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ВПЛИВ ПРИКЛАДЕНОЇ НАПРУГИ НА РОЗКИСЛЕННЯ КИСЛОЇ 

МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ 
 

З огляду на доцільність використання вторинних продуктів виробництва молочної промисловості, було обрано 

молочну сироватку в якості об’єкта дослідження. Оскільки сиру сироватку не можна використовувати у сирому 

вигляді, покращення властивостей сирної сироватки зазвичай проводиться з допомогою процесу електродіалізу із 

застосуванням стандартної напруги у 10 В. У цій роботі використовувались різні напруги від 15В до 30В. Спершу 

кислотна сироватка була отримана з підприємства у Чеській Республіці, після чого була оброблена до 

нанофільтрованої сироватки. Після того було проведено п'ять дослідів електродіалізу, застосовуючи різні напруги. 

Під час та після експериментів вимірювалось декілька параметрів, які вказані у таблицях у розділі результатів. 

Отриманні дані показали, що середній рівень напруги 20 В є найбільш вигідним з використанням такого типу 

нанофільтрованої сироватки. При 20В продукт може бути отриманий з меншим енергоспоживанням (118% від 

стандартної напруги), і електродіаліз реалізовано за короткий час (зменшення на 39%). При збільшенні напруги 

тривалість електродіалізу зменшується. 

Ключові слова: електродіаліз, нанофільтрація, кисла сиворотка, молочна кислота, демінералізація. 

 

Постановка проблеми: Внаслідок збіль-

шення виробництва молочних продуктів також 

збільшуються переробки вторинної молочної 

сировини. В процесі виготовлення сиру отри-

мують кінцевий продукт і сироватки в співвід-

ношенні 15 до 85. Актуальність переробки 

сироватки пояснюється декількома точками: 

1. Раціоналізація використання молочних 

вторинних продуктами. Значний вміст складо-

вих частин молока, що переходить в кислу 

сироватці, може бути використаний у подаль-

шому технологічному процесі. 

2. Економічна вигода. Сире молоко 

складається з 85% сироватки, а останнє має 

нульову початкову вартість, що є перевагою 

цієї сировини. 

3. Екологічна проблема. Скид сироватки в 

чистому вигляді забруднює стічні води, а 

вартість утилізації перевищує вартість 

обробки сироватки. 

Аналіз наукових публікацій: З огляду на 

склад і властивості молочної сироватки були 

розроблені способи її застосування і обробки: 

1. Виробництво конденсованих та 

концентрованих продуктів (суха сироватка, 

молочний цукор, концентрат сироваткового 

білка, сироватковий концентрат); 

2. Використання як сировини для молочних 

продуктів; 

3. Використання як сировини для 

виробництва молочних кондитерських 

виробів, напоїв; 

4. Використання як добавки до кормів. 

Залежно від типу кислотної сироватки 

застосовуються різні методи її обробки. Однак 

найбільш ефективним є виробництво сухої 

сироватки. Для зменшення економічних 

витрат спочатку використовується технологія 

концентрації та конденсації. 

Проблема використання сирної сироватки 

полягає в підвищеній кислотності (pH = 4,6 - 

4,7), що ускладнює використання сироватки як 

сировини. Кисла сироватка вимагає негайної 

обробки через високий вміст лактози, який в 

ферментованій сироватці призводить до 

утворення молочної кислоти та зростання 

титрованої кислотності. Сучасні технології 

дозволяють регулювати склад і властивості 

вторинної сировини під час її обробки. Це 

робить можливим застосування кислих 

сироваток. Мембранні процеси широко 
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поширені при обробці вторинної молочної 

сировини. Нанофільтрація є однією з найбільш 

ефективних з них. 

Нанофільтрація - це баромембранний 

процес, який здійснюється при тиску 3-20 бар, 

при якому концентруються мінеральні 

речовини, білкові та вуглеводні компоненти. 

Мембрани затримують більшість двовалентних 

іонів і передають моновалентні. Таким чином, 

отриманий пермеат являє собою водний 

розчин солей з низькою концентрацією і в 

отриманому ретентаті початкова концентрація 

сухих речовин зменшується в 16% разів, що 

показано в таблиці 1. Після обробки 

сироватки, яка має вихідний вміст сухих 

речовин на рівні 18% ми отримали кінцевий 

продукт з вмістом твердих речовин 15%. Вміст 

золи також зменшується до 1%, а кислотність 

становить 10 ± 0,5◦С. 

