
i 
 

 
 

Katariina Raassina 

LAKTAATIN JA MANNITOLIN EROTUS 
BIOLOGISEN PROSESSIN 

EFFLUENTISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diplomityö 
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 

Marika Kokko 
Marja Palmroth 
Syyskuu 2020 



TIIVISTELMÄ 

Katariina Raassina: Laktaatin ja mannitolin erotus biologisen prosessin effluentista 
Diplomityö 
Tampereen yliopisto 
Diplomi-insinöörin tutkinto, Biotekniikan DI-tutkinto-ohjelma 
Syyskuu 2020 
 

Biologisien prosessien effluentit sisältävät useita arvokkaita yhdisteitä, kuten rasvahappoja, 
alkoholeja ja polysakkarideja. Effluentit sisältävät myös vähemmän arvokkaita sekä arvottomia 
yhdisteitä, joiden läsnäolo hankaloittavat arvokkaiden yhdisteiden erotusta. Arvokkaita yhdisteitä 
voidaan hyödyntää useissa eri teollisuuksissa, jolloin niiden talteenotto on kannattavaa ja 
effluentit voidaan hyödyntämään paremmin. Ongelmana tuotteiden erottamisessa ei yleensä ole 
teknologian saatavuus, vaan oikean teknologian valinta kyseiselle tuotteelle ja effluentille. Työn 
tarkoituksena oli tutkia laktaatin ja mannitolin erottamista biologisen prosessin effluentista ja 
löytää erotusmenetelmät, joilla maitohappo ja mannitoli saataisiin erotettua effluentista 
mahdollisimman tehokkaasti ja puhtaasti. 

Kirjallisuusselvityksen perusteella maitohappo voidaan erottaa effluentista tislauksen, 
reaktiivinen tislauksen ja adsorption avulla. Mannitolin erotukseen soveltuu kylmäkuivaus sekä 
haihdutus yhdistettynä jäähdytykseen. Valittuja tekniikoita testattiin kokeellisesti ensiksi 
synteettisesti valmistetulla effluentilla, jossa oli maitohappoa 60 g/L, mannitolia 16 g/L, 
etikkahappoa 7 g/L ja glukoosia 5 g/L. Tämän jälkeen maitohappo erotettiin adsorptiolla 
biologisen prosessin varsinaisesta effluentista, joka sisälsi 54 g/L laktaattia, 4 g/L mannitolia ja 3 
g/L asetaattia. 

Tislaus ja reaktiivinen tislaus sopivat paremmin etikkahapon erotukseen kuin maitohapon, 
koska etikkahaposta jopa 96 % saatiin erotettua effluentista, mutta maitohaposta vain 2 %. Tämän 
lisäksi maitohappo ja sokerit jäivät tislauskolviin viskoosina liuoksena, jolloin niiden erottaminen 
toisistaan ei ole enää mahdollista. Tämän takia tislaus ei soveltunut tutkituille effluenteille. 

Adsorptiolla ioninvaihtohartseja käyttäen pystyttiin erottamaan maitohappo effluentista. IRA-
67:llä maitohapon alkuperäisestä 60 g/L:sta saatiin parhaimmillaan adsorboitua 16 % pH:ssa 4,0 
ja IRA-400:lla pH:ssa 5,5, 15 %. Synteettisen effluentin puhtaus vaikutti adsorptioon, sillä 
puhtaista hapoista valmistettua effluenttia, adsorptio pH:ssa 1,8 oli 46 %. Kun taas effluentin 
hapot olivat natriumin suolojen muodossa ja sen pH oli säädetty 1,8:aan, adsorptio laski 8 %:iin. 
Useamman adsorption vaikutusta tutkittiin yhdistämällä neljä adsorptiota peräkkäin. Tällöin IRA-
67:n adsorboi 94 % maitohaposta ja IRA-400:aa 23 % hartsin optimiolosuhteissa. 

Adsorboituneen maitohapon desorptiota hartsista tutkittiin IRA-67:llä ja IRA-400:lla. IRA-67:llä 
desorptiossa käytettiin NaOH:ta ja parhaimmillaan 17 % effluentin maitohaposta saatiin 
desorboitua (2,5 M NaOH). IRA-400:lle desorptio toteutettiin H2SO4:llä ja parhaimmillaan 9 % 
effluentin maitohaposta desorbtoitui rikkihapon konsentraation ollessa 1 M. 

Kylmäkuivauksella saatiin 42 % ja haihdutuksella 46 % mannitolista kiteytettyä. 
Haihtumiskokeissa huomattiin, että mannitolikiteillä ei ollut vaikutusta mannitolin 
kiteytymismäärään ja negatiivinen vaikutus mannitolin kiteytymisnopeuteen. 

Varsinaisesta effluentista poistettiin kiintoaine, jotta se ei häiritsisi adsorptiota. 
Sentrifugoimalla saatiin poistettu 94 % kiintoaineesta. Effluentin pH oli 4,7 ja siinä ei havaittu 
mannitolia. IRA-400 adsorboi 12 % maitohaposta. Kahdeksan peräkkäisen adsorption aikana 57 
% maitohaposta adsorboitui. Varsinaisen effluentin desorptioon (1 M H2SO4) valittiin kolme 
hartsia jatkuvasta adsorptiosta. Suurin desorptio oli ensimmäisessä adsorptiossa, jossa 
adsorboituneesta maitohaposta desorboitui 45 %. Maitohapon desorptio aleni myöhemmissä 
adsorptioissa ja kokeen aikana oli havaittavissa maitohapon takaisin adsorboitumista hartsiin. 

Adsorptio oli maitohapon erotukseen paras tekniikka. Varsinaisesta effluentista IRA-400 
adsorboi 12 % maitohappoa ja peräkkäisessä adsorptiossa 57 %. Maitohapon adsorptiota ja 
desorptiota tulee optimoida tulevaisuudessa. Mannitoli saatiin erotettua synteettisestä effluentista 
kiteytymällä, jolloin 46 % kiteytyi mannitolin konsentraation ollessa tarpeeksi korkea. Mannitolin 
erotus tulee vielä optimoida. 
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Biological process effluents contain many value-added products such as fatty acids, alcohols 
and polysaccharides.  Effluents also contain less valuable products and compounds with no value 
that make recovery of wanted products harder. The value-added products can be used in multiple 
industries, making their recovery economical. The challenge in product recovery is not the lack of 
technology but rather choosing the right technology for the product and the effluent. The aim of 
this work is to recover lactate and mannitol from biological process effluent using technologies 
that can recover lactic acid and mannitol as effectively and purely as possible. 

Based on a literature review distillation, reactive distillation and adsorption are the best suited 
technologies to recover lactic acid, and freeze drying and evaporation with crystallization for 
mannitol recovery. First the chosen technologies were tested to recover the products from a 
synthetic effluent that contained 60 g/L lactic acid, 16 g/L mannitol, 7 g/L acetic acid, and 5 g/L 
glucose. After the tests, lactic acid was recovered using adsorption from the actual effluent of the 
biological process. The effluent contained 54 g/L lactic acid, 4 g/L mannitol, and 3 g/L acetic acid. 

Distillation and reactive distillation were found to be more suited for recovering acetic acid than 
lactic acid with 96 % of acetic acid and only 2 % of lactic acid recovered. In addition, lactic acid 
and sugars were left in the distillation flask as a viscose solution, making their separation 
impossible. Therefor distillation is not a suitable recovery technique for this type of effluent. 

Adsorption using ion exchange resins was the most promising technique to recover lactic acid 
as IRA-67 recovered 16 % of the original 60 g/L of lactic acid at pH 4,0 and IRA-400 recovered 
15 % at pH 5,5. The purity of the effluent had a significant effect on adsorption. At pH 1,8 46 % 
of lactic acid was recovered from effluent made with pure acids, but when the effluent was made 
with the sodium salts of the acids and the pH adjusted to 1,8, only 8 % was recover. The effect of 
multiple adsorptions was also studied with four subsequent adsorptions. In this case IRA-67 was 
able to adsorb 94 % of lactic acid and IRA-400 23 % in the ideal conditions for the resin. 

The recovery of adsorbed lactic acid was studied from IRA-67 and IRA-400. Natrium hydroxide 
was used for desorption on IRA-67. At best 17 % of the effluent’s lactic acid was recovered (2,5 
NaOH). For IRA-400 desorption was conducted using sulfuric acid solution in regeneration and 9 
% of the lactic acid was recovered with 1 M H2SO4.  

Freeze drying was able to recover 42 % of mannitol in crystalline form and crystallization with 
evaporation resulted in 46 % recovery. During the evaporation crystallization it was noted that the 
addition of seed crystals had no effect on the amount of mannitol crystallized and had a negative 
effect on the crystallization speed. 

Suspended solids were first removed from the actual effluent so that they would not disturb 
the adsorption. Centrifugation was able to remove 94 % of the solids. No mannitol was detected 
in the actual effluent and its pH was 4,7. IRA-400 adsorbed 12 % of the lactic acid from the actual 
effluent. After eight subsequent adsorptions 57 % of lactic acid was adsorbed. For desorption (1 
M H2SO4) three resins from the adsorption were chosen. Most efficient desorption was with the 
first adsorption, where 45 % of the lactic acid was desorbed. Lactic acid desorbed was lower on 
the other adsorptions and it was noticed that some of the lactic acid was reabsorbed into the 
resin. 

Adsorption was the best technique for the recovery of lactic acid. From the actual effluent 12 
% of lactic acid was adsorbed and 57 % in the subsequent adsorption. In the future lactic acid 
adsorption and desorption must be optimized. Mannitol was recovered from the synthetic effluent 
using crystallization, in which 46 % of mannitol crystalized in high concentrations. Mannitol 
recovery must be optimized.  

 
Keywords: lactate, lactic acid, mannitol, process water, effluent, adsorption, distillation, 

crystallization 
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1. JOHDANTO 

Biologisten prosessien effluentit ovat prosessissa syntyviä prosessivesiä. Biologisten 

prosessien, kuten fermentaation, effluentit eivät yleensä sisällä ympäristölle myrkyllisiä 

yhdisteitä, mutta suurin osa näistä effluenteista sisältävät suuria määriä orgaanista 

ainesta. Joistain effluenteista on myös mahdollista talteenottaa prosessin sivutuotteena 

syntyneet arvokkaat yhdisteet, kuten rasvahapot [1], ja myydä ne [2, s. 688], sillä muuten 

ne menevät hukkaan [1]. Tämä on yksi tapa kompensoida prosessin kustannuksia. [2, s. 

688].   

Fermentaatio on biologinen prosessi, jossa mikro-organismien avulla tuotetaan 

yhdisteitä yleensä anaerobisissa olosuhteissa [2, s. 1]. Prosessissa hiilihydraatit 

pelkistetään metabolia reittejä pitkin orgaanisiksi hapoiksi ja alkoholeiksi, esimerkiksi 

etikkahapoksi, maitohapoksi ja etanoliksi [3, s. 186–188]. Lopputuotteiden syntyyn 

vaikuttaa fermentaatio-olosuhteet, sekä prosessissa käytetyt mikrobilajit [3, s. 188]. 

Fermentaation raaka-aineena voidaan hyödyntää maatalouden [1] sekä teollisuuden 

sivuvirtoja ja effluentteja [4, s. 200; 5, s. 91; 6]. 

Maitohappo on luonnossa esiintyvä orgaaninen happo [7], joka on hajuton ja väritön 

heikko happo [8, s. 8]. Luonnossa useat mikrobit tuottavat maitohappoa [9] ja 

teollisuudessa sitä tuotetaan bakteerifermentaation avulla [9].  Maitohappoa käytetään 

elintarvike-, kosmetiikka-, lääke- ja kemikaaliteollisuudessa [10]. Maitohapolla on 

antimikrobiaalisia ominaisuuksia, jolloin sitä voidaan käyttää elintarvikkeiden ja 

kosmetiikan säilyvyyden parantamiseen [8, s. 20; 10]. 

Mannitoli on luonnossa runsaiten esiintyvä sokerialkoholi, jolloin sitä voidaan eristää 

kasveista [11, s. 16, 44–45]. Teollisuudessa mannitolia valmistetaan 

hydrogenaatiomenetelmällä [12] sekä fermentaatiolla [11, s. 43]. Mannitolia 

hyödynnetään elintarvike-, lääke-, sekä kemikaaliteollisuudessa [12]. Mannitoli ei 

adsorboi kosteutta ennen kuin suhteellinen kosteus kasvaa yli 90 %:ksi, jolloin sitä 

voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa [13, s. 254] ja lääketeollisuudessa 

päällysteenä [12].  

Työn tarkoituksena oli ottaa talteen maitohappo, sekä mannitoli biologisen prosessin 

effluentista. Maitohappo ja mannitoli tulisi pystyä erottamaan menetelmän avulla 

mahdollisimman tehokkaasti muusta effluentista ja lopputuotteiden tulisi olla 

mahdollisimman puhtaita. Kirjallisuuskatsauksen avulla kartoitettiin tähän soveltuvia 
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erotusmenetelmiä ja menetelmien valinnassa huomioitiin niiden sopivuus teolliseen 

käyttöön skaalautuvuuden ja kustannuksien puolesta. 

Teoriaosuudessa käsitellään tarkemmin bioprosesseja, keskittyen fermentaatioon ja sen 

tuotteisiin. Tuotteista käsitellään maitohappoa ja mannitolia laajemmin, kertoen 

tarkemmin yhdisteiden ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista. Tämän jälkeen 

keskitytään orgaanisten happojen ja rasvahappojen, sekä sokereiden talteenottoon. 

Talteenotossa kartoitettiin mahdollisia eri tekniikoita, joista valittiin tavoitteet parhaiten 

täyttävät tarkempaan tarkasteluun. Maitohapolle nämä olivat tislaus ja adsorptio, ja 

mannitolille kiteytyminen. 

Materiaaleissa ja menetelmissä on käsitelty synteettisen effluentin sekä varsinaisen 

effluentin valmistusta. Varsinaisen effluentin kiintoaineenpoisto on myös esitelty osiossa. 

Tämän lisäksi esitetään varsinaisten erotustekniikoiden, tislaus, reaktiivinen tislaus, 

adsorptio ja kylmäkuivaus koejärjestelyt. Osioissa käsitellään myös effluenteille tehdyt 

muut analyysit. 

Tuloksissa esitetään tislauksen, reaktiivisen tislauksen ja adsorption kyky erottaa 

maitohappo synteettisestä ja varsinaisesta effluentista, sekä kylmäkuivauksen toimivuus 

mannitolin erottamiselle synteettisestä effluentista. Pohdinnassa käsitellään eri 

tekijöiden vaikutusta talteenottoon, mahdollisia lisätutkimuksia ja verrataan tämän työn 

tuloksia aikaisempaan tutkimukseen. Johtopäätöksissä kerrataan tärkeimmät tulokset, 

sekä johtopäätökset. 
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2. BIOLOGISTEN PROSESSIEN EFFLUENTIT 

2.1 Biologiset prosessit  

Teollisessa skaalassa voidaan hyödyntää mikrobien kykyä muodostaa erilaisia 

kemikaaleja biologisten prosessien kautta [14, s. 16–20]. Näiden prosessien, kuten 

fermentaation, jossa tuotetaan yhdisteitä mikro-organismien avulla [2, s. 1], kautta 

pystytään tuottamaan esimerkiksi kemikaaleja suuressa mittakaavassa. [14, s. 2].  

Teollisessa käytössä fermentaatiolla viitataan prosesseihin, joissa käytetään mikro-

organismeja jonkin tuotteen, yleensä energian, valmistukseen [2, s. 1]. Fermentaatio 

voidaan rajata tarkoittamaan anaerobisia [2, s. 1; 3, s. 185] sekä mikroaerobisia (happea 

21 tilavuus-%) prosesseja [3, s. 185]. Anaerobisessa fermentaatiossa mikro-organismit 

pelkistävät mono- ja disakkaridit glykolyysissa pyruvaatiksi tai asetyylikoentsyymi-A:ksi 

(asetyyli-CoA, acetyl co-entzyme A) (Kuva 1), joista mikrobit muuttavat nämä joko 

orgaanisiksi hapoiksi tai alkoholeiksi (Kuva 1 ja Kuva 2), kuten asetoniksi, etikkahapoksi, 

etanoliksi, maitohapoksi tai sukkiinihapoksi. Tämän jälkeen solu erittää hapon tai 

alkoholin ulos jätteenä. [3, s. 186–188].  

Glykolyysissä hiilihydraatit pelkistyvät kahdeksi pyruvaatiksi (Kuva 1). Koko reaktio 

koostuu kymmenestä entsymaattisesta reaktiosta, jossa glukoosista syntyy kaksi 

pyruvaattia, kaksi adenosiinitrifosfaattia (ATP, Adenoside Triphosphate) ja kaksi 

nikotiiniamidiadeniinidinukleotidia (NADH, Nicotinamide Adenine Dinucleotide). Hapen 

läsnä ollessa pyruvaatti muuttuu asetyyli-CoA:ksi ja päätyy sitruunahappokiertoon, jossa 

syntyy lisää ATP:tä, pelkistyy yhdisteitä ja muodostuu solujen metabolialle tärkeiden 

yhdisteiden esiasteita. Jos happea ei ole, voi myös muodostua asetyyli-CoA:ta tai 

pyruvaatti, jotka voidaan käyttää muiden tuotteiden valmistukseen. Hapettomissa 

olosuhteissa asetyyli-CoA voidaan muuttaa joko orgaanisiksi hapoiksi tai alkoholeiksi 

(Kuva 2). Yleisimmät tuotteet anaerobisissa olosuhteissa ovat asetoni, etikkahappo, n-

butanoli, butaanihappo, etanoli, isopropanoli, maitohappo, propionihappo ja 

sukkiinihappo. Esimerkiksi laktaatti muodostuu, kun NADH pelkistää pyruvaatin (Kuva 

1). Etikkahappo taas muodostuu, kun asetyyli-CoA fosforyloidaan fosfaatilla ja tämän 

jälkeen defosforyloidaan adenosiinidifosfaatilla (ADP, Adenoside Diphosphate), jolloin 

syntyy yksi ATP ja yksi etikkahappo (Kuva 2). Lopputuotteen syntyyn vaikuttaa käytetyt 

mikrobilajit, hapettumis-pelkistymistasapaino, pH, ravinteet ja reaktorin lämpötila. [3, s. 

186–188].  
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Kuva 1 Glykolyysi eli hiilihydraatin pelkistyminen pyruvaatiksi tai asetyyli-
CoA:ksi hapettomissa olosuhteissa. Muokattu lähteestä [3, s. 186]. 

 

Kuva 2 Asetyylikoentsyymi-A:n fermentaatioreitit hapettomissa olosuhteissa. 
Muokattu lähteestä [3, s. 187].  

Fermentaatioprosessi voidaan jakaa kuuteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

valitaan ja kehitetään kasvatusliuos, tämän jälkeen kasvatusliuos, fermentori ja muut 

tarvikkeet sterilisoidaan. Sitten (puhdas) mikrobikulttuuri kasvatetaan, kunnes sitä on 
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tarpeeksi sen lisäämiseksi kasvatussäiliö. Mikrobien lisäämisen jälkeen niiden annetaan 

kasvaa fermentori tuotteen muodostumisen optimiolosuhteissa. [2, s. 18]. Tuotteen 

muodostumiseen vaikuttaa monet eri tekijät, kuten mikrobilaji, kasvatusliuoksen pH, 

ravinnekoostumus ja reaktorin lämpötila. [3, s. 188]. Kun tuotetta on riittävästi, se otetaan 

talteen ja puhdistetaan epäpuhtauksista. Lopuksi prosessin effluentit hävitetään. [2, s. 

18]. 

Fermentaatiossa voidaan hyödyntää yhdisteiden raaka-aineena useita eri lähteitä, kuten 

maatalouden [1], sekä eri teollisuuksien, kuten paperi-, maito- ja juustoteollisuuden 

sivuvirtoja ja effluentteja tuottamaan arvokkaita tuotteita [4, s. 200; 5, s. 91; 6]. 

Esimerkiksi paperiteollisuudessa effluentin biopolymeerit, kuten hiilihydraatit ja proteiinit 

pilkotaan hydrolyysin ja fermentaation avulla propionaatiksi, butyraatiksi ja formaatiksi 

sekä vedyksi ja hiilidioksidiksi [4, s. 200]. Maitoteollisuudessa syntyy proteiineja, 

hiilihydraatteja ja kiintoainesta sisältävää effluenttia, jolla on suuri typpi ja rasva 

konsentraatio. Sen sisältämät maitosokerit muodostavat fermentaatiossa maitohappoa. 

[5, s. 91]. Juustoteollisuudessa muodostuu paljon heraa, jolla on suuri ravintoarvo. Hera 

voidaan fermentoida, jolloin muodostuu etanolia, polyhydroksialkanoaatteja ja vetyä ja 

kun fermentaatiossa käytetään tiettyjä maitohappobakteereita, syntyy maitohappoa. [6]. 

Heran fermentaatiota maitohappobakteereiden läsnä ollessa on tutkittu laboratoriossa, 

jolloin tuotettiin 34 g/L maitohappoa [15].  

2.2 Fermentaation tuotteet 

Teollisen fermentaation (prosessi, jossa tuotetaan jotain tuotetta suuren mikrobiviljelyn 

mikrobien avulla) avulla tuotetut taloudellisesti arvokkaat tuotteet voidaan jakaa viiteen 

eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat mikrobien tai biomassan, kuten hiivan, 

tuotto, toisessa mikrobiaalisten entsyymien tuotto ja kolmannessa mikrobien 

aineenvaihdunnan tuotteiden, kuten alkoholien, tuotto. Fermentaation avulla voidaan 

tuottaa myös yhdistelmätuotteita, eli tuotteita joita mikrobi ei luonnostaan tuota. Tällöin 

mikrobeja on muokattu yhdistelmä-DNA tekniikan avulla tuottamaan haluttuja tuotteita, 

kuten insuliinia. Fermentaation avulla voidaan myös muokata jotain vähemmän 

arvokasta tuotetta arvokkaammaksi, sillä fermentaation aikana voi tapahtua muun 

muassa vedyn tai amiinin poistuminen, isomerisaation tai hydroksiryhmän liittyminen. [2, 

s. 1–9]. Alla olevissa osioissa käsitellään tarkemmin kahden fermentaatiotuotteen, 

maitohapon ja mannitolin [16] ominaisuuksia ja käyttöä, sillä niiden talteenotto on tämän 

työn päätarkoitus.  

Mikrobien ja biomassan tuotossa voidaan hiivan lisäksi tuottaa mikrobeja, kuten 

yksisoluproteiineja, ihmisten ja eläinten ravinnoksi. Teollisessa skaalassa hiivaa on 
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tuotettu jo 1900-luvun alusta ja biomassaa proteiinin lähteenä 1960-luvulta saakka. 

