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∆p paineen muutos   bar 

R retentio    % 

c(TOC)P orgaanisen hiilen pitoisuus permeaattinäytteessä mgL
-1 

c(TOC)S orgaanisen hiilen pitoisuus syöttönäytteessä mgL
-1 

  



LYHENTEET 

BSA naudan seerumialbumiini (engl. Bovine serum albumin) 

CA selluloosa-asetaatti (engl. cellulose acetate) 

CMCA karboksimetyyli selluloosa-asetaatti (engl. carboxymethyl cellulose acetate) 

DA dietanoliamiini (engl. diethanolamine) 

Da Dalton, moolimassan yksikkö, 1 Da = 1 g/mol 

FTIR Fourier-muunnos –infrapunaspektrometri (engl. Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy) 

IR infrapunaspektrometria (engl. Infrared Spectroscopy) 

NMP N-Metyyli-2-pyrrolidoni (engl. N-Methyl-2-pyrrolidone) 

PANI polyaniliini (engl. polyaniline) 

PEG polyetyleeniglykoli (engl. polyethyleneglycole) 

PES polyeetterisulfoni (engl. polyethersulfone) 

PI polyimidi (engl. polyimide) 

ppm miljoonasosa (engl. parts per million) 

PSf polysulfoni (engl. polysulphone) 

PSU polysulfoni (engl. polysulphone) 

PVDF polyvinyylideenifluoridi (engl. polyvinylidenefluoride) 

PVP polyvinyylipyrrolidoni (engl. polyvinylpyrrolidone) 

P(VP-AN) polyvinyylipyrrolidoniakrylonitriili (engl. polyvinylpyrrolidoneacrylonitrile) 

P(VP-S) polyvinyylipyrrolidonistyreeni (engl. polyvinylpyrrolidonestyrene) 

RO käänteisosmoosi (engl. Reverse Osmosis) 

rpm kierroslukumäärä/min (engl. rounds per minute) 



SPEEK sulfonoitu polyeetterieetteriketoni (engl. sulfonated poly(etheretherketone)) 

TOC orgaanisen hiilen kokonaismäärä (engl. Total Organic Carbon), TC mg/L 

UF ultrasuodatus (engl. ultrafiltration) 

µm mikrometri (10
-6

 m) 
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TEORIAOSA 

1 JOHDANTO 
Kalvosuodatusprosesseihin tarkoitettujen membraanien valmistuksessa on usein käytetty 

hydrofobisia eli vettä hylkiviä polymeerejä kuten polysulfonia (PSf) ja polyimidia (PI) niiden 

erinomaisen kemiallisen kestävyyden sekä termisten ja mekaanisten ominaisuuksien vuoksi. [1] 

Hydrofobisten membraanien on kuitenkin havaittu olevan alttiita likaantumiselle eli 

foulaantumiselle, ja täten huomattavalle vuon alenemiselle. [2] 

Hydrofiilisen membraanipinnan on yleisesti todettu soveltuvan hydrofobista paremmin 

suodatusprosesseihin. [3] Hydrofobisen membraanipinnan muuttamiseen hydrofiilisemmaksi on 

olemassa useita tekniikoita, joista esimerkiksi kahden tai useamman polymeerin sisältävistä 

polymeeriseoksista valmistetut membraanit ovat jo yleisesti käytössä. [1] 

Tällaisen polymeeriseoksen onnistunut valmistaminen vaatii ominaisuuksiltaan tietyn tyyppiset 

polymeerit ja termodynaamiset olosuhteet. Ominaisuuksiltaan erilaiset, liuottimeen sekoitetut 

polymeerit voivat keskenään sekoittua täysin tai vain osittain. [4] Hydrofiilisiä komponentteja - 

kuten polymeerejä - sisältäviä polymeeriseoksia on käytetty niin kutsuttujen blendmembraanien 

valmistuksessa, kun tavoitteena on ollut parantaa valmiin membraanin suorituskykyä, kuten sen 

läpäisevää vuota ja vuon stabiilisuutta. [1,5-8] 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia kuinka hydrofiilisen komponentin, polyvinyylipyrrolidoni-

polymeerin (PVP) lisäys membraanin valmistuksessa käytettävään polymeeriseokseen vaikuttaa 

valmiin membraanin suodatus- ja pintaominaisuuksiin. Työ koostuu kirjallisesta osiosta, jossa 

kerrotaan membraanitekniikasta yleisesti sekä tarkastellaan membraaneihin liittyvää 

hydrofiilisyysilmiötä ja sen mittaus- ja analysointitapoja. Kokeellisessa osiossa tarkastellaan, miten 

PVP:n lisäys hydrofobista PSU- tai PI-polymeeriä sisältävään valmistusvaiheen polymeeriseokseen 

vaikuttaa valmiin membraanin pintaominaisuuksiin ja polymeerimatriisin kemialliseen 

koostumukseen, ja sitä kautta membraanin vedenläpäisykykyyn eli permeabiliteettiin. Membraanien 

retentiokykymittauksilla pyrittiin selvittämään, johtuiko mahdollinen permeabiliteetin kasvu 

membraanin rakenne- vai koostumusmuutoksista. 

  



2 MEMBRAANITEKNIIKKA 
Kalvosuodatus- eli membraanitekniikkaa sovelletaan teollisessa mittakaavassa moniin tarkoituksiin, 

kuten esimerkiksi jätevesien puhdistukseen ja monien kemiallisten komponenttien talteenottoon. 

Membraani tarkoittaa kalvoa, joka erottaa neste-erotuksessa kaksi nestemäistä virtaa toisistaan ja 

kaasuerotuksessa kaksi kaasufaasia toisistaan. Membraani voidaan valmistaa monista eri 

materiaaleista, riippuen sovelluskohteesta. [4] 

Membraanitekniikan vahvuuksiksi voidaan lukea niiden kustannustehokkuus ja 

ympäristöystävällisyys. Membraanitekniikkaan perustuvia prosesseja käytetään monissa 

sovelluksissa, ja määrän odotetaan kasvavan myös tulevaisuudessa. [4] Jokaisessa sovelluksessa 

käytetään hyväksi membraanikalvon ominaisuutta kontrolloida sen läpi virtaavia kemiallisia 

yhdisteitä. Erotustekniikkaan liittyvissä sovelluksissa tavoitteena on yhden tai useamman halutun 

komponentin permeoituminen membraanin läpi ja pidättää muut komponentit membraanin 

syöttöpuolella. [9] Siinä missä useimmat sovellukset liittyvät konsentrointiin, puhdistukseen ja 

fraktiointiin, myös membraanireaktoreihin ja membraanibioreaktoreihin liittyviin tutkimuksiin on 

kiinnitetty yhä enemmän huomiota. [4] 

2.1 Membraanikalvon rakenne 
Olemukseltaan membraani on erillinen, ohut rajapinta, joka toimii komponentit erottavana 

kerroksena. Tämä rajapinta voi olla molekulaarisesti homogeeninen, tai heterogeeninen 

kemiallisesti tai fyysisesti. Homogeeniset membraanit ovat rakenteeltaan täysin yhtenäisiä 

koostumukseltaan ja rakenteeltaan, heterogeeniset membraanit sisältävät reikiä ja huokosia monessa 

mittakaavassa. Rakenteensa perusteella membraanit voidaan jakaa symmetrisiin ja epäsymmetrisiin 

membraaneihin. Epäsymmetriset membraanit koostuvat äärimmäisen ohuesta pintakerroksesta, ja 

sen alla olevasta huomattavasti paksummasta, huokoisesta tukikerroksesta. Pintakerros määrittää 

membraanin erotusominaisuudet, tukikerros toimii mekaanisena tukirakenteena. [9] 

 
Kuva 1. Epäsymmetrisen membraanikalvon rakenne havainnekuvana (a) [4], ja aitona kuvana (b) [7]. Vasemman kuvan 

katkoviiva kuvaa ohutta pintakerrosta, ja muut värikerrokset kuvaavat pintakerroksen alapuolella olevaa huokoista 

tukikerrosta. Oikealla olevan aidon kuvan pintakerroksen osa on ympyröity, kuvan mittakaava on 50 µm. 



2.2 Membraanimoduulien rakenne ja membraanimateriaalit 
Membraanimoduulirakenteita on pääasiassa viisi: kiekkomainen, spiraalimainen, putkimainen, 

kapillaari ja onttokuitu. Kiekkomaisen moduulirakenteen toiminta perustuu suodatettavan nesteen 

pinnansuuntaiseen virtaukseen kahden membraanipinnan välissä, johon on sijoitettu permeaatti- ja 

retentaattivirran erottava välilevy. Spiraalimaisessa rakenteessa kiekkomainen moduuli on kääritty 

rullalle permeaattivirran keräävän putken ympärille. Putkimainen moduuli perustuu huokoisen 

ruostumattoman teräksen, keraamisen tai muovisen pääputken sisään asennetuista pienemmistä 

membraaniputkista. Kapillaarimoduulissa kapillaariset membraanit on sijoitettu moduulin sisään, 

mutta toisin kuin putkimaisessa moduulissa, kapillaarimembraanit eivät ole tuettuja niitä 

ympäröivään pääputken materiaaliin. Onttokuitumoduuli eroaa kapillaarimoduulista vain 

mittasuhteiltaan. [4] 

Membraaneita voidaan valmistaa monista eri materiaaleista. Yleisesti membraanit voidaan 

luokitella biologisiin ja synteettisiin. Biologiset membraanit ovat välttämättömiä elävien solujen 

toiminnalle ja yleisesti elämän ylläpidolle, sillä solun seinämät ovat käytännössä membraaneita. 

