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1 JOHDANTO 

DAF- flotaatio (dissolved air flotation) on tehokas vedenpuhdistusmenetelmä, jota 
käytetään kiintoaineen ja kolloidisen suspension poistamiseen kunnallisista juoma- ja 
jätevesistä. Teollisuuden puolella flotaation käyttö on lisääntynyt paljon tiukentuneiden 
ympäristövaatimusten takia. Prosessiveden kierrätysaste saadaan nostettua korkealle, kun 
vesi puhdistetaan tehokkaasti flotaatiolla. Flotaation etuja verrattuna perinteisiin 
vedenpuhdistusmenetelmiin kuten laskeutusaltaisiin ovat esimerkiksi hyvä 
puhdistustulos, lyhyt viipymäaika ja melko suurten pintakuormien käyttö. /1,2/  
 
Puhdistettava vesi esikäsitellään kemikaaleilla ennen flotaatiota. Koagulantin avulla 
partikkelien ja kolloidien varaukset destabiloidaan, jolloin syntyy mikroflokkeja. 
Koagulantit ovat yleensä epäorgaanisia yhdisteitä tai orgaanisia lyhytketjuisia 
polymeerejä. Mikroflokit yhdistetään suuremmiksi flokeiksi flokkulantilla, joka on 
yleensä molekyylikooltaan isokokoinen orgaaninen polymeeri. Ilmakuplat tuotetaan 
ilmalla kyllästetystä kierrätysvedestä eli dispersiovedestä. Kemikaaleilla käsitelty vesi ja 
dispersiovesi johdetaan flotaatioaltaan reaktioalueelle, jossa ilmakuplat ja flokit 
törmäävät ja kiinnittyvät keskenään. Altaan erotusalueella kupla-flokki-agglomeraatit 
nousevat pinnalle. Syntynyt kuohakerros poistetaan kaapimalla tai ylijuoksuna altaan 
pinnalta. /1/ 
 
Työ liittyy Prodyna-projektin Kemiran osaprojektiin, jonka tavoitteena on kehittää 
kemikaalien annostelutyökalun prototyyppi vedenpuhdistusprosesseihin. Projekti on 
pääosin Tekesin rahoittama yliopistohanke vuosille 2000-2003. Kevään 2001 aikana 
sovelluskohteessa järjestetyn koejakson tarkoituksena oli kerätä dataa DAF-
flotaatioyksiköstä lingvistisiin yhtälöihin perustuvien dynaamisten mallien 
kehittämiseksi. Koejakson aikana tehtiin systemaattisia kokeita, jotta kemikaalien ja 
ilmamäärän vaikutukset flotaation tehokkuuteen saataisiin selville. Samalla prosessiveden 
koostumusta ja vaihtelua haluttiin tutkia yksityiskohtaisesti, jotta flotaation vaikuttavista 
tekijöistä saataisiin tietoa. Mallien kehityksen kannalta oli tärkeää selvittää myös 
flotaatioon liittyvän prosessiveden kierto.  
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OSA 1: DAF-Flotaation perusteet vedenpuhdistuksessa 
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2 LYHYT KATSAUS HISTORIAAN 

Ensimmäiset flotaatioaltaat veden puhdistamiseen rakennettiin noin 80 vuotta sitten. 
Altaat olivat hyvin matalia, kapeita ja melko pitkiä (Kuva 1). Pintakuorma (Kaava 4, 
s.15) oli yleensä 2-3 m/h. Hitaasta ja lähes horisontaalisesta virtauksesta johtuen 
kuplakerros oli hyvin ohut ja oheni altaan loppuosaa kohden lähes olemattomiin. Tällöin 
koko allas ei ollut tehokkaasti käytössä. /3/ 
 
 

Kuva 1. Ensimmäisen sukupolven flotaatioallas. /3/ 
 
 
Toisen sukupolven flotaatioaltaita alettiin kehittää laaja-alaisesti 60- ja 70-luvulla 
Pohjoismaissa. Näitä yksiköitä käytetään vielä nykyisinkin. Altaat ovat syviä ja melkein 
neliömäisiä, pituus on yleensä suurempi kuin leveys (Kuva 2). Virtauksen suunta on noin 
30 - 40 ° horisontaalisesta tasosta kohti ulostuloputkia. Tämä mahdollistaa pintakuorman 
kasvattamisen arvoon 5-7 m/h. Nopeasta pintakuormasta seuraa tiukan kuplakerrostuman 
muodostuminen altaan pinnalle. Reaktioalueelta tuleva kiintoaines jää n. 30 - 50 cm 
paksuiseen kuplakerrostumaan. Kerros ohenee hieman altaan loppupäätä kohden. /3/ 
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Kuva 2. Toisen sukupolven flotaatioallas. /3/ 
 
 
Kolmannen sukupolven flotaatioaltaita alettiin kehittää 90-luvulla. Menetelmän on 
patentoinut suomalainen Oy Rictor Ab. Flotaatioaltaat ovat poikkileikkaukseltaan 
melkein neliöitä ja niiden syvyys on paljon suurempi kuin leveys ja pituus (Kuva 3). 
Altaiden pohjassa sijaitsee ohut reikälevy, jonka avulla ohjataan veden pystysuoraa 
virtausta. Näissä flotaatioaltaissa käytetään korkeita pintakuormia 25-40 m/h. Tällöin 
virtaus on turbulenttista. Flotaatioaltaaseen muodostuu nopean virtauksen ansiosta paksu 
(1.5-2.5m) kuplakerrostuma. Kerrostuma toimii suodattimen tavoin. Flotaatioaltaiden 
toiminta kiintoaineen poistamisessa perustuu enemmänkin kuplakerrostuman 
suodatusvaikutukseen kuin kuplien ja kiintoaineen törmäyksiin ja kiinnittymiseen. Tämä 
johtuu siitä, että veden viipymäaika reaktioalueella on todella lyhyt. Tällöin kupla-
kiintoaine törmäyksien todennäköisyys vähenee. /3/ 
 
 

 
Kuva 3. Kolmannen sukupolven flotaatioallas. /3/ 
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3 DISPERSIOVESI JA SEN TEHTÄVÄT 

3.1 Dispersioveden tuottaminen 

Kirkasteesta eli puhdistetusta vedestä osa (5-30 %) kierrätetään flotaatioyksikössä ja 
kyllästetään ilmalla paineen avulla, jolloin syntyy dispersiovettä. Ilma koostuu pääosin 
typestä (78.1 %) ja hapesta (20.9 %). Happea liukenee enemmän ja nopeammin veteen 
kuin typpeä, jolloin suljetussa paineastiassa muodostuu typellä rikastettu ilmakehä. 
Tasapainotilassa paineastian ilmassa on 88 % typpeä ja 12 % happea. Tämän takia ilmaa 
liukenee 9 % vähemmän veteen verrattuna täydelliseen kyllästämiseen ilmakehän ilmalla. 
Ilman liukeneminen riippuu myös kiertoveden laadusta. /1, 4, 3/ 
 
Paineastian tehokkuus riippuu siitä, onko se pakattu (90-99 %) vai pakkaamaton (60-70 
%). Vaikka pakattu paineastia on tehokkaampi usein päädytään pakkaamattomaan, koska 
painesäiliöt joudutaan tarkistamaan säännöllisesti. Pakkaamattomissa säiliössä käytetään 
noin 200 kPa korkeampaa painetta kuin pakatussa, jotta sama määrä ilmaa liukenisi 
veteen. Pakkaamattomien säiliöiden tehokkuutta voidaan parantaa imurilla, jolla voidaan 
kierrättää säiliöstä vapaaksi pääsevää ilmaa. /1, 4, 5/ 

3.2 Dispersioveden syöttö ja ilmakuplien muodostuminen 

Dispersiovesi syötetään altaaseen yleensä kiinteistä tai säädettävistä suuttimista. 
Suuttimessa paine laskee normaalin ilmanpaineen tasolle, jolloin vapautuva ilma on 
hienojakoisien kuplien muodossa (20-100 µm). Kuplat muodostuvat kahdessa 
peräkkäisessä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe alkaa heti sen jälkeen, kun paine laskee 
suuttimessa. Ilmakuplat kasvavat kuplaytimistä kuplien määrän pysyessä vakiona, koska 
kuplien törmäyksiä ei tapahdu vielä. Toinen vaihe alkaa, kun veteen liuennut ilma on 
siirtynyt kaasufaasiin kokonaan. Tässä vaiheessa ilman kokonaistilavuus pysyy samana, 
mutta kuplat jatkavat kasvua törmäilemällä toisiinsa, jolloin myös kuplien määrä vähenee.  
/4,6/ 
 
Perinteisissä neulaventtiilisuuttimissa esiintyy ilmakuplien törmäilyjä ja yhteenkasvua 
suoraan suuttimen suulla. Suuret ilmakuplat vähentävät flotaation tehokkuutta, koska ne 
häiritsevät pinnalla olevaa kuohakerrosta. Näiden ongelmien välttämiseksi on kehitetty 
erityyppisiä yleisesti käytössä olevia suuttimia (Kuva 4). Yhteistä niissä on virtauksen 
suunnanmuutos ja törmäyspinta jossain suuttimen osassa. /6,7/ 
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Kuva 4. Yleisesti käytössä olevien suuttimien geometrioita (WRC, NWR ja RICTOR 
kiinteitä suuttimia ja DWL säädettävä suutin). /6/ 
 
 
Säädettävät suuttimet voidaan helposti automatisoida, jolloin dispersioveden suhteellinen 
osuus flotaatioon tulevasta vedestä voidaan asettaa vakioksi. Säädettävien suuttimien 
kapasiteetti on usein pieni, jolloin niitä asennetaan useampia. Tämä parantaa 
flotaatiotehokkuutta, koska dispersiovesi hajaantuu enemmän tulovirtaukseen. 
Flotaatiotehokkuutta voidaan parantaa myös sillä, että dispersiovesi suunnataan alaspäin 
toisin sanoen vastavirtaan tulevan veden virtaukselle. Tällöin tuleva vesi ja dispersiovesi 
sekoittuvat paremmin ja kuplien viipymäaika suuttimen lähistöllä pitenee. /1, 5, 6, 7/  
 