Fermentaation avulla voidaan myös valmistaa entsyymejä suuremmassa mittakaavassa 

kuin kasveista tai eläimistä. Esimerkkejä bakteerien valmistamista entsyymeistä ovat 

amylaasi, glukoosi isomeraasi ja proteaasi. Bakteerien lisäksi sieniä ja hiivoja voidaan 

hyödyntää entsyymien valmistuksessa. Fermentaatiolla tuotettavat yhdistelmätuotteet 

ovat alun perin muiden organismien tuottamia proteiineja. Tällaisia proteiineja ovat 

esimerkiksi insuliini, albumiini, orvaskeden kasvutekijät ja naudan kymosiini. Vähemmän 

arvokkaampien tuotteiden muokkaaminen arvokkaammaksi fermentaation avulla on 

tunnettu pitkään, sillä etikan valmistaminen on vanhin tunnettu mikrobiologinen 

muutosprosessi, jossa etanoli muuttuu etikkahapoksi fermentaatiossa. Uudempi tapa 

hyödyntää fermentaatiossa tapahtuvaa muutosta yhdisteeseen on imitoida nisäkkäiden 

metaboliaa ja tuottaa yhdisteitä, joita syntyy metaboliassa lääkkeiden vaikutuksesta. 

Fermentaatiossa näitä aineenvaihdunnan tuotteita pystytään tuottamaan suuremmissa 

määrissä kuin kehossa, jolloin niiden biologista aktiivisuutta, sekä mahdollista 

toksisuutta pystytään tutkimaan. [2, s. 3–9].  

Mikrobien kasvun aikana mikrobit tuottavat anaboliitteja, kuten aminohappoja, 

proteiineja, rasvoja ja hiilihydraatteja, joita ne tarvitsevat kasvuun ja kataboliitteja, kuten 

etanolia ja maitohappoa. Kataboliitit ovat mikrobien metabolian tuottamia yhdisteitä, joilla 

on usein taloudellista arvoa ja siksi niitä tuotetaan fermentaation avulla. Ensisijaisia 

tuotteita ovat muun muassa alkoholit, orgaaniset hapot, polysakkaridit ja vitamiinit. 

Mikrobien kasvun hidastuttua, ne voivat tuottaa toissijaisia tuotteita, joilla ei ole selvää 

tehtävää solujen metaboliassa. Toissijaisia tuotteita ovat esimerkiksi jotkut antibiootit, 

entsyymien inhibiittorit sekä kasvun promoottorit. [2, s. 3–7].  

2.2.1 Maitohappo 
 

Maitohappo [CH3CH(OH)COOH] on luonnossa esiintyvä orgaaninen happo [7]. Puhdas 

maitohappo on hajuton ja väritön hygroskooppinen heikko happo, jonka kemialliset 

ominaisuudet on esitetty Taulukossa 1 [8, s. 8]. Maitohappo voi esiintyä maitohappona 

tai laktaattina riippuen liuoksen pH:sta. Happodissosiaatiovakio (pKa) kertoo kuinka 

paljon happoa ja sen vastinemästä on liuoksessa. Kun liuoksen pH on sama kuin pKa 

(3,86 [8, s. 8]), 50 % yhdisteestä on happona, tässä tapauksessa maitohappona ja 50 % 

vastinemäksenä, eli laktaattina.  Kun liuoksen pH on pienempää kuin pKa, yhdiste 

esiintyy pääsääntöisesti maitohappona ja pH:n ollessa suurempi kuin pKa, laktaattina. 

[17, s. 11–13]. Useat mikrobit, kuten bakteerit, sienet, hiivat, syanobakteerit ja levät 
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tuottavat maitohappoa [9]. Maitohappo muodostuu esimerkiksi oluen, hedelmien ja 

vihannesten, makkaroiden ja hapantaikinan fermentaatiossa [8, s. 20]. 

Taulukko 1 Maitohapon kemialliset ominaisuudet. [8, s. 8]. 

Moolimassa 90,08 g/mol 

Kiehumispiste 122 °C 

Sulamispiste 17 °C 

Ka (20 °C) 1,38 x 10-4 

pKa (20 °C) 3,86 

 

Teollisuudessa suurin osa maitohaposta tuotetaan hiilihydraattien 

bakteerifermentaatiolla. Käytetyt bakteerit kuuluvat Lactobacillus ja Bacillus sukuihin, 

jotka tuottavat pelkästään maitohappoa. Maitohappo voidaan tuottaa myös kemiallisesti. 

Metodissa lyijy katalysoi kiteisen selluloosan ja veden, jolloin saadaan tuotettua 60 %:sta 

maitohappoa. Fermentaatio on kemiallista synteesiin verrattuna halvempi, sillä se 

tarvitsee vähemmän energiaa ja substraattien kustannukset ovat alhaisemmat. [9]. Muita 

tapoja tuottaa maitohappoa kemiallisesti on laktonitraalin hydrolyysi vahvoilla hapoilla, 

emäskatalysoitu sokereiden hajoaminen, propyleeniglykolin hapettuminen sekä 

asetaldehydin, hiilimonoksidin ja veden reaktio korkeassa lämpötilassa ja paineessa [7].  

Maitohappoa käytetään elintarvike-, kosmetiikka-, lääke- ja kemikaaliteollisuudessa [10]. 

Maitohappo on myös polylaktidin esiaste. Polylaktidi on suosittu biomuovi, sillä se on 

hyvin saatavilla. Polylaktideja voidaan käyttää muun muassa jäykissä pakkauksissa, 

kylmien juomien pakkauksissa, aterimissa, vaatetuksessa ja ruiskuvalumuotti tuotteissa. 

Ne ovat biopohjautuvia ja biohajoavia teollisissa kompostointi olosuhteissa. [18, s. 3]. 

Elintarviketeollisuudessa maitohappoa käytetään melkein kaikissa osa-alueissa 

esimerkiksi maustamiseen, pH:n säätelyyn, mikrobiologisen laadun parantamiseen sekä 

mineraalien vahvistukseen [10]. Sen suositeltu käyttö on happamuuden säätelyyn. 

Esimerkiksi maitohappoa voidaan käyttää sterilisoitujen ja iskukuumennettujen 

kermojen, heraproteiinijuustojen, pakastevihannesten sekä pähkinöiden ja siemenien 

happamuuden säätelyyn. Maitohapon johdannaisia voidaan käyttää myös ruokien 

emulgointiin ja laadun ja säilyvyyden parantamiseen. Maitohappo parantaa 

elintarvikkeiden, kuten juomien, maitotuotteiden, salaattien ja valmisruokien, 

säilyvyysaikaa sen antimikrobiaalisten ominaisuuksien takia. [8, s. 20]. Maitohapon 

avulla pystytään myös parantamaan makua ja säilyvyysaikaa ja vähentää ruuan 

patogeenien määrää liha ja siipikarja teollisuudessa [10]. 
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Kosmetiikkateollisuudessa maitohappoa käytetään pääsääntöisesti kosteuttajana ja 

pH:n säätelijänä, koska maitohapolla on antimikrobiaalisia ominaisuuksia ja se 

kosteuttaa ja keventää ihoa. Sen kosteuttava vaikutus perustuu maitohapon 

ominaisuuteen pitää vettä ja ihon keventävä vaikutus siihen, että maitohappo estää 

tyrosinaasin muodostumisen. [10]. 

Lääketeollisuudessa maitohappo toimii elektrolyyttinä monissa liuoksissa, joiden 

tarkoituksena on täydentää ja palauttaa kehon nesteet tai elektrolyytit, kuten 

dialyysiliuoksen. Maitohappoa käytetään myös monien mineraalien, tablettien, 

proteesien, leikkaus ompelemien ja säädeltyjen lääkkeiden valmistuksessa. [10]. 

Kemikaaliteollisuudessa maitohappoa ja sen suoloja voidaan käyttää monissa tuotteissa 

ja prosesseissa. Sitä voidaan käyttää kalkkikiven poistoon, pH:n säätelyyn, liuosten 

neutraloimiseen, liuottimena, siivousliuoksena, hitaasti vapauttavien happojen 

välittäjänä, metallien kompleksien muodostumisen välittäjänä, antimikrobiaalisena 

aineena sekä kosteuttajana. Varsinkin liuottimena maitohappo on hyvä ja turvallinen 

vaihtoehto. Se pystyy poistamaan polymeerejä ja pihkaa. Maitohappo toimii raaka-

aineena kasvimyrkyille. Se voidaan myös jatkojalostaa moniksi hyödylliseksi eri 

kemikaaleiksi, kuten propyleenioksidiksi ja akryylihapoksi. [10]. 

2.2.2 Mannitoli 
 

Mannitoli [C6H8(OH)6] on valkoinen ja kiteinen sokerialkoholi. Mannitolin esiintyvyys on 

luonnossa esiintyvistä sokerialkoholeista runsainta. Sitä esiintyy melkein kaikissa 

kasveissa [11, s. 41–42], kuten kurpitsoissa, sienissä, sipuleissa ja levissä, erityisesti 

ruskolevissä [12]. Mannitolin pitoisuus voi vaihdella levien 20 % ja plataanien 90 % 

välillä. Kasvien lisäksi myös bakteerit, pääosin heterofermentatiiviset 

maitohappobakteerit, ja hiivat tuottavat mannitolia. Mannitolin laajan esiintyvyyden 

vuoksi sitä voidaan eristää kasveista, eli sitä ei välttämättä tarvitse tuottaa kemiallisen 

tai biologisen synteesin avulla.  [11, s. 44]. Nykyään mannitoli tuotetaan kemiallisesti 

hydrogenaatiomenetelmällä [12]. 

Mannitolia voidaan tuottaa myös fermentaation kautta vaihtoehtona perinteiselle 

teolliselle synteesille. Fermentaation etuna on mannitolin suurempi tuotto ja 

sivutuotteiden pienemmän määrän syntyminen perinteiseen tuotantoon verrattuna. 

Esimerkiksi heterofermentatiiviset maitohappobakteerit muuttavat joko kolme fruktoosi 

molekyyliä tai kaksi fruktoosi molekyyliä ja glukoosi molekyylin kahdeksi mannitoli 

molekyyliksi ja yhdeksi maitohappo, etikkahappo ja hiilidioksidi molekyyliksi.  [11, s. 43–

44]. 
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Mannitolin kemialliset ominaisuudet on koottu Taulukoon 2. Näiden ominaisuuksien 

lisäksi mannitoli on helposti kokoonpuristuva ja se ei ole kovinkaan hygroskooppinen ja 

alkaa absorboida kosteutta vasta kun suhteellinen kosteus on yli 90 %. Mannitoli ei 

osallistu Maillardin reaktioon, mikä on yleensä elintarviketeollisuudessa haluttu 

ominaisuus. Maillardin reaktiossa sokerit pelkistyvät proteiinien ja aminohappojen 

kanssa, joka tuottaa haluttuja makuja ja värejä. [13, s. 254]. 

Taulukko 2 Mannitolin kemialliset ominaisuudet [11, s. 42].  

Moolimassa 182,17 g/mol 

Tiheys 1,52 g/ml 

Liukoisuus (25 °C) 22 g/100 ml vettä 

Sulamispiste (7,6 torr) 165 – 169 °C 

Kiehumispiste (3,5 torr) 295 °C 

Suhteellinen makeus (sakkaroosi = 100) 50 

 

Mannitolia käytetään paljon elintarvike-, lääke- ja kemikaaliteollisuudessa. Vuonna 2010 

sen kilohinta oli $7.30 ja maailmanlaajuiset markkinat 13,6 miljoonaa kg/a. [12].  

Mannitoli oli yksi ensimmäisistä ”sokerittomista” raaka-aineista elintarviketeollisuudessa. 

Mannitolia sisältäviä ruokia voidaan käyttää verensokerin säätelyyn diabeetikoilla, sillä 

se ei tarvitse insuliinia sen metaboliassa. [13, s. 249]. Nykyään mannitolia käytetään 

tekstuurin saamiseksi tuotteeseen. Koska mannitoli estää sokereiden kiteytymisen, sen 

avulla pystytään pidentämään elintarvikkeiden säilyvyyttä. Tämän lisäksi mannitoli 

hygroskooppisuus lisää tuotteiden säilyvyyttä korkeissa ilmankosteuksissa. [12]. 

Esimerkiksi purukumeissa mannitolia käytetään päällystyksessä, koska se ei ime 

kosteutta ja estää purukumin tarrautumisen kääreeseen [13, s. 258].  

Lääketeollisuudessa mannitolia käytetään pureskeltavien tablettien ja rakeisten 

jauheiden valmistuksessa. Se soveltuu lääketeollisuuteen, sillä se estää kosteuden 

absorboitumisen tuotteeseen, tiivistyy hyvin mekaanisessa käsitellyssä, ei reagoi 

aktiivisten komponenttien kanssa ja sen viilentävä makeus peittoaa alleen monien 

lääkkeiden epämiellyttävän maun.  [12]. Kliinisessä käytössä mannitolia käytetään 

pääasiallisesti sen osmoottisdiureettisten ominaisuuksien takia. Tämän lisäksi 

mannitolilla on monia muita käyttömahdollisuuksia, mutta sen toimivuudesta on vain 

vähäistä näyttöä. Sivuoireina mannitoli aiheuttaa suuremman riskin sydämen 
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pettämiselle, hypovolemiaa, verenpaineen alentumista ja elektrolyyttien epätasapainoa. 

[19]. 

Mannitolia voidaan myös käyttää pH:n säätelyyn, koska sen vesiliuokset ovat hieman 

happamia. Tämän lisäksi mannitolin käyttöä lämpöenergian varastoina on tutkittu 

pilottiskaalassa. Mannitoli toimisi faasinvaihtomateriaalina eli materiaalina, joka pystyy 

varastoimaan tai vapauttamaan energiaan, kun sen faasi vaihtuu. Mannitolin faasin 

vaihdon entalpia on noin 316 kJ/kg lämpötilassa 167 °C. [11, s. 41, 82–83]. 
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3. ORGAANISTEN YHDISTEIDEN 
EROTUSMENETELMÄT 

3.1 Orgaanisten happojen ja rasvahappojen talteenotto 

Haihtuvien rasvahappojen (VFA, Volatile Fatty Acid) erottaminen effluentista on 

haastavaa teknillisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Effluenttien monimutkainen 

kemiallinen koostumus ja nesteen ominaisuudet tekevät siitä haastavaa. Tämän lisäksi 

mahdolliset tekniikat talteenottoon ovat kalliita teollisessa skaalassa tai VFA:n saanto ei 

ole riittävä. [1]. Prosessi on vaikeampi, jos halutaan erottaa yksittäisiä rasvahappojen 

effluentista useamman sijaan [20]. Rasvahappojen talteenotolle on kaksi syytä. 

Ensimmäiseksi rasvahapot voidaan käyttää teollisuudessa, eli arvokas tuote saadaan 

talteen, kun se muussa tapauksessa olisi mennyt hukkaan. Toinen syy on helpottaa 

jätevedenpuhdistuslaitosten kuormitusta sekä varmistaa, että rasvahappojen pitoisuudet 

ovat nykyisten ja tulevien jätevedenkäsittely lakien puitteissa poistuvassa vedessä. [1]. 

Rasvahapot voidaan erottaa effluentista mm. liuotinuuton, saostumisen, 

kalvosuodatuksen, elektrodialyysin, tislauksen sekä adsorption avulla (Taulukko 3) 

[1,20].  

Tislaus ja adsorptio käsitellään omissa alaluvuissa, sillä niillä on hyvä skaalaavuus ja 

aikaisempaa näyttöä maitohapon eristämisestä effluentista [27–30]. Vaikka saostukselle 

ja kalvosuodatuksella on hyvä skaalautuvuus, saostus jätettiin pois siitä syntyvän 

jätemäärän vuoksi ja kalvosuodatus rajattiin pois tarkastelusta, sillä se vaatii monta 

vaihetta maitohapon erotukseen [31,32]. 
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Taulukko 3 Rasvahappojen talteenottoon sopivien menetelmien edut ja haitat, 
sekä skaalaavuus. 

Menetelmä Edut Haitat Skaalautuvuus 

Liuotinuutto Suuri 

faasierottelevuus, 

vakaa, liuotin 

voidaan käyttää 

uudelleen [1] 

Suolaionit voivat 

vaikuttaa prosessiin 

[21] 

Teollisessa 

mittakaavassa, 

mutta ei 

rasvahapoille [22, 

s. 73] 

Saostus Yksinkertainen, 

luotettava [1] 

Kallis, suuri määrä 

jätettä [1] 

Käytetään 

teollisuudessa 

[23] 

Kalvosuodatus Alhainen 

energiankulutus, 

muokattavat 

operaatioparametrit, 

hyvä skaalaavuus 

[24] 

Kalvon nopea 

likaantuminen [1] 

Teollisessa 

mittakaavassa 

[22, s. 235]  

Elektrodialyysi Kalvojen pitkä 

käyttöikä, 

vähemmän kalvojen 

likaantumista 

kalvosuodatukseen 

verrattuna [25] 

Suuret 

investointikustannukset 

[25], suuri energian 

tarve, tuotteen suuret 

epäpuhtaudet [1] 

Teollisessa 

mittakaavassa, 

mutta ei 

rasvahapoille [25] 

Tislaus Hyvin säädeltävä ja 

ohjattava [22, s. 39], 

puhtaat tuotteet [1] 

Suuri energian tarve 

[26, s. 37], suuret 

investointikustannukset 

[1] 

Teollisessa 

käytössä [26, s. 

1]  

Adsorptio Alhainen 

energiankulutus [22, 

s. 103], helposti 

operoitava [1] 

Adsorbentin 

kustannukset ja 

loppusijoitus [22, s. 

142], alhainen 

adsorptio [1] 

Teollisessa 

käytössä [22, s. 

142] 
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Liuotinuutto on suosittu tapa erottaa rasvahapot laimeasta vesipohjaisista liuoksista 

erotuksen tehokkuuden vuoksi. Liuotinuutto perustuu yhdisteiden tai 

metallienkompleksien eri liukoisuuksiin toisiinsa liukenemattomissa liuoksissa. 

Rasvahappojen talteenotossa uuton tasapaino liuottimen kanssa saavutetaan, kun VFA 

dissosioituu vedessä ja uuttuu liuottimeen. [20]. Esimerkiksi laboratorio-oloissa 

etikkahappo, butaanihappo ja propionihappo on pystytty erottamaan liuotinuutolla 

käyttäen trioktyyliamiinia liuottimena [33]. 

Liuotinuuton tehokkuus riippuu pH:sta, talteen otettavasta rasvahaposta, liuottimesta ja 

effluentin koostumuksesta [20]. Liuotinuutto on erittäin käyttökelpoinen tekniikka, sillä se 

vaatii vain pienen määrän liuotinta ja pystyy erottautumaan selkeästi eri faaseiksi, jolloin 

prosessi on vakaa. Prosessin jälkeen liuotin voidaan regeneroida ja uudelleen käyttää. 

[1]. Prosessin huonona puolena on, että liuenneet suolat voivat vähentää VFA:n saantoa, 

sillä myös suolananionit uuttuvat [21].  

Saostumisen avulla voidaan erottaa joitain rasvahappoja, kuten maitohappoa ja 

sitruunahappoa, fermentaatioliuoksista [23]. Maitohappo voidaan erottaa liuoksesta 

saostamalla se kalsiumin kanssa [1]. Maitohappo saadaan erotettua kalsiumlaktaatista 

reagoimalla se rikkihapon kanssa [34]. Kalsiumsaostus on yksinkertainen ja luotettava 

erotusmenetelmä, mutta se on kallis, sillä jopa 50 % prosessin kustannuksista kuluu 

erotukseen ja tuotteen puhdistukseen. Hinnan lisäksi prosessi käyttää kalsiumoksidia ja 

rikkihappoa, sekä tuottaa suuren määrän kalsiumsulfaattia, eli se ei ole 

ympäristöystävällinen erotusmenetelmä. [1]. 

Rasvahappoja voidaan erottaa myös nanosuodatuksen ja käänteisosmoosin avulla. 

Molemmat ovat kalvotekniikoita, joissa käytetään puoliläpäisevää kalvoa erottamaan 

suolat ja orgaaniset molekyylit liuoksesta. [20]. Nanosuodatus on painekäyttöinen 

tekniikka, jossa erottelu perustuu diffuusioon ja kalvon huokoskokoon [35, s. 417]. 

Nanosuodatuksen avulla on pystytty erottamaan 75 % etikka- ja butaanihaposta 

maatalouden prosessivesistä [36]. Käänteisosmoosissa virtaus pakotetaan kulkemaan 

vastakkaiseen suuntaan kuin osmoosi paineen avulla [2, s. 670]. Kaupallisten 

käänteisosmoosi kalvojen avulla on pystytty erottamaan etikkahappo monosakkareista 

[24]. Kalvotekniikoiden etuna on niiden alhainen energian tarve, helppo säädeltävyys 

sekä ylös-skaalaavuuden helppous [24]. Suodatuksen ongelmana on kalvon nopea 

likaantuminen, joka johtaa kalvon tiheään pesemiseen [1]. Prosessien toimintaan 

vaikuttavat yhdisteiden konsentraatiot, pH, paine, lämpötila [20] sekä kiintoaineen määrä 

[1].  
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Elektrodialyysissä liuoksen sisältämät anionit ja kationit siirtyvät anionin ja kationin 

vaihtokalvojen läpi katodille ja anodille sähköisen potentiaalieron vallitessa. Kun 

systeemin läpi ajetaan jännite, kationit siirtyvät katodille. Matkallaan ne pääsevät 

kationinvaihtokalvon läpi, mutta jäävät kiinni anioninvaihtokalvoon. Anioneille käy 

päinvastoin. Verrattuna kalvosuodatukseen, elektrodialyysin kalvojen käyttöikä on 

pidempi ja kalvot eivät likaannu yhtä helposti. Tästä huolimatta sen investoinnin 

kustannukset ovat suuret ja prosessin energian kulutus kasvaa suolakonsentraation 

kasvaessa. [25]. Esimerkiksi elektrodialyysin avulla on saatu talteen 99 % malliliuoksen 

sisältämistä rasvahapoista (etikkahappo, propionihappo, butaanihappo ja 

valeriaanahappo), sekä fermentaatioliuoksen rasvahapoista [37]. Elektrodialyysin avulla 

on myös pystytty talteen ottamaan ja konsentroimaan etikkahappoa jätevedestä [38].  

