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Työssä selvitettiin uudenaikaisten polymeerikalvojen soveltuvuutta maidon sekä 

heran mikrosuodatukseen. Kirjallisessa osassa perehdyttiin maidon ja heran 

koostumuksiin, mikrobikantoihin sekä erilaisiin maidon sekä heran rasvanpoisto- 

ja puhdistusmenetelmiin. Tämän lisäksi käsiteltiin mikrosuodatusmenetelmiä sekä 

niiden käyttöä heran ja maidon käsittelyssä meijeriteollisuudessa. 
 

Kokeellisessa osassa verrattiin kahdella eri suodatuslaitteistolla keraami- ja 

polymeerikalvojen suodatusominaisuuksia separoidun raakamaidon sekä heran 

poikkivirtausmikrosuodatuksessa. Tavoitteena oli erottaa suodatettavista 

liuoksista mikrobit sekä jäännösrasva ja tuottaa puhdasta, proteiinipitoista maitoa / 

heraa. Koeajoissa otetuista näytteistä analysoitiin ainesosakoostumus sekä 

mikrobipitoisuudet. Tuloksista määritettiin retentioarvot ja näiden perusteella 

vertailtiin polymeeri- ja keraamikalvojen erotustehokkuutta. Lisäksi kalvojen 

toimivuutta arvioitiin vuoarvojen avulla.   
 

Raakamaidon suodatuksissa polymeerikalvot pidättivät täydellisesti tai lähes 

täydellisesti jäännösrasvan ja mikrobit, mutta myös kaseiiniproteiinin. Tästä 

syystä yksikään polymeerikalvoista ei sovellu puhtaan maidon suodatukseen. 

Keraamikalvot soveltuvat tähän selkeästi paremmin ja yksikään toinen testatuista 

kalvoista ei päässyt samalle tasolle meijeriteollisuudessa jo käytössä olevan 

Membralox 1,4 μm -keraamikalvon kanssa.  
 

Heran suodatuksissa polymeerikalvot pidättivät täydellisesti tai lähes täydellisesti 

rasvan ja mikrobit, mutta keraamikalvo päästi huomattavasti enemmän haluttuja 

proteiineja permeaattiin. Membralox 0,8 μm -keraamikalvo pidätti täydellisesti 

mikrobit, mutta päästi jonkin verran jäännösrasvaa permeaattiin. Näin ollen 

kalvovalinta on kompromissi permeaatin puhtauden ja proteiinin saannon välillä.   
 

Keraamikalvojen vuohäviöt olivat merkittävästi pienemmät kuin 

polymeerikalvoilla molempien syöttöliuosten kanssa. Lisäksi keraamikalvojen 

puhdistus oli huomattavasti nopeampaa ja helpompaa. Tästä syystä keraamiset 

kalvot soveltuvat polymeerisiä paremmin maidon ja heran mikrosuodatukseen.  
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The main idea of this work was to determine the suitability of novel polymeric 

membranes for microfiltration of milk and whey. The composition, microbiology 

and pretreatment methods of milk and whey were investigated in the literary part. 

The microfiltration methods and their use in dairy industry were also researched.  
 

In the experimental part the filtration performance of ceramic and polymeric 

membranes were compared in cross-flow filtration of separated milk and whey. 

The goal was to separate residue fat and microbes and produce clean, protein-

containing milk / whey as permeate. From the samples that were taken during the 

test filtrations, compositions and microbe content were analyzed. Based on the 

results, the separation performances of polymeric and ceramic membranes were 

compared. Furthermore the changes in permeate fluxes were compared.  
 

The polymeric membranes retained perfectly or almost perfectly all fat and 

microbes, but unfortunately also a significant amount of casein protein was 

retained when milk was microfiltered. For this reason none of the tested 

polymeric membranes were suited for filtration of clean milk. Ceramic 

membranes performed much better and none of the other membranes could reach 

the level of the Membralox 1.4 μm ceramic membrane that is at the moment in 

use in dairy industry. 
 

In the filtration of whey solutions the polymeric membranes retained perfectly or 

almost perfectly all the fat and microbes, but neither one let as much protein 

through the membrane as the ceramic one. However, although the Membralox 

0.8 μm ceramic membrane retained perfectly all the microbes it permeate some of 

the fat. That is why the choice of membrane is a compromise between the 

permeate purity and protein yield.  
 

The fluxes of polymeric membranes dropped significantly more than fluxes of 

ceramic membranes. In addition the cleaning of ceramic membranes was much 

easier and faster than the cleaning of polymer membranes. Therefore, the used 

ceramic membranes performed better than the tested polymeric membranes when 

milk and whey solutions were microfiltrated.  



SYMBOLIT 

 

A Kalvon pinta-ala, m
2
 

c Liuenneen aineen konsentraatio kalvolle virtaavassa vuossa, kg/m
3
  

cb Liuenneen aineen konsentraatio bulkissa, kg/m
3
   

cm Liuenneen aineen konsentraatio kalvon pinnalla, kg/m
3
 

cp Liuenneen aineen konsentraatio permeaatissa, kg/m
3
 

D Diffuusiokerroin, m
2
/s 

DX Desimeroitumisaika lämpötilassa X, min tai s 

DX&S Desimeroitumisaika lämpötilassa X käytettäessä sonikointia, min tai s 

DX&US Desimeroitumisaika lämpötilassa X käytettäessäultraääntä, min tai s 

d 1. laimennoksen laimennuskerroin, - 

dc Muutos konsentraatiossa, - 

dm Muutos massassa, kg 

dt Muutos ajassa, s 

dx Muutos molaalisuudessa, - 

Eh Hapetus-pelkistyspotentiaali, - 

f Kitkakerroin, - 

hL Suodatuskakun korkeus, m 

J Permeaattivuo, m
3
/(m

2 
h) 

Jm Vuo kalvolle, m
3
/(m

2 
h)  

kk Konsentraatiokerroin, - 

m Massa, kg 

mp Permeaatin massa, kg 

ms Syötön massa, kg 

backm  Retentaatin massavirta, kg/s 

pm  Permeaatin massavirta, kg/s 

tm  Kalvolle menevä massavirta, kg/s 

Ni Pesäkkeiden lukumäärä i kertaa laimennetuissa maljoissa, pmy 

n Näytteiden lukumäärä, - 

nx X kertaa laimennettujen maljojen lukumäärä, - 

Pf Permeaatin suodatuspaine, bar 

Pfe Syötön sisäänmenopaine, bar  



Ppe Permeaatin sisääntulopaine, bar  

Ppo Permeaatin ulostulopaine, bar 

Pre Retentaatin sisääntulopaine, bar 

Pro Retentaatin ulostulopaine, bar 

PMY Pesäkettä muodostava yksilö, pmy/mL 

R% Retentioprosentti, % 

si Syöttönäytteen komponentin i pitoisuus, % tai pmy/mL  

sp Pitoisuus permeaatissa, pmy/mL tai % 

sr Pitoisuus retentaatissa, pmy/mL tai % 

ss Pitoisuus syötössä, pmy/mL tai % 

T Lämpötila, ºC 

t Aika, s 

Vp Permeaatin tilavuusvirtausnopeus, mL/min tai L/h. 

v Poikkivirtausnopeus, m/s 

x  Keskiarvo,  

ΔPTM Paine-ero kalvon yli, Pa 

δ Rajapinnan paksuus, m 

ρ Nesteen tiheys, kg/m
3
 

p Permeaatin tiheys, kg/m
3
 

σ Keskihajonta,  

τw Seinäleikkausjännitys, Pa 

 



LYHENTEET   

BSA Naudan seerumialbumiini (Bovine Serum Albumin) 

CHC Kriittinen hydrodynaaminen olosuhde (Critical Hydrodynamic 

Conditions) 

CMF Ristivirtausmikrosuodatus (Crossflow Microfiltration) 

ESL Korkeapastörointi (Extended Shelf Life) 

ET Ei-terminen 

FI Virtausmittari 

FIp Permeaatin virtausmittari 

FIr Retentaatin virtausmittari 

FTIR Fourier Transform Infrared -spektrometri 

HTST HTST –menetelmä (High Temperature Short Time) 

IgA Immunoglobuliini A (Immunoglobulin A) 

IgG Immunoglobuliini G (Immunoglobulin G) 

IgM Immunoglobuliini M (Immunoglobulin M) 

KA Keskiarvo 

MF Mikrosuodatus (Microfiltarion) 

MFG Maitorasvapallonen (Milk Fat Globulin) 

MFGM Maitorasvapallosen kalvo (Milk Fat Globulin Membrane) 

NF Nanosuodatus (Nanofiltration)  

PES Polyeetterisulfoni (Polyethersulfone) 

PIin Painemittari sisäänmenossa 

PIout Painemittari ulostulossa 

PMO Pastöroidun maidon lainsäädäntö (Pasteurized Milk Ordinance) 

PP Polypropyleeni (Polypropylene) 

PS Polysulfoni (Polysulfone) 

PVDF Polyvinyylideenifluoridi (Polyvinylidene Fluoride)  

RO Käänteisosmoosisuodatus (Reverse Osmosis) 

TE Terminen 

TMP Paine-ero kalvon yli (Transmembrane Pressure), Pa tai bar 

UF Ultrasuodatus (Ultrafiltration) 

UHT Iskukuumennus (Ultra High Temperature, Ultra Heat Treatment) 

UP Ultrapastörointi (Ultrapasteurization) 



UTMP Yhtenäinen paine-ero kalvon yli (Uniform Transmembrane Pressure) 

UV Ultravioletti (Ultraviolet) 

WPC Heraproteiinikonsentraatti (Whey Protein Concentrate) 

WPI  Heraproteiiniisolaatti (Whey Protein Isolate) 

α-Al α-Alumiini (α-Alumina)  

α-La α-Laktalbumiini (α-Laktalbumin) 

β-Lg β-Laktoglobuliini (β-Laktoglobulin) 

 

 

 



SISÄLLYS 

 

1 Johdanto ............................................................................................................. 2 

 

Kirjallisuusosa ......................................................................................................... 4 

2 Maito .................................................................................................................. 4 

2.1 Rasva......................................................................................................... 5 

2.2 Proteiinit ................................................................................................... 6 

2.2.1 Kaseiini .......................................................................................... 6 

2.2.2 Heraproteiinit ................................................................................. 7 

2.3 Hiilihydraatit ............................................................................................. 8 

2.4 Maidon entsyymit ..................................................................................... 9 

2.5 Maitosuolat ............................................................................................... 9 

2.6 Mikro-organismit .................................................................................... 10 

2.6.1 Patogeeniset organismit ............................................................... 10 

2.6.2 Pilaavat organismit ...................................................................... 11 

3 Hera.................................................................................................................. 12 

4 Maito- ja heraliuosten esikäsittely ................................................................... 14 

4.1 Rasvanpoisto ........................................................................................... 14 

4.2 Mikrobien poisto ja inaktivointi ............................................................. 15 

4.2.1 Pastörointi .................................................................................... 15 

4.2.2 Baktofugointi ............................................................................... 17 

4.2.3 Kalvosuodatus.............................................................................. 18 

4.2.4 Muut menetelmät ......................................................................... 19 

5 Mikrosuodatus ................................................................................................. 25 

5.1 Mikrosuodatusmenetelmät ...................................................................... 25 

5.1.1 Umpipääsuodatus ......................................................................... 26 

5.1.2 Poikkivirtausmikrosuodatus CMF ............................................... 26 

5.1.3 Yhtenäinen paine-ero kalvon yli, UTMP..................................... 29 

5.2 Mikrosuodatuskalvot .............................................................................. 30 

5.2.1 Polymeerikalvot ........................................................................... 32 

5.2.2 Keraamikalvot.............................................................................. 32 

5.2.3 Mikroseulat .................................................................................. 33 

5.3 Vuon lasku ja kalvon likaantuminen ...................................................... 34 



5.3.1 Konsentraatiopolarisaatio ............................................................ 34 

5.3.2 Kalvon likaantuminen .................................................................. 35 

5.3.3 Kalvon likaantumiseen vaikuttavat tekijät................................... 36 

6 Meijerituotteiden mikrosuodatus ..................................................................... 36 

6.1 Maidon mikrosuodatus ........................................................................... 38 

6.1.1 Polymeerikalvot maidon mikrosuodatuksessa ............................. 39 

6.1.2 Keraamiset kalvot maidon mikrosuodatuksessa .......................... 41 

6.2 Heran mikrosuodatus .............................................................................. 42 

 

Kokeellinen osa ..................................................................................................... 44 

7 Tutkimussuunnitelma ...................................................................................... 44 

8 Koelaitteisto ja materiaalit ............................................................................... 44 

8.1 Kalvot ..................................................................................................... 44 

8.2 Suodatuslaitteisto polymeerikalvoille ..................................................... 45 

8.3 Suodatuslaitteisto keraamikalvoille ........................................................ 47 

8.4 Suodatettavat aineet ja niiden esikäsittely .............................................. 50 

8.5.1 Raakamaito ja sen esikäsittely ..................................................... 50 

8.5.2 Hera ja sen esikäsittely ................................................................ 51 

9 Mittausten suorittaminen ................................................................................. 51 

9.1 Maidon koeajot ....................................................................................... 51 

9.1.1 Polymeerikalvosuodatin .............................................................. 51 

9.1.2 Keraamikalvosuodatin ................................................................. 52 

9.2 Heran koeajo ........................................................................................... 53 

9.2.1 Polymeerikalvosuodatin .............................................................. 54 

9.2.2 Keraamikalvosuodatin ................................................................. 54 

10 Näytteiden analysointi ..................................................................................... 54 

10.1 Koostumus, Maito .................................................................................. 54 

10.2 Koostumus, Hera .................................................................................... 55 

10.3 Mikrobien kokonaispesäkemäärä ........................................................... 55 

11 Tulosten käsittely ............................................................................................. 56 

11.1 Suodatusparametrit ................................................................................. 56 

11.2 Koostumus .............................................................................................. 57 

11.3 Mikrobit .................................................................................................. 58 

12 Tulokset ja niiden tarkastelu ............................................................................ 59 



12.1 Maitosuodatus ......................................................................................... 59 

12.2 Herasuodatus........................................................................................... 67 

12.3 Muutokset vuoarvoissa ........................................................................... 71 

13 Virhearvio ........................................................................................................ 74 

14 Johtopäätökset.................................................................................................. 75 

 

Lähteet ................................................................................................................... 77 

 

Liitteet .................................................................................................................... 85 

 



 2 

1 JOHDANTO 

Kalvosuodatussovellusten suosio meijeriteollisuudessa on kasvanut suuresti 

viimeisen 30 vuoden aikana. Sopivalla kalvosuodatustekniikalla pystytään 

erottamaan ja konsentroimaan maidon eri ainesosia esimerkiksi näiden koon 

perusteella. Mikro- ja ultrasuodatusprosessit ovat löytäneet paikkansa 

meijeriteollisuudessa maidon steriloinnissa, heraproteiinien konsentroinnissa ja 

fraktioinnissa sekä kaseiinin ja heraproteiinien erotuksessa.  

Poikkivirtausultrasuodatusta on käytetty paljon meijeriteollisuudessa, mutta 

viimeisen vuosikymmenen aikana poikkivirtausmikrosuodatussovellusten tärkeys 

on kasvanut merkittävästi sekä bakteerien poistossa että rasvojen, kaseiinien ja 

heraproteiinien erotuksessa. Maidon ainesosien erottuminen eri 

kalvosuodatustekniikoilla on esitetty kuvassa 1. [1-4] 

 

Kuva 1 Maidon ainesosien kokoluokat ja niille soveltuvat kalvoprosessit. [2] 

Maito sisältää pääkomponenttiensa rasvan, veden, laktoosin ja valkuaisaineiden 

eli proteiinien lisäksi pieniä määriä muita arvokkaita ainesosia. Tällaisia ovat 

esimerkiksi eräät proteiinit, joiden erotus ja talteenotto ovat herättäneet 

kiinnostusta elintarviketeollisuudessa. Mikro- ja ultrasuodatus mahdollistavat 

näiden aineiden erotuksen ja sitä kautta tehokkaamman tuotannon. Tätä varten 

vaaditaan kuitenkin kalvoilta korkeampaa selektiivisyyttä, jotta erityisesti 

elintarvike- ja lääketeollisuuden tarpeisiin käytettävien tuotteiden 

puhtausvaatimukset täyttyisivät. [2, 5] 
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Tutkimuksessa verrattiin mikrosuodatuskalvoja separoidun raakamaidon ja heran 

esikäsittelyssä. Suodatettavista liuoksista pyrittiin erottamaan mahdollisimman 

tehokkaasti mikrobit sekä jäännösrasva, niin että proteiinien erottuminen 

retentaattiin olisi mahdollisimman pientä. Vertailussa käytettiin sekä polymeerisiä 

että keraamisia kalvoja.  
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KIRJALLISUUSOSA 

2 MAITO 

Maidon koostumus riippuu lehmästä (rotu, ikä, poikimisaika) sekä vuodenajasta, 

ilmastosta ja ravinnosta. Yleisesti voidaan sanoa, että maito on monimutkainen 

sekoitus eri ainesosia, joista pääainesosana on vesi. Sen lisäksi maito sisältää noin 

15 paino-% kolloidihiukkasia, pääasiassa kaseiinimisellejä (proteiinit) ja 

rasvapallosia. Loppuosa maidosta on mm. heraproteiineja, laktoosia ja suoloja. 

Keskimääräinen maidon koostumus on listattu taulukossa I ja kuvassa 2 on 

esitelty maidon eri ainesosien jakautuminen erilaisiin alaryhmiin. [2, 6-8] 

TAULUKKO I Keskimääräinen lehmän maidon koostumus [2] 

 Pitoisuus 

täysmaidossa, 

% 

Kokoalue Moolimassa, 

g/mol 

Vesi 87,1   

Rasvapalloset 4,0 0,1–15 µm, KA 3,4 µm  

Kaseiini (miselleinä) 2,6 20–300 nm, KA 110 nm  

Heraproteiinit 0,7 3–6 nm  

- α-laktalbumiini 0,12  14 000 

- β-laktoglobuliini 0,32  18 000 

- BSA 0,04  66 000 

- Proteoosipeptoni 0,08  4 000 – 40 000 

- Immunoglobuliini 0,08  150 000 – 900 000 

- Laktoferriini 0,01  86 000 

- Transferriini 0,01  76 000 

- Muut 0,04   

Laktoosi 4,6  35 

Kivennäisaineet 0,7   

Orgaaniset hapot 0,17   

Muut 0,15   
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Kuva 2 Maidon komponentit [8] 

Taulukossa II on esitetty viiden maailman yleisimmän nautakarjarodun vaikutus 

maidon koostumukseen. Ayrshire on Suomen yleisin ja Holstein maailman yleisin 

ja Suomen toiseksi yleisin lehmärotu. [9]  

 TAULUKKO II Eri nautakarjarotujen maidon keskimääräinen 

koostumus [10] 

Rotu Rasva, 

% 

Proteiini,  

% 

Laktoosi, 

% 

Tuhka,  

% 

Kiintoaine, 

% 

Ayrshire 4,0 3,3 4,6 0,7 12,7 

Brown Swiss 3,8 3,2 4,8 0,7 12,7 

Guernsey 4,6 3,5 4,8 0,8 13,7 

Holstein 3,6 3,0 4,6 0,7 11,9 

Jersey 5,0 3,7 4,7 0,8 14,2 

 

2.1 Rasva 

Rasva eli lipidit ovat rasvahappojen ja vastaavien komponenttien estereitä, joita 

maidossa on 33–47 g/L. Tämä pitoisuus koostuu triglyserideistä (98 %), 

fosfolipideistä (n. 1 %) sekä pienistä määristä mm. diglyseridejä, 

monoglyseridejä, kolesterolia, kolesteroliesterejä ja rasvaliukoisia vitamiineja. 
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Maito sisältää yli 400 erilaista rasvahappoa, joista suurinta osaa esiintyy vain 

vähäisinä jääminä. Maidon rasvahappokoostumus vaihtelee riippuen ketjujen 

pituudesta sekä rasvan tyydyttyneisyysasteesta. Tämä koostumus antaa 

maitorasvalle sen ominaisen maun sekä tuntuman suussa. [2, 10] 

Lähes kaikki lipidit esiintyvät maidossa irrallisina maitorasvapallosina (MFG, 

Milk Fat Globule), mistä syystä maitoa voidaan pitää rasvapallosista koostuvana 

emulsiona vesifaasissa. Kun halutaan tehdä muutoksia maitoon, täytyy tietää 

tarkasti tämän emulsion fysikaaliskemialliset ominaisuudet, sillä ne saattavat 

vaikuttaa varastointiin tai käsittelyprosesseihin. [2, 10-11]  

Raakamaidon rasvapallosten halkaisija on 0,1–15 µm (keskiarvo 3,4 µm) ja yksi 

millilitra maitoa sisältää tavallisesti yli 10
10

 rasvapallosta. Rasvapallosen ydin 

koostuu triglyserideistä ja sitä ympäröi ohut kuori, emulgoitunut, pinta-aktiivinen 

maitorasvapallokalvo (MFGM, Milk Fat Globule Membrane), joka mahdollistaa 

maitorasvapallosten pysymisen irrallaan maidossa. Tämä kuori vastaa noin 2,6 % 

koko rasvapallon massasta ja se koostuu lähinnä proteiineista (75 %), 

fosfolipideistä (20 %), kolesterolista (2 %) ja pienistä määristä muita ainesosia, 

kuten neutraaleista glyserideistä, vedestä, A-vitamiinista, raudasta ja kuparista. [2, 

10-11] 

2.2 Proteiinit  

Proteiinit ovat maidon yksi merkittävimmistä ainesosista ja niitä on maidossa 30–

35 g/L. Maitoproteiinit voidaan jakaa kahteen ryhmään niiden liukoisuuden 

perusteella pH-arvossa 4,6 ja yli 20 °C lämpötilassa: liukenemattomat kaseiinit ja 

liukoiset heraproteiinit. [10, 12] 

2.2.1 Kaseiini  

Noin 80 % maidon proteiineista on kaseiineja. Kaseiinit ovat ryhmä 

fosfoproteiineja, joiden ominaisuudet poikkeavat selvästi muista proteiineista. 

Kaseiinit ovat hydrofobisia ja niiden varaus on suhteellisen suuri. Lisäksi kaseiinit 

sisältävät erilaisia aminohappoja, kuten runsaasti eri proliineja sekä vähäisiä 

määriä kysteiiniä. Maidosta löytyy neljää eri kaseiinityyppiä: αs1-, αs2-, β- sekä 

κ-kaseiini ja niiden osuudet ja ominaisuudet on esitetty taulukossa III. [10] 
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TAULUKKO III Maidon kaseiinien ominaisuudet [10, 12] 

Kaseiini Osuus kaseiinista, 

% 

Moolimassa, 

g/mol 

Aminohapot, 

kpl 

Muuta 

αs1-kaseiini 38 % 23 600 199 Korkein varaus 

αs2-kaseiini 9 % 25 200 207 Vähiten hydrofobisin 

β-kaseiini 38 % 24 000 209 Hydrofobisin, suuri 

määrä proliinia 

κ-kaseiini 15 % 19 000 169 Hydrofiilisin 

  

Maidon sisältämästä kaseiinista suurin osa esiintyy kaseiinimiselleinä. 

Täysmaidosta 2,6 paino-% on misellejä, mutta kokonsa puolesta ne voivat viedä 

maidon tilavuudesta jopa 10 %. Kaseiinin lisäksi misellit sisältävät vettä ja 

epäorgaanisia kivennäisaineita (kalsiumia, magnesiumia, fosfaatteja, sitraatteja). 

Misellien keskimääräinen moolimassa on 100·10
6
 g/mol ja säde 50–300 nm 

(keskiarvo 100 nm). Niiden koko riippuu voimakkaasti ionisen kalsiumin 

konsentraatiosta. Misellien koko laskee, kun maitoon lisätään sitraatteja ja kasvaa 

lisättäessä kalsiumia ja fosfaattia. Misellien ulkopinnalla on “karvainen” κ-

kaseiinipinta, joka synnyttää steerisen esteen ja ehkäisee näin kaseiinimisellien 

aggregoitumista eli yhteenliittymistä maidossa. [2, 10, 13] 

 Misellit ovat voimakkaasti hydrattuja (noin 3 gvesi/gproteiini) ja negatiivisesti 

varautuneita kolloideja, jotka ovat tasapainossa vesifaasin kanssa. Maidolle 

tehtävät fysikaaliskemialliset muutokset, kuten ionivahvuuden muuttaminen, 

aiheuttaa merkittäviä muutoksia kaseiinimisellien ominaisuuksissa. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi muutokset halkaisijassa, varauksessa, sekä mineraali- ja 

proteiinikoostumuksessa. Tämä on yksi syy, miksi meijeriprosessien säätäminen 

on hyvin vaikeaa. [6, 10]  

2.2.2 Heraproteiinit 

Heraproteiinit, joita kutsutaan myös seerumiproteiineiksi, vastaavat noin 20 % 

osuutta maidon proteiineista. Heraproteiinit koostuvat pääasiassa 

β-laktoglobuliinista (β-Lg), α-laktalbuuminista (α-La), naudan 

seerumialbumiinista (BSA, Bovine Serum Albumin), immunoglobuliineista, 

lakto- ja transferriinistä, entsyymijäämistä sekä vähäisistä määristä muita 

proteiineja ja peptidejä. Näiden aineiden pitoisuus ja esiintyminen riippuu 
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esimerkiksi maitotyypistä. Esimerkiksi raakamaidossa on eniten pallomaista β-Lg- 

ja toiseksi eniten α-La-proteiinia, kun taas ternimaito sisältää runsaasti IgG-, IgA- 

ja IgM-immunoglobuliinia. Näistä proteiineista IgM-immunoglobuliinilla on suuri 

merkitys kerman valmistuksessa, sillä sen denaturoituminen hidastaa 

rasvapallosten muuttumista kermaksi korkeissa lämpötiloissa. Naudan 

seerumialbumiinia esiintyy nautaeläinten verenkierrossa ja sitä on vain pieniä 

määriä maidossa (0,1–0,4 g/L). Uskottavasti tästä syystä naudan 

seerumialbumiinin vaikutus maidon ominaisuuksiin on hyvin pieni. [2, 10] 

Heraproteiinien erotus on herättänyt kiinnostusta proteiinien arvokkaiden 

fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien ja niistä valmistettujen jakeiden takia. Tästä 

syystä maidosta pyritään erottamaan yksittäisiä seerumiproteiinijakeita. 

