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Abstract 

Reverse osmosis (RO) is the most growing technology for desalination of water. It is more energy efficient compared 

to thermal methods. Today almost 50 % of desalination plants uses RO as the method for water treatment. The product 

water or permeate of RO is very pure, almost ion-free water. Feed waters can as well be salty seawater or challenging 

industrial wastewater. 

This paper will discuss what the fouling of RO membranes means, how it can be identified and monitored, and what 

are the mechanisms behind it. The subject will be discussed starting from the theory of reverse osmosis and the impact 

of the feed water quality. In addition, the pretreatment methods and some other ways to prevent fouling are discussed. 

To conclude the principles of CIP-cleaning are discussed. This is done from the point of view of how the best results 

of cleaning are achievable. The information is based on literature and internet sources as well as the authors own 

experiences about reverse osmosis and challenges related to it. 

The impurities in the feed water cause membrane fouling, which is defined as blocking of the pores or the membrane 

surface. Fouling is one of the most important challenges and targets of development related to reverse osmosis. To 

avoid fouling feed waters must be pretreated before they are fed into reverse osmosis. Pretreatment methods can be 

divided into mechanical and chemical methods. Most developed mechanical pretreatment methods are membrane 

filtrations, such as ultrafiltration (UF). Chemical pretreatment can include for example pH adjustment and 

disinfection. Fouling of the membranes is also possible to prevent by using antiscalants that inhibit the formation of 

scales and for example by modifying the properties of the membrane surface. There are different ways to identify 

and analyze ongoing fouling, such as different microscopy methods. 

Fouling in RO can be divided into four categories. Those are 1) inorganic scaling, 2) particulate and colloidal fouling, 

3) biofouling and 4) organic fouling. All types of fouling cause a decrease in the performance of RO membranes. 

Fouling of the membranes can’t be avoided completely, so the membranes have to be regenerated by CIP-cleaning 

using chemicals. The cleaning procedure must be designed by the type of fouling occurred to optimize the restoration 

of decreased performance of the membranes. Cleaning is based on chemical reactions between the fouling layer and 

the cleaning chemicals. Acids can remove the inorganic salts while caustics can remove colloidal, biological and 

organic fouling. Selection of the right solution is of most importance but in addition the cleaning parameters such as 

concentration of the solution and flow velocity must be optimized. 
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1 JOHDANTO 

Käänteisosmoosi on prosessi, jossa poistetaan ulkoisen paineen avulla vedestä hyvin 

pienikokoisia epäpuhtauksia. Käänteisosmoosille löytyy teollisuudesta useita eri 

käyttökohteita, ja se soveltuu hyvin esimerkiksi suolanpoistoon merivedestä. Perinteisiin 

paljon energiaa kuluttaviin termisiin menetelmiin verrattuna käänteisosmoosi on erittäin 

kustannustehokas tapa tähän tarkoitukseen. Prosessia hyödynnetään kuitenkin myös 

prosessi- ja jätevesien käsittelyssä, jolloin erilaisia epäpuhtauksia voi syötteessä olla 

hyvin monia. (Greenlee et al. 2009, Fritzmann et al. 2006) 

Käänteisosmoosissa käytettävät suodatinkalvot likaantuvat ajan myötä muiden 

suodatinkalvojen tapaan. Likaantumisen aiheuttajat tulee selvittää, jotta kalvoille osataan 

laatia oikeanlaiset huoltotoimenpiteet. Huoltotoimet on tärkeää toteuttaa oikein, sillä näin 

vältytään kalvojen uusimisesta aiheutuvilta turhilta kustannuksilta. Väärin toteutettuna 

kalvojen vaihdosta ja ylimääräisistä huoltotoimista aiheutuvat kustannukset voivat kasvaa 

moninkertaisiksi. (Jiang et al. 2017) 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää, mitä käänteisosmoosi tarkoittaa ja 

milloin se soveltuu käytettäväksi erotusmenetelmänä vedenpuhdistuksessa. Lisäksi 

selvitetään suodatuksen asianmukainen käyttötapa syöteveden koostumuksesta riippuen. 

Tärkeimmät esikäsittelymenetelmät käydään myös läpi, sillä ne ovat olennaisia 

suodatinkalvojen likaantumisen ehkäisemisessä. Myöhemmin työssä keskitytään 

tarkemmin käänteisosmoosissa käytettävien kalvojen likaantumiseen sekä oikeanlaisten 

huoltotoimenpiteiden laatimiseen ja toteuttamiseen. Huoltotoimenpiteenä käytettävään 

CIP-pesuun ja siihen liittyviin periaatteisiin paneudutaan tarkemmin, minkä lisäksi 

pohditaan likaantumisen estämiskeinoja sekä vaihtoehtoisia huoltotoimenpiteitä.  

Aihe on valittu tekijän oman kokemuksen ja mielenkiinnon perusteella. Työ pohjautuu 

pääasiassa kirjallisuus- ja muihin internetlähteisiin sekä tekijän omaan kokemukseen 

käänteisosmoosista ja siihen liittyvistä haasteista.  
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2 KÄÄNTEISOSMOOSI 

2.1 Osmoosi 

Osmoosi eli FO (engl. forward osmosis) on elävissä soluissa tapahtuva prosessi, jossa 

neste siirtyy puoliläpäisevän kalvon läpi siten, että pitoisuuserot kalvon eri puolilla 

pyrkivät tasoittumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että aineensiirto tapahtuu nesteen 

diffuusioliikkeenä pienemmästä konsentraatiosta suurempaan päin eli laimeammasta 

liuoksesta väkevämpään (kuva 1). Puoliläpäisevä kalvo sisältää aukkoja, jotka päästävät 

pienet vesimolekyylit lävitseen, mutta pitävät veden sisältämät epäpuhtaudet, kuten 

kolloidiset partikkelit ja suuremmat ionit kalvon toisella puolella. Prosessi ei vaadi 

ulkoista painetta vaan pitoisuuserot tasoittuvat osmoottisen paineen π avulla. Osmoosille 

löytyy myös teollisuudesta joitakin käyttökohteita. (Cath et al. 2006) 

Kuva 1. Osmoosin (FO) ja käänteisosmoosin (RO) periaatteet (mukaillen Cath et al. 2006). 

2.2 Käänteisosmoosin teoriaa 

Käänteisosmoosi eli RO (engl. Reverse Osmosis) on nimensä mukaisesti osmoosille 

käänteinen prosessi. Siinä aineensiirron ajavana voimana hyödynnetään suurta ulkoista 

painetta, jolloin pitoisuuserot suodatinkalvon eri puolilla kasvavat. Aineensiirto tapahtuu 

siis väkevämmästä liuoksesta väkevämpään eli konsentraatiogradienttia vastaan (kuva 1). 

Näin tuotteena eli permeaattina saadaan puhdasta vettä ja jätteenä eli konsentraattina tai 

retentaattina saadaan konsentroitua suolaliuosta, joka syöteveden koostumuksesta 

riippuen sisältää paljon erilaisia epäpuhtauksia. (Fritzmann et al. 2006) 
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Käänteisosmoosilla on mahdollista saada hyvin puhdasta vettä, sillä ei-huokoisella RO-

suodatinkalvolla voidaan estää jopa luokkaa 0,1 nanometriä olevien molekyylien läpäisy. 

Tämä mahdollistaa monovalenttisten ionien, esimerkiksi ruokasuolan eli natriumkloridin 

(NaCl) erottelun vedestä ja näin käänteisosmoosin hyödyntämisen esimerkiksi 

juomakelpoisen veden valmistuksessa (Greenlee et al. 2009). Erotusaste suolojen 

poistossa käänteisosmoosilla on usein yli 99 %, testiolosuhteissa jopa 99,8 % (Reverberi 

ja Gorenflo 2007). Kehityksen myötä käänteisosmoosi onkin noussut kannattavaksi 

menetelmäksi suolanpoistossa merivedestä. Vuonna 2009 käänteisosmoosi vastasi 44 % 

koko maailman kapasiteetista suolanpoistossa vedestä. (Greenlee et al. 2009) 

Muut käytössä olevat menetelmät ovat termodynamiikkaan perustuvia ja näin ollen 

vaativat yleensä paljon enemmän energiaa verrattuna suodatukseen. Tavallisimmat 

menetelmät ovat monivaihe-flash eli MSF (engl. multi-stage flash) ja monivaihe-tislaus 

eli MED (engl. multi-effect distillation) (Fritzmann et al. 2006). Liitteessä 1 on esitetty 

erityyppisten membraanisuodattimien huokoskokoja ja esimerkkejä erikokoisista 

epäpuhtauksista, joita eri menetelmillä saadaan suodatettua. 

2.2.1 Tuotevirta eli permeaatti 

Käänteisosmoosista saatava tuotevirta eli permeaatti on erittäin puhdasta vettä. 

Tavallisesti käänteisosmoosissa käytettävät membraanit päästävät lävitse vain alle 0,1-1 

nm kokoiset molekyylit, joten permeaattiin jääneet epäpuhtaudet ovat näin ollen erittäin 

pienikokoisia. Erotus perustuu kuitenkin muista kalvoerotusmenetelmistä poiketen 

partikkelikoon sijaan konsentraatiogradienttiin ja sähköisiin voimiin, joten kalvojen 

ollessa ei-huokoisia, osa pienimmistä ioneista voi silti päästä permeaattiin. (Fritzmann et 

al. 2006) 

Tavallisimmin RO permeaattia käytetään juomavetenä. Permeaattia voidaan tarvittaessa 

myös jatkokäsitellä vielä puhtaammaksi yhdistämällä käänteisosmoosilinjastoon 

esimerkiksi ioninvaihtimet, jolloin vedestä saadaan poistettua käänteisosmoosikalvojen 

läpi päässeet pienimmätkin varautuneet hiukkaset. Ioninvaihdon läpi käynyttä vettä 

kutsutaan mm. demineralisoiduksi ja ultrapuhtaaksi vedeksi, jolloin sitä voidaan käyttää 

esimerkiksi lämpökattilan syöttövetenä. Käyttökohteita ultrapuhtaalle vedelle löytyy 

myös esimerkiksi puolijohdeteollisuudesta ja lääketeollisuudesta. Myös laboratorioissa 

tarvitaan demineralisoitua vettä. (Dow WPS 2017) 
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2.2.2 Jätevirta eli konsentraatti 

Suodatuksen jätevirtaa eli konsentraattia voidaan yleisesti kutsua konsentroiduksi 

suolaliuokseksi. Jätevirta voi kuitenkin suolojen lisäksi sisältää paljon muitakin 

epäpuhtauksia, kuten kolloidisia partikkeleita, mikrobeja sekä viruksia, orgaanisia 

molekyylejä ja esimerkiksi silikaatteja (SixOy). Jätevirtaa kutsutaan myös retentaatiksi ja 

rejektiksi. (Fritzmann et al. 2006) 

Tavallisesti käänteisosmoosissa ensimmäisen vaiheen konsentraattia pyritään 

puhdistamaan ainakin kerran uudelleen eli suodatinlinjat sisältävät toisen vaiheen 

(Lenntech 2001). Tällöin linjaston ensimmäistä osaa kutsutaan primääri- tai 

ensiöpuoleksi ja jälkimmäistä osaa sekundääri- tai toisiopuoleksi. Toisen vaiheen jätevesi 

on usein erotusprosessin lopullista jätettä, ja se tulee jatkokäsitellä tai hävittää 

asianmukaisesti. Rejektiä kuitenkin on joissakin tapauksissa mahdollista ottaa 

hyötykäyttöön, etenkin jos kyseessä on prosessiveden käsittely. Suomessa Terrafamen 

kaivoksella prosessiveden puhdistukseen käytetään käänteisosmoosia. Konsentraattiin 

jää paljon prosessille tärkeitä sulfaatti-ioneja (SO4
2-) ja mahdollisesti myös metalleja, 

minkä vuoksi käänteisosmoosin rejekti syötetään takaisin prosessin liuoskiertoon. 

(Terrafame 2017) 

2.3 Kalvojen rakenne ja toiminta 

Käänteisosmoosissa yleisimmin käytettävä kalvorakenne on SWM (engl. spiral wound 

membrane), joka koostuu kokonaisuudessaan kolmesta erilaisesta spiraalimaisesti 

päällekkäin kierretyistä kalvoista (kuva 2). Nämä kolme kalvoa ovat suodatinkalvo, 

spacer ja permeaatin kantajakalvo. Suodatinkalvo on ainoa, jossa itse erotusprosessi eli 

suodatus tapahtuu. Permeaatti kulkee suodatinkalvon läpi (aineensiirto kuvattu 

myöhemmin tässä kappaleessa), jonka jälkeen se lähtee virtaamaan polyesteristä 

valmistettua kantajakalvoa pitkin ja päätyy lopulta permeaatin keräysputkeen spiraalin 

keskelle. Spacer on verkkomainen, polypropyleenistä tehty kalvo, joka on nimensä 

mukaisesti ”luomassa tilaa” eli se on sijoitettu suodatinkalvo-kantajakalvo parien väliin. 

Tämä mahdollistaa syöteveden virtaamisen kalvojen välissä. Spiraalimaisella rakenteella 

saadaan käyttöön hyvin suuri suodatuspinta-ala pienellä fyysisellä laitekoolla. 

Suodatinmoduulit ovat muodoltaan putkimaisia ja ne sisältävät yleensä useampia 

kalvoelementtejä sijoitettuna peräkkäin. (Fritzmann et al. 2006) 
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Kuva 2. RO-suodatinmoduulin rakenne (Fritzmann et al. 2006). 

 

Itse suodatinkalvo on tavallisesti selluloosa-asetaatista eli CA:sta valmistettu 

asymmetrinen kalvo tai nykyään yleensä komposiittinen, kerroksittain polyesteristä, 

polysulfonista ja polyamidista (PA) valmistettu TFC-kalvo (engl. thin film composite) 

(kuva 3). Verkkomainen polyesterikalvo toimii tukirakenteena ja on 120-150 µm paksu. 

Huokoinen polyesterikerros ei yksinään riitä tukemaan ohutta suodatinkerrosta, joten 

välikerroksena toimii polysulfonista valmistettu, noin 40 µm paksu mikrohuokoinen 

kalvo. Ainoa suodattava kerros on päällimmäinen, paksuudeltaan noin 0.2 µm oleva 

selektiivinen polyamidikerros (Lee et al. 2010). Äärimmäisen ohuella suodattavalla 

kerroksella saavutetaan korkea permeabiliteetti (Ulbricht 2006). Nykyään suositaan 

komposiittikalvoja, sillä ne ovat kemiallisesti ja fysikaalisesti kestävämpiä ja niillä on 

muitakin huomattavia etuja verrattuna selluloosa-asetaatista valmistettuihin kalvoihin, 

kuten laajempi stabiilisuusalue eri pH:lla (TFC: pH 3-11 vs. CA: pH 4-5) ja korkeampi 

toleranssi bakteerien aiheuttamalle rapistumiselle. TFC-kalvot eivät myöskään ole alttiita 

hydrolyysille, kuten CA-kalvot (Fritzmann et al. 2006). Kalvomateriaaleihin, 

kalvotyyppeihin ja niiden ominaisuuksiin perehdytään tarkemmin kappaleissa 3 ja 4.  
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Kuva 3. Kolmikerroksisen, komposiittisen (TFC) suodatinkalvon rakenne (González-

Gago et al. 2015). 

 

Käänteisosmoosissa tapahtuvaa virtausta kutsutaan ristivirtaukseksi tai tangentiaaliseksi 

virtaukseksi (engl. cross-flow filtration). Tämä tarkoittaa sitä, että syötteestä erottuvat 

permeaatti ja konsentraatti virtaavat toisiaan nähden kohtisuoraan (kuva 4). 

