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1 Johdanto 

Bioetanoli valmistaminen selluloosapohjaisesta kierrätysmateriaalista ja 

perinteisen metsäteollisuuden jätevirroista on houkutteleva vaihtoehto pohjoisissa 

metsäteollisuusvaltioissa. Viljelyolosuhteiden ollessa heikot vaihtoehtoja on 

etsittävä viljakasvien käytön sijaan muualta. Bioetanolin raaka-aineena selluloosa 

on sokeriruokoon verrattuna haastavampi sen ketjumaisen rakenteen takia ja vaatii 

sokerien pilkkomisen lisäksi myös esikäsittelyä selluloosan pehmittämiseksi. 

Tehokas keino selluloosan pilkkomiseen prosessin kannalta neutraaleissa 

olosuhteissa on entsymaattinen hydrolyysi, jolloin prosessissa ei vaadita korkeaa 

lämpötilaa eikä pH:ta. Entsyymien korkea hinta ja suuri kulutus laskevat hieman 

prosessin tehokkuutta, mutta kysynnän kasvu ja tekniikan kehittyminen lisäävät 

kannattavuutta tulevaisuudessa.  

Diplomityön kirjallisuusosassa perehdytään kierrätyskartongin entsymaattiseen 

hydrolyysiin ja entsyymien mahdolliseen kierrätykseen prosessissa. Bioetanolia 

valmistettaessa hydrolyysi ja fermentointi voidaan suorittaa joko samanaikaisesti 

yhdessä prosessiyksikössä tai erikseen suodattamalla pilkotut sokerit 

hydrolyysivaiheessa. Kirjallisuusosassa käydään läpi mahdollisia 

suodatustekniikoita sokerien suodattamiseksi suoraan hydrolyysiastiasta 

upotettavien suodatinmoduulien avulla ja tästä saavutettavia hyötyjä prosessin 

kannalta. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta sokerien suodatuksen ja entsyymien 

kierrätyksen yhdistämiseksi. 

Kokeellisessa osassa tutkitaan entsymaattisesti kierrätyskartongista 

hydrolysoitutujen sokereiden suodatusta eri suodatusmenetelmillä. Lisäksi 

tavoitteena on konsentroida suodatettuja sokereita fermentointia varten. 
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Kirjallisuusosa 

2 Bioetanolin valmistus 

Tulevaisuuden biopolttoaineet ovat olleet suuri tutkimuskohde viimeisen 

vuosikymmenen aikana ilmaston lämpenemisen myötä. Esille ovat nousseet 

erityisesti toisen sukupolven biopolttoaineet, joiden raaka-aineena käytetään 

kierrätetty materiaalia tai jätettä. Ajoneuvojen polttoaineina varteenotettavaksi 

vaihtoehdoksi biodieselin ohella on noussut käymisteitse valmistettu 

bioetanoli.[1] 

Bioetanoliprosessi koostuu kahdesta pääprosessista, hydrolyysistä ja 

fermentoinnista. Hydrolyysissä käytettävä raaka-aine pilkotaan sokeriksi. 

Hydrolyysiä edeltää usein esikäsittely, joka riippuu käytettävästä raaka-aineesta. 

Lopullinen tuote valmistetaan fermentoimalla sokerit hiivan avulla etanoliksi. 

Prosessi on verrattain yksinkertainen, mutta raaka-aine ja vaadittavat suuret 

tuotantovolyymit tuovat haasteen mukanaan.[2] 

2.1 Biomassat 

Fossiilisten polttoaineiden loppuminen ja päästöjen vähentämistarve ilmaston 

lämpenemisen myötä ovat johtaneet biopolttoaineiden käytön lisäämiseen ja 

tehostamiseen ympäri maailmaa. Bioetanolia valmistetaan ja käytetään jo laajalti. 

Bioetanolin raaka-aineena käytetään tänä päivänä pääosin sokeriruokoa ja maissia, 

joilla bioetanolin saanto on erittäin hyvä. Brasilia on sokeriruokoetanolin 

valmistuksen suurmaa. Siellä jo liki puolet autojen polttoaineesta on bioetanolia. 

Yhdysvalloissa maissista valmistettu bioetanoli on kilpailukykyistä fossiilisten 

polttoaineiden kanssa. Sokeriruoko ja maissi ovat kuitenkin ihmisten ja eläinten 

ravintoa, mikä rajoittaa niiden käyttöä bioetanolin raaka-aineena. Lisäksi ilmasto 

olosuhteet eivät pohjoisessa ole suotuisat viljelyyn ja näin olleen maissista ja 

viljasta valmistettu bioetanoli ei ole kannattava ratkaisu. Tämän takia uusia 

biomassan lähteitä haetaan kokoajan ja painopiste on asetettu toisen asteen 

biomateriaaleihin, eli kierrätysmateriaaliin. [2,3] 
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Puu ja puukuidut, eli yleisesti lignoselluloosat, ovat olleet suuren huomion 

kohteena bioetanolin raaka-aineena. Puu koostuu pääosin selluloosasta, 

hemiselluloosasta ja ligniinistä tietyissä suhteissa puulajista riippuen. Perinteinen 

metsäteollisuus on kuitenkin kilpailemassa samasta raaka-aineesta. Tämä ei 

kuitenkaan ole välttämättä ongelma, sillä perinteiset metsäteollisuuslaitokset 

tuottavat paljon puubiomassaksi soveltuvaa jätettä. Todennäköinen vaihtoehto 

bioetanolin tuottamiseksi puuperäisistä biomassoista onkin integroitu prosessi 

perinteisen metsäteollisuuden kanssa. [1] 

Puun jalostus bioetanoliksi ei ole kuitenkaan niin yksinkertaista kuin esimerkiksi 

sokeriruo’on tai maissin. Bioetanolin valmistus tapahtuu pilkkomalla selluloosat 

ja hemiselluloosat ensin sokereiksi hydrolyysillä, mutta puun sidosaine, ligniini, 

vaikeuttaa prosessia. Uusia ja tehokkaampia keinoja ligniinin pehmittämiseksi 

selvitetään jatkuvasti. Nykyisillä menetelmillä ligniinin erotus pienentää sokerien 

saantoa merkittävästi heikentäen näin ollen tuotteen saantoa. [4] 

Toisen sukupolven materiaaleista kierrätyspaperi on varteenotettava materiaali 

etanolin valmistuksessa erityisesti Suomen kaltaisissa metsäteollisuus maissa. 

Suomessa ja koko Euroopassa kierrätyskuidun talteenotto on erityisen tehokasta. 

Kierrätyskuitu biopolttoaineen raaka-aineena tulisi toki kilpailemaan 

paperiteollisuuden raaka-aineista, mutta Suomi ei ole riippuvainen 

kierrätyskuidusta monien Keski-Euroopan maiden tavoin. Monissa Euroopan 

maissa jopa puolet paperin raaka-aineesta on kierrätyskuitua. Suomen 

metsävarannot suovat metsäteollisuudelle mahdollisuuden käyttää ensikuitua ja 

mahdollistavat näin kierrätyskuidun käytön toisen sukupolven biopolttoaineena. 

[5] 

2.2 Hydrolyysi 

Puuperäisten materiaalien hydrolyysi voi tapahtua kahdella menetelmällä, joko 

happohydrolyysillä tai entsymaattisella hydrolyysillä [6]. Hydrolyysi on usein 

kaksivaiheinen ja varsinaista hydrolyysiä edeltää lignoselluloosan esikäsittely. 

Esikäsittelyn tarkoituksena on erottaa selluloosa ligniinistä ja pilkkoa 

hemiselluloosa monosakkarideiksi. Toisin kuin selluloosa, hemiselluloosa koostuu 
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useammista eri monosakkarideista ketjuun kiinnittyneinä, kuten glukoosista, 

mannoosista ja ksyloosista. Tehokkaan esikäsittelyn avulla voidaan myös alentaa 

varsinaisen hydrolyysivaiheen kemikaalikulutusta.  Esikäsittelyn jälkeen itse 

hydrolyysissä selluloosa, joka koostuu pelkästään glukoosista, pilkotaan 

monosakkarideiksi. Hydrolyysin tuotteena syntyy siis glukoosin lisäksi myös 

muita monosakkarideja, jotka antavat omat haasteensa etanolin valmistukseen. 

[4,7] 

Happohydrolyysi on menetelmistä vanhin ja se perustuu korkean lämpötilan ja 

paineen avulla tapahtuvaan hydrolysoitumiseen happamissa olosuhteissa. 

Happohydrolyysissa väkevää happoa käytettäessä voidaan saavuttaa teoriassa jopa 

90 % saanto, mutta kustannukset kasvavat väkevää happoa käytettäessä. 

Happohydrolyysin etuna on sen reaktionopeus, sillä hydrolysointi tapahtuu 

minuuteissa. Happohydrolyysin suurin heikkous onkin sen saanto laimeaa happoa 

käytettäessä ja suureksi nousevat kulut. Tämän lisäksi happohydrolyysissä syntyy 

sivutuotteena inhibiittoreita, kuten orgaanisia happoja ja fenoleita, jotka haittaavat 

fermentointia. [4,8] 

Entsymaattisella hydrolyysillä puolestaan hydrolyysi olosuhteet ovat hillityt 

lämpötilan pysyessä noin 50 asteessa ja pH:n olleessa yleisesti 4 ja 5 välissä. 

Sellulaasientsyymien avulla saadaan tehokkaasti hydrolysoitua selluloosat 

glukoosiksi, mutta ongelmaksi nousee hydrolyysiin kuluva aika. Lisäksi 

käytettävien entsyymien valmistus ja korkea hinta rajoittavat prosessin 

tehokkuutta. Korkean saannon saavuttamiseksi hydrolyysiaika on päiviä kulujen 

pitämiseksi kohtuullisena. Entsymaattisella hydrolyysillä on kuitenkin mahdollista 

saavuttaa korkea sokerisaanto muokkaamalla ja lisäämällä selluloosamolekyylien 

pinta-alaa esikäsittelyn avulla ja lisäämällä entsyymien tehokkuutta. 

Entsymaattinen hydrolyysi on erittäin varteenotettava vaihtoehto lignoselluloosien 

ja selluloosien jalostamiseksi bioetanoliksi. [2,4,9–10] 

2.3 Fermentointi  

Sokerien fermentointi etanoliksi voi tapahtua joko samanaikaisesti 

hydrolyysivaiheen kanssa tai sokerit voidaan erottaa suodattamalla ja fermentoida 
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omassa fermentointiyksikössä. Hydrolyysivaiheessa syntyneet sokerit toimivat 

entsymaattisessa hydrolyysissa inhibiittoreina entsyymeille, mistä johtuen 

tutkimukset ovat keskittyneet samaan aikaan tapahtuvaan sokerien pilkkomiseen 

ja fermentointiin. Tällöin prosessissa säästetään lisäksi laitekustannuksissa, kun ei 

tarvitse rakentaa erillistä fermentointilaitteistoa. [4, 10] 

Yhtä aikaa tapahtuvassa sokeroinnissa ja fermentoinnissa on siinäkin omat 

ongelmansa. Etanoli lopputuotteena toimii sokerien tavoin sellulaasi entsyymien 

inhibiittorina.  Fermentoinnin erottaminen omaksi yksiköksi mahdollistaisi lisäksi 

syöttövirran puhdistamisen epäpuhtauksista ja pelkkien sokereiden pääsyn 

fermentointiin. Tällöin mahdollisia fermentoinnin inhibiittoreita saadaan 

vähennettyä. [4] 

Kustannustehokkuus on kuitenkin suuri voimavara, joka ajaa kehittämään 

samanaikaista hydrolysointia ja fermentointia. Sopivilla entsyymeillä ja hiivoilla 

sen saanto voi olla jopa erillisiä prosesseja suurempi välivaiheiden ja niissä 

tapahtuvien häviöiden johdosta.   

3 Toisen sukupolven biomassat 

Tänä päivänä suuri osa maailman biopolttoaineista ja energiasta valmistetaan 

vielä suoraan luonnon raaka-aineista, mikä lisää useilla aloilla kilpailua ja 

hankaloittaa raaka-aineiden saatavuutta. Lisäksi raaka-aineet kuljetetaan usein 

kaukaa, jopa toiselta mantereelta, polttolaitokselle tai jalostamolle, mikä laskee 

bioenergian arvoa merkittävästi. Tulevaisuudessa kuitenkin tähdätään 

luonnonvarojen tehokkaampaan hyödyntämiseen (kuva 1), mikä mahdollistaa 

jatkuvan kehityksen kasvun. Teollisuuden ja yhteiskunnan jätteistä muodostuva 

toisen asteen biomassa on jo käynyt läpi kulutusketjun yhteiskunnassa ja siitä 

saatava lisähyöty on puhdasta bioenergiaa. [2,4]  
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Kuva 1.  Tulevaisuuden biojalostamo toimii useamman tuotantolaitoksen 
 integraattina, jolloin raaka-aine pystytään hyödyntämään 
 tehokkaammin. [2] 

Paperimarkkinat ovat heilahdelleet runsaasti viimevuosina Aasian teollistumisen 

ja sähköisten viestimien käytön yleistymisen myötä, mutta kartongin markkinat 

ovat kasvaneet ekologisten pakkausten myötä. Kartonki- ja kuitupakkaukset ovat 

biologisesti hajoavia ja ne tarjoavat monipuolisen kierrätysmahdollisuuden 

energian tuottamiseksi. Kasvavat kartonkimarkkinat suovat bioetanolin 

valmistamisen kuitupitoisesta kierrätyskartongista ja Suomi metsäteollisuusmaana 

pystyy hyödyntämään tehokkaammin tärkeimmän oman luonnonvaransa, metsän 

[2,4]. Vuoden 2011 alussa Suomessa käyttöön otettu E10 polttoaine, joka sisältää 

10 % etanolia ja korvaa E95 polttoaineen yleispolttoaineena, lisää entisestään 

etanolin kysyntää ja kulutusta. [11] 

Metsäteollisuuden kasvava trendi on ohjannut paperin neliömassan vähentämiseen 

ja kuitujen korvaamiseen edullisimmilla täyteaineilla. Uusiokäytön kannalta 

selluloosan osuuden pienentäminen ei kuitenkaan ole houkutteleva ajatus, silla 

juuri selluloosa hiilihydraattina on bioetanolin raaka-aine. Lisäksi kemikaalien ja 

täyteaineiden lisääminen voi aiheuttaa ongelmia jatkokäytössä. Paperilla suuntaus 

kohti alhaisempia neliömassoja on selkeä kovan kilpailun takia, mutta kartongilta 

vaadittavat ominaisuudet rajoittavat kuidun korvaamista. Erityisesti 
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kartonkipakkausten lujuus kärsii, mikä on kartongin kilpailuehto 

muovipakkauksiin verrattuna. [12]  

Kierrätyspaperin markkina-arvo on nykypäivänä suuri sen ollessa sellua 

ekologisempi raaka-aine. Kierrätyskuitu matkaa pitkiä matkoja maailman meriä 

kohti uusiokäyttöä. Suurin kierrätyskuidun kuluttaja on Kiina, joka ostaa 

kierrätyskuitua Euroopan ja USA:n markkinoilta. Kiinassa raaka-aineen kysyntä 

on kovaa omien metsävarojen puuttuessa ja paperin kysynnän kasvaessa. 

Kierrätyskuidun asema ekologisena raaka-aineena onkin väistymässä, sen astuessa 

mukaan markkinakierteeseen. [13]  

Kierrätyspaperista ja -kartongeista suurin osa tulee teollisuudesta. Nämä kattavat 

puolet Suomessa talteen otettavasta keräyspaperista. Noin 10 prosenttia 

kierrätyspaperista saadaan talteen toimistopaperina ja loput vajaa 40 prosenttia 

kotitalouksista kierrätettyä [5]. Näistä teollisuudesta saatava kierrätyskuitu on 

tasalaatuista ja kierrätysvirta on vakaa, mikä mahdollistaa spesifisen prosessin 

toimimisen. Monilta painotaloilta tai kartonkipakkausten valmistajilta syntyy 

jätettä, joka on painamatonta eikä vaadi esikäsittelyä ennen kierrätystä. 

Teollisuudessa myös aaltopahvi on mahdollista kierrättää omana lajinaan. 

Kotitalous papereiden kohdalla puolestaan kerätään sanomalehti- ja kartonkijäte 

erilleen, mutta kartonkijäte sisältää kaiken alumiini- ja muovipäällystetyistä 

mehutetroista aaltopahviin [14]. Tämä ei ole ihanteellisin lähtökohta 

jatkokäsittelyn helppoutta ajatelle. 

3.1 Kartonki 

Kartonkilajit voidaan karkeasti jakaa kolmeen pääryhmään: sisäpakkauskartongit, 

ulkopakkauskartongit ja erikoiskartongit. Kartonkien neliömassa on normaalisti 

150 g/m3:stä aina 600 g/m3:iin. Ne ovat useimmiten monikerroksisia (kuva 2). 

Kerroksellisuuden perustarkoituksena on eri ominaisuuksien optimointi 

minimikustannuksin. Runkokerroksen tehtävänä on taata vaadittavat lujuus 

ominaisuudet ja pintakerrosten hyvät paino-ominaisuudet, kuten sileys ja vaaleus. 

Tyypillisesti pakkauskartongit ovatkin kolmikerroksisia. Tällöin runko-osa on 

hallitsevin ja tekee noin 50–80 % koko kartongin neliöpainosta. Pintakerroksen 
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neliöpaino on 40–60 g/m3 ja pohjan 20–30 g/m3. Monikerroksisen rakenteen 

lisäksi kartongit ovat usein päällystettyjä, jolloin pinnanominaisuuksia saadaan 

vastaamaan paremmin haluttuja ominaisuuksia [15–16].  

 

Kuva 2.  Kolmikerroskartongin rakenne [17] 

Päällystyksen avulla voidaan lisäksi antaa kartongille erilaisia barrier- eli 

läpäisemättömyysominaisuuksia. Yleisimpänä tällaisena päällysteenä käytetään 

nestepakkauksissa muovipäällystyksellä kartongin pinnalle lisättävää 

muovifilmillä. Muita suojapäällysteitä ovat kaasuilta suojaavat päällysteet, jotka 

estävät hajujen ja makujen leviämisen ja pääsyn tuotteeseen. [15–16] 

3.2 Kartonkilajit 

Kartonkilajeja on lukuisia eri käyttötarkoitusten mukaan jaoteltuna, mutta kaikki 

vaaditaan sama perusominaisuus eli lujuus. Kartongit ovat ennen kaikkea 

pakkausmateriaaleja ja lajikohtaiset erot painottuvat eritoten säilytysolosuhteilta 

vaadittaviin ominaisuuksiin. Alla on esitelty yleisimmät kartonkilajit ja niiden 

erot.  
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3.2.1 Taivekartonki 

Taivekartonkia käytetään tyypillisesti pakkausmateriaalina kosmetiikka-, lääke-, 

tupakka-, elintarvikepakkauksista. Taivekartongille on tyypillistä 

kolmikerroksinen rakenne, jossa runko on usein mekaanisesti valmistettua massaa 

tai hylkyä ja pinta ja -taustakerros valkaistua sellua. Taivekartongilla pinta 

pigmenttipäällystetään joko yhteen tai kahteen kertaan käyttökohteesta riippuen 

hyvien paino-ominaisuuksien takaamiseksi. Taustapuoli voidaan käyttötarpeesta 

riippuen joko päällystää tai pintaliimata kartongista mahdollisesti siirtyvien 

aromien poistamiseksi. [15–16] 

Taivekartongilla pakkausten käyttö on hyvin pitkälle vähittäistavarapakkauksissa, 

joten pakkauksen erottuminen edukseen hyllystä muiden pakkausten rinnalla on 

tärkeää. Tämä luodaan korkealuokkaisella painopinnalla ja terävällä painatuksella. 

