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Tämän työn tavoitteena oli tutkia suolan vaikutusta Layer-by-Layer-tekniikalla pinnoitettujen 

polyelektrolyyttimonikerrosten turpoamiseen. Kerrokset valmistettiin heikoista 

polyelektrolyyteistä polyakryylihappo ja polyeteeni-imiini. 

Työssä pinnoitettiin ultrasuodatusmembraaneja Layer-by-Layer–tekniikalla ja 

pinnoitusliuoksena käytettävään polykationi-liuokseen lisättiin tutkittavaa suolaa. Suolalla 

pyrittiin stabiloimaan LbL-tekniikalla luotuja kerroksia. Tutkittavina suoloina oli 

kalsiumkloridi, rauta(III)kloridi ja etyleenidiamiinitetraetikkahappo. Samoissa olosuhteissa 

pinnoitettujen membraanien puhdasvesivuot mitattiin ennen ja jälkeen pinnoituksen. 

Turpoamisen tutkimisessa käytettiin hyväksi elektrokineettistä analysaattoria. 

Vuomittausten mukaan pinnoitus onnistui, koska vuo väheni merkittävästi pinnoituksen jälkeen. 

Mittaustuloksista voitiin havaita, että kalsiumkloridi ja rauta(III)kloridi vähensivät turpoamista. 

Pinnoitukset eivät kuitenkaan toimineet odotetusti, koska tulokset olivat epätasaisia. 

Mittaukseen käytettävän laitteen epävarma toiminta heikensi tuloksien luotettavuutta, joten 

tulosten varmistaminen vaatisi jatkotutkimuksia. Mittausohjelman muokkaus voisi parantaa 

tulosten luotettavuutta. 
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The objective of this work was to study the effect of salt in swelling of polyelectrolyte 

multilayers. The layers were made on an ultrafiltration membrane surface using Layer-by-

Layer-technique. The layers were made of weak polyelectrolytes polyacrylic acid and 

polyethylene imine. Salt was used to stabilize the layers created with LbL. 

Salt was added to the polycation solution used for coating. Salts used to study the swelling were 

calcium chloride, iron (III) chloride and ethylenediaminetetraacetic acid. Under the same 

conditions, flux of the coated membranes was measured before and after coating. Electrokinetic 

Analyzer was used to determine the swelling. 

According to the flux measurements the coating was successful, because the flux decreased 

significantly after coating. The measurement results showed that the calcium chloride and iron 

(III) chloride reduced swelling. The measurements did not work as expected, because the results 

are uneven. The uncertain behavior of the device used to measure the swelling, undermined the 

reliability of the results, so to ensure the results it would require further investigation. Editing 

the measurement program could improve the reliability of the result
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SYMBOLILUETTELO 
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PESH Hydrofiilinen polyeetterisulfoni 

PSS Natriumpolystyreenisulfonaatti 
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KIRJALLISUUSOSA 

 

1 JOHDANTO 

 

Membraanien eli puoliläpäisevien kalvojen tutkimukset ja markkinat ovat olleet viime aikoina 

suuressa kasvussa. Tutkimuksen ja kehityksen ansiosta membraanien kestävyys sekä tehokkuus 

ovat kasvaneet, joiden johdosta membraaniteknologia on alkanut herättää kysyntää eri 

teollisuudenaloilla. Membraanien erotuskykyä voidaan käyttää hyväksi moneen eri 

tarkoitukseen. Suurin käyttökohde on veden ja jäteveden käsittelyssä sekä 

elintarviketeollisuudessa. Maailman membraanimarkkinoiden odotetaan kasvavan vuoden 2014 

18,68 miljardista (USD) 32,14 miljardiin (USD), vuoteen 2020 mennessä [1]. 

Membraaniteknologian käytön kasvu erotusprosesseissa johtuu kyseisen teknologian 

ympäristöystävällisyydestä ja edullisuudesta. Erotusprosessissa eri kemikaalien käyttö on hyvin 

vähäistä ja prosessissa käytettävä vesi voidaan kierrättää. Membraanien käytön tullessa 

suositummaksi ja monipuolisemmaksi on niiden heikkouksia pystyttävä vähentämään. 

Membraanien ominaisuuksia voidaan muokata pinnoittamalla membraaneja Gero Decherin 

vuonna 1992 esittelemän Layer-by-Layer (LbL)–tekniikan avulla [2]. Tekniikalla valmistettavat 

polyelektrolyyttiset monikerrosmembraanit (PEM, polyelectrolyte multilayer) yhdistävät 

korkean läpäisemisvuon ja selektiivisyyden. Tekniikalla saadaan valmistettua mukautuvasti ja 

yksinkertaisesti erotusmembraaneja, jotka tukevat kestävän kehityksen periaatetta. 

Menetelmällä voidaan muokata membraanin pinnan paksuutta ja sitä kautta selektiivisyyttä sekä 

läpäisevyyttä. PEM membraanien valmistus tapahtuu energiatehokkaasti ja vesipohjaisten 

liuosten adsorptiolla, joten verrattuna muihin erotusprosesseihin PEM–membraanit ovat 

kustannustehokkaita.  

PEM–membraanien ominaisuudet voivat kuitenkin muokkautua kosketuksissa läpäisevään 

nesteeseen. Läpäisevä neste diffusoituu polymeeriketjuihin ja aiheuttaa pinnan turpoamista. 

