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Suomessa on monia rehevöityneitä järviä, joista osa kärsii hapen puutteesta. Järvien hapetus
on yksi tapa hoitaa niiden tilaa paremmaksi. Aurinkovoimalla toimiva vedenpumppauslautta
toimii alusveden kierrätyshapettimen periaatteella pumpaten hapekasta pintavettä hapen
puutteesta kärsivään pohjan alusveteen. Tässä kandidaatin työssä taustoitetaan, millä tavalla
hapetus parantaa järven tilaa. Työn tavoitteena on tehdä suunnitelma pumppauslautan yleisestä toteutuksesta. Työssä tutkitaan eri valmistus- ja toteutustapoja ja selvitetään lautan
osille valmiit komponentit tai mahdolliset valmistajat. Osien valmistajien kanssa käydään
keskustelua parhaimman toteutuksen löytämiseksi. Lautalle valitaan sopivankokoinen aurinkovoimala käyttäen tuotannon arvioinnissa apuna toisen aurinkovoimalan tuotantotietoja.
Lisäksi lasketaan tulevaisuudessa mahdollisesti valmistuvan pumppauslautan todennäköisimmän sijoituspaikan hapetustarve ja lautan hapetuskyky.

Työn tuloksena syntyi suunnitelma pumppauslautan toteutuksesta. Lautalle ja pumpun osille
selvitettiin varteenotettavat valmistajat tai toimittajat. Aurinkovoimalalle saatiin mitoitettua
sopiva koko ja pumpun ohjaukseen löydettiin sopiva taajuusmuuttaja. Pumppauslautan mahdollisen sijoituspaikan hapetustarve ja yhden pumppauslautan hapetuskyky saatiin laskettua.
Selvisi, että pumppu kuluttaa vähän energiaa pumppaamaansa vesimäärään nähden. Tämän
työn tuloksena syntyneiden suunnitelmien pohjalta on helppo lähteä jatkokehittämään lauttaa käytännön toteutukseen asti.
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There are many eutrophic lakes in Finland, some of which suffer from lack of oxygen. The
oxygenation of the lakes is one of ways to refurbish their condition better. A water pumping
floating platform works on the principle of a hypolimnetic oxygenation method. It pumps
oxygenated surface water into hypolimnion which suffers from the lack of oxygen. This
Bachelor’s thesis explains how oxygenation improves the condition of the lake. The aim of
the thesis is to plan the general implementation of the pumping platform. Different manufacturing and implementation methods are compared and possible manufactures or readymade components are investigated. Discussions are being held with the manufacturers of
parts to find the best implementation for the platform. A suitable sized solar power plant is
selected using the power production data of another solar power plant. Furthermore, the
oxygenation need of the most probable location for the platform that will possibly be
finished in the future and the oxygenation capacity of the platform are calculated.

As a result of the work, a plan for the implementation of the pumping floating platform was
born. Worthy manufactures and suppliers for the platform and the parts of the pump were
found. A suitable sized solar power plant was measured and a suitable frequency converter
was found to control the pump. The oxygenation need of the possible location of the
pumping platform and oxygenation capacity of the pumping platform were calculated. It was
found that the pump consumes little energy compared to the amount of water pumped. Based
on the resulting plans of this thesis, it is easy to go on and further develop the floating platform into practical implementation.
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1. JOHDANTO
Suomessa monien rehevöityneiden järvien pohjasyvänteet kärsivät happikadosta lopputalvesta ja loppukesästä. Runsas ravinnepitoisuus lisää järven hajottajatoimintaa ja hapenkulutusta. Talvisin jääkansi estää hapen liukenemisen ilmasta veteen, jolloin lopputalvella järven
hajottaja- ja mikrobitoiminta saattaa kuluttaa pohjan hapen loppuun. Kesäisin veden lämpötilakerrostuneisuus estää tai ainakin vaikeuttaa tuulta sekoittamasta hapekasta pintavettä
pohjalle alusveteen, jolloin pohjan happitilanne huononee. Vähähappisuus ja hapettomuus
lisäävät fosforin vapautumista pohjasedimenteistä veteen, jolloin syntyy sisäistä kuormitusta. Sisäisen kuormituksen kasvu lisää järven perustuotantoa eli kasviplanktonin tuotantoa,
joka puolestaan lisää hajottajatoimintaa ja hapenkulutusta. Syntyy noidankehäilmiö, joka
entisestään pahentaa rehevöitymiskehitystä. (Eloranta 2005)
Vedenlaadultaan heikon vesistön tilan palauttaminen ennalleen vaatii kokonaisvaltaisia kunnostustoimia. Biomanipulaatio eli kalakantoja ohjaava ravintoketjukunnostus on yksi keino
pienentää järven sisäistä kuormitusta. Toisena merkittävänä kunnostustoimena on hapetus.
Hapetus tarkoittaa koko järven vesimassan tai alusveden happipitoisuuden lisäämistä. Hapetus voi olla ilman hapen liuottamista veteen, jolloin puhutaan ilmastuksesta, hapekkaan
päällysveden johtamista alusveteen tai hapen lisäämistä veteen kemikaalina. Kun hapekasta
päällysvettä johdetaan järven pohjalle, puhutaan alusveden kierrätyshapetuksesta. Kun taas
kesäinen veden lämpötilakerrostuneisuus puretaan, puhutaan täyskiertohapetuksesta. (Lappalainen & Lakso 2005)

Suomalainen kierrätyshapetusmenetelmä Mixox on yleisin Suomessa käytetty kierrätyshapetusmenetelmä ja samalla kerrostuneisuuden säätelijä (Lappalainen & Lakso 2005). Menetelmässä potkuripumppu pumppaa hapekasta pintavettä pressukangassukkaa pitkin alusveteen. Mixox-hapettimet eivät ole täysin itsenäisiä yksiköitä, koska saavat käyttöenergiansa
ulkoisesta sähköverkosta. Aurinkovoimalla toimiva vedenpumppauslautta ratkaisee tämän
ongelman, koska sen sijoituspaikkaa ei ulkoisen sähköverkon saatavuus rajoita. Koska Suomessa on arvioitu olevan yli 1500 kunnostuksen tarpeessa olevaa järveä (Sammalkorpi &
Sarvilinna 2010) ja hapetustarvetta olevan yhteensä noin 1000 km2 kokoisella alueella (Lappalainen & Lakso 2005), hapetuslaitteille olisi käyttöä.
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1.1

Työn tavoitteet

Työn tavoitteena on alustavasti ideoida ja suunnitella ajoittain laajoistakin sinileväkukinnoista kärsivälle Pien-Saimaalle aurinkovoimalla toimiva vedenpumppauslautta, jonka tarkoituksena on pumpata järvellä hapekasta pintavettä vähähappiseen tai happikadosta kärsivään pohjasyvänteeseen. Työssä taustoitetaan, miten ja miksi tämän kaltaisesta pumppauslautasta on hyötyä järven rehevöitymisen estämisessä ja tilan parantamisessa ja selvitetään,
millä lailla pumppauslautta kannattaa toteuttaa. Työssä valitaan sopivan kokoinen aurinkovoimala lautalle ja tutkitaan ja vertaillaan mahdollisia valmistus- ja toteutustapoja sekä selvitetään eri osille valmistajat tai valmiit komponentit. Lisäksi lasketaan pumppauslautan
mahdollisen sijoituspaikan hapetustarve ja lautan hapetuskyky.