Ristivirtauksella suodatuksesta saadaan osittain itseään jatkuvasti elvyttävä prosessi, sillä 

kohtisuoraan toisiaan vastaan kulkevat virtaukset irroittavat kalvopinnoilta 

epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat kalvojen likaantumista. (Dow WPS 2017) 

 

 

 

 

Kuva 4. Tangentiaalisen virtauksen (cross-flow) periaate suodatuksessa (mukaillen Dow 

WPS 2017). 

 

Veden aineensiirto suodatinkalvon läpi permeaattiputkeen tapahtuu kolmessa vaiheessa: 

aluksi vesimolekyyli absorboituu kalvon pinnalle. Tämän jälkeen konsentraatiogradientin 

ajamana vesimolekyyli diffusoituu kalvon kerrosten läpi permeaattivirtauksen puoleiselle 

pinnalle. Viimeisenä tapahtuu desorptio, jossa vesimolekyyli irtoaa suodatinkalvon 

pinnasta ja liittyy permeaattivirtaukseen. Prosessissa tapahtuvan aineensiirron ja 

virtausten mallintamiseen ja simulointiin on olemassa useita eri malleja, joista yleisimmin 
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tunnettu on SDM (engl. solution diffusion model) eli liuos-diffuusio malli (Fritzmann et 

al. 2007). Polyamidista koostuva kalvo sisältää polaaristen ryhmien takia paikallisia 

dipoleja, minkä vuoksi suolojen (ionien) erotus RO-kalvoilla on mahdollista. (Greenlee 

et al. 2009) 

2.4 Laitteisto ja sen toiminta 

Käänteisosmoosi ja käytettävä laitteisto voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, ja 

konfiguraatioita prosessille voidaan suunnitella tarpeen mukaan yksivaiheisesta 

suodatuksesta hyvinkin monimutkaisiin ratkaisuihin päätyen. Kuitenkin suodatuksen 

pääkomponentit säilyvät samana. Yksinkertaisen kaksivaiheisen käänteisosmoosin 

prosessikaavio on kuvan 5 mukainen. 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Kaksivaiheisen käänteisosmoosin prosessikaavio (mukaillen Lenntech 2001). 

 

Käänteisosmoosiin vaadittava laitteisto koostuu aina vähintään seuraavista 

pääkomponenteista (Lenntech 2001): 

 esisuodattimet 

 RO-suodatinmoduulit 

 paineenkorotuspumput 

 antiskalantin eli kiteytymisenestoaineen syöttölaitteisto 

 putkistot ja venttiilit 

 anturit ja muut instrumentit 

 CIP (Clean in Place)-pesulaitteisto. 
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Näiden pääkomponenttien lisäksi suurempien epäpuhtauksien poistoon vaaditaan 

mekaanisia sekä kemiallisia esikäsittelymenetelmiä, ennen kuin vesi syötetään 

käänteisosmoosiin. Esikäsittelynä käytetään tapauksesta riippuen esimerkiksi 

hiekkasuodattimia, mikro-, ultra- tai nanosuodattimia tai jotakin kemiallista 

erotusmenetelmää, kuten aktiivihiilisuodatusta. Lisäksi esikäsittelyssä syöteveden pH 

tulee säätää optimaaliseksi RO-kalvojen suhteen (Fritzmann et al. 2006). Esikäsittelystä 

kerrotaan tarkemmin kappaleessa 3.  

2.4.1 Esisuodattimet 

Esikäsittelystä jääneet sekä putkistoista ja muista laitteista irronneet epäpuhtaudet voivat 

edelleen olla liian suuria syötettäväksi suoraan RO-kalvoille, sillä kalvot likaantuvat 

tällöin hyvin nopeasti. Tämän vuoksi viimeisenä vaiheena ennen varsinaisia RO-

moduuleja vesi ajetaan vaihdettavien panossuodattimien läpi. Näiden esisuodattimien 

huokoskoko on yleensä 1-10 µm. (Greenlee et al. 2009) 

2.4.2 RO-suodatinmoduulit 

Suodatinmoduulit koostuvat kalvorakenteen suojaksi valmistetusta paineen ja 

kemikaalinkestävästä suojakuoresta ja sen sisään sijoitetuista kalvoelementeistä. Kuoren 

tulee olla vesitiivis ja kestää tiiviinä suurta painetta; käytettäessä merivettä syötteenä 

prosessin operointipaine on yleensä jopa 55–68 baria ja muulloinkin yleensä vähintään 

10 baria (Fritzmann et al. 2006). CIP-pesua varten kalvopinnoille syötetään kemikaaleja, 

kuten happoja ja emäksiä, minkä takia suojakuoren tulee olla stabiili laajalla pH-alueella. 

Yleisin käytössä oleva materiaali suojakuorelle on lasikuitu, sillä metallit ovat alttiimpia 

korroosiolle. (Dow WPS 2017) 

Suodatinmoduulit kootaan kennoiksi, jotka voivat olla esimerkiksi yksi- tai 

kaksivaiheisia. Yksivaiheisessa ratkaisussa moduulit liitetään toisiinsa rinnakkain ja saatu 

konsentraatti on prosessin lopullista jätettä. Kaksivaiheisessa ratkaisussa taas kennosto 

koostuu primääri- ja sekundääriosista. Tässä primääripuolen konsentraatti toimii 

sekundääripuolen syötteenä eli se suodatetaan uudelleen (kuva 4). Sekundääripuolen 

konsentraatti on prosessin lopullista jätettä. Näiden yksinkertaisten ratkaisujen lisäksi 

suodatuksesta voidaan laatia monivaiheinen, ja jätevirtoja voidaan jatkokäsitellä useilla 

eri tavoilla. (Greenlee et al. 2009) 
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2.4.3 Paineenkorotuspumput 

Käänteisosmoosi perustuu ulkoisen paineen luomaan gradienttiin, ja syötteen 

hydrostaattisen paineen tulee siis voittaa konsentraatin osmoottinen paine, jotta erotus 

tapahtuu. Kalvojen erittäin pienten huokoskokojen sekä konsentraatiogradientin 

aiheuttaman suuren osmoottisen paineen vuoksi suodatus vaatii korkean paineen. Tätä 

varten laitteistoon kuuluu aina yksi tai useampia paineenkorotuspumppuja. Kyseiset 

pumput sijoitetaan kennostoon esisuodattimien jälkeen ennen varsinaisia 

suodatinmoduuleja. (Greenlee et al. 2009) 

Kehittyneemmissä ratkaisuissa syöteveden virtausta ei kokonaisuudessaan ajeta 

korkeapainepumppujen läpi vaan osa tarvittavasta paineesta saadaan otettua talteen 

jätevirtauksesta. Tämä ERD-systeemi (engl. energy recovering device) voidaan toteuttaa 

mm. Peltonin pyörän tai tietynlaisen turboahdin-systeemin avulla. Energian talteenotto-

systeemin käyttö on erittäin hyödyllistä, sillä suurin osa käänteisosmoosin 

energiatarpeesta kuluu nimenomaan syöteveden paineen korotukseen. Jätevirran paineen 

talteenottoaste em. systeemeillä on jopa 96-98 % (Fritzmann et al. 2006). Kyseisiin 

menetelmiin ei työn rajauksen vuoksi keskitytä enempää.  

2.4.4 Antiskalantin syöttölaitteisto 

Eräs ongelmia aiheuttava tekijä käänteisosmoosissa on epäpuhtauksien saostuminen 

kalvopinnoille. Saostuminen johtuu suolojen, kuten kalsiumkarbonaatin (CaCO3) 

”supersaturoitumisesta” kalvopintojen läheisyydessä. Tämä on eräs likaantumisen muoto, 

joka aiheuttaa kalvopaine-erojen kasvua ja näin ollen virtauksen heikentymistä kalvon läpi 

(Fritzmann et al. 2006). Aiheeseen perehdytään tarkemmin kappaleessa 4. 

Antiskalantti on aine, joka ehkäisee edellä mainittujen saostumien syntymistä. 

Käänteisosmoosi vaatii aina antiskalantin syötön syöteveden sekaan. Laitteisto koostuu 

antiskalanttisäiliöstä, pumpuista ja putkistoista sekä vaadittavasta automaatiosta ja 

mittauksista. Eri antiskalanttikemikaaleja on käytössä hyvin useita, ja yhdisteet ovat 

yleensä patentoituja, synteettisiä orgaanisia polymeerejä, kuten polyakrylaatteja. Oikea 

kemikaali tulee aina valita tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. syöteveden 

epäpuhtaudet, kalvomateriaali ja mahdolliset reaktiot muiden käytettävien kemikaalien 

kuten koagulantin kanssa. (Hydranautics 2013) 
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2.4.5 Anturit ja muut instrumentit 

Käänteisosmoosin kunnollinen ajotapa vaatii aina joidenkin mitattavien suureiden 

seuraamista ja säätämistä. Painemittaukset tarvitaan syötteestä, permeaatista sekä 

konsentraatista. Syötteen painemittaus voi olla kytkettynä säätöpiirissä, jolloin syötteen 

painetta säädetään paineenkorotuspumppujen kierrosnopeutta säätämällä. Permeaatin ja 

konsentraatin painemittauksien erotuksena saadaan kalvopaine-ero, joka kertoo suoraan 

kalvojen likaantumisesta, ja sen avulla voidaan todeta kalvojen huoltotarve. Lämpötilaa 

tulee mitata syötteestä, sillä kalvoilla on tietty lämpötilatoleranssi. Virtausmittaus on 

tarpeellinen syötteelle, permeaatille ja konsentraatille. Sähkönjohtavuus on eräs 

permeaatin laadusta ja suodatuksen onnistumisesta kertova suure. Sitä voidaan vertailun 

ja muutosten seurannan vuoksi mitata myös syötteestä. pH-mittaus on usein tarpeellinen 

syötevedestä ja permeaatista. Muita mittauksia ja säätöjä käytetään tapauskohtaisesti. 

(Siemens 2016, Puretec 2017) 

2.4.6 CIP-pesulaitteisto 

Käänteisosmoosikalvojen elvyttäminen toteutetaan yleisesti CIP- eli Clean In Place-

tekniikkaa hyödyntämällä. Siinä kalvoilla kierrätetään pesuliuosta, joka sisältää 

likaantumista poistavaa kemikaalia. Tämä vaatii CIP-laitteiston rakentamisen RO-

kennojen välittömään läheisyyteen. Pesulaitteisto koostuu vähintään yhdestä pesuliuos-

säiliöstä lämmittimellä, syöttöpumpusta, kertakäyttöisistä panossuodattimista sekä 

putkistoista ja venttiileistä. Lisäksi tarvitaan mittaukset kiertävän liuoksen paineesta, 

virtauksesta, lämpötilasta ja pH:sta. (Hydranautics 2017) 

Pesussa käytettävät kemikaalit ovat happoja (esim. suolahappo HCl) ja emäksiä (esim. 

natriumhydroksidi NaOH), eli pesuliuoksen pH vaihtelee välillä 1-13, minkä vuoksi 

kaikkien säiliöiden, putkistojen sekä instrumenttien tulee olla kemikaalinkestäviä. Säiliön 

materiaalina voi olla esimerkiksi polypropyleeni tai lasikuidulla vahvistettu muovi (Dow 

WPS 2017). Pesulaitteistosta voidaan pienen kapasiteetin suodatuslaitoksissa tehdä 

siirrettävä, manuaalinen malli. Suuremmalla laitekoolla voi olla järkevämpää tai jopa 

pakollista rakentaa pesulaitteistosta osittain automaattinen, tietokoneelta 

automaatiojärjestelmästä ohjattava malli. CIP-pesuun perehdytään tarkemmin 

kappaleessa 5. 
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2.5 Käänteisosmoosi teollisuudessa 

Teollisuudessa käänteisosmoosi on nostamassa suosiotaan ja kapasiteetti maailmalla 

kasvaa jatkuvasti. Teknologian kehittyessä suolanpoiston kapasiteetti on lähtenyt 

eksponentiaaliseen kasvuun (kuva 6). Greenleen et al. mukaan vuonna 2009 maailmassa 

oli yli 15 000 suolanpoistoon käytettävää vesienkäsittelylaitosta, joista hieman alle 50 % 

oli käänteisosmoosilaitoksia. IDA:n (engl. International Desalination Administration) 

mukaan suolanpoistolaitoksia oli vuoden 2015 kesäkuussa 18 426 kappaletta. Tämä 

tarkoittaa tuotantomääränä 86,8 miljoonaa kuutiometriä päivässä (m3/d), kun taas ennen 

1980-lukua kapasiteetti oli alle 5 milj. m3/d. (IDA 2015, Greenlee et al. 2009, Gleick 

2006) 

 

Kuva 6. Suolanpoiston kapasiteetti globaalisti vuodesta 1945 alkaen (vas.) (Gleick 

2006) ja eri menetelmien osuudet kapasiteetista vuonna 2009 (oik.) (Murakami 1995). 

 

Suurin yksittäinen sovellus käänteisosmoosille on juomaveden valmistaminen 

merivesistä ja murtovesistä (Greenlee et al. 2009). Suomessa käänteisosmoosia 

hyödynnetään Terrafamen kaivoksella Sotkamossa, jossa sitä käytetään laitoksen 

loppuneutraloinnista saapuvan prosessiveden puhdistamiseen. Käänteisosmoosi 

mahdollistaa kaivoksella prosessiveden suljetun liuoskierron (Terrafame 2017). 

Käänteisosmoosia sovelletaan elintarviketeollisuudessa uutena menetelmänä vesien 

puhdistukseen (Vourch et al. 2007). Tekstiiliteollisuudessa käänteisosmoosi on käytössä 

jätevesien puhdistuksessa (Ciardelli et al. 2001). Käänteisosmoosia on hyödynnetty 

veden- ja jätevedenpuhdistuksessa jo kymmeniä vuosia useilla muillakin teollisuuden 

aloilla. (Slater et al. 1983) 
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3 SYÖTEVEDEN LAADUN VAIKUTUS 

KÄÄNTEISOSMOOSIIN 

3.1 Syötevesi ja epäpuhtaudet 

Käänteisosmoosissa tarvittava laitteisto ja prosessin ajotapa tulee aina suunnitella sen 

mukaan, minkälaista raaka-ainetta eli syötevettä käytetään. Yleisimmät puhdistettavat 

vedet ovat merivesi ja murtovesi (Greenlee et al. 2009) sekä eri teollisuuden alojen 

prosessi- ja jätevedet (Judd ja Jefferson 2003, Madaeni et al. 2010). Epäpuhtauksien laatu 

ja määrä vaikuttavat mm. käänteisosmoosissa käytettävään paineeseen, antiskalantin 

syöttöön, esikäsittelyn valintaan sekä kalvojen likaantumiseen ja huoltomenetelmän 

optimoimiseen.  