β-laktoglobuliinia voidaan käyttää emulgoinnissa, vaahdotuksessa ja geelin 

muodostuksessa. Laktoferriiniä ja α-laktalbumiinia käytetään lääketieteessä, jonka 

lisäksi laktoferriiniä käytetään myös lihan säilöntäaineena. [2, 14] 

2.3 Hiilihydraatit 

Suurin osa maidon hiilihydraateista on laktoosia eli maitosokeria. Sen lisäksi 

maidossa on noin 10 mg/L monosakkarideja (glukoosi ja galaktoosi) ja 100 mg/L 

oligosakkarideja. Laktoosipitoisuus maidossa on noin 4,8 % ja se aiheuttaa noin 

50 % osuuden maidon osmoottisesta paineesta. Laktoosi (4-O-β-D-

galaktopyranosyyli-D-glukopyranoosi) on disakkaridi ja se koostuu D-glukoosista 

ja D-galaktoosista, jossa galaktoosin aldehydiryhmä on yhdistynyt glukoosiin 

β-1,4-sidoksen kautta. Laktoosin rakenne on esitetty kuvassa 3. [10] 

 

Kuva 3 Laktoosin rakenne [10] 
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2.4 Maidon entsyymit  

Maito sisältää noin 60 erilaista entsyymiä, joista 20 on tunnistettu. 

Tunnistamattomien entsyymien olemassaolo on todistettu näiden aktiivisuuden 

perusteella. Entsyymien avulla voidaan tarkastella eläimen terveydentilaa, 

määrittää maidon terminen historia sekä osoittaa maidon laadun heikkeneminen. 

Lisäksi entsyymeillä voidaan saada aikaan haluttuja muutoksia maitoon tai 

maitotuotteisiin. [10] 

2.5 Maitosuolat  

Maito sisältää sekä orgaanisia että epäorgaanisia suoloja ja maitosuolakoostumus 

riippuu monista tekijöistä, kuten nautarodusta sekä ravinnosta. Tärkeimmät suolat 

koostuvat natrium-, kalium- kalsium- ja magnesiumfosfaateista, -sitraateista, 

-klorideista, -sulfaateista, -karbonaateista sekä -bikarbonaateista. Taulukossa IV 

on esitetty maidon keskimääräinen mineraalisisältö. [10] 

TAULUKKO IV Aikuisen lehmän maidon mineraalisisältö [10] 

Ainesosa Moolimassa, 

g/mol 

Pitoisuus, 

mol/g 

Keskiarvo, 

mg/100g 

Kationit    

   Natrium 23 17–28 48 

   Kalium 39,1 31–43 143 

   Kalsium 40,1 26–32 117 

   Magnesium 24,3 4–6 11 

   Amiinit  ~1,3  

 

Anionit 

   

   Kloridi 35,5 22–34 110 

   Karbonaatti, CO3 60 ~2 10 

   Sulfaatti, SO4 96,1 ~1 10 

   Ortofosfaatti, PO4  

   (vain epäorgaaniset) 

95 19–23 203 

   Sitraatti 189 7–11 175 

   Karboksyylihapot  1–4  

   Fosforiesterit (liukenevat)  2–4  
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2.6 Mikro-organismit 

Koska maidolla on korkea vesipitoisuus, lähes neutraali pH-arvo (pH 6,4–6,8) ja 

se sisältää runsaasti ravintoaineita, on maito ideaalinen kasvualusta monille 

mikro-organismeille, niin maidon omille mikro-organismeille kuin myös 

ympäristön patogeenisille bakteereille ja entsyymeille. Näille soveltuvaa ravintoa 

maidossa on mm. maitosokeri (laktoosi), maitorasva, sitraatteja ja typpeä 

sisältävät yhdisteet (esim. proteiinit, aminohapot, urea). Tämän lisäksi maidon 

hapetus-pelkistyspotentiaali Eh on yli 0,3, joka mahdollistaa mikro-organismien 

aerobisen kasvun. Raakamaidosta löydettävien mikro-organismien esiintymiseen 

vaikuttaa lämpötila, varastointiaika ja käsittelytavat lypsämisen aikana sekä sen 

jälkeen. [15-16] 

Maidon mikro-organismit voidaan jakaa kahteen pääryhmään: Patogeenisiin, jotka 

voivat aiheuttaa ruokamyrkytyksen, sekä pilaaviin organismeihin, joiden 

monimutkaiset entsyymit (esim. proteaasit, peptidaasit, lipaasit, esteraasit, 

oksidaasit, polymeraasit, β-galaktosidaasit) pystyvät hydrolysoimaan maidon 

komponentteja, kuten proteiineja, rasvoja ja laktoosia, tuottaen organismien 

kasvuun tarvittavia komponentteja. Nämä reaktiot voivat aiheuttaa maidon 

pilaantumisen, joka ilmenee esimerkiksi maku- tai hajumuutoksina sekä 

poikkeuksina koostumuksessa tai ulkomuodossa. Esimerkiksi 

juustonvalmistuksessa lämpöä kestävät Clostridium-suvun bakteeri Cl. 

tyrobutyricum synnyttää suuren määrän H2- ja CO2-kaasuja sekä epämiellyttävän 

tuoksuisia käymistuotteita niin sanotussa jälkikäymisessä aiheuttaen juuston 

voimakkaan pilaantumisen. [15, 17]  

2.6.1 Patogeeniset organismit  

Raakamaidosta on löydetty lukuisia maitoperäisiä patogeenejä ja näiden 

vallitsevuus vaihtelee voimakkaasti eri maantieteellisillä alueilla sekä vuodenajan 

mukaan. Tilan koko, eläinten lukumäärä sekä tilan hygienia ja käytännöt 

vaikuttavat myös selvästi patogeenilajeihin ja niiden lukumäärään. Raakamaidon 

patogeeniset organismit voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan siirtyvätkö 

ne maitoon nautaeläimen utaretulehduksen takia vai ulkoisesti. [15] 
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Utaretulehduksia aiheuttavat Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 

Str. dygalactiae, Str. uberis, Listeria-suku ja Escherichia coli. Näiden 

esiintyminen vaihtelee eri eläinmaatalouksien välillä sekä maantieteellisesti. 

Staphylococcus-suvun eri lajit tuottavat huolta meijeriteollisuudelle ja 

terveydenhuollolle, sillä esimerkiksi S. aureus aiheuttaa ruokamyrkytyksiä 

tuottamalla lämpökestävää enterotoksiinia, kun taas Streptococcus-suvun Str. 

agalactiae aiheuttaa erityisesti pikkulapsille vaarallista aivokalvontulehdusta. [15] 

Raakamaidon ulkopuolisen kontaminaation aiheuttavat patogeeniset bakteerit ovat 

yleensä Salmonella- sekä lämpökestävän Campylobacter -sukujen bakteereja. 

Lukuisia sairastumisia aiheuttaneesta salmonellasta on kehittynyt vuosien saatossa 

useita yleisimpiä lääketieteessä ja eläinlääketieteessä käytettäviä antibiootteja 

kestäviä kantoja. Tämä on aiheuttanut huolta terveydenhuoltoviranomaisille. [15] 

2.6.2 Pilaavat organismit  

Raakamaidon pilaavat organismit ovat joko Gram-negatiivisia tai Gram-

positiivisia bakteereita. Gram-negatiiviset psykrotrooppiset bakteerit pystyvät 

kasvamaan matalissa lämpötiloissa, joissa meijeriteollisuus nykyään säilyttää 

raakamaitoa. Tällöin muodostuu lämpöstabiileja entsyymeitä, kuten proteaaseja ja 

lipaaseja, jotka aiheuttavat proteiinien ja lipidien hajoamisen. Tärkeimpiä tällaisia 

bakteereita ovat Pseudomonas-suvun bakteerit, joiden optimaalinen 

kasvulämpötila on 25–30 ºC, mutta ne pystyvät kasvamaan juuri 

jäätymislämpötilan yläpuolella. Samankaltaisia sauvamaisia matalissa 

lämpötiloissa kasvavia psykrotrooppisia bakteerisukuja ovat myös 

Flavobacterium, Achromobacter, Aeromonas, Alcaligenes ja Chromobacterium. 

Raakamaidossa on myös Acineto- ja Psychrobacter -sukujen bakteereita, mutta 

koska näiden kasvu matalissa lämpötiloissa on hidasta, Pseudomonas-suvun 

bakteerit usein valtaavat näiltä kasvutilan. [15]  

Raakamaidon psykrotrooppisista bakteereista on 5–33 % Enterobacteriaceae 

-heimon bakteereita. Ne ovat pieniä, sauvamaisia ja liikkumiskykyisiä. Näiden 

bakteerien optimaalinen kasvulämpötila on yli 30 ºC, mutta samoin kuin 

Pseudomas-suvun lajit, myös nämä pystyvät kasvamaan viileissä 

varastointilämpötiloissa. [15] 
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Raakamaidon sisältämät Gram-positiiviset itiöitä muodostavat bakteerit ovat 

yleensä Bacillus-suvun yksilöitä, joiden kontaminaatiotasot voivat olla jopa 

10
5
 pmy/mL (pmy, pesäkettä muodostava yksikkö). Bacillus-suvun bakteerien 

optimaalinen kasvulämpötila on 20–40 ºC, tosin esimerkiksi sukuun kuuluvan 

Geobacillus stearothermophilus -bakteerin optimaalinen kasvulämpötila on 

korkeampi. Yleisimpiä maidosta löytyviä Bacillus-suvun yksilöitä ovat 

liikkumiskykyiset ja sauvamaiset B. licheniformis, B. cereus, B. subtilis ja B. 

megaterium. Yli 80 % raakamaitonäytteistä löytyy B. cereus -bakteeria. B. cereus 

-itiöt kestävät pastöroinnin ja ne voivat tuottaa sairauksia aiheuttavia toksiineja, 

joista jotkut voivat olla myös maidon säilyvyyteen vaikuttavia psykotrooppeja. 

Tämän lisäksi B. cereus aiheuttaa juoksettumista ja monia makuvirheitä. [10, 15, 

18] 

Maidon sisältämät maitohappobakteerit voivat pilata raakamaidon silloin, kun 

varastointilämpötilat ovat korkeita. Tällöin ne voivat valloittaa kasvutilan 

psykrotrooppisilta bakteereilta. Maitohappobakteerit voivat aiheuttaa 

pilaantumisen myös silloin, kun tuotteen koostumus ehkäisee Gram-negatiivisten 

aerobisten organismien kasvun. Maito pilaantuu erittäin helposti lämpimillä säillä 

ennen kuin se on ehditty kuljettaa tehtaalle ja tällöin esiintyy mm. Streptococcus- 

Enterococcus-, Lactobacillus-, Leuconostoc- ja Pediococcus -sukujen yksilöitä. 

Nämä kattavat vain pienen osan maidon mikro-organismeista, mutta koska niillä 

on hyvä resistanssi pastörointia kohtaan, niiden osuus ja sitä kautta merkitys voi 

olla huomattavasti korkeampi pastöroidussa maidossa. [15] 

3 HERA  

Meijeriteollisuuden sivutuotteena syntyy usein heraa kaseiinikonsentraatin tai 

juustonvalmistuksen yhteydessä. Raakamaidosta, kermasta tai rasvattomasta 

maidosta erotetaan ensin saostamalla kaseiini sekä tarvittaessa rasva ja tämän 

jälkeen hera suodatetaan ja otetaan talteen. Jokaista tuotettua juustokiloa kohti 

syntyy noin yhdeksän litraa heraa. [19-22] 

Erityyppisiä heroja saadaan perinteisesti juustoprosesseista. Hapan hera (pH-arvo 

enintään 5,1) tulee happo-koaguloidusta juustoprosessista (esim. raejuusto), jossa 

merkittävä määrä laktoosia muutetaan maitohapoksi tai juoksettamalla maitoa. 
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Makea hera (pH-arvo vähintään 5,6) on peräisin juoksutin-koaguloidusta 

juustoprosessista, esim. Cheddar, jossa vain vähäinen määrä laktoosia muutetaan 

maitohapoksi. Heran happamuutta voidaan säädellä lisäämällä turvallista ja pH-

säätöön soveltuvaa ainetta. Lopullinen heratuote pastöroidaan ja sitä on saatavilla 

sekä nestemäisenä että kuivattuna. [20, 22] 

Herassa on vettä noin 95 paino-%. Seuraavaksi eniten hera sisältää laktoosia ja 

mineraaleja. Heran koostumus riippuu valmistettavasta päätuotteesta ja mikä 

tahansa muutos tuotteen valmistusprosessissa voi muuttaa heraan päätyviä 

ainesosia tai niiden suhteita. Esimerkiksi glykomakropeptidiä löytyy vain juuston 

herasta, koska sitä vapautuu κ-kaseiinista juuston valmistuksessa. Taulukossa V ja 

VI on esitetty erilaisten herojen koostumus. [2, 19] 

TAULUKKO V Nestemäisen ja kuivan heran koostumus [22] 

Tuote Proteiini,  

% 

Laktoosi, 

% 

Mineraalit, 

% 

Makea hera (pH < 5,1) 0,6–1 4,6–5,2 0,25–0,47 

Hapan hera (pH > 5,6) 0,6–0,8 4,4–4,6 0,43–0,72 

WPC-35 35 50 7,2 

WPC 20–89 4–21 3–5 

WPI 88–92 <1 2–3 

UF-permeaatti 1 90 9 

 

TAULUKKO VI Erilaisista kaupallisista prosesseista tuotettavien 

herojen koostumus [19, 22] 

Ainesosan pitoisuus Hera (kaseiinin valmistuksesta) 

Juoksete Hapan 

(pH < 5,1) 

Makea 

(pH > 5,6) 

Sekahera 

Kuiva-aines, % 7,08 6,50 7,00 7,05 

Lipidit, % 0,51 0,04 0,20 0,34 

Laktoosi, % 5,18 4,40 4,90 5,05 

Kokonaistyppi, % 0,15 0,11 0,13 0,15 

Hapot, %  

(Maito- ja sitruunahappo) 

0,16 0,05 0,20 0,32 

Tuhka, % 0,53 0,80 0,50 0,47 
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Heraa on hyvä ravintoproteiinin lähde ja sitä on muunneltu sopivaksi moniin eri 

tuotteisiin (kondensoitu hera, kuivattu hera, laktoosi, proteiinikonsentraatti, 

eristetyt proteiinit). Rajoittava tekijä heran käytössä ruoka- ja rehutuotteissa on 

suolojen ja heran erotus. Kuvassa 4 on esitetty nestemäisen heran erilaiset 

käyttökohteet. [2, 14, 19] 

 

Kuva 4 Prosessoidun nestemäisen heran käyttökohteet [22] 

4 MAITO- JA HERALIUOSTEN ESIKÄSITTELY   

Raakamaitoa esikäsitellään monin eri tavoin useista eri syistä, joista puhtaus ja 

hygieenisyys ovat erityisen tärkeitä käsittelyperusteita. Lisäksi osa maidosta 

valmistettavista tuotteista on vähärasvaisia tai kokonaan rasvattomia ja tämän 

saavuttamiseksi tarvitaan oma käsittelyvaihe. Esikäsittelyllä parannetaan myös 

raakamaidon ja siitä valmistettavien tuotteiden säilyvyyttä.  

4.1 Rasvanpoisto 

Teollisuudessa käytetään yleisesti rasvan poistoon sentrifugointia, menetelmää, 

joka tunnetaan yleisesti nimellä separointi. Separaattorin toiminta perustuu 
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keskipakovoimaan ja maidon rasvaisen ja rasvattoman osan erilaisiin tiheyksiin. 

Tällä menetelmällä maidosta erotettava kerma sisältää noin 40 % rasvaa, mutta 

erotustarkkuuteen vaikuttaa separaattorin rakenne, pyörimisnopeus sekä 

erotuslevyjen muoto, kaltevuus ja lukumäärä. Rasvanerotuksessa käytettävä 

lämpötila on yleensä yli 50 ºC, jolloin vältetään maitorasvapallojen 

flokkaantuminen. Tässä lämpötilassa maitorasva pysyy sulana ja erotus tapahtuu 

tehokkaasti. Teknisesti rasvanpoisto olisi mahdollista suorittaa myös 

kalvosuodatuksella. [2, 12, 23] 

4.2 Mikrobien poisto ja inaktivointi 

Meijeriteollisuuden kannalta on tärkeää saada maidon mikrobien määrää 

vähennettyä, koska bakteereiden toimesta tapahtuva maidon pilaantuminen on 

nykyään suurin rajoittava tekijä maidon säilyvyyden pidentämisessä. Mikrobien 

määrän vähentämiseksi on elintarviketekniikassa useita eri tapoja. Normaalin 

hyvän hygienian ja puhdistuksen lisäksi käytetään sterilointia, kalvotekniikoita, 

pastörointia sekä erilaisia säilöntäaineita. Käytettävä menetelmä riippuu siitä, mitä 

tuotetta käsitellään, aiheuttaako menetelmä tuotteeseen esimerkiksi makuja tai 

hajua ja missä tuotetta tullaan käyttämään. Meijeriteollisuudessa useissa 

tapauksissa mikro-organismit tulee poistaa niin, että se ei vaikuta maitoproteiinien 

käyttökelpoisuuteen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käsiteltävää maitoa 

tullaan käyttämään juuston valmistuksessa. Tällöin yleisesti käytetään pastörointia 

mikrobiologisen laadun varmistamiseksi. [17, 24-26] 

4.2.1 Pastörointi  

Perinteistä pastörointia käytetään yleisesti patogeenien inaktivointiin, 

vähentämään pilaavien mikro-organismien määrää ja alentamaan entsymaattista 

aktiivisuutta. Pastörointi jättää tuotteelle sen luonnollisen maun, mutta myyntiaika 

on vain 7 päivää. [12, 16, 18]  

Tällä hetkellä nestemäisen maidon kestävöinnissä käytetään paljon 

HTST-pastörointia (HTST, High Temperature Short Time). Siinä maito 

käsitellään jatkuvatoimisessa prosessissa 72 ºC lämpötilassa 15 sekunnin ajan. 

HTST-pastöroinnilla voidaan periaatteessa pidentää maidon säilyvyyttä 60–90 
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päivään jäähdytettynä, mutta bakteerit rajoittavat säilyvyyttä nestemäisillä 

maitotuotteilla 14 päivän jälkeen. Tästä syystä monet maidon käsittelylaitokset 

käyttävät HTST-prosessissa reilusti pastöroidun maidon lainsäädännön (PMO, 

Pasteurized Milk Ordinance) asettamia vähimmäisvaatimuksia korkeampia 

lämpötiloja ja pidempiä käsittelyaikoja. [24-25] 

Tavallista pastörointia voimakkaammalla menetelmällä eli ultrapastöroinnilla 

(UP, Ultrapasteurization) tai toiselta nimeltään iskukuumennuksella (UHT, Ultra 

High Temperature tai Ultra Heat Treatment) voidaan pidentää jäähdytetyn 

nestemäisen maidon säilyvyyttä steriloimalla maito. Iskukuumennustekniikasta on 

käytössä sekä suora että epäsuora menetelmä, joista suorassa maidolle tehdään 

nopea kuumennus ja jäähdytys. Molempien periaatteena on kuitenkin nostaa 

maidon lämpötila höyryn avulla 80 °C:sta 143 °C lämpötilaan 3–4 sekunniksi, 

jonka jälkeen maito jäähdytetään. Heikkoutena tässä menetelmässä on se, että 

iskukuumennus aiheuttaa maitoon tietynlaisen kypsennetyn maun, joka voi 

kuluttajista olla epämiellyttävä. Varsinaiseen säilyvyyden pituuteen vaikuttavat 

iskukuumennuksen kohdalla muun muassa pakkaus, entsyymit ja 

kokonaislämpökuorma. Oikean käsittelyn ja pakkauksen myötä, iskukuumennetun 

maidon säilyvyys on useita kuukausia. Kuvassa 5 on vertailtuna perinteisen 

pastöroinnin ja eri UHT-tekniikoiden lämpötilakäyrät. [12, 24, 27-28] 

 

Kuva 5 Teollisuudessa käytössä olevien perinteisen pastöroinnin ja eri 

iskukuumennusmekanismien lämpötilakäyrät [27] 

Perinteisten pastörointien lisäksi teollisuudessa on käytössä myös niin kutsuttu 

korkeapastörointi eli ESL-kuumennus (Extended Shelf Life). Siinä maidon 
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lämpötila nostetaan 125–135 °C lämpötilaan 0,5–2 sekunnin ajaksi. Tällä 

saavutetaan parempi säilyvyys, eikä menetelmä aiheuta makumuutoksia maitoon. 

[27] 

Eri pastörointien tehokkuus riippuu maidon mikrobiologisesta laadusta sekä 

maidon prosessointi- ja käsittelyolosuhteista. Jotkut bakteerien itiöt voivat selvitä 

pastöroinnista ja päätyä maidosta valmistettaviin tuotteisiin ja vaikuttavat siten 

esimerkiksi valmistettavan juuston laadun säilymiseen. Esimerkiksi 

HTST-pastörointi on tehoton itiöitä muodostavia bakteereita, kuten Bacillus 

anthracis -bakteeria vastaan, mutta se pystyy tuhoamaan tämän kasvusolut. [18, 

29] 

4.2.2 Baktofugointi 

Baktofugoinnilla tarkoitetaan sentrifugoinnilla tehtävää bakteerien ja itiöiden 

poistoa. Sitä on perinteisesti käytetty vain kevyesti pastöroiduille tuotteille, 

yleisimmin maidolle. Muuten meijeriteollisuudessa sentrifugoinnilla tehtävä 

selkeytys on harvinaista. Baktofugoinnilla pystytään erottamaan pienikokoisia 

itiöitä (1–1,5 µm), koska tiheysero maidon (1,028–1,038 g/mL) ja bakteeri-

itiöiden (1,30–1,32 g/mL) välillä on merkittävä itiöiden konsentroituneen 

soluplasman takia. Tavalliset kasvulliset bakteerit on vaikeampi poistaa 

baktofugoinnilla, koska niiden tiheys (1,07–1,12 g/mL) on huomattavasti 

pienempi ja näin ollen lähempänä maidon tiheyttä. [17, 30] 

Baktofugoinnin haittapuolena on suuri energian kulutus ja rajoittuneisuus itiöiden 

poistossa. Yhdellä baktofuugauskerralla poistuu yleensä vain 90–95 % itiöistä. 

Tämän takia esimerkiksi Gouda- ja Dando -tyyppisten juustojen valmistuksessa 

lisätään kertaalleen baktofuugattuun maitoon nitraattia, jolloin varmistetaan 

Clostridium-suvun bakteerien kasvun pysähtyminen. [17]  

Sentrifugointilämpötilalla ei teoriassa ole vaikutusta puhdistustehokkuuteen 

erotettaessa maitoon kuulumattomia kiintoaineita, kuten likapartikkeleja, 

somaattisia soluja ja mikro-organismeja. Koska baktofugoitavan nesteen 

viskositeetti vaikuttaa erotustehokkuuteen, on baktofugointi kannattavampaa 

tehdä lämpimälle maidolle, jolloin käsiteltävän nesteen viskositeetti on 
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korkeampi. Taulukossa VII on esitetty baktofugoinnin vaikutus erilaisten mikro-

organismien määrään maidossa. [30] 

TAULUKKO VII Keskimääräinen mikro-organismien poistotehokkuus 

baktofugoinnilla [30] 

 Lämpötila, 

°C 

Tehokkuus. 

% 

Kokonaismäärä  55–65 86,0–92,0 

Anaerobiset itiöt  48 97,4–98,7 

Aerobiset itiöt  48 94,1–97,7 

Somaattiset solut  95 

 

4.2.3 Kalvosuodatus  

Meijeriteollisuudessa kalvosuodatustekniikoita on käytetty mikro-organismien 

poistoon maidosta ja mikrosuodatuksen on todettu olevan tehokkaampi bakteerien 

ja itiöiden poistossa kuin baktofuugin. Ongelman kalvosuodatusprosessissa 

tuottaa se, että koska bakteerien kokojakauma on 0,4–2,0 µm, se on hyvin lähellä 

rasvapallojen ja joidenkin proteiinien kokoa. Tästä syystä kalvoprosesseja 

käytetään yleisesti rasvattomalle maidolle. [2, 17] 

Yleisin kaupallinen rasvattomalle maidolle tehtävä kalvosuodatusprosessi on 

sveitsiläisen Tetra Pakin kehittämä Bactocatch-mikrosuodatusprosessi. Tässä 

prosessissa täysmaidosta erotetaan kerma sentrifuugilla, jonka jälkeen rasvaton 

maito mikrosuodatetaan poikkivirtauksella 1,4 µm huokoskoon keraamisella 

kalvolla. Bakteerit konsentroidaan retentaattiin, johon kertyy noin 5 % 

suodatettavasta rasvattomasta maidosta. Retentaatti ja kerma iskukuumennetaan 

130 ºC lämpötilassa 4 sekunnin ajan, jonka jälkeen ne yhdistetään lähes 

bakteerittomaan, rasvattomaan mikrosuodatuspermeaattiin. Lopuksi maidolle 

tehdään pikainen HTST-pastörointi. Mikro-organismien poiston lisäksi tällä 

yhdistelmällä saadaan lisättyä myös maidon säilymisaikaa ja korvattua 

varsinainen ultrapastörointi. [24, 29] 

Tanskalainen APV on kehittänyt samantyylisen prosessin, Invensysin. Siinä 

HTST-pastöroinnin sijaan korkeabakteerinen mikrosuodatusretentaatti johdetaan 

takaisin sentrifuugiseparaattoriin syötettävään raakaan täysmaitoon. Retentaatin 



 19 

mukana akkumuloituneet bakteerit poistetaan sentrifuugiseparaattorin lietteestä. 

