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JOHDANTO
Tässä raportissa esitetään Haminan Pappilansaarten salmien vesistöruoppauksessa
pumpattavien massojen geotube®-käsittelytestauksen tulokset. Hankkeessa toteutetaan arviolta 20 000 m3 sedimenttimäärän imuruoppaus. Käsittelymenetelmän testaus
koostuu kahdesta osiosta:
-

Lietteen polymeerikäsittelyosiosta, jossa testataan eri vedenerotuspolymeerejä
lietteen kuivattamisen tehostamiseksi. Vedenerotuspolymeerit flokkaavat lietteen
kiintoainesta, erottaen näen sitä lietteen sisältämästä vedestä. Toimiva polymeerikäsittely on teknisesti tarpeen geotube-käsittelyn onnistumiseksi. Lisäksi se laskee
kokonaiskustannuksia vähentäen tehokkaamman kuivumisen kautta geotube-materiaalitarvetta, mahdollistaen tämän avulla myös pienemmän pinta-alatarpeen.
Polymeeritestauksessa myös pikakokein varmistetaan flokkaamistuloksiltaan hyvien polymeerivaihtoehtojen toimivuus yhteen geotube-materiaalin kanssa.

-

Parhaista vedenerotuspolymeereistä valitaan kaikkein parhaiten toimiva geotubetestaukseen, joka suoritetaan hanging bag-kokeella ja isommalla lietemäärällä. Ennen testausta tehdään valinta GT106 ja GT500D geotube-materiaalien välillä, perustuen polymeeritestauksen yhteydessä tehtyihin pikakokeisiin. Tarvittaessa testataan vielä molemmat materiaalit.

Geotube-käsittelyllä vesipitoinen ja haitallinen liete saadaan käsiteltyä vähäisellä tilatarpeella, poistettavan kiintoaineen jäädessä pääosin talteen. Paikalla toteutettavalla
käsittelyllä on mahdollista pienentää lietteenpoiston kustannuksia sekä vähentää veden kuljettamisesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Geotubesta poistuvan veden
ominaisuuksia ei tässä kohteessa ollut tarpeen tutkia tarkemmin.
Polymeeri- ja geotubetestit toteutettiin geotube®-tekniikka Suomessa yksinoikeudella
edustavan Sito Rakennuttajat Oy:n toimesta 12-18.4.2017. Yrityksellä ja testaajalla on
merkittävä kokemus vastaavista hankkeista.
Tutkimukset suoritettiin Sito Rakennuttajat Oy:n 11.4.2017 nostamalle sedimentille,
jota oli haettu kohteesta. Näytettä oli otettu kokoomanäytteenä kuudesta erillisestä
ruoppausalueille jakautuneista pisteistä, joista kustakin otettiin varmuuden vuoksi
myös yksittäiset pistenäytteet. Näytepistekartta on raportin liitteenä.

