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The importance of drilled wells in the rural water supply is growing. In 
so me parts of Finland arsenic concentrations in drilled weil waters exceed 
the limits set by the health authorities for drinking water (::; I 0 ~g/I) by 10-
200 times. 

Arsenic removal from water has been tested by chemical coagulation, ion 
exchange, adsorption processes and membrane filtrations . The best results 
have been achieved by oxidizing arsenic( lll) to arsenic(V) and combining 
two or more treatment methods. 

Here we compared the suitability of various commercial hOllsehold water 
treatment facilities for removing arsenic from drilled weil waters. The three 
facilities tested were based on different water treatment techniques : acti
vated carbon filtration, activated alumina filtration and ion exchange. 

The raw water for treatment was taken from two drilled wells with arsenic 
concentrations 500 and 50 ~g/l in the water. The sampies were collected 
once a week during test periods lasting several weeks . The concentrations 
of 36 other elements or anions and other quality parameters were also 
determined on the sampies. The raw waters were further studied for arsenic 
speciation. 

None ofthe methods tested was able to remove enough arsenic to achieve 
and maintain an acceptable arsenic co ncentration. The efficiency of the 
methods varied depending on the element composition ofthe raw water. The 
arsenic removal efficiency of the ac tivated alumina filter was almost 100% 
for a short time, but declined to only 40-60% when the volume of influent 
increased. The ion exchanger was able to remove 14- 64% of arsenic, but 
its efficiency was more uneven than that of alumina. The activated carbon 
filter showed the poorest performance; it was able to remove only 10- 12% 
of arsenic. 
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Haja-asutusalueilla porakaivojen merkitys vesihuollossa kasvaa jatku
vasti. Suomessa on alueita, joilla sijaitsevien porakaivojen vedestä on 
löydetty arseenipitoisuuksia, jotka ylittävät talousveden laatuvaatimusten 
ohjearvon (::; 1 0 ~g/l) kymmeniä , jopa satoja kertoja . 

Arseeninpoistoa vedestä on testattu kemikaalisaostuksen, ioninvaihdon, 
adsorptioprosessien ja membraanisuodatusten avulla. Parhaat tulokset on 
saavutettu hapettamalla kolmen arvoinen arseeni viiden arvoiseksija yhdis
tämällä käsittelyssä eri menetelmiä. 

Tässä vertailututkimuksessa selvitettiin kaupallisten vedenkäsittely
laitteistojen soveltuvuutta arseenin poistoon yksityistalouksien porakaivo
vesistä. Vertailtavat laitteistot perustuivat kolmeen erilaiseen vedenkäsittely
menetelmään: aktiivihiilisuodatukseen , alumiinioksidi-suodatukseen ja 
ioninvaihtoon. 

Kokeilussa käsiteltiin vettä kahdesta porakaivosta , joiden veden 
arseenipitoisuudet olivat 500 ja 50 ~g/1. Testausjaksot kestivät useita 
viikkoja, joiden aikana vesinäytteitä otettiin kerran viikossa. Näytteistä 
analysoiti in arseenin lisäksi kolmenkymmenenkuuden a lku aineen tai anionin 
pitoisuudet sekä muita veden laatua kuvaavia suureita. Puhdistettavasta 
raakavedestä määritettiin myös arseenin hapetusastekoostumus. 

Millään testatui sta menetelmistä ei pidemmällä aikavälillä saatu poistettua 
arseenia niin , että talousveden laatuvaatimus olisi täyttynyt. Menetelmien 
arseeninpoistotehokkuus ei ollut vakio , vaan muuttui käsiteltävän veden 
alkuainekoostumuksen muuttuessa. Alumiinioksidisuodattimen arseenin
poistoteho oli hetkelli sesti lähes 100 %, mutta käsitellyn vesimäärän kasva
essa poistunut arseenimäärä oli enää 40- 60 % . Ioninvaihtimella 
arseeninpoisto oli epätasaisempaa kuin alumiinioksidisuodattimella. Me
netelmällä saatiin poistettua 14-64 % arseenista. Heikoiten toimi 
aktiivih iili suodatin, jonka avulla arseenista poistui 10-12 %. 
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Arseeni poraka ivoves issä - po istomene lelmi e n ve rta ilututkimu s 

1. JOHDANTO 

Arseeni on alkuaine, jota esiintyy pieniä määriä 
kaikkialla luonnossa. Se on myös myrkyllinen , 
ihmiselle syöpää aiheuttava aine. Suomen maape
rässä on yhtenäisiä alueita, joiden luontainen ar
seenipitoisuus on selvästi muuta ympäristöä kor
keampi (Koljonen 1992). Geologian tutkimuskes
kuksen (GTK) sosiaali- ja terveysministeriölle te
kemässä tutkimuksessa (Backman ym. 1994) todet
tiin, että tällaisilla alueilla olevien porakaivojen 
vedessä esiintyy usein korkeita arseenipitoisuuk
sia. Suomessa talousveden laatuvaatimusten mu
kainen suurin sallittu arseenipitoisuus on 10 !lg/l. 

Porakaivojen merkitys yksityisten ihmisten ja 
pienten yhdyskuntien vedenhankinnassa on jatku
vasti kasvanut. Koska porakaivojen vesi on usein 
laadultaan parempaa ja kaivot antoisampia mata
liin kaivoihin verrattuna, katsottiin tarpeelliseksi 
selvittää markkinoilla olevien, yksityistalouksien 
käyttöön tarkoitettujen vedenkäsittelylaitteistojen 
soveltuvuutta arseenin poistoon porakaivovesistä. 

Tutkimukseen osallistuivatGTK, Suomen Ympä
ristökeskus (SYKE), Viatek- Yhtiöt Oy, Lempää
län kunta sekä Oriveden ja Tampereen kaupungit. 

2. ARSEENIN TERVEYSV AIKUTUKSET 

2.1. Karsinogeenisuus 

Juomaveden arseenilla ja syövällä on osoitettu 
olevan yhteys (Tseng ym. 1968, Cebrian ym. 1983, 
Chen ym. 1985, Chakraborty & Saha 1987, Lerda 
1994, Hopenhayn-Rich ym. 1996). Syöpäriskin 
suuruudesta ja veden turvallisesta arseenipi
toisuudesta käydään sen sijaan vilkasta tieteellistä 
keskustelua (Smith ym. 1992, Brown ym. 1997, 
Guo 1997). Suomessa arseenin talousveden laatu
vaatimusten mukaista enimmäispitoisuutta lasket
tiin Maailman terveysjärjestön ohjeiden mukai
ses ti 50: tä !lg/l nykyiseen 10:een !lg/l vuonna 
1994. Enimmäispitoisuuden alentamisen pohjana 
olivat tutkimukset, joissa oli todettu lisääntynyt 
ihosyöpäriski runsaasti arseenia sisältävää vettä 
käytettäessä (Tseng ym. 1968, Chen ym. 1988, Wu 
ym. 1989). 

Arseenin aiheuttaman syövän mekanismeja ei 
tunneta, kuten ei sitäkään, miksi arseenialtistus 
aiheuttaa syöpää. Komulaisen (1997) mukaan tut
kimukset viittaavat siihen, että ihmisten kyky me
taboloida arseenia vaihtelee perinnöllisesti. Täl
löin perimältään erilaiset etniset ryhmät ja myös 
yksilöt altistuvat eri tavoin arseenille. Myös 
Suomessa on meneillään kaivoveden arseenin ja 
syövän välistä yhteyttä selvittävä tutkimus. 

2.2. Toksisuus 

Arseenin myrkyllisyys riippuu sen kemiallisesta 

muodosta. Epäorgaaniset arseeniyhdisteet ovat 
yleensä orgaanisia yhdisteitä myrkyllisempiä. 

Epäorgaanisista yhdisteistä sellaisia,joissa arsee
nin hapetusaste on +III , on perinteisesti pidetty 
eliöille haitallisempina kuin niitä yhdisteitä,joissa 
arseenin hapetusaste on + V. Arseeni(V)-yhdisteet 
muistuttavat kuitenkin kemiallisesti fosfaattia ja 
voivat korvata sitä biologisissa prosesseissa, joten 
viiden arvoista arseenia voidaan pitää kolmen ar
voista ekotoksisempana (Blanck ym. 1989, Van 
Cleuvenbergen ym. 1988). Orgaanisten arsee
niyhdisteidenkin välillä on eroja, sillä esimerkiksi 
monometyyliarsonihappo (MMA) luokitellaan sel
keästi myrkyksi, kun taas arsenobetaiinia pidetään 
käytännössä myrkyttömänä (Van Cleuvenbergen 
ym. 1988, Demesmay ym . 1994). 

Akuutin arseenimyrkytyksen oireita ovat mm. 
pahoinvointi , ripuli ja kouristukset sekä eri laiset 
keskushermosto-oireet kuten päänsärky , sekavuus, 
tajuttomuusja verenkiertohäiriöt. Yksittäisiäakuut
teja arseenimyrkytystapauksiaon raportoitujo 1200 
!lg/l arseenia sisältävän kai voveden käytön seurauk
sena (Anon 1996). 

J atkuvasti arseenipitoistajuomavettä käyttäneillä 
ihmisillä on todettu kroonisen arseenimyrkytyksen 
oireita. Tyypillisiä esimerkkejä ovat ihomuutokset 
kuten kämmenihon paksu untuminen, pigmenti n 
Iisääntyminen , ihon suomuinen kesiminen ja iho
syöpä (Gorby 1994). Muita oireita ovat mm. ää-
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reishermosto- , maksa- ja munuaisvauriot sekä sy
dämen rytmihäiriöt (Niu ym. 1997) . Taiwanissa 
esiintyy paikallisesti vaikeaa ääreisverenkiertoon 

vaikuttavaa sairautta, ns. black foot-tautia, jossa 
raajoihin muodostuu kuolioita (ehen ym. 1988). 

3. ARSEENI LUONNOSSA 

3.1. Arseeni maaperässä 

Maankuoressa arseenia on keskimäärin 1,8 mg/ 
kg (Greenwood & Earnshaw 1984) . Mereen kerros
tuneissa sedimenttikivissä on enemmän arseenia 
kuin kiteisessä kallioperässä (Rankama & Sahama 
1950) . Kallioperässä arseeni on enimmäkseen 
su lfidimineraaleissa arsenideinaja adsorboitunee
na rau ta- ja mangaanioksideihin. Erityisen korkei
ta arseenipitoisuuksia, 100-200 mg/kg, esiintyy 
sedi menttisyntyi si ssä fosforiiteis sa. 

Walshinja Keeneyn (1975) arvion mukaan maa
perän luontainen arseenipitoisuus eri puolilla maa
ilmaa on useimmiten välil lä 0,2-40 mg/kg. Suo
messa on eri puolilla maata yhtenäisiä korkean 
arseenipitoisuuden alueita , joissa moreenin 
hienoaineksen kokonaisarseenipitoisuus on 5-50 
mg/kg (Koljonen 1992) . 

3.2. Arseeni pohjavesissä 

Pohjavesien arseeni on pääosin peräisin maa
tai kallioperästä. Luontai sesti arseenia joutuu il
makehään ja hydrologiseen kiertoon myös tuli
vuorten purkauksissa ja maaperästä haihtuvina 
arseeniyhdisteinä (Kabata-Pendias & Pendias 
1992) . 

Arseeniajoutuu ympäristöön myös metalliteol
lisuudesta , puun kyllästämöistä, kasvi- ja hyöntei s
myrkyi stä sekä lannoitteiden mukana. Andersso
nin (1982) mukaan myös kaatopaikkojen suotove
det voivat sisältää huomattavi a määriä arseenia. 

3.3. Arseeni pintavesissä 

Pintavesien arseenipitoisuudet ovat yleensä 
alhaisemmat kuin pohjave s ien . Suomessa 
arseenipitoisuudet vaihtelevat maa- ja kallioperän 
koostumuksesta ri i ppuen välillä 0,06-1 ,6 Ilg/I 
(Lahermo ym. 1996). 

3.4. Arseeni kaivovesissä 

GTK:ssa vuonna 1994 valmistuneessa, Sosiaa
li- ja terveysmini steriölle tehdyssä tutkimuksessa 
(Backman ym. 1994) tutkittiin 100 porakaivoa 
Uudenmaan , Hämeen ja Pohjois-Karjalan alueel
tao Tutkimuksessa suurimmat porakaivojen arsee-
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nipitoi suudet löytyivät alueilta, joissa arseenipi
toisuus moreenin hienoaineksessa « 0,06 mm:n 
fraktio) on keskimääräi stä suurempi. Kuvassa 1 on 
esitetty yhtenäisten , korkean arseenipitoisuuden 
(As> 6 mg/kg) alueiden sijainti Suomessa (Tarvai
nen 1996). Kuva perustuu GTK:n tekemään alueel
li seen geokemialliseen moreenikartoitukseen . 

Yleisesti ottaen suurempi riski korkeaan 
arseenipitoisuuteen pohjavedessä on siellä, missä 
moreenissakin on korkea arseenipitoisuus. Tutki
mukset (Idman 1996) ovat kuitenkin osoittaneet, 

As 

~6mg/kg 

100 km i 
-... '''' 

.. : ,] 

Ku va I. Luontaisesli korkean arseenipitoisuuden a lueet Suomessa. 
Harmaalla me rkil yillä alueilla a rseenipilo isuus on yli 6 mg/kg (T ar
vai ne n 1996). 
Fig. I . Areas of na/"rally high arsenic concen/ra/ions in Finland. 
Shaded areas wi /h arsenic concen/ra/ions > 6 mg/kg (Tarvainen 
1996). 
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Taulukko I . A rseenin pito isuuksia ka ivoves issä (Idman 1996). 
Table 1. Arsenic concentrations in weil waters ( Idman 1996). 