[24] 

4.2.4 Muut menetelmät 

Mikrobien poistoon maidosta on käytössä monia eri menetelmiä, mutta osa niistä 

kuitenkin aiheuttaa maidossa ei-toivottuja reaktioita, kuten makumuutoksia sekä 

vitamiinien ja ravinteiden hävikkiä. Tästä syystä koko ajan kehitetään 

vaihtoehtoisia menetelmiä mikrobien poistoon ja ruoan säilymisen parantamiseen. 

Uusilla menetelmillä pyritään pääsemään vaadittuihin mikrobitasoihin ilman, että 

maidon rakenne, koostumus, ulkonäkö tai maku muuttuu. Taulukossa VIII on 

esitetty Barbosa-Cánovas et al. [16] listaamia erilaisia tutkimuksen alla olevia 

mikrobien inaktivointimenetelmiä sekä näiden periaatteita ja taulukossa IX uusien 

teknologioiden tehokkuutta yksittäisten bakteerityyppien inaktivoinnissa. 

Taulukossa IX olevilla D-arvoilla eli desimeroitumisajoilla tarkoitetaan aikaa, 

joka tarvitaan alentamaan elävien mikrobien määrä 90 prosentilla (yhden 

logaritmin arvo) annetussa lämpötilassa. [16, 31-32] 
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TAULUKKO VIII Yhteenveto tutkimuksen ja hyväksynnän alla olevista 

uusista teknologioista ruoan käsittelyyn (ET = Ei-

terminen, TE = terminen) [16] 

Teknologia Perusperiaate Inaktivointimekanismi 

Bacteriocins (ET) Samanlainen kuin kilpailevalla 

kasvustolla 

Huokosen muodostuminen, 

solun hajoaminen, häiriö 

soluseinämässä 

Kemikaalit (ET) pH-arvon muutos, vapaiden 

radikaalien muodostuminen, solulle 

myrkyllisiä yhdisteitä 

Solun hajoaminen 

Sakea hiilidioksidi (ET) Yhdistelmä: Paineen muutos, 

lämpötila ja CO2 

Soluseinän hajoaminen 

Korkea hydrostaattinen 

paine (ET) 

Lyhyessä käsittelyssä tärkeä paineen 

kasvu 

Soluseinän hajoaminen, 

muutoksia solun morfologiassa 

Säteilytys (ET) Ionisaatio, dissosiaatio ja magnetointi DNA-vaurioita 

Mikroaalto (TE) Sähkökemiallinen prosessi Lämmitys 

Ohminen lämmitys (TE) Sähkövirta kulkee ruoan lävitse Lämmitys 

Värähtelevä 

magneettikenttä (ET) 

Mukautuu sähkökentän 

voimakkuuteen 

Ei solun inaktivointia 

Otsoni (ET) Vesiseos tai kaasufaasi Hapetusteho, vapaat radikaalit, 

solukalvo 

Kylmä plasma (ET) Sähköiset purkaukset Muutokset DNA:ssa, solun 

eroosio, hapetusreaktiot 

Pulssisähkökenttä (ET) Mikrosekunnin pituiset korkean 

intensiteetin sähkökentät 

Solun elektroporaatio 

(reversiibeli tai irreversiibeli) 

Radiotaajuus (TE) Tilavuuden lämmitys, molekyylien 

välinen kitka 

Lämmitys 

Ultraääni (ET) Ääniaaltojen muodostuminen 

nestemäisessä väliaineessa tuottaen 

tuhansia kuplia (kavitaatioilmiö) 

Soluhäiriöt, kalvon 

permeabiliteetti, solujen 

hajoaminen, vapaiden 

radikaalien muodostuminen  

UV (ET) Tuotteen altistaminen UV-valolle Solujen DNA:n mutaatio 
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TAULUKKO IX Bakteerien inaktivointi maidossa ja meijerituotteissa 

käyttäen uusinta tutkittavaa teknologiaa. [16] 

Mikro-organismi Tuote Tekniikka Olosuhteet / tulokset 

Aerobiset, E. coli -muodot, 

psykotrooppiset 

Maito Mikroaalto  6 logaritmin alenema  

Salmonella Typhimurium,  

Streptococcus faecalis, 

Pseudomonas fluorescens, 

E. Coli 

Maito Mikroaalto 78,6 °C ja 65 s ei inaktivoinut 

kaikkia mikro-organismeja 

Listeria monocytogenes Maito Mikroaalto 71,1 °C ja 10 min inaktivoi 

täydellisesti solut (8–9 

logaritmin alenema) 

Enterobacter sakazakii Nestemäinen  / 

kuivattu 

äidinmaidonkorvike 

Säteilytys 1 kGy  4 logaritmin alenema 

9 kGy  7 logaritmin alenema 

Streptococcus thermophilus Rasvaton maito Ohminen 

lämmitys 

70 °C / 30 min, D70 = 6,59 min 

75 °C / 15 min, D75 = 3,09 min 

80 °C / 1 min, D80 = 0,16 min 

Escherichia coli Rasvaton maito UV 253,7 nm, 15 °C, 3600 rpm, 

1,5 L/min: 3,24 logaritmin 

alenema 

Escherichia coli K-12 Maito Radiotaajuus 27,12 MHz, 2 kW, 1200 W, 

55,5 s: 7 logaritmin alenema 

Listeria innocua Rasvaton maito Ultraääni 24 kHz, 100 %, 63 °C, 10 min: 

5 logaritmin alenema 

Listeria monocytogenes UHT-maito Ultraääni 60 °C, D60 = 2,1 min  

60 °C, 20 kHz sonikointi, 

D60&US = 0,3 min 

Escherichia coli K12 DH5α UHT-maito (pH 6,7) Ultraääni 60 °C, D60 = 77 s 

60 °C, Ultraääni (110 µm), 

D60&S = 23 s 

 

Paine 

Maidolle korkeapainekäsittelyllä tehtävä mikro-organismien inaktivoinnin 

tehokkuus riippuu monista eri tekijöistä, kuten mikro-organismien ja niitä 

sisältävän väliaineen ominaisuuksista. Yleisesti on todettu, että mikro-

organismien tyyppi vaikuttaa käsittelyssä tarvittavan paineen korkeuteen. 

Korkeapainekäsittely tehoaa hyvin hiivoihin ja homeisiin ja suurin osa niistä 

inaktivoituu 200–400 MPa:n paineessa, kun taas kasvulliset bakteerit vaativat 

300–600 MPa paineen, jotta voidaan saavuttaa vaadittu inaktivointitaso. Bakteeri-

itiöiden inaktivointiin tarvitaan korkeimmat paineet, 600–1000 MPa ja tähän 

yhdistetään vielä usein yli 80 °C lämpötila. Taulukossa X on esitetty 
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korkeapainekäsittelyn vaikutus erilaisten bakteerityyppien pesäkettä 

muodostavien yksiköiden määrään. [33] 

TAULUKKO X Raakamaidon erilaisten bakteerityyppien inaktivointi 

korkeapainekäsittelyllä [33] 

Bakteerityyppi Käsittelyolosuhteet Mikrobimäärä 

Paine, 

Mpa 

Aika, 

min 

Lämpötila, 

°C 

0-arvo, 

log pmy/mL 

Inaktivointi, 

log pmy/mL 

Kokonaismikrobit 350 20 - 6,0 < 3,0 

Kokonaismikrobit 300 60 - 6,0 3,0 

Kokonaismikrobit 700 30 13 6,0 3,5 

Aerobit 400 30 25 3,5 1,7 

Aerobit 600 25 25 ~7,0 ~7,0 

Aerobit 400 30 25 4,5 1,0 

Aerobiset mesofiilit 600 5 55 - 4,5 

Psykotroopit 200 30 25 3,2 1,0 

Psykotroopit 400 30 25 2,5 2,5 

Enterobacteriacae-heimo 400 30 25 3,0 3,0 

 

Ohminen lämpö 

Ohmisessa lämmityksessä ruokanäytteen läpi johdetaan vaihtosähkövirta, jolloin 

ruoka-aineen sähköinen vastus muodostaa lämpöä. Ohminen lämmitys on 

HTST-prosessi ja sitä on mahdollista käyttää useissa eri elintarviketeollisuuden 

käsittelyvaiheissa, kuten pastöroinnissa, haihdutuksessa, veden poistossa, 

käymisessä ja valkaisussa. Koska syntyvä lämpö ja sen jakautuminen ruokaan on 

erittäin nopeaa, ruoka säilyttää makunsa ja koostumuksensa paremmin kuin 

käytettäessä perinteisiä lämpökäsittelymenetelmiä. [16] 

Ohminen lämmitys on uusi teknologia ja meijeriteollisuuden kiinnostus sitä 

kohtaan on kasvussa. Esimerkiksi Sun et al. [34] on tehnyt tutkimuksen ohmisen 

lämmityksen käytöstä bakteerien inaktivoinnissa. Tutkimuksessaan he pystyivät 

inaktivoimaan rasvattomasta maidosta mesofiilisiä ja Streptococcus thermophilus 

-bakteereita nopeammin ohmisella lämmityksellä kuin samassa ajassa ja 

lämpötilassa muilla lämpökäsittelymenetelmillä. [16, 34] 
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Säteilytys 

Säteilytyksen käytöstä mikro-organismien tuhoamiseksi raportoitiin ensimmäisen 

kerran vuonna 1895. 1970-luvulla useat tahot rajoittivat säteilytyksen 

hyödyntämistä erilaisissa tuotteissa ja käyttötarkoituksissa. Vuonna 1980 

osoitettiin, että keskiarvoltaan 10 kGy:n annos säteilyä ei tuota toksikologista, 

mikrobiologista tai ravinnollista riskiä ihmisille. 1980-luvulta lähtien useat maat 

ovat sallineet säteilytyksen eri tarkoituksiin käsiteltäessä erilaisia ruokia. Nykyään 

ruoan säteilytystä käytetään erityisesti sairaaloissa tarvittaessa steriiliä ravintoa. 

[16, 25] 

Ruoan säteilytyksen kolme tärkeintä vaikutusta ovat ionisaatio, dissosiaatio ja 

viritys. Säteilytyksen aikana toisioelektronisuihku aiheuttaa ruoan ionien ja 

atomien ionisaation sekä vapaiden radikaalien muodostumisen. Säteilytystä 

voidaan käyttää itiöiden kasvun estämiseen, kasvun viivyttämiseen, patogeenien 

inaktivointiin ja muiden mikro-organismien määrän vähentämiseen. Inaktivoinnin 

päämekanismi säteilytyksessä on solujen DNA:n tuhoaminen. Riippuen 

tarkoituksesta, tarvittava säteilyannos vaihtelee hyvin pienestä yli 10 kGy 

annoksiin. Alle 0,4 kGy annoksella pyritään vähentämään itiöitä 

muodostamattomien patogeenien ja parasiittien määrää. Tuotteen kestävyyttä ja 

ominaisuuksia pyritään parantamaan 0,4–10 kGy annoksilla. Yli 10 kGy annoksia 

käytetään vähennettäessä mikro-organismien lukumäärää ja/tai aktiivisuutta niin 

alhaiselle tasolle, jota ei perinteisillä menetelmillä pystytä saavuttamaan. [16]  

Maidolle ja maitotuotteille voidaan käyttää säteilytystä inaktivoitaessa 

patogeenisiä mikro-organismeja. Alle 10 kGy annoksella on onnistuttu 

inaktivoimaan Salmonella sekä Listeria ja E. coli sekä Staphylococcus aureus 

-solut. Maidon säteilytys saattaa vaikuttaa joihinkin maidon kemiallisiin ja 

fysikaalisiin ominaisuuksiin. Menetelmän heikkoutena voidaan pitää käsittelyn 

jälkeen maidossa mahdollisesti ilmenevää epämiellyttävää makua. Tämän lisäksi 

itiöitä muodostavilla bakteereilla on korkea vastustuskyky korkeimmille sallituille 

säteilyannoksille. [16] 
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Ultraääni 

Ultraääntä on käytetty 1920-luvun lopusta ruokaa pilaavien mikrobien 

tuhoamiseksi. Viimeisen vuosikymmenen aikana on edistytty huomattavasti 

ultraääniteknologiassa ja se on vauhdittanut kehitystä entisestään. Ultraääni ei ole 

terminen menetelmä, joten ruoan käsittelyssä se ei tuota samanlaisia 

sivuvaikutuksia kuten perinteiset lämpökäsittelymenetelmät. [31] 

Ultraääniaallot muodostetaan mekaanisesti ja ne värähtelevät 20–800 kHz 

taajuudella nestemäisessä väliaineessa. Käytössä on yleisesti kaksi erilaista 

menetelmää: Korkeataajuus (2–10 MHz) ja matalataajuus (20–100 kHz). Näiden 

merkittävin ero on menetelmien vaikutus ruokaan. Korkeataajuuksinen ultraääni 

ei vaikuta ruoan ominaisuuksiin, mutta sillä voidaan sopivia parametreja, kuten 

heikennyskerrointa käyttämällä saada tietoa tuotteen rakenteesta tai 

ominaisuuksista. [16, 31] 

Matalataajuuksinen ultraääni aiheuttaa nestemäisissä ruoissa molekyylien 

värähtelyä sekä fyysisiä muutoksia ruokaan ja mikro-organismeihin. Se myös 

edistää kemiallisia reaktioita. Tällaista ultraääntä käytetään, kun halutaan hajottaa 

soluja tai muita materiaaleja esimerkiksi mikro-organismien inaktivoinnissa, 

komponenttien uutossa soluista tai kudoksesta tai kun halutaan pysäyttää tai 

nopeuttaa kemiallista reaktiota esimerkiksi nopeutettaessa tai inaktivoitaessa 

entsymaattista aktiviteettia ruoassa. Matalataajuuksisen ultraääneen merkittävin 

vaikutus on kavitaatio, jossa muodostuu tuhansia kuplia. Nämä kuplat luhistuvat 

ja räjähtelevät sykleissä aiheuttaen mikrovirtoja ja mikromyrskyjä. Kun kuplat 

saavuttavat kriittisen koon, ne hajoavat synnyttäen mekaanisia voimia, jotka 

pystyvät leikkaamaan ja hajottamaan soluseinämiä aiheuttaen solujen kuoleman. 

[16, 31] 

Ultraäänen hyötyjä maidon käsittelyssä ovat lyhyt prosessointiaika patogeenien 

inaktivoinnissa sekä maidon hyvä laatu prosessin jälkeen. Esimerkiksi maidon 

väri on valkoisempi, jonka syyksi on päätelty muutokset rasvapallosten koossa ja 

mikrorakenteessa. Tällöin maito on homogeenisempaa ja ulkoisesti paremman 

näköistä. Ultraääni aiheuttaa hyvin vähäisiä muutoksia proteiini- ja 

vitamiinisisältöön. Vaikka ultraäänen vaikutusta mikrobiologisessa 

inaktivoinnissa tutkitaan laajalti ympäri maailmaa, tarvitaan vielä lisätutkimuksia 
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varmistamaan, että tämä tekniikka ei muodosta myrkyllisiä komponentteja 

maitoon. [16] 

5 MIKROSUODATUS 

Mikrosuodatus (MF, Microfiltration) on vanhin kalvosuodatustekniikka ja se 

otettiin käyttöön 1900-luvun alussa. Silloin käytössä olivat selluloosaan 

pohjautuvat synteettiset mikrohuokoiset kalvot. Mikrosuodatusta käytetään 

hienojen kiintoainepartikkelien (0,02–20 µm), mikro-organismien ja 

emulsiopisaroiden suodattamiseen. Esimerkiksi lääketieteessä ja -teollisuudessa 

käytetään hyvin paljon mikrosuodatussovelluksia proteiinipitoisten liuosten 

suodatukseen, esimerkiksi veriplasman erotuksessa ja virusten tai DNA:n 

poistossa. [35-36] 

Mikrosuodatus on paine-ohjautuva prosessi, jossa käytetään rakenteeltaan 

mikrohuokoisia kalvoja 0,01–0,2 MPa paineessa. Sitä ajaa kalvon ylittävä paine-

ero, TMP (Transmembrane Pressure). Perinteisessä mikrosuodatusprosessissa 

TMP on korkea kalvomoduulin sisääntulossa ja matala ulostulossa. Jotta 

saavutetaan optimaalinen suodatus, kalvon ylittävän paine-eron tulee olla matala 

koko kalvon pituudella, sillä korkea TMP synnyttää korkean permeaattivuon, 

mutta se voi edistää kalvon likaantumista. [1, 35, 37] 

Suodatusprosessia ohjaa voimakkaasti myös partikkelien kertyminen kalvolle. 

Tämä johtaa kalvon likaantumiseen, joka alentaa permeaattivuota ja muuttaa 

kalvon selektiivisyyttä. Likaantumisen voimakkuus ja sen vaikutus riippuu kalvon 

pinnalle muodostuneesta kerroksesta ja huokosten kokoonpuristuneisuudesta. 

Jotta pystytään ennustamaan vuon käytös ja aineiden erottuminen, tulee ymmärtää 

partikkelien kertymisprosessia, johon vaikuttavat kertymisaste sekä kerroksen 

ominaisuudet. [7, 17, 38] 

5.1 Mikrosuodatusmenetelmät 

Mikrosuodatuksessa on käytössä kaksi erilaista menetelmää: Perinteinen 

umpipääsuodatus sekä erilaisia poikkivirtaussuodatustyyppejä. Tämän lisäksi 

poikkivirtaussuodatuksessa on käytössä kaksi erilaista paine-eroon pohjautuvaa 

menetelmää.  
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5.1.1 Umpipääsuodatus  

Umpipääsuodatusta (Dead-End Filtration) sovelletaan usein puhdistuksessa ja 

steriilissä suodatuksessa. Umpipäämikrosuodatuksessa käytetään yleisesti 

polymeerikalvoja, joiden huokoskoko on 0,02–10 µm tai mikrohuokoisia 

sintrattuja levyjä. Umpipääsuodatuksen periaate on esitetty kuvassa 6. [39]   

 

Kuva 6 Umpipääsuodatus [40] 

Liuoksia, joiden kiintoainepitoisuus on alle 0,5 %, käsittelyyn käytetään 

tavallisesti umpipääsuodatusta. Näissä umpipääsuodatusprosesseissa kalvo on 

yleensä suojattu esisuodatinkerroksella, joka kerää suurimmat kiintoaineet ennen 

varsinaista kalvosuodatinta. Alle 0,1 % kiintoainepitoisuuksissa käytetään yleensä 

umpipääsuodatusta, jossa neste pääsee suoraan virtaamaan kalvon läpi. [41]   

5.1.2 Poikkivirtausmikrosuodatus CMF 

Poikkivirtausmikrosuodatus, josta käytetään myös nimiä tangentiaalinen suodatus 

ja dynaaminen suodatus, on tehokas sekä moniin erotusprosesseihin verrattuna 

energiaa säästävä sovellus. Sitä käytetään suodatettaessa liuoksia, jotka sisältävät 

runsaasti kiintoaineita (yli 0,5 %). Poikkivirtausmikrosuodatusta käytetään 

monilla eri teollisuuden aloilla pienien partikkelien (0,1–10 µm), bakteerien ja 

emulsiopisaroiden erottamiseen, puhtaiden liuosten valmistuksessa sekä 

konsentroinnissa. Meijeriteollisuudessa käytetään poikkivirtausmikrosuodatusta 

(CMF, Crossflow Microfiltration) bakteerien ja rasvan poistoon, maitoproteiinien 

jaotteluun sekä kaseiinimisellien ja heraproteiinien erotukseen. [14, 35, 41-43]  
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Poikkivirtaussuodatuksesta on olemassa neljää erilaista versiota: myötävirta, 

vastavirta, poikkivirtaus ja täydellinen sekoitus. Näiden periaatteet on esitelty 

kuvassa 7. Tässä tutkimuksessa käsitellään tarkemmin vain perinteistä 

poikkivirtaussuodatusta. [44] 

 

Kuva 7 Poikkivirtausmenetelmien periaatteet: (a) myötävirta, (b) vastavirta, 

(c) poikkivirta, (d) täydellinen sekoitus. [44] 

Perinteisessä poikkivirtaussuodatuksessa suodatettava neste virtaa kalvon pinnan 

suuntaisesti poikkivirtausnopeudella v ja läpäisee kalvon paine-eron 

vaikutuksesta. Poikkivirtaus heikentää kalvon pinnalle kasaantuvan 

suodatuskakun muodostumista ja pitää suodatuskakun pienenä. Tämä 

mahdollistaa pitkäkestoisen tasaisen suodatusvirtauksen.  Kuvassa 8 on esitetty 

poikkivirtaussuodatuksen periaate, partikkelien liikkuminen ja kerroksen 

kasaantuminen. [1, 35] 
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Kuva 8 Poikkivirtaussuodatuksen perusteet. Syöttö virtaa paineen ajamana 

kalvon ohi, jolloin osa siitä läpäisee kalvon permeaattina.  [35] 

Poikkivirtaussuodatuksessa nesteen turbulentti virtaus ja kalvon välinen kitka 

aiheuttavat paineen tippumisen lineaarisesti kalvon sisäänmenosta ulostuloon 

retentaattipuolella. Kalvon ylittävä paine-ero TMP jakautuu epähomogeenisesti, 

jolloin vuo jakautuu epätasaisesti kalvoa pitkin. Tällöin kalvon pinta likaantuu 

epätasaisesti ja tämä vaikuttaa permeaatin läpäisyyn. Guerra et al. [17] ovat 

todenneet tutkimuksessaan, että suodatettaessa rasvatonta maitoa 1,0 µm 

huokoskoon keraamisilla kalvoilla optimaalinen TMP on alle 0,3 bar. Tämä 

johtuu siitä, että pienillä virtausnopeuksilla suodatettaessa (1,0–1,5 m/s) 

korkeampi TMP johtaa kalvon likaantumiseen ja siten permeaattivuon alenemaan. 

[17, 36, 38]  

Kun mallinnetaan epätasaisen suodatuksen käyttäytymistä kalvolla 

poikkivirtaussuodatuksessa, tarkastelu tulee aloittaa partikkelien 

massatasapainosta. Kalvolle menevän massavirran tm  ja kalvolta lähtevien 

massavirtojen ( backp mm   ) erotuksen tulee olla yhtä suuri kuin massan m ja ajan t 

välinen differentiaalimuutos. Tämä on esitetty yhtälössä (1) [35] 
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backpt mmm
dt

dm
     (1) 

  dm muutos massassa, kg 

  dt muutos ajassa, s 

  tm  massavirta kalvolle, kg/s 

  pm  permeaatin massavirta, kg/s 

  backm  retentaatin massavirta, kg/s. 

Permeaatin massavirta pm  riippuu kalvon sekä partikkelien ominaisuuksista. 

Kalvolle menevä massavirta tm  voidaan laskea eteenpäin kuljettavana 

suodatusvirtana. Yhtälön (1) massavirrat on esitetty poikkivirtaussuodatukselle 

kuvassa 9. [35] 

 

Kuva 9 Kalvon aineensiirto, missä tm on massavirta kalvolle, pm  permeaatin 

ja backm  retentaatin massavirta ja hL suodatuskakun korkeus [35] 

5.1.3 Yhtenäinen paine-ero kalvon yli, UTMP  

Alfa Laval esitteli 1970-luvulla meijeriteollisuudelle sovelluksen, joka hyödynsi 

keraamisten kalvojen laadun yhdenmukaisuutta sekä tasaisuutta, ja jolla saatiin 

matala yhtenäinen paine-ero kalvon yli (UTMP, Uniform Transmembrane 

Pressure). UTMP-tekniikka on ratkaissut eräitä kalvosuodatusta heikentäviä 

ongelmia tuottamalla optimaaliset suodatusolosuhteet koko kalvon pituudelle. 

Nykyään meijeriteollisuus erottaa heraproteiinia rasvattomasta maidosta 

pääasiallisesti keraamisilla kalvoilla UTMP-tekniikalla. Kuvassa 10 on esitetty 

UTMP-tekniikan ero perinteiseen TMP-suodatukseen verrattuna. [1] 
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Kuva 10 UTMP-suodatuksen periaate, P = paine, ΔPTM = paine-ero kalvon 

yli, alaviittaukset r = retentaatti, p = permeaatti, e = sisääntulo, o = 

ulostulo. [30] 

UTMP-suodatuksen edellyttämät olosuhteet voidaan muodostaa kierrättämällä 

permeaattia suurella nopeudella retentaatin ollessa moduulin sisällä. Tämä johtaa 

samaan aksiaaliseen paineeseen kalvon kummallakin puolella. UTMP-tekniikalla 

voidaan saavuttaa matala paine-ero kalvon yli käytettäessä korkeaa 

poikkivirtausnopeutta vaaditulla painealueella. Tällöin kertymät kalvon pinnalla 

vähenevät ja liuos kulkeutuu paremmin kalvon läpi. Koska UTMP-tekniikka 

vaatii voimakkaan virtauksen molemmin puolin kalvoa, nostaa tämä 

pumppauskustannuksia sekä lämpötilaa prosessissa. Tästä syystä UTMP-tekniikan 

heikkoutena on sen kasvava energiantarve. [1]  

5.2 Mikrosuodatuskalvot 

10–150 µm paksuiset mikrosuodatuskalvot erottelevat partikkelit kalvon 

huokoskoon mukaan neste- tai kaasufaaseista. Mikrosuodatuksessa käytettävien 

kalvojen huokoskoko on 0,05–10 µm ja ne voidaan jaotella kahteen ryhmään 

kalvojen huokosten mukaan: mutkittelevat huokoset ja kapillaarihuokoset. 

