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1  Johdanto 

Ultrasuodatus on menetelmä, jonka tarkoituksena on erottaa liuoksessa olevia 

komponentteja toisistaan. Suodatus tapahtuu käyttämällä painetta, joka saa suodatettavan 

aineen puristumaan (suotautumaan) kalvon huokosten läpi. Kalvon huokoskoko on valittu 

siten, että se päästää lävitseen vain tietyn kokoisia komponentteja. Tällaista kalvoa 

kutsutaan puoliläpäiseväksi. Yleensä ultrasuodatuksessa voidaan erottaa halkaisijaltaan 

noin 2-100 nm suuruisia komponentteja ja paine-ero kalvon ylitse vaihtelee välillä 0.1-

5.0 bar. Ultrasuodatus soveltuukin hyvin makromolekyylien kuten proteiinien, virusten 

sekä tärkkelyksen erottamiseen. Sitä käytetään muun muassa elintarvike- ja 

lääketeollisuudessa, metsäteollisuudessa sekä juomaveden puhdistuksessa. 

Elintarviketeollisuudessa käyttö on keskittynyt erityisesti meijeriteollisuuteen (maito, 

hera), lääketeollisuudessa entsyymien ja antibioottien erottamiseen. [1-3] 

Jotta mahdollisimman suuri osa halutusta 

komponentista saadaan suotautumaan kalvon läpi, 

suodatettavaa liuosta kierrätetään lukuisia kertoja 

membraanin (suodatinkalvon) ylitse. Kalvon 

läpäisevää ainevirtaa kutsutaan permeaatiksi ja 

vastaavasti kalvon pidättämää virtaa rententaatiksi. 

Periaate on esitetty kuvassa 1. [4] 

 

2  Fysikaaliskemialliset tekijät ultrasuodatuksessa 

Kalvosuodatuksessa käytetyn membraanin huokoskoko määrää pääasiallisesti sen minkä 

kokoisia partikkeleja voidaan erottaa. Pelkästään huokoskokoon perustuvan suodatuksen 

fraktiointikyky on kuitenkin melko huono ja ero proteiinien moolimassojen välillä on 

oltava vähintään 10 kg/mol, jotta erotus voidaan suorittaa (mm. kalvon huokoskoon 

normaalin vaihtelun ja likaantumisen vuoksi) [5]. Paineen voimakas nosto suuremman 

permeaatin saamiseksi ei myöskään ole järkevää, sillä liian korkea paine saa aikaan 

molekyylien pakkautumista suodatinkalvon pinnalle ja sen huokosiin. Parempaan 

erotuskykyyn päästään jos otetaan huomioon myös fysikaaliskemialliset tekijät. 

Käytännössä tämä tarkoittaa mm. pH:n, kriittisen vuon, liuoksen ionivahvuuden sekä 

Kuva 1 Permeaatin erottuminen. [4]
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lämpötilan huomioon ottamista. Aikaisemmissa tutkimuksissa [6] on todettu, että 

erityisesti pH:lla ja kalvon ominaisuuksilla on ratkaiseva merkitys suodatustuloksiin. 

Säätelemällä suodatusolosuhteet optimaalisiksi (varaus-, virtaus-, ja liuostilanne) pystytään 

erottamaan kahdesta proteiinista jopa suurempi permeaattiin. [5-7] 

2.1 Isoelektrinen piste (IEP) ja sähköiset vuorovaikutukset 

Ympäristössä vallitseva pH vaikuttaa merkittävästi proteiinien ominaisuuksiin, kuten 

niiden kokonaisvaraukseen, liukoisuuteen sekä ulkoiseen muotoon. Tästä syystä johtuen 

pH:ta säätämällä voidaan vaikuttaa myös erotusprosessin onnistumiseen. Tutkimuksissa 

pH liitetään yhteen isoelektrisen pisteen (IEP) kanssa. Se tarkoittaa sitä pH -arvoa, jossa 

proteiinin nettovaraus on nolla. Proteiinin varaus riippuu IEP:stä siten, että jos pH on 

säädetty IEP:n alapuolelle, proteiinin nettovaraus on positiivinen. IEP:n yläpuolella 

nettovaraus on negatiivinen. Lisäksi tiedetään, että lähellä IEP:tä proteiinimolekyyli 

supistuu kokoon, eli sen läpimitta on pienimmillään. Tällöin suodatinkalvo päästää 

proteiinin helpommin lävitseen, kun taas toinen proteiini (eri IEP) jää retentaattiin 

suodatinkalvon ja proteiinin välisten sähköisten (hylkimis)voimien seurauksena. Varaus 

myös kasvattaa proteiinin läpimittaa, joka sekin osaltaan vaikuttaa suotautumiseen. Kalvon 

ja proteiinin varauksien säätäminen erimerkkisiksi (vetovoima) voi parantaa saantoa 

hetkellisesti, mutta tilanne johtaa hyvin pian membraanin likaantumiseen. Tämän 

perusteella paras pH -arvo ultrasuodatukselle onkin se arvo, missä suodatettavan proteiinin 

IEP sijaitsee. [3] 

2.2 Ionivahvuus 

Usein proteiinien suodatuskokeet tehdään niiden IEP:ssä. Näissä olosuhteissa proteiinien 

liuokoisuus veteen on kuitenkin alhaisimmillaan, sillä liukoisuus kasvaa proteiinin 

varauksen kasvaessa. Tämän vuoksi suodatettavaan proteiiniliuokseen lisätään suoloja, 

jotka (matalassa konsentraatiossa) lisäävät proteiinien liuokoisuutta veteen [8]. 

Ionikonsentaatio myös pienentää hydraatiokerrosta sekä proteiinimolekyylin että kalvon 

huokosten seinämien ympärillä, joka johtaa tiiviimpään rakenteeseen. Lähes poikkeuksetta 

mittauksissa käytetään sellaisia suoloja, joita on myös proteiinien luonnollisessa 

ympäristössä. Tällaisia ovat esimerkiksi NaCl ja KCl. [6,8] 
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2.3  Konsentraatiopolarisaatio 

Paine ja virtaus tuovat molekyylejä kalvon pinnan läheisyyteen, mutta kalvon 

erotuskyvystä johtuen vain osa molekyyleistä pääsee kalvon läpi. Tämän seurauksena 

kalvon pinnalle alkaa muodostua kerros, jossa molekyylien konsentraatio on suurempi kuin 

pääliuoksessa. Tämä konsentraatiopolarisaatioksi kutsuttu ilmiö heikentää vuota ja 

pienentää saantoa. Etenkin jos syötön proteiinikonsentraatio on suuri ja suodatuksessa 

käytetty kalvo tiivis, konsentraatiopolarisaation vaikutus on huomattava. 

Konsentraatiopolarisaatiota voidaan pienentää esimerkiksi kasvattamalla virtausnopeutta 

kalvon pinnalla, pienentämällä paine-eroa tai vähentämällä syötön konsentraatiota. [3,9,10] 

2.4 Kriittinen vuo 

Membraanin likaantuminen on yksi kalvosuodatusmenetelmien suurimmista ongelmista. 