Merivesi on hyvin suolaista vettä, ja se sisältää tavallisesti enemmän epäpuhtauksia, 

kuten metalleja ja muita ioneja, kuin murtovesi. Erityisesti natriumin (Na+) ja kloorin   

(Cl-) pitoisuudet (natriumkloridi eli ruokasuola, NaCl), magnesiumin (Mg2+), kalsiumin 

(Ca2+) pitoisuudet sekä liuenneiden kiintoaineiden pitoisuus (TDS engl. total dissolved 

solids) ovat merivedessä korkeita (taulukko 1). Kuitenkin useimpien ionien pitoisuuksien 

suhde kiintoainepitoisuuteen on murtovedessä korkeampi kuin merivedessä. DOC-

lukema (engl. dissolved organic carbon), joka kuvaa liuenneiden hiiliyhdisteiden määrää, 

on suurin piirtein sama niin merivedessä kuin murtovedessä. (Greenlee et al. 2009) 

Prosessivesiä käsiteltäessä epäpuhtaudet voivat olla lähes mitä tahansa ja niidet 

pitoisuudet vaihtelevat riippuen prosessista. Syöteveden sisältämät epäpuhtaudet ja 

niiden pitoisuudet vaihtelevat aina myös esimerkiksi eri murtovesissä, kuten huomataan 

vertailtaessa kahdesta eri paikasta otettuja näytteitä (taulukko 1). Murtovesissä TDS-

lukema vaihtelee tavallisesti välillä 1 000-10 000 mg/l. Merivesissä TDS-lukema on 

tavallisesti välillä 35 000-45 000 mg/l. Käytettävä syötevesi on siis analysoitava tarkasti 

prosessisuunnittelua ja optimointia varten (Greenlee et al. 2009). Lisäksi esimerkiksi 

DOC-lukema vaikuttaa suoraan metallien liukoisuuteen, ja kyseinen luku voi ajan myötä 

muuttua (Garcés et al. 2008). Tämän vuoksi säännöllisin väliajoin on syytä analysoida 

syötevesi uudestaan, sillä eri epäpuhtauksien pitoisuudet voivat ajan kuluessa vaihdella 

olosuhteiden mukaan.  
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Taulukko 1. Meri- ja murtovesien sisältämien epäpuhtauksien vertailutaulukko (Greenlee 

et al. 2009) 

Komponentti Välimeri, pintavesi 

Toulon, Ranska 

(mg/l) 

Murtovesi/pohjavesi 

Port Hueneme, USA 

CA (mg/l) 

Murtovesi/pohjavesi 

Martin County, 

USA FL (mg/l) 

Ca2+ 440-670 175 179 

Mg2+ 1 400-1 550 58 132 

Ba2+ 0.010 <0.10 0,06 

Sr2+ 5-7,5 - 26,4 

B 4.9-5,3 - - 

Na+ 12 000 170 905 

Cl- 21 000-23 000 72 1867 

SO4
2-

 2 400-2 670 670 384 

HCO3
-
 120-142 260 146 

TDS 38 000-40 000 1320 3664 

DOC <2 - 1,4 

 

Tärkeä huomioon otettava epäpuhtaus etenkin juomavettä valmistettaessa on boori, jonka 

pitoisuudelle on asetettu tarkat rajat juomaveden laatustandardeissa (0,4-1,0 mg/l) 

(Glueckstern, Priel 2003). Boorin erotusasteeseen vaikuttaa vahvasti syöteveden pH, sillä 

neutraalilla alueella eli pH:n ollessa noin 7, saadaan poistettua vain 75–80 % veden 

sisältämästä boorista. Kuitenkin kun pH nostetaan 11:een, boorin erotusaste nousee jopa 

98–99 %:n. Toisaalta pH:n nostaminen lisää suolojen, kuten kalsiumkarbonaatin ja 

magnesiumhydroksidin (Mg(OH)2) kiteytymistä suodatinkalvoille (Glueckstern ja Priel 

2003). Tämän ehkäisemiseksi suodatinlinjastosta voidaan laatia kaksivaiheinen: 1. vaihe 

matalalla pH:lla suolojen poistamiseksi ja 2. vaihe korkealla pH:lla boorin poistamiseksi 

(Greenlee et al. 2009). Toinen vaihtoehto on edistyneemmän antiskalanttikemikaalin 

käyttö, mikä mahdollistaa korkeamman pH:n käyttämisen yhden vaiheen 

käänteisosmoosissa. (Glueckstern ja Priel 2003) 
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3.2 Esikäsittely 

Kalvojen likaantumisen ehkäisemiseksi ja edelleen prosessin suorituskyvyn optimointia 

sekä kustannusten minimointia varten käänteisosmoosi vaatii aina syöteveden 

esikäsittelyn (kuva 7) (Jamaly 2014). Meriveden sisältäessä murtovettä enemmän 

epäpuhtauksia, esikäsittelymenetelmät ovat sen tapauksessa usein monivaiheisempia. 

Tavallisimpia esikäsittelymenetelmiä ovat koagulaatio ja flokkulaatio, hiekkasuodatus 

(MMF), membraanisuodatukset (esim. UF), aktiivihiilisuodatus, desinfiointi sekä pH:n 

säätö (Greenlee et al. 2009, Morenski 1992). Esikäsittelyllä pyritään pääasiassa 

poistamaan vedestä kiintoaineet ja kolloidit sekä orgaaniset ja biologiset epäpuhtaudet, 

jotta niiden aiheuttama likaantuminen RO-kalvoilla saadaan minimoitua. (Isaias 2001) 

 

Kuva 7. Tyypillinen RO-prosessikaavio raakavedestä jälkikäsittelyyn (mukaillen Jiang 

et al. 2016). 

3.2.1 Koagulaatio ja flokkulaatio 

Koagulantin syötöllä pyritään pääasiassa poistamaan vedestä suurempia epäpuhtauksia, 

kuten kolloidisia partikkeleita sekä muita kiintoaineita, ja se toimii usein esivaiheena 

MMF:lle (engl. multi-media filtration) eli hiekkasuodatukselle. Tavallisesti negatiivisesti 

varautuneet partikkelit hylkivät toisiaan. Koagulantit ovat yleensä pieniä, positiivisesti 

varautuneita epäorgaanisia molekyylejä (esim. FeCl3 tai Al2(SO4)3) tai kationisia, pienen 

molekyylipainon orgaanisia polymeerejä (esim. polyamiineja). Koagulanttien toiminta 

perustuu varausten neutralointiin: negatiivisesti varautuneet epäpuhtauspartikkelit 

hylkivät toisiaan, joten varausten neutraloituessa ne pääsevät lähelle toisiaan ja 

muodostavat flokkeja. Nämä epäpuhtauskasaumat eli flokit ovat helposti eroteltavissa 

vedestä laskeuttamalla tai suodattamalla. (Greenlee et al. 2009, Morenski 1992)  
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Flokkulantit toimivat lähes vastaavalla tavalla, ja ne ovat yleensä suuren molekyylipainon 

anionisia polymeereja. Flokkulointi on tarpeen veden SDI-lukeman (engl. silt density 

index) ollessa >10, ja sitä voidaan käyttää yhdessä koagulaation kanssa.  (Greenlee et al. 

2009, Morenski 1992) 

3.2.2 Hiekkasuodatus 

Hiekkasuodatuksessa eli MMF:ssä (engl. multi-media filtration) vesi ajetaan suodattavan, 

tavallisesti kolmikerroksisen, hiekkapatjan läpi yleensä paineistetussa säiliössä. 

Syöteveden sameutta saadaan näin laskettua eli veden NTU-lukua pienennettyä jopa 

arvoon 0,1 (Bonnelye et al. 2004). Menetelmää voidaan käyttää koaguloinnin kanssa in-

line-systeeminä, jolloin koagulantti syötetään veteen suoraan ennen hiekkasuodatusta. 

Tämä kasvattaa suodatettavien epäpuhtauksien partikkelikokoa, ja näin parantaa MMF:n 

tuoteveden laatua sekä sen tehokkuutta esikäsittelyssä. (Greenlee et al. 2009) 

3.2.3 Membraanisuodatus 

Nykyaikaisempia ja koko ajan suosiotaan kasvattavia esikäsittelymenetelmiä 

käänteisosmoosille ovat kalvojen huokoskoon perusteella luokiteltavat 

membraanierotusmenetelmät, joita ovat mikrosuodatus (<1,0 µm), ultrasuodatus (<0,01 

µm) ja nanosuodatus (<0,001 µm). Mikrosuodatuksella eli MF:llä vedestä saadaan 

poistettua mm. kolloidiset partikkelit ja bakteerit. Ultrasuodatuksella eli UF:llä saadaan 

edelleen poistettua virukset ja suuremmat molekyylit, kuten proteiinit. Nanosuodatuksella 

eli NF:llä on jo mahdollista suodattaa suurempikokoisten ionien muodostamia suoloja 

(liite 1). Näistä ultrasuodatuksella saadaan paras suhde epäpuhtauksien erotuksen ja 

permeaatin virtauksen välille, ja se onkin tähän tarkoitukseen suosituin. Sen kanssa 

yhdessä on mahdollista käyttää koagulointia, joka myös vähentää UF-kalvojen 

likaantumista. (Greenlee et al. 2009) 

Perinteisempiin menetelmiin verrattuna membraanisuodatukset ovat erotusasteeltaan 

parempia (SDI<2, NTU<0,05), mahdollistavat suuremman permeaattivirtauksen, vähentävät 

RO-kalvojen huoltotarvetta. Näin membraanisuodatukset lisäävät RO-kalvojen elinikää, 

mikä alentaa kustannuksia. Tämä alentaa käänteisosmoosin kokonaisinvestointikustannuksia 

ja kasvattaa sen kilpailukykyä. Toisaalta nämäkin kalvot likaantuvat ja siten vaativat 

huoltotoimenpiteitä, kuten automatisoidun vastavirtahuuhtelun. Kalvojen elinkaari on 

tavallisesti 5-10 vuotta, jonka jälkeen ne tulee uusia. (Greenlee et al. 2009) 
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3.2.4 Aktiivihiilisuodatus 

Aktiivihiilisuodatusta voidaan käyttää esimerkiksi yhdessä ultrasuodatuksen kanssa 

esikäsittelyssä. Ultrasuodatuksella ei saada poistettua syötevedestä liuenneita orgaanisia 

yhdisteitä (esim. sokerit ja proteiinit), koska ne ovat kalvon huokosia pienempiä ja 

pääsevät siten permeaattiin. Aktivoidut hiiligranulit hyödyntävät adsorptiota ja sitovat 

kyseiset yhdisteet pinnoilleen, joten DOC-lukua saadaan näin laskettua ennen veden 

syöttämistä käänteisosmoosiin (Monnot et al. 2016). Aktiivihiili pelkistää klooria, joten 

sitä käytetään myös ylimääräisen kloorin poistamiseen vedestä (Hydranautics 2013). Hiili 

pelkistää klooria reaktioyhtälön 1 mukaisesti (Fritzmann et al. 2006) 

                                            𝐶 + 2𝐶𝑙2+2𝐻2𝑂 → 4𝐻𝐶𝑙 + 𝐶𝑂2                                        (1) 

3.2.5 Desinfiointi 

Veden desinfiointi toteutetaan syöttämällä veteen vahvaa oksidanttia, kuten klooria (mm. 

natriumhypokloriittina (NaClO)) tai esimerkiksi kaliumpermanganaattia (KMnO4). 

Desinfiointikemikaalin tarkoitus on tuhota vedestä mm. mikrobeja ja estää biologisen 

kasvuston (biofilmi) syntymistä RO-kalvoilla ja muualla laitteistossa (Greenlee et al. 

2009, Morenski 1992). Polyamidikalvot ovat herkkiä kloorille, joka voikin aiheuttaa 

niiden rapistumista tai tuhoutumisen. Sen vuoksi kloori tulee poistaa RO:n syötevedestä 

esimerkiksi edellisessä kappaleessa kuvatulla aktiivihiilisuodatuksella tai pelkistämällä 

sopivalla kemikaalilla, kuten natriumbisulfiitilla (NaHSO3) (Hydranautics 2013). 

NaHSO3:sta ja hypokloriitista (HOCl) syntyy natriumsulfaattia (Na2SO4), suolahappoa 

(HCl) ja rikkihappoa (H2SO4) (reaktioyhtälö 2). (Fritzmann et al. 2006) 

                               2𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3 + 2𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝐻2𝑆𝑂4 + 2𝐻𝐶𝑙 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4                         (2) 

3.2.6 pH:n säätö 

pH:n säätö käänteisosmoosille optimaaliseksi toteutetaan syöttämällä happoa tai emästä 

veteen ennen syöttöä RO-kalvoille. pH:n laskemisella pyritään pääasiassa estämään 

kalsiumkarbonaatin kiteytymistä. pH:n nostamisella taas pyritään joissakin tapauksissa 

alentamaan metallien, kuten raudan (Fe), mangaanin (Mn) sekä kalsiumkarbonaatin 

(CaCO3) liukoisuutta veteen. Silikan liukoisuus ja erotusaste paranevat pH:ta 

nostettaessa. pH:n nostaminen ehkäisee myös orgaanista ja biologista likaantumista 

(Hydranautics 2013). Lisäksi pH vaikuttaa suodatinkalvon toimintaan: kalvon 
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pintavaraus kasvaa, kun pH nousee, minkä vuoksi eri merkkisten varausten sekä 

esimerkiksi monovalenttisten ja divalenttisten ionien erotusaste vaihtelee pH:n mukaan. 

(Hoang et al. 2010)  

Sellaisessa käänteisosmoosilinjastojen kokoonpanossa, joissa suodatus toteutetaan ensin 

matalalla pH:lla suolojen poistamiseksi, ja sen jälkeen pH:ta nostetaan esimerkiksi boorin 

tai orgaanisten epäpuhtauksien poistamiseksi (Glueckstern ja Priel 2003), 

emäskemikaalin syöttö tulee tasojen väliin eli ensimmäisen tason permeaattiin. 

Tavallisimmin käytettävät hapot ovat suolahappo (HCl) sekä rikkihappo (H2SO4), joista 

rikkihappoa sen edullisuuden vuoksi käytetään enemmän. Lisäksi kloridi-ioni pääsee 

sulfaatti-ionia helpommin RO-kalvon läpi permeaattiin. Toisaalta rikkihapon syöttö 

nostaa SO4
2--pitoisuutta, ja siten edistää sulfaattisaostumien muodostumista. 

Tavallisimmin käytettävä emäs on sen edullisuuden, saatavuuden ja vesiliukoisuuden 

vuoksi natriumhydroksidi (NaOH). (Hydranautics 2013) 

3.3 Laadun parametrit 

3.3.1 Syöteveden laatu 

Syötevedelle tehtävässä vesianalyysissä tulee tavallisesti tutkia ainakin seuraavat 

parametrit: lämpötila [˚C], pH, sähkönjohtavuus [mS/cm], sameus eli NTU, SDI [%/min], 

alkaliniteetti [CaCO3 mg/l], kovuus [CaCO3 mg/l], kiintoainepitoisuus eli TDS [g/l] ja 

jokin biologisen kasvuston määrää kuvaava luku esimerkiksi yksikössä [solua/ml] sekä 

orgaanisille esimerkiksi DOC [mg/l] (Bonnelye et al. 2004). Näiden lisäksi on olemassa 

useita eri vedenlaadusta kertovia tunnuslukuja, joita käydään myös seuraavaksi läpi. 

Syöteveden laadun ja sen likaantumispotentiaalin ilmaisemiseen on olemassa useita eri 

tunnuslukuja, joista yleisimmät ovat SDI (engl. silt density index) eli "lietteen 

tiheysindeksi" ja MFI (engl. modified fouling index) eli "muunneltu likaantumisindeksi". 

