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1. Johdanto
Tämä kirjallisuuskatsaus on osa Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali,
http://www.syke.fi/hankkeet/kaihali) -projektiin kuuluvaa Kaivosvesien muuttamien vesistöjen aktiiviset
puhdistusmenetelmät -työpakettia. Työpaketin toteuttaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy.
Kaivosvesien mukana ympäristöön voi päästä metalleja ja puolimetalleja, joista osa on haitallisia. Näitä
nimitetään usein raskasmetalleiksi, millä tarkoitetaan lainsäädännön näkökulmasta kaikkia antimoni-, arseeni-,
kadmium-, kromi(VI)-, kupari-, lyijy-, elohopea-, nikkeli-, seleeni-, telluuri-, tallium- ja tinayhdisteitä, mukaan
luettuina nämä metallit metallisessa muodossa (2000/532/EY). Lisäksi purkuvesien mukana ympäristöön
pääsee sulfaattia (SO42-), joka on peräisin sulfidimineraalien hapettumisesta ja rikkipitoisista
prosessikemikaaleista. Sulfaatti ei itsessään ole myrkyllistä, mutta se voi pelkistyä eliöille haitalliseksi sulfidiksi
(S2-), joka edelleen matalassa pH:ssa esiintyy rikkivetynä (H2S). Jos kaivoksen purkuvesien laskuvesistöt ovat
pieniä tilavuuksiltaan ja virtaamiltaan, suuret sulfaattipäästöt voivat aiheuttaa vesistöjen suolaantumista ja
pysyvää kerrostuneisuutta. Vesienkäsittelyllä raskasmetallien ja sulfaatin pitoisuudet lasketaan
ympäristölupaehtojen mukaiselle tasolle, jolloin niiden ympäristövaikutusten voidaan olettaa olevan pieniä.
Poikkeustilanteissa vesistöihin voi kuitenkin päätyä suuria pitoisuuksia raskasmetalleja ja sulfaattia.
Kaivosvesien käsittelyn yhteydessä aktiiviset menetelmät määritellään jatkuvaa kemikaalien syöttöä, mittauksia
sekä mekaanisilla laitteilla tapahtuvaa veden ja kemikaalien sekoitusta sisältäviksi (Lottermoser 2010).
Vastaavasti passiivisilla menetelmillä tarkoitetaan luontaisten biologisten ja geokemiallisten prosessien sekä
painovoimaisen virtauksen hyödyntämistä (Lottermoser 2010). Passiivisten menetelmien edut liittyvät
pienempiin ylläpito- ja huoltotarpeeseen sekä käyttökuluihin (Johnson & Hallberg 2005).
Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan kahdentyyppisiä käsittelyvaihtoehtoja: 1) adsorbenttien
hyödyntäminen sedimenttien raskasmetallien sitomisessa ja 2) kiinteiden peroksidien käyttö sedimenttien ja
alusveden hapen lähteenä. Kumpikaan mainituista vaihtoehdoista ei ole varsinaisesti aktiivinen menetelmä,
koska adsorbenttien syöttö tehdään kertaluontoisesti ja kiinteiden peroksidien syöttövälikin on vähintään
kuukausia. Lisäksi tarkasteltavissa käsittelyvaihtoehdoissa veden luontaista tilaa pyritään häiritsemään
mahdollisimman vähän esimerkiksi sekoittamalla.
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2. Raskasmetallit ja sedimentit
Raskasmetallit voivat esiintyä vesistöissä veteen liuenneena, kolloideissa, suspensioissa tai sitoutuneena
pohjasedimentteihin. Sedimentit voivat sitoa sopivissa olosuhteissa yli 99 % vesistöön päätyvistä
raskasmetalleista, mutta kemiallisten olosuhteiden muuttuessa osa raskasmetalleista voi liueta takaisin veteen
(Salomons & Stigliani 2012, Zoumis et al. 2001). Sedimentit toimivat siis merkittävänä raskasmetallien nieluna
ja sekundäärilähteenä. Näistä syistä johtuen vesistöjen raskasmetallien hallintaan tähtäävä tutkimus
keskittyykin suurelta osin tarkastelemaan juuri sedimenttejä.
Raskasmetallien liikkuvuuteen vaikuttavista tekijöistä tärkeimmät ovat pH, orgaanisen aineen määrä ja
hapetus-pelkistyspotentiaali (oxidation-reduction potential, ORP). Kun pH laskee, kilpailu H+:n ja
raskasmetallikationien välillä kasvaa, mikä johtaa raskasmetallien lisääntyvään liukenemiseen. Sedimenteissä
metalleille ja puolimetalleille voidaan määrittää pH-raja-arvo, jonka alapuolella metallit liukenevat (
Taulukko 1).
Taulukko 1. Sedimenteissä esiintyvien metallien ja puolimetallien liukoisuuden raja-arvo (Peng et al. 2009).
Metalli
Zn
Cd
Ni
As
Cu
Pb
Al
Fe
a

pH-raja-arvo a
6,0 – 6,5
6,0
5,0 – 6,0
5,5 – 6,0
4,5
4,0
2,5
2,5

Raja-arvon alittuessa metallit liukenevat.

Orgaaninen aines, kuten humusyhdisteet, voi sitoa raskasmetalleja kiinteisiin faaseihin (raskasmetallien
liikkuvuus vähenee) tai vesiliukoisiin komplekseihin (liikkuvuus lisääntyy) (Sekaly et al. 1999). ORP:n muutoksen
vaikutus liittyy ensisijaisesti sulfidien (S2-, acid volatile sulfides, AVS) hapettumiseen. Sulfidit saostavat
tehokkaasti useita raskasmetalleja, kuten kadmiumia, kuparia tai lyijyä. Kun ORP nousee, eli usein käytännössä
liuenneen hapen pitoisuus nousee, sulfidien hapettuminen sekä orgaanisen aineen hajoaminen kiihtyvät.
Sulfidien hapettumisessa myös pH laskee (reaktio 1), jolloin aiheutuu sekundäärinen metallien vapautuminen.
MS2 (s) + 15/4 O2 (aq) + 7/2 H2O ↔ M(OH)3 (aq) + 2SO42- (aq) + 4H+ (aq)