Nämä eroavat kuitenkin muun muassa rakenteeltaan ja toiminnaltaan synteettisistä. Synteettiset 

membraanit jaotellaan orgaanisiin eli polymeerisiin, ja epäorgaanisiin membraaneihin. [4] 

Membraaneiden valmistuksessa käytettäviä polymeerejä on lukuisia, mutta vain rajattua määrää 

kaikista polymeereistä voidaan käyttää kestävien ja käytännössä toimivien membraanien 

valmistukseen niiden fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien ansiosta. [4] 

Polymeeriset membraanit voidaan jaotella huokoisiin ja ei-huokoisiin. Huokoisissa membraaneissa 

erotusprosessi perustuu erikokoisten partikkelien erilaiseen taipumukseen suodattua membraanissa 

olevien huokosten läpi. Ei-huokoiset membraanit kykenevät erottamaan keskenään lähes yhtä suuret 

molekyylit. Erotusprosessi perustuu liukoisuus- ja diffuusiokykyominaisuuksiin. [4] 

Valmistusmateriaalin valinta huokoisille membraaneille perustuu yleisesti prosessointivaatimuksiin 

membraanin valmistusvaiheessa, sekä valmiin membraanin foulaantumistaipumukseen, 

kemialliseen ja termiseen vakauteen. Ei-huokoisten membraanien valmistuksessa käytetty 

materiaali määrittää suoraan membraanin toimintakyvyn. [4] 

2.3 Membraanitekniikan haasteet 
Tyypillisiä heikkouksia membraanisuodatusprosesseissa ovat ilmiöt, jotka aiheuttavat ajan kuluessa 

membraanin pinnan foulaantumista. Tällöin lopputuloksena on membraanin läpi virtaavan vuon 

dramaattinen aleneminen, jolla on suora yhteys suodatusprosessin haitallisiin lisäkustannuksiin. 

Näihin ilmiöihin voidaan lukea yleisimmin foulaantuminen ja konsentraatiopolarisaatio. [4] 



Membraanin syöttöpuolelle muodostuu usein lisävastusta adsorption, geelikerroksen 

muodostumisen sekä huokosten tukkeutumisen johdosta. Haitalliset komponentit aiheuttavat 

ongelmia adsorboitumalla membraanin pinnalle ja sen huokosiin. Konsentraatiopolarisaatio 

tarkoittaa molekyylien kasautumista ajan kuluessa membraanin pinnan lähelle, johtuen membraanin 

retentiokyvystä. Tämän ilmiön vahvistuessa on mahdollista, että kasautuneet molekyylit 

muodostavat geelikerroksen membraanin pinnalle. Näiden ilmiöiden laajuus on hyvin riippuvainen 

membraaniprosessityypistä ja käytettävästä syöttöliuoksesta. Ideaalitapauksessa pelkkä membraani 

aiheuttaisi syöttöpuolen lisävastuksen. [4] 

Siinä missä konsentraatiopolarisaation aiheuttama vuon aleneminen asettuu ajan kuluessa tietylle 

tasolle, foulaantuminen aiheuttaa vuon jatkuvaa alenemista. Foulaantuminen tarkoittaa partikkelien, 

kolloidien, emulsioiden ja monien muiden haitta-aineiden irreversiibeliä kasautumista membraanin 

pinnalle tai sen sisään. Kasautuminen voi tapahtua adsorption, huokosten tukkeutumisen, 

saostumisen tai kakkukerrosmuodostumisen kautta. Foulaantumista aiheuttavat haitta-aineet 

voidaan luokitella orgaanisiin ja epäorgaanisiin saostumiin sekä pienhiukkasiin. Foulaantumisilmiö 

on monimutkainen, sillä siihen vaikuttaa syöttöliuoksen fysikaaliset ja kemialliset parametrit kuten 

konsentraatio, lämpötila, pH, ionivahvuus sekä erityiset vuorovaikutukset kuten vetysidokset ja 

dipoli-dipoli –vuorovaikutukset. [4] 

Membraanin foulaantumisen estoon ja sen oikeanlaiseen säätelyyn on olemassa neljä pääkeinoa: 

syöttöliuoksen esikäsittely, membraanin ominaisuuksien modifiointi, moduuli- ja 

prosessiolosuhteiden säätely sekä membraanin puhdistus. [4] Membraanien pintaominaisuuksien 

modifiointi hydrofiilisemmaksi on yksi tapa vähentää foulaantumista. Hydrofiilisten membraanien 

pienemmästä foulaantumisalttiudesta onkin saatu vahvoja todisteita. [10] Hydrofiilisemman 

membraanipinnan vaikutusta foulaantumisalttiuteen on tutkittu muun muassa proteiiniliuoksen 

suodatuksen avulla. [7,11] 

2.4 Membraanien valmistus 
Tärkein epäsymmetristen membraanien valmistustavoista on faasi-inversio –menetelmä, jossa 

valmistettu polymeeriseosfilmi saostetaan valmiiksi membraanikalvoksi. Prosessissa polymeeriseos 

saostetaan kahteen faasiin: kiinteään, hyvin polymeeripitoiseen faasiin, joka muodostaa 

membraanin matriisin, ja nestemäiseen alhaisen polymeeripitoisuuden faasiin, joka muodostaa 

membraanin huokoset. [9] Faasi-inversio –prosessissa lopullinen membraanirakenne määrittyy 

termodynaamisten (faasikäyttäytyminen) ja kineettisten ilmiöiden (massavirtaus) 

yhteisvaikutuksesta. [12,13] 



Membraanin muodostumisessa vaikuttaa kolme päätekijää: saostin (nonsolvent), liuotin (solvent) ja 

polymeeri. Membraanin muodostumisprosessin aikana tukimateriaalin, esim. lasilevyn päälle 

valetun polymeeriseosfilmin liuotin sekoittuu saostimen kanssa, johon se on upotettu. Tällöin 

polymeeriseosfilmissä oleva liuotin diffusoituu saostimeen, ja saostin diffusoituu 

polymeeriseosfilmiin. Tietyn ajan kuluttua kiinteä, epäsymmetrisen rakenteen omaava membraani 

muodostuu vastakkaissuuntaisten diffuusiovirtojen tuloksena. [4] 

 
Kuva 2. Havainnekuva polymeeriseosfilmin ja saostinkylvyn rajapinnasta. Katkoviivoilla merkitty osa tarkoittaa 

alustaa, jolle polymeeriseosfilmi on valettu, täpläinen osa tarkoittaa polymeeriseosfilmiä. [4] 

Valmiin membraanin lopulliseen rakenteeseen vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat muun muassa 

polymeerin, liuottimen ja saostimen tyyppi, sekä polymeeriseosfilmin koostumus ja haihtumisaika 

ennen sen upottamista saostimeen. [4] Soroko et al. [12] valmistivat epäsymmetrisiä 

nanosuodatusmembraaneita polymeeriseoksista, joissa käytettiin eri PI-polymeerityyppejä ja 

liuotin/lisäliuotin (DMF/1,4-dioksaani) –suhdetta. Tutkimuksessaan he havaitsivat, että PI-

polymeerityyppi vaikutti valmiin membraanin rakenteen avoimuuteen, ja lisääntynyt lisäliuottimen 

pitoisuus polymeeriseoksessa vähensi tukirakenteen makrohuokosten muodostumista. Vandezande 

et al. [13] tutkivat polymeeriseoksen ominaisuuksien, haihtumisajan ja saostimen vaikutusta 

valmiin epäsymmetrisen PI-membraanin rakenteeseen. Polymeeriseoksen polymeeripitoisuutta 

kasvatettaessa tuloksena oli membraanin vähemmän huokoinen tukikerros ja tiheämpi pintakerros, 

makrohuokosten määrä ja muoto tukikerroksessa muuttui liuottimen tyyppiä vaihtamalla. 

Polymeeriseosfilmin haihtumisajan pidentäminen ennen upotusta saostimeen ilmeni valmiin 

membraanin pienempänä kokonaispaksuutena ja tukikerroksen makrohuokosten vähenemisenä. 

Lisättäessä 2-propanolin osuutta saostimessa, valmiin membraanin huokoisuus niin ikään väheni. 