Pinnan turpoaminen muokkaa membraanin ominaisuuksia, joista voi olla haittaa toiminnalle. 

Turpoamisen vähentäminen tekisi PEM–membraaneista kestävämpiä eri prosessiolosuhteissa ja 

membraanien ominaisuudet eivät muuttuisi prosessin edetessä. 
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Tässä työssä on tavoitteena tutkia, miten suolojen lisääminen LbL-tekniikan 

polyelektrolyyttiliuoksiin vaikuttaa membraanin turpoamiseen. Tutkimuksessa lisätään laimeita 

pitoisuuksia suolaa pinnoitusliuoksiin. Tutkittavia suoloja ovat rauta(III)kloridi (FeCl3), 

kalsiumkloridi (CaCl2) ja etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA). Pinnoituksessa 

polykationina käytetään polyeteeni-imiiniä (PEI) ja polyanionina polyakryylihappoa (PAA), 

joilla pinnoitetaan hydrofiilistä polyeetterisulfoni (PESH) ultrasuodatusmembraania. Pinnan 

turpoamista analysoidaan SurPASS Electrokinetic Analyzer–laitteella. Laite näyttää laitteeseen 

sijoitettujen membraanien välisen etäisyyden, kun laite titraa laimeaa HCl-liuosta 

syöttöliuokseen. 

 

2 MEMBRAANIT 

 

Tässä työssä käsitellään synteettisistä polymeereistä valmistettuja membraaneja. Synteettisesti 

valmistetut membraanit ovat ohuita puoliläpäiseviä kalvoja, jotka toimivat selektiivisenä 

esteenä aineille, jolloin haluttu komponentti erottuu liuoksesta. Membraaniin pidättyvät 

komponentit, joko fyysisten tai kemikaalisten ominaisuuksien takia. Prosessit käyttävät 

pääasiassa hyödykseen  komponenttien pidättymistä kokonsa takia. Kooltaan kalvon 

huokoskokoa suuremmat komponentit pidättyvät ja pienemmät läpäisevät kalvon muodostaen 

permeaattiliuoksen [3]. Membraanit valmistetaan käyttökohtaisesti palvelemaan haluttua 

erotusprosessia. Membraanit voidaan luokitella monella eri tavalla, kuten rakenteen ja 

huokoskoon mukaan. Taulukossa I on luokiteltu paine-erolla toimivat membraanit huokoskoon 

ja katkaisukoon mukaan.  
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Taulukko I Paine-eroon perustuvien membraanien luokittelu ja esimerkkejä suodatettavista 

materiaaleista [4]. 

 

Polymeerimembraanin valinnassa tulee ottaa huomioon polymeerimateriaali, josta membraani 

on rakennettu. Polymeerin tulee kestää prosessin olosuhteet, vaatimukset ja puhdistuksen. 

Yleisesti käytettyjä polymeerejä ovat mm. polysulfoni, polyeteeni, selluloosa, 

polyeetterisulfoni, polyamidi ja polyvinyylideenifluoridi. 

Prosessin kannalta tärkeimmät ominaisuudet ovat korkea läpäisevyys, selektiivisyys ja vakaus 

prosessin edetessä. Membraanissa tapahtuva kuljetus voi olla aktiivinen tai passiivinen, jossa 

passiivisen kuljetuksen ajavana voimana toimii paine, konsentraatio-ero, sähköpotentiaali ja 

lämpötila.  

Kalvosuodatukseen käytettäviä moduuleja ovat putkimainen, onttokuitu, spiraalikalvot, 

tasomainen. Tässä työssä käytetään tasomaista ultrasuodatusmembraania. 

Membraaneja käytetään eri teollisuusaloilla Kuvan 1 osoittamalla jakaumalla. Suurin osuus 

membraanien markkinoista kohdistuu veden puhdistukseen, jäteveden käsittelyyn ja 

elintarviketeollisuuteen [1]. Veden puhdistuksen ollessa tämän hetken tärkeimpiä osa alueita 

erotusprosesseissa, membraaneja voidaan käyttää hyväksi puhtaan veden tuotannossa. 

Membraanin huokoset suodattavat vedestä epäpuhtaudet ja tekee vedestä juomakelpoista. Eri 

kokoisen huokoisuuden omaavat suodatusmembraanit pystyvät suodattamaan vedestä eri 

kokoisia partikkeleita, kuten bakteerit, virukset ja ionit. 

Parametri Mikrosuodatus Ultrasuodatus Nanosuodatus Käänteisosmoosi 

Huokoskoko 0,1-1,0µm 0,001-0,01µm 0,0001-0,001µm <0,0001µm 

Katkaisukoko 

(Da, g/mol) 

>100 000 1000-300 000 300-1000 100-300 

Käyttökohteet 

Esim. 

Bakteerit, 

virukset, savi 

Proteiinit, 

tärkkelys, 

orgaaniset 

yhdisteet 

Sokeri, 

puhdistusaineet, 

torjunta-aineet 

Metalli-kationit, 

hapot, 

vesipitoiset 

suolat 
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Kuva 1  Membraanien markkinoiden jakauma alojen mukaan vuonna 2015 [1]. 

 

3 POLYELEKTROLYYTTINEN MONIKERROS 

 

Polyelektrolyytit ovat polymeerejä, joiden monomeereissä on varauksellisia ryhmiä. 