Itse tuote, jonka pakkaus sisältää, on yleisesti kuivatavaraa tai suojattu erillisellä 

muovipussilla. Tällöin pakkauksen sisäpinnan vaatimuksen eivät ole kovinkaan 

suuret. Nykypäivän trendit ohjaavat paperiteollisuudessakin kohti biohajoavien 

kemikaalien käyttöä, joten yleinen pintaliima taivekartongeilla on tärkkelys. 

3.2.2 Nestepakkauskartongit 

Nestepakkauskartonkien yleinen käyttökohde on erilaisten nesteiden 

pakkaamisessa. Nestepakkauskartongin rakenne eroaa taivekartongista lähinnä 

runkokerroksen materiaalin vuoksi. Runkokerroksessa käytetään joko sellua tai 

kemimekaanista CTMP-massaa korkean bulkin (ominaistilavuuden) takaamiseksi. 

Lisäksi nestepakkauskartonki pintaliimataan molemmin puolin ennen varsinaista 

muovipäällystystä. Nestepakkauskartongin valmistuksessa käytetään lähes aina 

pelkästään neitseellistä kuitua sen korkean hygieniatason vuoksi. Lisäksi suuntaus 

valmistuksessa käytettävien kemikaalien kohdalla on vienyt ihmiselle 

vaarattomien biohajoavien kemikaalien suuntaan.  [15-16,18] 

Nestepakkauskartongeissa käytettävistä muovipäällysteistä polyetyleeni (PE) on 

käytetyin edullisen hintansa takia. Nestepakkauskartongit päällystetään 

normaalisti molemmilta puolilta. Pakkauksen ulkopinnalle kondensoituva vesi 
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imeytyisi kartonkiin ja aiheuttaisi pakkauksen jäykkyyden heikkenemisen, mikäli 

muovipäällyste olisi vain nestepintaa vasten olevalla sisäpinnalla. Lisäksi 

nestepakkauksissa käytetään muovipäällysteen ohella alumiinia suojaamaan 

tuotetta. Alumiinilla varmistetaan pitkään kestävien tuotteiden, kuten mehu- ja 

viinipakkausten, tiiveys. Alumiinipäällyste tuo kuitenkin ongelmia tuotteiden 

uusiokäytössä, joten sen käytöstä on pyritty luopumaan. 

3.2.3 Sellukartongit 

Valkaistujen sellukartonkien käyttökohteet ovat pääosin samat kuin 

taivekartongilla. Sellukartongeilla runkokerroksen raaka-aineena onkin nimensä 

mukaisesti sellu mekaanisen massan sijaan. Useasti korkean hygieniatason 

vaativat tuotteet, kuten suklaa ja tupakka tuotteet, pakataan taivekartongin sijaan 

sellukartonkipakkauksiin haju ja makuhaittojen minimoimiseksi. Muutenkin 

korkean vaaleuden saavuttavaa sellukartonkia käytetään erityisesti 

luksustuotteissa. [15–16] 

3.2.4 Aaltopahvi 

Aaltopahvi muodostuu pintakerroksesta eli lainerista, ja aallotuspahvista eli 

flutingista. Lainerit ovat kaksikerroskartonkeja, joita käytetään pääosin 

aaltopahvin pintakerroksessa ja muissa varasto- ja suojakääreissä. Lainerit 

koostuvat runkokerroksesta ja pintakerroksesta. Pintakerroksen tehtävänä on taata 

hyvä formaatio ja painopinta. Raaka-aineena voi olla joko valkaistua tai 

valkaisematonta sellua käyttökohteesta riippuen, kun taas sisäkerros on suurelta 

osin puolikemiallista massa tai kierrätyskuitua.  

Fluting valmistetaan pääosin rejektimassasta tai kierrätyskuidusta. Sen tärkein 

ominaisuus on hyvä poikittaissuuntainen lujuus valmiin aaltopahvin 

puristuslujuuden maksimoimiseksi.  

Aaltopahvin kiinnitykseen käytetään nykypäivänä usein tärkkelysliimoja, jotka 

ovat korvanneet pääosin entisaikojen hartsiliimat. Hartsien käytöstä ei ole vielä 

kuitenkaan kokonaan luovuttu. Aaltopahvi valmistuksessa kuidun osuus pyritään 
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minimoimaan, jolloin lainereissa tärkkelyksen ohella käytetään hartseja tuomaan 

tuotteelle jäykkyyttä.  [15] 

3.3 Valmistuksessa käytettävät kemikaalit 

Paperin valmistuksessa käytettään nykypäivänä lukuisia kemikaaleja, joiden 

tarkoitus on tehostaa tuotantoa ja sen sujuvuutta. Lisäksi kemikaaleilla saadaan 

paperille sen loppukäytön edellyttämiä ominaisuuksia. Vaikka kemikaaleja 

käytetään useita, ovat käytettävät määrät kuitenkin melko vähäisiä. 

Paperin valmistuksessa täyteaineiden käyttö on lisääntynyt huimasti 

säästökohteita  etsiessä.  Prosessin  kannalta  täyteaineiden  käyttö  ei  kuitenkaan  ole  

aina edullisin vaihtoehto. Täyteaineiden suurempi tiheys mahdollistaa kuitenkin 

paperille paremman formaation saavuttamisen niiden suuremman tiheyden ja 

pienemmän partikkelikoon ansiosta, jolloin paino-ominaisuudet paranevat. Suurin 

etu täyteaineita käytettäessä saavutetaan kuitenkin lopputuotteen hinnan laskiessa 

ja kilpailukyvyn parantuessa. Täyteainepitoisuus voi olla joillakin tuotteilla jopa 

30 %, mutta jäykkyyttä vaativilla kartonkituotteilla täyteaineen käyttö 

runkokerroksissa on vähäistä. 

Yleisimpiä täyteaineita ovat kaoliini ja kalsiumkarbonaatti. Täyteaineiden 

partikkelikoko vaihtelee 1 µm ja 10 µm välillä. Täyteaineet eivät reagoi kuitujen 

kanssa vaan asettuvat kuitujen väleihin ja huokosiin [19]. Kun vielä päällysteissä 

käytetään pigmenttejä, paperin koostumuksesta on monesti jopa puolet 

kiviainesta. 

3.3.1 Massakemikaalit 

Paperin valmistuksessa massan seassa käytetään erilaisia kemikaaleja 

parantamaan sen fysikaalisia, kemiallisia ja ulkoisia ominaisuuksia. Paperin 

retentiota viiraosalla parannetaan käyttämällä kationista tärkkelystä tai 

polyakryyliamidia (PAM:ia) retentioaineena. Paperin kuivalujuutta parannetaan 

massaliimojen kuten tärkkelyksen käytöllä. Paperin pinnan hydrofobisuutta 
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voidaan parantaa käyttämällä hartseja tai nykypäivänä hartsien sijaan 

neutraaliliimoja kuten akryyliketeenidimeeriä (AKD). Lisäksi märkälujuutta 

parantamaan käytetään esimerkiksi polyamidi-epikloorihydridiä. Kemikaalien 

kirjo  on  siis  suuri  pääosin lopputuotteelta vaadittavien 

jatkokäsittelyominaisuuksien takia. Näiden lisäksi tuotteen vaaleuteen ja 

värisävyyn voidaan vaikuttaa lisäämällä optisia kirkasteita ja väripigmenttejä. 

Kirkasteiden käyttö on kuitenkin minimaalista ja rajoittuu vain hyvin pienelle 

tuotealueelle. [19] 

3.3.2 Päällysteet 

Päällysteiden tärkeimpinä komponentteja ovat päällystepigmentit, sideaineet ja 

erilaiset lisäaineet ja paksuntajat. Pigmentin osuus päällystyspastasta on yleisesti 

yli 75 % ja pigmentit ovat pääasiassa samoja mitä käytetään myös paperien 

täyteaineena. Päällysteissä pigmenttien partikkelikoko ja -muoto ovat kuitenkin 

ratkaisevassa asemassa vaadittavien kiilto- ja sileysominaisuuksien takia. 

Päällysteissä pigmenttien partikkelikoko on yleisesti hieman pienempi kuin 

täyteainepartikkeleilla. [20] 

Päällystepastan sideaineilta vaaditaan ennen kaikkea hyvää sitoutumiskykyä ja 

värittömyyttä tai korkeaa vaaleutta. Yleisimmät sideaineet ovat tärkkelys, 

karboksimetyyliselluloosa (CMC), polyvinyylialkoholi (PVA) ja latekseista 

styreenibutadieenilateksi eli SB-lateksi. Liukoisien sideaineiden käsittely tapahtuu 

usein vasta juuri ennen pastan valmistusta ja niiden vedynpitävyys 

lopputuotteessa on melko huono. Latekseilla ja vastaavilla polymeeridispersioilla 

saadaan huomattavasti parempi vedenkestävyys ja sidoslujuus päällysteelle. Usein 

sideaineina käytetäänkin useamman aineen seoksia.  

Lisäaineiden osuus on pieni ja niillä parannetaan päällysteen käytettävyyttä ja 

prosessoitavuutta. Vaahdonestoaineet ja pastan virtausta parantavat aineet ovat 

käytössä lähes kaikissa päällystävissä tehtaissa takaamassa tasaisen 

lopputuloksen. Erilaisia kovettimia käytetään pastan asettumista nopeuttamaan ja 

yllättäviä prosessiseisokkeja varten voidaan käyttää säilöntäaineita takaamaan 

pastan säilyvyyttä. 



14 

 

Pigmenttipäällystys on toki vain yksi mahdollisuus paperin ja kartongin pinnan 

käsittelyyn. Lähes aina pinta käsitellään jollain tavalla pinnan pölyämisen 

vähentämiseksi ja tuotteenkestävyyden parantamiseksi. Pintaliimaus on helpoin 

tapa pinnan käsittelyyn ja yleisimmät käsittelyaineet ovat myös pastan 

sidosaineena käytettävät värittömät kemikaalit. Tärkkelys biohajoavana on yleisin 

käytetty pintaliima. Pintaliimauksessa tärkkelys on konvertoitava esimerkiksi 

hapettamalla, jolloin sen viskositeetti saadaan alennettua. Pintaliimauksella 

saadaan lisättyä myös tuotteen lujuusominaisuuksia. Tärkkelyksen ohella CMC ja 

PVA ovat käytettyjä pintaliimoja tuotteen loppukäytöstä riippuen.  

Muovipäällysteiden käyttö erityisesti kartonkipakkauksissa on mahdollistanut 

nesteiden pakkauksen ekologiseen kartonkipakkaukseen. Muovipäällysteet ovat 

pitkälti puhtaasti muovia, kuten polyetyleenia (PE) tai polypropyleeniä (PP). 

Muovipäällystys tapahtuu aina valmiille kartongille erillisellä 

muovipäällystyskoneella. Muovipäällyste voi olla joko yksi- tai monikerroksinen 

ja nykytekniikalla kerrospäällystäminen onnistuu yhdellä päällystysyksiköllä. 

Kartongin pinta käsitellään joko lämmittämällä tai muovaamalla pintaenergiaa 

koronakäsittelyllä. [21] 

Biohajoavien päällysteiden käyttö muovipäällystyksessä ja pintaliimauksessa on 

yleistymässä. Tutkimukset erityisesti nestepakkauskartonkien perinteisten 

muovipäällysteiden korvaamista ympäristöystävällisemmillä ovat edenneet 

huimaa vauhtia. Lämpökäsitelty polyvinyylialkoholin (PVOH) käyttö barrier 

päällystyksessä on antanut lupaavia tuloksia [18].  

3.3.3 Painomusteet 

Paperin painatuksessa käytettävät painomusteet koostuvat väri- ja kantaja-

aineesta. Painovärien käyttö on riippuvainen painotekniikasta, joka taas riippuu 

pitkälti tuotteen käyttötarkoituksesta. Yleisin painatusmenetelmä on offset-

painatus joka painetaan painokoneessa neljän painotelan avulla. Muista 

painatusmenetelmistä syväpainatus ja flexo-painatus ovat yleisiä paperin 

painatuksessa. Tekniikan kehittyessä digipainatus on noussut lisäksi suosituksi 
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myös teollisessa mittakaavassa. Digipainatus mahdollistaa erityisesti pienien 

tilausten käsittelyn perinteisiä painomenetelmiä edullisemmin. [22-23] 

Perinteisinä painomusteina toimivat öljy- tai akrylaattipohjaiset värit, mutta 

nykyään myös vesi ja kasviöljypohjaiset värit ovat yleistyneet. Painatuksessa 

menetelmästä riippuen musteen kuivaus tapahtuu lämmittämällä tai UV-valon 

avulla kovettamalla. Väriaineet ovat halutusta painojäljestä riippuen 

partikkelikooltaan noin 0,2 ja 0,4 µm. Alhainen partikkelikoko mahdollistaa 

hyvän valon sironnan ja selkeän painojäljen syntymisen.  

4 Entsymaattinen hydrolyysi 

Nykypäivän bioetanoli on tehty hyvin pitkälti sokeriruo’osta ja maissista. 

Puupohjaiset tuotteet ovat nousseet suuren kiinnostuksen kohteeksi varsinkin 

pohjoisella pallonpuoliskolla, jossa viljelyolosuhteet ovat rajoittuvat 

kesäkuukausille. Perinteisen metsäteollisuuden valtamaissa bioetanolia on 

kaavailtu osaksi tehokasta metsäteollisuus osaamista. Merkittävin ero bioetanolin 

valmistusprosessissa puuaineesta on hydrolyysivaiheessa, jossa kuidut 

hydrolysoidaan sokereiksi. Puukuitujen, selluloosan ja hemiselluloosan, 

hydrolysointi on haastavaa vaadittavan tehokkuuden saavuttamiseksi kulujen silti 

pysyessä alhaisena. Sokeriruokoon ja maissin verrattuna suurin haaste puu-

bioetanolin valmistuksessa löytyy hydrolysoinnista. Sokeriruo’olle hydrolysointia 

ei vaadita ollenkaan ja maissin kohdalla hydrolyysivaiheen kustannukset jäävät 

murto-osaan puuraaka-aineeseen verrattuna [4]. Puun hydrolysoinnin suuret 

kustannukset selittyvät pitkälti sen sidosaineen, ligniinin, aiheuttamista 

ongelmista hydrolysoinnissa. Puu täytyykin esikäsitellä ligniinin pehmittämiseksi 

ja kuituaineen vapauttamiseksi. Lisäksi hemiselluloosat aiheuttavat vaikeuksia 

niiden pilkkoutuessa glukoosin ohella myös muiksi monosakkarideiksi, kuten 

ksyloosiksi, mannoosiksi, arabinoosiksi ja galaktoosiksi. [2]  

Puupohjaisten biomassojen kohdalla yksi varteen otettava vaihtoehto on paperi- ja 

kartonkijätteen käyttö etanolin valmistukseen [24–25]. Tällöin paperi tai kartonki 

on jo kerran läpäissyt käsittelyvaiheen ja puun rakenne on rikottu. Paperin 
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laadusta ja käytetystä raaka-aineesta riippuen myös ligniini ja hemiselluloosa 

pitoisuudet ovat alhaisemmat kuin raakapuulla. Tämä vähentää olennaisesti 

esikäsittelyn tarvetta ja helpottaa selluloosan hydrolyysiä. Erityisesti perinteisestä 

sulfaattisellusta valmistetut paperit sisältävät vain vähän ligniiniä ja valkaistulla 

sulfaattisellulla on lisäksi alhainen hemiselluloosa pitoisuus. Mekaanisesti 

valmistetut puupitoiset paperit, kuten sanomalehti ja kirjapaperit, sisältävät vielä 

suuren osan puun komponenteista ja näillä ligniini pitoisuus voi hyvinkin olla 30 

%:a. [24] 

Hydrolyysivaihe toteutetaan nykypäivänä hyvin usein entsyymikäsittelyllä sen 

tarjoamien mahdollisuuksien myötä. Hydrolyysissä lämpötila pysyy alhaisena ja 

pH lähellä neutraalia aluetta 4 ja 5 välillä. Suurimmaksi haasteeksi ovatkin 

nousseet entsyymien korkeat kustannukset ja pilkkoutumiseen kuluva aika [4]. 

Entsymaattisessa hydrolyysissa entsyyminä käytetyin ja tehokkaimmaksi todettu 

on sellulaasientsyymi. Sellulaasi on luontainen entsyymi ja se valmistetaan sieni- 

ja bakteeririkasvustoista, joista käytetyimmät ovat Trichoderma reesei ja 

Cellulomonas fimi. Usein sellulaasientsyymit ovat sekoitus useammasta sieni- ja 

bakteerilajikkeesta, jolloin niiden tehokkuutta saadaan parannettua ja tehtyä 

spesifisempiä entsyymejä kyseiseen käyttötarkoitukseen [10]. 

Prosessia kehiteltäessä ja säästöjä haettaessa entsyymien tehokkuuden 

parantaminen onkin etusijalla. Tehokkuuden parantamiseksi on olemassa kaksi 

suuntausta; raaka-aineen esikäsittely helpommin hydrolysoituvaan muotoon 

entsyymien kulutuksen laskemiseksi tai entsyymien kierrättäminen prosessissa. 

Puu-biomassojen kohdalla esikäsittelyä tarvitaan myös ligniinin poistamiseksi. 

Tällöin samalla selluloosan pinta-alaa voidaan lisätä ja selluloosan 

huokosrakennetta avata ligniiniä poistuttaessa. Näin ollen vähemmällä 

entsyymimäärällä päästäisiin samaan loppusaantoon [10]. Entsyymien kierrätys 

on myös varteen otettava vaihtoehto erityisesti kierrätyskuitubiomassaa 

käytettäessä. Sellulaasientsyymit säilyttävät osan aktiivisuudestaan vielä käytön 

jälkeenkin ja käyttämällä apukemikaaleja, kuten Polysorbaattia eli 

polyoksietyleenisorbitaanimono-oleaatti, niiden aktiivisuutta voidaan ylläpitää 

[26]. Entsyymien kierrätyksen ohella itse entsyymien tehokkuuden parantaminen 
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on vaihtoehto kulujen pienentämiseksi. Eri lajikkeista valmistetut 

sellulaasientsyymit reagoivat ja pilkkovat selluloosaa hieman eri tavalla. [6] 

4.1 Esikäsittely 

Esikäsittelyn tarkoituksena on siis murtaa puun rakenne ja pilkkoa 

selluloosakiteitä (kuva 3). Selluloosa on kiteisen rakenteensa ansiosta pakkautunut 

tiukkaan ja hydrolyysissä on vaikea päästä käsiksi sisimpiin 

selluloosamolekyyleihin. Kun kiderakenne saadaan murrettua esikäsittelyssä, 

päästään itse hydrolyysissä entsyymeillä käsiksi suurempaan pinta-alaan ja 

selluloosan pilkkominen helpottuu. [27]  

Kuva 3. Hydrolyysin esikäsittelyn vaikutus puun rakenteeseen [26] 

Esikäsittely menetelmät voidaan jakaa fysikaalisiin ja kemiallisiin menetelmiin. 

Ihanteellisen esikäsittelymenetelmän täytyy rikkoa puun rakenne ja pilkkoa 

hemiselluloosaa sokereiksi aiheuttamatta kuitenkaan haitallisten polymeerien 

syntymistä. Esikäsittelyn tarkoituksena on minimoida prosessikuluja, joten se 

tulisi lisäksi suorittaa mahdollisin pienellä energian ja kemikaalien kulutuksella 

[4].  