Mutkittelevista huokosista muodostuvat kalvot ovat rakenteeltaan sienimäisiä ja 

käytössä yleisempiä. [35, 44-45] 

Mikrosuodatuskalvojen ominaisuuksiin vaikuttavat valmistusprosessi sekä 

materiaali. Tärkein kalvoihin kohdistuva vaatimus on niiden retentiokyky. Muita 
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kalvoille kohdistettuja vaatimuksia ovat käyttöikä, korkea kemiallinen ja terminen 

kestävyys, adsorptio-ominaisuudet sekä korkea huokoisuus, jolla saadaan hyvä 

suodatustulos pienillä paine-eroilla. Koska mikrosuodatuskalvoilla erotus 

perustuu lähinnä seulontaan tai kokoeroon, tapahtuu partikkelien erottuminen 

pääasiallisesti kalvon ulkopinnalla. Tästä syystä kalvolla tulisi olla kapea 

huokoskokojakauma, jotta haluttujen partikkelien kvantitatiivinen poisto onnistuu. 

Erilaisten kalvomoduulien ominaisuuksia on esitetty taulukossa XI. [35, 45] 

TAULUKKO XI Erilaisten moduulien ominaisuuksien vertailu [30] 

 Kanava-

väli, 

cm 

Pakkaus-

tiiviys, 

m
2
/m

3
 

Energian 

kulutus 

(pumppaus) 

Partikkeli-

tukkeutuminen 

Puhdistuksen 

helppous 

Putkimainen kalvo 

(ontoissa tukevissa 

putkissa) 

0,3–2,5 60 Korkea Matala Erinomainen 

Litteä kalvo 

(Tukevalla alustalla) 

0,03–0,25 300 Kohtuullinen Kohtuullinen Hyvä 

Spiraalikomponenttikalvo 

(Kalvo vuorottelee 

joustavan tukirakenteen 

kanssa putken ympärillä) 

0,03–0,1 600 Matala Erittäin korkea Heikosta 

kohtuulliseen 

Onttokuitu 0,02–0,25 1200 Matala Korkea Kohtuullinen 

 

Mikrosuodatuskalvoja voidaan valmistaa useista eri materiaaleista. Monista raaka-

aineista ei saada tarpeeksi tiukkoja kalvoja muihin kalvosuodatusprosesseihin, 

mutta ne soveltuvat täydellisesti mikrosuodatuskalvomateriaaleiksi. 

Polymeerikalvot ovat yleisesti käytössä mikrosuodatuksessa. Lisäksi käytetään 

epäorgaanisista materiaaleista valmistettuja, kuten keraamisia tai metallisia 

kalvoja, kun tarvitaan esimerkiksi korkeaa lämpötilakestävyyttä. Keraamiset 

kalvot muodostuvat yhdistelmästä metallia ja epämetallia. Metallina kalvoissa 

käytetään mm. alumiinia, zirkoniumia sekä titaania ja epämetalli on oksidi-, 

nitridi- tai karbidi-muodossa. Yleisimpiä yhdistelmiä ovat alumiinioksidi, γ-Al2O3 

sekä zirkoniumoksidi, ZrO2. Lasisten kalvojen materiaaleja ovat piioksidi ja 

piidioksidi. Metalliset kalvot ovat teollisessa käytössä harvinaisia. Niitä 

valmistetaan yleensä sintraamalla metallijauheesta, kuten ruostumattomasta 

teräksestä, molybdeenistä tai wolframista. [35, 44-45] 
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5.2.1 Polymeerikalvot 

Polymeerikalvot ovat suosiossa, koska niillä on hyvä hinta-hyöty-suhde. Yksi 

tällaisista mikrosuodatuskalvomoduuleista on polymeerispiraalikalvo. Näissä 

moduuleissa suodatuskalvojen välissä on muovinen verkkomainen välikappale, 

joka aiheuttaa virran epätasaisuutta. Tällä voidaan ehkäistä 

konsentraatiopolarisaatiota. Polymeerikalvojen puhdistus on kuitenkin vaikeaa, 

koska ne eivät kestä korkeita eivätkä matalia pH-arvoja omaavia kemikaaleja ja 

valkaisuaineita. Huolimatta näistä polymeerikalvojen heikkouksista, 

mikrosuodatusspiraalikalvojen suosio suodatuskäytössä kasvaa, koska 

keraamikalvot ovat huomattavasti kalliimpia.  [1, 13] 

5.2.2 Keraamikalvot  

Keraamisilla kalvoilla on hyvä kemiallinen (pH 0,5–13,5) ja terminen kestävyys 

(yli 100 ºC) ja niillä on kapeampi huokoskokojakauma kuin polymeerikalvoilla. 

Keraamiset kalvot ovat melko hydrofiilisiä, joten suodatettaessa proteiinipitoisia 

liuoksia, saavutetaan matalampi proteiiniadheesio kuin hydrofobisilla, kuten 

polyolefiineista (polypropyleeni ja polyetyleeni) valmistetuilla kalvoilla. [46] 

Kun halutaan saavuttaa keraamisilla kalvoilla retentaatti, jossa on erittäin korkea 

mikrobi- ja erittäin alhainen proteiinikonsentraatio, tulee käyttää kalvoa, jonka 

huokoskoko on noin 1,0 µm. Kalvot, joiden huokoskokoalue on 0,1–0,2 µm, 

mutta tämän huokoskokoalueen kalvoilla ilmenee merkittävää proteiiniretentiota 

sekä kalvojen likaantumista. Poikkeuksen tässä tekevät korkeat 

poikkivirtausnopeudet (3–7 m/s). Korkeita poikkivirtausnopeuksia käytettäessä, 

ehkäistään konsentraatiopolarisaation aiheuttamaa rajakerrosta nostamalla 

seinäleikkausjännitystä τw. Tubulaariselle keraamiselle kalvolle voidaan laskea 

seinäleikkausjännitys yhtälöllä (2) [13, 36] 
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2

2
v

f
w       (2) 

jossa  τw Seinäleikkausjännitys, Pa 

  f Kitkakerroin, - 

  ρ Nesteen tiheys, kg/m
3
 

  v Poikkivirtausnopeus, m/s. 

5.2.3 Mikroseulat 

Mikroseuloja on kehitetty viime vuosina kiivaasti ja niillä yritetään saavuttaa 

koko ajan parempia suodatustuloksia. Puolijohdeteollisuudessa käytettyä 

valolitografitekniikkaa ja faasierotuksen mikromuovausta on käytetty 

kehitettäessä parempia kalvo-ominaisuuksia omaavia mikroseuloja. Näillä on 

korkea kemiallinen ja terminen kestävyys, pieni virtausresistanssi sekä erittäin 

kapea huokoskokojakauma. Mikroseulojen rakenne, huokoisuus ja morfologia 

ovat hyvin tasaiset ja niissä on erittäin ohut selektiivinen kerros. Näiden 

ominaisuuksien avulla voidaan saavuttaa paremmat permeaattivuot kuin 

perinteisillä mikrosuodatuskalvoilla. Nämä ominaisuudet aiheuttavat sen, että 

vuot voivat olla kaksi tai kolme kertaa suuremmat kuin perinteisillä kalvoilla jo 

matalilla TMP-arvoilla. Tällöin suodattimen mikroseulan ulostulon tulee olla 

suunniteltu ja rakennettu niin, että se soveltuu korkeille vuoarvoille. Myös 

partikkelien kerääntyminen mikroseulan pinnalle on nopeampaa kuin perinteisillä 

kalvoilla ja tämä tulee ottaa huomioon mietittäessä sopivia käyttökohteita 

mikroseuloille. [47-48] 

Mikroseuloja käytetään analyyttisissä tarkoituksissa. Suuremman mittakaavan 

käyttökohteet, kuten meijeri- ja panimoteollisuuden suodatus- ja 

kirkastusprosessit ovat tutkimuksen alla. Maitorasvapallojen vaikutusta 

mikroseuloihin maidon mikrosuodatuksessa ei vielä tarkkaan tunneta. Jotta 

seulojen käyttöä mikrosuodatuksessa voidaan harkita, tarvitaan lisää tietoa 

prosessimuuttujien ja nesteen reologisten ominaisuuksien vaikutuksista 

mikroseuloihin ja niiden suodatusominaisuuksiin. [47-48] 
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5.3 Vuon lasku ja kalvon likaantuminen 

Kalvosuodatustekniikoiden käyttöä rajoittaa kalvon läpäisevän vuon 

heikkeneminen suodatuksen edetessä. Tähän voi olla syynä 

konsentraatiopolarisaatio ja / tai kalvon likaantuminen.  

5.3.1 Konsentraatiopolarisaatio 

Paineohjatuissa kalvosuodatusprosesseissa ajava voima ohjaa syöttöliuosta 

kalvolle. Syöttöliuokseen liuennut aine jää kalvon syöttöpuolelle ja liuotin 

läpäisee kalvon permeaattina. Tästä syystä liuenneen aineen konsentraatio 

permeaatissa cp on pienempi kuin konsentraatio bulkissa cb. Bulkilla tarkoitetaan 

tässä tapauksessa syöttövirtauksen enimmäisosaa, joka virtaa kalvon ohi 

osallistumatta suodatusprosessiin. Bulkkiin jäänyt liuennut aine voi kerääntyä 

kalvon pinnalle tai sen lähelle. Tällöin aineen konsentraatio kalvon pinnalla 

kasvaa hetkellisesti muodostaen konsentraatiokertymän.  Tämä aiheuttaa syötön 

diffuusiivisen takaisinvirtauksen bulkkiin. Konsentraatiopolarisaatio on esitetty 

kuvassa 11. [44] 

 

Kuva 11 Konsentraatiopolarisaatio; konsentraatioprofiili epätasapainotilassa, 

kun syöttöliuokseen liuenneen aineen konsentraatio kalvon pinnalla 

kasvaa aiheuttaen konsentraatiokertymän. [44]  

Suodatuksen jatkuessa syntyy konsentraatioiden ja virtausten välille tasapainotila. 

Tasapainotilassa kalvolle kulkeutuvan liuenneen aineen määrän on sama kuin 
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permeaattivirtauksessa ja diffuusiivisessä takaisinvirtauksessa kulkeutuvan aineen 

määrä yhteensä. Tämä voidaan esittää yhtälöllä (3) [44] 

pm Jc
dx

dc
DcJ     (3) 

  Jm Kalvolle kulkeva vuo, m
3
/(m

2 
s)   

c Liuenneen aineen konsentraatio kalvolle virtaavassa 

vuossa, kg/m
3
 

  D Diffuusiokerroin, m
2
/s 

  dc Konsentraatiomuutos, - 

  dx Molaalisuuden muutos, -  

  J Permeaattivuo, m
3
/(m

2 
s) 

cp Liuenneen aineen konsentraatio permeaattivuossa, 

kg/m
3
. 

Konsentraatiopolarisaatio vaikuttaa seuraavin tavoin: kalvon retentio voi kasvaa 

tai pienentyä tai vuo voi heikentyä. Retention pieneneminen johtuu siitä, kun 

liuenneen aineen konsentraatio kasvaa kalvon pinnalla. Tällöin siis bulkista 

mitattu retentio laskee vaikka kalvon pinnalta mitattu retentio pysyisi samana. 

Tämä on yleistä pienimolekyylimassaisilla liuenneilla aineilla, kuten suoloilla. 

Retention kasvua tapahtuu liuoksilla, joilla on liuenneita makromolekyylejä. 

Tällöin konsentraatiopolarisaatiolla on merkittävä vaikutus selektiivisyyteen. [44] 

5.3.2 Kalvon likaantuminen 

Suurin käyttöä rajoittava tekijä kalvotekniikan sovelluksissa on vuon 

heikkeneminen foulaantumisen eli kalvon likaantumisen takia. Tällä tarkoitetaan 

kalvon läpäisevän vuon vähenemistä, kun se tapahtuu kemiallisesti tai 

fysikaalisesti suodatettavan nesteen vaikutuksesta. Jotta prosessia voidaan jatkaa 

hyväksyttävällä tasolla, kalvo joudutaan puhdistamaan tai jopa vaihtamaan 

kokonaan uuteen. [49-51]  

Kalvon likaantuminen on monimutkainen prosessi ja siihen vaikuttavat käytettävä 

kalvo, suodatettava liuos sekä prosessiparametrit. Likaantuminen tapahtuukin 

usein monen eri mekanismin kumulatiivisesta vaikutuksesta. Erilaisia 
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likaantumismekanismeja ovat esimerkiksi huokosten kaventuminen tai 

tukkeutuminen, suodatettavan liuoksen sisältämien molekyylien adsorptio 

kalvoon ja/tai geeli/kakkukerroksen muodostuminen. Mekanismien vaikutuksen 

voimakkuus riippuu kalvolle kerääntyvien yhdisteiden ja liuoksen 

ominaisuuksista sekä kalvomateriaalista. Näiden likaantumismekanismien ja 

niiden vaikutusten vuoksi kalvon likaantumista voidaan pitää irreversiibelinä 

ilmiönä. Tästä syystä vuota ei pysty palauttamaan kalvon likaantumisen jälkeen 

millään toimenpiteellä suodatusprosessin käydessä. [50-55]  

5.3.3 Kalvon likaantumiseen vaikuttavat tekijät 

Kalvoprosessissa tärkeimmät vaikuttavat parametrit ovat permeaattivuo J, joka 

ohjaa aineensiirtoa kalvolle, ja tangentinsuuntainen virtausnopeus v, joka ohjaa 

aineensiirtoa molekyylien ja partikkelien eroosiolla, hydrodynaamisella 

diffuusiolla tai ”inertillä kulkeutumisella” takaisin kalvolta nestebulkkiin. Tämän 

perusteella suodatuksen toimivuus riippuu pitkälti näistä kahdesta sekä näiden 

välisestä suhteesta  vJ . Kalvon pinnalle muodostuva kakkukerros vaikuttaa 

näihin parametreihin ja muuttaa suodatusta. [56]  

6 MEIJERITUOTTEIDEN MIKROSUODATUS 

20 vuoden takaiset raportit (Pafylias et al. [18]) näyttivät, että mikrosuodatuksella 

pystytään erottamaan rasva ja mikrobit maidosta ja muut ainesosat läpäisevät 

kalvon muodostaen teoreettisesti bakteerittoman ja rasvattoman maidon. 

Nykypäivänä mikrosuodatuksella on useita käyttökohteita meijeriteollisuudessa 

sen monikäyttöisyyden takia. Mikrosuodatusta käytetään mm. bakteerien ja 

itiöiden määrän vähentämiseen, kaseiinimisellien, heraproteiinien ja rasvan 

erotukseen. Sen lisäksi kalvot pystyvät käsittelemään monenlaisia proteiinipitoisia 

syöttöliuoksia, kuten täysmaitoa, rasvatonta maitoa ja heraa. Lämpökäsittelyyn 

verrattuna kalvosuodatussovellukset eivät aiheuta muutoksia maidon makuun niin 

kuin esimerkiksi iskukuumennus, ja antavat pidemmän säilyvyysajan kuin 

pastörointi. Lämpö aiheuttaa myös joidenkin tuotteiden denaturoitumisen, jolloin 

matalissa lämpötiloissa suoritettava mikrosuodatus on parempi vaihtoehto. [1-2, 7, 

13, 18, 36, 38]  
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Kalvon huokoskokojakaumalla on suuri merkitys maidon ja heran suodatuksessa. 

Vaihtelut kalvon huokoskoossa vaikeuttaa esimerkiksi kaseiiniproteiinien ja 

heraproteiinien erottamista toisistaan näiden hyvin samansuuruisten 

molekyylimassojen takia. Suuri huokoskokojakauma sallii sekä suurien että 

pienien partikkelien yhtäaikaisen kalvon läpäisyn, jolloin haluttujen ainesosien 

lisäksi permeaattiin voi päästä myös ei-haluttuja ainesosia. [2, 57] 

Kalvosuodatustekniikoiden heikkoutena on vuon heikkeneminen suodatuksen 

aikana kalvon likaantumisen takia. Syynä tähän on kalvon pinnalle ja huokosiin 

muodostuva kerros, joka koostuu bakteereista, kaseiineista, heraproteiineista, yms. 

Kaseiini on usein syynä kalvon likaantumiseen, mutta Rezaei et al. [14] mukaan 

jotkut heraproteiinit, kuten β-laktoglobuliini, ovat tunnetuimpia kalvon likaajia. 

Jos kalvon huokoskoko on huomattavasti suurempi kuin suodatettavan 

proteiinipitoisen liuoksen proteiinien koko, virtaus johtaa syntyneet 

proteiinikasaumat kalvon pinnalle, joka johtaa huokosten tukkeutumiseen ja 

kalvon likaavan kasauman muodostumiseen. Tämä on yksi syy siihen, että 

meijeriteollisuudessa käytettävät kalvot pestään kerran päivässä, jotta 

permeaattivuo ja suodatusominaisuudet saadaan säilytettyä ja mikrobinen laatu 

pidettyä vaaditulla tasolla. [5, 14] 

Poikkivirtausmikrosuodatusta käytetään meijeriteollisuudessa kolmessa tärkeässä 

sovelluksessa: proteiinien fraktioinnissa, bakteerien ja kasvusolujen erotuksessa 

maidosta ja herasta sekä rasvan erotuksessa herasta. Matalilla 

poikkivirtausnopeuksilla kalvosuodatus ei vahingoita herkkiä ainesosia, kuten 

rasvapallojen pintarakennetta. Tämä voi parantaa esimerkiksi kerman tasaisuutta 

ja sitä kautta asiakastuotteiden aistimuksiin perustuvia ominaisuuksia. [1-2]  

Mikrosuodatuksen viimeisin aluevaltaus on kaseiinimisellien erotus rasvattoman 

maidon heraproteiinista. Perinteiset menetelmät tuhoavat kaseiiniproteiinin 

rakenteen, kun taas kalvosuodatuksella kaseiini voidaan erottaa ehjänä. 

Mikrosuodatuksessa saatavaa kaseiinikonsentraattiretentaattia käytetään juuston 

valmistuksessa, jolloin saadaan parempi saanto. Suodatuksessa saatava permeaatti 

on niin sanottu ideaalihera, jolla on samanlainen proteiinikoostumus kuin 

juustonvalmistuksessa saatavalla heraproteiinikonsentraatilla. Tämä 

permeaattihera ei kuitenkaan sisällä juustojuoksutinta eikä sille ole tapahtunut 
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väri- tai maitohappokontaminaatiota, mitkä saattavat aiheuttaa ei-haluttuja 

ominaisuuksia. Lisäksi permeaatti on erittäin steriili, proteiinit ovat alkuperäisessä 

muodossa ja se sisältää vain vähän tai ei ollenkaan rasvaa, joka pilaa tuotteen 

varastoinnin aikana aiheuttamalla makuhaittoja. Juustonvalmistuksen kapasiteettia 

sekä siihen käytettävien laitteiden hyötykäyttöä voidaan myös kasvattaa 

konsentroimalla maitoproteiini rasvattomasta juustomaidosta 

poikkivirtausmikrosuodatuksella. [1, 13, 58] 

6.1 Maidon mikrosuodatus  

Raakamaito on monimutkainen syöttöliuos kalvoprosessiliuokselle, koska sillä on 

laaja partikkelikokojakauma (1 nm – 20 µm), korkea irrallisten komponenttien 

konsentraatio (13 paino-%) ja sen koostumuksessa tapahtuu kausittaista vaihtelua. 

Mikrosuodatettaessa rasvatonta maitoa joko kalvon ylittävä paine-ero TMP tai 

permeaattivuo pidetään vakiona. Monet maidon ainesosat kerääntyvät kalvolle, 

jolloin tapahtuu konsentraatiopolarisaatiota ja kalvon likaantumista. Nämä voivat 

muodostaa toisen kalvon, joka haittaa maidon komponenttien pääsyä kalvolle, 

mutta toisaalta se ehkäisee itiöiden, bakteerien ja muun mikrokasvuston pääsyn 

permeaattiin. Tästä syystä suodatusprosessin parametrit täytyy optimoida hyvin, 

jotta haluttu tuotanto ja suodatustulos saavutetaan. [2, 29, 47, 59] 

Poikkivirtausmikrosuodatus on tehokas tapa poistaa rasvattomasta maidosta 

bakteereita, itiöitä, kasvusoluja ja muuta mikrokasvustoa ennen pastörointia. Sitä 

käytetään laajalti myös suodatettaessa kaseiini- ja heraproteiineja rasvattomasta 

maidosta. Tätä suodatusprosessia ohjaa kaseiinimisellien kerääntyminen kalvon 

pinnalle, jolloin tapahtuu muutoksia prosessin permeabiliteetissa ja 

selektiivisyydessä. Kaseiinimisellit muodostavat irreversiibelin geelin kriittisissä 

hydrodynaamisissa olosuhteissa (CHC, Critical Hydrodynamic Conditions). On 

tärkeää tuntea mekanismit, jotka aiheuttavat CHC:n sekä tietää kuinka 

kaseiinimisellit kerääntyvät kalvon pinnalle ja miten ne vaikuttavat toisiinsa 

muodostaessaan geelikakun. Monissa tutkimuksissa on mietitty keinoja tämän 

välttämiseksi mm. muuttamalla maidon koostumusta ja kaseiinimisellien 

fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia. Esimerkiksi maitoon lisättävä sitraatti 

kasvattaa suodatuksessa voimakkaasti suodatusvastusta (kalvon likaantumista), 

koska sitraatti pienentää kaseiinimisellien halkaisijaa. Tällöin kaseiinimisellit 
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pääsevät kulkeutumaan kalvon huokosiin, jolloin huokoset voivat pienentyä tai 

tukkeutua kokonaan. Kun maidon pH-arvo lasketaan tasolle 5,5–6,5 tai 

natriumkloridin konsentraatio nostetaan 0,4–0,7 M, rasvattoman maidon 

suodatuksen kriittinen vuo pienenee ja likaantuminen kasvaa. Tämä johtuu 

kaseiinimisellien pintavarauksen laskusta, joka alentaa sähköstaattisia 

hylkimisvoimia. [1, 6, 29] 

Meijeriteollisuudessa sopiva kalvotyyppi voi esimerkiksi heran käsittelyssä 

samanaikaisesti fraktioida, puhdistaa ja konsentroida herakomponentteja. Yleisesti 

meijeriteollisuuden käytössä on kaksi erilaista kalvomoduulia. Toinen on 

polymeerikomposiittikalvo spiraalielementissä, jossa käytetään pintamateriaalina 

yleensä joko polysulfonia (PS), polyeetterisulfonia (PES) tai näiden yhdistelmää. 

Toinen käytössä olevista vaihtoehdoista on zirkonium- tai alumiinioksidiin 

pohjautuva keraaminen putkimainen kalvo. [3, 21] 

6.1.1 Polymeerikalvot maidon mikrosuodatuksessa   

Polymeerikalvojen suosio meijeriteollisuudessa on pienempi kuin keraamisten 

kalvojen, koska ne likaantuvat herkästi ja niiden ominaisuuksista sekä 

käyttökohteista on ollut saatavilla vain vähän tietoa. Polymeerikalvoja kohtaan on 

kuitenkin herännyt suuri mielenkiinto ja niiden suodatusominaisuuksia tutkitaan 

nykyään hyvin paljon. Saboya et al. [60] mukaan polymeerikalvot ovat keraamisia 

kalvoja heikompina niiden vaihtelevan selektiivisyyden takia sekä pienemmän 

mekaanisen, termisen ja kemikaalikestävyyden kannalta. Näiden lisäksi Baruah et 

al. [46] ovat todenneet proteiinien adheesion keraamisiin kalvoihin olevan 

matalampi kuin hydrofobisiin polymeerikalvoihin. Kuitenkin kiinnostus 

esimerkiksi spiraalipolymeerikalvoja kohtaan on kasvanut, koska niiden 

investointikustannukset rasvattoman maidon mikrosuodatuksessa ovat pienemmät. 

Tästä syystä polymeerispiraalikalvot voisivat olla järkevämpi investointi 

erityisesti pienille meijereille kuin keraamiset kalvot. [1, 13, 46, 57, 60]  

Kaseiinikonsentraatin valmistuksessa käytetään yleensä keraamisia kalvoja ja 

suurin osa julkaistusta tieteellisestä kirjallisuudesta suosittelee niitä tähän 

prosessiin. Lawrence et al.[59] ovat tutkineet 0,3 ja 0,5 µm huokoskoon 

polymeerispiraalikalvon käyttöä kaseiinikonsentraatin valmistuksessa 
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rasvattomasta maidosta. Syöttöliuoksena tutkimuksessa käytettiin suoraan 

separaattorilta otettua rasvatonta maitoa. Suodatuksessa saatu permeaatti oli 

silminnähtävästi kirkasta, joka osoitti kaseiinin tehokkaan erotuksen 

heraproteiineista. Keraamisilla kalvoilla suodatettaessa kalvon ylittävä paine-ero 

TMP pidettiin yllä koko kalvon matkalla kuristuksen avulla.  Lawrence et al.[59] 

totesivat tutkimuksensa pohjalta, että polymeerikalvot eivät välttämättä vaadi 

kaseiinin erotuksessa TMP-arvon valvontaan vaadittavien erikoistekniikoiden 

käyttöä. Myöhemmässä tutkimuksessaan Lawrence et al. [13] ovat vahvistaneet 

polymeerikalvojen soveltumisen kaseiinierotukseen. Tällöin tosin heidän 

saavuttamansa vuo ja selektiivisyys olivat pienemmät kuin kirjallisuudessa 

esitetyt arvot keraamisille kalvoille. He olettivat, että suodatusparametrien 

optimointi voisi parantaa suodatustulosta. [13, 59] 

Karasu et al. [1] ovat tutkineet keraamisten ja polymeeristen kalvojen suodatusta 

vertailukelpoisissa TMP- ja leikkausjännitysolosuhteissa, joissa paine-ero kalvon 

yli on matala ja leikkausjännitys korkea. Tutkimuksessa käytettiin kaupasta 

saatavaa mahdollisimman vähärasvaista maitoa. Kalvoina käytettiin 0,2 µm 

huokoskoon keraamista kalvoa sekä 0,3 ja 0,5 µm huokoskoon 

PVDF-polymeerikalvoa. Paine-ero kalvon yli oli väliltä 30–175 kPa ja lämpötila 

oli joko 10 tai 50 ºC. Keraamisilla kalvoilla poikkivirtausnopeudet olivat 4,0–

8,9 m/s ja polymeerikalvoilla 0,4–0,7 m/s. Koska polymeerikalvoilla käytettävä 

virtausnopeus on merkittävästi pienempi kuin keraamikalvoilla, tutkimuksessa 

käytettävien kalvojen leikkausjännitykset eivät olleet samansuuruisia. Karasu et 

al. pyrkivät kompensoimaan tätä eroa asentamalla polymeerikalvolaitteiston 

virtauskanavaan välikappaleita, jotka paransivat polymeerikalvojen 

leikkausjännitystä. Tällä tavalla kalvojen välisistä suodatusolosuhteista saatiin 

vertailukelpoiset. Tutkimuksessa määritetyt permeaattivuot on esitetty kuvassa 12. 

