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Teollisuuden eri prosesseissa on valtava määrä erilaisia lietteitä, joiden komponentteja täytyy
erottaa toisistaan suodattamalla. Helposti suodattuvien lietteiden suodatus ja vedenpoisto
suoritetaan yleensä vakuumisuodattimilla.
Tämän työn kirjallisuusosassa tarkoituksena on selvittää teoriaa vakuumisuodatuksen eri osaalueiden, suodatuksen ja ilmakuivauksen, osalta. Lisäksi selvitetään vakuumisuodatukseen
oleellisesti liittyviä käsitteitä ja niiden teoriaa.
Työn kokeellisessa osassa tutkitaan lämpötilaperusteisen kiintoainepitoisuuden tarkkailun
soveltuvuutta erilaisten lietteiden ja olosuhteiden yhdistelmille vakuumisuodatuksessa. Työssä
tutkitaan yhteensä seitsemää eri lietettä.
Työssä saatujen tulosten perusteella lämpötilaperusteinen kiintoainepitoisuuden tarkkailu on
mahdollista riippumatta tarkkailtavasta ja tutkittavasta lietteestä. Lisäksi työn tuloksista
huomattiin, että eri lietteiden välillä on eroavaisuuksia siinä, miten ne fyysisesti käyttäytyvät
suodatusten aikana. Johtuen tutkittujen lietteiden käyttäytymiseroista suodatusten aikana, ei
työssä voitu määrittää yksiselitteisiä suodatusolosuhteita kaikille lietteille.
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SYMBOLILUETTELO
Symboli

Suure

Yksikkö

A

suodatuspinta-ala

[m2]

a

kuvaajan kulmakerroin

[𝑉 2 ]

𝑡

𝑓

c

suodatuskonsentraatio

𝑘𝑎𝑘𝑢𝑛 𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑘𝑔)
[𝑠𝑢𝑜𝑑𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 (𝑚3)]

D[3,2]

Sauterin keskimääräinen halkaisija

[m]

dp

paine-ero

[Pa]

dz

kakun paksuuden muutos

[m]

K

Kozenyn vakio

[-]

L

kakun paksuus

[m]

k

permeabiliteetti

[-]

PT

kynnyspaine

[Pa]

Rm

suodattimen vastus

[𝑚]

S

saturaatio

[-]

Sv

tilavuuspohjainen ominaispinta-ala

[𝑚]

S∞

saturaation minimitaso

[-]

t

aika

[s]

u

virtausnopeus

[𝑚2 𝑠 ]

Vf

suodoksen tilavuus

[m3]

W

kuiva-aineen massa

[kg]

w

kuivakakun massa pinta-alayksikköä kohti

[𝑚2 ]

1

1

𝑚3

𝑘𝑔
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Symboli

Suure

Yksikkö

α

kakun ominaisvastus

[𝑘𝑔]

𝛼𝑎𝑣

kakun keskimääräinen ominaisvastus

[𝑘𝑔]

ε

kakun huokoisuus

[-]

𝜀𝑎𝑣

kakun keskimääräinen huokoisuus

[-]

μ

viskositeetti

[Pas]

ρs

kiintoaineen tiheys

[𝑚3 ]

Δp

paine-ero

[Pa]

𝑚
𝑚

𝑘𝑔
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1 JOHDANTO
Helposti

suodattuvien

lietteiden

suodatus

ja

vedenpoisto

suoritetaan

yleensä

vakuumisuodattimilla, jotka tarjoavat vankan ja luotettavan tekniikan teollisuuden
vedenpoistoon (Huttunen et al. 2019). Vakuumisuodatuksessa lietteestä poistetaan nestettä,
yleensä vettä, alipaineen avulla. Teoreettinen paine-ero vakuumisuodatuksessa on 100 kPa,
mutta käytännössä on mahdollista käyttää vain korkeintaan 70-80 kPa paine-eroa (Svarovsky
2000). Suodattimessa voidaan suorittaa myös kakun ilmakuivaus, jonka aikana kakun huokoset
tyhjenevät osittain ja ilma pääsee kulkemaan huokosia pitkin kakun läpi.
Vakuumisuodatus

jaetaan

kahteen

osa-alueeseen;

jatkuvaan

suodatukseen

ja

panossuodatukseen. Nutsche suodatin on tyypillinen esimerkki panossuodattimesta. Jatkuvaan
vakuumisuodatukseen soveltuvia suodattimia ovat muun muassa pyörivät rumpu- ja
kiekkosuodattimet ja hihnasuodatin (Rushton et al. 2000). Teollisessa mittakaavassa suurin osa
vakuumisuodattimista on jatkuvatoimisia suuren tuotantokapasiteetin saavuttamiseksi, mutta
niiden energiankulutus on suurta (Huttunen et al. 2019). Nesteen poistaminen kiinteästä aineesta
suodattamalla on kuitenkin energiatehokas prosessi verrattuna nesteen poistamiseen esimerkiksi
lämmön avulla (Huhtanen et al. 2012).
Ilmakuivauksen aikana kakun huokosissa oleva vesi poistuu osittain kakusta, jolloin kakun
kiintoainepitoisuus kasvaa. Veden virratessa ulos kakun huokosista, kakusta poistuu samalla
lämpöä, jonka seurauksena kakun lämpötila laskee. Suodatuksen ja ilmakuivauksen aikana
kakun lämpötilaa voidaan seurata nykyaikaisella lämpökameralla ja lämpötilan perusteella
pystytään ennustamaan kakun kiintoainepitoisuutta.
Tässä tutkielmassa käsitellään vakuumisuodatuksen lämpötilaperusteisen tarkkailun ja säädön
sovelluskohteita erilaisten materiaalien ja olosuhteiden yhdistelmille. Tutkimuksen tavoitteena
on löytää menetelmän mahdollisia rajoitteita. Tutkimuksessa käytettäviä materiaaleja on
seitsemän; kalsiitti ja CaCO3 rikastushiekka, apatiitti, Ni/Cu rikastushiekka, magnetiitti,
bauksiittijäte

sekä

kvartsi.

Tutkimusta

varten

määritetään

kiintoaineiden

tiheydet

vedensyrjäytysmenetelmällä (water displacement method) sekä partikkelikokojakaumat

7

Malvernin Mastersizer 3000 -laserdiffraktiolaitteella. Tutkielma sisältää lyhyen teoriaosuuden
suodatuksesta ja ilmakuivauksesta, mutta pääpaino on kokeellisessa tutkimuksessa.

2 SUODATUKSEN TEORIAA
Kiintoaineen ja nesteen erotustekniikoita tarvitaan monilla eri aloilla, kuten esimerkiksi
bioteknologiassa, kemianteollisuudessa, öljyteollisuudessa ja farmasiassa (Bourcier et al. 2016).
Kiintoaineen ja nesteen erotuksen yksi muodoista on suodatus, jossa näiden kahden aineen
muodostama suspensio ajetaan läpäisevän väliaineen, esimerkiksi suodinkankaan läpi.
Ajettavan suspension kiintoainepartikkelit kasaantuvat läpäisevään väliaineeseen ja samalla
neste virtaa muodostuvan kakun ja suodinkankaan läpi (Svarovsky 2000). Kakun läpi virtaavan
veden mukana voi suodatuksen aikana, varsinkin alussa, kulkeutua hienompia partikkeleita
myös suodinkankaan läpi. Hienot partikkelit voivat myös jäädä kiinni suodinkankaan huokosiin.
Suodatuksen edetessä kakun rakenteesta tulee riittävän tiheä ja se alkaa suojata
suodatusväliainetta hienommilta partikkeleilta. (Kinnarinen et al. 2014) Suodatusprosessin
ajavana voimana toimii paine-ero väliaineen yli (Svarovsky 2000).
Fyysisen suodatusprosessin kuvaamiseksi on kehitetty erilaisia malleja (Ripperger et al. 2009).
Käytännössä käytettäviä suodatusmalleja on olemassa kaksi; kakkusuodatus (cake filtration) ja
syväsuodatus (deep bed filtration) (Svarovsky 2000). Muita malleja suodatuksen kuvaamiseksi
ovat estynyt suodatus (blocking filtration) ja ristivirtasuodatus (cross-flow filtration).
Käytännön sovelluksissa eniten käytetty malli on kakkusuodatus, johon myös tässä työssä
keskitytään (Ripperger et al. 2009).
Kakkusuodatuksessa
suodatinväliaineen

kiintoainepartikkelit
huokoset,

jonka

ovat

suurempia

seurauksena

tai

yhtä

kiintoainepartikkelit

suuria

kuin

kasaantuvat

suodatusaineen pinnalle (Svarovsky 2000). Tätä mallia voidaan soveltaa erityisesti kaikkiin
koviin hiukkasmaisiin kiinteisiin aineisiin (Ripperger et al. 2009).
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2.1 Darcyn laki

Kakun muodostumisen mallit perustuvat Darcyn lakiin, jonka ranskalainen tiedemies Henry
Darcy kehitti alun perin kuvaamaan veden virtausta huokoisen hiekkapedin läpi. Vuonna 1856
Darcy suoritti sarjan kokeita, joiden pohjalta hän kehitti kaavan veden virtaukselle huokoisen
väliaineen läpi (Wakeman & Tarleton 2005). Darcy oli myös ensimmäinen, joka esitti suhteen
paine-eron ja virtausnopeuden välillä nesteen virtauksessa kiintoainepedin läpi (Rushton et al.
2000). Darcyn kehittämä kaava on esitettynä Yhtälössä 1 (Wakeman & Tarleton 2005)
𝑢=−
jossa

𝑘 𝑑𝑝
𝜇 𝑑𝑧

u

virtausnopeus (m3/m2s)

μ

viskositeetti

k

permeabiliteetti (läpäisevyys)

dp

paine-ero

dz

kakun paksuuden muutos

(1)

Suodatuksessa Darcyn laki usein korvataan muodolla, jossa läpäisevyys k on korvattu kakun
ominaisvastuksella α ja dp/dz on korvattu termillä dp/dw (Wakeman & Tarleton 2005)
𝑢=−
jossa