Polyelektrolyytit voidaan jakaa vahvoihin ja heikkoihin elektrolyytteihin.  Vahvoissa 

elektrolyyteissä on pysyvä varaus, kun taas heikoissa varaukset ovat riippuvaisia pH:sta. [5] 

Polyelektrolyyteillä pinnoitetaan membraaneja, jolloin muodostuu polyelektrolyyttinen 

monikerros (PEM).  

 

3.1 TOIMINTAPERIAATE 

 

PEM membraanien eli polyelektrolyyttisten monikerros membraanien valmistuksen 

perusperiaate on vastakkaisten varausten vetovoima toisiinsa. Vetovoiman aikaansaamiseksi 

membraani altistetaan vastakkaisen varauksen omaavilla polykationilla ja polyanionilla. [5] 
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Kerrosten polyelektrolyyttien valinnalla ja kerrosten määrällä voidaan vaikuttaa membraanien 

rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Kerrosten määrän lisääminen parantaa selektiivisyyttä, koska 

huokoset tiivistyvät paremmin. Toisaalta mitä enemmän kerroksia sitä paksummaksi 

membraanin selektiivinen osa tulee ja se johtaa läpäiseväisyyden heikentymiseen.  

 

3.2 KÄYTTÖKOHTEET JA HYÖDYT 

 

PEM membraanit ovat korkean selektiivisyyden ja läpäisevyyden takia hyvä vaihtoehto 

erotukseen. Valmistaminen tapahtuu vesipohjaisilla liuoksilla, joka tukee kestävää kehitystä. [5]  

Heikoilla polyelektrolyyteillä pinnoitettujen membraanien ominaisuuksia voidaan muokata 

muuttamalla pH.ta. Muokkaamalla polyelektrolyyttiliuosten pH:ta voidaan vaikuttaa 

polymeerien ionisoitumisasteeseen ja varauksen tiheyteen. Ionisoitumisen säädöllä voidaan 

tarkasti muokata pinnoitteen rakennetta ja ominaisuuksia, kuten pinnoitteen paksuutta. [6]  

 

3.3 LAYER-BY-LAYER TEKNIIKKA 

 

PEM membraaneja voidaan valmistaa dippaus, ruisku tai pyörivällä pinnoituksella. Menetelmät 

vaativat vain vähän nesteitä pinnoittamaan laajoja alueita. [7] LbL-tekniikka toimii membraanin 

pinnoittamisessa varausten ylikuormituksen vuoksi. Polyelektrolyytit takertuvat pintaan 

positiivisesti ja negatiivisesti varautuneiden ionien sähköstaattisilla vuorovaikutuksilla.  

Kuvassa 2 on esitetty Layer-by-Layer (LbL) tekniikan perusperiaate. LbL-tekniikalla 

membraania alistetaan ensin polykationi liuoksella, jonka jälkeen membraani puhdistetaan 

vedellä. Polyionit adsorptoituvat membraanien pintaan muodostaen polyelektrolyyttisiä 

monikerroksia. Polykationilla pinnoitetaan ensin, jos membraanin pinta on hieman 

negatiivisesti varautunut, jolloin polykationi sitoutuu paremmin pintaan, verrattaessa 

polyanioniin. Vedellä puhdistamalla saadaan heikosti kiinnittyneet molekyylit pois membraanin 

pinnalta. Tämä toistetaan polyanioniliuoksella, jonka jälkeen ensimmäinen kerros on valmis.  



11 
 

 

 

 Kuva 2  Layer-by-Layer tekniikan perusperiaate [8]. 

LbL-tekniikalla muodostettujen kerrosten lukumäärällä voidaan kontrolloida membraanin 

pinnan paksuutta.  Valmistettavien PEM membraanien monimuotoisuus on laaja. 

Funktionaalisia kerroksia voidaan laajalti muokata valitsemalla käyttötarpeeseen liittyen sopivat 

polyelektrolyytit. Pinnoituksen kannalta tärkeimpiä parametreja ovat polyelektrolyytin 

pitoisuus ja moolimassa, pH, adsorptio aika, virtausnopeus ja lämpötila. [9] Suolan määrällä 

voidaan vaikuttaa polyelektrolyytin muotoon liuoksessa. Vähäinen suola aiheuttaa 

polyelektrolyytin ottamaan satunnaisketjun muodon, kun taas suuremmalla suolan määrällä se 

ottaa kasaantuneen pallomaisen muodon. 

 

3.4 TURPOAMINEN 

 

PEM membraanien pinnan on havaittu turpoavan polaaristen liuottimien vaikutuksen alaisena. 

Molekyylit liukenevat polymeeriin, joka aiheuttaa pinnan turpoamista. [10] Jos polymeerin ja 

liuottimen välille syntyneet sidokset ovat vahvemmat kuin polymeerien väliset sidokset, voi 

polymeeri liueta liuottimeen [11]. Tämä johtuu varauksellisten ryhmien ja vapaitten ionien 

välisestä vuorovaikutuksesta, jolloin prosessissa tapahtuu puoleensa vetävä ja poispäin työntävä 
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voima. [10] Turpoamisen vaikutuksesta tapahtuva pinnan laajeneminen tapahtuu 

komponenttien ketjujen ja vasta-ionien entropisen diffuusion takia [12]. Turpoamista voi 

tapahtua elektrolyyttiliuoksessa tai vedessä jopa satoja prosentteja alkuperäiseen membraaniin 

nähden. Turpoaminen johtaa mekaanisen vahvuuden menettämiseen ja komponenttien 

hylkimisen vähentymiseen [13]. 