Likaantumista on kuitenkin mahdollista hillitä ottamalla huomioon tiettyjä tekijöitä. Yksi 

tälläinen tekijä on kriittinen vuo. Se tarkoittaa suurinta vuon arvoa, jolla suodosvuo 

saadaan pysymään ajan suhteen vakiona, eikä kalvon likaantumista tapahdu. Tällöin vuo 

myös kasvaa lineaarisesti paineen kasvaessa. Jos vuo on suurempi kuin mitä kriittisen vuon 

arvo on, kalvo likaantuu, eikä vuo pysy vakiona ajan suhteen. Tutkimukset [3] ovat 

osoittaneet, että suodatuksessa voidaan käyttää suurta vuota, jos pH on säädetty siten, että 

proteiinien ja kalvon varaukset ovat samanmerkkiset (hylkivät toisiaan). Kalvon 

ominaisuuksista etenkin hydrofiilisyys vähentää likaantumista. [3] 

3 Kalvot 

Ultrasuodatuksessa käytettävät suodatinkalvot ovat yleensä thin filmejä tai epäsymmetrisiä 

polymeerimateriaaleja kuten polysulfonia (PS), polyvinyylideenifluoridia (PVDF), 

polyeetterisulfonia (PES) ja selluloosaa (C). Lisäksi käytössä on myös keraamisia ja 

epäorgaanisia suodatinkalvoja. Yleisesti voidaan sanoa, että keraamiset ja epäorgaaniset 

materiaalit ovat polymeerisiä kestävämpiä, sillä ne sietävät paremmin korkeita lämpötiloja 

ja kemiallisia ärsykkeitä. Täten myös keraamisten kalvojen käyttöikä on huomattavasti 

polymeerisiä kalvoja pidempi. Keraamiset ja epäorgaaniset materiaalit ovat kuitenkin 

hyvin kalliita ja usein joudutaan tekemään kompromisseja kustannusten ja kestävyyden 

välillä. [10,11] 
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Polymeeriset kalvot koostuvat noin 1-2 µm paksusta pintakerroksesta, huokoisesta 

välikerroksesta ja sen alapuolella olevasta tukikerroksesta (matriisista), joka on noin 

100 µm paksu. Pintakerroksen huokoset ovat matriisin huokosia pienempiä. Polymeeristen 

suodatinkalvojen asymmetrinen rakenne on suodatuksen onnistumisen kannalta tärkeä, 

sillä sen avulla erittäin pientenkin huokosten läpi saadaan riittävästi permeaattia lävitse. 

Polymeeristen ultrasuodatuskalvojen rakennetta on havainnollistettu kuvissa 2 ja 3. [10] 

Thin-filmit ovat komposiittikalvoja, joiden erikoisominaisuutena on erittäin pieni 

pintakerros, paksuudeltaan noin 1 µm.  Tällä ominaisuudella pyritään vähentämään 

virtausvastusta kalvon pinnalla, sillä kerroksen aiheuttama vastus on suoraan 

verrannollinen sen paksuuteen. Etenkin viskoosien nesteiden suodatuksessa pintakerroksen 

paksuudella on merkitystä.  Thin filmejä valmistetaan erilaisista materiaaleista. [10,11] 

                                  

                                                  
              suodattava pintakerros 

      

    tukikerros (matriisi)  
      
    

  

Kuva 2  Regeneroidusta selluloosasta  
valmistettu ultrasuodatuskalvo [12]. 
 

                           

 

                                                              huokonen    

 

  
Kuva 3 Polyeetterisulfonikalvon huo- 
kosia. [13] 
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Teollisuuskäyttöön tarkoitetut suodatinkalvot ovat pinta-alaltaan noin 1-20 m2. Ne 

valmistetaan moduulimuotoon (putki-, levy-, spiraali-, sekä onttokuitumoduulit). [10] 

3.1 Leikkauskoko 

Leikkauskoko eli cut-off luku on kalvon ominaisuuksia kuvaava suure. Se kertoo kuinka 

hyvin kalvo pystyy erottamaan tietyn kokoisia partikkeleja. Leikkauskoon arvoksi valitaan 

se moolimassa, josta kalvo pidättää 90 %. Leikkauskoosta käytetään myös lyhennettä 

MWCO joka tulee sanoista molecular weight cut-off. Yksikkönä on tällöin g/mol, kg/mol 

tai Da (Dalton, g/mol). [14] 

3.2 Kalvon valinta  

Kalvon valintaan on syytä paneutua huolellisesti, sillä kalvon ominaisuudet vaikuttavat 

erotuskykyyn ja likaantumisherkkyyteen. Huomioitavia tekijöitä ovat mm. huokoskoko, 

huokoisuus, varaus, hydrofiilisyys ja –fobisuus, karheus sekä pintakerroksen paksuus. 

Lisäksi kalvon on kestettävä vallitsevat prosessiolosuhteet: kemikaalit (pesukemikaalit, 

hapot, emäkset, liuottimet ja hapettavat aineet), mekaaninen rasitus, lämpötilan vaihtelut 

sekä bakteerien ja sienten haitallinen vaikutus. [14] 

Esimerkiksi hydrofobisten kalvojen on huomattu likaantuvan selvästi hydrofiilisiä kalvoja 

voimakkaammin. Tästä syystä lähes kaikki kalvot pyritään muokkaamaan hydrofiilisiksi.  

4 Proteiinien erotus meijeriteollisuudessa 

Proteiinit ovat hyvin herkkiä ulkoisille ärsykkeille. Esimerkiksi kuumentamisen, 

happamuuden, liuottimien, raskasmetallien tai liiallisen prosessoinnin vaikutuksesta ne 

menettävät biologisen aktiivisuutensa eli denaturoituvat. Proteiinien erotus onkin ollut 

hyvin haasteellista ja onnistuneen erotusprosessin toteuttaminen vaatii erikoistunutta 

suunnittelu- ja tutkimustyötä. [3] 

Aikaisemmin meijereissä käytettiin proteiinien erottamiseen lähinnä haihdutusta, nykyään 

ultrasuodatus sekä muut kalvosuodatusmenetelmät ovat korvanneet vanhoja menetelmiä. 

Haihdutus olisi muutoin edelleen toimiva ratkaisu, mutta se on ajallisesti hidas ja sen 

energiakustannukset ovat korkeat. Tutkimustyössä ja lääketeollisuudessa paljon käytetyt 
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kromatografiset menetelmät ovat erotuskyvyltään kiistämättä hyviä ja permeaatin puhtaus 

saadaan korkeaksi, mutta rajoittavana tekijänä on saannon jääminen pieneksi. Juuri tässä 

suhteessa kalvosuodatus on edellä mainittuja menetelmiä parempi ja sen soveltaminen 

teollisuudessa on vaivattomampaa. Muita kalvosuodatuksen etuja ovat muun muassa 

tuotteen valmistumisajan lyheneminen ja täten halvempi hinta, valmistusprosessien 

yksinkertaistuminen, pienempi tilantarve, automaatiomahdollisuudet, helppo 

muunneltavuus sekä kemikaalien käytön väheneminen. Suurimpana ongelmana taas on 

kalvon likaantuminen (fouling), joka johtaa huokosten tukkeutumiseen ja erotuskyvyn 

heikkenemiseen. Likaantumista aiheuttavat etenkin maidossa olevat rasvat, proteiinit sekä 

maitosokeri, jotka adsorboituvat kalvon pinnalle ja sen huokosiin suodatusprosessin 

edetessä. Lisäsi ne tarjoavat hyvän kasvualustan bakteereille ja muille mikrobeille. 

