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Впровадження мембранних процесів у технології харчових виробництв значно 

розширили можливості щодо використання вторинних сировинних ресурсів, таких як 

молочна сироватка, післяспиртова барда і, навіть, змивні води, які досить рідко 

використовуються з користю. Переробка зазначених біологічних рідин з використанням 

мембранних методів дозволяє не лише отримати концентрати цінних компонентів, таких як 

білки, лактоза, а й очищену воду, яка може бути застосована у технологічних процесах або 

для миття обладнання. Ступінь очищення води залежить від вибраного типу мембран, за 

допомогою яких відбувається розділення.

На основі теоретичних та експериментальних досліджень авторами роботи були 

запропоновані апаратурно-технологічні схеми переробки молочної сироватки, 

післяспиртової барди та змивних вод молокопереробних підприємств. Основні результати 

наведені в роботах [1 - 3].

В исновки. Застосування мембранних процесів у технологіях переробки молочної 

сироватки, післяспиртової барди та змивних вод дозволяє отримати у вигляді очищеної води 

не менше 65 % від їх початкового об’єму. Вміст розчинених речовин у такій воді не 

перевищує 0,2 г/дм .
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