1 𝑑𝑝
𝜇𝛼 𝑑𝑤

α

kakun ominaisvastus

w

kuivakakun massa pinta-alayksikköä kohti

(2)

Tunnetuin yhtälö kakun läpäisevyydelle on Kozenyn yhtälö vuodelta 1927 (Rushton et al.
2000). Kozenyn yhtälö yhdistää läpäisevyyden k kakun huokoisuuteen ε ja tilavuuspohjaiseen
ominaispinta-alaan Sv (Tiller 2004).
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𝑘=
jossa

𝜀3
𝐾(1 − 𝜀)2 𝑆𝑣2

Sv

tilavuuspohjainen ominaispinta-ala

ε

kakun huokoisuus

K

Kozenyn vakio

(3)

Kozenyn vakiolle käytetään normaalisti arvoa 5 kiinteiden kakkujen sekä hitaasti liikkuvien tai
hitaasti suodattuvien kakkujen tapauksessa. Sen sijaan Kozenyn vakio saa arvon 3,36, kun
kyseessä on laskeutuminen, nopea suodatus tai nopeasti liikkuva kakku (Rushton et al. 2000,
Vehmaanperä et al. 2018). Tähän tutkimukseen liittyvissä laskuissa käytetään Kozenyn vakion
arvoa 5.
Yhtälön 3 tilavuuspohjainen ominaispinta-ala Sv voidaan laskea Yhtälöllä 4 (Kinnarinen et al.
2017)
𝑆𝑣 =
jossa

6
𝐷[3,2]

(4)

D[3,2] Sauterin keskimääräinen halkaisija

Sauterin keskimääräinen halkaisija voidaan määrittää eri partikkelien halkaisijoiden ja
hiukkasten partikkelikokojakaumien avulla (Vehmaanperä et al. 2018). Työssä tarvittavat
Sauterin keskimääräiset halkaisijat saadaan suoraan laserdiffraktiolaitteen datasta.
Läpäisevyyden ja ominaisvastuksen välillä on yhteys, joka on esitetty Yhtälössä 5 (Wakeman
& Tarleton 2005)
𝑘=
jossa

ρs

kiintoaineen tiheys

1
𝜌𝑠 (1 − 𝜀)𝛼

(5)
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Kakun keskimääräinen huokoisuus voidaan laskea Yhtälöllä 6 (Huttunen et al. 2019)
𝜀𝑎𝑣 = 1 −
jossa

W

kuiva-aineen massa

A

suodatuspinta-ala

L

kakun paksuus

𝑊
𝜌𝑠 𝐴𝐿

(6)

Kun Yhtälöstä 5 ratkaistaan kakun ominaisvastus α ja kakun huokoisuudelle käytetään
keskimääräisen huokoisuuden εav arvoa, saadaan kakun keskimääräinen ominaisvastus αav
(Wakeman 2007).
𝛼𝑎𝑣 =

1
𝜌𝑠 (1 − 𝜀𝑎𝑣 )𝑘

(7)

Kakun keskimääräinen ominaisvastus voidaan laskea myös mittausdatan perusteella, kuten
myös tässä tutkielmassa tehtiin. Muuttuja t/Vf piirretään suodoksen tilavuuden Vf funktiona ja
käytetään Yhtälöä 8 (Kinnarinen et al. 2017)
𝑡
𝛼𝑎𝑣 𝜇𝑐
𝜇𝑅𝑚
= 2 𝑉𝑓 +
𝑉𝑓 2𝐴 ∆𝑝
𝐴∆𝑝
jossa

t

aika

Vf

suodoksen tilavuus

c

suodatuskonsentraatio

Δp

käytetty paine-ero

Rm

suodattimen vastus

(8)
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Kun jätetään huomioimatta suodattimesta aiheutuva vastus ja ratkaistaan Yhtälöstä 8 kakun
keskimääräinen ominaisvastus saadaan Yhtälö 9, jonka avulla saadaan haluttu muuttuja
ratkaistua mittausdatasta (Wakeman & Tarleton 1990, Kinnarinen et al. 2017)
𝛼𝑎𝑣

jossa

a

2𝐴2 ∆𝑝
=
𝑎
𝜇𝑐

(9)

𝑡

kuvaajan kulmakerroin (𝑉 2 )
𝑓

2.2 Kakun kokoonpuristuvuus

Kakun suodatuksessa hiukkaset kerääntyvät suodinkankaan pinnalle muodostaen kakun. Kun
suodatus etenee, kakku alkaa itse käyttäytyä suodatinaineena, jonka päälle seuraavat partikkelit
kasaantuvat. Suodatus etenee niin kauan, kunnes painehäviö kakun yli ylittää taloudellisten tai
teknisten seikkojen salliman enimmäismäärän, tai kunnes suodoksen virtausnopeus laskee liian
alhaiseksi. (Wakeman & Tarleton 2005)
Tärkein muuttuja kakun suodatuksessa on kakun permeabiliteetti (läpäisevyys), joka riippuu
kakun huokoisuudesta ja partikkelikokojakaumasta. Nämä kaksi ovat perustekijöitä, jotka
määräävät suodatusprosessin helppouden. (Wakeman & Tarleton 2005)
Partikkeleilla, jotka ovat pienempiä kuin 50 µm, on taipumus kerääntyä ja muodostaa huokoinen
kakku suodatuksen aikana. Kerääntyminen voi lisääntyä suspension kemiallisen rakenteen
ansiosta tai kerääntymistä voidaan saada aikaan lisäämällä suspensioon koagulantteja tai
flocculantteja ennen suodatusta. Kerääntymällä muodostuvan kakun läpäisevyys on usein
riippuvainen lisätystä paineesta. Tällaista kakkua sanotaan kokoonpuristuvaksi. (Wakeman &
Tarleton 2005) Ripperger et al. (2009) ja Järvinen (2005) mukaan suurin osa suodinkakuista
ovat kokoonpuristuvia tietyssä määrin. Kokoonpuristuvien suodinkakkujen huokoisuus laskee
ja vastus nousee painetta kasvatettaessa.
Sen sijaan partikkelit, jotka ovat suurempia kuin 50 µm, eivät yleensä keräänny merkittävissä
määrin suspensiossa ja suodatettaessa muodostuvan kakun ominaisuudet eivät juurikaan muutu
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lisättäessä kakun pintaan kohdistuvaa painetta. Kyseisen tyyppistä kakkua sanotaan
kokoonpuristumattomaksi. Aina ei voida kuitenkaan päätellä, että suuremmat partikkelit
muodostaisivat kokoonpuristumattoman ja pienemmät kokoonpuristuvan kakun, vaan kakun
muodostuminen riippuu partikkeleiden fysiokemiallisista ominaisuuksista ja suspension
muodostavasta nesteestä. (Wakeman & Tarleton 2005)

3 ILMAKUIVAUKSEN TEORIAA
Yksi menetelmä suodinkakun vedenpoistoon on syrjäyttää kakun huokosiin jäänyt suodos
sekoittumattomalla fluidilla. Syrjäyttävänä fluidina käytetään yleensä ilmaa. (Wakeman &
Tarleton 2005) Jäännössuodoksen poisto kiinteästä partikkelien muodostamasta kakusta voi
kuitenkin olla hidas ja tehoton prosessi, koska poistettava materiaali saattaa olla loukussa
huokosissa, johon ilma ei pääse (Rushton et al. 2000). Nesteellä on myös taipumus tasoittaa
niiden kanavien pintaa, joiden läpi kaasu virtaa ja siten kaasuvirtaan ei kohdistu teräviä suunnan
muutoksia, kun kakku on kostea (Wakeman & Tarleton 2005).
Suodinkakun vedenpoistossa toinen fluideista, yleensä suodos, yrittää kostuttaa mieluummin
kiintoainetta (kakku) kuin syötettävää kaasua (ilma). Tämän seurauksena syötettäessä ilmaa
kakun pintaan, neste virtaa kiintoainepinnan yli ja estää kontaktin kaasun ja kiintoaineen välillä.
Kaasu virtaa jäljelle jäävän tyhjän tilan, huokosten, läpi ja on kontaktissa huokosiin jääneen
nesteen kanssa. (Wakeman & Tarleton 2005)
Kakun jäännössuodoksen prosentuaalista osuutta kakussa kuvaa termi saturaatio eli kylläisyys.
Kakkua sanotaan täysin kylläiseksi, kun sen kaikki huokoset ovat täyttyneet fluidilla (Huhtanen
et al. 2012). Kakun saturaatio lasketaan Yhtälöllä 10 (Tien 2012)
𝑆=

𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑘𝑢𝑠𝑠𝑎
ℎ𝑢𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑘𝑢𝑠𝑠𝑎

(10)
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Saturaatio voi saada arvoja nollan ja yhden välillä, koska kyseessä on prosentuaalinen osuus.
Täysin kylläinen kakku saa arvon S = 1,0 ja täysin kuiva kakku arvon S = 0. (Rushton et al.
2000). Kakun kuivattaminen täysin kuivaksi on usein paljon energiaa vievä prosessi, eikä
saturaatiota saada laskemaan nollaan tai lähelle sitä järkevässä ajassa.
Yhtälö 10 voidaan kirjoittaa myös keskimääräisen huokoisuuden avulla (Huhtanen et al. 2012)
𝑆=
jossa

