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SYMBOLILUETTELO 

a aineensiirtopinta-ala [m
2
]  

D diffuusiokerroin [m
2
/s] 

DL diffuusiokerroin nestefaasissa [m
2
/s] 

c konsentraatio rajakerroksessa [mol/m
3
] 

c0 konsentraatio rajakerroksen pinnalla [mol/m
3
] 

cL bulkkifaasin konsentraatio; liuenneen hapen konsentraatio [mol/m
3
] 

cL* hapen tasapainokonsentraatio [mol/m
3
] 

cm simuloitu happikonsentraatio, joka vastaa mitattua signaalia [mol/l] 

db kuplan Sauterin halkaisija [m] 

J ainevuo  [mol/m
2
s] 

K koostumus indeksi (lietteen pseudo-viskositeetti) [Pas] 

kL nestepuolen aineensiirtokerroin [m/s] 

kLa aineensiirtokerroin tilavuutta kohti [1/s] 

kLa20 aineensiirtokerroin tilavuutta kohti lämpötilassa 20 ºC [1/s] 

m jakautumiskerroin [-] 

np lapojen lukumäärä [-] 

P sekoittimen teho [W] 

SC lapojen kokonaispinta-ala [m
2
] 

SG lapojen hammastuksen pinta-ala [m
2
] 

s pinnan uusiutumisen suhteellinen nopeus [1/s] 

VL nesteen tilavuus [m
3
] 

Vkaasu kaasun tilavuus systeemissä [m
3
] 



 

 

Vneste nesteen tilavuus systeemissä [m
3
] 

vs kaasun syöttönopeus [m/s] 

X kiintoainepartikkeleiden konsentraatio [g/l] 

δ rajakerroksen paksuus [m] 

εG kaasun tilavuusosuus nesteessä [-]  

θ altistusaika [s] 

τ aika vakio [s] 
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1. JOHDANTO 

Kaasu-neste-kiintoainesysteemejä sekoitussäiliössä toteutettuna käytetään useissa teollisissa 

prosesseissa kuten hapetuksessa, fermentaatiossa, jäteveden käsittelyssä ja erilaisissa 

liuotusprosesseissa. Tärkeä tällaisten kolmifaasisysteemien toimintaan vaikuttava tekijä on faasien 

välillä tapahtuva aineensiirto. Aineensiirtoa voi tapahtua kiinteästä faasista nesteeseen tai kaasusta 

nesteeseen, jolloin jokin kaasun komponentti, esim. ilmasta happi, siirtyy kaasufaasista nestefaasiin. 

Aineensiirtoa kaasun ja nesteen välillä on tutkittu laajasti ja on olemassa yleisesti käytössä olevia 

malleja, jotka kuvaavat aineen siirtymistä. Mutta kun systeemin lisätään kiintoainetta, 

aineensiirtomekanismeja on esitetty useita eivätkä tutkijat aina ole niistä samaa mieltä. 

Aikaisemmat tutkimukset kiintoaineen vaikutuksista kaasu-nesteaineensiirtoon ovat osoittaneet, että 

kiintoaineen lisäyksellä voi olla sekä aineensiirtoa parantava että heikentävä vaikutus. 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia aineensiirtoa kaasun ja nesteen välillä sekoitussäiliössä kun 

nesteeseen on lisätty elektrolyyttejä tai elektrolyyttejä ja mineraalipartikkeleita. Myös 

prosessiparametrien (sekoittimen pyörimisnopeus, kaasun syöttönopeus ja kiintoaineen 

konsentraatio) vaikutusta aineensiirtoon tutkittiin. Tutkimukset suoritettiin teoriakatsauksella sekä 

kokeellisilla mittauksilla. 

2. KAASU-NESTEAINEENSIIRTO 

Kaasu-nesteaineensiirrossa liuennut komponentti siirtyy kaasufaasin läpi faasien rajapinnalle ja 

nestefaasin puolella poispäin rajapinnasta. Diffuusion aiheuttaa siirtyvän komponentin 

konsentraatioero nesteen ja kaasun välillä, jolloin komponentti pyrkii liikkumaan sellaiseen 

suuntaan, jossa konsentraatioero pienenee. Kaasuabsorptiossa kaasun komponentit siirtyvät siis 

kaasusta nesteeseen. (Coulson & Richardson, 1990.) 

2.1 Aineensiirron teoria 

Termi aineensiirto kuvaa komponentin siirtymistä seoksessa alueelta, jossa sen konsentraatio on 

korkeampi, alueelle, jossa sen konsentraatio on matalampi. Aineensiirto voi tapahtua joko kaasussa, 

höyryssä tai nesteessä molekyläärisen diffuusion, jolloin molekyylien nopeudet ovat 

sattumanvaraisia tai turbulenttisen diffuusion, jolloin turbulenttivirtaus on läsnä, vaikutuksesta. 

(Coulson & Richardson, 1990.) 

Aineensiirto kahden faasin välillä riippuu faasien fysikaalisista ominaisuuksista, 

konsentraatioerosta, faasien välisen rajapinnan pinta-alasta ja turbulenttisuuden määrästä. 
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Useimmissa teollisuuden aineensiirtoprosesseissa rajapintaa ei tiedetä tarkkaan ja virtaukset 

systeemissä ovat monimutkaisia. Mekanismeja, jotka kuvaavat kahden faasin rajapinnan 

olosuhteita, on kehitetty useita, mutta tunnetuimmat menetelmät ovat Whitmanin esittämä 

filmiteoria (1923), Higbien tunkeutumisteoria (1935) ja Dankwertsin muunnelma 

tunkeutumisteoriasta (1951).  (Coulson & Richardson, 1990.) 

Whitmanin filmiteoria kuvaa aineensiirtoa nesteen pinnan ja kaasun välillä olevan paikoillaan 

pysyvän kerroksen, jonka paksuus on δ, läpi. Muun nesteen ollessa sekoituksen ansiosta liikkeessä, 

konsentraatio rajakerroksessa laskee pinnan co:sta sisäreunan cL:n. Koska rajakerroksessa ei tapahdu 

konvektiota, liuennut kaasu siirtyy rajakerroksen läpi ainoastaan diffuusion vaikutuksesta. Kuvassa 

1 on esitettynä konsentraation muutos filmiteorian mukaan. (Coulson & Richardson, 1990.) 

 

Kuva 1. Konsentraationmuutos filmiteorian mukaan. 

Kuten kuvasta 1 nähdään, raja-arvot konsentraatiolle rajakerroksessa ovat co, kun x=0 ja cL kun x=δ. 

Konsentraatioprofiili rajakerroksessa on lineaarinen ja se voidaan esittää yhtälöllä 

           
 

 
    (1) 

jossa c konsentraatio rajakerroksessa [mol/m
3
] 

 c0 konsentraatio rajakerroksen pinnalla [mol/m
3
] 

 cL bulkkifaasin konsentraatio [mol/m
3
] 

 δ rajakerroksen paksuus [m] 

Molekyylidiffuusion vuo voidaan esittää muodoissa 

       
  

  
 
   

 
  

 
         (2) 
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          (3) 

joissa J ainevuo [mol/m
2
s] 

 D diffuusiokerroin [m
2
/s] 

 DL diffuusiokerroin nestefaasissa [m
2
/s] 

 kL nestepuolen aineensiirtokerroin [m/s] 

Tällöin nestepuolen aineensiirtokertoimen yhtälö saa filmiteorian mukaan muodon   

     
  

 
  (4) 

(Coulson & Richardson, 1990.) 

Oletus paikoillaan pysyvästä kerroksesta rajapinnan lähellä, jossa aineensiirtovastus on 

suurimmillaan, ei ole käyttökelpoinen useimmissa käytetyissä virtaus olosuhteissa. Higbien 

tunkeutumisteoria olettaa, että jokainen rajapinnan kohta altistuu kaasulle saman ajan, θ, ennen kuin 

neste rajapinnassa vaihtuu. Kaasun kontaktiaikana rajapinnalla oleva neste absorboi saman määrän 

kaasua pinta-alaa kohti kuin se olisi paikoillaan pysyvä kerros. Kontaktiaika määritellään systeemin 

hydrodynaamisilla ominaisuuksilla ja ainoastaan sen vaikutukset nestepuolen 

aineensiirtokertoimeen tarvitsee ottaa huomioon. Käyttämällä sopivia rajaehtoja (kun x=0   c=c0 

aikavälillä 0 < t < θ, kun x > 0   c=cL ajan ollessa t=0 ja kun x=    c=cL) nestepuolen 

aineensiirtokerroin saadaan yhtälöstä 

       
 

  
  (5) 

jossa θ altistusaika [s] 

Yhtälön (5) mukaan aineensiirto on siis riippuvainen nesteen fysikaalisista sekä hydrodynaamisista 

ominaisuuksista. (Coulson & Richardson, 1990.) 

 Dankwertsin mielestä kaasun kontaktiaika rajapinnalla ei voi olla vakio, joten hän kehitteli 

tunkeutumisteoriasta ns. pinnan uusiutumismallin. Pinnan uusiutumismallissa aineensiirtokerroin 

määritellään statistisen parametrin, s, avulla, jolloin nestepuolen aineensiirtokertoimen yhtälö saa 

muodon 

           (6) 
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jossa s pinnan uusiutumisen suhteellinen nopeus [1/s] 

(Coulson & Richardson, 1990.) 

2.2 Elektrolyyttien ja pinta-aktiivisten aineiden vaikutus 

Kluytmans, Wachem, Kuster, Schouten (2003) ovat tutkineet elektrolyytin vaikutusta nestepuolen 

aineensiirtokertoimeen, kL, sekä tilavuudelliseen aineensiirtokertoimeen, kLa, sekoitussäiliössä ja 

todenneet, että elektrolyytin läsnäolo vedessä heikentää nestepuolen aineensiirtokerrointa hieman 

verrattuna puhtaaseen veteen, kun taas elektrolyytin läsnäolo vedessä suurilla sekoittimen 

pyörimisnopeuksilla parantaa tilavuudellista aineensiirtokerrointa. Tästä voidaan todeta, että 

elektrolyytti parantaa aineensiirtoa ainoastaan kasvattamalla aineensiirtopinta-alaa, a. On myös 

tutkittu, että kaasun tilavuusosuus kasvaa n. 300 % elektrolyyttiliuoksissa, koska kaasu kuplien 

yhtymisnopeus toisiinsa hidastuu. (Ruthiya, 2005). Elektrolyytin vaikutus voidaan nähdä kuvasta 2. 