Dispersioveden suutinlaitteiden suunnittelussa on käytetty paljon erilaisia ratkaisuja 
kuplanmuodostuksen tehokkuuden parantamiseksi. Seuraavassa on listattu tärkeimpiä 
tekijöitä. /1, 5, 6, 7, 20/ 
 
- nopea paineen pudotus mahdollisimman lähellä dispersioveden syöttökohtaa, jotta 

kuplat eivät ehdi törmäillä keskenään 
 
- äkillinen virtauksen suunnan muutos (90°) suuttimen sisääntulossa, jolloin 

makrokuplat (d > 150 µm) hajoavat taitoskohdassa 

 
- suuttimen suun pituus 2.5 mm tai vähemmän, jolloin viipymäaika suuttimessa on 

vähemmän kuin 1.5 millisekuntia 
 
- törmäyspinta suoraan suuttimelta lähtevässä ulostulovirrassa, jolloin pyörteiden 

määrä, kuplien törmäykset ja makrokuplien määrä vähenee 
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- suuttimen suulta lähtevän virtauksen pitää olla oikeassa kulmassa törmäyspintaa 
vasten 

 
- laajeneva ulostulo vähentää ulostulonopeutta, edistää kuplien diffuusiota, vähentää 

myös pyörteitä, jolloin kuplien törmäykset ja makrokuplat vähenevät 

 
- suuttimelta lähtevän veden virtauksen pitää olla riittävän alhainen, ettei flokit hajoa 

3.3 Ilmakuplien tehtävä, koko ja määrä   

Ilmakuplat toimivat kiintoaineen ja flokkien ytiminä sekä kuljetusmekanismina 
flotaatioaltaan pinnalle. Kuplat laskevat flokkien tiheyttä pienemmäksi kuin veden tiheys. 
Mitä suurempi kiintoaineeseen tarttuneiden kuplien tilavuus on, sitä pienempi on tiheys. 
Ilmakuplat kasvattavat myös jäteveden happipitoisuutta ja vapauttavat kaasuja vedestä. 
/4, 19/  
 
Kuplien koko riippuu käytetystä paineesta, dispersioveden syöttönopeudesta sekä 
dispersioveden syöttölaitteen geometrisestä suunnittelusta. Mitä suurempi paine on sitä 
pienempiä kuplat ovat ja sitä suurempi määrä ilmaa liukenee veteen. Kun paine saavuttaa 
rajan 5 bar, paineen nostolla on enää vain vähäinen vaikutus kuplien kokoon. Suositeltava 
kyllästämispaine on 4-6 bar pienten kuplien tuottamiseen. Mitä isompi paine-ero 
suuttimessa on sitä pienempiä kuplat ovat. Kuplaytimien koko voidaan laskea kaavasta 1. 
/4/ 
 
dcb = 4⋅σ /∆P,                                                                                             (1)                                                                              

 
missä  
dcb on kuplaytimen kriittinen halkaisija (m),  
σ on pintajännitys (N/m = Pa⋅m) ja  
∆P on paineenmuutos suuttimessa (Pa).  
 
Mitä pienempiä kuplia voidaan tuottaa sitä suurempi lukumäärä kuplia voidaan vapauttaa 
kaasutilavuutta kohden. Tällöin mahdollisuus kuplien ja flokkien kohtaamiseen kasvaa. 
Toisaalta pienet kuplat nousevat paljon hitaammin kuin suuret, jolloin kirkasteeseen voi 
päästä kuplia. Käytännössä kuplien koko vaihtelee välillä 10-120 µm ja keskiarvo välillä 
40-70 µm. Kuplien koko voi kasvaa pinnalle nousun aikana joko hydrostaattisen paineen 
pienetessä tai törmäyksien johdosta. Ilmasuspensiossa on aina makrokuplia, joiden 
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halkaisija on suurempi kuin 150 µm. Makrokuplat nousevat nopeasti pintaan, jolloin ne 
voivat häiritä hitaasti nousevia kupla-flokki-agglomeraatteja tai mikrokuplia. 
Makrokuplat sisältävät huomattavan määrän ilmaa, jolloin mikrokuplia on vähemmän. /1, 
4, 7, 8/ 
 
Flotaatioaltaaseen syötetyn ilman määrä riippuu käytetystä paineesta ja dispersioveden 
virtausnopeudesta. Tarvittava ilmamäärä säädetään vain käsiteltävän veden määrän 
mukaan, kun kiintoaineen pitoisuus on matala. Esimerkiksi, jos kiintoaineen pitoisuus on 
noin 500 mg/l, 5-15 % dispersioveden osuus riittää veden puhdistukseen. Jos 
konsentraatio ylittää 1000 mg/l, myös kiintoaineella on vaikutusta. Ilman ja kiintoaineen 
massasuhde on tärkeä suunnitteluparametri, jolla kuvataan flotaation tehokkaaseen 
toimintaan tarvittavaa ilmamäärää. Taulukossa 1 on esitetty kiintoaineeseen ja 
ilmamäärään liittyvien suunnitteluparametrien numeerisia arvoja. Taulukossa esiintyvät 
lukuarvot ovat paljon korkeampia kuin tarvittava kiintoaineen nostevoima. /1, 3, 4, 20/ 
 
 
Taulukko 1. Flotaation suunnitteluparametrit ilmamäärän ja kiintoaineen suhteen. /19/ 

Kiintoainemäärä 
(mg/l) 

Ilma/kiintoaine 
(g/g) 

Ilma/suspensio-tilavuus 
(g/m3) 

Dispersiovesi 
(%) 

<500 mg/l 0.01-0.018 4-7 >5 
2000 mg/l 0.001-0.007 14-40 >15 
5000 mg/l 0.005-0.007 25-35 >27 

 
 
Flokkien koko vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon ilmaa tarvitaan. Mitä pienempiä 
flokit ovat sitä tärkeämpää on optimoida kuplien koko ja ilmatilavuus. Kun vesi sisältää 
paljon pieniä flokkeja, voi syntyä tilanne, että flokkeja on enemmän kuin kuplia. 
Tilannetta voidaan parantaa lisäämällä dispersioveden virtausta tai pienentämällä kuplien 
kokoa, jolloin myös kuplien määrä lisääntyy. Isojen kuplien kiinnittyminen pieniin 
flokkeihin on mahdollista vain silloin, kun pintavaraukset ovat sopivia. Tämän takia 
kemikaaliannostelun tulisi olla optimaalista. /4, 8/ 
 
Ilmakuplien määrää voidaan kuvata kolmella perusmittayksiköllä: massakonsentraatio 
(Cr), ilmakuplien tilavuuskonsentraatio (Φb) ja kuplien lukumääräkonsentraatio (Nb). 
Käytännössä kierrätyssuhdetta (Rr) käytetään korvaavana mittayksikkönä kuvaamaan 
ilmamäärää vakiopaineessa. Kierrätyssuhde määritetään kaavan 2 mukaisesti. /4/ 
 

o

r

r
Q

Q
R = ,                                   (2) 

 
missä 
Qr on dispersioveden virtausnopeus (m3/s) ja  
Qo on tulevan veden virtausnopeus (m3/s). 
 
Kun veden kierrätyssuhde on 5–15 %-yksikköä ja kyllästyspaine noin 480 kPa, ilman 
massakonsentraatio on 3.5-10 mg/l, ilmakuplien tilavuuskonsentraatio 3000-8000 ppm ja 
kuplien lukumäärä suurempi kuin 105 kpl/ml. /4/ 
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3.4 Kupla-flokki-agglomeraattien muodostuminen 

Kupla-flokki-agglomeraatit voivat muodostua monella eri tavalla. Seuraavat kolme 
mekanismia ovat kaikkein todennäköisimpiä. /1, 4/ 
 
- Ilmakuplat jäävät loukkuun flokkiverkostoon, kun suuret flokit tai partikkelit ovat jo 

olemassa tai muodostuvat nopeasti konsentroituneessa suspensiossa. 
 
- Kuplat kasvavat pienistä kuplaytimistä flokkien sisällä. 
 
- Flokit törmäävät ja kiinnittyvät kupliin (tämä mekanismi on kaikista tärkein). 
 
Flokkien sähköisten varausten pitää olla mahdollisemman pieniä ja niillä pitää olla 
hydrofobinen pinta tai hydrofobisia alueita, jotta ilmakuplat kiinnittyvät niihin. 
Hydrofobisten flokkien ympärillä oleva vesikalvo on ohuempi kuin hydrofiilisillä 
flokeilla. Tämän takia kuplat kiinnittyvät paremmin hydrofobisiin flokkeihin. Mitä 
suurempi on orgaanisten aineiden pitoisuus vedessä sitä hydrofobisempia partikkeleiden 
ja kolloidien pinnat ovat. Flokit, joilla on positiivinen tai nollavaraus kiinnittyvät 
paremmin ilmakupliin kuin negatiivisesti varatut flokit. Tämän takia flotaatio on 
tehokkaimmillaan, kun zeta-potentiaali on lähellä nollaa. Ilmakuplan sähköinen varaus 
(negatiivinen) johtuu sen pinnalle adsorboituneista ioneista. Varauksen määrällä ja 
laadulla on vaikutusta flotaatiotehokkuuteen. Tärkeimmät kuplien ja flokkien 
vuorovaikutukset ovat pääasiallisesti sähköisiä. Kiinnittyminen tapahtuu silloin, kun 
kuplat ja flokit törmäävät ja koheesiovoima sitoo ne yhteen. /4, 9/ 
 
Kuplien kiinnittyminen flokkeihin voidaan jakaa neljään vaiheeseen törmäysteorian 
mukaan: /10/  
 
- Flokki lähestyy ilmakuplaa ja törmäys tapahtuu. 
 