3.1.1 Tislaus 
 

Tislaus on yksi yleisin erotusmenetelmä teollisessa mittakaavassa [22, s. 16]. Sen 

erotuskyky perustuu yhdisteiden eri haihtuvuuksiin, sillä haihtuvammat liuokset kiehuvat 

alhaisemmissa lämpötiloissa. Lämpötilan laskiessa höyrystynyt liuos tiivistyy takaisin 

nesteeksi, jolloin alhaisemman kiehumispisteen omaava liuos on erotettu korkeamman 

kiehumispisteen omaavasta liuoksesta. [26, s. 1, 25]. Rasvahappojen erottamisen [1] 

lisäksi tislauksella pystytään erottamaan raakaöljy eri jakeiksi, puhdistaa vesi ja poistaa 

siitä suola, tislata fermentoidut liuokset ja valmistaa korkean alkoholipitoisuuden 

omaavia juomia. Tislauksen joustavuus eri käyttötarkoituksiin on yksi sen vahvuuksista. 

[26, s. 1]. Samoin sen pitkä käyttöhistoria tekee siitä hyvin säädeltävän ja ohjattavan 

erotusmenetelmän [22, s. 39].  

Tislauksen suurimpana haittana on sen suuri energian tarve, jopa yli 50 % tislaamon 

energiakuluista [26, s. 37]. Tähän vaihtoehtona on reaktiivinen tislaus, joka alentaa 

energian tarvetta 15 - 80 %, sekä aiheuttaa pienempiä päästöjä [39]. Reaktiivisessa 

tislauksessa kemiallinen reaktio ja tislaus on yhdistetty, jolloin voidaan parantaa 

perinteisen tislauksen tuloksia [22, s. 439]. Reaktiivinen tislauksen etuna on, että sen 

avulla pystytään erottamaan yhdisteitä, joilla on hyvin läheiset kiehumispisteet toisistaan. 

Tämä onnistuu, sillä reaktion, kuten esterifikaation reaktiotuotteilla on uudet 

kiehumispisteet, jotka eivät ole yhtä lähellä toisiaan. Tämä voisi myös säästää energiaa, 

jos uusi kiehumispiste on hyvin paljon alhaisempi kuin vanha tai kemiallinen reaktio on 

eksoterminen, jolloin siitä muodostuva energia voidaan hyödyntää. [22, s. 440].  
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Maitohapon reaktiivinen tislaus 

Reaktiivinen tislaus on yksi mahdollinen tapa erottaa maitohappo fermentaatioliuoksesta 

[27,28]. Fermentaatioliuoksessa oleva maitohappo reagoi alkoholin kanssa, muodostaen 

esterin, joka poistetaan liuoksesta tislaamalla [27]. Reaktiossa syntyy alkoholin ja 

maitohapon esteri ja vettä [28], esimerkiksi maitohapon ja metanolin esteröityminen on 

esitetty Kaavassa 1 [40]. Esteröityminen pystytään purkamaan hydrolyysillä eli esteri 

reagoidaan veden kanssa, jolloin vapautuu maitohappoa ja alkoholia, tässä tapauksessa 

metanolia [28]. Reaktio on esitetty Kaavassa 2. 

𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3𝑂𝐻 ⟶  𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂      (1) 

𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂 ⟶  𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3𝑂𝐻   (2) 

Reaktiivinen tislaus on tavallista tislausta parempi vaihtoehto, sillä maitohapon alhainen 

haihtuvuus ja affiniteetti vedelle aiheuttavat ongelmia sen tislauksessa. Tämän lisäksi 

maitohapon konsentraation ollessa suurempi kuin 80 %, se polymerisoituu. [41]. 

Polymerisoituminen vähentää laktaatin saantoa, sekä tekee prosessin käyttäytymisen 

ennakoimisesta hankalampaa [42].  Kirjallisuudessa on tutkittu eri alkoholien käyttöä 

esteröitymisessä ja metanoli ja butanoli vaikuttavat lupaavimmilta, sillä ne ovat 

kustannuksiltaan alhaisempia etanolin ja isopsropyylin käyttämiseen. [28]. Esimerkiksi 

laboratorio-olosuhteissa maitohapon esteröitymiseen paras metanoli:maitohappo suhde 

oli 3:1 [43], jolloin reaktiivisen tislauksen esteröitymisvaihe vaatii suuren määrän 

kemikaaleja.  

Taulukko 4 Maitohapon ja etikkahapon, sekä niiden metyyliestereiden, 
kiehumispisteet. 

Yhdiste Kiehumispiste (C) 

Maitohappo 122 [44] 

Etikkahappo 118 [45] 

Metyylilaktaatti 145 [46] 

Metyyliasetaatti 57 [47] 

 

Taulukossa 4 on vertailtu reaktiivisen tislauksen vaikutusta maitohapon ja etikkahapon 

selektiiviseen talteenottoon. Esteröitymiseen on valittu metanoli Su et al. (2013) 

tutkimuksen pohjalta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on usein tutkittu vain puhdasta 

maitohappoa sisältäviä liuoksia [48,49], mutta reaktiivinen tislaus voisi olla mahdollisuus 

erottaa maitohappo useampia yhdisteitä sisältävästä liuoksesta. Maitohapon ja 
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etikkahapon lähellä toisiaan olevat kiehumispisteet voivat aiheuttaa ongelman 

prosessissa, sillä kiehumispisteiden läheisyys johtaa usein vähemmän puhtaisiin 

lopputuotteisiin ja nostaa operaation kustannuksia. Reaktiivinen tislaus poistaa tämän 

ongelman ja mahdollistaa maitohapon selektiivisen erotuksen etikkahappoa sisältävistä 

liuoksista. [50, s. 46, 112]. 

Tislaus teollisessa mittakaavassa 

Tislauskolonnin suunnittelu on hyvin monimutkainen prosessi, sillä siinä pitää ottaa 

huomioon useita asioita, kuten operoinnin aikainen paine, vaiheiden määrä, syötteen 

sisääntulo, takaisinvirtaus ja tuotteiden koostumus. Hyvin monimutkaisilla 

tislauskolonneilla voi olla useampia suunnitellussa huomioitavia asioita. Suunnittelun 

monimutkaisuudesta huolimatta tislauskolonnin kontrolloiminen on hyvin yksinkertaista, 

sillä kolonnien toiminta on hyvin vakaata. [26, s. 37–38].  

Tislauskolonnia suunnitellessa suurin hinnan nostaja on kolonnin koko, sillä se määrittää 

mahdollisten vaiheiden määrän. Mitä enemmän kolonnissa on vaiheita, sitä suuremmat 

ovat sen rakennuskustannukset, mutta sitä puhtaampi on saatu tuote. Kolonnin 

suurempi koko pienentää prosessin energian tarvetta ja siten takaisinvirtausta, jolloin 

lämmönvaihdon kustannukset pienenevät. Tämän lisäksi tarvittu kolonnin halkaisija 

pienenee, sillä kolonnin läpi kulkeva höyryn määrä pienenee. [26, s. 27, 38].  

Prosessin paineen valinta on pääosin yksinkertainen. Yleensä paineen alentaminen 

alentaa höyrystymislämpötilaa, jolloin alhaisen paineen valitseminen mahdollistaa 

prosessin pyörittämisen alhaisemmassa lämpötilassa. Kuinka alhainen paine voi oikeasti 

olla määräytyy taloudellisista syistä, eli jäähdytysaineen hinnan mukaan. 

Operointilämpötila välillä 40 – 50 °C voidaan vielä jäähdyttää halvalla jäähdytysvedellä, 

mutta jos lämpötila halutaan laskea, täytyy käyttää kalliimpia jäähdytysaineita. [26, s. 

39].  

3.1.2 Adsorptio 
 

Adsorptio on tislaukseen verrattuna vähäenergisempi [22, s. 103] tapa erottaa 

rasvahappoja fermentaatioliuoksesta [20]. Adsorptio perustuu molekyylien (adsorbaatti) 

kiinnittymiseen kiinteän kappaleen (adsorbentti) pinnalle. Adsorption vahvuus riippuu 

adsorbaatin ja adsorbentin välisistä voimista. Fysikaalisessa adsorptiossa eli 

fysisorptiossa molekyylien ja pinnan välinen vuorovaikutusvoima on heikko ja perustuu 

van der Waalsin tai elektrostaattisiin voimiin. Se on yleensä eksoterminen ja adsorptio 

voidaan helposti purkaa kuumentamalla tai alentamalla liuoksen painetta. Kemikaalinen 
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adsorptio, kemisorptio perustuu kemikaalisiin sidoksiin, jolloin adsorptio on yleensä 

irreversiibeli. [22, s. 103–104]. Ioninvaihto on reversiibeli adsorptio, jossa liuoksessa 

olevat ionit vaihtavat paikkaa kiinteän faasin sisältämien ionien kanssa [51, s. 1]. 

Adsorptio vaatii vähemmän energiaa kuin tislaus. Energia säästöistä huolimatta 

adsorptio ei ole vielä yhtä suosittu teollisessa käytössä sillä se ei ole yhtä pitkälle 

kehitetty tekniikka. Yksi tärkeä kehityksen osa-alue on uusien adsorbenttien kehitys. 

Uusien adsorbenttien tulee olla selektiivisempiä halutuille yhdisteille, olla stabiilimpia 

teollisissa olosuhteissa ja niiden valmistuksen kustannukset tulee alentaa tämän 

hetkisiin adsorbentteihin verrattuna. [22, s. 103, 142]. Joidenkin adsorbenttien 

regeneraatio vaatii liuottimia, jotka nostavat prosessin kustannuksia [52, s. 16]. 

Ongelmana on myös adsorbenttien loppusijoitus ympäristöystävällisellä tavalla, kun niitä 

ei voi enää uudelleen käyttää [22, s. 142].   

Adsorbentit 

Tärkein ominaisuus adsorbentin valinnassa on adsorbentin kapasiteetti. Tämä kertoo 

kuinka paljon adsorbentti pystyy adsorboimaan (mg yhdistettä/g adsorbenttia), jolloin se 

määrää kuinka paljon adsorbenttia prosessissa tarvitaan. Selektiivisyys on toinen tärkeä 

ominaisuus, sillä se kertoo kuinka hyvin adsorbentti adsorboi juuri tiettyä yhdistettä 

verrattuna muihin yhdisteisiin. Esimerkiksi karboksyylihappojen adsorption ongelma on, 

että niiden adsorptio on hyvin alhaista, usein alle 100 mg/g adsorbenttia. Myös 

adsorbentin ja sen regeneraation kustannukset ovat iso tekijä. [22, s. 110–111, 422]. 

Nykyisin on käytössä monia eri adsorbentteja. Aktiivihiili on kaikkein yleisin adsorbentti 

sen suuren huokuisuuden ja suuren pinnan vuoksi. Aktiivihiili voidaan valmistaa eri 

materiaaleista, kuten sahanpurusta, puusta, hiilestä, hedelmien kivistä ja 

kookoksenkuorista. Aktiivihiili aktivoidaan joko höyryaktivoinnilla tai kemikaalisella 

aktivoinnilla.  Koska aktiivihiilen huokoset ovat hyvin aukinaisia, se sopii isojen 

molekyylien adsorptioon. [22, s. 112]. 

Silikageeli on amorfinen ja epäorgaaninen adsorbentti, jonka huokoskoko on 2-50 

nanometriä. Geeli valmistetaan polymerisoimalla piidioksidia ja valmistusprosessissa 

voidaan muokata geelin huokoskokoa, pinta-alaa ja muotoa muokkaamalla piidioksidin 

konsentraatiota, pH:ta sekä lämpötilaa. Koska silikageelissä on hydroksyyliryhmä, sen 

pinta on hydrofiilinen. Hydrofiilisyyden takia vesi-, alkoholi- ja fenolimolekyylit 

adsorboituvat poolittomia molekyylejä paremmin. [22, s. 113]. 

Zeoliittejä voidaan myös käyttää adsorbentteinä. Niillä on mikrohuokoinen ja kiteinen 

alumiinisilikaattirakenne. Silikoni ja alumiini muodostavat tedrahedrin, jossa ne ovat 

linkittyneet toisiinsa happiatomeilla. Zeoliitit voivat olla joko hydrofiilisiä tai hydrofobisia 
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ja tätä voidaan säädellä aluminiin määrällä, sillä alumiinirikkaat zeoliitit ovat hydrofiilisia. 

Zeoliitin adsorptio ominaisuuksia voidaan myös muokata säätelemällä yhdisteiden 

konsentraatioita, pH:ta ja lämpötilaa valmistusprosessin aikana. Tämä vaikuttaa 

huokoskokoon ja siten adsorptioon. [22, s. 114–114]. 

Polymeeriset hartsit ovat makrohuokosia sisältäviä polymeerihelmiä, joita voidaan 

käyttää adsorbentteinä. Yleensä hartsit valmistetaan styreeni/divinyylibentseeni 

polymeereistä. Myös akrylaatit, metakrylaatit ja vinyylipyriinit toimivat 

polymeerihartseina. Kun hartsin sisältävään bentseenirenkaaseen liitetään 

sulfonyyliryhmä, muodostuu ioninvaihtohartsi. Hartsit, jotka eivät sisällä funktionaalista 

ryhmää ovat hydrofobisempia kuin aktiivihiili. Polymeerihartsit ovat hyvin fyysisesti, 

kemiallisesti ja biologisesti stabiileja, niillä on hyvä biologinen yhteensopivuus ja ne 

voidaan käyttää uudelleen. Niiden huonona puolena ovat muita hartseja korkeampi hinta 

ja ne kutistuvat ja turpoavat jatkuvassa uudelleenkäytössä. [22, s. 114–115].  

Ioninvaihdossa käytetyt ioninvaihtohartsit voidaan jaotella anionin- ja 

kationinvaihtohartseihin. Anionin vaihtohartsien toimivuutta karboksyylihappojen 

talteenottoon on tutkittu laajasti ja ne voidaan jaotella vahvoihin ja heikkoihin emäksisiin 

hartseihin. Vahvojen emäksisten hartsien toiminta perustuu vaihtopaikoilla (exhange 

site) olevaan kvaternaariseen ammoniumiin (Kuva 3). Vahvat emäksiset hartsit voidaan 

jakaa tyypin 1 ja tyypin 2 hartseihin riippuen minkälaista amiinia hartsin kemikaalisessa 

aktivaatiossa on käytetty. Tyypin 1 hartseissa vaihtopaikalla on kolme metyyliryhmää ja 

se kestää kuumia lämpötiloja paremmin kuin tyypin 2. Tyypin 2 hartsissa vaihtopaikalla 

on kaksi metyyliryhmää ja yksi etanoliryhmä. Heikoissa emäksissä hartseissa on 

radikaaleja sekundääri- tai tertiääriamiineista, jolloin ne sopivat heikkojen happojen 

talteenottoon. Hartsin sisältämä polyamiiniryhmä taas adsorboi vahvoja happoja. [22, s. 

115, 422]. 
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Kuva 3 Vahvan emäksisen anioni hartsin rakenne (klooriammoniakki hartsi) [22, 
s. 155]. 

Myös maataloudesta saatuja biomateriaaleja voidaan käyttää adsorbentteina. 

Bioadsorbentit voidaan jakaa tärkkelys- ja lignoselluloosaperäisiin. Tärkkelysperäiset 

ovat maissiperäisiä ja ne voidaan myös valmistaa viljojen jyvistä. 

Lignoselluloosaperäiset ovat valmistettu riisin ja vehnän orsista. Bioadsorbentit eivät ole 

selektiivisiä, mutta niiden regeneraatiolämpötila on alhainen. Bioadsorbentteja voidaan 

käyttää fermentaation raaka-aineena, kun niitä ei voida enää regeneroida. Niiden suurin 

ongelma on adsorbentin määrän vaihtelu vuodenajan mukaan, lähteiden monipuolisuus 

ja adsorbentin suuri koko. [22, s. 116–117]. 

Adsorbentin regeneraatio 

Adsorbentin regeneraatio on tärkeä vaihe yhdisteiden erotuksessa liuoksesta.  Se 

voidaan toteuttaa kuumentamalla adsorbenttia tai alentamalla painetta. Jos kyseessä on 

ollut vahva adsorptio, molekyylit voidaan vapauttaa syrjäyttävällä desorptiolla. Tässä 

syrjäyttävän kaasun tai liuoksen molekyylit kilpailevat adsorbaatin paikoista. [22, s. 117–

118]. Syrjäyttävä liuos voi olla joko liuotin, johon adsorbentti liukenee helpommin kuin 

veteen, mutta se voi olla myös liuos, jonka adsorptioon vaikuttava ominaisuus, kuten 

konsentraatio tai pH, on eri kuin alkuperäisessä adsorbaattiliuoksessa [52, s. 256]. 

Ioninvaihdossa hartsin alkuperäinen ionimuoto palautetaan regeneraattiliuoksen avulla 

[22, s. 152]. 

Regeneraatio on tärkeä adsorbentin valintaperuste, sillä adsorbentin adsorptiokyky 

heikkenee ajan myötä, eli regeneraatiokyky määrää kuinka monta kertaa se voidaan 
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käyttää uudelleen. Esimerkiksi ioninvaihtohartsit voidaan käyttää useampaan kertaan, 

kun taas toiset adsorbentit voidaan käyttää vain kerran. [22, s. 111].  

Rasvahappojen adsorptiossa VFA-pitoinen liuos syötetään adsorbentillä täytetyn 

kolumnin läpi, jolloin VFA:n karboksylaatti-anioni adsorboituu hartsiin. Yleisesti tämä 

tapahtuu vaihtamalla anioni hartsin funktionaalisen anionin kanssa. Kun hartsi on 

täynnä, se regeneroidaan oikealla liuottimella. Regeneroitu hartsi voidaan käyttää 

uudelleen, kunnes sen adsorptiokyky on heikentynyt käyttökelvottomaksi. [20]. 

Maitohapon adsorptio 

Maitohapon adsorptioon on testattu useilla hartseilla, kuten aktiivihiilellä [30,53], IRA-

67:llä [29,53,54], IRA-400:lla [30,55], IRA-92:lla [56] ja Reillex 425:llä [30]. IRA-67 on 

osoittanut hyvää spesifisyyttä maitohappoa kohtaan maitohappoa (<20 g/L) ja 

etikkahappoa (2,3 g/L) sisältäneessä fermentaatioliuoksessa. Adsorption aikana hartsi 

adsorboi 112 mg maitohappoa/g hartsia kohden ja 20 mg etikkahappoa/g hartsia. Tämä 

johtuu siitä, että maitohappo vahvempana happona pystyy sitoutumaan IRA-67:n 

aktiivisiin kohtiin etikkahappoa paremmin. Maitohapon paremmasta adsorptiosta 

huolimatta, sen saanto oli vain noin puolet teoreettisesta adsorptiosta. Ero johtunee 

muista fermentaatioliuoksen sisältämistä anioni- ja orgaanisista yhdisteistä, jotka 

sitoutuvat tai estävät maitohapon sitoutumisen aktiivisiin kohtiin. [54]. 

Adsorptio teollisessa mittakaavassa 

Teollisessa mittakaavassa adsorptio jakautuu lämpötilanvaihteluadsorptioon (TSA, 

Temperature Swing Adsorption) ja paineenvaihteluadsorptioon (PSA, Pressure Swing 

Adsorption). Lämpötilanvaihteluadsorptio on yleensä syklinen ja tehdään erissä. Ensiksi 

adsorptiopeti saturoidaan, jonka jälkeen se regeneroidaan. Regeneraatio tapahtuu 

käyttämällä kuumaa kaasua tasaisella paineella pedin läpi. Regeneraation jälkeen 

adsorbentin annetaan jäähtyä ennen seuraavaa adsorptiosykliä. TSA:n huono puoli on, 

että sen syklit kestävät kauan adsorbentin lämmityksen ja jäähtymisen takia. Tästä 

syystä TSA:ta käytetään voimakkaiden adsorbaattien poistamiseen pienissä määrissä. 

[22, s. 117].  

Lämpötilanvaihteluadsorptiosta saadaan jatkuva, kun prosessiin lisätään toinen peti. 

Tällöin adsorptio tapahtuu yhdessä pedissä ja desorptio toisessa. Ensiksi ensimmäinen 

peti saturoituu, jonka jälkeen se suljetaan ja syöttö ohjataan seuraavalle pedille. Tällä 

aikaa ensimmäinen peti regeneroidaan. Vaikka prosessi on nopeampi kuin yhdellä 

pedillä tehty TSA, myös kahdella pedillä tehty prosessi kestää regeneraation takia. 

Koska regeneraatio kestää kauemmin kuin adsorptio, adsorptioaikaa täytyy kasvattaa, 
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jotta prosessi pystyy toimimaan jatkuvatoimisesti. Tekniikka soveltuu alhaisten 

konsentraatioiden poistoon. [22, s. 119].  

Kun prosessiin lisätään kolmas peti, pystytään poistamaan ongelma, jossa pedin koko 

adsorptiokapasiteetti ei ole käytössä. Adsorptio tapahtuu syötteen tulokohdassa, mutta 

ei leviä tasaisesti koko pedin alueelle. Tämän välttämiseksi adsorptio ja desorptio pedin 

väliin lisätään suojapeti. Syöte päästetään ensiksi adsorptiopetiin ja kun pedin effluentti 

konsentraatio on lähellä syötteen konsentraatiota, pedit vaihdetaan. Tällöin suojapedistä 

tulee adsorptiopeti, regeneroidusta pedistä tulee uusi suojapeti ja nyt saturoitunut 

adsorptiopeti siirretään regeneroitavaksi. Tällöin pedit ovat maksimimaalisessa käytössä 

ja adsorptio on taloudellisesti kannattavaa. [22, s. 119].  

Paineenvaihteluadsorptio toimii syklisissä erissä. Kun peti on saturoitunut, se 

regeneroidaan. Regeneraatio tapahtuu alentamalla painetta ja huuhtelemalla peti 

pienellä määrällä tuotevirtaa. Koska paineen muutokset ovat nopeampia kuin lämpötilan, 

PSA:n syklin kesto on lyhyempi kuin TSA:n. Tämän takia PSA pystyy poistamaan 

suuremman määrän epäpuhtauksia kuin TSA. Jos adsorbaatti on hyvin vahvasti 

sitoutuva, sen regeneraatio vaatii alhaisemman paineen, mikä taas nostaa prosessin 

kustannuksia. [22, s. 120].  

3.2 Sokerien talteenotto 

Koska fermentaatio käyttää sokereita substraattina, ne ovat usein käytetty prosessin 

loppuun mennessä [2, s. 1, 25, 33]. Koska sokereita ei yleensä ole fermentaation 

lopussa, niiden erotusmenetelmiä on tutkittu vähän. Siksi tässä osiossa käsitellään muita 

sokereiden talteenotto menetelmiä ja vaihtoehtoisia mannitolin lähteitä ja talteenottoa. 