(1)

Sedimenteissä raskasmetallit voivat esiintyä useissa muodoissa. Eräs yleisesti käytetty uuttotesti (Tessier et al.
1979) jaottelee sedimenttien raskasmetallit viiteen fraktioon (Taulukko 2). Fraktiot 1 ja 2 ovat biosaatavia
jakeita, jotka voivat päätyä suoraan ravintoketjuihin. Fraktiot 3 ja 4 taas edustavat jakeita, jotka ovat
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stabiilimpia, mutta joista raskasmetallit voivat vapautua olosuhteiden muuttuessa. Fraktio 5 edustaa pysyvää
jaetta, joka ei aiheuta ympäristölle vaaraa.
Taulukko 2. Neljävaiheisen uuttotestin avulla määritettävät raskasmetallifraktiot (Tessier et al. 1979).
Fraktio

Uuttokäsittely

Tulkinta

1. Vaihdettavissa oleva
fraktio

1 M MgCl2 (pH 7.0) tai 1 MCH3COONa (pH
8,2) 1 h ajan.

Helposti liikkuvaan muotoon
vapautuvat raskasmetallit

2. Karbonaatteihin
sitoutunut fraktio

1 M CH3COONa (pH 5.0, säädetään
CH3COOH:lla) 5,5 h ajan.

Herkkiä pH:n vaihteluille.

3. Mn- ja Fe-oksideihin
sitoutunut fraktio

25 % CH3COOH-liuoksella, joka sisältää
0.04 M NH2OH∙HCl 96 °C:ssa, 6 h ajan.

Voivat liueta hapetuspelkistysolosuhteiden muuttuessa

4. Orgaaniseen aineeseen
sitoutunut fraktio

0.02 M typpihapolla ja 30 % H2O2:lla pH:ssa Voivat vapautua orgaanisen aineen
2, 85 °C:ssa, 2 h ajan. Tämän jälkeen 30 %
hajotessa / hapettuessa
H2O2:n lisäys ja kuumennus 85 °C:ssa 3 h.
Jäähdytyksen jälkeen 3,2 M CH3COONH4
(20 % HNO3:ssa) lisätään, laimennetaan
näyte ja sekoitetaan 30 min.
Refluksointi kuningasvedellä 2 h ajan. a
Jäljelle jäävä stabiili fraktio

5. Jäännösfraktio
a

= alkuperäisessä menetelmässä viimeinen uuttovaihe HF-HClO4:lla.

Kemiallisten tekijöiden ohella hydrologiset ilmiöt vaikuttavat metallien liikkuvuuteen. Kuva 1 on esitetty joitain
tärkeimpiä mekanismeja:


epäpuhtaudet voivat suotautua sedimentistä vesikerrokseen tai pohjaveteen



pohjaeliöstö aiheuttaa bioturbaatiota



epäpuhtaudet liikkuvat vesikerroksessa advektion ja diffuusion vaikutuksesta



erilaiset (pohja)virtaukset aikaansaavat pohjan pinta-aineksen resuspensiota ja eroosiota.
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(pohja)virtaukset
resuspensio,
eroosio

v

diffuusio,
advektio

bioturbaatio

suotautuminen

Kuva 1. Sedimentin epäpuhtauksien remobilisaatiomekanismeja (Jacobs & Förstner 2001).

Lähestymistavat kontaminoituneen sedimentin käsittelyssä voidaan jaotella seuraavasti (Zhang et al. 2016):
1. Luontainen puhdistuminen ja seuranta: sedimentti aiheuttaa matalan riskin ja luonnolliset biologiset ja
geokemialliset prosessit voivat korjata tilanteen.
2. In situ -käsittely: sedimentit jätetään vesistöön, mutta ne eristetään inertillä päällysteellä, adsorbenteilla
tai sedimentin sekaan sekoitetaan adsorbenttia.
3. Ex situ -käsittely: sedimenttien poisto vesistöstä ruoppaamalla, käsittely ja mahdollisesti palauttaminen
takaisin.
Luontainen puhdistuminen on usein riittämätöntä, ellei kyseessä ole hyvin kevyesti kontaminoitunut
sedimentti. Raskasmetallien tapauksessa luontaiset prosessit eivät käytännössä poista haitta-aineita
ympäristöstä (vrt. orgaanisten haitta-aineiden hajoaminen). Yleisin valinta saastuneen sedimentin
kunnostamiseen on ruoppaus ja sen jälkeen tapahtuva käsittely, erityisesti mikäli kontaminaatiotaso on suuri
(Peng et al. 2009, Zhang et al. 2016). Ruoppaukseen liittyy kuitenkin useita huonoja puolia: ruoppauksen ja
käsittelyn kustannukset ovat suuret; sedimenteissä olevat epäpuhtaudet voivat vapautua veteen ruoppauksen
aikana ja usein sedimenttejä ei saada puhdistettua täysin (Zhang et al. 2016). Näistä syistä johtuen paikanpäällä
eli in situ -menetelmät ovat herättäneet kiinnostusta. Ne ovat suhteellisen vähän vesiympäristöä häiritseviä ja
kustannuksiltaan edullisempia.

2.1.

Sedimenttien in situ -käsittely

Sedimenttien paikanpäällä tapahtuva käsittely voidaan jakaa kolmeen vaihtoehtoon: sedimentin eristämiseen
(engl. capping), sedimentin päällystämiseen adsorbentilla (engl. active barrier system tai active capping) tai
5
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adsorbenttien sekoittamiseen sedimentin sekaan. Sedimentin eristäminen inertillä päällysteellä (esim. hiekka)
perustuu ensisijaisesti haitta-aineiden kulkeutumisen estämiseen ja hidastamiseen (Mohan et al. 2000).
Päällysteenä voidaan käyttää myös aktiivisia materiaaleja, eli adsorbentteja (Ghosh et al. 2011). Adsorbenttien
käyttö päällysteenä tai sekoittaminen sedimentin sekaan perustuu haitallisten yhdisteiden liukoisuuden,
liikkuvuuden ja biosaatavuuden vähentämiseen saostumisen tai sorption kautta (Peng et al. 2009).
Huomattavaa on, että mainitut sedimenttien in situ -käsittelymenetelmät eivät poista haitta-aineita vesistöstä,
vaan vaikuttavat niiden stabiilisuuteen ja biosaatavuuteen.
Taulukko 3 on esitetty yleistason vertailu aktiivisten ja passiivisten materiaalien välillä päällystettäessä
sedimenttejä.