Одним із методів розкислення є електро-

діаліз. Електродіаліз - це процес зміни концен-

трацій позитивно і негативно заряджених 

іонів, розчинених у воді, який здійснюється 

через вплив на електричне поле. Цей процес є 

можливим завдяки спеціальній конституції, 

коли пермеселективні мембрани розташовані 

між двома електродами. Коли позитивно за-

ряджений іон (катіон) починає переходити до 

негативно зарядженого електроду (катода), він 

проходить через катіон-селективну мембрану і 

затримується аніон-селективною. Зворотний 

процес відбувається, коли аніон (негативно 

заряджений іон) переміщується до анода 

(позитивно заряджений електрод). Спочатку 

одна з отриманих камер заповнена кислотною 

сироваткою (ділуатом), а інша камера заповне-

на концентратом. Таким чином створюються 

два потоки, де іони з діалуату проходять у 

концентрат. 

Загалом, демінералізація сироватки на 

основі ЕД використовує класичну конфігура-

цію мембран, де кожна ячейка відділяється 

катіонообмінною мембраною (CEM) з одного 

боку, а AEM - з іншого [4, с. 4]. Розглядаючи 

електродіаліз як спосіб зниження кислотності 

сиру сироватки слід зазначити, що важливі 

фактори, що впливають на якість і швидкість 

процесу є: початковий склад ділуату і 

концентрату, бажаний рівень розкислення і 

напруга, прикладена до електродів. Продовжу-

ючи висолення (більше 80%), з одного боку, 

титрована кислотність зменшується, а з іншого 

боку - продуктивність різко зменшується, так що 

процес повинен бути проведений при більш 

високій напрузі [3, с. 56]. 

Швидкість транспортування іонів обмежу-

ється швидкістю їх транспорту через мембра-

ну. На певному рівні потоку транспортна 

швидкість через мембрану стає вищою, ніж 

дифузія через ламінарний пограничний шар 

(дифузійний шар) на поверхні мембрани. 

Це значення електричного струму назива-

ється граничним струмом. Досягаючи гранич-

ного струму, концентрація катіонів на поверх-

ні катіоннообмінної мембрани або аніонів на 

поверхні аніонообмінної мембрани стає нулем. 

Електричний опір ділуату різко зростає внас-

лідок нестачі іонів, а розщеплення води відбу-

вається на поверхні мембрани для отримання 

іонів [5, с. 1]. 

Мета: розкислення сирної сироватки із 

застосуванням різної напруги; 

Методи: 

Реагенти 

Всі матеріали (NaNO3, HNO3, NaOH) були 

аналітично чисті та придбані у Penta (Чеська 

Республіка). Демінералізована вода, що вико-

ристовувалась у експериментах була пригото-

вана на MemBrain Ltd., (Stráž pod Ralskem) 

зворотнім осмосом (k < 10 μS cm-1). Аніонні та 

катіонообмінні смоли, що використовуються 

для одержання мембран, були придбані у 

Purolite (США). Сильними основними четвер-

тинними амонійними групами та групами 

сульфонової кислоти є іонообмінники відпо-

відно в аніоні та катіонообмінних мембранах. 

Нанофільтрована кисла молочна сироватка 

(NFW) була отримана при виробництві сиру та 

надана молочною фабрикою MADETA (м. 

Jindřichův Hradec, Чеська республіка), яка спе-

ціалізується на виробництві десертів на основі 

молока, а також виробляє йогурти, кисломо-

лочні продукти, сир та йогуртовий десерт. 

Мембрани 

Аніон- (AM-Pes) і катіон- (СМ-Pes) 

іонообмінні мембрани були комерційними 

мембранами, які були зроблені в MemBrain 

Ltd., (Stráž pod Ralskem). Гетерогенні 

мембрани одержували шляхом екструдування 

суміші іонообмінної смоли з поліетиленовим 

гранулятом у заданому співвідношенні. Мембра-

ни були підсилені шляхом пропускання поліпро-

піленової суміші при 150°С та 50 атм для по-

ліпшення їх хімічної та механічної стабільності. 
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Аніонообмінні мембрани містять сульфаніла-

мідну групу, з'єднану з четвертинним амонієм як 

функціональну групу, а катіонні обмінні 

мембрани мають R-SO3- групу як 

катіонообмінник. 

