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1. Отримання Води очищеної згідно Державної Фармакопеї України  і 
Європейської Фармакопеї комбінацією методів одноступеневого 

зворотного осмосу та іонного обміну на фільтрах змішаної дії 
 

Ярослав Барашовець1, Вікторія Лущик2 
1 ТОВ «Системи чистої води», м. Київ 

2 Національний університет харочивх технологій 
cws@cws.kiev.ua 

 
Вступ. На сучасних промислових підприємствах фармацевтичної 

промисловості, а також в фізико-хімічних і мікробіологічних лабораторіях 
промислових підприємств є велика потреба в отриманні Води очищеної 
відповідно до вимог Державної Фармакопеї України (ДФУ, 2004р.) та 
Європейської Фармакопеї (EP) відповідно до правил та норм Належної 
виробничої правктики (GMP). Вимоги до якості такої води наведені в Таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Вимоги до якості Води очищеної відповідно до Державної 
Фармакопеї України (ДФУ, 2004р.). 

Показник Одиниця 
вимірювання 

Вода очищена 

Зовнішній вигляд — Прозора, безбарвна рідина 
без запаху та смаку 

Питома 
електропровідність 

мкСм/см <4,3 при температурі +20оС 

Загальний органічний 
вуглець 

мг/л <0,5 

Бактеріальні ендотоксини МО/мл <0,25 
Нітрати мг/л <0,2 
Важкі метали мг/л <0,1 
Мікроорганізми КОЭ/100 мл <10 

 
Існуючі схеми отримання Води очищеної включають в себе комбінації різних 
методів: 

 іонообмінні установки катіонування - аніонування; 
 зворотний осмос- електродеіонізація; 
 зворотний осмос – зворотний осмос; 
 дистиляція; 
 зворотний осмос - іонний обмін на смолах змішаної іонообмінної дії. 
Використання комбінації  катіонообмінних – аніонообмінних смол -   мaє 

ряд недоліків. Іонообмінні смоли, що застосовуються в цтому методі  – 
регенеруються кислотами і лугами, що суттєво ускладнює їх обслуговування та 
утилізацію стоків. Крім того на іонообмінних смолaх дуже важко дотримувати 
мікробіологічної чистоти та витримати жорсткі вимоги показникa – загальний 
органічний вуглець (ТОС). 
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Використaння комбінації зворотний осмос - іонний обмін на смолах 
змішаної іонообмінної дії – вимагає періодичної ( 1 раз в 6-12 місяців) заміни  
іонообмінної смоли, без можливості її регенерації та повторного використання. 
Даний метод – дає можливість отримання максимально можливого ступеню 
очищення води, аж до отримання високоочищеної  води якістю - 18 мОм/см. 

Використання комбінації  зворотний осмос- електродеіонізація вимагає 
періодичного -1 раз на 3-5 років заміни модуля електродеіонізації ( від 5 000 - 
до 10 000 Євро). 

Використання методу дистиляції - має свої переваги в якості - але вимагає 
великих енергозатрат на випаровування води, через що собівартість отриманої 
очищенної води  термічним способом – набагато перевищує вартість води , 
отриманої іншими методами. 

Використання методу двохступеневого зворотного осмосу вимагає 
періодичного хімічного промивання мембран зворотного осмосу та періодичної 
заміни мембран ( срок служби мембран – 3-5 років). Якість Води очищеної 
отриманої  даним мтодом  суттєво залежить від вмісту в воді розчиненого 
вуглекислого газу, та вимає корекції пермеату після першлго ступеню 
зворотного осмосу. 

Тому, метою даної роботи було розроблення ефективної технології 
отримання Води очищеної комбінацією методів  - зворотний осмос – іонний 
обмін на смолах змішаної дії.  

Матеріали та методи досліджень. Науково - дослідна робота проводилась 
на промисловій установці, продуктивністю 500 л/год,  11 000 л/добу, за 
виробничих умов. 

Установка отримання Води очищеної складається з двох ступенів На 
першій ступені  – встановлені мембрани TORAY, виробництва Японія  з 
селективністю- 99,7 %, площею фільтрації 16,0 м². Тиск на мембранах - 0,8-1,6 
МПа. Потужність електродвигуна підвищувального насосу - складає 2,5 
квт/год. Для вимірювання тиску на мембранах використовуються манометри 
WIKA, Німеччина. Електропровідність – вимірюється проточними 
кондуктометрами з температурними компенсаторами JUMO, Німеччина. На 
другій ступені – встановлений фільтр з завантаженням – іонообмінна смола 
змішаної дії – МВ-50, виробництва  DOW, США. Кількість води, що проходить 
чераз фільтр другого ступеню  - регулюється з допомогою байпасної лінії.  
Витрата води вмірюється електронними витратомірами KROHNE, Німеччина. 

Результати та їх обговорення. Якість вхідної води  - коливається від 800 - 
до 900 мкСм/см . Якість води після першої ступені мембран зворотного осмосу 
- 12,0-20,0 мкСм/см. Після другої ступені- іонообмінного фільтру з смолою 
змішаної дії  якість Води  очищеної складає 0,05 - до 3,8 мкСм/см – що 
повністю відповідає вимогам ДФУ і Європейської Фармакопеї. 

Проведені дослідження показали, що мембрани першої ступені блокуються 
і вимагають періодичного – 1 раз в 6-12 місяців хімічного кислотно-лужного 
промивання. Показанням до хімічного промивання- є падіння продуктивності 
на 10-15% і підвищення тиску на мембранах  –  на 10-15 %. Іонообмінна смола 
змішаної дії  не підлягає регенерації та вимагає заміни  – 1 раз в 1 рік. 
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Висновки. Таким чином визначено що використання установки 
одноступеневого зворотного осмосу з фільтром  змішаної іонообмінної дії – має 
оптимальні значення, як по якості отриманої Води очищеної, так і по 
експлуатаційним витратам.  
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2. Вплив фізико-хімічних факторів на якість води, фільтрованої 
ультрафільтраційними та зворотньоосмотичними мембранами 

 
Лущик Вікторія, Ярослав Барашовець 

Національний університет харчових технологій, м. Київ 
vika.lushick@yandex.ua 

 
Вступ.Проблема знесолення слабомінералізованих вод зворотним осмосом 

при їх комплексній переробці є досить складною, як у науковому, так і у 
технічному аспектах. Адже тут необхідно раціонально узгодити різні методи 
водоочищення, що не можна вирішити прямим перенесенням відомих 
технічних прийомів. Вирішення цих задач неможливе без використання методів 
дослідження та процесів, які застосовуються у фізичній і колоїдній хімії. Тому 
розробка фізико-хімічних основ знесолення слабомінералізованих вод 
зворотним осмосом у поєднанні з іншими методами водоочищення є досить 
важливою й актуальною задачею, що спрямована на поліпшення екологічної 
обстановки в Україні. 

Очищення води від хімічних речовин зазвичай проводиться з 
використанням нанофільтраційних або зворотньоосматичних мембран.Щоб 
видалити мікроорганізми застосовують ультрафільтраційні мембрани.  
Це дозволяє значно поліпшити якість води з водопроводу, а також з 
поверхневих і підземних водойм. У процесі ультрафільтрації вода, перебуваючи 
під тиском, проходить через мембрану з дрібними порами від 0,002 до 0,1 
мкм.Все, що перевищує ці розміри, фільтрується. 

Якщо технологія знесолення природних мінералізованих вод зворотним 
осмосом широко відображена й обгрунтована у науково-технічній літературі, то 
фізико-хімічні аспекти цієї проблеми, на наш погляд, потребують подальшого 
дослідження. Особливо обмеженою є інформація з питань знесолення 
слабомінералізованих (солевміст до 10-12 г/дм3) вод зворотним осмосом, коли з 
еколого-економічних міркувань виникає необхідність у комплексній переробці 
цих вод із метою одержання чистої води. 
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Зворотноосмотичні мембранні елементи мають спеціалізацію: мембрану 
готують спеціально для конкретного класу задач, що забезпечує оптимальні 
техніко-економічні показники. 

Елементи класифікуються відповідно за приналежністю до того чи іншого 
сімейства мембран: 

• TW - для чистої води (Tap Water); 
• BW - для солонуватої води (Brackish Water);  
• SW - для морської води (Sea Water); 
• NF - для нанофільтрації. 

Крім того, буквами позначаються специфічні характеристики елемента: 
• LE - економічний, низького тиску (Low Energy); 
• XLE - наднизького тиску (eXtra Low Energy); 
• HP - високої продуктивності (High Production); 
• HR - підвищеної селективності (High Rejection); 
• FF - захищений від мікробіологічного забруднення для харчової 

промисловості та фармацевтики (Full Fit food or pharmaceutical); 
• FR - захищений від забруднення (Fouling Resistant). 

Матеріали та методи досліджень. Мета роботи – поєднання методів 
ультрафільтрації та зворотного осмосу, а також визначення впливу рН на 
ефективність очищення води даними методами. 

Робота проводилась в науково - практичній лабораторії кафедри технології 
цукру та підготовки води ННІХТ НУХТ на зворотноосмотичній та 
ультрафільтраційній установках для очищення води.  

 

 
 

Рис 1.Ультрафільтраційна мембрана 
 

 
Рис. 2. Мембрана зворотного осмосу - типу TFC-75F, «AQUAFILTER»,США 
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Дослідження проводились з використанням трьох зразків води з різним 
водневим показником рН. 