1.2

Tutkimusmenetelmät

Lautan aurinkovoimalan tuotannon arvioinnissa käytetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston oman aurinkovoimalan tuotantotietoja hyväksi. Tuotantotietoja verrataan voimalan
nimellistehoon, jolloin saadaan lautan voimalan tuotannolle arvio. Eri osien valmistajiin tai
toimittajiin ollaan yhteydessä ja heidän kanssa käydään keskustelua lautan parhaimman toteutuksen saavuttamiseksi.
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2. HAPETUS
Vesistön hapetusta tehdään kahdesta keskeisestä syystä. Hapetus pienentää ja ehkäisee vesistön sisäistä kuormitusta. Usein pitkään jatkunut ulkoinen kuormitus eli ravinteiden valuminen vesistöön saa aikaan myös sisäistä kuormitusta. Ravinnepitoisuuden kasvaessa hajottajatoiminta ja hapenkulutus lisääntyvät. Hapen vähenemisestä johtuen järven pohjasedimenttiin varastoitunut fosfori alkaa vapautua eliöiden käyttöön lisäten entuudestaan rehevyyttä ja hapenkulutusta. Toiseksi hapetus tukee ravintoketjukunnostusta. Ravintoketjukunnostus tarkoittaa särkikalakannan pienentämistä tehokalastuksen ja petokalojen istutuksen
avulla. Hapetus parantaa petokalojen elinoloja ja näin tukee ravintoketjukunnostusta, koska
petokalat sietävät huonommin hapen puutetta kuin särkikalat (Ympäristö).

Hapetuksella myös edistetään typen ja hiilen tervettä kiertoa. Hapetus ehkäisee anaerobisia
eli hapettomia prosesseja ja haitallisten yhdisteiden, kuten ammoniumin ja rikkivedyn syntymistä. Lisäksi täyskiertohapetuksella, jossa koko vesimassa saatetaan kiertoon, pyritään
vaihtamaan haitallinen sinilevä muihin leviin. Kun levä joutuu vedenkierron mukana syvälle
valon ulottumattomiin, levän kasvu pysähtyy. (Lappalainen & Lakso 2005)

2.1

Tärkeimmät hapetusmenetelmät

Alusveden hapetusta lisäämällä happea veteen käytetään erityisesti silloin, kun järven omat
happivarannot eivät ole riittävät kierrätyshapetukseen, esimerkiksi talvella. Vesi-Eko Oy:n
kehittämä Visiox-suihkuhapetin pumppaa alusvettä pinnalle suihkutettavaksi osasuihkuina
yläaltaaseen. Suihkutuksen aikana veteen liukenee ilmasta happea. Vesi palaa yläaltaasta
alusveteen, jolloin veden kerrostuneisuus säilyy. Kuvassa 2.1 on esitetty laitteen toimintaperiaate. Menetelmä säilyttää järven kerrostuneisuuden.
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Kuva 2.1. Visiox-suihkutushapettimen toimintaperiaate. Laite pumppaa pohjasta alusvettä pinnalle ilmasta
suihkutuksen avulla hapetettavaksi ja palauttaa hapetetun veden takaisin alusveteen. (Lappalainen & Lakso
2005).

Kierrätyshapetuksessa käytetään järven omia happivarantoja alusveden hapetukseen. Pinnalta johdetaan hapekasta vettä alusveden sekaan. Kierrätyshapetustavat voidaan jakaa alusveden kierrätyshapetukseen ja täyskiertohapetukseen. Alusveden kierrätyshapetus muuttaa
lievästi järven kerrostuneisuutta ja alusveden tilavuus kasvaa jonkin verran. Alusveden kierrätyshapetusta käytetään syvissä järvissä.

Sen sijaan täyskiertohapetus säätelee voimakkaasti lämpötilakerrostuneisuutta ja sitä käytetään keskisyvissä ja matalahkoissa järvissä, jossa lämpötilakerrostuneisuus voi olla epämääräinen. Täyskiertohapetus purkaa kokonaan lämpötilakerrostuneisuuden ja saattaa järven
täyskiertoon ennen kuin järven pohja menee kokonaan hapettomaksi. Vesi-Eko Oy:n Mixoxhapetin on yleisin kierrätyshapetin, jota Suomessa käytetään. Kuvassa 2.2 on esitetty kierrätyshapettimen toimintaperiaate.
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Kuva 2.2. Kierrätyshapettimen toimintaperiaate. Syvissä järvissä se muuttaa hiukan kerrostuneisuutta, kun taas
keskisyvissä ja matalahkoissa järvissä se säätelee kerrostuneisuutta voimakkaasti. (Lappalainen & Lakso
2005).

Työssä suunniteltava pumppauslautta toimii alusveden kierrätyshapetuksen tavoin. Lautan
pumppu pumppaa hapekasta pintavettä järven pohjalle alusveden sekaan parantaen pohjan
happitilannetta.

2.2

Vesistön hapetustarpeen arviointi

Ennen kuin mitään vesistöä aletaan hapettaa, tulee vesistön nykytilanne ja hapetustarve arvioida ensin. Vesistön todellinen hapetustarve voidaan arvioida seuraavalla yhtälöllä (Lappalainen & Lakso 2005)
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d𝑂2 𝐾𝑟d𝑂2
𝐻𝑇 = 𝐵𝑎 ∙ (
−
) ∙ 𝑉ℎ ,
d𝑡
d𝑡

(2.1)

jossa HT on todellinen hapetustarve vuorokaudessa (kg/d happea), Ba mikrobiaktiivisuuden
kohoamiskerroin, d𝑂2 /d𝑡 havaittu alusveden happipitoisuuden alenemisnopeus vuorokaudessa (mg/(ld)), 𝐾𝑟d𝑂2 /d𝑡 kriittinen alusveden happipitoisuuden alenemisnopeus vuorokaudessa (mg/(ld)) ja Vh alusveden tilavuus tuhansissa kuutioissa (1000 m3). Mikrobiaktiivisuuden kohoamiskerroin kuvaa, kuinka paljon mikrobien ja muiden eliöiden hapenkulutus
kasvaa, kun veden happipitoisuus kohoaa. Kerroin on yleensä 1,5–4. Kesällä kerroin on suurimmillaan eli noin 2–4, talvella pienempi.