[1] 
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Kuva 12 Rasvattoman maidon permeaattivuo TMP-arvon mukaan 0,3 µm 

huokoskoon PVDF-polymeerikalvolle (vas.) ja keraamiselle kalvolle 

(oik.) [1] 

Karasu et al. [1] ovat todenneet tulosten perusteella, että sekä keraamisia että 

polymeerisiä kalvoja voidaan käyttää kaseiinin konsentrointiin. 

Polymeerikalvojen kohdalla tulee kuitenkin huomioida, että vaikka ne sopivat 

laboratoriomittakaavassa kaseiinin konsentrointiin, teollisessa mittakaavassa voi 

tulla ongelmia. [1]  

6.1.2 Keraamiset kalvot maidon mikrosuodatuksessa 

Maidon mikrosuodatuksessa käytetään yleisesti keraamisia kalvoja, joilla voidaan 

saavuttaa korkealla poikkivirtausnopeudella permeaattivuo 55–65 L/m
2
h sopivissa 

olosuhteissa (T = 50–55 °C, TMP = 0,1–1,0 bar, v > 6 m/s ). Teollisessa 

mittakaavassa korkea poikkivirtausnopeus on välttämättömyys, jotta saavutetaan 

korkea permeaattivuo. Puhuttaessa ”kylmä steriloinnista”, tarkoitetaan sillä tänä 

päivänä teknologiaa, joka perustuu keraamisiin suodattimiin. Tällainen on 

Bactocatch® -prosessiin soveltuva Sterilox® -kalvo, jonka keskimääräinen 

huokoskoko 1,4 µm. Suodatus ei kuitenkaan yksin riitä vaan lopputuotteen 

turvallisuuden takaamiseksi maito tulee vielä lämpökäsitellä. [47, 57]  

Viime vuosina on tehty paljon tutkimus- ja kehitystyötä, jotta opitaan 

ymmärtämään paremmin maidon ja sen sivutuotteiden mikrosuodatusta 

keraamisilla kalvoilla, näiden suunnittelua ja optimointia. Yksi merkittävimmistä 

tutkimussuunnista on kalvojen huokoskoko ja niiden tukkeutuminen sekä 

likaantuminen. Kun keraamisessa kalvossa on pienet huokoset, sillä saadaan 

parempi mikrobiologinen laatu tuotteeseen. Tästä on kuitenkin haittaa prosessin 

kannalta, koska tällöin kalvo likaantuu helpommin maidon proteiinien 
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kulkeutuessa suodattimeen. Toisaalta myös iso huokoinen (esim. 0,8 µm) kalvo 

voi likaantua heraproteiinien molekyylikasautumien takia. Kun maidon 

mikrosuodatuksessa käytetään 1,4 µm huokoskoon keraamista kalvoa, 6 m/s 

poikkivirtausnopeutta ja kalvon ylittävän paine-eron ollessa alle 30 kPa, 

maitoproteiineja retentoivan konsentraatiopolarisaatiokerroksen tiiviys 

minimoituu. Suuremmat virtaukset tosin kasvattavat paine-eroa, mikä edistää 

kalvon likaantumista. [29, 36, 47]  

6.2 Heran mikrosuodatus  

Mikrosuodatusta käytetään heran käsittelyssä meijeriteollisuudessa esimerkiksi 

silloin, kun valmistetaan ultrasuodatuksella heraproteiinikonsentraattia (WPC, 

Whey Protein Concentrate). Tällöin hera esikäsitellään mikrosuodatuksella, jolla 

poistetaan esimerkiksi rasvaa ja kaseiinimisellejä. Erotettaessa heraproteiineja 

mikrosuodatuksella, voidaan käyttää sekä panos- että jatkuvatoimista prosessia, 

joista teollisuudessa on käytössä jatkuvatoiminen. Tähän on syynä 

jatkuvatoimisen prosessin helpompi hallinta sekä pidemmät suodatusajat. 

Alkujaan poikkivirtausmikrosuodatuksen käyttöönotto heran suodatuksessa 1990-

luvun taitteessa eteni hitaasti, koska permeaattivuo heikkenee heti suodatuksen 

alussa voimakkaasti konsentraatiopolarisaation ja kalvon likaantumisen takia. Vuo 

vakiintuu jonkin ajan jälkeen tasolle, joka riippuu konsentraatioasteesta ja 

virtausolosuhteista lähellä kalvon pintaa. [4, 14, 21, 57] 

Cancino et al. [21] ovat määrittäneet heran mikrosuodatuksen 

operaatioparametreja. Tutkimuksessa käytettiin 0,2 µm huokoskoon keraamista 

kalvoa. Suodatuksen aikana permeaattivuo heikkeni ajan myötä ja sen syyksi 

epäiltiin konsentraatiopolarisaatiota. Samalla paine-ero kalvon yli laski, mutta 

kalvon likaantumista ei havaittu. Kalvon puhdistuksen jälkeen 

ionipuhdistettuveden vuo oli sama kuin ennen heran käsittelyä. Johtokyky- ja pH-

arvoissa ei näkynyt muutoksia. Kuvassa 13 on esitetty mikrosuodatuksella saatu 

permeaattivuo. [21] 
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Kuva 13 Heran mikrosuodatuksen permeaattivuo 0,2 µm huokoskoon 

keraamisella kalvolla [21] 
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KOKEELLINEN OSA 

7 TUTKIMUSSUUNNITELMA 

Tutkimuksessa verrattiin mikrosuodatuskalvojen suodatusominaisuuksia 

separoidun raakamaidon ja heran esikäsittelyssä. Työssä käytetyillä kalvoilla 

pyrittiin erottamaan mahdollisimman tehokkaasti mikrobit ja jäännösrasva 

suodatettavasta nesteestä. Vertailussa käytettiin sekä polymeeri- että 

keraamikalvoja.   

8 KOELAITTEISTO JA MATERIAALIT 

Heran ja maidon koeajoissa käytettiin kahta erilaista suodatuslaitteistoa ja näissä 

yhteensä viittä erilaista kalvoa. Polymeerikalvoille käytettiin 

panoskonsentroinnilla toimivaa spiraalikalvosuodatinta. Keraamikalvosuodatin 

toimi konsentrointilooppi -periaatteella, jossa osa permeaatista ja retentaatista jää 

takaisinkiertoon laitteistoon omiin silmukoihinsa palautuen kalvolle ja osa 

ohjautuu joko syöttö- tai permaattisäiliöön.  

8.1 Kalvot 

Tutkimuksessa käytetyistä viidestä kalvosta kolme oli polymeeri- ja kaksi 

keraamikalvoa. Maidon koeajoissa käytettiin kaikkia kalvoja ja heralle käytössä 

oli kaksi polymeeri- ja yksi keraamikalvo. Polymeerikalvot testattiin 

spiraalimoduuleina ja keraamiset kalvot olivat putkimoduuleina. Kalvot ja niiden 

ominaisuudet on esitelty taulukossa XII. Molempien kalvotyyppien ja laitteistojen 

pesuun käytettiin Valiolle kehitettyjä kalvopesuohjeistuksia ja siinä mainittuja 

pesuaineita. 
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TAULUKKO XII Koeajoissa käytetyt kalvot ja niiden ominaisuudet 

Kalvo / Valmistaja 
Pinta-ala, 

m
2
 

Nominaalinen 

huokoskoko, 

μm 

Materiaali 

Koeajo 

Maito Hera 

Sepro PVDF-MFB-2540-31N  

(polymeeri) 

2,5 0,5 PVDF * * 

PTI / Dominick Hunter FH2540-bs04-s  

(polymeeri) 

2,2 0,5 PVDF * * 

Alfa Laval FSM 0,45PP-2517-48 

(polymeeri) 

0,5 0,45 PP *  

Membralox 1940 1,4 µm 

(keraami) 

0,24 1,4 α-Al *  

Membralox 1940 0,8 µm 

(keraami) 

0,24 0,8 α-Al * * 

 

8.2 Suodatuslaitteisto polymeerikalvoille 

Polymeerikalvosuodattimena käytetty suodatin on Valiolla tutkimusta varten 

rakennettu koelaite ja se on esitetty kuvassa 14.   

 

Kuva 14 Polymeerikalvosuodatin  

Polymeerikalvosuodatinlaitteistossa syöttöliuos johdettiin avoimesta säiliöstä 

lämmönvaihtimen ja pumpun kautta kalvolle. Retentaatti kiersi takaisin 

syöttösäiliöön ja permeaatti johdettiin koeajon vaiheen mukaan konsentroinnissa 

pois kierrosta erilliseen astiaan tai suodatettaessa vakiokonsentraatioarvolla, 
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takaisin syöttösäiliöön. Vakiokonsentraatioarvolla tarkoitetaan sitä, että syötön 

konsentraatio pysyy suodatuksen aikana vakiona. Kuvassa 15 on esitetty 

polymeerisuodatuslaitteen virtauskaavio.  

 

Kuva 15 Polymeerikalvosuodattimen virtauskaavio 

Polymeerikalvon ja suodatuslaitteiston pesu suoritettiin siten, että laitteistoon 

asennettu kalvo huuhdeltiin ensin vedellä, jolloin asennetusta kalvosta poistettiin 

säilytysliuos tai jo koeajossa käytetystä kalvosta suodatuksessa jäänyt maito/hera. 

Maitosuodatuksen jälkeen kaikille kalvoille tehtiin emäspesu ja herasuodatuksen 

jälkeen ensin entsyymi- ja sen jälkeen emäspesu. Tämän jälkeen kaikille kalvoille 

suoritettiin happopesu. Happopesun jälkeen määritettiin kalvoille puhtaan veden 

vuo, jolla varmistettiin kalvon ja laitteiston puhdistuminen. Jos tulos ei vastannut 

kalvolle aiemmin mitattuja vuoarvoja, uusittiin pesuvaiheet. Viimeisenä 

laitteistossa kierrätettiin säilytysliuosta, joka sisälsi happopesuliuosta ja 

desinfiointiainetta. Jos kalvolla tehtiin koeajo, säilytysliuos huuhdeltiin pois ja 

laitteistossa kierrätettiin nopeasti laimea emäsliuos. Tämän tarkoituksena oli avata 

kalvon huokoset. Lopuksi laitteisto huuhdeltiin vielä vedellä. Jos kalvolla ei enää 

tehty suodatuskoetta, kalvo poistettiin laitteistosta huuhtelematta. Taulukossa XIII 

on esitetty pesun eteneminen ja pesuaineet.   
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TAULUKKO XIII Polymeerikalvosuodattimen pesuvaiheet.  

Pesuvaihe Pesuaine 
Lämpötila,  

°C 

Kesto,  

min 

Tavoite pH 

Huuhtelu Vesi ~ 20 - - 

Entsyymipesu (vain hera) Divos 108 + Divos 80-6 45 45 - 

Huuhtelu (vain hera) Vesi ~ 20 - < 8 

Emäspesu Divos 123 45 30 - 

Huuhtelu Vesi ~ 20 - < 8 

Happopesu Divos 2 45 20 - 

Huuhtelu Vesi ~ 20 - > 6 

Säilöntäaine / Desinfiointi Divos LS + Divos 2 45 väh. 15 - 

Huuhtelu Vesi ~ 20 - > 6 

Emäshuuhtelu Divos 123 45 ~ 15 - 

Huuhtelu Vesi ~ 20 - < 8 

 

8.3 Suodatuslaitteisto keraamikalvoille 

Keraamikalvosuodattimena käytettiin Tetra Alcrossin UTMP-suodatinta, joka on 

esitelty kuvassa 16.   

 

Kuva 16 Tetra Alcrossin suodatuslaitteisto keraamisille kalvoille 
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Kuvan 16 laitteistossa syöttöpumppu muodostaa systeemin paineen ja 

kierrätyspumppu virtausnopeuden ja näiden kautta syöttöliuos pumpattiin 

avoimesta syöttösäiliöstä kiertoon. Sieltä liuos ohjautui kalvolle 

konsentrointilooppiin. Kalvolta retentaatti kiersi retentaatin kierrätyspumpun 

kautta joko uudelleen kalvolle tai palasi syöttösäiliöön. Permeaatti kulki 

permeaatin kierrätyspumpun kautta joko takaisin permeaattikiertoon tai sitten se 

erottui kierrosta ohjautuen koeajotilanteen mukaan joko takaisin syöttösäiliöön tai 

erilliseen keräysastiaan. Laitteistoon muodostui UTMP-suodatuksen vaatimat 

olosuhteet, kun permeaattia kierrätettiin kalvon permeaattipuolella.  

Laitteistolle voitiin määrittää konsentrointikerroin sen perusteella, missä suhteessa 

retentaatti palasi syöttösäiliöön tai jäi kiertämään kalvolle. Tilanteessa, jossa 

permeaatti sekä retentaatti ohjattiin takaisin syöttösäiliöön, konsentrointikerroin 

pysyi vakiona.  

Suodatuslaitteiston paineita mitattiin neljällä painemittarilla, joista Pre mittasi 

syöttöliuoksen sisäänmenopaineen ja Pro retentaatin ulostulopaineen. 

Permeaattipuolella Ppe mittasi permeaatin sisäänmenopaineen ja Ppo 

ulostulopaineen. Näiden pohjalta voitiin määrittää paine-ero kalvon yli TMP. 

Kuvassa 17 on esitetty keraamisuodattimen virtauskaavio. 
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Kuva 17 Tetra Alcrossin keraamisten kalvojen konsentrointiloopilla 

kierrättävän suodatuslaitteiston virtauskaavio.  

Keraamisen kalvon ja suodatuslaitteiston pesu tapahtui siten, että laitteistoon 

asennettu kalvo huuhdeltiin ensin vedellä, jolloin laitteistosta tai jo suodatuksessa 

käytetystä kalvosta poistui epäpuhtaudet. Keraamisille kalvoille suoritettiin ensin 

kaksivaiheinen emäspesu, jonka ensimmäisessä vaiheessa permeaattiventtiilit 

pidettiin kiinni ja 25 minuutin jälkeen niitä avattiin. Tämän jälkeen kalvoille 

tehtiin typpihapolla happopesu sekä samalla emäspesuaineella toinen emäspesu. 

Pesujen ja huuhteluiden välisiä lämpötiloja muutettiin lämmönvaihtimen avulla 

käyttämällä joko höyryä tai kylmää vettä. Kalvon puhdistuminen todettiin 

seuraamalla määrätyssä vakiolämpötilassa sekä permeaatin ja retentaatin veden 

vakiovirtausnopeudessa permeaatti- ja retentaattipuolien paineiden eroja ja 

vertaamalla niitä annettuihin raja-arvoihin. Kalvon katsottiin olevan puhdas, kun 

paineet vastasivat kalvolle aikaisemmin mitattuja painearvoja.  

Ennen koeajoa laitteisto ja kalvo desinfioitiin nostamalla laitteistossa kiertävän 

veden lämpötila 90–95 °C puoleksi tunniksi. Taulukossa XIV on esitetty pesun eri 

vaiheet ja käytetyt pesuaineet.   
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TAULUKKO XIV Keraamikalvosuodattimen pesuvaiheet.  

Pesuvaihe Pesuaine 
Lämpötila, 

°C 

Kesto, 

min 

Tavoite 

pH 

Huuhtelu Vesi 50 - - 

Emäspesu 

(permeaattiventtiili kiinni) 

Divos 123 75–80 25 - 

Emäspesu 

(permeaattiventtiili auki) 

Divos 123 75–80 15 - 

Huuhtelu Vesi 50 - < 8 

Happopesu Typpihappo 60–65 25 - 

Huuhtelu Vesi 50 - > 6 

Emäspesu Divos 123 75–80 25 - 

Huuhtelu Vesi 50 - < 8 

Sterilointi Vesi 90–95 30 - 

 

8.4 Suodatettavat aineet ja niiden esikäsittely 

Koeajoissa syöttöliuoksena käytettiin separoitua raakamaitoa sekä juustoheraa. 

Taulukossa XV on esitetty heran ja rasvattoman maidon fysikaaliskemiallisia 

ominaisuuksia. 

TAULUKKO XV Heran ja rasvattoman maidon fysikaaliskemiallisia 

ominaisuuksia [61] 

Ominaisuus Rasvaton maito Hera 

Viskositeetti (mPas) 1,5 1,2 

Pintajännitys (dyn/cm) 48 42 

Jäätymispiste (°C) -0,520 -0,500 / -0,600 

Stabiilius lämpökoagulaatiossa 

 (standardi pH) 

Stabiili Epästabiili 

Stabiilius happokoagulaatiossa  

(ei lämmitystä)  

Epästabiili Stabiili 

 

8.5.1 Raakamaito ja sen esikäsittely 

Raaka-aineena käytettävä raakamaito haettiin suoraan tilalta muutama päivä 

ennen suodatusta. Hakupäivänä maidosta erotettiin rasva separaattorilla. Sitä 

varten maito lämmitettiin vesihauteessa 45–50 °C lämpötilaan viskositeetin 

alentamiseksi, jolloin rasvan erottuminen parantuu. Raakamaito ajettiin 
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separaattorin läpi kerran ja lopuksi separoimisesta syntynyt kerma ajettiin vielä 

kerran. Tämän jälkeen separoitu maito jäähdytettiin mahdollisimman nopeasti 

kylmässä vesihauteessa mikrobiologisen laadun säilyttämiseksi ja varastoitiin 

kylmiöön odottamaan suodatusta. Suodatus tehtiin kuuden päivän sisällä maidon 

separoinnista.  

Suodatuspäivänä noin 25–35 litraa separoitua rasvatonta raakamaitoa lämmittiin 

lämpöhauteessa noin 50 °C lämpötilaan. Tämän jälkeen maito lisättiin 

suodatuslaitteiston syöttösäiliöön.  

8.5.2 Hera ja sen esikäsittely 

Suodatuksessa käytetty hera kuljetettiin kylmäkuljetuksena Haapaveden 

juustotehtaalta ja säilöttiin kylmiöön. Suodatuspäivänä hera lämmitettiin noin 

50 °C lämpötilaan lämpöhauteessa. Kuljetuksen tai varastoinnin aikana 

mahdollisesti hapantuneen heran pH-arvo nostettiin ennen suodatusta arvosta noin 

4,4 natriumhydroksidilla välille 6,2–6,25. 

9 MITTAUSTEN SUORITTAMINEN 

Mittaukset tehtiin kahdessa vaiheessa ja saavutettujen tulosten pohjalta tehtiin 

päätöksiä käytettävistä kalvoista seuraavaan vaiheeseen liittyen aikataulun 

sallimissa rajoissa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin maidon koeajot ja toisessa 

vaiheessa heran.  

9.1 Maidon koeajot 

Maidon koeajot tehtiin kaikille tutkimuksessa vertailtaville kalvoille. Yhden 

kalvon rinnakkaisajot pyrittiin tekemään samalla maitoerällä mahdollisimman 

lyhyen ajan sisään. Tällöin voitiin varmistaa tulosten vertailukelpoisuus raaka-

aineen kohdalla.  

9.1.1 Polymeerikalvosuodatin 

Kun suodatuslaitteiston syöttösäiliöön oli lisätty separoitu ja lämmitetty 

raakamaito, laitteistosta poistettiin sinne jäänyttä huuhtelussa käytettyä puhdasta 
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vettä ennen varsinaisen suodatuksen alkua. Tämän jälkeen retentaatti- ja 

permeaattiletkut desinfioitiin pyyhkimällä ne etanolilla. Retentaattiletku upotettiin 

syöttösäiliön pohjaan virtauksen aiheuttaman maidon vaahtoamisen 

ehkäisemiseksi. Permeaattiletku asetettiin statiivin kanssa syöttösäiliön 

nestepinnan yläpuolelle, jolloin letku ei päässyt kosketuksiin mikrobipitoisen 

syöttöliuoksen kanssa.  

Koeajossa laitteiston syöttöpaineeksi asetettiin 0,5 bar. Lämmönvaihtimessa 

kierrätettiin hanasta tulevaa kuumaa vettä (noin 45–50 °C), jolla pyrittiin pitämään 

laitteistossa kiertävän maidon lämpötila noin 50 °C koko suodatuksen ajan.  

Ensimmäisessä suodatusvaiheessa maito kiersi suljetussa kierrossa 30 minuuttia, 

jonka aikana olosuhteet systeemissä ehtivät tasaantua. Tämän jälkeen permeaatti 

johdettiin erilliseen astiaan ja separoitua raakamaitoa konsentroitiin niin kauan, 

kunnes konsentrointikerroin oli noin neljä. Konsentroinnin jälkeen sekä 

permeaatti- että rententaattivirtaus johdettiin takaisin syöttösäiliöön ja liuosta 

kierrätettiin suljetussa kierrossa 30 minuutin ajan olosuhteiden tasaamiseksi. 

Kummankin suljetun kierron jälkeen sekä permeaatti- että retentaattivirroista 

otettiin näytteet. Tämän lisäksi ennen suodatuksen alkua otettiin näyte myös 

syötöstä.      

9.1.2 Keraamikalvosuodatin 

Syöttösäiliöön lisätyn separoidun ja lämmitetyn raakamaidon jälkeen 

suodatuslaitteistosta poistettiin huuhtelussa käytettyä vettä. Tämän jälkeen 

permeaatti- ja retentaatti putkiin asennettiin etanolilla huuhtelemalla desinfioidut 

letkut, jotka upotettiin syöttösäiliön pohjaan vaahtoamisen estämiseksi. 

Varsinainen koeajo suoritettiin samalla periaatteella kuin polymeerikalvolla. 

Koeajoissa permeaatti- ja retentaattikiertojen virtausnopeusventtiileillä säädettiin 

suodatuspaineita niin, että laitteiston TMP-arvo oli 0,35–0,375 bar. TMP-arvo 

voidaan laskea yhtälöllä (4) [62] 
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   (4) 

 
TMP  Paine-ero kalvon yli, bar 

Pfe Syötön sisäänmenopaine, bar  

Pro Retentaatin ulostulopaine, bar  

Pf Permeaatin suodatuspaine, bar. 

Yhtälöä (4) täytyy muotoilla, jotta se soveltuu käytetyn suodatuslaitteiston 

kiertäville permeaatti- ja retentaattivirroille. Tällöin saadaan muodostettua yhtälö 

(5) 










 








 


22

poperore

TM

PPPP
P    (5) 

 Pre Retentaatin sisäänmenopaine, bar  

Ppe Permeaatin sisäänmenopaine, bar 

Ppo Permeaatin ulostulopaine, bar. 

Koska koeajoissa pidettiin yllä vakio TMP-arvo, jouduttiin retentaatin ja 

permeaatin virtausnopeuksia säätämään jonkin verran tämän saavuttamiseksi eri 

koeajojen välillä. Jokaisessa koeajossa permeaatin virtausnopeus pidettiin 

korkeampana kuin retentaatin virtausnopeutta. Permeaattikierron virtausnopeus 

koeajoissa oli väliltä 60–100 L/h ja retentaatin 20–70 L/h. Koeajokohtaiset 

permeaattikierron virtausnopeudet on esitetty liitteessä I. Retentaattikierron 

tarkkaa virtausnopeutta korkeissa nopeuksissa ei pystytty määrittämään, sillä 

laitteiston retentaatin rotametrin asteikko päättyi arvoon 60 L/h.  

9.2 Heran koeajo 

Heran koeajot tehtiin kolmelle tutkimuksessa käsiteltävälle kalvolle. Yhden 

kalvon rinnakkaisajot pyrittiin tekemään samalla heraerällä mahdollisimman 

lyhyen ajan sisään, koska koeajoissa käytettävän heran koostumus vaihteli 

tuotantolaitoksella ajossa olevien tuotteiden mukaan.  
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9.2.1 Polymeerikalvosuodatin 

Herasuodatuksen alkutoimenpiteet ovat samat kuin maidon 

polymeerikalvosuodatuksessa. Koeajossa laitteiston syöttöpaineeksi asetettiin 

0,9 bar paine ja lämmönvaihtimessa kierrätettiin hanasta tulevaa kuumaa vettä 

(45–50 °C). Koeajon periaate oli sama kuin maidon suodatuksissa: kaksi 30 

minuutin suljettua kiertoa, joiden välissä konsentrointi. Heran suodatuksessa 

tavoiteltu konsentrointi kerroin oli 8–9 välillä.  

Koska heraa suodatettiin suurempi määrä kuin maitoa ja koska suodatuslaitteiston 

syöttösäiliöön ei mahtunut kerralla kuin 35 L, lisättiin heraa jatkuvasti 

konsentroinnin aikana pinnan vajoamisen mukaan niin, että 

kokonaissyöttömääräksi tuli 60–105 litraa. Ennen suodatuksen alkua syötöstä sekä 

kummankin suljetun kierron jälkeen permeaattista sekä retentaatista otettiin 

näytteet.     

9.2.2 Keraamikalvosuodatin 

Koeajon esivalmistelut suoritetaan lähes samalla tavalla kuin maidon koeajossa. 

Kiertojen virtausnopeusventtiileillä säädettiin suodatuspaineita niin, että 

TMP-arvo oli 0,40 bar. Permeaattikierron virtausnopeus suodatuksissa oli 100 L/h 

ja retentaatin noin 60 L/h. Koeajokohtaiset permeaattikierron virtausnopeudet on 

esitetty liitteessä II. Varsinainen koeajo suoritettiin samalla periaatteella kuin 

heran koeajo polymeerikalvosuodattimella.   