2

POLYMEERITESTAUS
Polymeerikäsittelyn testaus alkoi hakemalla Soleniksen (entisen Ashlandin) valikoimasta optimaalinen polymeeri ja sen annostelu lietteen kokoomanäytteelle. Lietteelle
testattiin 12 polymeeriliuosta 1 % väkevyydellä, sisältäen sekä anionisia että kationisia
polymeerejä. Valtaosa oli etukäteen ko. lietteelle potentiaaliseksi arvioituja, mutta joukossa oli myös erilaisia ääripäiden tuotteita asian varmistamiseksi.
Lietettä oli testausta varten yksi iso kokoomanäyte ja lisäksi sen koostaneista kuudesta
pisteestä yksittäisnäytteet, näytteiden ollessa keskenään aistinvaraisesti melko yhteneviä. Testausta edeltäen mitattiin sekoitetun kokoomanäytteen sedimentin kuiva-ainepitoisuus yhdellä arvolla, tulokseksi saatiin 38,17 %. Nostetut lietenäytteet olivat silmämääräisestikin pääosin erittäin kiinteitä. Polymeeritestaus suoritettiin kokoomanäytteen lietteelle, jota laimennettiin vesijohtovedellä. (Kuvat 1-2)
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Nopeasti huomattiin kationisten polymeerien toimivan anionisia paremmin, mikä on vesistösedimenteille hyvin tyypillistä. Parhaaksi polymeeriksi testeissä valikoitui Drew
Flock 411, jota on ennenkin käytetty vastaavissa vesistönkunnostushankkeissa menestyksellisesti. Optimoitu annostelu polymeerillä oli testauksessa noin 2 ml 1 % polymeeriliuosta yhtä desiä laimennettua lietettä kohden. Kulutus oli selvästi normaalia
isompi, jota saattoi selittää myös tavanomaista testausta korkeammaksi todettu laimennoksen kuiva-ainepitoisuus.
Parhaan polymeerin löytymisen jälkeen varmistettiin pikatestein sen toimivuus geotube®-materiaalin kanssa (kuvat 3-4). Geotube-materiaalina vertailtiin GT106:tta ja
GT500D:tä, ensin mainitun ollessa tuotteena halvempi, mutta teknisiltä ominaisuuksiltaan (vedenläpäisevyys, kestävyys, täyttökorkeus) huonompi. Molemmat toimivat teknisesti hyvin, mutta GT106:ssa vedenpoistuminen oli huomattavasti hitaampaa. Tässä
vaiheessa suositeltavaksi asettui GT500D jonka on aiemminkin havaittu olevan toimivin ja kokonaistaloudellisesti kustannustehokkain geotube-materiaali tämän kaltaisissa
hankkeissa (kuvat 5-6). Täten jatkettiin varsinaiseen hanging bag geotube-kokeeseen
DF411 polymeerin ja GT500D geotube®-materiaalin kanssa.
Meriveden suolaisuuden ei Suomen olosuhteissa ole havaittu vaikuttavan polymeerien
toimivuuteen, mutta varmistettiin asia myös pikakokeella laimentaen lietettä tutkimuskäynnillä otettuun merivesinäytteeseen. Polymeeri toimi normaalisti (Kuva 7).
Polymeerin toimivuuden varmistamiseksi testattiin myös sen toimivuus yksittäisillä pistenäytteillä. Yllättäen havaittiin, että DF 411 polymeeri toimi pisteissä 1-5 todella hyvin,
mutta pisteessä 6 ei lainkaan. Visuaalisesti kyseisen pisteen näyte oli hieman erilaista,
harmaanoloista ja savista. Tarkempi tutkimus osoitti, että pisteestä 6 nostetulle lietteelle kationiset polymeerit eivät toiminee, mutta anioniset kohtuullisesti. Parhaaksi polymeeriksi tälle alueelle määriteltiin anioninen DF 260, jolla pikakokeissa flokkaus ja
vedenpoistuminen olivat tällöinkin vain tyydyttävää. (Kuvat 8-9)
Tätä poikkeavuutta voidaan pitää vesistökunnostushankkeessa harvinaisena ja vaikka
kyseessä saattaa olla yksittäisen näytepisteen paikallinen poikkeama tulisi varautua
käsittelemään ko. pisteen sisältävän ruoppausalueen liete DF 260 polymeerillä, mikäli
DF 411 ei vaikuta toimivan. Vaihto hankkeen aikana kationisesta anioniseen polymeerin edellyttää välissä polymeerilaitteiston pesua, optimaalisesti myös tällöin käsiteltävä
liete pumpataan eri geotuubeihin kuin kationisen polymeerin kanssa käsitellyt alueet.
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Kuvat 1-6: Polymeeritestaus suoritettiin laimentamalla kuvan 1 kokoomanäytettä vesijohtovedellä, jolloin n. 38 % kuiva-aineen omaava sedimentti muuttui kuvan 2 ruoppausputken tilannetta vastaavaksi n. 5 % sedimentin ja veden sekoitukseksi. Kuvissa
3-6 esiintyy DF 411 polymeerillä flokattu liete, joka pikatestissä jää GT500D geotubemateriaalin sisään ja poistuva vesi on puhdasta.
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Kuvat 7-9: Kuvassa 7 näkyy menestyksellisesti DF 411 polymeerillä flokkaantunut meriveteen sekoitettu sedimentti. Kuvassa 8 ovat numerojärjestyksessä pistenäytteittäin
testatut yksittäisnäytteet, joista oikeimmanpuolisessa pisteessä 6 ei flokkia saatu aikaan – kyseisen pisteen harmaan saviselle sedimentille toimi parhaiten anionen
DF260, jonka kuvassa 9 esitetty tulos oli sekin vain tyydyttävää tasoa.