SDI voidaan määrittää yhtälön 1 avulla (Fritzmann et al. 2006) 

                                       𝑆𝐷𝐼𝑇 =
(1−

𝑡1
𝑡2

)

𝑇
× 100 % [

%

𝑚𝑖𝑛
]                                      (1) 

missä T=kokonaisaika [min], t1=ensimmäisen kokeen aika ja t2=toisen kokeen aika. SDI-

luvun mittaamiseen vaadittavassa koejärjestelyssä käytetään 0,45 mikrometrin 
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huokoskoon suodatinta, jonka läpi ajetaan vakiopaineella tietty tilavuus vettä, ja otetaan 

aikaa. Koe toistetaan samalla suodattimella kahdesti käyttäen vakiopainetta ja samaa 

vesitilavuutta, jolloin saadaan ajat t1 ja t2.  Aikavälien suhde jaetaan kokeen 

kokonaisajalla T. Se siis kertoo permeeaattivirtauksen prosentuaalisen pienentymisen 

aikayksikössä. SDI-luku poikkeaa sameus- eli NTU-luvusta, sillä NTU kertoo veden 

kiintoaineiden määrän, kun SDI taas on määritetty veden sisältämän kiintoaineiden 

likaantumispotentiaalina. Käänteisosmoosin syöteveden SDI-luku tulee olla vähintään <5 

ja mielellään <3, jotta esisuodatusta ei enää tarvita. (Fritzmann et al. 2006)  

Edellä mainitut SDI ja MFI ovat kuitenkin vain kiintoaineiden määrästä ja 

likaantumispotentiaalista kertovia lukuja, eikä biologisia epäpuhtauksia oteta niiden 

määrittämisessä huomioon. Biologisten epäpuhtauksien määrää ilmaisevia parametreja 

ovat ATP- eli adenosiinitrifosfaatti-konsentraatio ja TDC (engl. total direct cell count) eli 

aktiivisen ja epäaktiivisen solumassan kokonaismäärä. Näiden lisäksi biologisen 

kasvuston lisääntymistahtia ilmaistaan parametreilla AOC (engl. assimilable organic 

carbon) eli helposti käytettävissä oleva (assimiloituva) orgaaninen hiili sekä BFR (engl. 

biofilm formation rate) eli biofilmin muodostumisnopeus. Biologisen likaantumisen 

ehkäisemiseksi käytettävän desinfiointiaineen eli yleensä jonkin klooripitoisen 

kemikaalin pitoisuudelle käytetään esimerkiksi parametria CFC (engl. continuous free 

chlorine), joka tarkoittaa vapaan kloorin määrää vedessä. Arvoon lasketaan mukaan Cl2, 

NaOCl, hypokloorihapoke (HOCl) ja hypokloriitti (OCl-) (Fritzmann et al. 2006). 

Orgaanisten epäpuhtauksien määrästä ja likaantumispotentiaalista kertova tunnusluku on 

TOC (engl. total organic carbon), joka kertoo vedessä oleviin orgaanisiin yhdisteisiin 

sitoutuneen hiilen kokonaismäärän (Ho et al. 2017). Liitteessä 2 on esitetty suositeltavia 

maksimiarvoja oleellisimmille syöteveden laatua kuvaaville parametreille sekä niiden 

korrelaatioita ja esikäsittelymenetelmiä. 

3.3.2 Syöteveden sisältämät kaasut 

Kappaleessa 3.2.6 kerrottiin jo pH:n vaikutuksesta suodatinkalvon toimintaan ja sen 

osuuteen likaantumisessa. Vaikka käänteisosmoosi on tehokas erotusmenetelmä erittäin 

puhtaan veden valmistuksessa, sillä ei saada poistettua veteen liuennutta hiilidioksidia 

(CO2). Pienenä, varauksettomana molekyylinä CO2 läpäisee RO-kalvon. Kuitenkin 

hiilidioksidi reagoi vedessä hiilihapoksi (H2CO3), joka muuttuu osittain tai kokonaan sen 

konjugaattiemäksiksi eli vetykarbonaatti- (HCO3
-) ja karbonaatti- ioneiksi (CO3

-) pH:n 
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funktiona. Nämä karbonaatit taas negatiivisesti varautunut kalvo pystyy suodattamaan 

(Hydranautics 2013). H2CO3/HCO3
-/CO3

- -suhde muuttuu pH:n muuttuessa seuraavien 

reaktioiden mukaan 

                                              𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3                                                      (3) 

                                             𝐻2𝐶𝑂3 ↔ 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+                                                     (4) 

                                              𝐻𝐶𝑂3
− ↔ 𝐶𝑂3

2− + 𝐻+                                                       (5) 

Reaktion 4 tasapaino on kokonaan oikealla puolella, kun pH>8.2 eli kaikki CO2 on HCO3
-

-muodossa. Hiilidioksidin suodattaminen on tärkeää, sillä sen pääsy permeaattiin nostaa 

pH:ta ja aiheuttaa ongelmia muun muassa permeaatin jatkokäsittelyssä. Liuennut CO2 

kuluttaa ioninvaihtimien hartsit nopeasti. (Hydranautics 2013) 

3.4 Saannon, selektiivisyyden ja aineensiirron yhtälöt 

Käänteisosmoosille tärkeitä parametreja ovat prosessin saanto sekä selektiivisyys. Näiden 

lukuarvot riippuvat siitä, minkä laatuista, ja millä kapasiteetilla vettä halutaan valmistaa. 

Korkeampi saanto vaatii korkeamman operointipaineen, mutta tämä toisaalta laskee 

kalvon selektiivisyyttä, eli permeaatin suolakonsentraatio kasvaa (Greenlee et al. 2009, 

Morenski 1992). Suodatuksen saanto lasketaan yhtälöllä 2 

                                                              𝑅𝑤 =
𝑄𝑃

𝑄𝐹
                                                             (2) 

missä Rw [%] on saanto, QP [m3/h] on permeaatin virtausnopeus ja QF [m3/h] on syötteen 

virtausnopeus (Greenlee et al. 2009, Rahardianto et al. 2007). Käänteisosmoosin saanto 

vaihtelee laajasti välillä 35 %–85 % (Greenlee et al. 2009, Morenski 1992). BWRO-

kalvoilla saanto on yleensä välillä 75–80 % ja SWRO-kalvoilla suurten paineiden vuoksi 

korkeintaan 60 % (Fritzmann et al. 2006, Wilf 2004). Suodatuksen selektiivisyys eli 

suolan erotusaste Ss [%] saadaan yhtälöllä 3 

                                                𝑆𝑠 = 100% −
𝐶𝑃

𝐶𝐹
∗ 100%                                                        (3) 
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missä CP [mg/l] on permeaatin suolakonsentraatio ja CF [mg/l] on syötteen 

suolakonsentraatio (Hydranautics 2001). Jonkin verran suolaa pääsee nykyaikaisillakin 

käänteisosmoosikalvoilla kulkeutumaan kalvon läpi permeaattiin eli selektiivisyys ei ole 

koskaan 100 %. Suolan läpäisyprosentti kalvon läpi kasvaa eli erotusaste pienenee, kun 

lämpötila T, ja toisaalta suolapitoisuus kasvavat (Greenlee et al. 2009). Greenlee et al. 

esittää veden aineensiirrolle puoliläpäisevän kalvon läpi yhtälön 4 

                                                      𝑄𝑃 = 𝐿(𝛥𝑝 − 𝛥𝜋)                                                       (4) 

missä QP [m3/h] on veden virtausnopeus kalvon läpi eli permeaatin virtausnopeus, L on 

kalvon permeabiliteettikerroin, Δp [kPa] on kalvopaine-ero ja Δπ [kPa] on 

konsentraatin/syötteen ja permeaatin osmoottisten paineiden ero. Osmoottinen paine (π) 

on liuoksen lämpötilan ja suolakonsentraation funktio. Yhtälön 4 mukaan siis permeaatin 

virtaus riippuu operointipaineesta ja liuoksen lämpötilasta sekä suolakonsentraatiosta. 

Hydranauticsin tekstissä esitetään lisäksi yhtälö 5 suolan aineensiirrolle kalvon läpi 

                                                      𝑄𝑠 = 𝛥𝐶𝑠 ∗ 𝐾𝑠 ∗
𝑆

𝑑
                                                        (5) 

missä Qs on suolan virtausnopeus [mg/h] kalvon läpi permeaattiin, ΔCs [mg/l] on syötteen 

ja permeaatin suolakonsentraatioiden ero, Ks on kalvon permeabiliteettikerroin suolalle 

ja S/d on kalvopinta-alan S [m2] sekä kalvon paksuuden d [m] suhde. Suolakonsentraatio 

(Cs) on liuoksen lämpötilan funktio. Tämän mukaan siis suolan virtaus ei riipu 

operointipaineesta, ja on verrannollinen konsentraatioeroon kalvon eri puolilla. 

(Hydranautics 2001) 

3.5 Syöteveden vaikutus kalvotyyppeihin 

Suodatuksessa käytetään erityyppisiä kalvoja syöteveden laadusta riippuen. Eri 

epäpuhtaudet ja niiden määrä vaikuttavat kalvotyypin valintaan, esimerkiksi merivedelle 

ja murtovedelle on olemassa erilaisia kalvoja. Kalvoille on määritettävissä yhtälössä 2 

esiintyvä kalvon ominaisuuksista kertova permeabiliteettikerroin L yhtälön 6 mukaan 

                                                           𝐿 =
𝐷𝑆𝑤𝑉

𝑅𝑇𝑑
                                                               (6) 
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missä D on veden diffuusiokerroin, Sw on veden liukoisuus, V on veden molaarinen 

osatilavuus, R on moolinen kaasuvakio, T on operointilämpötila ja d on kalvon paksuus. 

Permeabiliteettikerroin perustuu SDM-malliin. (Greenlee et al. 2009, Bird et al. 2002) 

Merivedessä suolakonsentraatio on suuri, joten SWRO (engl. seawater reverse osmosis)-

tyyppisillä kalvoilla selektiivisyyden tulee olla suuri (>99 %), jolloin permeabiliteetti on 

pieni. Korkean osmoottisen paineen (tavallisesti π=2 300–2 600 kPa) (Greenlee et al. 

2009, Sagle ja Freeman 2004) vuoksi tarvitaan myös korkea operointipaine, SWRO 

kalvoille paine on tavallisesti 55–65 bar (Fritzmann et al. 2006, Wilf 2004). Murtoveden 

tapauksessa epäpuhtauksia, kuten suoloja, on vähemmän, jolloin selektiivisyys voi olla 

pienempi, permeabiliteetti korkeampi ja permeaattivirtaus suurempi. Myös BWRO (engl. 

brackish water reverse osmosis)-tyyppisillä kalvoilla on pienemmän osmoottisen paineen 

(tavallisesti π=100–300 kPa) (Greenleeet al. 2009, Sagle ja Freeman 2004) vuoksi 

pienempi operointipaine, tavallisesti 10–15 bar (Fritzmann et al. 2006, Wilf 2004). 

Käänteisosmoosin operointipaineet eri teollisuuden aloilla vaihtelevat laajasti. Filmtecin 

juomaveden puhdistukseen soveltuvilla TWRO-kalvoilla (engl. tap water reverse 

osmosis) syöttöpaine on vain 3.4 baria, kun parhaimmillaan SWRO-kalvoilla se voi olla 

jopa 83 bar. (Dow WS 2017)  
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4 KÄÄNTEISOSMOOSIKALVOJEN LIKAANTUMINEN 

Yleisesti ottaen kaikkia kalvoerotusmenetelmiä koskeva tutkimuksen ja kehityksen kohde 

on kalvojen likaantuminen ja sen ehkäiseminen eri keinoilla. Likaantuminen tarkoittaa 

suodatuksessa kalvon huokosten, tai ei-huokoisilla kalvoilla suodatuspinnan 

tukkeutumista epäpuhtauksista (Greenlee et al. 2009), jonka seurauksena tapahtuu 

kalvopaine-eron kasvua ja permeaattivirtauksen heikentymistä (Fritzmann et al. 2006). 

Likaantumisen vuoksi membraaneja joudutaan huoltamaan ja jopa vaihtamaan, mikä 

aiheuttaa kustannuksia johtuen mm. tuotantokatkoksista sekä huoltoon tarvittavien 

kemikaalien investoinnista. (Jiang et al. 2016) 

4.1 Likaantumisen toteaminen ja mekanismit 

Tavallisesti käänteisosmoosikalvojen likaantuminen todetaan permeaattivirtauksen (QP) 

pienentymisenä ja painehäviöstä (Δp) syötteen ja tuotteen välillä eli kalvopaine-eron (dP) 

kasvuna. Myös suolan erotusasteen [%] laskeminen, mikä nähdään permeaatin 

sähkönjohtavuuden [mS/cm] kasvuna, viittaa kalvojen likaantumiseen (Ho et al. 2010). 

Kuitenkaan kaikki likaantumismuodot eivät aiheuta sähkönjohtavuuden kasvua (Siemens 

2016). Nämä indikaattorit kuitenkin huomataan vasta, kun likaantuminen on tapahtunut, 

minkä lisäksi niiden perusteella likaantumisen aiheuttajaa ei voida tarkasti tietää, joten 

ennakoivia likaantumisen toteamismenetelmiä kehitetään. Toisaalta likaantumisen 

aiheuttajaa voidaan alustavasti arvioida edellä mainittujen arvojen muutosnopeudesta ja 

niiden muutoksesta suhteessa toisiinsa (taulukko 2). 

Ho et al. testasivat tutkimuksessaan elektrokemiallista impedanssi-spektroskopia-

likaantumismonitorointia eli EISFM:ää (engl. electrical impedance spectroscopy fouling 

monitor) käänteisosmoosikalvojen likaantumisen seuraamiseen. Siinä kalvon 

likaantumista seurataan reaaliaikaisesti mittaamalla kalvopinnalla esiintyvän 

konsentraatio-polarisaatiokerroksen impedanssia (Zreal-DP) [S/m2], joka muuttuu 

epäpuhtauksien kertyessä kalvopinnalle. Tutkimuksessa huomattiin, että Zreal-DP:n 

muutoksen perusteella voitiin päätellä likaantumisen aiheuttajan sähkönjohtavuutta.  (Ho 

et al. 2010) 
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Taulukko 2.  Vianhakutaulukko RO-kalvojen likaantumisen aiheuttajan määrittämiseen 

suodatuksen parametrien QP, Δp ja CP muutosten perusteella (Lenntech 2017). 

 

Eräässä tutkimuksessa käytettiin on-line FFM:ää (engl. feed fouling monitor) eli 

likaantumismonitoria yhdessä UTDR-monitorin (engl. ultrasonic time domain 

reflectometry) kanssa. Näistä ensimmäinen mittaa reaaliaikaisesti kalvon pinnalle 

muodostuvan epäpuhtauksista koostuvan kakun spesifistä resistanssia Rf, ja 

jälkimmäinen mittaa ultraäänen avulla kakun paksuutta (Taheri et al. 2013). Toisessa 

tutkimuksessa Taheri et al. (2015) testasivat edellä mainittua FFM:ää yhdessä STRT-

menetelmän (engl. salt-tracer-response technique) kanssa, jossa mitataan konsentraatio-

polarisaatiota . Tutkimuksissa tärkeäksi tekijäksi osoittautui suodatuskakun kasvattama 

osmoottinen paine CEOP (engl. cake-enhanced osmotic pressure), ja kyseiset menetelmät 

osoittautuivat soveltuviksi ennakoimaan käänteisosmoosikalvon likaantumista.  

Tavallisesti kaikki likaantumisen muodot nähdään samantapaisina vaikutuksina eli 

kalvopaine-eron kasvuna (painehäviön kasvuna), permeaattivirtauksen heikentymisenä ja 

permeaatin sähkönjohtavuuden kasvuna (Fritzmann et al. 2006). Näiden vaikutusten 

mekanismit kuitenkin poikkeavat eri likaantumismuodoilla toisistaan. 