Sokerit voidaan vapauttaa biomassasta happopesun/hydrolyysin avulla [57; 58, s. 72] ja 

sitten talteen ottaa hydrolyysin jälkeen simuloidulla liikkuvalla pedillä (SMB, Simulated 

Moving Bed) [22, s. 191], joka on skaalattu kromatografinen erottelumenetelmä [59, s. 

1]. SMB voidaan myös yhdistää fermentaatioon, jolloin sen avulla voidaan talteen ottaa 

fermentaatiotuotteita fermentaatioliuoksesta [60, s. 1]. Sokerit voidaan myös kiteyttää ja 

täten saada talteen [61, s. 76]. Kiteytymisestä puhutaan erikseen omassa kappaleessa, 

koska se sopii sokereiden talteenottoon fermentaatioliuoksesta. Tämän lisäksi sokereita, 

esimerkiksi mannitolia, voidaan ottaa talteen tiettyjen kasvien, kuten oliivien, lehdistä 

superkriittisen nesteuuton avulla [62,63]. Yhteenveto luvussa käsitellyistä teknologioista 

löytyy Taulukosta 5. 
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Taulukko 5 Mahdollisien sokerien erotusmenetelmien edut, haitat ja 
skaalautuvuus. 

Menetelmä Edut Haitat Skaalautuvuus 

Happopesu/hydrolyysi Suuri saanto, hyvä 

toistettavuus [58, 

s. 72] 

Suuri määrä 

hajoamistuotteita 

[58, s. 72] 

Teollisessa 

mittakaavassa 

[22, s. 514]  

Simuloitu liikkuva peti 

(SMB) 

Kustannukset 

alemmat kuin 

kromatografiassa 

[22, s. 169]  

Tieto 

suunnittelusta ja 

skaalaavuudesta 

on rajoittunut [22, 

s. 191] 

Teollisessa 

mittakaavassa 

[22, s. 191]  

Superkriittinen 

nesteuutto 

Alhainen hinta, 

turvallisuus, hyvä 

saanto, alhainen 

energian tarve [64] 

Käytetty mannitolin 

talteen ottoon 

kiinteästä faasista 

[62,63]  

Teollisessa 

mittakaavassa 

[22, s. 89]  

Kiteytyminen Tuotteiden 

puhtaus, alhainen 

energian tarve [65, 

s. 115] 

Epäpuhtaudet 

vaikuttavat 

prosessiin ja 

lopputuotteeseen 

[65, s. 67] 

Teollisessa 

mittakaavassa 

[65, s. 1] 

 

Sokerit saadaan talteen esikäsitellystä biomassasta SMB:n avulla [22, s. 191]. Sen 

avulla voidaan myös erottaa fermentaatiotuotteita fermentaatioliuoksesta [60, s. 5], eli 

on mahdollista, että SMB pystyy erottamaan mannitolin fermentaatioliuoksesta. SMB on 

skaalattu kromatografinen teknologia. Teknologia mahdollistaa binäärisien liuoksien 

kokoaikaisen syötön ja erotuksen. Tekniikassa käytetty simuloitu vastavirta johtaa 

kiinteän ja nesteen välisen vuorovaikutuksen maksimointiin, mikä maksimoi 

kulkeutumisen faasien välillä. Tämä johtaa kromatografiaan verrattuna pienempää 

kiinteän ja liikkuvan faasin kulumiseen. [59, s. 1].   

Superkriittisessä liuotinuutossa tavallisesti käytetty orgaaninen liuotin on korvattu 

superkriittisellä liuottimella kuten vedellä tai hiilidioksidilla [66; 67, s. 4]. Nesteen 

superkriittinen olomuodon fyysiset ominaisuudet ovat kaasun ja nesteen välillä ja täten 

vaikuttaa nesteen tiheyteen, viskositeettiin ja liukoisuuteen [67, s. 64]. Esimerkiksi 

vedestä (superkriittinen tila paineen alla välillä 100 – 374 °C) tulee vähemmän poolinen 

ja se käyttäytyy enemmän orgaanisen liuottimen tavoin [66]. Hiilidioksidin superkriittinen 
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tila on lämpötilan 31 °C ja paineen 74 bar yläpuolella [67, s. 64]. Superkriittisen 

liuotinuuton etuna on sen alhainen hinta, turvallisuus,  hyvä saanto ja alhainen energian 

tarve [64]. Subkriittistä vettä [63] ja superkriittistä hiilidioksidia [62] on käytetty 

erottamaan mannitoli oliivin lehdistä.  

3.2.1 Kiteytyminen 
 

Kiteytymisessä liuoksessa tapahtuu olomuodonmuutos, jossa tuote kiteytyy ja voidaan 

erottaa muusta liuoksesta. Kiteytymiseen vaikuttaa monet tekijät, kuten epäpuhtaudet, 

esimerkiksi a-aminohapot, etanoli ja piidioksidi, reaktion sivutuotteet, kuten 

sukkiinihappo, glutaarihappo ja kapronihappo, sekä korroosiotuotteet. Esimerkiksi 

epäpuhtaudet voivat vaikuttaa kiteiden kasvuun, morfologiaan ja kideydinten 

muodostumiseen. Nämä tekijät voivat mitätöidä prosessia edistävät tekijät, kuten 

lämpötilan, ylikylläisyyden ja prosessiajan vaikutukset. [65, s. 67, 89, 93].  

Kiteytymiseen vaikuttavat tekijät 

Kiteytyminen vaatii liuoksen ylikylläisyyden ja tämä voidaan saavuttaa neljällä eri 

metodilla: lämpötilan muutoksella, liuottimen haihtumisella, kemikaalisella reaktiolla tai 

muutoksella liuottimen koostumukseen. Näistä yleisin metodi on lämpötilan muutos, 

tarkemmin liuoksen jäähdyttäminen. Jäähdyttämistä voidaan käyttää liuoksilla, joissa 

liukoisuus kasvaa nopeasti lämpötilan kasvaessa. [65, s. 18].  

Lämpötila vaikuttaa kiteiden muodostumiseen ja niiden kasvunopeuteen [65, s. 46]. 

Esimerkiksi mannitolin kiteytyminen on inhiboitunut liian nopeilla lämpötilan muutoksilla 

(20 °C/min), mutta hitaammilla (10 ja 5 °C/min) lämpötilan muutoksilla mannitoli kiteytyy 

[68]. Lämpötila vaikuttaa myös saatujen tuotteiden puhtauksiin. Kun epäpuhtauksien 

liukoisuus on korkeampi kuin halutun yhdisteen, lämpötila voidaan säätää siten, että 

haluttu tuote kiteytyy, mutta epäpuhtaudet pysyvät liuenneena liuoksessa. [65, s. 74].  

Prosessiajan avulla voidaan säädellä kiteytymisen ja usein myös kiteiden kasvun 

nopeutta. Kiteytyminen nopeutuu, kun prosessiaika lyhentyy tai syöttönopeus kasvaa ja 

päinvastainen hidastaa kiteytymistä. Panosprosessin prosessiaikaa on helpompi 

kontrolloida kuin jatkuvassa, jolloin saadaan hitaampi kiteytyminen ja kiteiden kasvu. 

Tämän avulla voidaan tuottaa isompia kiteitä ja kiteiden koko on yhdenmukaisempaa. 

[65, s. 75–76, 231]. 

Mannitolin kiteytyminen 

Mannitoli voidaan kiteyttää kahdella eri tavalla laboratorio-olosuhteissa. Ensimmäisessä 

tavassa mannitolia sisältävä liuos haihdutetaan, kunnes sen konsentraatio on tarpeeksi 
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suuri kiteytymiselle. Riittävä konsentraatio mannitolille on välillä 200-250 g/L. Tämän 

jälkeen liuos jäähdytetään, esimerkiksi kiteyttimellä 5 C:hen, jossa kiteytyminen 

tapahtuu. [16,69–71]. Kiteet voidaan erottaa liuoksesta vakuumisuodatuksen avulla ja 

puhdistaa jääkylmällä etanolilla. Tämän jälkeen kiteet tulee vielä kuivata vakuumissa. 

[70]. 

Toinen vaihtoehto on kylmäkuivaus, sillä mannitoli kiteytyy helposti prosessissa [68]. 

Kylmäkuivauksessa näyte jäädytetään, kunnes liuoksen vesi on jäätynyt ja mahdollisesti 

kiteytyvät yhdisteet kiteytyneet. Tämän jälkeen näytteen jää sublimoidaan vakuumissa 

ja lopuksi astiaan jäänyt vesi desorptoituu takaisin kuivattuihin yhdisteisiin. [72]. Jään 

lisäksi muut hyvin haihtuvat yhdisteet, kuten etikkahappo, voivat sublimoitua prosessin 

aikana [73]. Kylmäkuivaus säilyttää tuotteen ominaisuudet muita tekniikoita paremmin, 

mutta sen huonona puolena on korkea hinta [72].  

Mannitolin kylmäkuivaukseen vaikuttaa jäähdytysnopeus sekä puskurisuolojen, kuten 

kaliumfosfaatin läsnäolo liuoksessa. Kun lämpötila laskee hyvin nopeasti (20 – 50 

C/min), mannitoli ei kiteydy. Jäähdytyksen ollessa 5 – 10 C/min mannitoli kiteytyy. 

Mannitolin alkukonsentraatio (5 – 15 %) ei vaikuttanut kiteytymisasteeseen. Tämän 

lisäksi mannitoli kiteytyy alhaisissa puskurisuolakonsentraatioissa pienellä 

jäähtymisnopeudella (1 C/min), mutta suuremmilla nopeuksilla sekä suuremmassa 

puskurisuolakonsentraatiossa mannitolia ei kiteydy. [68]. 

Teollinen kiteytyminen 

Teollisuudessa jäähdytyksellä toteutettu kiteytyminen (Kuva 4) tehdään yleensä erissä. 

Ensiksi kuuma ja konsentroitu liuos johdetaan päällystettyyn kiteyttimeen, jossa on 

sekoitin ja usein myös jäähdytyskelan jäähdytyspinta-alan maksimoimiseksi. Liuosta 

sekoitetaan ja jäähdytinliuos johdetaan ulkokuoreen tai jäähdytinkelaan tasaisen 

jäähdytyksen takaamiseksi. Tätä jatketaan, kunnes liuoksen lämpötila on lähellä 

jäähdytysliuoksen lämpötilaa. [65, s. 244].  
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Kuva 4 Kiteytymisen vaiheet teollisessa mittakaavassa. Kuvassa on esitetty 
oikealla kiteyttimessä tapahtuvan jäähdytysprosessin vaiheet. 

Prosessin aikana tapahtuu nopea alijäähtyminen, jossa neste jäähtyy sen 

jäätymispisteen alapuolelle, mutta ei jäädy. Alijäähtyminen johtaa liuoksen 

mahdollisimman suureen ylikylläisyyteen ja liiallinen alijäähtyminen jatkuu suurimman 

osan prosessista. Tästä johtuen ydinkiteiden muodostuminen voi tapahtua useampaan 

kertaan prosessin aikana. Ylikylläisyys johtaa myös nopeaan ydinkiteiden 

muodostumiseen, joka voi johtaa haaramaiseen kasvuun ja okkluusioon. Tämä kaikki 

johtaa kiteytymiseen kiteyttimen pinnoilla, mikä haittaa lämmönjohtavuutta ja johtaa 

ylikylläisyyden alentumiseen. Ylikylläisyyden alentuminen johtaa ydinkiteiden 

muodostumisnopeuden hidastumiseen. Ydinkiteiden muodostuminen hidastuu myös 

luonnollisesti, kun liuoksen lämpötila lähenee jäähdytysliuoksen lämpötilaa. [65, s. 244].  

Teollisessa mittakaavassa kiteytymisen etuna on, että sillä pystytään tuottamaan hyvin 

puhtaita yhdisteitä epäpuhtaista liuoksista alhaisella energiamäärällä. Se vaatii paljon 

vähemmän energiaa esimerkiksi tislaukseen verrattuna. Kiteytyminen voidaan myös 

toteuttaa yhdessä vaiheessa, jolloin tuotteella on suuri tilavuuspaino ja hyvät 

käsittelyominaisuudet. Sen suurin ongelma on, että epäpuhtaudet vaikuttuvat prosessiin 

ja lopputuotteeseen huomattavasti. [65, s. 67, 115].  
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4. MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

Työn tarkoituksena oli erottaa maitohappo ja mannitoli biologisen prosessin effluentista. 

Ensiksi valmistettiin synteettisiä effluentteja eri erotusmenetelmien testaukseen ja 

alustavalle optimoinnille. Kokeiltuja erotusmenetelmiä olivat tislaus, adsorptio, 

kylmäkuivaus ja haihdutus. Tässä osiossa esitettyjen kokeiden perusteella valittiin 

sopivat erotusmenetelmät maitohapon ja mannitolin erottamisesta varsinaisesta 

effluentista. 

4.1 Effluentit 

4.1.1 Synteettinen effluentti 
 

Maitohapon ja mannitolin talteenottoa tutkittiin ensin synteettisellä effluentista, joka 

perustui vuoden 2018 biologisen prosessin ajoissa tuotettujen effluenttien 

ominaisuuksiin. Ajoissa oli saatu lopullisen effluentin laktaatin pitoisuudeksi 39 – 61 g/L, 

mannitolin 0 – 18 g/L ja asetaatin 4 – 7 g/L. Ajoihin oli myös lisätty glukoosia 22 kg/L ja 

sen tarkkaa kulutusta prosessin aikana ei mitattu. Effluenttien pH vaihteli välillä 4,8 – 6,6 

[74, s. 24].  

Synteettisen effluentin haluttiin vastaavan varsinaista effluenttia optimiolosuhteissa ja 

synteettisen effluentin konsentraatioksi valittiin: maitohappo 60 g/L, mannitolia 16 g/L, 

etikkahappo 7 g/L ja glukoosia 5 g/L liuotettuna ultrapuhtaaseen Milli Q®-veteen (MQ). 

Synteettisen effluentin yhdisteiden pitoisuudet laskettiin yhdisteiden puhtauksien 

perusteella ja valmistetun effluentin pitoisuus tarkistettiin korkean erotuskyvyn 

nestekromatografialla (HPLC, High-Performance Liquid Chromatography).  

Ensimmäinen versio synteettisestä effluentista valmistettiin puhtaasta maitohaposta 

(90,1 %), etikkahaposta (99,8 %), mannitolista (98,4 %) ja glukoosista. Valmistettujen 

effluenttien pH oli noin 2,0. Effluenttia käytettiin alhaisen pH:n (pH 2,0) adsorptioissa 

sekä kylmäkuivauksessa. Toinen versio synteettisestä effluentista valmistettiin 

natriumlaktaattiliuoksesta (50 % puhtaus) ja natriumasetaatista (99,5 %). Valmistukseen 

käytettiin samaa mannitolia ja glukoosia kuin ensimmäiseen versioon. Sen pH oli noin 

7,0 ja pH säädettiin matalammaksi HCl:llä tarvittaessa. Käytetyn HCl-liuoksen 

konsentraatio vaihteli tavoite-pH:n mukaan (Taulukko 6, Effluentti C).   
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Taulukko 6 Työssä käytettyjen effluenttien maitohapo ja llaktaatin, mannitolin, 
etikkahapon ja asetaatin ja glukoosin konsentraatiot, pH ja missä 
erotusmenetelmässä niitä käytettiin. pH:n ollessa yli 3,8, maitohappo esiintyy 
pääsääntöisesti laktaattina. Mittaamattomat pH:t merkitty -. Effluentit, joista on 
valmistettu eri pitoisuuksia on merkitty *:llä ja eri pitoisuudet erotettu toisistaan 
vinoviivalla.  

Effluentti Maitohappo/ 

laktaatti 

(g/L) 

Mannitoli 

(g/L) 

Etikkahappo/ 

asetaatti 

(g/L) 

Glukoosi 

(g/L) 

pH Erotusmenetelmä 

A 60 16 7 5 - Tislaus 

B 60 0 7 5 - Tislaus, 

reaktiivinen 

tislaus 

C 60 16 7 5 1,8 

– 

6,9 

Adsorptio 

D* 0 16/32/48 0 5/10/15 - Kylmäkuivaus 

F* 0 16/32/48 7/14/21 5/10/15 - Kylmäkuivaus 

E 0 24 10 2 - Haihdutus 

 

Kylmäkuivausta varten valmistettiin synteettinen effluentti ilman maitohappoa ja 

etikkahappoa, sillä oletus oli, että ne olisi erotettu effluentista ennen mannitolin poistoa. 

Effluentti valmistettiin mannitolista (16 g/L) ja glukoosista (5 g/L). Tämän lisäksi 

effluentista tehtiin kaksi ja kolme kertaa konsentroituneempi versio kylmäkuivauksen 

pienen näytekoon ja vaaditun korkeamman konsentraation takia (Taulukko 6, Effluentti 

D). Molemmista konsentroiduista effluenteista tehtiin myös versio, jossa oli etikkahappoa 

tutkiakseen etikkahapon vaikutusta kylmäkuivaukseen (Taulukko 6, Effluentti E), jos sitä 

ei ole saatu erotettua aikaisemmassa vaiheessa. 

4.1.2 Biologisen prosessin effluentti 
 

Biologisen prosessin effluentti toimitettiin pilot-kokoluokan biologisesta prosessista, 

jossa biomassan selluloosasta (sedimentoitunut nollakuitu) syntyy hyödyllisiä yhdisteitä, 

kuten laktaattia ja asetaattia. Prosessissa syntyy myös mannitolia lisätyn melassin takia. 

Prosessi on anaerobinen ja epäaseptinen. [74, s. 10, 23].  
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Hydrolyysin aikana teolliset entsyymit pilkkovat nollakuidun sisältämät 

selluloosamolekyylit glukoosiksi. Mikrobiprosessissa, eli toisessa vaiheessa, mikrobit 

muodostivat haluttuja yhdisteitä käyttäen ravinnonlähteenään glukoosia sekä lisättyjä 

lisäaineita ja ravinteita, kuten typpeä ja hivenaineita. [74, s. 9, 23].   

Prosessissa syntynyt effluentti ajatettiin ruuvipuristimen läpi, jolloin siitä erotettiin 

nestemäinen effluentti kiintoaineesta. Nestemäisestä effluentin ensimmäisestä erästä 

tutkittiin kiintoaineen erotus (testieffluentti). Toisesta erästä (varsinainen effluentti) 

tutkittiin maitohapon, mannitolin, etikkahapon ja glukoosin pitoisuudet sekä maitohapon 

erotus adsorptiolla.  

4.2 Maitohapon tislaus synteettisestä effluentista 

Maitohapon erotusta tislaamalla tutkittiin kolmessa eri kokeessa. Tislaus suoritettiin 500 

ml tislauskolvissa ja tisleet kerättiin tislekolveihin. Tislekolvi vaihdettiin, kun höyryn 

lämpötila lähti nousuun pysähtymisen jälkeen. Tislaus lopetettiin, kun höyrynlämpötila 

alkoi laskea. Sokereiden vaikutusta tislaukseen on vaikea arvioida, mutta ne tulevat 

jäämään tislauskolviin niiden suuren sulamispisteen vuoksi (glukoosille 146 C [75] ja 

mannitolille 165 C [76]). 

Ensimmäisessä kokeessa effluenttia tislattiin 500 ml ja effluentti sisälsi kaikki yhdisteet 

(Taulukko 6, Effluentti A). Tislaukseen kului yhteensä noin 11 h ja tislauskolvi vaihdettiin 

höyrynlämpötilassa 103 C ja tislaus lopetettiin höyrynlämpötilan ollessa 112 C. 

Toisessa tislauksessa effluenttia tislattiin 250 ml ja effluentti sisälsi maitohappoa, 

etikkahappoa ja glukoosia (Taulukko 6, Effluentti B). Tislaukseen kului 5 h. Tislekolvi 

vaihdettiin 103 C:ssä ja tislaus lopetettiin höyrynlämpötilan ollessa 116 C. 

Kolmas tislaus oli reaktiivinen tislaus, jossa effluentissa (Taulukko 6, Effluentti B) oleva 

maitohappo ja etikkahappo metyloitiin ennen tislausta. Metylaatio toteutettiin lisäämällä 

57 ml metanolia 250 ml synteettiseen effluenttiin ja sekoittamalla (250 rpm) 40 C:ssä 2 

tuntia [43]. Effluenttia tislattiin 250 ml ja tislaus kesti 5,5 h. Tislauskolvi vaihdettiin 

höyrynlämpötilassa 90 C:ssä ja tislaus lopetettiin 105 C 

4.3 Maitohapon adsorptio synteettisestä effluentista 

Adsorptiot toteutettiin 250 ml korkillisissa Erlenmeyer-pulloissa, 150 rpm ravistelijalla ja 

huoneenlämmössä (22 – 23 C). Kokeissa tutkittiin adsorptiota eri hartseilla: Dowex 

Optipore L-493 (Sigma-Aldrich), tekstissä Dowex; Amberlite IRA-67 free base (Sigma-

Aldrich), tekstissä IRA-67 ja Amberlite IRA-400 Cl- (Alfa Aesar), tekstissä IRA-400. Lyhyt 
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yhteenveto alla esitetyistä kokeista on koottu Taulukkoon 7. Kokeissa käytettiin Taulukon 

6 Effluenttia C, joista kokeen pH vaihteli riippuen hartsista ja kokeesta. 

Taulukko 7 Adsorptiokokeiden yhteenveto, jossa kerrottu kokeissa käytetty 
hartsi, pH, hartsin pitoisuus, adsorptioaika, sekä käytettiinkö peräkkäistä 
adsorptiota tai tehtiinkö hartsille desorptio. 

Koe  Hartsi pH g hartsia/g 

näytettä 

Aika 

(h) 

Peräkkäinen Desorptio 

Koe 1: Testi IRA-67, 

Dowex 

2,0; 5,8; 

6,9 

5 g/100 ml; 

5 g/10 ml 

4 Ei Ei 

Koe 2: 

Adsorptio + 

Desorptio 

IRA-67 2,0; 3,0 5 g/50 ml 4 Ei  Kyllä  

IRA-400 2,0; 5,5 

Koe 3: 1. pH 

Adsorptio 

IRA-67; 

IRA-400 

2,5; 3,5; 

4,5; 5,5; 

6,5 

2,5 g/25 ml 4 Ei Ei 

Koe 4: 2. pH 

Adsorptio 

IRA-67 1,8; 2,5; 

3,0; 3,5; 

4,0; 4,5; 

5,0; 5,5  

2,5 g/25 ml 4 Ei Ei 

Koe 5: 

Peräkkäinen 

Adsorptio 

IRA-67 2,0 5 g/100 ml 4 (yht. 