[13] 

3 VEDEN HYLKIMIS- JA IMEVYYSKYKY MEMBRAANIN PINNALLA JA SEN 

VAIKUTUS 
Membraanin pinnan ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti sen toimintakykyyn. Yksi 

olennaisimmista membraanin pintaominaisuuksista on sen veden hylkimis- tai imevyyskyky, joka 

riippuu membraanin valmistusmateriaalista. [4] Yksi tapa analysoida membraanin pinnan 



hydrofobisuutta ja hydrofiilisyyttä on mitata membraanipinnan ja sille asetetun vesipisaran välistä 

kontaktikulmaa θ. [1,7,8,14,15] 

3.1 Hydrofobinen pinta 
Hydrofobinen pinta tarkoittaa vettä hylkivää pintaa. [16] Pinnan ja pisaran välisen kontaktikulman 

ollessa ≥ 90°, luokitellaan pinta hydrofobiseksi. Tällöin pisaran ja pinnan välinen affiniteetti on 

pieni. [4] Membraanipinnan ja sille asetetun vesipisaran välinen kontaktikulma kasvaa 

hydrofobisuuden lisääntyessä. [1,7,8,14,15] 

 
Kuva 3. Hydrofobinen pinta [4] 

Hydrofobisen membraanipinnan tiedetään aiheuttavan ongelmia varsinkin sen 

foulaantumisalttiuden vuoksi. [7,11] Han et al. [11] valmistivat ultrasuodatusmembraaneita 

CMCA/CA –polymeeriseoksista, ja raportoivat membraanien foulaantumisalttiuden vähenevän 

kasvatettaessa hydrofiilisen CMCA-polymeerin osuutta. Membraanin pinnan hydrofiilisyyden 

kasvaessa he totesivat heikentyneen vuorovaikutuksen suodatettavan BSA-proteiinin ja membraanin 

pinnan välillä. Tällöin suodatetun BSA-proteiiniliuoksen permeaattivuo oli suurempi, ja 

membraanien pinnalle jäänyt BSA-proteiini oli helpompaa puhdistaa membraanin pinnalta. [11] 

Zhao et al. [7] tekivät samankaltaisia havaintoja suodattaessaan BSA-proteiiniliuosta PSf/PANI –

nanokomposiittimembraanien läpi, kun hydrofiilisen PANI-polymeerin osuutta polymeeriseoksessa 

kasvatettiin. 

Useiden tutkimusten mukaan membraanin valmistusvaiheessa suurempi hydrofobisen polymeerin 

pitoisuus näkyy valmiin membraanin läpäisevän permeaattivuon heikkenemisenä, mikä on 

epäedullista membraanin suodatuskyvylle. [5-8,15] Membraanin pinnan ollessa hydrofobinen, 

tarvitaan suuri painegradientti veden läpäisemiseksi membraanin huokosten läpi. Tästä syystä on 

suotavaa, että membraanin pinta olisi hydrofiilisempi. [4,17,18] 

3.2 Hydrofiilinen pinta 
Hydrofiilinen pinta tarkoittaa vettä imevää pintaa. [16] Pinta luokitellaan hydrofiiliseksi, kun sen ja 

siihen adsorboituneen pisaran välinen kontaktikulma on välillä 0° ≤ θ ≤ 90°. Tällöin pisaran ja 



pinnan välinen affiniteetti on suuri. [4] Membraanipinnan ja sille asetetun vesipisaran välinen 

kontaktikulma laskee hydrofiilisyyden lisääntyessä. [1,7,8,14,15] 

 
Kuva 4. Hydrofiilinen pinta [4] 

Membraanin suorituskykyä on useissa tutkimuksissa pyritty tehostamaan muuntamalla sen 

valmistuksessa käytettävän polymeeriseoksen koostumusta hydrofiilisemmäksi. Tällöin valmiin 

membraanin pintaominaisuus muuttuu, ja siten myös membraanin vedenläpäisykyky eli 

permeabiliteetti. Valmiin membraanin läpäisevässä vuossa on havaittu selkeitä muutoksia kun sen 

valmistusvaiheessa hydrofiilisen komponentin määrää polymeeriseoksessa on asteittain lisätty. [1,5-

8,14,15] Membraaneita, joiden valmistuksessa on käytetty kahta tai useampaa eri polymeeriä 

sisältävää polymeeriseosta kutsutaan blendmembraaneiksi. [1,5-8] 

Tällaisen modifiointitavan avulla valmiin membraanin läpi virtaava vuo saadaan helposti 

kasvamaan. [5-8,15] Hydrofiilisen polymeerin lisäys membraanin valmistusvaiheen 

polymeeriseokseen aiheuttaa muutoksia valmiin membraanin pinta- ja tukikerrokseen. [6,7] Kim et 

al. [6] havaitsivat hydrofiilisen P(VP-AN)-kopolymeerin lisäämisen polymeeriseokseen kasvattavan 

makrohuokosten kokoa valmiin membraanin tukikerroksessa. Zhao et al. [7] havaitsivat 

hydrofiilisen PANI-polymeerin lisäyksen polymeeriseokseen ilmenevän valmiin membraanin 

suurempina pintahuokosina, suurempina makrohuokosina tukikerroksessa sekä paksumpana 

pintakerroksena. 

Valmiin membraanin polymeerimatriisin muuttuessa hydrofiilisemmäksi, on haasteena säilyttää 

membraanin retentiokyky muuttumattomana tai jopa parantaa sitä. Huokoskoon kasvaessa 

membraanin läpäisee suurempi osa retentoiduiksi haluttuja partikkeleita, mikä ei ole toivottua. [6] 

4 MEMBRAANIN HYDROFIILISYYDEN MITTAAMINEN JA ARVIOINTI 
Membraanin hydrofiilisyyden muutos voidaan havaita suodatuskokeiden aikana ilmenevistä vuon 

muutoksista. Suodatuskokeen jälkeen kuivattua membraanikalvoa voidaan karakterisoida 

mittaamalla membraanin pinnan ja siihen asetetun vesipisaran välistä kontaktikulmaa, ja 

analysoimalla membraanin polymeerimatriisin kemiallista koostumusta Fourier-

muunnosinfrapunaspektroskopialla (FTIR). PEG-retentiomittausten avulla voidaan arvioida, 



johtuvatko mahdolliset vuon – ja sitä kautta vedenläpäisykyvyn eli permeabiliteetin - muutokset 

valmiin membraanin rakenne- vai koostumusmuutoksista. 

4.1 Puhtaan veden permeaattivuo eri paineissa 
Valmiin membraanin läpäisevän vuon kasvaminen on yksi selkeimmin havaittavista 

suodatusominaisuuksien muutoksista, kun membraanin valmistusvaiheessa on lisätty hydrofiilisen 

komponentin pitoisuutta polymeeriseoksessa. [5-8,15] Madaeni et al. [5] valmistivat PVDF/PES -

blendmembraaneita ja raportoivat lisääntyneen PES-pitoisuuden valmistusvaiheen 

polymeeriseoksessa parantavan valmiin membraanin vuota, johtuen kantapolymeerien 

liukoisuusparametrien eroista. Kim et al. [6] lisäsivät ultrasuodatusmembraanien hydrofiilisyyttä 

lisäämällä valmistusvaiheessa P(VP-AN)-kopolymeeriä sekä PVP-polymeeriä hydrofobisen PSf-

polymeerin sekaan, ja raportoivat lisäyksien parantavan vuota. Zhao et al. [7] raportoivat suurempia 

nanokomposiittimembraanien vuoarvoja hydrofiilisen PANI-polymeerin lisäyksen myötä 

valmistusvaiheen polymeeriseokseen. Yoo et al. [8] raportoivat suurempia vuoarvoja valmiissa 

membraaneissa, kun hydrofiilisten P(VP-S) –kopolymeerin tai PVP-polymeerin osuutta kasvatettiin 

valmistusvaiheen polymeeriseoksessa. Wang et al. [15] totesivat kasvavan PVP-

polymeeripitoisuuden lisäävän vuota PES/PVP-blendmembraaneissa. 

4.2 Kontaktikulma 
Hydrofiilisen komponentin lisääntynyt pitoisuus membraanin valmistusvaiheen polymeeriseoksessa 

[7,8,15] tai valmiin membraanin jälkikäsittely hydrofiilisellä komponentilla [1] voidaan havaita 

kontaktikulmamittauksien pienenevissä arvoissa valmiin membraanin pinnalla. Zhao et al. [7] 

vertailivat PSf- ja PSf/PANI–polymeeriseoksia sisältäneistä polymeeriseoksista valmistettujen 

nanokomposiittimembraanien kontaktikulma-arvoja ja totesivat pienempiä arvoja hydrofiilistä 

PANI-polymeeriä sisältävissä membraaneissa. Yoo et al. [8] valmistivat blendmembraaneita 

PSf/P(VP-S) –polymeeriseoksista, ja raportoivat kontaktikulma-arvojen pienenemisestä kasvaneen 

vinyylipyrrolidonipitoisuuden (VP) myötä. Wang et al. [15] valmistivat PES/PVP -

blendmembraaneita ja raportoivat pienemmistä kontaktikulma-arvoista hydrofiilisen PVP-

polymeerin osuuden lisääntyessä valmistusvaiheessa. Mansourpanah et al. [1] valmistivat 

nanosuodatusmembraaneita PES/PI –polymeeriseoksista ja havaitsivat, että dietanoliamiinilla (DA) 

modifioidun membraanin kontaktikulma oli useita asteita pienempi kuin modifioimattoman. 

4.3 Membraanin polymeerimatriisin analysointi 
Membraanin hydrofiilisyyden kasvaminen voidaan havaita muuttuneista suodatusominaisuuksista, 

mutta varmuuden saamiseksi siitä johtuvatko muutokset juuri hydrofiilisen komponentin 



kasvaneesta osuudesta valmistusvaiheessa, pitää membraanin polymeerimatriisin kemiallinen 

koostumus selvittää. 