10 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI 

Maidon sekä heran syöttö- ja suodatusnäytteistä analysoitiin niiden koostumukset. 

Lisäksi jokaiselle näytteelle määritettiin mikrobien kokonaispesäkemäärä.  

10.1 Koostumus, Maito 

Maidon koostumus analysoitiin Valion tutkimuskeskuksen Kemian 

analyysipalvelussa (Valio Oy, Pitäjänmäki). Analyysit tehtiin Valion omilla 

vakioanalysointimenetelmillä pakastetuista näytteistä.  
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10.2 Koostumus, Hera 

Heran koostumus määritettiin pakastetuista syöttö- ja suodatusnäytteistä 

MicroScan FT120 FTIR -spektrometrillä (Fourier Transform Infrared), joka on 

esitetty kuvassa 18. Sulatetut näytteet lämmitettiin vesihauteessa 40 °C 

lämpötilaan ja tämän jälkeen ne analysoitiin Valion omalla kalibroidulla ajo-

ohjelmalla. Ohjelma määritti näytteiden proteiini-, rasva-, laktoosi-, kuiva-aine- ja 

rasvattoman kuiva-ainepitoisuuden.  

 

Kuva 18 MicroScan FT120 FTIR -spektrometri 

10.3 Mikrobien kokonaispesäkemäärä 

Suodatus- ja syöttönäytteiden kokonaispesäkemäärä tutkittiin kasvumaljojen 

avulla. Näytteistä pyrittiin tekemään maljat suodatuspäivänä tai viimeistään 

seuraavana aamuna. Joissain tapauksissa näytteet jouduttiin pakastamaan ja 

analysoimaan myöhemmin.  

Kokonaispesäkemäärää varten tehtiin alkuperäisestä näytteestä kasvatusmalja ja 

näytteestä riippuen tietyn pituisesta laimennussarjasta kasvumaljat sekä 

tarvittaessa rinnakkaisnäytteet. Maljoja pidettiin kolme päivää vakiolämpötilassa 

ja tämän jälkeen laskettiin maljoihin muodostuneet pesäkkeet. Laimennussarjan 

tekeminen on esitetty kuvassa 19. 
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Kuva 19 Mikrobimääritystä varten suodatusnäytteiden laimennus 

laimennuskerroin d = 10
-4

 asti  

11 TULOSTEN KÄSITTELY 

Suodatusten aikana kirjatuista tiedoista määritettiin kullekin suodatukselle 

ominaiset suodatusparametrit. Lisäksi näytteistä analysoiduista koostumus- ja 

mikrobituloksista määritettiin kullekin kalvolle ominaiset retentioarvot. 

11.1 Suodatusparametrit 

Permeaattivuot laskettiin yhtälön (6) mukaisesti [47]. 

At

m
J

P

P





    (6) 

  J Permeaattivuo, L/(m
2 

h) 

 mp Permeaatin massa, kg 

 p Permeaatin tiheys, kg/L 

 t Aika, h 

 A Kalvon pinta-ala, m
2
. 

Syötön ja konsentroidun permeaatin massojen avulla määritettiin jokaiselle 

suodatukselle konsentraatiokerroin yhtälöllä (7) [63] 
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    (7) 

 kk konsentraatiokerroin, - 

 ms Syötön massa, kg  

mp Permeaatin massa, kg. 

11.2 Koostumus 

Separoidun raakamaidon ja heran syöttönäytteiden pohjalta laskettiin 

maidon/heran ainesosien keskimääräinen pitoisuus yhtälöllä (8) ja keskihajonta 

yhtälöllä (9). [64] 

n

s
x

s
     (8) 

jossa x  Keskiarvo, % tai pmy/mL 

 ss Pitoisuus syötössä, % tai pmy/mL  

n Näytteiden lukumäärä, -. 

 

n

xs
m

i

i




 1    (9) 

jossa σ Keskihajonta, % tai pmy/mL 

si Syöttönäytteen komponentin i pitoisuus, % tai 

pmy/mL. 

Permeaatti- ja retentaattinäytteistä laskettiin jokaiselle suljetulle kierrolle 

retentioprosentti yhtälön (10) mukaisesti. [44] 

%1001% 











r

p

s

s
R    (10) 

jossa R% Retentioprosentti, % 

 sp Pitoisuus permeaatissa, % tai pmy/mL 

sr Pitoisuus retentaatissa, % tai pmy/mL. 
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11.3 Mikrobit 

Kokonaispesäkemäärän määrityksessä laskennassa otettiin huomioon vain maljat, 

joissa pesäkkeiden lukumäärä on väliltä 15–300. Tälle välille osuvat 

esimerkkimaljat on esitetty kuvassa 20. 

 

Kuva 20 Kokonaispesäkemäärän määrityksessä käytettyjä mikrobien 

kasvatusmaljoja. Vasemmalla 207 pesäkettä (Alfa Laval 26.1. 

maidon 1. suljetun kierron retentaatin 1. laimennos) ja oikealla 36 

pesäkettä (PTI 5.4. heran 1. suljetun kierron permeaatin 0-näyte) 

Painotettu pesäkemäärän keskiarvo laskettiin yhtälöllä (11), jonka tulos 

ilmoitetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. [65] 

  dnnnn

N

PMY
x

x

x

i

i









)1(

321

1

10...01,01,01
  (11) 

jossa  PMY Pesäkkeen muodostava yksilö, pmy/mL 

Ni Pesäkkeiden lukumäärä i kertaa laimennetuissa 

maljoissa, pmy  

  n1, 2, …, x 1, 2, …, x kertaa laimennettujen maljojen lukumäärä, - 

  d 1. laimennoksen laimennuskerroin, - 

Pesäkemäärien pohjalta laskettiin permeaatti- ja retentaattinäytteiden väliset 

mikrobiretentiot jokaiselle suljetulle kierrolle yhtälön (10) mukaisesti. Separoidun 

raakamaidon sekä heran syöttönäytteistä määritettiin maidon/heran syötön 
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pesäkemäärien perusteella syötön keskimääräinen mikrobipitoisuus yhtälöllä (8) 

sekä keskihajonnat yhtälöllä (9). 

12 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Seuraavassa kappaleessa on esitetty kunkin koeajon näytteistä määritetyt 

pitoisuudet. Tämän lisäksi saadut arvot on esitetty kuvaajina ja näiden pohjalta on 

tehty tulosten tarkastelu. 

12.1 Maitosuodatus 

Taulukossa XVI on esitetty suodatuksissa käytetyn separoidun raakamaidon 

koostumukset eri suodatuskertoina ja taulukossa XVII on esitetty näiden arvojen 

pohjalta määritetty koeajoissa käytetyn separoidun maidon keskimääräinen 

koostumus.  

TAULUKKO XVI Separoidun raakamaidon prosentuaalinen koostumus  

 Sepro  

0,5 µm 

PTI 

0,5 µm 

Alfa Laval 

0,45 µm 

Membralox 

1,4 µm 

Membralox 

0,8 µm 

7.3. 8.3. 30.1. 23.2. 26.1. 21.2. 7.2. 9.2. 14.2. 15.2. 

Proteiini 3,60 3,63 3,37 3,81 3,80 3,79 3,68 3,77 3,65 3,80 

- Denaturoitumaton 

heraproteiini 0,55 0,50 0,48 0,68 0,62 0,59 1,14 1,10 0,59 0,62 

- Kaseiiniproteiini 2,86 2,93 2,70 2,90 2,98 2,99 2,03 2,11 2,88 2,98 

- Ei-proteiini typpi 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,08 0,09 0,03 0,03 

Rasva 0,14 0,06 0,08 0,07 0,05 0,11 0,06 0,08 0,09 0,05 

Laktoosi 5,01 4,90 4,29 4,82 4,84 4,77 4,73 4,86 4,72 4,84 

Laktoosi 

monohydraatti 5,27 5,16 4,52 5,07 5,09 5,02 4,98 5,12 4,97 5,09 

Kuiva-aine 9,71 9,65 8,69 9,76 9,85 9,90 9,95 9,61 9,43 9,85 
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TAULUKKO XVII Separoidun raakamaidon keskimääräinen koostumus  

 Keskiarvo,  

% 

Keskihajonta 

Proteiini 3,69 0,14 

- Denaturoitumaton heraproteiini 0,69 0,24 

- Kaseiiniproteiini 2,74 0,36 

- Ei-proteiini typpi 0,04 0,02 

Rasva 0,08 0,03 

Laktoosi 4,78 0,19 

Laktoosi monohydraatti 5,03 0,20 

Kuiva-aine 9,64 0,37 

 

Taulukoiden XVI ja XVII perusteella suodatuksissa käytetty raakamaito on hyvin 

tasalaatuista eikä merkittäviä eroja ole havaittavissa suodatuserien välillä. 

Separointi on vaikuttanut toivotulla tavalla laskemalla raakamaidon 

rasvapitoisuutta saman verran eikä suuria heittoja näy pitoisuuksien välillä. Sen 

pohjalta voidaan todeta, että käytetty separointimenetelmä tuottaa tasalaatuista 

rasvatonta maitoa eikä poikkeamia eri separointikertojen välillä ole havaittavissa. 

Osa PTI-kalvolla 30.1. suodatetun maidon pitoisuuksista (laktoosi, kuiva-aine, 

proteiini) poikkeaa jonkin verran muiden separoitujen raakamaitonäytteiden 

arvoista, mikä on nähtävissä taulukosta XVI. Tämä saattaa johtua maidon 

normaalista kausittaisesta koostumusvaihtelusta. Toinen syy tähän voi olla se, että 

syöttönäyte on otettu jo syöttösäiliöön laitetusta ja hetken laitteistossa kiertäneestä 

maidosta. Tällöin maito on todennäköisesti päässyt laimenemaan laitteistoon 

jääneen puhtaan veden vaikutuksesta.   

Kuvissa 21 ja 22 on esitetty suodatuksissa saatujen permeaatti- ja 

retentaattinäytteistä analysoitujen koostumusten perusteella määritetyt proteiini- ja 

kaseiiniproteiiniretentiot. 
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Kuva 21 Separoidun raakamaidon proteiiniretentio T = 50 °C, Pfe = 0,5 bar 

(Alfa Laval 21.2. viimeiset 71 minuuttia 0,9 bar) tai TMP = 0,35–

0,375 bar. Suljetussa kierrossa permeaatti johdettiin 30 minuutin 

ajan takaisin syöttösäiliöön. 1. suljettu kierto tapahtui suodatuksen 

alussa ennen konsentrointia ja 2. kierto konsentroinnin jälkeen.   
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Kuva 22 Separoidun raakamaidon kaseiiniproteiiniretentio T = 50 °C, 

Pfe = 0,5 bar (Alfa Laval 21.2. viimeiset 71 minuuttia 0,9 bar) tai 

TMP = 0,35–0,375 bar. Suljetussa kierrossa permeaatti johdettiin 30 

minuutin ajan takaisin syöttösäiliöön. 1. suljettu kierto tapahtui 

suodatuksen alussa ennen konsentrointia ja 2. kierto konsentroinnin 

jälkeen.   

Kaikilla kalvoilla sekä proteiinin sekä kaseiiniproteiinin retentiot kuvien 21 ja 22 

perusteella kasvavat suodatuksen loppua kohti. Polymeerikalvot pidättivät 

huomattavasti enemmän kumpaakin proteiinia kuin keraamiset kalvot. Tähän voi 

olla yhtenä syynä kalvojen hydrofobisuus. Tutkimuksessa käytettyjen 

polymeerikalvojen materiaalit, polyvinyylideenifluoridi ja polypropyleeni, ovat 

hydrofobisia, kun taas keraamiset kalvot ovat melko hydrofiilisiä. Proteiinit ovat 

luonteeltaan hydrofobisia ja ne adsorboituvat helpommin hydrofobisiin kuin 

hydrofiilisiin kalvoihin. Tästä syystä maidon proteiinit ovat mahdollisesti 

adsorboituneet kalvon pinnalle sekä huokosiin. Tämä on voinut tukkia 

polymeerikalvojen huokoset ja vaikuttaa näin kalvon vuohon sekä 

selektiivisyyteen. [1] 

Ainoastaan keraamisten sekä Alfa Laval -polymeerikalvon permeaattinäytteistä 

pystyi visuaalisesti toteamaan kaseiinin läpäisseen kalvon. Kaseiiniproteiini 

aiheuttaa maidon valkoisen värin ja jo hyvin pieni pitoisuus näkyy näytteessä 
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sameutena. Sepro- sekä PTI-kalvoilla permeaatit pysyivät suodatuspaineessa 

kirkkaina. Kun Sepro-kalvoa käytettiin alle 0,3 bar paineessa, suodatusnäytteistä 

pystyi alussa visuaalisesti näkemään vähäisen määrän kaseiinia. Suodatuksen 

edetessä permeaatti muuttui jälleen kirkkaaksi. Kuvasta 22 nähtävä ero kaseiinin 

läpäisevyydessä polymeerikalvoilla saattaa selittyä kalvomateriaalilla. PTI- ja 

Sepro-kalvoilla käytettävä PVDF on hieman hydrofobisempaa kuin Alfa Laval 

-kalvon materiaalina käytettävä polypropyleeni. Tällöin proteiinit adsorboituvat 

voimakkaammin PVDF- kuin PP-kalvoon.  

Membralox 1,4 µm -kalvolla 7.2. tehdyn suodatuksen 1. suljetun kierron 

analysoidun näytteen tuloksista ei pystytty laskemaan kaseiiniproteiiniretentiota. 

Kuitenkin otetusta näytteestä voitiin selkeästi visuaalisesti havaita 

kaseiiniproteiinin läpäisseen kalvon näytteen sameuden ja värin perusteella.  

Kuvassa 23 on esitetty suodatuksissa saatujen permeaatti- ja retentaattinäytteistä 

analysoitujen pitoisuuksien perusteella määritetyt jäännösrasvaretentiot. 

Membralox 1,4 µm -kalvolla 7.2. tehdylle suodatukselle ei analyysituloksista 

pystytty laskemaan luotettavaa rasvaretentiota 1. suljetulle kierrolle. 
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Kuva 23 Separoidun raakamaidon rasvaretentio T = 50 °C, Pfe = 0,5 bar (Alfa 

Laval 21.2. viimeiset 71 minuuttia 0,9 bar) tai TMP = 0,35–

0,375 bar. Suljetussa kierrossa permeaatti johdettiin 30 minuutin 

ajan takaisin syöttösäiliöön. 1. suljettu kierto tapahtui suodatuksen 

alussa ennen konsentrointia ja 2. kierto konsentroinnin jälkeen.   

Kuvasta 23 voidaan nähdä, että polymeerikalvoista sekä Sepro että PTI ja 

keraamikalvoista Membralox 1,4 µm pystyivät pidättämään täydellisesti maidossa 

olleen jäännösrasvan. Sekä Alfa Laval että Membralox 0,8 µm -kalvoilla rasvan 

pidättyvyys parani suodatuksen edetessä, mutta kummallakaan kalvolla ei 

saavutettu täydellistä pidättyväisyyttä.  

Keraamisilla kalvoilla 1,4 µm huokoskoon kalvo pidätti paremmin jäännösrasvaa 

kuin 0,8 µm huokoskoon kalvo. Tämän ei teoriassa pitäisi tapahtua näin ja tulos 

antaakin olettaa, että 0,8 µm huokoskoon kalvossa on mahdollisesti reikä tai se on 

asennettu niin, että virtaukset pääsevät sekoittumaan. Tällöin molemmissa 

tapauksissa jäännösrasva pääsisi kulkeutumaan niin sanotusti kalvon ohi 

retentaatista permeaattiin. 

Taulukossa XVIII on esitetty mikrobimääritysten pohjalta lasketut 

kokonaispesäkemäärät suodatusten syötöille sekä tuloksista määritetty 

keskimääräinen separoidun raakamaidon kokonaispesäkemäärä. PTI-kalvolla 
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30.1. ja Alfa Laval -kalvolla 26.1. tehtyjen suodatusten kokonaispesäkemäärät on 

määritetty pakastetuista näytteistä.  

TAULUKKO XVIII Separoidun raakamaidon kokonaispesäkemäärä  

 Kokonaispesäkemäärä, 

pmy / mL 

Keskiarvo 890 

Keskihajonta 1600 

Sepro 0,5 µm 
7.3. 170 

8.3. 100 

PTI 0,5 µm 
30.1. 370 

23.2. 490 

Alfa Laval 0,45 µm 
26.1. * 

21.2. 610 

Memralox 1,4 µm 
7.2. 67 

9.2. 130 

Membralox 0,8 µm 
14.2. 900 

15.2. 5200 

 * Poikkeavan suuri lukumäärä, ei otettu huomioon laskennoissa 

Taulukossa XVIII esitettyjen kokonaispesäkemäärien perusteella voidaan todeta 

maidon olevan hyvin puhdasta ja tasalaatuista. Pesäkemäärät ovat näytteissä hyvin 

pienet, mutta osa mikro-organismeista on voinut poistua maidosta separoinnin 

yhteydessä. Alfa Laval -kalvolla tehdyn suodatuksen (26.1.) 

kokonaispesäkemäärä oli yli 25 000. Kyseinen arvo poikkesi selkeästi muista eikä 

sitä ole otettu huomioon keskiarvoa ja -hajontaa laskettaessa. Myös Membralox 

0,8 µm -kalvolla 15.2. tehdyn suodatuksen syöttöliuoksen kokonaispesäkemäärä 

oli muita näytteitä suurempi, mutta sitä voitiin pitää vielä hyväksyttävissä rajoissa.  

Kuvassa 24 on esitetty suodatuksien permeaatti- ja retentaattinäytteistä 

määritettyjen pesäkemäärien perusteella mikrobiretentiot.  
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Kuva 24 Separoidun raakamaidon mikrobiretentio T = 50 °C, Pfe = 0,5 bar 

(Alfa Laval 21.2. viimeiset 71 minuuttia 0,9 bar) tai TMP = 0,35–

0,375 bar. Suljetussa kierrossa permeaatti johdettiin 30 minuutin 

ajan takaisin syöttösäiliöön. 1. suljettu kierto tapahtui suodatuksen 

alussa ennen konsentrointia ja 2. kierto konsentroinnin jälkeen.   

Kuvan 24 perusteella polymeerikalvoista PVDF-kalvot Sepro ja PTI pidättivät 

täydellisesti tai lähes täydellisesti mikro-organismit retentaatissa. PP-kalvo Alfa 

Laval päästi huomattavasti enemmän mikro-organismeja retentaatista 

permeaattiin. Samoin kuin jäännösrasvan kohdalla, keraamisilla kalvoilla 1,4 µm 

huokoskoon kalvo pidätti paremmin mikro-organismeja kuin 0,8 µm huokoskoon 

kalvo. Tämä vahvistaa oletusta kalvossa olevasta reiästä tai virheellisestä 

asennuksesta. Mahdollista näytteiden kontaminaatiota joko näytteenotto- tai 

maljoitusvaiheessa ei kuitenkaan voi sulkea pois.  

Alfa Laval (21.2.) ja Membralox 0,8 µm (14.2.) -kalvoilla toisen kierron retentiot 

kasvoivat merkittävästi 1. kierron retentioon nähden kuvan 24 mukaan. 

Verrattaessa tuloksia näiden rinnakkaissuodatuksiin, retentiot olivat näihin 

verrattuna myös huomattavasti suuremmat. Tämä voi johtua kalvoihin 

muodostuneesta sekundäärikalvosta, joka voi muuttaa kalvon normaalia 

selektiivisyyttä.  
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12.2 Herasuodatus 

Taulukossa XIX on esitetty suodatuksissa käytetyn heran koostumukset eri 

suodatuskertoina ja taulukossa XX on esitetty näiden arvojen pohjalta määritetty 

koeajoissa käytetyn heran keskimääräinen koostumus.  

TAULUKKO XIX Heran koostumus eri koeajoissa 

 Sepro  

0,5 µm 

PTI 

0,5 µm 

Membralox 

0,8 µm 

15.3. 27.3. 5.4. 12.4. 16.2. 17.2. 

Proteiini, % 0,91 0,91 1,17 1,16 0,66 0,73 

Rasva, % 0,08 0,04 0,06 0,08 0,03 0,22 

Laktoosi, % 3,84 3,19 3,51 3,49 3,66 2,69 

Kuiva-aine, % 4,73 4,06 4,72 4,72 4,40 3,50 

Rasvaton kuiva-aine, % 5,81 5,12 5,72 5,70 5,01 4,41 

 

TAULUKKO XX Koeajoissa käytetyn heran keskimääräinen koostumus  

 Keskiarvo, 

% 

Keskihajonta 

Proteiini 0,98 0,19 

Rasva 0,10 0,07 

Laktoosi 3,34 0,43 

Kuiva-aine 4,35 0,55 

Rasvaton kuiva-aine 5,35 0,59 

 

Vaihtelut taulukossa XIX esitetyn syöttöliuoksena käytetyn heran koostumuksessa 

selittyvät Haapavedellä ajossa olleiden tuotteiden ja prosessiparametrien luomista 

muutoksista. Tämän lisäksi koostumukseen on voinut vaikuttaa se, että tietyissä 

suodatuksissa käytetty hera (Sepro 27.3., PTI 5.4. ja 12.4.) oli kuljetuksen ja 

varastoinnin aikana päässyt happanemaan ja liuosten pH-arvo oli pudonnut noin 

4,4. Edellä mainituissa suodatuksissa käytetyille heroille tehtiin suodatusta 

edeltävän esilämmityksen jälkeen pH-säätö natriumhydroksidilla, joka on voinut 

myös vaikuttaa heran koostumukseen.  

Kuvassa 25 on esitetty suodatuksissa saatujen permeaatti- ja retentaattinäytteistä 

analysoitujen pitoisuuksien perusteella määritetyt proteiiniretentiot. 
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Kuva 25 Heran proteiiniretentio T = 50 °C, Pfe = 0,5 bar tai TMP = 0,9 bar. 

Suljetussa kierrossa permeaatti johdettiin 30 minuutin ajan takaisin 

syöttösäiliöön. 1. suljettu kierto tapahtui suodatuksen alussa ennen 

konsentrointia ja 2. kierto konsentroinnin jälkeen.   

Samoin kuin maidon suodatustuloksista voitiin todeta kuvasta 21, kuvan 25 

perusteella keraamikalvo päästi myös heran kohdalla merkittävästi enemmän 

proteiineja permeaattiin kuin polymeerikalvot. Näillä proteiiniretentio on kasvanut 

huomattavasti suodatuksen edetessä mahdollisesti proteiinien adsorption ja 

huokosten tukkeutumisen takia. Keraamikalvolla tilanne on päinvastainen.  

Membralox 0,8 µm -kalvolla proteiiniretentio on heikentynyt suljettujen kiertojen 

välillä ja se on näin ollen päästänyt suodatuksen edetessä enemmän proteiineja 

läpi permeaattiin. Ero kalvojen välillä voidaan selittää myös sillä, että 

keraamikalvojen korkeampi poikkivirtausnopeus niin sanotusti pesee kalvon 

pinnalle kertyneen lian pois. 

Kuvassa 26 on esitetty suodatuksissa saatujen permeaatti- ja retentaattinäytteistä 

analysoitujen pitoisuuksien perusteella määritetyt jäännösrasvaretentiot. 
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Kuva 26 Heran rasvaretentio T = 50 °C, Pfe = 0,5 bar tai TMP = 0,9 bar. 

Suljetussa kierrossa permeaatti johdettiin 30 minuutin ajan takaisin 

syöttösäiliöön. 1. suljettu kierto tapahtui suodatuksen alussa ennen 

konsentrointia ja 2. kierto konsentroinnin jälkeen.   

Kuten kuvasta 26 on nähtävissä, kaikki kalvot pidättävät lähes täydellisesti 

herassa olevan jäännösrasvan. Keraaminen Membralox 0,8 µm -kalvo on 

päästänyt vähäisiä määriä rasvaa läpi, mutta se saattaa johtua jo aiemmin 

mainitusta kalvossa olevasta mahdollisesta reiästä tai kalvon virheellisestä 

asennuksesta. Sepro -kalvolla 27.3. tehdylle suodatukselle ei analyysituloksista 

pystytty laskemaan luotettavaa rasvaretentiota 1. suljetulle kierrolle. 

Taulukossa XXI on esitetty mikrobimääritysten pohjalta lasketut 

kokonaispesäkemäärät suodatusten syöttöliuoksille sekä tuloksista määritetty 

keskimääräinen heran kokonaispesäkemäärä. 
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TAULUKKO XXI Syötössä käytetyn heran mikrobikoostumus  

 Kokonaispesäkemäärä, 

pmy / mL 

Keskiarvo 2 300 000 

Keskihajonta 2 600 000 

Sepro 0,5 µm 
15.3. 63 000 

27.3. 2 000 

PTI 0,5 µm 
5.4. 6 300 000 

12.4. 2 700 000 

Membralox 0,8 µm 
16.2. - 

17.2. 2 300 000 

 

Niin kuin vaihtelut heran koostumuksessa myös vaihtelut mikro-organismien 

määrässä voidaan selittää tuotantolinjalla valmistettavan tuotteen vaihdosta 

aiheutuvilla prosessiparametrien muutoksilla sekä kuljetuksen ja säilytyksen 

aikana hapantuneella heralla. Membralox 0,8 µm -kalvolla 17.2. tehdyn 

suodatuksen kokonaispesäkemäärä on määritetty pakastetusta näytteestä. 

Samaisella kalvolla 16.2. tehdyn suodatuksen syöttöliuoksesta ei pystytty 

tekemään mikrobimääritystä. 

Kuvassa 27 on esitetty suodatuksien permeaatti- ja retentaattinäytteistä 

määritettyjen pesäkemäärien perusteella mikrobiretentiot.  
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Kuva 27 Heran mikrobiretentio T = 50 °C, Pfe = 0,5 bar tai TMP = 0,9 bar. 

Suljetussa kierrossa permeaatti johdettiin 30 minuutin ajan takaisin 

syöttösäiliöön. 1. suljettu kierto tapahtui suodatuksen alussa ennen 

konsentrointia ja 2. kierto konsentroinnin jälkeen.     