2.3

Riutanselkä Pien-Saimaalla

Pien-Saimaa on Saimaan vesistön eteläisin osa. Pien-Saimaa on rikkonainen ja osin eriytynyt
vesistö, jossa veden vaihtuvuus on hidasta, teoreettisesti noin 4,5 vuotta (Pien-Saimaa a).
Läntinen Pien-Saimaa rajautuu lännessä Savitaipaleeseen ja etelässä ja pohjoisessa Salpausselkiin. Idässä Vehkataipaleen maakangas erottaa Pien-Saimaan länsi- ja itäosan. Läntinen
Pien-Saimaa voidaan vielä jakaa läntiseen ja itäiseen osaan, joita erottaa toisistaan Taipalsaaren tie. Riutanselkä on iso selkä läntisen Pien-Saimaan länsiosassa.

Pien-Saimaan veden laatu on huonontunut hiljalleen viime vuosikymmenien aikana. Erityisesti tämä on ollut havaittavissa 1980-luvulta lähtien. Laajat leväkukinnot ovat yleistyneet
ja muutamat selät kärsineet happivajeesta ja -kadosta (Pien-Saimaa a).

Riutanselkä on esimerkki tyydyttävässä kunnossa olevasta vesistöstä, jota vaivaavat pohjaveden happikadot lähinnä loppukesäisin. Riutanselällä esiintyy voimakasta kerrostuneisuutta ja kesäaikaista alusveden hapettomuutta. Seurauksena ovat välillä voimakkaatkin elosyyskuiset sinileväesiintymät.

Riutanselällä on mitattu veden happipitoisuuksia ja lämpötiloja muutamana viime vuotena
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hankkimalla automaattisella mittauslautalla. Alla
olevissa kuvissa 2.3, 2.4 ja 2.5 on esitetty Riutanselän happipitoisuudet kesien 2010, 2011
ja 2012 aikana ja kuvassa 2.6 lämpötilat kesän 2012 aikana yhden, kahdeksan ja seitsemäntoista metrin syvyydessä (Pien-Saimaa b) (Aura, R.).
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Kuva 2.3. Riutanselän happipitoisuus kesällä 2010 yhden, kahdeksan ja 17 metrin syvyydestä mitattuina. Alusvesi menee kokonaan hapettomaksi elokuun alkuun mennessä.

Kuva 2.4. Riutanselän happipitoisuus kesällä 2011 yhden, kahdeksan ja 17 metrin syvyydestä mitattuina. Alusvesi menee kokonaan hapettomaksi jo heinäkuun puolivälissä.
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Kuva 2.5. Riutanselän happipitoisuus kesällä 2012 yhden, kahdeksan ja 17 metrin syvyydestä mitattuina. Alusvesi menee kokonaan hapettomaksi 22.7. – 28.7.

Kuva 2.6. Riutanselän lämpötila kesällä 2012 yhden, kahdeksan ja 17 metrin syvyydestä mitattuina. Keskellä
mittausjaksoa puuttuu mittausdataa laitehäiriön vuoksi.

Riutanselällä pohjan happi alkaa vähetä keväisen täyskierron jälkeen. Yleensä heinäkuun
loppupuolella happi on jo loppunut kokonaan. Elokuun ja osan ajan syyskuusta ennen syksyistä täyskiertoa pohja on ollut hapeton. 2012 lämpötilan mittauksessa on ollut häiriötä välillä, mutta kuvaajasta näkyy, että lämpötilakerrostuneisuus on ainakin osittain purkautunut
elokuun lopulla. Saman vuoden happipitoisuuden kuvaajasta näkyy, että myös pohjan happipitoisuus on parantunut samaan aikaan. Suurin hapetustarve näyttää siis olevan heinä- ja
elokuun aikana.

14
Happipitoisuus ei saisi laskea alle 5 mg/dm3, jotta hapen vähyys ei rajoittaisi pohjasedimentin ylimmässä yhden senttimetrin paksuisessa kerroksessa tapahtuvaa hajotusta (Lappalainen
& Lakso 2005). Kuvista 2.3, 2.4 ja 2.5 nähdään, että Riutanselällä pintaveden happipitoisuus
on ollut 8–10 mg/dm3. Tällöin sallittu happipitoisuuden alenema on noin 4 mg/dm3. Jos oletetaan kesäkerrostuneisuusajaksi 100 vuorokautta, sallittu hapen alenemisnopeus vuorokautta kohti on silloin 0,04 mg/(dm3d). Kuvan 2.3 kuvaajasta luetaan, että pohjan happipitoisuus on laskenut 8 mg/dm3 -pitoisuudesta hapettomaksi noin 50 päivässä eli havaittu happipitoisuuden alenemisnopeus on ollut 0,16 mg/(dm3d). Kuvasta 2.4 vastaavalla tavalla saadaan happipitoisuuden alenemisnopeudeksi noin 0,2 mg/(dm3d).

Läntisen Pien-Saimaan Riutanselän hapetussuunnitelman luonnoksen (Kauppinen & Saarijärvi, 2011) mukaan Riutanselän selännealueen, mukaan lukien Keuruuselkä ja Valkeisselkä, yli kymmenen metriä syvien alueiden pinta-ala on 4,67 km2 ja veden tilavuus
13 240 000 m3. Tätä tilavuutta on käytetty kyseisessä raportissa alusveden tilavuutena. Alusvesi siis rajoittuu pohjan ja pinnasta kymmenen metrin syvyydessä olevan vesikerroksen
välille, jolloin alusvesikerroksen paksuus vaihtelee pohjan syvyyden mukaan. Keskimääräinen alusvesikerroksen paksuus tuolla 4,67 km2 kokoisella alueella on 2,8 metriä. Sen sijaan
yli 15 metriä syviä alueita on 0,72 km2. Kuvassa 2.7 on esitetty Riutanselän syvyyskartta,
josta nähdään, että syvin kohta on noin 19 metrin syvyinen ja laajalla alueella syvyys on 1415 m.
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Kuva 2.7. Riutanselän syvyyskartta. Sisältää Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjan ja Liikenneviraston merikartat syvyystiedot –aineistoja 5/2017. (Paikkatietoikkuna)