Yksi polymeerimatriisin analysointiin tarkoitetuista optisista menetelmistä on FTIR-analyysi. FTIR-

tekniikan avulla pystytään havaitsemaan kemiallisten komponenttien funktionaalisten ryhmien 

absorptioita infrapuna-alueella (4000 – 400 cm
-1

) muutaman mikrometrin (µm) syvyydeltä 

membraaninäytteestä. [4] 

Jung et al. [19] valmistivat blendmembraaneita PAN/PVP –polymeeriseoksista. FTIR-analyysi 

osoitti PVP-polymeerin kasvaneen osuuden valmiissa membraanissa suurempina karbonyyliryhmän 

(-CO) aiheuttamina IR-säteilyn absorbanssiarvoina aaltoluvun 1640 cm
-1

 kohdalla. Analyysin avulla 

he saivat selville, että huomattava osa alkuperäisestä PVP-polymeeriosuudesta huuhtoutuu pois 

membraanin valmistusvaiheessa, mikä on yleisestikin tunnettu ongelma blendmembraanien 

valmistuksessa. [19] Wang et al. [15] analysoivat PES/PVP-membraaneita 

infrapunaspektrometrillä, ja niin ikään havaitsivat lisätyn PVP-polymeerin läsnäolon näkyvän 

suurempina karbonyyliryhmän aiheuttamina IR-säteilyn absorbanssiarvoina. 

4.4 Suodatus PEG-liuoksella 
Yksi tapa tutkia membraanin retentiokykyyn vaikuttavia huokoskoon muutoksia on suodattaa eri 

moolimassaisia PEG-komponentteja sisältäviä PEG-liuoksia membraanin läpi. Lisäämällä 

hydrofiilisen komponentin osuutta membraanin valmistusvaiheessa, membraanin 

huokosrakenteeseen tulee muutoksia, jolloin ongelmaksi muodostuu vuon kasvu retentiokyvyn 

heikkenemisen kustannuksella. [8,20] Tällöin on tärkeää selvittää optimikohdat, jossa vuo kasvaisi 

ilman merkittävää retentiokyvyn heikkenemistä. 

Yoo et al. [8] suodattivat 1000 ppm:n PEG-liuosta (20 kDa) ultrasuodatusmembraanien läpi, ja 

totesivat PEG-retention heikkenevän, kun kopolymeerin P(VP-S) osuutta polymeeriseoksessa 

kasvatettiin. Tutkimuksessaan he kuitenkin havaitsivat, että kopolymeerin VP-painoprosenttiosuutta 

kasvatettaessa 48,7:sta 72,4:ään tai 81,1:een retentiokyky pysyi alkuperäiseen PSf-membraaniin 

verrattuna lähes muuttumattomana. [8] Jaya et al. [20] valmistivat ultrasuodatusmembraaneita 

CA/SPEEK –polymeeriseoksista, ja totesivat hydrofiilisen, sulfonoidun PEEK-polymeerin 

(SPEEK) lisäyksen parantavan 50 ppm:n PEG-liuosten (4 kDa, 10 kDa, 20 kDa, 35 kDa) vuota 

membraanin läpi, mutta heikentävän niiden retentiota.



KOKEELLINEN OSA 

5 TYÖN TARKOITUS 
Työn tarkoituksena oli selvittää membraanin valmistusvaiheessa lisätyn hydrofiilisen polymeerin 

vaikutusta valmiin membraanin suodatusominaisuuksiin. Työ tehtiin kahdessa vaiheessa: 

ensimmäisen vaiheen aikana membraanit valmistettiin polymeeriseoksista faasi-inversio–

menetelmällä, toisessa vaiheessa valmiilla membraaneilla tehtiin puhdasvesisuodatukset, tarvittavat 

analyysit sekä retentiomittaukset. Työn toisessa vaiheessa valmiiden membraanien läpi suodatettiin 

puhdasta vettä neljässä eri paineessa, ja näiden mittausten avulla määritettiin kalvokohtainen 

vedenläpäisykyky eli permeabiliteetti. Membraaneja karakterisoitiin tutkimalla niiden pinnan ja 

puhdasvesipisaran välistä kontaktikulmaa, ja suorittamalla FTIR–analyysi niiden 

polymeerimatriisin kemiallisesta koostumuksesta. Kaikille kalvotyypeille tehtiin 

retentiokykymittaukset kolmella eri PEG-liuoksella, minkä avulla pyrittiin selvittämään, johtuiko 

mahdollinen muutos permeabiliteettiarvoissa membraanin rakenne- vai kemiallisen koostumuksen 

muutoksista. 

6 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

6.1 Kemikaalit 
Membraanien valmistusta varten tehdyissä polymeeriseoksissa käytettiin liuottimena N-Metyyli-2-

pyrrolidonia (NMP), johon polymeerijauheet (PSU, PVP, PI) liuotettiin. Liuotin NMP oli VWR 

Internationalin valmistamaa (puhtaus 99 %), polymeerijauheet PSU (eränumero MKBC5950V) ja 

PVP K30 olivat Sigma-Aldrichin valmistamaa, PI oli Alfa Aesarin valmistamaa (eränumero 

I03W055). Membraanien retentiokykyä mittaavissa suodatuskokeissa käytettiin kolmea erilaista, 

200 ppm:n vahvuista PEG-liuosta. Näissä liuoksissa käytetyt PEG-kiteet, moolimassaltaan 10 kDa 

(eränumero 412980/1 54000), 20 kDa (puhtaus 99 %, eränumero BCBD6339V) ja 35 kDa 

(eränumero 408094/1 23400) olivat Sigma-Aldrichin valmistamia. Suodatuksissa, PEG-liuoksissa 

ja membraanien faasi-inversiossa käytetyn, RO-suodatetun puhtaan veden sähkönjohtavuudeksi (σ) 

mitattiin 21,7 °C lämpötilassa 0,400 µS/cm. 

6.2 Membraanien valmistus 
Membraanien valmistus jakaantui kahteen osaan: polymeeriseoksen valmistukseen sekä lasilevylle 

valetun, 130 mikrometriä (µm) paksun polymeeriseosfilmin upotuksen saostimeen, joka tässä 

tutkimuksessa oli puhdasvesi. Polymeeriseokset valmistettiin sekoittamalla polymeeri/polymeerit 

orgaaniseen liuottimeen (NMP), jonka jälkeen seoksen annettiin muodostua siirappimaiseen 



olomuotoon vähintään 1,5 vuorokautta huoneenlämmössä. Sekoituksen jälkeen liuoksen annettiin 

vielä asettua vähintään vuorokauden ajan, jotta mahdolliset seokseen muodostuneet ilmakuplat 

saatiin häivytettyä. Liuoksen kokonaispainoksi valittiin 100,0 g siten, että liuottimen osuus painosta 

oli 82,0 g ja polymeerin/polymeerien osuus painosta oli 18,0 g. Tällöin jokaisen valmistetun 

membraanin polymeerimassaprosentiksi (p-%) tuli 18. Hydrofobista ja hydrofiilistä polymeeriä 

sisältävissä sekoituksissa käytettiin painosuhteita 8/2 ja 6/4, jolloin polymeerien vastaavat painot 

grammoina olivat 14,4/3,6 ja 10,8/7,2. 

Suodatuskokeissa käytetyt membraanikalvot valmistettiin faasi-inversio –menetelmällä, jossa 

lasilevylle huoneenlämmössä nopeudella 50 mm/s valettu 130 µm paksu polymeeriseosfilmi 

upotettiin puhdasvesiastiaan. Polymeeriseoksen annettiin muodostua membraanikalvoksi 5-6 min 

puhdasvesiastiassa, jonka jälkeen muodostunut membraani siirrettiin liotusvesiastiaan vähintään 23 

h ajaksi. Huoneenlämpö vaihteli välillä 20-22 °C, upotusastian veden lämpö välillä 13-20 °C, ja 

liotusastian veden lämpö välillä 15-17 °C. Ennen suodatuskokeita membraanit leikattiin 

ympyränmuotoisella metallimuotilla Amicon-suodatuskennon pohjalle sopivaksi. Membraanit 

pyrittiin välittömästi leikkauksen jälkeen pitämään märkinä upottamalla ne vettä sisältävään 

dekantterilasiin ennen suodatuskennoon asettamista. 

Membraaneja valmistettiin kaksi eri sarjaa, jotka jakautuivat käytettyjen hydrofobisten polymeerien 

(PSU ja PI) mukaan. Vertailukohteena toimivat membraanit valmistettiin ainoastaan hydrofobista 

polymeeriä sisältäneestä polymeeriseoksesta, ja blendmembraanit valmistettiin sekä hydrofobista 

että hydrofiilistä polymeeriä (PVP) sisältäneistä polymeeriseoksista. Membraanit nimettiin niiden 

valmistuksessa käytettyjen polymeerien mukaan seuraavasti: PSU, PSU/PVP (8/2), PSU/PVP (6/4) 

sekä PI, PI/PVP (8/2), PI/PVP (6/4). 

6.3 Laitteistot ja koejärjestelyt 
Suodatukset tehtiin dead-end –tyyppisellä Amicon –kennosuodattimella, jossa käytetyn 

membraanin pinta-ala oli 44,2 cm
2
. Syöttöliuos kaadettiin kennoon, jonka jälkeen kenno suljettiin ja 

paineistettiin typellä haluttuun paineeseen. Sekoitus laitettiin päälle samanaikaisesti paineistuksen 

kanssa. 

Laitteiston painetta säädeltiin paineventtiilin avulla, ja sekoitus pidettiin vakiona noin 250 rpm:n 

suuruisena. Lämpötilaa seurattiin suodatuskennon kanteen liitetyllä anturilla (Heidolph MR Hei-

Standard), permeaatin massaa vaa’alla (Precisa 6100 CD Floating Range). Vuon laskemisen 

mahdollistamiseksi käytettiin ajan mittaamiseen sekuntikelloa. Suodatuskokeisiin kuuluivat kaksi 



erillistä mittausta: puhdasvesivuo- ja retentiomittaus. Kalvokohtaisesti suodatuksia tehtiin vain yksi. 