Tutkittu Minimi 
määrä Min . 
Number 
of wells 
studied 

As Ilgll 

Po raka ivot 600 < 0,05 
Drilled wells 
Maakaivot 1351 < 0,05 
Ea rth wells 

että tällaisilta alueilta löytyy myös piema pitoi
suuksia. Samoin korkeita arseenipitoisuuksia on 
tavattu pohjavesistä myös sieltä, missä moreenin 
arseenipitoisuus on al hainen . Korkea arseenipitoi
suus on selkeästi porakaivojen ongelma. Matalissa 
maakaivoissa arseenin juomaveden talousveden 
laatuvaatimusten enimmäispitoisuus ylittyy vain 
harvoin. 

GTK:n pohjavesitietokannassa lokakuussa 1996 
oleistaporakaivoistan. 15 % ylitti arseenipitoisuu
deltaan talousveden laatuvaatimusten enimmäispi
toisuuden. Maakaivojen, joihin on laskettu kuulu
vaksi kui lukai vot, lähteet ja lähdekai vot, arseenipi-

Med iaani Maks imi Ylity sten 
Med ian Max . määrä 

Number 
of we lls 
with excess 
concentrations 

As Ilgll As Ilg/l 

1,0 2 100 88 

0,22 138 6 

toisuudet olivat kauttaaltaan alhaisemmat, ja 
enimmäispitoisuuden ylityksiä tavattiin alle yh
dessä prosentissa koko aineistosta (taulukko 1). 
Suomessa viidesosa ihmisistä, noin 310 000 tal out
ta, käyttää oman kai von vettä. Vuonna 1993 tehdys
sä valtakunnallisessa kaivovesitutkimuksessa 
(Korkka-Niemi ym. 1993) 20 % talouksista sai 
vetensä porakaivosta. Porakaivot yleistyvät 
jatkuvasti, koska ne ovat antoisampiaja niiden vesi 
on usein laadultaan parempaa kuin maakaivojen. 
Siten juomaveden korkeasta arseenipitoisuudesta 
voi tulla ongelma yhä suuremmalle määrälle suo
malaisia. 

4. ARSEENI N KEMIAST A 

4.1. Ar seenin esiintymismuodot 

Luonnossa esiintyy monia erilaisia arseeniyh
disteitä. Tavallisimpia ovat epäorgaaniset arsee
niyhdisteet, joissa arseenin hapetusluku on +III tai 
+ V, metyloituneet arseenihappoyhdisteet MMA ja 
DMA sekä arsenobetaiini ja arsenokoliini , joita on 
tarkasteltu lähemmin taulukossa 2. 

Perinteisesti kolmen arvoisen arseenin sisältä
viä, arseenihapokkeesta muodostuneita epäorgaani
sia arseeniyhdisteitä kutsutaan yleisnimellä arsenii
tit, kun taas arseenihaposta muodostuneiden epäor
gaanisten yhdisteiden, joissa arseenin hapetusaste 
on +V, yleisnimitys on arsenaatit. Nimityksillä 
viitataan siten vain hapetusasteeseen, ei niinkään 
yhdisteen tarkkaan koostumukseen. 

Orgaaniset arseeniyhdisteet syntyvät luonnossa 
epäorgaanisista yhdisteistä mikrobitoiminnan ja 
eliöiden metaboliareaktioiden tuotteena (Blanck 
ym. 1989, Maeda 1994). Biologiset prosessit 
tapahtuvat yleensä lähellä maan pintaa, joten nii
den osuus pohjavesien arseenipitoisuuteen on vä
häistä. Siten pohjavesissä merkityksellisiä ar
seeniyhdisteitä ovat vain epäorgaaniset arseniitti
ja arsenaattiyhdisteet. Pintavesissäja sedimenteissä 
voi orgaanisten arseenikomponenttien osuus koko-

naisarseenista olla merkittävä (Blanck ym. 1989). 
Vedessä arseenin esiintymismuotoon vaikutta

vat kulloinkin vallitsevat hapetus-pelkistysolosuh
teet sekä muut läsnäolevat ionit. Hapettuneissa 
pintavesissä stabiileja ovat arsenaattimuodot 
(H

3
As0

4 , H
2
As0

4
- ja HAsO/"), mutta vähänkin 

pelkistävissä oloissa arseniittimuodot (H
3
As0

3
, 

H
2
As0

3
- ja HAsOt) tulevat vallitseviksi. Kun ve

den pH laskee alle arvon 5,5, sulfiitti saostaa arsee
nin. Myös raudan, alumiinin, kalsiumin, magne
siuminja nikkelin kanssa arseeni muodostaaniukka
liukoisen yhdisteen. (Gupta & ehen 1978). 

4.2. Spesiaation merkitys arseenin poistossa 

Arseenispesiaatio tarkoittaa samassa näytteessä 
olevien, toisistaan kemiallisesti eroavien arseeni
yhdisteiden määrän selvittämistä näytteestä. Siten 
pohjavesi ssä arseenispesiaatio tarkoittaa käytän
nössä kolmen ja viiden arvoisen arseenin erotta
mista toisistaan ja niiden osuuden määrittämistä 
näytteen kokonaisarseenipitoisuudesta. 

Kun arseenia pyritään poistamaan vedestä, on 
spesiaatiolla suuri merkitys, koska arseenin hape-
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tusaste vaikuttaa monien poistomenetelmien 
tehokkuuteen. Kun veden pH-arvo on alle 9, suurin 
osa kolmen arvoisesta arseenista on neutraaleina 
ionisoitumattomina molekyyleinä (Lemmo ym. 
1983). Tavalliset vedenpuhdistuksessa käytettävät 
menetelmät (esimerkiksi rauta(III)-suoloilla 
saostaminen, adsorptio aktivoidulle AI-hydroksi
dille) poistavat kyllä ionimuotoisia epäpuhtauksia, 
mutta eivät tehoa neutraaleihin yhdisteisiin. Siten 
ne eivät oIe tehokkaita arseniitin poistomenetelmiä 
(Driehaus & Jekel 1992). 

Taulukko 2. Tavalli s ia lu o nnos sa esiinty viä arseenikompo
nenttej a . 
Ta iJle 2. A rse l/ic cOIllpo Linds cOll7l17 o n il/ na tLire . 

Yhdi ste 
Co mpoLind 

Arseenihapoke (A S+11I
) 

~ arseniitit 
Arsenio Ll s 
ac id (A s+ II' ) 
~ arse nites 

Arsee nihappo (As+V
) 

~ arse naa tit 

Arsenic 
ac id (A s+") 
~ arsenale s 

Monom etyy l ia rsonihappo 
MMA 

Monom etll y l a rsol/ic 
ac id 

Oi metyyl iars i i n i happo 
OMA 

Dimeth y l a rs inic 
acid 

Arsenobetaiini 
AB 

Arseno iJ e ta in e 

Arsen okoliini 
AC 

A rsel/ oc ll o lin e 

Kaa va 
Fo rmula 

HO -As-OH 
I 
OH 

OH 
I 

O=As- OH 
I 
OH 

CH , 
I ' 

O=A s-O-OH 
I 
OH 

CH, 
I 

O=A s-OH 
I 
CH , 

CH , 
I ' 

C H,- As+-CH ,-COOH 
I 
CH

3 

CH ] 
I 

C H ,- As+-CH , -CH ,-OH 
I 
CH, 

5. ARSEENIN POISTOTEKNIIKA T 

Puhdistettavassa vedessä arseeni voi olla paitsi 
liuenneina, yleensä epäorgaanisina yhdisteinä, 
myös liukenemattomina kolloidisina hiukkasina. 
Täydelliseen arseenin poistoon vaaditaan siten 
monivaiheista puhdistusprosessia eri teknii
koineen.Vesilaitosmittakaavassa tämä onkin 
mahdollistaja useimmiten normaali käytäntö. Yk
sittäistalouksissa ja pienyhteisöissä monivaihei 
nen prosessi on liian kallis ja vaikea toteuttaa. 
Yhtäkin puhdistusmenetelmää käyttämällä voidaan 
silti saada, ainakin teoriassa, arseenipitoisuudel
taan talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä. 
Tällöin selvitetään, missä muodossa arseeni puhdis
tettavassa vedessä pääosin on , ja valitaan soveltuva 
puhdistusmenetelmä sen mukaan . 

Arseeninpoistossa testattuja menetelmiä ovat 
saostaminen kemikaaleilla, ioninvaihto polymeeri-
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sellä hartsilla, adsorptio epäorgaanisilla sorben
tei Ila sekä erilaiset membraanisuodatukset (Legault 
ym. 1993). 

Poistotekniikat eivät yleensä pysty tehokkaasti 
poistamaan kolmen arvoista arseenia sellaisenaan, 
vaan kolmen arvoinen arseeni on ensin hapetettava. 
Arseeni on mahdollista hapettaa liuenneella hapel
la, mutta se on hyvin hidasta, joten tehokkaaseen 
hapetukseen tarvitaan voimakkaammin hapettavia 
yhdisteitä tai sopivia katalyyttejä (Driehaus ym. 
1995). Hapetukseen on käytetty mm. klooria (Rus
so & Shaniuk 1996), kaliumpermanganaattia, (Dut
ta & Chaudhuri 1991) mangaanidioksidia (Drie
haus ym. 1995), natriumhypokloriittia (Coccagna 
& Benak 1986) ja vetyperoksidia (Russo & Shani
uk 1996) . Otsonia ei Driehausin ym. (1995) mu
kaan voida käyttääjuomaveden käsittelyssä, koska 
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se ei oIe spesifinen arseenille, vaan saattaa aiheut
taa haitallisia sivureaktioita orgaanisten yhdistei
den kanssa. Kloorin käyttökään ei usein oie mah
dollista, koska sitä ei kaikkien maiden juomave-

teen saa Iisätä. Mangaanidioksidi on sen sijaan 
suositeltava hapetin, koska se on mieto, selektiivi
nen ja tehokas. 

5.1. Adsorptio 

Adsorptio on ilmiö , jossa ioni tai molekyyli 
tarttuu molekyylin tai molekyylikompleksin pin
taan. Mekanismin perusteella voidaan erottaa eri
laisia adsorptiolajeja. Fysikaalinen adsorptio ai
heutuu liuenneen aineenja adsorbentin välillä vai
kuttavista heikoista van der Waals -vetovoimista. 
Kemiallisen adsorption eli kemisorption aiheutta
vat kemialliset sidosvoimat, joiden vaikutuksesta 
liuenneet komponentit muodostavat pintasidoksia 
tiettyihin kohtiin adsorbentissä. Kemisorption voi
mat ovatjopa 100 kertaa suuremmat kuin fysikaa
lisessa sorptiossa. 

Fysi kaal inen adsorptio on nopea prosessi, johon 
lämpötilalla tai liuoksen ionivahvuudella ei oie 
merkittävää vaikutusta. Sen sijaan pHja komplek
soivien aineiden läsnäolo vaikuttavat merkittävästi 
fysikaaliseen adsorptioon. Kemisorptio on usein 
hidas prosessi , joka riippuu voimakkaasti adsorben
tin pinnan koostumuksesta , liuok en konsen
traatiosta, pH-arvosta ja lämpötilasta. 

Myös ioninvaihdossa, jota käsitellään jatkossa 
erikseen, vaikuttaa eräs adsorptiomekanismeista, 
elektrostaattinen adsorptio. Siinä adsorption saa
vat aikaan liuenneen ionin ja adsorbentin välille 
muodostuvat sähköstaattiset vetovoimat. Elek
trostaattinen adsorptio on nopea prosessi , joka on 
jonkin verran riippuvainen lämpötilasta ja voi
makkaasti riippuvainen liuoksen koostumuksesta 
ja sorbentista (Allard ym. 1987). 

Adsorptioaineen teho perustuu sen hiukkasten 
rakenteeseen. Hiukkasissa on mikroskooppisen hie
noja huokosia, joten hiukkasen ominaispinta-ala 
on erittäin suuri. 

5.1.1. Aktiivihiili ja lentotuhka adsorbenttinä 

Aktiivihiiltä käytetään paljon orgaanisten 
molekyylien adsorboimiseen. Orgaaniset molekyy
lit aiheuttavat veteen makua, hajua, väriä, muta
geenisuutta ja toksisuutta. Yhdysvalloissa monet 
vedenpuhdistamot käyttävät aktiivihiiltä lähinnä 
hajun poistoon, vaikka samalla todennäköisesti 
poistull hajuttomiakin ainesosia (Snoeyink 1990). 
Aktiivihiiltä käytetään myös epäorgaanisten yhdis
teiden (mm . arseenin) poistamiseenjuomavedestä. 

Huang ja Fu (1984) selvittivät arseenin poistoa 
erityyppisillä rakeisilla ja jauhetllilla aktii vihiili Ilä 
(kauppanimet Darco, Nuchar ja Filtrasorb). Käsi-

telty vesi oli synteettinen liuos, joka sisälsi viiden 
arvoista arseenia 0,4- 7,5 mg/I (375-7492 /J-g/I). 
Tutkimllksessa todettiin , että liuoksen pH vaikutti 
aktiivihiilen arseeninpoistotehoon suuresti ja että 
optimi-pH oli noin neljä. Darcon aktiivihiilet pois
tivat arseenia eniten: paras jauhettu laatu poisti 
arseenia yli 80 % ja rakeinenkin yli 60 %. Nlichar 
ja Filtrasorb poistivat arseenia vain 5-15 %. Ylei
sesti ottaen jauhetuilla hiilillä oli parempi poisto
kapasiteetti kuin rakeisilla, lisäksi ligniittipohjaiset 
aktiivihiilet olivat bitumipohjaisia parempia. 