Suuresta likaantumisalttiudesta ja hygieniavaatimuksista johtuen suodatuskalvot on 

puhdistettava säännöllisin väliajoin. Etenkin mikrobien ja rasvojen poistoon voidaan joutua 

käyttämään kovaa pesua. Tämä kalvon puhdistukseen käytettävä aika on otettava 

huomioon myös prosessin suunnittelussa, jotta sen jatkuvatoimisuus voidaan jollakin tapaa 

varmistaa. Jatkuva puhdistus myös kuluttaa kalvoja, mikä saattaa muuttaa niiden 

erotusominaisuuksia. [15,5]  

5  Heran jatkojalostus  

Hera on meijeriteollisuudessa juustonvalmistuksen yhteydessä syntyvä sivutuote. Se 

sisältää hyödyllisiä proteiineja, vitamiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita, mutta tästä 

huolimatta merkittävä osa herasta käytetään rehuteollisuudessa eläinrehun valmistukseen. 

Suomessa arvioidaan syntyvän noin 900 miljoonaa litraa juustoheraa vuodessa: likimain 

puolet siitä päätyy rehuksi ja arviolta 400 miljoonaa litraa käytetään hyödyksi heran 

jatkojalostuksessa [16]. Tällä hetkellä herasta valmistettavia tuotteita ovat esimerkiksi 

herajauhe, erilaiset heramehujuomat sekä -juustot. Viimeaikoina on kuitenkin virinnyt 

uusia tutkimuksia arvokkaiden heraproteiinien talteenottamisesta erilaisin 

kalvosuodatusmenetelmin. Heran pääkomponenttien, β –laktoglobuliinin ja α –lakt-

albumiinin lisäksi on mahdollista erottaa määrällisesti pienempiäkin komponenttejä kuten 

immonoglubuliinit ja laktoferriini. Saatuja heraproteiineja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi 

lääketieteellisissä sovellutuksissa. Lisäksi on kokeiltu myös ns. syötävien kalvojen ja 

päällysteiden valmistusta, joilla olisi mahdollista parantaa elintarvikkeiden säilyvyyttä sekä 
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vähentää pakkausjätteiden määrää. Tämä tutkimus perustuu siihen, että herassa on 

luonnostaan bakteerien ja virusten kasvua estäviä yhdisteitä (esim. laktoferriini) sekä 

vitamiineja. Kalvoihin voitaisiin mahdollisesti myös lisätä muita yhdisteitä ja tutkia niiden 

vaikutusta kalvon rakenteeseen. Perustutkimus liittyy proteiinien kalvonmuodostukseen ja 

geeliytymiseen. Erityyppisiä heran jatkojalostustutkimuksia on tehty Suomessa useita, 

muun muassa Oulun yliopistossa, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa sekä 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. [16-20] 

6 Heraproteiinit 

Yksi litra lehmänmaidosta saatua heraa sisältää 4-7 g proteiineja, joka on noin 9 % heran 

kokonaiskiintoainepitoisuudesta [21]. Muu kiintoaine on pääasiassa laktoosia 

(maitosokeri).  Heran pääproteiineja ovat β-laktoglobuliini, α-laktalbumiini, BSA, 

immunoglobuliinit sekä proteoosipeptonit. Lisäksi herassa on paljon muita määrällisesti 

pienempiä komponentteja. Taulukossa 1 on esitetty joitakin arvioita proteiinien 

pitoisuuksista herassa ja maidossa. [21] 

Taulukko 1  Lehmänmaidon proteiinit [21]. 

 Likimääräinen osuus  
maidon proteiineista 

[%] 

Likimääräinen 
pitoisuus herassa [g/l] 

Osuus kaikista 
heraproteiineista [%] 

β –laktoglobuliinit 7-12 3.0 50 

α-laktalbumiini 2-5 0.7 12 

Immunoglobuliinit 1.9-3.3 0.6 10 

BSA 0.7-1.3 0.3 5 

Proteoosipeptonit* 2-6 1.4 23 

Heraproteiinit kok. 15-22 6.0 100 

* Sisältää proteoosipeptonit, saostusvaiheesta jäljelle jääneet kaseiinit sekä lukuisia määrältään pieniä 
proteiineja. 
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6.1 BSA  

Albumiinit ovat veren proteiineista määrällisesti suurin ryhmä, mutta verenkierron 

välityksellä niitä siirtyy myös maitoon. Elimistössä albumiinit vaikuttavat pääasiassa 

nestetasapainoon verisuonten ja solun sisäisen tilan välillä, mutta ne toimivat myös 

kuljetusproteiinina. Albumiinit sitovat itseensä kalsiumia, rasvahappoja sekä tiettyjä 

lääkeaineita. BSA eli Bovine Serum Albumin on albumiiniproteiinia, jota on eristetty 

naudan veriseerumista. Sitä käytetään esimerkiksi eläinten lääkkeissä ja soluviljelyssä [22, 

23] 

6.2 Laktoferriini  

Laktoferriini (LF) on sekä maidon proteiini että antibiootti, sillä se estää bakteerien, 

virusten ja sienten kasvua. Lisäksi sillä on havaittu myös kasvainten leviämistä hillitseviä 

vaikutuksia. Juuri näiden ominaisuuksiensa johdosta laktoferriini on erittäin lupaava aine 

erilaisiin lääketieteellisiin sovellutuksiin, ja sitä on yritetty eristää herasta siitäkin 

huolimatta, että sen osuus maidon proteiineista on pieni. [24] 

6.3 β –Laktoglobuliini  

β-Laktoglobuliinia (β-Lg) esiintyy tiettävästi vain märehtijöiden maidossa. 

Heraproteiineista se on määrällisesti suurin. Erikoispiirteenä voidaan mainita, että β-Lg 

muodostaa oktameerejä pH –alueella 3.5-5.2, mutta esiintyy muualla dimeerinä. [25, 26] 
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7 Työn tarkoitus 

Tässä työssä tutkittiin liuoksen pH:n, ionivahvuuden sekä kalvon huokoskoon vaikutusta 

BSA:n ja LF:n erotukseen ultrasuodatuksella. Lisäksi työssä tehtiin muutama β-Lg:n ja 

LF:n koesuodatus vastaavin periaattein.  

8 Materiaalit ja menetelmät 

Mittauksissa käytetyt proteiinit (BSA, LF ja β-Lg) ovat kaikki muodoltaan pallomaisia. 