Likaantumisen 

todennäköinen 

aiheuttaja 

Permeaattivirtaus 

(QP) 

Painehäviö (Δp) Suolan 

läpäisy/permeaatin 

suolakonsentraatio 

(CP) 

Epäorg. suolan 

saostuminen 

(kemiallinen 

likaantuminen) 

Asteittainen lasku Asteittainen nousu Huomattava nousu 

Metallioksidin 

saostuminen 

(kemiallinen 

likaantuminen) 

Nopea lasku Nopea nousu Nopea nousu 

Kolloidit 

(kiintoaineet) 

Asteittainen lasku Asteittainen nousu Pieni nousu 

Polymerisoituneet 

silikaatit (SixOy) 

(kiintoaineet) 

Huomattava lasku Normaali/noussut Normaali/noussut 

Biologinen 

likaantuminen 

Huomattava lasku Huomattava nousu Laskenut 

Orgaaninen 

likaantuminen 

Laskenut Noussut Laskenut 

Kloorin aiheuttama 

kalvojen 

rapistuminen 

Noussut Noussut Noussut 
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Biolikaantumisessa kalvolle kerääntyneiden solujen aiheuttamana vaikutus perustuu 

siihen, että ne estävät suolan diffusoitumisen takaisinpäin kalvolta, jolloin konsentraatio-

polarisaation vaikutus kasvaa ja edelleen osmoottinen paine-ero kalvon eri puolilla 

kasvaa. Tämä muistuttaa kiintoaineiden aiheuttamaan likaantumiseen kuuluvaa 

mekanismia, joka perustuu aiemmin tässä kappaleessa mainittuun CEOP:n. Kemiallisella 

likaantumisella, eli suolojen saostumisella, ja orgaanisella likaantumisella mekanismi 

perustuu siihen, että likakerros kohottaa kalvon ”hydraulista resistanssia” eli 

virtausvastusta. Myös biofilmillä mekanismi perustuu osittain tähän, sillä solujen erittämä 

EPS-kuori nostaa permeaattivirtaukseen kohdistuvaa virtausvastusta (Herzberg et al. 

2007). Virtausvastus kasvaa, kun likakerroksen tiheys ja paksuus kasvavat. (Hong ja 

Elimelech 1997) 

4.2 Likaantumisen aiheuttajat 

Likaantumisen aiheuttajat voidaan jakaa neljään kategoriaan: 1) kemialliset 

epäpuhtaudet, 2) kiintoaineet eli kolloidiset epäpuhtaudet, 3) biologiset epäpuhtaudet ja 

4) orgaaniset epäpuhtaudet (Fritzmann et al. 2006). Toisaalta membraanien 

likaantuminen voidaan yleisesti jakaa kalvopinnalla tapahtuvaan ja huokoisissa 

tapahtuvaan likaantumiseen. Käänteisosmoosikalvon ollessa ei-huokoinen, 

likaantuminen tapahtuu pääasiassa kalvopinnoilla. (Greenlee et al. 2009) 

Kappaleessa 4.1 mainittu konsentraatio-polarisaatio on kalvojen likaantumisessa tärkeä 

käsite. Sillä tarkoitetaan ilmiötä, joka tapahtuu, kun syötteeseen liuenneet ionit 

akkumuloituvat kalvopinnalla paineen vaikutuksesta ja muodostavat ohuen 

likakerroksen. Epäpuhtauden konsentraatio ylittää liukoisuusrajansa eli tapahtuu ns. 

supersaturoituminen, jonka seurauksena epäpuhtaus kiteytyy, kunnes sen konsentraatio 

on taas liukoisuuden rajoissa. Konsentraatio-polarisaatio on käänteisosmoosille monella 

tapaa haitallinen ilmiö, sillä se nostaa osmoottista paine-eroa kalvon eri puolilla, edistää 

kalvojen likaantumista ja laskee selektiivisyyttä helpottamalla epäpuhtauksien pääsyä 

kalvon läpi permeaattiin. Konsentraatio-polarisaatiolle voidaan määrittää myös lukuarvo, 

joka lasketaan kalvopinnan läheisyydessä olevan suolakonsentraation ja liuoksen 

suolakonsentraation suhteena. (Kim ja Hoek 2005) 
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4.2.1 Kemialliset epäpuhtaudet eli saostuminen 

Kemiallisilla epäpuhtauksilla tarkoitetaan tässä lähinnä epäorgaanisia suoloja, jotka 

aiheuttavat likaantumista saostumalla kalvopinnalle. Tämä likaantumismuoto aiheuttaa 

ongelmia silloin, kun käänteisosmoosia ajetaan korkealla saannolla. Käytettäessä 

merivettä syötteenä, kemiallisista epäpuhtauksista pääasiassa ainoastaan 

kalsiumkarbonaatti (CaCO3) aiheuttaa likaantumista, kun taas käytettäessä murtovettä 

tämä likaantumismuoto on usein suurin ongelma. (Magara et. al 2000)  

Suolojen saostuminen kalvopinnalle tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensiksi eri 

varaukselliset ionit alkavat kertyä yhteen muodostaen ns. klusterin, jossa on >1000 

atomia. Toisessa vaiheessa alkaa nukleaatio, jossa atomit järjestäytyvät ja muodostavat 

kiinteän faasin alun eli ydinkristallin (engl. seed crystal), jonka ympärille kiteytyminen 

alkaa tapahtua. Viimeinen vaihe on irreversiibeli, siinä suolaionit jatkavat kiteytymistä 

ydinkristallin ympärille, kunnes konsentraatio on laskenut liukoisuusrajan alapuolelle 

(Greenlee et al. 2009). Edellä kuvatun homogeenisen saostumisen lisäksi tapahtuu 

heterogeenistä saostumista, jossa kiteytyminen tapahtuu vedessä olevien kiintoaineiden 

ympärille. (Greenlee et al. 2009, Boffardi 1997) 

Yleisimpiä kalvopinnalle saostuvia suoloja ovat CaCO3, kalsiumsulfaatti (CaSO4), 

bariumsulfaatti (BaSO4) ja strontiumsulfaatti (SrSO4), kalsiumfluoridi (CaF2), 

kalsiumfosfaatti (CaPO4) sekä magnesiumhydroksidi (Mg(OH)2) (Jiang et al. 2017). 

Sulfaatit ja karbonaatit ovat niukkaliukoisia veteen, minkä vuoksi ne kiteytyvät helposti 

konsentraatio-polarisaation vaikutuksesta (Greenlee et al. 2009; Rahardianto et al. 2007). 

Toisaalta Ca2+-suolat ovat yleisiä likaantumisen aiheuttajia, koska kalsiumia on lähes 

poikkeuksetta syötevedessä (Greenlee et al. 2009). Hydroksidit (OH-), kuten 

alumiinihydroksidi (Al(OH)3), rautahydroksidi (Fe(OH)2 ja Fe(OH)3) sekä 

mangaanihydroksidi (Mn(OH)2) kiteytyvät tavallisesti ennen kuin ne osuvat 

kalvopinnalle (Greenlee et al. 2009). Silika tai piidioksidi (SiO2) muuttuu veteen 

liuenneena emäksisissä olosuhteissa (pH>7) silikaattihaposta ((H2SiO3)n) anionikseen eli 

SiO3
2-. Silikaattianioni muodostaa niukkaliukoisia metallisilikaatteja kalsiumin, 

magnesiumin (Mg2+), raudan (Fe3+), mangaanin (Mn2+) ja alumiinin (Al3+) kanssa. 

Silikaattihappo voi myös polymerisoitua, jolloin muodostuu liukenematonta kolloidista 

silikaa. (Dow WPS 2017) 
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4.2.2 Kiintoaineet eli kolloidiset epäpuhtaudet 

Tämän kategorian epäpuhtauksiin kuuluu täysin liukenemattomat partikkelimaiset 

epäpuhtaudet sekä kolloidiset dispersoituneet kiintoaineet. Tyypillisiä epäpuhtauksia 

ovat bakteerit, savipartikkelit, kolloidinen silika (Dow WPS 2017) sekä kolloidiset raudan 

yhdisteet, kuten rauta(II)oksidi (Fe2O3) (Fritzmann et al. 2006). Erittäin pienet kolloidiset 

partikkelit (<0,1 μm) agglomeroituvat vedessä ja muodostavat kalvopinnalle amorfisen, 

geelimäisen likakerroksen. Silikaatit taas polymerisoituvat helposti vedessä ja kertyvät 

siten kalvopinnalle. Positiivisesti varautuneet kolloidiset metallit, kuten raudan yhdisteet, 

sitoutuvat tiukasti negatiivisesti varautuneelle kalvolle. (Jamaly et al. 2014)  

Kiintoaineet akkumuloituvat helpommin karkeille kuin sileille kalvopinnoille. Niiden 

kertyminen tapahtuu karkealla kalvopinnalla oleviin ”kuoppiin”, eli kolloidinen 

likaantuminen kasvaa kalvopinnan karkeuden kasvaessa. Tämä selittyy sillä, että karhean 

pinnan kuoppien pohjalla permeaatilla on lyhin matka eli pienin virtausvastus kulkea 

kalvon läpi, jolloin veden ja partikkelien konvektio tapahtuu kuoppien suuntaan. Samalla 

kuoppien kerätessä partikkeleita suodatuskakun paksuus kasvaa samalla 

partikkelimäärällä suuremmaksi kuin se kasvaisi sileällä pinnalla (Vrijenhoek et al. 

2001). TFC-kalvot ovat morfologialtaan CA-kalvoja karheampia, minkä vuoksi 

kolloidinen likaantuminen on suurempi ongelma TFC-kalvoilla. (Elimelech et al. 1996) 

4.2.3 Biologiset epäpuhtaudet 

Kaikki elävät syöteveteen päässeet epäpuhtaudet kuuluvat tähän kategoriaan. Se pitää 

sisällään bakteerit, mikrobit, levät, sienet ja korkeammat organismit, kuten alkueliöt. Sen 

lisäksi biologisiin epäpuhtauksiin luokitellaan myös kuolleet eliöt ja eliöiden osaset, 

kuten hajonneet soluseinän palaset (Fritzmann et al. 2006). Biologista likaantumista eli 

biolikaantumista itsessään on eri muotoja, joista biofilmin muodostuminen on 

käänteisosmoosille kaikkein haitallisin. Biologisen likaantumisen aiheuttajat voidaan 

jakaa vedessä esiintyvien mikrobien määrään sekä vedessä esiintyvien orgaanisten, 

ravinteeksi soveltuvien yhdisteiden määrään. (Flemming, 1997) 
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Suuren pinta-alan omaava suodatinkalvo on optimaalinen paikka biofilmin 

muodostumiselle ja kasvamiselle. Konsentraatio-polarisaation ansiosta orgaanisia 

yhdisteitä kulkeutuu jatkuvasti suurella konsentraatiolla eliöiden käytettäväksi (Redondo ja 

Lomax 2001). Kalvopinta on lisäksi sopivan tasainen, jotta bakteerit voivat tarttua siihen. 

Biofilmi koostuu eliöiden lisäksi ekstrasellulaarisista polymeeriyhdisteistä eli EPS:stä 

(engl. extracellular polymeric substances), joita bakteerit alkavat erittää ympärilleen 

kestäväksi, geelimäiseksi suojakuoreksi. Noin 95 % biofilmin massasta koostuu EPS:stä 

(Xie et al. 2017). Biofilmi kiinnittyy kalvopinnalle erittäin tiukasti ja vahvoin sidoksin, 

minkä vuoksi pitkälle edenneen biolikaantuman poistaminen kalvolta on hankalaa. 

(Baker ja Dudley 1998)  

Biofilmin muodostuminen tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensin solut kulkeutuvat 

kalvopinnalle tarttuen siihen adheesion vaikutuksesta, ja tapahtuu alkuperäinen 

kolonisaatio. Toinen vaihe on logaritminen kasvuvaihe, jossa solut kuluttavat ravinteita 

ja lisääntyvät nopeasti. Kolmannessa vaiheessa biofilmi on jo muodostunut, ja solujen 

irtoaminen sekä lisääntyminen ovat tasapainossa (Flemming 1997). Biofilmin kasvulle 

tärkeitä parametreja ovat C:N:P-suhde, lämpötila, redoxpotentiaali (eli 

pelkistymispotentiaali, [mV]) ja pH (Baker ja Dudley 1998, Cullimore 1992). 

4.2.4 Orgaaniset epäpuhtaudet 

Orgaanisten epäpuhtauksien luokkaan kuuluu laaja kirjo eloperäisestä eli orgaanisesta 

materiaalista hajoamalla muodostuneita humusyhdisteitä, kuten humushapot ja humiinit. 

Muita orgaanisia epäpuhtauksia ovat mm. proteiinit ja polysakkaridit. (Shafi et al. 2017)  

Epäpuhtauksien ollessa eloperäisiä yhdisteitä, ne toimivat usein ravinteina eläville 

biologisille epäpuhtauksille. Orgaaninen likaantuminen onkin läheisessä suhteessa 

biolikaantumisen kanssa, ja likaantumispotentiaalia kuvaava orgaanisen hiilen määrään 

perustuva parametri AOC onkin suoraan verrannollinen biofilmin muodostumisnopeuteen 

eli BFR:n (Greenlee et al. 2009). Orgaaniset epäpuhtaudet voivat muodostaa itsessäänkin 

vaikean likakerroksen kalvopinnalle. Tämä tapahtuu esimerkiksi proteiinien 

kompleksoituessa eli muodostaessa ionisiltoja Ca2+-ionien kanssa (Yang et al. 2010). 

Humushapot muodostavat metalli-ionien kanssa kompleksiyhdisteinä, erityisesti raudan 

(Fe2+, Fe3+) kanssa geelimäisen likakerroksen (Redondo ja Lomax 1997). 
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4.3 Likaantumisen estämiskeinot 

Eri epäpuhtauksien tyypeille on olemassa omat menetelmät ehkäisemään likaantumista. 

Useimpia likaantumismuotoja on mahdollista estää säätämällä prosessin saantoa Rw 

(Dow WPS 2017), mutta tässä oletetaan saanto vakioksi ja keskitytään muihin 

likaantumisen estämiskeinoihin. 

4.3.1 Kemiallisen likaantumisen estäminen 

Yleisimmän kalvolle kiteytyvän suolan eli CaCO3:n saostumisen estäminen voidaan 

toteuttaa laskemalla syöteveden pH:ta. Tällöin Ca2+-ionien liukoisuus kasvaa ja reaktion 

(reaktioyhtälö 6) tasapaino siirtyy enemmän vasemmalle eli lähtöaineiden puolelle. 

(Fritzmann et al. 2006) 

                                           𝐶𝑎2+ + 𝐻𝐶𝑂3
− ↔ 𝐻+ + 𝐶𝑎𝐶𝑂3                                           (6) 

Rouina et al. (2016) huomasivat merkittäviä parannuksia käänteisosmoosikalvon 

suorituskyvyssä, kun kalvopinnalle asetettiin EMF eli elektromagneettinen kenttä (engl. 

electromagnetic field). Sen todettiin hidastavan konsentraatio-polarisaatiokerroksen 

syntymistä kalvopinnalla, minkä lisäksi suolan erotusaste ja permeaattivirtaus kasvoivat. 

Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla tehdystä SEM-analyysistä (engl. scanning electron 

microscopy) nähtiin myös, että saostunut CaCO3 oli tällöin tiheydeltään pienempää ja 

kiteet jauhemaisia. EMF:n pääteltiin vähentävän ionien akkumuloitumisaikaa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ioneilla on vähemmän aikaa kiteytyä kalvolla, jolloin nukleaatiota 

tapahtuu enemmän fluidin sisällä. Tällöin kiteitä muodostuu vähemmän kalvopinnalle. 