 

Kuva 2. Nestepuolen aineensiirtokerroin (a) ja tilavuudellinen aineensiirtokerroin (b) esitettynä sekoittimen 

pyörimisnopeuden avulla. (Kluytmans et al., 2003). 

Kaskialan (2005) tutkimukset ovat osoittaneet, että elektrolyytin konsentraation kasvu huononsi 

nestepuolen aineensiirtokerrointa happi-vesisysteemissä. Tutkimuksissa käytettiin eri pitoisuuksissa 

H2SO4:n, ZnSO4:n ja NaCl:n vesiliuoksia. Aineensiirtokertoimen huononeminen johtuu kaasun 

diffusiviteetin huononemisesta ja nesteen viskositeetin kasvusta. Toisaalta on myös todettu, että 

nesteen tiheyden kasvaessa aineensiirtokertoimen pitäisi parantua. Mutta tiheyden vaikutus 

aineensiirtokertoimeen on pienempi kuin diffusiviteetin ja viskositeetin vaikutukset.  

Huomionarvoista oli myös, että H2SO4:n ja ZnSO4:n vesiliuoksien nestepuolen aineensiirtokerroin 

huononi nopeammin elektrolyytin pitoisuuden kasvaessa kuin NaCl:n vesiliuoksessa.  
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Pinta-aktiivisilla aineilla on todettu olevan kaksi vastakkaista vaikutusta kuplien 

hydrodynamiikkaan (koko, muoto, nousunopeus ja kitkakerroin) ja kaasun ja nesteen väliseen 

aineensiirtoon. Toisaalta pinta-aktiiviset aineet voivat heikentää kaasukuplien yhtymistä ja näin 

ollen kasvattaa aineensiirtopinta-alaa ja toisaalta ne voivat heikentää virtauksia nesteessä 

vastustamalla rajapinnan liikettä, jolloin aineensiirto vastus kasvaa ja aineensiirtokerroin pienenee. 

(Jamnongwong, Loubiere, Dietrich, Hébard, 2010.) 

Jamnongwong et al. (2010) ovat tutkineet suolan, glukoosin ja pinta-aktiivisen aineen vaikutusta 

hapen diffuusioon puhtaassa vedessä ja eritoten niiden vaikutusta nestepuolen 

aineensiirtokertoimeen. Tutkimuksen tuloksista voitiin todeta, että aktiivisen aineen läsnäolo 

vedessä vaikuttaa nestepuolen aineensiirtokertoimeen. Pinta-aktiivisen aineen sekä glukoosin 

läsnäolo vedessä laski aineensiirtokerrointa niiden konsentraation kasvaessa. Suolan läsnäolo 

pienillä konsentraatioilla taas paransi aineensiirtokertoimen arvoa, mutta suolan konsentraation 

lisääntyessä aineensiirtokerroin alkoi huonontua puhtaan veden aineensiirtokertoimeen verrattuna. 

Johtopäätöksenä Jamnongwong et al. (2010) esittivät, että läsnä olevan aktiivisen aineen 

ominaisuudet vaikuttivat ennen kaikkea nestepuolen aineensiirtokertoimeen, kL.  

2.3 Kiintoaineen vaikutus 

Mekaanisesti sekoitettuja kaasu-neste-kiintoainesysteemejä käytetään paljon useissa prosesseissa, 

kuten hapetuksessa, fermentaatiossa ja jäteveden käsittelyssä. Kun kyseessä on hapen aineensiirto 

kaasusta nesteeseen kiintoaineen läsnä ollessa, tärkein aineensiirtoa kuvaava tekijä on 

tilavuudellinen aineensiirtokerroin, kLa. Tilavuudelliseen aineensiirtokertoimeen vaikuttavat 

sekoitussäiliön geometria, sekoitin ja prosessin parametrit, kuten sekoittimen pyörimisnopeus, 

kaasun syöttönopeus, sekä kiintoaineen laatu, koko ja pitoisuus. (Kielbus-Rapala & Karcz, 2009.) 

2.3.1 Aineensiirtoa edesauttavat mekanismit  

Kiintoaineen vaikutusta kaasu-nesteaineensiirtoon matalilla kiintoaineen konsentraatioilla on 

tutkittu useasti, mutta tulokset eivät aina ole olleet samanlaisia. Joissakin tapauksissa 

aineensiirtokerroin tilavuutta kohti, kLa, on suurentunut, pysynyt samana tai pienentynyt. 

Tämänkaltaiset tulokset erilaisista kokeista antavat ymmärtää, että kiintoaineen ominaisuudet ovat 

tärkeitä aineensiirron kannalta. Tällaisia ominaisuuksia ovat partikkelikoko, tiheys, hydrofobisuus, 

hapen tehollinen diffuusiokerroin kiintoaineessa ja konsentraatio. (Kielbus-Rapala & Karcz, 2009.) 

Kiintoainepartikkeleiden aineensiirtoa parantavaa vaikutusta on selitetty erilaisilla mekanismeilla. 

Ruthiya (2005) on esittänyt neljä erilaista mekanismia: 1. rajakerroksen sekoittuminen, 2. 

sukkulavaikutus, 3. kuplien yhtymisen estyminen ja 4. rajakerrosreaktio. Mekanismeilla 1, 2 ja 3 on 
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fysikaalinen vaikutus aineensiirtoon. Mekanismilla 4 on kemiallinen vaikutus, eli vaikutus ilmenee 

kemiallisen reaktion kautta. 

2.3.1.1 Rajakerroksen sekoittuminen 

Konvektiiviseen aineensiirtoon ja konsentraatiogradienttiin kaasu-nesterajapinnalla vaikuttavat 

neljä erilaista fysikaalista tekijää. (1) Kaasu-nesterajakerroksen paksuus ohenee kun partikkelit 

törmäävät rajakerroksen kanssa, jolloin aineensiirtokerroin, kL, suurenee. (2) Isot partikkelit 

aiheuttavat paikallisen turbulenssin kaasu-nesterajapinnassa, jolloin nesteen uusiutuminen 

rajapinnassa tehostuu. (3) Kaasukuplien yhtymisnopeus vaikuttaa aineensiirtokertoimeen: a) 

Alhaisilla sekoitusnopeuksilla partikkelit voivat aiheuttaa kuplien yhtymistä, joka voi aikaansaada 

suurien kuplien määrän kasvua. Suurilla kuplilla on suurempi nousunopeus, jolloin kL on myös 

suurempi. b) Kuplien yhtyminen aiheuttaa syöttökaasun uudelleen dispergoitumista, jolloin 

rajakerrospinnat uusiutuvat useammin ja kL on suurempi. (4) Aineensiirtokerroin voi myös 

pienentyä pienien partikkeleiden vaikutuksesta. Pienet partikkelit voivat pienentää nesteen 

tehokkaan tilavuusosuuden määrää, joka on käytettävissä siirrettävien komponenttien diffuusioon 

rajapinnalla. Kaasukupliin kiinnittyvien partikkeleiden määrä on riippuvainen leikkausjännityksen 

ja kiinnittymisvoimien tasapainosta. Kun leikkausvoimat kasvavat suuremmiksi kuin 

kiinnittymisvoimat, partikkelit siirtyvät pois kaasu-nesterajapinnasta. Suurissa sekoitusnopeuksissa 

kaasukupliin kiinnittyvien partikkeleiden määrä vähenee, jolloin niiden suhteellinen vaikutus 

aineensiirron kasvuun vähenee. (Ruthiya, 2005.) 

2.3.1.2 Sukkulavaikutus 

Jos kiintoainepartikkeleilla on suuri ominaispinta-ala ja huokoisuus, ne voivat myös (mekanismin 1 

lisäksi) läpäistä nestefilmin kaasu-nesterajakerroksessa ja absorboida osan liuenneesta kaasusta 

itseensä. Kun kiintoainepartikkelit palaavat nestefaasiin, ne desorboivat kaasun nesteeseen eli 

toimivat liuenneen kaasun kuljettajina rajapinnasta nestebulkkiin, jolloin kaasun siirto nesteeseen 

tehostuu. Sekoitussäiliössä aineensiirtokerroin tilavuutta kohti voi kasvaa jopa 200–300 % 

sukkulavaikutuksen takia. 

Sukkulavaikutus riippuu kaasun jakautumisesta kiintoaineen ja nesteen välille, jota kuvataan 

jakautumiskertoimella, m. Tutkimuksissa on todettu, että sukkulavaikutus on aineensiirtoa määräävä 

tekijä silloin, kun partikkeleilla on suuri kaasun absorptiokapasiteetti (m>400). Partikkeleiden koolla 

ja viipymäajalla rajapinnassa on merkitystä. Jos partikkelit ovat samankokoisia tai pienempiä kuin 

kaasu-nesterajakerros, sukkulavaikutus on vallitseva aineensiirtoa parantava mekanismi. Kun 

kiintoainekonsentraatiota ja sekoitusnopeutta kasvatetaan, partikkeleiden vierailutaajuus kaasu-
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nesterajapinnassa kasvaa, jolloin kaasua kulkeutuu kiintoainepartikkeleiden mukana enemmän 

nestefaasiin eli kLa suurenee. (Ruthiya, 2005.) 

2.3.1.3 Kuplien yhtymisen estyminen 

Partikkeleiden kiinnittyminen kaasukupliin voi vaikeuttaa tai poistaa kokonaan kaasukuplien 

yhtymisen. Kun kuplien yhtyminen estyy, kuplakoko pienenee, jolloin aineensiirtopinta-ala, a, 

kasvaa ja näin ollen myös aineensiirtokerroin tilavuutta kohti kasvaa. Kuplien yhtymisen 

estymiseen vaikuttaa viisi erilaista fysikaalista ominaisuutta: nesteen pintajännitys, lietteen tai 

nesteen viskositeetti, tiheys, ionivoimat, kiintoaineen hydrofiilisuus ja partikkelikoko.  