Miller ja Bruening osoittivat vuonna 2005 PEM:ien turpoavan enemmän, kun varaustiheys 

polyelektrolyyteissä vähenee. Tutkimusten pohjalta he totesivat turpoamisen tapahtuvan ionien 

silloittumisen vähentyessä tai hydrofiilisten ioninvaihtojen takia. [14] 

Wong et al. tutkimusten mukaan veden absorption eli turpoamisen olevan riippuvainen 

ulommaisen polyelektrolyytin valinnasta. Tutkimuksessa he muodostivat PAH/PSS 

polyelektrolyyttisiä monikerroksia ja huomasivat turpoamista tapahtuvan enemmän, kun PSS 

on ulommainen kerros. Tämä tulos johtui pinnan korkeammasta hydrofiilisyydestä. Wong et al. 

myös toteavat suhteellisen turpoamisen vähenevän, kun kerrosten määrää pinnoitteessa 

kasvatetaan. Tällöin ulommaisen kerroksen vaikutus on pienempi kerrosten lukumäärän ollessa 

suurempi. [15] 

Tanchak ja Barrett tutkivat PAA/PAH polyelektrolyyttisten monikerroksien turpoamista eri pH 

asteissa. Tulosten perusteella he toteavat niiden turpoavan 45%:n kosteudessa, 20-50% 

verrattuna niiden paksuuteen kuivana. Heidän mukaan pinnoiteolosuhteet vaikuttavat lopullisen 

pinnoitteen turpoamiseen ja ehdottavat, että turpoamiseen voidaan vaikuttaa pinnoitusliuosten 

pH:n säädöllä. Tutkimuksissa huomattiin myös ympäröivän kosteuden vahvasti vaikuttavan 

turpoamiseen. [16] 
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KOKEELLINEN OSA 

4 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

4.1 KÄYTETYT MATERIAALIT 

4.1.1 POLYETEENI-IMIINI 

 

Työssä käytettävä heikko polyelektrolyytti polykationi on polyeteeni-imiini (PEI). PEI voi olla 

asettautunut lineaariseen, haarautuneeseen tai dendrimeeriseen muotoon. Työssä käytetään 50 

m-%:ta haarautunutta PEI-vesiliuosta (Kuva 3), jonka keskimääräinen moolimassa on noin 

1800-2000 Da.  Ainetta käytetään mm. puhdistusaineena, veden käsittelyssä, kationisena 

hajotusaineena, kosmetiikka- ja paperiteollisuudessa. [17] Kuvan mukaisesti PEI koostuu 

aminoryhmistä ja hiilestä. PEI:n joka kolmas atomi typpi, joka voi protonoitua eli aiheuttaa 

polymeerille positiivisen varauksen, jota tässä työssä käytetään hyväksi. 

 

Kuva 3  Polyeteeni-imiinin rakenne [17]. 

 

4.1.2 POLYAKRYYLIHAPPO 

 

Työssä käytettävä heikko polylektrolyytti polyanioni on polyakryylihappo (PAA). PAA:n 

rakenne on esitetty Kuvassa 4. Polyelektrolyyttiliuos valmistetaan 35 m-% PAA-liuoksesta, 

joka on liuotettu veteen. PAA:n keskimääräinen moolimassa on noin 250 kDa. [18] 

Polyakryylihapon sivuryhmät luovuttavat protoninsa ja varautuu negatiivisesti. PAA:ta 

käytetään saostamiseen, pigmentin dispergointiin, ioninvaihto hartsina ja liimana. [19] 
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Kuva 4  Polyakryylihapon rakenne [18]. 

 

 

4.1.3 SUOLAT 

 

Työssä tutkitaan kalsiumkloridin (CaCl2), rauta(III)kloridin (FeCl3) ja 

etyleenidiamiinitetraetikkahapon (EDTA) vaikutusta membraanin pinnan turpoamiseen. Valitut 

suolat lisätään valmistettavaan polykationi-liuokseen laimeissa pitoisuuksissa, kuten Taulukko 

II esittää. 

Taulukko II Työssä suoritettavat pinnoitukset. 

Suola Pitoisuus, 

ppm 

Pinnoituskerrosten 

määrä 

CaCl2 2,0 15  

CaCl2 5,0 15 

FeCl3 0,5 15 

FeCl3 2,0 15 

EDTA 1,0 15 

EDTA 5,0 15 

 

FeCl3 käytetään laajalti vedenkäsittelyssä koagulanttina. Koagulaatiossa lisätty aine neutraloi 

partikkeleiden välisiä varauksia ja muodostaa flokkeja. [20]  

CaCl2:n hajoaminen ioneiksi mahdollistaa Ca+-ionien kyvyn sitoa negatiivisesti varautuneita 

aineita. Sinn tutki vuonna 2004 kalsiumkloridin sidontakykyä, tässäkin työssä käytettävään 
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PAA:han. Hänen mukaansa kalsiumionien sitominen PAA:han on spontaani ja endoterminen 

prosessi, jonka sitomista ajaa entropia. [21] 

EDTA:ta hyödynnetään biokemiassa, molekyylibiologiassa ja solubiologiassa kelaattina. 