 
Зразок №1 – рН – 7,0;  
Зразок №2 – рН – 6,5; 
Зразок №3 –  рН – 6,0. 
 
Результати. Початкові та кінцеві результати обробки наведені у Таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Результати проведених досліджень. 

Артезіанська вода рН – 7,0 рН – 6,5 рН – 6,0 
 

Одиниці 
виміру Вхідн

а 
УФ 

УФ-
ЗО 

УФ 
УФ-
ЗО 

УФ 
УФ-
ЗО 

УФ 
УФ
-ЗО 

Мінералізація мг/дм3 298 290 26 307 37 302 35 304 43 

ОВП - -008 65 -007 10 054 053 074 049 103 

рН одиниці рН 7,62 7,60 6,4 7,0 6,11 6,52 5,7 6,02 5,2 

Каламутність 
НОК(1НОК= 
0,58 мг/дм3) 

8 5 0,2 1 0,75 1 0,3 1 0,4 

Температура °С 14,7 14,7 15 15 15 15 15 15 15 

Загальна 
жорсткість ммоль/дм3 0,714 

0,71
4 

0,35
7 

0,69
5 

0,32
0 

0,72
0 

0,35
0 

0,72
2 

0,2 

 
Висновки. Таким чином, в роботі показано, що застосування зворотного 

осмосу є ефективним методом очищення слабомінералізованих вод та підлягає 
подальшому дослідженню. Ефективність знесолення залежить від фізико-
хімічних показників оброблюваної води та вибору  схеми попередньої 
фільтрації. 

Література. 
1.Технології мембранного розділення в промисловій водопідготовці./А.А. 

Пантелеев, Б.Є. Рябчиков, О.В. Хоружий, С.Л. Громов, А.Р. Сидоров. М.: ДеЛи 
плюс, 2012. - 429 с. ISBN: 978-5-905170-14-0. 

2. Б.Є. Рябчиков ./ Сучасгі методи підготовки води для промислового і 
побутового використання. М.: ДеЛи принт, 2004. –328 с. ISBN: 5-94343-079-2 
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3. Отримання мікроемульсій методом мембранної емульсифікації 
 

Тамара Михайлова, Вікторія Коновалова, Андрій Маринін*, Анатолій 
Бурбан 

Національний Університет «Києво-Могилянська Академія» 
 v.konovalova@ukma.edu.ua 

* Національний університет харчових технологій 
andrii_marynin@ukr.net 

Вступ. Виробництво монодисперсних емульсій – один із сучасних 
напрямків розвитку у науці та промисловості. Загальновідомі методи 
одержання емульсій за допомогою колоїдних млинів, гомогенізаторів високого 
тиску та ультразвукових гомогенізаторів, мають ряд недоліків, зокрема синтез 
полідисперсних систем, високі енерговитрати процесу та негативний вплив 
високої напруги зсуву на чутливі компоненти, які підлягають інкапсулюванню. 
Проте, розмір частинок та їх розподіл за розміром є одними із ключових 
факторів, які визначають властивості синтезованих емульсій. Мембранна 
емульсифікація – це метод, який дозволяє синтезувати монодисперсні емульсії, 
із використанням мікропористих мембран. Даний метод є перспективним, 
оскільки, порівняно із вище згаданими, за допомогою нього можливо 
здійснювати синтез емульсій із низькими енерговитратами; простота 
апаратурного оформлення якого дає можливість легко відтворити процес у 
великомасштабному виробництві [1]. 

В даній роботі монодисперсні мікроемульсії на основі хітозану отримані 
методом мембранної емульсифікації з використанням трекових мембран, що 
мають розмір пор 0,2 мкм. Методом динамічного світлорозсіювання 
досліджено вплив концентрації емульгатору, хітозану та швидкості 
пермішування на дисперсність мікроемульсій.  

 
Рис.1. Розподіл частинок хітозану за розмірами при швидкості перемішування 

400 об/хв. 
Показано, що оптимальними концентраціями Tween 80 та олеїнової 

кислоти для одержання монодисперсних емульсій є, відповідно, 1 об. % та 2 об. 
% при швидкості перемішування 400 об/хв, що призводить до формування 
мікроемульсій з розміром 860 ± 20 нм.  

[1] Advances in membrane emulsification. Part B: recent developments in 
modelling and scale-up approaches / F.Spyropoulos, D. Lloyd, R. D. Hancocks, A. K. 
Pawlik. // Society of Chemical Industry. – 2014. – Vol. 94. – P. 628–638. 
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4. Перевірка гіпотези щодо лінійної залежності опору шару 
концентарційної поляризації від тиску при зворотному осмосі. 

 
Сергій Гулієнко, Ольга Процюк 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 

sergii.guliienko@gmail.com 
 

Вступ. В літературі відсутні надійні залежності для визначення опори 
шару концентраційної поляризації від робочих умов в мембранному модулі[1]. 
В роботі [2] було висунуто гіпотеза про лінійну залежність опор 
концентраційної поляризації від тиску, яка була використана при аналізі 
процесу ультрафільтрації молочної сироватки. Однак таке твердження не було 
підкріплене експериментальною перевіркою. Метою роботи є перевірка 
зазначеної гіпотези при розділенні розчинів солей методом зворотного осмосу. 

Матеріали та методи. Дослідження проводились на зворотноосмотичній 
моделі марки HID TFC-1812-75 (виробництво Китай) з використанням в якості 
тестових розчинів знесоленої води та розчинів NaCl. 

Результати. Досліди проводились від 0,2 до 0,4 МПа з кроком 0,02 МПа. 

 
Рис. 1. Залежність опору шару 

концентраційної поляризації від тиску. 

Було визначено опір 
шару концентраційної 
поляризації при розділенні 
розчину NaCl з 
концентрацією розчиненої 
речовини 100 мг/дм3 (рис. 1). 
На графіку залежності 
Rcp = f(Δp) спостерігається 
відхилення кривої від 
прямолінійності, отже більш 
імовірним є нелінійна 
(зокрема степенева) 
залежність між цими 
параметрами 

Висновки. Гіпотеза щодо лінійної залежності опору шару концентраційної 
поляризації від тиску не підтверджується, тому необхідні подальші 
дослідження для встановлення надійної залежності опору шару 
концентраційної поляризації від робочих параметрів. 

Література. 
1. Shirazi S., Lin C.-J., Chen D. (2010), Inorganic fouling of pressure-driven 

membrane processes – A critical review, Desalination, 250, pp. 236-248. 
2. Macedo A., Duarte E., Pinho M. (2011), The role of concentration 

polarization in ultrafiltration of ovine cheese whey, Journal of Membrane Science, 
381, pp. 34–40. 
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5. Видалення мікрокількостей As(III) із води методом нанофільтрації у 
поєднанні з попередньою TIO2/УФ–ВУФ чи ВУФ обробкою 

 
Мельник Людмила 

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанского НАН України 
 

Вступ. Розробка методів вилучення арсену з води до норм питного 
водопостачання є важливим завданням на сучасному етапі, що обумовлено 
надзвичайно високою токсичністю сполук цього мікроелементу. Оскільки 
видалення сполук As(III) методом нанофільтрації є недостатньо ефективним у 
порівнянні з видаленнм As(V), мета даної роботи полягала у дослідженні 
впливу попередньої фотокаталітичної (TIO2/УФ–ВУФ) обробки чи обробки 
вакуумним ультрафіолетом (ВУФ) на цей процес. 

Матеріали і методи. Для попе6редньої обробки арсенітвмісних розчинів 
використовували проточні TIO2/УФ–ВУФ та ВУФ-ректори з висотою робочої 
зони 200 мм і внутрішнім діаметром кварцового кожуха 19 мм. В якості УФ-
випромінювача слугувала кварцова аргонна-ртутна лампа низького тиску ДРБ-
20, яка відноситься до класу вакуумних УФ (ВУФ) випромінювачів із двома 
інтенсивними лініями випромінювання – 185 (вакуумна область) та 254 нм [1]. 
Дослідження затримки сполук арсену в процесі нанофільтрації здійснювали з 
використанням непроточної циліндричної комірки та мембрани ОПМН-П.  

Результати. Встановлено, що затримка сполук As(III) нанофільтраційною 
мембраною ОПМН-П в інтервалі рН, характерному для природних вод, 
практично не змінюється і не перевищує 45%. При попередній обробці 
арсенітвмісного розчину в УФ реакторах протягом 0,5-2,0 хв коефіцієнт 
затримки арсену нанофільтраційною мембраною ОПМН-П зростає у випадку 
попередньої ВУФ обробки з 73,1 до 85,1%, тоді як у випадку TIO2/УФ–ВУФ 
обробки із 82,1 до 92,3%. Таким чином, як і передбачалось, обробка в УФ–ВУФ 
реакторі з нанесеним фотокаталізатором сприяє більш ефективній 
трансформації арсеніту до арсенату завдяки сумісному протіканню процесів 
фотолізу та фотокаталізу. 

Висновки. Попередня обробка розчину, що містить As(III), в ВУФ чи 
TIO2/УФ–ВУФ реакторі протягом лише 2-х хвилин забезпечує затримку сполук 
арсену мембраною ОПМН-П на рівні 85-92%, що дозволяє отримувати 
пермеати з вмістом арсену, нижчим його ГДК для питної води (10 мкг/дм3), при 
концентрації в вихідному розчині біля 50-100 мкг/дм3, що найбільш характерно 
для забруднених арсеном вод. Отримані результати свідчать про принципову 
можливість практично повного окиснення арсеніту до арсенату в проточних 
УФ реакторах і складають основу для проектування та впровадження вказаних 
реакторів для очистки води від сполук As(III). 