- Flokki liukuu ilmakuplan pinnalla olevalla nestekalvolla, jolloin kalvo repeää. 
 
- Nesteen, kuplan ja flokin välille muodostuu kolmen faasiin kontakti.  
 
- Kupla-flokki-agglomeraatti stabiloituu ja kulkeutuu flotaatioaltaan pintaan. 
 
Flokkien ja kuplien täytyy olla riittävän lähellä toisiaan, jotta ne törmäisivät keskenään. 
Törmäykset eivät aina johda kupla-flokki-agglomeraattien muodostumiseen, vaan 
kyseessä voi olla lyhytaikaiset voimat. Kriittinen muuttuja flokkien ja kuplan 
törmäykselle on virtausputken säde Rc (Kuva 5). Flokin pitää liikkua virtausputken 
sisällä, jotta törmäys tapahtuu. 
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Kuva 5. Partikkelien kiinnittyminen kuplan pintaan (Rc= virtausputken säde). /10/ 
 
 
Vain riittävän hydrofobiset flokit törmäävät ilmakupliin ja muodostavat myöhemmin 
kolmen faasin kontaktin. Kontakti syntyy vain silloin, kun nestekalvo kuplan pinnalla on 
ohut. Törmäyksen tapahduttua flokki alkaa liukua nestekalvon pinnalla ja tällöin altistaa 
kalvon heikolle pinnan epämuodostumiselle. Kalvo ohenee ja repeytyy lopulta, jolloin 
kolmen faasin kontakti nesteen, kuplan ja flokin välillä muodostuu. Kontaktin pitää olla 
voimakas ja muodostua lyhyellä aikavälillä, jotta kupla-flokki-agglomeraatti ei hajoa 
noustessa pintaan. Agglomeraatin stabiilisuuteen vaikuttaa useat voimat: gravitaatio, 
noste, kitka, kapillaaripaine, kapillaarinen kolmen faasin kontaktilinja ja hydrostaattinen 
paine (Kuva 6). Myös virtausolosuhteet flotaatioaltaassa vaikuttavat agglomeraatin 
stabiilisuuteen. Jos virtaus on turbulenttista, agglomeraatit voivat törmäillä keskenään ja 
hajota.  /10/ 

3.5 Kemikaalien vaikutus flokkien pintavaraukseen  

Koagulantin nopealla sekoittamisella (1-2 s) partikkelien ja kolloidien pinnan 
negatiivinen varaus pienenee ja hydrofiiliset partikkelit ja kolloidit muuttuvat 
hydrofobisemmiksi. Pintavarauksen destabiloitumisen seurauksena partikkelit ja kolloidit 
yhtyvät mikroflokeiksi. Koagulantit ovat yleensä epäorgaanisia yhdisteitä kuten alumiini- 
ja rautayhdisteitä tai orgaanisia yhdisteitä kuten kationisia lyhytketjuisia polymeerejä.  
 
Flokkulantti yhdistää mikroflokit suuremmiksi flokeiksi. Flokkulantit ovat pitkäketjuisia 
polymeerejä kuten polyakryyliamideja. Polymeerit lisäävät myös hydrofobisia alueita 
flokkien pinnalle, jolloin ilmakuplat tarttuvat paremmin flokkeihin. Jotta flokkulaatio 
onnistuisi optimaalisesti, kemikaalin sekoituksen pitää olla tehokas ja koko vesimassan 
turbulenttisessa virtauksessa. Sekoitukseen tarkoitettu energia voidaan tuottaa 
vertikaalisien, horisontaalisien ja ohjaavien väliseinien tai mekaanisten sekoittimien 
avulla. Ennen flokkien erotusta, veden virtausnopeus reaktioalueella ei saisi ylittää arvoa 
360 m/h (0.1 m/s). Muutoin muodostuneet flokit voivat hajota. 
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Flotaatiossa sopiva flokkien koko on pienempi kuin 100 µm. Tehokas kemikaali flokkaa 
myös pieniä partikkeleita (<20 µm), vähentää partikkeleiden ja kolloidien 
kokonaismäärää sekä parantaa kuohakerroksen stabiilisuutta ja tiivistymistä. /1, 4, 5, 12/ 
 
 

Kuva 6. Kupla-partikkeli-agglomeraattien stabiilisuuteen vaikuttavat voimat. /10/ 
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4 FLOTAATIOALTAAN RAKENNE 

4.1 Yleistä 

Perinteiset toisen sukupolven flotaatioaltaat ovat yleensä suorakaiteen muotoisia tai 
neliöitä, mutta myös ympyränmuotoisia on käytössä laitevalmistajasta riippuen. 
Suorakaiteen muotoisen altaan etuina on suhteellisen pieni tilantarve, kuohan helppo 
poistaminen ja yksinkertainen suunnittelu, joka on helppo toteuttaa. Flotaatioaltaan koko 
riippuu veden virtausnopeudesta ja kuohanpoistomekanismista. Pinta-ala on yleensä n. 80 
m2 ja syvyys 1.5 m. Kuoha poistetaan altaan pinnalta joko ylivirtauksena tai mekaanisilla 
kaapimilla. /1, 5/ 
 
Toisen sukupolven flotaatioallas voidaan jakaa kahteen osaan: reaktio- ja erotusalueeseen 
(Kuva 7). Nämä alueet erotetaan toisistaan ohjauslevyllä. Reaktioalueella ilmalla 
kyllästetty vesi vapautetaan puhdistettavaan kemikaaleilla annosteltuun veteen. Vesien 
sekoittuessa flokit ja kuplat törmäilevät toisiinsa. Erotusalueella kupla-flokki-
agglomeraatit nousevat pintaan, jolloin kiintoaine erottuu päävirrasta. Joskus 
flotaatioallas jaetaan vielä kolmanteen osaan, edellä mainittujen lisäksi ohitusalueeseen, 
joka sijaitsee reaktioalueen yläosassa. /1, 4, 11/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reaktioalue                   erotusalue                                             reaktioalue 
Kuva 7. Flotaatioaltaan sivuleikkauskuva ja reaktioalue ylhäältäpäin katsottuna. 
 
 
Ohjauslevyllä ohjataan kupla-flokki-agglomeraatit pintaa kohden ja vähennetään veden 
virtausnopeutta. Tällöin varmistetaan se, että pinnalle kertyvää kuohakerrosta ei häiritä. 
Ohjauslevyt voivat olla joko vertikaalisia tai hieman kaltevia. Vertikaalinen ohjauslevy 
tuottaa tasaisen virtauksen reaktioalueelle ja takaisinsekoituksen. Välilevyn korkeudella 
tai kaltevuudella ei ole kovin suurta merkitystä, kunhan se ei ole niin matala, että 
erotusalueelle menevä virtaus on liian nopea. /1, 5/ 

4.2 Flotaatioaltaan reaktioalue 

Reaktioalueella veden sisääntulo on suunniteltava siten, että vesi ja ilma sekoittuvat hyvin 
toisiinsa ja virtaama jakaantuu tasaisesti koko altaan leveydelle. Seuraavassa on listattu 
tärkeitä tekijöitä, jotta flokit ja ilmakuplat törmäisivät keskenään reaktioalueella. /3, 11/ 
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- Dispersioveden ja tulevan veden sekoitusalueella pitää olla riittävä turbulenssi, jotta 
vedet sekoittuisivat keskenään ja riittävä määrä kuplien ja flokkien törmäyksiä 
tapahtuisi. 

 
- Turbulenssivirtaus ei saa olla niin suuri, että se rikkoisi flokkeja tai ilmakuplat 

yhtyisivät suuremmiksi mikrokupliksi. 
 
- Vedellä täytyy olla tarpeeksi pitkä viipymäaika reaktioalueella, jotta törmäyksiä 

flokkien ja ilmakuplien välillä tapahtuisi riittävästi. 
 
- Dispersioveden syöttökohdan pitää olla mahdollisimman lähellä aluetta, jossa 

dispersio- ja päävirta sekoittuvat. 
 
- Veden virtausnopeus ei saa ylittää arvoa 360 m/h (0.1 m/s), jotteivat muodostuneet 

flokit hajoa.  
 
Reaktioalueen hydrodynaamisiin vaatimuksiin liittyy usein flotaatioon tulevan veden ja 
dispersioveden riittävä sekoitus ja flokki-kupla kontaktit. Riittävä sekoitus voidaan laskea 
momenttisuhteen avulla. /11/ 
 

07.0
1

2

2

2

1

2

1

2

1 ≥⋅







⋅=

A

A

q

q

M

M

ρ
ρ

,                                                                       (3) 

 
missä 
M on momentti (kg⋅m⋅s-2), 
ρ on dispersioveden tai tulevan veden tiheys (kg/m3),  
q on virtausnopeus (m3/s),  
A on dispersioveden tai tulevan veden putken poikkipinta-ala (m2), 
1 on dispersiovesi ja 2 flotaatioon tuleva vesi. 
 