εav

𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑘𝑢𝑠𝑠𝑎
𝜀𝑎𝑣 𝐴𝐿

(11)

keskimääräinen huokoisuus

Kakun ilmakuivaukseen liittyy oleellisesti kaksi termiä, kynnyspaine (threshold pressure) ja
saturaation minimitaso (irreducible saturation). Kynnyspaine PT kuvaa pienintä mahdollista
paine-eroa kakun yli, jonka avulla kakusta poistuu nestettä. Saturaation minimitaso S∞ sen sijaa
kuvaa pienintä mahdollista kylläisyyttä, joka on saavutettavissa, kun poistetaan nestettä kakusta
suodattamalla. (Wakeman & Tarleton 2005) Saturaation minimitason saavuttamisen jälkeen
kakusta ei saada poistettua nestettä enää suodattamalla, mutta sitä voidaan poistaa esimerkiksi
haihduttamalla tai kuivaamalla kakkua (Huhtanen et al. 2012). Näiden kahden edellä mainitun
termin arvot ovat luettavissa kuvaajasta (Kuva 1), jossa saturaatio on esitetty paine-eron
funktiona. Vastaavasti voidaan esittää myös paine-ero saturaation funktiona.
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Kuva 1

Desaturation kuvaaja, jossa on esitettynä ilmakuivausprosessin kolme vaihetta.
(le Roux & Campbell 2003)

Ilmakuivauksen ensimmäisessä vaiheessa (capillary state) kakkuun kohdistettu paine on
pienempi kuin vaadittava kynnyspaine PT, eikä kakusta siten poistu yhtään nestettä.
Ilmakuivauksen toinen vaihe (funicular state) alkaa, kun kakkuun kohdistettava paine ylittää
kynnyspaineen. Toisen vaiheen aikana kakusta poistuu suurin osa siinä olevasta nesteestä.
Kolmannessa vaiheessa (pendular state) kakusta ei tapahdu enää nesteenpoistoa, vaan jäljellä
oleva kosteus jää partikkelien mikrohuokosiin. (le Roux & Campbell 2003)

3.1 Märkälämpötila

Lämpötilan käsitteeseen liittyy oleellisesti termit märkälämpötila ja kuivalämpötila.
Märkälämpötila on alin lämpötila, johon ilma voidaan jäähdyttää haihduttamalla vettä ilmaan.
Märkälämpötila voidaan mitata päällystämällä lämpömittarin sydän märällä liinalla, jolloin
lämpömittarin osoittama lämpötila vastaa märkälämpötilaa. (Razak 2007).
Kuivalämpötilasta puhuttaessa puhutaan yleisesti ilman lämpötilasta, eli kuivalämpötila vastaa
vallitsevaa ympäristön lämpötilaa, joka voidaan lukea lämpömittarista (Engineering ToolBox
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2004). Näiden kahden edellä mainitun lämpötilan välinen ero riippuu ilmankosteudesta. Mitä
suurempi ero näiden kahden lämpötilan välillä on, sitä pienempi on ilmankosteus. Kun
ilmankosteus on alhaisempi, enemmän vettä voi haihtua ilmaan ja sitä alhaisemmaksi
märkälämpötila laskea. (Engineering ToolBox 2004, Razak 2007)
Mittaamalla vallitseva suhteellinen ilmankosteus ja lämpötila suodatuskokeiden aikana, voidaan
psykrometrisen kaavion (Kuva 2) avulla saada selville märkälämpötila, johon suodatettavan
kakun lämpötilan on mahdollista laskea suodatuksen aikana.

Kuva 2

Esimerkkikuva psykrometrisestä kaaviosta märkälämpötilojen määrityksiin.
Kaaviossa kuivalämpötila pystyviivoina, ilmankosteus kaariviivalla vasemmalta
oikealle ja märkälämpötilat vinoilla viivoilla vasemmalta oikealle. (Swartman
1981)
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4 MITTAUSLAITTEISTOT JA MITTAUSTEN SUORITTAMINEN
4.1 Partikkelikoko-, tiheys- ja pH-määritykset

Kiintoaineiden partikkelikokojakaumat vaikuttavat suodatuksen ominaisuuksiin ja siten niiden
määrittäminen tutkimusta varten on tärkeää. Näytteiden partikkelikokojakaumien määrityksiä
varten jokaisesta kiintoaineesta valmistettiin 10 m-% liuokset. Partikkelikokojakaumat
määritettiin Malvernin Mastersizer 3000 -laserdiffraktiolaitteella, jolla voidaan analysoida 0,1 3500 μm partikkeleita (Malvern 2020). Laserdiffraktiolaitteeseen on liitetty Hydro EV
dispergointiyksikkö. Partikkeleiden muodon kuvaamiseen määrityksissä käytettiin fraunhofer mallia.
Kiintoaineiden tiheyksiä käytetään laskettaessa kakun läpäisevyyttä k ja huokoisuutta ε sekä
keskimääräistä ominaisvastusta αav. Tiheysmäärityksiä varten kuivattiin uunissa (T = 112 °C)
noin 75 grammaa jokaista kiintoainenäytettä noin kaksi tuntia. Uunikuivauksen jälkeen näytteet
siirrettiin eksikaattoriin jäähtymään. Kun näytteet olivat jäähtyneet, jokaisen näytteen tiheydet
mitattiin. Tiheysmäärityksien laitteistona toimii vaaka, jonka päälle asetettiin 100 ml mittalasi.
Lisäksi määrityksiä varten tarvittiin digitaalinen lämpömittari, jolla mitattiin käytettävän veden
lämpötila.
Määritykset aloitettiin mittaamalla mittalasiin noin viidesosa (20 ml) mittalasin tilavuudesta
kiintoainetta. Kiintoaineen massa merkittiin ylös, jonka jälkeen mittalasiin kaadettiin vettä siten,
että mittalasissa olevan lietteen kokonaistilavuudeksi muodostui noin 100 ml. Lietteeseen
tarvittava vesimäärä lisättiin kahdessa osassa siten, että lisäysten välissä mittalasissa oleva vesi
ja kiintoaine sekoitettiin lasisauvalla ilmakuplien poistamiseksi.

Valmiin lietteen

kokonaismassa merkittiin muistiin laskuja varten. Laskuihin tarvittiin lisäksi myös käytettävän
veden tiheyttä, joka määritettiin mittaamalla puhtaan veden lämpötila lietteen valmistushetkellä
ja katsomalla lämpötilaa vastaavan veden tiheys kirjallisuudesta.
Näytteiden pH -mittauksia varten valmistettiin lietteet, joiden koostumus on puolet kiintoainetta
ja

puolet

vettä.

Vakuumisuodatuksissa

käytettävät

lietteet

ovat

koostumukseltaan
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vastaavanlaisia, joten pH-mittauksia varten tehtyjen liuosten pH:t ovat vertailukelpoisia.
Mittauksissa käytettiin WTWn laitetta pH 340i.

4.2 Vakuumisuodatukset
Suodatuksissa käytettiin Kuvan 3 mukaista 100 cm2 Büchner-suodatuslaitteistoa. Laitteiston
keskellä on Büchner-suppilo (1), johon suodatettava liete kaadettiin. Suppilon alla on laatikko
(2), johon muodostettiin suodatusten ajaksi vakuumi. Suodatuksien paine-eroista puhuttaessa
tarkoitetaan laatikon ja laboratoriossa vallitsevan paineen välistä eroa. Suodatuslaitteiston
vasemmalla puolella oleva tietokone (3) kerää lämpökameran (4) dataa ja ottaa suodatettavasta
kakusta lämpökuvan 5 sekunnin välein. Lämpökamera mittaa keskilämpötilaa koko kakun
pinta-alan huomioiden sekä vain puolikkaan pinta-alan huomioiden. Kakun puolikas pinta-ala
on ympyrä, joka peittää 50 prosenttia kakun keskeltä. Oikealla puolella oleva tietokone (5) kerää
dataa sekunnin välein Büchner-suppilon yläpuolella olevalta etäisyysmittarilta (6). Lisäksi kone
kerää dataa ilman virtauksesta (L/min), vakuumin paineesta (bar ja kPa) ja lämpötilasta (°C)
sekä kerääntyneen suodoksen massasta (g). Kerääntyneen suodoksen massaa mitattiin
vakuumilaatikossa olevalla vaa’alla (7).
Ennen suodatusten aloittamista vakuumilaatikkoon säädettiin haluttu paine. Tämän jälkeen
oikeanpuoleisen tietokoneen datan keruu käynnistettiin ja suodatus alkoi sillä hetkellä, kun
Büchner-suppilon alla oleva venttiili (8) käännettiin alaspäin. Samalla hetkellä, kun venttiili
käännettiin,

käynnistettiin

myös

lämpökameran

datan

keruu

vasemmanpuoleiselta

tietokoneelta. Kun ilmakuivausta oli jatkettu tarpeeksi kauan, lopetettiin suodatus kääntämällä
venttiili vaakatasoon ja lopettamalla datan keruu molemmista tietokoneista.
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4
6
5
3
1
8

2

7

Kuva 3

Vakuumisuodatuksissa käytetty laitteisto. 1. Büchner-suppilo, 2.
vakuumilaatikko, 3. tietokone lämpödatan keräämiseen, 4. lämpökamera, 5.
tietokone datan keräämiseen, 6. etäisyysmittari, 7. vaaka, 8. venttiili.