Обладнання 

Електродіаліз проводився на пілотній уста-

новці EDR-Z/10-0.8 MemBrain Ltd., (Stráž pod 

Ralskem). Конфігурація, яка використовува-

лась для електродіалізу сироватки зображення 

на схемі 1, електродний розчин та ділуат 

циркулювали через стек протягом ЕД, 

електропровідність концентрату підтримува-

лась на рівні менше ніж 15 mS cm−1 додаван-

ням демінералізованої води (система feed and 

bleed). 

 
Схема 1: ЕД конфігурація 

 

pH та електропровідність розчинів вимірю-

вались SenTix® 940 зі скляним електродом та 

електропровідною камерою TetraCon 925 

відповідно. Проби, що відбирались, вимірюва-

лись WTW multi 3420. Необхнідно зазначити 

що електропровідна камера також була облад-

нана температурним сенсором, для контролю за 

проведенням процесу за нормальних умов. 

Розчини проходили через систему за допо-

могою peristaltic pump Heidolph (PD 5001, 

Germany). Титрування проводилось з викорис-

танням Titroline Alpha Plus (Schott instrument, 

Germany). Рефрактометричні сухі речовини 

визначались за допомогою винного рефракто-

метра. Густина вимірювалась денсиметром.  

Визначення концентрацій різних розчинів 

Титрована кислотність відповідно до Soxhlet-

Henkel обраховувалась як відношення кількості 

мл 0.25 M NaOH який був використаний для 

титрування 100 мл проби, використовуючи 

фенолфталеїн як індикатор. Вміст лактози 

визначався поляриметром (Krüss Optronic, 

Germany). Оптично активні компоненти крім 

лактози були заблоковані додаванням калію 

фероціаніду та цинк сульфату. 

 Результати: Сирна сироватка є вторинним 

продуктом виробництва сиру, у якій міститься 

до 70% лактози, до 22% казеїну та до 95% 

сироваткових протеїнів сирого молока. Також, 

сироватка містить всі незамінні амінокислоти 

та органічні кислоти. 

Розчинність солей, утворених мінеральни-

ми речовинами, такими як Ca, Mg, P та S, 

значною мірою залежить від рівня кислотності 

розчину (рН). При рН = 6,5-6,7 Ca, Mg, P та S у 

формі нерозчинних сполук пов'язані з білком і 

повністю перетворені в коагулят або концен-

трат. При кислотності 4,5-4,7 ці елементи на-

бувають розчинності і переходять від білкових 

сполук до сполук з молочною кислотою, тобто 

в кислу сироватку. Залишаються 3 макроеле-

менти: Na, K, Cl які присутні у продуктах 



Альманах науки 

 

46 

харчування в концентрованому стані і в 

процесі екстракції білка з молока переходять в 

кислу сироватку. 

Вміст солей у сирній сироватці наступний: 

Ca = 103.0 мг; Fe = 0.1 мг; Mg = 10.0 мг; P = 

78.0 мг; K = 143.0 мг; Na = 48.0 мг; Zn = 0.4 мг; 

Se = 1.8 мкг. 

 

Таблиця 1: Properties of the feed and ED product 

Parameter Unit Acidic whey ED product % Reduction 

pH - 4.28 5.15 20.3 

Conductivity mS.cm-1 7.60 0.67 91.2 

Ash % 1.41 0.12 91.4 

Ash ODB % 7.97 0.85 89.3 

Total solids % 17.53 14.56 16.94 

Titratable acidity ºSH 81.17 10.03 87.64 

Lactose g/kg 144.9 142.9 1.38 

Lactates mg/l 10606 661.8 93.8 

 

Таблиця 2: The ED efficiency for different samples of whey 

Voltage  
mS.cm-1 

J 

g.m-2.h-1 

CF 

kg.m-2.h-1 

AF 

Wh.kgF
-1 

10 1.0 48.80 3.92 8.27 

15 1.0 60.90 4.93 13.38 

20 1.0 77.68 6.24 18.10 

25 1.0 68.06 5.70 23.82 

30 1.0 68.85 5.61 28.12 

 

Висновок: pH, електропровідність, вміст 

золи, загальна кількість сухих речовин, 

титрована кислотність, а також вміст лактози і 

лактатів початкової кислої сироватки та ЕД 

продукту представлені в таблиці 1. титрована 

кислотність знизилася на 87,64% в продукті 

ЕД зі рівнем демінералізації 90%. Це можна 

пояснити зменшенням концентрації лактатів. 