Momenttisuhteen täytyy olla riittävän suuri, jotta ilmakupliin kohdistuva nostevoima 
kumottaisiin. Sitä parempi on ilmakuplien sekoittuminen reaktioalueella mitä suurempi 
dispersiovirtauksen momentti on. Päävirran momentin kasvattaminen voi huonontaa 
sekoittumista. /11/ 
 
Flokkuloinnissa sekoituksen (turbulenssin) astetta kuvataan keskimääräisellä 
nopeusgradientilla (G). Mekaanisessa flokkuloinnissa optimaalinen G-arvo on 70 s-1. 
Hydraulisessa flokkuloinnissa optimaalinen G-arvo on suurempi n. 150 s-1. Hydraulisessa 
flokkuloinnissa sekoitukseen tarvittava energia tuotetaan esim. erilaisten seinämien 
avulla. Erot G-arvoissa johtuvat siitä, että hydraulisessa flokkuloinnissa nopeusjakauma 
on paljon tasaisempi, jolloin vältytään flokkien hajoamiselta. Keskimääräisen 
nopeusgradientin ja flokkulointiajan tuloa (Gt) käytetään kuvaamaan vaadittavia 
flokkulointiolosuhteita. Samaa Gt-termiä voidaan käyttää kuvaamaan myös flokkien ja 
kuplien törmäysolosuhteita reaktioalueella. Flokkien ja kuplien törmäykset tapahtuvat 
silloin, kun Gt- arvo on välillä 2500-5000. /1,11,12, 20/ 
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4.3 Flotaatioaltaan ohitusalue 

Ohitusalue sijaitsee reaktioalueen yläosassa. Alueella tapahtuu kuohan erottumista 
tiheyden mukaan ja virtauksen tasaantumista. Vesi virtaa ohitusalueelta väliseinän yli 
altaan erotusalueelle. Nopeuden pitää olla riittävän alhainen, jottei virtaama hajota 
kuohakerrosta.  /19/    

4.4 Flotaatioaltaan erotusalue 

Flotaatioaltaan erotusalueen toimintaa kuvataan yleensä pintakuormalla (surface loading 

rate) Vsurf . 
 

flot

surf
A

Q
V = ,                                                                                                     (4)           

 
missä 
Q on virtaama (m3/h) ja  
Aflot on erotusalueen pinta-ala (m2).  
 
Kuplien ja kupla-flokki-agglomeraattien nousunopeuksien pitää olla suurempia kuin 
pintakuorman, jotta ne ehtivät nousta altaan pintaan. Sopivalla pintakuormalla estetään 
siis flokkien pääsy kirkasteeseen.  
 
Toisen sukupolven flotaatioaltaan ideaali pituus-leveys-suhde on suurempi tai yhtä suuri 
kuin 1:1. Altaan pinta-alalla on enemmän vaikutusta kuin tilavuudella. Syvyydellä on 
merkitystä vain siihen, että se takaa riittävän tilavuuden nesteelle. Tällöin virtaus on 
tarpeeksi hidas ja kuplat pääsevät nousemaan pinnalle. Kolmannen sukupolven 
flotaatioaltaassa syvyys on kriittinen muuttuja, koska se vaikuttaa altaan 
virtausolosuhteisiin. /5, 11/ 
 
Hajaannutettu ulostulo altaan pohjassa antaa laadultaan paremman kirkasteen kuin 
yksittäinen ulostulo, joka sijaitsee altaan kauimmaisen seinän alaosassa. Hajaannutettu 
ulostulo tuottaa paljon tasaisemman nopeuden altaassa. Tähän perustuu kolmannen 
sukupolven altaissa käytetty reikälevy. 
 
Erotusalueen suunnittelukriteerinä maksiminopeus on tärkein. Nopeutta kutsutaan myös 
poikkivirtausnopeudeksi. Sen suuruus on sama kuin keskiarvo reaktio- ja erotusalueiden 
nopeuksista. Maksiminopeudella on merkittävä vaikutus, koska sen avulla voidaan säätää 
turbulenssin määrä. Virtaama ei saisi häiritä kelluvaa liejukerrosta eikä estää kupla-
flokki-agglomeraattien nousua pinnalle. Nopeus ei saisi ylittää arvoa 100 m/h.  /11, 19/   
 
Tehokkaaseen flotaatioon tarvittava altaan pinta-ala voidaan laskea virtausnopeuden ja 
kuplien nousunopeuden avulla (Kaava 5). /11/ 
 

rise

flot
V

Q
A = ,                                                                                                     (5) 

 
missä  
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Q on tulevan virtauksen ja dispersiovirtauksen summa (m3/h) ja  
Vrise on kuplien nousunopeus (m/h). 
 
Kuplien nousunopeus voidaan arvioida noste- ja vastusvoimien perusteella (Stokesin 
laki). /1, 11/ 
 

µ
ρ
⋅

⋅∆⋅
=

18

2 gd
V b

rise ,                                                                                           (6) 

 
missä  
db on kuplan halkaisija (m),  
∆ρ  on veden ja ilman tiheyksien ero (kg/m3),  
g gravitaatiokiihtyvyys (m/s2) ja  
µ on veden viskositeetti (Pa⋅s = kg⋅m-1⋅s-1). 
 
Kuplien kokojakauma on yleensä noin 20-100 µm, jolloin kuplien nousunopeus vaihtelee 
välillä 0.8-19.6 m/h. Keskimääräinen kuplakoko on tyypillisesti n. 70 µm, jolloin kuplan 
nousunopeus on 9.6 m/h. Kuvassa 8 on esitetty ilmakuplien nousunopeus kuplien 
halkaisijan funktiona. Nousunopeudet noudattavat Stokesin lakia, kunhan kuplien 
halkaisija on pienempi kuin 100 µm. Isommilla ilmakuplilla nousunopeudet ovat 
suurempia kuin kaavalla 6 lasketut nopeudet. /1, 4/ 
 
 

Kuva 8.  Ilmakuplien nousunopeus vedessä (20 °C). /4/ 
 
 
Kupla-flokki-agglomeraattien nousunopeus riippuu niiden koosta, ominaispainosta, ilman 
massasta, veden lämpötilasta ja virtausolosuhteista. Flokkien koon kasvaessa ja 
kuplakoon pysyessä vakiona agglomeraattien nousunopeus ja täten myös käytettävä 
pinta-ala kuplien kiinnittymiseen kasvaa, kunnes maksimiarvo saavutetaan. Tämän 
jälkeen nousunopeus vähenee, koska agglomeraatin tiheys kasvaa. Partikkelin pinnalle 
voi kiinnittyä vain rajallinen määrä kuplia, koska kuplat hylkivät toisiaan negatiivisen 
varauksensa ansiosta. Alhaisilla pintakuormilla (<10 m/h) flotaatio on tehokas laajalle 
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kuplien (d>40 µm) ja flokkien kokojakaumalle. Suurimmilla pintakuormilla (~25 m/h) 
flotaatio turbulenssilla alueella on tehokas vain suhteellisen isoille kuplille (d~100 µm) ja 
flokeille.  /8, 9, 13/  
 
Kun pintakuormaa kasvatetaan, kuplien nostevoima reaktio-osassa ei ole enää dominoiva, 
koska alueelle saadaan tasaisempi ja korkeampi nopeus. Ilman sekoittuminen on 
tehokkaampaa. Riskinä on se, että paljon suurempi osa ilmakuplista voi kulkeutua 
kirkasteen mukana. Samalla myös kupliin kiinnittyneet flokit pääsevät kirkasteeseen. 
Tilannetta voidaan parantaa altaan sivusuhdetta kasvattamalla tai muuttamalla ulostulon 
kohtaa. Kolmannen sukupolven flotaatioaltaissa asia on ratkaistu patentoidulla 
reikälevyllä.  /11/   

4.5 Suositusnopeudet flotaatioaltaan eri osille  

Flotaatioaltaan toiminnalle on tärkeää, että altaan eri osissa veden virtausnopeudet ovat 
sopivia (kuva 9). Reaktioalueen virtausnopeuden pitäisi olla niin alhainen, ettei se riko 
syntyneitä flokkeja. Toisaalta liian alhainen veden virtaus ei välttämättä takaa riittävää 
flokkien ja kuplien sekoittumista keskenään. Reaktioalueen nopeus ei saisi ylittää arvoa 
360 m/h (0.1 m/s). Ohjauslevyn tehtävänä on tasoittaa reaktioalueelta tulevan veden 
virtausta, jottei se häiritse erotusalueen kuohakerrosta. Ohjauslevyn kohdalla veden 
virtausnopeutta kutsutaan poikkivirtaus-nopeudeksi, eikä se saisi ylittää arvoa 100 m/h. 
Erotusalueella pintakuorman pitäisi olla pienempi kuin kupla-flokki-agglomeraattien 
nousunopeuksien, jotta flokit eivät pääse kirkasteeseen. /5, 11, 19/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Suositusnopeudet veden virtaukselle altaan eri osissa. 

4.6 Flotaatioaltaan virtausolosuhteet  

Flotaatioaltaan virtausolosuhteet riippuvat pääasiallisesti pintakuormasta, 
dispersiovirtauksesta eli ilmamäärästä ja altaan geometriasta. Virtausolosuhteita on 
tutkittu pääasiallisesti CFD-malleilla (computational fluid dynamics) ja ADV- tai LDV- 
virtausmittareilla (acoustic/laser Doppler velocimetry). Riippuen käytetystä mallista, 
pintakuormasta ja ilmakuplien mukana olosta tutkimuksissa on todettu, että erotusalueella 
virtaus kohdistuu suoraan ulostuloputkia kohden, virtaus on kiertoliikkeistä tai 
kerroksellista. Seuraavassa esitetään muutamia esimerkkejä flotaatioaltaan virtauskenttien 
tutkimuksista. /11, 14, 15, 16, 17, 18/ 

<360 
m/h 

<100 m/h 
<kupla-flokki-agglomeraattien 

nousunopeus 
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LDV- mittauksien perusteella laaditut virtauskentät: /17/ 

 
- pintakuorma 10.6 m/h 
- altaan pituus 0.975 m 
- dispersiovesi syötetään kolmella suuttimella reaktioalueelle 
- altaassa 25 mittauspistettä 
 
Kuvassa 10 on esitetty flotaatioaltaan virtauskentät yksi- ja kaksifaasisysteemeille. 
Virtaus kuplattomassa tilanteessa on kiertoliikkeistä. Kuplien lisäys muuttaa 
virtauskenttää jonkin verran. Virtauksen kiertoliikkeisyys vähenee. Altaan pohjaosassa 
virtauksen suunta muuttuu kohti ulostuloputkia.   
 