Література Фотолиз вод с разным изотопным составом / В.В. Гончарук, 
А.О. Самсони-Тодоров, О.В. Зуй [и др.] // Химия и технология води. – 2014. – 
36, № 3. – С. 220-228 
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6. Визначення впливу тиску та температури на процес ультрафільтрації 
знежиреного молока 

 
Григорій Дейниченко, Василь Гузенко, Юрій Кіріченко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків 
 

Втуп. Знежирена молочна сировина в даний час широко використовується 
в якості об'єкта баромембранного розділення. Продукти УФ-переробки 
знежиреного молочної сировини мають чітко визначений набір функціональних 
властивостей, мають широкий спектр промислового застосування. Тому їх 
вибір в якості предмету дослідження є обґрунтованим і доцільним [1]. 

Стримуючу роль у розвитку ультрафільтраційних методів переробки 
знежиреної молочної сировини грає невисока питома продуктивність УФ-
мембран, що зумовлено специфічними властивостями високомолекулярних 
речовин знежиреного молочної сировини. При цьому спостерігається 
практична відсутність вдосконалених ультрафільтраційних установок малої 
продуктивності, що пояснюється недостатньою кількістю експериментальних 
даних, необхідних для розрахунку процесу УФ-концентрування і устаткування 
для його реалізації [2]. 

Матерали і методи досліджень. З метою удосконалення                                      
УФ-розділення знежиреного молока було використано спосіб турбулізації 
процесу – барботування вихідної сировини біля поверхні мембрани. 
Прискорення процесу ультрафільтрації при цьому відбувається за рахунок 
сукупного впливу на гель, що утворився на поверхні мембрани, тиску 
барботувания, турбулізації потоків оброблюваної рідини і гідравлічного удару 
рідини об поверхню УФ-мембрани. 

Тиск у середині УФ-модуля створювали за допомогою компресора  і 
змінювали від 0,2 МПа до 0,6 МПа. Величину тиску регулювали за допомогою 
редуктора, який знаходиться на виході тиску з компресора. Таким же чином 
створювали і регулювали тиск у барбатуючому пристрої. Через 20…30 хв., коли 
швидкість ультрафільтрації ставала постійною, заміряли кількість фільтрату, 
що минув через мембрану за проміжок часу 10 хв. Необхідну температуру 
знежиреного молока нагрівали в ультратермостаті УТ-15 у межах температури 
20…90 °С, яку вимірювали за допомогою потенціометра КСП-4. 

Результати. Визначення технологічних режимів процесу УФ-розділення 
знежиреного молока за режиму барботування вихідної сировини дозволяє 
отримати об’ємну графічну залежність (рис. 1), що характеризує означений 
процес. Найбільш сприятливі режими проведення процесу УФ знежиреного 
молока позначено на графіку штриховкою. 

Під час одержання експериментальних даних (рис. 1) було визначено, що 
характер змін продуктивності з підвищенням тиску фільтрації знежиреного 
молока ідентичний для обох досліджуваних мембран. При цьому інтенсивне 
збільшення продуктивності мембран відбувається за значень тиску 
ультрафільтрації  від 0,2 до 0,35 МПа. 
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Рис. Оптимізація технологічних параметрів процесу ультрафільтрації 
знежиреного молока в режимі з пульсуючою подачею вихідної сировини 

 
На рисунку також можна спостерігати  вплив температури молочної 

сировини, що розділяється  на показники продуктивності УФ-мембрани. Значне 
збільшення продуктивності мембрани спостерігається з підвищенням 
температури знежиреного молока від 20º С до 50º С як у випадку тупикового 
режиму, так і у випадку режиму барботування. За подальшого збільшення 
температури молока до 70º С продуктивність мембран знижується. 

Висновки. Таким чином, за результатами проведених експериментальних 
досліджень можна зробити висновок, що барботування знежиреної молочної 
сировини біля поверхні мембрани значно пришвидшує процес ультрафільтрації 
знежиреного молока і дозволяє збільшити його тривалість до 3,0…4,0 годин. 
При цьому раціональними режимами технологічних параметрів процесу УФ-
розділення знежиреного молока з використанням напівпроникних мембран 
типу ПАН за режиму барботування є тиск – 0,4...0,5 МПа, температура 
сколотин – 40...50 º С, тривалість процесу 2,5...3,0 годин, тиск барботування – 
0,56…0,58 МПа, частота барботування вихідної сировини – 0,10...0,15 хв-1. 

Література 
1. Богомолов, В. Ю. Промышленная переработка вторичного молочного 

сырья [Текст] / В. Ю. Богомолов, С. И. Лазарев // Вопросы современной науки и 
практики. – 2014. – № 1 (50). – С. 82–91. 

2. Methodology for monitoring globular milk protein changes induced by 
ultrafiltration: a dual structural and functional approach [Text] / M V. Audenhaege, J. 
Belmejdoub, D. Dupont and etc. // Journal of dairy science. – 2010. – Vol. 93. – Iss. 9. 
– P. 3910–3924. 
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7. Застосування діананофільтрації у технологіях переробки молочної 
сироватки 

 
Юрій Змієвський, Валерій Мирончук, Олександр Устінов, Віктор Береза, 

Владислав Похилько 
Національний університет харчових технологій, м. Київ 

 
Вступ. Принцип діафільтрації (фільтрація в режимі розбавлення) 

ґрунтується на різній селективності мембран до цільових та баластних сполук. 
Ця особливість широко застосовується у технологіях харчових виробництв для 
процесу ультрафільтрації. Однак, перспективним є використання зазначеного 
принципу розділення для процесу нанофільтрації (діананофільтрація), що 
передбачає підвищення рівня демінералізації розчину. Такий підхід може бути 
альтернативою електродіалізу, який традиційно використовується для 
знесолення рідин харчової промисловості, в тому числі й молочної сироватки. 

Метою представленої роботи було експериментальне визначення 
раціонального рівня демінералізації молочної сироватки при застосуванні 
процесу діананофільтрації.  

Матеріали і методи досліджень. Використовували лабораторні 
установки тупикового та проточного типів з ефективною площею мембран 
1,96∙10-3 м2 та 2,10∙10-3  м2 відповідно. Застосовували мембрани ОПМН-П. 
Загальну концентрацію мінеральних речовин визначали за допомогою 
кондуктометра Hanna Instruments з температурним компенсатором. Молочна 
сироватка попередньо фільтрувалась через механічний фільтр із затримуючою 
здатністю 5 мкм, що дозволяло відділити залишки жиру та крупних частинок 
казеїну. 

Результати та їх обговорення. Основним показником, який необхідно 
було визначити для досягнення мети – це коефіцієнт кратності розбавлення (α). 
Результати досліджень свідчать, що за умови α<0,8 зберігається пропорційність 
між збільшенням тривалості процесу та кількістю води, що безперервно 
додається. При α0,8 тривалість концентрування підвищується, що негативно 
впливає на якість кінцевої продукції і пояснюється практично повним 
вимиванням з молочної сироватки одновалентних іонів мінеральних 
речовин [1]. 

Висновок. Експериментально доведено, що процес діананофільтрації 
молочної сироватки може бути альтернативою електродіалізу. При цьому 
раціональним є додавання 80 % (α=0,8) очищеної води від об’ємного потоку 
пермеату. Рівень демінералізації молочної сироватки за цих умов знаходиться в 
межах 60±2 %, а для традиційної нанофільтрації - лише 25±5 %. 

Література.  
1. Змієвський Ю. Г. Моделювання процесу діананофільтрації молочної 

сироватки / Ю. Г. Змієвський // Харчова промисловість.–2017.–Т. 22. – С. 71-78. 
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8. Синтез та застосування органо-неорганічних мембран для  
переробкивідходів харчової промисловості 
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Вступ. Забруднення та обростання мембран білковими та 
низькомолекулярними органічними сполуками при переробці відходів харчової 
промисловості  значно знижує продуктивність процесу. Основним чинником 
цього факту є гідрофобні властивості зовнішньої поверхні мембран. 
Підвищення  їх гідрофільності може зменшити адсорбцію та   адгезію білкових 
молекул на поверхні мембрани.  З цією метою нами створені органо-
неорганічні мембрани шляхом модифікування всього об’єму пор гідрофільними 
частинками неорганічних ионообмінників на основі гідрофосфату (ГФЦ) та 
гідрооксиду цирконію (ГДЦ).    

Матеріали та методи. В якості об’єктів модифікування обрано різні типи 
полімерних матриць – іонообмінні мембрани, інертні асиметричні анізотропні 
мембрани з активним шаром на макропористій підложці, ізотропні трекові 
мембрани на основі полієтилентерефталату.  Було встановлено, що часточки 
неорганічної складової знаходяться у полімері у вигляді агрегатів або окремих 
наночастинок в залежності від місця їх локалізації, умов осадження та 
властивостей модифікатора. Так, при осаджені ГФЦ утворюються більші 
частинки в порівнянні з ГДЦ. При цьому інкорпоровані частинки формують 
внутрішньопоровий активний шар – вторинну пористість, яка визначає 
затримуючу здатність і властивості отриманих органо-неорганічних мембран.   