Taulukko 3. Passiivisten ja aktiivisten päällysteiden vertailu (Zhang et al. 2016).
Passiivinen päällyste

Aktiivinen päällyste

Materiaalit

Inertit materiaalit: hiekka, siltti, savi, Adsorbentit ja ioninvaihtimet: esim.
murskattu
kiviaines,
ruopattu apatiitti, zeoliitit, aktiivihiili, biopolymeerit,
materiaali
Fe0 (metallinen rauta, hapetusaste 0)

Paksuus

Noin 30 – 100 cm

Noin 10 – 30 cm

Toimintaperiaate

Fysikaalinen eristäminen; sedimentin
haitta-aineiden stabilointi; haittaaineiden kulkeutumisen esto
vesikerrokseen

Fysikaalinen ja kemiallinen eristäminen;
orgaanisten
yhdisteiden
hajoaminen;
metalli-ionien sitominen; haitta-aineiden
kulkeutumisen esto vesikerrokseen

Teknologian valmiusaste

Sovelletaan käytännössä

Käytännön sovellus vasta alkutasolla

Kenttätestauksen taso

Kenttäkokeita tehty runsaasti

Rajallinen määrä kenttäkokeita

2.1.1. Sedimenttien päällystys
Sedimenttien päällystys soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa ei ole voimakkaita pohjavirtauksia, laivaliikennettä
ja joissa ei ole tarvetta ruopata pohjaa (Azcue et al. 1998). Kontaminoituneiden sedimenttien päällystyksen
mitoitukseen vaaditaan runsaasti tietoja: muun muassa vesistön hydrologiset tiedot, pohjanmuodot, veden
virtausnopeus, sedimenteissä olevien haitta-aineiden laatu ja määrä ja sedimentin ominaisuudet (syvyys,
partikkelikoko, orgaanisen aineen määrä jne.) (Mohan et al. 2000). Sedimenttien päällystyksen mitoituksen
periaatteet ja yhtälöt on esitetty esimerkiksi Mohan et al. (2000) tutkimuksessa. Mitoituksessa huomioitavia
asioita ovat muun muassa:


Sedimentin kokoonpainuminen lisättävän painon vuoksi (huokosveden ja orgaanisen aineen
poispuristuminen).
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Päällysteen paksuus. Vaikuttavia tekijöitä ovat sedimentin ominaisuudet, kontaminaation määrä ja haluttu
suojaustaso.



Kemikaalien kulkeutuminen päällysteiden läpi.



Suojautuminen virtauksilta, aalloilta, jäältä jne.

Sedimenttien päällystämiseen liittyy kuitenkin joitakin ongelmia: sedimentistä vapautuvat kaasut voivat
aiheuttaa päällysteen siirtymistä; päällystämisellä voi olla vaikutusta pohjaveden liikkeisiin pohjasedimenttien
läpi; vesistön pohjanmuodot ja syvyys muuttuvat; haitta-aineiden siirtyminen eristemateriaalin läpi voi olla
vaikeasti hallittavissa ja päällystäminen voi tuhota olemassa olevan pohjaekosysteemin. Mainitut ongelmat
korostuvat inerttien päällystemateriaalien tapauksessa, koska päällystekerrokset ovat paksumpia kuin aktiivisia
päällystemateriaaleja käytettäessä.
2.1.2. Inertit päällystemateriaalit
Eräs esimerkki rakenteesta, jolla sedimenttejä voidaan päällystää, on esitetty Kuva 2 (Mohan et al. 2000).
Esimerkin mukaisessa rakenteessa ei ole käytetty adsorbenttilisäystä, vaan rakenne perustuu
kontaminoituneen sedimentin tehokkaaseen fysikaaliseen ja kemialliseen eristämiseen inertillä päällysteellä.
Sedimentin päällystäminen myös siirtää bioturbaatiokerroksen kontaminoituneesta sedimentistä päällystetyn
kerroksen pintaan, mikä vähentää epäpuhtauksien vapautumista (Azcue et al. 1998).

Kivikerros
Sorakerros

Geotekstiili

Hiekkakerros
Kontaminoitunut sedimentti

Kuva 2. Esimerkki sedimenttien eristävässä päällystyksessä käytettävästä rakenteesta (Mohan et al. 2000).

Geotekstiilin tehtävä on erottaa hiekkakerros sedimentistä, estää sedimentin ja hiekan sekoittuminen
päällysteen lisäämisvaiheessa ja estää sedimentin resuspendoituminen (Mohan et al. 2000). Geotekstiilin on
oltava kuitenkin riittävän läpäisevä, jotta se ei pidätä pohjasta vapautuvia kaasuja ja vaikuta pohjaveden
liikkeeseen (Azcue et al. 1998). Geotekstiilin päällä oleva hiekkakerros toimii ennen kaikkea eristävänä
kerroksena kemiallisia muutoksia ja bioturbaatiota vastaan (Mohan et al. 2000, Peng et al. 2009). Eristävän
hiekkakerroksen paksuudet ovat vaihdelleet välillä 0,2 – 6,1 m, mutta usein lähtökohdaksi suositeltu paksuus
on 0,5 m, josta 0,3 m toimii kemiallisena eristeenä ja 0,2 m eristeenä bioturbaation vaikutukselle (Azcue et al.
1998, Jacobs & Förstner 2001, Mohan et al. 2000). Hiekan päälle sijoitettava sorakerros estää päällimmäisen
kivikerroksen läpi pääsevien hydraulisten voimien (esim. vesipyörteet) vaikutuksen hiekkakerrokseen.
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Päällimmäisenä oleva kivikerros toimii suojaavana kerroksena. Suojaavan kivikerroksen paksuus voi olla
esimerkiksi 0,3 m (Mohan et al. 2000).
Taulukko 4 on esitetty esimerkkejä kenttäkokeista, jotka ovat perustuneet sedimenttien eristämiseen inerteillä
materiaalilla.