Jokaista kalvotyyppiä kohden tehtiin 2-4 suodatusta sekä puhdasvesi- että retentiomittauksissa. 

Membraanien valmistusvaiheessa käytettiin valulaitetta (BYK-Gardner GmbH, Automatic Film 

Applicator, Cat.No. 2101, ISO-9001) polymeeriseosfilmien muodostamiseen lasilevylle. 

Membraanien karakterisoinnissa käytettiin FTIR-spektrometria (Perkin Elmer, FT-IR Spectrometer, 

Frontier) membraanin polymeerimatriisin kemiallisen koostumuksen selvittämiseen, ja 

kontaktikulman mittalaitetta (KSV Instruments CAM 101) membraanin pintaominaisuuksien 

selvittämiseen. 

6.3.1 Puhdasvesivuon mittaus 

Puhdasvesivuomittauksen tarkoituksena oli tutkia miten PVP:n lisäys membraanin 

valmistusvaiheen polymeeriseokseen vaikuttaa valmiin membraanin permeabiliteettiin. Jokaisella 

membraanilla tehtiin paineistussuodatus ennen varsinaista vesivuomittausta, jolloin membraanin 

läpi suodatettiin vettä 2 bar:n paineessa membraanista riippuen yhtäjaksoisesti tai yhteensä 30 

minuutin ajan, jotta mahdollinen membraanirakenteen litistymisilmiön aiheuttama vaikutus 

vuomittauksiin saataisiin eliminoitua. Poikkeuksena tästä oli PI-membraanien kohdalla käytetyt 

vastaavat parametrit 5 bar ja 8-10 minuuttia. Membraanin rakenteen vaurioitumisen välttämiseksi 

paine nostettiin halutuksi asteittain noin 1-2 minuutin aikana. Ennen kumpaakin suodatusta 

suodatuskennoon kaadettiin vettä 300-350 ml. 

Varsinaiset vesivuomittaukset tehtiin neljässä eri paineessa: 0,5 bar, 0,75 bar, 1,0 bar ja 1,5 bar. 

Poikkeuksena tästä oli PI-membraanien kohdalla käytetyt vastaavat paineet 1,0 bar, 2,0 bar, 3,0 bar 

ja 4,0 bar. Paine nostettiin halutuksi noin 30 sekunnin aikana, ja permeaatin keräys aloitettiin 2 

minuutin kuluttua paineen saavuttamisesta. Poikkeuksena tästä oli PI-membraanien kohdalla 

käytetty vastaava aika 1 minuuttia. Permeaattia kerättiin 5 minuuttia kussakin paineessa. 

Suodatukset tehtiin huoneen lämpötilassa, ja suodatettavan puhtaan veden lämpötila vaihteli välillä 

16,5-20,6 °C. 

6.3.2 Retentiomittaus 

Retentiomittausten tarkoituksena oli selvittää, johtuivatko mahdolliset puhdasvesivuon ja 

permeabiliteetin muutokset valmiin membraanin huokoskoon muutoksista. Retentiomittauksissa 

testattiin PSU-pitoisten membraanien kykyä pidättää niiden läpi suodatettujen PEG-liuosten 

sisältämiä eri moolimassaisia PEG-komponentteja membraanin syöttöpuolella. Membraanien läpi 

suodatettiin kolmea eri 200 ppm:n vahvuista PEG-liuosta, joiden PEG-molekyylimassat olivat 10 

kDa, 20 kDa ja 35 kDa. 



Suodatuskennoon kaadettiin PEG-liuosta 100-150 ml, jonka jälkeen ennen varsinaista 

permeaattinäytettä membraanin läpi suodatettiin 20-30 ml liuosta. Tämän jälkeen permeaattinäytettä 

kerättiin 20-30 ml. PSU-membraanien kohdalla käytettiin painetta 2,5 bar, blendmembraanien 

(PSU/PVP (8/2) & PSU/PVP (6/4)) kohdalla painetta 0,5 bar. Paine nostettiin halutuksi PSU-

membraanien kohdalla noin 1,5 min aikana, ja blendmembraanien kohdalla noin 30 sekunnin 

aikana. PEG-liuoksen ja sittemmin permeaattinäytteen talteenotto aloitettiin välittömästi halutun 

paineen saavuttamisen jälkeen. Suodatukset tehtiin huoneen lämpötilassa, ja suodatettavan PEG-

liuoksen lämpötila vaihteli välillä 20,3-21,0 °C. Retentioarvot saatiin selville vertailemalla 

alkuperäisen syöttöliuoksen ja permeaattinäytteen TOC-arvoja yhtälöllä (3). 

6.3.3 Kontaktikulman mittaus 

Kontaktikulmamittauksen tarkoituksena oli selvittää, miten membraanin valmistusvaiheessa 

tapahtunut PVP:n lisäys polymeeriseokseen vaikuttaa valmiin membraanin pinnan 

hydrofiilisyyteen. Membraanin kontaktikulmamittausta varten valittiin satunnaisesti jokaista 

membraanityyppiä (PSU, PSU/PVP (8/2), PSU/PVP (6/4), PI, PI/PVP (8/2), PI/PVP (6/4)) 

vastaavat näytekappaleet. Jokaista valittua membraania oli kertaalleen käytetty yhdessä 

puhdasvesivuosuodatuksessa. Tämän jälkeen niiden oli annettu kuivua huoneenlämmössä 6-8 

vuorokautta, ennen kuin ne asetettiin kuivumaan eksikaattoriin vähintään 20 tunniksi ennen 

varsinaista kontaktikulmamittausta. Membraanien keskiosasta leikattiin kaksi noin 6 cm
2
 kokoista 

palaa, ja ne liimattiin kaksipuolisella teipillä lasilevylle. Puhdasvesitipat asetettiin kahden palan 10 

eri kohtaan, ja niistä laskettiin kalvokohtaisesti kontaktikulman keskiarvo. 

6.3.4 FTIR-analyysi 

FTIR-analyysin tarkoituksena oli selvittää, oliko membraanin valmistusvaiheessa lisättyä PVP:a 

jäljellä valmiin membraanin polymeerimatriisissa. Membraanin polymeerimatriisin kemiallinen 

koostumus selvitettiin FTIR-analyysilla ennen kontaktikulmamittausta. FTIR-analyysi -

menetelmänä hyödynnettiin ATR-menetelmää, jossa käytettiin talliumbromidijodidi-kidettä KRS-5 

(sisäinen heijastus 45°, 17 heijastusta), resoluutiona oli 4 cm
-1

, skannausten lukumäärä oli 21, ja 

skannausnopeutena 0,5 cm/s. Tällöin kyettiin kahdella toisiaan tukevalla (FTIR-analyysi & 

kontaktikulmamittaus) karakterisointitavalla varmistamaan luotettavampi tulos valmiin membraanin 

polymeerimatriisin ja pintaominaisuuksien muutoksista. 

  



7 MITTAUSTULOSTEN KÄSITTELY JA YHTÄLÖT 
Permeaattivuo laskettiin yhtälöllä (1) 

At

V
J =       (1) 

missä J on membraanin läpi virtaava vuo, V on permeaatin tilavuus, A on membraanin pinta-ala ja t 

on suodatusaika. Koska veden tiheyden lämpötilavälillä 16-21 °C tiedetään olevan noin 1000,0 

g/dm
3
 [21], voitiin laskuissa olettaa 1g:n painon vastaavan 1ml:aa vettä tai PEG-liuosta. 

Membraanin permeabiliteetti määritettiin vuo/paine –kuvaajan lineaarisesta kulmakertoimesta 

yhtälöllä (2) 

p

J
P

∆

∆
=       (2) 

missä P on permeabiliteetti, ∆J on membraanin läpi virtaavan vuon muutos ja ∆p on paineen 

muutos. 

PEG:n näennäinen retentio laskettiin yhtälöllä (3) 

S

P

TOCc

TOCc
R

)(

)(
1−=       (3) 

missä R on retentio, c(TOC)P on orgaanisen hiilen pitoisuus permeaattinäytteessä, ja c(TOC)S on 

orgaanisen hiilen pitoisuus syöttönäytteessä. 

8 TULOKSET JA NIIDEN KÄSITTELY 
Tässä osiossa on esitetty puhdasvesivuo- ja PEG-retentiotulokset, sekä satunnaisesti valittujen, 

jokaista membraanityyppiä edustavien membraanikappaleiden pintojen kontaktikulma-arvot ja 

FTIR-analyysin kuvaajat membraanin polymeerimatriisin kemiallisesta koostumuksesta. Kokeissa 

vertailukohteena käytetyt membraanit on valmistettu ainoastaan hydrofobista polymeeriä (PSU tai 

PI) sisältävistä polymeeriseoksista, ja blendmembraanit on valmistettu sekä hydrofobista (PSU tai 

PI) että hydrofiilistä polymeeriä (PVP) sisältävistä polymeeriseoksista painosuhteilla 8/2 & 6/4 

vastaavasti. Membraanisarjat jaotellaan kahden eri hydrofobisen polymeerin suhteen seuraavasti: 

PSU, PSU/PVP (8/2), PSU/PVP (6/4) sekä PI, PI/PVP (8/2), PI/PVP (6/4). Membraanien 

yksilökohtaisessa nimeämisessä on käytetty juoksevaa numeroa nimen lopussa. Tulosten 



vertailukelpoisuuden vuoksi vain osa membraaneista on kelpuutettu lopullisten tulosten 

esittämiseksi. 