3

GEOTUBETESTAUS

3.1

Käsittelymenetelmän kuvaus
Geotube®-käsittelyssä nestemäinen liete pumpataan liuoksena annosteltavan vedenerotuspolymeerin kera vahvasta suodatinmateriaalista valmistettuun ”tuubiin”, josta
vesi poistuu suodattumalla kankaan läpi ja kiintoaines jää tuubin sisälle. Vesi poistuu
painovoimaisesti ja tuubissa olevan nesteen paineesta johtuen tuubin sivu- ja yläpinnan kautta. Geotubeja tulee olla valmiudessa useampi, vähintään kaksi, jotta lietteen
syöttöä voidaan vaihdella ja täten antaa kullekin aikaa vedenpoistoon/kuivumiseen ja
sen kautta vapauttaen tilavuutta uusiin täyttöihin.
Geotuubit täytetään nestemäisellä lietteellä useita kertoja, kunnes se on kokonaan
täyttynyt kiintoaineella ja saavuttanut maksimitäyttökorkeutensa. Geotuubiin pumpattavaan lietteeseen lisätään vedenerotuspolymeeriä laimeana liuoksena. Polymeerin
avulla veden erottuminen on nopeampaa ja lopputuote merkittävästi kuivempaa.
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Lietteen pumppaaminen voidaan kohteesta riippuen toteuttaa imuruoppaajalla, imuautolla, kaivinkoneella siirrettävällä lietepumpulla tai pysyvällä syöttöpumppausjärjestelmällä. Polymeeri lisätään imuautoon panosperiaatteella tai lietepumppua käytettäessä
jatkuvatoimisesti liuotuslaitteiston avulla lietteen syöttöputkistoon yhteen kautta. Polymeerin valmistamiseen tarvitaan teknistä käyttövettä. Testauksessa käytettiin 1 % vahvuista liuosta, tyypillisesti työnaikainen annosteluvahvuus on 0,1-1 %.
Geotuubista poistuva vesi johdetaan tarpeen tai ominaisuuksiensa mukaisesti esimerkiksi takaisin jätevesialtaaseen. Poistuva vesi on toimivan käsittelyn jälkeen lähtökohtaisesti hyvin puhdasta, koska menetelmä pidättää kiintoainesta erittäin tehokkaasti.
Geotuubin sisälle pidättyvät myös tehokkaasti kiintoaineeseen sitoutuneet ravinteet ja
haitta-aineet. Huomioitavaa on kuitenkin, että liukoisessa muodossa olevien yhdisteiden poisto edellyttää esimerkiksi saostukseen perustuvaa, geotubekäsittelyä edeltävää, yhdistelmäkäsittelyä. Kuvassa 11 on esitetty geotuubin toimintatapa.

Kuva 11: 1. Täyttö
3.2

2. Veden poistuminen

3.Kiinteytynyt liete

Käytettävän geotubemateriaalin tekniset vaatimukset
Geotube-menetelmän käyttö asettaa tiettyjä teknisiä vaatimuksia sekä käytettävälle
materiaalille että niissä oleville syöttöyhteille. Tuotteen tulee täyttää varsinaisen geotekstiilimateriaalin että syöttöyhteen minimivaatimukset. Vaatimukset on täytettävä esitettyjen ja niitä koskevien standardien mukaisesti.
Käytettävän geotubemateriaalin vaatimukset
Merkittävimmät ominaisuudet teknisen toimivuuden, työn tehokkuuden ja työturvallisuuden kannalta ovat vedenpoistoon ja lujuuksiin liittyvät tekijät. Näille suositeltavia
minimivaatimuksia ovat (Huom: materiaalin maksimaalinen avautumiskoko, jossa ilmoitetaan maksimaalinen sallittu):
TEKNISET VAATIMUKSET GEOTEKSTIILI
Tekijä
arvo
Vetolujuus MD
kN/m
Vetolujuus CD
kN/m
Saumalujuus
kN/m
Vedenläpäisy
m3/m2/hr
Vedenläpäisy
m/s
Vedenläpäisy
ltr/m2/min
*Maks. avautumiskoko
um
UV vastus 150 Mj jälkeen %

minimi *
70 & varokerroin 3
80 & varokerroin 3
65 & varokerroin 3
100
0,028
1800
250
70

Määritysstandardi
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10321
EN ISO 11058 (h= 50mm)
EN ISO 11058 (h= 50mm)
EN ISO 11058 (h= 50mm)
EN ISO 12956
EN ISO 12224 & 12226
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Lujuusominaisuuksia koskevat varmuuskertoimet:
Edeltävissä arvoissa tulee huomioida vaatimukset seuraaville varmuuskertoimille murtumista vastaan, kun käytettävälle materiaalille ilmoitettu maksimitäyttö (korkeus ja
kuutiot) tehdään materiaalilla, jonka tilavuuspaino on vähintään 1,4 tonnia/m3:
Poikkisuuntaisen vetolujuuden varmuuskerroin minimissään 3.
Pituussuuntaisen vetolujuuden varmuuskerroin minimissään 3.
Käytettävien syöttöyhteiden vaatimukset
Materiaalilujuuksien kannalta geotube-materiaalin syöttöyhteiden kestävyys on huomioitava. Suurilla pumppausnopeuksilla syöttöyhteisiin kohdistuu täytön aikana repiviä ja
hakkaavia voimia, joiden vaikutuksesta syöttöyhde on normaalin täytön aikana todennäköisin hajoamispaikka. Tästä syystä näille suositellaan seuraavia minimivaatimuksia:
Myös täyttöyhteen on kestettävä murtuminen materiaalille ilmoitettavalla maksimikorkeudella ja kuutiotäytöllä, kun täyttömateriaalin tilavuuspaino on vähintään 1,4 tonnia/m3.
Myös täyttöyhdettä koskee sama >3 minimivaatimus varmuuskertoimelle.
3.3