(Rouina et al. 2016) 

Silikaattien saostumisen estäminen on muita suoloja vaikeampaa, sillä sen 

liukoisuusrajoihin ja kiteytymiseen vaikuttaa useita parametreja, minkä lisäksi 

epäpuhtaus voi esiintyä kolloidisena/geelimäisenä silikana tai saostuvina 

metallisilikaatteina. Näistä jälkimmäistä voidaan estää syötteen pH:ta säätämällä (alle 7 

tai yli 7,8) tai polyakrylaatti-antiskalanttia lisäämällä, jolloin silikan liukoisuus kasvaa. 

Kolloidinen silika taas tulee pyrkiä poistamaan flokkulaatiolla esikäsittelyssä (Dow WPS 

2017). Edistyneen silikasaostuman poistaminen kalvopinnalta on vaikeaa ja kallista 

(Fritzmann et al. 2009), minkä vuoksi myös ennakoivia happopesuja voi olla syytä 

käyttää sen estämisessä. (Dow WPS 2017) 
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Antiskalanteilla pyritään pääasiassa estämään tämän kategorian likaantumista. Varsinkin 

karbonaattien (CO3
2-) ja sulfaattien (SO4

2-) sekä CaF2:n saostuminen voidaan estää 

lisäämällä syötteeseen antiskalanttia, joka hidastaa kiteytymisessä joko nukleaatiota tai 

kiteen kasvamista (Fritzmann et al. 2006). Antiskalantti voi myös nostaa 

klusteroitumiseen vaadittavaa ionikonsentraatiota, adsorboitua kiteen pinnalle, jolloin se 

alkaa hylkiä muita ioneja tai muodostaa kelaatin metalli-ionin ympärille (Greenlee et al. 

2009). Perinteisten antiskalanttien sisältäessä ympäristölle vaarallista fosforia, tutkimusta 

keskittyy paljon uudenlaisten ”vihreiden”, biohajoavien antiskalanttikemikaalien 

kehittämiseen. Pramanik et al. (2017) testasi tutkimuksessaan polyaspartaamihapon 

(PASP) johdannaista (PASP-SEA-ASP), joka osoittautui PASP:a ja kaupallista 

vertailukohteena olevaa antiskalanttia paremmaksi. Saanto oli korkeampi (90 % vs 87 % 

ja 85 %) ja saostumisen inhibointi kustannustehokkaampaa. Muodostunut kidekerros oli 

lisäksi tiheydeltään pienempi ja kiteet kooltaan suurempia. Li et al. (2006) käyttivät 

antiskalanttina PAP-1:tä, joka on myös biohajoava antiskalantti. Sillä saatiin inhiboitua 

yli 98 % magnesium (Mg2+) saostumista ja yli 97 % kalsiumsaostumista vain 9 mg/l:n 

pitoisuudella. Pervovin ja Andrianovin (2017) tutkimuksessa polyakrylaatti PAC-4 

osoittautui tehokkaimmaksi ”vihreäksi” antiskalantiksi hidastamaan CaCO3-kiteiden 

syntymistä ja kasvua.  

4.3.2 Kolloidisen likaantumisen estäminen 

Suurin osa kiintoaineista saadaan poistettua esikäsittelymenetelmillä, sillä esimerkiksi 

ultrasuodatus suodattaa vähintään kokoluokkaa 0,01 μm pienemmät kiintoaineet. 

Pienimmät kiintoainepartikkelit kuitenkin pääsevät käänteisosmoosikalvoille. Kalvopinnan 

sileydellä voidaan vähentää kolloidista likaantumista (Vrijenhoek et al. 2001). Silikaattien 

saostumista voidaan vähentää nostamalla pH:ta (erityisesti >9) (Hydranautics 2013). 

Tietyt antiskalantit toimivat kolloidisten epäpuhtauksien tapauksessa siten, että ne estävät 

niiden koaguloitumista kalvopinnalla (Jamaly et al. 2014). Donose et al. (2017) tutkivat 

silika-nanopartikkelien aiheuttamaa likaantumista ja sen ehkäisemistä. He käyttivät 

läpäisyelektronimikroskopiaa eli TEM:ä (engl. transmission electron microscopy) 

sieppaamaan nanopartikkelit RO:n syötevedestä, ja SEM:ä sekä energia dispersiivistä 

röntgenanalyysiä eli EDS:ää (engl. energy dispersive X-ray analysis) karakterisoimaan 

siepatut partikkelit. Kyseistä menetelmää voidaan käyttää osoittamaan suodatinkalvoilla jo 

tapahtuvaa likaantumista sekä eräänlaisena likaantumista ennustavana mittarina, josta 

voidaan päätellä myös likaantumisen aiheuttavien partikkelien koostumus.  
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4.3.3 Biologisen likaantumisen estäminen 

Biologisen likaantumisen estäminen käänteisosmoosissa on erittäin haastavaa. 

Teollisuudessa on käytössä paljon erilaisia hapettavia ja ei-hapettavia biosideja, jotka 

tappavat vedessä epäpuhtautena olevia eliöitä. Biosidit ovat torjunta-aineita vedessä 

oleville mikro-organismeille, ja niitä voidaan syöttää käänteisosmoosin syöteveteen 

estämään likaantumista, tai käyttää myös CIP-pesukemikaalina poistamaan biofilmiä. 

Bakteereille kuitenkin syntyy näitä kemikaaleja kohtaan vastustuskyky, jonka jälkeen 

biosidin syötöllä voi olla jopa haitallinen ja suodatuksen suorituskykyä laskeva vaikutus. 

Tämä perustuu siihen, että mikrobit alkavat torjua niiden toiminnalle haitallisen yhdisteen 

vaikutusta, jolloin ne tuottavat enemmän EPS:ää. Tämän seurauksena biofilmin 

suojakuori vahvistuu ja se tulee immuuniksi biosidille. Näin käy varsinkin, kun biosidia 

syötetään liian pienellä pitoisuudella, ja erityisesti, kun käytetään klooriyhdisteitä 

biosidina. (Baker et al. 1998)  

Klooripitoisilla ja muilla hapettavilla biosideilla, kuten kloramiinilla, vetyperoksidilla 

(H2O2) ja otsonilla (O3), on muitakin haitallisia tai biologisen kasvuston syntymistä 

edistäviä vaikutuksia. Kloorauksen jälkeen kuolleet mikrobit voivat toimia ravinteena 

elävälle kasvustolle suodatinkalvoilla. Hapettavat biosidit lisäksi hajottavat 

humusyhdisteitä, jotka tämän jälkeen toimivat tehokkaammin ravinteena elävälle 

kasvustolle. Nämä kemikaalit ovat myös haitallisia kalvomateriaalille ja niiden käyttö 

tulee toteuttaa tarkasti oikeassa pH:ssa ja mahdollisimman lyhyellä kosketusajalla 

kalvolla. (Baker et al. 1998) 

Teollisuudessa käytössä olevia ei-hapettavia biosideja mm. formaldehydiä ja 

kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä ei saa käyttää talousveden tuotannossa, mutta niillä 

on useita etuja verrattuna hapettaviin biosideihin. Ne eivät vahingoita kalvorakennetta, 

ovat ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita (pienet pitoisuudet) ja myös tehokkaita 

mikrobien torjumisessa. Kuitenkin mikrobeille kehittyy vastustuskyky myös näitä 

yhdisteitä kohtaan, joten niiden käyttö tulee toteuttaa jatkuvan syötön sijaan tietyin 

väliajoin tapahtuvana shokkisyöttönä (Baker et al. 1998). Kloorin poistamiseen 

syötevedestä käytettävä NaHSO3 on myös biosidi, mutta se toimii vain happea 

tarvitsevien eli aerobisten bakteerien torjumiseen. (Dow WPS 2017) 
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4.3.4 Orgaanisen likaantumisen estäminen 

Orgaaninen likaantuminen perustuu tavallisesti näiden yhdisteiden affiniteettiin 

kalvopinnan rakenteen kanssa. Likaantumisen ehkäisemisessä tutkimus keskittyykin 

paljon kalvopintojen likaantumiselle vastustuskykyisten pinnoitteiden kehittämiseen 

(Yang et al. 2010). Shafi et al. (2017) testasivat tutkimuksessaan polykarboksybetaiini-

akryyliasetaatti kopolymeeriä TFC-kalvon pinnoitteena. Suodatinkalvosta saatiin 

enemmän hydrofiilinen, jonka seurauksena esimerkiksi proteiinit tarttuvat siihen 

heikommin. Orgaanisen epäpuhtauden mallina käytettiin polysakkaridia, 

natriumalginaattia, joka kuuluu EPS:n. FESEM:llä eli 

kenttäemissiopyyhkäisymikroskoopilla (engl. field emission scanning electron 

microscopy) tehdyn analyysin perusteella selvisi, että syntynyt likaantumiskerros oli 

huokoisempi ja epäsäännöllisempi kuin pinnoittamattomalla kalvolla. Lisäksi 

likakerroksen poistaminen pesemällä oli helpompaa ja pesulla saatiin paremmat tulokset 

eli permeaattivirtauksesta palautui suurempi osa. Myös antiskalanttien käyttöä orgaanisen 

likaantumisen ehkäisemisessä on tutkittu hieman, mutta tulokset ovat ristiriitaisia (Yang 

et al. 2010). Esikäsittelynä pH:n säätö yli 9:n ehkäisee orgaanista likaantumista, sillä 

tällöin RO-kalvon ja epäpuhtauksien negatiivinen varaus luo niiden välille 

hylkimisvoiman. (Redondo ja Lomax 1997) 

4.4 Kalvon ominaisuudet likaantumisessa 

Eräs TFC-kalvon heikkous verrattuna CA-kalvoon on niiden pintakemian eroista, eli 

pinnan varauksen eroista johtuva pienempi hydrofiilisyys, joka tekee siitä alttiimman 

likaantumiselle. Toisaalta CA:n hydrofiilisyys ja pintakemia aiheuttavat kalvon 

rapistumista hydrolyysillä (Fritzmann et al. 2006). Hydrofiilisyyden/hydrofobisuuden ja 

kalvon pintavarauksen lisäksi tärkein ominaisuus likaantumisen estämistä ajatellen on 

kalvon morfologia (kuva 8). Likaantumattomien kalvojen ja pinnoitteiden tutkimus ja 

kehitys keskittyykin pääasiassa näiden ominaisuuksien säätämiseen muokkaamalla kalvon 

pintaa fysikaalisesti (SC, engl. surface coating) ja kemiallisesti (SG, engl. surface grafting). 

Tavallisesti eniten hydrofiilinen (hylkii hydrofobisia epäpuhtauksia) ja morfologialtaan 

silein (vähiten koloja epäpuhtauksien kertymiselle) kalvopinta (kuva 8a) on vähiten altis 

likaantumiselle. (Jiang et al. 2017) 
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Kuva 8. Kalvopinnan hydrofiilisyys ja morfologia. (a) on hydrofiilinen ja sileä, (b) on 

hydrofobinen ja sileä, (c) on hydrofiilinen ja karhea ja (d) on hydrofobinen ja karhea. 

(Jiang et al. 2017) 

 

TFC-kalvon (polyamidi) pinnan muokkaamisen lisäksi tutkitaan uusia kalvomateriaaleja, 

joista nykyään tärkeimmät perustuvat nanotekniikkaan. Uusia materiaaleja ovat 

esimerkiksi grafeeni, hiili-nanoputket, metallioksidi-nanopartikkelit sekä ”zwitterioniset 

polymeerit”. Näillä materiaaleilla on todettu olevan erittäin hyviä (erityisesti 

antimikrobiaalisia) ominaisuuksia likaantumisen estämisessä. (Jiang et al. 2017) 

SWM-kalvorakenteessa suodatinkerrosten välissä olevan verkkomaisen spacer-kalvon (ks. 

kappale 2.3) on tarkoitus syöteveden virtauksen mahdollistamisen lisäksi ehkäistä myös 

kalvon likaantumista. Se siis toimii haittalevyn periaatteella virtauksen rikkojana eli luo 

virtaukseen turbulenssia. Siten se vähentää konsentraatio-polarisaatiota, minkä vuoksi 

virtausvastus pienenee ja virtaus suodatinkalvon läpi kasvaa. (Fritzmann et al. 2006, 

Mickols et al. 2005) 
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4.5 Kalvojen rapistuminen 

TFC-kalvon heikkous CA-kalvoon verrattuna on myös sen erittäin pieni vapaan kloorin 

sietokyky. TFC-kalvo kestää jopa vain alle 0,1 mg/l klooripitoisuuksia (Dow WS 2017), 

kun CA-kalvoilla suositeltu maksimiarvo on luokkaa 1 mg/l. Oksidantit, kuten vapaata 

klooria sisältävät yhdisteet ja otsoni tuleekin poistaa esikäsittelyssä tarkasti, sillä ne 

aiheuttavat vakavaa kalvojen rapistumista päästessään syöteveden mukana kalvopinnalle. 

Monet orgaaniset yhdisteet, kuten dioksaani ja vinyyliasetaatti toimivat liuottimena ja näin 

aiheuttavat kalvojen rapistumista (Fritzmann et al. 2006). Polyamidille etsitään jatkuvasti 

korvaajaa suodatinkalvon materiaalina erityisesti juuri siksi, koska se sietää heikosti 

vedessä olevaa vapaata klooria. (Jiang et al. 2017) 
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5 KÄÄNTEISOSMOOSIKALVOJEN ASIANMUKAINEN JA 

OIKEANAIKAINEN HUOLTO 

Käänteisosmoosikalvojen likaantumista pystytään nykyään estämään tehokkaasti 

kappaleessa 3 kuvatuilla esikäsittelymenetelmillä sekä uudemmilla, kappaleessa 4. 

esitetyillä keinoilla. Likaantumista ei kuitenkaan täysin saada koskaan estettyä, minkä 

vuoksi tulee suorittaa säännöllisin väliajoin huoltotoimenpiteitä. Tavallisin menetelmä 

kalvojen puhdistamiseksi on CIP-kemikaalipesu. Tällä menetelmällä kalvoilta saadaan 

poistettua epäpuhtauksia ja siten kasvanutta kalvopaine-eroa laskettua sekä heikentynyttä 

permeaattivirtausta nostettua ilman kalvojen uusimista. (Fritzmann et al. 2006) 

5.1 CIP-pesuprosessi 

Kappaleessa 2.4.6 on kerrottu CIP-pesuun tarvittavan laitteiston osat ja alla (kuva 9) on 

esitetty pesuprosessin prosessikaavio. Prosessissa siis pesuliuos, joka koostuu 

käänteisosmoosilla tuotetusta permeaatista sekä happo- tai emäskemikaalista, sekoitetaan 

CIP-säiliössä. Sekoitettu pesuliuos lämmitetään likaantumistyypin mukaisesti 

optimaaliseen lämpötilaan lämmönvaihtimella, joka voi sijaita joko säiliön syöttölinjassa 

tai säiliön jälkeen, kuten alla olevassa prosessikaaviossa (kuva 9). Lämmitin voi olla 

myös säiliön sisällä. Lämmitetty pesuliuos pumpataan kertakäyttöisten panossuodattimen 

läpi, joka puhdistaa suuremmat partikkelit kiertävästä liuoksesta (huokoskoko tavallisesti 

luokkaa 5-10 μm). Tästä liuos etenee RO-kalvoille, josta sekä permeaatti että 

konsentraatti kierrätetään takaisin CIP-säiliöön. Pesuprosessin lopuksi pesuliuos 

tyhjennetään säiliöstä viemäriin käsiteltäväksi muun jätteen kanssa. (Dow WPS 2017) 

 

 

 

 