Результати та їх обговорення. Наявність неорганічного модифікатору 
призводила до підвищення сумарного вихіду за струмом у  випадку 
електродіалізу молочної сироватки (до 98%),  значної селективності при 
ультрафільтрації післяспиртової барди (69%), та надає стабільності потоку 
пермеату. Моделювання процесу забруднення підтвердило припущення, що 
забруднення  відповідає утворенню шару осаду на зовнішній поверхні. Цей шар 
може бути легко видалений механічним шляхом.  

Висновки. Композиційні мембрани, що містять  частинки ГДЦ 
проявляють протекторну дію по відношенню до органічних компонентів 
біологічних рідин. Відсутність органічних речовин в об’ємі порових каналів 
забезпечує більш тривалий час розділення, дозволяє зменшити застосування 
регенеруючих агентів та продовжити термін експлуатації мембран. 
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9. Очищення води від алюмінію керамічною мембраною із глинистих 
мінералів 
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Вступ. Іони Al(ІІІ), що містяться практично в будь-який природній воді, 

при поступовому їх накопиченні мають шкідливий вплив на організм людини. 
Наявність в ній алюмінію обумовлена як природними факторами, так і 
наслідком процесу водопідготовки (використання коагулянтів і флокулянтів) 
[1]. На сьогодні в баромембранних процесах поряд з полімерними широке 
застосування знаходять керамічні мембрани, особливо  у тих галузях, де до 
якості питної води пред'являються підвищені вимоги, зокрема, в харчовій 
промисловості. Перевага керамічних мембран порівняно з полімерними полягає 
насамперед у тому, що вони міцніші, стійкі до дії агресивних та біологічних 
середовищ, легко підлягають регенерації, наприклад, зворотним потоком 
фільтрату (пермеату) [2].  

Мета даної роботи полягала у дослідженні ефективності процесу очищення 
води від Al(ІІІ) у вигляді їх гідроксосполук (ГСА) вітчизняними 
мікрофільтраційними трубчастими керамічними мембранами із глинистих 
мінералів, що розроблені в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. 
А.В. Думанського НАН України.  

Матеріали та методи. Дослідження проведені на лабораторній 
баромембранній установці, яка працювала в проточно-рециркуляційному 
режимі. Розділові характеристики керамічних мембран: коефіцієнт затримки R 
(%) Al(ІІІ) і питому продуктивність Jv (м3/(м2∙год) мембрани визначали на 
основі даних, що були отримані за експериментами. 

Результати та їх обговорення. На рис. показано, що впродовж 90 хв. 
фільтрування крізь керамічну мембрану розчину солі AlCl3

.6H2O з вихідною 
концентрацією Al(ІІІ) 65,0 мг/дм3, рН 6,7 – 7,0 і робочому тиску 1,0 МПа 
значення R Al(ІІІ) досягало 99,9 % при їх концентрації в пермеаті 0,05 мг/дм3, 
що значно нижче, ніж ГДК алюмінію за питною водою (0,2 мг/дм3) згідно 
вимоги ДСТУ 7525: 2014.  

 

 

Рис. Вплив тривалості процесу 
очищення розчину на R (1) Al(ІІІ) 

і Jv керамічної мембрани (2) 
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Таке явище можна пояснити тим, що у вищезазначеному діапазоні pH 
розчину збільшувалися розміри частинок ГСА [3], по відношенню до яких 
мембрана виявляла більшу затримуючу здатність, ніж до самих іонів Al3+. При 
цьому Jv мембрани зменшувалася від 0,15 до 0,1 м3/(м2∙год). Це пов'язано із 
закупорюванням пор мембрани ГСА, в результаті чого на поверхні 
керамічної трубки формувався додатковий затримуючий шар у вигляді 
динамічної мембрани з цих сполук. 

Висновок. 
Показана висока ефективність очищення води від алюмінію керамічною 

мембраною із глинистих мінералів. Встановлено, що найбільший коефіцієнт 
затримки Al(ІІІ) у вигляді їх гідроксосополук (до 99,9%) спостерігався при pH 
6,7 – 7,0, вихідних концентраціях Al(ІІІ) 65,0 мг/дм3, робочому тиску 1,0 МПа 
та досягненні норми ГДК алюмінію у питній воді. 

Література 
1. Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в 
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Вступ. Залізо зустрічається майже у всіх природних водах, що обумовлено 
його широкою поширеністю у складі органомінеральних комплексів, які мають 
високу розчинність або таких, що знаходяться у колоїдному стані, а іноді – 
забрудненістю води стоками. 

Останнім часом у технології очищення води від іонів Fe(ІІІ) 
використовують баромембранні методи на основі полімерних мембран [1]. 
Альтернативою полімерним можуть служити керамічні мембрани, що 
виготовлені на основі глинистих мінералів, в тому числі і модифіковані 
домішками, які видаляються з води [2]. 

Мета даної роботи – дослідженні закономірностей процесу очищення води 
від Fe(ІІІ) у вигляді їх гідроксосполук вітчизняними мікрофільтраційними 
трубчастими керамічними мембранами із глинистих мінералів, що розроблені в 
Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України.  

Матеріали та методи. Дослідження проведені на лабораторній 
баромембранній установці, яка працювала в проточно-рециркуляційному 
режимі. В якості модельних використовували розчини солі FeCl3∙6H2O. 
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Результати та їч обговорення. Із рис. видно, що при вихідній 
концентрації Fe(ІІІ) 51,7 мг/дм3, робочому тиску 1,0 МПа і часі фільтрування 
120,0 хв. з підвищенням рНвих. від 3,1 до 5,1 концентрація Fe(ІІІ) в пермеаті 
(фільтраті) Спер. Fe(ІІІ) різко зменшувалася від 14,5 до 0,2 мг/дм3, а потім 
досягала 0,1 мг/дм3 і в подальшому залишалася практично постійною. Такий 
характер кривої можна пояснити підвищенням затримуючої здатності 
керамічної мембрани завдяки формуванню на її поверхні додаткового 
затримуючого шару у вигляді динамічної мембрани (ДМ) із гідроксосполук 
іонів Fe(ІІІ) зі збільшеним розміром їх часток, які утворилися при підвищенні 
рНвих. розчину.  

 

 
 
 

Рис. Вплив рН розчину на Спер. Fe(ІІІ) 
(1) і Jv керамічної мембрани (2) 

 
 
 

 
 

 
 

Збільшення питомої продуктивності Jv мембрани зумовлено формуванням 
ДМ, що самоутворюється, з більшими порами. Отже, для досягнення в пермеаті 
ГДК Fe(ІІІ) за питною водою (0,2 мг/дм3) згідно з вимогою ДСТУ 7525: 2014 
необхідно, щоб рНвих. розчину було близьким до нейтрального. 

Висновок. Показана висока ефективністу процесу очищення води від 
гідроксосполук Fe(ІІІ) керамічною мембраною із глинистих мінералів, яка 
модифікована ДМ, що самоутворюється із цих сполук. Вивчено вплив рНвих.. на 
затримуючу здатність і питому продуктивність керамічної мембрани, яка 
динамічно модифікована. Встановлено, що таку мембрану доцільно 
використовувати для очищення води від гідроксосполук Fe(ІІІ) до норм ГДК у 
питній воді при вихідній концентрації Fe (ІІІ) до 150,2 мг/дм3, робочому тиску 
1,0 МПа, рНвих. 6,5 – 7,2 і тривалості процесу модифікування 45 – 50 хвилин. 

Література 
1. Cкільська М.Д. Удосконалення ультрафільтрації підземних вод для 

підвищення екологічної безпеки споживання питної води: Автореф. дис.канд. 
хім. наук. – К.: 2011. – 20 с. 

2. Гончарук В.В., Дульнева Т.Ю., Кучерук Д.Д.,. Баранов А..И. Очистка 
природных вод керамическими микрофильтрационными мембранами из 
глинистых минералов // Химия и технология воды. – 2017. –Т. 39, № 3. - С. 292–
299. 
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11. Експериментальне визначення опору шару концентарційної 
поляризації при зворотному осмосі 
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Вступ. Методи визначення опору перенесення речовини шару 
концентраційної поляризації не достатньо розвинені [1]. Метою даної роботи є 
розробка методики експериментального визначення опору шару 
концентраційної поляризації. 

Матеріали та методи. Дослідження проводилися з використанням 
мембранних модулів Dow Filmtec TW30-1812-50. Вимірювання продуктивності 
проводилися для знесоленої води, а також для розчинів NaCl. 

Результати. За результатами експериментів було визначено опір шару 
концентарційної поляризації при розділенні розчинів NaCl (рис.1). 

 
1 – Розчин NaCl, 200 мг/дм3; 2 – Розчин 

NaCl, 400 мг/дм3; 3 – Розчин NaCl, 600 мг/дм3 
Рис. 1. Залежність опору шару 

концентраційної поляризації від тиску 

Зростання опору шару 
концентраційної поляризації 
зі збільшенням концентрації є 
очікуваним і обумовлюється 
зростанням у відповідну 
кількість раз концентрації в 
шарі біля поверхні мембрани. 
Зменшення опору зі 
зростанням тиску 
обумовлюється зменшенням 
швидкості руху в каналах 
мембранного модуля при 
збільшенні тиску, 
 що обумовлює зменшення  

інтенсивності масообміну, що узгоджується з плівковою теорією 
концентраційної поляризації.   

Висновки. Результати експериментальних досліджень узгоджуються з 
відомими теоретичними положеннями, тому розроблена методика 
експериментальних досліджень може бути використана для серійних 
досліджень. Однак отримані результати не дозволяють підтвердити 
припущення про лінійну залежність між опором шару концентарційної 
поляризації та робочим тиском [2]. 