Niistä LF on moolimassaltaan suurin ja β-Lg vastaavasti pienin. BSA:n (Sigma A-6793) 

puhtaus oli vähintään 98 %. β-Lg (Sigma, L2506) oli erotettu lehmänmaidosta ja sen 

puhtaus oli noin 80 %. LF oli saatu P. Aimarilta, Paul Sabatier –yliopistosta. Joitakin 

proteiinien perusominaisuuksia on esitetty myös taulukossa 2. 

Taulukko 2  Suodatuskokeissa käytetyt proteiinit. M = moolimassa,  Rg = gyration säde. [27-29] 

Proteiini IEP M [kg/mol] Molekyylin ulkokuoren 

pinta-ala [nm2] 

Rg [nm] 

BSA 5.0 68.0 163 2.98 

Laktoferriini 8.7 77.0 - 3.0 

β-laktoglo-

buliini 

5.8 35.0 94 2.16 

 

Suodatuskokeet tehtiin pääasiassa kolmessa eri pH:ssa: BSA:n IEP:ssä (5.0), heran pH:ssa 

(6.6) sekä LF:n IEP:ssä (8.7). Proteiinien kokonaiskonsentraatio syöttöliuoksessa (cF) oli 

aluksi 800 mg/l, mutta myöhemmin pitoisuus vähennettiin puoleen (cF = 400 mg/l).  

Liuottimena käytettiin KCl –liuosta, joka oli valmistettu ionivaihdettuun veteen. 

Ionivahvuus (I) oli kokeesta riippuen joko 1 mM tai 10 mM. Liuoksen lämpötila (T) oli 

säädetty mittausten ajaksi noin 25°C:een, lukuun ottamatta yhtä koetta, jossa lämpötila oli 

40°C:tta.  
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Kokeissa käytettiin tasomaista suodatuskennoa, jonka suodatuspinta-ala oli 20.0 cm2. 

Virtausnopeus säädettiin jokaisessa kokeessa siten, että se oli kalvon pinnalla noin 1 m/s, 

jolloin virtaus oli hyvin lähellä laminaaria (Re = 2130). Tällöin vuo on virtausnopeuden 

kannalta lähes maksimoitu, sillä vuon on todettu kasvavan lineaarisesti virtausnopeuden 

kasvaessa, jos Reynoldsin luku on välillä Re = 1000-2300 [3]. 

Kaikki suodatuskokeet tehtiin polymeerisillä kalvoilla (taulukko 3). Ne olivat valmistettu 

joko polysulfonista (PS), polyeetterisulfonista (PES) tai regeneroidusta selluloosasta (RC). 

F –kirjaimella merkityissä kalvoissa tukimateriaalina on käytetty polyetyleenitereftalaattia. 

Kalvojen varaus oli määritetty virtauspotentiaalimittauksilla [30] ja ne oli todettu 

negatiivisesti varautuneiksi (-3-0 mV) pH –alueella 3.5-6.8.  

Taulukko 3  Käytetyt suodatuskalvot.  

Kalvo Valmistaja Materiaali Leikkauskoko [kg/mol] 

US100 NADIR® PS  100 

P150F NADIR® PES 150 

C100F NADIR® RC 100 

 

Seuraavassa on kuvattu kokeiden etenemistä yksityiskohtaisemmin, alkaen 

suodatusvaiheesta ja päättyen proteiinipitoisuuksien määritykseen. 

8.1 Suodatusvaihe 

Suodatukset tehtiin viidessä eri vaiheessa, jotka olivat: a) kalvon esikäsittely, b) puhtaan 

liuotinvuon mittaus, c) proteiiniliuoksen suodatus, d) kalvon huuhtelu ja e) puhtaan 

liuotinvuon mittaus. 
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8.1.1 Kalvon esikäsittely 

Jotta kalvon huokosissa ja sen pinnoilla mahdollisesti olevat epäpuhtaudet ja tukkeumat 

saataisiin poistettua, kalvoa puhdistettiin ultraäänihauteessa 3 x 5 minuuttia vaihtamalla 

kalvonpuhdistusvesi aina viiden minuutin välein.   

Puhdistuksen jälkeen kalvo asetettiin kennoon ja laitteistoa huuhdeltiin ionivaihdetulla 

vedellä. Jotta kalvo saataisiin vielä tottumaan suodatusvaiheessa vallitseviin olosuhteisiin 

ja vuo kalvon läpi pysymään likimain vakiona, kalvoa oli paineistettava tunnin ajan noin 

1.5 barin paineessa. Käytetty päälaitteisto on esitetty kuvassa 4.  

                                                            

   

       5 

                 2                        6 

                 3 

                                               7 

           4 

 

 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4  Mittauksissa käytetty päälaitteisto: 
1) vesihaude lämpötilan säätämiseen  
2) pH -mittari  
3) syöttösäiliö 
4) pumppu 
5) virtausnopeusmittari 

 6) paineanturi 
 7) suodatinkenno ja vaaka 
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8.1.2  Puhtaan liuotinvuon mittaus 

Ennen liuotinvuon mittauksia laitteisto huuhdeltiin kerran KCl –liuoksella, jotta se 

syrjäyttäisi laitteistossa vielä mahdollisesti olevan (paineistuksessa käytetyn) veden. 

Tämän jälkeen laitteistoon syötettiin mittauksissa käytettävä KCl –liuos ja sen pH 

säädettiin halutuksi (5.0, 6.6 tai 8.7) lisäämällä joko 0.1 M natriumhydroksidi- tai 

suolahappoliuosta. Liuotinvuo mitattiin 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 ja 0.9 bar paineessa.  

8.1.3 Proteiiniliuoksen suodatus 

Jokaista koetta varten valmistettiin erikseen suodatettava proteiiniliuos, johon molempia 

proteiineja punnittiin yhtä suuri määrä. Ensimmäisissä kokeissa syöttöliuoksen 

proteiinikonsentraatio oli 800 ppm (400 ppm BSA + 400 ppm LF), mutta myöhemmin 

pitoisuus vähennettiin puoleen proteiinien välisten vuorovaikutusten ja 

konsentraatiopolarisaation vähentämiseksi. Kokonaissuodatusaika oli noin yksi tunti, 

paine-ero kalvon yli oli ensin 0.2 bar puolen tunnin ajan ja tämän jälkeen 0.3 bar puolen 

tunnin ajan. Paine-eron valinta perustui Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 

aikaisemmin suoritettuihin tutkimuksiin, joissa permeaattivuon oli todettu pysyvän 

parhaiten ajan suhteen vakiona juuri näissä paineissa. Lisäksi kahdessa suodatuskokeessa 

tarkkailtiin vuon muutoksia myös edellisiä korkeammissa paineissa. 

Kennolta erottuvaa permeaattivuota mitattiin koko suodatuksen ajan tietokoneavusteisesti. 