Taulukko 4. Esimerkkejä sedimenttien päällystyksen kenttäkokeista (Azcue et al. 1998).
Päällystetty
pinta-ala
[ha]

Vedensyvyys
[m]

Kohde

Haitta-aineet

Päällyste

Päällysteen
paksuus [cm]

Denny Way, Puget
Sound, WA, USA

Pb, Hg, Zn, PAH,
PCB

Hiekka

-

1,2

6–18

Eagle Harbor, Puget
Sound, WA, USA

Hg, PAH

Ruopattu hiekka

-

28

-

Hamilton Harbor, Lake
Ontario, Kanada

Zn, Cu, Pb, Cr, Ni,
Cd, As, Hg, PAH

Hiekka

35

1

12–17

Sheboygan Falls, WI,
USA

PCB

Sora, geotekstiili

-

0,4

1,5

Massena, NY, USA

PCB

Hiekka, sora, kivi

15 + 15 + 15

0,7

-

PAH = polymaromaattiset hiilivedyt, PCB = polyklooratut bifenyylit

2.1.3. Adsorbentit sedimenttien päällystyksessä
Adsorbentteja voidaan käyttää sedimentin päällystyksessä samoin kuin inerttejä päällystemateriaaleja.
Adsorbentteja voidaan tarvittaessa granuloida, jotta niiden muodostama päällystekerros on riittävän läpäisevä,
eikä se muodosta hydraulista estettä (Jacobs & Förstner 2001). Adsorbenttien levittämiseen sedimentin
pintaan päällysteeksi on käytetty esimerkiksi lautaslevittimiä tai valuputkea (Kuva 3) (Ghosh et al. 2008,
Palermo et al. 1998).
Eräässä esimerkissä syötetyn adsorbentin määrä oli 2,7 kg/m2, jolloin sedimentin päällystyksen
kokonaiskustannukseksi (sis. mm. aktiivihiilipohjaisen pelletin valmistuksen, raaka-aineet, myynnin katteen,
levityksen kustannukset) saatiin noin 36 €/m2 (Ghosh et al. 2008). Tämän arvioitiin olevan halvempi kustannus
kuin sedimenttien ruoppaus ja käsittely ex situ (Ghosh et al. 2008). Merkittävin tekijä sedimentin päällystyksen
kulurakenteessa on käytettävän päällystemateriaalin hinta, joka edellisessä esimerkissä oli suhteellisen korkea
(Jacobs & Förstner 2001). Kenttäkokeilla jokisedimentissä osoitettiin 15 cm kerroksella adsorbentteja (hiekkaapatiitti-seos, biopolymeeri tai organosavi) olevan selkeä vaikutus metallien biosaatavuuteen, mikä osoittaa
8
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aktiivisilla päällystemateriaaleilla tarvittavan kerrospaksuuden olevan selkeästi pienempi kuin käytettäessä
pelkkää hiekkaa (Knox et al. 2012).
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Kuva 3. Granuloidun adsorbentin levittämiseen soveltuvia menetelmiä (Palermo et al. 1998).
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Adsorbenttien lisäämisessä on käytetty myös patentoitua geotekstiilimattoa (reactive core mat, RCM,
http://www.cetco.com/en-us/Applications/Environmental-Products/Sediment-Remediation), jossa adsorbentti
sijoitetaan kahden vettäläpäisevän geotekstiilin väliin. Tällainen mattorakenne sopii erityisesti helposti
kelluvien adsorbenttien lisäämiseen (Zhang et al. 2016).
2.1.4. Adsorbentin sekoittaminen sedimenttiin
Adsorbenttien sekoittaminen sedimenttiin on vaihtoehto sedimentin päällystämiselle. Seostettavat
adsorbentin määrät ovat olleet tyypillisesti 2 - 5 % ja seostussyvyys 10 - 30 cm sedimentin pinnasta (Ghosh et
al. 2011). Adsorbentin sekoittaminen sedimentin sekaan häiritsee vesistön luonnollista tilaa vähemmän ja
menetelmä on edullinen verrattuna ruoppausta vaativiin menetelmiin (Peng et al. 2009). Käytettävien
adsorbenttien yleisiä vaatimuksia ovat: edullinen hinta, hyvä saatavuus, hyvä haitta-aineiden sitomiskyky,
fysikaalinen ja kemiallinen stabiilisuus ja hydraulinen johtokyky (Jacobs & Förstner 1999).
Kadmiumin ja lyijyn sitomiseen sedimentissä tutkittiin useita luonnonmateriaaleja ja kaupallisia adsorbentteja:
aktivoitu alumina, ioninvaihtohartsi (Amberlite), apatiitti, titanosilikaatti-impregnoitu aktiivihiili, bariitti,
bentoniitti, kitosaani, aktiivihiili, ioninvaihdinimpregnoitu aktiivihiili, punalieju, titanosilikaattimineraali ja
tiolimodifioitu mesohuokoinen tukiaine, joista kaksi jälkimmäistä toimivat tehokkaimmin (> 90 % poistoteho
kun pH 4,5 – 8,0) (Kwon et al. 2010). Kun adsorbenttilisättyjä sedimenttejä käsiteltiin uuttotestillä (ks. Taulukko
2), biosaatavien fraktioiden osuus väheni merkittävästi. Samanlaisia tuloksia saavutettiin kalsiumpitoisilla
sepioliitti- ja attapulgiittimineraaleilla: kadmiumin ja lyijyn biosaatavuus väheni kun mineraalien annos oli yli 5
% (sedimentin kuivapainosta) (Yin & Zhu 2016).
2.1.5. Sedimenttien in situ -käsittelyssä käytetyt ja siihen potentiaalisesti sopivat adsorbentit
Seuraavissa kappaleissa on käyty läpi joitain yleisesti tutkittuja ja käytettyjä materiaaleja sedimenttien