Puhdasvesivuo 

PSU-membraanin läpi ei suodattunut koeolosuhteissa ollenkaan vettä. PSU/PVP (8/2)- ja PSU/PVP 

(6/4) -membraanien vesivuot eri paineissa on esitetty Kuvissa 5 ja 6 vastaavasti. Kuva 7 esittää 

PSU/PVP-membraanien keskimääräiset vesivuot eri paineissa, sekä permeabiliteettiarvot 

mittauspisteisiin sovitettujen lineaaristen kuvaajien kulmakertoimista. Yksityiskohtaiset 

mittausdatat löytyvät Liitteestä I. 

 
Kuva 5. PSU/PVP (8/2)-membraanien vesivuot paineen funktiona. Kalvon pinta-ala 44,2 cm

2
, 18 p-% polymeeriseos, 

seosfilmin paksuus 130 µm, suodatusveden lämpötila T= 17,6-20,6 °C. 
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Kuva 6. PSU/PVP (6/4)-membraanien vesivuot paineen funktiona. Kalvon pinta-ala 44,2 cm

2
, 18 p-% polymeeriseos, 

seosfilmin paksuus 130 µm, suodatusveden lämpötila T= 18,6-20,6 °C. 

 

 
Kuva 7. PSU-pitoisten membraanien keskimääräiset vesivuot ja permeabiliteettiarvot. Kalvon pinta-ala 44,2 cm

2
, 18 p-

% polymeeriseos, seosfilmin paksuus 130 µm, suodatusveden lämpötila T= 17,6-20,6 °C. 
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Verrattaessa PSU-membraanin olemattomaan puhdasvesivuohon, voidaan Kuvista 5 & 6 päätellä 

hydrofiilisen polymeerin (PVP) osuuden kasvun valmistusvaiheen polymeeriseoksessa parantavan 

merkittävästi membraanin läpäisevää puhdasvesivuota. Kuvien 5 & 6 välisiä puhdasvesivuoarvoja 

vertailtaessa voidaan todeta, että PVP:n asteittainen lisäys parantaa membraanin läpäisevää 

puhdasvesivuota entisestään. Kuvassa 7 mittauspisteisiin sovitettujen kuvaajien kulmakertoimet 

osoittavat, että PVP:n asteittainen lisäys ilmenee myös membraanin suurempana keskimääräisenä 

permeabiliteettiarvona. Suodatetun puhtaan veden lämpötilan vaihtelueron vaikutusta tuloksiin 

voidaan pitää käytännössä mitättömänä. 

Kuvassa 8 on esitetty PI-membraanien puhdasvesivuot eri paineissa. PI/PVP (8/2)- ja PI/PVP (6/4) 

-membraanien puhdasvesivuot eri paineissa on esitetty Kuvissa 9 ja 10 vastaavasti. Kuva 11 esittää 

PI/PVP-membraanien keskimääräiset vesivuot eri paineissa, sekä permeabiliteettiarvot 

mittauspisteisiin sovitettujen lineaaristen kuvaajien kulmakertoimista. Yksityiskohtaiset 

mittausdatat löytyvät Liitteestä II. 

 
Kuva 8. PI-membraanien vesivuot paineen funktiona. Kalvon pinta-ala 44,2 cm

2
, 18 p-% polymeeriseos, seosfilmin 

paksuus 130 µm, suodatusveden lämpötila T= 19,0-20,6 °C. 
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Kuva 9. PI/PVP (8/2)-membraanien vesivuot paineen funktiona. Kalvon pinta-ala 44,2 cm

2
, 18 p-% polymeeriseos, 

seosfilmin paksuus 130 µm, suodatusveden lämpötila T= 17,6-19,9 °C. 

 

 
Kuva 10. PI/PVP (6/4)-membraanien vesivuot paineen funktiona. Kalvon pinta-ala 44,2 cm

2
, 18 p-% polymeeriseos, 

seosfilmin paksuus 130 µm, suodatusveden lämpötila T= 16,5-19,9 °C. 
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Kuva 11. PI-pitoisten membraanien keskimääräiset vesivuot ja permeabiliteettiarvot. Kalvon pinta-ala 44,2 cm

2
, 18 p-% 

polymeeriseos, seosfilmin paksuus 130 µm, suodatusveden lämpötila T= 16,5-20,6 °C. 

 

Vertailtaessa Kuvia 8, 9 ja 10 voidaan päätellä hydrofiilisen polymeerin (PVP) lisäyksen 

valmistusvaiheen polymeeriseokseen parantavan merkittävästi membraanin läpäisevää 

puhdasvesivuota. Lisäksi Kuvia 9 ja 10 vertailtaessa nähdään, että PVP:n lisääminen 

valmistusvaiheen polymeeriseokseen parantaa myös valmiiden PI/PVP-blendmembraanien välistä 

permeabiliteettia. Kuvassa 11 mittauspisteisiin sovitettujen kuvaajien kulmakertoimet osoittavat, 

että PVP:n asteittainen lisäys ilmenee myös membraanin suurempana keskimääräisenä 

permeabiliteettiarvona. Suodatetun puhtaan veden lämpötilan vaihtelueron vaikutusta tuloksiin 

voidaan pitää käytännössä mitättömänä. Hydrofiilisen polymeerin lisäyksen vaikutukset valmiin 

membraanikalvon puhdasvesivuon suhteen ovat samankaltaisia muiden tutkimusten kanssa. [5-

8,15] 
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Retentiomittaus 

  
Kuva 12. PSU-pitoisten membraanien retentiomittaus kolmella (10 kDa, 20 kDa, 35 kDa) PEG-liuoksella (200 ppm). 

Suodatetun PEG-liuoksen lämpötila T = 20,3-21,0 °C, suodatuspaineet: PSU (2,5-3,0 bar), PSU/PVP (0,5 bar). 

 

PEG-liuossuodatusten tarkoituksena oli tutkia, kuinka PVP:n lisäys polymeeriseokseen vaikuttaa 

valmiin membraanin huokoskokoon ja sitä kautta vuohon ja permeabiliteettiin. Kuvasta 12 nähdään, 

että PVP:n lisäys parantaa membraanin vuota. Kuva 12 osoittaa kuitenkin, ettei tässä tutkimuksessa 

käytetty PEG-liuosten (10 kDa, 20 kDa, 35 kDa) suodatus voinut osoittaa, johtuiko vuon kasvu 

membraanin huokoskoon muuttumisesta: kolmesta eri membraanityyppiä edustavista kuvaajista 

vain yhtä, blendmembraani PSU/PVP (8/2):n kuvaajaa voidaan pitää luotettavana. Tämä kuvaaja on 

nousujohteinen, mikä kertoo retentioarvon kasvusta kun suodatetun PEG-liuoksen sisältämän PEG-

komponentin moolimassa suurenee. Yksityiskohtaiset mittausdatat löytyvät Liitteestä III. 

Voisi olettaa, että sama ilmiö toistuisi myös PSU-membraanin ja PSU/PVP (6/4) –

blendmembraanin kuvaajien kohdalla, mutta näin ei käy. Syynä tähän on epäluotettava tulos 35 

kDa:n kohdalla. Mikäli kaikki Kuvan 12 retentiomittauspisteet olisivat päällekkäisiä, se osoittaisi 

että huokoskoko ei muuttuisi PVP:a lisättäessä vaikka vuo kasvaisikin. Verrattaessa 

blendmembraanien PSU/PVP (8/2) ja PSU/PVP (6/4) kuvaajia 20 kDa:n kohdalla, näyttäisi siltä 

että huokoskoko kasvaisi PVP:a lisättäessä. Täysin varmasti tätä ei voitu kuitenkaan osoittaa. 

  



Kontaktikulma 

Taulukko 1. PVP:n vaikutus polymeeriseoksessa valmiin membraanin pinnan ja puhdasvesipisaran väliseen 

kontaktikulmaan. 

Membraani Membraanityyppi m (PVP), g Kontaktikulma, θ 

PSU_5 PSU 0 71,82 

PSU/PVP (8/2)_4 PSU/PVP (8/2) 3,6 67,25 

PSU/PVP (6/4)_3 PSU/PVP (6/4) 7,2 67,08 

        

PI_4 PI 0 74,97 

PI/PVP (8/2)_1 PI/PVP (8/2) 3,6 65,14 

PI/PVP (6/4)_1 PI/PVP (6/4) 7,2 64,10 

 

Valmiin membraanin pintaominaisuuden muutokset hydrofiilisen polymeerin pitoisuuden kasvaessa 

valmistusvaiheen polymeeriseoksessa käyvät ilmi kontaktikulman muutoksissa Taulukossa 1. Mitä 

suurempi hydrofiilisen polymeerin pitoisuus oli valmistusvaiheen polymeeriseoksessa, sitä 

pienempi oli valmiin membraanin pinnalle asetetun puhdasvesipisaran ja pinnan välinen 

kontaktikulma. Kontaktikulman muutoksia on havaittu myös muissa tutkimuksissa kun 

hydrofiilisen polymeerin pitoisuutta on lisätty. [1,7,8,14,15] 

FTIR-analyysi 

 

Kuva 13. PI-pitoisten membraanien FTIR-analyysi. ATR-menetelmä, KRS-5 kide, resoluutio 4 cm
-1

, skannausten 

lukumäärä 21, skannausnopeus 0,5 cm/s. IR-säteilyabsorbanssit ylimmästä alimpaan: PI-membraani, PI/PVP (6/4) -

blendmembraani, PI/PVP (8/2) -blendmembraani, PVP-KBr –tabletti. X-akseli (cm
-1

) ilmaisee aaltolukua, y-akseli (A) 

ilmaisee IR-säteilyn absorbanssia. 