16) 

Kyllä, 4 

kertaa 

Ei 

IRA-400 5,5 

 

Dowex on polymeerinen hartsi [22, s. 115], jonka matriisina toimii styreeni-

divinyylibentseeni [77]. IRA-67 on akryylinen geeli hartsi, jonka aktiivisena ryhmänä 

toimii tertiaariaminii ja se on heikosti emäksinen hartsi [78]. IRA-400 on 

styreeni/divinyylibentseeni geeli hartsi, jonka aktiivisena ryhmänä on 

kvartääriammoniumi, on tyypin 1 vahvasti emäksinen hartsi [79]. 

Ensimmäisissä kokeissa tutkittiin Dowexin ja IRA-67:n maitohapon ja laktaatin 

adsorptiokykyä esikäsitellyllä ja käsittelemättömällä hartsilla eri pH:issa. Esikäsittelyn 

tarkoituksena oli poistaa hartsin mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet ja regeneroida 

se ennen käyttöä. Tutkitut pH:t olivat 2,0; 5,8 ja 6,9. Esikäsitellyt hartsit (10 g) olivat kaksi 

päivää 250 ml 4% NaOH:ta, minkä jälkeen NaOH suodatettiin pois ja hartsit pestiin 
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MQ:lla viisi kertaa [29]. Kokeissa oli 5 g hartsia 100 ml:ssä näytettä tai 5 g/10 ml näytettä 

(pH 5,8). Kokeet kestivät neljä tuntia.  

Maitohapon ja laktaatin adsorption optimi-pH määritettiin IRA-67:lle ja IRA-400:lle. 

Ensimmäisessä pH määrityksessä käytettiin HCl:llä säädeltyjä effluentteja (Taulukko 6, 

Effluentti C) ja tutkitut pH:t olivat 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 ja 6,5. Hartsia oli 2,5 g/25 ml effluenttia 

ja adsorptiot kestivät neljä tuntia. IRA-67:lle tehtiin toinen optimi-pH:n määritys puolen 

pH-asteen välein väliltä 2,5 – 5,5. Tämän lisäksi tutkittiin puhtaista hapoista tehdyn ja 

pH-säätelemättömän effluentin eroa natriumlaktaatista ja -asetaatista tehtyyn effluenttiin, 

jonka pH oli säädetty HCl:llä vastaamaan hapoista tehdyn effluentin pH:ta 1,8. 

Maitohapon ja laktaatin talteenoton kasvattamiseksi adsorptiota tutkittiin myös 

peräkkäisellä adsorptiolla. Adsorptio toteutettiin hartsin optimi-pH:ssa, joka oli IRA-67:lle 

2,0 (puhtaista hapoista valmistettu effluentti) ja IRA-400:lle 5,5. Ensimmäisessä 

adsorptiossa oli 5 g/100 ml näytettä ja neljän tunnin jälkeen neste ja hartsi erotettiin 

imusuodattamalla suodattimen (Whatman ME 25/21 ST, mixed cellulose ester 

membrane, 0,45 m) läpi. Nesteelle tehtiin uusi neljän tunnin adsorptio uudella hartsilla 

(5 g). Adsorptio toistettiin neljä kertaa ja näytteet otettiin jokaisen kerran jälkeen. 

Desorptiot suoritettiin 250 ml Erlenmeyereissä huoneenlämmössä. Hartsi suodatettiin 

pois näytteestä ja lisättiin 50 ml desorptioliuosta. IRA-67:lle käytettiin 1 M ja 2,5 M 

NaOH:ta ja IRA-400:lle saman vahvuisia H2SO4:tä. Desorptio tapahtui vetokaapissa 

kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa desorptio tapahtui yön yli, jonka jälkeen 

otettiin näyte ja hartsi huuhdeltiin MQ:lla kaksi kertaa. Tämän jälkeen hartsi lisättiin 

uuteen desorptioliuokseen ja annettiin olla viisi tuntia vetokaapissa ennen viimeistä 

näytteenottoa.  

4.4 Mannitolin kiteytyminen synteettisestä effluentista 

Mannitolin kiteytymistä synteettisestä effluentista tutkittiin kylmäkuivauksella ja 

haihduttamisella. Molempien metodien tarkoitus oli konsentroida mannitoli välille 200 – 

250 g/L, jolloin se kiteytyisi 4 C:ssä. Kiteytymisen seuraamiseksi nesteestä otettiin 

tietyin väliajoin näytteitä, joiden perusteella laskettiin kiteytyneen mannitolin määrä.  

Kylmäkuivauksessa effluenttia mitattiin 100 ml:n Erlenmeyeriin ja jäädytettiin -20 C:ssä 

yön yli ennen kylmäkuivausta. Kylmäkuivaukseen käytettiin Alpha 1-4 LD plus (Christ) 

kylmäkuivaajaa. Taulukossa 8 on esitetty kaikkien kylmäkuivausten parametrit. 
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Taulukko 8 Kylmäkuivauskokeissa (KK kokeissa) käytetyt parametrit. 
Taulukossa esitetty aika, effluentin tilavuus ennen kylmäkuivausta, sekä effluentin 
konsentraatio verrattuna alkuperäiseen synteettiseen effluenttiin (mannitoli 16 
g/L, glukoosi 5 g/L ja etikkahappoa 7 g/L). Effluenttien konsentraatiot löytyvät 
Taulukosta 6, Effluentti D ja E. 

Koe Effluentti/Effluentin 

konsentraatio 

Yhdisteet Tilavuus 

(ml) 

Pakastus Aika (h) 

1. KK D/1x Mannitoli, 

glukoosi 

50 Yön yli 22,5  

2. KK D/1x Mannitoli, 

glukoosi 

25 Yön yli 23,5 

3. KK  D/2x Mannitoli, 

glukoosi 

25 Yön yli 23,5 

4. KK E/3x Mannitoli, 

glukoosi, 

etikkahappo 

50 Yön yli 23,33 

5. KK D/3x Mannitoli, 

glukoosi 

50 Yön yli 23,33 

 

Haihdutuksessa käytettiin effluenttia, joka sisälsi etikkahappoa, mutta ei maitohappoa 

(Taulukko 6, Effluentti F). Effluentin konsentraatio oli puolitoistakertainen alkuperäiseen 

konsentraatioon verrattuna. Ensimmäisessä kokeessa 450 ml effluenttia haihdutettiin 

500 ml:n dekantterissa 60 C:ssä kunnes sen tilavuus oli alle 50 ml. Haihdutettu effluentti 

siirrettiin 50 ml Falcon-putkeen ja laitettiin 4 C:hen kiteytymään. Näyte otettiin ennen 

kylmään laittamista, vuorokauden jälkeen ja kolmen vuorokauden jälkeen. Toisessa 

haihdutuksessa haihdutus tehtiin samalla tavalla, mutta ennen kylmään laittoa, Falcon-

putkeen lisättiin 72 mg mannitolikiteitä tutkiakseen niiden vaikutusta kiteytymiseen [70]. 

Näytteet otettiin ennen kylmään siirtoa, vuorokauden päästä ja neljän vuorokauden 

päästä kylmään laitosta. 

4.5 Kiintoaineen poisto varsinaisesta effluentista 

Varsinaisesta effluentista optimoitiin kiintoaineenpoisto laskeuttamalla, suodattamalla, 

sekä sentrifugoimalla. Laskeuttamista tutkittiin Imhoffin kartiolla, johon mitattiin 1 L 

näytettä ja laskeutumista seurattiin tunnin ajan. Kartion päältä otettiin näyte kuiva-
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aine/hehkutushäviö (TSS/VSS, Total Suspended Solids/Volatile Suspended Solids) 

analyysia varten joka suoritettiin muuten standardin SFS 3008 [80] mukaan, mutta 

näytettä suodatettiin 5 - 15 ml esikäsitellyn G/FA (Whatman) suodattimen läpi. 

Suodatuksessa effluenttia suodatettiin Whatman Filter papers 4 (20-25 µm) suodattimen 

läpi, kunnes näytettä oli tarpeeksi TSS/VSS analyysiin.  

Sentrifugoinnissa 45 ml näytettä sentrifugoitiin 50 ml Falcon-putkessa 1400 g:ssä 30 

minuutin ajan. Tämän jälkeen neste pipetoitiin erilleen ja sille tehtiin TSS/VSS-analyysi. 

Poistuneen kiintoaineen määrä laskettiin ennen kiintoaineen poistoa ja sen jälkeen 

tehtyjen TSS/VSS-analyysien avulla. 

Testien perusteella sentrifugointi valittiin kiintoaineenpoistotekniikaksi varsinaiselle 

effluentille. Kiintoaineenpoiston jälkeen effluentista määritettiin HPLC:llä sen laktaatti, 

mannitoli, asetaatti ja glukoosi pitoisuudet. Samalla selvitettiin sisältääkö effluentti muita 

käytetyllä HPLC-menetelmällä havaittavia yhdisteitä, jotka voisivat häiritä 

talteenottoprosesseja.  

4.6 Adsorptio varsinaisesta effluentista 

Laktaatin adsorptiota varsinaisesta effluentista (pH 4,7) testattiin IRA-67:llä ja IRA-

400:llä. Adsorptio kesti 4 tuntia ja tapahtui huoneenlämmössä (21 – 23 C) ravistelijalla 

(150 rpm). Hartsin suhde näytteeseen oli 5 g/50 ml. Adsorption jälkeen adsorboituneen 

laktaatin määrä määritettiin HPLC:llä, minkä perusteella valittiin hartsi peräkkäiseen 

adsorptioon.  

Peräkkäiseen adsorptioon valittiin IRA-400. Peräkkäisessä adsorptiossa adsorptio 

toistettiin kahdeksan kertaa ravistelijassa (150 rpm) huoneenlämmössä. Hartsia oli 

alussa 10 g/100 ml. Jokaisen neljän tunnin adsorption jälkeen hartsi imusuodatettiin 

Whatman grade 4 suodattimen läpi. Neste siirrettiin seuraavaan adsorptioon ja sinne 

lisättiin adsorptiossa 2 – 4 10 g tuoretta hartsia ja adsorptioissa 5 – 8 7,5g. Hartsin 

määrän muutos johtui nesteen vähentymisestä näytteenotossa ja suodatuksessa. Hartsit 

säilöttiin pienessä määrässä MQ:ta 4 C:ssä desorptiota varten. 

Desorptio suoritettiin peräkkäisen adsorption ensimmäisen, kolmannen ja kuudennen 

adsorption hartseille. Desorptio tapahtui huoneenlämmössä, vetokaapissa ilman 

sekoitusta. Ensiksi hartsi pestiin kolme kertaa 50 ml MQ:lla, jonka jälkeen hartsi lisättiin 

250 ml Erlenmeyeriin 100 ml 1 M H2SO4 kanssa. Näytteet otettiin aikapisteistä 4 h, 20 h 

ja 26 h.  
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4.7 Analyysit 

Korkean erotuskyvyn nestekromatografialla analysoitiin maitohapon, mannitoli, 

etikkahapon sekä glukoosin pitoisuudet effluenteista. Näytteiden valmistuksessa ne 

suodatettiin 0,2 µm suodattimella epäpuhtauksien poistamiseksi ennen HPLC ajoa. 

Kaikki näytteet säilytettiin 4 C:ssä ennen HPLC-analyysia. Näytteet analysointiin Agilent 

Technology 1100 series HPLC:llä, jossa oli taitekerroindetektori. Kolumnina oli Rezex 

RHM-monosacharide H+ (8%) (Phenomenex), jonka lämpötila oli 40 C. Eluenttina toimi 

0,01 M rikkihappo, jonka virtausnopeus oli 0,6 ml/min. 

Alkaliniteetti määritettiin standardin SFS-EN ISO 9963-1 [81] mukaan. Standardista 

poiketen näytteet titrattiin pH 2,5 asti pH 4,5:n sijaan. Alkaliniteetin määrityksessä pH 

mitattiin ProfiLine pH 3110 (WTW) mittarilla, samoin tällä mitattiin testi ja varsinaisen 

effluentin pH. Synteettisten effluenttien pH:n mittauksessa käytettiin ProfiLine pH 3310 

(WTW) mittaria. 

Varsinaisesta effluentista (ennen kiintoaineen poistoa) analysoitiin kuiva-aineen (TS, 

Total Solids) ja orgaanisen aineen (VS, Volitile Solids) pitoisuudet standardin SFS 3008 

[80] mukaan. TSS/VSS tehtiin standardin SFS 3008 [80] mukaan osiossa 4.5.1 

kerrotuilla muokkauksilla. TSS/VSS tehtiin vain valituille näytteille. 
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5. TULOKSET 

5.1 Maitohapon erotus tislauksella synteettisestä effluentista 

Tislauksen tarkoituksena oli erottaa maitohappo muista yhdisteistä sen kiehumispistettä 

hyödyntäen. Ei-reaktiivisten tislauksien aikana maitohappoa poistui 1 - 2 % ja 

etikkahappoa 92 - 96 %. Ensimmäisessä tisleessä etikkahapon kokonaismäärästä 

poistui 74 - 79 % ja toisessa 18 %.  Maitohaposta 1 - 2 % poistui toisessa tisleessä (Kuva 

5).  

 

Kuva 5 Maitohapon ja etikkahapon saanto tislauskokeessa, jonka tisle ei 
sisältänyt mannitolia. 

Reaktiivisessa tislauksessa effluentti (Taulukko 6, Effluentti B) reagoi metanolin kanssa 

ennen tislausta ja tislauksessa etikkahappoa poistui yhteensä 26 %. Tästä huolimatta 

tislauskolviin jääneessä liuoksessa ei havaittu etikkahappoa. Maitohappoa poistui 

toisessa tisleessä 3 % ja loppu havaittiin tislauskolviin jääneessä tisleessä 

maitohappona. 
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Kuva 6 Mannitolia sisältämättömän tislauskokeen tisleet. Vasemmalla tisle 

höyrynlämpötila väliltä 0 - 103 C, keskellä 103 - 116 C ja oikealla tislauskolviin 

jäänyt liuos. 

Mannitolia ja glukoosia ei havaittu tisleissä yhdessäkään tislauksessa. Glukoosia 

havaittiin kaikkien tislauksien tislauskolviin jääneessä liuoksessa, mutta mannitolia ei. 

Tislauksen aikana tislauskolviin jäänyt liuos muutti väriään ruskeankeltaiseksi (Kuva 6) 

ja sen viskositeetti kasvoi.  

5.2 Maitohapon ja laktaatin adsorptio synteettisestä 
effluentista 

Adsorptiokokeiden tarkoitus oli erottaa maitohappo ja laktaatti effluentista (Taulukko 6, 

Effluentti C) adsorption ja desorption avulla. Tämän vuoksi aluksi tehtiin lyhyitä kokeita 

parhaimman hartsin määrittämiseksi (Kuva 7). Ensimmäisissä testeissä maitohapon 

adsorptio oli korkeinta IRA-67:llä pH:n ollessa 2,0 (Kuva 7.A ja 7.C, Koe 5). Tällöin 

maitohappoa adsorboitui 26 % ja muiden yhdisteiden adsorptio oli alhainen (Kuva 7.A. 

ja 7.D). Dowexin korkein laktaatin adsorptio (19 %) oli pH:ssa 5,8 (Kuva 7.B. Ja 7.D, Koe 

4), mutta myös muiden yhdisteiden adsorptio oli samaa luokkaa (Kuva 7.B ja 7.D), sillä 

asetaattia adsorboitui 28 %, mannitolia 31 % ja glukoosia 22 %, joten ei-toivottuja 

yhdisteitä adsorboitui suuria määriä ja hartsi ei ole spesifinen laktaatille.  
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A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Kuva 7 A. Maitohapon ja laktaatin, etikkahapon ja asetaatin, mannitolin ja 
glukoosin adsorptio prosentteina yhdisteen alkupitoisuudesta (A) ja adsorptio 
grammoina (C) IRA-67:lle. Adsorptio prosentteina yhdisteen alkupitoisuudesta (B) 
ja adsorptio grammoina (D) Dowexille. Koe 1: pH 6,9, hartsi 5 g/100 ml. Koe 2: pH 
5,8 ja hartsi 5 g/100 ml. Koe 3: pH 5,8, käsitelty hartsi 5 g/100 ml. Koe 4: pH 5,8 
hartsi 5 g/10 ml. Koe 5: pH 2,0 hartsi 5 g/100 ml. Kaikki adsorptiot kestivät 4 h.  

Näiden kokeiden perusteella Dowex hylättiin hartsivaihtoehtona varsinaiselle effluentille, 

sillä laktaatin adsorptio oli alle viiden prosentin luokkaa pH:issa 5,8 ja 6,9. pH:ssa 2,0 

maitohapon adsorptio oli 8 %, kun IRA-67:llä tämä oli 26 %. Tilanne, jossa laktaatin 

adsorptio Dowexilla oli huomattavasti korkeampi kuin IRA-67:llä oli pH:ssa 5,8, kun 

hartsia oli 10-kertainen määrä näytteeseen verrattuna kuin muissa tilanteissa. Tällöin 

Dowex adsorboi 19 % ja IRA-67 11 %. Tämän lisäksi Dowexilla muiden yhdisteiden 

adsorptio oli suurempaan kuin IRA-67:llä, joten se hylättiin vaihtoehtona laktaatin 

erottamiseen varsinaisesta effluentista. 
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5.2.1 IRA-67 adsorbenttina 
 

Adsorptio alhaisissa pH:issa ja maitohapon desorptio 

Maitohapon kokonaistalteenoton määrittämiseksi tutkittiin maitohapon adsorptiota ja 

desorptiota eri pH:issa (Taulukko 7, Koe 2). Maitohappoa adsorboitui pH:ssa 2,0 47 %, 

etikkahappoa 4 % ja glukoosia 1 %. Kun taas pH:ssa 3,0 maitohappoa adsorboitui 

huomattavasti vähemmän, 18 % (Kuva 8). 

 

Kuva 8 Adsorptioprosentit maitohapolle, etikkahapolle, mannitolille ja 
glukoosille pH:ssa 2,0 ja 3,0 IRA-67:lle. Pylvään yläpuolella esitetty adsorboitunut 
määrä grammoina. Parametrit löytyvät Taulukosta 7, Koe 2. 

Desorptiossa pH:ssa 2,0 olleesta hartsista kaikki maitohappo saatiin liuotettua NaOH:n 

konsentraatiosta riippumatta, jolloin talteen saatiin 47 % alkuperäisestä maitohaposta. 

Natriumhydroksidin konsentraatio vaikutti desorptioon pH:ssa 3,0 olleessa hartsissa. 

Maitohappoa desorboitui 86 % 1,0 M NaOH:ssa ja 2,5 M NaOH:ssa 92 % desorptoituu 

eli desorptio kasvoi NaOH:n konsentraation kasvaessa. Maitohapon alkuperäisestä 

pitoisuudesta 16 % saatiin talteen 1,0 M ja 17 % 2,5 M NaOH:lla. Etikkahappoa ei 

desorboitunut kummassakaan tapauksessa. Kaikki desorboituneet yhdisteet 

desorboituivat ensimmäisessä desorptiossa.  

Effluentin pH:n ja yhdisteiden puhtauden vaikutus adsorptioon  

Effluentin valmistustavan ja pH:n vaikutusta adsorptioon tutkittiin vertaamalla adsorptiota 

puhtaista reagensseista ja epäpuhtaista reagensseista (pH säädetty HCl:llä) 

valmistetuista effluenteista (Taulukko 7, Koe 4). Suurin adsorptio oli hapoista tehdyllä 
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effluentilla pH:ssa 1,8 (Kuva 10). Maitohappoa adsorboitui 46 % ja muita yhdisteitä ei 

ollenkaan. Effluentissa, jonka pH oli säädetty 1,8:aan, maitohapon adsorptio oli 8 %, 

etikkahapon 6 %, mannitolin 4 % ja glukoosin 4 %. Effluenteissa, joissa pH oli säädetty, 

adsorptio oli alhaisempi kuin hapoista valmistetuissa. Kokeissa toiseksi suurin laktaatin 

adsorptio oli pH:ssa 4,0, jolloin laktaattia adsorboitui 16 % ja asetaattia 16 % (Kuva 10). 

Laktaatin adsorptio laski nopeasti pH 4,0:n jälkeen, eli pH:n nousu vaikutti adsorptio 

tulokseen huomattavasti. Etikkahapon adsorptio oli myös korkeinta pH:ssa 4,0 (16 %), 

mutta adsorboitunut massa oli vain 10 mg, kun taas maitohappoa adsorboitui 240 mg. 

A 

 

B 

 

Kuva 9 Maitohapon ja laktaatin, etikkahapon ja asetaatin, mannitolin ja 
glukoosin adsorptio eri pH:issa IRA-67:llä. A. Adsorptio prosentteina yhdisteen 
alkupitoisuudesta B. Adsorptio grammoina. Adsorption parametrit ovat 
Taulukossa 7, Koe 4. 
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Peräkkäinen adsorptio  

Usean adsorption vaikutusta samalle effluentille pH:ssa 2,0 (Taulukko 7, Koe 5) tutkittiin 

peräkkäisen adsorption avulla. Maitohappoa adsorboitui koko prosessissa 94 %. 

 

A 

 

B 

 

Kuva 10 Maitohapon, etikkahapon, mannitolin ja glukoosin adsorptio neljän 
peräkkäinen adsorption aikana IRA-67:lle. A. Adsorptio prosentteina B. Adsorptio 
grammoina. Kokeen parametrit ovat Taulukossa 7, Koe 5. 

Maitohapon prosentuaalinen adsorptio neljän adsorption aikana oli lineaarista (Kuva 11). 

Samalla 65 % etikkahaposta ja 13 % glukoosista adsorboitui. Glukoosin adsorptio 

tapahtui viimeisessä adsorptiossa, jolloin myös suurin osa etikkahaposta adsorboitui. 

Mannitolia ei adsorboitunut prosessin aikana. 
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5.2.2 IRA-400 adsorbenttina 
 

Maitohapon ja laktaatin adsorptio ja desorptio 

Maitohapon kokonaissaantoa tutkittiin ensiksi adsorboimalla se ja sitten vapauttamalla 

maitohappo hartsista desorptiolla IRA-400:sta. Adsorptiossa pH:ssa 2,0 (Taulukko 7, 

Koe 2) maitohappoa adsorboitui 10 % ja pH:ssa 5,5 laktaattia hieman enemmän (Kuva 

12). Muiden yhdisteiden adsorptio oli korkeampaa pH:ssa 5,5 kuin pH:ssa 2,0. Varsinkin 

asetaattia adsorboitui enemmän, 19 % pH:ssa 5,5 ja etikkahappoa pH:ssa 2,0 vain 5 %. 