On esitetty, että hydrofiiliset partikkelit voivat toimia kahden kuplan välisenä puskurina rajapinnalla 

ja näin ollen estää kuplien yhtymisen. Mutta toisaalta hydrofobiset partikkelit käyttäytyvät 

päinvastoin, jolloin partikkeli hajottaa kahden kuplan välisen nestefilmin ja saa kuplat näin ollen 

yhtymään toisiinsa, jolloin aineensiirtopinta-ala pienenee. (Ruthiya, 2005.) Lietteen viskositeetin 

suuruus vaikuttaa kuplien yhtymiseen niin, että suuri viskositeetti lisää kuplien yhtymistä eli 

aineensiirtopinta-alan pienenemistä. (Kielbus-Rapala & Karcz, 2009). Myös 

pintajännitysgradientilla rajakerroksen läheisyydessä ja pintajännityksen dynaamisella 

käyttäytymisellä on vaikutusta kuplien yhtymisen estymiseen. Lisäämällä kaasun syöttönopeutta tai 

sekoittimen pyörimisnopeutta leikkausjännitys systeemissä kasvaa, jolloin elektrolyyttien ja 

kiintoaineiden aineensiirtopinta-alaa kasvattava vaikutus vähenee. (Ruthiya, 2005.)  

2.3.1.4 Rajakerrosreaktio 

Kun pienet partikkelit toimivat katalyytteinä kemiallisessa reaktiossa kaasu-nesterajapinnalla, 

ilmenee kaasukuplien ympärillä olevassa diffuusiokerroksessa merkittävää konversiota, jolloin 

aineensiirto tehostuu. Kun kaasumaisten reagenssien konsentraatio on suurempi filmikerroksessa 

kuin nestefaasissa, reaktionopeus filmikerroksessa on suurempi. Aineensiirron tehostuminen riippuu 

katalyyttipartikkeleiden hydrofiilisuudesta ja aktiivisuudesta sekä turbulenssista reaktorissa, joten 

mekanismi 4 voi edesauttaa mekanismeja 1, 2 ja 3. (Ruthiya, 2005.) 

2.3.2 Kiintoaineen konsentraation vaikutus 

Pienissä kiintoaineen konsentraatioissa tilavuudellisen aineensiirtokertoimen suureneminen johtuu 

kiintoainepartikkeleiden ja kaasukuplien välisestä vaikutuksesta. Pienet kiintoainepartikkelit voivat 

liikkuessaan sekoitussäiliössä törmätä ja vaikuttaa kaasu-nesterajapintaan, jolloin kaasukuplat 

hajoavat pienemmiksi ja aineensiirtopinta-ala lisääntyy. Suurilla kiintoainepitoisuuksilla myös 

lietteen viskositeetti on suurempi, jolloin kuplien yhtyminen lisääntyy ja aineensiirtokerroin 

tilavuutta kohti pienenee. (Kielbus-Rapala & Karcz, 2009.)  
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Ruthiya (2005) on tutkinut hiilipartikkeleiden konsentraation vaikutusta tilavuudelliseen 

aineensiirtokertoimeen eri sekoittimen pyörimisnopeuksilla. Tutkimus osoitti, että happi-

vesisysteemissä hiilipartikkeleiden konsentraatiolla ei ole merkitystä vaan ainoastaan sekoittimen 

sekoitusnopeus parantaa aineensiirtoa. Mutta systeemissä, jossa mukana on elektrolyytti, 

hiilipartikkeleiden konsentraation sekä sekoittimen pyörimisnopeuden kasvaminen paransivat 

aineensiirtoa merkittävästi. Tutkimuksen tulokset on esitettynä myös graafisesti kuvassa 3.   

 

Kuva 3. Hiilipartikkeleiden konsentraation vaikutus tilavuudelliseen aineensiirtokertoimeen eri sekoittimen 

pyörimisnopeuksilla vesi-happisysteemissä (a) sekä vesi-happi-elektrolyyttisysteemissä (b) 1 barin paineessa ja 323 K:n 

lämpötilassa. (Ruthiya, 2005.) 

2.4 Kaasu-nesteaineensiirto ja kaasun tilavuusosuus sekoitussäiliössä 

Kolmifaasisysteemi (kaasu, neste, kiintoaine) sekoitussäiliössä on käytössä monissa teollisissa 

prosesseissa. Kun prosessina on kaasu-nesteaineensiirto, neste, johon on lisätty kiintoainetta, joko 

inerttiä tai reaktiivista, on säiliössä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla sekoittimella. Kaasu-

nesteaineensiirron kannalta on tärkeää saada kaasu dispergoitumaan hyvin ja sekoitussäiliössä tätä 

edesauttaa sekoittaja, jonka aikaansaama systeemin turbulenttisuus tehostaa kaasun 

dispergoitumista pienemmiksi kaasukupliksi. Kaasun syöttö tapahtuu usein sekoittimen alapuolelta 

tai käyttämällä sekoitinta, joka on varustettuna kaasun syötöllä, jotta kaasu saadaan kunnolla 

kontaktiin sekoittimen kanssa. 

Sekoitettujen kaasu-nesteaineensiirtoreaktoreiden suunnittelussa ja karakterisoinnissa tärkein 

parametri on aineensiirtokerroin tilavuutta kohti, kLa. Tätä parempi menetelmä olisi erottaa 

nestepuolen aineensiirtokerroin, kL, ja aineensiirtopinta-ala, a, mutta niiden määrittäminen erikseen 

on vaikeaa ja tilavuudellisesta aineensiirtokertoimesta on näin ollen olemassa enemmän tietoa. 

(Beenackers, Dagaonkar, Heeres, Pangarkar, 2003.) Suurimmat yksittäiset nestepuolen 
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aineensiirtokertoimeen vaikuttavat tekijät ovat kaasukuplan koko, nesteen fysikaaliset 

ominaisuudet, absorboivan kaasun diffusiviteetti nesteessä sekä turbulenssin määrä. Näihin voidaan 

vaikuttaa lämpötilalla, sekoitus olosuhteilla, molekyylien koolla sekä pinta-aktiivisilla aineilla. 

(Kaskiala, 2005.) 

Aineensiirtopinta-ala, a, voidaan määrittää kaasun tilavuusosuuden εG ja kuplan Sauterin halkaisijan 

avulla 

   
   

  
 (7) 

jossa εG kaasun tilavuusosuus nesteessä [-] 

 db kuplan Sauterin halkaisija [m] 

Kuplien kokoon vaikuttavat käytetty sekoitinelin ja sen pyörimisnopeus, reaktorin muoto, kaasun 

syöttötapa sekä nesteen koostumus (pinta-aktiiviset aineet). (Kaskiala, 2005.) 

Nestepuolen aineensiirtokertoimen, kL, ja aineensiirtopinta-alan, a, määrittäminen erikseen on 

kuitenkin hankalaa, joten tässä työssä painopiste on aineensiirtokertoimessa tilavuutta kohti, kLa. 

Sekoitetussa säiliössä, jossa veteen lisätään happea, aineensiirtokerroin tilavuutta kohti voidaan 

määrittää yhtälöllä 

 
   

  
       

      (8) 

jossa cL liuenneen hapen konsentraatio [mol/m
3
] 

 cL* hapen tasapainokonsentraatio [mol/m
3
] 

 kLa tilavuudellinen aineensiirtokerroin [1/s] 

(Beenackers, Dagaonkar, Heeres, Pangarkar, 2003.) 

Toinen tässä työssä tutkittava parametri on jo edellä mainittu kaasun tilavuusosuus εG. Kaasun 

tilavuusosuuteen vaikuttavat kaasun syöttönopeus, nesteen fysikaaliset ominaisuudet ja 

syöttösuuttimen tyyppi. Kaasun tilavuusosuus kasvaa sen mukaan, kuinka tehokkaasti dispergointi 

saadaan aikaan. Sekoitussäiliöissä dispergointi saadaan aikaan sekoittimilla, jolloin nesteen 

virtausmallilla on vaikutusta. Kaasun tilavuusosuus suurenee, kun sekoittimen pyörimisnopeutta 

lisätään. Suuremmissa sekoitusnopeuksissa nesteen kierrätys lisääntyy ja kaasun kuplakoko 

pienenee eli kaasun dispergoituminen tehostuu. (Beenackers et al., 2003.) 
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2.4.1 Sekoitusnopeuden vaikutus 

Sekoittimen tarkoitus on edesauttaa kaasun dispergoitumista systeemissä. Suuremmissa 

sekoitusnopeuksissa kaasun dispergoituminen tehostuu eli kaasukuplat ovat pienempiä kuin 

hitaammissa sekoitusnopeuksissa. Mitä pienempiä kaasukuplat ovat, sitä suurempi 

aineensiirtopinta-ala on. Aineensiirtopinta-alan ollessa suuri on myös aineensiirto tehokkaampaa. 

(Schmitz, Steiff, Weinspach, 1987.) 

Kuvassa 4 on esitettynä sekoittimen pyörimissnopeuden vaikutusta aineensiirtopinta-alaan kaasu-

neste-kiintoainesysteemissä eri kaasun syöttönopeuksilla. Kuvassa 5 taas on esitettynä sekoittimen 

pyörimisnopeuden vaikutusta tilavuudelliseen aineensiirtokertoimeen, kLa. 

 

Kuva 4. Aineensiirtopinta-ala sekoittimen tehon kulutuksen avulla esitettynä eri kaasun syöttönopeuksilla sekoitetussa 

kaasu-neste-kiintoainesysteemissä ilman CMC:tä ja sen kanssa (CMC on lisätty nesteen viskositeetin lisäämiseksi). 