Arvioidaan 13 240 000 m3 tilavuuden avulla koko Riutanselän selännealueen hapenkulutusta ja -tarvetta. Oletetaan myös mikrobiaktiivisuuden kohoamiskertoimen olevan kaksi.
Tällöin yhtälön (2.1) mukaan Riutanselän hapetustarpeeksi saadaan

𝐻𝑇 = 2 ∙ (0,2

𝑚𝑔
𝑚𝑔
− 0,04
) ∙ 13 240 000 𝑚3 = 4237 𝑘𝑔/𝑑 .
3
𝑑𝑚 ∙ 𝑑
𝑑𝑚3 ∙ 𝑑

Nähdään, että vuorokaudessa happea pitää siirtää yli 4000 kg. Arvio on saman suuruinen
kuin edellä mainitussa hapetussuunnitelmassakin. Jos mikrobiaktiivisuuden kohoamiskerroin on suurempi, myös hapetustarve on suurempi. Riutanselällä pintaveden happipitoisuus
on noin 9 mg/dm3, jolloin vettä pitää pumpata (4237 kg/d) / (9 mg/dm3) ≈ 471 000 m3/d.
Pumppauslautalla kuuden tunnin päivittäisellä toiminta-ajalla tämä tarkoittaisi noin 22 m3/s
virtaamaa. Virtaama on liian suuri toteutettavaksi yhdellä vedenpumppauslautalla, eikä siinä
olisi järkeäkään, koska kyseessä on niin laaja alue, että pumpun vaikutusalue ei yltäisi koko
alueelle.
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Lasketaan, kuinka suuri hapetustarve on yli 15 metriä syvillä alueilla. Niiden pinta-ala on
0,72 km2 ja jos oletetaan tässäkin alusveden keskimääräiseksi paksuudeksi sama kuin yli 10
metriä syvien alueiden, alusveden tilavuudeksi saadaan 2,8 m ∙ 720 000 m2 = 2 016 000 m3.
Hapetustarpeeksi saadaan tällöin

𝐻𝑇 = 2 ∙ (0,2

𝑚𝑔
𝑚𝑔
− 0,04
) ∙ 2 016 000 𝑚3 = 645 𝑘𝑔/𝑑 .
3
𝑑𝑚 ∙ 𝑑
𝑑𝑚3 ∙ 𝑑

Tämä vastaa 71 680 m3/d virtaamaa, joka on kuuden tunnin päivittäisellä toiminta-ajalla 3,3
m3/s. Voi olla, että tämäkin virtaama on liian suuri toteuttavaksi yhdellä pumppauslautalla,
mutta se selviää jäljempänä.

Riutanselkä on haasteellinen paikka tuuliolojen puolesta, koska Riutanselällä on jopa kahdeksan kilometrin mittainen tuuliväli. Tästä syystä Riutanselälle ei voi asentaa välttämättä
niin isoa lauttaa, johon mahtuisi riittävän tehoinen aurinkovoimala lasketun hapetustarpeen
kattamiseksi. Noin alle 50 m2 kokoisen lautan saa vielä järkevästi ankkuroitua, mutta sitä
suurempien lauttojen ankkurointi olisi todella haastavaa. Tämän kokoiselle lautalle saa noin
4-5 kW aurinkovoimalan.
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3. AURINKOVOIMALA
Vedenpumppauslautta saa käyttövoimansa pumpun pyörittämiseen lautan kannella olevasta
aurinkovoimalasta. Arvioidaan seuraavaksi, miten paljon lautan voimala pystyy tuottamaan
sähköä.

3.1

Tuotannon arviointi

Pumppauslautan aurinkovoimalan tuotannon arvioinnissa käytetään apuna Lappeenrannan
teknillisen yliopiston tasakattoaurinkovoimalan tuotantotietoja. Tuotantotietoja verrataan
voimalan kokoon ja tietoja skaalataan lautan voimalan kokoluokkaan. Lautan suunniteltu
sijoituspaikka Riutanselkä sijaitsee vain kymmenen kilometrin päässä yliopiston tasakattovoimalasta, joten tasakattovoimalan tuotantotietojen avulla saadaan hyvä arvio lautan voimalan tuotannosta. Yliopiston tasakattovoimalan teho on 51,5 kW ja paneelit on suunnattu
etelään 15 asteen elevaatiokulmassa. Tiedot on haettu yliopiston verkkosivuilta (LUT).

Tutkitaan tarkemmin, miten LUT:n tasakattovoimala on tuottanut aurinkoisuudeltaan erilaisina päivinä. Enimmillään tasakattovoimala on tuottanut 6.7.2015 jopa yli 340 kWh. Se on
harvinaisen paljon, sillä kolmensadankaan kilowattitunnin päivätuotannot eivät ole kovin
yleisiä. Vuoden 2014 elokuussa keskimääräinen päivätuotanto on ollut 180 kWh. Alla olevissa kuvissa 3.1, 3.2, 3.3 ja 3.4 esitellään voimalan erilaisia päivätuotantoprofiileja, joissa
energiantuotanto on vaihdellut reilusta 150 kWh:sta yli 300 kWh:iin. Tuotantoprofiilit ovat
heinä- ja elokuun ajalta, jolloin hapetustarve on suurimmillaan.

Kuva 3.1. Tasakattovoiman päivätuotanto 154,3 kWh 18.8.2014.
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Kuva 3.2. Tasakattovoimalan päivätuotanto 183,3 kWh 28.8.2014.

Kuva 3.3. Tasakattovoimalan päivätuotanto 239,5 kWh 7.8.2015.

Kuva 3.4. Tasakattovoimalan päivätuotanto 303,7 kWh 21.7.2015.

Kuvista nähdään, että 51,5 kW tasakattovoimala ei ole saavuttanut nimellistehoaan ja enimmilläänkin vain hetkittäin noin 45 kW tehon eli hiukan alle 90 % nimellistehostaan.
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Tässä vaiheessa suunnittelua pumppua pyörittävän moottorin nimellistehona on kaksi kilowattia. Moottorin nimellisteho on merkittävästi pienempi kuin aurinkovoimalan nimellisteho, koska aurinkovoimala ei saavuta välttämättä oikein aurinkoisenakaan hetkenä nimellistehoaan vaan teho on suurimman osan ajasta selvästi pienempi kuin nimellisteho. Pumppua halutaan pyörittää keskimäärin ainakin kuusi tuntia nimellisteholla päivässä eli päivätuotannon on oltava vähintään 12 kWh.