 

Kuva 10. LDV- mittauksien perusteella laadittu flotaatioaltaan virtauskenttä. /17/ 
 
 
CDF- mallinnuksen ja ADV- mittauksien perusteella laaditut virtauskentät: /18/ 

 
- pintakuorma ~6 m/h 
- altaan pituus 9.75 m, leveys 8.3 m ja korkeus 2.15 m 
- dispersiovesi syötetään reaktioalueen pohjasta  
 
Kuvassa 11 on esitetty CFD-mallin virtauskentän simulointikuva ilman kuplia. Virtaus on 
kiertoliikkeistä. Altaan pinnalla virtaus on vertikaalista ja voimakasta. Kuvassa 12 on 
esitetty saman flotaatioaltaan ADV-mittauksien perusteella laadittu virtauskenttä. Kuten 
myös CFD-malli ennustaa, voimakkain virtaus sijaitsee altaan pinnalla. Takaisinvirtaus 
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sijaitsee kuitenkin paljon lähempänä pintaa. Syitä tähän voi olla kerroksellisuus, jolloin 
virtauksen kiertoliike tapahtuu ainoastaan kuplakerroksessa. 
 

Kuva 11. CFD- mallin mukainen virtauskenttä ilman kuplia. /18/ 
 
 

Kuva 12. ADV- mittauksien perusteella laadittu flotaatioaltaan virtauskenttä. /18/  
 
 
ADV-mittauksien perusteella laaditut virtauskentät: /14, 15, 16/ 

 
- pintakuorma 10-20 m/h 
- dispersiovesi 5-15 % 
- altaan pituus 1.65 m, leveys 0.7 m ja syvyys 1.35 m 
 
Kuvassa 13 on esitetty flotaatioaltaan virtauskenttä ilman kuplia ja kuplien kanssa 
pintakuorman ollessa 10 m/h. Ilman kuplia virtaus on kiertoliikkeistä, hyvin samanlaista 
kuten aikaisemmissa CDF-mallien virtausprofiileissa. Kun ilmakuplat ovat mukana, 
stabiili kerroksellinen virtaus muodostuu flotaatioaltaaseen. 
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Kuva 13. Flotaatioaltaan virtauskenttä ilman kuplia ja kuplien kanssa pintakuormalla 10 
m/h ja 10 % dispersiovedellä. /14/ 
 
 
Tutkimuksissa todettiin, että flotaatioaltaaseen muodostuu suora virtausrakenne (break-

through) kohti ulostuloputkia, kun ilmapitoisuus on matala (Rr=5%) ja pintakuorma suuri 
(Vsurf=15 m/h). Stabiili kerroksellinen virtaus muodostuu, kun joko pintakuormaa 
pienennetään tai ilmamäärää kasvatetaan (Kuva 14). Suuresta pintakuormasta ja 
dispersioveden nopeudesta aiheutuu yläkerroksiin voimakas virtaus, jolloin se häiritsee 
pinnalla olevaa kuohakerrosta (esim. Vsurf=15 m/h, Rr=15 %). Yläosassa veden tiheys on 
pieni, koska se sisältää suuren määrän ilmakuplia. Alakerroksessa tiheys on suurempi, 
koska ilmakuplia on vähän tai ei ollenkaan. Yläkerroksessa kulkee horisontaalinen virtaus 
kohti ulostuloseinää ja takaisinvirtaus kahden kerroksen rajalla. Alakerroksessa virtaus on 
ideaalityyppistä (tulppavirtaus-tyyppistä). Virtauksen voimakkuus kasvaa lähellä 
ulostuloputkia.  
 
 

 
Kuva 14. Flotaatioaltaan virtauskenttä pintakuormalla 15 m/h ja dispersiovirtauksella 5 
% (vasemmalla), 10 % (keskellä) ja 15 % (oikealla). /14/ 
 
 
Virtauksen kerroksellisuuden stabiilisuus johtaa siihen, että kahden kerroksen välillä on 
takaisinvirtaus. Tiheydeltään alhainen vesi pakotetaan seinämän vaikutuksesta alaspäin. 
Virtauksella ei ole kuitenkaan tarpeeksi suurta liikemäärää, jotta vesi sekoittuisi alhaalla 
olevaan tiheydeltään suurempaan veteen. Tällöin kahden kerroksen rajalle muodostuu 
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takaisinvirtaus. Ideaalityyppinen virtaus altaan pohjalla johtuu myös kerroksellisuudesta. 
Kun vesi kulkeutuu takaisinvirtauksena kohti reaktioaluetta, kuplat nousevat ylöspäin 
jättäen vesimassan. Tällöin vesimassa tulee tiheämmäksi ja raskaammaksi ja virtaus 
suuntautuu alas kohti ulostuloputkia. Rikkovan ylivirtauksen voi aiheuttaa esimerkiksi se, 
että ilmakuplien määrä kasvaa lähellä altaan pohjaa, jolloin tiheysgradientti heikkenee ja 
kerroksellisuuden stabiilisuus heikkenee.   
 
Todellisten mittausten perusteella laadituissa virtauskentissä on nähtävissä selvästi 
ilmakuplakerrostuman aiheuttama virtauksen kerroksellisuus. Pintakuorman ollessa suuri 
ja dispersioveden nopeuden ollessa pieni, virtauksen kerroksellisuus heikkenee ja virtaus 
kohdistuu suoraan ulostuloputkea kohden. /14-18/ CFD-mallinnuksen avulla laadituissa 
virtauskentissä yhteistä on virtauksen kiertoliikkeisyys. Riippumatta siitä onko mallissa 
mukana ilmakuplia, virtauskentät ovat samanlaisia. /11, 18/  Samanlainen virtauskenttä 
CFD-mallien kanssa saadaan todellisista virtausmittauksista altaasta, jossa ei ole 
ilmakuplia. /14/ 
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5 FLOTAATION OHJAUS 

Käytetyimmät ajomallit liittyvät dispersioveden virtausnopeuteen. Se voi olla vakio, 
jolloin ilmamäärä (Rr) on riittävä erilaisille virtaus- ja kiintoainetilanteille. Järjestelmä on 
yksinkertainen ja turvallinen. Dispersioveden virtausta voidaan myös muuttaa tulevan 
veden virtauksen ja kiintoaineen funktiona. Ilmamäärää voidaan muuttaa dispersioveden 
virtauksen lisäksi kyllästyspainetta muuttamalla. Ilmamäärän optimoinnilla saadaan 
aikaan energiasäästöjä. Toimivan flotaation edellytys on myös optimaalinen kemiallinen 
saostus, jonka toimivuutta voidaan parantaa kemikaalien säädöllä. /19/ 
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6 YHTEENVETO DAF-FLOTAATIOSTA 

DAF-flotaatio on tehokas vedenpuhdistusmuoto erilaisille sovelluksille, kunhan 
suunnittelussa ja käytössä otetaan huomioon puhdistettavan veden laatu ja sopiva 
pintakuorma. Altaan geometrian suunnittelun perustana on maksimi-, keskimääräisten ja 
minimivirtauksien suuruudet. Mitä suurempaa pintakuormaa käytetään, sitä syvempi 
altaan pitää olla. Pintakuorman pitää olla kuitenkin sen verran pieni, että kupla-flokki-
agglomeraatit ehtivät nousta altaan pintaan erotusalueella. Reaktioalueella veden 
sisääntulo on suunniteltava siten, että vesi ja ilma sekoittuvat hyvin toisiinsa ja virtaama 
jakaantuisi tasaisesti koko altaan leveydelle. Dispersioveden optimaalinen syöttökohta 
lisää kuplien ja flokkien kiinnittymisen todennäköisyyttä. Ohjauslevyn avulla tasoitetaan 
virtausnopeutta, jotta virtaus ei särkisi kuohakerrosta erotusalueella.  
 
Tulevan veden laadun tutkiminen on tärkeää, jotta flotaation toiminta voidaan optimoida. 
Kiintoainepitoisuuden avulla määritetään tarvittava ilmamäärä. Suunnittelussa pitää ottaa 
huomioon myös tulevan veden partikkeleiden ja kolloidien lukumäärä ja koko. Jos vesi 
sisältää paljon pieniä flokkeja, ilmamäärän optimointi on erittäin tärkeää. Kuplien kokoa 
pienentämällä ja dispersioveden virtausta kasvattamalla, ilmakuplien määrää saadaan 
kasvatettua ilmatilavuutta kohden. Tulevan veden laadusta riippuen flotaatiota tehostetaan 
erilaisten kemikaalien avulla. Koagulantin ja flokkulantin avulla pienet kolloidit ja 
partikkelit saadaan yhdistettyä suuremmiksi flokeiksi. Samalla myös niiden 
pintavaraukset muutetaan sopiviksi, jotta kuplat tarttuvat flokkeihin.  
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OSA 2:  Sovelluskohteen koejaksot ja mallinnus 
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7 PROSESSIKUVAUS 

7.1 Flotaatioyksikkö 

Flotaatiota käytetään sovelluskohteessa kiintoaineen ja uuteaineiden poistamiseen 
prosessivedestä. Veteen syötetään ennen puhdistusta koagulanttia ja flokkulanttia. 
Kationisen koagulantin tehtävänä on neutraloida partikkelien pinnan negatiivista varausta. 
Negatiivisen varauksen pienentyessä partikkelit ja kolloidit yhtyvät pieniksi flokeiksi. 
Hieman vähemmän kationisen flokkulantin tehtävänä on silloittaa pienet flokit 
suuremmiksi flokeiksi. Puhdistukseen tuleva vesi on melko anionista, joten partikkelien ja 
kolloidien pintavarausta ei saada kovin paljon pienennettyä. Kemikaalien tarkoituksena 
onkin lisätä partikkelien ja kolloidien pinnalle kationisia alueita, joiden avulla ne 
kiinnittyvät toisiinsa.  
 