 



 

Kuva 14. PSU-pitoisten membraanien FTIR-analyysi. ATR-menetelmä, KRS-5 kide, resoluutio 4 cm
-1

, skannausten 

lukumäärä 21, skannausnopeus 0,5 cm/s. IR-säteilyabsorbanssit ylimmästä alimpaan: PVP-KBr –tabletti, PSU-

membraani, PSU/PVP (8/2) -blendmembraani, PSU/PVP (6/4) -blendmembraani. X-akseli (cm
-1

) ilmaisee aaltolukua, 

y-akseli (A) ilmaisee IR-säteilyn absorbanssia. 

 

Kuvista 13 ja 14 huomataan, että membraanin valmistusvaiheessa lisättyä hydrofiilistä polymeeriä 

(PVP) on jäljellä valmiin membraanin polymeerimatriisissa, eikä se ole kokonaan huuhtoutunut 

pois saostuskylvyssä. Tämä ilmenee aaltolukuarvon (x-akseli, n. 1675 cm
-1

) kohdalla kohonneesta, 

PVP-polymeerin sisältämän karbonyyliryhmän (-CO) aiheuttamasta IR-säteilyn absorbanssista (y-

akseli). Selkeimmin on nähtävissä PVP-KBr -tabletin ja vertailukohteena olleen, vain hydrofobista 

polymeeriä sisältäneen PI- tai PSU-membraanin välinen ero. Blendmembraanien keskinäinen ero on 

melko pieni, mutta kontaktikulmamittauksen tulosten (Taulukko 1.) perusteella voidaan olettaa, että 

suurempi hydrofiilisen polymeerin pitoisuus valmistusvaiheessa jättää tässä tapauksessa myös 

valmiin membraanin polymeerimatriisiin hieman enemmän PVP:tä. PVP:n jakautuminen 

membraanin polymeerimatriisissa on luultavasti melko tasaista, koska kontaktikulmamittauksen 

tulokset tukevat hyvin FTIR-analyysiä. Hydrofiilisen polymeerin huuhtoutumisen pois 

polymeeriseoksesta sen saostusvaiheessa on todettu olevan yleinen ongelma. [19] 

8.1 Virhearviot 
Virhettä ja epätarkkuutta tuloksiin voidaan olettaa tulleen membraanin eri valmistusvaiheissa 

tapahtuneiden lämpötilavaihtelujen, ja suodatuksen aikana tapahtuneiden lämpötilan sekä paineen 

vaihtelujen johdosta. Myös polymeeriseoksen valmistuksen aikana tehdyt punnitukset sisälsivät 

epätarkkuutta, mutta niiden vaikutusta varsinaisiin suodatustuloksiin ja valmiin membraanin 

pintaominaisuuksiin voidaan pitää merkityksettöminä. 

Membraanin valmistusvaiheessa huomattavin lämpötilan vaihtelu, 13,5-19,5 °C, havaittiin 

puhtaassa ionivaihdetussa vedessä, johon lasilevylle valettu polymeeriseosfilmi upotettiin faasi-



inversio –ilmiön aikaansaamiseksi. Huoneenlämpötila pysyi lähes vakiona, ja polymeeriseoksessa 

olevan liuottimen haihtumisaika valamisen aloituksen ja valmiin polymeeriseosfilmin upotuksen 

välillä pysyi myös lähes vakiona. 

Suodatuskokeiden aikana huomattavin lämpötilan vaihtelu, 16,5-21,0 °C, havaittiin kalvojen läpi 

suodatetussa puhtaassa ionivaihdetussa vedessä, ja vastaavasti retentiomittauksissa käytetyissä 

PEG-liuoksissa. Huoneenlämpötila pysyi lähes vakiona. Suodatuspaineen säätelyssä ilmeni hieman 

inhimillistä virhettä, sillä paineen säätäminen tapahtui manuaalisesti. Suodatuskokeiden luonteesta 

johtuen paineen laskeminen kokeen aikana ei ollut mahdollista, mikäli paine säädettiin 

epähuomiossa hieman yli halutun rajan. 

Membraanien karakterisoinnissa virhettä ja epätarkkuutta tuloksiin voidaan olettaa tulleen 

mittauslaitteistoon liittyvistä epätarkkuuksista sekä inhimillisestä virheestä. Retentiomittausten 

osittainen epäonnistuminen saattoi johtua käytettyjen membraanien epästabiilisuudesta. 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten hydrofiilisen PVP-polymeerin lisäys 

polymeeriseokseen membraanin valmistusvaiheessa vaikuttaa valmiin membraanin 

vedenläpäisykykyyn eli permeabiliteettiin. Permeabiliteetin muutoksia tutkittiin 

puhdasvesisuodatuksilla. Valmiita membraaneja karakterisoitiin kontaktikulmamittausten ja FTIR-

analyysien avulla, millä pyrittiin selvittämään permeabiliteetin muutosten sekä membraanin 

pintaominaisuuksien ja kemiallisen koostumuksen välinen yhteys. Retentiomittauksilla pyrittiin 

selvittämään, johtuivatko permeabiliteetin muutokset valmiin membraanin huokoskoon 

muutoksista. 

Hydrofiilisen PVP:n lisäyksen havaittiin parantavan huomattavasti valmiin membraanin 

puhdasvesivuota ja sitä kautta permeabiliteettia. Ilmiö oli sama sekä PSU- että PI-pitoisten 

membraanien kohdalla, ja oli huomattava varsinkin PSU-pitoisissa membraaneissa. Myös 

retentiomittauksissa suodatettujen PEG-liuosten kohdalla polymeeriseokseen PSU-membraanin 

valmistusvaiheessa lisätty PVP korreloi selvästi suuremman vuon ja permeabiliteetin kanssa. 

Membraaneille suoritetut kontaktikulmamittaukset korreloivat hyvin permeabiliteettimuutosten 

kanssa: mitä parempi keskimääräinen permeabiliteettiarvo membraanilla saavutettiin, sitä pienempi 

keskimääräinen kontaktikulma-arvo membraanin pinnalla havaittiin. FTIR-analyysilla 

varmennettiin lisätyn PVP:n läsnäolo membraanin polymeerimatriisissa. Näiden mittausten ja 



karakterisointitapojen yhteenvetona voidaan todeta, että valmiin membraanin permeabiliteetti 

kasvaa PVP-osuuden kasvaessa valmistusvaiheen polymeeriseoksessa. 

Retentiomittausten avulla pyrittiin selvittämään, johtuiko permeabiliteetin kasvu membraanin 

rakenne- eli huokoskokomuutoksista. Kolmesta membraanityypistä vain yhden kohdalla saatiin 

luotettava mittaus. Vertailukohteiden puuttuessa ei voitu osoittaa varmaksi, oliko permeabiliteetin 

kasvu yhteydessä membraanin huokoskoon muuttumiseen. 
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LIITTEET 
 

LIITE I PSU/PVP –membraanien yksityiskohtaiset mittausdatat 

LIITE II PI & PI/PVP –membraanien yksityiskohtaiset mittausdatat 

LIITE III Retentiomittausten yksityiskohtaiset mittausdatat 

  



LIITE I 1(3) 

PSU/PVP –membraanien yksityiskohtaiset mittausdatat 

PSU/PVP (8/2)_6 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,9 0,5 0 0 23,5 0,024       

    5 0,08 73,9 0,074 0,05 137,0 274 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,2 0,75 0 0 116,1 0,116       

    5 0,08 187,9 0,188 0,07 195,1 260 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,6 1,0 0 0 47,5 0,048       

    5 0,08 143,3 0,143 0,10 260,3 260 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,2 1,5 0 0 65,7 0,066       

    5 0,08 197,7 0,198 0,13 358,7 239 

 

PSU/PVP (8/2)_7 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,9 0,5 0 0 35,4 0,035       

    5 0,08 112,2 0,112 0,08 208,7 417 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,2 0,75 0 0 176,4 0,176       

    5 0,08 286,2 0,286 0,11 298,4 398 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,6 1,0 0 0 70,9 0,071       

    5 0,08 212,7 0,213 0,14 385,4 385 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,2 1,5 0 0 107,6 0,108       

    5 0,08 283,0 0,283 0,18 476,7 318 

 

  



LIITE I 2(3) 

PSU/PVP (8/2)_8 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,9 0,5 0 0 32,5 0,033       

    5 0,08 98,0 0,098 0,07 178,0 356 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,2 0,75 0 0 150,6 0,151       

    5 0,08 240,8 0,241 0,09 245,1 327 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,6 1,0 0 0 63,3 0,063       

    5 0,08 190,1 0,190 0,13 344,6 345 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,2 1,5 0 0 93,6 0,094       

    5 0,08 268,8 0,269 0,18 476,1 317 

 