Kuva 9. RO-kalvojen CIP-pesun prosessikaavio (mukaillen Fritzmann et al. 2006). 
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Pesuliuoksen syötössä käytetään aluksi pientä painetta (1,5–4,0 bar), jotta irronneet 

epäpuhtaudet eivät tarttuisi pesun aikana uudestaan kalvoille. Tämän vuoksi permeaattia ei 

pitäisi pesun alussa syntyä juuri ollenkaan, mutta kierrätyksen aikana liuoksen tulee päästä 

myös kalvon läpi permeaattiin. Liuoksen lämpötila ja pH tulee pitää vakiona 

likaantumistyypin mukaisesti määritetyissä arvoissa lisäämällä lämmitystä tai kemikaalia, 

jotta pesulla saadaan parhaat tulokset. Kierrättämisen jälkeen (30-60 min) pesuliuos 

annetaan liuottaa epäpuhtauksia ilman virtausta likaantumistyypin ja likaantumisen 

vaikeusasteen määrittämän ajan (1-15 h), minkä jälkeen epäpuhtaudet ja pesuliuos 

huuhdellaan suurella virtauksella pois suodattimista. Myös huuhtelu permeaatilla on syytä 

tehdä pesun jälkeen siten, ettei pesuliuosta jää kennojen sisään ollenkaan. Tämä voidaan 

todeta esimerkiksi permeaatin sähkönjohtavuudesta. (Dow WPS 2017) 

5.2 Pesuliuokset ja sen ominaisuudet 

5.2.1 Liuoksen valinta 

Pesuliuoksen valinnassa perusperiaatteena voidaan pitää seuraavaa (Dow WPS 2017): 

 Korkean pH:n pesuliuoksella (emäksellä) saadaan poistettua: 

 orgaaninen likaantuminen (esim. humusyhdisteet) 

 kiintoaineet ja epäorgaaniset kolloidit (esim. silikaatit) 

 biolikaantuminen (esim. biofilmi) 

 lisäksi sulfaatti-saostumat (esim. CaSO4) 

 Matalan pH:n pesuliuoksella (emäksellä) saadaan poistettua kemiallinen 

likaantuminen eli: 

 epäorgaaniset suolat (esim. CaCO3) 

 metallioksidit ja -hydroksidit (esim. Fe2O3 ja Fe(OH)3) 

Ensimmäisen pesuliuoksen valinta on tärkeä asia kalvojen puhdistuksen menetelmän 

laatimisessa. Dow WPS:n (2017) suositus on, että emäksellä suoritettava pesu tehdään 

ensimmäisenä. Happopesun suoritusta ensimmäisenä vaiheena suositellaan vain, jos 

ainoastaan CaCO3, Fe2O3 tai Fe(OH)3 tiedetään olevan likaantumisen aiheuttajia. 

Väärässä tilanteessa suoritettuna happo voi reagoida esimerkiksi orgaanisten yhdisteiden 

tai biofilmin kanssa, mikä heikentäisi kalvon suorituskykyä lisää. Mikäli RO-kalvoilla on 

useamman tyyppistä likaantumista samanaikaisesti eli esimerkiksi saostuneita suoloja 
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orgaanisten epäpuhtauksien, kiintoaineiden tai biolikaantumisen lisäksi, suositellaan 

ensiksi suoritettavan emäspesu, jonka jälkeen suoritetaan happopesu (Dow WPS 2017). 

Likaantumisen aiheuttajan määrittäminen on olennaista selvittää, jotta puhdistuksen 

menetelmä voidaan suunnitella oikein. Määrittäminen voidaan tehdä hyödyntämällä 

vesianalyysejä (kappale 3), tutkimalla likakerrosta esimerkiksi on-line monitoroinnilla 

(kappale 4) tai alustavasti tutkimalla suodatuksen parametrien muutoksia (taulukko 2). 

Usein joudutaan kuitenkin käyttämään yritys-erehdys-periaatetta oikean menetelmän 

valinnassa. (Madaeni et al. 2001) 

Joissain tapauksissa myös pesuprosessin suorittaminen pelkällä permeaatilla ilman 

kemikaalia on tehokasta. Camilleri-Rumbaun et al. (2016) tutkimuksessa selvisi, että 99 

% RO-kalvojen likaantumisesta aiheutuvasta virtausvastuksesta saatiin poistettua 

huuhtelemalla vedellä. Pelkällä kuumalla vedellä (T≈34°C) saatiin myös palautettua yli 

75 % permeaattivirtauksesta. Suurella ristivirtaus-nopeudella huuhtelemalla 

konsentraatio-polarisaatiosta aiheutuva viskoosinen, geelimäinen likakerros irtoaa 

helposti kalvopinnalta. Aiemmin tehdyssä tutkimuksessa havaittiin myös, että kyseisellä 

syötevedellä (maatalousvesi) emäspesun (NaOH) jälkeen tehdyllä happopesulla 

(sitruunahappo) ei ollut huomattavaa vaikutusta. Likakerroksessa olevien epäorgaanisten 

epäpuhtauksien (suolojen) pääteltiin olevan orgaanisen likakerroksen sisällä, jolloin ne 

irtoavat orgaanisten epäpuhtauksien kanssa emäksellä tehdyllä pesulla. (Camilleri-

Rumbau et al. 2016, Masse et al. 2014) 

5.2.2 Hapot 

Yleisimpiä happokemikaaleja ovat HCl, fosforihappo (H3PO4), natriumhydrosulfaatti 

(Na2S2O4) ja sulfaamihappo (NH2SO3H). pH vaihtelee välillä 1-5 ja lämpötilan tulee olla 

pH:sta ja epäpuhtaudesta riippuen noin 25–40 °C (liite 3). Ne toimivat pääasiassa 

epäorgaanisten suolasaostumien poistamisessa (Dow WPS 2017). Puhdistusmekanismi 

hapoilla perustuu hydrolyysiin ja liuottavaan vaikutukseen. (Madaeni et al. 2010) 

5.2.3 Emäkset 

Tehokkain sekä monipuolisin emäskemikaali on lipeä (NaOH). Sillä saadaan poistettua 

epäorgaanisia suolasaostumia lukuun ottamatta lähes kaiken tyyppiset 

likaantumismuodot (liite 3). Emäsliuoksella pH vaihtelee välillä 10–13 ja lämpötilan 

tulee olla suhteellisen korkea, noin 35 °C (liite 3) (Dow WPS 2017). Emäksen 
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puhdistusmekanismi perustuu sen epäpuhtauksia hydrolysoivaan ja liuottavaan 

vaikutukseen. (Camilleri-Rumbau et al. 2016) 

5.2.4 Lisäaineet 

Pesuprosessissa yleensä emäksen kanssa pesuliuoksessa voidaan käyttää apuaineita 

tehostamaan pesua. Apuaineita ovat tensidit, kuten dodekyylisulfaatin natriumsuola (Na-

DDS eli SDS, liite 3) ja detergentit eli ”pesuaineet”, kuten etyleenidiamiinitetra-

asetaattihapon tetra-natriumsuola (Na4EDTA, liite 3) tai yleisempi etyleenidiamiinitetra-

asetaattihappo (EDTA). Tensidien tehokkuus perustuu niiden likakerroksen 

pintajännitystä alentavaan vaikutukseen, minkä lisäksi ne liuottavat hydrofobisia 

makromolekyylejä muodostamalla misellejä. Detergentit taas muodostavat 

kompleksiyhdisteitä divalenttisten ionien (esim Ca2+) kanssa. Tämän vuoksi 

likakerroksessa olevia sidoksia murtuu ja kerroksen geelimäinen rakenne hajoaa. 

(Camilleri-Rumbau et al. 2016) 

5.3 Pesun parametrit ja vaikutuksen mekanismit  

Pesukemikaalin, sen konsentraation sekä liuoksen pH:n valinta on olennaista tehdä ennen 

muiden pesussa käytettävien parametrien määritystä, sillä pesun vaikutus perustuu 

kemiallisiin reaktioihin kalvolla olevien epäpuhtauksien ja pesukemikaalien välillä. 

Kaikille kemikaaleille on määritettävissä optimaalinen konsentraatio (kuva 10) sekä pH, 

joilla saavutetaan pesussa paras tulos. Reaktiot vähentävät epäpuhtauksien sisäistä 

koheesiota ja niiden välistä adheesiota, ja siten edistävät niiden irtoamista likakerroksesta. 

Irtoaminen edistää epäpuhtauksien aineensiirtoa virtaavaan pesuliuokseen. Aineensiirtoa 

voidaan oikean kemikaalin valinnan jälkeen parantaa optimoimalla pesuliuoksen 

virtausnopeus (kuva 10). Pesuliuoksen lämpötila ja pesuaika vaikuttavat huomattavasti 

epäpuhtauksien ja pesuliuoksen välisiin kemiallisiin reaktioihin sekä aineensiirtoon ja 

siten pesun tehokkuuteen (kuva 11) (Ang et al. 2006). Konsentraatiolla, pH:lla, 

virtausnopeudella, lämpötilalla ja pesuajalla on kaikilla optimaaliset arvot, joiden jälkeen 

niiden kasvattaminen ei enää paranna pesun tulosta, ja voi joissain tapauksissa jopa 

heikentää sitä (kuva 10 ja 11) (Madaeni et al. 2010). 
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Kuva 10. Pesukemikaalin konsentraation (vas.) ja pesun virtausnopeuden (oik.) vaikutus 

pesun tulokseen, eli FR:n (engl. flux recovery) eli permeaattivirtauksen palautumiseen 

ja RR:n (engl. resistance removal) eli likaantumisvastuksen poistamiseen. Kemikaaleina 

tensidi (SDS), emäs (NaOH) ja happo (HCl) sekä niiden yhdistelmiä (Madaeni et al. 

2010).  

 

Kuva 11. Pesun lämpötilan (vas.) ja pesuajan (oik.) vaikutus pesun tulokseen. Tuloksen 

kannalta optimaalinen lämpötila on n. 35 °C ja optimaalinen pesuaika on n. 25 min 

(Madaeni et al. 2010). 

 

Epäpuhtauksia irrottava reaktio voi mekanismiltaan perustua hydrolyysiin, liukenemiseen 

tai dispersioon (Madaeni et al. 2001). Näiden lisäksi mahdollisia reaktioita kemikaalin ja 

likakerroksen epäpuhtauksien välillä ovat saponifikaatio (saippuoituminen), 

peptisoituminen (adsorptio kolloidin pinnalle) ja kelaatio (kelaatin muodostuminen 

metallin ympärille). Kemikaalien tulee pystyä liuottamaan epäpuhtauksia, pitää ne 

dispersoituneena liuoksessa ja estää likaantumista tapahtumasta uudelleen. Tämän lisäksi 

ne eivät saa reagoida haitallisesti suodatinkalvon pinnan kanssa.  (Madaeni et al. 2010) 

5.3 Huollon tarve ja ajankohta 

Käänteisosmoosikalvojen huollolle nyrkkisääntönä pidetään 15% laskua tai kasvua 

jossakin tarkastelluista operointiparametreissa, joita ovat QP, Δp ja suolan erotusaste Ss 
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(Puretec 2017). Dow WPS (2017) ja Hydranautics (2017) antavat huollon tarpeelle 

perussääntönä seuraavat rajat: 

 Permeaattivirtaus heikentyy 10-15% normaalista tai 

 Painehäviö kasvaa/kalvopaine-ero kasvaa 10-15% normaalista tai 

 Suolan erotusaste laskee/suolan läpäisy kasvaa 5-15% normaalista. 

 Lisäksi WaterTechnology antaa rajan: PDC-kerroin (engl. pressure drop 

coefficient) eli normalisoitu dimensioton yksikkö painehäviölle kasvaa 10-15 %. 

(Sylvester ja Macri 2015) 

Kalvoille tehtävien huoltojen optimaalisen aikataulun laatiminen on tärkeää, koska 

likaantuminen aiheuttaa prosessille kustannuksia ja huonontaa tuotetun veden laatua 

(Jiang et al. 2016). Liian myöhään toteutettu huolto ei myöskään poista likaa tarpeeksi ja 

voi heikentää kalvojen suorituskykyä pysyvästi. Kalvojen eliniän maksimoimiseksi ja 

vedentuotannon kustannusten optimoimiseksi kalvojen puhdistus tulee siis toteuttaa 

tarkasti määritellyin aikavälein (Fritzmann et al. 2009). Normaalia on, että kalvoja 

joudutaan puhdistamaan 3-12 kuukauden välein, ja jos kalvojen puhdistus joudutaan 

tekemään useammin kuin kerran kuukaudessa, on suodatuksen operointiin tai 

esikäsittelyyn tehtävä muutoksia (Hydranautics 2017). Huoltovälin ja kalvojen uusimisen 

ajankohdan määrittämiseksi on kehitetty useita matemaattisia menetelmiä, joiden avulla 

pystytään simuloimaan eri parametrien vaikutusta huollon tarpeeseen. 

Kim et al. (2008) tutkivat SWRO-kalvojen likaantumista huoltotarpeen arvioinnin 

näkökulmasta käyttäen online-dataa RO-laitokselta. Heidän menetelmässään käytettiin 

NRLS-menetelmää (engl. nonlinear recursive least-squares) ennustamaan aikaa, jolloin 

kalvojen pesu tulee suorittaa. Laskelmat perustuivat kahteen monitoroitavaan kalvojen 

ominaisuuteen: virtausvastukseen ja kitkakertoimeen, joiden todettiin muuttuvan 

kalvojen likaantumisen edistyessä. Tulosten perusteella saatua mallia kyettiin 

hyödyntämään myös pesun onnistumisen estimoinnissa. Jiang et al. (2016) hyödynsivät 

tutkimuksessaan huoltovälin aikatauluttamiseen NLP:tä (engl. nonlinear programming) 

eli epälineaarista ohjelmointia. Menetelmä on matemaattisesti melko monimutkainen 

(sisältää useita yhtälöitä ja muuttuvia parametreja), mutta sen avulla kyetään arvioimaan 

suodatuksen operointiparametrien kuten T, QF, CF ja Rw vaikutusta huoltotarpeeseen ja 

kalvojen elinikään. Menetelmällä saadaan minimoitua suodatuksen kustannuksia 

optimoimalla aika pesujen välillä ja kalvojen uusimisen välillä.  
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Syöteveden lämpötilalla on todettu olevan huomattava vaikutus kalvojen optimaaliseen 

pesuväliin ja kalvojen uusimisen aikaväliin. Syötteen lämpötila korreloi siis operoinnista 

koostuviin kustannuksiin. Lämpötilan ollessa 18 °C, kalvojen elinikä on noin 2500 päivää, 

kun taas lämpötilan ollessa 32 °C, kalvojen elinikä kasvaa 3200 päivään. Syöteveden 

konsentraatiolla on todettu olevan vain pieni vaikutus huoltovälin määrityksessä, mutta 

sekin vaikuttaa vahvasti operointikustannuksien optimointiin.  (Jiang et al. 2016) 

5.4 Huollon periaatteet 

Pesuliuoksen valinnasta kerrottiin kappaleessa 5.2. Periaatteina pesumenetelmän 

suunnittelemisessa voidaan siis pitää seuraavaa (Dow WPS 2017): 

 Ensimmäinen pesu suoritetaan oletuksena emäksellä, paitsi jos likaantumisen 

pääaiheuttajan tiedetään olevan CaCO3 tai rautaoksidi/rautahydroksidi 

 Jälkimmäinen pesu suoritetaan oletuksena hapolla, usein emäspesu riittää jopa 

yksinään 

 Huuhtelua kuumalla permeaattivedellä on kannattavaa testata ennen 

kemikaalipesuja (Camilleri-Rumbau et al. 2016) 

Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi pesunesteen pH ja lämpötila on pidettävä 

likaantumistyypin mukaan määritetyllä tasolla. pH:n arvoa tulee seurata jatkuvasti ja sille 

pätee seuraavat periaatteet (Dow WPS 2017): 

 Jos happopesussa pH nousee yli 0.5 yksikköä, tulee happoa lisätä pesunesteeseen 

 Jos emäspesussa pH laskee yli 0.5 yksikköä, tulee emästä lisätä pesunesteeseen 

Pesuliuoksen lämpötilan muutoksia tulee myös seurata pesuprosessin aikana, sillä 

alemmalla lämpötilalla pesun tulos huononee. Ilman virtausta tehtävän liotuksen aikana 

lämpötila tippuu herkästi. Periaatteena voidaan pitää seuraavaa (Dow WPS 2017): 

 Lämpötilan laskiessa liotuksessa yli 5 °C, pesunesteen kierrätystä tulee jatkaa ja 

tarvittaessa lämmitystä lisätä 

 Liotuksen aikaa tulee testata optimaalisten tulosten saavuttamiseksi 
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Pesuneste voi vakavasti likaantuneiden kalvojen tapauksessa konsentroitua hyvin 

vahvasti epäpuhtauksista. Saman pesunesteen käyttöä ylimäärin tulee välttää, sillä täysin 

saturoitunut liuos voi aiheuttaa sen, että epäpuhtaudet saostuvat takaisin kalvoille eli 

likaantuminen tapahtuu uudestaan. Tässä periaatteisiin kuuluu (Dow WPS 2017): 

 Kaikki värinmuutokset pesuliuoksessa tulee huomioida: samean värinen 

pesuliuos tulee tyhjentää ja vaihtaa uuteen 

 Monivaiheisessa/-tasoisessa RO-systeemissä eri tasojen peseminen tulee huollon 

tuloksen optimoimiseksi ja suorituskyvyn palautuksen maksimoimiseksi toteuttaa 

tuoreella pesunesteellä erillisinä pesuprosesseina 

5.5 Vaihtoehtoiset huoltotoimenpiteet 

5.6.1 Kalvojen uusiminen 

Mikäli RO-kalvot ovat niin vaikeasti likaantuneet, että kemikaalipesuilla ei saada 

palautettua permeaattivirtausta tai laskettua kalvopaine-eroa, kalvot tulee vaihtaa uusiin. 