 
                                                                             Kuoha 
Likavesi, kemikaalit 
                                                                            Kirkaste 
 
                                                                             
                                              dispersiovesi              
 
Kuva 15. Sovelluskohteen flotaatioyksikön kaaviokuva. 
 
 
Flotaatioallas on jaettu ohjauslevyllä reaktio- ja erotusalueeseen. Puhdistettava vesi 
johdetaan neljän putken kautta reaktioalueelle. Dispersiovesi syötetään poikittaisesta 
putkesta vesimassaan heti sisääntuloputkien jälkeen. Aikaisemmin ongelmana on ollut 
tulevan veden jakaantuminen epätasaisesti reaktioalueelle. Keskimmäisissä putkissa 
tulevan veden virtaus on ollut heikompaa kuin reunimmaisissa. Veden syöttöä on yritetty 
tasoittaa putkien välillä.  
 
Osa puhdistetusta vedestä eli kirkasteesta kierrätetään painesäiliön kautta takaisin 
flotaatioaltaaseen. Ylipaineessa kirkasteeseen liukenee ilmaa, jolloin syntyy 
dispersiovettä. Ilmakuplat muodostuvat, kun dispersioveden paine laskee altaassa. 
Flotaatioaltaaseen syötetyn ilman määrä vaihtelee suhteessa tulevan veden virtaukseen. 
Tämä johtuu siitä, että dispersioveden virtaus pidetään vakiona. Näin ollen 
dispersioveden osuus tulevasta vedestä on 16-36 % kapasiteetista riippuen (Taulukko 2). 
 
 
Taulukko 2. Flotaatioaltaan tunnuslukuja eri kapasiteettitarpeilla. 

Tuleva virtaus 
(l/s) 

Dispersiovirtaus 
(%) 

Pintakuorma 
(m/h) 

Ilma/kiintoaine 
(g/g) 

50-70 26-36 3.6-4.6 0.005-0.007 
90-115 16-20 5.6-6.6 0.003-0.004 

 
 
Keskimääräinen pintakuorma alhaisella kapasiteetilla on 4 m/h (0.11 cm/s) ja korkealla 
kapasiteetilla 6 m/h (0.17 cm/s). Pintakuormat ovat riittävän alhaisia estämään 

Flotaatio- 
allas 
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ilmakuplien ja flokkien pääsyn puhdistettavaan veteen. Kuplakoon ollessa välillä 70-100 
µm, niiden nousunopeus on 9.6-19.6 m/h (0.27-0.54 cm/s). /1/ 
 
Veden kiintoainepitoisuuden avulla voidaan arvioida flotaation tarvittavaa ilmamäärää. 
Ilma-kiintoaine-suhdetta käytetään flotaation suunnitteluparametrina. Kirjallisuuden 
perusteella >15 % dispersiovesi riittää erittäin hyvin 2000 mg/l kiintoainetta sisältävän 
veden puhdistukseen. Tällöin ilma-kiintoaine-massasuhde on 0.001-0.007. Näiden 
kriteerien perusteella flotaatiossa käytetään riittävää ilmamäärää . /4/ 

7.2 Veden laatu 

Flotaatioon tuleva vesi on tyypillistä metsäteollisuuden vettä. Pääkomponentteja ovat 
mm. uuteaineet, hiilihydraatit ja kiintoaine. Näiden aineiden määrään ja koostumukseen 
vaikuttaa merkittävimmin prosessiolosuhteet. Vedenpuhdistusprosessin ymmärtämiseksi 
ja tehokkuuteen vaikuttavien muuttujien selvittämiseksi veden laatua, ominaisuuksia ja 
vaihtelua on tutkittu yksityiskohtaisesti laboratorioanalyyseillä. 
  
Flotaation tulevan veden ominaisuuksista varsinkin anionisuus (varaustila) ja 
uuteaineiden määrä vaikuttavat koagulantin ja flokkulantin kulutukseen. Mitä likaisempaa 
vesi on sitä enemmän kemikaaleja tarvitaan, jotta puhdistustulos pysyy samana. Veden 
laatu vaihtelee riippuen prosessin kapasiteettitasosta ja vesikierrosta. 
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8 DATAN KERUU MALLINNUSTA VARTEN 

8.1 Mittaukset 

Koejakso järjestettiin, koska dynaamisten mallien kehittämiseen tarvittiin dataa, jossa 
kemikaalivaikutukset saadaan esiin systemaattisilla kokeilla. Lisäksi mielenkiinnon 
kohteena oli tulevan veden laatu ja sen vaihtelut. Online-mittausten lisäksi koejakson 
aikana tehtiin laboratorioanalyysejä sekä kirkasteesta että tulevasta vedestä.   
 
- sameus (online kirkasteesta / offline kirkasteesta ja tulevasta) 
- kiintoaine (online tulevasta / offline kirkasteesta ja tulevasta) 
- pH (online ja offline kirkasteesta) 
- lämpötila (online kirkasteesta) 
- dispersioveden virtaus (online) 
- tuleva virtaus (online) 
- kemikaalipitoisuudet (online) 
- redox (offline) 
- codcr (offline) 
- varaustila (offline) 
- johtokyky (offline) 
- uuteaineet (offline) 

8.2 Koesuunnitelma 

Alustavasti päätettiin, että koesuunnitelman pohjana on central composite circumsribed 
(CCC)-suunnitelma, jossa muuttujia (kemikaalipitoisuudet) testataan viidellä eri tasolla: 
ylä- ja alataso, keskipiste ja kaksi aksiaalipistettä. Aksiaalipisteet valitaan yleensä siten, 
että varianssikriteeri toteutuu (mallilla ennustettujen vasteiden hajonta on etäisyyden 
funktiona sama joka suuntaan suunnitelman keskipisteestä). Kuvassa 16 on esitetty 
kahden muuttujan CCC-koesuunnitelma. Suunnitelma koostuu täydellisestä 22-tasoisesta 
faktorikokeesta, jota on laajennettu neljällä aksiaalipisteellä. Suunnitelman 
nurkkapisteissä muuttujat ovat ylä- ja alatasoillaan: (-1,+1), (-1,-1), (+1,+1) ja (+1,-1). 

Aksiaalipisteiden etäisyys suunnitelman keskipisteestä (0,0) on ± 2 , jolloin 
varianssikriteeri toteutuu.  
 
Keskipistetoistoja suoritettiin kolme, jotta koevirheestä saataisiin jonkinlainen kuva. Ajan 
säästämiseksi kemikaalien keskipisteet ajettiin öisin. Tarkoituksena oli, että sama 
suunnitelma toistetaan matalan kapasiteetin tilanteessa kahdella eri ilmamäärällä (30 % ja 
40 %) ja korkean kapasiteetin tilanteessa ilmamäärän ollessa maksimissa (20 %). Näin eri 
koesarjoja olisi voinut verrata keskenään. 
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Kuva 16. CCC-koesuunnitelma kahdelle muuttujalle.  
 
 
Koejaksot eivät menneet täysin alustavan ohjelman mukaan. Ensimmäisen koejakson 
aikana huhtikuussa koesuunnitelmasta toteutettiin korkean kapasiteetin koepisteitä kuusi 
ja matalan kapasiteetin koepisteitä (ilmamäärä 33 %) kaksi. Flokkulantin 
liuotuslaitteistossa tapahtuneen ejektorivaikutuksen takia kemikaalia liuotettiin melkein 
kaksinkertainen määrä tavalliseen annokseen nähden. Tämän takia flokkulantin 
pitoisuudet eivät vastaa suunniteltuja arvoja vaan olivat 1.9 kertaisia. Toukokuun 
koejakson aikana prosessissa ilmeni häiriö, joka aiheutti muutoksia flotaatioon tulevassa 
vedessä. Häiriön takia kemikaalipitoisuuksia kasvatettiin. Toukokuun koejakson alussa 
tehtiin vain yksi ehjä yhdentoista kokeen koesarja matalan kapasiteetin tilanteessa 
ilmamäärän ollessa 33 %. 
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9 TULOKSET 

9.1 Ilmamäärän vaikutus 

Koesuunnitelma oli tarkoitus alunperin toteuttaa myös korkealla ilmamäärällä (40 %).  
Kirkasteen sameus ei kuitenkaan muuttunut ilmamäärän kasvaessa 33 %:sta 40 %:iin. 
Tämän takia koesarjaa suurella ilmamäärällä ei jatkettu, vaan ilmamäärän vaikutusta 
tutkittiin lisää pienentämällä ilmamäärää 30 %:iin. Kirkasteen sameus nousi hieman 
ilmamäärän pienentyessä 33 %:sta 30 %:iin. Ilmamäärä pienennettiin vielä 20 %:iin, 
jolloin sameus nousi jonkin verran 30 %:iin verrattuna.  
 
Koska ilmamäärän kasvattaminen 30 %-yksiköstä 40 %-yksikköön ei vaikuttanut 
kirkasteen sameuteen, päätettiin koesarja tehdä ilmamäärän ollessa 20 %. Tästä 
koesarjasta tehtiin kolme pistettä. Alhainen ilmamäärä aiheutti sen, että kirkasteeseen 
pääsi flokkeja. Kuohakerros ohentui paljon ja siinä oli osittain aukkoja. Prosessissa 
ilmenneen häiriön takia koesarjaa pienellä ilmamäärällä ei jatkettu, koska sameus olisi 
noussut liian suureksi.  
 