Kun ensimmäinen suodatusvaihe oli kestänyt noin 30 min, retentaatista ja permeaatista 

otettiin näytteet koeputkiin. Tämän jälkeen suodatusta jatkettiin vielä korkeammassa 

paineessa 0.3 bar puolen tunnin ajan, ja näytteenotto suoritettiin samalla tavalla kuin 

edellisissä mittauksissa. 

8.1.4 Kalvon huuhtelu 

Proteiinisuodatuksen päätyttyä laitteistoa huuhdeltiin ionivaihdetulla vedellä, jotta se 

syrjäyttäisi laitteistossa vielä mahdollisesti olevan proteiiniliuoksen. Tämän jälkeen 

ionivaihdettua vettä kierrätettiin laitteistossa noin 15 minuutin ajan. Kierrätyksen päätyttyä 

laitteisto huuhdeltiin vielä kerran ionivaihdetulla vedellä. Huuhteluvesien pH oli säädetty 

samaksi kuin proteiinisuodatuksessa. 
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8.1.5 Puhtaan liuotinvuon mittaus 

Lopuksi mitattiin puhdas liuotinvuo samoin periaattein kuin ennen proteiinisuodatusta. 

Tämä mittaus tehtiin, jotta voitaisiin arvioida kalvon likaantumista suodatuksen aikana. 

8.2 Proteiinipitoisuuden määritys 

Proteiinipitoisuuden määrittämiseen käytettiin Varian Cary 1C UV-Vis spektrofotometriä. 

Kaikki analyysit tehtiin aallonpituudella 205 nm. Standardiproteiinina käytettiin BSA:ta ja 

konsentraatioita 10, 20, 30, 40 ja 50 mg BSA / 1l KCl-liuosta. Näiden standardinäytteiden 

pohjalta saatiin standardikäyrä. Kun laitteeseen syötettiin suodatuskokeista saadut näytteet, 

tietokone vertasi näytteiden absorbanssia standardikäyrän arvoihin ja laski tällä perusteella 

näytteiden proteiinipitoisuudet (mg/l). Suodatuskokeista saadut näytteet, joiden pitoisuus 

oli suurempi kuin 50 mg/l laimennettiin KCl -liuoksella, jotta ne sopisivat 

määritysalueelle.  

Kaikki suodatuskokeet (14 kpl) on esitetty taulukossa 4.  
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Taulukko 4  Suodatuskokeet. 

Kalvo Proteiinit pH Ionivahvuus Lämpötila Paine-ero 

US 100 BSA 0.4 g + LF 0.4  g 8.7 1 mM 25ºC 0.2 bar  (30 min) ja 0.3 bar  (30 min)  

US 100 BSA 0.4 g + LF 0.4 g 5.0 1 mM 25ºC 0.2 bar  (30 min) ja 0.3 bar  (30 min) 

P 150 F BSA 0.4 g + LF 0.4 g 5.0 10 mM 25ºC 0.2 bar  (30 min) ja 0.3 bar  (30 min) 

P 150 F BSA 0.4 g + LF 0.4 g 8.7 10 mM 25ºC 0.2 bar (30 min)  ja 0.3 bar (30 min) 

P 150 F BSA 0.4 g + LF 0.4 g 6.6 10 mM 25ºC 0.2 bar (30 min)  ja 0.3 bar (30 min) 

C 100 F BSA 0.2 g + LF 0.2 g 5.0 1 mM 25ºC 0.2 bar (30 min)  ja 0.3 bar (30 min) 

C 100F BSA 0.2 g + LF 0.2 g 6.6 1 mM 25ºC 0.2 bar (30 min)  ja 0.3 bar (30 min) 

C 100 F BSA 0.2 g + LF 0.2 g 8.7 1 mM 25ºC 0.2 bar (30 min)  ja 0.3 bar (30 min) 

C 100 F BSA 0.2 g + LF 0.2 g 3.5 1 mM 25ºC 0.2 bar (30 min)  ja 0.3 bar (30 min) 

US 100 BSA 0.2 g + LF 0.2 g 5.0 1 mM 40ºC 0.3, 0.5, 0.7 ja 0.9 bar (20 min) 

US100 BSA 0.2 g + LF 0.2 g 5.0 1 mM 25ºC 0.3, 0.5 ja 0.7 bar (30 min) 

US 100 β-Lg 0.4 g + LF 0.4 g 5.6 1 mM 25ºC 0.2 bar (30 min)  ja 0.3 bar (30 min) 

US 100 β-Lg 0.4 g + LF 0.4 g 4.5 1 mM 25ºC 0.2 bar (30 min)  ja 0.3 bar (30 min) 

US 100 β-Lg 0.4 g + LF 0.4 g 6.6 1 mM 25ºC 0.2 bar (30 min)  ja 0.3 bar (30 min) 
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9 Tulokset ja tulosten tarkastelu 
    
 Tulosten käsittely on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa tarkastelee liuoksen pH:n, 

 ionivahvuuden ja kalvon huokoskoon vaikutusta BSA:n ja LF:n erotukseen. 

 Keskimmäinen osa keskittyy kahteen erikoistapaukseen, jossa BSA:n LF:n 

 erotuskokeita tehtiin muita korkeammassa lämpötilassa ja paineessa. Viimeinen kappale 

 käsittelee β-Lg ja LF:n suodatuskokeita. 

9.1 BSA ja LF 

BSA:n ja LF:n erotuskokeet muodostavat laajimman kokonaisuuden. Suodatuksia tehtiin 

vaihtelevissa olosuhteissa ja eri suodatuskalvoilla. 

9.1.1 pH 

Liuoksen pH:lla huomattiin olevan erittäin suuri vaikutus suodatustuloksiin. Muutoin 

samoissa olosuhteissa, mutta eri pH:ssa tehtyjen suodatuskokeiden tulokset poikkesivat 

toisistaan selvästi. Erityisen hyvin tämä näkyy C100F –kalvolla tehdyistä kokeista, joiden 

tulokset ovat esitetty taulukossa 5.  

 
Taulukko 5 BSA:n ja LF:n erotus C100F –kalvolla: T = 25 °C, I = 1 mM, 
  cF  = 200 mg BSA/l + 200 mg LF/l,  v = 1 m/s (Re 2130). 

 
Permeaatti 

 
0.2 bar 

 
Permeaatti 0.3 bar   

pH 
 

cF 
mg/l c 

mg/l 
Läpäisy 

 % 
c 

 mg/l 
Läpäisy 

 % 

3.5 386.7 172.8 44.7 164.0 42.4 

5.0 376.7 154.8 41.1 156.0 41.4 

6.6 348.3 25.2 7.2 19.3 5.5 

8.7 361.7 14.5 4.0 35.9 9.9 
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Näin suurten erojen pääteltiin johtuvan proteiinien välillä vallitsevista sähköisistä 

vuorovaikutuksista ja kompleksien muodostuksesta. Molekyylien kytkeytymistä aiheutti 

BSA:n ja LF:n IEP:n sijainti kaukana toisistaan. Tällöin toisella proteiinilla oli vahva 

varaus silloin, kun toinen oli omassa IEP:ssään. Vahvan varauksen saanut proteiini reagoi 

herkästi muiden komponenttien kanssa. Myös aiemmissa tutkimuksissa [5] BSA:n ja LF:n 

välillä on havaittu voimakkaita vuorovaikutuksia. 

