmaan.



70

Elektrodilevyjen  kääntäminen  45°  kulmaan  kasvatti  myös  niiden  tehollista  pinta-alaa.

Tehollinen pinta-ala on levyn veden alapuolinen pinta-ala. Sähkö saadaan johdettua levylle

pinnalle jäävästä yhdestä nurkasta. Levyn koko muu pinta-ala saadaan hyötykäyttöön ja

neliön muotoisen levyn leikkauskustannukset  ovat matalat.  Ratkaisu parantaa elektrodi-

levyjen  kustannustehokkuutta  verrattuna  prototyypissä  käytettyihin  laserleikattuihin

levyihin.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä  työssä  kehitetty  sähkökoagulaatiolaitteisto  saavutti  kohtuullisesti  sille  asetetut

tavoitteet. Tärkeimpänä tavoitteena oli saavuttaa nykyistä kemiallista jätevedenpuhdistus-

laitteistoa  parempi  toimintavarmuus.  Suoritettujen  tutkimusten  perusteella  sähkökoa-

gulaatioprosessin toimintavarmuus on kemiallista prosessia parempi. Sähkökoagulaatio ei

ole herkkä jäteveden pH:n eikä raskasmetallipitoisuuksien muutoksille, toisin kuin kemial-

linen jätevedenkäsittelyprosessi. Sähkökoagulaatio on myös itsekorjautuva, kun jäteveden

muutokset palaavat poikkeavasta tilanteesta normaaliksi.

Sähkökoagulaation  toivottiin  olevan  myös  kemiallista  prosessia  kustannustehokkaampi

vaihtoehto.  Tutkimusten  perusteella  sähkökoagulaation  suorat  käyttökustannukset  ovat

kuitenkin  korkeammat  tai  vastaavat,  kuin  kemiallisella  jätevedenpuhdistuksella.

Tarkemman varmuuden saamiseksi täytyy sähkökoagulaatiota tutkia vielä lisää. On hyvin

mahdollista, ettei sähkökoagulaatioreaktoria saatu tässä työssä optimoitua vielä parhaalle

mahdolliselle tasolle.

Sähkökoagulaatiolaitteiston  mekaanisessa  suunnittelussa  saavutettiin  hyviä  tuloksia.

Suunnittelussa  keskityttiin  huollettavuuteen  ja  huomioitiin  käyttöhenkilökunnan

ergonomia. Reaktorin huoltoon viikoittain kuluva aika on lyhempi, kuin tavoiteltu kaksi

henkilötyötuntia. Lyhyempi huoltoaika on valtaosin paksumpien elektrodilevyjen ansiota,

sillä  ne pidentävät  huoltovälin yhdestä  viikosta  kolmeen.  Alkuperäinen elektrodilevyjen

paksuus oli 4 mm ja suunnitellussa reaktorissa paksuus on 8 mm.

Suurin osa laitteiston käyttökustannuksista syntyy liukenevista anodeista, kuten nähdään

liitteenä  2  olevasta  kustannuslaskelmasta.  Elektrodilevyjen  kustannus  on sitä  pienempi,

mitä  suurempi  osa  levyistä  saadaan  käytettyä  hyödyksi.  Suunnitellussa  reaktorissa

elektrodilevyt käännetään 45° kulmaan, jolloin vain yksi nurkka jää veden pinnalle ja siten

hyödyntämättä.  Veden  pinnalle  jäävään  nurkkaan  voidaan  kytkeä  sähköliitin,  jolla

sähkövirta  johdetaan levylle.  Levy pysyy myös nostettaessa hyvin tasapainossa,  kun se

nostetaan kulmasta. Ratkaisu helpottaa siten myös laitteiston huoltoa ja laskee välillisesti

kustannuksia.
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Sakan ja vaahdon keräämiseen löydettiin toimivat ratkaisut, mutta prototyypistä saatujen

kokemusten perusteella veteen jäävää sakkaa ei saada laskeutettua kokonaan reaktorissa.

Laskeutukseen  tarvitaan  siten  edelleen  erillistä  laskeutusallasta  tai  muuta  vastaavaa

erottelumenetelmää.  Vodaflo  Oy:n  tekemän  selvityksen  mukaan  saostumista  voidaan

nopeuttaa lisäämällä veteen mineraaleja. Niiden avulla saostuminen voidaan saada aikaan

jo reaktorissa. Mineraalin käyttö vaatii kuitenkin lisätutkimuksia.

Tämän  työn  perusteella  voidaan  sähkökoagulaatiolla  todeta  olevan  potentiaalia  ja

mahdollisuus haastaa kemiallinen jätevedenpuhdistus. Sähkökoagulaatio vaatii  kuitenkin

vielä  lisää  tutkimus-  ja  kehitystyötä,  jotta  prosessi  saadaan  optimoitua  parhaalle

mahdolliselle tasolle. Itse reaktorin rakenteeseen löydettiin tässä työssä toimivia ratkaisuja,

joita ei tiettävästi ole aiemmin käytetty sähkökoagulaatiossa.
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Viitattujen tutkimusten tulokset taulukoituna



Liite II, 2 

Prototyyppilaitteiston käyttökustannuslaskelma
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