PTI ja Membralox 0,8 µm -kalvot pidättivät täydellisesti mikro-organismit, kuten 

voidaan nähdä kuvasta 24. Sepro-kalvolla mikrobiretentio parani suodatuksen 

edetessä, mutta mikro-organismien pidättäminen ei kuitenkaan ollut täydellistä 

suodatuksen alusta lähtien niin kuin toisilla kalvoilla.  

12.3 Muutokset vuoarvoissa 

Taulukoissa XXII ja XXIII on esitetty maidon ja heran suodatusten vuoarvot 

suodatuksien alussa ja lopussa sekä näiden pohjalta lasketut vuohäviöt. 

Suodatuksien aikana tapahtuneet tarkemmat vuoarvojen vaihtelut on esitetty 

suodatuspöytäkirjoissa maidolle liitteessä I ja heralle liitteessä II.  
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TAULUKKO XXII Vuoarvot raakamaidon suodatuksen alussa 30 min 

suljetun kierron jälkeen ennen konsentrointia 

syöttöliuokselle sekä lopussa 30 minuutin suljetun 

kierron jälkeen konsentroidulle liuokselle (kk 4) sekä 

näistä määritetyt vuohäviöt.   

  Vuo alussa Vuo lopussa Vuohäviö 

  L/m
2
h L/m

2
h L/m

2
h % 

Sepro 0,5 µm 
7.3. 4,8 0,7 -4,1 -85,0 

8.3. 4,8 0,9 -3,9 -81,5 

PTI 0,5 µm 
30.1. 3,8 0,9 -2,9 -75,7 

23.2. 5,2 0,8 -4,4 -85,3 

Alfa Laval 0,45 µm 
26.1. 24,0 9,0 -15,0 -62,5 

21.2. 16,2 6,5 -9,7 -60,0 

Membralox 1,4 µm 
7.2. 333 292 -41,7 -12,5 

9.2. 292 292 0,0 0,0 

Membralox 0,8 µm 
14.2. 333 - - - 

15.2. 279 271 -8,3 -3,0 

 

TAULUKKO XXIII Vuoarvot heran suodatuksen alussa 30 min suljetun 

kierron jälkeen syöttöliuokselle sekä lopussa 30 

minuutin suljetun kierron jälkeen konsentroidulle 

liuokselle (kk ~8,5) sekä näistä määritetyt vuohäviöt.   

  Vuo alussa Vuo lopussa Vuohäviö 

  L/m
2
h L/m

2
h L/m

2
h % 

Sepro 0,5 µm 
15.3. 29,8 10,6 -19,2 -64,5 

27.3. 13,4 3,4 -10,1 -75,0 

PTI 0,5 µm 
5.4. 6,6 2,5 -4,1 -62,5 

12.4. 8,2 2,2 -6,0 -73,3 

Membralox 0,8 µm 
16.2. 375 325 -50,0 -13,3 

17.2. - 292 - - 

 

Vuoarvoista voidaan todeta, että polymeerikalvoilla vuohäviöt olivat 

huomattavasti suuremmat kuin keraamikalvoilla molempien suodatettavien 

aineiden kanssa. Raakamaidon suodatuksessa Sepro- ja PTI-kalvoilla vuot 

tippuivat 75–85 % alkuperäisistä arvoista. Alfa Laval -kalvon vuohäviö oli 

pienempi kuin toisilla polymeerikalvoilla, mutta silläkin vuot tippuivat 60–63 % 

alkuperäisistä arvoista. Keraamikalvoilla suodatusten vuot ja vuohäviöt olivat 
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huomattavasti tasaisemmat.  Membralox 1,4 µm -kalvo antoi keraamikalvoista 

suurimman vuohäviön -12,5 % ensimmäisessä suodatuksessa, mutta toisessa 

suodatuksessa alku- ja loppuvuot olivat identtiset. Heran suodatuksissa Sepro- ja 

PTI-kalvon vuohäviöt olivat 10–20 % pienemmät kuin raakamaidon 

suodatuksessa. Kuitenkin molemmilla kalvoilla vuohäviöt olivat heran 

suodatuksessa vähintään -60 %.  

Membralox 0,8 µm -kalvolta ei ole kuin yhdet analysointikelpoiset alku- ja 

loppuvuoarvot, mutta näiden perusteella tehtyjen laskelmien pohjalta Membralox 

0,8 µm -kalvo vaikuttaisi kärsivän vähiten konsentraatiopolarisaation ja kalvon 

likaantumisen aiheuttamista vuomuutoksista. Raakamaidon suodatuksessa 

vuohäviö oli vain -3 % ja heran suodatuksessa -13 % alkuperäiseen verrattuna.  

Polymeerikalvoilla vuomuutoksen aiheuttava kalvojen likaantuminen oli selkeästi 

havaittavissa pesujen yhteydessä sekä heran että maidon koeajojen jälkeen. 

Erityisesti heran kohdalla jouduttiin sekä Sepro- että PTI-kalvojen pesuvaiheita 

toistamaan useaan kertaan ennen kuin saavutettiin kalvolle aikaisemmin mitatut 

puhtaan veden vuoarvot ja kalvo voitiin todeta puhtaaksi.  Koeajotilanteen 

salliessa laitteistoon saatettiin jättää laimea pesuaineliuos yön yli. Tämä helpotti 

maidon koeajojen jälkeen kalvon puhdistumista, mutta heran kohdalla 

polymeerikalvot vaativat tämän jälkeenkin moninkertaisen ja pitkäkestoisen 

pesun. Keraamikalvojen kohdalla ei tätä ongelmaa ollut kummallakaan 

syöttöliuoksella.  

Eroja vuomuutoksissa keraami- ja polymeerikalvojen välillä voidaan selittää jo 

aikaisemmin mainituilla syillä. Polymeerikalvot testattiin spiraalimoduuleina ja 

keraamikalvot putkimoduuleina. Keraamikalvojen suurempi poikkivirtausnopeus 

ehkäisee kalvon likaantumista pesemällä kalvolle kertyvän kerroksen pois.  

Keraamikalvoilla  retentaattikierron virtausnopeus oli arvosta 15 L/h yli 60 L/h.   

Ulbricht et al. [66] ovat todenneet proteiineilla olevan voimakas taipumus kalvon 

adsorptiiviseen likaamiseen. Proteiinin ja käytössä olleiden 

polymeerikalvomateriaalien hydrofobiset vuorovaikutukset mahdollistavat erittäin 

voimakkaan kalvon likaantumisen ja tätä kautta vuon heikkenemisen. Näillä 

voidaan selittää myös kalvojen pesuissa ilmenneet erot ja ongelmat. [66] 
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13 VIRHEARVIO  

Suodatuksessa suurimman virheen ja poikkeaman on voinut tuottaa suodatuksien 

vaihtelevat suodatusajat. Näitä vaihteluita on selkeästi eri kalvojen välillä, mutta 

selkeitä eroja oli nähtävissä myös yksittäisillä kalvoilla. Samoissa 

suodatusolosuhteissa tapahtunut suodatus saattoi polymeerikalvolla kestää 

ensimmäisellä kerralla neljä tuntia ja seuraavalla kerralla yli kuusi tuntia. Tämä on 

voinut vaikuttaa erityisesti mikrobien määrään. Lisäksi herasuodatuksissa 

syöttöliuoksen sisältämän juustopölyn määrä on voinut vaihdella eri heraerien 

välillä ja se on voinut vaikuttaa suodatustuloksiin. 

Mikrobien kokonaispesäkemäärissä voi olla merkittäviä virheitä. Otettuja 

näytteitä ei aina ehditty näytteenoton jälkeen viemään välittömästi kylmään vaan 

ne saattoivat seistä jonkin aikaa huoneenlämmössä, jolloin mikrobimäärä pääsi 

kasvamaan. Tämän lisäksi kaikkia näytteitä ei pystytty maljoittamaan 

suodatuspäivänä vaan osa näytteistä säilöttiin kylmiöön ja ne tehtiin vasta 

seuraavana päivänä tai ne pakastettiin ja maljoitettiin myöhemmin. Myös 

mahdolliset virheet laimennoksissa tai näytteiden kontaminoituminen tulee ottaa 

huomioon. Jossain tapauksissa mikrobien laskentaa ei ehditty tehdä virallisena 

laskentapäivänä vaan kasvumaljat siirrettiin kylmään odottamaan laskemista. 

Mikrobien laskentaa vaikeuttivat levinneet pesäkkeet ja täyteen kasvaneet maljat, 

joista on esitetty kuvassa 28 esimerkkitapaukset. Kokonaispesäkemäärän 

laskemisen mahdollistamiseksi näytteille jouduttiin tekemään pitkät 

laimennussarjat, jotka vaikuttavat tulosten luotettavuuteen. 
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Kuva 28 Alfa Laval -kalvolla 26.1. tehdyn separoidun maidon suodatuksen 

mikrobinäytteet. Vasemmalla levinnyt kasvusto (1. suljetun kierron 

retentaatin 0-näyte) ja oikealla lähes täyteen kasvanut mikrobimalja 

(Syötön 2. laimennus).  

Maito- ja heranäytteiden koostumus määritettiin pakastetuista näytteistä ja 

pakastus on saattanut vaikuttaa näytteiden laatuun. Heranäytteet analysoitiin 

FTIR-spektrometrilla ja sen tarkkuus ei välttämättä riitä pienimmille 

pitoisuuksille.  Lisäksi osa suodatettavista heroista oli hapantunut joka vaikuttaa 

heran koostumukseen ja tätä kautta retentioiden luotettavaan vertailuun.  

Alfa Laval -kalvo ei kestä niin emäksistä pesuliuosta, kuin mikrosuodatuskalvoille 

tehdyssä pesuohjelmassa suositellaan. Tästä syystä kalvolle jouduttiin käyttämään 

monin kerroin laimeampaa emäspesuliuosta. Tämä vaikeutti kalvon 

puhdistamista.  

14 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Työn tarkoituksena oli vertailla erilaisten mikrosuodatuskalvojen 

suodatusominaisuuksia separoidun raakamaidon ja heran esikäsittelyssä. Työssä 

tarkasteltiin erityisesti sitä, että voitaisiinko jollakin uudella, edullisella 

polymeerikalvolla korvata tällä hetkellä meijeriteollisuudessa käytössä olevat 

keraamikalvot.  

Raakamaidon suhteen työn alkuperäisenä ajatuksena oli puhdistaa 

mikrosuodatuksella separoitua raakamaitoa eli saada kalvosta permeaattina läpi 

puhdasta maitoa, josta on poistettu jäännösrasva ja mikrobit. Polymeerikalvoilla 
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ensimmäiseksi haasteeksi osoittautui kaseiiniproteiinin heikko kalvon 

läpäisevyys. Vaikka Sepro- ja PTI-kalvot pidättivät täydellisesti tai lähes 

täydellisesti rasvan ja mikrobit, myös kaseiiniproteiinin täydellinen pidättäminen 

estää näiden kalvojen käytön maidon puhdistuksessa. Alfa Laval -kalvo päästi 

paremmin kaseiiniproteiinia läpi, mutta samalla permeaattiin pääsi myös rasvaa ja 

mikrobeja. Verrattaessa keraamikalvoihin, ei mikään polymeerikalvoista päässyt 

samalle tasolle jo meijeriteollisuudessa käytössä olevan 1,4 µm huokoskoon 

keraamikalvon kanssa.  

Heran suodatuksessa tavoitteena oli saada kalvosuodatuksella puhdasta ja 

rasvatonta, proteiinipitoista heraa. Heran komponenteista Sepro- ja PTI-kalvot 

pidättivät täydellisesti jäännösrasvan, mutta päästivät vain jonkin verran proteiinia 

kalvon läpi. Mikrobit PTI-kalvo pidätti täydellisesti ja Sepro lähes täydellisesti. 

Verrattaessa polymeerikalvojen ja keraamikalvon tuloksia, Membralox 0,8 µm 

-kalvon permeaatti ei ollut täydellisen rasvatonta kuten polymeerikalvoilla, mutta 

sen sisältämä proteiinipitoisuus kasvoi suodatuksen edetessä. Tämän lisäksi 

Membralox 0,8 µm -kalvon permeaatti oli täysin mikrobitonta.  

Vuomuutoksien perusteella voidaan todeta, että keraamikalvot eivät likaannu yhtä 

voimakkaasti kuin käytetyt polymeerikalvot. Keraamikalvoilla vuohäviöt ovat 

merkittävästi pienemmät ja niiden puhdistaminen on huomattavasti nopeampaa ja 

helpompaa. 

Tehtyjen vertailujen pohjalta voidaan todeta, että tutkimuksessa käytetyillä uusilla 

polymeerikalvoilla ei voida korvata tällä hetkellä käytössä olevia keraamisia 

1,4 µm huokoskoon kalvoja. Sepro- ja PTI-kalvoilla voi tulevaisuudessa olla 

mahdollisesti käyttöä heran erotuksessa maidosta, mutta polymeerikalvot vaativat 

vielä kehitystyötä, jotta niitä voidaan käyttää meijeriteollisuudessa suuremmassa 

mittakaavassa.  

Tulevaisuudessa voisi olla kannattavaa vertailla erilaisia polymeeri- ja 

keraamikalvoja putkimoduuleina. Tällöin virtausnopeudet saataisiin 

samansuuruisiksi ja paremmin vertailtaviksi. Tosin myös tässä tapauksessa 

polymeerikalvot luultavasti likaantuisivat enemmän hydrofiilisyyserojen takia.  
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Liite I, 1 (6) 

 

SUODATUSPÖYTÄKIRJA, MAITO 

Taulukoissa I-VI on esitetty polymeerikalvojen ja taulukoissa VII-X on esitetty 

keraamikalvojen suodatuspöytäkirjat.  

TAULUKKO I Sepro PVDF-MFB 0,5 μm suodatuspöytäkirja 7.3. 

Suodatuksen kokonaiskesto 278 min, konsentrointi 

218 min. 

Aika, 

min 

Paine Pfe, 

bar 

Paine Pro, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

mL/min 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 0,5 0,25 50 240 5,8 

26 0,5 0,25 50 200 4,8 

92 0,5 0,25 52 150 3,6 

148 0,5 0,25 52 90 2,2 

217 0,5 0,25 52 50 1,2 

250 0,5 0,25 51 34 0,8 

278 0,5 0,25 51 30 0,7 

 

TAULUKKO II Sepro PVDF-MFB 0,5 μm suodatuspöytäkirja 8.3. 

Suodatuksen kokonaiskesto 266 min, konsentrointi 

206 min. 

Aika, 

min 

Paine Pfe, 

bar 

Paine Pro, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

mL/min 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 0,5 0,25 52 300 7,2 

28 0,5 0,25 51 200 4,8 

102 0,5 0,25 53 138 3,3 

132 0,5 0,25 52 101 2,4 

192 0,5 0,25 52 62 1,5 

224 0,5 0,25 52 46 1,1 

237 0,5 0,25 52 40 1,0 

266 0,5 0,25 51 37 0,9 

 



Liite I, 2 (6) 

 

TAULUKKO III PTI 0,5 μm suodatuspöytäkirja 30.1. Suodatuksen 

kokonaiskesto 292 min, konsentrointi 232 min. 

Aika, 

min 

Paine Pfe, 

bar 

Paine Pro, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

ml/min 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 0,3 0 43 120 3,3 

9 0,5 0,2 45 150 4,1 

35 0,5 0,2 49 140 3,8 

85 0,5 0,2 51 140 3,8 

115 0,5 0,2 51 130 3,5 

147 0,5 0,2 51 100 2,7 

187 0,5 0,2 51 62 1,7 

235 0,5 0,2 50 52 1,4 

260 0,5 0,2 50 38 1,0 

290 0,5 0,2 50 34 0,9 

 

TAULUKKO IV PTI 0,5 μm suodatuspöytäkirja 23.2. Suodatuksen 

kokonaiskesto 292 min, konsentrointi 232 min. 

Aika, 

min 

Paine Pfe, 

bar 

Paine Pro, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

mL/min 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 0,5 0,275 51 200 5,5 

30 0,5 0,275 51 190 5,2 

78 0,5 0,275 52 140 3,8 

103 0,5 0,275 52 126 3,4 

138 0,5 0,275 52 104 2,8 

182 0,5 0,275 52 78 2,1 

234 0,5 0,275 52 50 1,4 

257 0,5 0,275 52 40 1,1 

288 0,5 0,275 52 28 0,8 

 



Liite I, 3 (6) 

 

TAULUKKO V Alfa Laval 0,45 μm suodatuspöytäkirja 26.1. 

Suodatuksen kokonaiskesto 240 min, konsentrointi 

180 min. 

Aika, 

min 

Paine Pfe, 

bar 

Paine Pro, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

mL/min 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 0,5 0,25 45 240 28,8 

28 0,5 0,25 49 200 24,0 

40 0,5 0,25 50 180 21,6 

74 0,5 0,2 51 140 16,8 

132 0,5 0,2 51 110 13,2 

150 0,5 0,2 51 100 12,0 

192 0,5 0,2 51 90 10,8 

204 0,5 0,2 51 95 11,4 

216 0,5 0,2 51   

240 0,5 0,2 51 75 9,0 

 

TAULUKKO VI Alfa Laval 0,45 μm suodatuspöytäkirja 21.2. 

Suodatuksen kokonaiskesto 378 min, konsentrointi 

318 min. 

Aika, 

min 

Paine Pfe, 

bar 

Paine Pro, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

mL/min 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 0,5 0,275 48 150 18,0 

25 0,5 0,275 50 135 16,2 

64 0,5 0,275 51 100 12,0 

92 0,5 0,275 52 95 11,4 

138 0,5 0,275 52 72 8,6 

193 0,5 0,275 52 66 7,9 

234 0,5 0,275 51 60 7,2 

250 0,5 0,275  58 7,0 

304 0,5 0,275 52 50 6,0 

307 0,7 0,35 52 64 7,7 

310 0,8 0,4 52 72 8,6 

349 0,8 0,4 52 60 7,2 

376 0,8 0,4  54 6,5 

 

 



Liite I, 4 (6) 

 

TAULUKKO VII Membralox 1,4 µm suodatuspöytäkirja 7.2. 

Suodatuksen kokonaiskesto 76 min, konsentrointi 

16 min. Retentaattikierron virtausnopeus +60 L/h. 

Aika, 

min 

Paine 

Pre, 

bar 

Paine 

Pro, 

bar 

Paine 

Ppe, 

bar 

Paine 

Ppo, 

bar 

TMP, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

L/h 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 3,65 2,1 3,4 1,65 0,35  100 417 

2 3,65 2,1 3,4 1,65 0,35 50,6   

25 3,65 2,1 6,4 1,7 0,325 50,6 80 333 

35 3,65 2,1 6,4 1,65 0,35 50,2 78 325 

44 3,65 2,1 6,4 1,65 0,35 50,1   

55 3,4 1,8 6,1 1,4 0,35 50,4 70 292 

76 2,95 1,5 2,8 1,0 0,325 50,3 70 292 

 

TAULUKKO VIII Membralox 1,4 µm suodatuspöytäkirja 9.2. 

Suodatuksen kokonaiskesto 76 min, konsentrointi 

16 min. Retentaattikierron virtausnopeus +60 L/h. 

Aika, 

min 

Paine 

Pre, 

bar 

Paine 

Pro, 

bar 

Paine 

Ppe, 

bar 

Paine 

Ppo, 

bar 

TMP, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

L/h 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 3,7 2,05 3,35 1,65 0,375  100 417 

5 3,7 2,1 3,4 1,7 0,35 50,6 76 318 

14      50,7   

38 3,7 2,05 3,4 1,65 0,35 50,7 70 292 

43 3,65 2,05 3,35 1,65 0,35 50,7   

50      51,0   

76 3,6 2 3,3 1,6 0,35 50,9 70 292 

 

 



Liite I, 5 (6) 

 

TAULUKKO IX Membralox 0,8 µm suodatuspöytäkirja 14.2. 

Suodatuksen kokonaiskesto 76 min, konsentrointi 

16 min. Retentaattikierron virtausnopeus 20 L/h. 

Aika, 

min 

Paine 

Pre, 

bar 

Paine 

Pro, 

bar 

Paine 

Ppe, 

bar 

Paine 

Ppo, 

bar 

TMP, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

L/h 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 3,9 2,2 3,55 1,8 0,375  80 333 

6 3,9 2,2 3,55 1,8 0,375 49,8 77 321 

22 3,95 2,2 3,55 1,75 0,425 49 70 292 

28 3,9 2,2 3,55 1,8 0,375 48,9 80 333 

34 3,9 2,2 3,55 1,8 0,375 49,2 80 333 

45 3,9 2,15 3,55 1,8 0,35 48,9   

76 3,85 2,15 3,5 1,75 0,375    

 

TAULUKKO X Membralox 0,8 µm suodatuspöytäkirja 15.2. 

Suodatuksen kokonaiskesto 82 min, konsentrointi 

22 min. Retentaattikierron virtausnopeus 15 L/h. 

Aika, 

min 

Paine 

Pre, 

bar 

Paine 

Pro, 

bar 

Paine 

Ppe, 

bar 

Paine 

Ppo, 

bar 

TMP, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

L/h 

Vuo J, 

L/m
2
h 

3 3,85 2,15 3,5 1,75 0,375 50,7 67 279 

27      49   

48 3,85 2,1 3,45 1,7 0,4 47,8 67 279 

64 3,85 2,1 3,45 1,7 0,4 48,3 65 271 

82 3,85 2,1 3,45 1,7 0,4  65 271 

 

Taulukossa XI on esitetty eri suodatusten syöttöliuoksen määrät sekä 

konsentroidun permeaatin määrä. Näistä on määritetty laitteistoon 

konsentroinnissa jääneen retentaatin määrä sekä laskettu konsentrointikertoimet. 



Liite I, 6 (6) 

 

TAULUKKO XI Suodatusten syöttö-, permeaatti- ja retentaattimäärät 

sekä konsentrointikertoimet  

Kalvo  Syöttö, 

kg 

Permeaatti, 

kg 

Retentaatti, 

kg 

Konsentraatio-

kerroin 

Sepro PVDF-MFB 0,5 µm 
7.3. 29,75 22,30 7,45 3,99 

8.3. 30,65 22,65 8,00 3,83 

PTI 0,5 µm 
26.1. 24,60 18,55 6,05 4,07 

21.2. 30,50 22,30 8,20 3,72 

Alfa Laval 0,45 µm 
30.1. 28,15 21,00 7,15 3,94 

23.2. 31,30 23,00 8,30 3,77 

Membralox 1,4 µm 
7.2. 29,40 22,55 6,85 4,29 

9.2. 30,30 23,10 7,20 4,21 

Membralox 0,8 µm 
14.2. 33,05 25,20 7,85 4,21 

15.2. 35,55 25,80 9,75 3,65 

 



Liite II, 1 (4) 

 

SUODATUSPÖYTÄKIRJA, HERA 

Taulukoissa I-IV on esitetty polymeerikalvojen ja taulukoissa V-VI on esitetty 

keraamikalvon suodatuspöytäkirjat   

TAULUKKO I Sepro PVDF-MFB 0,5 μm suodatuspöytäkirja 15.3. 

Suodatuksen kokonaiskesto 185 min, konsentrointi 

125 min. 

Aika, 

min 

Paine Pfe, 

bar 

Paine Pro, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

mL/min 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 0,9 0,45 53 1600 38,4 

29 0,9 0,45  1240 29,8 

38 0,9 0,45 54 1100 26,4 

54 0,9 0,45 55 1000 24,0 

79 0,9 0,45 53 800 19,2 

114 0,9 0,45 53 700 16,8 

147 0,9 0,45 53 540 13,0 

157 0,9 0,45 53 460 11,0 

183 0,9 0,45 53 440 10,6 

 

TAULUKKO II Sepro PVDF-MFB 0,5 μm suodatuspöytäkirja 27.3. 

Suodatuksen kokonaiskesto 314 min, konsentrointi 

254 min. 

Aika, 

min 

Paine Pfe, 

bar 

Paine Pro, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

mL/min 

Vuo J, 

L/m
2
h 

1 0,9 0,45 50,2 780 18,7 

12 0,9 0,45 508 660 15,8 

34 0,9 0,45 51,4 560 13,4 

50 0,9 0,45  460 11,0 

94 0,9 0,45  340 8,2 

145 0,9 0,45 51,6 260 6,2 

174 0,9 0,45  240 5,8 

214 0,9 0,45  188 4,5 

243 0,9 0,45  174 4,2 

274 0,9 0,45  156 3,7 

284 0,9 0,45 51,8 142 3,4 

314 0,9 0,45  140 3,4 
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TAULUKKO III PTI 0,5 μm suodatuspöytäkirja 5.4. Suodatuksen 

kokonaiskesto 213 min, konsentrointi 153 min. 

Aika, 

min 

Paine Pfe, 

bar 

Paine Pro, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

mL/min 

Vuo J, 

L/m
2
h 

1 0,9 0,1 48 400 10,9 

9 0,9 0,1 48 300 8,2 

18 0,9 0,1 49 260 7,1 

27 0,9 0,1 49 240 6,5 

41 1,0 0,125 50 180 4,9 

78 1,0 0,125 50 144 3,9 

112 1,0 0,125 50 122 3,3 

152 1,0 0,125 50 108 2,9 

167 1,0 0,125 50 102 2,8 

183 1,0 0,125 50 96 2,6 

213 1,0 0,125 50 90 2,5 

 

TAULUKKO IV PTI 0,5 μm suodatuspöytäkirja 12.4. Suodatuksen 

kokonaiskesto 371 min, konsentrointi 311 min. 

Aika, 

min 

Paine Pfe, 

bar 

Paine Pro, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

mL/min 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 0,9 0,45 50 550 15,0 

30 0,9 0,45 51   

35 0,9 0,45  300 8,2 

74 0,9 0,45 51 240 6,5 

122 0,9 0,45  200 5,5 

174 0,9 0,45 52 180 4,9 

254 0,9 0,45  134 3,7 

311 0,9 0,45 52 114 3,1 

343 0,9 0,45  105 2,9 

359 0,9 0,45 52 96 2,6 

370 0,9 0,45 52 80 2,2 

 

 

 



Liite II, 3 (4) 

 

TAULUKKO V Membralox 0,8 µm suodatuspöytäkirja 16.2. 