päällystyksessä tai niiden seostamisessa. Osaa mainituista materiaaleista ei ole tutkittu sedimenttien
käsittelyssä, mutta ne voivat mahdollisesti soveltua käyttötarkoitukseen.
Apatiitti
Apatiittia, Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) tai Ca5(PO4,CO3(OH)3)(F,OH), on tutkittu useiden metallien ja puolimetallien (Pb,
Zn, Cd, Cu, Ni, U) sitomiseen vesiliuoksista ja maa-aineksista (Corami et al. 2007, Elouear et al. 2008, Seaman et
al. 2001, Tica et al. 2011, Xu et al. 1994). Apatiitin todettiin hidastavan merkittävästi (laskennallisesti jopa
satoja vuosia tyypillisillä pohjaveden virtausnopeuksilla) haitallisten metallien ja puolimetallien (As, Cd, Se, Pb,
Zn) vapautumista sedimentistä kun sitä käytettiin päällystemateriaalina (Dixon & Knox 2012). Luonnonapatiitti
sisältää usein epäpuhtauksia (As, Cr, U) ja saattaa vapauttaa fosfaattia, mikä voi vähentää sen
käyttökelpoisuutta (Zhang et al. 2016). Biologista apatiittia (esim. kalanruodot) on ehdotettu vähemmän
epäpuhtauksia sisältäväksi apatiitin lähteeksi (Zhang et al. 2016). Apatiittia käytettiin jokisedimenttien
peittämisen kenttäkokeessa, jossa sitä seostettiin hiekkaan, biopolymeeriin tai orgaanisilla funktionaalisilla
ryhmillä modifioituun saveen (Knox et al. 2012). Toisaalta, Apatiitin todettiin olevan suhteellisen epätehokas
kadmiumin (< 50 % poistoteho) ja lyijyn (< 80 % poistoteho) sitomisessa vedestä kun alkupitoisuus oli 100 µg/L
(Kwon et al. 2010). Apatiitin hinta on noin 130 €/t (Ghosh et al. 2008)
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Zeoliitit
Zeoliitit ovat kiteisiä hydratoituneita alumiinisilikaattirakenteita, joissa on vaihdettavissa olevia alkali- tai maaalkalimetalleja. Niiden yleinen kaava on Mx/n[(AlO2)x(SiO2)y]∙qH2O (Meier 1986). Zeoliittien on osoitettu
soveltuvan useiden kationisten metallien ja epämetallien sitomiseen. Esimerkiksi lyijyn osoitettiin sitoutuvan
chabasiittiin tehokkaasti (Jacobs & Förstner 1999). Zeoliitit soveltuvat myös ammoniumin (NH4+) ja sopivasti
modifioituna myös fosfaatin (PO43-) sitomiseen (Gibbs & Özkundakci 2011). Luonnonzeoliitin hintataso on noin
320 €/t.
Geopolymeerit
Geopolymeerit ovat amorfisia alumiinisilikaattiyhdisteitä, jotka muistuttavat kemialliselta koostumukseltaan
zeoliitteja (Davidovits 1991). Geopolymeerien käyttöä adsorbenttina vedenkäsittelyssä on tutkittu mm.
raskasmetalleille, väriaineille ja ammoniumille (Chen et al. 2013, Cheng et al. 2012, Jin et al. 2011, Li et al. 2006,
López et al. 2014a, López et al. 2014b, López et al. 2014b, Luukkonen et al. 2016a, Luukkonen et al. 2016b,
Mužek et al. 2014, Zhang & Liu 2013). Geopolymeerien käyttö perustuu kationinvaihtoon ja niiden
kationinvaihtokapasiteetin on osoitettu olevan suurempi kuin tyypillisillä luonnonzeoliiteilla (Luukkonen et al.
2016b, Wang et al. 2007). Geopolymeerien valmistus on prosessiteknisesti suhteellisen yksinkertaista (matala
lämpötila); vaatii vain yleisesti saatavia ja edullisia kemikaaleja (esim. NaOH ja Na-silikaatti) ja useita teollisia
sivuvirtoja voidaan käyttää lähtömateriaalina (mm. masuunikuona ja lentotuhka) (Davidovits 2011).
Geopolymeeriteknologiaa on käytetty myös erilaisten raskasmetallipitoisten kiintoaineiden, kuten
rikastushiekan ja maalilietteen, stabilointiin: näissä sovelluksissa geopolymeerimassaa on sekoitettu
kontaminoituneen kiintoaineen kanssa ja annettu kovettua (Van Jaarsveld et al. 1997). Raskasmetallien
liukoisuus on pientä muodostuneesta rakenteesta, mitä on selitetty fysikaalisella kapseloitumisella sekä
adsorptiolla (Van Jaarsveld et al. 1997, Van Jaarsveld et al. 1999). Geopolymeerejä ei ole tutkittu sedimenttien
in situ -stabilointiin, mutta edellä viitatun aineiston perusteella ne vaikuttavat lupaavilta materiaaleilta tähän
sovellukseen. Lisäksi geopolymeerien hinta on arvioitu edulliseksi verrattuna muihin mahdollisiin sedimenttien
käsittelyssä sopiviin materiaaleihin (Ghosh et al. 2008, Luukkonen et al. 2015).
Aktiivihiili
Aktiivihiiltä on tutkittu runsaasti sellaisenaan ja modifioituna, mutta lähinnä orgaanisten haitta-aineiden (kuten
PAH- ja PCB-yhdisteet) sitomiseen (Cho et al. 2009, McLeod et al. 2007, Millward et al. 2005, Tomaszewski et
al. 2007). Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen sedimenteissä orgaaniset yhdisteet eivät ole yleensä ongelma.