Esikäsittelyssä menetelmistä höyrykäsittely on perinteisin tapa avata selluloosan 

rakennetta ja sitä käytetään paljon perinteisen metsäteollisuuden puolella. Lisäksi 
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sen tapahtuminen alkalisissa olosuhteissa (AFEX, Ammonia Fiber Explosion) 

parantaa esikäsittelyn tehokkuutta. Tämä onnistuu kuitenkin vain osana 

suurempaa tehdaskompleksia, sillä höyryn valmistus vain esikäsittelyä varten 

nostaisi kuluja merkittävästi [4]. Toinen perinteinen menetelmä on happokäsittely 

osana hydrolyysiä. Sen heikkoutena on kuitenkin hemiselluloosan 

pilkkoutumistuotteiden toimiminen inhibiittoreina varsinaisessa entsymaatisessa 

hydrolyysiprosessissa [10]. 

Jätepaperin kohdalla esikäsittelyn tarpeellisuudesta on ristiriitaisia mielipiteitä. 

Kuitumassa on käynyt jo kertaalleen läpi mekaanisen tai kemiallisen käsittelyn, 

joten esikäsittelyllä ei saavuteta enää merkittävää hyötyä. Erilaiset 

paperinvalmistuksessa käytettävät kemikaalit ja täyteaineet vaikuttavat toki 

prosessin kulkuun, mutta niiden määrä on melko vähäinen [4]. Toki 

kierrätyspaperille perinteisiä käsittelymenetelmiä, kuten flotaatiota 

musteenpoistoon ja jätemassan kuidutusta voisi käyttää parantamaan hydrolyysin 

tehokkuutta.  

Jätepaperin kohdalla on perinteisten esihydrolysointimenetelmien 

kustannustehokkuuden alhaisuuden takia alettu tutkia aivan uusia vaihtoehtoja. 

Potentiaalisena vaihtoehtona on esiin noussut otsonin käyttö jäännösligniinin 

poistamiseksi. Otsoni on yleinen valkaisukemikaali myös mekaanisen massan 

valkaisussa kloorin käytön vähentymisen jälkeen ja näin ollen sen käytöstä on 

kokemuksia jo entuudestaan. Otsonin etuna on sillä suoritettavan käsittelyn 

nopeus. Jo puolentunnin käsittelyllä ligniini pitoisuus saadaan puolittumaan, mikä 

on merkittävä edistys erityisesti ligniinipitoisilla painopapereilla. Myös 

valkaisemattomalla sellulla korkeat ligniinipitoisuudet saadaan tiputettua jopa 

neljäsosaan lyhyellä käsittelyllä. Otsonikäsittely vaatii jälkikäsittelyn laimealla 

natriumhydroksidilla ja ionivaihdetulla vedellä. Otsonikäsittelyn avulla saadaan 

kuitenkin merkittävästi parannettua selluloosan pinta-alaa ja huokoskokoa sekä 

lisättyä entsymaattisen hydrolysoinnin tehokkuutta [24]. Menetelmä toimisi 

erityisesti otsonia entuudestaan käyttävän laitoksen yhteyteen sijoitettavassa 

biojalostamossa. 
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4.2 Entsyymit 

Sellulaasientsyymejä tuotetaan sienimikrobeilla ja bakteereilla. Sellulaasit ovat 

usein sekoitus useammasta entsyymistä ja selluloosia pilkkoakseen sellulaasin 

tulee sisältää vähintään kolmea entsyymiä hydrolyysiprosessissa. 

Endoglukanaasit, sellobiohydrolaasit ja -glukosidaasit pilkkovat yhdessä 

selluloosaa ja välituotteena syntyviä sellobiooseja. Jokaisella näistä on oma 

tehtävä prosessissa. Endoglukanaasit pilkkovat selluloosaketjuja katkoen 

vetysidoksia kiteisten selluloosan alkeisfibrillien välistä. Sellobiohydrolaasit 

pilkkovat puolestaan selluloosaketjujen päistä kahden glukoosimonomeerin pätkiä 

eli nimensä mukaisesti sellobiooseja. Sellobiohydrolaasin sijaan voidaan käyttää 

myös exoglukanaaseja, jotka toimivat sellobiohydrolaasin tavoin. -glukosidaasit 

viimeistelevät hydrolyysin pilkkoen sellobiooseja glukoosiksi. Mikäli käytetty 

raaka-aine sisältää selluloosan lisäksi hemiselluloosia, tulee sellulaasientsyymin 

sisältää vielä muita hemiselluloosaketjun pilkkomiseen tarkoitettuja entsyymejä. 

[10] 

Selluloosia ja yleisesti lignoselluloosia pilkkomaan on olemassa useampia 

kaupallisia sellulaasientsyymejä. Näistä käytetyimmät ovat Novozymesin 

entsyymit, joita on käytetty paljon selluloosapohjaisen bioetanolin tutkimuksissa. 

Novozymesin ohella Genencor on suuri entsyymejä valmistava ja kehittävä yritys. 

Entsyymien kohdalla kehitys on ollut nopeaa ja tavoitteena onkin alentaa kalliiden 

entsyymien kulutusta sokerien tuotannossa. 

4.2.1  Cellic® CTec2 & HTec2 

CTec2 & HTec2 ovat Novozymesin uusimmat kaupalliset entsyymit selluloosan 

ja hemiselluloosien hydrolysoimiseksi. Ne ilmestyivät markkinoille vasta vuoden 

2010 aikana. CTec2 on tehokas sellulaasi pilkkomaan selluloosaa ja se sisältää 

tarvittavat entsyymit prosessin toimimiseksi. Sen avulla saadaan vähennettyä 

entsyymin annostusta. Lisäksi CTec2 mahdollistaa hydrolyysin toteuttamisen 

aikaisempaa korkeammassa kiintoainepitoisuudessa. HTec2 on vastaavasti 

valmistettu pilkkomaan tehokkaasti hemiselluloosia ja sitä voidaan käyttää 
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tarpeen vaatiessa CTec2:n rinnalla hemiselluloosia pilkkomaan. Uudet CTec2 ja 

HTec2 korvaavat Novozymesin aikaisemmat vastaavat entsyymit CTec ja HTec. 

[28] 

4.2.2 Accellerase® 1500 

Accellerase® 1500 on Genencorin markkinoilla oleva sellulaasientsyymi 

selluloosan hydrolysoimiseksi. Accellerase® 1500 on edullinen kaupallisessa 

tuotannossa oleva entsyymi. Se pilkkoo tehokkaasti biomassan sisältämät 

selluloosat ja hemiselluloosat. Se toimii useille eri biomassoille ja soveltuu 

käytettäväksi myös samanaikaisessa hydrolyysissä ja fermentoinnissa. 

Accellerase® 1500 annostus on karkeasti 0,5-0,25 millilitraa kiloa biomassaa 

kohti. [29] 

4.3 Entsyymien kierrätys 

Bioetanolin valmistuksessa ratkaiseva kohta on hydrolyysissa, kun syntyneet 

sokerit rajoittavat saantoa heikentäen entsyymin tehokkuutta. Tämä ongelma on 

ratkaistu yhdistämällä hydrolyysi ja fermentointi, jolloin syntyneet sokerit 

fermentoidaan suoraan etanoliksi ja entsyymien tehokkuus ei heikkene 

merkittävästi. Vaihtoehtona on erottaa sokerit hydrolyysivaiheessa tai sen jälkeen 

ultrasuodatuksen avulla ja parantaa näin ollen entsyymien tehokkuutta. Samalla 

entsyymien kierrätys nousee houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. [6] 

Hydrolyysiprosessin tehostamiseksi prosessivirtojen kierrättäminen on noussut 

esille yhtenä vaihtoehtona kustannustehokkuuden parantamiseksi. Kalliin 

entsyymin tehokkaampi käyttöaste on saanut suunnittelemaan myös entsyymien 

kierrätystä prosessissa. On todettu, että sellulaasi- ja sellubioosientsyymi 

säilyttävät jopa yli 70 % aktiivisuudestaan käytön jälkeen. [26] 

Hydrolyysivaiheen jälkeen tapahtuva sokerien erotus ja epäpuhtauksien sekä 

inhibiittoreiden poistaminen tehostaisi myös fermentointivaihetta. Sokerien 

erottaminen ultrasuodatuksella kierrättämällä hydrolyysiliuosta olisi yksi 
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varteenotettava vaihtoehto. Tällöin myös sellulaasientsyymien käyttö tehostuisi 

sen kiertäessä prosessissa. Lisäämällä suodatusvaiheeseen ennen ultrasuodatusta 

mikrosuodin poistamaan suuret kiintoainepartikkelit, entsyymien talteenotto tulee 

myös mahdolliseksi. Tällöin ultrasuodatuksen tehtävänä on erottaa sokerit 

entsyymeistä. Kiintoaineen poistaminen etukäteen helpottaa myös itse suodatusta 

ja vähentää likaantumista. Entsyymien talteenottoa ja uudelleenkäyttöä 

hankaloittaa sen osittainen sitoutuminen kiintoaineeseen, mikä heikentää sen 

saantoa. Kiintoaineeseen sitoutuneet entsyymit menettävät samalla tehonsa 

selluloosan pilkkomiseksi sokereiksi. [30-32]  

Knutsen et. al. [31] ovat tutkineet hydrolyysin ja entsyymien käyttäytymistä 

laboratoriomittakaavassa suodattamalla glukoosia hydrolyysiliuoksesta 

parantaakseen entsyymien tehokkuutta. Kuvassa 4 on esitetty suodatuksella 

aikaan saatu vaikutus sokerien saannossa. Kokeissa oli käytetty 

vakuumisuodatusta sokerien erottamiseksi lietteestä. Tämän lisäksi entsyymien 

sitoutumista kiintoaineeseen pyrittiin vähentämään pesemällä suodatuksessa saatu 

kiintoainekakku ennen hydrolyysiin palauttamista. Tällöin ainakin osa 

entsyymeistä saatiin irrotettua ja palautettua niiden aktiivisuus. Kokeissa oli 

testattu myös vakuumisuodatuksen mahdollisesti läpäisseiden entsyymien 

erottamista ultrasuodatuksen avulla ja siitä saatavaa hyötyä.  
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Kuva 4. Sellulaasin hydrolysoituminen glukoosiksi käyttäen syntyneiden 
sokerien erotukseen kolmea eri suodatus menetelmää. Glukoosin 
suodatus tehtiin 4 ja 8 päivän kohdalla hydrolysoinnin 
aloittamisesta. Lisäksi ohessa tehtiin vertailuhydrolyysi ilman 
glukoosin erotusta. Biomassan määrä oli vakio kaikissa kokeissa ja  
biomassana käytettiin maissia.  [31] 

Kokeissa on selvästi todistettu glukoosin inhibitoivan entsyymien toimintaa. 

Tuloksista on havaittavissa myös entsyymien sitoutuvan kiintoaineeseen 

menettäen näin aktiivisuutensa. Kiintoainekakun pesun avulla saadaan 

parannettua huomattavasti sokerien saantoa. Kahdessa vaiheessa tapahtuva 

sokerien erotus entsyymien kierrättämiseksi ei nostanut saantoa merkittävästi, 

mikä herättää kysymyksen entsyymien kierrätyksen kannattavuudesta. Tällöin ei 

toki suoritettu kiintoaineen pesua entsyymien aktiivisuuden palauttamiseksi. 

Kiintoaineeseen tarttumisen lisäksi entsyymit voivat hyvinkin tarttua myös 
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ultrasuodatuksessa kalvojen pinnalle, mikä heikentää kierrätyksen tehokkuutta. 

[31] 

Pinta-aktiivisten apuaineiden, polysorbaattien, käyttö apuaineena hydrolyysissä on 

todettu parantavan entsyymien tehoa. Lisäksi entsyymien teho säilyy paremmin 

niiden kierrätystä ajatellen. Polysorbaatit, joita käytetään kostutusaineina, 

emulgaattoreina ja lisäämään liukoisuutta, vaikuttavat sellulaasientsyymiin estäen 

sen sitoutumisen kiintoaineeseen. Jo pieni määrä polysorbaatia parantaa 

sellulaasien kestävyyttä ja estää niitä sitoutumasta. Polysorbaattien tehokkuutta on 

tutkittu erityisesti ligniinipitoisten biomassojen kohdalla. Entsyymien 

kierrättämisen lisäksi myös polysorbaatti on mahdollista kierrättää prosessissa. Se 

on reagoimaton yhdiste joka säilyttää ominaisuutensa ja on näin ollen mahdollista 

käyttää myös yhdistetyssä sokeroinnissa ja fermentoinnissa. Yleisimmät 

polysorbitaalit tunnetaan myös kaupallisella nimellä Tween. [26] 

5 Sokerien suodatus 

Sokerien suodatus entsymaattisesta hydrolyysistä on vaihtoehtoinen tapa vähentää 

sokerien muodostumisesta aiheutuvaa hydrolyysin hiipumista. Hydrolyysissä 

muodostuvat sellubioosit ja glukoosi toimivat sellulaasientsyymin inhibiittoreina, 

joten sokerien muodostus pysähtyy niiden saavuttaessa tasapainon. Ongelman 

ratkaisuksi on kehitetty hydrolyysiin yhdistetty sokerien fermentointi etanoliksi, 

jolloin sokerit ovat vain välituote ja fermentoituvat heti etanoliksi. Hydrolyysin 

sekaan lisätään tällöin hiivasoluja. [10]. 

Samanaikaisesti tapahtuvalla sokerien hydrolysoimisella ja fermentoimisella on 

etunsa varsinkin inhibiittoreiden vähentyessä. Lisäksi tällöin laitoksen rakennus 

kustannukset pienentyvät, kun erillistä fermentointi laitteistoa ei tarvitse rakentaa. 

Samanaikaista hydrolyysia ja fermentoimista voikin kutsua vaivattomaksi tavaksi 

nostaa hydrolyysin sokerisaantoa. Haittapuolena prosessin lämpötilassa joudutaan 

tällöin tekemään kompromisseja ihanneolosuhteista, kun hydrolyysin lämpötila 

tulisi olla noin 50 astetta ja fermentoinnissa alhaisempi, noin 35 astetta. Lisäksi 
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etanoli lopputuotteena toimii sokerien tavoin entsyymien inhibiittorina. Etanolin 

hydrolyysiä rajoittava vaikutus ei ole yhtä suuri kuin sokerien. [8,10]. 

Sokerien erottaminen ultrasuodatuksella tarjoaa toisen, joskin vähemmän tunnetun 

menetelmän tehostaa entsymaattista hydrolyysiä. Tällöin sokerit voidaan erottaa 

kalvosuodatuksen avulla, joko moduuleilla, jotka on upotettu hydrolyysisäiliöön, 

tai hydrolyysiä seuraavaa suodatinyksikköä käyttäen. Hydrolyysin yhteydessä 

tapahtuva suodatus tarjoaa myös mahdollisuuden entsyymien kierrätykseen ja 

lietteen erottamisen seoksesta. [33] 

Suodatuksessa mahdollisuuksia on monia ja erityisesti entsyymien kierrätystä 

ajatellen kaksivaiheinen suodatus sokerien erottamiseksi on houkuttelevin 

vaihtoehto. Tällöin ensimmäisessä vaiheessa erotetaan sakea liete, jolloin sokerit 

ja entsyymit jatkavat toiseen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa suoritetaan sokerien 

erotus ja entsyymit voidaan kierrättää takaisin hydrolyysiin. Prosessina tämä on 

houkutteleva, mutta siitä saatava hyöty laitteistojen hankkimisen jälkeen ei 

välttämättä ole merkittävä. Entsyymien hinta on ajanut etsimään vaihtoehtoisia 

ratkaisuja entsyymien kierrättämiseksi. Selluloosapohjaisen bioetanolin 

valmistuksen yleistymisestä johtuvaa entsyymien halpeneminen on jo alkanut, 

mikä vaikuttaa haluun entsyymien kierrättämiseksi. Tällöin käytetyn entsyymin 

kierrättämisestä saatava hyöty ei välttämättä ole enää niin merkittävä. [31]  

5.1 Menetelmät sokerien erottamiseksi 

Sokerien erottaminen hydrolyysistä tehdään ultrasuodatuksen avulla. Sokerit 

läpäisevät ultrasuodatuskalvon, mutta sieni- ja bakteerisoluista valmistetut 

entsyymit jäävät hydrolyysiin (kuva 5) [32]. Sokerien suodattaminen 

hydrolyysistä voi tapahtua joko kierrättämällä hydrolyysiliuosta ulkoisen 

suodattimen läpi tai käyttämällä upotettavaa suodatinta. Upotettavista 

suodattimista onttokuitusuodattimet ja levysuodattimet soveltuvat käytettäviksi 

kiintoaineen erottamiseen nesteestä. Upposuodattimien yleisin käyttökohde on 

ollut vedenpuhdistuksessa. Niillä on suuri suodatuspinta-ala ja niillä saavutetaan 
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korkea hygieniataso vedenpuhdistuksessa, mutta ne soveltuvat käytettäväksi myös 

monissa muissa kemianteollisuuden laitoksissa. [34] 

Kuva 5. Eri suodatusmenetelmien erotuskyky ja huokos- tai 
 katkaisukoko.[34] 

Upposuodattimet soveltuvat käytettäväksi huokoisina mikro- ja ultrasuodattimina 

ja näin ollen ne toimivat myös sakeiden lietteiden suodattamiseen.  

5.1.1 Onttokuitusuodattimet 

Onttokuitusuodattimet koostuvat nimensä mukaisesti ontoista kuiduista joiden 

läpi suodatus tapahtuu. Teollisuudessa onttokuitusuodattimia käytetään yleisesti 

kirkkaiden suodosten puhdistamiseen. Kuidut ovat yleensä joko pakattuna 

moduuleihin, jolloin ne pysyvät orientoituneina toisiinsa nähden, tai 

vaihtoehtoisesti upotettuna säiliöön vapaana nippuna. Suodatus onttokuitujen 

avulla voi tapahtua syöttövirran tullessa kuitujen sisäpuolelle tai ulkopuolelle 

(Kuva 6). Säiliöön upotettavat moduulit toimivat imupaineen avulla, jolloin 

permeaatti imetään kuitujen läpi eli tällöin suodatus tapahtuu kuidun ulkopuolelta 

sisälle. Kuidut ovat halkaisijaltaan vain 0,5 millimetristä 3 millimetriin. 

Yleisimmät käyttökohteet ovat juomaveden puhdistuksessa ja lääketeollisuudessa. 

[34-36] 
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Kuva 6. Onttokuitusuodattimilla suodatus tapahtuu kuituseinän läpi. Virtaus 
voi olla joko sisältä ulos tai ulkoa sisään käyttökohteesta riippuen 
[37] 

Moduulit voidaan sijoittaa joko pysty- tai vaakatasoon. Onttokuitusuodattimia 

voidaan käyttää ultrasuodatusta vaativissa puhdistustehtävissä teollisuudessa 

rakentamalla rinnakkaisia moduuleita, jolloin kapasiteettia saadaan nostettua. 

Suodattimet toimivat joko ristivirtasuodattimina tai säiliöön upotettavina 

moduuleina. Ristivirtamoduuleissa paine-ero ajaa suodatusta ja puhdas suodos 

kulkeutuu kalvoseinämän läpi permeaattiin. Uppomoduuleissa puolestaan 

suodatus tapahtuu imupumpun avulla aikaansaadun paine-eron avulla. 