Ominaispinta-alan ei havaittu vaikuttavan ar
seenin poistotehoon. Sen sijaan veden sisältämät 
muut yhdisteet vaikuttivat siihen ; mm. rau ta paran
si arseenin poistoa, ilmeisesti saostumalla arsenaat
ti na aktiivihiilen pinnalle. Aktiivihiili voi sisältää 
myös tuhkaa vaihtelevia määriä. Tutkimuksessa 
todettiin, että parhaimmat arseenipoistumat saatiin 
niillä aktiivihiilillä, joiden tuhkapitoisuus oli suu
rin. 

Myös Diamadopoulos ym. (1992) havaitsivat 
aktiivihiilen tuhkapitoisuuden suotuisan vaikutuk
sen arseeninpoistoon. 50 ja 75 mg/l viiden arvoista 
arseenia sisältävää, synteettistä liuosta käsiteltiin 
kahdella ligniittipohjaisella aktiivihiilellä, joista 
toisen tuhkapitoisuus oli yli 20 %, toisessa tuhkaa 
oli alle 1 %. Kontaktiaika oli kolme vuorokauttaja 
liuos neutraali. Poistuma tuhkapitoisella aktiivi
hiilellä oli jopa viisinkertainen verrattuna tuhkatto
maan. Selityksenä tutkijat pitivät sitä, että tuhka 
koostuu enimmäkseen ki vennäisaineista, joihin 
arseeni sitoutuu voimakkaasti, jolloin poistuma 
paranee tuhkan määrän lisääntyessä. 

Edellä esitettyjen tutkimustulosten vuoksi Dia
madopoulos ym. (1993) halusivat selvittää pelkän 
lentotuhkan soveltuvuutta adsorbentiksi. Tutkitus
ta lentotuhkasta 37 % oli kalsiumoksidia, 25 % 
piidioksidia, 10 % dialumiini-trioksidia ja loput 
rauta- , magnesium-, titaani- ja fosforioksidia. Kä
sitellyn synteettisen liuoksen arseeni(V)-pitoisuus 
oli 50 mg/I. Ensimmäisen 20 tunnin aikana tapah
tui nopea adsorptio, ja tämän jälkeen adsorboitui 
vain vähän arseenia. Poistuma oli kaksi kertaa 
tehokkaampi pH-arvossa 4 kuin pH:n ollessa 7 tai 
10. Tämän tulkittiin johtuvan siitä, että pH:ssa 4 
arseeni adsorboitlli raudanja alumiinin oksideihin, 
kun taas pH-arvossa 10 adsorptio tapahtui mag
nesium- ja kalsiumoksideihin. Kun pH on 7, ei 
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adsorptio oIe tehokas kummankaan oksidiryhmän 
suhteen. Täydellinen arseeninpoisto oli mahdolli
nen pH:ssa 4, kun puhdistamiseen käytettiin suurta 
määrää lentotuhkaa. 

5.1.2. Aktiivihiilen käsittely kemikaaleilla 

Erilaisilla kemikaaleilla voidaan parantaa 
aktiivihiilen adsorptiokykyä ja Iyhentää kontak
tiaikaa. Huangin ja Vanen (1989) tutkimuksi ssa 
käytettiin kolmea jauhettua ja kolmea rakeista 
aktiivihiiltä. Puhdi stettava vesi oli synteettistä liu
osta, jonka arseeni(V)-pitoisuus oli 3,8-7,5 mg/I. 
Aktiivihiilten arseeninpoistokyky pH:ssa 4-5 oli 
10-99 %. latkotutkimuksiin valittiin rakeinen ak
tiivihiili , joka samassa pH: ssa poisti arseenia 20 %. 
Sitä liuotettiin liuoksessa, jossa oli joko Cu2+- , 
Fe2+-, Fe3+- tai Ba2+-ioneja. Paras puhdistustulos 
saatiin 0,1 M ferroperkloraatilla (Fe(CIO 4)2) käsitel
Iyllä aktiivihiilellä kontaktiajan ollessa 4-6 h ja 
pH:n 3-4. Tutkijoiden mukaan poi ston tehostumi
sen sai aikaan Fe2+-ionin kyky muodostaa pinta
komplekseja arsenaatin kanssa. 

Duttan ja Chaudhurin (1991) tutkimuksessa kä
siteltävänä oli todellista pohjavettä, jonka koko
naisarseenipitoi suus oli 700 11 g/l ja arseeni(III)
pitoi suus 590-600 Ilg/1. Esikokeessa puhdistetta
vaan veteen li sättiin kalsiumhydroksidia (sammu
tettua kalkkia) 1250 mg/l , jolloin pH-arvo oli yli 
11 . Puhdistetun veden arseenipitoisuus oli 70 Ilg/ 
I (poistuma 90 %), joten tulos ylitti talousveden 
laatuvaati muksen (1011 g/I). Hieman parempi tulos 
saatiin, kun kolmen arvoinen arseeni hapetettiin 
kloorilla tai kaliumpermanganaatilla. 

latkotutkimuksissa haluttiin vähentää kemikaa
lien määrää ja samalla parantaa puhdistustulosta. 
Veteen lisättiin bitumipohjai stajauhettua aktiivihii
ltä 2 g/l ja sammutetun kalkin määrä vähennettiin 
pitoisuuteen 800 mg/I. Paras arseenin poistuma (> 
90 %, arseenipitoisuus < 50 Ilg/l ) saavutettiin pH
arvossa 11 ,5, kun kontaktiaika oli 1 h. Tutkimuk
sen mukaan raakaveden magnesiumionit paran
sivat kolmen arvoisen arseenin poi stoa (Dutta & 
Chaudhuri 1991). 

5.1.3. Aktiivihiilen regenerointi 

J otta aktiivihi i li käsittely laitosmittakaavassa 01 i
si kannattavaa, täytyy adsorboitu arseeni poistaa 
aktiivihiilestä ja aktiivihiili käyttää uudell een. 
Huanginja Fun (1984) tutkimuksissa arseeni erotet
tiin hiilestä rikki - tai suolahapolla ja natriumhyd
roksidilla. Tällöin aktiivihiilen adsorptiokyky 
kuitenkin laski. Yksi selitys tähän oli se, että vahva 
happo ja lämpökäsittely tuhosivat arseenin adsor
boitumispaikat. Adsorptiokyvyn parantamiseksi 
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hiiltä käsiteltiin ensin vahvalla hapolla ja sen jäl
keen suolaliuoksella (magnesiumsulfaatilla, alu
mi i n i trinitraati Ila tai rautadi ammoniumdisulfaatil
la). Käsitte\y paransi adsorptiokykyäjopa takaisin 
alkuperäiselle tasolle . 

Huangin ja Vanen (1989) tutkimuksessa käyte
tyn ferroperkloraattikäsittelyn todettiin paitsi nos
tavan aktiivihiilen adsorptiokykyä myös paranta
van sen regeneroituvuutta . 

5.1.4. Aktivoitu alumiinioksidi 

Aktivoitu alumiinioksidi on yleisesti käytetty 
adsorbentti. Jotta arseenin poi sto juomavedestä 
aktivoidulla alumiinioksidilla onnistuisi, täytyy ar
seeni(III) hapettaa arseeni(V):ksi. 

Tyypilliset aktivoidut alumiinioksidit, joita 
adsorptiossa käytetään, ovat sekoitus amorfista alu
miinioksidia ja gamma-alumiinioksidia. Niiden 
adsorptiopinta-ala on 50-300 m2/g. Adsorptiop
rosess i on herkkä pH:n vaihteluille. Käsiteltävän 
veden pH :n tu lee olla alle 8 , optimi-pH on noin 6. 

Adsorptioprosessissa arseenipitoinen vesi joh
deaan suolahapollakäsitellyn alumiinioksidin läpi , 
jolloin H2AsO 4'-ioni syrjäyttää kloridi-ionin adsor
boituen itse alumiinioksidiin. Alumiinioksidi voi
daan regeneroida natriumhydroksidikäsittelyllä, 
minkä jälkeen adsorbentti neutraloidaan hapolla . 
Alumiinioksidin regeneroituvuus ei oIe kovinkaan 
hyvä, koska amorfinen alumiinioksidi reagoi yli
määräisen hapon ja emäksen kanssa muodostaen 
liukoisia alumiiniyhdisteitä. Regenerointi heiken
tää siten alumiinioksidin arseeninpoistokapasiteet
tia. Arseenin hyvä adsorboituvuus vaikeuttaa myös 
regenerointia ja adsorboituneesta arseenista voi
daan poistaa vain 50 - 70 % (Clifford 1990). 

Arseenin adsorboituminen alumiinioksidiin on 
hidas reaktio (Clifford 1990). Puhdistettavan ve
den virtausnopeus vaikuttaa arseeniadsorption te
hokkuuteen , koska kontaktiaj an liuoksen ja alu
miinioksidin välillä on oltava riittävän pitkä . Liian 
suurilla virtausnopeuksilla kontaktiaika lyhenee 
liikaa, jolloin alumiinioksidin adsorptiotehokkuu s 
alenee ja adsorbentti kuluu myös nopeammin lop
puun. Kontaktiaikasuositukset vaihtelevat kolmesta 
viiteen minuuttiin , jolloin maksimivirtausnopeus 
on 0,2-0,3 1/min/dm3 alumiinioksidia (Michaud 
1996). 

Ru ssonja Shaniukin (1996) mukaan alumiiniok
sidi n arseenin adsorptiokyky alenee veden virra
tessa jatkuvasti adsorbentin läpi , mutta adsorptio
kyky palautuu , kun veden virtaus keskeytetään . 
Ilmiö on tyypillinen rakei selle adsorbentille ja ai
heutuu siitä, että pinta-adsorptioreaktion nopeu s 
on suurempi kuin liuoksen kulkeutumisnopeus 
massan sisälle. Tällöin adsorbentin pinta kyllästyy 
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arseenilla, ennen kuin koko massan kapasiteetti on 
käytetty . "Lepojaksojen" aikana, ts. silloin, kun 
veden tulo adsorbentille on keskeytetty , vesi ehtii 
ilmeisesti kulkeutua syvemmälle massaan, jonne 
arseeni adsorboituu. 

Cliffordin (1990) mukaan arsenaatti on yksi par
haiten alumiinioksidiin adsorboituvista anioneista 
pH-välillä 5,5-8,5. Bikarbonaatti ja kloridi ovat 
kilpailevia ioneja, mutta eivät juurikaan vähennä 
alumiinioksidin arseeniadsorptiokykyä. Sulfaatti 
kilpailee myös jonkin verran adsorptiopaikoista 
arseenin kanssa. Myös Michaud (1996) on toden
nut suurten sulfaattipitoisuuksien häiritsevän 
arseeninpoistoa alumiinioksidilla. 

Vesilaitoksilla alumiinioksidisuodatinta käytet
täessä arseenin poistovaihetta seuraavat suodatti
men vastapesu , regenerointi, hidas huuhtelu ja no
pea huuhtelu, joiden jälkeen palataan poistovai
heeseen. Kustannusten alentamiseksi monissa lai
toksissa vain osa vedes tä käsitellään adsorp
tiosuoti mellaja käsi telty vesi sekoitetaan käsittele
mättömään . Sekoitussuhde asetetaan sellaiseksi, 
että vaatimukset täyttyvät. Ohitusprosentti saattaa 
olla jopa 50. 

Gupta ja Chen (1978) vertailivat arseeninpois
toa aktivoidulla alumiinioksidi Ila, aktiivihiilelläja 
aktivoidulla bauksiitilla, joka on alumiinioksidi
hydroksidiseosmineraali. Materiaaleille ei tehty 
ennen koetta mitään esikäsittelyä. Kokeessa val
mistetti in vesinäytesarjat todellisesta pintavesinäyt
teestä, merivesinäytteestäja siitä tehdystä laimen
noksesta sekä synteettisestä NaCl-liuoksesta Iisää
mällä niihin kolmen ja viiden arvoista arseenia. 
Liuosten lopulliset arseenipitoisuudet olivat 0,4-
10 mg/I. 

Kaikilla tutkituilla materiaaleiUa pH:n vaikutus 
arseeniadsorptioon oli huomattava . Arseeni(V) 
poistui parhaiten aktivoidulla alumiinioksidilla ja 
bauksiitilla pH-välillä 4-7 , aktiivihiilellä vastaava 
pH-alue oli 3-5. Arseeni(III) :n paras adsorptio-pH 
aktivoidulla alumiinioksidilla ja bauksiitilla oli 
4-9. 

Arseenin lähtökonsentraatiolla ei ollut suurta 
vaikutusta kokonaispoistumaan, kun adsorboitiin 
alumiinioksidiin tai bauksiittiin. Testattujen materi
aalien arseenin poistokyky vaihteli paljon: gram
ma aktivoitua alumiinioksidia poisti 4 , I mg arse
naattiaja 0,2 mg arseniittiä, sama määrä aktivoitua 
bauksiittia poisti 2 mg arsenaattia ja 0,12 mg 
arseniittiä. Grammalla aktiivihiiltä saatiin poistu
maan 0,34 mg arsenaattia. Parhaat poistotulokset 
saatiin siten aktivoidulla alumiinioksidilla . Viiden 
arvoisen arseenin poistuma oli yli 99 % ja kolmen 
arvoisen yli 80 % . Kokonaispoistuma parani, kun 
arseeni(III) hapetettiin arseeni(V):ksi esimerkiksi 
kloorilla . (Gupta & Chen 1978). 

Aktivoidulla alumiinioksidi suodatuksella toi
mivaa laitosta suunniteltaessa on syytä ottaa huo
mioon raakaveden arseenipitoisuus (60 Ilg/l ar
seenia s isältävällä vedellä suodatussykli voi oUa 
j opa 3 kk) j a raakaveden hapetustarve, alum i i niok
sidin regeneroinnissa käytettävä lipeä sekä lopulta 
arseenipitoisen suodatuslietteen käsittely. 