 

Kuva 11 Adsorptioprosentti maitohapolle ja laktaatille, etikkahapolle ja 
asetaatille, mannitolille ja glukoosille IRA-400:lla pH:ssa 2,0 ja 5,5. Pylväiden 
päällä on esitetty adsorptio grammoina. Parametrit ovat Taulukossa 7, Koe 2. 

 

Kuva 12 Maitohapon desorptio IRA-400:sta 1 M ja 2,5 M rikkihapolla. 
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Desorptiossa pH:ssa 2,0 adsorboiduilla hartseilla 74 % desorboitui 1 M H2SO4:llä ja 43 

% 2,5 M H2SO4:llä. Koko maitohaposta 1M H2SO4:llä saatiin 7 % talteen ja 2,5 M:llä 4 %. 

pH 5,5 hartseille 53 % maitohaposta desorboitui 1M H2SO4:ssä ja 34 % 2,5M H2SO4:ssä. 

Alkuperäisestä maitohaposta saatiin 1 M H2SO4:llä 9 % ja 2M:llä 6 % (Kuva 13). Toisessa 

desorptiossa ei desorboitunut maitohappoa tai muutakaan käytetyllä 

analyysimenetelmällä havaittavaa yhdistettä.  

 

Effluentin pH:n vaikutus adsorptioon  

Eri hartseilla on eri optimi-pH adsorptiolle ja sen selvittämiseksi IRA-400:lle tehtiin 

adsorptio pH:ille välillä 2,5 – 6,5 (Taulukko 7, Koe 3).  

A 

 

B 

 

Kuva 13 pH:n vaikutus maitohapon ja laktaatin, etikkahapon ja asetaatin, 
mannitolin ja glukoosin adsorptioon IRA-400:lla. A. Adsorptio prosentteina 
yhdisteen alkuperäisestä pitoisuudesta B. Adsorptio grammoina. Kokeen 
parametrit ovat Taulukossa 7, Koe 3. 
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IRA-400:lla laktaatin adsorptio oli tehokkaampaa korkeammissa pH:issa (≥ 4,5) kuin 

matalammissa (pH 2,5 – 3,5). Eniten laktaattia adsorboitui pH:ssa 5,5. Tällöin laktaatin 

adsorptio oli 15 %, asetaatin 14 %, mannitolin 3 % ja glukoosin 2 %. Alhaisinta adsorptio 

oli pH:ssa 2,5 (Kuva 14). 

Peräkkäinen adsorptio 

Peräkkäisen adsorption tavoite oli selvittää useamman adsorption ketjuttamisen vaikutus 

kokonaisadsorptioon effluentista olosuhteissa pH 5,5 (Taulukko 7, Koe 5). 

Peräkkäisessä adsorptiossa 23 % laktaatista adsorboitui neljän adsorption aikana.  

A 

 

B 

 

Kuva 14 Laktaatin, asetaatin, mannitolin ja glukoosin adsorptio neljän 
peräkkäisen adsorption aikana IRA-400:lle. A. Adsorptio prosentteina B. Adsorptio 
grammoina. Kokeen parametrit ovat Taulukossa 7, Koe 5. 
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Adsorptio oli prosentuaalisesti lineaarista koko prosessin aikana. Asetaatista 21 % 

adsorboitui tasaisesti koko prosessin aikana. Mannitolia adsorboitui 7 % ja glukoosia 4 

% (Kuva 15). 

5.3 Mannitolin kiteytyminen synteettisestä effluentista 

Jotta mannitoli kiteytyisi, effluentin (Taulukko 6, Effluentti D ja E) täytyy konsentroitua 

tarpeeksi. Kylmäkuivauksessa effluentin vesi sublimoitui noin vuorokauden aikana, 

jolloin effluentti konsentroituu. Kylmäkuivauksessa mannitolin konsentraation ollessa 

tarpeeksi korkea kiteytymiselle (225 g/L) 42 % mannitolista kiteytyi. Näytteessä ollut 

glukoosi ei kiteytynyt ja kaikki etikkahappo oli poistunut nesteestä sublimoitumalla tai 

kiteytymällä. Vain mannitolia ja glukoosia sisältäneessä näytteessä (mannitolin 

konsentraatio 276 g/L) 43 % mannitolista kiteytyi ja glukoosi ei kiteytynyt.  

 

Kuva 15 Mannitolin kiteytymisprosentti ensimmäisessä ja toisessa 
haihdutuksessa, sekä neljännessä (mannitoli, etikkahappo ja glukoosi) ja 
viidennessä (mannitoli ja glukoosi) kylmäkuivauksessa (KK). 

Haihtumisessa effluentin (Taulukko 6, Effluentti F) vesi haihtuu, jolloin näyte 

konsentroituu ja kiteytyminen alkaa, kun effluentti on jäähtynyt tarpeeksi noin 5 C:ssä. 

Ensimmäisessä haihtumiskokeessa oli mannitoli, glukoosi ja etikkahappo ilman kiteiden 

lisäystä. Ennen jäähdytystä mannitolin konsentraatio oli 225 g/L. Vuorokauden jälkeen 

36 % mannitolista oli kiteytynyt. Koko prosessin aikana (neljässä vuorokaudessa) 46 % 

mannitolista kiteytyi ja glukoosi ja etikkahappo eivät kiteytyneet. Toisessa 

haihtumiskokeessa, johon oli lisätty myös mannitolikiteet tutkiakseen niiden vaikutusta 

kiteiden saantoon [70], mannitolin konsentraatio oli 220 g/L ennen jäähtymistä. 

Vuorokauden jälkeen jäähdytyksen aloituksesta 10 % mannitolista oli kiteytynyt. Viiden 
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vuorokauden jälkeen mannitolia oli kiteytynyt 42 % ja etikkahappoa ja glukoosia ei 

yhtään (Kuva 16). 

5.4 Kiintoaineen poisto testieffluentista ja effluentin 

ominaisuudet 

Kiintoaineen poistamista tutkittiin testieffluentista, jonka kiintoainepitoisuus oli n. 3,4 %. 

Kiintoaine tulee poistaa ennen laktaatin ja mannitolin erottamista biologisen prosessin 

effluentista, koska suuret kiintoainepitoisuuden voivat häiritä talteenottoprosesseja ja 

lopputuotteiden puhtauksia [2, s. 619]. Taulukossa 9 on esitetty TSS, VSS, TSS/VSS, 

sekä kiintoaineen poistoprosentti ennen ja jälkeen laskeutumisen, suodatuksen ja 

sentrifugoinnin. 

Taulukko 9 Kuiva-aines (TSS), orgaaninen aines (VSS) ja TSS/VSS 
testieffluentille (alussa), sekä kiintoaineen poistoprosentti eri menetelmillä. 

 TSS % VSS % TSS/VSS % Kiintoainetta 

poistui % 

Alussa 3,36 2,86 0,85 - 

Laskeutuminen 2,51 2,10 0,84 25 

Suodatus: 20-

25 m 

0,20 0,15 0,75 94 

Sentrifugointi 0,22 0,17 0,75 94 

 

Suodatus poisti yhtä paljon kiintoainetta kuin sentrifugointi, mutta suodatin tukkeutui 

nopeasti ja piti vaihtaa usein. Sentrifugointi poisti kiintoainetta yhtä hyvin kuin 

suodattaminen ja nesteen erottaminen pohjalle kertyneestä kiintoaineesta oli helppoa. 

Laskeutuminen poisti kiintoainetta vähiten. Tunnin aikana noin 25 ml oli laskeutunut ja 

kartion pohjalla ei ollut tapahtunut sedimentoitumista. Näytettä ottaessa kiintoaine 

sekoittui helposti jo selkeytyneeseen nesteeseen. Näiden tulosten perusteella 

testieffluentti ei ole hyvin laskeutuvaa. 

Varsinaisen effluentin TSS ennen sentrifugointia oli 1,7 %. Sentrifugoinnin jälkeen se oli 

0,1 % eli kiintoainetta poistui 93,4 %. Effluentin TS ennen sentrifugointia oli 9,1 % ja 

kiintoaineen poiston jälkeen 8,6 %. 

Kiintoaineen poistamisen jälkeen effluentin koostumus analysoitiin. Effluentin laktaatin 

pitoisuus oli 54 g/L, mannitolin 4 g/L ja etikkahapon 3 g/L. Analyysissä ei havaittu muita 

yhdisteitä. Effluentin pH oli 4,7. 
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5.5 Laktaatin adsorptio ja desorptio varsinaisesta effluentista 

5.5.1 Adsorptio 
 

Adsorptio varsinaiselle effluentille kiintoaineen poiston jälkeen tehtiin IRA-400:lla ja IRA-

67:llä pH:ssa 4,7. IRA-400 adsorboi 12 % (310 mg) effluentissa olleesta laktaatista, 20 

% (30 mg) etikkahaposta ja 5 % mannitolista (10 mg). IRA-67 adsorboi 12 % (300 mg) 

effluentin laktaatista, 25 % (30 mg) etikkahaposta ja 0 % mannitolista. 

Adsorption aikana effluentin väri vaaleni ja muuttui selkeämmäksi (Kuva 17). Tämä 

johtunee kiintoaineen adsorboitumisesta hartsiin. IRA-67:llä effluentin vaaleneminen oli 

selkeää ja IRA-400 effluentti vaaleni vain hieman.  

 

Kuva 16 Adsorption vaikutus effluentin väriin. Vasemmalla effluentti ennen 
adsorptiota, keskellä adsorptio IRA-400:lla ja oikealla adsorptio IRA-67:llä. 

Saadut tulokset vastasivat hyvin synteettiselle effluentille tehtyä pH-adsorptiota. IRA-400 

adsorboi synteettisestä effluentista pH:ssa 4,5 12 %, mikä on yhtä paljon kuin 

varsinaisesta effluentista. Myös IRA-67:n adsorptio oli samaa luokkaa kuin synteettisellä 

tehty pH:ssa 4,5. Tulosten perusteella peräkkäiseen adsorptioon valittiin IRA-400, sillä 

varsinaisen effluentin pH voi muuttua eri biologisen prosessin ajojen välillä ja 

korkeammassa pH:ssa IRA-400:n adsorptio ei laske niin paljon kuin IRA-67:llä. 

Adsorptio oli myös hieman korkeampi IRA-400:lle pH:ssa 4,7.  
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Peräkkäisessä adsorptiossa tehtiin kahdeksan 4 h adsorptiota peräkkäin. Peräkkäisessä 

adsorptiossa IRA-400 adsorboi 57 % (3,8 g) laktaatista kahdeksan adsorption aikana (32 

h) (Kuva 18). Laktaatin adsorptio oli lineaarinen ensimmäisen kolmen adsorption aikana, 

minkä jälkeen se loiveni hieman. Adsorptio jatkui lineaarisesti loivenemisen jälkeen 

kokeen päättymiseen asti. 

A 

 

B 

 

Kuva 17 A. Laktaatin adsorptio kahdeksan peräkkäisen adsorption aikana 
varsinaisesta effluentista IRA-400:lle. B. Yhdisteiden adsorptio grammoina 
peräkkäisessä adsorptiossa. 
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A 

 

B 

 

Kuva 18 Varsinaisen effluentin adsorption vaikutus hartsin väriin adsorption 
aikana. A. Hartsi ensimmäisen peräkkäisen adsorption lopussa (alapuolella). 
Yläpuolella puhdas hartsi. B. Käytetty hartsi kolmannen adsorption jälkeen 
(alapuolella). Yläpuolella puhdas hartsi. 

Peräkkäisessä adsorptiossa effluentista adsorboitui kiintoainetta. Ennen adsorptiota 

TSS oli 0,11 % ja sen jälkeen 0,05 %. Kiintoainetta poistui 54,5 %. Kiintoaineen 

adsorboituminen oli havaittavissa hartsin värin muutoksesta (Kuva 19). Hartsi muuttui 

vaalean oranssista tumman ruskeaksi ensimmäisen adsorption aikana. Värin muutos 

väheni huomattavasti seuraavassa adsorptiossa, joten on oletettavaa, että suurin 

kiintoaineen adsorptio tapahtui ensimmäisessä adsorptiossa. 

5.5.2 Desorptio  
 

Desorptiot tehtiin kolmelle (ensimmäisessä, kolmannessa ja kuudennessa adsorptiossa 

käytetyt hartsit) peräkkäisen adsorption hartsille käyttäen 1 M H2SO4. Hartseista 

desorboitui vain maitohappo ja muita yhdisteitä ei havaittu. On mahdollista, että 

mannitolin ja etikkahapon määrät olivat niin pienet, että niitä ei havaittu HPLC-

menetelmällä. Desorptio oli kaikissa hartseissa suurinta neljän tunnin kohdalla ja pieneni 

jokaisessa näytteenottopisteessä (Kuva 20), mikä viittaa maitohapon uudelleen 

adsorboitumiseen.  
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A 

 
B 

 
Kuva 19 Maitohapon desorptio IRA-400:lle peräkkäisen adsorption 

ensimmäisestä, kolmannesta ja kuudennesta hartsista. A. Desorptioprosentti. B. 
Desorptio grammoina. 

Desorptio oli korkeinta ensimmäisessä adsorptiossa käytetyssä hartsissa ja pieneni 

kolmannen ja kuudennen adsorption hartseissa. Korkeimmillaan desorptio oli 

ensimmäisessä hartsissa neljän tunnin kohdalla, 45 %. Kolmannessa hartsissa desorptio 

oli 25 % ja kuudennessa 10 %. Viimeisessä hartsissa desorptio voi olla alhaisempaa, 

sillä HPLC-kromatogrammissa maitohapon piikit olivat hyvin pienet ja juuri standardin 

alapuolella eli pitoisuutta ei voi luotettavasti määrittää. 
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6. POHDINTA 

6.1 Maitohapon erotus tislauksella 

Tehtyjen kokeiden perusteella tislaus ei soveltunut maitohapon erotukseen. Vain pieni 

osa maitohaposta tislaantui (2 %) ja suurin osa jäi tislauskolviin mannitolin ja glukoosin 

kanssa. Etikkahappo taas pystyttiin erottamaan tislauksella hyvin (95 %), mutta sitä on 

varsinaisessa effluentissa vain vähän (3 g/L) ja sen erottaminen ei ollut työn päätavoite. 

Täten paljon energiaa käyttävä tekniikan, kuten tislauksen [26, s. 37], käyttäminen sen 

erotukseen ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa, vaikka kyseessä olisikin 

laadultaan puhdas yhdiste. 

Kirjallisuudessa mainittua ongelmaa, jossa toisiaan lähellä olevat kiehumispisteet 

aiheuttavat ongelmia yhdisteiden erotuksessa [50, s. 46, 112], ei ilmennyt tässä 

tutkimuksessa. Tislauksessa ja reaktiivisessa tislauksessa etikkahappo erottui 

maitohaposta selkeästi. Tämä voi johtua siitä, että tisleen höyrynlämpötila ei saavuttanut 

maitohapon kiehumispistettä ja maitohapon ja sokereiden viskostuminen esti 

maitohapon haihtumisen.  

Reaktiivisessa tislauksessa molempien tisleiden HPLC-kromatogrammissa havaittiin 

piikki, joka oli oletettavasti metyyliasetaattia. Piikkiä ei havaittu tislauskolviin jääneessä 

liuoksessa, joten on oletettavaa, että kaikki etikkahappo on poistunut joko etikkahappona 

tai metyyliasetaattina. 

Tislauskolviin jääneen liuoksen värinmuutos ja viskositeetin kasvu johtunee sokereiden 

karamellisoitumisesta ja selittää miksi mannitolia ei havaittu HPLC-menetelmällä. 

Karamellisoituminen on kuusivaiheinen reaktio, jossa sokerit hajoavat ilman että typpi 

osallistuu reaktioon ja reaktio aiheuttaa ruskean värin sekä tuoksua aiheuttavien 

yhdisteiden muodostumisen [82, s. 272–273]. Sokereiden karamellisoituminen kolvissa 

tekee maitohapon jatkoerotuksesta hankalaa. Karamellisointi tekee tislauskolvin 

jäännöksestä sitkeää, jolloin sen käsittely hankaloituu. Karamellisoituneesta 

jäännöksestä ei myöskään pystytä palauttamaan mannitolia ja glukoosia takaisin kide- 

tai jauhemuotoon, sillä karamellisoituminen on irreversiibeli reaktio [82, s. 237; 83, s. 

273]. Kiteytymiskokeissa kuitenkin huomattiin, että mannitoli ja glukoosi voidaan erottaa 

toisistaan kiteytymisen avulla, sillä mannitoli kiteytyi, mutta glukoosi ei. On mahdollista, 

että suurempi määrä glukoosia aiheuttaisi myös glukoosin kiteytymisen, jolloin sen 

erottamisesta mannitolista olisi hankalaa.   
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Tislausta olisi voinut tutkia lisää eri yhdisteitä sisältävillä effluenteilla. Olisi ollut 

mielenkiintoista nähdä kuinka pelkkää etikkahappoa, maitohappoa ja mannitolia 

sisältävä effluentti käyttäytyy ja olisiko se karamellisoitunut samalla tavalla kuin vain 

glukoosia sisältävä effluentti.  

6.2 Maitohapon adsorptio 

6.2.1 Maitohapon adsorptio IRA-67:llä ja IRA-400:lla 
 

IRA-67 adsorboi maitohappoa parhaiten pH:ssa 2,0, jolloin 47 % maitohappoa 

adsorboitui (puhtaista hapoista valmistettu effluenttia). Tämä vastaa 254 mg 

maitohappoa/g hartsia kohden (Taulukko 10). Tämä on suurempi kuin kirjallisuudessa 

ilmoitetut adsorptiot. Garrett et al. sai adsorptioksi 112 mg maitohappoa/g hartsia 

olosuhteiden ollessa 45 C, 90 rpm ja näytteen syötön ollessa jatkuvaa [54]. Ero tässä 

tapauksessa johtunee siitä, että näytteenä käytettiin kasvatusliuosta [54], eikä puhtaista 

hapoista valmistettua näytettä kuten tässä työssä. Tässä tutkimuksessa epäpuhtaista 

reagensseista valmistetussa liuoksessa laktaatin adsorptio oli hieman alhaisempi, 95 

mg/g hartsia, kuin Garrett et al. [54]. Laktaatin adsorptio varsinaisesta effluentista oli 12 

%, eli 59 mg/g hartsia adsorboitui. Yousuf et al. sai maitohapon adsorptioksi 84 mg/g, 

kun kyseessä oli monia happoja (maito-, voi- ja etikkahappoa) sisältävä 

fermentaatioliuos, jossa maitohappoa oli 12 g/L. Adsorptio toteutettiin pH:ssa 2,0, 25 C, 

150 rpm ja adsorptio kesti 4h. [53]. Tämän tutkimuksen synteettisen effluentin 

maitohapon adsorptio vastasi hyvin kirjallisuudessa olevia arvoja. Laktaatin adsorptio 

varsinaisesta effluentista IRA-67:llä oli alhaisempaa kuin Garrett et al. ja Yosuf et al. 

tutkimuksissa. Ero johtunee osittain eri liuosten sisältämistä eri yhdisteistä, sekä pH:sta, 

sillä varsinaisen effluentin pH (4,7) oli korkeampi kuin Yosuf et al. käyttämä 2,0.  
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Taulukko 10 Maitohapon ja laktaatin adsorptio IRA-67:llä ja IRA-400:lla tässä ja 
muissa tutkimuksissa. Kaikissa tutkimuksissa ei ole mainittu pH:ta, jolloin 
merkitty -. 

Hartsi pH Maitohapon/laktaatin 

adsorptio (mg/g) 

Lähde 

IRA-67 2,0 84 [53] 

IRA-67 - 112 [54] 

IRA-67 2,0 254  Tämä tutkimus 

IRA-67 4,0 95 Tämä tutkimus 

IRA-67 4,7 59 Tämä tutkimus 

IRA-400 - 131 [30]  

IRA-400 5,5 117 Tämä tutkimus 

IRA-400 4,7 62 Tämä tutkimus 

 

Parhain adsorptio IRA-400:lla oli pH:ssa 5,5, jossa 16 % (117 mg/g hartsia) laktaatista 

adsorboitui. Tällöin myös 19 % asetaatista, 9 % mannitolista ja 5 % glukoosista 

adsorboitui. Laktaatin adsorptio on hieman alhaisempi kuin Pradhan et al. saama 131 

mg/g. Pradhan et al. käyttivät tutkimuksessaan pelkästään maitohaposta valmistettua 

liuosta, mikä selittänee osan tämän kokeen alhaisemmasta adsorptiosta. Myös adsorptio 

olosuhteet olivat erilaiset, maitohapon konsentraatio oli 4,5 g/L, 180 rpm, 30 C ja 0,5 g 

hartsia/5 ml näytettä [30]. Varsinaisesta effluentista laktaatista adsorboitui tässä 

tutkimuksessa 12 % IRA-400:lla, mikä vastaa 62 mg laktaattia/g hartsia. Tämä on noin 

puolet alhaisempi kuin synteettisen effluentin tai kirjallisuuden antamat adsorptio arvot 

laktaatille. Tämä oletettavasti johtuu effluentin koostumuksesta, sillä Pradhan et al. 

effluentti ei sisältänyt yhtään kiintoainetta ja vaikka varsinaisesta effluentista poistettiin 

kiintoaine, se sisältää muita liuenneita epäpuhtauksia.  

6.2.2 Yhdisteiden puhtauden ja pH:n vaikutus adsorptioon 
 

Reagenssien ja niistä valmistettujen effluenttien puhtaus vaikutti adsorptioon 

huomattavasti. Puhtaista hapoista valmistetusta IRA- 67:llä effluentista pH:ssa 1,8 

maitohappoa adsorboitui 46 % ja muita yhdisteitä ei yhtään. Kun taas natriumlaktaatista 

ja -asetaatista valmistettu ja pH:n 1,8 säädetystä effluentista adsorboitui vain 8 % 

maitohappoa (Taulukko 11). Myös muita yhdisteitä adsorboitui 4-6 %. Puhtailla hapoilla 
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adsorboitui noin 6-kertaa enemmän maitohappoa ja adsorboitu maitohappo oli 

puhtaampaa. Koska reagenssien puhtaus vaikuttaa adsorptioon huomattavasti, jatkossa 

voisi tutkia kuinka varsinaisesta effluentista saataisiin mahdollisimman puhdasta. 

Yleensä kiintoaineen ja solujen poiston jälkeen effluentti jaetaan eri jakeiksi muun 

muassa nesteuuton, ultrasuodatuksen tai saostumisen avulla ja näistä jakeista erotetaan 

haluttu yhdiste esimerkiksi kiteytymisen avulla [2]. Jatkotutkimuksissa tulisi kartoittaa 

mahdollista tekniikka effluentin jakamiseksi jakeiksi, joista maitohappo ja mannitoli 

voitaisiin erottaa suuremmissa määrin ja puhtaammin. 