SWRO-kalvojen elinikä on yleensä 2-5 vuotta ja BWRO-kalvoilla se on 5-7 vuotta. 

Kalvojen uusimisesta koituvat kustannukset kattavat 5-7 % käänteisosmoosin 

kokonaiskustannuksista. (Miller 2003)  

5.6.2 Suoraosmoosi (FO) 

Suoraosmoosia (FO) voidaan hyödyntää RO-kalvojen puhdistamisessa. Siinä RO-

kalvoille syötetään normaalista syötevedestä valmistettua 25% NaCl-liuosta 200 barin 

paineella, jolloin syötteen paine ylittää syöttöpumpun mittapaineen. Tällöin prosessi 

kääntyy käänteisosmoosista suoraosmoosiin ja tavallista permeaattivirtausta vastaan 

kulkeva vesi irrottaa suodatinkalvon pinnalta epäpuhtauksia. Aluksi likakerros nousee 

permeaatin vastavirtauksen vuoksi, jonka jälkeen likakerros irtoaa virran mukaan korkean 

virtausnopeuden vuoksi. Biomassa irtoaa kalvopinnalta bio-osmoottisen shokin vuoksi: 

paine-ero imee veden ulos mikro-organismeista, jolloin solut kuihtuvat sekä irtoavat 

kalvolta. Lisäksi mikrokiteet liukenevat NaCl-liuoksen korkean ionikonsentraation 

vuoksi. FO tuo paljon etuja huoltotoimenpiteenä verrattuna CIP-pesuun, sillä se ei aiheuta 

tuotantokatkoksia, alentaa huollon kustannuksia (kemikaalikustannukset tippuvat), on 

hyvin tehokas, ei vaadi suuria laitteistoja, ei tuota kemikaalijätettä ja pidentää kalvojen 

elinikää. (Libermann ja Liberman 2005) 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Käänteisosmoosi on tällä hetkellä suolanpoiston menetelmistä kaikkein kovimmassa 

kasvussa. Se on tullut kehityksen myötä kilpailukykyiseksi perinteisempien, termisten 

vedenpuhdistusmenetelmien kanssa.   

Kalvojen likaantuminen on yksi suurimmista haasteista ja kehityskohteista 

käänteisosmoosiin liittyen. Likaantuminen aiheuttaa kalvojen suorituskyvyn laskemista, 

ja se voidaan todeta permeaattivirtauksen heikentymisestä, painehäviön kasvusta tai 

suolan erotusasteen laskemisesta. Likaantuminen voidaan jakaa neljään kategoriaan, joita 

ovat 1) kemiallinen likaantuminen, 2) kiintoaineiden aiheuttaman likaantuminen, 3) 

biologinen likaantuminen ja 4) orgaaninen likaantuminen. Eri kategorioihin kuuluvat 

erilaiset syöteveden epäpuhtaudet, jotka aiheuttavat kalvojen likaantumista eri 

mekanismeilla. Kalvojen likaantuminen aiheuttaa mm. tuotantokatkoksia, 

huoltolaitteisto- ja kemikaalikustannuksia, kemikaalijätettä sekä kalvojen eliniän 

lyhenemistä. 

Likaantumisen ehkäisemiseksi syöteveden esikäsittelymenetelmät ovat tärkeässä 

asemassa. Esikäsittelymenetelmiä on mekaanisia, kuten esimerkiksi hiekkasuodatus ja 

membraanisuodatukset sekä kemiallisia, kuten koagulaatio/flokkulaatio, 

aktiivihiilisuodatus, desinfiointi ja pH:n säätö. Syötevedelle on olemassa useita eri 

epäpuhtauksien määrästä kertovia tunnuslukuja, joille on annettu suodatukselle 

optimaalisia maksimiarvoja. Näitä ovat esimerkiksi sameutta kuvaava NTU-luku, 

likaantumispotentiaalia kuvaava SDI-luku, liuenneiden hiiliyhdisteiden määrää kuvaava 

DOC-luku ja biofilmin muodostumisnopeutta kuvaava BFR-luku. 

Likaantumisen haittojen minimoimiseksi kehitetään jatkuvasti mm. mikroskopiaan ja 

matemaattisiin malleihin perustuvia analyysi- ja on-line monitorointimenetelmiä, joiden 

avulla likaantuminen pystytään toteamaan, ja sen aiheuttaja määrittämään 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kemiallisen likaantumisen estämisessä 

antiskalantit ovat suurimmassa roolissa. Kiintoaineiden ja kolloidisen likaantumisen 

estämisessä tärkeä asia on kalvopinnan morfologia. Uudenlaisten biosidien kehittäminen 

on biologisen likaantumisen estämiskeinoista pääasemassa. Orgaanisen likaantumisen 

estämiseksi kehitetään suodatinkalvon pinnoitteita, sillä tämän tyypin likaantuminen 

perustuu usein epäpuhtauksien affiniteettiin kalvopinnan suhteen. 
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Likaantumista ei luultavasti koskaan pystytä täysin estämään, minkä vuoksi kalvoille 

suoritetaan suorituskyvyn palauttamiseksi huoltotoimenpiteenä CIP-pesu. Kemikaaleina 

pesussa käytetään pääasiassa happoja ja emäksiä sekä lisäaineena tensidejä ja 

detergenttejä. Optimaalisen pesutuloksen saavuttamiseksi pesuprosessin menetelmä on 

laadittava sen mukaan, minkä tyypin epäpuhtaus aiheuttaa likaantumista. 

Likaantumistyypin mukaan määritetään optimaalinen pesuliuos (kemikaali), pitoisuus, 

liuoksen pH ja lämpötila sekä pesuaika ja virtausnopeus. Pesumenetelmän laatimisessa 

joudutaan usein käyttämään yritys-erehdys-periaatetta optimaalisen tuloksen 

saavuttamiseksi, sillä usein likaantumisen aiheuttajia on useaa eri tyyppiä. Kemikaalien 

ja epäpuhtauksien välillä voi tapahtua useita kemiallisia reaktioita, minkä vuoksi 

mekanismien syvällinen tuntemus on tärkeää liuoksen valintaa ja uusien kemikaalien 

kehittämistä varten. 

Tutkimusta kalvojen likaantumisen estämiseksi kaivataan lisää. Uudenlaisten 

kalvomateriaalien kehitys, likaantumisen monitorointi ja esikäsittelymenetelmät, kuten 

myös uusien, ”vihreiden” antiskalanttien kehittäminen ovat tärkeimpien 

tutkimuskohteiden joukossa. CIP-pesun tunnetuilla kemikaaleilla päästään usein hyviin 

tuloksiin, mutta uudenlaisia huoltotoimenpiteitä, kuten suoraosmoosin yhdistämistä 

käänteisosmoosiin tulee tutkia lisää. 
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Liite 1. Taulukko kalvoerotusmenetelmien ominaisuuksista (NETL 2017). 

Parametri Mikrosuodatus 
(MF) 

Ultrasuodatus  
(UF) 

Nanosuodatus 
(NF) 

Käänteisosmoosi 
(RO) 

Huokoskoko 
[μm] 

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

90 % 
suodatettujen 
epäpuhtauksien 
molekyylipaino 
(MWCO) [g/mol] 

>100 000 1 000-300 000 300-1000 100-300 

Operointipaine 
[bar] 

>2 1,3-7 3,5-20 15-70 

Kalvomateriaalit Keraamit, 
polypropyleeni, 
polysulfoni, 
polyvinyyli- 
denedifluoridi 

Keraamit, 
polysulfoni, 
polyvinyyli- 
denedifluoridi, 
selluloosa- 
asetaatti (CA), 
ohutfilmi- 
komposiiti 
(TFC) 

selluloosa- 
asetaatti (CA), 
ohutfilmi- 
komposiiti 
(TFC) 

selluloosa- 
asetaatti (CA), 
ohutfilmi- 
komposiiti (TFC), 
polysulfonoitu 
polysulfoni 

Kalvon  
konfiguraatio 

Putkimainen, 
onttokuitu 

Putkimainen, 
onttokuitu, 
levy & kehys 
(plate and 
frame) 

Putkimainen, 
spiraalille 
kierretty 
(SWM),  
levy & kehys 
(plate and 
frame) 
 

Putkimainen, 
spiraalille 
kierretty (SWM),  
levy & kehys 
(plate and frame) 

Suodatettavat 
epäpuhtaudet 

savi, bakteerit, 
virukset, 
kiintoaineet 

proteiinit, 
tärkkelys, 
virukset, 
kolloidinen 
silika, 
orgaaninen 
aines, rasvat, 
väriaineet, 
maalipisarat 

tärkkelys, 
sokeri, 
tuholais- ja 
kasvimyrkyt, 
divalenttiset 
anionit, 
orgaaninen 
aines, BOD, 
COD, 
detergentit 

metallikatioinit, 
hapot, sokerit, 
liuenneet suolat, 
aminohapot, 
monovalenttiset 
suolat, BOD, COD 

 

 

 

 



 

 

Liite 2. Taulukko syöteveden tunnusluvuista (Fritzmann et al. 2006, Greenlee et al. 2009, 

Dow WPS 2017). 

Laadun parametri 
[yksikkö] 

Suositeltava 
RO-

syöteveden 
maksimiarvo 

Korrelaatio 
muihin 

parametreihin 

Korreloivan 
epäpuhtauden 

tyyppi 

Esikäsittely 

Kiintoaineet&suolat:     

SDI  
[%/min] 

< 2-4 MFI, TOC Orgaaniset ja 
epäorgaaniset 

kolloidit  

Koagulaatio 
UF, MMF 

MFI ja MFI-UF 
[s/l2] 

< 2 ja < 2 000 SDI Kolloidiset 
partikkelit 

↑ 

LSI ja S&DSI 
[] 

≈ 0 pH, 
Alkaliniteetti 

Kalsiumkarbonaat
ti (CaCO3) 

Antiskalantti 

NTU 
[] 

< 0.2 (< 5) SDI, MFI Liukenemattomat 
kiintoaineet 

Koagulaatio 
UF, MMF 

TDS  
[mg/l] 

< 15 000-50 
000 

σ, T Kaikki liuenneet 
kiintoaineet, 

suolat 

Antiskalantti 

Sähkönjohtavuus σ 
[mS/cm] 

- TDS, T, pH Suolat, kaikki 
ionit 

- 

Muut/yleiset:     

pH 2-11 
(hetkellisesti 

1-13) 

σ  - pH:n säätö 
 

Lämpötila T  
[˚C] 

< 45 ˚C (jopa 
80 ˚C) 

- - - 

Vapaa kloori, CFC 
[ppm Cl2] 

< 0.1 TDS, pH, T Cl2,HOCl, OCl- NaHCO3 
Aktiivihiili 

Biologiset&orgaaniset:     

TDC  
[solua/l] 

-  NTU, T, BFR Aktiivinen ja 
epäaktiivinen 

biomassa 
(mikrobit) 

Desinfiointi 
Koagulaatio 

UF 

AOC  
[μg/l Ac-C] 

< 80 SDI Orgaaniset 
yhdisteet 

(ravinteeksi 
soveltuvat) 

Koagulaatio 
UF, MMF 

BFR  
[pg/cm2 ATP] 

< 120 TDC, AOC Aktiivinen 
biomassa 
(biofilmi) 

Desinfiointi 
Koagulaatio 

UF 

 

 

 



 

 

Liite 3. Taulukko CIP-pesun kemikaaleista (Dow WPS 2017). 

Likaantumis-

tyyppi 

Kemikaali Pitoisuus 

[%] 

pH Lämpötila 

[°C] 

Epäpuhtaus 

(paras teho) 

Huomioitavaa 

Kemiallinen 

(saostuminen) 

HCl 

(suolahappo) 

0,2 1-2  

20-40 

CaCO3, muut 

epäorgaaniset 

suolat 

 

 Na2S2O4 

(natriumhydrosulfiit

ti) 

1,0 5 30-35 Fe2O3, 

metallioksidit 

-Liotusaika 

määritettävä 

tarkasti 

H3PO4 

(fosforihappo) 

0,5 1-2 30-35 Vaihtoehtoinen 

epäorgaaniset 

suolat, 

metallioksidit 

 

NH2SO3H 

(sulfaamihappo) 

1,0 3-4 30 Vaihtoehtoinen 

metallioksidit 

 

NaOH 

(natriumhydroksidi) 

+ 

Na4EDTA (tai 

EDTA) 

 

0,1 

+ 

1,0 

12 max 30  Toimiva 

CaSO4, 

sulfaatit 

Vaihtoehtoinen 

silikaateille, 

biofilmille, 

orgaanisille 

-Sulfaatti- 

saostumat 

hoidettava 

aikaisin 

(NaCl lisäys 

voi auttaa) 

C6H8O7 

(sitruunahappo) 

2,0  35 Vaihtoehtoinen 

CaCO3, 

metallioksidit 

-Heikosti 

toimiva 

-Voi 

aiheuttaa bio-

likaantumista 

Kiintoaineet NaOH 

+ 

Na-DSS (SDS) 

0,1 

+ 

0,025 

12-

13 

35 Kolloidit, 

silikaatit 

 

Biologinen max 35 Biofilmi  

Orgaaninen max 30 Orgaaniset 

yhdisteet 

-Happopesu 

(HCl, pH 2, 

Tmax=45°C) 

emäksen 

jälkeen 