Література. 
1. Shirazi S., Lin C.-J., Chen D. (2010), Inorganic fouling of pressure-driven 

membrane processes – A critical review, Desalination, 250, pp. 236-248. 
2. Macedo A., Duarte E., Pinho M. (2011), The role of concentration 

polarization in ultrafiltration of ovine cheese whey, Journal of Membrane Science, 
381, pp. 34–40. 
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12. Influence of collagen-containing ingredient on thermocoagulation of proteinj 
of whey concentration 
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National University of Food Technologies, Kyiv 
 
Introduction. It is relevant to improve the methods for extracting albumin 

proteins from milk whey and using them in various product technologies, including 
semi-finished products, as a base or enrichment agent. 

Materials and methods of research. "Collagen pro 4402" - a powder from 
white to light cream color, which is partially soluble in cold water and completely - at 
active stirring at a temperature of 60 ºС. 

The process of obtaining a concentrate of whey protein ultrafiltration (CWPUF) 
was modeled on a laboratory installation of non-flow type with membranes of the 
brand UPM 50 (pore diameter 15-50 nm) for regimes: pressure 0.4 MPa, temperature 
50 ° C. CWPUF had the following parameters: mass fraction of dry substances - 16 ± 
2%, total protein - 10,5 ± 3,3%, titrated acidity - 125 ± 5 ºT. 

The collagen-containing ingredient (Collagen pro 4402) was introduced into 
CWPUF at a temperature of 90 ... 95 ° C, stirred and subjected to heat treatment for 
90 ± 2 minutes before the formation of flakes and fixed values by weight method. 

Results. The output of the albumin mass with CWPUF was investigated, 
depending on the amount of "Collagen pro 4402". The process was carried out under 
identical conditions, and the results were adjusted according to the amount of dry 
matter of the inserted collagen-containing ingredient. Introduction to the medium 
above the 0.4% component increases the yield of the albumin mass. Adding to the 
concentrate "Collagen pro 4402" in the amount of 0,3 ... 0,35% does not significantly 
intensify the process, and at a value of 0,45 ... 0,5% - there is an increase in mass 
output of only 0,8 .. .1,1% at the same time of coagulation. Expanded chains of 
peptides gelatin attach a certain amount of water, including from the water shell of 
whey proteins, with the formation of hydrated molecules. This causes partial 
dehydration, decreases charge and stimulates the loss of protein molecules in the 
precipitate. 

Conclusions. During the thermo acid deposition, under classical regimes, with 
CWPUF in the presence of a collagen-containing ingredient for the same period of 
time, it is possible to remove a greater amount of albumin mass by 25% on average. 
It is expedient to use the obtained albumin mass as a milk-protein basis for semi-
finished products, which are subjected to repeated heat treatment and long-term 
storage at negative temperatures. 

Literature.  
1. Грек Е. В., Тимчук А. В. Интенсификация процесса денатурации 

белков молочной сыворотки // Maisto chemija ir technologija. Mokslo darbai (Food 
chemistry and technology. Proceedings). 2013. Vol. 47. Issue 2. Р. 23–31. 
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13. Надання фотокаталітичних властивостей поліетерсульфоновим 
мембранам 
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Анатолій Бурбан 
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dzhodzhyk@gmail.com 
 

Вступ. Мембрани досить широко застосовуються у процесах 
водоочищення та водопідготовки. Проте їхнє забруднення, а отже, і зниження 
продуктивності  є однією з головних проблем технологічного процесу. 
Використання фотокаталітичних наночастинок здатне вирішити цю проблему, а 
також покращити очисні властивості мембран. 

Матеріали і методи. У роботі використовували поліетерсульфонові 
мембрани з відсікальною здатністю 20 кДа виробництва Microdyn-Nadir, 
Німеччина. Для надання їм антизабруднювальних властивостей мембрани 
модифікували наночастинками станум(IV) оксиду, які мають фотокаталітичні 
властивості. З цією метою використовували метод «layer-by-layer». На 
останньому етапі прищеплювали транс- (ТКК) або гідро- (ГКК) коричні 
кислоти. 

Результати. Адсорбція органічних забрудників на поверхні є одним з 
важливих чинників, що впливають на зниження продуктивності мембран, тому 
було вирішено дослідити сорбційні властивості немодифікованої та 
модифікованих мембран. Використовували барвник родамін Ж, як модельний 
розчин забрудника. Кінетика адсорбції барвника у статичних умовах наведена 
на рис. 

 
Рис. Кінетичні криві адсорбції Родаміну Ж мембранами при рН 5,4; початкова 

концентрація барвника 0,00125% 
 

Висновки. Немодифікована мембрана проявляє найвищу сорбційну 
здатність (9,1 мкг/см2). Тоді як модифікування мембран знижує адсорбцію у 2-3 
рази. Найнижчою сорбційною здатністю (у 3 рази меншою, ніж у 
немодифікованої) щодо барвника характеризується мембрана, модифікована 
транс-коричною кислотою. 
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14. Експериментальне визначення гідравлічного опору спіральних 
мембранних модулів 

 

Сергій Гулієнко, Оксана Лещенко 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 
sergii.guliienko@gmail.com 

 
Вступ. Метою даної роботи є розробка методики експериментального 

визначення гідравлічного опору напірних каналів спіральних мембранних 
модулів та отримання на основі експериментальних даних розрахункових 
залежностей з використанням методів теорії подібності.  

Матеріали та методи. Методики експериментальних досліджень та 
обробки результатів дослідів були побудовані на основі теорії подібності [1]. В 
якості тестового розчину використовувалася знесолена вода, Дослідження 
проводилися з використанням побутових спіральних мембранних модулів Dow 
Filmtec TW30-1812-50. 

Результати. Експерименти проводилися в діапазоні зміни значень 
критерію Рейнольдса [0,4, 60]. Узагальнені результати експериментів 
представлено на рис.2 

 
Рис. Залежність критерію Ейлера від комплексу 

Re-1,476∙(L/de) 

Отримана пряма в 
логарифмічних координатах 
апроксимувалася 
степеневою залежністю: 









 

ed

L
∙∙Re588Eu 476,1    (1) 

Отримане критеріальне 
рівняння з високим ступенем 
точності корелює 
експериментальні дані 
(вибірковий коефіцієнт 
кореляції становить 0,9614),  

а статичний аналіз підтверджує існування залежності з імовірністю 0,95.Така 
точність достатня для проведення інженерних розрахунків.  

Висновки. Отримане критеріальне рівняння може бути використане при 
проектуванні мембранних установок, які працюють за режимів руху рідини, що 
відповідає діапазону зміни критерію Рейнодьса [0,4, 60]. Використання 
рівняння за межами розглядуваного діапазону, а також для мембранних модулів 
з інакшими конструкціями сітки-сепаратора, може призвести до значних 
похибок, тому для таких випадків необхідно проводити аналогічні дослідження.  

Література. 
1. Радченко Л.Б. Моделювання процесів хімічної технології: Навч. 

посіб. / Л.Б. Радченко, І.О. Мікульонок. – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2005. – 
Ч.1:Теоречтині основи. – 126 с. 



 25 
 

15. Дослідження властивостей УФ-концентратів молочної сировини у 
складі десертної продукції 
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Вступ. У харчовій промисловості використання мембранних процесів 

обробки сировини набуває все більш широкого застосування, зокрема  для 
концентрування молока, молоковмісних продуктів та  білково вуглеводної 
молочної сировини (БВМС). Доволі широко досліджено процес 
ультрафільтраційної переробки сколотин, знежиреного молока та сироватки 
різного походження [1,2]. Досліджено використання концентратів 
ультрафільтаційних зі сколотин та знежиреного молока у десертній продукції 
для закладів ресторанного господарства.  

Матеріали та методи. В лабораторії кафедри устаткування харчової та 
готельної індустрії імені М.І. Беляєва Харківського державного університету 
харчування та торгівлі проведено дослідження показників якості 
ультрафільтраційних концентратів сколотин, отриманих методом збивання 
вершків на масловиготовлювачах безупинної дії, ультрафільтраційних 
концентратів зі сколотин з фактором концентрування 1,5; 2,0; 2,5, модельних 
систем десертної продукції. 

Результати. Визначено вплив стабілізаційної системи на піноутворюючі 
властивості сколотин та їх УФ-концентратів. Показник піноутворюючої 
здатності набуває максимальних значень для зразків на основі сколотин при 
вмісті 0,4...0,5% стабілізатора, на основі їх УФ-похідних із фактором 
концентрування 1,5 – 0,4%; 2,0 – 0,3%; 2,5 – 0,2%. Стійкість пін модельних 
сумішей на основі сколотин та їх УФ-концентрату із підвищенням у них 
концентрації стабілізатора зростає. З’ясовано, що додавання цукру до 
модельних систем десертної продукції на основі сколотин та їх УФ-
концентрату знижує показник піноутворюючої здатності але стабілізує її, 
підвищуючи стійкість таких пін. Визначено попередні раціональні концентрації 
сировинних компонентів у структурованій десертній продукції: на основі 
сколотин – цукру 14…16%, структуроутворювача 0,4…0,5%, на основі УФ-
концентрату сколотин – цукру 12…14%, структуроутворювача 0,2…0,3%. 

Висновки. Результати досліджень можуть бути використані для 
виробництва десертної продукції на основі УФ-концентратів молочної 
сировини у закладах ресторанного господарства.  