EDTA on aminohappo, joka sitoo metalleja neljän karboksylaatti- ja kahden aminoryhmän 

avulla. Eli toisin sanoen EDTA pystyy muodostamaan metallikomplekseja. [22] 

Näiden aineiden sitomisen vaikutusta PEM-membraaneihin tutkitaan. Tavoitteena, että nämä 

ominaisuudet vähentäisivät PEM:n turpoamista. 

 

 

4.1.4 ULTRASUODATUSMEMBRAANI 

 

Työssä käytettävä membraani on Microdyn-Nadir GmbH:n valmistama UH030 hydrofiilinen 

polyeetterisulfoni (PESH) ultrasuodatusmembraani. Tämän membraanin moolimassaan 

perustuva katkaisukoko on 30 kDa ja permeabiliteetti on >35 L/m2hbar. [23] 

Polyeetterisulfonimembraanit ovat laajalti käytettyjä erotusprosesseissa, niiden termisen ja 

hydrolyyttisen stabiiliuden takia. Negatiivinen puoli tässä membraanissa on sen hydrofobisuus, 

joka vaikuttaa membraaniin toimintaa eri olosuhteissa. PES membraaneja käytetään myös 

laajalti biolääketieteen alalla, kuten veren puhdistuksessa. [13] 

 

4.2 MEMBRAANIEN VALMISTUS LBL-TEKNIIKALLA 

 

PES ultrasuodatusmembraania, Microdyn-Nadir UH030 esikäsiteltiin Kuvan 5 Usf finnsonic W 

181 ultraäänipesulaitteella 3x10 minuuttia. 10 minuutin välein dekantterissa oleva puhdasvesi 

vaihdettiin. Ultraäänipesulaitteen käytön tarkoituksena oli puhdistaa membraani 

epäpuhtauksista. Ultaäänipesun periaatteena on ultraäänen aiheuttama kavitaatio. Kavitaatiossa 

membraanin pintaan muodostuu pieniä kuplia, jotka aiheuttavat paineiskuja. Paineiskut 

irrottavat epäpuhtaudet membraanista.  
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Kuva 5  Usf finnsonic W181. 

Kylvyn jälkeen membraani paineistettiin puhtaalla vedellä Kuvan 6 esittämän virtauskaavion 

mukaisessa laitteistossa 30 min ja 2 barin paineessa. Membraani asetetaan pinta-alaltaan 10,4 

cm2 olevaan soluun niin, että erottava kerros on ylöspäin.   

Pitoisuudeltaan 1 g/l olevat PEI- ja PAA-liuokset valmistettiin 20 g/l olevasta kantaliuoksesta. 

PEI:n pH säädettiin arvoon 8 laimealla NaOH-liuoksella ja PAA:n pH:ksi asetetaan 6,5 

laimealla HCl-liuoksella. Valitut pH-arvot pohjautuvat Ladrechin vuonna 2016 tekemään 

tutkimukseen LbL-tekniikan liuosominaisuuksista [24].  Polykationi-liuokseen lisätään haluttu 

määrä tutkittavaa suolaa. Valmiit liuokset kaadettiin niille Kuvan 6 mukaan tarkoitettuihin 

tankkeihin 1 ja 2.  
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Kuva 6  Työssä käytettävän LbL-laitteiston virtauskaavio. Pinnoitettava membraani 

sijoitettiin kennoon, joka on merkitty numerolla 3. Vaipalliseen säiliöön lisättiin 

puhdasta vettä hanasta (PW) ja vaippaan lisättiin jo termostoitua vettä (CW). 

Säiliö voitiin tyhjentää pohjassa olevan venttiilin avulla (NC). Kennon jälkeisellä 

venttiilillä säädettiin painetta (PC) ja rotametrin (FIC) avulla tarkkailtiin virtausta. 

Rotametristä lähtevä virtaus palautettiin säiliöön tai ohjattiin viemäriin. 

 

Kuvassa 7 on esitetty virtauskaavion mukainen laitteisto, jolla pinnoitus tehtiin. Layer-by-layer-

pinnoitus aloitettiin mittaamalla paineistetun mebraanin puhdasvesivuo 1 barin paineessa ja 1 

minuutin ajan. Puhdasvesivuon mittauksiin käytettiin kyseisiä olosuhteita koko työn ajan. 

Varsinainen pinnoitus aloitettiin pumppaamalla valmistettua polykationi PEI-liuosta 5 minuutin 

ajan ja 0,4 barin paineessa. Tämän jälkeen pumpattiin 20 oC puhdasta vettä laitteiston läpi niin 

kauan, että johtokykymittari näytti vähemmän kuin 5 µS/cm. Puhdistuksella oli tarkoitus 

puhdistaa laitteisto positiivisesti varautuneesta PEI:stä, jottei seuraavaksi lisättävä negatiivinen 

PAA reagoi PEI:n kanssa. Vesi myös poistaa membraanin pinnalta heikosti kiinnittyneet 

molekyylit. Polyanionia käytettyä PAA:ta pumpattiin soluun samoissa olosuhteissa, kun 

polykationia. Jokaisen polykationin ja polyanionin lisäyksen jälkeen toistettiin huuhtelu 

puhtaalla vedellä. Kerran toistettu PEI ja PAA pumppaus soluun muodosti yhden kerroksen 

polyelektrolyyttistä pinnoitetta. Tämän työn jokaisessa kokeessa membraanin pinnalle 

muodostettiin 15 kerrosta, samoissa olosuhteissa, jotta on mahdollista verrata näytteitä 

keskenään. Pinnoituksen päätteeksi mitattiin uudelleen puhdasvesivuo samoissa olosuhteissa 

kuin alussa. Mitatulla puhdasvesivuolla tarkoituksena oli selvittää onko pinnoitus onnistunut. 