Parhaiten proteiineja suotautui kalvon läpi pH:ssa 3.5. Tämä johtuu siitä, että molemmat 

proteiinit ovat positiivisesti varautuneita, jolloin niiden välillä vallitsee sähköinen 

hylkimisvoima. Se vähentää proteiinien välistä kytkeytymistä, jolloin niiden läpäisy 

helpottuu.  

pH:ssa 8.7 BSA:lla on erittäin vahva negatiivinen varaus (varaus kasvaa sitä suuremmaksi 

mitä kauempana IEP:stä ollaan), jolloin se reagoi hanakasti LF:n positiivisesti 

varautuneiden osien kanssa ja molekyylit ovat osittain liittyneenä toisiinsa. Tällöin saanto 

jää pieneksi. 

Heran pH ei ollut optimaalinen yhdessäkään kokeessa, sillä tässä pH:ssa BSA:lla on 

negatiivinen varaus ja LF:llä positiivinen varaus (vetovoima). Nämä toisiinsa kytkeytyneet, 

suurikokoiset proteiinimolekyylit eivät pääse kalvon läpi ja tukkivat suodatuskalvon 

huokosia. Myös emulsion muodostusta oli havaittavissa. 

Läpäisyn lisäksi myös kalvon likaantuminen näytti olevan osittain riippuvaista pH:sta. 

Tämä hahmottuu parhaiten β-Lg:n ja LF:n erotuskokeista, joita on käsitelty kappaleessa 

9.3 (kuva 11, s. 23).  

9.1.2 Huokoskoko 

Kalvon muilla ominaisuuksilla (hydrofiilisyys, materiaali, huokoisuus) voi olla 

huokoskokoa merkittävämpi vaikutus proteiinien suotautumiseen. Tämä tuli näkyviin 

US100 ja C100F –kalvoilla tehdyissä kokeissa: US100 –kalvon selektiivisyys oli hyvä, 

C100F –kalvolla fraktioitumista ei tapahtunut. Valmistajan mukaan molempien kalvojen 

leikkauskoko on kuitenkin sama, 100 kg/mol. 
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Suurempi huokoskoko näytti parantavan LF:n suotautumista, sillä P150F –kalvolla 

(leikkauskoko 150 kg/mol) tehdyssä suodatuskokeessa läpäisy oli lähes 2-kertainen US100 

–kalvolla (leikkauskoko 100 kg/mol) tehtyihin suodatuskokeisiin verrattuna (taulukko 6). 

Tosin tässä tapauksessa myös kalvon muut ominaisuudet ja ionivahvuus voivat vaikuttaa 

tuloksiin, sillä P150F –kalvolla tehdyssä suodatuskokeessa käytettiin suurempaa 

ionivahvuutta. Suolat pienentävät hydraatiokerrosta proteiinin ympärillä, jolloin sen 

suotautuminen kalvon läpi helpottuu.  
 
 
Taulukko 6 LF:n erotus P150F ja US100 –kalvoilla pH:ssa 8.7. P150F –kalvon leikkauskoko on 
 US100 –kalvoa suurempi. Lisäksi P150F –kalvolla tehdyssä kokeessa käytettiin suurempaa 
 ionivahvuutta (I = 10 mM). T = 25 °C, cF  = 400 mg BSA/l + 400 mg LF/l,  v = 1 m/s 
 (Re 2130). 

Kalvo I 
mM 

Läpäisy  %, 
0.2 bar 

 

Läpäisy %, 
0.3 bar 

P150F 10 1,2 1,1 

US100 1 0.64 0.58 

 

9.1.3 Ionivahvuus 

Suorittamissamme kokeissa ainoastaan kolmessa käytettiin suurempaa ionivahvuutta 

(10 mM). Tällöin permeaattivuo oli muita huonompi. Tämä näkyy kuvasta 5, jossa on 

vertailtu permeaattivuon arvoja US100 ja P150F –kalvoilla. P150F –kalvolla tehdyssä 

suodatuskokeessa käytettiin suurempaa ionivahvuutta. 
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Kuva 5 Permeaattivuot US100 ja P150F –kalvoilla pH:ssa 5.0. P150F –kalvolla käytettiin ionivahvuutta 

10 mM ja US100 –kalvolla 1 mM. T = 25 °C, cF  = 400 mg BSA/l + 400 mg LF/l,  v = 1 m/s 

(Re 2130).  
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Etukäteen ajateltuna kalvon suuremman leikkauskoon tulisi parantaa proteiinien 

suotautumista. BSA:lla reaktio oli kuitenkin päinvastainen, sillä P150F -kalvolla tehdyssä 

suodatuskokeessa proteiinin läpäisy pieneni alle 1/3 US100 –kalvolla tehtyyn kokeeseen 

verrattuna (taulukko 7). Tämän perusteella suurempi ionivahvuus siis vähentäisi saantoa. 

Koska kokeita tehtiin vain muutama kappale, täydellistä johtopäätöstä ionivahvuuden 

vaikutusesta ei voida tehdä. Myös kalvon ominaisuudet (hydrofiilisyys, materiaali, 

huokoisuus) voivat vaikuttaa tulokseen. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että 

suurempi ionikonsentraatio lisäsi useimmissa tapauksissa rententiota, jos suodatus tehtiin 

proteiinin IEP:ssä [5].  

 

Taulukko 7 LF:n ja BSA:n erotus P150F ja US100 –kalvoilla. P50F –kalvolla tehdyssä  
 suodatuksessa käytettiin suurempaa ionivahvuutta. T = 25 °C, v = 1 m/s (Re 2130) 
 cF  = 400 mg BSA/l + 400 mg LF/l, pH 5.0. 

Kalvo Läpäisy %, 
0.2 bar 

 

Läpäisy %, 
0.3 bar  

P150F 3,5 4,0 

US100 13.0 13.8 

 

9.1.4 Vuo ja saanto 

Ultrasuodatuksessa permeaattivuo pyritään saamaan mahdollisimman suureksi, koska tällä 

on menetelmän kannattavuutta tarkasteltaessa suuri merkitys. Lisäksi saannon halutaan 

olevan mahdollisimman puhdasta, sillä se osoittaa erotusprosessin toimivuuden. 

Suurimmat permeaattivuon arvot saavutettiin C100F –kalvolla, US100 –kalvolla tulokset 

jäivät hivenen huonommiksi (kuva 6). Paine-ero 0.3 bar oli kaikilla kalvoilla 0.2 baaria 

parempi.  
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Kuva 6  Permeaattivuot C100F ja US100 –kalvoilla paine-erolla 0.3 bar. Kalvojen leikkauskoko on 
 sama, mutta materiaali ja ominaisuudet erilaiset. T = 25 °C, pH 5.0, I = 1mM  
 cF = 200 mg BSA/l + 200 mg LF/l, v = 1 m/s (Re 2130). 
 