(Schmitz et al., 1987) 
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Kuva 5. Tilavuudellinen aineensiirtokerroin sekoittimen tehon kulutuksen avulla esitettynä eri kaasun syöttönopeuksilla 

sekoitetussa kaasu-neste-kiintoainesysteemissä ilman CMC:tä ja sen kanssa (CMC on lisätty nesteen viskositeetin 

lisäämiseksi). (Schmitz et al., 1987) 

Hitaammissa sekoitusnopeuksissa kiintoaine voi helposti laskeutua sekoitussäiliön alaosaan, jolloin 

kiintoaineen läsnäolo haittaa kaasukuplien muodostumista heikentämällä sekoittimen 

dispergoimistehoa. 

Suuremmilla sekoitusnopeuksilla kaasu-neste-kiintoainesysteemissä on suurempi vaikutus 

aineensiirtopinta-alaan kuin kaasu-nestesysteemissä, koska kiintoainepartikkeleilla on suuri 

kineettinen energia, jolloin partikkelit edesauttavat kaasun dispergoitumista ja aineensiirtopinta-alan 

suurenemista. (Schmitz et al., 1987.) 

2.4.2 Kaasun syöttönopeuden vaikutus 

Kaskiala (2005) on tutkinut kaasun syöttönopeuden vaikutusta tilavuudelliseen 

aineensiirtokertoimeen happi-vesisysteemissä eri sekoittimen pyörimisnopeuksilla. Tutkimuksen 

tulokset ovat esitettynä kuvassa 6. Tulosten pohjalta on todettu, että kaasun aineensiirto paranee 

kaasun syöttönopeuden ja sekoittimen pyörimisnopeuden kasvaessa, koska kaasun tilavuusosuus 

sekä kaasun ja nesteen välinen aineensiirtopinta-ala kasvavat.  
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Kuva 6. Tilavuudellinen aineensiirtokerroin kaasun syöttönopeuden avulla esitettynä eri sekoittimen 

pyörimisnopeuksilla. (Kaskiala, 2005.) 

Kaasun syöttönopeuden vaikutusta kaasu-nesteaineensiirtoon on tutkittu myös kaasu-neste-

kiintoainesysteemissä. Suuremmissa kaasun syöttönopeuksissa kiintoaineilla on todettu olevan 

suurempi aineensiirtoa parantava vaikutus kuin matalammissa kaasun syöttönopeuksissa. Suurissa 

kaasun syöttönopeuksissa kiintoainepartikkeleiden ja kaasukuplien välillä tapahtuvat 

vuorovaikutukset lisääntyvät. Kaasun korkeampi syöttönopeus aiheuttaa suuremman kaasun 

tilavuusosuuden, jolloin aineensiirtopinta-ala kasvaa ja näin ollen aineensiirtokerroin tilavuutta 

kohti on myös suurempi kuin hitaammissa kaasun syöttönopeuksissa. (Kielbus-Rapala & Karcz, 

2009.) 

2.4.3 Kokeellisia korrelaatioita tilavuudelliselle aineensiirtokertoimelle 

Aineensiirtokertoimelle tilavuutta kohti on mallinnettu useita korrelaatioita. Tässä on esitettynä 

muutamia korrelaatioita, joita on hyödynnetty työn kokeellisessa osassa. 

Gezork, Bujalski, Cooke, Nienow (2001) ovat esittäneet empiirisen korrelaation ilma-

vesisysteemille lämpötilassa 20 ºC 

                
 

  
 
     

  
          (9) 

jossa kLa20 tilavuudellinen aineensiirtokerroin, kun lämpötila on 20 ºC [1/s] 

 P sekoittimen teho [W] 

 VL nesteen tilavuus [m
3
] 

 vs kaasun syöttönopeus [m/s] 
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ja ilma-0.2M Na2SO4 -systeemille 

                 
 

  
 
    

  
            (10) 

Gezork et al. (2001) esittämät korrelaatiot ovat systeemeille, joiden sekoitinelin on Rushton-tyyppiä 

tai Scaba-tyyppiä ja ilman lisäksi systeemin syötettiin vetyperoksidia, H2O2, aineensiirtokertoimen 

tilavuutta kohti määrittämiseksi. 

Roman ja Tudose (1997) ovat esittäneet ilma-vesisysteemille korrelaation, joka ottaa sekoittimen 

muodon myös huomioon 

                     
  

  
 
     

 
  

 
 
      

 
 

  
 
    

  
      (11) 

jossa SG lapojen hammastuksen pinta-ala [m
2
] 

 SC lapojen kokonaispinta-ala [m
2
] 

 np lapojen lukumäärä [-] 

Roman ja Tudose (1997) käyttivät mittauksissaan standardi Rushton-sekoitinta ja modifoitua 

Rushton sekoitinta, jonka hammastuksen pinta-ala fraktio, SG/SC, oli 0.353. 

Roman ja Tudose (1997) ovat johtaneet korrelaation tilavuudelliselle aineensiirtokertoimelle kaasu-

nesteaineensiirrolle myös systeemissä, jossa on mukana kiintoainetta. 

                    
  

  
 
     

 
  

 
 
      

 
 

  
 
    

  
                 (12) 

jossa K koostumus indeksi (lietteen pseudo-viskositeetti) [Pas] 

 X kiintoainepartikkeleiden konsentraatio [g/l] 

Kiintoaineena käytettiin inerttejä CaCO3-partikkeleita ja kationin vaihto hartsia tyypiltään 

Amberlite IR-120. 

Yhtälöiden (11) ja (12) korrelaatiot soveltuvat systeemeille, joiden pinta-ala fraktio, SG/SC, on 

pienempi tai yhtä suuri kuin 0.353.   

Kielbus-Rapala ja Karcz (2009) ovat esittäneet korrelaation tilavuudelliselle aineensiirtokertoimelle 

kaasu-neste-kiintoainesysteemissä 



17 

 

        
 

  
 
 

  
  

 

     
     

   (13) 

jossa vakiot A, b, c, m1 ja m2 ovat Rushton turbiinille taulukon I mukaiset. 

Taulukko I. Yhtälön (13) vakioiden arvot Rushton turbiinille. 

A b c m1 m2 

0.031 0.43 0.515 -186.67 11.921 

 

Yhtälön (13) korrelaatio sopii vain systeemeille, joiden kiintoainepitoisuus on alle 2.5 m-%.  

3. KOKEELLINEN OSUUS 

Kokeellisen osuuden tarkoituksena oli tutkia elektrolyytin ja elektrolyytin sekä kiintoaineen 

vaikutusta aineensiirtoon. Tilavuudellinen aineensiirtokerroin, kLa, ja kaasun tilavuusosuus, εG, 

määritettiin vesijohtovedessä, elektrolyyttiliuoksessa sekä kahdessa kiintoainepitoisuudeltaan 

erilaisissa kiintoainelietteissä, joissa oli sekä elektrolyyttiä että kiintoainetta. Myös sekoittimen 

pyörimisnopeuden ja kaasun syöttönopeuden vaikutuksia aineensiirtoon tutkittiin kaikissa 

liuoksissa. 

3.1 Mittausten suoritus 

Mittaukset suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston laitehallissa vuonna 2011. Kokeet 

suoritettiin pyöreäpohjaisessa avoimessa säiliössä, jonka halkaisija oli 30 cm. Nestetilavuus 

säiliössä pidettiin 25 litrassa. Säiliö oli varustettu neljällä virtauksen ohjaimella sekä pohjan kautta 

tulevalla kaasun syötöllä. Sekoittimena käytettiin kahta erilaista sekoitinelintä: Rushton ja GLS 

(gas-liquid-solid). Mittausten edetessä todettiin GLS-sekoitinelimen olevan parempi, joten 

elektrolyytti ja kiintoaine kokeet suoritettiin vain GLS-sekoitinelimellä. Sekoitinelimet ovat 

esitettynä kuvassa 7. 
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Kuva 7. Mittauksissa käytetyt sekoitinelimet: GLS (vasemmalla) ja Rushton (oikealla). 

Sekoitinta pyöritti 1.1 kW:n DR-DRIVES moottori, jota säädettiin taajuusmuuttajalla. Syötettävän 

kaasun määrää säädettiin Brankhorstin high-tech EI-flow massavirtaussäätimen avulla. 

Happipitoisuuden mittaamiseen käytettiin Marvet AJ90 Fluids mittaria. Laitteisto on esitettynä 

kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Kaasu-nesteaineensiirron mittauksissa käytetty sekoitussäiliö. 
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Systeemin kaasu-nesteaineensiirto mitattiin dynaamisella menetelmällä, jossa nestefaasin 

happipitoisuus laskettiin strippaamalla happi pois typen avulla. Sen jälkeen systeemin syötettiin 

ilmaa ja seurattiin happipitoisuusanturilla liuenneen hapen pitoisuutta nestefaasissa ajan suhteen. 

Mitattuja happipitoisuusarvoja käytettiin laskentaohjelmassa, joka laski tilavuudellisen 

aineensiirtokertoimen käyttämällä yhtälöä 

 
  

  
 

   

      
       (14) 

Laskentaohjelma ottaa myös huomioon happipitoisuus anturin aika vakion 

 
   

  
 

    

 
 (15) 

jossa cm simuloitu happikonsentraatio, joka vastaa mitattua signaalia [mol/l] 

 τ aika vakio [s] 

Mittaukset aloitettiin selvittämällä happipitoisuus anturin mittausviive. Viiveen suuruus määritettiin 

mittaamalla anturin aika vakio. Aika vakion määritys suoritettiin viidellä happipitoisuus 

mittauksella vesijohtovedestä nollasta 100 %, joista mitattiin aika. Happipitoisuuden muutoksesta 

ajan suhteen piirrettiin kuvaaja, josta jokaisen käyrän kohdalta katsottiin aika, jolloin happipitoisuus 

saavuttaa 63.2 %:n muutoksen. Näiden aikojen keskiarvo on anturin aika vakio: 19.6±1 s. Kuvaaja 

happipitoisuuden muutoksesta on esitettynä kuvassa 9. 
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Kuva 9. Happipitoisuuden muutos ajan suhteen. 