5.1.5. Muita epäorgaanisia adsorptioaineita 

Maailmassa syntyy päivittäin suuria määriäjät
teitä, joita voidaan käyttää raaka-aineena, energian
lähteenä, kemikaalina tai muuhun sopivaan tarkoi
tukseen. Galvanointilaitoksen vedenpuhdistuksen 
lopputuote on kromiliete , jonka aineosien 
painosuhde hydroksideina on Cr:Cu :Ni = 24:5:2. 
Kun kromilietteen soveltuvuutta arseenin pois
toon tutkittiin (Low & Lee 1995), parhaaksi pH
alueeksi osoittautui 6-8 . Tasapaino saavutettiin 
kahdessa tunnissa. Pullotestissä 0 ,2 g kromilietettä 
poisti kaiken arseenin vede s tä , jonka ar
seenipitoisuus oli 40,7 Ilg/1. Kolonnitestissä kaik
ki arseeni poistui aluksi , mutta poistokyky heikke
ni nopeasti . Kromilietteellä voitiin siten poistaa 
arseeni vedestä kokonaan tai ainakin vähentää sen 
pitoisuutta. Menetelmä ei kuitenkaan sovellujuo
maveden valmistukseen . 

5.1.6. Kemisorptiosuodatus 

Kemisorptiosuodattimissa yhdistellään useita 
fysikaali sia ja kemiallisia reaktioita arseenin 
poistamiseksi . Monitoimiset suodattimet, joita 
kutsutaan myös adsorboiviksi ioninvaihtosuodat
timiksi, sisältävät neljä komponenttia: aktiivihiilen, 
kationisenja anionisen hartsin sekä selluloosakui
tuja tukena. Kemisorptiosuodattimet s isältävät aina 
kemiallisesti aktiivi sia ioneja joko ioninvaihto
massaan tai aktiivihiileen sitoutuneena. 

Kemisorptiosuodatinkokeilussa (Rajakovic' & 
Mitrovic 1992) paras arseeniadsorptiokyky oli suo
dattimella, jossa akti i vi hiileen oli 1 isätty kupari
ioneja. Menetelmää testattiin käsittelemällä sekä 
synteettisiä arseeni(III)- ja arseeni(V)-liuoksia että 
todellista joki vesinäytettä. Tutkijoiden mukaan 
arseeni poi stui luotettavasti , kun puhdistetavan 
veden arseenipitoisuus oli alle 10 mg/I. Arseenin 
poistoon osallistuivat useat eri prosessit: kemisorp
tio kupari-ioneilla kyllästettyyn aktiivihiileen , 
ioninvaihto sekä adsorptio ohueen ja huokoiseen 
suodatinkeskukseen . 

5.1. 7. In-situ-käsittely 

Arseenia voidaan poistaa pohjavedestä myös 
maan alla tapahtuvalla adsorptioprosessiUa. Me-
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netelmän vaatimuksena ovat tietyt hydrogeologi
set olosuhteet, ja investointikustannukset ovat sa
mansuuruisia kuin tavanomaisella suodatuslaitok
se lla . Etuja ovat lietteiden vähyys ja hyvä puhdis
tustulos (Baldauf 1995). 

5.2. Ioninvaihto 

Ioninvaihto on tavanomainen vedenkäsit
telyprosessi, jolla voidaan poistaa monenlaisia 
epäpuhtauksia. loninvaihdossa käsiteltävän veden 
epäpuhtausioni vaihdetaan ioninvaihtohartsiin 
a lunperin sitoutuneeseen vaihdettavaan ioniin. 10-
ninvaihtimetjaetaan kation in- ja anioninvaihtajiin 
sen mukaan , poistavatko ne positiivisesti vai 
negatiivisesti varautuneita ioneja. loninvaihdin on 
myös joko voimakkaasti lai heikosti hapan tai 
vaihtoehtoisesti voimakkaasti tai heikosti emäksi
nen sen mukaan, millaiseen funktionaaliseen ryh
mään vaihdettava ioni on sitoutunut. 

Voimakkaasti hapan kationinvaihtaja toimii laa
jalla pH-alueella (1-14), ja sitä käytetään veden 
pehmentämiseen. Heikosti happamat kationin
vaihtohartsit toimivat neutraaleissaja emäksisissä 
olosuhteissa,ja niitä käytetään karbonaattien aihe
uttaman kovuuden vähentämiseen. Voimakkaasti 
emäksisiä anioninvaihtajia käytetään nykyäänjuo
maveden nitraattien poistamiseen , aiemmin myös 
veden demineralisointiin. Ne toimivat pH-alueella 
1- 13. Heikosti emäksinen anioninvaihtaja toimii 
vain happamissa olosuhteissa. 

5.2.1. Ioninvaihtimien käyttö 

Ioninvaihtoa suositellaan puhdistusmenetelmäksi 
si lloin , kun vedessä on vähän liuenneita kiintoainei
ta ja su lfaatteja. Anioninvaihdossa pH:n säätöä ei 
tarvita, mutta kolmen arvoinen arseeni on ennen 
ioninvaihtoa hapetettava. Arseenin poistoon käyte
tään voimakkaasti emäksistä anioninvaihtohartsia. 
Suodatettu, esimerkiksi kloorilla hapetettu vesi 
johdetaan kloridimuotoiseen anioninvaihtimeen, 
jolloin arsenaatti sitoutuu hartsiin pH-arvossa 8-9. 
Ioninvaihdin voidaan regeneroida natriumkloridil
la,jolla saadaan poistettua 85- 100 % siihen kiinnit
tyneestä arseenista . 

Anioninvaihtohartsien vertailukokeessa (Clifford 
1990), jossa testattiin viittä markkinoilla olevaa 
voimakkaasti emäksistä anioninvaihtoharsia, ei 
hartsien arseeninpoistokyvyssä todettu suuriakaan 
eroja. Käsitellyn raakaveden arseenipitoisuus o li 
851lgll. Vesi hapetettiin kloridillaennen ioninvaih
toa. 

Kahdella parhaiten toimineella hartsilla tehdyis
sä jatkotutkimuksissa havaittiin, että ioninvaih
timien arseenin poistokyky heikkeni aina re-
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generoinnin jälkeen. Syynä Cliffordin (1990) mu
kaan voivat olla ioninvaihtotapahtuman aikana 
hartsiin kertyvät syöttöveden kolloiditja kiillepar
tikkelit, jotka osittain tukkivat huokoisen hartsin. 
Tukkeutumisen estämiseksi ehdotettiin veden suo
dattamista ennen anioninvaihtoa. 

Kun kontaktiaikaa eli veden viipymää ionin
vaihtimessa lyhennettiin 5 minuutista 1,4 minuut
tiin, todettiin, että arseeninpoisto ei merkittävästi 
huonontunut. Hartsin määrän vähentämisellä pää
omakustannukset alenevat, mutta kontaktiajan 
Iyhenemisen takia käyttökustannukset samalla nou
sevat, koska tarvittavien regenerointikertojen määrä 
kasvaa . Regenerointiin tarvitaan 2 kertaa hartsin 
tilavuus 1,0 M natriumkloridia tai 5 kertaa hartsi n 
tilavuus 0,25 M natriumkloridia. Kummassakin 
tapauksessa ioninvaihdin on huuhdeltava vesimää
rällä, joka on 2 kertaa hartsin tilavuus (Clifford 
1990). 

Arseeni voidaan saostaa regenerointiliuoksesta 
ferri- tai alumiinisuoloilla tai sammutetulla kalkil
la, mutta liuoksen uudelleenkäytöstä tarvitaan vie
lä lisää tutkimusta (Clifford 1990). 

Arseenille ja seleeni lI e selektii vinen anionin
vaihdin, kauppanimeltään DOW 2N, on kelatoiva 
polymeerinen hartsi. Laboratoriomittakaavan ko
keessa (Ramana & Sengupta 1992), jossa kysei
seen hartsiin lisättiin kupari-ioneja , se poisti arsee
nia, vaikka vedessä oli muitakin anioneja (sulfaatte
ja ja klorideja). Hartsi regeneroitiin natriumkar
bonaatilla tai ammoniakilla. 

5.2.2. Alumiinioksidiadsorption ja 
ioninvaihdon vertailua 

Alumiinioksidiadsorptio ja ioninvaihto toimivat 
periaatteessa samalla tavoin, mutta toiminnassa on 
myös eroavaisuuksia. Adsorptio alumiinioksidilla 
on hidasta nopeaan ioninvaihtotapahtumaan ver
rattuna. Hitauden syynä pidetään aineensiir
tonopeuden asettamia rajoituksia. KahdelJa perättäi
sellä adsorptiosuotimella tai yhden adsorptiosuoti
men jaksoittaisella käytöllä voitaisiin siten saavu
ttaa parempi lopputulos. 

Alumiinioksidiadsorptio on varsin selektiivinen 
arseenille. Ioninvaihdon kapasiteettia sen sijaan 
vähentävät muut ionit, erityisesti sulfaatti. Sulfaat
ti voi aiheuttaa kromatografiailmiön , jossa ion in
vaihtimeen kertyvä sulfaatti äkillisesti syrjäyttää 
s iihen pidättyneen arseeninja arseenipitoisuus käsi
tellyssä vedessä nousee nopeasti hyvin suureksi (Clif
ford 1990). Fosfaatin vaikutusta ei oie tutkittu. 

Ioninvaihtomassan regenerointi on helppoa 
esimerkiksi ruokasuolalla. Alumiinioksidin rege
nerointi on siihen verrattuna monimutkaistaja vaa
tii pH:n säätöä (Clifford 1990). 
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5.3. Suodatus 

Taiwanissa tutkittiin (Shen 1973) arseenin poisto
mahdollisuuksia kaivovedestä, koska tietyllä alu
eellajuomavetenä käytetyn kaivoveden arseenipi
toisuus oli korkea, 600-2000 f.1g/1,ja siellä esiintyi 
runsaasti sairaustapauksia, mm. black-foot-tautia 
ja ihosyöpää. Laboratoriokokeissa havaittiin pel
kän sedimentoinnin poistavan arseenista 50 %. 
Ioninvaihtotestissä poistui lähes kaikki arseeni, ja 
saostustestissä ferrikloridilisäys 30 mg/I poisti y li 
90 % arseenista, kun raakaveden arseenipitoisuus 
oli 1000 f.1g/1. Hapetuksen (klooria 15 mg/l) ja 
koagulaation (ferrikloridia 50 mg/l) yhteisvaiku
tuksena saatiin myös poistettua lähes kaikki arsee
ni raakavedestä, joka sisälsi 800 f.1g/1 arseenia. 
Pelkkä hiekka- tai antrasiittisuodatus poisti niin 
ikään lähes kaiken arseenin kerroksien paksuudes
ta riippuen. 

Laboratoriotulosten perusteella tehtiin kenttä
koe, jossa laitteiston kapasiteetti oli 6 m3/d ja 700-
800 f.1g/l arseenia sisältävää raakavettä puhdistet
ti in erilaisilla yhdistetyillä menetelmillä. Paras 
puhdistustulos saatiin yhdistämällä ilmastus, kloo
rihapetus, ferrikloridisaostus, laskeutus ja hiekka
suodatus. Hiekka regeneroitiin Iipeällä,jolloin noin 
90 % arseenista saatiin pois hiekasta. Kokeita 
hyödynnettiin rakentamalla pieni täyden mittakaa
van laitos, jonka vettä käytti noin 1 500 henkeä. 
Laitoksen käytön aikana kemikaaliannoksia saa
tiin pienennettyä, ja juomaveden arseenipitoisuus 
oli lähes nolla (Shen 1973). 

Jugoslavialaisessa pilot-kokeessa (Coccagna & 
Benak 1986) saatiin myös hyvä tulos, kun arseeni 
hapetettiin natriumhypokloriitilla, adsorboitiin rau-

ta- ja alumiinihydroksidiinja vesi suodatettiin sar
jassa olevilla suodatti milla. Käsitelty vesi oli lähes 
arseenitonta, vaikka raakaveden arseenipitoisuus 
vaihteli koeajon aikana välillä 30-120 f.1 g/l. 

Snowbirdin hiihtokeskuksen käyttöveden 
puhdistusmenetelmän muuttamisen yhteydessä teh
tiin pilot-koe (Nieminski& Evans 1995), jossa ar
vioitiin otsonoinnin mahdollisuuksia korvata klo
ridi ja rikkidioksidi raudan ja mangaanin hapetuk
sessa. Otsonoinninjälkeen vesi ohjattiin Filtronic
sin painesuodattimeen, jossa eri metallit poistui
vat. Arseenin määrä suodatuksen jälkeen oli alle 
analyysirajan. Lisäksi muidenkin seurattujen me
tallien poistuma oli erinomainen. 

Mangaanikäsitelty glaukoniittihiekka (manga
ne se greensand), jota on perinteisesti käytetty rau
dan, mangaanin ja sulfidien poistoon, soveltuu 
Ficekin (1996) mukaan myös arseeninpoistoon . 
Suodatuksen aikana arseniitin muodossa oleva ar
seeni hapettuu arsenaatiksi mangaanidioksidin 
(MnO) vaikutuksesta. Arsenaatti adsorboituu hie
kan sisältämän mangaanidioksidin pinnalle. Rauta 
edistää puhdistustapahtumaa, sillä arseeni adsor
boituu rautahydroksidiin vielä tehokkaammin kuin 
mangaanioksidiin. 

Käsiteltävän veden pH, lämpötila, kovuus ja 
alkalisuus vaikuttavat merkittävästi glaukoniitti
hiekan arseeninpoistotehoon. Myös kontaktiajalla 
on merkitystä. Glaukoniittihiekka voidaan regene
roida kaliumpermangaanaatilla, jolloin hiekkaan 
syntyy myös uusi mangaanidioksidikerros (Ficek 
1996). 