Ensimmäisiä vakuumisuodatuksia varten valmistettiin noin 300 g painoisia lietteitä, joiden
kiintoaineen tilavuusprosentti oli 27,47 %. Käyttämällä samaa tilavuusprosenttia jokaisella
lietteellä, varmistetaan lietteiden samanlainen koostumus veden ja kiintoaineen välillä.
Lietteiden kiintoaineen tilavuusprosentti on määritetty muuttamalla ensin 50 m-%
kalsiittilietteen kiintoainepitoisuus tilavuusprosenteiksi (27,47 %) veden sekä kalsiitin
massojen, tiheyksien ja tilavuuksien avulla. Kalsiittilietteen koostumuksista eri massoilla tehtiin
Excel -taulukko. Tämän jälkeen taulukon avulla kiintoaineen tiheyttä muuttamalla voidaan
määrittää massat, jotka eri kiintoaineita täytyy punnita 27,47 tilavuusprosenttisten lietteiden
valmistamiseksi.
Seitsemän ensimmäistä eri kiintoaineista valmistettua lietettä suodatettiin 0,1 bar paine-erolla,
jonka jälkeen ilmakuivauksen edetessä paine-eroa kasvatettiin hitaasti suuremmaksi.
Ensimmäisessä suodatussarjassa, suodatusvaiheen päätyttyä, Büchner-suppilon reunat
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tiivistettiin taikinalla (vesi + jauho), jotta ilmakuivauksen aikana tapahtuvan kakun kutistumisen
takia aiheutuvaa kakun ohivirtausta ei pääse syntymään, vaan ilma virtaa kakun läpi.
Ilmakuivauksen edetessä kakun lämpötilaa seurattiin lämpökameralla ja kuivaus lopetettiin, kun
kakun lämpötila ei enää muuttunut merkittävästi.
Toisia suodatuksia varten tutkittavista lietteistä valmistettiin uudet, edellisiä näytteitä vastaavat
näytteet, jotka suodatettiin 0,8 bar paine-erolla. Suodatuksen jälkeen ilmakuivausta jatkettiin
samalla paine-erolla, kunnes kakun lämpötila oli laskenut riittävän alas tai ei enää muuttunut
merkittävästi.
Kolmannet suodatukset suoritettiin jokaiselle näytteelle omassa paine-erossa. Käytettävät
paine-erot laskettiin keskiarvona kahden edellisen suodatussarjan perusteella havaituista minimi
ja maksimi paine-eroista. Esimerkiksi edellisten kokeiden perusteella kalsiittia voidaan
suodattaa 0,1 - 0,8 barin paineissa, joten kolmannessa suodatuksessa käytettävä paine-ero oli
0,45 bar.

5 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
5.1 Partikkelikoko-, tiheys- ja pH-määritysten tulokset

Laserdiffraktiolaitteella saadut tulokset on esitetty Taulukossa 1. Partikkelikokojakaumat (Kuva
4) ja kumulatiiviset partikkelikokojakaumat (Kuva 5) on piirretty laserdiffraktiolaitteen datan
avulla. Taulukossa 1 ovat kumulatiivisen jakauman 10, 50 ja 90 prosentin osuuksia vastaavat
partikkelikoot sekä niiden avulla laskettu jakauman leveys ((D90 – D10) / D50) (Jankovic &
Sinclair 2006). Lisäksi taulukossa on jokaiselle tutkimuksessa käytettävälle näytteelle
määritetyt tilavuuspohjainen keskimääräinen halkaisija D [4;3] sekä Sauterin keskimääräinen
halkaisija D [3;2].
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Taulukko 1

Laserdiffraktiolaitteella saadut tulokset.

Näyte
Kalsiitti
CaCO3 rikastushiekka
Apatiitti
Ni/Cu rikastushiekka
Magnetiitti
Bauksiittijäte
Kvartsi

Kuva 4

D10
[μm]
4,61
3,28
38,9
2,96
5,06
0,856
582

D50
[μm]
47,1
62,4
187
24,6
22,1
4,65
1030

D90
[μm]
210
221
427
203
71,2
70,4
2030

Näytteiden partikkelikokojakaumat.

Jakauman
leveys
4,4
3,5
2,1
8,1
3,0
15,0
1,4

D [4;3]
81,3
88,8
213
67,4
31
23,2
1180

D [3;2]
9,91
8,65
43,8
7,8
11,4
2,12
952
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Kuva 5

Näytteiden kumulatiiviset partikkelikokojakaumat.

Kuvien 4 ja 5 perusteella bauksiittijätenäyte sisältää pienempiä partikkeleita, kuin muut näytteet.
Sen sijaan kvartsinäyte sisältää huomattavasti suurempia partikkeleita, kuin muut näytteet.
Vaikka bauksiittijätteen partikkelikokojakauman perusteella näytteessä on paljon hienompia
partikkeleita, sisältää näyte myös isompien kokoluokkien partikkeleita. Tämän perusteella
bauksiittijätteellä on varsin leveä jakauma ja se huomataan myös Taulukosta 1. Leveä jakauma
vaikuttaa oleellisesti suodatusvastukseen, sillä näytteen pienet partikkelit pakkautuvat isompien
partikkeleiden väliin ja näytteen lietettä suodatettaessa muodostuu tiivis kakku. Myös
ilmakuivauksen alkaminen vaatii suuremman paine-eron. Kvartsin jakauma sen sijaan on kapea
ja partikkelit ovat huomattavan suuria, joten ilmakuivauksen alkaminen ei vaadi suurta paineeroa. Myöskään suodatusvastus ei välttämättä ole kovin suuri.
Rikastushiekkojen (Ni/Cu ja CaCO3) ja kvartsin tiheys laskettiin kahden rinnakkaismäärityksen
keskiarvona. Lopuille näytteistä laskettiin tiheys neljän eri rinnakkaismäärityksen keskiarvona.
Tiheysmäärityksien perusteella saadut tulokset ja kirjallisuudesta löytyvät tiheydet eri aineille
ovat Taulukossa 2. Rikastushiekkojen tiheyksiä ei kirjallisuudesta löydy, koska niiden
koostumus vaihtelee eri rikastusprosessien välillä.
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Taulukko 2

Näytteiden lasketut tiheydet sekä kirjallisuudesta löytyvät tiheydet (Valtanen
2013, Engineering ToolBox 2009).

Näyte
Kalsiitti
CaCO3 rikastushiekka
Apatiitti
Ni/Cu rikastushiekka
Magnetiitti
Bauksiittijäte
Kvartsi

Tiheys (laskettu)
[g/cm3]
2,63
2,67
2,85
2,89
4,59
2,43
2,62

Tiheys (kirjallisuus)
[g/cm3]
2,71
3,1-3,3
5,15
2,4-2,6
2,65

Näytteiden pH -arvot olivat Ni/Cu rikastushiekkaa lukuun ottamatta kaikki lievästi emäksisiä
tai emäksisiä. Bauksiittijätteestä valmistetun näytteen pH oli ainut, joka ylitti arvon 10. Mitatut
näytteiden pH -arvot ovat Taulukossa 3.
Taulukko 3

Näytteiden pH -arvot.

Näyte
Kalsiitti
CaCO3 rikastushiekka
Apatiitti
Ni/Cu rikastushiekka
Magnetiitti
Bauksiittijäte
Kvartsi

pH
9,07
8,71
9,35
7,06
8,74
10,24
9,06

5.4 Suodatuskokeiden tulokset

Suodatuskokeiden perusteella laskettiin eri näytteille keskimääräiset kakun ominaisvastukset ja
huokoisuudet. Näiden lisäksi laskettiin paine-erot ja kakkujen saturaatiot eri ajanhetkillä ja
niiden avulla piirrettiin Kuvan 1 mukaiset desaturaatio kuvaajat, joista määritettiin eri
näytteiden kynnyspaineet ja saturaatioiden minimitasot. Desaturaatio kuvaajat tehtiin vain
ensimmäisen suodatussarjan datasta. Jokaiselle näytteelle laskettiin myös kiintoainepitoisuudet
eri ajanhetkillä.
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Taulukossa 4 on datan perusteella lasketut keskimääräiset kakkujen ominaisvastukset ja
huokoisuudet sekä desaturaatio kuvaajista saadut kynnyspaineet. Lisäksi Taulukossa 4 on
Sauterin keskimääräiset halkaisijat ja jakaumien leveydet, sillä ne vaikuttavat oleellisesti kakun
vastukseen. Kakkujen keskimääräiset suodatusvastukset on laskettu yhtälöllä 9 ja huokoisuudet
Yhtälöllä 6.
Taulukko 4

Suodatuskokeiden perusteella lasketut arvot.

Näyte
Kalsiitti

Suodatus
1
2
3
CaCO3
1
rikastushiekka
2
3
Apatiitti
1
2
3
Ni/Cu
1
rikastushiekka
2
3
Magnetiitti
1
2
3
Bauksiittijäte
1
2
3
Kvartsi
1
2
3

αav [m/kg]
7,26*10^10
5,61*10^9
8,88*10^9
1,14*10^11
2,96*10^10
1,31*10^10
1,19*10^10
3,76*10^8
8,69*10^10
1,71*10^11
7,97*10^10
7,83*10^10
7,06*10^9
1,02*10^10
1,19*10^10
1,12*10^12
3,14*10^11
3,51*10^11
1,77*10^9
1,04*10^10
3,86*10^9

Huokoisuus
0,287
0,240
0,253
0,303
0,256
0,334
0,380
0,356
0,357
0,401
0,379
0,417
0,301
0,322
0,336
0,454
0,419
0,471
0,301
0,495
0,408

D [3;2]
9,91

Jakauman
leveys
4,4

Pt [bar]
0,25

8,65

3,5

0,3

43,8

2,0

0,2

7,8

8,1

0,15

11,4

3,0

0,23

2,12

15,0

0,3

952

1,4

-

Ni/Cu rikastushiekan ja bauksiittijätteen jakaumat ovat selvästi muiden lietteiden jakaumia
leveämpiä ja myös suodatusvastukset ovat näillä lietteillä suurempia. Muilla lietteillä jakaumat
ovat lähes yhtä leveitä, eikä suodatusvastuksissa ole suuria eroja.
Kynnyspaineet ja saturaation minimitasot pystyttiin määrittämään vain ensimmäisistä
suodatuskokeista,

joissa

paine-eroa

kasvatettiin

ilmakuivauksen

edetessä.

CaCO3
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rikastushiekan ja bauksiittijätteen ilmakuivauksen alkaminen vaati suurimman paine-eron ja
kyseisillä näytteillä on myös suuret suodatusvastukset. Myös Ni/Cu rikastushiekan
suodatusvastus oli ensimmäisessä suodatussarjassa samaa kokoluokkaa CaCO3 rikastushiekan
ja bauksiittijätteen kanssa, mutta silti sen kynnyspaine oli kaikista pienin.
Kun verrataan CaCO3 rikastushiekkaa ja Ni/Cu rikastushiekkaa keskenään, huomataan, että
molempien suodatusvastukset ovat samaa kokoluokkaa ja Sauterin keskimääräiset halkaisijat
ovat lähes samat. Lisäksi Ni/Cu rikastushiekan jakauma on leveämpi kuin CaCO3
rikastushiekan. CaCO3 rikastushiekan kynnyspaine on kuitenkin puolet suurempi kuin Ni/Cu
rikastushiekan, vaikka edellä mainittujen seikkojen perusteella voitaisiin päätellä, että
kynnyspaineet olisivat lähes vastaavat. Ni/Cu rikastushiekan pienempi kynnyspaine voi johtua
esimerkiksi kokoonpuristumisesta heti suodatusvaiheen päättymisen jälkeen, jolloin kakku
halkeaa helposti heti ilmakuivauksen alussa ja kynnyspaine on siten pienempi.