Lautan voimalan tuotannolle saadaan arvio, kun verrataan yliopiston tasakattovoimalan tuotantoja ja nimellistehoa lautan voimalan nimellistehoon yhtälön
𝐸𝑡𝑘𝑣 𝐸𝑙𝑣
=
,
𝑃𝑡𝑘𝑣 𝑃𝑙𝑣

(3.1)

mukaisesti, jossa Etkv on tasakattovoimalan tuotanto ja Ptkv teho sekä Elv lautan voimalan
tuotanto ja Plv teho. Lasketaan yhtälön (3.1) avulla, kuinka paljon 4 kW ja 4,5 kW voimalat
tuottaisivat aurinkoisuudeltaan erilaisina päivinä. Taulukkoon 3.1 on koottu tuotantolukemat.
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Taulukko 3.1. 4 kW ja 4,5 kW voimaloiden tuotannot ja keskimääräiset tuotantotehot kahdeksan tunnin tuotantoajalla tuotannoltaan erilaisina päivinä.
LUT:n 51,5

4 kW voima-

keskimää-

4,5 kW voi-

keskimää-

kW tasakat-

lan tuotanto

räinen tuo-

malan tuo-

räinen tuo-

tovoimalan

[kWh]

tantoteho 8

tanto [kWh]

tantoteho 8

päivätuo-

h päivittäi-

h päivittäi-

tanto [kWh]

sellä tuotan-

sellä tuotan-

toajalla

toajalla

[kW]

[kW]

keskimääräinen päivä

154,3

12,0

1,5

13,5

1,7

alku- ja loppukesästä

183,3

14,2

1,8

16,0

2,0

keskimääräinen kesä-

211,9

16,5

2,1

18,5

2,3

päivä

236,2

18,3

2,3

20,6

2,6

hyvä, oikein aurinkoi-

271,1

21,1

2,6

23,7

3,0

nen päivä

303,7

23,6

3,0

26,5

3,3

Taulukosta 3.1 voidaan päätellä, että keskimääräisenä kesäpäivänä 4 kilowatin voimalan
keskiteho kahdeksan tunnin tuotantoajalla on reilun 2 kilowatin luokkaa. Alku- ja loppukesästä lukemat ovat hiukan pienemmät. Hyvinä, oikein aurinkoisina päivinä voimalan
keskiteho voi nousta yli 3 kilowatin. Nimellisteholtaan 4 kilowatin voimalassa riittää siis
tehoa pumpun pyörittämiseksi touko-elokuussa noin 6–8 tunnin ajaksi, joten 4 kilowatin
tehoinen voimala vaikuttaa järkevän ja riittävän tehoiselta pumpun pyörittämiseksi.

3.2

Paneelit ja niiden kiinnitys

Neljän kilowatin voimalaan 250 W paneeleita tarvitaan yhteensä 16 kpl. Neljän ja puolen
kilowatin voimalaan tarvitaan vastaavasti 18 kpl paneeleita. Jos paneelit ovat 260 W tehoisia, 16 paneelin yhteistehoksi tulee 4,16 kW ja 18 paneelin yhteistehoksi 4,68 kW. Boatex
Oy (Boatex) tarjouksessaan tarjosi 250 W paneeleita, mutta jatkossa paneelit tulevat olemaan tehokkaampia 260 W versioita.

Paneeleille on olemassa eri kulmaan säädettäviä telineitä. Niitä on yksittäisille paneeleille ja
useammille paneeleille. Esimerkiksi Finnwindin verkkokauppa (Finnwind) tarjoaa telinettä
yhdelle paneelille. Aurinkosähkö.net -sivustolla (Aurinkosähkö) on myynnissä myös kahden, kolmen tai neljän paneelin telineitä. Kuvissa on 3.5 ja 3.6 on esitetty kyseiset telineet.
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Kuva 3.5. Finnwindin tarjoama kiinnitysteline yksittäiselle aurinkopaneelille.

Kuva 3.6. Aurinkosähkö.net –sivuston paneeliteline kolmelle paneelille.

Toinen ratkaisu olisi tehdä puusta teline, johon paneelit saa kiinni normaaleilla kattoasennuskiskoilla tai suoraan sopivilla kiinnikkeillä. Kiskot ja niihin tarvittavat kiinnitystarpeet
ovat hiukan halvempia kuin valmiit telineet, mutta puutavarasta koituva lisäkustannus saattaa tehdä tästä ratkaisusta kalliimman. Ratkaisu on ainakin työläämpi, koska puutelineen
joutuisi rakentamaan erikseen. Myös tasakattoasennuksissa käytettävät telineet saattaisivat
soveltua.
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4. LAUTAN RAKENNE
Lautan rakenteen suunnittelussa tulee olla huolellinen, koska kyseessä on melkoisen suuri
lautta, jonka sijoituspaikka tulee olemaan tuulioloiltaan haastava. Rungon ja ankkuroinnin
tulee olla jämäkkä, jotta lautta kestää vaihtelevat sääolot.

4.1

Runko

Lautan rungon yhtenä vaihtoehtona voi toimia puukehikko, johon on kiinnitetty putkiponttonit. Lautta on käytännössä rakennettava erillisistä osista, jotka saa helposti kiinnitetyksi
toisiinsa ja irrotetuksi toisistaan. Pelkästään lautan kuljetus aiheuttaisi haasteita, sillä yli
6 m · 6 m kokoisen lautan kuljetus kokonaisena vaatisi kalliin erikoiskuljetuksen.

Lappeenrannan Boatex Oy:lta on alustava tarjous kuvan 4.1 mukaisista Marinetekin laiturielementeistä koostuvasta lautasta kylkikiinnityksillä. Reunimmaiset elementit ovat kooltaan 6,2 m · 2,4 m ja keskimmäinen elementti olisi suurempi, 6,2 m · 3,0 m. Lautan kooksi
tulisi siten noin 6,2 m · 7,8 m. Kuvassa 4.2 on esitetty ponttonien sijoittelu. Joka elementeissä ponttonit ovat pitkittäissuunnassa reunoilla. Lisäksi keskimmäisessä elementissä on
lisäponttonit varmistamassa riittävän kantavuuden. Pumppu tulee kiinni keskimmäiseen elementtiin ja sen asennus tapahtuu elementissä olevasta asennusaukosta, kun lautta on saatu
ankkuroitua paikalleen.