Ennen jokaista mittauskertaa happianturi kalibroitiin vesijohtovedellä, johon syötettiin ilmaa niin 

kauan, että saavutettiin kylläinen liuos. Kaikki mittaussuoritukset aloitettiin syöttämällä systeemiin 

typpeä, jolloin happipitoisuus saatiin laskettua 0 %:iin. Kun haluttu happipitoisuus oli saavutettu, 

aloitettiin ilman syöttö halutulla virtauksella ja käynnistettiin mittausohjelma. Mittausta jatkettiin 

kunnes happipitoisuus systeemissä saavutti 100 %, jolloin mittausohjelma pysäytettiin ja typen 

syöttö käynnistettiin uudelleen. Näin jatkettiin kunnes halutut mittaukset eri virtausnopeuksilla ja 

sekoittimen pyörimisnopeuksilla oli suoritettu. Vesijohtovedellä ja Rushton-tyyppisellä 

sekoitinelimellä mittaukset suoritettiin sekoittimen pyörimisnopeuksilla 200, 300, 400 ja 600 1/min 

sekä kaasun virtauksilla 1-5 l/min. Vesijohtovedellä, elektrolyyttiliuoksella ja kiintoainelietteillä 

mittaukset suoritettiin GLS-sekoitinelimellä sekoittimen pyörimisnopeuksilla 300, 400, 500 ja 600 

1/min sekä kaasun virtauksilla 1-5 l/min. Mittauslaitteiston PI-kaavio on esitettynä kuvassa 10.  
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Kuva 10. Mittauslaitteiston PI-kaavio.  

Elektrolyyttimittauksia varten valmistettiin 30 litraa liuosta, jossa oli sinkkiä 20 g/l, rautaa 5 g/l ja 

lignosulfaattia 0.1 g/l. Käytetyt raaka-aineet ja määrät ovat esitettynä taulukossa II.  

Taulukko II. Elektrolyyttimittauksissa käytetyt raaka-aineet ja niiden määrät.  

 

Raaka-aine  

[-] 

c  

[g/l] 

m 

[g] 

Sinkki ZnSO4 hepta 20 2638 

Rauta Fe2(SO4)3 hepta 5 747 

Lignosulfaatti Lignosulfaatti 0.1 3 

 

Raaka-aineet sekoitettiin vesijohtoveteen kanisterissa, niin että valmista liuosta tuli 30 litraa. 

Sekoitusastiaan kaadettiin 25 litraa valmista liuosta ja suoritettiin samat mittaukset kuin 

vesijohtovedelle, mutta vain GLS-sekoitinelimellä.  



22 

 

Elektrolyyttiliuokseen lisättiin kiintoaineena sinkkikonsentraattia niin, että kiintoaineen pitoisuus 

lietteessä oli 100 g/l ja 200 g/l. Käytetyn sinkkikonsentraatin keskimääräinen partikkelikoko oli 

25.32 µm ja tiheys 3.95 g/cm
3
. Molemmilla lietteillä suoritettiin jälleen samat mittaukset kuin 

elektrolyyttiliuokselle ja vesijohtovedelle.  

Myös kaasun tilavuusosuus, εG, määritettiin mittaamalla vesijohtoveden, elektrolyyttiliuoksen ja 

kiintoainelietteiden nestepinnan korkeudet eri sekoitusnopeuksilla (300, 400, 500 ja 600 1/min) ja 

kaasun syöttövirtauksilla (0-10 l/min). Mittaustulosten avulla pystyttiin yhtälöllä 

    
      

             
 (16) 

jossa  Vkaasu kaasun tilavuus systeemissä [m
3
] 

 Vneste nesteen tilavuus systeemissä [m
3
] 

laskemaan kaasun tilavuusosuus jokaiselle mittaukselle. 

3.2 Tulokset 

Aineensiirtokerroin tilavuutta kohti, kLa 

Kokeista saatujen eri ajan hetkillä mitattujen happipitoisuus arvojen avulla määritettiin jokaiselle 

mittaukselle tilavuudellinen aineensiirtokerroin kLa. Vesijohtoveden aineensiirtokertoimen arvot 

Rushton-tyyppisellä sekoitinelimellä suoritetuista mittauksista eivät ole esitettynä, koska muilla 

liuoksilla ei tehty lainakaan mittauksia kyseisellä sekoitinelimellä. Syynä tähän oli, että todettiin 

GLS-sekoitinelimen olevan selvästi parempi vaihtoehto. Pyörimisnopeudella 600 1/min eri 

liuoksilla mitattujen aineensiirtokertoimen arvojen todettiin lisäksi olevan epäluotettavia, joten näitä 

arvoja ei ole tuloksissa esitetty. Aineensiirtokertoimen arvot ilman syöttönopeuden avulla kuvattuna 

eri sekoitusnopeuksille GLS-sekoitinelimellä tehdyistä mittauksista on esitettynä kuvissa 11, 12 ja 

13. 
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Kuva 11. Tilavuudellinen aineensiirtokerroin ilman syöttönopeuden avulla esitettynä eri liuoksissa sekoittimen 

pyörimisnopeudella 300 1/min.  

 

Kuva 12. Tilavuudellinen aineensiirtokerroin ilman syöttönopeuden avulla esitettynä eri liuoksissa sekoittimen 

pyörimisnopeudella 400 1/min. 
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Kuva 13. Tilavuudellinen aineensiirtokerroin ilman syöttönopeuden avulla esitettynä eri liuoksissa sekoittimen 

pyörimisnopeudella 500 1/min. 

Kuvista 11 ja 12 nähdään, että vesijohtoveden aineensiirtokerroin on alhaisin. Elektrolyyttiliuoksen 

sekä kiintoainelietteen, jonka kiintoainepitoisuus on 100 g/l, aineensiirtokertoimet kasvavat 

lineaarisesti kaasun syöttönopeuden kasvaessa. Kiintoainelietteen, jonka kiintoainepitoisuus on 100 

g/l aineensiirtokerroin saa paremmat arvot verrattuna muihin liuoksiin. Kuvista 11 ja 12 nähdään 

myös, että kiintoainelietteen, jonka kiintoainepitoisuus on 200 g/l, aineensiirtokerroin on parempi 

kuin vesijohtoveden ja kasvaa lineaarisesti kaasun syöttönopeuden kanssa, mutta suurimmilla 

kaasun syöttönopeuksilla aineensiirtokertoimen kasvu hidastuu ja arvot ovat heikompia kuin 

elektrolyyttiliuoksen arvot. 

Kuvasta 13 nähdään, että sekoittimen pyörimisnopeuden ollessa 500 1/min aineensiirtokerroin 

kasvaa samalla tavalla kaikilla liuoksilla, mutta kaasun syöttönopeuden ollessa suurimmillaan 

elektrolyyttiliuoksen ja kiintoainelietteen, jossa kiintoainepitoisuus on 100 g/l, aineensiirtokertoimet 

saavat parhaimmat arvot ollen lähes samat. Suurin tilavuudellinen aineensiirtokerroin 0.0368 1/s 

saavutetaan kun sekoittimen pyörimisnopeus on 500 1/min ja kaasun syöttönopeus 5 l/min 

kiintoainelietteellä, jonka kiintoainepitoisuus on 100 g/l. 

Kuvassa 14 on aineensiirtokerroin tilavuutta kohti eri liuoksissa sekoittimen pyörimisnopeuden 

avulla esitettynä, kun ilman syöttönopeus on 4 l/min.  
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Kuva 14. Tilavuudellinen aineensiirtokerroin sekoittimen pyörimisnopeuden avulla esitettynä eri liuoksissa kun ilman 

syöttönopeus on 4 l/min. 

Kuvasta 14 voidaan nähdä, että aineensiirtokerroin tilavuutta kohti kasvaa lineaarisesti jokaisessa 

liuoksessa sekoittimen pyörimisnopeuteen 400 1/min asti. Tätä korkeimmilla sekoittimen 

pyörimisnopeuksilla ainoastaan vesijohtoveden ja elektrolyyttiliuoksen aineensiirtokerroin kasvaa 

samaa vauhtia, kun taas kiintoainelietteiden aineensiirtokertoimen kasvu hidastuu. Hidastuminen on 

voimakkaampaa kiintoainelietteessä, jonka kiintoainepitoisuus on 200 g/l. 

Tilavuudellinen aineensiirtokerroin laskettiin myös kirjallisuudesta löydetyillä korrelaatioilla, joita 

on esitettynä kappaleessa 5.5. Ilma-vesisysteemille laskettiin aineensiirtokerroin tilavuutta kohti 

yhtälöllä (9) ja ilma-vesi-elektrolyyttisysteemille yhtälöllä (10). Kirjallisuuden korrelaatioilla 

lasketut ja kokeellisesti saadut aineensiirtokertoimet tilavuutta kohti vesijohtovedelle ja 

elektrolyyttiliuokselle ovat esitettyinä kuvissa 15 ja 16. Kuvista 15 ja 16 on jätetty pois 

aineensiirtokertoimet tilavuutta kun sekoittimen pyörimisnopeus on 600 1/min. 
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Kuva 15. Vesi-ilmasysteemin aineensiirtokertoimet tilavuutta kohti Gezork et al. (2001) esittämällä korrelaatiolla 

laskettuna (yhtälö (9)) sekä kokeellisesti mitattuna eri sekoittimen pyörimisnopeuksilla. 

 

Kuva 16. Vesi-ilma-elektrolyyttisysteemin aineensiirtokertoimet tilavuutta kohti Gezork et al. (2001) esittämällä 

korrelaatiolla laskettuna (yhtälö 10)) sekä kokeellisesti mitattuna eri sekoittimen pyörimisnopeuksilla. 