Taulukko 11 Maitohapon ja laktaatin adsorptioprosentti IRA-67:llä ja IRA-400:llä 
tässä ja muissa tutkimuksissa. 

Hartsi pH Adsorptio (%) Lähde/Muuta 

IRA-67 1,8 46 Tämä tutkimus/Puhtaat 

hapot 

IRA-67 1,8 8 Tämä 

tutkimus/Natriumlaktaatista 

ja -asetaatista valmistetu 

IRA-67 4,0 16 Tämä tutkimus 

IRA-67 5,5 4 Tämä tutkimus 

IRA-67 2, 3,3 74 [53] 

IRA-67 6 24 [53] 

IRA-400 3,5 5 Tämä tutkimus 

IRA-400 5,5 15 Tämä tutkimus 

IRA-400 5 50 [30] 

IRA-400 2,35 15 [30] 

 

Toinen maitohapon adsorptioon vaikuttavista tekijöistä oli pH ja eri hartseilla on oma 

optimi-pH adsorptiolle. Kun verrataan natriumlaktaatista ja -asetaatista tehtyjen ja HCl:llä 

säädeltyjen effluenttien adsorptiota IRA-67:llä, adsorptio oli korkeinta pH:ssa 4,0 ja 

alhaisinta pH:ssa 1,8 ja 5,5. Yousuf et al. havaitsivat pH:n olevan merkitsevä tekijä 

adsorptiossa IRA-67:llä, sillä pH:ssa 2 ja 3,3 74 % maitohaposta (alussa 12 g/L) 

adsorboitui, kun taas pH:ssa 6 vain 24 % adsorboitui [53]. Yosuf et al. tutkimuksessa 

pH:n vaikutus oli vastakkainen kuin tässä tutkimuksessa epäpuhtailla effluenteilla. Erot 
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voivat johtua effluenttien koostumuksesta, sillä Yosuf et al. käytti fermentaatioliuosta ja 

pH säädeltiin joko NaOH:lla tai HCl:llä. IRA-400:lla maitohapon adsorptio oli matalinta 

pH:ssa 3,5 ja korkeinta pH:ssa 5,5. Pradhan et al. tutkimuksessa IRA-400:lla maitohapon 

adsorptio oli korkeinta pH:ssa 5 (50 %) ja alhaisinta pH:ssa 2,4 (15 %) [30].  

Voidaan olettaa, että varsinainen effluentti käyttäytyy mahdollisesti samalla tavalla kuin 

epäpuhdas synteettinen effluentti, kun effluentin pH muuttuu. Koska laktaatin adsorptio 

IRA-67:llä laskee huomattavasti, jos pH nousee 5,0:aan (7 %), se ei ole luotettavin 

valinta biologisessa prosessissa, jossa pienet pH:n vaihtelut eri erien välillä ovat 

mahdollisia [74]. 

6.2.3 Hartsin määrän vaikutus adsorptioon 
 

Hartsin määrä näytteessä vaikutti adsorptioon (Taulukko 12). Hapoista valmistetulla pH 

2,0 effluentilla maitohapon adsorptio oli 26 %, kun hartsia oli 5 g/100 ml (0,5 g/10 ml) 

kohden. Kun hartsin määrä nousi 1 g/10 ml, maitohapon adsorptio kasvoi 47 %:iin. IRA-

67:llä Yousuf et al. saivat suurimman maitohapon adsorption (73 %), kun hartsia oli 1 

g/10 ml ja hartsin määrän kasvattaminen 2 g/10 ml ei enää parantanut adsorptiotuloksia. 

Huonoin adsorptiotulos, 23 % oli, kun hartsia oli 0,2 g/10 ml [53]. Yousuf et al. saamat 

tulokset vastasivat hyvin tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia. 

Kuten IRA-67:llä, myös IRA-400:lla hartsin määrä effluenttia kohden vaikutti adsorptioon. 

Kun hartsia oli 0,5 g/10 ml näytettä pH:ssa 5,5, laktaatin adsorptio oli 5 %, kun se nousi 

16 %:iin hartsia ollessa 1 g/10 ml. Hartsin määrä vaikutti myös asetaatin adsorptioon, 

sillä 0,5 g/10 ml tilanteessa sitä ei adsorboitunut, mutta hartsin määrän noustessa 1 g/10 

ml, asetaattia adsorboitui 19 %. Myös mannitolin ja glukoosin adsorptio kasvoi hartsin 

määrän kasvaessa. 
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Taulukko 12 Hartsin määrän vaikutus maitohapon ja laktaatin adsorptioon tässä 
ja muissa tutkimuksissa. Tapaukset, joissa pH:ta ei ole annettu on merkitty -. 

Hartsi Hartsi/liuos 

(g/ml) 

pH Maitohapon/laktaatin 

adsorptio (%) 

Lähde 

IRA-67 0,5/10 2 26  Tämä 

tutkimus 

IRA-67 1/10 2 47 Tämä 

tutkimus 

IRA-67 1/10 - 73 [53] 

IRA-67 2/10 - 73  [53] 

IRA-67 0,2/10 - 23  [53] 

IRA-400 0,5/10 5,5 5 Tämä 

tutkimus 

IRA-400 1/10 5,5 16 Tämä 

tutkimus 

IRA-400 0,5/10 - 42 [30] 

IRA-400 3/10 - 73 [30] 

 

Tulokset olivat saman suuntaisia kuin Pradhan et al. saamat, joissa maitohapon 

adsorptio nousi 42 %:sta 73 %:in, kun hartsin määrä kasvoi 0,5 g/10 ml:ä 3 g/10 ml:iin 

[30]. Tulevaisuudessa tulisi määrittää hartsin määrä, jolla maitohapon adsorptio on 

korkeinta varsinaisesta effluentista, sillä tässä tutkimuksessa ei määritetty hartsin 

määrän vaikutusta adsorptioon kuin 0,5 g/10 ml ja 1 g/10 ml, kun Pradhan et al. sai 

suurimman adsorption hartsia ollessa 3 g/10 ml. Tämän jälkeen tulisi määrittää, mikä on 

taloudellisesti järkevä määrä hartsia saatuun maitohappoon nähden tässä 

tutkimuksessa käytetylle effluentille, eli hartsin määrä adsorptiossa tulisi optimoida [29].   

6.2.4 Peräkkäinen adsorptio 
 

Peräkkäinen adsorptio IRA-67:llä tehtiin optimiolosuhteissa, jolloin 94 % maitohaposta 

adsorboitui (Taulukko 13). Tässä tapauksessa se oli hyvin lupaava tapa erottaa 

maitohappo muista yhdisteistä, sillä adsorptio oli hyvin suuri neljän kerran jälkeen. 
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Peräkkäinen adsorptio ei ollut yhtä lupaava IRA-400:n optimiolosuhteissa, jolloin vain 23 

% laktaatista adsorboitui. Tämä vaatisi liian monta adsorptiokertaa ollakseen realistinen 

tapa erottaa laktaatti.  

Taulukko 13 Peräkkäisen adsorption maitohapon ja laktaatin adsorptioprosentti 
synteettisellä effluentilla neljän kerran aikana ja varsinaisella effluentilla 
kahdeksan kerran aikana.  

Hartsi pH Maitohapon/laktaatin      

adsorptio (%) 

Adsorptio kertojen määrä 

IRA-67 2,0 94 % 4 krt 

IRA-400 5,5 23 % 4 krt 

IRA-400 4,7 57 % 8 krt 

 

IRA-67:n ja IRA-400:n tulokset eivät ole verrattavissa effluentin eri valmistustavan, sekä 

suuren pH eron takia. On mahdollista, että IRA-400:lla olisi ollut suurempi adsorptio 

puhtaammilla reagensseilla ja IRA-67:llä alhaisempi epäpuhtaammilla ja korkeammassa 

pH:ssa. IRA-400:n olosuhteet vastasivat paremmin varsinaisen effluentin pH:ta ja 

puhtautta, joten se vastaa paremmin todellisuutta. IRA-67:lle peräkkäinen adsorptio 

toteutettiin ennen kuin reagenssien puhtauksien suuri vaikutus oli tullut ilmi, eli 

lähempänä varsinaisen effluentin olosuhteita, sen adsorptio tuskin olisi yhtä suuri. 

Peräkkäisessä adsorptiossa IRA-400 adsorboi 57 % laktaatista kahdeksan adsorption 

aikana ja muiden yhdisteiden adsorptio oli hyvin vähäistä. Kaiken laktaatin erottamiseen 

effluentista tarvittaisiin adsorption jatkuessa samalla nopeudella (n. 5% per adsorptio), 

tarvittaisiin vielä yhdeksän adsorptiota. Vaadittava määrä adsorptioita ei ole teollisesti 

järkevästi toteutettavassa, sillä tarvittava aika ja tila olisivat suuria kustannuksia. Myös 

hartsin määrä teollisessa mittakaavassa kasvaisi hyvin suureksi.  

Teollisessa mittakaavassa adsorptio toteutettaisiin kolonniadsorptiona. Useampi kolonni 

olisi liitetty yhteen ja effluentti johdettu niiden läpi. Yhdessä linjassa olisi tarpeeksi suuri 

määrä kolonneja halutun maitohapon talteenottoon. Tämän jälkeen hartseille 

suoritettaisiin desorptio ja desorboitui hartsi voidaan uudelleen käyttää seuraavissa 

adsorptiossa, kunnes se on menettänyt adsorptiokykynsä [22, s. 111; 84].  

Maitohapon adsorptiota varsinaisesta effluentista voisi optimoida tutkimalla hartsin 

määrän vaikutusta, sekä selvittämällä maksimiadsorptioon kuluvan ajan. Tässä 

tapauksessa yksi adsorptio kesti neljä tuntia, mutta on mahdollista, että lyhyempikin 
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adsorptioaika riittäisi saman tuloksen saamiseksi. Myös adsorptiota kolonnissa tulisi 

tutkia, sillä tämä tulisi olemaan teollisessa mittakaavassa prosessin todellinen muoto. 

6.2.5 Desorptio IRA-67:stä ja IRA-400:sta 
 

Tässä tutkimuksessa adsorption pH sekä desorptioliuoksen konsentraatio vaikuttivat 

desorptioon. Kaikki IRA-67:ssä ollut maitohappo desorboitui pH:ssa 2 tapahtuneen 

adsorption hartseista (Taulukko 14), kun taas suuremman pH:n adsorptiossa desorptio 

oli alhaisempi. Myös NaOH:n suurempi konsentraatio nosti desorptiota. On mahdollista, 

että hartsissa oleva maitohappo vaikuttaa desorptioon, sillä kun hartsiin oli adsorboitunut 

vähemmän maitohappoa, desorptio oli prosentuaalisesti pienempää. Muissa 

tutkimuksissa NaOH (1 M) on desorboitunut 100 % hartsiin adsorboituneesta 

maitohaposta [29]. Gao et al. käyttivät kokeissaan vain puhtaasta maitohaposta tehtyä 

liuosta, mikä selittänee erot pH:ssa 3,0 saatuihin tuloksiin, sillä siinä liuos ei enää ollut 

puhdasta.  

Amberlite IRA-67:n regeneraatiota on tutkittu fermentaatioliuoksella, joka sisältää 

maitohappoa ja etikkahappoa. Yhden adsorptio-regeneraatiosyklin aikana hartsin kyky 

adsorboida maitohappoa ei heikentynyt merkittävästi, mutta sen kyky adsorboida 

etikkahappoa heikentyi 5 % aina uudelleenkäytössä. Tämä johtunee aktiivisten kohtien 

katoamista tai estymistä. Koska maitohappo on vahvempi happo, se sitoutuu aktiivisiin 

kohtiin vahvemmin kuin etikkahappo. Täten hartsin kyky adsorboida etikkahappoa 

heikentyy ennen sen kykyä adsorboida maitohappoa. [54]. 

Desorptiossa IRA-400:sta H2SO4:n konsentraatio vaikutti maitohapon desorboitumiseen. 

Alhaisempi rikkihapon konsentraatio johti suurempaan desorptioon. Rikkihapon 

konsentraatio näytti vaikuttavan desorptioon enemmän kuin adsorptio pH tai hartsin 

sisältämä maitohapon määrä, sillä ero desorptioiden suhteen oli suurempi rikkihapon 

konsentraatioiden välillä kuin adsorptio pH:iden.  
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Taulukko 14 Maitohapon desorptio tässä ja muissa tutkimuksissa. 
Tutkimuksissa, jossa adsorption pH:ta ei annettu, on merkitty -. 

Hartsi pH Maitohapon desorptio (%) Desorptio liuos + 

konsentraatio 

Lähde 

IRA-67 2 100  NaOH 1 M 2,5 M Tämä 

tutkimus 

IRA-67 - 100  NaOH 1 M [29] 

IRA-400 - 98  H2SO4 2,5 [29] 

IRA-400 - 94  H2SO4 1 M [29] 

 

Kirjallisuudessa saadut desorptiot ovat paljon korkeammat IRA-400:lle kuin tässä 

tutkimuksessa. Cao et al. tutkivat maitohapon adsorptiota fermentaatioliuoksesta IRA-

400:lla kolonnissa (pH 5), jolloin 98 % maitohaposta saatiin desorboitua 2,5 M 

rikkihapolla ja 94 % 1 M H2SO4:llä [55]. Myös rikkihapon konsentraation vaikutus oli 

päinvastainen kuin tässä tutkimuksessa. Ero saattanee johtua eri desorptiotavasta 

(panos ja kolonni), sekä fermentaatioliuoksen koostumuksesta ja siten siitä hartsiin 

adsorboituneista yhdisteistä. Myös maitohapon adsorptio (180 mg/g) oli suurempaa kuin 

tässä tutkimuksessa saadut, mikä voi vaikuttaa desorptioon. 

Varsinaisesta effluentista tehdyssä desorptiossa desorboitui vain maitohappo. 

Maitohapon desorptio oli suurinta ensimmäisessä hartsissa ja pieneni sitä seuraavissa 

hartseissa. Desorption pienentymistä ei voida selittää hartsissa olleen maitohapon 

määrällä, sillä ensimmäisessä ja kolmannessa oli noin sama määrä maitohappoa ja 

kuudennessa puolet vähemmän. Vaikka ensimmäisessä ja kolmannessa hartsissa oli 

melkein yhtä paljon maitohappoa, desorptio oli 20- %-yksikköä pienempi kolmannesta 

hartsista kuin ensimmäisestä. Ero johtunee hartseissa olleesta eri kiintoaine määrästä. 

Myös desorptio aika vaikutti desorptiotulokseen, sillä neljän tunnin jälkeen desorptio 

pienentyi hiukan seuraavissa näytteenotoissa. Tämä viittaa hartsin adsorboivan osan 

maitohaposta takaisin.  

Tärkeä jatkotutkimus desorptiolle olisi selvittää eri yhdisteiden toimivuus desorptiossa, 

sekä optimoida desorptioliuoksen konsentraatio. Desorptioaika tulisi myös optimoida 

maitohapon takaisin adsorboitumisen estämiseksi. Tämän lisäksi olisi mielenkiintoista 

nähdä miten hartsiin adsorboituneen maitohapon ja etikkahapon määrän vaihtelut 

vaikuttavat desorptioon. 
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6.3 Mannitolin kiteytyminen  

Kylmäkuivauksella ja haihtumisessa mannitolia kiteytyi yli 40 % (Taulukko 15).  

Kylmäkuivauksessa glukoosi ei kiteytynyt ja etikkahappo oli hävinnyt liuoksesta, kun taas 

haihtumisessa kaikki glukoosi ja etikkahappo pysyivät nesteessä. 

Konsentraatiotekniikka ei vaikuttanut mannitolin kiteytymiseen merkittävästi, sillä 

molemmilla tekniikoilla kiteytyi noin yhtä paljon mannitolia ja glukoosi jäi liuenneena 

nesteeseen. Suurin ero oli, että kylmäkuivauksessa ei havaittu etikkahappoa nesteessä 

prosessin jälkeen. Helposti haihtuvat yhdisteet, kuten etikkahappo, voivat sublimoitua 

kylmäkuivauksen aikana [73], joten on todennäköistä, että etikkahappo sublimoitui.  

Taulukko 15 Mannitolin kiteytymisprosentti kylmäkuivauksessa ja 
haihdutuksessa.  

Tapa Mannitolin kiteytyminen (%) Lähde 

Kylmäkuivaus 46  Tämä tutkimus 

Haihdutus (ei kiteitä) 46 Tämä tutkimus 

Haihdutus (kiteet) 42 Tämä tutkimus 

Haihdutus 72 % (86 %) [69] 

 

Etikkahapon läsnäolo ei vaikuttanut mannitolin tai glukoosin kiteytymiseen 

kylmäkuivauksessa. Vielä tulisi tutkia maitohapon vaikutusta kylmäkuivaukseen ja 

haihdutukseen, sillä ei tiedetä kuinka se käyttäytyy prosessissa. Varsinkin kun ilmeni, 

että adsorptio poistaa vain osan maitohaposta. On mahdollista, että kylmäkuivauksessa 

myös maitohappo sublimoituisi.  

Haihdutuksessa tutkittiin kiteiden lisäyksen vaikutusta mannitolin kiteytymiseen 

saantoon [70]. Mannitolin kiteytymisellä lopussa kiteillä ei ollut paljon vaikutusta, sillä 

mannitolia kiteytyi hieman vähemmän kuin haihdutus kokeessa, jossa ei lisätty kiteitä. 

Kiteiden läsnäolo vaikuttivat hidastavan mannitolin kiteytymistä. Ensimmäisessä 

näytteenotto ajankohdassa (1 vrk) ilman kiteitä olleessa näytteessä 36 % mannitolista 

oli kiteytynyt, kun taas näytteessä, johon kiteitä oli lisätty, mannitolia oli kiteytynyt vain 

10 %.  

Kylmäkuivauksella ja haihdutuksella saadut mannitolin kiteytymisprosentit olivat 

alhaisemmat kuin kirjallisuudessa esiintyvät arvot. Von Weymarn et al. saivat mannitolin 

kiteytymisprosentiksi 72 % ensimmäisellä kiteytymiskerralla. Tämä saatiin, kun liuosta 

oli haihdutettu, kunnes mannitolin konsentraatio oli 250 g/L, neste oli jäähdytetty ja 
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muodostuneet kiteet suodatettu ja kuivattu. Uudelleen kiteyttämisen jälkeen 

kokonaiskiteytyminen oli 85,5 % ja saadun mannitolin puhtaus 99 % [69]. Tässä 

tutkimuksessa saadun mannitolin puhtautta ei testattu, mutta koska muut yhdisteet jäivät 

liuokseen, on oletettavaa, että se oli puhdasta. Kiteytymiseen saattoi vaikuttaa 

mannitolin konsentraatio liuoksessa, sillä Von Weymarn haihdutti liuosta suurempaan 

konsentraatioon kuin tässä tutkimuksessa tehtiin. Myös liuosten koostumus oli erilainen, 

sillä Von Weymarnin näytteestä oli poistettu biomassa ennen haihdutusta ja on 

mahdollista, että kaikki alussa ollut glukoosi ja fruktoosi oli käytetty ennen biomassan 

poistoa, jolloin liuoksessa oli vain mannitoli. 

Tulevaisuudessa mannitolin kiteytymisestä tulisi tutkia mannitolikiteiden erotus 

effluentista. Erotettujen kiteiden puhtaus tulisi myös määrittää. Tämän lisäksi tulisi tutkia 

onko erotetusta effluentista mahdollista kiteyttää loppu mannitoli ja erottaa se ja 

vaikuttaako uudelleen kiteyttäminen kiteytyneen mannitolin määrään. 

6.4 Mahdollinen teollinen prosessi laktaatin ja mannitolin 

talteenotolle 

Jos tässä työssä tutkittu prosessi skaalataan teolliseen mittakaavaan, esimerkiksi siten, 

että kerralla käsitellään 500 L effluenttia, täytyy tehdä muutamia oletuksia. Ensiksi, että 

prosessin mannitolin tuotto bioprosessissa saadaan tarpeeksi korkeaksi, että 

kylmäkuivaus on kannattavaa, esimerkiksi 16 g/L ja että effluentista on 54 g/L laktaattia. 

Tällöin 500 L:n prosessissa olisi 27 kg laktaattia ja 8 kg mannitolia. Toiseksi täytyy 

olettaa, että mannitolin kiteytymisprosentti pysyy vakioina, jos kylmäkuivaus toistetaan 

effluentille useamman kerran. Kolmanneksi oletetaan myös, että peräkkäisen adsorption 

ja kolonniadsorption adsorptio teho on sama. 

Ensiksi kiintoaine poistettaisiin sentrifugoimalla. Tällöin 94 % kiintoaineesta poistuu. Jos 

tarpeeksi suuri tai tehokas sentrifugi ei ole mahdollinen, tämä vaihe voidaan korvata 

suodatuksella, sillä kiintoaineen poistuminen on prosentuaalisesti yhtä suuri molemmilla 

tekniikoilla.  

Effluentti johdettaisiin kolonniadsorptioon. Jos hartsia käytetään 10 g/100 ml effluenttia 

kohti, 500 L käsittelyyn tarvitaan 50 kg hartsia. Koska peräkkäisessä adsorptiossa 

adsorptio täytyi toistaa kahdeksan kertaa, jotta 57 % laktaatista adsorboitui, niin 

kolmannen oletuksen perusteella kolonniadsorptiossa tarvitaan yhteensä 400 kg hartsia, 

jotta 57 % (15,4 kg) laktaatista adsorboituu. Adsorption jälkeen hartsi johdettaisiin 

desorptiopetiin, jossa desorption jälkeen 6,9 kg laktaatista on saatu talteen (noin 26 % 

alkuperäisestä laktaatista). Adsorption jälkeen effluentti johdetaan kylmäkuivaukseen, 
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jossa 46 % (3,7 kg) mannitolista saadaan talteen. Jos kylmäkuivaus toistetaan, niin 71 

% (5,7 kg) mannitolista saadaan talteen.  

Prosessi ei olisi kovinkaan kannattava, sillä vain 26 % laktaatista saadaan talteen 400 

kg:lla hartsia. Myös alhainen desorptioprosentti alentaa kokonaiserotusta. Prosessista 

saisi kannattavamman, jos desorption avulla pystyttäisiin saamaan enemmän laktaattia 

talteen. Esikäsittelymenetelmän, joka poistaa laktaatin adsorptiota häiritseviä 

epäpuhtauksia, lisääminen voisi myös lisätä laktaatin talteenottoa. Mannitolin 

erotusprosentti on jo kahden kylmäkuivauksen jälkeen riittävä, mutta ongelma on, onko 

mannitolia effluentissa tarpeeksi, että prosessi on taloudellisesti kannattavaa. 