Suodatuksen kokonaiskesto 121 min, konsentrointi 

61 min. Retentaattikierron virtausnopeus 60 L/h. 

Aika, 

min 

Paine 

Pre, 

bar 

Paine 

Pro, 

bar 

Paine 

Ppe, 

bar 

Paine 

Ppo, 

bar 

TMP, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

L/h 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 3,8 2,15 3,45 1,7 0,4 50,9 100 417 

23 3,85 2,1 3,4 1,65 0,45 49,8 90 375 

38 3,75 2,1 3,4 1,65 0,4  80 333 

75 3,8 2,15 3,4 1,65 0,45 49,8 78 325 

97 3,75 2,1 3,3 1,6 0,475 50,6 78 325 

118 3,75 2,1 3,3 1,55 0,5 50,3 78 325 

 

TAULUKKO VI Membralox 0,8 µm suodatuspöytäkirja 17.2. 

Suodatuksen kokonaiskesto 123 min, konsentrointi 

63 min. Retentaattikierron virtausnopeus +60 L/h. 

Aika, 

min 

Paine 

Pre, 

bar 

Paine 

Pro, 

bar 

Paine 

Ppe, 

bar 

Paine 

Ppo, 

bar 

TMP, 

bar 

Lämpötila, 

°C 

Tilavuusvirtaus-

nopeus, Vp 

L/h 

Vuo J, 

L/m
2
h 

0 3,8 2,1 3,4 1,7 0,4 50,7   

12 3,8 2,15 3,4 1,7 0,425 50,2   

54 3,75 2,1 3,4 1,65 0,4 50,6 74 74 

95 3,75 2,1 3,35 1,6 0,45 50,5 70 70 

123 3,75 2,1 3,35 1,6 0,45 50,6 70 70 

 

Taulukossa VII on esitetty eri suodatusten syöttöliuoksen määrät sekä 

konsentroidun permeaatin määrä. Näistä on määritetty laitteistoon 

konsentroinnissa jääneen retentaatin määrä sekä laskettu konsentrointikertoimet. 



Liite II, 4 (4) 

 

TAULUKKO VII Suodatusten syöttö-, permeaatti- ja retentaattimäärät 

sekä konsentrointikertoimet  

Kalvo  Syöttö, 

kg 

Permeaatti, 

kg 

Retentaatti, 

kg 

Konsentraatio-

kerroin 

Sepro PVDF-MFB 0,5 µm 
15.3. 106,75 94,95 11,8 9,05 

27.3. 71,20 63,10 8,10 8,79 

PTI 0,5 µm 
5.4. 60,85 52,45 8,40 7,24 

12.4. 62,50 53,95 8,55 7,31 

Membralox 0,8 µm 

 

16.2. 106,65 94,65 12,00 8,89 

17.2. 104,95 93,85 11,10 9,45 

 



 

 

 

 

 

 

Liite III, 1 (5) 

 

KOEAJONÄYTTEIDEN KOOSTUMUS, MAITO 

Taulukoissa I-V on esitetty koeajojen suodatusnäytteistä Valion kemianlaboratorion määrittämät koostumukset kullekin kalvolle. 

TAULUKKO I Sepro PVDF-MFB 0,5 μm (polymeeri) suodatusnäytteistä määritetyt koostumukset. 

 Proteiini 

Rasva,  

% 

Laktoosi,  

% 

Laktoosi 

monohydraatti, 

% 

Kuiva-aine,  

% 

Kokonais-

proteiini,  

% 

Denaturoitumaton 

heraproteiini,  

% 

Kaseiini-

proteiini,  

% 

Ei-proteiini 

typpi,  

mg/g 

1. Suodatus 

7.3. 

Syöttö 3,60 0,55 2,86 0,30 0,14 5,01 5,27 9,71 

Permeaatti 1 0,50 0,29 0,03 0,30 0 5,08 5,35 6,30 

Retentaatti 1 3,66 0,73 2,62 0,47 0,13 5,03 5,29 9,75 

Permeaatti 2 0,80 0,58 0,03 0,31 0 5,21 5,48 6,75 

Retentaatti 2 12,11 1,17 10,71 0,36 0,32 4,49 4,73 19,00 

          

2. Suodatus 

8.3. 

Syöttö 3,63 0,50 2,93 0,30 0,06 4,90 5,16 9,65 

Permeaatti 1 0,50 0,28 0,03 0,30 0 5,09 5,36 6,21 

Retentaatti 1 3,67 0,67 2,75 0,39 0,10 4,83 5,08 9,63 

Permeaatti 2 0,78 0,56 0,02 0,31 0 5,16 5,43 6,69 

Retentaatti 2 11,76 1,09 10,46 0,32 0,17 4,40 4,63 18,40 

 



 

 

 

 

 

 

Liite III, 2 (5) 

 

TAULUKKO II PTI 0,5 μm (polymeeri) suodatusnäytteistä määritetyt koostumukset. 

 Proteiini 

Rasva, 

% 

Laktoosi, 

% 

Laktoosi 

monohydraatti, 

% 

Kuiva-aine, 

% 
Kokonais-

proteiini,  

% 

Denaturoitumaton 

heraproteiini,  

% 

Kaseiini-

proteiini,  

% 

Ei-proteiini 

typpi,  

mg/g 

1. Suodatus 

30.1. 

Syöttö 3,37 0,48 2,70 0,29 0,08 4,29 4,52 8,69 

Permeaatti 1 0,50 0,27 0,04 0,31 0 4,68 4,93 5,93 

Retentaatti 1 3,52 0,48 2,85 0,30 0,09 4,51 4,74 9,18 

Permeaatti 2 0,72 0,51 0,03 0,29 0 4,49 4,72 5,86 

Retentaatti 2 11,17 0,98 9,98 0,33 0,26 4,17 4,39 17,70 

          

2. Suodatus 

23.2. 

Syöttö 3,81 0,68 2,90 0,36 0,07 4,82 5,07 9,76 

Permeaatti 1 0,51 0,28 0,03 0,32 0 5,07 5,34 6,12 

Retentaatti 1 3,64 0,63 2,79 0,34 0,05 4,53 4,77 9,21 

Permeaatti 2 0,85 0,60 0,03 0,33 0 5,21 5,48 6,58 

Retentaatti 2 11,70 1,11 10,30 0,33 0,15 3,86 4,06 18,10 

 



 

 

 

 

 

 

Liite III, 3 (5) 

 

TAULUKKO III Alfa Laval 0,45 μm (polymeeri) suodatusnäytteistä määritetyt koostumukset. 

 Proteiini 

Rasva, 

% 

Laktoosi, 

% 

Laktoosi 

monohydraatti, 

% 

Kuiva-aine, 

% 
Kokonais-

proteiini,  

% 

Denaturoitumaton 

heraproteiini,  

% 

Kaseiini-

proteiini,  

% 

Ei-proteiini 

typpi,  

mg/g 

1. Suodatus 

26.1. 

Syöttö 3,80 0,62 2,98 0,31 0,05 4,84 5,09 9,85 

Permeaatti 1 3,00 0,50 2,33 0,26 0,05 4,33 4,56 8,24 

Retentaatti 1 4,78 0,55 4,06 0,27 0,17 4,20 4,42 10,30 

Permeaatti 2 3,06 0,50 2,40 0,26 0,05 4,30 4,52 8,30 

Retentaatti 2 4,97 0,57 4,23 0,27 0,22 3,92 4,12 10,30 

          

2. Suodatus 

21.2. 

Syöttö 3,79 0,59 2,99 0,32 0,11 4,77 5,02 9,90 

Permeaatti 1 1,35 0,36 0,79 0,31 0,05 4,80 5,05 7,00 

Retentaatti 1 3,77 0,53 3,04 0,31 0,07 4,45 4,68 9,63 

Permeaatti 2 1,97 0,47 1,29 0,32 0,05 4,92 5,18 7,78 

Retentaatti 2 10,0 1,07 8,77 0,33 0,22 3,82 4,02 16,50 

 

 



 

 

 

 

 

 

Liite III, 4 (5) 

 

TAULUKKO IV Membralox 1,4 μm (keraami) suodatusnäytteistä määritetyt koostumukset. 

 Proteiini 

Rasva, 

% 

Laktoosi, 

% 

Laktoosi 

monohydraatti, 

% 

Kuiva-aine, 

% 
Kokonais-

proteiini, 

% 

Denaturoitumaton 

heraproteiini, 

% 

Kaseiini-

proteiini, 

% 

Ei-proteiini 

typpi, 

mg/g 

1. Suodatus 

7.2. 

Syöttö 3,68 1,14 2,03 0,80 0,06 4,73 4,98 9,95 

Permeaatti 1 3,06 0,57 2,31 0,28 0 4,35 4,57 8,25 

Retentaatti 1 3,77 0,88 1,92 1,53 0 4,24 4,46 8,94 

Permeaatti 2 3,47 0,57 2,71 0,29 0 4,40 4,63 8,81 

Retentaatti 2 4,36 0,58 3,59 0,29 0,12 4,33 4,56 9,81 

          

2. Suodatus 

9.2. 

Syöttö 3,77 1,10 2,11 0,88 0,08 4,86 5,12 9,61 

Permeaatti 1 3,04 0,55 2,31 0,28 0 4,26 4,48 8,14 

Retentaatti 1 3,24 0,61 2,45 0,29 0,06 3,94 4,15 8,12 

Permeaatti 2 2,90 0,51 2,23 0,24 0 3,63 3,82 7,30 

Retentaatti 2 4,03 0,74 3,08 0,34 0,20 4,23 4,45 9,46 

 



 

 

 

 

 

 

Liite III, 5 (5) 

 

TAULUKKO V Membralox 0,8 μm (keraami) suodatusnäytteistä määritetyt koostumukset. 

 Proteiini 

Rasva, 

% 

Laktoosi, 

% 

Laktoosi 

monohydraatti, 

% 

Kuiva-aine, 

% 
Kokonais-

proteiini,  

% 

Denaturoitumaton 

heraproteiini,  

% 

Kaseiini-

proteiini,  

% 

Ei-proteiini 

typpi,  

mg/g 

1. Suodatus 

14.2. 

Syöttö 3,65 0,59 2,88 0,28 0,09 4,72 4,97 9,43 

Permeaatti 1 3,07 0,51 2,40 0,26 0,06 4,04 4,25 8,45 

Retentaatti 1 4,50 0,72 3,58 0,30 0,66 4,11 4,33 10,40 

Permeaatti 2 3,02 0,46 2,40 0,25 0,05 4,28 4,51 8,30 

Retentaatti 2 4,98 0,48 4,33 0,26 0,86 4,20 4,42 11,20 

          

2. Suodatus 

15.2. 

Syöttö 3,80 0,62 2,98 0,31 0,05 4,84 5,09 9,85 

Permeaatti 1 3,00 0,50 2,33 0,26 0,05 4,33 4,56 8,24 

Retentaatti 1 4,78 0,55 4,06 0,27 0,17 4,20 4,42 10,30 

Permeaatti 2 3,06 0,50 2,40 0,26 0,05 4,30 4,52 8,30 

Retentaatti 2 4,97 0,57 4,23 0,27 0,22 3,92 4,12 10,30 

 



Liite IV, 1 (2) 

 

KOEAJONÄYTTEIDEN KOOSTUMUS, HERA 

Taulukoissa I-III on esitetty koeajojen suodatusnäytteistä FTIR:llä määritetyt 

koostumukset kullekin kalvolle. 

TAULUKKO I Sepro PVDF-MFB 0,5 μm (polymeeri) 

suodatusnäytteistä määritetyt koostumukset. 

 Proteiini,  

% 

Rasva,  

% 

Laktoosi,  

% 

Kuiva-aine, 

% 

Rasvaton 

kuiva-aine, 

% 

1. Suodatus 

15..3.2012 

Syöttö 0,91 0,08 3,84 4,73 5,81 

Permeaatti 1 0,79 0 4,83 5,98 6,82 

Retentaatti 1 1,15 0,06 4,91 6,14 7,19 

Permeaatti 2 0,79 0 4,99 5,78 6,61 

Retentaatti 2 2,43 0,56 4,16 7,35 7,7 

       

2. Suodatus 

27.3.2012 

 

Hapan hera, 

pH-säätö 

Syöttö 0,91 0,04 3,19 4,06 5,12 

Permeaatti 1 0,81 0 5,11 6,03 6,99 

Retentaatti 1 1,23 0,00 4,48 5,7 6,82 

Permeaatti 2 0,81 0 4,95 5,82 6,79 

Retentaatti 2 4,14 0,44 3,87 8,91 9,14 

 

TAULUKKO II PTI  0,5 μm (polymeeri) suodatusnäytteistä määritetyt 

koostumukset. 

 Proteiini,  

% 

Rasva,  

% 

Laktoosi,  

% 

Kuiva-aine, 

% 

Rasvaton 

kuiva-aine, 

% 

1. Suodatus 

15..3.2012 

Syöttö 1,17 0,06 3,51 4,72 5,72 

Permeaatti 1 0,61 0 3,86 4,38 5,2 

Retentaatti 1 1,16 0,06 3,46 4,66 5,65 

Permeaatti 2 0,83 0 3,96 4,71 5,57 

Retentaatti 2 3,48 1,61 3,78 9,26 8,36 

       

2. Suodatus 

27.3.2012 

 

Hapan hera, 

pH-säätö 

Syöttö 1,16 0,08 3,49 4,72 5,7 

Permeaatti 1 0,60 0 3,85 4,37 5,18 

Retentaatti 1 1,16 0,05 3,48 4,6 5,68 

Permeaatti 2 0,75 0 3,77 4,41 5,24 

Retentaatti 2 3,69 1,41 3,85 9,32 8,61 

 



Liite IV, 2 (2) 

 

TAULUKKO III Membralox 1,4 μm (keraami) suodatusnäytteistä 

määritetyt koostumukset. 

 Proteiini,  

% 

Rasva,  

% 

Laktoosi,  

% 

Kuiva-aine, 

% 

Rasvaton 

kuiva-aine, 

% 

1. Suodatus 

15..3.2012 

Syöttö - - - - - 

Permeaatti 1 0,66 0,03 3,66 4,4 5,01 

Retentaatti 1 0,89 0,31 3,26 4,37 5,18 

Permeaatti 2 1,03 0,06 5,24 6,59 7,39 

Retentaatti 2 1,15 1,68 3,47 6,3 5,67 

       

2. Suodatus 

27.3.2012 

 

Hapan hera, 

pH-säätö 

Syöttö 0,73 0,22 2,69 3,5 4,41 

Permeaatti 1 0,61 0,05 3,39 4,06 4,61 

Retentaatti 1 0,84 0,27 3,23 4,24 5,09 

Permeaatti 2 0,89 0,06 4,56 5,69 6,39 

Retentaatti 2 1,14 1,27 3,4 5,79 5,58 

 



Liite V, 1 (8) 

 

KOEAJONÄYTTEIDEN PESÄKEMÄÄRÄT, MAITO 

Taulukoissa I-X on esitetty mikrobimäärityksissä saadut mikrobien lukumäärät. 

Laskennoissa on otettu mukaan ainoastaan maljat, joiden mikrobien lukumäärä oli 

väliltä 15-300.   

TAULUKKO I Sepro PVDF-MFB 0,5 μm 7.3. suodatusnäytteistä 

tehtyjen maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla.  

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 

 

149 14 107 13 137 * 

158 15 72 12 76 * 

10
-1 

33 3 21 1 43 

31 1 21 1 29 

10
-2 

2 0 3 2 4 

2 0 0 0 4 

10
-3 

4 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10
-4 

0 
0 

0 
0 

0 

0 0 0 

10
-5 

2 
0 

1 
0 

0 

0 0 0 

* Kasvusto levinnyt / näyte valkoinen, vaikuttaa laskennan tarkkuuteen 

 



Liite V, 2 (8) 

 

TAULUKKO II Sepro PVDF-MFB 0,5 μm 8.3. suodatusnäytteistä 

tehtyjen maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 

 

65 7 33 11 Täynnä* 

126 3 45 3 Täynnä* 

10
-1 

15 0 14 1 60 

16 0 12 0 39 

10
-2 

4 0 3 0 4 

0 0 1 0 0 

10
-3 

0 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 

10
-4 

0 
0 

0 
0 

0 

0 0 0 

10
-5 

0 
0 

0 
0 

0 

0 0 0 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

 

TAULUKKO III PTI 0,5 μm 30.1. pakastetuista suodatusnäytteistä 17.4. 

tehtyjen maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 

 

Täynnä * 3 206 6 Sakka ** 

403 1 197 5 Sakka ** 

10
-1 

24 1 19 1 28 

17 1 23 0 25 

10
-2 

2 0 1 0 1 

5 0 4 0 0 

10
-3 

0 
0 

0 
0 

0 

0 0 0 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

** Muodostunut valkoinen sakka tekee laskemisen mahdottomaksi 



Liite V, 3 (8) 

 

TAULUKKO IV PTI 0,5 μm 23.2. suodatusnäytteistä tehtyjen maljojen 

kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 488 2 Täynnä * 0 88 

10
-1 

57 0 63 0 14 

43 0 97 0 15 

10
-2 

5 0 12 0 2 

4 0 6 0 1 

10
-3 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10
-4 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10
-5 

0 0 0 0 0 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

 

TAULUKKO V Alfa Laval 0,45 μm 26.1. pakastetuista 

suodatusnäytteistä 17.4. tehtyjen maljojen 

kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1
 

Täynnä * Täynnä * Täynnä * 99 Levinnyt ** 

Täynnä * Täynnä * Täynnä * 118 213 

10
-1 

Täynnä * Levinnyt ** 207 7 32 

Täynnä * 55 109 1 22 

10
-2 

Täynnä * 1 8 2 0 

Täynnä * 6 6 1 0 

10
-3 

293 
3 

1 
0 

0 

166 0 0 

10
-4 

73  0  0 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

** Kasvusto levinnyt, mahdoton laskea 



Liite V, 4 (8) 

 

TAULUKKO VI Alfa Laval 0,45 μm 21.2. suodatusnäytteistä tehtyjen 

maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 

 

Täynnä * 52 107 18 103 

310 36 104 15 91 

10
-1 

69 4 20 2 20 

52 0 11 1 14 

10
-2 

6 3 2 0 2 

7 0 0 0 1 

10
-3 

1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10
-4 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10
-5 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

 



Liite V, 5 (8) 

 

TAULUKKO VI Membralox 1,4 μm 7.2. suodatusnäytteistä tehtyjen 

maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 

 

71 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

63 0 243 0 Täynnä * 

10
-1 

5 0 33 0 105 

7 0 45 0 110 

10
-2 

1 0 1 0 13 

1 0 6 0 14 

10
-3 

0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 

10
-4 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10
-5 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10
-6 

0  0  0 

0  0  0 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

 



Liite V, 6 (8) 

 

TAULUKKO VII Membralox 1,4 μm 9.2. suodatusnäytteistä tehtyjen 

maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 

 

138 0 105 0 353 

102 * 0 91 0 306 

10
-1 

18 0 17 0 54 

16 0 9 0 17 

10
-2 

4 0 4 0 5 

0 0 0 0 5 

10
-3 

0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 

10
-4 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10
-5 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10
-6 

0  0  0 

0  0  0 

* Osittain umpeen kasvanut 

 



Liite V, 7 (8) 

 

TAULUKKO VII Membralox 0,8 μm 14.2. suodatusnäytteistä tehtyjen 

maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 

 

Täynnä * Levinnyt ** Levinnyt ** 0 Levinnyt ** 

Täynnä * 275 Levinnyt ** 1 Levinnyt ** 

10
-1 

69 41 43 0 30 

103 26 45 1 19 ** 

10
-2 

17 6 6 0 5 

8 4 2 0 0 

10
-3 

0 0 2 0 2 

0 0 0 0 0 

10
-4 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10
-5 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

** Kasvusto levinnyt, mahdoton laskea tai laskenta epätarkkaa 

 



Liite V, 8 (8) 

 

TAULUKKO VIII Membralox 0,8 μm 15.2. suodatusnäytteistä tehtyjen 

maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. Kokonaispesäkkeet olivat olleet 

kasvamassa neljä päivää.  

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 

 

Täynnä * 279 Täynnä * 118 Levinnyt ** 

Täynnä * 277 Täynnä * 120 281 ** 

10
-1 

466 27 133 8 51 

492 30 91 12 46 

10
-2 

43 3 10 0 8 

60 3 4 0 8 

10
-3 

10 0 1 1 0 

8 0 1 0 0 

10
-4 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10
-5 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

** Kasvusto levinnyt, mahdoton laskea tai laskenta epätarkkaa 

 



Liite VI, 1 (6) 

 

KOEAJONÄYTTEIDEN PESÄKEMÄÄRÄT, HERA 

Taulukoissa I-X on esitetty maidon suodatusnäytteistä määritetyt 

mikrobikasvatusmaljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärät, joista on laskettu 

pesäkettä muodostavat yksiköt. Laskennoissa on otettu huomioon ainoastaan 

maljat, joiden kokonaispesäkkeiden lukumäärä oli väliltä 15-300.   

TAULUKKO I Sepro PVDF-MFB 0,5 μm 15.3. suodatusnäytteistä 

tehtyjen maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 
 205 

 
50  

 217 39  

10
-1 

Täynnä * 
30 

65 
8 

128 
20 10 

10
-2 

632 4 
8 

2 
7 

 2 0 

10
-3 

67 
1 

2 
0 

3 

59 0 4 

10
-4 

6 
0 

0 
1 

0 

6 0 0 

10
-5 

1  

 

0  

 

0 

1 0 0 

10
-6 

0  

 

0  

 

0 

0 0 0 

10
-7 

0 
 

 
0 

 

 
0 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 



Liite VI, 2 (6) 

 

TAULUKKO II Sepro PVDF-MFB 0,5 μm 27.3. suodatusnäytteistä 

28.3. tehtyjen maljojen kokonaispesäkkeiden 

lukumäärä eri laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 
 Täynnä * 

 
19  

 Täynnä * 10  

10
-1 

196 
229 

Täynnä * 
2 

Täynnä * 
239 6 

10
-2 

19 
30 

79 
1 

368 
29 0 

10
-3 

3 2 9 0 52 

3 3 6 0 40 

10
-4 

0 1 1 0 1 

0 0 0 0 0 

10
-5 

0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 

10
-6 

0 
0 

1 
0 

0 

0 0 0 

10
-7

 
0 

0 
0 

0 
0 

0 0 0 

10
-8 

0  2  0 

0  0  0 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

 



Liite VI, 3 (6) 

 

TAULUKKO III PTI 0,5 μm 5.4. pakastetuista suodatusnäytteistä 17.4. 

tehtyjen maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 Täynnä * 
28 

Täynnä * 
2 

Täynnä * 
36 0 

10
-1 

Täynnä * 
5 

Täynnä * 
0 

Täynnä * 
2 0 

10
-2 

Täynnä * 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

Täynnä * 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

10
-3 

Täynnä * 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

Täynnä * 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

10
-4 

Täynnä * 
0 

Täynnä * 
0 

Täynnä * 

Täynnä * Täynnä * Täynnä * 

10
-5 

56 
0 

76 
0 

40 

70 62 39 

10
-6 

6  

 

17  

 

6 

8 7 6 

10
-7

 
0  

 

4  

 

0 

0 0 0 

10
-8 

0 
 

0 
 

0 
  

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

 



Liite VI, 4 (6) 

 

TAULUKKO IV PTI 0,5 μm 12.4. suodatusnäytteistä tehtyjen maljojen 

kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 Täynnä * 
53 

Täynnä * 
5 

Täynnä * 
52 1 

10
-1 

Täynnä * 
8 

Täynnä * 
4 

Täynnä * 
4 1 

10
-2 

Täynnä * 3 Täynnä * 1 Täynnä * 

Täynnä * 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

10
-3 

Täynnä * 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

Täynnä * 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

10
-4 

278 
0 

Täynnä * 
0 

Täynnä * 

251 Täynnä * Täynnä * 

10
-5 

39 
0 

44 
0 

93 

25 37 95 

10
-6 

2  

 

8  

 

21 

8 0 12 

10
-7

 
2  

 

0  

 

0 

1 0 0 

10
-8 

0 
 

0 
 

0 
  

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

 



Liite VI, 5 (6) 

 

TAULUKKO V Membralox 0,8 μm 16.2. suodatusnäytteistä tehtyjen 

maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 

 

0 Täynnä * 0 Täynnä * 

0 Täynnä * 0 Täynnä * 

10
-1 

0 Täynnä * 0 Täynnä * 

0 Täynnä * 0 Täynnä * 

10
-2 

0 Täynnä * 0 Täynnä * 

0 Täynnä * 0 Täynnä * 

10
-3 

0 83 0 286 

0 88 0 452 

10
-4 

0 16 0 43 

0 16 0 47 

10
-5 

0 0 0 5 

0 0 0 2 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

 



Liite VI, 6 (6) 

 

TAULUKKO VI Membralox 0,8 μm 17.2. suodatusnäytteistä tehtyjen 

maljojen kokonaispesäkkeiden lukumäärä eri 

laimennuskertoimilla. 

Laimennos-

kerroin 

Kokonaispesäkemäärä,  

lkm 

Syöttö Permeaatti 1 Retentaatti 1 Permeaatti 2 Retentaatti 2 

1 

 

Täynnä * 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

Täynnä * 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

10
-1 

Täynnä * 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

Täynnä * 0 Täynnä * 0 Täynnä * 

10
-2 

Täynnä * 0 355 0 Täynnä * 

Täynnä * 0 299 0 Täynnä * 

10
-3 

Täynnä * 0 44 0 Täynnä * 

Täynnä * 0 51 0 252 

10
-4 

204 0 4 0 30 

236 0 4 0 34 

10
-5 

31 0 1 0 7 

24 0 1 0 3 

* Täynnä (selkeästi yli 300), mahdoton / kannattamaton laskea 

 

 