Kuvasta 15 nähdään, että sekä mitatut että Gezork et al. (2001) korrelaatiosta lasketut 

aineensiirtokertoimet tilavuutta kohti vesijohtovedessä paranevat kun sekoittimen pyörimisnopeutta 

ja ilman syöttöä lisätään. Korrelaatiolla lasketut ja mitatut aineensiirtokertoimet eroavat kuitenkin 

toisistaan paljon. Korrelaatiolla lasketut arvot ovat huomattavasti suurempia kuin vastaavat 

mittauksista saadut arvot. Tästä voidaan päätellä, että korrelaatio ei kuvaa mittaussysteemin 

tilannetta kovinkaan hyvin. Tätä päätelmää tukee kuva 16, josta havaitaan, että korrelaatiolla 
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lasketut aineensiirtokertoimet olisivat huomattavasti paremmat elektrolyyttiliuoksessa kuin 

vesijohtovedessä vaikka mittauksissa huomattiin sen parantavan aineensiirtokerrointa tilavuutta 

kohti vain hieman. Kuvassa 16 myös korrelaatiolla lasketut aineensiirtokertoimet ovat 

moninkertaisesti suuremmat kuin mitatut. Mitatut arvot ovat pienempiä kuin 0.05 1/s ja 

korrelaatiolla lasketut arvot ovat lähestulkoon kaikki suurempia. Gezork et al. (2001) ovat 

käyttäneet erilaista sekoitinelintä kun näissä tehdyissä kokeissa, mikä osaltaan selittää korrelaation 

epäsopivuuden mittaussysteemille. Korrelaatiolle on myös annettu 20 %:n virhemarginaali, joka 

tosin ei ole riittävä tässä tapauksessa. Arvojen erot voivat johtua siitä, että korrelaatio on määritetty 

systeemille, jonka lämpötila on 20 ºC. Mittauksissa systeemin lämpötila vaihteli, koska 

syöttökaasuna käytettiin ulkoa tulevaa ilmaa, jonka lämpötila siis oli sama kuin ulkoilman 

lämpötila. Korrelaatio on myös määritetty systeemille, jossa kaasun syöttönopeus on ollut paljon 

suurempi kuin tehdyissä mittauksissa, yli kymmenkertainen.  

Ilma-vesisysteemille ja ilma-vesi-elektrolyyttisysteemille, jossa oli kiintoainetta mukana 100 g/l ja 

200 g/l, laskettiin aineensiirtokertoimet tilavuutta kohti Romanin ja Tudosen (1997) esittämillä 

korrelaatioilla, yhtälöt (11) ja (12). Nämä sekä kokeellisesti saadut aineensiirtokertoimet ovat 

esitettyinä kuvissa 17, 18 ja 19. Kuva aineensiirtokertoimista kaasun syöttönopeuden suhteen, kun 

sekoittimen pyörimisnopeus on 600 1/min, on jätetty pois huonon mittausdatan takia. 

 

Kuva 17. Romanin ja Tudosen (1997) esittämillä korrelaatioilla lasketut sekä kokeellisesti saadut aineensiirtokertoimet 

tilavuutta kohti, kun sekoittimen pyörimisnopeus oli 300 1/min. 

0 

0,005 

0,01 

0,015 

0,02 

0,025 

0 1 2 3 4 5 6 

k L
a

, 1
/s

 

Ilman syöttönopeus, l/min 

Roman ja 
Tudose, vesi 

Roman ja 
Tudose, 100 g/l 

Roman ja 
Tudose, 200 g/l 

vesi 

100 g/l 

200 g/l 



28 

 

 

Kuva18. Romanin ja Tudosen (1997) esittämillä korrelaatioilla lasketut sekä kokeellisesti saadut aineensiirtokertoimet 

tilavuutta kohti, kun sekoittimen pyörimisnopeus oli 400 1/min. 

 

Kuva 19. Romanin ja Tudosen (1997) esittämillä korrelaatioilla lasketut sekä kokeellisesti saadut aineensiirtokertoimet 

tilavuutta kohti, kun sekoittimen pyörimisnopeus oli 500 1/min. 

Kuvista 17, 18 ja 19 havaitaan, että Romanin ja Tudosen (1997) esittämät korrelaatiot 

aineensiirtokertoimelle tilavuutta kohti (yhtälöt 11 ja 12) vastaavat mittauksissa saatuja 

aineensiirtokertoimia sitä paremmin mitä suurempi on sekoittimen pyörimisnopeus. Kuvista 17, 18 

ja 19 nähdään, että korrelaatioilla lasketut aineensiirtokertoimet käyttäytyvät kuin mittauksissa 

saadut eli aineensiirtokerroin saa parhaimmat arvonsa silloin kun lietteen kiintoainepitoisuus on 100 

g/l ja huonoimmat arvonsa kuin kiintoainetta ei ole ollenkaan. Romanin ja Tudosen (1997) eivät ole 
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ottaneet huomioon elektrolyytin vaikutusta vaan pelkästään kiintoaineen. Myös sekoitinelin oli 

erilainen kun tässä kokeessa käytetty GLS-sekoitinelin. Romanin ja Tudosen (1997) esittämissä 

korrelaatioissa oli sekoittimen pinta-ala fraktio, SG/SC, yhtenä tekijänä, joka kuvaa lapojen 

hammastuksen pinta-alaa lapojen kokonaispinta-alan suhteen, mutta mittauksissa käytetty GLS-

sekoitinelin ei ollut hammastettu laisinkaan. Myös pseudo-viskositeetti, K, oli korrelaation yhtenä 

tekijänä, mutta laskennassa käytettiin veden viskositeettia 1·10
-3

 Pas, joten korrelaatio ei täysin 

kuvaa mittauksissa käytettyä systeemiä. 

On myös huomioitavaa, että Gezork et al. (2001) ja Romanin ja Tudosen (1997) esittämillä 

korrelaatioilla lasketut vesijohtoveden aineensiirtokertoimien arvot tilavuutta kohti eivät vastaa 

toisiaan vaan Gezork et al. (2001) korrelaatiolla lasketut arvot ovat huomattavasti suurempia kuin 

Romanin ja Tudosen (1997) korrelaatiolla lasketut arvot.  Aineensiirtokertoimien arvojen ero on 

suurempi kuin Gezork et al. (2001) 20 %:n virhemarginaali. Kumpikin korrelaatio on kuitenkin 

määritetty lähestulkoon samanlaisilla sekoitinelimillä, joten erot voivat johtua systeemien 

lämpötilaerosta ja kaasun syöttönopeuden erosta. Roman ja Tudosen (1997) esittämässä 

korrelaatiossa ei ole otettu huomioon systeemin lämpötilaa eikä se ole tiedossa. Korrelaation 

määrittämisessä on käytetty kaasun syöttönopeutena samansuuruisia arvoja kuin tässä työssä eli 

kymmenen kertaa pienempiä kuin Gezork et al. (2001) esittämän korrelaation määrittämisessä.   

Kappaleessa 5.5 oli esitettynä Kielbus-Rapalan ja Karczin (2009) esittämä korrelaatio kaasu-neste-

kiintoainesysteemille (yhtälö (13)), mutta se ei ollut laskennassa käyttökelpoinen, koska se soveltuu 

ainoastaan systeemeille, joiden kiintoainepitoisuus on alle 2.5 m-%. 

Kaasun tilavuusosuus, εG 

Kaasun tilavuusosuudet eri sekoittimen pyörimisnopeuksilla määritettiin jokaiselle liuokselle. 

Kaasun tilavuusosuudet ovat esitettynä kuvissa 20, 21, 22 ja 23.  
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Kuva 20. Kaasun tilavuusosuus ilman syöttönopeuden avulla esitettynä eri liuoksissa sekoittimen pyörimisnopeuden 

ollessa 300 1/min. 

 

Kuva 21.  Kaasun tilavuusosuus ilman syöttönopeuden avulla esitettynä eri liuoksissa sekoittimen pyörimisnopeuden 

ollessa 400 1/min. 
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Kuva 22. Kaasun tilavuusosuus ilman syöttönopeuden avulla esitettynä eri liuoksissa sekoittimen pyörimisnopeuden 

ollessa 500 1/min. 

 

Kuva 23. Kaasun tilavuusosuus ilman syöttönopeuden avulla esitettynä eri liuoksissa sekoittimen pyörimisnopeuden 

ollessa 600 1/min. 

Kuvista 21, 22 ja 23 nähdään, että elektrolyytin lisäys lisää kaasun tilavuusosuutta systeemissä 

alhaisilla kaasun syöttönopeuksilla verrattuna vesijohtoveden kaasun tilavuusosuuksiin. Ainoastaan 

matalimmalla pyörimisnopeudella (300 1/min) vesijohtoveden kaasun tilavuusosuus on parempi 

kuin elektrolyyttiliuoksen. Suuremmilla sekoittimen pyörimisnopeuksilla kaasun tilavuusosuus 

lisääntyy nopeammin, mutta saavuttaa suurimman arvonsa pienemmillä kaasun syöttönopeuksilla 

tasaantuen ja jopa heiketen sen jälkeen. Kluytmans et al. (2003) ovat osoittaneet, että elektrolyytti 
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vaikuttaa aineensiirtopinta-alan kasvuun ja matalilla sekoittimen pyörimisnopeuksilla elektrolyytin 

läsnäolo heikentää nestepuolen aineensiirtokerrointa. Matalilla sekoittimen pyörimisnopeuksilla 

kaasu dispergoituu heikommin kuin suuremmilla pyörimisnopeuksilla, jolloin elektrolyytin 

vaikutukset aineensiirtopinta-alan kasvuun jäävät huonommiksi kuin sen vaikutus nestepuolen 

aineensiirtokertoimeen, jolloin aineensiirtokertoimen arvot elektrolyyttiliuoksessa jäävät 

pienemmiksi kuin vesijohtovedessä. Suurin kaasun tilavuusosuus elektrolyyttiliuoksessa 

saavutetaan kun sekoittimen pyörimisnopeus on 600 1/min ja ilman syöttönopeus 3 l/min. 

Kuvista 20, 21, 22 ja 23 nähdään, että kiintoaineen lisäys kasvattaa kaasun tilavuusosuutta 

vesijohtoveteen verrattuna kaikissa tapauksissa. Lietteen kaasun tilavuusosuudet ovat myös 

paremmat kuin elektrolyyttiliuoksen kaikilla muilla sekoittimen pyörimisnopeuksilla paitsi 600 

1/min. Lietteen kaasun tilavuusosuuden kasvu on kuitenkin lineaarista ja korkein arvo saavutetaan 

suurimmalla kaasun syöttönopeudella toisin kuin elektrolyyttiliuoksella.  