Aktiivihiili toimi heikosti kadmiumin poistossa vesiliuoksesta, mutta paremmin lyijyn sitomisessa
(alkupitoisuudet olivat 100 µg/L) (Kwon et al. 2010). Kun aktiivihiilen impregnoitiin ioninvaihtohartsia tai
titanosilikaattia, sen lyijyn- tai kadmiumin poistoteho parantui (Kwon et al. 2010). Elohopean ja
metyylielohopean biosaatavuus vähentyi kun sedimenttiin sekoitettiin aktiivihiiltä (Gilmour et al. 2013).
Aktiivihiilen hinta on noin 200 - 1000 €/t riippuen laadusta ja puhtausasteesta.
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Metallinen rauta (Fe0)
Metallisen raudan (Fe0), eli nollavalenttisen raudan, käyttö epäpuhtauksien poistossa perustuu sen kykyyn
pelkistää epäpuhtauksia (mm. kromi, arseeni, orgaaniset yhdisteet) vähemmän toksiseen tai helpommin
hajoavaan muotoon. Lisäksi Fe0 itse hapettuu muodostaen Fe2+ tai Fe3+, mitkä voivat edelleen saostaa
epäpuhtauksia. Metallista rautaa on käytetty reaktiivisissa seinämissä ja lisäaineena sedimenttien
päällystämisessä (Zhang et al. 2016). Tehokkaampi vaihtoehto on nanokokoinen metallinen rauta, jolloin
materiaalin spesifinen pinta-ala (m2/g) on merkittävästi suurempi (Zhang et al. 2016).
Savimineraalit
Bentoniittia tutkittiin kadmiumin ja lyijyn sitomiin, mutta se ei ollut sovelluksessa tehokas (Kwon et al. 2010).
Bentoniittia on modifioitu vaihtamalla sen ioninvaihtopaikoille alkyyliammoniumpohjaista pinta-aktiivista
ainetta (Arquad 2HT-75) ja muodostuneen materiaalin osoitettiin toimivan Cr(VI):n poistossa (Sarkar et al.
2010). Edellä kuvatulla tavalla modifioituja savia kutsutaan organosaviksi (ioninvaihtopaikoille vaihdettu
orgaanisia ryhmiä, kuten kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä). Tällöin niiden pinta muuttuu hydrofiiliseksi ja
niiden orgaanisten haitta-aineiden sitomiskyky parantuu (Zhang et al. 2016). Kaupallinen tuote AquaBlok
(http://www.aquablok.com/) perustuu savimineraalilla (esim. bentoniitti) ja polymeereillä päällystettyihin
partikkeleihin, joilla voidaan muodostaa vettä lähes läpäisemätön kerros savimineraalin turvotessa (Zhang et al.
2016). AquaBlokin hinta on noin 300 €/t.
Muut materiaalit
Kalsiittia (CaCO3) ja kipsiä (CaSO4∙2H2O) on käytetty sedimenttien päällystyksessä sitomaan fosfaattia, mikä
perustuu niukkaliukoisten Ca-P-yhdisteiden muodostumiseen (Zhang et al. 2016). Kalsiitin hintataso on noin
270 €/t. Kipsiä vastaavasti muodostuu teollisuuden sivutuotteena, jollaisena sitä on saatavana hyvin edulliseen
hintaan. Kipsisakkojen hyödynnettävyyttä vähentävät kerasaostuneet epäpuhtaudet, kuten raskasmetallit.
Toisaalta, fosfaatti ei ole kaivosvaikutteisten vesistöjen ongelma yleensä.
Aktivoidulla aluminalla (Al2O3) saavutettiin yli 90 % Cd-poisto kun pH oli yli 8 ja yli 80 % Pb-poisto kun pH oli 6–7
(Kwon et al. 2010). Molempien metallien alkupitoisuus oli 100 µg/L. Aktivoitu alumina on yleinen
arseeninpoistoadsorbentti juomavedenkäsittelyssä (Lin & Wu 2001). Aktivoidun aluminan hinta on noin 3600
€/t, mikä saattaa rajoittaa sen käyttöä (Ghosh et al. 2008).
Kaupallista ioninvaihtohartsia (Amberlite) tutkittiin sedimenttien stabilointiin. Hartsi toimi erinomaisesti
kadmiumin (> 90 % reduktio) ja lyijyn (> 90 % kun pH < 6) poistossa kun alkupitoisuus oli 100 µg/L (Kwon et al.
2010). Ioninvaihtohartsin käyttöä kuitenkin rajoittaa sen hinta: 10 000 – 14 000 €/t (Ghosh et al. 2008).
Sedimenttien käsittelyssä kaupallisten ioninvaihtohartsien regeneroitavuutta ei voida hyödyntää.
Biopolymeereillä (kuten selluloosa, ligniini, kitiini ja kitosaani) on useita metalleja sitovia funktionaalisia ryhmiä
ja niiden on osoitettu pystyvän alentamaan siirtymämetallipitoisuuksia µg/L-tasolle (Zhang et al. 2016).
Biopolymeerejä käytettiin jokisedimenteillä tehdyssä kenttäkokeessa (Knox et al. 2012).
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Teolliset sivutuotteet
Masuunikuonaa on käytetty ruopattujen sedimenttien stabiloinnissa, mikä perustuu pääasiassa kuonan
tarjoamaan puskurointikykyyn (Barth et al. 2007). Tutkimuksessa erityisesti bariumin, nikkelin ja sinkin
vapautuminen vähentyi masuunikuonan lisäyksen seurauksena, kun taas kuparin vapautuminen lisääntyi.
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Taulukko 5. Aktiivisten päällyste- tai seosmateriaalien käytön tutkimustuloksia.
Haitta-aine
Pb