Ankkurointina on nelipisteankkurointi 4 kpl 2000 kg painoilla ja 252 m 16 mm:n kettinkiä.
Nelipisteankkurointi tarvitaan, jotta aurinkopaneelit pysyvät suunnattuna etelää kohti tuotannon maksimoimiseksi. Koska lautan mahdollinen sijoituspaikka voi olla Riutanselällä,
joka on tuuliolosuhteiltaan haastava paikka, ankkuroinnin tulee olla jämäkkä. Lautta kestää
talvehtia järvellä, mutta Riutanselän kaltaisessa paikassa, jossa keväällä jäälautat saattavat
liikkua enemmänkin, lautta on syytä siirtää lähemmäksi rantaa suojaisempaan paikkaan tai
tuoda kokonaan maalle talven ajaksi.
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Kuva 4.1. Boatex Oy:n tarjoama 6,2 m · 2,4 m kokoinen laiturielementti.

Kuva 4.2. Lautan ponttonien sijoittelu. Keskimmäisessä elementissä on lisäponttonit jättäen kuitenkin riittävän
tilan pumpun asennukseen.
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4.2

Paneelien sijoittelu

Boatex Oy:n tarjoaman lautan kuhunkin elementtiin mahtuu kuusi kappaletta paneeleita pitkät sivut rinnan. Keskimmäisen elementin keskikohdassa tulee olla irrotettava kansi, jotta
pumpun saa laskemalla asennettua lautan keskelle jäävästä aukosta, kun lautta on paikoillaan. 15 astetta paneelien asennuskulmana on hyvä, sillä sitä käytetään yleisestikin paneelien
tasakattoasennuksissa, esimerkiksi aikaisemmin mainitussa LUT:n tasakattoaurinkovoimalassa. Paneelien suuremmilla kallistuskulmilla lauttaan kohdistuisi suurempi tuulikuorma ja
myöhemmin syksyllä paneelien varjostus saattaa yltää toisen rivin paneeleihin pienentäen
merkittävästi tuotantoa. Kuvissa on 4.3 ja 4.4 on hahmoteltu paneelien sijoitus Boatexin
tarjoamaan lauttaan.

Kuva 4.3. Paneelien sijoittelu Boatexin lautalle. Kuhunkin lauttaelementtiin mahtuu kuusi aurinkopaneelia,
yhteensä lautalle mahtuu 18 paneelia.
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Kuva 4.4. Paneelien asettelu kuvattuna lautan sivusta.

4.3

Vedenalainen osa

Vedenalainen osa sisältää pumpun, moottorin, veden virtauksen ohjaamiseen tarvittavat rakenteet ja kiinnikkeet lauttaan. Vedenalaisen osan rakenne selviää parhaiten kuvasta 4.5.
Lautan pumppu ja sen moottori on tarkoitus sijoittaa veteen noin parin metrin syvyyteen.
Vedenalainen osa voi tulla keskiosastaan, runkoputkesta metalliputkilla kiinni lautan ponttoneihin. Tällöin johdeosan, joka kerää vettä pumpulle, ei tarvitse olla kantava rakenne.
Pumppu on levein johdeosan kohdalta, hieman yli 1,7 m, mikä määrittää lautan keskiosaan
tulevan aukon vähimmäiskoon. Märkämoottori on keskirungon sisällä. Runkoputken jälkeen
tulee noin 15 m pressuputkilo, joka johtaa veden pohjalle. Putkilon alapäässä on vielä diffuusori, joka hidastaa veden virtausta hallitusti ja on siten pumpun tehontarpeen suhteen
kriittinen osa.

Professori Jaakko Larjola on laskenut pumpulle mitat. Lähtökohtana on ollut moottorin ottoteho 2 kW ja hyötysuhde 80 %, jolloin pumpun akselitehoksi jää 1600 W. Alla olevaan
taulukkoon 4.1 on koottu professori Larjolan laskemat mitat ja kuvassa 4.5 on niiden selitykset. Pumpun minimitehoksi on laskettu 126 W ilman sakkausta. Taulukkoon 4.2 on koottu
pumpun toiminta-arvoja tässä minimitehopisteessä, design-pisteessä ja teoreettisessa maksimipisteessä, jos aurinkovoimala on nimellisteholtaan 4 kW.
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Taulukko 4.1. Pumpun eri osien mittoja.

Suure

Lyhenne

Mitat/arvot

Halkaisija

D1

1,358 m

Akseliteho

1600 W

Nimellinen tilavuusvirta

1,63 m3/s

Letkun pituus

L2

13,8 m

Nimellinen pyörimisnopeus

80,2 rpm

Diffuusorin ulkohalkaisija

D2

1,615 m

Diffuusorin pituus

L3

1,150 m

Etuosan pituus

L1

1,089 m

Johdeosan pituus

Lx1=0,29·L1

0,316 m

Runkoputken pituus

Lx2=0,71·L1

0,733 m

Johdeosan halkaisija

D0

1,725 m

Keskirungon halkaisija

Dx=0,5·D1

0,679 m

Minimi välys lauttaan

L0

0,453 m

Kokonaissyväys

16,04 m

Taulukko 4.2. Pumpun toiminta-arvoja minimi-, nimellis- ja maksimitehopisteessä.

Akseliteho
Panee-

[W], hyöty-

Pyörimis-

Tilavuus-

Roottorin

lien teho

suhdeoletus

nopeus

virta

nostovoima

[W]

80 %

[rpm]

[m3/s]

[N]

Minimitehopiste

158

126

24

0,34

358

Nimellispiste

2000

1600

80

1,63

945

Maksimitehopiste

4000

3200

101

2,06

1511
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Kuva 4.5. Pumpun eri osat.

Pumpun osat voivat olla ruostumatonta terästä tai lujitemuovia riippuen siitä, kummastako
materiaalista ne on helpompi ja halvempi valmistaa. Letku olisi taipuisaa muovia, jota saisi
esimerkiksi Verhoilu-Sepolta (Verhoilu-Seppo) mittoihin tehtynä. Materiaali olisi 600 g/m2
painavaa tumman vihreää PVC-muovia. Diffuusorin kiinnityksen letkuun voisi toteuttaa siten, että letkun pujottaa diffuusorin kaulan ympärille ja kiristää metallivanteella kiinni. Samalla tavalla letkun voisi kiinnittää pumppuun. Ekin Muovi Virtasalmella (Ekin Muovi) on
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yksi vaihtoehto pumpun osien valmistajaksi. Ekin Muovi valmistaa sekä lujitemuovi- että
metalliosia, mikä mahdollistaa pumpun osien monipuolisemman suunnittelun ja toteutuksen.