5.4.1 Kakun keskimääräinen ominaisvastus
Kakun keskimääräisen ominaisvastuksen αav laskemiseksi piirrettiin t/V tilavuuden funktiona ja
muodostuvien suorien kulmakertoimet t/V2 sijoitettiin Yhtälöön 9. Saadut arvot on taulukoituna
edellä Taulukossa 4. Ensimmäisen suodatussarjan kuvaajat ovat Kuvassa 6. Myös toiselle
(LIITE I) ja kolmannelle suodatussarjalle (LIITE II) tehtiin vastaavanlaiset kuvaajat.
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6a

6b
Kuva 6

Ensimmäisen suodatussarjan perusteella t/V tilavuuden funktiona jokaiselle
suodatetulle lietteelle.
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Jokaiselle lietteelle piirrettiin lisäksi samaan kuvaajan kolmen eri suodatuksen perusteella t/V
tilavuuden funktiona, jolloin voidaan vertailla yhden lietteen suodatuksia keskenään. Kuvassa 7
on esimerkkinä kalsiitin kolmen eri suodatuksen perusteella muodostetut kuvaajat. Muiden
lietteiden vastaavat kuvaajat löytyvät liitteestä III.
1,2E+06
Suodatus 1
Suodatus 2
Suodatus 3

1,0E+06

y = 6,78E+09x + 3,06E+05
R² = 0,996

t/V, s/m3

8,0E+05
6,0E+05
4,0E+05
2,0E+05

0,0E+00
0,0E+00

Kuva 7

y = 4,42E+08x + 1,14E+05
R² = 0,933

y = 1,47E+09x + 1,02E+05
R² = 0,990

2,0E-05

4,0E-05

6,0E-05
V, m3

8,0E-05

1,0E-04

1,2E-04

Kalsiitille t/V tilavuuden funktiona kolmella eri suodatuksella.

Kun verrataan kalsiitin eri suodatuksista piirrettyjä kuvaajia keskenään, kiinnitetään huomio
kuvaajien välisiin eroihin kulmakertoimissa. Kulmakerroin on yksi muuttuja laskettaessa
suodatusvastuksia Yhtälöllä 9. Myös käytettävä paine-ero vaikuttaa suodatusvastukseen
Yhtälön 9 mukaisesti. Ensimmäisessä suodatuksessa suodatusaika (t = 96 s) on huomattavasti
pidempi kuin toisessa (t = 15 s) ja kolmannessa (t = 24 s) suodatuksessa johtuen käytettävästä
suodatuspaineesta. Pienemmällä paine-erolla suodatettaessa suodosta muodostuu hitaammin,
jolloin myös t/V -termin arvo kasvaa nopeammin suhteessa muodostuvan suodoksen
tilavuuteen. Siten myös kuvaajan kulmakerroin on suurempi. Kuvan 7 perusteella ensimmäisen
suodatuksen kuvaajan kulmakerroin ja siten suodatusvastus on suurempi kuin toisessa ja
kolmannessa suodatuksessa.
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Taulukossa 5 on kakun keskimääräiset ominaisvastukset, kuivaukseen kulunut aika sekä
suodatuksen aikana saavutettu lämpötila, joiden avulla voidaan päätellä suodatusvastuksen ja
kuluneen ajan välistä yhteyttä saavutettuun lämpötilaan.
Taulukko 5

Kakun keskimääräiset ominaisvastukset, kuivausajat ja suodatuksessa saavutetut
lämpötilat eri lietteille.

Näyte
Kalsiitti

CaCO3 rikastushiekka

Apatiitti

Ni/Cu rikastushiekka

Magnetiitti

Bauksiittijäte

Kvartsi

Suodatus
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

αav [m/kg]
7,26*10^10
5,61*10^9
8,88*10^9
1,14*10^11
2,96*10^10
1,31*10^10
1,19*10^10
3,76*10^8
8,69*10^10
1,71*10^11
7,97*10^10
7,83*10^10
7,06*10^9
1,02*10^10
1,19*10^10
1,12*10^12
3,14*10^11
3,51*10^11
1,77*10^9
1,04*10^10
3,86*10^9

Saavutettu
lämpötila, koko
Kuivausaika [s]
kakku [°C]
3507
15,09
921
14,63
2012
15,70
3466
14,38
931
14,70
3627
17,97
3598
17,26
3327
19,44
3490
20,96
1994
14,42
599
14,15
4536
18,59
1648
14,50
389
14,24
2034
15,42
2858
15,06
1246
14,31
3355
19,30
483
16,25
392
15,67
404
16,56

Taulukon 5 perusteella ei voida sanoa suoraa yhteyttä suodatusvastuksen ja kuivausajan välillä.
Kalsiitin suodatuksissa suurin suodatusvastus oli ensimmäisessä suodatuksessa, ja jotta
kyseisessä suodatuksessa on saavutettu lähes sama lämpötila kuin muissa kalsiitin suodatuksissa
on tarvittu pisin kuivausaika. Sen sijaan, kun verrataan CaCO3 rikastushiekan ensimmäisen ja
kolmannen suodatuksen välisiä suodatusvastuksia, on ensimmäisen suodatuksen suodatusvastus
huomattavasti suurempi kuin kolmannen suodatuksen, mutta kuivausaika on silti lähes sama.
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Samalla kuivausajalla voisi olettaa, että suuremman suodatusvastuksen omaava kakku jäähtyisi
vähiten, mutta CaCO3 rikastushiekan tapauksessa selkeästi vähiten jäähtyy kolmannen
suodatuksen kakku.
Apatiitin toisen suodatuksen suodatusvastus eroaa selvästi kahden muun suodatuksen
vastuksista, kuivausajan ollessa lähes sama kaikissa kolmessa suodatuksessa. Näistä voitaisiin
päätellä, että toisessa suodatuksessa apatiittikakun lämpötila laskisi eniten suodatuksen aikana,
mutta näin ei kuitenkaan ole. Toisessa suodatuksessa käytettiin suurinta paine-eroa koko
suodatuksen ja ilmakuivauksen ajan. Tämä on voinut aiheuttaa sen, että kakku on
kokoonpuristunut eikä se siten päästä ilmaa huokosiinsa ja niiden läpi yhtä helposti kuin kahden
muun suodatuksen tapauksessa, eikä kakku siten myöskään jäähdy.
Ni/Cu rikastushiekan tapauksessa jokaisen suodatuksen suodatusvastus on lähes sama.
Kuitenkin kolmannen suodatuksen kuivausaika on huomattavasti suurempi kuin kahden muun
suodatuksen, eikä kakku ole silti jäähtynyt läheskään yhtä paljon kuin ensimmäisessä ja toisessa
suodatuksessa. Kun verrataan Ni/Cu rikastushiekan lämpökamerakuvia (Taulukot 6, 7 ja 8),
huomataan, että kolmannessa suodatuksessa kakku ei ole haljennut samalla tavalla kuin kahden
muun suodatuksen tapauksessa, jolloin lämpötila ei pääse laskemaan yhtä alas. Kakun
halkeamattomuus voi johtua siitä, että suodatuksessa käytetty paine-ero (0,3 bar) ei ole ollut
riittävän suuri halkaistakseen kakun. Myös bauksiittijätteen tapauksessa on todennäköisesti
sama ilmiö kolmannen suodatuksen tulosten taustalla.
Magnetiitin kohdalla suodatusvastukset ovat lähes samat jokaisessa suodatuksessa, kuten myös
saavutetut lämpötilat. Kuivausaika kuitenkin muuttuu sen mukaan, miten suurta paine-eroa on
käytetty. Toisessa suodatuksessa on lyhyin kuivausaika, koska siinä käytetty paine-ero on
suurin. Voidaan siis päätellä, että magnetiitin kohdalla kakku jäähtyy samaan lämpötilaan ja
käytettävä paine-ero määrää kuivaukseen kuluvan ajan.
Kvartsin tapauksessa saavutetaan lähes sama lämpötila riippumatta käytettävästä paineesta.
Alimpaan mahdolliseen lämpötilaan päästään muutamassa minuutissa suodatuksen aloituksesta
ja sen jälkeen kakku alkaa hiljalleen lämmetä ympäristön lämpötilaan, koska veden haihtuminen
ei riitä enää jäähdyttämään kakkua. Kyseinen käyttäytyminen voi johtua kvartsin varsin
karkeasta partikkelikokojakaumasta, jonka seurauksena myös huokoskoko on varsin suuri.
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5.4.2 Lämpödata ja lämpökamerakuvat

Lämpökameran datan perusteella piirrettiin näytteiden lämpötilat ajan funktiona. Ensimmäiselle
suodatussarjalle kyseiset kuvaajat koko kakun pinta-alalta ovat Kuvassa 8 ja puolikkaan kakun
pinta-alalta Kuvassa 9. Toisen suodatussarjan vastaavat kuvaajat ovat liitteessä IV ja kolmannen
liitteessä V.

Kuva 8

Näytteiden lämpötilat koko kakun alueelta ajan funktiona ensimmäisessä
suodatussarjassa.
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Kuva 9

Näytteiden lämpötilat puolikkaan kakun alueelta ajan funktiona ensimmäisessä
suodatussarjassa.