PSU/PVP (6/4)_5 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

16,7 0,5 0 0 36,1 0,036       

    5 0,08 107,4 0,107 0,07 193,8 388 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,3 0,75 0 0 166,4 0,166       

    5 0,08 273,4 0,273 0,11 290,8 388 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,8 1,0 0 0 63,5 0,064       

    5 0,08 193,4 0,193 0,13 353,0 353 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,5 1,5 0 0 78,4 0,078       

    5 0,08 244,9 0,245 0,17 452,5 302 

 

 

 



LIITE I 3(3) 

PSU/PVP (6/4)_6 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,0 0,5 0 0 36,2 0,036       

    5 0,08 109,9 0,110 0,07 200,3 401 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,3 0,75 0 0 163,9 0,164       

    5 0,08 261,5 0,262 0,10 265,2 354 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,3 1,0 0 0 64,2 0,064       

    5 0,08 189,5 0,190 0,13 340,5 341 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,4 1,5 0 0 90,6 0,091       

    5 0,08 270,6 0,271 0,18 489,2 326 

 

PSU/PVP (6/4)_7 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,5 0,5 0 0 38,3 0,038       

    5 0,08 118,0 0,118 0,08 216,6 433 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,4 0,75 0 0 183,8 0,184       

    3,5 0,06 266,0 0,266 0,08 319,1 426 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,4 1,0 0 0 73,4 0,073       

    5 0,08 218,2 0,218 0,14 393,5 394 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,4 1,5 0 0 104,9 0,105       

    4,5 0,08 287,3 0,287 0,18 550,8 367 

 

  



LIITE II 1(6) 

PI & PI/PVP –membraanien yksityiskohtaiset mittausdatat 

PI_1 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,7 1,0 0 0 2,5 0,003       

    5 0,08 10,8 0,011 0,01 22,6 23 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,9 2,0 0 0 16,7 0,017       

    5 0,08 32,8 0,033 0,02 43,8 22 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,2 3,0 0 0 40,5 0,041       

    5 0,08 62,0 0,062 0,02 58,4 19 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,4 4,0 0 0 71,5 0,072       

    5 0,08 97,8 0,098 0,03 71,5 18 

 

PI_2 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,6 1,0 0 0 2,0 0,002       

    5 0,08 10,1 0,010 0,01 22,0 22 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,7 2,0 0 0 14,9 0,015       

    5 0,08 29,5 0,030 0,01 39,7 20 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,0 3,0 0 0 37,3 0,037       

    5 0,08 58,3 0,058 0,02 57,1 19 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,3 4,0 0 0 68,6 0,069       

    5 0,08 95,8 0,096 0,03 73,9 18 

 

 



LIITE II 2(6) 

PI_3 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,2 1,0 0 0 2,5 0,003       

    5 0,08 12,1 0,012 0,01 26,1 26 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,7 2,0 0 0 17,8 0,018       

    5 0,08 35,6 0,036 0,02 48,4 24 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,0 3,0 0 0 44,6 0,045       

    5 0,08 70,4 0,070 0,03 70,1 23 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,3 4,0 0 0 82,3 0,082       

    5 0,08 115,2 0,115 0,03 89,4 22 

 

PI_4 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,9 1,0 0 0 1,8 0,002       

    5 0,08 9,6 0,010 0,01 21,2 21 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,1 2,0 0 0 14,6 0,015       

    5 0,08 29,0 0,029 0,01 39,1 20 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,3 3,0 0 0 36,6 0,037       

    5 0,08 57,6 0,058 0,02 57,1 19 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

20,5 4,0 0 0 69,0 0,069       

    5 0,08 95,9 0,096 0,03 73,1 18 

 

 

 



LIITE II 3(6) 

PI/PVP (8/2)_2 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,6 0,5 0 0 4,8 0,005       

    5 0,08 15,1 0,015 0,01 28,0 56 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,2 0,75 0 0 23,8 0,024       

    5 0,08 38,5 0,039 0,01 39,9 53 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,6 1,0 0 0 50,1 0,050       

    5 0,08 69,7 0,070 0,02 53,3 53 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,2 1,5 0 0 86,6 0,087       

    5 0,08 116,3 0,116 0,03 80,7 54 

 

PI/PVP (8/2)_3 

T, 

°C 

p, 

bar 

t, 

min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,9 0,5 0 0 6,6 0,007       

    5 0,08 18,2 0,018 0,01 31,5 63 

         T, 

°C 

p, 

bar 

t, 

min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,2 0,75 0 0 28,1 0,028       

    5 0,08 44,9 0,045 0,02 45,7 61 

         T, 

°C 

p, 

bar 

t, 

min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,6 1,0 0 0 57,7 0,058       

    5 0,08 80,5 0,081 0,02 62,0 62 

         T, 

°C 

p, 

bar 

t, 

min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,2 1,5 0 0 99,5 0,100       

    5 0,08 132,3 0,132 0,03 89,1 59 

 

 



LIITE II 4(6) 

PI/PVP (8/2)_4 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,9 0,5 0 0 3,9 0,004       

    5 0,08 14,5 0,015 0,01 28,8 58 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,2 0,75 0 0 22,9 0,023       

    5 0,08 38,3 0,038 0,02 41,9 56 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,6 1,0 0 0 49,9 0,050       

    5 0,08 69,9 0,070 0,02 54,4 54 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,2 1,5 0 0 86,7 0,087       

    5 0,08 116,8 0,117 0,03 81,8 55 

 

PI/PVP (8/2)_5 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,9 0,5 0 0 5,8 0,006       

    5 0,08 18,6 0,019 0,01 34,8 70 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,2 0,75 0 0 29,0 0,029       

    5 0,08 47,8 0,048 0,02 51,1 68 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,6 1,0 0 0 62,8 0,063       

    5 0,08 88,4 0,088 0,03 69,6 70 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,2 1,5 0 0 108,6 0,109       

    5 0,08 144,5 0,145 0,04 97,6 65 

 

 

 



LIITE II 5(6) 

PI/PVP (6/4)_2 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

16,7 0,5 0 0 8,6 0,009       

    5 0,08 25,9 0,026 0,02 47,0 94 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,3 0,75 0 0 39,4 0,039       

    5 0,08 62,4 0,062 0,02 62,5 83 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,8 1,0 0 0 81,6 0,082       

    5 0,08 113,8 0,114 0,03 87,5 88 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,5 1,5 0 0 142,7 0,143       

    5 0,08 191,2 0,191 0,05 131,8 88 

 

PI/PVP (6/4)_3 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,9 0,5 0 0 8,7 0,009       

    5 0,08 25,3 0,025 0,02 45,1 90 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,3 0,75 0 0 38,6 0,039       

    5 0,08 62,0 0,062 0,02 63,6 85 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,5 1,0 0 0 79,7 0,080       

    5 0,08 110,3 0,110 0,03 83,2 83 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,8 1,5 0 0 135,3 0,135       

    5 0,08 179,0 0,179 0,04 118,8 79 

 

 

 



LIITE II 6(6) 

PI/PVP (6/4)_4 

T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

17,8 0,5 0 0 11,9 0,012       

    5 0,08 34,5 0,035 0,02 61,4 123 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,2 0,75 0 0 52,2 0,052       

    5 0,08 84,3 0,084 0,03 87,2 116 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

18,7 1,0 0 0 109,3 0,109       

    5 0,08 153,6 0,154 0,04 120,4 120 

         T, °C p, bar t, min t, h m, g V, L Δ L J, L·m
-2

·h
-1

 P, L·m
-2

·h
-1

·bar
-1

 

19,2 1,5 0 0 187,6 0,188       

    5 0,08 249,3 0,249 0,06 167,7 112 

 

  



LIITE III 1(1) 

Retentiomittausten yksityiskohtaiset mittausdatat 

Membraani PEG, kDa p, bar J, L·m
-2

·h
-1

 J, L·m
-2

·h
-1

 (ka) R, % R, % (ka) 

PSU_1.PEG 35 2,5 15,6   5,4   

PSU_2.PEG 35 2,5 0,0 8   5 

PSU/PVP (8/2)_1.PEG 35 0,5 68,9   74,4   

PSU/PVP (8/2)_2.PEG 35 0,5 72,2   65,6   

PSU/PVP (8/2)_3.PEG 35 0,5 66,8 69 67,9 69 

PSU/PVP (6/4)_1.PEG 35 0,5 113,0   10,2   

PSU/PVP (6/4)_2.PEG 35 0,5 123,6 118 0,0 5 

              

PSU_5.PEG 20 2,5 14,9   26,8   

PSU_6.PEG 20 2,5 4,9 10 53,1 40 

PSU/PVP (8/2)_6.PEG 20 0,5 91,8   57,9   

PSU/PVP (8/2)_7.PEG 20 0,5 100,9 96 35,5 47 

PSU/PVP (6/4)_5.PEG 20 0,5 197,7   13,7   

PSU/PVP (6/4)_6.PEG 20 0,5 114,9 156 37,5 26 

              

PSU_3.PEG 10 3,0 0,0       

PSU_4.PEG 10 2,5 53,4 27 0,8 1 

PSU/PVP (8/2)_4.PEG 10 0,5 162,2   0,0   

PSU/PVP (8/2)_5.PEG 10 0,5 144,2 153 0,0 0 

PSU/PVP (6/4)_3.PEG 10 0,5 265,0   0,0   

PSU/PVP (6/4)_4.PEG 10 0,5 267,7 266 0,0 0 

 