2+

Pitoisuus
[mg/kg]

Matriisi

Adsorbentti

Suuntaa-antava
hinta [€/t]

Koetyyppi

Annosmäärä

128,3

Jokisedimentti

ATS

Ei saatavilla

Laboratorio

3%

Jokisedimentti

Thiol-SAMMS

540 000

Laboratorio

3%

Sedimentti

Kalsiumpitoinen
sepioliitti ja
attapulgiitti

Ei saatavilla

Laboratorio

2,5–10 %

Aktiivihiili

1000

Laboratorio

2–7 %

540 000

Laboratorio

2–7 %

a

Käyttötapa

Lähde

c

Sekoitus

(Kwon et al.
2010)

c

Sekoitus

(Kwon et al.
2010)

Sekoitus

(Yin & Zhu
2016)

c

Sekoitus

(Gilmour et al.
2013)

c

Sekoitus

(Gilmour et al.
2013)

Sekoitus

(Randall et al.
2013)

2+

2+

2+

2+

2+

Cd , Pb

Cd :
912,8
2+
Pb :
128,3
2+

Cd , Pb

Cd : 18,7
2+
Pb : 199

Jokisuisto- ja
makean veden
sedimentti
Jokisuisto- ja
makean veden
sedimentti

b

c

Hg, Me-Hg

10–50
(kok. Hg)

Hg, Me-Hg

10–50
(kok. Hg)

Hg, Me-Hg

n. 1000

Jokisedimentti

Bauksiitti

320

Laboratorio

25 %

0,70–58,9

Jokisedimentti

Apatiitti:hiekka
(1:1)

64

Kenttä

15 cm kerros

Päällyste

(Knox et al.
2012)

0,70–58,9

Jokisedimentti

Ei saatavilla

Kenttä

5 + 10 cm kerros

Päällyste

(Knox et al.
2012)

0,70–58,9

Jokisedimentti

Ei saatavilla

Kenttä

5 + 5 + 5 cm
kerros

Päällyste

(Knox et al.
2012)

As, Cd, Cr,
Mo, Pb, Sb,
Zn
As, Cd, Cr,
Mo, Pb, Sb,
Zn
As, Cd, Cr,
Mo, Pb, Sb,
Zn
a

Thiol-SAMMS

b

Biopolymeeri +
Apatiitti:hiekka
(1:1)
Biopolymeeri +
Apatiitti:hiekka
(1:1) + organosavi

= kaupallinen titanosilikaatti (valmistaja: Engelhard / BASF);
Environmental Solutions); c = % sedimentin kuivapainosta.

b

c

= kaupallinen tiolimodifioitu mesohuokoinen materiaali (valmistaja: Steward
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3. Sulfaatin aiheuttama pysyvä kerrostuneisuus
Tiheydeltään luonnonvesiä suurempi jäte- tai purkuvesi voi aiheuttaa vesistöön pysyvän kerrostuneisuuden
muodostumista. Tällöin vähäsuolainen pintavesi ja runsassuolainen alusvesi muodostavat suolaisuuden
harppauskerroksen (eli halokliinin) erottamat kerrokset. Kerrostuneisuus estää veden sekoittumisen ja
aiheuttaa vesistön pohjaan lopulta happivajeen. Happivajeella on suoraa vaikutusta vesieliöstöön, mutta tällöin
myös anoksinen sulfaatin pelkistys voi käynnistyä ja muodostuva sulfidi on eliöstölle toksista. Lisäksi
hapettomat ja pelkistävät olosuhteet voivat aiheuttaa sedimentteihin sitoutuneen fosforin vapautumisen (ns.
sisäinen fosforikuorma) veteen fosfaattina. Koska fosfori on useissa vesistöissä minimiravinne, voi esimerkiksi
leväkasvusto lisääntyä voimakkaasti ja aiheuttaa rehevöitymistä.
Sulfaattipitoinen vesi voi aiheuttaa edellä kuvattua kerrostuneisuutta ja happivajausta alusvedessä. Tällöin
vettä voidaan sekoittaa mekaanisesti kerrostumisen poistamiseksi. Vaihtoehtoisesti happipitoisuutta voidaan
nostaa veden ilmastuksella tai voidaan käyttää kemiallisia hapenlähteitä, kuten kiinteitä peroksideja.
Kemialliset hapenlähteet toiminevat parhaiten lyhytaikaisena toimenpiteenä happivajauksen aiheuttamien
vahinkojen torjunnassa. Sekoittamisessa ja kemiallisten hapenlähteiden käytössä on kuitenkin riskinä
mahdollisesti sedimentteihin sitoutuneiden raskasmetallien vapautuminen sulfidin hapettumisen seurauksena.
Esimerkiksi eräässä kenttäkokeessa raskasmetalleja ja sulfideja sisältävää sedimenttiä ilmastettiin ennen
kemiallista stabilointia (fosfaatti, kalkki ja flokkulantit), ruoppausta, kuivausta ja korkean lämpötilan
kompostointia (Guangwei et al. 2009). Ilmastuksen seurauksena havaittiin sulfidien (AVS, acid volatile sulfides)
määrän laskevan noin 1/100 osaan (tasolta 3500 mg/kg tasolle 32 mg/kg) ja liukoisen kuparin, sinkin ja lyijyn
pitoisuuksien kasvavan selkeästi. Tällöin vaihdettavissa oleva fraktio (ks. Taulukko 2) kasvoi.

3.1.

Happipitoisuuden lisäys kiinteillä peroksideilla

Kalsiumperoksidi (CaO2) on hitaasti happea luovuttava kiinteä peroksidi. Sitä on tutkittu muun muassa
jätevesilietteen (Zhang et al. 2015), kontaminoituneiden maa-ainesten (Cassidy & Irvine 1999), pohjaveden
(Chevalier & McCann 2008) ja järvisedimenttien (Nykänen et al. 2012) käsittelyssä. Kalsiumperoksidikäsittelyn
seurauksena veden happipitoisuus lisääntyy, pH ja alkaliniteetti nousevat ja aerobinen bioremediaatio
voimistuu (Cassidy & Irvine 1999, Nykänen et al. 2012). Lisäksi sillä voi olla suoraa tai vetyperoksidin
muodostumisen aiheuttamaa orgaanisia yhdisteitä tai esimerkiksi arseenia hapettavaa vaikutusta (Olyaie et al.
2012, Zhang et al. 2015).
Veden kanssa kosketukseen joutuessaan kalsiumperoksidi hajoaa reaktioiden 1 tai 2 ja 3 mukaisesti.
2CaO2 + 2H2O  2Ca(OH)2 + O2

(1)