Upposuodattimien käyttöä sakeampien lietteiden suodattamiseksi on tutkittu 

paljon uusien käyttökohteiden löytymiseksi. [34-35,38] 

Onttokuitusuotimien etuna on niiden tarjoama suuri suodatuspinta-ala verrattuna 

moniin muihin suodattimiin. Kuitujen pinta-alaa pystytään lisäämään kuidun 

pinnan mikrorakennetta muokkaamalla. Kuidun huokoisuutta pystytään myös 

säätelemään pinnoitteiden ja huokoskoon avulla (Kuva 7). Yleisiä 

onttokuitusuodattimien materiaaleja ovat polysulfoni (PSf, polysulfone), 

polyeetterisulfoni (PES, polyether sulfone) ja polyeetteri-imidi (PEI, polyether 

imide). Lisäksi onttokuidut voivat olla valmistettu useammasta kerroksesta, 

jolloin eri kerroksissa voidaan käyttää eri polymeerejä. Tällöin saadaan muovattua 

käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvia suodattimia. [35,39-40] 
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Kuva 7.  Poikkileikkauskuva ultrasuodatukseen tarkoitetusta onttokuidusta. 
[41] 

Suodatinkuitujen rakenne vaihtelee käyttökohteesta riippuen. Kuitujen 

halkaisijalla, pituudella ja seinämän huokoskoolla on suuri vaikutus oikeaa 

suodatinvaihtoehtoa valittaessa. Fane et al. [35] ovat tutkineet 

onttokuitusuodattimien rakenteen vaikutusta saavutettuun vuohon. Kokeissa oli 

käytetty biomassana hiivalietettä ja suodatus oli toteutettu 

poikittaisvirtaussuodattimia sekä uppomoduuleita käyttäen. Kokeissa havaittiin 

ohuiden kuitujen toimivan paremmin sakeaa suodosta suodatettaessa. Tällöin 

suodatukseen tarvittava paine-ero ei nouse suureksi ja kuitujen halkaisijan 

kasvattamisesta saatava hyöty ei ole kovinkaan suuri. Sama pätee kuitujen 

pituuden kohdalla, sillä lyhyemmillä kuiduilla saadaan parempi hyöty. Kyseisessä 

tutkimuksessa Kuitujen optimaaliseksi kooksi saatiin onttokuidun sisähalkaisija 

0,2 – 0,35 millimetriin ja pituus 0,5 – 3 metriin. Tutkimuksissa kuituja 

puhdistettiin käyttämällä vastavirta pesua. Syöttämällä suodattimen pohjalle 

ilmakuplia ehkäistiin kiintoaineen kerrostumista kuitujen pinnalle.  

Ilmakuplien käyttö onttokuitusuodattimien ja vastaavien upposuodattimien 

puhtaana pitämiseksi on todettu tehokkaaksi tavaksi parantaa niiden vuota. Serra 

et al. [37] tutkivat ilmakuplien vaikutusta vastavirtapesun tehokkuuteen todistaen 

suodatuksen kapasiteetin lisääntyvän ja vastavirtapesuun käytettävän ajan 

pienenevän olennaisesti. Ilmakuplat sekä estävät lian tarttumisen että helpottavat 

vastavirtapesussa tarttuneen lian poistumisessa suodattimen pinnoilta.  
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5.1.2 Levysuodattimet 

Levysuodattimia käytetään onttokuitusuodattimien tavoin yleisesti 

vedenpuhdistuksessa. Levysuodattimet ovat nimensä mukaisesti levymäisiä, 

kahdesta membraanikalvosta ja niiden välissä olevasta välilevystä koostuvia 

suodatinyksiköitä (Kuva 8). Välilevyn tarkoituksena on erottaa suodatinkalvot 

toisistaan ja antaa permiaattivuolle tilaa kalvojen välissä. Levysuodattimet ovat 

yleisesti moduuleina, jolloin yksi moduuli koostuu useammasta yksittäisestä 

suodatinlevystä. Levysuodattimia voidaan käyttää säiliöön upotettavina 

moduuleina tai erillisissä suodatinyksiköissä. 

 

Kuva 8.  Levysuodattimien rakenne. [36] 

Ultrasuodatinlevyjen materiaaleina käytetään onttokuitusuodattimien tavoin 

huokoisia polymeerikalvoja. Levysuodattimet ovat usein jäykkiä kehikon sisään 

rakennettuja levyjä, jolloin myös keraamisten suodatinkalvojen käyttö on 

mahdollista. Kalvojen materiaali, paksuus ja huokoskoko vaihtelevat 

käyttötarkoituksesta riippuen suuresti ja oikean kalvotyypin löytäminen vaatii 

aikaa ja kokeita. [34,36] 

Levysuodattimien etuna on niiden vähäinen likaantuminen moduuleissa. Jäykät 

levysuodattimet pysyvät paikallaan ja niiden etäisyys toisistaan pysyy vakiona. 
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Tällöin likaantuminen on tasaista ja puhdistus vastavirtauksen avulla onnistuu 

pienellä paineella. Suodatuksessa levyjen rakenne joutuu kuitenkin kovan 

rasituksen jäykän rakenteen takia. Paineen avulla tapahtuvan ultrasuodatuksen 

kohdalla levysuodattimet pyrkivät painumaan kasaan kiintoaineen kasaantuessa 

suodatinkalvolle. Tulevaisuudessa huokoisen ja kestävän kalvojen väliin tulevan 

materiaalin löytäminen parantaisi huomattavasti levysuodattimien käyttöä 

sakeiden suodosten suodattamiseksi. Välilevyn materiaalina on käytetty erilaisia 

yksinkertaisia kankaita ja muovikudoksia. Doyen et. al. [42] ovat tutkimuksissaan 

etsineet materiaalia, joka kestäisi paremmin välilevyyn kohdistuvan paineen 

vaikutuksen. Mahdollinen vastaus on löytynyt komposiittimateriaalista 

valmistetuista monikerroskankaista, joissa huokoinen sisäkerros on päällystetty 

lujuutta antavilla pintakerroksilla. Tällöin pintakerrokset antavat koko rakenteelle 

sen tarvitseman jäykkyyden ja rakenne pysyy huokoisena. 

Levysuotimille on vastavirtapesun ohella mahdollista käyttää ulkoista paineiskua 

pinnan puhtaana pitämiseksi. Moduuleissa paineisku voidaan aiheuttaa levyjen 

välissä pyörivällä siivekkeellä [36]. Upotettavissa moduuleissa ulkoisen 

paineiskun käyttäminen ei tule useinkaan kysymykseen. Onttokuitusuodattimien 

tavoin ilmakuplien käyttö likaantumista estämään on varteenotettava vaihtoehto. 

Pystysuoraan sijoitetuissa upposuodattimissa ilmakuplat saavat aikaan virtauksen 

levyjen välissä ja kuljettavat kiintoaineen pois vastavirtapesun yhteydessä. [43] 

5.1.3 Kalvojen likaantuminen 

Suodatinpintojen likaantuminen on väistämätön ongelma. Kalvosuodatuksessa 

likaantuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Konsentraatiopolarisaatio aiheuttaa 

molekyylien ja kiintoaineen konsentroitumista kalvon pinnalle heikentää vuota 

kalvon läpi suodatuksen aikana. Konsentraatiopolarisaatio tasaantuu nopeasti, 

mutta aineensiirtovastus kasvaa suodatuksen jatkuessa alentaen permeaattivuota. 

Tämä johtuu konsentraatissa olevien liuenneiden ja kolloidisten aineiden 

tarttumisesta kalvon pinnalle, jotka aiheuttavat kalvon likaantumista. Tällöin 

puhutaan kalvon foulaantumisesta. Foulantit voivat aiheuttaa vuon heikkenemistä 

jo pienissä määrissä ja eivät ole täten riippuvaisia konsentraatiosta. Foulantit 
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kiinnittyvät kalvon pintaan joko fysikaalisen- tai kemiallisen sidoksen avulla. 

Kalvon foulaantuminen voidaan havaita mittaamalla vesivuo ennen ja jälkeen 

suodatusta. Kuvassa 9 on esitetty konsentraatiopolarisaation ja foulaantumisen 

vaikutus kalvon permeaattivuohon. [34] 

Kuva 9.  Konsentraatiopolarisaation ja foulaantumisen vaikutus kalvon 
 permeaattivuohon. [34] 

Foulaantumisen estäminen on huomattavasti vaikeampaa verrattuna 

konsentraatiopolarisaatioon. Muodostuneen kiintoainekakun puhdistaminen 

onnistuu yksinkertaisesti vastavirtauksen avulla tasaisesti toistuvalla syklillä.  

Fuolanttien sitoutuminen kalvon pinnalle aiheuttaa kuitenkin ongelmia kalvon 

puhdistamisessa. Lisäksi ultra- ja mikrosuodatuksessa foulaantumisessa 

kolloidiset partikkelit tukkivat huokoset, jolloin vastavirtapesun tehokkuus laskee.  

Membraanien likaantumista voidaan vähentää joko fysikaalisin tai kemiallisin 

keinoin. Uppomoduuleja käytettäessä suodattimen pinnalle voidaan luoda virtaus 

esimerkiksi ilmakuplien avulla, jolloin konsentraatiopolarisaatio vähenee. 

Tehokkaimmaksi tavaksi likaantumisen estämiseksi ja vähentämiseksi on 

uppomoduulien kohdalla todettu perinteinen vastavirtapesu, jonka avulla huokoset 

saadaan pidettyä puhtaana. Myös vastavirtapesun kohdalla ilmakuplien avulla 

aikaansaatu virtaus parantaa pesun tehokkuutta. Lisäksi käytettävästä suodoksesta 

riippuen voidaan käyttää erilaisia likaantumista vähentäviä kemikaaleja. Myös 

suodatusolosuhteita, kuten pH:ta ja lämpötilaa muuttamalla voidaan vähentää 

kalvojen likaantumista. 
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5.2 Suodattimen valinta 

Suodatin moduuleita valitessa jokaisen suodatintyypin kohdalla on omat 

haasteensa. Levy- ja onttokuitusuodattimien kohdalla likaantuminen, 

puhdistaminen, pakkaustiheys ja kustannukset eroavat suuresti. Kuvasta 10 

voidaan havaita miten molemmilla on omat hyvät puolensa. 

 Putkimoduuli levymoduuli spiraalimoduuli kapillaarimoduuli onttokuidut 

pakkaustiheys matala  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  erittäin korkea 

investointi kulut suuri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pieni          

liikaantuminen vähäinen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  erittäin suuri 

puhdistuvuus hyvä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  huono 

käyttökulut suuret - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pienet 

membraanin 
vaihtaminen kyllä/ei kyllä/ei ei ei ei 

Kuva 10.  Upotettavien membraanisuodattimien hyvä ja huonot puolet [34] 

Onttokuitumoduulien käyttöä sokerien erottamiseksi hydrolyysilietteestä 

puoltavat niiden edulliset käyttökustannukset ja soveltuminen erityisesti 

uppomoduuleiksi. Onttokuitujen kohdalla ongelmaksi nousee niiden liikkuminen 

toisiinsa nähden, joka on väistämätöntä ohuille ja pitkille kuiduille. Lisäksi 

suuresta pakkaustiheydestä johtuen niiden puhtaanapito on haastavaa kiintoaineen 

pakkautuessa kuitujen keskelle. Levysuodattimien etuna on ehdottomasti niiden 

vähäisempi likaantuminen ja helpommin onnistuva puhdistaminen niiden jämäkän 

rakenteen ansiosta. Uppomoduuleina levysuodattimet eivät kuitenkaan hyödy 

symmetrisestä rakenteestaan levyjen pinnalla tapahtuvan virtauksen puuttuessa. 

Tasaisen levypinta ja tasakokoiset levyjen välit moduuleissa pysyvät 
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ristivirtasuodattimissa tehokkaasti puhtaana. Säiliöön upotettuina virtaus jää pois 

ja pintojen puhtaanapito on haastavampaa. [36] 

Onttokuiduilla saatava suuri suodatuspinta-ala on suuri etu muihin vastaaviin 

suodatintyyppeihin nähden. Lisäksi onttokuidut ovat verrattain edullisia. Niiden 

pituutta ja halkaisijaa muuttamalla saadaan parannettua suodatuksen tehokkuutta 

käyttökohteesta riippuen. 

6 Prosessin inhibiittorit 

Prosessin eri vaiheissa suurimman haasteen tuovat itse prosessissa syntyvät 

tuotteet niiden toimiessa inhibiittoreina prosessia heikentäen. Kun haluttu tuote 

vaikuttaa negatiivisesti prosessin kulkuun, lähtökohta ei ole helpoin mahdollinen. 

Entsyymien käyttäytyminen prosessissa täytyy hallita toimivan prosessin 

takaamiseksi. Sen lisäksi, että syntyneet sokerit rajoittavat entsyymien toimintaa, 

entsyymit hankaloittavat myös sokerien suodattamista hydrolyysiprosessista. 

Entsyymit ovatkin ratkaisevassa asemassa niiden aiheuttaessa kalvojen 

foulaantumista. Lisäksi entsyymit sitoutuvat kiintoaineeseen menettäen 

tehokkuuttaan sokerien pilkkomiseksi. [4,8] 

Raaka-aineen mukana prosessiin tulee myös lukuisia mahdollisesti ongelmia 

aiheuttavia yhdisteitä. Käytettäessä kartonkia selluloosan osuus on kuitenkin suuri 

verrattuna esimerkiksi paino- ja toimistopapereihin. Kartongin valmistuksessa 

käytettävät kemikaalimäärät ovat verrattain vähäisiä ja niiden vaikutuksia 

hydrolyysissä ja sokerien suodatuksessa on melko vaikea erotella. Täyteaineiden 

osuus paperiteollisuuden tuotteissa on kuitenkin nousussa ja niiden vaikutus 

suodatukseen täytyy huomioida erityisesti niiden pienen partikkelikoon takia. 

Lisäksi mahdolliset muovipäällysteiden mukana tulevat muovipolymeerit voivat 

aiheuttaa ongelmia niin hydrolyysissä kuin fermentoinnissakin. Raaka-aineen 

spesifisyys nouseekin tässä vaiheessa esille yhtenä ratkaisevana tekijänä. Mikäli 

käytettävä raaka-aine on kuluttajilta kerättävää kartonkijätettä, sen koostumus 

vaihtelee huomattavasti kuten myös mahdollisten inhibiittoreiden määrä. Näin 

ollen on lähes mahdotonta tietää ennalta, miten suureen rooliin raaka-aineen 
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mukana tulevat kemikaalit ja lisäaineet nousevat prosessin toimivuutta ajatellen. 

[1,18] 

Selluloosapohjaisen bioetanoliprosessin kannalta raaka-aineen mukana tulevat 

mahdolliset inhibiittorit ovatkin siis toissijainen ongelma. Toimivan ja 

kannattavan prosessin kehittämiseksi entsyymien tehokkuuden lisääminen ja 

sokerien erotuksen tehokkuus ovat ensisijainen tutkimuskohde.  

KOKEELLINEN OSA 

7 Työn tarkoitus 

Kokeellisessa osassa perehdyttiin kalvosuodatuksen käyttömahdollisuuksiin 

bioetanolin valmistusprosessissa. Työssä keskityttiin selvittämään upotettavien 

membraanimoduulien käyttöä sokerien erottamiseen sakeasta hydrolysaatista ja 

verrattiin niiden käyttömahdollisuuksia perinteiseen painesuodatukseen. Kokeissa 

käytettiin jätekartongista entsymaattisesti hydrolysoitua biomassaa. 

Sokerien erotuksen lisäksi keskityttiin selvittämään saadun hydrolysaatin 

konsentroimista kalvosuodatuksen avulla kiinnittäen huomiota erityisesti 

upotettavien membraanimoduulien ja painesuodatuksen mahdollisesti 

aiheuttamiin eroihin.  

8 Materiaalit ja menetelmät 

8.1 Hydrolysaatti 

Työssä käytetty hydrolysaatti valmistettiin kartonkijätteestä käyttäen 

Novozymesin sellulaasi (CTec2) ja hemisellulaasi (HTec2) entsyymejä. 

Hydrolyysipanokset tehtiin pilot-mittakaavassa sekoitusreaktorin yhden 
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hydrolyysipanoksen tilavuuden ollessa noin 100 litraa. Hydrolyysi suoritettiin 

vakiolämpötilassa ja –pH:ssa hydrolyysiajan ollessa 72 tuntia.  

Hydrolyysi suoritettiin 7 % kiintoainepitoisuudessa. Ennen varsinaisen 

hydrolysoinnin aloittamista pH säädettiin entsyymien toiminnan tehostamiseksi 

noin 5:een käyttäen rikkihappoa. Entsyymien annostusta varten tulee tietää raaka-

aineen selluloosapitoisuus, joka oletettiin tarkan arvon puuttuessa 50 %:iin. 

Sellulaasientsyymiä käytettiin hydrolyysissa entsyymivalmistajalta saatujen 

tietojen pohjalta 140 ml/kg selluloosaa ja hemisellulaasientsyymiä 28 ml/kg.  

Hydrolyysin raaka-aineena käytettiin kierrätyskartonkia. Kartonki koostui 

pääasiassa ruskeasta aaltopahvista, josta osa oli päällystetty hyvän painopinnan 

saamiseksi. Lisäksi painovärejä oli havaittavissa osassa kartonkia. Kartonkijätteen 

puhtaus oli myös hieman kyseenalaista. Kartongin seasta löytyi pieniä määriä 

muovia ja kiviä.  

Kartonki oli valmiiksi pientä silppua, joten se ei vaatinut esikäsittelyä ennen 

hydrolysointia. Suurin osa aaltopahvin sisältämistä kuiduista on uusiokuituja ja 

käynyt näin ollen läpi paperinvalmistusprosessin jo useaan kertaan, mikä 

helpottaa niiden hajoamista hydrolyysissä. Lisäksi aaltopahvin sidosaineena 

käytetään pääasiassa tärkkelyspohjaisia massa- ja pintaliimoja, jotka hajoavat 

hydrolyysissä helposti. 

8.2 Kalvot 

Työssä käytetyt upposuodatusmoduulit olivat Kubota Membranes valmistamia 

mikrosuodatuskalvoja. Suodatinkalvon huokoskoko on välillä 0,2-0,4 µm. Kalvot 

on valmistettu klooratusta polyeteenistä. 

Sokerien konsentroimisessa verrattiin aluksi neljää eri kalvoa sopivan 

löytämiseksi. Käytetyt kalvot olivat Dow FilmTecTM:n valmistamat NF-90 ja NF-

270, GE Osmonicsin Desal-5 DL ja Trisepin XN45. Kalvoista NF-90, NF-270 ja 
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XN45 otettiin tasokalvorullasta, kun Desal-5 DK kalvot puolestaan leikattiin 

spiraalielementistä.  

Työssä käytetyille kalvoille ei suoritettu erillistä esikäsittelyä, kalvoja ainoastaan 

liotettiin vedessä vuorokausi ennen suodatusten aloittamista.  

Taulukko I. Valmistajien ilmoittamia kalvojen ominaisuuksia.  

 
Dow 

FilmTecTM 
NF-90 

Dow 
FilmTecTM 

NF-270 

GE 
Osmonics 

Desal-5 DL 

Trisep 

XN45 

Tukimateriaali Polysulfoni Polysulfoni polysulfoni polysulfoni ja 
polyesteri 

Pintamateriaali Polyamidi Polyamidi Polyamidi Aromaattinen 
polyamidi 

Lämmönkestävyys 45 oC 45 oC 50 oC 45 oC 

Jatkuva pH:n 
kesto 2-11 3 - 10 2 - 11 2 – 11 

max käyttöpaine 41 bar 41 bar 82 bar 14 bar 
(suositus) 

katkaisukoko 150-300 
g/mol 

200-400 
g/mol 

150-300 
g/mol n.200 g/mol 

 

8.3 Suodatinlaitteistot 

Työssä käytettiin sokerien erottamiseksi hydrolysaatista upotettavia Kubota 

membraani moduuleja. Kyseinen pilot-mittakaavan Kubota laitteisto on 
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rakennettu Lappeenrannan Teknillisellä Yliopistolla alustaviin kokeisiin 

uppomoduuleilla. Vertailuna Kubota suodatetulle hydrolysaatille käytetään Larox 

PF 0.1 painesuodattimella (kuva 11) suodatettua hydrolysaattia.  

 
Kuva 11. Larox PF 0.1 painesuodatin 

Suodatettujen sokereiden konsentrointi suoritetaan DSS Labstak M20-

suodattimella, joka soveltuu lisäksi erinomaisesti kalvojen vertailuun sopivan 

kalvon löytämiseksi.  