5.4. Kalvosuodatus 

Membraanisuodatuksella voidaan vedestä pois
taa monia haitallisia aineita ja saada aikaan hyvin 
puhdasta vettä. Membraanitekniikan kehittyessä 
kustannukset pienenevät, ja siitä tullee kilpailuky
kyinen puhdistusmenetelmä. Membraaneja on 
erityyppisiä ja erikokoisia. 

Käänteisosmoosi (RO) on paineohjattu prosessi, 
jossa kalvot pysäyttävät kaikki ionit ja päästävät 
lävitseen veden. Paine lisää suolaliuoksen osmoot
tista painetta puoliläpäisevää kalvoa vasten ja pa
kottaa veden kai von lävitse samalla, kun suolat 
pidättyvät. 

Elektrodialyysi (ED) on prosessi, jossa ionit 
siirtyvät membraanien lävitse vähemmän konsent
roidusta enemmän konsentroituun liuokseen säh
kövirran vaikutuksesta. 

Ultrasuodatus (UF) on myös paineohjattu pro-

sessi, jossa kolloideja ja suurimolekyylisiä aineita 
sisältävä liuos fraktioidaan ja konsentroidaan . 
Ultrasuodatus pidättää ei-ionisen aineen ja läpäi
see ionisen aineen riippuen kai von MWC:stä eli 
siitä molekyylipainon rajasta, jonka alittavat 
molekyylit läpäisevät kalvon (Conlon 1990). 

Japanilaisessa tutkimuksessa (Gandilhon & Tam
bo 1992) jokiveden ultrasuodatuksen havaittiin 
olevan tehokas menetelmä bakteerien ja kiintoai
neen poistossa. Se soveltui myös epäorgaanisen 
aineksen, kuten raudan, mangaanin , alumiinin ja 
arseenin, poistamiseen. Raakaveden arseenipitoi
suus vaihteli välillä 6-25 f.1g/1,ja ultrasuodatuksen 
avulla saavutettiin parhaimmillaan 60 %:n arsee
ninpoistuma. 

Menetelmässä (Legault ym. 1993), joka yhdis
tää polymeeritja ultrasuodatuksen, veteen Iisätään 
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ensin vesiliukoisia polymeerejä, jotka muodosta
vat poistettavien ionien kanssa sidoksen, minkä 
jä1keen llitrasllodatlls poistaa polymeerit lillokses
ta, Kahdesta tutkitllsta polymeeristä DADMAC 
(diallyyli-dimetyyli-ammoniumkloridi) oli sopi
vampi arseenin poistoon. Liuoksessa olevat sllolat 
ja pH vaikuttivat poistoprosessiin, Menetelmää 
voidaan käyttää ainoana vedenpllhdistllsmenetel
mänä tai saostuksen jä1kei senä prosessi na. 

Saksalaisen tlltkimllksen (Baldallf 1995) mll
kaan pelkkä käänteisosmoosi ei pllhdistanut vettä 
juomakelpoiseksi, vaan senjälkeen piti lisätä SllO
datlls aktivoidulla a111miinioksidilla. 

Sllomessa ferrisll1faattisaostllksen ja keraamikal
vosllodatuksen (ns, nanosllodatlls) yhdistelmällä 
on saavlltettll lähes täydellinen arseenin poisto 
(Laitinen ja Lllonsi 1996) , 

5.5. Saostaminen 

Vedessä olevat stabiilit, laskelltllmattomat ionit 
voidaan käsitellä kemikaa1eilla siten, että ne liitty
vät toisiinsa ja laskelltll val. Veden puhdistllksessa 
yleisimpiä koagulantteja ovat a111miinisulfaatti, nat
rillma111minaatti, ferrosllifaatti ja ferrikloridi. Li
säksi voidaan käyttää eri laisia apllsaostajia eli flok
klliantteja, jotka lillkenevat veteen makromole
kyyleinä tai mllodostavat kolloididispersion. Flok
ku1antit ovat yleensä polyelektrolyyttejä. 

Raskasmetallit voidaan mone sti saostaa 
metallihydroksideina tai -sllifideina. Arseeni voi
daan myös saostaa ka1killa. Monesti saostaminen 
ede1tää toista käsittelyä, ja yhdistämällä erilaisia 
käsittelymenetelmiä saadaan laatllvaatimllkset 
täyttävää vettä. 

Amerikkalaisessa tutkimllksessa (Glllledge & 
O'Connor 1973) tlltkittiin arseenin poistoa yhdis
tämällä saostus, laskeutus ja sllodatus sellllloosa
asetaattimembraanin lävitse, Käsitelty vesi oli ve
sijohtovettä, johon lisättiin viiden arvoista arsee
nia 50 g/I. Kemikaaleina käytettiin aillmiinislll
faattia sekä ralltaslllfaattia, joista ralltasllifaatti oli 
parempi arseenin poistaja. Kllmmallakin kemikaa
lilla koagllianttiannoksen sllurentaminen nosti ar
seenin poistllmaa, parhai mmillaan poistllma oli 
99,9 %, 

Kokeessa, jossa käytettiin natrillmsu1fidia 
koagllianttina ja oleii nihappoa pinta-aktiivislllltta 
nostavana aineena, arseenin ja muiden metallien 

yhteispoistuma oli yli 99 % (Ghazy 1995), 
Amerikkalaisessa pilot-kokeessa (Brewster & 

Passmore 1994) puhdistettiin kaatopaikan suodos
vesien saastuttamaa pohjavettä sähkökemialliseen 
reaktioon perustuvalla menetelmällä. Pllhdistus
prosessissa elektrodeina toimi useita lasikui
turungon sisällä oie via teräs1evyjä, joista llioim
maisten vä1ille kytkettiin tasavirta. Elektrodien 
välillä oli pieni rako, josta puhdistettava vesi virta
si johtaen samalla virtaa elektrodilta toiselle. Säh
kövirran vaikutuksesta elektrodeihin muodostui 
positiivinen puoli (anodi), joka vapautti veteen 
rauta(II)ioneja, ja negatiivinen puoli (katodi), jos
sa vedestä mllodostui vetyä ja hydroksyyli-ioneja. 

Reaktoritankkiin johdettiin vetyperoksidia, jol-
10in muodostunut rauta(II)hydroksidi hapettui 
rauta(III)hydroksidiksija mahdolliset arseeni(III)
ionit arseeni(V):ksi, Lopullisessa reaktiossa rauta
hydroksidi saosti arseenin. Saostuksenjälkeen vesi 
johdettiin pH:n säätöön, sii hen lisättiin flokku1ant
tia ja se ohjattiin selkeyttimen kautta suodatuk
seen. Menetelmällä saavutettiin 99,8 %: n arseenin
poisto raakavedestä,jonka arseenipitoisUllS oli 54,5 
mg/I. Selkeyttimen lietekakkllläpäisi TCLP (Toxi
city Characteristic Leaching Procedure)-testin hy
vän saostumisenja voimakkaiden pintakompleksien 
muodostumisen ansiostaja soveltui myös kymme
nen eri raskasmetallin poistoon (Brewster & Pass
more 1994). 

5.6. Yhteenveto 

Kirjallisuussel vityksen mllkaan aktii vihiiliad
sorptiossa parhaiten arseenia poistaa 1 igniittipohjai
nen jauhettu aktiivihiili, Hii1en korkea tuhka
pitoisuus vaikuttaa arseenin poistokykyyn suotui
sasti. Myös pelkällä lentotuhkalla on saavuttu hy
viä puhdistustuloksia, 

Aktiivihiilen adsorptiokykyäja regeneroituvuut
ta voidaan parantaa kemikaalikäs ittelyllä. Hyviä 
tuloksia saavutettiin esikäsittelemällä aktiivihiiltä 
rauta(II)-ioneja sisältävällä liuoksella, 
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Aktivoitu a1umiinioksidi soveltuu selektiivise
nä adsorbenttinä hyvin arseeninpoistoon, Myös 
muilla adsorboivilla materiaaleilla on saavutettu 
lupaavia tuloksia. Ennen adsorptiota arseeni(III) 
on kuitenkin aina ensin hapetettava arseeni(V):ksi, 

Aktiivihiilenja aktivoidun alumiinioksidin käyt
töä arseenin poistossa vaikeuttavat regeneroimi
sen hankaluus, hapetuskemikaalien tarve ja ad
sorptioaineen kuluminen pitempiaikaisessa käy
tössä. 



GeoJog ian tutkimuskeskus , Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Investigatiol1 141, 1998 

Arseeni porakaivovesissä - poi stomeneteJmien vertaiJututkimus 

Ioninvaihtimella voidaan poistaa monenlaisia 
yhdisteitä juomavedestä. Arseeninpoistoon se so
veltuu silloin, kun vedessä on vain vähän liuennei
ta aineita ja sulfaatteja. Ei-selektiivisillä ionin
vaihtajilla arseeninpoisto on vähäistä, mutta arsee
nille selektii visillä anioninvaihtimilla saadaan hyvä 
puhdistustulos. 

Suodatusta käytetään ainoana arseenin poisto
menetelmänä hyvin harvoin. Useimmiten se liite
tään viimeiseksi vedenkäsittelyvaiheeksi kemikaali
lisäysten tai adsorption jälkeen. 

Ultrasuodatuksella pystytään erottamaan samal
la kertaa bakteereita, kiintoainetta sekä epäorgaani
sia yhdisteitä. Ultrasuodatus on tutkimisen arvoi
nen menetelmä, koska siinä syntyy vähän jätettä, 
kemikaaleja ei tarvitaja puhdistetun veden laatu on 
hyvä. Ultrasuodatusta voidaan parantaa käyttämäl
lä erilaisia polymeerejä, jotka muodostavat 
poistettavien ionien kanssa sidoksen. Käänteisos
moosilla voidaan ainakin teoriassa saavuttaa täy
dellinen arseenin poisto. 

6. ARSEENIN POISTOMENETELMIEN VERTAILUTUTKIMUS 

6.1. Testatut menetelmät ja valintakriteerit 

Vertai I ututkimuksessa testattujen arseenin 
poistomenetelmien valintakriteerinä oli, että niistä 
oli Suomen markkinoilta saatavilla laitteisto, jon
ka laitetoimittaja oli ilmoittanut soveltuvan 
arseeninpoistoon tai joka oli helposti muutettavis
sa arseeninpoistoon soveltuvaksi . Testattavien 
laitteistojen kapasiteetin oli myös riitettävä neli
henkisen perheen kaiken talousveden käsittelyyn. 
Menetelmiä valittaessa kiinnitettiin huomiota nii
den soveltuvuuteen yksityistalouskäyttöön: lait
teiston hankintahintaanja käyttökustannuksiin sekä 
menetelmän helppokäyttöisyyteen. Monivaiheiset 
vedenkäsittelyprosessit rajautuivat siten käytän
nössä tämän kokeilun ulkopuolelle. 

Vertailukokeiluun valittiin kirjallisuusselvityk
sen perusteella testattavaksi kolme toimintaperiaat
teeltaan toisistaan poikkeavaa vedenkäsittely
menetel mää: aktii vihiili suodatus , alumiinioksi
disuodatus ja ioninvaihto. 

Aktiivihiilisuodatuksessa suodatinmassana oli 
hopeoitu aktiivihiili. Lisäksi suodatin sisälsi suo
datushiekkaaja alkalointimassaa. Suodattimen ka
pasiteetiksi oli ilmoitettu 0,5-3,0 m3/d. Laitetoimit
tajana oli Akva-Filter Oy. 

Alumiinioksidisuodatuksessa suodatinmassana 
oli alumiinioksidi. Lisäksi säiliösuodatin sisälsi 
kvartsimursketta. Laitetoimittajana oli WellRock 
Oy. 

Ioninvaihtolaitteisto muodostui kahdesta eri 
säiliöstä. Toisessa säiliössä oli ioninvaihtomassa, 
jonka läpi raakavesi virtasi. Toisessa säiliössä oli 
elvytyssuola (natriumkloridi), jolla ioninvaihto
massa huuhdeltiin kerran viikossa. Huuhtelu teh
tiin automaattisesti laitteen ohjelmoitavan viikko
kellon avulla. Ioninvaihtimen kapasiteetiksi oli il
moitettu yli 30 m3/d. Laitetoimittajana oli Kirk
konummen Metallivalmiste Oy. 

6.2. Vertailujaksot 

Menetelmien arseenipoistokyvyn vertailu 
toteutettiin kolmessa jaksossa (taulukko 3). Jokai
sen jakson alussa veden käsittely aloitettiin uusilla 
suodatusmassoilla tai kokonaan uusilla laitteistoilla. 
Myös ioninvaihtomassa oli uusi tai laitetoimittajan 
regeneroima. 

J aksoilla I ja II vertailtiin kaikkia kolmea 
puhdistusmenetelmää. Raakavesi saatiin Lempää
län kunnan Säijän ala-asteen porakaivosta, jossa 
arseenipitoisuus oli 500 Ilg/l. Jaksot olivat muuten 
samanlaiset, mutta raakaveden keskimääräistä vir-

taamaa pienennettiin jaksolla II. 
Jaksolla III testattiin vain alumiinioksidisuoda

tusta ja ioninvaihtoa. Käsitelty raakavesi otettiin 
nyt Lempäälän kunnassa sijaitsevan Säijän ve
siosuuskunnan porakaivosta, jossa arseenia oli 50 
Ilg/1. Raaka veden vaihtamisella pyrittiin sei vittä
mään käsiteltävän veden pienemmän arseenipitoi
suuden vaikutusta suodattimien toimintaan. Sa
malla saatiin tietoa myös muiden laatuominaisuuk
sien vaikutuksesta arseeninpoistoon. 