Kuvista 8 ja 9 huomataan, että kvartsin suodatusta lukuun ottamatta jokaisen lietteen
suodatuksen aikana lämpötila laskee alussa hitaammin, jonka jälkeen lämpötilat lähtevät
jyrkempään laskuun. Suodatusvaiheen aikana kakun kaikki huokoset ovat täyttyneet vedellä,
jolloin kakun lämpötila laskee vain hieman johtuen veden mahdollisesta haihtumisesta. Kun
suodatusvaihe loppuu, alkaa ilmakuivaus ja kakkujen huokosissa oleva vesi alkaa korvautumaan
ilmalla, jolloin kakun lämpötila lähtee jyrkempään laskuun. Kuvaajista huomataan siis hetket,
jolloin suodatusvaihe loppuu ja ilmakuivaus alkaa. Kvartsin suuren partikkelikokojakauman
vuoksi sen lämpötila laskee heti suodatuksen alussa runsaasti, koska vesi pääsee kulkemaan sen
suurien partikkelien väleistä suodinkankaan kautta suodokseen. Tämän jälkeen vallitsevat
olosuhteet (ilmankosteus ja lämpötila) alkavat lämmittämään kakkua uudelleen ympäristön
lämpötilaan.
Jokaiselle lietteelle tehtiin myös kuvaajat, joissa lämpötila on esitetty kaikissa kolmessa
suodatuksessa ajan funktiona. Kuvassa 10 on kalsiitin kyseiset kuvaajat, ja lopuille lietteille
vastaavat kuvaajat ovat Kuvassa 11.
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Kuva 10

Kalsiitin lämpötilat ajan funktiona kaikissa kolmessa suodatuksessa koko kakun
pinta-alalta. Ensimmäisen suodatuksen suodatusvaiheen kesto t = 96 s, toisen
suodatuksen t = 15 s ja kolmannen suodatuksen t = 24 s.

Kuvasta 10 huomataan, että kaikki kolme suodatusta kalsiitille ovat lähes identtisiä sen suhteen,
että aluksi kakun jäähtyminen on hyvin hidasta suodatusvaiheen ajan, jonka jälkeen jäähtyminen
kiihtyy, kun ilmakuivaus alkaa. Suodatusvaiheen kesto lyhenee, kun paine-eroa kasvatetaan,
jonka seurauksena myös kakun ilmakuivaus alkaa aikaisemmin. Suurempi paine-ero myös
lyhentää ilmakuivauksen kestoa, jolloin kakun lämpötila laskee nopeammin ja koko
suodatusprosessin kesto lyhenee. Myös muilla lietteillä on vastaavaa käyttäytymistä
suodatusprosessin aikana, lukuunottamatta apatiittia ja kvartsia (Kuva 11). Apatiittikakku
jäähtyy hitaasti koko suodatusprosessin ajan ja kvartsikakkujen tapauksessa tapahtuu ensin
nopea jäähtyminen, jonka jälkeen alkaa hidas kakun lämpeneminen.
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Kuva 11

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Lämpötilat ajan funktiona lopuille lietteille kaikissa kolmessa suodatuksessa.
(A = CaCO3 rikastushiekka, B = apatiitti, C = Ni/Cu rikastushiekka, D =
magnetiitti, E = bauksiittijäte ja F = kvartsi)

33

Lämpökameran ottamat kuvat suodatusten etenemisestä ovat esitettynä Taulukoissa 6, 7 ja 8
siten, että ensimmäisen ja kolmannen suodatussarjan kuvat ovat 10 minuutin välein. Toisen
suodatussarjan kuvat ovat aikavälillä 0-15 min kolmen minuutin välein, aikavälillä 15-30 min
viiden minuutin välein ja aikavälillä 30-50 kymmenen minuutin välein.
Taulukko 6

Näyte
Aika (min)

Ensimmäisen suodatussarjan lämpökamerakuvat (Näytteet: 1. kalsiitti, 2. CaCO3
rikastushiekka, 3. apatiitti, 4. Ni/Cu rikastushiekka, 5. magnetiitti, 6.
bauksiittijäte ja 7. kvartsi).
1
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7
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80

Ensimmäisen suodatussarjan lämpökamerakuvista huomataan, että jokaisen lietekakun
lämpötila on saatu jäähtymään lähelle 10 °C astetta lähes kokonaan. Jokainen kakku on apatiittia
ja kvartsia lukuun ottamatta myös haljennut jossain vaiheessa suodatusta. Tämän voi aiheuttaa

34

osaltaan kakkujen reunojen tiivistämiseen käytetty taikina, jonka takia ilmavirta on pakotettu
kulkemaan kakun läpi. Sen seurauksena kokoonpuristumisesta johtuva kakun kutistuminen ei
kohdistu sen reunoihin, vaan kakku halkeaa jostain reunan läheisyydestä tai kakun keskeltä.
Taulukko 7

Näyte
Aika (min)
0
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Toisen suodatussarjan lämpökamerakuvat (Näytteet: 1. kalsiitti, 2. CaCO3
rikastushiekka, 3. apatiitti, 4. Ni/Cu rikastushiekka, 5. magnetiitti, 6.
bauksiittijäte ja 7. kvartsi).
1

2

3

4

5

6

7
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Toisessa suodatussarjassa kaikki muut kakut, paitsi apatiittikakku, on saatu jäähtymään koko
kakun pinta-alalta. Apatiittikakun tapauksessa on mahdollista, että suodatuksen ja
ilmakuivauksen

aikana

ei

tapahdu

kutistumista

merkittävissä

määrin.

Apatiitin

partikkelikokojakauman seurauksena muodostuu tiivis kakku, joka ei halkea, joten mahdollisia
reittejä kakkua jäähdyttävälle ilmavirralle ei ole.
Taulukko 8

Näyte
Aika (min)
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Kolmannen suodatussarjan lämpökamerakuvat (Näytteet: 1. kalsiitti, 2. CaCO3
rikastushiekka, 3. apatiitti, 4. Ni/Cu rikastushiekka, 5. magnetiitti, 6.
bauksiittijäte ja 7. kvartsi).
1

2

3

4

5

6

7
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Kolmannessa suodatussarjassa on jääty selvästi kauemmaksi edellisissä suodatuksissa
saavutetuista lämpötiloista. Ainoastaan kalsiitti-, magnetiitti- ja kvartsikakut ovat jäähtyneet
lähes yhtä paljon kuin edellisissä suodatuksissa. Sen sijaan muiden lietteiden kohdalla kakun
jäähtyminen on jäänyt vähäiseksi. Tämä voi johtua suodatuksiin valituista paine-eroista, jotka
eivät ole olleet riittäviä aikaansaamaan tarpeeksi suurta ilmavirtaa kakkujen läpi
ilmakuivauksen aikana, jotta kakkujen jäähtyminen olisi ollut mahdollista.
Kakun suodatuksen aikana tapahtuu usein halkeilua ja sen voi huomata lämpökameran kuvista.
Halkeilun välttäminen suodatuksien aikana olisi tärkeää, koska se johtaa ilmavirran kasvuun ja
siten suurempaan energiankulutukseen. Esimerkkinä kakun halkeilun havainnoinnista
lämpökamerakuvien avulla taulukoitiin toisen suodatussarjan lämpökamerakuvia ja kameralla
otettuja kuvia rinnakkain (Taulukko 9).
Taulukon 9 perusteella, kakut, jotka ovat halkeilleet suodatuksensa aikana, voidaan todeta
haljenneeksi myös lämpökamerakuvien perusteella. Magnetiitin tapauksessa kameralla otetusta
kuvasta on vaikea huomata halkeamaa, mutta lämpökamerakuvassa halkeaman kohdalla näkyy
selvästi jäähtyneempi kohta lähellä kakun keskustaa.
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Taulukko 9

Halkeilun havainnointi lämpökamerakuvista toisen suodatussarjan aikana.
Vasemmalta oikealle; kameralla otettu kuva, lämpökamerakuva ja
mustavalkoinen lämpökamerakuva.

Näyte

Kalsiitti

CaCO3
rikastushiekka

Apatiitti

Ni/Cu
rikastushiekka

Magnetiitti

Bauksiittijäte

Kvartsi
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Kakun halkeilun havainnoimisen tueksi toinen hyvä tapa on kakun läpi kulkevan ilmavirran
seuraaminen suodatuksen aikana. Taulukon 9 perusteella toisen suodatussarjan aikana on
tapahtunut halkeilua Ni/Cu rikastushiekalle ja bauksiittijätteelle. Ni/Cu rikastushiekan
suodatuksen aikana tapahtuneen halkeilun havainnoimiseksi tehtiin kuvaaja (Kuva 12), johon
on yhdistetty lämpökameran ottamia kuvia eri ajanhetkillä. Lisäksi jokaisen lietteen ilmavirta
ajan funktiona piirrettiin samaan kuvaan (Kuva 13), jolloin huomataan eri lietteiden välisiä
eroja.

Kuva 12

Ni/Cu rikastushiekan läpi kulkevan ilmavirran suuruus ajan funktiona toisessa
suodatussarjassa.