Permeaattinäytteiden puhtaus selvittettiin HPLC –analyysein. Tulokset osoittivat, että 

C100F –kalvolla fraktioitumista ei tapahtunut. Sen sijaan US100 -kalvolla permeaatin 

puhtaus saatiin hyväksi, mutta saanto jäi melko vähäiseksi.  

Puhtaan liuotinvuon mittauksissa huomattiin, että C100F –kalvon likaantuminen oli erittäin 

vähäistä (kuva 7). Tätä selittää C100F –kalvon hydrofiilisyys, joka tunnetusti vähentää 

likaantumista. US100 ja P150F –kalvojen välillä ei huomattu suuria eroja liuotinvuon 

mittauksissa.   
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Kuva 7  Liuotinvuot C100F ja US100 –kalvoilla pH:ssa 5.0. T = 25 °C, v = 1 m/s (Re 2130),  

 cF = 200 mg BSA/l + 200 mg LF/l, I = 1 mM. 

9.2 Paine ja lämpötila  

Yhdessä kokeessa lämpötila oli 40ºC ja paine-ero tavallista korkeampi (0.2, 0.3, 0.5, 0.7 ja 

0.9 bar). Suodatusaika kussakin paineessa oli vain 20 minuuttia. Kokeisiin valittiin US100 

–kalvo ja pH säädettiin arvoon 5.0. 
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Mittaustuloksista (taulukko 8) oli nähtävissä, että proteiinien läpäisy kasvoi paineen 

kasvaessa. Positiivista oli, että kaikki tutkitut näytteet olivat puhdasta BSA:ta.  

  
Taulukko 8  BSA:n erotus LF:stä US100 –kalvolla pH:ssa 5.0. T = 40ºC,  

  cF = 200 mg BSA/l + 200 mg LF/l, v = 1m/s (Re 2130), I =1mM. 

Paine-ero 
bar 

Läpäisy 
% 

Permeaatin 
proteiinipitoisuus 

mg/l 
0.2 14.4 56.4 
0.3 13.6 59.7 
0.5 17.6 75.6 
0.7 22.8 91.8 
0.9 23.6 91.8 

 

Samalla ilmaantui haitallisia ilmiöitä. Korotettu lämpötila nopeutti proteiinien 

denaturoitumista, jonka seurauksena molekyylien hydrofobiset osat pääsivät liittymään 

yhteen (aggregaatio). Liuoksessa tämä havaittiin emulsion muodostumisena, joka nopeutti 

kalvon likaantumista. Toinen ongelma paljastuu kuvasta 8, josta nähdään, ettei 

permeaattivuo pysy ajan suhteen vakiona. Tämä johtuu kriittisen vuon arvon ylityksestä, 

joka sekin johtaa kalvon likaantumiseen.  
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Kuva  8  Vasemmalla:  permeaattivuot BSA :n erotuskokeessa US100 -kalvolla. cF = 200 mg BSA/l + 

200 mg LF /l, T=40ºC, v =1 m/s (Re 2130), I = 1mM, pH = 5.0. Kalvon likaantuminen näkyi 
puhtaan liuotinvuon mittauksissa (oikealla). 

 

 

Toisessa kokeessa tutkittiin pelkästään paineen vaikutusta tuloksiin. Mittaukset tehtiin 

normaalilämpötilassa (T=25ºC) ja pH:ssa 5.0. Tälläkin kertaa suodatinkalvoksi valittiin 

US100 -kalvo ja suodatusaika kussakin paineessa oli 30 minuuttia. Proteiinien 
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kokonaiskonsentraatio syöttöliuoksessa oli 400 mg/l ja liuottimen ionivahvuus oli 1 mM. 

Kokeiden tulokset ovat esitetty taulukossa 9. 
 

Taulukko 9  Proteiinien erotus US100 –kalvolla eri paineissa. Kaikki permeaatit olivat HPLC –analyysien 
 perusteella puhdasta BSA:ta 

Paine-ero 
bar 

Läpäisy 
% 

Permeaatin 
proteiinipitoisuus 

mg/l 
0.3 19.6 69,6 

0.5 21.3 72,9 

0.7 22.5 78,6 

 

Kuten edellisessäkin kokeessa, läpäisy kasvoi paineen kasvaessa ja permeaattiin saatiin 

erottumaan puhdasta BSA:ta. Parhaimmillaan läpäisy oli 0,7 bar paine-erolla. Tällöin myös 

proteiinivuo pysyi ajan suhteen hyvin vakiona. Edelliseen kokeeseen verrattuna myös 

kalvon likaantuminen oli selvästi vähäisempää (kuva 9). Näiden tulosten valossa paine-ero 

0.7 bar voisi olla lupaava tulevien kokeiden kannalta. Ensisijaisesti tulisi selvittää, 

kasvattaako korotettu paine proteiinien denaturoitumisen riskiä ja kalvon likaantumista 

matalampiin paineisiin verrattuna. Myös konsentraatiopolarisaation haittavaikutukset 

voivat lisääntyä korotetun paineen seurauksena. 
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Kuva 9 BSA:n erotus LF:stä US100 –kalvolla pH:ssa 5.0. T =25ºC, v = 1 m/s (Re 2130) I = 1mM, 

 cF = 200 mg BSA/l + 200 mgLF/l. 

 

Syöttöliuoksen proteiinikonsentraation pienentäminen puoleen vähensi 

konsentraatiopolarisaatiota ja proteiinien välistä kytkeytymistä. Tämä näkyi läpäisyn 

kasvuna. Esimerkiksi paine-erolla 0.3 bar tehdyn kokeen tulokset paranivat lähes 6 % 

aiempiin kokeisiin verrattuna, kun proteiinien syöttökonsentraatiota pienennettiin. Muutos 

havainnollistuu taulukosta 10, jossa on vertailtu kahden eri suodatuskokeen tuloksia. 

Olosuhteet näissä kokeissa olivat syöttökonsentraatiota lukuun ottamatta samat. 
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Taulukko 10  BSA:n erotus US100 –kalvolla paine-erolla 0.3 bar. T = 25ºC, pH 5.0, v = 1m/s (Re = 2130) 

 I = 1 mM. Permeaatit olivat molemmissa tapauksissa puhdasta BSA:ta. 

cF 
mg/l 

Läpäisy 

% 

Permeaatin proteiinipitoisuus 

mg/l 

733.3 13.8 101.1 

373.3 18.6 69.6 

 

 

9.3 β-Lg ja LF 

β-Lg ja LF:n erotuskokeissa olosuhteet olivat pH:ta lukuun ottamatta samat. Suodatukset 

tehtiin US100 –kalvolla ja laimeammassa ionivahvuudessa (I =1 mM).  