Onnistunut pinnoitus aiheuttaa resistanssia vedellä, joka laskee puhdasvesivuota. 



18 
 

 

Kuva 7  Laitteisto, jolla LbL-pinnoitus suoritettiin. 

 

4.3 TURPOAMISEN TUTKIMINEN 

 

Membraaneista tehtiin näyte, joka oli vain esikäsitelty, eli siihen ei muodostettu yhtään PEM-

kerrosta. Lisäksi yksi membraani pinnoitettiin ilman suolan lisäystä pinnoitusliuoksiin. Sivulla 

14 esitetyn Taulukon II mukaisesti, kuusi membraania pinnoitettiin niin, että polykationiin oli 

lisätty taulukon mukainen pitoisuus suolaa.  Suolat FeCl3 ja CaCl2, EDTA valittiin tutkittavaksi 

niiden mahdollisesta kyvystä silloittaa pinnan molekyylejä yhteen, kuten kappaleessa 4.1.3 

kerrottiin. 

Valmistettuja näytteitä analysointiin Kuvassa 8 esitetyllä SurPASS Electrokinetic Analyzer-

laitteella.  
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Kuva 8  SurPASS Electrokinetic Analyzer. 

Laite on kehitetty määrittämään näytteen zeta-potentiaalia virtauksen avulla. Laitteeseen 

asetetaan vesipohjainen elektrolyyttiliuos virtaamaan solun läpi, jossa mitattava näyte sijaitsee. 

[25] Tässä työssä emme tutki zeta-potentiaalia, mutta laite mittaa myös näytteiden välistä 

etäisyyttä. Samasta membraanista otetut näytteet asetettiin soluun vastakkain ja säädettiin 

näytteiden etäisyydeksi 130 µm. Turpoamista voitiin tarkastella, kun ajoliuokseksi valittiin 1 

mM KCl-liuos, jonka pH-arvo asetettiin noin kahdeksaan laimealla KOH-liuoksella. Laite titrasi 

liuokseen laimeaa HCl-liuosta, siten että se aleni analyysin edetessä pH-arvoon 3. Titrauksen 

edetessä laite tallensi näytteiden etäisyyden pH:n muuttuessa. 
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4.4 KÄYTETYT YHTÄLÖT 

 

Membraanin läpäisevyyden mittarina tarkastellaan vuota, joka voidaan laskea seuraavalla 

yhtälöllä.  

 

𝐽 =
𝑄𝑝

𝐴𝑚
     (1) 

jossa  J vuo (Lmh, kg/hr/m2) 

  Qp virtausnopeus membraanin läpi (kg/hr) 

  Am Membraanin pinta-ala (m2) 

 

5 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 

Membraanien vuo laskettiin yhtälön (1) avulla. Vuo laskettiin ennen pinnoitusta ja sen jälkeen, 

jotta voitiin tarkastella kerrosten muodostumista. Lasketut vuot ovat esitetty Kuvassa 9. 

Vuoarvojen lasku kertoo membraanin pinnalle muodostuneen LbL-kerroksia, koska 

muodostuneet kerrokset lisäävät resistanssia vedelle. Kuvasta 9 nähdään kaikissa kokeissa vuon 

laskeneen. Vuon laskun erot näytteiden välillä kertovat suolan vaikutuksesta kerroksen 

tiiveyteen. Tulosten perusteella CaCl2 ja FeCl3 lisäys loi tiiveimmät pinnoitteet. CaCl2 ja FeCl3 

tapauksessa vuo laski n.45%. Liitteessä I on esitetty tarkat arvot lasketuista vuon arvoista. 
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Kuva 9  Yhtälöllä (1) lasketut vuot, ennen ja jälkeen pinnoituksen. Harmaat pylväät 

kuvaavat vuota ennen pinnoitusta ja oranssit vuota pinnoituksen jälkeen. 

Membraanin pinta-ala oli 10,4 cm2 ja vuo mitattiin yhden minuutin ajalta yhden 

barin paineessa. 

 

SurPass Electrokinetic Analyzer-laitteella saadut tulokset ovat esitetty Kuvassa 10. Laite kertoi 

näytteiden välisen etäisyyden, josta voitiin laskea yhden näytteen korkeuden muutos ja vähentää 

se ensimmäisen pisteen korkeudesta. Kaikki tulokset ovat esitetty Liitteessä II. 
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Kuva 10 SurPass Electrokinetic Analyzer-laitteella analysoitujen näytteiden korkeuden 

muutos. Näytteet leikattiin LbL-tekniikalla valmistetuista 15 kaksoiskerroksen 

PEM membraaneista (PEI-PAA).  Turpoamista mitattiin pH:n funktiona 3-8. 

 

Tulosten perusteella CaCl2 (5ppm) ja FeCl3 (0,5ppm) lisäys on vaikuttanut eniten turpoamiseen. 

Normaalisti pinnoitettu ”pelkkä pinnoite” näyte on turvonnut 11,65 µm, johon nähden kaikissa 

suolan lisäys on vähentänyt turpoamista, paitsi FeCl3(2ppm) ja EDTA(1ppm) näytteissä. 