8.3.1 Kubota suodatin 

Kubota Membranes Ltd. on keskittynyt jätevesien käsittelyn parantamiseen niin 

yhteiskunnallisten kuin teollisten jätevesien osalta. Kubota Membranes on 

perustettu 1989 ja se on ollut upotettavilla levysuodattimilla mukana kasvavilla 

jätevesien käsittelymarkkinoilla membraanibioreaktoreiden kehittämisestä saakka. 

Upotettavien levysuodattimien vahvuutena on niiden soveltuminen myös pienen 

mittakaavan laitteistoihin.  

Kubota suodatinlaitteisto koostuu useasta suodatinlevystä, jotka ovat asetettu 

rinnakkain noin 0,5 mm välein. Työssä käytetyn levyn suodatus pinta-ala on noin 

0,116 m2. Käytetty laitteisto koostuu kolmesta suodatinlevystä, jolloin suodatus 

pinta-alaksi tulee 0,35 m2. Kuvassa 12 on havainnekuva käytetystä 

suodatinlevystä. 
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Kuva 12. Kubotasuodattimen suodatinlevy. /44/ 

Työssä käytetyn suodatinastian tilavuus oli noin 15 litraa ja pinnan-korkeuden 

säätö tapahtui laitteistossa manuaalisesti hydrolysaattia lisäämällä. Suodatus 

tapahtuu vakuumisuodatuksena imupumpun avulla ja imupumppuna toimii 

Watson & Marlow 505Di -letkupumppu, jolla pystyy säätelemään pumpun 

imutehoa kierrosnopeutta muuttamalla. Koelaitteistossa kaikki kolme 

suodatinlevyä on kytketty rinnan yhteen samaan imupumppuun. Laitteiston 

virtauskaavio on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13.  Suodatuksissa käytetyn Kubota suodatinlaitteiston virtauskaavio.  

Suodatinkalvojen puhtaanapito uppomoduuleissa toteutetaan vastavirtapesuna 

kalvon likaantumisen aiheuttaman imupaineen noustessa liian suureksi. Moduulin 

ja pumpun väliin asennettu paineanturi pysäyttää automaattisesti suodatuksen ja 

käynnistää vastavirtapesun. Vastavirtapesun pituutta ja pumpun tehoa on 

mahdollistaa säätää sopivan tehokkuuden löytämiseksi. Lisäksi koelaitteessa 

pumpun askellusta on mahdollista muuttaa nopeamman ja tehokkaamman 

paineenvaihtelun saamiseksi. Vastavirtapesun ohella kalvopintojen likaantumista 

pyritään vähentämään ilmasekoituksen avulla. Suodatin astian pohjassa olevista 

ilmarei’istä ilmakuplat ohjataan suodatinmoduulien väliin, jolloin ilmakuplat 

aikaansaavat sekoituksen kalvojen pinnalle. Tämä parantaa sekä suodatuksen että 

vastavirtapesun tehokkuutta pitäen moduulien väliin jäävän raon auki. 

8.3.2 DSS-suodatin 

Kalvojen vertailu ja hydrolysaatin konsentrointi suoritettiin DSS LabStak® M20-

suodatin laitteistolla. Suodatin mahdollistaa yhden tai useamman kalvon 
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tutkimisen yhtä aikaa. Useampaa kalvoa käytettäessä permeaatit on mahdollista 

kerätä erikseen kultakin kalvolta, mikä mahdollistaa kalvojen vertailun 

samanaikaisesti. Konsentrointeja suoritettaessa laitteiston kapasiteettia saadaan 

lisättyä kalvoja lisäämällä, jolloin permeaatit kerätään yhteen. Konsentraatti 

saadaan kaikilta kalvoilta yhdessä.   

Suodatus pinta-ala riippuu laitteessa olevien kalvojen määrästä ja vaihtelee 0,036 

m2:stä 0,72 m2:iin. Suodattimeen on mahdollista asettaa samanaikaisesti 

maksimissaan 20 kalvoa. Kalvot ovat laitteessa asennettu sarjaan, jolloin 

ensimmäisen kalvon konsentroitu retentaatti johdetaan seuraavalle kalvolle, mutta 

suuresta virtausnopeudesta johtuen voidaan kuitenkin tuloksia käsitellä kuin 

kalvot olisivat rinnakkain suodatuksessa.  Suodatinlaitteiston virtauskaavio on 

esitetty kuvassa 14. 

 
Kuva 14. Suodatuskokeissa käytetyn DSS LabStak® M20 suodattinlaitteiston 
 virtauskaavio. Virtauskaaviossa on esitelty kaksi suodatin kalvoa, 
 joilta permeaatit kerätään talteen erikseen. 

DSS LabStak® M20-suodatin soveltuu lisäksi erinomaisesti 

konsentrointisuodatuksiin sen mahdollistaessa käyttö korkeissa paineissa. suurin 

käyttöpaine laitteella on noin 50 bar:ia, mutta tarpeen painetta voi nostaa aina 70 
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bar:iin. Suodattimella virtausnopeus voidaan suodatuksesta riippuen säätää 0,5-1 

m/s. Paineen ja virtausnopeuden säätö laitteessa tapahtuu muuttamalla pumpun 

pyörimisnopeutta ja konsentraattivirrassa olevan venttiilin avulla.  Lisäksi 

suodatuslämpötilaa pystyy säätämään suodatuksen vaatimalle tasolle syöttösäiliön 

lämmityksen ja syöttövirran lämmönvaihtimen avulla. Suodatin sallii lämpötilan 

noston aina 75 oC:n.  

Kalvot ovat suodattimessa päällekkäin ladottuna. Permeaatit kerätään laitteistosta 

permeaattilevyiltä, jonka molemmilla puolilla on samanlainen membraanikalvo. 

Permeaattilevyjen väliin laitetaan virtauksen jakolevyt, joka nimensä mukaisesti 

jakaa virtauksen tasaisesti kalvoille. Kaikkia membraanikalvoja vasten tulee olla 

jakolevy, eli syntyvän suodatinpakan alimmainen ja päällimmäinen levy on tällöin 

jakolevy. Kalvojen asettaminen suodattimeen sarjassa aiheuttaa suodattimessa 

kalvoille tulevan paineen laskevan virtauksen edetessä kalvolta toiselle. Sarjassa 

alimmaisena, lähimpänä syöttöä, olevan kalvon paine on hieman seuraavaa kalvoa 

korkeampi. Paine-eron muuttuminen suodattimen sisällä vaikuttaa erityisesti 

kalvoja vertailtaessa.   

8.4 Käytetyt analyysimenetelmät 

Työssä analysoitiin hydrolysaatista sokeri-, kiintoaine- ja tuhkapitoisuuksia 

mahdollisten eroavaisuuksien sekä muutosten havaitsemiseksi. 

Kiintoainepitoisuuksia analysoidessa suodattimena käytettiin Whatman GF/A 

suodattimia. Tuhkapitoisuuksia määritettäessä lämpötila säädettiin 500±5 oC 

standardin mukaisen 550±5 oC sijasta karbonaatin palamisen estämiseksi. Lisäksi 

osasta näytteitä mitattiin pH ja sähkönjohtokyky mahdollisten muutosten 

havaitsemiseksi. 

Sokereiden analysoimiseen käytettiin työssä Antron-rikkihappo-menelmää, jonka 

avulla saadaan selvitettyä kokonaissokeripitoisuudet näytteille. Menetelmässä 

rikkihappo muuttaa hiilihydraatit furfuraaliksi tai hydroksimetyylifurfuraaliksi, 

jotka kondensoituvat antronin kanssa reagoidessaan sinivihreäksi yhdisteeksi, joka 



41 

 

absorboi valoa aallonpituudella 620 nm. Määritysmenetelmä on kuvattu 

liitteessä I.  

Lisäksi monosakkaridien analysoimiseen käytettiin HPLC:tä (High Pressure 

Liquid Chromatography) ja siinä erityisesti sokereille tarkoitettua Metacarb 87P 

lyijykolonnia (pituus 300 mm, halkaisija 7,8 mm ja tilavuus 20,0 µL). Kolonnin 

lämpötila oli 80 °C ja eluenttina kolonnissa käytettiin vettä 0,4 l/min. 

Tunnistamiseen käytettiin RI (Refractive index)-detektoria. 

9 Mittaukset 

Suodatuksissa käytettiin kolmea hydrolysaattipanosta. Kaikki hydrolysaatti erät 

valmistettiin käyttäen samaa raaka-aine erää ja entsyymimäärät sekä 

kiintoainepitoisuudet pysyivät vakiona. Erona ensimmäisen hydrolysaatti 

panoksen välillä kahteen seuraavaan oli sekoitusreaktori, joka vaihtui sekoittimen 

epäsopivuuden takia kesken työn.  

9.1 Hydrolysaatin suodatukset upposuodattimella 

Sakean hydrolysaatin esisuodatus suoritettiin työssä käyttämällä Kubota 

Memranesin uppomoduulisuodatinta. Suodatuksia tehtiin eri hydrolysaattierillä, 

tutkien vastavirtapesun ja ilmasekoituksen vaikutusta suodattimen tehokkuuteen. 

Lisäksi pyrittiin optimoimaan pumpun tehokkuutta suodatuksen ja vastavirtapesun 

aikana muuttamalla pumpun kierrosnopeutta, -askellusta ja vastavirtapesun 

kestoa.  

Suodatukset pyrittiin tekemään suodatus lämpötilan ja hydrolysaatin tilavuuden 

pysyessä vakiona. Tällöin suodatukset olisivat verrannollisia toisiinsa nähden ajan 

funktiona. Työn aikana vastavirta pesun kanssa oli lisäksi ongelmia laitteiston 

kokoamisvaiheessa tapahtuneen kytkentä virheen vuoksi, mistä johtuen vastavirta 

pesu saatiin toimimaan vasta työn kolmatta hydrolysaatti erää suodatettaessa. 

Taulukossa II on esitetty Kubota suodattimella suoritetut mittaukset. 
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Taulukko II. Suoritettujen ubotasuodatuksien tiedot 

Hydrolysaatti 1. panos 2. panos 3. panos 

Suodatus erä 1. 2. 3. 4. 5. 

Suodatusaika 
[min] 30 70 60 50 90 

Lämpötila 
[oC] 19 19 25 25 25 

Syöttö [kg]* 
 18 22 40 31 40 

Kalvojen 
puhtaanapito - ilma** 

ilma**, 
vastavirtapesu 
15 min välein 

ilma**, 
vastavirtapesu 
15 min välein 

ilma**, 
vastavirtapesu 
10 min välein 

Pumpun teho 
[rpm] 90 90 130 130 130 

Pesun teho 
[rpm] - - 130 130 130 

Pesun kesto [s] - - 15 10 15 

Pumpun 
askelus 
pesussa 
[rpm/s] 

- - 1:1 1:1 5:1 

*  Syöttö kaikissa suodatuksissa alussa 15 kg ja pinnan korkeus pidettiin vakiona niin kauan kuin 
raaka-ainetta riitti, minkä jälkeen pinta alkoi hiljalleen vajota. 

** Suodatuksissa käytetty ilmasekoitus oli 18 l/min.  

9.2 Konsentrointisuodatukset 

Ennen varsinaisten konsentrointien aloittamista suoritettiin vertailu sopivan 

nanosuodatuskalvon löytämiseksi. Suodatukset tehtiin painetta muuttaen ja 

mittaamalla jokaisessa paineessa vuo ja sokeriretentio. Vertailu toteutettiin 

molemmilla sekä Kubota- että painesuodatetulla hydrolysaatilla. Lisäksi testattiin 

kalvojen käyttäytymistä konsentroitaessa hydrolysaattia käyttämällä 

painesuodatettua hydrolysaattia. 

Sopivan kalvon löydyttyä esisuodatetulla hydrolysaatilla suoritettiin konsentrointi 

ensin vakiopaineessa käyttäen sekä Kubota- että painesuodatettua hydrolysaattia. 

Lopuksi suoritettiin esisuodatuksen aiheuttamien erojen havaitsemiseksi 

konsentrointi molemmilla hydrolysaateilla suodatuksen aikana painetta tasaisesti 
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nostamalla. Suodatuksissa nuodatettiin samaa rutiinia suodatusajan, syötön 

tilavuuden ja paineen nostamisen kanssa mahdollisten erojen ilmenemiseksi. 

10 Tulokset ja tulosten tarkastelu 

Työssä tehtiin suodatuskokeita sekä uppomoduuli– että DSS-suodattimella. 

Uppomoduulisuodattimena käytetyn Kubotalaitteiston suodatuskokeiden tulokset 

ovat esitetty liitteessä II. DSS-suodattimella tehtyjen kalvojen vertailukokeiden ja 

sokerien konsentrointikokeiden tulokset ovat esitetty liitteissä III-V. 

10.1  Hydrolysaatin esisuodatus uppomoduulilla 

Kubota uppomoduulilla suodatuksissa keskityttiin lähinnä vertaamaan saatua 

hydrolysaattia painesuodatettuun hydrolysaattiin. Työn aikana opeteltiin 

laitteiston käyttöä, mikä hieman hankaloitti johdonmukaisen tutkimuksen 

tekemistä. Tämän takia suodatuksissa kiinnitettiinkin huomiota erityisesti 

kalvojen likaantumiseen sekä vastavirtapesun ja ilmasekoituksen toimivuuteen 

kalvojen puhtaana pitämiseksi. Hydrolysaatin upposuodatuksissa käytettiin 

samoja kalvoja koko työn ajan. Suodatusten välissä kalvot tarvittaessa pestiin 

käyttämällä 1,5 % Ultrasil 110 pesuliuosta. Tämän lisäksi moduuleja säilytettiin 

vedessä, etteivät kalvopinnat päässeet kuivumaan suodatusten välisenä aikana. 

Suodatusten aluksi ajettiin pieni hydrolysaattierä, jonka avulla testattiin laitteiston 

soveltuvuutta ja toimivuutta sakean hydrolysaatin suodattamiseen. Suodatus 

toteutettiin ilman vastavirtapesua ja ilmasekoitusta. Saadut vuon arvot (kuva 15) 

olivat lupaavia varsinkin, kun kalvojen ja laitteiston soveltuvuus prosessiin oli 

epävarmaa.   
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Kuva 15. Suodatus ilman vastavirtapesua tai ilmasekoitusta. Mittaus; 
 Pumpun teho 90 rpm, lämpötila 19 oC, syöttö 18 kg ja 
 suodatusaika 30 min.  

Ilmasekoituksen puuttuminen aiheuttaa kuitenkin kiintoaineen laskeutumista 

suodattimessa mikä puolestaan lisää pohjaan asennettujen suodatin moduulien 

tukkeutumista. Ilmasekoituksen käyttöönoton myötä vuo parani merkittävästi ja 

tehokkaampi hydrolysaatin talteenotto tuli mahdolliseksi suodatuksen onnistuessa 

korkeammassa kiintoainepitoisuudessa (kuva 16).  Suodatuksessa syötön 22 

kg:sta sakeaa hydrolysaattia saatiin talteen noin 12 kg puhdasta hydrolysaattia 

ennen vuon hiipumista, kun vastaavasti ilman ilmasekoitusta 18 kg:sta saatiin 

talteen vain reilu 5 kg.  
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 Kuva 16.  Kubota suodatus ilmasekoitusta käytettäessä. Mittausolosuhteet; 
 Pumpun teho 90 rpm, lämpötila 19 oC, syöttö 22 kg, ilmasekoitus 
 18 l/min ja suodatusaika 70 min.  

Ilmasekoituksen ongelmaksi havaittiin sakeuden noustessa kuitenkin sen 

kanavoituminen vai yhteen tai kahteen kalvoväliin, jolloin muut kalvopinnat 

tukkiutuvat nopeasti. Toisaalta samalla sekoituksen tehokkuus nousee auki 

pysyvissä väleissä suuremman ilmamäärän virratessa läpi. Tämä edesauttaa 

erityisesti suodatuksen loppuvaiheessa vuon tasoittumisen ja mahdollistaa 

hydrolysaatin tehokkaan talteenoton.  

Vastavirtapesun käyttöönotto suodatuksissa ei ollut aivan yksinkertaista. 

Hydrolysaatin korkeasta sakeudesta johtuen automaattisesti imupaineen noustessa 

käynnistyvän vastavirtapesun tehokkuus ei enää riittänyt puhdistamaan kalvoja 

tarpeeksi. Tällöin imupaine ei laske juurikaan pesun vaikutuksesta, mikä aiheuttaa 

pesun käynnistymisen heti uudelleen. Pesun käynnistävän paineen lasku ja pesun 

pidempi kesto auttaa aluksi, mutta sakeuden noustessa ongelma palaa ja 

suodattimen ohjaus aloittaa vastavirtapesun yhä nopeammin. Automaattisen 

vastavirtapesun käytön ongelmat johtuvat pääasiassa pienestä panostoimisesta 

suodatinastiasta, jossa sakeus nousee erityisen nopeasti. Lisäksi suodattimessa 
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kaikki kolme uppomoduulia on kytketty yhteen pumppuun, mikä estää niiden 

pesemisen yksitellen. Erilliset imupumput mahdollistaisivat pidemmän pesuajan 

käytön ilman, että suurin osa suodatettu hydrolysaatti ajetaan takaisin 

suodattimeen. 

Vastavirtapesun vaikutusta vuon arvoon tutkittiin suorittamalla manuaalinen pesu 

aina 15 minuutin välein ja mittaamalla vuo paineen tasaannuttua. Kuvaajissa 17 ja 

18 on etsitetty vastavirtapesun vaikutus vuon arvoon. Erona suodatusten välillä oli 

pesun kesto, joka tiputettiin 15 sekunnista 10 sekuntiin, mahdollisimman pienen 

hydrolysaattihävikin mahdollistamiseksi. Tämän ei kuitenkaan havaittu 

vaikuttavan juurikaan suodatusten kulkuun. Lisäksi suodatuslämpötila pyrittiin 

nostamaan lähemmäs hydrolysointilämpötilaa, mutta suodatinastian materiaalin 

tehokkaasta lämmön eristämisestä johtuen lämpötila päätettiin pitää 25 oC:ssa.  

 Kuva 17.  Kubota suodatus ilmasekoitusta ja vastavirtapesua (15 min välein) 
 käytettäessä. Mittausolosuhteet; pumpun teho 130 rpm, lämpötila
 25 oC, syöttö 40 kg, ilmasekoitus 18 l/min, vastavirtapesun kesto 
 15 s suodatusaika 60 min. Talteen otettu permeaatti 25 kg. 
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 Kuva 18.  Kubota suodatus ilmasekoitusta ja vastavirtapesua (15 min välein) 
 käytettäessä. Mittausolosuhteet; pumpun teho 130 rpm, lämpötila 
 25 oC, syöttö 31 kg, ilmasekoitus 18 l/min, vastavirtapesun kesto 
 10 s ja suodatusaika 50 min. Talteen otettu permeaatti 19 kg. 

Suodatukset noudattavat odotettua käyrää ja vuon arvo pysyy tyydyttävällä tasolla 

vielä suodatuksen loppuvaiheessa sakeuden noustessa. Tästä voidaan siis päätellä 

vastavirtapesun toimivan ja vähentävän kalvojen likaantumista. Vastavirtapesun 

kohdalla törmätään kuitenkin ilmasekoituksen aiheuttamaan ongelmaan eli pesu 

kohdistuu vain niihin väleihin mitkä pysyvät auki ilmasekoituksen kanavoituessa 

niihin. Yhden pumpun painaessa hydrolysaattia takaisin päin kaikille moduuleille, 

niin odotetusti se tulee läpi siitä missä on pienin vastus.  

Suodatusten aikana havaittiin paineen nousevan tasaisesti vastavirtapesusta 

huolimatta. Pesun vaikutus on siis hyvin lyhytaikaista. Pesun tehokkuutta voisi 

parantaa joko pesuaikaa pidentämällä tai pesuveden tasaisemmalla jakautumisella 

moduulien välillä.  