Kuten aiemmissakin kokeissa, proteiinien välinen kytkeytyminen ja sähköiset 

vuorovaikutukset vaikuttivat voimakkaasti tuloksiin. Permeaattivuossa ja proteiinien 

saannossa esiintyi suurta vaihtelua. Vuon muutokset näkyyvät kuvassa 10, jota 

tarkkailemalla nähdään, että suurimmat vuon arvot saavutettiin pH:ssa 4.5. Tällöin 

proteiinien välinen kytkeytyminen on vähäistä, koska molemmat proteiinit ovat 

positiivisesti varautuneita ja niiden välillä vallitsee sähköinen hylkimisvoima. 
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Kuva 10  Permeaattivuot β-Lg ja LF :n erotuskokeissa US100 -kalvolla eri pH :ssa. I =1mM, v = 

 1m/s, cF = 400 mg βLg/l + 400 mgLF/l  

 

Heran pH:ssa 6.6 tehtyjen suodatuskokeiden permeaattivuot ovat yllä olevassa kuvassa 

keskimmäisenä. Saanto jäi näissä olosuhteissa kuitenkin vähäiseksi, sillä proteiinien välillä 
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oli sähköinen vetovoima (β-Lg negatiivinen varaus, LF positiivinen varaus), joka sai 

proteiinit takertumaan toisiinsa ja vähensi täten suotautumista. Myös emulsion 

muodostusta oli havaittavissa. 

 

Yllättäen matalimmat vuon arvot olivat pH:ssa 5.6. Etukäteen ajateltuna pH:n 5.6 tuli olla 

suodatuksen kannalta hyvä olosuhde, sillä β-Lg on tässä pH:ssa dimeerinä (molekyylin 

koko pieni). Emulsion muodostus oli kuitenkin tässä pH:ssa niin voimakasta, että se 

vaikutti suotautumiseen enemmän kuin β-Lg:n muut ominaisuudet. Toisiinsa kytkeytyneet, 

suurikokoiset proteiinimolekyylit tukkivat suodatuskalvon huokoset, joka väistämättä johti 

vuon tippumiseen. Kalvon likaantuminen todettiin myös puhtaan liuotinvuon mittauksissa 

(kuva 11). pH:ssa 5.6 liuotinvuo tippui noin kuudesosaan ennen proteiinisuodatusta 

tehtyihin mittauksiin verrattuna.  
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Kuva 11. Liuoksen pH:n vaikutus US100 -kalvon likaantumiseen β-Lg:n ja LF:n suodatuksessa.  

Proteiinisaannot noudattivat vuon arvojen kanssa lähes samaa kaavaa. Parhaiten proteiineja 

suotautui pH:ssa 4.5, jossa myös vuon arvot olivat suurimmat. Tästä kokeesta on esitetty 

myös HPLC –analyyseissä saatu käyrägrammi liitteessä 1. Huonoin läpäisy oli heran 
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pH:ssa 6.6, jossa molemmissa paineissa vain reilu 3% syöttöliuoksen proteiineista 

suotautui kalvon läpi. Erotuskokeiden tulokset on esitetty taulukossa 11.  

Taulukko 11.  β-Lg:n ja LF:n erotus US100 –kalvolla. T= 25ºC, cF = 400 mg β-Lg/l + 400 mgLF/l,  
  v = 1m/s (Re 2130), I = 1 mM. Kaikissa tapauksissa permeaatti oli puhdasta β-Lg:a. 

Permeaatti 
 0.2 bar  Permeaatti  0.3 bar 

pH 
Läpäisy 

% 
c 

mg/l 
Läpäisy 

% 
c 

mg/l 
4.5 8.5 57.4 9.5 64.5 
5.6 6.1 34.9 4.2 23.7 
6.6 3.7 21.7 3.3 19.8 

 



 

 

25 
 

 
 

 

10  Johtopäätökset 

Työssä tutkittiin liuoksen pH:n, ionivahvuuden sekä kalvon huokoskoon vaikutusta BSA:n 

ja laktoferriinin erotukseen ultrasuodatuksella. Lisäksi työssä tehtiin muutama 

laktoferriinin ja β-laktoglobuliinin erotuskoe samoin periaattein.  

Liuoksen pH:lla näytti olevan erittäin suuri vaikutus suodatusprosessin onnistumiseen. 

Muutoin samoissa olosuhteissa, mutta eri pH:ssa tehtyjen suodatuskokeiden tulokset 

poikkesivat toisistaan selvästi. Erityisesti proteiinien välinen kytkeytyminen, emulsion 

muodostus sekä kalvon likaantuminen olivat voimakkaasti riippuvaisia liuoksen pH:sta. 

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa. 

Kalvon muilla ominaisuuksilla (hydrofiilisyys, huokoisuus, materiaali) voi olla 

huokoskokoa merkittävämpi vaikutus proteiinien suotautumiseen. Parhaiten tämä tuli 

näkyviin US100 –kalvolla ja C100F –kalvolla tehdyissä kokeissa: US100 –kalvon 

seletiivisyys oli hyvä, mutta saanto pieni, C100F –kalvolla fraktioitumista ei tapahtunut. 

Valmistajan mukaan molempien kalvojen leikkauskoko on kuitenkin sama, 100 kg/mol. 

Ionivahvuuden vaikutusten tutkiminen suodatustuloksiin jäi suoritetuissa kokeissa muiden 

muuttujien varjoon. Muutamassa suuremmassa ionivahvuudessa tehdyssä kokeessa saatiin 

huonompia suodatustuloksia kuin muissa kokeissa, mutta tällöin käytettiin myös eri kalvoa 

kuin muissa kokeissa. Näiden mittausten perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä 

ionivahvuuden vaikutuksesta suodatustuloksiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa proteiinin 

fraktioitumista ei voitu parantaa suolakonsentraatiolla, jos erotus tehtiin proteiinin IEP:ssä.  

Kokeiden parhaimmat tulokset saatiin US100 –kalvolla, pH:ssa 5,0 (BSA:n isoelektrinen 

piste) ja 1mM ionikonsentraatiossa. Näillä olosuhteilla permeaatin puhtaus saatiin hyväksi, 

mutta toisaalta saanto jäi pieneksi. Heran luonnollinen pH (6,6) ei ollut optimaalinen 

yhdessäkään kokeessa, sillä proteiinien välillä oli voimakkaita sähköisiä vuorovaikutuksia 

ja liuoksessa ilmeni emulsion muodostusta.  

Järkevien erotustulosten (saanto, puhtaus) aikaansaamiseksi kokeita olisi tehtävä 

lukumäärältään suurempi määrä ja niissä vaadittaisiin useampien muuttujien kuin kalvon 

huokoskoon, ionivahvuuden ja pH:n huomioon ottamista.  
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     LIITE 1  
 
     

 
 

HPLC –analyysillä mitattujen permeaatti- ja syöttönäytteiden absorbanssit. Musta käyrä 

kuvaa syöttönäytettä, jonka konsentraatio oli cF = 400 mg LF/l + 400 mg β-Lg/l. 

Suodatuskokeista saatu permeaattinäyte (punainen käyrä) on analyysien perusteella 

puhdasta β-Lg, sillä 14.3 minuutin kohdalla (LF) ei ole piikkiä. 