 
Схема 2: Lactates removal 

 

Слід зазначити, що переважно відбувається 

відсолення лактатів, ніж молочної кислоти, що 

пояснюється кращою розчинністю лактатів у 

порівнянні з молочною кислотою. При прове-

денні ЕД провідність зменшується на 91,2%, а 

значення рН зростає з 4,28 (нанофільтрована 

кисла сироватка) до 5,15 (Д90 кисла сироват-

ка) після ЕД. Підвищення значення рН не було 

досягнуто через високий вміст дисоційованих 

органічних кислот. Значна зміна вмісту золи 

(зменшення на 91,4%) обумовлена ЕД, оскіль-

ки відбувалась міграція катіонів та аніонів від 

ділуату до концентрату та завдячуючи високій 

концентрації органічних та неорганічних спо-

лук. Це призводить до зменшення TS% 

(загальних сухих речовин) - до 16,94%. 
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Енергоспоживання та ЕД потужності для 

ЕД90 при застосуванні різної напруги пред-

ставлені у Таблиці 2. При збільшенні передачі 

іонів і посилення напруги відповідно збільшу-

ється тривалість процесу. Тривалість за 

стандартної напруги ЕД становила 270 хвилин. 

Коли прикладена напруга збільшується до 20 

В, кінцевий ЕД продукт отримується за 165 хв, 

що на 39% швидше, ніж зі стандартною 

напругою (10 В). Прискорення процесу впли-

нуло на споживання енергії процесу: при до-

даванні напруги зростає споживання енергії. 

Збільшення споживання енергії на 240% нез-

начно збільшує масовий потік речовини через 

мембрану (41%). Можна відзначити, що 

збільшення напруги посилює перенесення 

іонів і зменшує тривалість ЕД на 27,8%. Найви-

щий бал ЕД склав 6,24 g.m-2.h-1, що відповідає 

найвищій швидкості потоку речовини через 

мембрану. Ці показники були отримані при 

застосуванні напруги 20В. При 20 В бажаний 

продукт може бути отриманий з меншим 

енергоспоживанням (118% від стандартної 

напруги), і ЕД реалізовано за короткий час 

(зменшення на 39%). Можна зробити висновок, 

що 20В є найбільш вигідною напругою, яка 

подається на електроди. 
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B. M. Nyemchuk, M. R. Yakovleva, A. Merkel, O. V. Dymar 

EFFECT OF APPLIED VOLTAGE ON THE DEACIDIFICATION OF ACIDIC WHEY 

The improvement of cheese whey characteristics usually is hold by ED with applying standart voltage of 10V. In this work, 

various voltages from 15V to 30V were used. First, acid whey was obtained from the enterprise of Czech Republic and then it 

was processed to nanofiltrated whey. After it has done five series of ED applying different voltage levels. The results showed 

that medium voltage level 20V is the most advantageous with using such type of NF whey. At 20V product can be obtained 

with lower energy consumption (118% of the standard voltage) and ED was realized in a short time (decrease for 39%). By 

increasing voltage duration of ED was reduced. 

Keywords: electrodialysis, nanofiltration, acid whey, milk acid, demineralization. 

 

Б. М. Немчук, М. Р. Яковлева, А. Меркель, О. В. Дымар 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧЕЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА РАСКИСЛЕНИЕ ТВОРОЖНОЙ СЫРОВАТКИ 

Улучшение свойств сырной сыворотки обычно проводится процессом електродиализа с применением 

стандартного напряжения в 10 В. В этой работе использовались различные напряжения от 15В до 30В. Сначала 

кислотная сыворотка была получена из предприятия в Чешской Республике, после чего была обработана до 

нанофильтрованой сыворотки. После этого было проведено пять серий ЭД, применяя различные напряжения. 

Результаты показали, что средний уровень напряжения в 20 В является наиболее выгодным с использованием 

такого типа нанофильтрованой сыворотки. При 20В продукт может быть получен с меньшим 

энергопотреблением (118% от стандартного напряжения), и ЭД реализовано за короткое время (уменьшение на 

39%). При увеличении напряжения продолжительность ЭД уменьшается. 

Ключевые слова: электродиализ, нанофильтрация, кислая сыроватка, мололчная кислота, деминерализация. 

 

 

 

 

 