Vedenpumppauslautta kokonaisuudessaan näyttäisi seuraavan kuvan 4.6 mukaiselta. Itse
lautta on noin 45 m2 kokoinen ja pumpun halkaisija melkein 1,4 m.

Kuva 4.6. Lautta ja sen osat: 1. lautan kansi, jossa aurinkopaneelit ja taajuusmuuttaja, 2. putkiponttonit, 3.
veden pinta, 4. johdeosa, 5. napa, 6. metallirengas, johon roottorin siivet kiinnitetään, 7. metalliputki, kantava
rakenne, joka kannattelee koko vedenalaisen osan painoa, kiinni runkoputkesta 13, 8. letku, ~10 – 15 m pitkä,
9. diffuusori, 10. peräosa, 11. keskirunko, jonka sisällä märkämoottori, 12. oikaisusiivet, 7 kpl, 13. runkoputki,
kehä oikaisusiipien ympärillä, 14. roottorin siivet, 6 kpl.

Lautan kunkin elementin kannelle tulee kuusi aurinkopaneelia. Pumppu kaikkine osineen
tulee lautan keskimmäiseen elementtiin kiinni. Märkä moottori tulee veteen pumpun roottorin alapuolelle keskirungon sisälle. Pumpusta lähtee kohti järven pohjaa pitkähkö letku,
joka johdattaa veden virtauksen järven alusveteen. Letkun päässä on vielä diffuusori, joka
hidastaa ja laajentaa veden virtauksen hallitusti.
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5. SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Alun perin sähköjärjestelmästä oli tarkoitus rakentaa turvallisuussyistä pienoisjännitteellinen 48 voltin järjestelmä. Selvisi kuitenkin, että sellainen järjestelmä olisi vaatinut laturin ja
moottorinohjaimen erikseen ja mahdollisesti akuston ja erillisen älyn ohjaukseen, mikä olisi
tehnyt järjestelmästä monimutkaisen.

ABB:lla on aurinkovoimalla toimiviin pumppauskäyttöihin soveltuva ACS355-taajuusmuuttajan versio, jossa on monia aurinkoenergiakäyttöön erikseen suunniteltuja toimintoja
ja pumppujen ohjaustoimintoja. Taajuusmuuttajasta on saatavilla eri tehoversioita lähtien
0,37 kW:sta aina 18,5 kW:iin saakka. Taajuusmuuttaja toimii ilman sähköverkkoa suoraan
aurinkopaneeleihin liitettynä. Siinä on automaattinen auringon säteilyyn perustuva käynnistys ja sammutus ja sisäänrakennettu enimmäistehopisteen seuranta (MPPT, maximum power
point tracking) sekä anturiton vektoriohjaus induktio- ja kestomagneettimoottoreille. Saatavilla on myös korkean suojausluokan versiot (IP66/67) ankariin olosuhteisiin. ACS355-taajuusmuuttaja soveltuu siis monilta osin käytettäväksi pumppauslautalla. (ABB a)

ACS355-taajuusmuuttaja mahdollistaa yksinkertaisen kytkennän, jossa aurinkopaneelit kytketään suoraan taajuusmuuttajaan ja taajuusmuuttajasta lähtee kolmivaiheinen kytkentä
moottorille. Kuvassa 5.1 on esitetty yksinkertaistettu kytkentäkaavio sähköjärjestelmästä.
Koska pumppua voidaan käyttää jo noin parin sadan watin tehoista ylöspäin hyvin laajalla
tehoalueella, akustosta saatava hyöty ei olisi kovin suuri. Toisin sanoen pumppu käynnistyy,
kun paneelit tuottavat pari sataa wattia tehoa. Lisäksi pumppua voidaan ajaa jonkin verran
nimellistehon yläpuolella. Näin ollen hyödyntämättä jää vain se energia, joka syntyy silloin,
kun paneelien tuotto jää käynnistymistehon alle tai ylittää reilusti pumpun nimellistehon.
Ilman akustoa järjestelmästä saadaan merkittävästi yksinkertaisempi ja halvempi.

Pumppauslautalle sopivin versio taajuusmuuttajasta on ACS355-03E-24A4-2. Sen teho on
neljä kilowattia ja suurin lähtövirta 17,6 A ampeeria (ABB b). Seuraava tehoversio taajuusmuuttajasta olisi 5,5 kW, mutta se olisi turhan ylimitoitettu 4,68 kW aurinkovoimalalle,
jonka teho jää käytännössä aina alle neljän kilowatin.
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Taajuusmuuttajan syöttöjännite on 125-400 V tasajännitteellä tai 200-240 V vaihtojännitteellä. Käynnistyäkseen laitteen syöttöjännitteen tulee olla kuitenkin vähintään 150 V tasajännitteellä. Jotta aurinkopaneelien enimmäistehopisteseuranta toimisi, syöttävien paneelien
jännite tulee olla 243-400 V. (ABB b)

Lautalle mahtuu siis 18 kpl aurinkopaneeleita. Boatex tarjoaa jatkossa 260 W paneeleita,
jolloin lautan voimalan nimellistehoksi tulee 4,68 kW. Boatexin välittämät paneelit ovat
Kingdom Solarin monikidepaneeleita. 260 W paneelin avoimen piirin jännite on 37,95 V ja
oikosulkuvirta eli virta, joka syntyy, kun paneelin navat oikosuljetaan, on 8,49 A. Paneelin
tuottaessa maksimitehon jännite on 32,02 V ja virta 8,12 A. Paneelin tiedot ovat liitteessä 1.

Paneeleita täytyy kytkeä vähintään kahdeksan sarjaan, jotta saadaan riittävän suuri jännite
taajuusmuuttajan enimmäistehopisteseurantaa varten. Koska 18 ei ole jaollinen kahdeksalla,
kytketään paneelit yhdeksän kappaleen sarjaan, jolloin saadaan kaksi yhdeksän sarjaankytketyn paneelin rinnankytkentää. Kytkentää on havainnollistettu kuvassa 6.1. Tällöin avoimen piirin jännitteeksi tulee 341,6 V ja maksimitehoa tuotettaessa 288,2 V. Tämä jännite
riittää hyvin taajuusmuuttajalle. Oikosulkuvirta on rinnankytkennässä 17,0 A ja maksimitehoa tuotettaessa virta on 16,2 A.

Kuva 6.1. Sähköjärjestelmän yksinkertaistettu kytkentäkaavio ilman suojalaitteita.