Tulokset ovat hieman ristiriidassa keskenään, esimerkiksi FeCl3 0,5ppm ja 2ppm suuri ero 

toisiinsa nähden. Tulokset eivät ole odotettuja ja aiheuttavat epäilyjä analysoinnin 

onnistumisesta. Näistä tuloksista voidaan kuitenkin nähdä suolan vähentävän turpoamista, 

mutta tehon varmistaminen vaatisi lisätutkimuksia. Johtopäätökset kappaleessa tarkastellaan 

mahdollisia parannusehdotuksia analysointiin. 

Kuvassa 11 on esitetty FeCl3 (0,5 ppm) näytteen turpoaminen pH:n funktiona. Kuvaajan 

mukainen turpoaminen tapahtuu odotetusti ja sitä tapahtuu vähemmän kuin ilman suolaa 

olevassa näytteessä. Kuvaaja näyttää suolan lisäyksen odotetusti tehonneen turpoamiseen. 

Tämän kaltaisiin tuloksiin ja kuvaajiin mittauksilla pyrittiin. Muiden näytteiden tapauksessa 

pisteitä tuli kuvaajaan yli 20 ja niiden keskenään vertailu on vaikeaa. 
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Kuva 11  Näyte jonka pinnoitusliuokseen oli lisätty 0,5ppm rauta(III)kloridi, turpoaminen 

esitetty pH:n funktiona. Pinnoitus tehtiin 0,4 barin paineessa, 5 minuutin ajan (per 

polyelektrolyytti), niin että PAA-PEI kaksoiskerroksia muodostui 15. 

 

 

 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä tutkittiin suolan vaikutusta PEM-membraanien turpoamiseen. Polykationi-liuokseen 

lisättiin pieniä määriä suoloja (CaCl2, FeCl3 ja EDTA) ja membraanit pinnoitettiin LbL-

tekniikalla niin, että kaksoiskerroksia muodostui 15. Samoissa olosuhteissa muodostettujen 

PEM membraanien turpoamista tutkittiin SurPass Electrokinetic Analyzer-laitteella pH:n 

funktiona välillä 3-8. 
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Mittauksissa havaittiin suolan vähentävän turpoamista, ainakin CaCl2 (5ppm) ja FeCl3 (0,5ppm) 

tapauksessa. Näissä tapauksissa lisätyt suolat mahdollisesti silloittivat membraanin pintaan niin, 

että pinta ei elektrolyyttiliuoksen vaikutuksesta turvonnut niin paljon kuin ilman suolaa 

muodostettu membraani. Voimme olettaa, että pinnoitukset membraanin pintaan ovat 

onnistuneet vuon laskun takia. Tulokset vuon laskussa kuitenkin eroavat toisistaan, joten emme 

voida olla varmoja pinnoitteiden samankaltaisuudesta. Toistoja emme ehtineet tekemään työn 

aikarajallisuuden vuoksi. 

Tutkimusta suolan vaikutuksesta turpoamiseen, voitaisiin jatkaa kehittämällä ja muuttamalla 

tässä työssä käytettyjä menetelmiä. Kaikki erilaisuudet voitaisiin eliminoida mittaamalla 

paremmin nolla-pistemembraani näytteistä, jotka ovat myös käsitelty samoilla suoloilla 

samoissa olosuhteissa. Turpoamisen mittaaminen SurPass Electrokinetic Analyzer-laitteella 

mittasi näytteitä epätasaisesti, kun tarkasteltiin laitteen antamia tuloksia. Jatkossa voitaisiin 

kokeilla pH:n titrausta toisinpäin. Esimerkiksi niin, että titraus tapahtuisi pH-arvosta 5 arvoon 

8. Tämä voisi antaa selkeämpiä tuloksia turpoamisen kannalta. Laite myös titrasi ajon aikana 

epämääräisesti. Joissakin ajoissa laite pisteitä tuli alle 10, kun toisissa pisteitä saattoi tulla yli 

25. Tämän kaltainen epätasaisuus ajoissa vaikeuttaa tulosten vertailua. Pisteiden määrän 

vaihtelun voisi välttää, itse ohjelmoimalla laitteeseen hapon tai emäksen titraukset. Tällä tavalla 

pisteitä tulisi melko sama määrä ja tulosten tarkastelu voitaisiin suorittaa paremmin, kun pisteitä 

on lähes sama määrä. Mittauksissa ongelmaksi koettiin myös mahdollisen turpoamisen 

tapahtuminen ennen mittausta. Laitteeseen ajettiin KCl-liuosta jo ennen varsinaista mittausta, 

jolloin turpoaminen on voinut jo alkaa. Näytteiden etäisyys asetettiin kokeiden alussa noin 130 

µm kohdalle ja etäisyyden huomattiin jo muuttuneen ensimmäiseen mittauspisteeseen. 

Mahdollisimman vähäinen elektrolyyttiliuoksen käyttö mittauksen asettelussa antaisi 

todellisemmat tulokset turpoamisesta. 

Tarkempia mittauksia voitaisiin saada toisella analyysilaitteella, kuten ellipsometrilla. Tanchak 

ja Barrett käyttävät tutkimuksessaan hyödyksi laitetta Multiskop single wavelenght null 

ellipsometer [16]. Tällä optisella tekniikalla saataisiin tarkemmin selville membraanin paksuus. 
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LIITE I 1(1) 

Pinnoitusta ennen ja jälkeen lasketut vuot 

Puhdasvesivuota mitattiin 1 barin paineessa, 1 minuutin ajan, kun membraanin pinta-ala oli 

10,4cm2. Mittaus tehtiin ennen polyelektrolyyteillä pinnoittamista ja pinnoituksen jälkeen. 