Lietteen kiintoainepitoisuuden lisäys 200 g/l lisää kaasun tilavuusosuutta vain hieman kun 

sekoittimen pyörimisnopeus on 600 1/min ja kaasun syöttönopeus on suurimmillaan verrattuna 

lietteeseen, jonka kiintoainepitoisuus on 100 g/l. Alhaisemmilla sekoitusnopeuksilla kaasun 

tilavuusosuus lietteessä, jonka kiintoainepitoisuus on 200 g/l, on heikompi tai samansuuruinen kuin 

lietteellä, jonka kiintoainepitoisuus on 100 g/l. Suurin kaasun tilavuusosuus saavutetaan lietteessä, 

jonka kiintoainepitoisuus on 100 g/l, kun sekoitusnopeus on 500 1/min ja kaasun syöttönopeus 10 

l/min. 

Tuloksissa täytyy kuitenkin huomioida, että mittausmenetelmä ei ollut tarkka vaan perustui silmä 

määräisesti tehtyihin nesteen pinnan korkeuden mittauksiin tavallisella rullamitalla, jolloin 

tuloksissa on mittavirhettä. Eritoten suurilla sekoittimen pyörimisnopeuksilla ja ilman 

syöttönopeuksilla aiheutunut virhe on todennäköinen, koska niin vesi ja varsinkin elektrolyyttiliuos 

sekä kiintoaineliete vaahtosivat, jolloin nesteen pintaa oli vaikeampi havaita. Myös systeemin 

turbulenttisuus vaikeutti mittauksia, koska neste pinta ei tällöin ollut tasainen. 

Aineensiirron ja kaasun tilavuusosuuden välinen riippuvuus 

Aineensiirto riippuu kaasun tilavuusosuudesta yhtälön (7) mukaan, jossa aineensiirtopinta-ala on 

kaasun tilavuusosuuden suhde kuplakokoon. Kuvassa 24 ja 25 on esitettynä eri liuoksien mitattujen 

aineensiirtokertoimet kaasun tilavuusosuuden suhteen, kun sekoittimen pyörimisnopeus on 400 

1/min ja 500 1/min.   



33 

 

 

Kuva 24. Tilavuudellisen aineensiirtokertoimen riippuvuus kaasun tilavuusosuudesta kun sekoittimen pyörimisnopeus 

on 400 1/min. 

 

Kuva 15. Tilavuudellisen aineensiirtokertoimen riippuvuus kaasun tilavuusosuudesta kun sekoittimen pyörimisnopeus 

on 500 1/min. 
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elektrolyyttiliuoksessa ja kiintoainelietteessä, jonka kiintoainepitoisuus on 100 g/l, kaasu 

dispergoituu tehokkaammin kuin vesijohtovedessä tai kiintoainelietteessä, jossa on kiintoainetta 
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200 g/l. Koska aineensiirtokerroin tilavuutta kohti on kuitenkin yhtä suuri, täytyy nestepuolen 

aineensiirtokertoimen olla elektrolyyttiliuoksessa ja kiintoainelietteessä, jossa kiintoainepitoisuus 

on 100 g/l, pienempi kuin muissa liuoksissa. 

Kuvasta 25 huomataan, että sekoittimen pyörimisnopeuden kasvu aiheuttaa suuremman eron kaasun 

tilavuusosuuksissa näiden kahden ryhmän välille (vesijohtovesi ja kiintoaineliete, jossa kiintoaine 

pitoisuus on 200 g/l – elektrolyyttiliuos ja kiintoaineliete, jonka kiintoainepitoisuus on 100 g/l), 

jolloin kaasun dispergoituminen pienemmiksi kupliksi on tehokkaampaa kuin matalammalla 

pyörimisnopeudella. Voidaan myös havaita, että suuremmilla aineensiirtokertoimen arvoilla 

elektrolyyttiliuoksen kaasun tilavuusosuudet ovat pienempiä kuin kiintoainelietteessä, jossa 

kiintoainepitoisuus on 100 g/l. Tämä tarkoittaa sitä, että suuremmilla sekoittimen 

pyörimisnopeuksilla elektrolyyttiliuoksen aineensiirtopinta-ala pienenee, mutta toisaalta 

elektrolyytin vaikutus nestepuolen aineensiirtokertoimen heikentämiseen vähenee. 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kaasu-nesteaineensiirtoa sekoitussäiliössä, jossa on läsnä kiintoainetta, tutkittiin kokeellisesti. 

Hapen aineensiirtoa ilmasta nesteeseen tutkittiin tilavuudellisen aineensiirtokertoimen, kLa, ja 

kaasun tilavuusosuuden, εG, avulla vesijohtovedessä, elektrolyyttiliuoksessa sekä elektrolyytin ja eri 

kiintoainepitoisissa lietteissä. Myös sekoittimen pyörimisnopeuden ja ilman syöttönopeuden 

vaikutusta aineensiirtoon tutkittiin. 

Aineensiirtokerroin tilavuutta kohti, kLa, saa suuremmat arvot elektrolyyttiliuoksessa sekä 

kiintoainelietteissä kuin vesijohtovedessä. Myös kaasun tilavuusosuus, εG, elektrolyyttiliuoksessa 

sekä kiintoainelietteissä on suurempi kuin vesijohtovedessä. Näiden perusteella voidaan sanoa, että 

elektrolyytin ja elektrolyytin sekä kiintoaineen lisäys vesijohtoveteen parantaa hapen siirtymistä 

nesteeseen, kuten Kluytmans et al. (2003) ja Ruthiya (2005) ovat todenneet. Paras 

aineensiirtokertoimen arvo, 0.0368 1/s, saadaan kiintoainelietteessä, jonka kiintoainepitoisuus on 

100 g/l, kun sekoittimen pyörimisnopeus on 500 1/min ja ilman syöttönopeus 5 l/min. Suurin 

kaasun tilavuusosuus 6.1 % saavutetaan myös kiintoainelietteellä, jonka kiintoaine pitoisuus on 100 

g/l, kun sekoittimen pyörimisnopeus on 500 l/min ja ilman syöttönopeus 10 l/min.  

Sekoittimen pyörimisnopeuden kasvu 300 kierroksesta 500 kierrokseen minuutissa parantaa 

aineensiirtoa kaikissa liuoksissa. Sekoittimen pyörimisnopeuden kasvun aineensiirtoa parantavan 

vaikutuksen on todennut myös Schmitz et al. (1987). Aineensiirto paranee, koska suuremmilla 

sekoittimen pyörimisnopeuksilla kaasu dispergoituu paremmin eli kaasun kuplakoko on pienempi ja 
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aineensiirtopinta-ala on suurempi. Matalammilla sekoittimen pyörimisnopeuksilla elektrolyytin ja 

kiintoaineen läsnäolo parantavat aineensiirtokerrointa selvästi enemmän, kuin suuremmilla 

pyörimisnopeuksilla (500 1/min). Suuremmilla sekoittimen pyörimisnopeuksilla kiintoaineen 

parantava vaikutus aineensiirtokertoimeen heikkenee. Kaasun tilavuusosuus kasvaa 

elektrolyyttiliuoksessa sekä kiintoainelietteissä kun sekoittimen pyörimisnopeutta lisätään, mutta 

vesijohtovedessä se pienenee. Sekoittimen pyörimisnopeuden lisäys nopeuttaa kaasun 

tilavuusosuuden kasvua elektrolyyttiliuoksessa ja kiintoainelietteessä, jonka kiintoainepitoisuus on 

100 g/l. Sekoittimen pyörimisnopeus vaikuttaa eniten sekä elektrolyyttiliuoksen että 

kiintoainelietteen, jossa kiintoainepitoisuus on 200 g/l, kaasun tilavuusosuuden suuruuteen eli 

aineensiirtopinta-alan kasvuun.  

Ilman syöttönopeuden kasvu yhdestä viiteen litraan minuutissa parantaa aineensiirtoa jokaisessa 

liuoksessa. Ilman syöttönopeuden ollessa suuri on elektrolyytillä sekä elektrolyytin ja kiintoaineen 

seoksella suurempi aineensiirtoa parantava vaikutus kuin matalammilla ilman syöttönopeuksilla. 

Saman ovat todenneet Kielbus-Rapala ja Karcz (2009). Matalilla sekoittimen pyörimisnopeuksilla 

ilman syöttönopeuden kasvulla on suurempi merkitys vertailtaessa eri tapauksia. Myös kaasun 

tilavuusosuus kasvaa kun kaasun syöttönopeutta lisätään systeemissä. Elektrolyyttiliuoksessa 

kaasun syöttönopeuden kasvu parantaa aineensiirtopinta-alaa ainoastaan matalilla kaasun 

syöttönopeuksilla, kun taas kiintoainelietteissä aineensiirtopinta-ala kasvaa kaasun syöttönopeuden 

mukana myös suurilla kaasun syöttönopeuksilla. 

Kiintoaineen konsentraation lisääminen 100 grammasta 200 grammaan litrassa aiheuttaa 

tilavuudellisen aineensiirtokertoimen huononemisen. Myös kaasun tilavuusosuus on matalammalla 

kiintoainekonsentraatiolla parempi sekoittimen pyörimisnopeuden ollessa matala (< 600 1/min). 

Tästä voidaan päätellä, että matalilla kiintoaineen konsentraatioilla on suurempi aineensiirtoa 

parantava vaikutus kun suuremmilla kiintoaineen konsentraatioilla. Kun kiintoaineen konsentraatio 

lietteessä kasvaa myös lietteen viskositeetti kasvaa, jolloin kaasukuplien yhtyminen toisiin lisääntyy 

ja aineensiirtopinta-ala pienenee. On huomattava, että nämä päätelmät on tehty systeemillä, jossa 

myös elektrolyytti on läsnä eikä pelkkä kiintoaine. 