Vastavirtapesun vaikutusta vuohon kokeiltiin parantaa vielä tiivistämällä pesujen 

väliä 15 minuutista 10 minuuttiin (kuva 19). Samalla vastavirtapesun kesto 

nostettiin takaisin 15 sekuntiin ja pumpun askellus 5 rpm/s sekä suodatus että pesu 

vaiheessa. Merkittävää eroa aikaisempaan ei kuitenkaan havaittu ja suodatusta 
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jatkettaessa aikaisempaa pidemmälle imupaine jatkaa nousuaan oletetusti 

sakeuden kasvaessa. 

 
Kuva 19. Kubota suodatus ilmasekoitusta ja vastavirtapesua (10 min välein) 
 käytettäessä.  Mittausolosuhteet; pumpun teho 130 rpm, lämpötila
 25 oC, syöttö 40 kg, ilmasekoitus 18 l/min, vastavirtapesun kesto 
 15 s suodatusaika 90 min. Talteen otettu permeaatti 27 kg. 

Kubotasuodatuksia tehtäessä havaittiin, että permeaatti pysyy tasalaatuisena läpi 

suodatuksen. Suodatuksen alussa ja lopussa otettujen näytteiden välillä sokeri- ja 

kiintoainepitoisuuksien arvot eivät poikkea toisistaan, vaikka hydrolysaatin sakeus 

kasvaa. Suodatetun hydrolysaatin puhtaana pysymistä suodatuksen 

loppuvaiheessa on helpottamassa suodatin kalvon pinnalle syntyvä kiintoaine 

kerros, joka toimii myös omalta osaltaan suodattimena. 

Entsyymien käyttäytyminen suodatuksissa jäi vaille varmistusta 

analyysimenetelmien puutteen vuoksi. Entsyymien kierrättämisestä tehtyihin 

tutkimuksiin [30, Steele et.al] verraten entsyymien erottamiseen tarvitaan 

ultrasuodatuskalvo, joten 0,4 µm huokoskooltaan oleva mikrosuodatinkalvo 

päästää entsyymit lävitseen. Käytössä olleet upposuodattimet eivät siis 

oletettavasti sovellu entsyymien talteenottoon ja entsyymit päätyvät permeaattiin 

yhdessä sokereiden kanssa. 
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Kalvojen likaantuminen suodatusten aikana oli runsasta ja likaantumisen aiheutti 

pääasiassa kiintoaine, joka kerääntyi kalvon pinnalle. Kalvon pysyvää 

foulaantumista tapahtuu vain vähän, joten suodatusten välissä kalvojen 

puhdistamiseen riittää pelkkä vesi. Vesivuon arvot ennen ja jälkeen suodatuksen 

on esitetty taulukossa III. 

Taulukko III. Kubota suodattimen vesivuon arvot ennen ja jälkeen  
 suodatuksen. 

 
Vuo, [kg/m2h] Paine, [bar] 

ennen 141,8 0,12 

jälkeen 135,0 0,18 

 

Suodatuksissa käytettiin koko ajan samoja kalvoja, minkä takia moduuleja pestiin 

useampaan otteeseen käyttäen ultrasil 110 pesuliuosta. Kalvoja säilytettiin lisäksi 

vedessä yhteensä 4 kuukautta työtä tehdessä. Työn aikana ennen suodatuksia 

mitatut vesivuot on esitetty kuvassa 20. 

  
Kuva 20. Kubota suodatuksien vesivuot ennen suodatuksia. Mittausolosuhteet; 
 lämpötila 25 oC  ja ilmasekoitus 18 l/min. 
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Saadut vesivuonarvot kasvavat työn aikana mikä viittaa kalvon pinnalla 

tapahtuviin muutoksiin esimerkiksi emäksisten pesujen vaikutuksesta. Suodatetun 

permeaatin kiintoainepitoisuuksissa ei kuitenkaan havaittu muutosta. 

Työtä tehtäessä on suoritettu esitettyjen tulosten lisäksi myös pienempiä 

suodatuksia, jotta sokerien konsentrointia varten saatiin tarpeeksi raaka-ainetta. 

Näitä suodatuksia käytettiin hyödyksi laitteiston asetuksien säätöön ja varsinaisten 

suodatusolosuhteiden optimointiin. Suodatuksia ei dokumentoitu, mutta niistä 

kerättiin havaintoja, joita käytettiin hyödyksi tuloksia analysoitaessa ja 

jatkotutkimusehdotuksia pohtiessa. 

10.2  Kalvojen vertailu 

Ennen hydrolysaatin konsentroinnin aloittamista suoritettiin vertailu mahdollisten 

kalvojen välillä sopivan löytämiseksi. Vertailu suoritettiin sekä kubota- että 

painesuodatetulla hydrolysaatilla. Tällöin saatiin jo kokemusta esisuodatuksen 

aiheuttamista eroista hydrolysaatin konsentroitumisessa. 

Kalvojen vertailu suoritettiin kierrättämällä konsentraattia ja permeaattia, jolloin 

hydrolysaatin konsentraatio pysyi vakiona. Suodatuksen aikana painetta nostettiin 

tasaisin välein noin 2-3 bar:ia kerrallaan ja mitattiin vuot arvot niiden 

tasaannuttua. Vuon arvoissa Kubota- ja painesuodatetun välillä ei havaittu 

juurikaan eroa (kuvat 21 ja 22). Kaikki kalvojen vertailemiseksi tehdyt 

suodatukset suoritettiin käyttämällä samoja kalvoja, mikä selittää vuon laskemisen 

Kubota- ja painesuodatetun hydrolysaatin välillä kalvojen likaantumisesta 

johtuen. 



51 

 

Kuva 21. Mitatut vuon arvot Kubotasuodatetulla hydrolysaatilla paineen 
 funktiona. Mittausolosuhteet; virtausnopeus 0,8 m/s ja lämpötila 
 45 oC. 

Kuva 22. Mitatut vuon arvot painesuodatetulla hydrolysaatilla paineen 
 funktiona. Mittausolosuhteet; virtausnopeus 0,8 m/s ja lämpötila 
 45 oC. 

Vuon ohella kalvojen retentio ominaisuudet ovat kiinnostava tekijä sopivaa 

kalvoa valittaessa. Konsentroidessa sokereita kalvojen retention tulisi olla 

0

20

40

60

80

100

120

6 8 10 12 14 16 18 20

V
uo

 [k
g/

m
2h

]

Paine [bar]

NF90

NX-45

NF270

Desal DK

0

20

40

60

80

100

120

6 8 10 12 14 16 18 20

V
uo

 [k
g/

m
2h

]

Paine [bar]

NF90

XN45

NF270

Desal DK



52 

 

mahdollisimman korkea, jolloin sokereiden hävikki prosessissa olisi 

mahdollisimman pieni. Kalvoa valittaessa joudutaankin tekemään kompromisseja 

suuren vuon ja korkean retention välillä, sillä yleisesti suuremman vuon omaavat 

kalvot ovat huokos- ja katkaisukooltaan suurempia, mikä tarkoittaa useampien 

sokerimolekyylien virtaamista kalvon läpi permeaattiin.  

Sokeriretentio määritettiin eri paineessa mitatuille näytteille käyttämällä Atron-

rikkihappo menetelmää. Sokeriretentio määritykset tehtiin työn tässä vaiheessa 

vain Kubotasuodatetuille näytteille analyysien kestosta johtuen (kuva 23). 

Suodatusten aikana konsentraatioita seurattiin kuitenkin käyttämällä 

refraktometriä, jonka avulla saadaan suuntaa antavia tietoja konsentraation 

muutoksesta. Refraktometrillä havaittiin, ettei eroja sokeriretentiossa paineen 

noustessa kubota- ja painesuodatetun hydrolysaatin välillä ilmene.  

Kuva 23.  Määritetyt sokeriretention arvot Kubotasuodatetulla hydrolysaatilla
 paineen funktiona. Mittausolosuhteet; virtausnopeus 0,8 m/s ja 
 lämpötila 45 oC. 

Painesuodatetulla hydrolysaattilla suoritettiin lisäksi hydrolysaatin konsentrointi 

eri kalvoilla. Konsentrointi suoritettiin paineen ollessa vakio. Konsentroinnin 

aikana seurattiin vuon ja sokeriretention muuttumista eri kalvolla (kuva 24 ja 25).  
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Kuva 24.  Mitatut vuon arvot painesuodatetulla hydrolysaatilla 
 sokerienkonsentraation funktiona. Mittausolosuhteet; virtausnopeus 
 0,8 m/s, lämpötila 45 oC ja paine 18 bar. 

 
Kuva 25.  Määritetyt sokeriretention arvot painesuodatetulla hydrolysaatilla
 sokerikonsentraation funktiona. Mittausolosuhteet; Virtausnopeus 
 0,8 m/s, lämpötila 45 oC ja paine 18 bar. 
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Kuvaajissa 24 ja 25 on käytetty sokerikonsentraation ilmaisemiseen ja 

sokeriretention määrittämiseen refraktometrillä saatuja sokerikonsentraation 

arvoja. Aikaisempien suodatusten perusteella saatiin selville, että refraktometri 

antaa todellisuudessa liian suuren arvon. Todellisuudessa sokereita on vain 62 % 

refraktometrillä saaduista sokereista (Kuva 26). Poikkeama johtuu todennäköisesti 

konsentraatissa olevasta kiintoaineesta, joka konsentroituu sokerien tapaan 

suodatusten edetessä.  

 
Kuva 26. Refraktometrillä saatujen sokerikonsentraatioiden suhde todelliseen, 
 Antron-rikkihappo-menetelmällä saatuun sokerikonsentraatioon 

Suodatusten aikana seurattiin vesivuon muutoksen avulla kalvojen likaantumista. 

Kalvoja pestiin suodatusten välillä vain vedellä ja niitä ei päästetty kuivumaan. 

NF-90, NF-270 ja XN45 likaantuvat suodatusten aikana ja niiden vesivuo putoaa 

suodatusten edetessä, kunnes konsentroinnin jälkeen vesivuossa tapahtuu 

tasoittumista tai jopa pientä nousua. Desal-5:n vesivuo puolestaan paranee 

suodatuksia tehtäessä, mikä aiheuttaa poikkeamaa muihin verrattuna. Kalvoille ei 

suoritettu esikäsittelyä ennen suodatuksia, mutta tulosten perusteella Desal-5 

kalvo olisi saattanut vaatia esikäsittelyn toimiakseen paremmin. Vesivuon arvot 

on esitetty kuvassa 27. 
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Kuva 27. Vesivuon muutos kalvojen vertailun aikana. Mittausolosuhteet; 
 virtausnopeus 0,8 m/s, lämpötila 35 oC ja paine 5 bar. 

Saatujen tulosten perusteella päätettiin konsentrointeihin valita Dow FilmTecTM 

NF-270 kalvo. Sen avulla saavutettiin hyvä vuon arvo ilman sokeriretention 

liiallista heikkenemistä. Toki tavoitteena tulee olla kaikkien sokereiden saaminen 

talteen, mutta tässä vaiheessa tutkimusta yli 90 % sokeriretentio antaa lupaavan 

lähtökohdan.  

10.3  Esisuodatetun hydrolysaatin konsentrointi NF-270 kalvolla 

Konsentrointi suoritettiin ensimmäisessä vaiheessa vakio paineessa. Paine 

päätettiin nostaa aluksi aina 25 bar:iin.  Tällöin permeaattivuo arvoksi saatiin 160 

kg/m2h. Suodatuksissa havaittiin kuitenkin ongelmia kalvon yli vaikuttavasta 

suuresta paine-erosta johtuen (kuvat 28 ja 29). Suodatukset toistettiin sekä Kubota 

että painesuodatetulla hydrolysaatilla mahdollisten eroavaisuuksien löytämiseksi 
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Kuva 28.   Vuon arvot vakiopaineessa suoritetulle hydrolysaatin 
 konsentroinnille sokerikonsentraation funktiona. Mittausolosuhteet; 
 lämpötila 45 oC, virtausnopeus 0,8 m/s, paine 25 bar ja kalvopinta-
 ala 0,072 m2. Syöttö alussa; Kubotasuodatetulle 50 kg ja 
 painesuodatetulle 38 kg. Sokeripitoisuudet mitattu Antron-
 rikkihappo-menetelmällä. 

Kuva 29. Sokeriretentoin arvot vakiopaineessa suoritetulle hydrolysaatin 
 konsentroinnille sokerikonsentraation funktiona. Mittausolosuhteet; 
 lämpötila 45 oC, virtausnopeus 0,8 m/s, paine 25 bar ja kalvopinta-
 ala 0,072 m2. Syöttö alussa; Kubotasuodatetulle 50 kg ja 
 painesuodatetulle 38 kg. Sokeripitoisuudet mitattu Antron-
 rikkihappo-menetelmällä. 
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Suodatusten alussa permeaattivuo laskee rajusti ja hiipuu lopulta lähelle nollaa, 

vaikka sokerikonsentraatio ei ole muuttunut juurikaan. Vuon arvon nopea 

putoaminen johtuu luultavimmin suodatuksissa käytetystä korkeasta paineesta ja 

sen aiheuttamasta suuresta vuon alkuarvosta. Vaikka virtausnopeus suodattimessa 

pysyy vakiona, niin kalvon yli vaikuttava paine-ero aiheuttaa suuren 

konsentraatiopolarisaation kalvon pinnalle, mikä edesauttaa kalvon tukkiutumista 

vuon ollessa yksinkertaisesti liian suuri kyseiselle kalvolle. Pesun avulla vuon 

arvot saadaan palautumaan ja konsentroitumisesta johtuen vuon arvot ovat 

laskeneet suotuisalle tasolle, jolloin konsentrointi korkeassa paineessa onnistuu. 

Konsentraation kasvaessa myös paine ero kalvon yli pienenee osmoottisen 

paineen kasvaessa. Konsentroituneet sokerit aiheuttavat suodatuksen edetessä 

vastapaineen, jossa laimea permeaatti pyrkii osmoosin vaikutuksesta 

vastustamaan suotautumista kalvon läpi. Osmoottinen paine siis kasvaa 

konsentroinnin edetessä, jolloin suodatuksen todellinen paine pienenee laitteiston 

paineen ollessa vakio.  

Eroja suodatusten välillä etsiessä retentio Kubota- ja painesuodatetun välillä on 

poikkeava painesuodatetun päästäessä sokereita läpi huomattavasti enemmän. On 

kuitenkin huomioitava, että suodatuksissa käytettiin eri hydrolyysipanoksissa 

tehtyä hydrolysaattia. Tällöin tulosten vertaaminen toisiinsa on hankalaa. Lisäksi 

konsentraatin määrä suodatusten alussa poikkesi toisistaan ja tästä johtuen 

painesuodatetulla hydrolysaatilla päästiin suhteessa pidemmällä ennen vuon 

hiipumista, mikä selittää sen retention voimakkaan heikkenemisen. 

Kalvojen likaantumisessa toisiinsa nähden havaitaan pieniä eroja vesivuon avulla, 

mutta niiden merkitys on kuitenkin melko vähäistä hydrolysaatin mahdollisista 

eroista johtuen. Suurin huomio keskittyy vesivuon palautumiseen pesun jälkeen, 

joka on molemmilla kalvoilla erittäin hyvää luokkaa. Vesivuot on esitetty kuvassa 

30.  
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Kuva 30. Vesivuon arvot vakiopaineessa suoritetun hydrolysaatin 
 konsentroinnille ennen ja jälkeen. Välissä suoritettu ultrasil pesu 
 1,5% pesuliuoksella, 1 tunti. Mittausolosuhteet; lämpötila 35 oC, 
 virtausnopeus 0,8 m/s, paine 5 bar ja kalvopinta-ala 0,072 m2. 

Vakiopaineessa suoritettujen suodatusten perusteella Kubota- ja painesuodatetun 

hydrolysaatin vertailu päätettiin suorittaa painetta tasaisesti nostamalla. Painetta 

nostetiin suodatusten aikana konsentraation kasvaessa, jotta permeaattivuo saatiin 

pidettyä kohtalaisella tasolla. Lisäksi todellinen paine pysyy kohtuullisena 

painetta nostettaessa tasaisesti, osmoottisen paineen noustessa suodatusten aika 

konsentraation kasvaessa. 

Suodatukset tehtiin noudattaen samaa kaavaa, jossa painetta nostetaan aina tietyn 

ajan kuluessa. Konsentroinneissa kubota- ja painesuodatetun hydrolysaatin määrä 

alussa oli sama, joten suodatusten vertailtavuuden parantamiseksi 

sokerikonsentraation tilalle on vaihdettu volume reduction -arvo, joka ilmaisee 

suodatuksessa syntyneen permeaatin osuutta. Kuvaajissa 31 ja 32 on esitetty vuon 

ja sokeriretention arvot konsentrointien aikana.  
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Kuva 31. Vuon, sokeriretention ja paineen arvot Kubotasuodatetulle 
 hydrolysaatille permeaatin osuuden funktiona. Mittausolosuhteet; 
 lämpötila 45 oC, virtausnopeus 0,8 m/s ja kalvopinta-ala 0,072 m2. 
 Syöttö alussa 31 kg. 

Kuva 32. Vuon, sokeriretention ja paineen arvot painesuodatetulle 
 hydrolysaatille permeaatin osuuden funktiona. Mittausolosuhteet; 
 lämpötila 45 oC, virtausnopeus 0,8 m/s ja kalvopinta-ala 0,072 m2. 
 Syöttö alussa 31 kg. 
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Konsentroinnit kubota- ja painesuodatetulla hydrolysaatilla noudattivat hyvin 

pitkälti samaa kaavaa. Suurin ero suodatusten välillä syntyi konsentroinnin 

loppuvaiheessa, kun retentio alkoi heiketä. Kuvassa 33 on vertailtu sokeriretention 

arvoja suodatusten välillä. Kubotasuodatetulla hydrolysaatilla retentio pysyy 

lopussa konsentraation kasvaessa paremmalla tasolla mikä mahdollistaa 

tehokkaamman sokerien talteenoton ja paremman konsentroitumisen.  

Kuva 33. Sokeriretention arvot kubota- ja painesuodatetulle hydrolysaatille 
 permeaatin osuuden funktiona. Suodatus olosuhteet ovat 
 verrannollisia keskenään. 

Retention heikkeneminen heijastuu myös sokerikonsentraatioon, kun suurempi 

osa sokereita karkaa kalvon läpi permeaattiin. Tästä johtuen kubotasuodatetulla 

hydrolysaatilla saavutetaan korkeampi sokerikonsentraatio, vaikka sen permeaatin 

osuus suodatuksen lopussa jääkin painesuodatettua pienemmäksi niin kuin 

kuvasta 34 havaitaan.  
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Kuva 34. Sokerikonsentraation arvot Kubota- ja painesuodatetulle 
 hydrolysaatille permeaatin osuuden funktiona. Suodatus olosuhteet 
 ovat verrannollisia keskenään. Sokerikonsentraatio on mitattu 
 HPLC:llä glukoosin ja ksyloosin pitoisuuksista.  

Selitystä, miksi painesuodatetulla hydrolysaatilla ei saavuteta samaa 

sokerikonsentraatiota kuin kubotasuodatetulla, ei tuloksista selviä. Molemmilla 

vuon ja sokeriretention arvot ovat alussa samaa luokkaa ja eroja alkaa ilmetä vasta 

suodatusten aikana. Suodatuksiin käytettyjä NF-270 kalvoja käsiteltiin ennen 

suodatuksia samalla tavalla ja kalvot oli otettu samasta kalvorullasta, joten 

kalvosta johtuvat erot voidaan sulkea lähes varmuudella pois.  