CaO2 + 2H2O  Ca(OH)2 + H2O2

(2)

2H2O2  2H2O + O2

(3)
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Hajoamistuotteina muodostuu kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2) ja happea (O2), jotka nostavat veden pH:ta,
alkaliniteettia ja liuenneen hapen pitoisuutta. Muodostuva vetyperoksidi hajoaa vedessä reagoidessaan
metalli-ionien, orgaanisen aineen tai lähes kaikilla aerobisilla mikrobeilla esiintyvän katalaasientsyymin kanssa.
Vetyperoksidin hajotessa muodostuu happea vettä vettä.
Nykänen et al. (2012) tutkivat laboratorio- ja kenttäkokeilla granuloidun kalsiumperoksidin käyttöä
sedimenttien ja järviveden liuenneen hapen pitoisuuden lisäämiseen. Kenttäkoe toteutettiin lisäämällä
granuleita soutuveneestä lampeen (Rapulampi N 6687325, E 333463, pinta-ala 2500 m2, keskisyvyys 1,5 m).
Laboratoriokokeissa käytettiin annosmääriä 12,5 ja 75 g/m2 ja kenttäkokeessa annosmäärää 50 g/m2.
Happipitoisuus nousi laboratoriokokeissa 2 – 5 mg/L sedimentin yläpuolisessa vedessä ja korkeintaan 5 mg/L
sedimentissä kun käytettiin 75 g/m2 annostusta. Sedimentissä happipitoisuuden nousu oli voimakkainta
pinnassa (0 – 10 mm) ja vaikutus näkyi koko 14 viikon koejakson ajan. Kenttäkokeessa happipitoisuuden nousu
näkyi vasta 20 viikon kuluttua jäiden sulamisen jälkeen: tällöin alusveden happipitoisuus oli noin 8 mg/L
(verrokkilammessa noin 1 mg/L) ja sedimentissä noin 5 – 6 mg/L (verrokkilammessa n. 3 mg/L). Laboratorioolosuhteissa suurempi annosmäärä (75 g/m2) nosti pH:ta sedimentissä ja vedessä 2 – 2,5 yksikköä, mutta pH:n
tai alkaliniteetin muutoksia ei havaittu kenttäkokeessa. Mikrobimäärissä (heterotrofiset aerobiset bakteerit)
havaittiin kasvua suuremmalla annosmäärällä laboratoriokokeissa, mutta ei selkeää muutosta kenttäkokeessa
verrattuna verrokkilampeen. Orgaanisen aineen määrä sedimentissä laski tasolta 14 – 18 % tasolle 4 %
kenttäkokeessa, mikä viittaa 50 g/m2 lisäävän bakteeritoimintaa. Sedimentin orgaanisen aineen määrä voi olla
tärkeä tekijä määritettäessä oikeaa CaO2:n annostasoa (Hanh et al. 2005).
3.1.1. Kalsiumperoksidin valmistus
Kalsiumperoksidin yhdeksi eduksi mainitaan sen helppo valmistettavuus kuumentamalla kalsiumoksidia
vetyperoksidin kanssa (Cassidy & Irvine 1999). Seuraavassa on kuvattu joitain yleisimpiä kirjallisuudessa
esitettyjä synteesimenetelmiä kalsiumperoksidille.
Kalsiumperoksidioktahydraatin dehydratointi
Kalsiumperoksidia voidaan valmistaa dehydratoimalla kalsiumperoksidioktahydraattia, CaO2 ∙ 8H2O, jonka
valmistamiseen on useita keinoja:


Vesiliukoisen kalsiumsuolan (esim. nitraatti tai kloridi), ammoniakin ja vetyperoksidin välinen reaktio:
esimerkiksi 20 % kalsiumkloridia, joka sisältää CaCl2 : H2O2 = 1 : 4, lisätään viilennettyyn (0 – 4 °C)
vetyperoksidi-ammoniakkiliuokseen (2,5 % H2O2 ja 2 % NH3).



Vesiliukoisen kalsiumsuolan, alkalimetalliperoksidin ja viilennetyn vetyperoksidin reaktio: 31 g H2O2
lisätään 1660 g 2 °C veteen.



Laimean vetyperoksidin ja kalsiumoksidin välinen reaktio.

Kalsiumperoksidioktahydraatin, CaO2 ∙ 8H2O, dehydrataatio tehdään kuumentamalla CaO2 ∙ 8H2O-vesiliuosta 50
°C:ssa, suodatetaan sakka ja vakuumikuivataan 100 °C:ssa. Kalsiumperoksidioktahydraatin synteesissä
olosuhteiden tulee olla: pH 10 – 10,5, kalsiumperoksidioktahydraattisiemenkiteitä läsnä, vapaan vetyperoksidin
määrä 0,2 – 0,5 g/L.
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CaO2-nanopartikkelit
CaO2-nanopartikkeleita on ehdotettu käytettäväksi tavallisen kalsiumperoksidin sijaan. Tällöin etuna
saavutetaan suurempi reaktionopeus, johtuen suuremmasta pinta-alasta tilavuutta kohti. CaO2nanopartikkeleiden valmistus aloitettiin lisäämällä 3 g CaCl 30 mL:aan tislattua vettä, lisäämällä tähän 15 mL
ammoniakkiliuosta (1 M) ja 120 mL PEG 200:ta. Seokseen lisättiin 15 mL 30 % vetyperoksidia nopeudella 3
tippaa / min. Synteesi suoritettiin jatkuvasti sekoittaen, avoimessa lasireaktorissa (V = 250 mL) ja
huoneenlämpötilassa. Liuosta sekoitettiin 2 h. Tämän jälkeen lisättiin NaOH-liuosta kunnes pH nousi 11,5:een.
Muodostuva saostuma erotettiin sentrifuugaamalla ja sitä huuhdeltiin NaOH-liuoksella. Lopuksi sakkaa
huuhdeltiin tislatulla vedellä kunnes saavutettiin pH 8,4. Saostuma kuivattiin uunissa 80 °C:ssa 2 h ajan.
(Khodaveisi et al. 2011)
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