Література  
1. Дейниченко Г.В. Ультрафільтраційні процеси та технології раіональної 

переробки білково-вуглеводної молочної сировини : монографія / Г.В. 
Дейниченко, З.О. Мазняк, І.В. Золотухіна. – Х. : Факт, 2008. – 208с. 

2. Дейниченко Г. Якість харчових рідин ультрафільтраційного 
концентрування / Г. Дейниченко, В. Гузенко, О. Гафуров // Новітні технології 
харчових продуктів. – 2015. - № 2. – С. 140–147. 
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16. Застосування процесу озонування для інтенсифікації мембранних 
процесів у молочній промисловості 
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Вступ. У молочній промисловості залишається проблема переробки 
нанофільтраційного пермеату молочної сироватки. Пов’язано це із наявними у 
ньому органічними домішками, які унеможливлюють його подальше 
використання. Застосування процесу озонування може дозволити видалити 
майже всі органічні речовини, що дозволить в подальшому інтенсифікувати 
мембранну переробку, яка дозволить реалізувати глибоку переробку пермеату. 

Матеріали і методи. Експериментальна установка складалась з блоку 
отримання озону (осушувача повітря, ротаметр, озонатора продуктивністю 
0,25 г О3/год), блоку озонування (контактної ємності, пастки для піни, двох 
склянок Дрекселя з розчином KI) та вакуум-насосу для прокачування газової 
фази. Для досліджень використовувався розчин нанофільтраційного пермеату 
молочної сироватки (400 мл). Час одного досліду складав 10 хв. Витрати озоно-
газової суміші складали 3 л/хв. Хімічне споживання кисню (ХСК) визначалось 
методом Кубеля. Кількість озону визначали йодометричним методом. 

Результати. Застосування процесу озонування та подальше видалення 
окислених органічних домішок на вугільному фільтрі дозволило зменшити 
вміст органічних речовин на 96%. Кількість розчиненого озону склала 
20…28 мг О3/дм3. Результатом стало підвищення продуктивності мембрани 
зворотного осмосу (рис.). 

 
Рис. Залежність продуктивності мембрани зворотного осмосу від часу. 

 
Висновки. Застосування озонування дозволило інтенсифікувати роботу 

мембранних установок. Вдалось досягти підвищення продуктивності установки 
зворотного осмосу на 25…30 %. 
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17. Особливості застосування для очистки води від плівкових 
нафтопродуктів просторових структур з надтонких композиційних 

базальтових волокон, інверсних мембранним структурам 
 

Анатолій Українець, Юрій Большак, Андрій Маринін, Олександр 
Бочманов 

Національний університет харчових технологій, м. Київ 
andrii_marynin@ukr.net 

 
Вступ. Забруднення джерел водопостачання нафтопродуктами 

відбувається переважно шляхом їх змиву опадами з забруднених 
транспортними засобами доріг. При цьому нафтопродукти розтікаються по 
поверхні води надтонкими плівками, що  вкрай утруднює їх видалення з води 
традиційними методами водообробки. До того ж застосування молекулярного 
хлору як сильного окислювача при водообробці призводить до утворення в 
обробленій воді небезпечних токсичних хлорпохідних. 

 В Україні 65% населення забезпечується водопровідною водою з 
поверхневих джерел. Для очищення водойм від плівкових нафтопродуктів 
використовують різноманітні нафтосорбенти як природного, так і синтетичного 
походження, кожний з них має певні переваги та недоліки [1]. Нафтосорбенти 
на основі надтонких модифікованих базальтових волокон показали свою високу 
ефективність завдяки унікальному поєднанню чудового рівня нафтопоглинання 
з малою величиною водопоглинання та здатності віджиму значної частки 
нафтопродуктів при їх регенерації. Просторово організовані структури з 
надтонких базальтових гідрофобізованих поліорганосилоксановими сполуками 
волокон діаметром 0,2…2,0 мкм є тим нафтосорбційним матеріалом, який 
сполучає в собі яскраві переваги в ефективності нафтосорбції з суттєво техніко-
економічною та екологічною досконалістю [2]. Проте, сорбція нафтопродуктів 
волокнистими сорбентами вивчена недостатньо – оптимізація їх 
експлуатаційних можливостей ґрунтується переважно на емпіричній основі [3]. 

Матеріали та методи. Класична мембрана являє собою твердотільний 
матрикс, наскрізь прорізаний повітряними капілярними порожнинами.  

Мікроволокнистий нафтосорбент являє собою інверсну структуру 
мембранним структурам, а саме: повітряний матрикс, наскрізь прорізаний 
надтонкими базальтовими волокнами та нитками. Особливістю сорбенту є 
локалізація по довжині волокон поліорганосилоксанових утворень 
мікрокрапель – центрів гідрофобізації.  

Результати. Завдяки капілярним силам вода піднімається по волокну на 
певну висоту. Якщо відстань між центрами гідрофобізації вздовж волокна 
менша за висоту капілярного підйому води, то створюється умова розділення 
фаз вода-плівка нафтопродукту. Нафтопродукт просувається вздовж волокна 
від гідрофобної краплі до наступної естафетним механізмом, врешті 
заповнюючи всю просторову структуру матеріалу.  

Сутність процесу нафтопоглинання сорбентом є сукупністю таких явищ як 
адсорбція, адгезія, капілярні процеси гідрофобно-гідрофільні молекулярні 
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взаємодії, які забезпечують самочинний перерозподіл компонентів системи між 
двома фазами [4]. При тому, що структура сорбенту з надтонких базальтових 
волокон є альтернативною (інверсною) структурі мембран, механізми 
розділення фаз в процесі очищення води в обох структурах є по суті спільними 
явищами, притаманні процесам у капілярній хімії. Здатність до водопоглинання 
базальтового волокна (5%) була використана авторами цієї роботи для  його 
обробки кислим водним розчином з метою насичення ним порожнин волокна. 
Після цього висушений матеріал занурювався у водний колоїдний розчин 
(емульсія силіконової смоли, стабілізованої водорозчинною епокси-
поліефірною смолою ВЕП-0179). В результаті коагуляції в кислому середовищі 
поблизу пор волокна гідрофобної полімерної композиції отримано бажану 
мозаїчну гідрофобізацію волокна методом колоїдно-хімічної модифікації з 
значним екологічним ефектом. 

Описаний метод колоїдно-хімічної модифікації поверхні дисперсій 
базальтового мінералу успішно використано для підвищення фільтруючих 
властивостей модифікованого базальтового піску [5]. 

Висновки. Поглиблено вивчено колоїдно-хімічні закономірності, які 
пояснюють причини нафтосорбційної ефективності тонковолокнистих 
базальтових волокон. Вдосконалено технологію мозаїчної гідрофобізації 
волокон шляхом оригінального колоїдно-хімічного методу їх модифікації. 
Нафтосорбуючі пристрої на основі модифікованих базальтових волокон 
вітчизняного виробництва були успішно застосовані для ліквідації ряду 
локальних аварійних розливів нафтопродуктів у водоймах. 
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18. Удосконалення обладнання для мембранної обробки харчових рідин 
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Втуп. В теперішній час в країнах з розвинутою промисловістю 

випускається широкий асортимент продуктів, в основі виробництва яких 
лежить ультрафільтраційна обробка харчових рідин. 

Використання мембранних процесів дозволяє створити високоефективні та 
маловідходні технології переробки розчинів неорганічних та органічних 
сполук, в тому числі і рідинних харчових продуктів. В деяких випадках 
задовільне розділення речовин без зміни їх нативних властивостей взагалі 
неможливе без використання мембранних методів. Тобто, використання 
мембранних процесів в харчовій промисловості сприяє покращенню якості і 
біологічної цінності харчових рідин, що обробляються [1]. 

Ефективність експлуатації мембранного обладнання під час 
концентрування молочної сировини полягає в зниженні утворення на поверхні 
напівпроникної мембрани поляризаційного шару високомолекулярних сполук.  

Матерали і методи досліджень. У роботі використані результати 
проведених авторами наукових досліджень. Матеріал узагальнено та викладено 
у результаті рекомендацій, щодо застосування розроблених методів усунення 
негативних явищ в процесі мембранної обробки. 

Результати. Встановлено, що головною проблемою мембранних 
технологій як у лабораторних, так і в промислових технологічних процесах, є 
концентраційна поляризація, зменшення об’ємного потоку внаслідок закупорка 
пор, забруднення мембрани та утворення осаду на поверхні мембрани чи 
всередині пор. Це призводить до значного, а іноді й катастрофічного 
зменшення потоку, і тільки ретельний контроль за проведенням процесу 
мембранної фільтрації може значною мірою компенсувати ці негативні явища. 
Тому головною метою досліджень повинна бути розробка технічного 
забезпечення процесів тупикової та проточної фільтрації, що полягає у 
зменшенні негативних явищ, або повного його усунення. 

Багаторічні дослідження дозволили створити принципово нове 
ультрафільтраційне обладнання з використанням засобів повного, або 
часткового усунення гель-шару з поверхні мембрани, що сприятиме 
підвищенню ефективності процесів мембранної обробки харчових рідин. 

Висновки. Таким чином, перспективним напрямом удосконалення 
процесів мембранної обробки біологічних рідин є використання спеціальних 
заходів боротьби з утворенням гель-шару на селективній поверхні мембрани. 
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19. Моделювання ущільнення шару осаду при мембранному розділенні 
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Вступ. Ущільнення шару осаду на поверхні фільтрувального елемента 

призводить до закупорки пор фільтрувального елемента та необхідної 
подальшої регенерації мембрани. Тому дослідження його параметрів є 
актуальної проблемою при прогнозуванні зміни параметрів процесу розділення. 