6.3. Koejärjestelyt 

Jokaisen koejakson aikana laitteistoja käytettiin 
jatkuvatoimisesti läpivirtausperiaatteella, lukuun 

ottamatta ioninvaihtimen kerran viikossa tapah
tunutta el vytystä. Laitteet asennettiin rinnakkainja 
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Taulukko 3. Arseeninpoistolaitteiden vertailukokeen tutkimu sjaksot. 
Tabl e 3. Periods oJ co mparative study oJ arsel/ic removal Jac-ilities . 

Jak so Ajan-
kohta 

Pe riod Date 

11 

111 

3 .5.-5.7.96 

5.7. -2 1.8.96 

22. 10.-
11.11.96 

Ke ski määräin e n 
v irtaama 
Average 
Jlow rate 

(m 3/d) 

5,5 

3,6 

1,0 

Keskimääräinen 
As-pitoisuus 
Average As 
cO llcentration 

(J.I. g/ l ) 

500 

505 

54 

Testauskohde 

Test target l 

Säijän ala-aste 

Säijän ala-aste 

Säijän vesi
os ull sk unta 

'Sä ijän a la- aste= Säijä junior school , Säijän vesiosuuskunta = Säijä water cooperat ive 

Painesäiliö 

Raakavesinä tteenottohana 

Kaivo um u 

S öttö ainemittari 
p = 2.6 ... 3.9 bar 

Kuva 2 Arseeninpoi ston vertailututkimuk sen koejärjestelyt. 

Akuivihiili-

Fig. 2. Test arrangement Jor compararive study oJ arsenic removalJacilities. 

Alumiinioksidi- loninvalhdln 

-0 
lin"akohtaise 
säätövenlliilil 

Lin"akohtaise 
vesimittarit 

Painesäiliö=Pressure tank, Syöttöpainemillari = Supply pressure gauge, Aktii vihiili suodatin = Acrivated carbonJilter, A lumiinioksid is ll o
datin = Alumina Jil ter, lon in va ihdin = Ion exchanger, Raakavesinäytteenottohana= Raw water sampie tap, Linjakohtaiset säätöve nttiilit = 
Line contral valves, Linjakohtaiset vesim ittarit= Line water gauges, Kaivopu mppu = Weil pump, Näytteenotto = Sampling. 

niitä käytettiin siten, että olosuhteet kullakin lait
teella pysyivät mahdollisimman samankaltaisina. 
Siten tulokset kunkin laitteiston käs ittelemästä ve
destä olivat keskenään vertailukelpoisia. Laittei
den asennus on esitetty kuvassa 2. 

Koejärjestelytj aksolla III oli vat samanlaisetkuin 
jaksoilla J ja II , paitsi että raakavesi pumpattiin 
porakai vosta paineettoman väl i säiliön kautta 
rinnakkaisiin laitteistoihin. 

6.4. Näytteenotto ja analyysit 

Raakavesinäytteet otettiin hanasta painesäiliön jälkeen. Käsitellyn veden näytteet otettiin poisto-
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Taulukko 4. Vesinäytteistä määritetyt alkuaineet ja anionit määritysrajoineen sekä muut mitatut suureet 
Table 4. Elemel7ls and anions determined on water sampies, their detec·tion limits and other parameters measured 

Määritetty komponentti * Määritysraja(ll. g/ I) 
Component determin ed* Detection limit (11 g/I) 

Ag Hopea Silver 0,01 
AI Alumiini Aluminium I 
As Arseeni Arsenic 0,05 
B Boori Baron 0,5 
Ba Barium Barium 0,04 
Be Beryllium Beryllium 0,1 
Bi Vismutti Bismuth 0,03 
Ca Kalsium Calcium 100 
Cd Kadmium Cadmium 0,02 
Co Koboltti Cobalt 0,02 
Cr Kromi Chromium 0,2 
Cu Kupari Copper 0,04 
Fe Rauta Iron 30 
K Kalium Potassium 10 
Li Litium Lithium 0,3 
Mg Magnesium Magnesium 100 
Mn Mangaani Manganese 0,02 
Mo Molybdeeni Molybdenium 0,ü3 
Na Natrium Sodium 400 
Ni Nikkeli Nickel 0,06 
Pb Lyijy Lead 0,03 
Rb Rubidium Rubidium 0,01 
Sb Antimoni Antimony 0,02 
Se Seleeni Selenium 0,5 
Si Pii Silicon 600 
Sr Strontium Strontium 0,1 
Th Torium Thorium 0,02 
TI Tallium Thallium 0,02 
U Uraani Uranium 0,01 
V Vanadiini Vanadium 0,02 
Zn Sinkki Zinc 0,1 

letkuista. Sekä raakavedestä että laitteistojen käsit
telemästä vedestä otettiin näyte kerran viikossa. 
Näytteenoton yhteydessä näytteistä mitattiin pH. 

Anionimäärityksiäja fysikaalis-kemiallisia ana
lyysejä varten otettiin käsittelemättömät näytteet 
500 ml:n muovipulloihin. Kationimäärityksiä var
ten näytteet suodatettiin 50 ml:n kertakäyttöruis
kuaja 0,45 f...l m:n kertakäyttösuodatinta käyttäenja 
kestävöitiin lisäämällä 0,5 ml väkevää typpihap
poa 100 ml:aan näytettä. Näytteet otettiin 100 ml:n 
muovipulloihin. 

Laboratorioanalyysit tehtiin GTK:n kemian 
laboratoriossa Espoossa. Näytteistä määritettiin 
arseenin lisäksi kolmenkymmenen muun alkuai-

Määritettyanioni** Määritysraja (mg/I) 
Anion determined** Detectionlimit (mg/I) 

Br' Bromidi Bromide 0,2 
CI ' ''''* Kloridi Chloride 0,1 
F' Fluoridi Fluoride 0,05 
PO.'"**** Fosfaatti Phosphate 0,02 
NO/, Nitraatti Nitrate 0,2 
SO/, Sulfaatti Sulphate 0,2 

Määritetty suure Määritysmenetelmä 
Parameter determined Method 

pH pH Potentiometrinen 

Potentiometry 
Sähkönjohtavuus Electricalconductivity Potentiometrinen 

Potentiometry 
Väriluku Colour number Komparatii vinen 

Comparative 
determination 

Alkaliteetti Alkalinity Ti tri metrinen 

Titrimetry 
KMn0

4
-luku KMn0

4 
nunl.ber Ti tri metrinen 

Titrimetry 

*Määritys TCP-MS/lCP-AES-tekniikalla, ** Määritys 

ionikromatografilla , ***Määritys ionikromatografilla ja/tai ICP-

MS:lla , **"*Määritys ionikromatografilla ja/tai 

spektrofotometri Ila 

*Determined by ICP-MS/ICP-AES, **Determined by ion 

chromatography, ***Determined by ion chromatography and/or 
ICP-MS, ****Determined by ion chromatograplty and/or 
spectropltotometry 

neen ja kuuden anionin pitoisuudet sekä viisi muu
ta veden laatua kuvaavaa fysikaalis-kemiallista 
suuretta. Monipuolisten analyysien avulla pyrittiin 
selvittämään testilaitteistojen toimintaa yleensäja 
niitä kuormittavia tekijöitä. 

Kationeista hivenalkuaineet määritettiin 
induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektromet
rilla (lCP-MS) ja pääkomponenttialkuaineet (AI, 
Ca, Fe, K, Mg, Mn, Naja Si) induktiivisesti kytke
tyllä atomiemissiospektrometrilla (ICP-AES). 
Anionit määritettiin ionikromatografilla, paitsi fos
faatti, joka määritettiin spektrofotometrilla. Yh
teen veto tehdyistä määrityksistä on taulukossa 4. 

6.5. Spesiaatioanalyysit 

Puhdistettavan raakaveden arseeni(JII)- ja 
arseeni(V)-pitoisuudet määritettiin ennen puhdis
tuslaitteistojen asentamista. Hapetusastejakauman 
selvittämisellä pyrittiin etukäteen arvioimaan lait
teistojen tehokkuutta arseeninpoistossa. Koska ha-

luttiin selvittää, muuttuuko hapetusastejakauma 
kokeilun kuluessa, jaksoilla I ja II käytetyn raaka
veden spesiaatioanalyysi toistettiin jakson I puoli
välissä. 

Arseniittija arsenaatti erotettiin toisistaan modifi-
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oidulla, ioninvaihtoon perustuvalla Ficklinin 
(1983) menetelmällä. Suodatettu, hapotettu näyte
liuos laskettiin asetaattimuodossa olevan vahvan 
anioninvaihtohartsin läpi. Tällöin neutraali 
arseeni(III) kulkeutuu suoraan hartsin läpi , mutta 
arsenaatti pidättyy hartsiin. Ioninvaihto tehtiin ken-

tällä heti näytteenoton jälkeen, jolloin spesiaation
muuntumisriski saatiin minimoitua. Arseeni(V) 
saatiin erotettuahartsista eluoimalla 0, 10M HN0

3
:1-

la. Näytteet koottiin neljänä tai viitenä eri fraktiona 
ja analysoitiin ICP-MS:lla . 

7. TULOSTEN TARKASTELU 

7.1. Arseeninpoisto jaksoilla I ja 11 

Jaksoilla I ja II aktiivihiilisuodattimen , 
ioninvaihtimen ja alumiinioksidisuodattimen toi
mintaa vertailtiin kohteessa, jossa raakaveden ar
seenipitoisuus oli 500 /lg/l. Spesiaatioanalyysin 
perusteella 37 % kokonaisarseenista oli vaikeam
min poistettavaa arseniittia ja 63 % helpommin 
poistettavaa arsenaattia. 

Jakson I puolivälissä, jolloin kokeilu oli jatku
nut noin kuukauden, spesiaatioanalyysi toistettiin. 
Arseniitin osuudeksi saatiin nyt 38 % ja arsenaatin 
osuudeksi 62 % kokonaisarseenista,joten raakave
den hapetusastejakauman katsottiin pysy neen en
nallaan. 

Arseenin poistumista on tarkasteltu kuvassa 3. 
Mikään testatui sta veden käsittelymenetelmistä ei 
toiminut tyydyttävällä tavalla arseeninpoiston suh
teen . Talousveden laatuvaatimus (10 /l g/l) täyttyi 
vain kerran jaksolla II, ja menetelmien puhdistus
teho huononi varsin nopeasti käytön aikana. 

Parhaiten jaksojen I ja II aikana arseenia poisti 

alumiinioksidisuodatin, jolla käsitellyn veden ar
seenipitoisuudet vaihtelivat välillä 0,8-499 /l g/l. 
Kummankinjakson alkuvaiheessa prosentuaalinen 
arseenivähenemä oli suuri , mutta enää 40-60 %, 
kun vettä oli käsitelty 60 m3 (jakso I) ja 40 m3 (jakso 
II) . Tällöin suodatetussa vedessä oli arseenia 200-
300 /lg/l eli oleellisesti yli talousveden laatuvaa
timuksen. 

Ioninvaihtimella arseenin poistuminen oli 
epätasaista. Teoreettisesti ioninvaihdolla olisi mah
dollista poistaa arsenaattimuodossa oleva arseeni , 
eli vähenemä olisi tällöin ollut 63 %. Ioninvaihto 
poisti kerran sekä jakson I että II aikana enemmän 
kuin 63 % arseenista, mutta muulloin vähenemäjäi 
tätä alhai semmaksi. Talousveden laatuvaatimus ei 
täyttynyt kertaakaan. 

Aktiivihiilisuodatin ei poistanut arseenia juuri 
lainkaan. Parhaimmillaan suodattimella saavutettiin 
vain 12-13 %:n vähenemä. 

7.2. Arseeninpoisto jaksolla 111 

Kokeilun kolmanteen jaksoon otettiin mukaan 
ensimmäisellä ja toisella jaksolla parhaiten arsee
nia poistaneet laitteistot eli alumiinioksidisuodatin 
ja ioninvaihdin. Laitteistot siirrettiin kohteeseen, 
jossa raakaveden arseenipitoisuus oli selkeästi pie
nempi kuin aikaisemmin , mutta kuitenkin yli ta
lousveden laatuvaatimusten enimmäispitoisuuden. 
Puhdistettavan raakaveden kokonaisarseenipitoi
suus oli 50 /lg/l , josta 16 % oli arseniittia ja 84 % 
arsenaattia. 

Arseeninpoistoa on tarkasteltu kuvassa 3. Kumpi
kaan testatuista menetelmistä ei nytkään poistanut 
arseenia alle juomaveden raja-arvon . Parempaan 
arseenin poistotehoon jaksolla III ylsi ioninvaih
din . Saavutettu arseenivähenemä vaihteli välillä 
14- 64 %, joten käsitellyn veden As-pitoisuudet 
olivat vastaavasti 45-20 /lg/l. 

Alumiinioksidisuodatti men toiminta jaksolla III 
oli suhteessa selvästi huonompi kuin aiemmilla 
jaksoilla. Parhaimmillaan alumiinioksidisuodat-

20 

timella saavutettiin vain 32 %:n arseenivähenemä, 
minkäjälkeen suodattimen arseenipoistoteho lop
pui kokonaan ja suodatin alkoi pääs tää läpi siihen 
aiemmin sitoutunutta arseenia. 