 

 

Vuo, 

ennen, 

kg/hr/m2 

Vuo, 

jälkeen, 

kg/hr/m2 

Pelkkä 

pinnoite 
144,2 69,2 

CaCl2 

2ppm 
138,5 75,0 

CaCl2 

5ppm 
126,9 69,2 

FeCl3 

0,5 ppm 
144,2 80,8 

FeCl3 2 

ppm 
155,8 86,5 

EDTA 

1ppm 
155,8 98,1 

EDTA 

5ppm 
138,5 98,1 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 
 

LIITE II 1(3) 

Mitattujen näytteiden turpoaminen analyysien aikana  

Valmistettuja näytteitä analysoitiin Electrokinetic analyzer-laitteella, pH:n funktiona 3-8. Laite 

titrasi laimeaa HCl-liuosta, kun ajoliuoksena käytettiin 1 mM KCl-liuosta. Korkeuden arvot 

ovat laskettu erotuksena mittausdatan ensimmäiseen mittaukseen. 

Ilman pinnoitetta  Pelkkä pinnoite  CaCl2, 2ppm 

pH Korkeus, µm  pH Korkeus, µm  pH Korkeus, µm 

8,91 0,00  8,63 0,00  8,07 0,00 

7,68 0,63  7,58 0,54  7,28 0,42 

6,92 1,32  6,68 1,39  6,7 0,96 

6,64 1,98  6,21 2,17  6,48 1,49 

5,99 2,55  5,83 2,85  6,09 1,94 

5,44 3,04  5,42 4,05  5,62 2,55 

5,14 3,34  5,08 5,06  5,39 2,89 

4,94 3,72  4,88 6,18  5,16 3,56 

4,8 3,42  4,73 7,03  4,9 3,86 

4,69 3,56  4,61 7,82  4,73 4,43 

4,63 4,08  4,05 8,36  4,59 4,97 

4,6 4,29  3,83 8,88  4,54 5,53 

4,11 4,89  3,58 10,01  4,49 5,79 

3,91 5,36  3,49 10,31  4,03 6,48 

3,76 6,09  3,35 10,57  3,81 6,84 

3,66 6,72  3,17 11,52  3,65 7,18 

3,49 7,41  3,04 11,65  3,55 7,75 

3,38 8,12     3,45 8,29 

3,29 8,75     3,32 8,43 

3,18 9,50     3,18 8,65 

3,06 10,18     3,02 9,08 

2,92 10,18     2,8 9,57 

 

 

 



 
 

LIITE II 2(3) 

 

FeCl2, 2ppm  CaCl2, 5ppm  FeCl3, 0,5ppm 

pH Korkeus, µm  pH Korkeus, µm  pH Korkeus, µm 

8,09 0,00  7,97 0,00  7,64 0,00 

6,93 0,97  7,24 0,63  6,33 0,94 

6,64 1,69  6,99 1,09  5,66 1,97 

6,43 2,31  6,74 1,36  5,18 2,84 

6,27 3,19  6,55 1,94  4,68 3,66 

6,17 3,78  6,35 1,63  3,63 4,59 

6,05 4,75  6,15 2,59  3,39 5,18 

6,01 5,76  6,04 2,58  3,11 6,07 

5,83 6,87  5,78 3,35  2,79 6,98 

5,67 7,24  5,64 3,97    

5,49 8,06  5,38 4,10    

5,29 8,73  5,16 4,64    

5,13 9,75  4,98 4,73    

4,38 10,24  4,85 5,43    

3,99 10,55  4,8 6,14    

3,79 11,00  4,73 6,63    

3,54 11,35  4,63 8,97    

3,41 11,82  4,36 8,93    

3,3 12,30  3,93 8,81    

   3,75 8,42    

   3,53 8,19    

   3,39 7,93    

   3,33 6,88    

   3,24 6,38    

   3,03 6,10    

 

 

 

 

 



 
 

      LIITE II 3(3) 

 

EDTA, 1ppm  EDTA, 5ppm 

pH Korkeus, µm  pH Korkeus, µm 

7,76 0,00  8,03 0,00 

6,88 1,06  7,47 0,37 

6,63 1,71  7,2 1,02 

6,3 2,52  7,11 1,38 

6,09 3,37  7 1,92 

5,93 4,11  6,93 2,25 

5,73 4,85  6,81 2,24 

5,42 5,56  6,8 2,21 

5,02 6,26  6,78 3,09 

4,77 6,74  6,74 3,23 

4,64 7,51  6,69 3,49 

4,02 8,05  6,69 3,34 

3,78 8,80  6,67 3,72 

3,63 9,41  6,62 3,99 

3,44 9,96  6,6 4,28 

3,27 11,06  6,55 4,32 

3,17 11,36  6,52 4,62 

3,04 11,70  6,47 5,18 

2,94 12,22  6,74 6,76 

   4,98 6,81 

   4,05 7,12 

   3,76 8,00 

   3,53 8,52 

   3,37 8,87 

   3,21 9,38 

   3,09 9,69 

   2,96 9,68 

 