Kannattavuuden selvittämiseksi täytyisi laskea prosessin investointi- ja 

käyttökustannukset ja kuinka paljon mannitolia tulee prosessista saada talteen, että se 

kattaa kustannukset. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä tutkittiin laktaatin ja mannitolin talteenottoa biologisen prosessin effluentista. 

Tarkoituksena oli erottaa nämä yhdisteet mahdollisimman puhtaina effluentista, sillä 

niillä on monia eri käyttötarkoituksia teollisuudessa. Kirjallisuusselvityksen perusteella 

päädyttiin kokeellisesti testaamaan tislausta ja adsorptiota maitohapon ja 

kylmäkuivausta mannitolin erottamiseen effluentista. 

Maitohappoa ei pystytty erottamaan synteettisestä effluentista tislauksen tai reaktiivisen 

tislauksen avulla. Molemmissa tapauksissa etikkahappo pystyttiin erottamaan tisleestä 

joko puhtaana etikkahappona tai metyyliasetaattina. Maitohappo ja sokerit jäivät 

tislauskolviin ja muodostivat viskoosin liuoksen.   

Maitohapon adsorptio synteettisestä effluentista toimi parhaiten IRA-67:llä ja IRA-400:lla. 

IRA-67:n optimiolosuhteet olivat pH:ssa 2,0 puhtailla hapoilla valmistetusta effluentista, 

jolloin 47 % maitohaposta saatiin talteen. Epäpuhdas effluentti laski maitohapon 

adsorptiota molemmilla hartseilla. Täten adsorptio on tehokkainta synteettisillä ja 

puhtailla effluenteilla varsinaisiin verrattuna, sillä varsinaiset effluentit usein sisältävät 

kiintoaineita ja muita yhdisteitä. Peräkkäinen adsorptio ja hartsin määrän lisääminen 

molemmat nostavat adsorboituneen maitohapon määrää, jolloin näiden avulla on 

mahdollista kompensoida epäpuhtauksien negatiivisia vaikutuksia adsorptioon. Myös 

desorptio tulisi optimoida paremmin maitohapon suuremman talteenoton 

mahdollistamiseksi.   

Mannitoli kiteytyi synteettisestä effluentista kylmäkuivauksella sekä haihduttamalla ja 

jäähdyttämällä effluentti. Kylmäkuivauksessa mannitolia kiteytyi 42 %, glukoosi ei 

kiteytynyt ja etikkahappo sublimoitui. Haihduttamisessa ja jäähdyttämisessä mannitolia 

kiteytyi 46 % ja glukoosi ja etikkahappo ei kiteytynyt. Molemmat menetelmät toimivat 

hyvin mannitolin kiteyttämiseen synteettisestä effluentista, koska mannitolin lisäksi muut 

havaitut yhdisteet eivät kiteytyneet. On mahdollista, että mannitolikiteiden poistamisen 

jälkeen loppu mannitoli voidaan kiteyttää jäljelle jääneestä effluentista.  

Varsinaisesta effluentista poistettiin kiintoaine sentrifugoimalla, jonka jälkeen effluentille 

suoritettiin adsorptio IRA-400:lle. Peräkkäisessä adsorptiossa 57 % maitohaposta 

adsorboitui ja maitohapon desorptio oli korkeimmillaan 45 %. Desorption aikana 

havaittiin myös takaisin adsorboitumista. Maitohapon adsorptio ja desorptio oli liian 

alhainen, että adsorptio varsinaisesta effluentista toimisi maitohapon talteenottoon ilman 

optimointia ja mahdollisen esikäsittelytekniikan lisäämistä.  
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Näiden tulosten perusteella teollinen erotusprosessi ei olisi järkevä toteuttaa, sillä 

maitohappoa saataisiin alkuperäisestä määrästä erotettu vain 26 %. Mannitolia taas on 

effluentista tällä hetkellä liian vähän, 4 g/L, että sen talteenotto olisi kannattavaa. Työ 

onnistui kartoittamaan eri menetelmiä maitohapon ja mannitolin erotukseen, mutta 

tulokset eivät ole tarpeeksi lupaavia, että tällaisenaan soveltuisi teolliseen käyttöön. 

Varsinkin varsinaisen effluentin adsorptio ja desorptio vaativat lisätutkimuksia, jotta 

maitohapon talteenoton tehokkuus kasvaisi.  

 

 



63 
 

LÄHTEET 

[1] Zacharof MP, Lovitt RW. Complex effluent streams as a potential source of volatile 

fatty acids. Waste and Biomass Valorization 2013;4:557–81.  

[2] Stanbury PF, Whitaker A, Hall SJ. Principles of Fermentation Technology. 3rd ed. 

Elsevier; 2017. 

[3] Dunford NT, editor. Food and Industrial Bioproducts and Bioprocessing. John 

Wiley & Sons, Ltd; 2012. 

[4] Doble M, Kumar A. Biotreatment of Industrial Effluents. 1st ed. 2005. 

[5] Ritambhara, Zainab, Vijayaraghavalu S, Prasad HK, Kumar M. Treatment and 

Recycling of Wastewater from Dairy Industry, Springer, Singapore; 2019, p. 91–

115.  

[6] Pescuma M, de Valdez GF, Mozzi F. Whey-derived valuable products obtained 

by microbial fermentation. Appl Microbiol Biotechnol 2015;99:6183–96.  

[7] John RP, Nampoothiri KM, Pandey A. Fermentative production of lactic acid from 

biomass: An overview on process developments and future perspectives. Appl 

Microbiol Biotechnol 2007;74:524–34.  

[8] Ameen SM, Caruso G. Lactic Acid in the Food Industry. Cham: Springer 

International Publishing; 2017.  

[9] Singhvi M, Zendo T, Sonomoto K. Free lactic acid production under acidic 

conditions by lactic acid bacteria strains: challenges and future prospects. Appl 

Microbiol Biotechnol 2018;102:5911–24.  

[10] Wee Y-J, Kim J-N, Ryu H-W. Biotechnological Production of Lactic Acid and Its 

Recent Applications. Food Technol Biotechnol 2006;44:163–72. 

[11] Fubini P, editor. Mannitol : Chemistry, Uses and Potential Side Effects. New York: 

Nova Science Publishers; 2013. 

[12] Saha BC, Racine FM. Biotechnological production of mannitol and its applications. 

Appl Microbiol Biotechnol 2011;89:879–91.  

[13] Mitchell H, editor. Sweeteners and Sugar Alternatives in Food Technology. John 

Wiley & Sons, Ltd; 2006. 

[14] Committee on Industrialization of Biology: A Roadmap to Accelerate the 



64 
 

Advanced Manufacturing of Chemicals, Board on Chemical Sciences and 

Technology ., Board on Life Sciences ., Division on Earth and Life Sciences ., 

National Research Council . Industrialization of Biology : A Roadmap to 

Accelerate the Advanced Manufacturing of Chemicals. National Academies 

Press; 2015. 

[15] Panesar PS, Kennedy JF, Knill CJ, Kosseva M. Production of L(+) Lactic Acid 

using Lactobacillus casei from Whey. Brazilian Arch Biol Technol 2010;53:219–

26.  

[16] Saha BC, Nakamura LK. Production of mannitol and lactic acid by fermentation 

with Lactobacillus intermedius NRRL B-3693. Biotechnol Bioeng 2003;82:864–71.  

[17] Cox BG. Acids and Bases - Solvent Effects on Acid-Base Strength. Oxford 

University Press; 2013. 

[18] Auras RA, Selke SEM, Tsuji H, Lim L-T, editors. Poly(lactic Acid) : Synthesis, 

Structures, Properties, Processing, and Applications. 1st ed. John Wiley & Sons, 

Ltd; 2010. 

[19] Shawkat H, Westwood M-M, Mortimer A. Mannitol: a review of its clinical uses. 

Contin Educ Anaesth Crit Care Pain 2012;12:82–5.  

[20] Atasoy M, Owusu-Agyeman I, Plaza E, Cetecioglu Z. Bio-based volatile fatty acid 

production and recovery from waste streams: Current status and future 

challenges. Bioresour Technol 2018;268:773–86.  

[21] Reyhanitash E, Zaalberg B, Kersten SRA, Schuur B. Extraction of volatile fatty 

acids from fermented wastewater. Sep Purif Technol 2016;161:61–8.  

[22] Ramaswamy S, Ramarao B V., Huang H. Separation and Purification 

Technologies in Biorefineries. John Wiley & Sons, Ltd; 2013. 

[23] Li QZ, Jiang XL, Feng XJ, Wang JM, Sun C, Zhang HB, et al. Recovery processes 

of organic acids from fermentation broths in the biomass-based industry. J 

Microbiol Biotechnol 2015;26:1–8.  

[24] Zhou F, Wang C, Wei J. Separation of acetic acid from monosaccharides by NF 

and RO membranes: Performance comparison. J Memb Sci 2013;429:243–51.  

[25] Strathmann H. Electrodialysis, a mature technology with a multitude of new 

applications. Desalination 2010;264:268–88.  

[26] Kiss AA. Advanced Distillation Technologies : Design, Control and Applications. 

1st ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2013. 



65 
 

[27] Jantasee S, Kienberger M, Mungma N, Siebenhofer M. Potential and assessment 

of lactic acid production and isolation - a review. J Chem Technol Biotechnol 

2017;92:2885–93.  

[28] Su CY, Yu CC, Chien IL, Ward JD. Plant-wide economic comparison of lactic acid 

recovery processes by reactive distillation with different alcohols. Ind Eng Chem 

Res 2013;52:11070–83.  

[29] Gao Q, Liu F, Zhang T, Zhang J, Jia S, Yu C, et al. The role of lactic acid 

adsorption by ion exchange chromatography. PLoS One 2010;5.  

[30] Pradhan N, Rene E, Lens P, Dipasquale L, D’Ippolito G, Fontana A, et al. 

Adsorption Behaviour of Lactic Acid on Granular Activated Carbon and Anionic 

Resins: Thermodynamics, Isotherms and Kinetic Studies. Energies 2017;10:665.  

[31] Lee HD, Lee MY, Hwang YS, Cho YH, Kim HW, Park HB. Separation and 

Purification of Lactic Acid from Fermentation Broth Using Membrane-Integrated 

Separation Processes. Ind Eng Chem Res 2017;56:8301–10.  

[32] Pal P, Dey P. Process intensification in lactic acid production by three stage 

membrane integrated hybrid reactor system. Chem Eng Process Process Intensif 

2013;64:1–9. 

[33] Li Z, Qin W, Dai Y. Liquid-liquid equilibria of acetic, propionic, butyric, and valeric 

acids with trioctylamine as extractant. J Chem Eng Data 2002;47:843–8.  

[34] Min DJ, Choi KH, Chang YK, Kim JH. Effect of operating parameters on 

precipitation for recovery of lactic acid from calcium lactate fermentation broth. 

Korean J Chem Eng 2011;28:1969–74.  

[35] Nagy E. Basic Equations of Mass Transport Through a Membrane Layer. 2nd ed. 

Elsevier; 2019.  

[36] Zacharof MP, Mandale SJ, Williams PM, Lovitt RW. Nanofiltration of treated 

digested agricultural wastewater for recovery of carboxylic acids. J Clean Prod 

2016;112:4749–61.  

[37] Jones RJ, Massanet-Nicolau J, Guwy A, Premier GC, Dinsdale RM, Reilly M. 

Removal and recovery of inhibitory volatile fatty acids from mixed acid 

fermentations by conventional electrodialysis. Bioresour Technol 2015;189:279–

84.  

[38] Yu L, Guo Q, Hao J, Jiang W. Recovery of acetic acid from dilute wastewater by 

means of bipolar membrane electrodialysis. Desalination 2000;129:283–8.  



66 
 

[39] Harmsen GJ. Reactive distillation: The front-runner of industrial process 

intensification. A full review of commercial applications, research, scale-up, design 

and operation. Chem Eng Process Process Intensif 2007;46:774–80.  

[40] Narayanan N, Roychoudhury PK, Srivastava A. L (+) lactic acid fermentation and 

its product polymerization. Electron J Biotechnol 2004;7. 

[41] Khunnonkwao P, Boontawan P, Haltrich D, Maischberger T, Boontawan A. 

Purification of l-(+)-lactic acid from pre-treated fermentation broth using vapor 

permeation-assisted esterification. Process Biochem 2012;47:1948–56.  

[42] Asthana NS, Kolah AK, Vu DT, Lira CT, Miller DJ. A kinetic model for the 

esterification of lactic acid and its oligomers. Ind Eng Chem Res 2006;45:5251–7.  

[43] Sanz MT, Murga R, Beltrán S, Cabezas JL, Coca J. Autocatalyzed and ion-

exchange-resin-catalyzed esterification kinetics of lactic acid with methanol. Ind 

Eng Chem Res 2002;41:512–7.  

[44] National Center for Biotechnology Information . Lactic acid, CID=612. PubChem 

Database n.d. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lactic-acid 

(accessed May 14, 2020). 

[45] National Center for Biotechnology Information . Acetic acid, CID=176. PubChem 

Database n.d. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetic-acid 

(accessed May 14, 2020). 

[46] National Center for Biotechnology Information . Methyl lactate, CID=11040. 

PubChem Database n.d. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methyl-

lactate (accessed May 14, 2020). 

[47] National Center for Biotechnology Information . Methyl acetate, CID=6584. 

PubChem Database n.d. 

[48] Komesu A, Martinez PFM, Lunelli BH, Filho RM, Maciel MRW. Lactic acid 

purification by reactive distillation system using design of experiments. Chem Eng 

Process Process Intensif 2015;95:26–30.  

[49] Kumar R, Mahajani SM, Nanavati H, Noronha SB. Recovery of lactic acid by batch 

reactive distillation. J Chem Technol Biotechnol 2006;81:1141–50.  

[50] De Haan A, Bosch H. Industrial Separation Processes - Fundamentals . De 

Gruyter; 2013. 

[51] Harland CE. Ion Exchange: Theory and Practice. 2nd ed. Royal Society of 

Chemistry; 1994. 



67 
 

[52] Worch E. Adsorption Technology in Water Treatment : Fundamentals, Processes, 

and Modelling. De Gruyter, Inc.; 2012. 

[53] Yousuf A, Bonk F, Bastidas-Oyanedel JR, Schmidt JE. Recovery of carboxylic 

acids produced during dark fermentation of food waste by adsorption on Amberlite 

IRA-67 and activated carbon. Bioresour Technol 2016;217:137–40.  

[54] Garrett BG, Srinivas K, Ahring BK. Performance and stability of amberliteTM IRA-

67 ion exchange resin for product extraction and pH control during homolactic 

fermentation of corn stover sugars. Biochem Eng J 2015;94:1–8.  

[55] Cao X, Yun HS, Koo YM. Recovery of L-(+)-lactic acid by anion exchange resin 

Amberlite IRA-400. Biochem. Eng. J., vol. 11, Elsevier; 2002, p. 189–96.  

[56] Tong WY, Fu XY, Lee SM, Yu J, Liu JW, Wei DZ, et al. Purification of L(+)-lactic 

acid from fermentation broth with paper sludge as a cellulosic feedstock using 

weak anion exchanger Amberlite IRA-92. Biochem Eng J 2004;18:89–96. 

[57] Qureshi KM, Soomro SA, Aziz S, Unar IN. Value-added product recovery from 

banana plant waste: A sustainable way for development. Energy, Environ. 

Sustain. Dev., Springer-Verlag Vienna; 2012, p. 339–49.  

[58] Chen H. Lignocellulose Biorefinery Engineering : Principles and Applications. 

Elsevier Science & Technology; 2015. 

[59] Rodrigues A. Simulated Moving Bed Technology : Principles, Design and Process 

Applications. Elsevier Science & Technology; 2015. 

[60] Schultz MA, Havill A, Oroskar A. A Fermentation and Simulated Moving Bed 

Process. CA20132873791 20130523, 2016. 

[61] Chianese A, Kramer HJ. Industrial Crystallization Process Monitoring and Control. 

1st ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2012. 

[62] Ghoreishi SM, Shahrestani RG, Ghaziaskar HS. Experimental and Modeling 

Investigation of Supercritical Extraction of Mannitol from Olive Leaves. Chem Eng 

Technol 2009;32:45–54.  

[63] Ghoreishi SM, Shahrestani RG. Subcritical water extraction of mannitol from olive 

leaves. J Food Eng 2009;93:474–81.  

[64] Nastić N, Švarc-Gajić J, Delerue-Matos C, Barroso MF, Soares C, Moreira MM, 

et al. Subcritical water extraction as an environmentally-friendly technique to 

recover bioactive compounds from traditional Serbian medicinal plants. Ind Crops 

Prod 2018;111:579–89. 



68 
 

[65] Myerson AS. Handbook of Industrial Crystallization. 2nd ed. Elsevier Science & 

Technology; 2001. 

[66] Simsek Kus N. Organic reactions in subcritical and supercritical water. 

Tetrahedron 2012;68:949–58.  

[67] DeSimone JM, Tumas W. Green Chemistry Using Liquid and Supercritical Carbon 

Dioxide. Oxford University Press; 2003. 

[68] Cavatur RK, Vemuri M, Pyne A, Chrzan Z. Crystallization behavior of mannitol in 

frozen aqueous solutions. Pharm Res 2002;19:894–900. 

[69] Von Weymarn N, Kiviharju K, Leisola M. High-level production of D-mannitol with 

membrane cell-recycle bioreactor. J Ind Microbiol Biotechnol 2002;29:44–9.  

[70] Soetaert W, Vanhooren PT, Vandamme EJ. The Production of Mannitol by 

Fermentation. In: Bucke C, editor. Carbohydr. Biotechnol. Protoc., Humana Press; 

1999, p. 261–75.  

[71] von Weymarn FNW, Kiviharju KJ, Jaaskelainen ST, Leisola MSA. Scale-up of a 

New Bacterial Mannitol Production Process. Biotechnol Prog 2003;19:815–21.  

[72] Adams GD., Cook I, Ward KR. The Principles of Freeze-Drying. Cryopreserv Free 

Protoc 2015;1257.  

[73] Shukla S. Freeze Drying Process: A Review. Int J Pharm Sci Res 2011:3061–8.  

[74] Ramboll Finland Oy. Sininen Biotalous-hanke: Hiedanrannan järvisedimentin 

nollakuidun hyödyntäminen. Tampere: 2019. 

[75] National Center for Biotechnology Information . D-Glucose, CID=5793. PubChem 

Database n.d. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/D-Glucose (accessed 

May 14, 2020). 

[76] Gombás Á, Szabó-Révész P, Regdon G, Erös I. Study of thermal behaviour of 

sugar alcohols. J. Therm. Anal. Calorim., vol. 73, Springer; 2003, p. 615–21. 

[77] AmberSep® (formerly Dowex®) Optipore® L-493. Merck n.d. 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/573698?lang=fi&region=FI 

(accessed May 14, 2020). 

[78] Amberlite® IRA-67 free base. Merck n.d. 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/476633?lang=fi&region=FI

&cm_sp=Insite-_-prodRecCold_xviews-_-prodRecCold5-4 (accessed May 14, 

2020). 



69 
 

[79] Amberlite® IRA-400 chloride form. Merck n.d. 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/247669?lang=fi&region=FI 

(accessed May 14, 2020). 

[80] SFS 3008 Veden, lietteen ja sedimentin kuiva-aineen ja hehkutusjäännöksen 

määritys. 2000. 

[81] SFS-EN ISO 9963-1 Veden laatu. Alkaliniteetin määritys. Osa 1: Kokonais- ja 

yhdistelmäalkaliniteetin määritys. 1996. 

[82] Bordiga M, Nollet LML. Food Aroma Evolution: During Food Processing, Cooking, 

and Aging. CRC Press 2019:726. 

[83] Varelis P, Melton L, Shahidi F. Encyclopedia of Food Chemistry. Elsevier 

2018:2194. 

[84] Quintero J, Acosta A, Mejía C, Ríos R, Torres AM. Purification of lactic acid 

obtained from a fermentative process of cassava syrup using ion exchange 

resins/Purificación de ácido láctico obtenido a partir de un proceso fermentativo 

de jarabe de yuca, empleando resinas de intercambio iónico - ProQuest. Rev Fac 

Ing Univ Antioquia 2012:139–51. http://hdl.handle.net/10495/5477 (accessed May 

6, 2020). 

 


	1. Johdanto
	2. Biologisten prosessien Effluentit
	2.1 Biologiset prosessit
	2.2 Fermentaation tuotteet
	2.2.1 Maitohappo
	2.2.2 Mannitoli


	3. Orgaanisten yhdisteiden Erotusmenetelmät
	3.1 Orgaanisten happojen ja rasvahappojen talteenotto
	3.1.1 Tislaus
	3.1.2 Adsorptio

	3.2 Sokerien talteenotto
	3.2.1 Kiteytyminen


	4. Materiaalit ja Menetelmät
	4.1 Effluentit
	4.1.1 Synteettinen effluentti
	4.1.2 Biologisen prosessin effluentti

	4.2 Maitohapon tislaus synteettisestä effluentista
	4.3 Maitohapon adsorptio synteettisestä effluentista
	4.4 Mannitolin kiteytyminen synteettisestä effluentista
	4.5 Kiintoaineen poisto varsinaisesta effluentista
	4.6 Adsorptio varsinaisesta effluentista
	4.7 Analyysit

	5. Tulokset
	5.1 Maitohapon erotus tislauksella synteettisestä effluentista
	5.2 Maitohapon ja laktaatin adsorptio synteettisestä effluentista
	5.2.1 IRA-67 adsorbenttina
	5.2.2 IRA-400 adsorbenttina

	5.3 Mannitolin kiteytyminen synteettisestä effluentista
	5.4 Kiintoaineen poisto testieffluentista ja effluentin ominaisuudet
	5.5 Laktaatin adsorptio ja desorptio varsinaisesta effluentista
	5.5.1 Adsorptio
	5.5.2 Desorptio


	6. Pohdinta
	6.1 Maitohapon erotus tislauksella
	6.2 Maitohapon adsorptio
	6.2.1 Maitohapon adsorptio IRA-67:llä ja IRA-400:lla
	6.2.2 Yhdisteiden puhtauden ja pH:n vaikutus adsorptioon
	6.2.3 Hartsin määrän vaikutus adsorptioon
	6.2.4 Peräkkäinen adsorptio
	6.2.5 Desorptio IRA-67:stä ja IRA-400:sta

	6.3 Mannitolin kiteytyminen
	6.4 Mahdollinen teollinen prosessi laktaatin ja mannitolin talteenotolle

	7. Johtopäätökset
	Lähteet