J aksoihin I ja II verrattuna laitteistojen toiminta 
oli yllättävän heikkoa. Aiemmillajaksoilla alumii
nioksidi suodattimen absoluuttinen arseeninpoisto 
olijatkuvasti 200-300 /lg/l , aivanjakson II loppua 
lukuun ottamatta. Suurimman os an ajasta myös 
ioninvaihtimeen sitoutui arseenia yli 100 /lg käsi 
teltyä vesilitraa kohti . Tällä perusteella odotettiin, 
että laittei stot olisi vatjaksolla III pystyneet poi sta
maan ainakin arsenaattimuotoisen arseenin raaka
vedestä. Poistettava arseenimäärä olisi tällöin ollut 
42 /lg/l , joka jaksojen I ja II absoluuttisella pois
totehokkuudella olisi helposti ollut saavutettavis
sa. Syynä laitteistoj en heikompaan toimintaan lie
nee jakson III raakaveden erilainen koostumu s, 
jota on tarkasteltu lähemmin jatkossa. 
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7.3. Muut aineet 

Seuraavassa käsitellään lyhyesti muita analysoi
tuja alkuaineita ja anioneja siltä osin, kun niiden 
pitoisuuden vaihtelussa voitiin nähdä yhteyttä 
testauslaitteistojen toimintaan . Yhteenveto eri jak
soilla kerättyjen näytteiden analyysituloksista on 
taulukossa 5. 

7.3.1. Hopea 

Kummassakaan laitteistojen testauskohteessa ei 
porakai vovedessä ollut hopeaa. Akti vihiilisuodatin 
vapautti pienen määrän suodatinmassaan lisättyä 
hopeaa veteen. 

7.3.2. Alumiini 

Molemmissa testauskohteissa porakaivojen ve
destä todettiin pieni määrä alumiinia. Aktiivihii
lisuodatin vapautti hieman alumiinia jaksoilla I ja 
II. Alumiinioksidisuodattimesta vapautui alumii
nia selvästi kaikilla kolmellajaksolla, mutta pitoi
suus ei ylittänytjuomavedelle asetettua alumiiniar
voa. Alumiinipitoisuus väheni käsittelyn edetessä, 
kun suodattimeen huonosti sitoutunut alumiini oli 
poistunut. 

7.3.3. Koboltti, kupari ja lyijy 

Molemmissa testauskohteissa vedessä oli hyvin 
vähän kobolttia, kuparia ja lyijyä. Kaikkien testat
tujen menetelmien todettiin poistavan näitä metal
leja. 

IJakso 1 
600 

500 

400 

~ 
2. 300 

'" c( 

200 

100 

0 20 40 60 80 0 

7.3.4. Rauta 

Jaksojen I ja II testauskohteessa raakaveden 
rautapitoisuus oli noin 0,05 mg/l, joka on kymme
nen kertaa pienempi kuin kaivoveden laatuvaati
musten mukainen enimmäispitoisuus. Jakson III 
raakavedessä rautapitoisuus oli tätäkin alhaisempi. 
Kaikki menetelmät poistivat rautaa osittain, erityi
ses ti aktiivihiili- ja alumiinioksidisuodattimet. 

KirjaIlisuuden mukaan rauta parantaa arseenin 
adsorptiota (Huang & Fu 1984, Huang & Vane 
1989, Ficek 1996). Luonnossa arseeni esiintyy usein 
rautaoksideihin adsorboituneena. Siten alumiini
oksidi-suodattimen heikkoon toimintaan kol
mannellajaksolla voi osasyynä olla testauskohteen 
raakaveden alhai sempi rautapitoisuus. 

7.3.5. Magnesium 

Jaksojen Ija II testauskohteen raakavedessä mag
nesiumpitoisuus oli 9,4 mg/l ja jakson III raaka
vedessä alhaisempi, 2,6 mg/I. Mikään testatui sta 
menetelmistä ei merkittävästi poistanut mag
nesiumia, vaan aktiivihiili- ja alumiinioksidisuoda
tin vapautti vat sitä jonkin verran veteen. Duttan ja 
Chaudhurin (1991) mukaan veden magnesiumionit 
edistävät kolmen arvoisen arseenin poistoa, joten 
jakson III raakaveden alhaisempi magnesiumpitoi
suus on myös voinut vaikuttaa laitteistojen toimin
taan. 

7.3.6. Mangaani 

Jaksojen I ja II raakaveden mangaanipitoisuus 

IJakso 11 IJakso 111 
70 

60 

50 
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30 

20 

10 

, 0 
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--Raakavesi -0- Ak1iivihiilisuodatin -tr-Alumiinioksidisuodatin ~ loninvaihdin 

Kuva 3. Arseeninpoisto vertai lututkimuksen koejaksoilla. Pi steviiva osoittaa talousveden laatuvaatimuksen 10 ~g/1. 

Fig.3 . A rsenic removal du ring test periods of comparative study. Dotted line indicates quality requirementfor potable water, 
JO ~g/l. 
Jakso I =Period I, Jakso 11 = Period 11, Jakso III = Period 111, Raakavesi =Raw water, Aktiivihiilisuodatin = Activated carbon 
filter, Aill miinioksidi suodatin =A lumina filter, loninvaihdin = Ion exchange r. 
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Taulukko 5. Yhteenveto arseeninpoistokokeilun ves in äytteiden analyysituloksista. 
Table 5. Summary o}' outcome o}' tesr removal 0/ arsenic /rol1l warer sampies. 

JAKSO I PERIOD I JAKSOII PERIOD II JAKSO L11 PERIOD [IJ 

Raaka- Aktiivi- Al- Ion in- Raaka- Aktiivi- AI- lonin- Raaka- AI- lonin-

vesi hiili oksidi va ihto ves i hiili oks idi vaihto vesi oks idi va ihto 

Raw Acrivared Alul17ina Ion Raw Activated Alumina Ion Raw AllIIllina 1011 

water carbon exchange warer carbon exchange \Vater exchange 

Alkuaine l 

Element ' 

Ag < 0,01 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 2,9 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,0 1 < 0,01 

AI 1,9 7, I 3,5 5,5 < I 9.5 15 2,0 1,6 20 < I 

As 500 490 219 368 504 472 285 288 54 54 3 1 

B 40 37 38 37 33 3 1 36 35 8 1 78 77 

Ba 0,45 1,4 0,39 0,54 0,42 2,6 0,3 0,45 0,42 0, 12 0,28 

Be < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0, 1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 

Bi < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0.03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

Ca 25000 24000 25000 24000 25000 25000 25000 24000 11000 11000 11000 

Cd 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0.02 

Co 0,05 0.02 < 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0 ,03 < 0,02 < 0,02 

Cr 0,62 0,53 0,63 0,52 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0.2 OA I < 0,2 < 0,2 

Cu 0,75 0. 16 0,30 0.40 0.46 < 0,04 < 0.04 0.48 1.7 0,59 < 0,04 
Fe 50 < 30 60 40 60 60 < 30 40 < 30 < 30 < 30 
K 4400 4300 4200 4200 4200 4200 4200 4200 1400 1500 1500 
Li 8,4 8, I 8, I 8,0 7,9 8,0 8,5 8,4 5,2 4,2 4,3 
Mg 8900 10000 9100 8900 9700 9800 9700 9500 2600 2600 2700 
Mn 11 2 84 94 106 111 11 3 8 1 11 4 10 3,7 12 
Mo 2,3 2,4 2.3 1,0 2,2 2,2 2,5 0,62 1,0 1, 1 < 0,03 
Na 23000 23000 23000 25 000 23000 23000 23000 23000 46000 47000 47000 
Ni 3,5 0,7 1 1.2 2,0 0,85 0, 18 < 0,06 0,39 0,92 0, 15 < 0,06 
Pb 1,3 0.08 0. 13 0.07 0. 16 0,07 0,05 0. 14 0, 18 0,09 0,05 
Rb 2 ,2 2.1 2. 1 2,1 2.1 2 ,2 2, 1 2 , 1 2,3 2,3 2.4 
Sb 0,05 0,04 0.03 0,05 0,04 0,03 0,02 0,04 < 0,02 < 0 ,02 < 0,02 
Se 0,68 0.74 0,90 0,67 0.59 0,58 0,54 0,64 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Si 7600 7300 6300 7500 7200 7200 4700 7200 8 100 7000 8200 
Sr 104 101 98 98 102 104 86 105 105 91 95 
Th < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
TI < 0,02 < 0,02 < 0.02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
U 3,2 3,0 < 0,01 < 0,0 1 2.8 3,0 < 0,01 < 0,01 0,26 0, 1 < 0,01 
V 0,03 0,19 0.04 0,08 < 0.02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 0,03 < 0,02 
Zn 19 4 ,3 3,6 15 26 62 0,79 9,1 14 2,1 2.9 
Anioni l 

Anion ' 

Br' 200 220 200 240 200 170 190 200 < 30 110 60 
CI ' 25000 25000 25000 36000 25000 25000 25000 34000 4400 4500 6400 
F' 400 400 370 4 10 400 390 400 400 1400 1500 1400 
PO/, 660 630 160 580 670 470 220 490 190 100 110 
NO

J
- < 30 < 30 < 30 60 < 30 < 30 < 30 < 30 70 40 < 30 

SO/ 17000 17000 17000 12000 17000 17000 17000 2600 15000 16000 320 
Muu suure' 
Other parameter' 

pH 7,8 8,2 7,7 7,4 7.8 7,8 7,8 7,8 8,3 8,2 8,4 
SJ 3 1 3 1 30 32 3 1 3 1 3 1 32 27 27 26 
Väri -Colour 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Alkaliteetti 1,9 2,0 1,9 1,7 2,0 2,0 2,0 2, 1 2,3 2,3 2,6 
Alkalinity 

KMn0
4

- 2200 1700 1900 1500 2 100 1400 1900 1500 2800 2600 1200 
luku 
KMn0

4 
l1!/lnber 

I Kaikki pitoisuudet yksi köissä - all cOllcemrations in Ilg11 

' SJ= sähkönj ohtavuus yks iköissä - e lecrric conductivity in mS/ m, väri yks iköissä - colaLlr in Pt mg/ I, Alkaliniteetti yks iköissä - Alkalinity 

in mmol /I, KMn0
4
-kulu1U S yks iköissH - KMnO" nll/IJber in Ilg/1 
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oli suhteellisen korkea, 11 ° fl g/l , kun kaivoveden 
laatuvaatimusten mukainen enimmäispitoisuus on 
200 flglI (talousveden laatuvaatimus 50 flglI). 
Ioninvaihtimella ei ollut juurikaan vaikutusta 
mangaani npoi stoon. Aktii vihii lisuodatin poisti 
mangaania vain jakson I loppupuolella. Alumii
nioksidisuodatin poistijaksojen Ija II alussa man
gaanin alle talousveden laatuvaatimuksen, mutta 
sitten puhdistusteho heikkeni . Vaikka mangaani
pitoisuusjakson III raakavedessä oli pieni, voitiin 
sielläkin havaita, että alumiiniok idisuodatin poisti 
aluksi mangaania . 

Teoreettisesti alumiinioksidilla saadaan pois
tettua vain arsenaatti. Jotta arseeni itin poisto onnis
tuisi, täytyy arseniitti hapettaa arsenaatiksi. Ha
pettamiseen yleisesti käytetty ai ne on man
gaanidioksidi. Mangaani- ja rautaoksidien on esi
tetty toimivan luonnossakin, esimerkiksi sediment
tipartikkelien pinnalla, arseniitin hapettumisreak
tion katalyytteinä (Oscarson ym. 1980). 

Testissä alumiinioksidisuodatin poisti ajoittain 
sekä arseniitin että arsenaatin. Alumiinioksidi
suodattimeen kertyi mangaania sekä jakson I ja 
etenkin jakson II alussa. On mahdollista, että alu
miinioksidisuodattimeen kertynyt mangaani toimi 
arseniitin hapettimena arsenaatiksi ja mahdollisti 
sitä kautta lähes täydellisen arseeninpoiston. 

Suuri mangaanipitoisuus raakavedessäjaksoilla 
I ja II on raudan tavoin myös sinällään voinut 
edistää arseenin adsorboitumista suodattimeen, sillä 
luonnossa arseeni esiintyy usein adsorboituneena 
rauta- ja mangaanioksideihin. Jaksolla III raakave
den mangaanipitoisuus oli alhainen, jolloin sen 
arseeniadsorptiota parantavan vaikutuksen 
puuttuminen voi myös selittää suodattimen hei
kompaa toimintaa jakson aikana. 

Ioninvaihtimessa mangaani poistui heikosti,jo
ten suurimpia arseenivähenemiä ei välttämättä voi
da selittää mangaanin kataly soivan vaikutuksen 
ansioksi. Toisaalta ioninvaihtimen mangaanivä
henemät saavutettiin samoihin aikoihin parhaiden 
arseeni vähenemien kanssa. Akti i vihiilisuodatin 
poisti mangaania vain jakson I loppupuolella. 
Suodattimeen pidättyneeIIä mangaanilla ei todettu 
olevan suotuisaa vaikutusta aktiivihiilen arseenin
poistoon. 

7.3.7. Molybdeeni 

Kumpikaan testatui sta suodattimista ei poista
nut molybdeeniä, mutta ioninvaihdin poisti sitä 
selvästi kaikkien jaksojen alussa. 

7.3.8. Uraani 

Uraania oli ensimmäisen testauskohteen vedes-

sä 3 flg/I, toisessa kohteessa 0,3 flg/l. Aktiivi
hiilisuodatin ei poistanut uraania, mutta sekä 
alumiinioksidisuodatin että ioninvaihdin poistivat 
sen täysin . 

7.3.9. Sinkki 

Raakaveden sinkkipitoisuus vaihteli kaikillajak
soilla. I1meisesti sinkkiä irtosi putkiston gal
vanoiduista osista. Aktiivihiilisuodatin poisti sink
kiä hyvin jaksolla I, mutta jaksolla II se lisäsi 
sinkkipitoisuutta. Alumiinioksidisuodatin poisti 
tasaisesti sinkkiä. Ioninvaihdin poisti sinkkiä myös, 
mutta puhdistustulos oli melko epätasainen. 