Flotaatioaltaassa käytetty ilmamäärä vaikuttaa kirkasteen sameuteen, kun se on alle 33 % 
(Kuva 17). Mitä suurempi ilmamäärä on, sitä pienempi sameus on. Ilmamäärän kasvun 
myötä ilmakuplia on tilavuutta kohden enemmän, jolloin kuplien ja flokkien 
todennäköisyys törmäyksiin kasvaa. Toisaalta dispersioveden nopeuden kasvu parantaa 
myös kuplien sekoittumista tulevaan veteen. 
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Kuva 17. Ilmamäärän (dispersioveden osuus tulevasta vedestä) vaikutus kirkasteen 
sameuteen. 
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9.2 Matala kapasiteetti 

Kuvassa 18 on esitetty toteutuneet koesarjat matalan kapasiteetin tilanteessa. Koesarjassa 
2 kemikaalipitoisuudet ovat korkeammalla verrattuna koesarjaan 1 prosessissa ilmenneen 
häiriötilanteen vuoksi. Tällöin tuleva vesi oli likaisempaa ja kemikaaleja tarvittiin 
enemmän, jotta vesi saatiin puhdistettua kohtalaiselle tasolle. Koesarjan 2 aikana 
flotaatioon tuleva vesi muuttui vähitellen puhtaammaksi. Tähdellä merkityissä sameuden 
arvoissa tuleva vesi on suurin piirtein samanlaista kuin koesarjan 1 aikana. Tällöin niitä 
voidaan pitää koesarjan 1 lisäpisteinä. 
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Kuva 18. Kirkasteen online-sameus (NTU). Toteutuneet koepisteet matalan kapasiteetin 
tilanteessa (ilmamäärä 33%). 
 
 
Kuvassa 19 on esitetty flokkulantin annostelukäyrät erilaisilla koagulantin tasoilla 
sameuden funktiona. Lisäpisteet (koesarja 2: 45 mg/l ja 60 mg/l) sijoittuvat hyvin 
flokkulantin annostelukäyrälle. Tämä osoittaa sen, että koesarjan 2 tähdellä merkityt 
pisteet ovat vertailukelpoisia koesarjan 1 koepisteiden kanssa. Annostelukäyrän muoto on 
yleensä epälineaarinen pienillä annoksilla. Tällöin vähäinenkin kemikaalin pitoisuuden 
pienentäminen kasvattaa kirkasteen sameutta paljon. Suurilla annoksilla kemikaalien 
vaikutus on vähäistä. Todella suurilla pitoisuuksilla voidaan joutua yliannostuksen 
puolella, jolloin kirkasteen sameus alkaa nousta. Annostelukäyrän muoto ja taso riippuvat 
tulevan veden laadusta ja toisen kemikaalin pitoisuudesta. Mitä suurempi koagulantin 
pitoisuus on, sitä pienemmillä flokkulantin pitoisuuksilla käyrä jyrkkenee. Tällöin käyrä 
sijaitsee myös alhaisemmalla sameustasolla. Mitä likaisempaa tuleva vesi on, sitä 
korkeammalla sameustasolla annostelukäyrä sijaitsee.  
 
Koesuunnitelman tulosten perusteella voidaan päätellä, että tulevan veden laadun ollessa 
normaalitasolla flokkulantin annostelukäyrä on jyrkimmillään pitoisuuden laskiessa alle 
20 mg/l (koagulantti 45 mg/l). Suuremmilla flokkulantin pitoisuuksilla vaikutus tasaantuu 
eikä pitoisuuden kasvattaminen paranna kovin paljon kirkasteen sameutta. Kuvasta 19 
näkyy myös selvästi tulevan veden laadun vaikutus kemikaaliannosteluun. Koesarjan 2 
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keskipisteen toistoissa (koagulantti 60 mg/l, flokkulantti 40 mg/l) on eroa melkein 80 
NTU, kun tulevan veden laatu muuttui prosessihäiriön takia. 
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Kuva 19. Flokkulantin annostelukäyrät erilaisilla koagulantin tasoilla (ilmamäärä 33 %, 
matala kapasiteetti). 
 
 
Kuvassa 20 on esitetty koagulantin annostelukäyrät erilaisilla flokkulantin tasoilla. 
Koesuunnittelussa käytetyllä pitoisuusalueella koagulantin vaikutus kirkasteen sameuteen 
oli lineaarista. Koesarjan 2 aikana veden ollessa häiriötilanteen aikana todella likaista 
koagulantin annostelusuora (flokkulantti 40 mg/l) on melko jyrkkä. 
 
Häiriötilanteen aikana tuleva vesi oli niin likaista, että kemikaalipitoisuudet jouduttiin 
nostamaan todella korkealle tasolle normaalitilanteeseen verrattuna. Koagulantin 
pitoisuutta nostettiin n. 15-40 % ja flokkulantin pitoisuutta noin 30 %. Häiriötilanteessa 
tulevan veden kationintarve nousi n. 15-40 %. Tulevan veden kationintarpeen nousu 
selittää sen, miksi varsinkin kationisempaa koagulanttia tarvittiin häiriötilanteessa 
enemmän. 

9.3 Korkea kapasiteetti 

Huhtikuun koejakson aikana korkean kapasiteetin tilanteessa koesuunnitelmasta ehdittiin 
tehdä vain kaksi nurkkapistettä, aksiaalipistettä ja keskipistettä (Kuva 21). Riippuen millä 
tasolla koagulantti oli, flokkulantin vaikutus oli hieman erilainen. Korkeammilla 
koagulantin tasoilla ja pienemmillä flokkulantin tasoilla päästiin samaan sameuteen kuin 
alemmilla koagulantin tasoilla ja suuremmilla flokkulantin tasoilla. Flokkulantin 
pitoisuudet olivat niin korkealla, että tehdyillä kemikaalimuutoksilla ei ollut kovin suurta 
vaikutusta kirkasteen sameuteen. Alhaisilla kemikaalitasoilla päästiin jo hyviin 
puhdistustuloksiin. Kemikaalipitoisuudet eivät olleet vielä yliannostuksen puolelle, koska 
pitoisuuksien kasvu pienensi kirkasteen sameutta.  
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Kuva 20. Koagulantin annostelukäyrät erilaisilla flokkulantin tasoilla (ilmamäärä 33 %, 
matala kapasiteetti).  
 
 
Toukokuussa korkean kapasiteetin koesarja ajateltiin aluksi tehdä alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti. Ensimmäiseksi koepisteeksi valittiin kummallekin kemikaalille 
ylätasot (+1, +1), jottei kirkasteen sameus pääse nousemaan liian suureksi. Tällä 
koepisteellä kirkasteen sameus oli noin 230 NTU. Tuloksesta todettiin, että häiriötilanteen 
vuoksi vesi oli edelleen liian likaista toteutettavaksi alkuperäisen koesuunnitelman 
mukaan. Uusi koesuunnitelma laadittiin perustuen täydelliseen kolmitasoiseen 
faktorikokeeseen. Koagulantin tasoiksi valittiin 45, 60 ja 75 mg/l ja flokkulantin tasoiksi 
20, 25 ja 30 mg/l. 
  
Kuvassa 21 on esitetty toteutuneet koepisteet korkean kapasiteetin tilanteessa. Tähdellä 
merkityissä toukokuun koepisteissä flotaatioon tuleva vesi oli puhtaampaa (pisteet tehty 
eri päivinä). Tulosten perusteella voidaan päätellä, että tulevan veden laadun ollessa 
likaisella tasolla ja koagulantin pitosuuden ollessa 45 mg/l flokkulantin annostelukäyrä on 
jyrkimmillään pitoisuuden laskiessa alle 25 mg/l (Kuva 22). Tulevan veden ollessa 
hieman puhtaampaa ja koagulantin tason ollessa korkeampi, käyrä on jyrkimmillään 
pitoisuuden laskiessa alle 20 mg/l. Koagulantin tehosta ei voi kovin paljon päätellä, koska 
eri päivinä tehtyjä koepisteitä ei voi verrata keskenään tulevassa vedessä tapahtuneiden 
muutosten takia. Flokkulantin alatasolla (20 mg/l) koagulantilla näyttäisi olevan suurempi 
vaikutus kuin flokkulantin ylätasolla (30 mg/l). Kun kemikaalien yhteismäärä kasvaa 
suureksi, annoksen lisäys ei vaikuta enää sameuden arvoihin yhtä voimakkaasti. 
 
Korkean ja matalan kapasiteetin koesarjoja on hankala verrata toisiinsa, koska 
koesuunnittelmat ovat erilaisia ja flotaation tulevan veden laatu vaihteli paljon varsinkin 
varaustilan suhteen. Annostelukäyrien muodot ovat samanlaisia, mutta ne sijaitsevat 
erilaisilla sameustasoilla. Korkean kapasiteetin tilanteessa flotaatioon tuleva vesi on 
likaisempaa, jolloin samaan puhdistustulokseen pääsemiseksi kemikaaleja tarvitaan 
enemmän. Veden laadullisista vaihteluista huolimatta osa kerätystä online-datasta kävi 
dynaamisen mallin kehitykseen. Lisäksi koejaksojen aikana saatiin yksityiskohtaista 
tietoa tulevan veden laadusta offline-mittausten avulla.  
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Kuva 21. Online-sameus kirkasteessa. Toteutuneet koepisteet korkean kapasiteetin 
tilanteessa (ilmamäärä n. 20 %). 
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10 MALLINNUS 

10.1 Lingvistiset yhtälöt ja staattinen malli 

Koejaksojen aikana kerätystä datasta laaditut mallit perustuvat lingvistisiin yhtälöihin. 
Työkaluna käytettiin FuzzEqu-toolboxia. Lingvistiset yhtälöt ovat muotoa 
 

0=+ BAX ,                                                                                                    (7) 
 
missä X on muuttujien lingvististen tasojen matriisi, A vuorovaikutusmatriisi ja B bias-
termien matriisi. Mallinnuksen alkuvaiheessa jäsenyysmäärittelyt luodaan suoraan datasta 
jokaiselle muuttujalle. Muuttujien arvot skaalataan lingvistisiksi tasoiksi –2 ja 2 välille. 
Jäsenyysmäärittelyt koostuvat kahdesta polynomifunktiosta, joista toinen sijaitsee 
negatiivisella (-2,0) ja toinen positiivisella (0,2) puolella. Muuttujien väliset 
vuorovaikutuksien suunnat ja voimakkuudet esitetään vuorovaikutusmatriisissa. 
 
