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Ultrafiltrerings- og mikrofiltreringsen-

heder bliver intensivt benyttet af både 

mejeri- og vandrensnings-industrien. 

Der er tale om membransystemer, som 

Brug af infrarødt lys til at måle 
belægninger på membraner
Membranbelægninger er en begrænsende faktor for effektiviteten af membran filtrerings
systemer i mejeriindustrien. Ny metode kan bruges til at overvåge dannelsen af belægninger 
og ved udvikling af nye membraner med færre foulingproblemer.

kan tilbageholde molekyler i forhold 

til deres størrelse. I mejeriindustrien 

benyttes ultrafiltreringsanlæg til at 

adskille de værdifulde valleproteiner 

fra vallen, og såkaldte spiral wound-

membraner er langt den mest udbredte 

teknologi (se Figur 1a). Den største 

begrænsende faktor for effektiviteten 

af disse enheder er imidlertid tabet af 

gennemstrømning (flux) ved længere 

tids brug. Dette skyldes, at der dannes 

en permanent belægning (irreversibel 

fouling) på membranerne, som mind-

sker gennemstrømningen. Den anden 

begrænsende faktor for effektiviteten af 

disse anlæg er den effektivitet, hvormed 

almindelige og ikke-permanente mem-

branbelægninger (reversibel fouling) 

kan fjernes/rengøres. 

Formålet med dette studie var at un-

dersøge den kemiske sammensætning 

af den irreversible fouling, eller mere 

præcist den belægning på membra-

nerne, som stadig findes efter en endt 

CIP-rengøring (Cleaning in Place). 
Til dette formål har vi undersøgt 

brugte, industrielle membranoverfla-

der ved hjælp af infrarød spektroskopi 

(måler molekylernes vibrationer), som 

på nogle få minutter kan lave et kemisk 
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Figur 1 - (a) Sammensætningen af en spiral wound-membran. (http://civilengg-
seminar.blog spot.dk); (b) Plot af den relative koncentration af amide-II-signalet. 
Der ses en flammelignende struktur med den største belægning inde ved det 
centrale rør i spiral wound-membranen og en aftagende belægning ud mod kanten 
af membranen; (c) Infrarøde spektre af membraner + belægning. Mem bran-
materialet er PES = polyethersulfone. 
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fingeraftryk af et punkt på membran-

overfladen. 

Infrarødt lys afslører kemisk 
sammensætning 
Målet for vores undersøgelser var at 

undersøge fuld-skala produktionsmem-

braner, der har været benyttet i forskel-

lige stadier hos Danmarks Protein, Arla 

Foods amba. Her var det nødvendigt at 

opskære membranerne i mindre styk-

ker på 10 cm2 størrelse. I alt blev fire 

ultrafiltreringsmembraner og to mikro-

filtreringsmembraner gennemmålt med 

den infrarøde metode for at beskrive, 

hvorledes belægningen varierer i for-

hold til positionen på membranen. I de 

infrarøde signaler findes molekylær in-

formation om membranmaterialet, men 

fx også signaler fra proteinrester (kaldet 

amid-I og amid-II signalerne) (Figur 1c 
viser et typisk infrarødt spektrum fra 
membranundersøgelsen). Vores første 

undersøgelse beskriver, hvordan sam-

mensætningen af membranbelægningen 

udvikler sig henover membranbladene 

(1) med afstanden fra fødetilførslen 

og (2) med afstanden fra permeat-

centerrøret. En inhomogen fordeling 

af koncentrationen af proteinrester i 

membranbelægningen blev observeret 

med den højeste koncentration tættest 

på centerrøret (permeatstrømmen) og 

med en faldende koncentration udad i 

en ”flamme-lignende” struktur ud mod 

kanterne af membranerne. Vi valgte 

at beregne proteinbelægningen ud fra 

det ikke-overlappende amid-II signal 

(1500-1550 cm-1).

Multivariat dataanalyse
Baseret på resultaterne fra den første 

undersøgelse, introducerede vi en ny 

metode til at evaluere koncentratio-

nen af den tilbageværende (residual) 

fouling på produktionsmembranerne 

efter rengøring. I stedet for at benytte 

en univariat-metode, hvor kun intensi-

teten af amid-signalet måles, undersøgte 

vi de infrarøde spektra ved brug af en 

multivariat dataanalyse-metode som 

kaldes multivariate curve resolution 

(MCR). Denne metode har den fordel, 

at man bruger hele det relevante in-

frarøde spektrum til at adskille mem-

branbelægnings-toppe fra membran-

Resumé
Forskningsprojektet viser, hvordan 

anvendelsen af infrarød spektro-

skopi kombineret med nye multi-

variate dataanalysemetoder øger 

vores viden om tilbageværende 

belægninger i produktionsmem-

braner, der ellers er blevet rengjort. 

Informationen kan bruges til at 

undersøge og overvåge denne re-

sidual fouling og hermed bidrage 

til udformning af nye membra-

ner samt kemisk modifikation af 

membraner, som kan optimeres 

til specifikke formål. 

materiale-toppe. Resultatet af denne 

øvelse viste tydeligt, at MCR-modellen 

skulle bruge tre komponenter (svarende 

til tre kemiske stoffer) til at beskrive 

membran+belægning-systemet. Én til 

at beskrive membranmaterialet (poly-

ethersulfone, PES) og to, der beskriver 

den tilbageværende belægning på mem-

branen (protein og fedt). MCR-metoden 

kunne derved forbedre fortolkningen af 

modellerne betragteligt sammenlignet 

med den univariate dataanalyse. 

Anvendelse
Fjernelse af membranbelægninger på 

ultrafiltrerings- og mikrofiltrerings-

anlæg er afgørende for at opretholde 

en høj effektivitet. Derfor renses disse 

anlæg typisk en gang i døgnet ved en 

såkaldt CIP- rensning. CIP-rensningen 

benytter store mængder vand og kemi-

kalier, og det er derfor vigtigt at forstå 

og optimere disse operationer i forhold 

til membranbelægningens sammen-

sætning og fordeling på membranerne. 

Den vigtigste faktor er dog den kapa-

citetsforringelse, der opstår, når man 

ikke kan benytte anlægget på grund 

af rengøringen. Den danske mejeriin-

dustri har derfor stor opmærksomhed 

på at minimere brugen af vand, tid og 

penge til rengøring. Det er specielt set i 

lyset af disse aktiviteter, at dette projekt 

tilfører ny viden om sammensætningen 

af membranbelægningerne, og hvordan 

belægningerne fordeles over hele mem-

branoverfladerne. ■