7.3.10. Pii 

Aktiivihiilisuodatinja ioninvaihdin eivät poista
neet piitä merkittävästi. Sen sijaan alumiini
oksidisuodatin poisti jakson II alussa piin täysin . 
Jakson lopussa pitoisuus nousi raakaveden tasolle. 
Myösjaksoilla Ija III alumiinioksidisuodatin pois
ti piitä jonkin verran. Pii on vedessä yksi pääalku
aineistaja sen pitoisuus on kymmen- jopa tuhatker
tainen hivenaineisiin verrattuna. Alumiini
oksidisuodattimeen kertynyt huomattava piimäärä 
kulutti siten suodattimen kapasiteettiaja sitä kautta 
saattoi heikentää arseenin poistotehoa. 

7.3.11. Fosfaatti 

Fosfaattipitoisuus jaksojen I ja II raakavedessä 
oli korkea, 0,66 mg/I. Kolmannella jaksolla fos
faatti pitoisuus raakavedessä oli 0,19 mg/I. Aktii vi
hiilisuodatin ja ioninvaihdin poistivat fosfaattia 
hieman . Molemmilla poisto oli melko epätasaista 
eikä trendejä ollut nähtävissä. Alumiinioksi
di suodatin sen sijaan poisti fosfaattiajatkuvasti,ja 
vähenemät oli vat ensimmäisessä kohteessa 80-100 
% lähes koko ajan. Myös jakson III alussa alumii
nioksidi suodatin poisti suurimman os an fosfaatis
tao Jaksolla I alumiinioksidisuodattimen fosfaatin
poisto parani kokeen edetessä, jaksoiIla II ja III 
puolestaan heikkeni ajan kuluessa. 

Ioninvaihtimella fosfaatin ja arseenin poistumi
sen välillä havaittiin yhteys: arseenivähenemän 
ollessa suurimmillaan myös fo sfaatti poistui par
haiten. Ioninvaihdon toimintaperiaatteen huomi
oon ottaen tämä olikin aivan odotettavaa, koska 
fo sfaatti ja arsenaatti muistuttavat suuresti toisiaan 
ja käyttäytyvät oletettavasti ioninvaihtimessa sa
malla tavoin. 

Fosfaatin ei oie raportoitu häiritsevän nyt testat
tuja menetelmiä. Fosfaattia kuitenkin selkeästi pois
tui alumiinioksidisuodattimella ja myös muilla 
testatuilla menetelmillä. Voidaan sii s olettaa, että 
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laitteistoihin kertyessään fosfaatti kulutti niiden 
kapasiteettia ja saattoi siten heikentää arseenin 
poistotehoa. Erityisesti tämä piti paikkansa 
ensimmäisessä kohteessa, jossa fosfaattipitoisuus 
oli huomattava. 

7.3.12. Sulfaatti 

Raakaveden sulfaattipitoisuusjaksoilla Ija II oli 
17 mg/l , jaksolla III 15 mg/I. Kumpikaan testatuista 
suodattimista ei poistanut sulfaattia. Sen sijaan 
ioninvaihdin poisti jaksolla I 30 %, jaksolla II 85 % 
ja jaksolla III 98 % sulfaatista. Puhdistusteho oli 
melko tasainen jaksojen aikana. 

Suuri määrä sulfaattia voi kirjallisuuden mukaan 
häiritä arseeninpoistoa ioninvaihdolla . Ioninvaihti
meen sitoutunut sulfaatti on siis voinut kuluttaa sen 
arseeninpoistokapasiteettia. 

7.3.13. Kloridi 

Aktiivihiili- ja alumiinioksidisuodatuksilla el 

ollut mitään vaikutusta kloridiin. Sen sijaan ionin
vaihdin vapautti sitä säännöllisesti. Tämä oli luon
nollista, sillä ioninvaihtimen elvytyssuolana oli 
natriumkloridi. 

7.3.14. Bromidi 

Bromidipitoisuus kasvoi lievästijaksolla III sekä 
alumiinioksidisuodattimen että ioninvaihtimen läpi 
menneessä vedessä . Muuten menetelmillä ei ollut 
vaikutusta bromidipitoisuuteen . 

7.3.15. Permanganaattiluku 

Orgaanisen aineksen ja hapettuvan epäorgaani
sen aineksen (esim . rauta(II)-yhdisteet, nitriitit, 
vetysulfidi) määrää vedessä kuvaava KMn0

4
-1uku 

oli molemmissa testauskohteissa alhainen. Perman
ganaattiluku aleni kaikilla testatuilla menetelmillä, 
alumiinioksidisuodattimella vähiten. 

7.4. Muut tekijät 

7.4.1. Virtausnopeus 

Virtausnopeuden pienentämisellä saadaan aikaan 
kontaktiajan pidentyminen puhdistettavan veden 
ja puhdistuslaitteiston välillä. Virtausnopeuden 
vähentäminen jakson I arvosta 5,5 m 3/d jakson II 
arvoon 3,6 m 3/d näytti parantavan alumiin
oksidisuodattimen toimintaa. Muihin menetelmiin 
sillä ei ollut mainittavaa vaikutusta. laksolla III 
virtausnopeus säädettiin vieläkin alhaisemmalle 
tasoIIe arvoon 1 m3/d, mutta sillä ei ollut suotuisaa 
vaikutusta laitteistojen toimintaan. 

7.4.2. Käyttötapa 

Raakavesi virtasi testilaitteistojen läpi keskey
tyksettä. lärjestelylIä pyrittiin nopeuttamaan 
vertailukokeita ja saamaan kohtuullisessa ajassa 
tietoa testilaitteistojen käyttäytymisestä pitempi
aikaisessa käytössä. Raakaveden virtausnopeus 
säädettiin siten, että hetkelliset virtaamat eivät 
ylittäneet laitetoimittajien ilmoittamaa, laitteiston 
käsittelykapasiteetin mukaista tasoa. 

Veden puhdi stuksen kannal ta puhdistetta van ve
den tasainen virtaama on yleensä epätasaista vir
taamaa suotuisampi , koska tällöin vältetään het
kellisten suurten virtaamien aiheuttamat ylikuor-
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mituspiikit ja toisaalta liian alhaisen virtauksen 
aiheuttamat ongelmat, esimerkiksi orgaanisen kas
vuston muodostuminen . Todellisessa kotita
louskäytössä vettä käytetään kuitenkin epätasai
sesti: yöaikaan vedenkäyttö on vähäistä, ja toisi
naan hetkellinen vedenkulutus voi nousta hyvin 
korkeaksi. 

V ertai I ukokeessa testatu t lai tteistot on suunni
teltu epätasaista vedenkulutusta varten. Russon ja 
Shaniukin (1996) mukaan alumiinioksidille suo
tuisa käyttötapa on jaksoittainen käyttö, jolloin 
adsorptiokyky palautuu veden virtauksen Ollessa 
keskeytettynä. Mikäli epätasai nen vedenkäyttö 
merkittävästi lisää testattujen menetelmien puh
distustehoa, voivat tässä tutkimuksessa saadut tu
lokset antaa menetelmistä liian heikon kuvan. 

7.4.3. Lämpötila 

Käsiteltävän veden Iämpötila on voinut vaikut
taa vertailukokeessa testattujen menetelmien 
toimintaan. Tavanomaisessa kotitalouskäytössä 
raakavesi seisoo pidemmän aikaa painesäiliössä, 
jolloin se samalla lämpenee. Lämpötilan vaikutuk
sesta vedenkäsittelylaitteistojen puhdistustehoon 
ei kuitenkaan oIe olemassa tutkimustietoa. 
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8. P ÄÄ TELMÄ T 

Vertai lussa mukana ollei Ha menetel millä ei kyet
ty poistamaan arseenia porakaivovedestä niin, että 
vesi olisi täyttänyt talousveden laatuvaatimukset 
pitkäaikaisesti. Ainoastaan alumiinioksidisuodatin 
poisti arseenin hetkellisesti alle 10 Ilg/l pitoisuu
teen yhden koejakson alussa. 

Nyt testattuja laitteistoja vastaavilla laitteilla on 
muissa kohteissa saatu arseeni poistettua tehok
kaastikin. Tulokset ovat kuitenkin yleensä perus
tuneet yksittäisiin mittauksiin, eikä pitempiaikai
sesta käytöstä oIe saatavilla tuloksia. Erot voivat 
johtua myös käsiteltävän raakaveden laadusta, ve
den käyttömäärästä tai laitteiden käyttötavasta. 

Koetulokset osoittivat selvästi, että veteen 
liuenneiden muiden ai neiden vaikutus nyt tutkittu
jen menetelmien arseeninpoistotehoon oli merkit
tävä. laksolla III raakavesi oli sekä arseenin että 
monien muiden komponenttien 0 alta "puhtaam
paa", toisin sanoen liuenneiden metallienja ionien 
määrät olivat siinäjaksojen Ija II raakavettä alhai
semmat. Siitä huolimatta puhdistustulos jaksolla 
III jäi aiempia jaksoja huonommaksi. Arseenin 
poistoa näyttivätedistävän ainakin rauta, magnesi
um ja mangaani. 

Koska puhdistusmenetelmän tehokkuus riippuu 
puhdistettavan veden koostumuksesta, on raaka
veden tutkiminen puhdistuslaitteiston valintavai-

heessa tärkeää. Arseenin lisäksi vedestä on syytä 
selvittää muutkin keskeiset laatuominaisuudet,jot
ka voivat vaikuttaa arseenin poistoon. Laitteiston 
asennuksen jälkeen sen toimintaa on seurattava 
säännöllisesti otetuin vesinäyttein , jotta puhdis
tustehon heikkeneminen voidaan havaita ajoissa. 

Porakai vojen arseeniongelman ratkaisemiseksi 
tarvitaan edelleen tuotekehitystä. Ratkaisu voisi 
olla useampien puhdistusmenetelmien yhdistelmä, 
esimerkiksi saostus-suodatussysteemi tai kahden 
erilaisen suodatuksen yhdistelmä,jokaolisi kuiten
kin riittävän kompakti ja helppokäyttöinen yksi
tyistalouskäyttöön. Yhtenä vaihtoehtona voitaisiin 
joissain tapauksessa käsitellä vain juomavetenä ja 
ruuanvalmistukseen käytettävä vesi. 

Arseeninpoiston vertailukokeen jatkotutki
muksna selvitetään erilaisten kalvomenetelmien , 
kuten käänteisosmoosin ja mahdollisesti myös 
nanosuodatuksen, soveltuvuutta arseenin poistoon. 
Lisäksi tehdään perusselvitys erilaisten adsorboivi
en massojen kapasiteetista, kilpailevien ionien 
merkityksestä, adsorption kinetiikasta sekä erilais
ten pohjavesien hapetustarpeestaja -menetelmistä. 
Saatavia tuloksia voidaan yhdessä tämän tutki
muksen tu losten kanssa hyödyntää pohjatietoina 
tehokasta arseeninpoistolaitteistoa kehitettäessä. 

9. KIITOKSET 

Tekijät kiittävät terveystarkastaja Matti Hiissaa 
ja Tauno Kaskelaa avusta laitteistojen testauspai
kan valinnassa ja vesinäytteiden ottamisessa ja 
Lempäälän kuntaa sekä Oriveden ja Tampereen 
kaupunkeja tutkimukselle myönnetystä taloudel
lisesta tuesta. Esitämme parhaat kiitokset myös 

Akva-Filter Oy:lle , WellRock Oy:lle ja Ky
rönlahden porakaivo Oy:lle niiden testattavaksi 
luovuttamista vedenkäsittelylaitteistoista sekä 
GTK:lle, joka teki mahdolliseksi tämän tutkimuk
sen julkaisemisen. 

10. Summary: Arsenic in drilled weHs - comparison of arsenic removal methods 

None of the methods tested here was able to 
remove enough arsenic to maintain an acceptable 
arsenic level for potable water for long periods. 
Only with activated alumina filtration were arsenic 
concentrations less than 10 Ilg/l achieved momen
tarily. 

Similar techniques for arsenic removal have been 
used successfully elsewhere. The outcome, howev
er, has often been based on single measurements, 
and the results of long-term usage are not availa
ble. The differences in the findings can also be 
attributed to the quality of the raw water, the 
amount of water used and mode of operation of the 
facilities . 

The test results showed clearly that other ele
ments in raw water had a marked influence on the 
arsenic removal efficiency of the techniques stud
ied. In the third test period , the raw water was 
cleaner, i.e. the concentrations of analysed ele
ments and ions, arsenic included, were lower, than 
in the previous periods. Even so, the outcome was 
poorer than in the preceding periods. Arsenic re
moval was improved by the presence of iron, man
ganese and magnesium at least. 

Because the efficiency of the treatment tech
nique dependens on the elemental composition of 
the water, it is important to analyse the raw water 
before choosing the treatment technique. In addi-
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tion to arsenic concentrations, other important qual
ity parameters that can influence arsenic removal 
should be determined. When the treatment facility 
is instalIed, its function should be controlled with 
regular water analyses so that any lowering of the 
removal efficiency can be noticed in time. 

The problem ofthe arsenic in drilled weil waters 
cannot be solved without further research and 
development. One possible solution could be a 
combination of severa l treatment methods, for ex
ample, a precipitation-filtration system or a combi
nation oftwo different fiItrations. The system should 
be compact and easy enough for pri vate households 

to use. In some cases the treatment of drinking and 
cooking water alone might be sufficient. 

This study will continue with investigations of 
the removal of arsenic by different membrane tech
niques such as reverse osmosis. The capacity and 
adsorption kinetics of different adsorbents, the 
importance of competitive ions, and the oxidation 
need and methods of different groundwaters will 
also be studied. Combined with the findings of the 
present study, the results will serve as a basis for 
the development of an efficient arsenic removal 
device. 
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