Kun tarkastellaan tilavuudellisen aineensiirtokertoimen riippuvuutta kaasun tilavuusosuuteen, 

voidaan todeta elektrolyyttiliuoksessa ja kiintoainelietteessä, jonka kiintoaine pitoisuus on 100 g/l, 

olevan suurempi aineensiirtopinta-ala, mutta pienempi nestepuolen aineensiirtokerroin kuin 

vesijohtovedessä ja kiintoainelietteessä, jonka kiintoainepitoisuus on 200 g/l. Sekoittimen 

pyörimisnopeuden kasvu aiheuttaa lisää eroja näissä aineensiirtopinta-aloissa. Sekoittimen 
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pyörimisnopeuden kasvu pienentää aineensiirtopinta-alaa elektrolyyttiliuoksessa, mutta parantaa 

nestepuolen aineensiirtokerrointa. 

Kokeellisen osan mittausten luotettavuus on suhteellisen hyvä, koska mittausten tulokset ovat 

antaneet samansuuntaisia arvoja kuin muiden aikaisemmat tutkimukset samasta aiheesta. 

Kokeellisilla korrelaatioilla lasketut tilavuudellisen aineensiirtokertoimen arvot vastasivat ainakin 

jossain määrin mittauksissa saatuja arvoja. Sekoittimen pyörimisnopeuden ollessa 600 1/min 

mittausdatan todettiin kuitenkin olevan virheellinen tilavuudellisen aineensiirtokertoimen osalta. 

Virheellisyys on voinut aiheutua happipitoisuus anturin häiriöistä kun virtauksen turbulenttisuus 

systeemissä oli suuri. Kaasun tilavuusosuuksien määrityksessä etenkin suurilla sekoittimen 

pyörimisnopeuksilla ja suurilla ilman syöttönopeuksilla on voinut aiheutua virhettä, koska tällöin 

systeemi vaahtosi ja nesteen pinta vaihteli, jolloin pinnan korkeutta oli vaikea mitata visuaalisesti. 

Voidaan todeta, että jos kaasu-nesteaineensiirtoprosessi vaatii matalat sekoittimen 

pyörimisnopeudet (<500 1/min), elektrolyytin ja kiintoaineen seoksen lisäys systeemiin edesauttaa 

aineensiirtoa eritoten suurilla kaasun syöttönopeuksilla. Pelkän kiintoaineen vaikutus aineensiirtoon 

jäi tässä työssä tutkimatta, joten sen tutkiminen parantaisi kiintoaineen vaikutusten ymmärtämistä 

vielä lisää. Myös elektrolyytin konsentraation vaikutus olisi tutkimisen arvoinen aineensiirron 

kannalta niin elektrolyyttiliuoksessa kuin kiintoainelietteessä.  Lämpötilalla on myös vaikutusta 

aineensiirtoon, joten sen ja muidenkin prosessiparametrien vaikutusta voisi tutkia lisää.   
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LIITE I, 1(4) Tilavuudellisen aineensiirtokertoimien ja kaasun tilavuusosuuksien 

mittaustulokset. 

Taulukko II. Tilavuudellinen aineensiirtokerroin ilma-vesisysteemille eri GLS-sekoittimen pyörimisnopeuksilla ja eri 

ilman syöttönopeuksilla. 

 

Sekoittimen pyörimisnopeus 

[1/min] 

   
[l/min] 

300 400 500 600 

1 0.00539 0.00819 0.0127 0.0269 

2 0.00811 0.0124 0.0192 0.0257 

3 0.0104 0.0159 0.0258 0.0408 

4 0.0123 0.02 0.0293 0.0389 

5 0.0133 0.0212 0.0331 0.0457 

 

Taulukko III. Tilavuudellinen aineensiirtokerroin ilma-vesi-elektrolyyttisysteemille eri GLS-sekoittimen 

pyörimisnopeuksilla ja eri ilman syöttönopeuksilla. 

 

Sekoittimen pyörimisnopeus 

[1/min] 

   
[l/min] 

300 400 500 600 

1 0.007 0.0116 0.0109 0.00796 

2 0.0116 0.0182 0.0176 0.0133 

3 0.0149 0.0224 0.0224 0.02 

4 0.0176 0.026 0.0331 0.0271 

5 0.0198 0.0327 0.0359 0.0341 

 

Taulukko IV. Tilavuudellinen aineensiirtokerroin lietteelle, kun kiintoainetta on 10 p-%, eri GLS-sekoittimen 

pyörimisnopeuksilla ja eri ilman syöttönopeuksilla. 

 

Sekoittimen pyörimisnopeus 

[1/min] 

   
[l/min] 

300 400 500 600 

1 0.00759 0.014 0.0109 0.00961 

2 0.0124 0.0209 0.0187 0.0153 

3 0.0161 0.0271 0.0248 0.0237 

4 0.0184 0.0288 0.0331 0.0291 

5 0.0226 0.0346 0.0368 0.0317 

 



 

LIITE I, 2(4) Tilavuudellisen aineensiirtokertoimien ja kaasun tilavuusosuuksien 

mittaustulokset. 

Taulukko V. Tilavuudellinen aineensiirtokerroin lietteelle, kun kiintoainetta on 20 p-%, eri GLS-sekoittimen 

pyörimisnopeuksilla ja eri ilman syöttönopeuksilla. 

 

Sekoittimen pyörimisnopeus 

[1/min] 

   
[l/min] 

300 400 500 600 

1 0.00745 0.0139 0.0141 0.0121 

2 0.011 0.0182 0.0192 0.0176 

3 0.0143 0.0241 0.0235 0.0244 

4 0.0158 0.0268 0.0291 0.0304 

5 0.0183 0.028 0.0331 0.0315 

 

Taulukko VI. Kaasun tilavuusosuus ilma-vesisysteemissä eri GLS-sekoittimen pyörimisnopeuksilla ja eri ilman 

syöttönopeuksilla. 

 

Sekoittimen pyörimisnopeus 

[1/min] 

   
[l/min] 

300 400 500 600 

0 0 0 0 0 

1 0.0056202 0.0056202 0.002818 0.002818 

2 0.0111776 0.0056202 0.0084067 0.0056202 

3 0.0139331 0.0111776 0.0111776 0.0084067 

4 0.0166733 0.0139331 0.0139331 0.0111776 

5 0.0193983 0.0166733 0.0166733 0.0139331 

6 0.0221082 0.0193983 0.0166733 0.0153051 

7 0.0234575 0.0221082 0.0193983 0.0166733 

8 0.0248032 0.0248032 0.0221082 0.0193983 

9 0.0248032 0.0274833 0.0248032 0.0221082 

10 0.0274833 0.0301488 0.0274833 0.0274833 

 

  



 

LIITE I, 3(4) Tilavuudellisen aineensiirtokertoimien ja kaasun tilavuusosuuksien 

mittaustulokset. 

Taulukko VII. Kaasun tilavuusosuus ilma-vesi-elektrolyytisysteemissä eri GLS-sekoittimen pyörimisnopeuksilla ja eri 

ilman syöttönopeuksilla. 

 

Sekoittimen pyörimisnopeus 

[1/min] 

   
[l/min] 

300 400 500 600 

0 0 0 0 0 

1 0.002818 0.0111776 0.0166733 0.0193983 

2 0.0056202 0.0166733 0.0301488 0.0354361 

3 0.0084067 0.0193983 0.0380583 0.04326 

4 0.0111776 0.0248032 0.0354361 0.0406662 

5 0.0139331 0.0221082 0.0327997 0.0380583 

6 0.0139331 0.0221082 0.0327997 0.0380583 

7 0.0111776 0.0166733 0.0301488 0.0327997 

8 0.0084067 0.0221082 0.0301488 0.0354361 

9 0.0056202 0.0221082 0.0327997 0.0354361 

10 0.0056202 0.0221082 0.0301488 0.0327997 

 

Taulukko VIII. Kaasun tilavuusosuus lietteelle, kun kiintoainetta on 10 p-%, eri GLS-sekoittimen pyörimisnopeuksilla 

ja eri ilman syöttönopeuksilla. 

 

Sekoittimen pyörimisnopeus 

[1/min] 

   
[l/min] 

300 400 500 600 

0 0 0 0 0 

1 0.0139331 0.0139331 0.0193983 0.0111776 

2 0.0193983 0.0193983 0.0327997 0.0139331 

3 0.0221082 0.0221082 0.0380583 0.0166733 

4 0.0274833 0.0221082 0.04326 0.0221082 

5 0.0301488 0.0248032 0.04326 0.0248032 

6 0.0327997 0.0274833 0.0458398 0.0274833 

7 0.0327997 0.0274833 0.0484057 0.0301488 

8 0.0327997 0.0327997 0.0534964 0.0354361 

9 0.0354361 0.0327997 0.0585329 0.0380583 

10 0.0354361 0.0380583 0.0610311 0.04326 

 

  



 

LIITE I, 4(4) Tilavuudellisen aineensiirtokertoimien ja kaasun tilavuusosuuksien 

mittaustulokset. 

Taulukko IX. Kaasun tilavuusosuus lietteelle, kun kiintoainetta on 20 p-%, eri GLS-sekoittimen pyörimisnopeuksilla ja 

eri ilman syöttönopeuksilla. 

 

Sekoittimen pyörimisnopeus 

[1/min] 

   
[l/min] 

300 400 500 600 

0 0 0 0 0 

1 0.002818 0.0111776 0.002818 0.0056202 

2 0.002818 0.0139331 0.0084067 0.0111776 

3 0.0056202 0.0166733 0.0111776 0.0166733 

4 0.0084067 0.0193983 0.0166733 0.0193983 

5 0.0111776 0.0221082 0.0193983 0.0248032 

6 0.0139331 0.0248032 0.0221082 0.0274833 

7 0.0139331 0.0301488 0.0248032 0.0327997 

8 0.0166733 0.0327997 0.0248032 0.0380583 

9 0.0193983 0.0354361 0.0274833 0.04326 

10 0.0248032 0.0380583 0.0301488 0.0484057 

 

 