Kuvasta 12 huomataan, että ilmavirran kasvu alkaa noin 110 sekunnin kohdalla, jolloin kakkuun
alkaa muodostua ensimmäiset halkeamat. Kun ilmavirta on lähtenyt kasvamaan alkaa kakku
rajusti kuivumaan ja samalla lämpötila laskemaan. Kakkuun on tullut lisää halkeamia noin 150
sekunnin kohdalla ja halkeamien kautta kakku myös jäähtyy nopeammin. 250 sekunnin kohdalla
ilmavirta ei enää kasva, mutta kakun jäähtyminen kiihtyy. Seuraavien satojen sekuntien aikana
kakku jäähtyy entisestään ja halkeamien kautta alkanut jäähtyminen on lopulta johtanut koko
kakun jäähtymiseen jo noin kymmenessä minuutissa.
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Kaikkien muiden lietteiden, paitsi apatiitin, kuvaajista huomataan (Kuva 13) selkeä ajanhetki,
jolloin kakun rakenne muuttuu kriittisesti ja ilmavirta kakun läpi alkaa kasvaa. Kakut, joiden
halkeilu on Taulukon 9 kuvien perusteella selkeää (Ni/Cu rikastushiekka ja bauksiittijäte),
kuvaajista huomataan, että myös ilmavirta kakun läpi ilmakuivauksen aikana on suurempaa kuin
muilla lietteillä. Lisäksi verrattaessa halkeamattomia ja haljenneita, huomataan, että
haljenneiden kakkujen läpi kulkevan ilmavirran suuruus tasoittuu ensimmäisen nopean nousun
jälkeen. Tämän jälkeen ilmavirta lähtee kuitenkin kasvamaan. Halkeamattomien kakkujen
tilanteessa ensimmäisen nousun jälkeen voidaan huomata vain pientä tasaista nousua ilmavirran
määrässä.
Apatiittikakun läpi kulkevan ilmavirran määrä pysyy lähes vakiona koko suodatuksen ajan.
Toisessa suodatuksessa käytetty suuri paine-ero (0,8 bar) puristaa kakkua kasaan, eikä
ohivirtausta pääse syntymään. Kakku ei myöskään päästä ilmaa huokosiensa läpi.
Lämpökamerakuvien perusteella (Taulukot 6, 7 ja 8) voidaan myös sanoa, että apatiittikakku ei
yhdenkään suodatuksen aikana haljennut. Tämän takia ilmavirta pysyy hyvin pienenä läpi
suodatuksen ja ilmakuivauksen myös toisessa suodatuksessa. Muut halkeamattomat kakut
kokoonpuristuvat, jonka seurauksena ilmavirta kasvaa ohivirtauksen myötä.
Kvartsin tapauksessa suuren partikkelikoon vuoksi suodatusvaihe kestää vain maksimissaan
muutaman sekunnin, jonka jälkeen ilmavirta pääsee vapaasti kulkemaan kakun läpi. Ilmalla on
hyvin tilaa kulkea kakun suurien huokosten läpi, joten ilmavirran suuruus pysyy vakiona koko
ilmakuivauksen ajan.
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Kuva 13

Ilmavirta kakun läpi ajan funktiona eri lietteille toisessa suodatussarjassa.

5.4.3 Lämpötila ja kiintoainepitoisuus

Laskettujen kiintoainepitoisuuksien ja lämpödatan avulla piirrettiin kiintoainepitoisuudet
lämpötilan funktiona. Ensimmäisen suodatussarjan koko kakun ja puolikkaan kakun pinta-alalta
kiintoainepitoisuudet lämpötilan funktiona ovat Kuvissa 14 ja 15. Myös toiselle (LIITE VI) ja
kolmannelle suodatussarjalle (LIITE VII) on piirretty vastaavat kuvaajat. Taulukossa 10 on eri
kakkujen kiintoainepitoisuudet suodatusvaiheen ja kuivausvaiheen lopussa.
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Kuva 14

Ensimmäisen suodatussarjan eri lietteiden kiintoainepitoisuudet lämpötilan
funktiona koko kakun pinta-alalta.

Kuva 15

Ensimmäisen suodatussarjan eri lietteiden kiintoainepitoisuudet lämpötilan
funktiona puolikkaan kakun pinta-alalta.
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Kuvien 14 ja 15 perusteella huomataan, että suodatusvaiheen aikana kakun kiintoainepitoisuus
kasvaa nopeasti jokaiselle lietteelle ominaiselle tasolle. Tämä kiintoainepitoisuuden kasvu
tapahtuu lähes ilman, että lämpötila laskee. Bauksiittijätteen tapauksessa kakun lämpötila
kuitenkin laskee noin 2 astetta suodatuksen aikana. Tämä voi johtua siitä, että muihin näytteisiin
verrattaessa, bauksiittijätteen suodatusaika ensimmäisessä suodatuksessa on verrattain pitkä
(noin 30 min). Tämän seurauksena kakun lämpötila laskee veden haihtuessa kakun pinnalta,
vaikka itse kakun huokoset ovatkin täysin veden vallassa.
Taulukko 10 Kiintoainepitoisuudet suodatusvaiheen ja kuivausvaiheen lopussa.

Näyte
Kalsiitti

CaCO3
rikastushiekka
Apatiitti

Ni/Cu
rikastushiekka
Magnetiitti

Bauksiittijäte

Kvartsi

Kiintoainepitoisuus
Kiintoainepitoisuus
suodatusvaiheen lopussa kuivausvaiheen lopussa
Suodatus
[%]
[%]
1
60,7
71,4
2
75,9
76,2
3
74,5
74,9
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

59,0
69,3
66,1
49,8
59,5
53,6
55,4
60,5
54,4
63,5
85,2
62,7
47,7
53,8
48,5
35,7
50,0
57,8

69,8
74,6
66,7
62,2
64,5
64,5
60,0
62,3
58,4
70,1
94,4
66,6
54,8
58,3
53,0
36,7
50,6
59,3

Suodatusvaiheen jälkeen, ilmakuivauksen aikana, lietteiden kiintoainepitoisuudet kasvavat vain
hieman ensimmäisissä suodatuksissa (Taulukko 10), samalla kun kakkujen lämpötilat laskevat
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(Kuvat 14 ja 15). Toisessa ja kolmannessa suodatussarjassa lietteiden kiintoainepitoisuudet
pysyvät lähes muuttumattomina tai kasvavat vain vähän (Taulukko 10). Taulukon 10 perusteella
voidaan sanoa, että asteittain paine-eroa nostamalla (ensimmäiset suodatukset) saavutetaan
lähes samat kiintoainepitoisuudet kuin tasaisella paine-erolla läpi suodatuksen (toiset ja
kolmannet suodatukset). Käytettävät paine-erot vaikuttavat kuitenkin hieman siihen, kuinka
kuivia kakkuja saadaan eli kuinka suuriin kiintoainepitoisuuksiin vakuumisuodatuksella
päästään.
Jokaiselle lietteelle tehtiin myös kuvaajat, joissa on kaikkien kolmen suodatuskerran
kiintoainepitoisuudet lämpötilan funktiona samassa kuvaajassa. Kuvaajien avulla nähdään
yhden lietteen eri suodatuksien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Kuvissa 16 ja 17 on kalsiitin
suodatuksien kiintoainepitoisuudet lämpötilan funktiona koko kakun ja puolikkaan kakun pintaalalta. Lopuille lietteille vastaavat kuvaajat löytyvät liitteestä VIII.

Kuva 16

Kalsiitin kiintoainepitoisuudet eri suodatuksissa lämpötilan funktiona koko
kakun pinta-alalta.
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Kuva 17

Kalsiitin kiintoainepitoisuudet
puolikkaan kakun pinta-alalta.

eri

suodatuksissa

lämpötilan

funktiona

Kuvia 16 ja 17 vertaamalla huomataan, että koko kakun ja puolikkaan kakun jäähtyminen on
lähes identtistä. Puolikkaan kakun alalla saavutetaan hieman pienemmät lämpötilat, sillä
lämpötila-arvot ovat keskiarvoja tarkasteltavan pinta-alan lämpötilasta. Ensimmäisessä
suodatuksessa paine-ero oli aluksi 0,1 bar, jonka jälkeen ilmakuivauksen alkaessa paine-eroa
kasvatettiin suuremmaksi. Tämän takia suodatusvaiheessa ei saavutettu yhtä korkeaa
kiintoainepitoisuutta kuin toisessa ja kolmannessa suodatuksessa. Kun tarkastellaan koko
suodatusprosessin