Testaustilanne
Suoritettiin hanging bag-koe 20 litran sedimentistä ja vesijohtovedestä koostuneelle
ierälle, testauksen on havaittu vastaavan varsin hyvin oikeaa työnaikaista käytäntöä ja
soveltuvan täten määrätarvearvioihin.
Hangin bag-kokeessa 20 litraan sedimentti/vesiseosta sekoitettiin 400 ml 1 % vahvuista DF 411 polymeeriliuosta. Seos kaadettiin hanging bag-testipussiin.
Työnaikaisen vedenerottamisen vertailuksi mitattiin poistunut vesimäärä 10 minuuttia
ja yksi tunti kokeiden aloituksista. Kuivumista seurattiin viikon ajan.
Tulokset on esitetty seuraavassa kappaleessa.

3.4

Geotubetestauksen tulos
Sedimentin ja veden sekoituksen lähtöarvomittaus antoi kuiva-aineprosentiksi 5,01.
Sekoitus ei oletettavasti ollut homogeenista, mutta testiä voidaan silti pitää vertailukelpoisena todelliseen hankkeeseen.
Polymeeri- ja geotubekäsittely seokselle toimi varsin hyvin, Geotube-materiaali päästi
alkuun hieman kiintoainehippusia läpi, mikä on tyypillistä, mutta tämän jälkeen poistuva
vesi oli ”puhdasta”.
Sedimentin kuivumista seurattiin 7 päivän ajan.
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Kuva 12: Kuvassaveden luovuttanut GT500D hanging bag yksi tunti aloituksesta, kiintoaine on tiivistynyt pohjalle varsin hyvin.
Ns. työnaikaisen vedenpoistumisen nopeus on merkittävä tekijä työn tehokkuudessa
ja hankkeen kokonaiskustannuksissa. Tätä tekijää seurataan mittaamalla hanging bagista poistunut vesimäärä 10 minuuttia ja yksi tunti kokeen aloituksesta. Testissä 10
minuutissa vettä oli poistunut 12,1 litraa ja tunnin kuluttua yhteensä 15,0 litraa. Tulos
on vain tyydyttävä, selittävänä tekijänä asiassa luultavasti on kokoomanäytteen sisältämä pisteen 6 sedimentti, joka hidasti vedenpoistumista ja oletettavasti myös kuivumista, sekä lähtösekoituksen hieman normaalia korkeampi kuiva-ainepitoisuus. 10 minuuttia aloituksesta pussissa olevan kiintoaineen päällä oli vielä vesikerros. Kuivuminen kuitenkin jatkui alun jälkeen hyvin ja tunnin kuluttua (kuva 12) liete testipussissa
oli varsin kuivaa.
Vedenpoistumisen kanssa korreloivan hanging bagin sisäisen kuiva-aineprosentin
seurantaa tehtiin 7 päivän ajan.
Kuivumistulosten vertailu on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1: Kuiva-aineprosentin kehittyminen geotubekokeissa
Aika

GT500D

In situ

38,17

0

5,01

1h

32,39

1 vrk

43,95

7 vrk

49,05
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Kuivuminen geotube-testauspussien, kuten varsinaistenkaan, sisällä ei ole tasaista.
Lietteen kosteus vaihtelee hieman paikoittain, joten yksittäiset mittausarvot eri aikapisteiltä edustavat vain suurin piirtein kyseisen hetken keskiarvoa. Käytännön vertailun
sekä mitoituksen ja suunnittelun kannalta testaustilanteiden aikaiset mittaukset antavat
kuitenkin käyttökelpoisen arvion kuivumisen kehittymiselle ajan funktiona. Aistinvaraiset havainnot tukivat mittauksia, eli menetelmän toimivuus oli hyvää ja vedenpoistuminen sekä kuivuminen materiaalitarpeita ja työn teknistä suorittamista ajatellen täysin
riittävää.
Testauksen perusteella voidaan sanoa sedimentin käsittelyn lopputuloksen olevan vähintään hyvää tasoa ja että menetelmä soveltuu sen kuivatukseen ja talteenottoon.