Suodatukset onnistuivat kuitenkin hyvin eikä vuon äkillistä putoamista havaittu, 

kuten vakiopaineessa tehdyissä suodatuksissa aikaisemmin havaittiin. Paineen 

nostaminen suodatuksen aikana oli todennäköisimmin tekijä, joka auttoi 

suodatuksien toteuttamiseen ilman ongelmia. Todellinen paine pysyi tällöin 

tasaisena läpi suodatuksien osmoottisen paineen noustessa suodatuksien aikana. 

Osmoottisen paineen nousu suodatuksissa on esitetty kuvaajassa 35.  
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Kuva 35. Osmoottisen paineen kasvaminen Kubota- ja painesuodatetulle 
 hydrolysaatille sokerikonsentraation kasvaessa. Suodatus olosuhteet 
 ovat verrannollisia keskenään. Sokerikonsentraatio on mitattu 
 HPLC:llä glukoosin ja ksyloosin pitoisuuksista. 

Todellinen paine saadaan selville suodatus paineen ja osmoottisen paineen 

erotuksena. Kuvaajasta 35 havaitaan tällöin, että todellinen paine suodatuksen 

aikana nousee alussa saavuttaen huippunsa suodatusten keskivaiheilla ja palaa 

loppuvaiheessa lähes alku tilanteeseensa. Kuvassa esitetty osmoottinen paine on 

sokerikonsentraation avulla laskettu laskennallinen paine, joka ei ota huomioon 

kalvon pinnalla tapahtuvaa konsentraatiopolarisaatiota. Todellinen osmoottinen 

paine on siis suurempi kuin saatu arvo. Osmoottiseen paineeseen vaikuttaa lisäksi 

hydrolysaatissa olevat ionit. Sen vaikutus on kuitenkin melko vähäistä ja voidaan 

jättää huomioimatta tuloksia käsiteltäessä. 

Suodatuksista analysoitiin sokerit aikaisempaa tarkemmin käyttämällä HPLC:tä ja 

siinä erityisesti sokereille tarkoitettua lyijykolonnia. Tällöin saatiin selville 

kokonaissokereiden lisäksi myös glukoosin ja ksyloosin osuus suodatusten aikana. 

Glukoosin ja ksyloosin retentio poikkesi toisistaan merkittävästi glukoosin 

retention ollessa merkittävästi korkeampi. Tämä saa aikaan myös glukoosin 

konsentroitumisen ksyloosia tehokkaammin, jolloin glukoosin osuus 
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lopputuotteessa on alkutilannetta suurempi. Kuvissa 36 ja 37 on esitetty sokerien 

retentiot sekä 38 ja 39 sokerien konsentraatiot suodatuksen edetessä. 

Kuva36. Glukoosin ja ksyloosin sokeriretention arvot kubotasuodatetulle 
 hydrolysaatille kokonaisoskerikonsentraation funktiona. 
 Mittausolosuhteet; lämpötila 45 oC, virtausnopeus 0,8 m/s ja 
 kalvopinta-ala 0,072 m2. Syöttö alussa 31 kg. 

Kuva 37. Glukoosin ja ksyloosin sokeriretention arvot painesuodatetulle 
 hydrolysaatille kokonaisoskerikonsentraation funktiona. 
 Mittausolosuhteet; lämpötila 45 oC, virtausnopeus 0,8 m/s ja 
 kalvopinta-ala 0,072 m2. Syöttö alussa 31 kg. 
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Kuva 38. Glukoosin ja ksyloosin konsentraation arvot Kubotasuodatetulle 
 hydrolysaatille kokonaisoskerikonsentraation funktiona. 
 Mittausolosuhteet; lämpötila 45 oC, virtausnopeus 0,8 m/s ja 
 kalvopinta-ala 0,072 m2. Syöttö alussa 31 kg. 

Kuva 39. Glukoosin ja ksyloosin konsentraation arvot painesuodatetulle 
 hydrolysaatille kokonaisoskerikonsentraation funktiona. 
 Mittausolosuhteet; lämpötila 45 oC, virtausnopeus 0,8 m/s ja 
 kalvopinta-ala 0,072 m2. Syöttö alussa 31 kg. 
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Glukoosin ja ksyloosin konsentroituminen on tasaisesti kasvavaa eikä suuria 

vaihteluita ole havaittavissa. Tuloksista kuitenkin havaitaan ksyloosin retention 

olevan glukoosia alhaisemman. Kuvaajista 38 ja 39 havaitaan lisäksi ksyloosin 

osuuden laskevan konsentrointisuodatusten aikana noin 20 %:sta 15 %:iin 

kokonaissokerimäärästä molemmilla hydrolysaateilla. Ksyloosin osuus 

hydrolysaatissa ja ksyloosin retentiosta johtuva pitoisuuden aleneminen ovat 

yhteneväisiä aikaisempien tutkimuksien kanssa [Sjöde et. al. 45]. Muita 

monosakkarideja ei havaita edes konsentraation kasvaessa. Raaka-aineesta 

riippuen niitä kuitenkin syntyy, mutta määrät ovat erittäin pieniä.  

Suodatusten aikana tapahtuva kalvojen likaantuminen vaihtelee hieman Kubota- 

ja painesuodatetun hydrolysaatin välillä. Kalvojen likaantumiseen vaikuttaa 

kuitenkin kubotasuodatetulla hydrolysaatilla saavutettu suurempi konsentraatio 

kuin painesuodatetun hydrolysaatilla suodatusajan ollessa molemmille sama. 

Vesivuot ennen ja jälkeen konsentroinnin on esitetty kuvassa 40. 

Kuva 40. Vesivuon arvot kubota- ja painesuodatetulla hydrolysaatilla 
 suoritetulle konsentroinnille. Mittausolosuhteet; lämpötila 35 oC, 
 virtausnopeus 0,8 m/s, paine 5 bar ja kalvopinta-ala 0,072 m2. 

Konsentroinnin jälkeen saadut vesivuon arvot poikkeavat toisistaan ja 

Kubotasuodatetulla vesivuon muutos on suurempi. Tämä on kuitenkin 
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selitettävissä juuri konsentroinnin etenemisellä pidemmälle kubotasuodatetulla 

hydrolysaatilla. Vesivuo putoaa kuitenkin molemmilla, painesuodatetulla 70 %:iin 

ja Kubotasuodatetulla 60 %:iin, alkuperäisestä. Kalvoille ei tehty suoritettu 

esikäsittely ja suodatuksen jälkeen kalvot huuhdeltiin vedellä, joten suurta eroa 

kalvojen käsittelyssä ei ollut. 

Foulaantumista kalvon pinnalla siis tapahtuu, mikä vaikuttaa vuon laskemiseen 

suodatusten loppuvaiheessa yhdessä osmoottisen paineen nousun kanssa. 

Fuolaantumisen syynä voi olla pienet kiintoainepartikkelit, jotka läpäisevät 

esisuodatuksen. Lisäksi hydrolysoinnissa käytetyistä entsyymeistä ainakin osa 

päätyy konsentroitavaan hydrolysaattiin ja voi näin ollen aiheuttaa foulaantumista 

kalvon pinnalla. Työn puitteissa entsyymien pitoisuuksista ja aktiivisuuksista ei 

kuitenkaan saatu selvyyttä, joten sen osuudesta kalvon likaantumiseen ei saatu 

varmuutta. 

10.4 Prosessitekniset tulokset 

Hydrolysaattien mahdollisten eroavaisuuksien selvittämiseksi määritettiin lisäksi 

kiintoainepitoisuudet ja tuhkapitoisuudet eri prosessivaiheessa. Lisäksi tarkkailtiin 

hydrolysaatin pH:ta ja johtokykyä hydrolysaatissa mahdollisesti tapahtuvien ei 

toivottujen reaktioiden, kuten pilaantumisen, havaitsemiseksi. Samalla kaikki 

tärkeimmät tulokset kerättiin yhteen selkeän kuvan antamiseksi prosessista. 

Lohkokaavio prosessista on esitetty kuvassa 41. 

Vertailuksi entsymaattisesti saaduille sokeripitoisuuksille työn yhteydessä 

suoritettiin käytetylle kierrätyskartongille hydrolysointi myös rikkihapolla. 

Happohydrolyysin aika oli 6 tuntia ja kiintoainepitoisuus ~13 %. Saadut tulokset 

on suhteutettu vastaamaan toisiaan. 
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Kuva 41. Prosessivaiheiden ja -virtojen tärkeimmät tiedot. 

Kiintoaine- ja tuhkapitoisuuksissa ei havaita eroja esisuodatusmenetelmien välillä. 

Konsentrointisuodatusten jälkeen eroja alkaa ilmetä. Painesuodatetun 

hydrolysaatin konsentrointi etenee määrällisesti pidemmälle, mikä selittää 
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korkeamman kiintoainepitoisuuden painesuodatetulla hydrolysaatilla 

konsentrointisuodatuksen jälkeen. Kubotasuodatetun hydrolysaatilla saavutetaan 

konsentroitaessa kuitenkin suurempi sokerikonsentraatio, mikä selittyy 

kubotasuodatetun hydrolysaatin korkeamalla sokeriretentiolla 

konsentrointisuodatuksen aikana. Johtokyky ja pH pysyvät prosessivaiheiden 

välissä vakioina, joten voidaan olettaa, ettei hydrolysaatin pilaantumista juurikaan 

tapahdu. 

11 Johtopäätökset 

Kokeellisen osan tavoitteena oli selvittää kubota- ja painesuodatetun 

hydrolysaatin eroja ja menetelmien soveltuvuutta hydrolysaatin esisuodatukseen. 

Työssä saavutetuista tuloksista havaitaan, että esisuodatusmenetelmällä on vain 

vähäinen vaikutus hydrolysaatin laatuun. Voidaankin siis todeta upotettavien 

kalvosuodattimien soveltuvan hydrolysaatin selkeyttämiseen siinä missä 

painesuodatuksenkin.  

Toki parannettavaa upposuodatuksen tehokkuudessa vielä riittää. Kokeet tehtiin 

pienessä mittakaavassa ja erityisesti suodattimien puhtaanapito aiheutti ongelmia 

sakeuden kasvaessa nopeasti. Suodatuksessa käytettiin vain yhtä suodatin 

yksikköä, jolloin uppomoduulien pesu onnistui vain samanaikaisesti. 

Rinnakkaisten suodatinmoduulien käyttö voisi parantaa pesun tehokkuutta 

vastavirtapesun keston ja tiheyden lisääntyessä. Upposuodatuksen käyttö 

jatkuvatoimisena hydrolysointireaktorin yhteydessä ei työssä käytetyillä kalvoilla 

kuitenkaan onnistu niiden päästäessä entsyymit oletettavasti lävitseen suuresta 

huokoskoosta johtuen. 

Upposuodattimien käytön etuna esisuodatuksessa voidaan kuitenkin pitää niiden 

mahdollistavan jatkuvatoimisen suodatuksen suoraan hydrolyysiastiasta. 

Jatkuvatoimista suodatuslaitteistoa kehitettäessä haasteeksi tulee kuitenkin 

uppomoduulien puhtaanapidon lisäksi sakeuden kasvaminen hydrolyysiastiassa ja 

kiinteän aineen poistaminen ilman suurta sokerihävikkiä. 
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Konsentroitaessa merkittävin havainto on kubotasuodatetulla hydrolysaatilla 

saavutettava hieman parempi sokeriretentio ja sitä kautta parempi tehokkuus 

konsentroinrointi suodatuksissa. Suodatuksia tulisi kuitenkin toistaa lopullisen 

varmuuden saamiseksi useamman kerran.  

Konsentroitaessa NF-270 kalvolla molemmilla hydrolysaateilla saavutetaan yli 

10 % sokerikonsentraatio, jota voidaan pitää hyvänä. Painetta nostamalla 

voitaisiin saavuttaa vieläkin korkeampia pitoisuuksia, mutta raja osmoottisen 

paineen kasvaessa ja sokeriretention laskiessa tulee vastaan todennäköisesti melko 

pian. Sokereiden retetentio heikkeneminen onkin suodatuksissa merkittävä tekijä 

korkeampiin konsentraatioihin pyrittäessä. 

12 Jatkotutkimusehdotukset 

Työssä entsyymien vaikutus nanosuodatukseen jäi vaille vastausta sekä kubota- 

että painesuodatuksella käsitellyn hydrolysaatin osalta. Jatkuvatoimisen 

upposuodatuksen käyttäminen hydrolysoinnin yhteydessä vaatisi tiukempien 

kalvojen käyttämistä, jolloin entsyymit jäisivät hydrysaattireaktoriin sokereiden 

suodattuessa permeaattiin. Tämä mahdollistaisi siis samalla jatkuvatoimisen 

suodatuksen yhdistämisen hydrolysointiin ja entsyymien vaikutuksen tutkimisen 

konsentrointisuodatuksessa. Käytettävien kalvojen tulisi kuitenkin olla 

ultrasuodatuskalvoja, jolloin kalvon puhtaanapito nousee entistä suurempaan 

rooliin. 

Ensimmäinen askel upposuodattimien puhtaanapidon parantamiseksi on ilman 

parempi ohjaaminen kalvojen väliin. Lisäksi erityisesti sakean hydrolysaatin 

upposuodatuksessa hydrolyysiastiasta voisi ajatella esimerkiksi mekaanisia 

kaapimia syntyvän kiintoainekerroksen poistamiseksi. Kiintoaineen poistaminen 

voisi onnistua erityisesti useampaa erillistä suodatinmoduulia käyttämällä. 

Mekaaninen puhdistus vaatisi todennäköisesti moduulien nostamisen astiasta, 

mutta kiinteänä nippuna tämä voisi onnistua. Upposuodattimien puhtaanapito 

vaatikin vielä jatkotutkimuksia ennen hydrolysaatin jatkuvatoimisen suodatuksen 

onnistumista.  
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KOKONAISHIILIHYDRAATIN MÄÄRITTÄMINEN ANTRON-

RIKKIHAPPOMENETELMÄLLÄ 

1. Menetelmän periaate ja soveltamisalue 

Menetelmää käytetään liuosten kokonaishiilihydraattipitoisuuden määrittämiseen 

ja se soveltuu käytettäväksi mono-, oligo- ja polysakkaridien kvantitatiiviseen 

määrittämiseen. Menetelmässä väkevä rikkihappo muuttaa hiilihydraatit 

furfuraaliksi (pentoosit) ja hydroksimetyylifurfuraaliksi (heksoosit), jotka 

kondensoituvat antronin kanssa sinivihreäksi yhdisteeksi. 

2. Reagenssit 

1. Antron-rikkihappoliuos 0,2 % 

Liuotetaan 0,2 g antronia 100 ml:aan väkevää rikkihappoa (96 %). Liuosta 

seisotetaan jääkaapissa vähintään kaksi tuntia ennen käyttöä. Liuos säilyy 

käyttökelpoisena noin viikon ja yhdestä annoksesta riittää näytesarjaan, 

jossa on 13 näytettä, 5 standardia ja 2 nollanäytettä.  

2. Standardiliuokset 

Kokonaissokeripitoisuutta määritettäessä standardiliuoksena käytetään 

glukoosia. Standardiliuokset säilyvät jääkaapissa, joten niitä voi tehdä 

kerralla esimerkiksi 100 ml. Valmistetaan seuraavat standardit liuottamalla 

glukoosia RO-puhdistettuun veteen. 

 

10 mg/l liuotetaan 1 mg glukoosia 100 ml:aan RO-puhdistettua vettä 

20 mg/l liuotetaan 2 mg glukoosia 100 ml:aan RO-puhdistettua vettä 

40 mg/l liuotetaan 4 mg glukoosia 100 ml:aan RO-puhdistettua vettä 

60 mg/l liuotetaan 6 mg glukoosia 100 ml:aan RO-puhdistettua vettä 

100 mg/l liuotetaan 10 mg glukoosia 100 ml:aan RO-puhdistettua vettä 
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3. Tarvittavat välineet 

Korkillisia koeputkia 

Keittolevy ja 10 l kattila 

Keittämisen kestäviä koeputkitelineitä 

UV-spektrofotometri ja 2 lasikyvettiä 

Suojalasit ja -käsineet 

4. Työn suoritus 

Pipetoidaan 1 ml RO-puhdistettua vettä kahteen korkilliseen koeputkeen 

nollanäytteiksi. Vastaavasti pipetoidaan 1 ml kutakin standardiliuosta korkillisiin 

koeputkiin standardisuoran mittaamista varten. Näytteet laimennetaan tarvittaessa 

RO-puhdistetulla vedellä ja pipetoidaan 1 ml kutakin näytettä korkilliseen 

koeputkeen. Siirretään kaikki koeputket jäähauteeseen ja lisätään putkiin varovasti 

2 ml antron-rikkihappoliuosta ja sekoitetaan. Putkien annetaan seistä jäähauteessa 

5 minuuttia viimeisen pipetoinnin jälkeen. Keitetään koeputkia tasan 16 

minuuttia. Nostetaan koeputket jäähtymään huoneenlämpöön noin 10 minuutiksi 

ja mitataan näytteiden absorbanssi aallonpituudella 620 nm tunnin kuluessa 

keittämisen loppumisesta. 

5. Tulosten käsittely 

Spektrofotometri on kytketty tietokoneeseen ja tulokset saadaan tulostettua 

tietokoneohjelmasta. Ohjelma antaa tulokset yksikössä mg/l, mikä on tarvittaessa 

kerrottava näytteen laimennuskertoimella. 