loppua,

voidaan

todeta,

että

jokaisella

suodatuksella

päästään

kiintoainepitoisuuksissa noin 5 prosentin sisään (70-75 %), riippumatta käytetystä paine-erosta.
Täytyy kuitenkin muistaa, että käytettävästä paine-erosta riippuu suodatukseen ja kakun
kuivaamiseen käytettävä aika (Taulukko 5), joka vaikuttaa siten myös energiankulutukseen.
Toisen ja kolmannen suodatuksen kohdalla kiintoainepitoisuus käyttäytyy lähes identtisesti
lämpötilan suhteen. Jos jätetään huomioimatta suodatuksien lähtölämpötila ja keskitytään
kiintoainepitoisuuden käyttäytymiseen, huomataan samanlainen käyttäytyminen kuin muillakin
lietteillä (Kuva 14). Ensin lämpötila pysyy muuttumattomana samalla kun kiintoainepitoisuus
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kasvaa (suodatusvaihe). Tämän jälkeen kiintoainepitoisuus pysyy samalla tasolla ja kakun
lämpötila alkaa laskea (ilmakuivaus).
Kun esitetään kiintoainepitoisuutta lämpötilan funktiona, kuvaajat eivät huomio kakun
kuivaamiseen käytettävää aikaa. Saavutettujen lämpötilojen läheisyydessä kakkujen lämpötila
ei enää merkittävissä määrin muutu, jonka takia suodatukset on päätetty. Esimerkiksi kalsiitin
ensimmäisen suodatuksen lopussa viimeisen 10 minuutin aikana kakku jäähtyy enää vähän
(Taulukko 6). Koska suodatuksen aikana saavutetaan jo sellainen kiintoainepitoisuus, joka ei
muutu tai muuttuu vain hieman ilmakuivauksen aikana, voidaan todeta, että viimeinen 10
minuuttia ilmakuivauksesta kalsiitin suodatuksen tapauksessa ei ole merkittävää virhettä
aiheuttava tekijä, kun halutaan määrittää ja tutkia kiintoainepitoisuutta lämpötilan avulla.
Lietteiden suodatuksien aikana tarkkailtiin laboratorion lämpötilaa ja ilmankosteutta. Näiden
avulla selvitettiin märkälämpötilat, eli lämpötilat, johon suodatettavan kakun lämpötilan on
mahdollista teoriassa jäähtyä. Märkälämpötilat on selvitetty interaktiivisen psykrometrisen
kaavion avulla (FlyCarpet Inc 2020). Saadut tulokset ovat Taulukossa 11.
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Taulukko 11 Lietteiden suodatusolosuhteet (ilmankosteus ja lämpötila) ja niiden avulla
selvitetyt märkälämpötilat sekä suodatuksissa saavutetut lämpötilat.
Saavutettu Saavutettu
IlmanMärkä- lämpötila, lämpötila,
kosteus Lämpötila lämpötila koko kakku puolikas
Näyte
Suodatus [%]
[°C]
[°C]
[°C]
kakku [°C]
Kalsiitti
1
15
22,2
9,8
15,09
12,48
2
20
22,3
10,7
14,63
12,66
3
24
21,9
11,2
15,70
14,27
CaCO3
1
15
22,2
9,8
14,38
12,25
rikastushiekka
2
20
22,4
10,8
14,70
13,13
3
24
22,2
11,4
17,97
17,48
Apatiitti
1
10
22,4
9,0
17,26
14,84
2
20
22,4
10,8
19,44
18,94
3
24
22,4
11,5
20,96
20,57
Ni/Cu
1
10
21,8
8,6
14,42
12,15
rikastushiekka
2
13
21,2
8,8
14,15
12,56
3
24
22,4
11,5
18,59
18,19
Magnetiitti
1
10
22,2
8,9
14,50
12,55
2
13
21,5
9,0
14,24
12,81
3
19
21,4
10,0
15,42
14,53
Bauksiittijäte
1
10
22,3
8,9
15,06
13,27
2
13
21,7
9,1
14,31
12,87
3
17
22,0
10,0
19,30
18,96
Kvartsi
1
13
22,4
9,5
16,25
14,77
2
13
21,9
9,2
15,67
14,31
3
17
22,2
10,1
16,56
15,39
Taulukon 11 perusteella huomataan, että koko kakun pinta-alalla kakun jäähtyminen jää kauas
alhaisimmasta mahdollisesta lämpötilasta. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että useimmissa
tapauksissa kakun reunoilla lämpökameran alueella on lämpimämpi reunus, joka nostaa kakun
keskiarvolämpötilaa (Taulukot 6, 7 ja 8). Puolikkaan kakun pinta-alalta sen sijaan päästään
paljon lähemmäksi märkälämpötiloja, koska usein jäähtyminen on suurinta kakun keskeltä.
Lähimmäksi märkälämpötiloja jäähtyi kalsiitin, CaCO3 rikastushiekan ja magnetiitin lietteet.
Taulukko 10 tukee lämpökamerakuvia esimerkiksi apatiitin kolmannen suodatuksen kohdalla.
Lämpökamerakuvien perusteella (Taulukko 8) apatiittikakku ei jäähdy kuin hieman (kakun väri
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muuttuu hieman tummemman punaiseksi) ja myös Taulukon 11 perusteella saavutettu lämpötila
on lähes 10 °C astetta märkälämpötilaa korkeampi.
Kuvassa 18 on esitettynä eri lietteille kakkujen lämpötilan prosentuaalinen osuus
maksimaalisesta jäähtymisestä ensimmäisessä suodatussarjassa. Muille suodatussarjoille
vastaavat kuvaajat löytyvät liitteestä IX.

Kuva 18

Kakkujen lämpötilan prosentuaalinen osuus maksimaalisesta jäähtymisestä
kiintoainepitoisuuden funktiona ensimmäisessä suodatussarjassa.

Kuva 18 tukee hyvin aiempia päätelmiä siitä, että kakun jäähtyminen on suodatusprosessin
aluksi hyvin vähäistä (0-10 %). Kalsiitin, CaCO3 rikastushiekan, Ni/Cu rikastushiekan,
magnetiitin ja bauksiittijätteen kohdalla saavutetaan noin 60-70% jäähtyminen. Apatiitin ja
kvartsin kohdalla jäädään hieman alemmaksi.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia vakuumisuodatuksen lämpötilaperusteista tarkkailua ja sen
sovelluskohteita eri materiaalien ja olosuhteiden yhdistelmille. Tutkimuksessa käytettyjä
materiaaleja olivat kalsiitti, CaCO3 rikastushiekka, apatiitti, Ni/Cu rikastushiekka, magnetiitti,
bauksiittijäte ja kvartsi. Tutkimuksen aikana suoritettiin kolme suodatussarjaa, kaikki eri paineerolla. Ensimmäisessä suodatussarjassa käytettiin 0,1 barin paine-eroa, jonka jälkeen
ilmakuivauksen edetessä paine-eroa kasvatettiin. Toisessa suodatussarjassa käytettiin 0,8 barin
paine-eroa. Kolmannessa suodatussarjassa käytettiin jokaiselle lietteelle omaa paine-eroa, joka
määritettiin edellisten suodatusten perusteella. Ennen suodatuksia määritettiin tutkittavien
materiaalien tiheydet, partikkelikokojakaumat ja pH -arvot.
Tulosten perusteella eri lietteiden välillä on paljon yhtäläisyyksiä siinä, miten ne käyttäytyvät
suodatusten aikana. Kiintoainepitoisuudet muuttuvat lähes identtisesti lämpötilan funktiona
riippumatta siitä, mitä lietettä tutkitaan. Suodatusvaiheessa kiintoainepitoisuus kasvaa jokaiselle
lietteelle ominaiselle tasolle, joka riippuu tutkittavan lietteen muodostavan kiintoaineen
partikkelikokojakaumasta. Suodatusvaiheen jälkeen lietteiden kiintoainepitoisuus muuttuu
ilmakuivauksessa enää vähän (noin 0-5 %) lähes jokaisella lietteellä. Kvartsi muodostaa
kuitenkin poikkeuksen, sillä sen partikkelikokojakauman vuoksi suodatusprosessi etenee
hieman eri tavalla, kuin muilla lietteillä. Kiintoainepitoisuuden käyttäytymisen samanlaisuuden
perusteella voidaan todeta, että kakun lämpötilaa tarkkailemalla voidaan ennustaa
kiintoainepitoisuutta

riippumatta

tutkittavasta

lietteestä.

Kvartsin

kohdalla

kiintoainepitoisuuden ennustaminen lämpötilatarkkailulla voi olla kuitenkin hankalaa.
Lietteiden välillä on kuitenkin myös eroavaisuuksia siinä, miten ne fyysisesti käyttäytyvät
(kokoonpuristuminen, kakun kutistuminen, halkeilu) suodatusten aikana. Kokoonpuristumiseen
yksi suuri vaikuttava tekijä on käytetty suodatuspaine. Leveä partikkelikokojakauma ja korkea
suodatuspaine yhdessä voivat muodostaa hyvinkin tiiviin kakun, jonka jäähtymiseksi, ja siten
kiintoainepitoisuuden kasvattamiseksi vaaditaan paljon energiaa.
Jotkut tutkittujen lietteiden kakuista (Ni/Cu rikastushiekka, magnetiitti ja bauksiittijäte)
halkeilivat suodatusten aikana lähes poikkeuksetta, joka kasvattaa ilmankulutusta suodatuksen
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aikana. Samaan aikaan esimerkiksi apatiitin kakuista yksikään ei haljennut, mutta myöskin
jäähtyminen oli ensimmäistä suodatusta lukuunottamatta olematonta. Halkeilun välttämiseksi
olisi tärkeää löytää jokaiselle lietteelle ominainen suodatuspaine, jolla suodatettaessa kakku
jäähtyy järkevässä ajassa ilman halkeamista. Halkeamattomuudella varmistettaisiin pienempi
energiankulutus suodatuksen aikana ja samaan aikaan tapahtuvalla kakun jäähtymisellä
voitaisiin ennustaa kiintoainepitoisuutta.
Kakun kutistuminen oli suodatusten perusteella myös yleistä, mutta se missä määrin sitä
tapahtui, vaihteli paljon eri lietteiden välillä. Kutistumiseen ja halkeiluun vaikuttaa varmasti
suuresti eri kiintoaineiden ja niistä tehtyjen lietteiden kemialliset koostumukset sekä
partikkeleiden väliset vuorovaikutukset. Jos halutaan kehittää tulevaisuudessa energiatehokas
suodatusprosessi, olisi myös näitä vuorovaikutuksia tärkeää tutkia tai mahdollisesti kehittää
malleja, joilla käyttäytymistä voitaisiin ennustaa.
Tutkimuksen

tulosten

perusteella

voidaan

todeta,

että

lämpötilaperusteinen

kiintoainepitoisuuden tarkkailu on mahdollista riippumatta tarkkailtavasta ja tutkittavasta
lietteestä. Jatkotutkimuksissa olisi syytä selvittää tarkemmin jokaiselle lietteelle ominainen
suodatuspaine, jonka avulla suodatettava liete saadaan jäähtymään järkevässä ajassa
mahdollisimman

suureen

kiintoainepitoisuuteen

energiatehokkaasti.

Optimaaliset

suodatuspaineet eri lietteille voitaisiin määrittää jatkamalla tässä tutkimuksessa tehtyjä
suodatuksia eri paine-eroilla. Lämpötilatarkkailun (lämpötilat ja lämpökamerakuvat) avulla
pystyttäisiin seuraamaan kakun jäähtymistä ja se toimisi erinomaisena tukena parhaiden
suodatuspaineiden

löytämisessä.

Tuloksien

perusteella

varteen

otettava

vaihtoehto

jatkuvatoimiseen suodatukseen olisi esimerkiksi nauhasuodattimessa asteittain nouseva paineero, mutta tätäkin olisi syytä vielä tarkemmin tutkia.
Jatkotutkimuksissa olisi hyvä myös selvittää isopartikkelisten kiintoaineiden muodostamien
lietteiden kiintoainepitoisuuksien ennustamista lämpötilaperusteisen tarkkailun avulla, sillä
tutkimuksen perusteella isopartikkelisten kiintoaineiden lietteet käyttäytyvät hieman eri tavalla
suodatettaessa, kuin pienempipartikkeliset. Tämä voitaisiin toteuttaa suodattamalla useampia
eri isopartikkelisia kiintoaineiden muodostamia lietteitä eri paine-eroissa.
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