Mallissa, jossa on useampia sisääntulomuuttujia ja yksi ulostulomuuttuja, 
ulostulomuuttujan lingvistinen arvo lasketaan seuraavasti:  
 

∑
=

×=
n

j

ijijij xwy
1

                                                                                              (8) 

 
Yhtälö 8 on erikoistapaus matriisiyhtälöstä AX=0. Vuorovaikutusmatriisi on muotoa 
A=[wi1 wi2…-1] ja muuttujien lingvististen tasojen matriisi muotoa X=[xi1(k) 
xi2(k)…xin(k) yi(k)]T . /21, 22/ 
 
Tasapainomallit laadittiin datasta, josta karsittiin kemikaalimuutosten jälkeiset sameuden 
muutostilanteet pois. Ulostulomuuttujaksi valittiin kirkasteen sameus ja 
sisääntulomuuttujiksi kemikaalipitoisuudet ja tulevan veden kiintoaine. Tällöin 
vuorovaikutusmatriisi on muotoa A=[wi,sameus wi,ss wi,koagulantti wi,flokkulantti] ja muuttujien 
lingvististen tasojen matriisi muotoa X=[xi,sameus xi,ss xi,koagulantti xi,flokkulantti]

T . 
 
Lingvistinen yhtälö on muotoa 
 
wi,sameusxi,sameus+ wi,ssxi,ss+ wi,koagulanttixi,koagulantti+ wi,flokkulanttixi,flokkulantti=0,               (9)                     
 
josta kirkasteen sameuden lingvistinen arvo saadaan lasketuksi yhtälöllä 
 
xi,sameus=-1/wi,sameus ⋅ (wi,koagulanttixi,koagulantti+wi,flokkulanttixi,flokkulantti+wi,ssxi,ss)            (10)                               
 
Sameuden lingvistiset arvot muutetaan jäsenyysmäärittelyn avulla todellisiksi sameuden 
arvoiksi. 
 
Kemikaalien vaikutus kirkasteen sameuteen on odotettua (Kuva 21). Mitä suurempia 
kemikaalipitoisuudet ovat sitä pienempi sameus on. Flokkulantin vaikutus kirkasteen 
sameuteen on selvästi voimakkaampi kuin koagulantin. Kiintoainepitoisuuden kasvaessa 
varsinkin flokkulanttia tarvitaan enemmän, jotta sameus pysyy samana. Ilmamäärällä ja 
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kirkasteen sameudella on negatiivinen korrelaatio (Kuva 22). Mitä suurempi ilmamäärä 
on sitä pienempi kirkasteen sameus on. 
 
 

 
Kuva 21. Tasapainokuvat kirkasteen sameudelle, kemikaalipitoisuuksille ja kiintoaineelle 
matalan kapasiteetin tilanteessa (ilmamäärä 33 %). 
 

 
Kuva 22. Tasapainokuvat kirkasteen sameudelle, kemikaalipitoisuuksille ja ilmamäärälle 
(dispersioveden osuus tulevasta vedestä) matalan kapasiteetin tilanteessa. 
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10.2 Dynaaminen malli 

Dynaamisessa mallissa sisääntulomuuttujina ovat koagulantin ja flokkulantin pitoisuudet, 
tulevan veden kiintoaine sekä edellinen laskettu sameus. Muuttujien todelliset arvot 
muutetaan lingvistisiksi arvoiksi jäsenyysmäärittelyjen avulla. Arvot vahvistetaan 
vuorovaikutusmatriisin kertoimien mukaan. Sisääntulomuuttujien avulla lasketaan uusi 
sameus, josta vähennetään edellinen sameus. Muutos integroidaan, jolloin saadaan 
sameus(t+1). Integroinnin alussa otetaan huomioon vain ensimmäinen todellinen 
sameuden mittausarvo. Sisääntulomuuttujille on määritetty tietyt viiveet. Flokkulantin 
muutos näkyy nopeasti (n. 5-10 minuuttia) kirkasteen sameudessa, kun taas koagulantin 
ja kiintoaineen muutos vaikuttaa noin puolen tunnin viiveellä. 
 

viive (10 min)

viive (30 min)

viive (30 min)

Sameus(t)

Koagulantti(t-30)

Flokkulantti(t-10)

SS(t-30)

Sameuden muutos

Sameusmalli

Sameus(t+1)[time,simin(:,1)]

Sameus (NTU)

[time,simin(:,11)]

Flokkulantin pitoisuus

Mux

[time,simin(:,3)]

Kiintoaine

s

1

Integrator

[time,simin(:,10)]

Koagulantin pitoisuus

 
Kuva 23. Dynaamisen mallin simulaattori Matlabin Simulinkissä. 
 
 
Dynaaminen malli simuloitiin ensin mallin kehitykseen käytetyllä datalla (toukokuun 
koejakso). Malli toimii koko data-alueella hyvin. Korrelaatio mallin ennustaman 
sameuden ja mitattujen arvojen välillä on lähellä ykköstä (Kuva 24). 
 
Dynaamista mallia testattiin myös vuoden 2000 aikana kerätyllä datalla. Muuttujien 
arvoalueet olivat erilaisia kuin mallin kehitykseen käytetyssä datassa. Tämän takia 
jäsenyysmäärittelyt laadittiin uudelleen ennen testausta. Mallin kertoimia ei tarvinnut 
muuttaa. Korrelaatiot mallin ennustaman sameuden ja mitattujen arvojen välillä olivat 
hyviä (~0.9). 
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LE model

Correlation = 0.90471
Relative error = 0.065851

A = [0.55864    -0.76486    0.060524        -0.1        -0.2]
B = 0.04263                                                  

 
Kuva 24. Dynaamisen mallin simulointi harjoitusdatalla (7-8.5.2001). 
 
 
Edellä esitetyn dynaamisen mallin kehitykseen ja testaukseen on käytetty dataa, joka on 
kerätty matalan kapasiteetin tilanteesta. Korkean kapasiteetin tilanteeseen on kehitetty 
myös dynaamisia malleja, mutta ne ovat vielä puutteellisia datan vähyyden takia. 

10.3 Kemikaaliannostelun säädön kehitys 

Kemikaalien säätölohkot lisättiin dynaamisen mallin yhteyteen (Liite 1). Nopeammin 
vaikuttavaa flokkulanttia säädetään takaisinkytketysti laskemalla virheen ja virheen 
muutoksen (lasketaan sameuden asetusarvosta ja dynaamisella mallilla lasketusta 
sameudesta) avulla ohjauksen muutosta. Koagulanttia säädetään eteenpäinkytketysti 
käännetyllä dynaamisella mallilla, jossa tulomuuttujina ovat sameus, kiintoaine ja 
flokkulantti. Flokkulantin vahvistukseksi on valittu nolla, koska muuten se häiritsee 
koagulantin säätöä. Dynaamisen mallin tulomuuttujista vain kiintoaineen arvot ovat 
todellisia mittausarvoja. Kemikaalien pitoisuudet tulevat säätölohkoista.  
 
Säätimien viritys simulaattorin yhteydessä onnistui hyvin. Viritystä testattiin vuoden 2000 
datalla. Säätimeen löydettiin sopivat parametrit, jolloin säätölohkot toimivat eri 
datajaksoilla hyvin. Kuvassa 25 on esitetty simulointitestaus vuoden 2000 datajaksolle, 
kun sameuden asetusarvoksi on valittu 200±20 NTU. Lisäksi kuvissa 26-28 on esitetty 
uudet ohjaukset kemikaaleille sekä mittausarvot kiintoaineelle.  



 
Kuva 25. Kemikaalien säätölohkojen testaus vuoden 2000 datalla (sininen viiva  
kuvaa sameuden asetusarvoa ja vihreä dynaamisen mallin laskemaa sameutta). 
 
 

Kuva 26. Eteenpäinkytketyllä säätölohkolla lasketut koagulantin pitoisuudet. 
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Kuva 27. Flokkulantin säätölohkolla lasketut ohjausarvot.  
 
 

  
Kuva 28. Flotaatioon tulevasta vedestä mitatut kiintoainepitoisuudet.  
 
 



 39

11 YHTEENVETO MALLINNUKSESTA JA TYÖN JATKO 

Keväällä 2001 järjestetyn koejakson aikana kaikkia koesuunnitelman pisteitä ei voitu 
toteuttaa, koska prosessissa ilmeni häiriöitä. Datasta saatiin kuitenkin laadittua 
lingvistisiin yhtälöihin perustuva dynaaminen malli matalan kapasiteetin tilanteelle. 
Mallilla ennustetaan uutta sameuden arvoa edellisen lasketun sameuden, 
kemikaalipitoisuuksien ja tulevan veden kiintoaineen avulla. Mallin testaus onnistui 
hyvin vuoden 2000 online-datalla.  
 
Dynaamisen mallin (simulaattorin) yhteyteen lisättiin kemikaalien säätölohkot. 
Hitaammin vaikuttavaa kemikaalia säädetään eteenpäinkytketysti kiintoaineen ja 
dynaamisella mallilla lasketun sameuden avulla. Nopeammin vaikuttavaa kemikaalia 
säädetään takaisinkytketysti laskemalla virheen ja virheen muutoksen avulla ohjauksen 
muutosta. 
 
Jatkossa dynaamista mallia testataan kesän 2001 aikana kerätyllä datalla. Samalla 
tarkistetaan toimiiko malli kaikilla toiminta-alueilla. Uuden datan avulla kehitetään 
dynaaminen malli myös korkean kapasiteetin tilanteelle. Säätimen viritystä ja testausta 
jatketaan. Tavoitteena vuoden loppuun mennessä on kehittää simulaattori 
koulutuskäyttöön.  
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