6. Menetelmän tarkkuus ja virhelähteet 

Furfuraali ja hydroksimetyylifurfuraali reagoivat antronin kanssa muodostaen 

sinivihreän värin. Hiilihydraatit ja niiden johdannaiset, jotka rikkihapon kanssa 

reagoidessaan eivät muodosta näitä yhdisteitä, tuottavat erilaisia värejä. Lisäksi 

värin kehittymisen nopeus ja värin voimakkuus vaihtelee eri sokereilla, joten 

määrityksessä tulisi käyttää standardina samaa sokeria kuin tutkittavien näytteiden 

sisältämä sokeri. 
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Kubotasuodatukset 

KUBOTA 25.1.2011 (ilman ilmasekoitusta) 
pinta-ala [m2] syöttö [kg] kap. Alussa [%] 

0.348 18 7 
aika vuo vuo permeaatti 

[min] [g/min] [kg/m2h] [kg] 
5 179 31 2.5 

10 115 20 3.4 
20 80 14 4.6 
30 64 11 5.2 

 

KUBOTA 26.1.2011 (ilmasekoitus) 
pinta-ala [m2] syöttö [kg] kap. Alussa [%] Lämpötila [c] 

0.348 15 7 19 
aika vuo vuo permeaatti 

[min] [g/min] [kg/m2h] [kg] 
1 577 100 1.2 
5 513 88 3.5 

10 350 60 5.7 
15 246 42 7.6 
20 202 34 8.1 

 

KUBOTA 27.1.2011 (ilmasekoitus) 
 pinta-ala [m2] syöttö [kg] kap. Alussa [%] Lämpötila [c] 

0.348 22 7 19 
aika vuo vuo permeaatti 

[min] [g/min] [kg/m2h] [kg] 
1 562 97 1.1 
5 477 82 3.3 

10 326 56 5.2 
15 242 42 6.5 
20 198 34 7.6 
25 133 23 8.4 
30 120 21 9.0 
40 81 14 9.9 
50 62 11 10.6 
60 55 10 11.1 
70 47 8 11.6 
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Kubotasuodatukset 

KUBOTA 24.3.2011 (ilmasekoitus) 
   pinta-ala [m2] syöttö [kg] kap. Alussa [%] Lämpötila [c] 

0.348 
 

40 kg  
 

8 
 

25 
aika permeaatti vuo vuo paine paine 

[min] [kg] [g/min] [kg/m2h] [bar] [bar] 
0 0.0 708 122 -0.30 0.30 

15 8.3 478 82 -0.47 0.47 
30 14.9 400 69 -0.53 0.53 
40 18.4 387 67 -0.55 0.55 
50 22.6 359 62 -0.56 0.56 
60 25.8 341 59 -0.58 0.58 

 

KUBOTA 25.3.2011 (ilmasekoitus) 
   pinta-ala [m2] syöttö [kg] kap. Alussa [%] Lämpötila [c] 

0.348 31 kg 8 25 
aika permeaatti vuo vuo paine 

 [min] [kg] [g/min] [kg/m2h] [bar] 
 0 0.0 727 125 -0.23 0.23 

10 6.0 523 90 -0.43 0.43 
20 9.9 411 71 -0.52 0.52 
30 13.2 340 59 -0.57 0.57 
40 16.1 312 54 -0.60 0.60 
50 18.7 292 50 -0.61 0.61 

 

KUBOTA 15.4.2011 ilmasekoitus 
   pinta-ala [m2] syöttö [kg] kap. Alussa [%] 

0.348 
 

40 kg  
 

7 
 aika permeaatti vuo vuo paine paine lämpötila 

[min] [kg] [g/min] [kg/m2h] [bar] [bar] [oC] 
0 0.0 818 141 -0.14 0.14 24 

15 9.1 429 74 -0.51 0.51 24 
30 14.0 311 54 -0.58 0.58 24 
45 18.2 267 46 -0.61 0.61 24 
60 21.7 270 47 -0.61 0.61 24 
75 25.0 197 34 -0.66 0.66 25 
90 27.0 114 20 -0.67 0.67 25 
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Kubotasuodatukset 

KUBOTA - vesivuo 15.4.2011 
    

       
 

vuo vuo paine paine lämpötila pumppu 

 
[g/min] [kg/m2h] [bar] [bar] [oC] [rpm] 

25.1. 564 97 
  

25 90 
27.1. 580 100 

  
25 90 

23.3. 620 107 
  

25 130 
25.3. 770 133 

  
25 130 

15.4. 822 142 
  

25 130 

       ennen 822.2 141.8 -0.12 0.12 25 130 
jälkeen 783.15 135.0 -0.18 0.18 25 130 
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Kalvojen vertailu 

 

 

Paine p in p out Vuo [kg/m2h]   
 [bar] [bar] 2. 3. 4. 5. 

p1 6.9 5.1 13.5 32.4 38.0 16.3 
p2 9 7.2 26.2 42.8 57.8 25.5 
p3 11.2 9.4 37.2 54.5 77.9 35.4 
p4 13.3 11.6 47.8 66.3 98.8 46.3 
p5 15.3 13.6 54.3 76.6 112.3 55.6 

 

Paine Glukoosi [%]   Glukoosi retentio [%]  
 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. 5. 

p1 0.04 1.13 0.40 0.44 98.2 50.8 82.5 80.8 
p2 0.02 0.94 0.18 0.33 99.1 59.3 92.2 85.8 
p3 0.02 0.84 0.13 0.23 99.2 63.5 94.5 90.2 
p4 0.01 0.78 0.13 0.20 99.6 65.9 94.5 91.3 
p5 0.01 0.78 0.11 0.18 99.7 66.1 95.3 92.2 

 

 

DSS-suodatukset 12.2.2011 (PAINESUOD.) 
 

Paine p in p out Vuo [kg/m2h]   
 [bar] [bar] 2. 3. 4. 5. 

p1 6.9 5.1 11.8 31.5 32.9 17.6 
p2 9 7.2 24.3 43.0 53.3 28.4 
p3 11.2 9.4 34.5 54.4 72.6 39.8 
p4 13.3 11.6 43.8 65.9 88.7 50.8 
p5 15.3 13.6 50.7 75.7 99.9 60.8 
p6 18.4 16.7 58.8 89.2 109.5 74.7 

 

 

DSS-suodatukset 9.2.2011 (KUBOTA) 

    2.kalvo Dow: NF90 
3.kalvo TriSep: XN-45 

 4.kalvo DOW: NF270 
 5.kalvo Osmonics: Desal-5 DK 
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Kalvojen vertailu 

DSS-konsentrointi 12.2.2011 
 

aika permeaatti Vuo [kg/m2h]   
[min] [kg] 2. 3. 4. 5. 

0 0 58.3 88.7 107.7 73.8 
15 2.8 53.2 84.2 97.3 70.2 
30 5.4 44.5 75.3 83.0 60.5 
45 7.7 38.2 68.8 71.8 53.2 
60 9.4 28.2 58.5 56.5 42.5 
75 11.1 18.3 46.8 39.3 31.7 
90 12.2 11.7 39.5 30.0 25.3 

120 13.5 1.5 28.2 13.7 14.0 
150 14.3 0.2 21.2 7.8 8.7 
180 14.8 1.0 5.7 14.0 4.7 

 

 konsentraatti       
aika glukoosi (brix) sokeri (brix) [%]   sokeri retentio [%]   

[min] [%] 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. 5. 
0 3 0.0 0.4 0.1 0.0 100.0 86.7 96.7 100.0 

15 3.5 0.0 0.5 0.1 0.1 100.0 85.7 97.1 97.1 
30 4.2 0.1 1.0 0.2 0.4 97.6 76.2 95.2 90.5 
45 5.2 0.1 1.3 0.2 0.5 98.1 75.0 96.2 90.4 
60 6.4 0.1 1.9 0.5 0.7 98.4 70.3 92.2 89.1 
75 8 0.2 2.5 0.7 1.0 97.5 68.8 91.3 87.5 
90 9.2 0.2 3.1 1.0 1.4 97.8 66.3 89.1 84.8 

120 12 0.5 4.3 2.3 2.5 95.8 64.2 80.8 79.2 
150 15 1.0 5.7 3.6 3.7 93.3 62.0 76.0 75.3 
180 17.2 2.5 6.0 7.8 6.5 85.5 65.1 54.7 62.2 

 

DSS-vesivuo 
 Vuo    
 [kg/m2h]    
 2. 3. 4. 5. 

Ennen suodatusta 57.2 32.5 75.7 23.0 
1. suodatuksen jälkeen 38.8 29.8 62.3 24.6 
2. suodatuksen jälkeen 29.0 29.0 57.6 25.8 
Konsentroinnin jälkeen 30.2 31.2 58.7 27.8 
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NF270 konsentroinnit vakiopaineessa 

 DSS-konsentrointi 
 Kubotasuodatetulle 27.3.2011 ANTRON     

aika permeaatti Vuo sokeri 
retentio 

Kons. 
glukoosi 

Perm. 
glukoosi 

sokeri 
retentio 

[min] [kg] [kg/m2h] [%] [%] [%] [%] 
0 0.0 164.1 97.5 3.5 0.1 96.3 

30 5.5 125.2 97.7 3.9 0.1 96.6 
60 9.0 93.7 95.7 4.1 0.1 96.5 

120 13.2 33.8 96.3 4.8 0.2 96.6 
240 15.0 11.1 94.8 5.1 0.2 96.2 

30 minuutin  Ultrasil 110 pesu     
0 0.0 124.5 96.5 5.1  96.2 

30 4.0 107.3 94.1 6.0 0.3 94.9 
60 7.4 83.2 93.3 7.0 0.4 94.8 

120 12.1 49.6 93.6 8.5 0.6 93.1 
180 14.7 31.8 92.5 10.1 0.9 91.0 
270 17.0 15.1 87.8 13.6 1.8 86.7 

 

 

 

DSS-konsentrointi 
painesuodatulle 1.3.2011   ANTRON     
aika permeaatti Vuo sokeri 

retentio 
Kons. 

glukoosi 
Perm. 

glukoosi 
sokeri 

retentio 
[min] [kg] [kg/m2h] [%] [%] [%] [%] 

0 0.0 153.0 96.3 2.2 0.2 91.6 
30 4.1 94.7 96.5    
60 6.9 76.3 93.5 2.7 0.3 88.6 

120 11.6 53.3 90.0 3.3 0.4 87.2 
180 14.5 38.0 88.9 3.9 0.6 84.5 
240 16.6 26.0 86.0 4.1 0.7 81.9 
300 18.1 18.2 88.4 4.6 1.0 77.1 
360 19.2 13.3 73.2 5.0 1.3 73.5 
420 20.0 10.7 73.2 5.0 1.3 72.9 
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NF270 konsentroinnit vakiopaineessa 

DSS-konsentrointi 
painesuodatetulle 3.3.2011   ANTRON     

aika permeaatti Vuo sokeri 
retentio 

Kons. 
glukoosi 

Perm. 
glukoosi 

sokeri 
retentio 

[min] [kg] [kg/m2h] [%] [%] [%] [%] 
0 0.0 105.3 92.3 4.4 0.5 88.9 

30 3.1 76.3 91.4 5.8 0.6 88.7 
60 5.3 45.8 87.5 7.2 1.0 85.7 
90 6.5 27.5 83.3 9.0 1.6 82.1 

120 7.2 17.3 76.8 11.2 2.7 76.1 
150 7.7 12.1 73.1 12.2 3.7 69.6 

 

DSS-konsentrointi  
Vesivuo Vuo 

 pvm. [kg/m2h] 
Painesuodatettu   

ennen suod. 28.2.2011 83.9 
jälkeen suod. 2.3.2011 22.0 
Ultrasil pesu   
ennen suod. 2.3.2011 87.2 
jälkeen suod. 3.3.2011 71.8 

   
Kubota suodatettu   

ennen suod. 26.3.2011 85.7 
jälkeen suod. 27.3.2011 46.3 
Ultrasil pesu   
ennen suod. 27.3.2011 85.3 
jälkeen suod. 28.3.2011 58.6 
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NF270 konsentroinnit painetta nostamalla 

DSS-konsentrointi Kubotasuod.  
22.4.2011 

  

aika Vuo permeaatti konsentraatti VFR 
[min] [kg/m2h] [kg] [kg] [%] 

     
0 46 0.0 30.8 0 

30 42 1.3 29.2 4 
60 37 2.6 27.7 9 
90 56 4.5 25.7 15 

150 44 7.9 22.1 26 
180 61 9.9 19.9 32 
270 32 14.7 14.8 48 
300 42 16.2 13.2 53 
330 33 17.4 11.8 57 
360 32 18.6 10.3 61 
420 14 20.1 8.7 65 
450 10 20.4 8.2 66 

 

  Osmoottinen paine  Todellinen paine 
aika paine glukoosi ksyloosi yhteensä  

[min] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] 
      

0 9.3 3.3 0.8 4.1 5.2 
30 9.4 3.0 0.8 3.7 5.6 
60 9.4 3.2 0.8 4.0 5.4 
90 12.5 3.3 0.8 4.2 8.3 

150 12.5 5.2 1.2 6.3 6.2 
180 16.7 5.7 1.3 7.0 9.7 
270 16.7 6.3 1.3 7.7 9.0 
300 21.5 8.6 1.8 10.4 11.2 
330 21.5 9.6 2.0 11.6 9.9 
360 24.8 12.2 2.6 14.9 9.9 
420 24.8 15.1 3.2 18.3 6.5 
450 24.8 16.1 3.4 19.5 5.3 

 

 

 

 

 



Liite V 2(6) 

NF270 konsentroinnit painetta nostamalla 

  HPLC         
aika Kons. glukoosi Kons. ksyloosi glukoosin osuus ksyloosin osuus Ksyl/gluk 

[min] [%] [%] [%] [%]  
      

0 2.24 0.44 83.61 16.39 0.196 
30 2.03 0.43 82.56 17.44 0.211 
60 2.19 0.44 83.22 16.78 0.202 
90 2.27 0.47 83.01 16.99 0.205 

150 3.51 0.66 84.27 15.73 0.187 
180 3.91 0.72 84.40 15.60 0.185 
270 4.32 0.75 85.18 14.82 0.174 
300 5.83 1.02 85.15 14.85 0.174 
330 6.55 1.11 85.54 14.46 0.169 
360 8.33 1.50 84.72 15.28 0.180 
420 10.29 1.80 85.09 14.91 0.175 
450 10.97 1.93 85.02 14.98 0.176 

 

 HPLC       
aika Kons. 

Kok. 
sokeri 

Perm. 
glukoosi 

Perm. 
ksyloosi 

Perm. 
Kok. 

sokeri 

Glukoosi 
ret. 

Ksyloosi 
ret. 

sokeri 
retentio 

[min] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
        

0 2.68 0.21 0.09 0.30 90.6 79.2 88.7 
30 2.45 0.18 0.08 0.26 91.1 80.7 89.3 
60 2.63 0.20 0.09 0.29 91.1 79.1 89.1 
90 2.74 0.14 0.06 0.20 93.9 86.4 92.7 

150 4.17 0.28 0.14 0.42 92.1 78.5 90.0 
180 4.63 0.14 0.07 0.20 96.5 90.7 95.6 
270 5.08 0.30 0.17 0.47 93.0 77.9 90.8 
300 6.85 0.21 0.11 0.32 96.4 89.6 95.4 
330 7.65 0.31 0.18 0.48 95.3 84.0 93.7 
360 9.83 0.36 0.20 0.56 95.7 86.6 94.3 
420 12.09 0.85 0.43 1.29 91.7 75.9 89.4 
450 12.91 1.19 0.55 1.74 89.1 71.5 86.5 

 

 

 

 

 



Liite V 3(6) 

NF270 konsentroinnit painetta nostamalla 

 HPLC      
aika Kons. 

glukoosi 
Kons. 

ksyloosi 
Kons. 

kok.sokeri 
Perm. 

glukoosi 
Perm. 

gsyloosi 
Perm. 

kok.sokeri 
[min] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

       
0 22416.7 4394.67 26811.4 2115.3 913.7 3028.9 

30 20260.3 4280.03 24540.3 1808.1 828.1 2636.2 
60 21924.0 4420.76 26344.8 1955.5 923.5 2878.9 
90 22734.2 4652.43 27386.6 1377.3 633.1 2010.4 

150 35112.4 6554.08 41666.5 2772.4 1411.0 4183.4 
180 39063.8 7217.69 46281.5 1377.0 668.9 2045.9 
270 43241.2 7522.47 50763.7 3029.8 1664.5 4694.4 
300 58349.4 10176.8 68526.2 2103.7 1062.3 3166.0 
330 65454.1 11060.9 76515.0 3055.9 1766.4 4822.2 
360 83255.8 15021.50 98277.3 3572.6 2013.1 5585.7 
420 102884.0 18033.50 120917.5 8516.9 4348.7 12865.7 
450 109731.0 19335.50 129066.5 11934.7 5508.6 17443.3 

 

DSS-konsentrointi Painesuod.  
22.4.2011 

  aika Vuo permeaatti konsentraatti VFR 
[min] [kg/m2h] [kg] [kg] [%] 

     
0 52 0.0 30.8 0 

30 47 1.6 29.0 5 
60 43 3.1 27.3 10 
90 62 5.2 24.9 17 

150 46 90. 21.0 29 
180 65 11.1 18.6 36 
270 31 16.1 13.5 52 
300 36 17.5 11.9 57 
330 28 18.5 10.6 60 
360 28 19.6 9.3 64 
420 11 20.8 7.9 68 
450 8 21.0 7.5 68 

 

 

 

 

 



Liite V 4(6) 

NF270 konsentroinnit painetta nostamalla 

 HPLC    
  Osmoottinen paine  Todellinen paine 

aika paine glukoosi ksyloosi yhteensä  
[min] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] 

      
0 9.3 3.4 0.8 4.1 5.1 

30 9.4 3.0 0.7 3.7 5.7 
60 9.4 3.7 0.9 4.6 4.8 
90 12.5 4.3 1.0 5.2 7.3 

150 12.5 5.2 1.1 6.3 6.2 
180 16.6 5.9 1.4 7.3 9.3 
270 16.6 7.3 1.5 8.8 7.8 
300 21.2 8.1 1.6 9.7 11.5 
330 21.2 9.4 1.9 11.3 10.0 
360 25.1 13.0 2.8 15.8 9.4 
420 25.1 13.1 2.7 15.8 9.3 
450 25.1 13.7 2.8 16.5 8.6 

 

 HPLC     
aika Kons. glukoosi Kons. ksyloosi glukoosin osuus ksyloosin osuus Ksyl/gluk 

[min] [%] [%] [%] [%]  
      

0 2.30 0.44 83.85 16.15 0.193 
30 2.01 0.41 82.98 17.02 0.205 
60 2.52 0.48 83.91 16.09 0.192 
90 2.91 0.54 84.27 15.73 0.187 

150 3.51 0.63 84.79 15.21 0.179 
180 4.02 0.81 83.26 16.74 0.201 
270 4.98 0.85 85.35 14.65 0.172 
300 5.49 0.93 85.56 14.44 0.169 
330 6.39 1.06 85.74 14.26 0.166 
360 8.79 1.56 84.89 15.11 0.178 
420 8.94 1.53 85.39 14.61 0.171 
450 9.36 1.58 85.56 14.44 0.169 

 

 

 

 

 



Liite V 5(6) 

NF270 konsentroinnit painetta nostamalla 

 HPLC             
aika Kons. 

kok. 
sokeri 

Perm. 
glukoosi 

Perm. 
ksyloosi 

Perm. 
kok. 

sokeri 

Glukoosi 
ret. 

Ksyloosi 
ret. 

sokeri 
retentio 

[min] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
        

0 2.74 0.20 0.10 0.30 91.4 77.6 89.2 
30 2.42 0.20 0.10 0.30 90.2 75.4 87.7 
60 3.00 0.21 0.11 0.32 91.7 77.6 89.4 
90 3.45 0.15 0.08 0.23 94.8 85.1 93.2 

150 4.14 0.21 0.12 0.33 93.9 81.7 92.1 
180 4.83 0.18 0.10 0.28 95.5 87.5 94.2 
270 5.83 0.37 0.20 0.57 92.6 77.1 90.3 
300 6.41 0.36 0.19 0.55 93.5 79.5 91.5 
330 7.46 0.73 0.37 1.10 88.6 64.9 85.2 
360 10.35 0.49 0.25 0.74 94.4 84.2 92.9 
420 10.47 1.17 0.52 1.70 86.9 65.7 83.8 
450 10.94 1.55 0.65 2.21 83.4 58.6 79.8 

 

 HPLC      
aika Kons. 

glukoosi 
Kons. 

ksyloosi 
Kons. 

kok.sokeri 
Perm. 

glukoosi 
Perm. 

ksyloosi 
Perm. 

kok.sokeri 
[min] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

       
0 22967.9 4423.63 27391.5 1981.0 989.5 2970.5 

30 20106.4 4122.59 24229.0 1976.6 1012.8 2989.5 
60 25197.9 4832.67 30030.6 2102.5 1081.0 3183.5 
90 29083.4 5428.48 34511.9 1523.0 807.8 2330.8 

150 35069.1 6292.21 41361.3 2135.3 1151.3 3286.6 
180 40186.0 8081.26 48267.3 1798.8 1008.7 2807.5 
270 49761.8 8541.53 58303.3 3706.1 1955.2 5661.3 
300 54870.5 9262.16 64132.7 3579.2 1895.4 5474.6 
330 63937.1 10632.6 74569.7 7297.1 3733.5 11030.5 
360 87889.4 15645.00 103534.4 4910.3 2471.8 7382.1 
420 89411.7 15304.10 104715.8 11734.8 5242.6 16977.4 
450 93643.0 15806.40 109449.4 15543.3 6537.2 22080.5 

 

 

 

 



Liite V 6(6) 

NF270 konsentroinnit painetta nostamalla 

DSS-vesivuo konsentrointi suodatuksissa   
 Vuo p in p out 
 [kg/m2h] [bar] [bar] 

Kubotasuodatettu    
ennen 81.88 5.1 4.5 
jälkeen 47.38 5.1 4.5 

Painesuodatettu    
ennen 81.63 5.1 4.5 
jälkeen 56.67 5.1 4.5 

 