4

Polymeerin ja geotube-materiaalin määrätarvearviot
Optimoitu annostelu DF 411 polymeerille oli testauksessa 2 ml 1 % polymeeriliuosta
yhtä desiä laimennettua sedimenttiä kohden. Annostelu on kuitenkin käytännön työssä
arvioitava uudestaan, johtuen epähomogeenisesta. Polymeeriannostelu on hyvä käytännössä olla hieman yläkanttiin, jotta tekninen toimivuus varmistetaan. Lisäksi annostelua ja sen toimivuutta on syytä seurata pumppausvaiheessa, tarvittaessa annostelumäärää säätäen. Polymeerikustannus ei kokonaisuus huomioiden ole järin merkittävä
kuluerä, mutta annostelun ei tule myöskään olla merkittävästi yläkanttiin, jottei geotube-materiaalin sisäpintaan muodostu vettä läpäisemätöntä limaista kerrosta.
Haminan hankkeen materiaalitarpeita arvioidessa käytetään seuraavia lähtötietoja: Sedimenttiä poistetaan 20 000 m3, ja sen keskimäärinen kuiva-ainepitoisuus on noin 38
%.
Laboratoriokokeen perusteella laskennallinen polymeeritarve olisi arvioidulle 20 000
kuutiolle 16 000 kg polymeerijauhetta. Hankkeen laadun ja tekovarmuuden vuoksi tilattavan määrän suositellaan olevan n. 20 % suurempi. Suositellaan tilattavaksi 19 000
kg polymeeriä, josta pääosa DF 411:ta ja pieni osa DF 260:aa.
Suositeltavaksi geotube®-materiaaliksi päätyi GT500D. Materiaali antoi yhdessä DF
411 polymeerin kanssa erittäin hyvän käsittelytuloksen. Tässä esitettyjen tulosten ja
aiempien vastaavien hankkeiden antamien kokemusten perusteella suositellaan hankkeeseen hankittavaksi GT500D geotube®-materiaalia vähintään 24 000 kuution teoreettisen maksimitäytön verran.
Hankkeelle arvioitu n. 20 000 in situ kuution kokoluokka mahdollistaa kestonsa kautta
materiaalitarpeiden tilaamisen esimerkiksi kahdessa erässä. Tällöin on mahdollista
hankkeen alun työnaikaisen kulutusseurannan kautta tarkentaa materiaalitarpeita ja
saavuttaa säästöjä, mikäli työn eteneminen osoittaa, että hanke voidaan toteuttaa vähäisemmällä materiaalilla. Samalla myös DF 411 polymeerin toimivuutta eri ruoppausalueilla voidaan varmentaa. Polymeerien osalta tulee varautua n. 2-3 viikon toimitusaikaan ja geotubemateriaalin osalta n. 4-6 viikon toimitusaikaan.
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Yhteenveto
Geotube-menetelmä soveltuu Haminan ruoppaushankkeessa sedimentin kuivatukseen ja talteenottoon. Vedenerotuspolymeerin käyttö on välttämätöntä.
Parhaaksi polymeeriksi testeissä valikoitui pääosin Drewflock 411. Tarvittava annostelu testauksessa oli 2 ml 1 % polymeeriliuosta yhtä desiä laimennettua lietettä kohden.
Mahdollisessa toteutuksessa annostelun toimivuus on varmistettava ja sitä seurattava.
Yhdellä suunnitelluista ruoppausalueista otetun pistenäytteen kanssa ei sama polymeeri kuitenkaan toiminut. Tulee varautua vaihtamaan sen kohdalla DF 260 polymeeriin.
Suositeltavaksi geotube®-materiaaliksi valikoitui GT500D. Polymeerin toimivuus
GT500D geotube-materiaalin kanssa oli pikatesteissä 6 pistettä lukuun ottamatta erinomainen ja hanging bag-kokeessa tyydyttävä.
Yhteensä polymeeriä hankkeessa tarvitaan testauksen perusteella noin 19 000 kg.
GT500D geotube® -materiaalia tarvitaan testauksen perusteella noin 24 000 m3 teoreettisen täyttömaksimin verran.
Materiaalitarpeita voidaan tarkentaa hankkeen alussa kulutuksia seuraamalla.
Tulokset pätevät vain tutkituille sedimenttinäytteille.

Espoossa 18.4.2017
Vesa Isokauppila
Projektipäällikkö, Sito Rakennuttajat Oy, ympäristöratkaisut
vesa.isokauppila@sito.fi
040 194 9011
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