Kuvassa 6.2 on Kingdom Solarin valitsemaamme paneelia pienempitehoisen paneelin virran ja tehon riippuvuus jännitteestä eri auringon säteilyteholla. Kyseessä on 225 W tehoinen paneeli, koska avoimen piirin jännite on noin 36 V.

31

Kuva 6.2. Kingdom Solarin 225 W paneelin virran ja tehon riippuvuus jännitteestä 600, 800 ja 1000 W/m2
säteilytehoilla. Paneelista saadaan suurin teho, kun jännite on jonkin verran pienempi kuin avoimen piirin
jännite. Paneelin jännite on lähes sama 30 V enimmäistehopisteessä eri auringon säteilytehoilla.

Auringon säteilytehon pienentyessä paneelin tuottama virta pienenee. Auringon säteilytehoilla 600, 800 ja 1000 W/m2 enimmäistehopiste saavutetaan lähes samalla 30 V jännitteellä.
Säteilytehon pienentyessä maksimitehopisteen jännite pienenee vain aavistuksen. Kun laturissa tai taajuusmuuttajassa on enimmäistehopisteenseuranta, paneelin jännite on lähes sama
riippumatta auringon säteilytehosta. Lisätietoja paneeleista on liitteessä 1.
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6. PUMPUN HAPETUSKYKY JA ENERGIATEHOKKUUS
Arvioidaan seuraavaksi, miten isoa alaa tällaisella vedenpumppauslautalla on mahdollista
hapettaa.
Pumpun virtaama nimellisteholla on 1,63 m3/s. Kesäpäivinä pumpun toiminta-ajaksi arvioidaan noin kuusi tuntia nimellisteholla, jolloin päivässä pumppu pumppaa 1,63 m3/s · 6 ·
3600 s ≈ 35 000 m3. Kun pintaveden happipitoisuus on 9 mg/l, pumppu siirtää happea hapettomaan pohjaan päivän aikana 35 000 000 l/d · 9 ·10-6 kg/l ≈ 315 kg/d.

Ratkaistaan kappaleessa kolme esitetystä yhtälöstä (2.1) alusveden tilavuus Vh, jolloin saadaan

𝑉ℎ =

𝐻𝑇
d𝑂
𝐾𝑟d𝑂2
(𝐵𝑎 ∙ ( 2 −
))
d𝑡
d𝑡

(6.1)

.

Oletetaan taas mikrobiaktiivisuuden kohoamiskertoimen olevan 2 ja käytetään happipitoisuuden alenemisnopeutena 0,2 mg/(l∙d), jolloin saadaan alusveden suurimmaksi tilavuudeksi
yhtälön (6.1) mukaan

𝑉ℎ =

315 kg/d
(2 ∙ (0,2 mg/l − 0,04 mg/l))

≈ 984 000 m3

Näin laskettuna tällainen pumppauslautta riittää siis hapettamaan lähes 1 000 000 m3 suuruista alusvettä. Jos alusvesikerroksen paksuudeksi oletetaan kaksi metriä, vaikutusalue on
noin 50 hehtaaria. Koska monet asiat, muun muassa veden lämpötilajakauma, mikrobiaktiivisuuden kohoamiskerroin ja syvänteen muoto, vaikuttavat hapetuksen lopputulokseen, todellinen vaikutusalue saattaa poiketa edellä mainitusta.

Vesi-Eko Oy:n Mixox MC-750 hapettimelle, jolla on sama vuorokautinen virtaama (35 000
m3/d), on ilmoitettu käyttöalueeksi 5–100 hehtaaria (Vesi-Eko). Laskelmat antavat siis oikean kuvan pumppauslautan vaikutusalueen suuruudesta, mutta tässäkin nähdään, että vaikutusalueen koko voi vaihdella laajasti.
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Riutanselällä kaksi tällaista pumppauslauttaa riittäisi tyydyttämään yli 15 metriä syvien alueiden hapentarpeen. Sen sijaan koko Riutanselän syvännealueen hapettamiseen tarvittaisiin
arviolta peräti toistakymmentä lauttaa.

Vertaillaan myös pumppujen energiatehokkuutta. Mixox MC-750 hapettimen hapensiirtotehoksi vuorokaudessa on ilmoitettu 350 kg O2/d vuorokausivirtaamalla 35 000 m3/d. Eli on
oletettu, että se siirtää happea 10 mg/l. Pumpun tehontarve on 1,1 kW, joten vuorokautinen
energiankulutus sillä on 24 h · 1,1 kW = 26,4 kWh. Hapensiirtoteho Mixox-hapettimella on
tällöin 350 kg O2 / 26,4 kWh = 13,3 kg O2/kWh. Yleisesti johtamalla pintavettä alusveteen
hapensiirtokyky on 5–15 kg O2/kWh (Lappalainen & Lakso 2005).

Suunnitellun vedenpumppauslautan pumppu käyttää noin 6 h · 2 kW = 12 kWh energiaa
35 000 m3/d virtaaman tuottamiseen. Samaa 10 mg/l happipitoista vettä pumpatessa pumppauslautan pumpun hapensiirtotehoksi saadaan 350 kg O2/d / 12 kWh = 29,3 kg O2/kWh.
Nähdään, että pumppu on erittäin energiatehokas, mahdollisesti jopa yli kaksi kertaa energiatehokkaampi kuin Mixox-hapetin.
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7. YHTEENVETO
Työssä tehtiin järvien alusvesien hapetuspumppauslautan toteutuksesta alustava suunnitelma. Lautalle selvitettiin mahdollinen toimittaja ja pumpun eri osille varteenotettava valmistaja. Aurinkovoimalalle saatiin mitoitettua sopiva koko ja löydettiin sopiva taajuusmuuttaja pumpun ohjaukseen. Lautan rakenteesta ja paneelien asettelusta saatiin kuva, miten ne
kannattaa toteuttaa. Pumppauslautan mahdollisen sijoituspaikan hapetustarve ja yhden
pumppauslautan hapetuskyky saatiin laskettua. Laskelmat osoittivat, että pumppu kuluttaa
vähän energiaa pumppaamaansa vesimäärään nähden.

Tämän työn tuloksena syntyneiden suunnitelmien pohjalta on helppo lähteä jatkokehittämään ja -jalostamaan pumppauslautan suunnittelua kohti käytännön toteutusta. Lautan rakenteen, moottorin ja pumpun tarkempi suunnittelu vaativat vielä jatkokehitystä ennen toteutusta. Myös painavahkon pumpun asentamistapa kaipaa lisätutkimusta.
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