Матеріали і методи.  Структурний осад, що виникає на поверхні 
фільтрувального елементу моделюється, як пористе тіло з певними структурно-
механічними параметрами (пружно-в’язко-пластичність, пористість та ін.). В 
залежності від умов процесу і речовин, що розділяються вибирається тип 
формування шару осаду та мінімальна його частинка, що моделюється (рис. 1.) 
з певними геометричними параметрами (при цьому припускається, що осад 
однорідний по всьому своєму об’ємі – так звана «ідеальна» модель). 

    
а) 

    
б) 

Рис. 1. Модель шару осаду на поверхні мембрани: а) мінімальна частинка 
осаду;  б) візуалізація формування шару осаду (файл упаковки осаду).   
Проводилось моделювання ущільнення шару осаду і закупорки його пор з 

використанням системи GiD (рис. 3,4). 

  
Рис. 3. Візуалізація часток шару 

осаду при його виникненні. 
Рис. 4. Візуалізація ущільнення шару 
осаду при блокування пор мембрани. 

Результати. Після певного часу проходження внаслідок поступового 
ущільнення шару осаду з подальшим блокуванням його пор, спостерігається 
зміна розміру часток осаду. Значення коефіцієнт проникності осаду 
отримується з використанням величин отриманих при моделюванні за 
формулою Сліхтера:  

SK

d
k



23.10


 
(1) 

 (φ – структурний коефіцієнт речовини (осаду, згідно поправки Котляхова 
для реальних тіл), d – діаметр часток осаду, мм (визначається при 
моделюванні); КS – коефіцієнт упаковки, що залежить від пористості П 
(визначається при моделюванні). 

Висновки. Визначено коефіцієнт проникності шару осаду враховуючи 
його ущільнення та розмір часток. 
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20. Знезалізнення вод при використанні мембранних методів 
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Практично всі поверхневі та підземні води України зазнають інтенсивного 

забруднення внаслідок зростаючого антропогенного навантаження, що 
зумовлено скидом недостатньо очищених вод, надходженням поверхневого 
стоку з сільськогосподарських угідь, промислових підприємств та 
урбанізованих територій. На сьогоднішній день підземні води багатьох 
водоносних горизонтів України мають підвищений вміст заліза, що призводить 
до появи неприємного запаху, заростання водопровідних мереж, є причиною 
браку в паперовій, текстильній, харчовій, хімічній та інших галузях 
промисловості, а також негативно впливає на здоров’я людей. Низька якість 
забезпечення населення якісною питною водою, незадовільний стан водних 
об’єктів говорить про неефективне управління та необхідність розробки нових 
ефективних технологій. Тому знезалізнення води є важливим і обов’язковим 
аспектом технологій водоочищення. Пошук методів очищення води від іонів 
заліза, що дозволять зменшити їх концентрації до допустимих рівнів ГДК, є 
надзвичайно актуальним питанням на сьогодні. 

Для знезалізнення води використовують безреагентні та реагентні методи. 
До безреагентних методів належить: спрощена аерація і фільтрування, глибока 
аерація з наступним відстоюванням, “суха” фільтрація, фільтрування на 
каркасних фільтрах, електрокоагуляція, мембранна фільтрація, аерація і 
двоступеневе фільтрування, обробка в шарі зваженого осаду і фільтрування. 
Реагентними методами знезалізнення вод є: напірна флотація з вапнуванням і 
послідуючим фільтруванням, озонування, хлорування, катіонування, іонний 
обмін, каталітичне окислення з фільтрацією, біологічне знезалізнення, 
фільтрування через модифікуюче завантаження. Метод знезалізнення обирають 
залежно від хімічного складу води, ступеня знезалізнення, продуктивності 
станції, технологічних випробувань. Одним з перспективних методів вилучення 
заліза з підземних та поверхневих вод є використання мембранних методів [1, 
2]. Мембранні методи не потребують використання хімічних речовин, мають 
високу ефективність та низьке споживання енергії, установки досить прості в 
обслуговуванні та компактні, крім того, модифікація дозволяє отримати 
високоселективні мембрани. 
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Liquid Phase by Modified Polymeric Membranes. Journal of Polymers and the 
Environment. Vol. 26, Iss. 8, P. 3237-3242  

2. Jasiewicz, K., Pietrzak, R., 2013. Metals ions removal by polymer membranes 
of different porosity, The Scientific World Journal. 2013. 
Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці 
Держаного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф83/50087. 
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21. Вплив іонів кальцію на вилучення фосфат-іонів нанофільтрацією 
 

Ольга Семінська, Маргарита Балакіна, Мілена Синяєва 
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 

м. Київ 
olya.sunshine@gmail.com 

Вступ. Стічні води характеризуються широким спектром забруднень, які 
можуть суттєво впливати на процес нанофільтраційного (НФ) розділення. 
Типовими макрокомпонентами стічних вод є «катіони жорсткості», одним із 
яких є іон кальцію.  

Метою роботи є визначення впливу іонів кальцію на нанофільтраційне 
дефосфатування води. 

Матеріали та методи досліджень. НФ очищення модельних 
фосфатовмісних розчинів у лабораторних умовах здійснювали фронтальним 
фільтруванням у баромембранній комірці із використанням мембрани ОПМН-П 
[1]. Дослідження впливу Са2+-іонів на цей процес проводили на модельних 
розчинах на основі дистильованої води із вмістом фосфат-іонів 25,0 мг/дм3, що 
відповідало середній їх концентрації у стічних водах, та кальцій-іонів – 12,5 – 
100 мг/дм3. 

Результати. Дослідження впливу кальцій-іонів на затримуючу здатність 
НФ мембрани показало, що вже при невисоких їх концентраціях у розчині 
(12,5 мг/дм3), значення затримуючої здатності мембрани за фосфатами (Rф) 
дещо збільшувалось. Це, імовірно, пов’язано із утворенням осаду гідрофосфату 
кальцію, який є малорозчинною речовиною. При цьому форма знаходження 
фосфат-іонів у вигляді гідрофосфат-аніонів обумовлена значеннями рН 
досліджуваних розчинів [2]. 

Водночас відомо, що повнота осадження речовини залежить від її 
розчинності, що при сталій температурі характеризується величиною добутку 
розчинності (ДР), значення якого для СаНРО4 є достатньо великим і становить 
2,7∙10-7 (-lgДР = 6,57). Це підтверджує можливість утворення відповідного 
осаду. Підвищення концентрації іонів кальцію у розчині до 100 мг/дм3 сприяло 
ще більшому зростанню значень Rф (на ~ 2 %), що обумовлено підвищенням 
повноти осадження за рахунок збільшення кількості одноіменного електроліту 
у розчині. 

Висновки. При очищенні фосфатовмісних вод в присутності іонів кальцію 
із концентрацією ≤ 100 мг/дм3 та коефіцієнті відбору пермеату < 90 % 
затримуюча здатність мембрани покращувалась на ~ 2,5 % і становила 97 − 
99%, що спричинено утворенням малорозчинних фосфатів кальцію.  

Література 
1. Полимерные мембраны «Владипор». ЗАО НТЦ «Владипор»: 

Владимир, 1999. 23 с. 
2. Andrade A., Schuiling R.D. The chemistry of struvite crystallization // 

Mineral. Journal. 2001. V. 23, No 5/6. Р. 37 – 46. 
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22. Applying of modern mode of aqua treatment in the technologies of the fare 
production 
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Introduction. At the present time applying of original knowledge and modes 
gives the potential to reduce the energy and recourses consumption of fare 
manufacture. Contemporary technologies have been enhanced by the employment of 
present-day scientific and technical information. The sustainable progress of modern 
fare enterprises and fare processing plants is unattainable without the applying of 
high-tech and energy-efficient manufacture processes. One of the behaviour to 
advance the quality of fare production derived profit have processing knowledge 
using a reagent-free non chemical methods, modes and different procedures of 
physical impacts and influences, without the exploit of chemical resources and 
substances. 

Materials and methods. Model electrochemical methods of analytical 
chemistry were used for determination of physical and chemical parameters of liquid 
samples of aqueous solutions which received throughout the experimentation 
exploration. Equipped examples of aqua and aqueous solutions were used as the 
model mediums. Determination of alteration of potential of hydrogen and reduction-
oxidation potential of liquid samples of aqua and aqueous solutions is approved out 
with apply analogue pH-meter-millivoltmeter pH-150 M with electrodes. 

Results and discussion. In the course of the past decade, there has been 
widespread research of the many different modern industrial methods and modes of 
aqua treatment. The method of alternating impulses of pressure is one of non-reagent 
methods which preserve pressure on structural transformations in multifarious 
aqueous solutions on micro- and nano- level and gives option to instigate physical 
and chemical alteration in these solutions. The aim of the research investigations is to 
learn the alteration of physical and chemical parameters of aqua with reagentless 
mode of treatment, such as the influence of alternating impulses of pressure. All over 
research exploration was recognized that the рН of the distilled aqua increases on 
15% therefore the hydrogen potential of the aqua geared up on technology of the food 
plant has raised on 10-16%. An implication of reduction-oxidation potential in the 
option of aqua treatment by alternating impulses of pressure in aqueous solutions 
depends on the period of treatment. Carrying out of procedure of aqua treatment is 
nonstop uninterrupted mode and gives the occasion to decrease reduction-oxidation 
potential on 15-65%. The decreasing of reduction-oxidation potential takes place 
throughout the aqua treatment for the duration of 110-130s. 

Conclusions. Investigational studies have exposed that the modern mode of 
aqua treatment may perhaps be suitable in the wide range of technological processes 
of the fare production. As a result of follow a line of investigation work, it was 
established that the modern mode of aqua treatment can significantly decrease 
energy, power and resource expenditure, reduce period of the technological 
procedure of fare production. 
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23. Технологія структурованої десертної продукції на основі УФ 
концентратів молочної сировини 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі м. Харків 
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Вступ Серед головних напрямків інноваційної діяльності харчових 

підприємств важливе місце займають розробка і впровадження продуктів з 
новими якостями та використання нових видів сировини, які знайшли 
відображення у проведених дослідженнях з виробництва структурованої 
десертної продукції з використанням УФ-концентратів молочної сировини  
[1,2]. Використання інноваційної технології виробництва десертів дозволить 
знизити трудомісткість технологічного процесу, що особливо актуально в 
закладах ресторанного господарства зі скороченим технологічним циклом, 
забезпечить населення повноцінним  харчовим продуктом, що має у своєму 
складі функціональні інгредієнти.  

Матеріали та методи В лабораторіях кафедри технології харчування та 
кафедри устаткування харчової та готельної індустрії імені М.І. Беляєва 
Харківського державного університету харчування та торгівлі проведено 
дослідження модельних харчових систем, напівфабрикатів та готової продукції 
на основі УФ-концентратів БВМС та модифікованих желатинів. 

Результати Конкурентними перевагами розроблених десертів  
структурованих на основі продуктів переробки молочної сировини є їх високі 
функціонально-технологічні властивості. Технологічний процес виробництва 
десертів є ресурсозберігаючим за рахунок використання вторинних молочних 
продуктів – сколотин та їх концентратів ультрафільтраційних. Продукт  має 
доступну ціну для споживачів сегментів: В2В; В2С (широкі верстви населення 
через підприємства оптової та роздрібної торгівлі); HoReCa (заклади 
ресторанного господарства різних форматів, в тому числі мережеві; ресторани 
при готелях та ін.). Розроблені десерти відповідають вимогам сьогоднішнього 
дня: включають у свій склад натуральні інгредієнти, характеризуються 
стабільністю органолептичних, фізико-хімічних і мікробіологічних показників 
під час зберігання, відрізняються високими споживними властивостями та 
харчовою цінністю. 

Висновки На основі проведених досліджень розроблено комплект 
нормативних документів на нову продукцію «Десерти молочні з використанням 
продуктів переробки молочної сировини».  

Література  
1. Dejnychenko G. V. Efektyvnist  vyrobnytstva desertnoyi produktsiyi z 

vykorystannyam UF-pokhidnykh molochnoyi syrovyny / G. V. Dejnychenko, O. A. 
Kruglova, V. I. Fedak // Progresyvni tehnika ta tehnologii' harchovyh vyrobnyctv 
restorannogo gospodarstva i torgivli : zb. nauk. pr. — H. : HDUHT, 2017. — S. 91—
103. 
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Introduction. Immobilization of enzymes is one of the most promising methods 

for efficiency increasing of their usage, especially, stability, possibility of 
regeneration and reuse. However, the choice of the solid carrier and the method still 
stays the actual scientific task. Taking in account all advantages and disadvantages of 
current methods of enzymes immobilization, it was offered to incorporate enzymes in 
polymer micelles from modified chitosan.  

Materials and methods. Polysulfone membranes UF-PES-030H (Mіcrodyn 
Nadir, Germany) with cut-off 30 kDa were used for modification. α-Amylase from 
Bacillus subtilis (Fluka, Switzerland) was used as a model enzyme. Water-soluble 
starch, KI, and iodine (Miranda, Ukraine) were used for studying the α-amylase 
activity by visible spectroscopy. 

Low-viscous chitosan (Fluca, USA) was modified with palmitic (PA) and stearic 
(SA) acids in order to obtain amphiphilic derivatives, which will be capable of self-
assembling in micelles. Chemical structure of chitosan derivatives was confirmed by 
data, obtained from IR-spectroscopy analysis. 

α-Amylase was incorporated in micelles by shaking of 0.1 % chitosan 
derivatives solution and 5 mg/ml solution of α-amylase during 24 hours. Then, 
micelles were immobilized on the membrane surface by adsorption during 30 min 
(Fig.1). In some cases modified membranes were UV-irradiated during 3 min for 
micelles grafting. 

 
Fig.1. Schematic representation of membrane modification with enzymes 

incorporated in polymeric micelles. 
 
Results. Membranes, modified with micelles, were stable during 190 hours. So, 

the adsorption of these surfactants was very strong. This can be explained by the 
electrostatic interactions between positively-charged free amino groups of chitosan 
and negatively-charged polysulfone membrane surface. 
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The membranes biocatalytic activity was evaluated by the degree of starch 
conversion in permeate and retentate (Fig. 2). As can be seen, the highest index of 
starch conversion has unirradiated membrane, modified with micelles of chitosan-PA. 
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Fig.2. Degree of starch conversion at its initial concentration 0.03 % on 

polysulfone membranes with α-amylase, incorporated into polymeric micelles:  
1) chitosan-PA, unirradiated; 2) chitosan-PA, irradiated; 3) chitosan-SA, 

unirradiated;  
4) chitosan-SA, irradiated. 
Mass transfer coefficients, measured from the transport characteristics 

evaluation, are given in the table. 
Table. Starch mass transfer coefficients 

Mass transfer coefficient, m/s 
Membrane 

value error 
Kn/K0 

Unmodifie
d 

1,127∙10-5 1,535∙10-6 1,0 

Chitosan-
PA, 
unirradiated 

7,266∙10-5 7,387∙10-6 6,5 

Chitosan-
PA, irradiated 

3,631∙10-5 2,089∙10-6 3,2 

Chitosan-
SA, 
unirradiated 

5,297∙10-5 6,543∙10-6 4,7 

Chitosan-
SA, irradiated 

4,012∙10-5 9,019∙10-6 3,6 

 
Conclusion. It was established that modification of polysulfone membranes with 

polymeric micelles with incorporated α-amylase leads to starch mass transfer 
intensification in 3.0-6.5 times. It was also shown that the concentration polarization 
is significantly reduced in case of starch filtration through the modified membranes 
compared with unmodified ones. 
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Вступ. Дослідження ефективності видалення мікрокомпонентів природних 

вод в процесах мембранного опріснення  є актуальним завданням на сучасному 
етапі, оскільки наявний досвід практичного використання мембранних 
установок не дозволяє прогнозувати якість очищеної води відносно багатьох 
мікрокомпонентів в залежності від типу використовуваних мембран і складу 
вихідної води, в той час як по основних компонентах сольового складу 
(макрокомпонентах) це завдання практично вирішене.  

Матеріали і методи. Проведено систематичні дослідження процесу 
електродіалізу мангановмісних вод, а також процесів електродіалізного та 
зворотноосмотичного опріснення боровмісних та арсеновмісних вод з 
використанням різних типів іонообмінних, зворотноосмотичних та 
нанофільтраційних мембран. 

Результати. Встановлено, що видалення мікрокомпонентів мангану, бору, 
арсену в процесі електродіалізу до норм питного водопостачання вимагає більш 
глибокого знесолення води (≤ 0,2-0,3 г/дм3 ), ніж при традиційному опрісненні 
(≤ 1 г/дм3), що обумовлено як конкуруючим впливом макрокомпонентів на 
процес, так і низькими гранично-допустимими концентраціями мікроелементів 
у питній воді. Запропоновано здійснювати прогноз перспектив видалення 
методом електродіалізу до норм питного водопостачання мікрокомпонентів 
природних та стічних вод на основі аналізу кінетичних особливостей видалення 
мікроелементу із води в процесі електромембранного опріснення та величини 
його ГДК в питній воді. Встановлено, що при підвищенні концентрації 
мікроелементу (бору та арсену) у розчині коефіцієнт його затримки 
зворотноосмотичними та нанофільтраційними мембранами зростає, однак 
інтервал концентрацій, в якому вказане зростання спостерігається, для кожного 
компонента є індивідуальним і залежить від природи мембрани. Отримані 
закономірності відповідають капілярно-фільтраційній моделі механізму 
селективної проникності в процесі зворотного осмосу. 

Висновки. Результати роботи є основою для прогнозування якості 
опрісненої води за вмістом сполук Mn, B, As при опрісненні вод різного складу, 
а також науковим підґрунтям для розробки раціональних технологічних схем 
очищення вод, що містять вказані компоненти. Вказані результати можуть бути 
використані також для прогнозування перспектив видалення мембранними 
методами до норм питного водопостачання інших мікрокомпонентів природних 
та стічних вод. 

Література 
Мельник Л.О. Наукові засади видалення токсичних мікрокомпонентів мангану, 
бору, арсену в процесах мембранного опріснення. – Автореф. дис. докт. хім. 
наук.: 21.06.01 /Мельник Людмила Олексіївна. – К.: 2016. – 42 с.  
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Вступ. У процесі мембранного розділення різних речовин спостерігається 

падіння продуктивності через виникнення та поступове ущільнення шару осаду 
на поверхні фільтрувального елемента (ФЕ). Його частки блокують пори ФЕ 
(керамічної мембрани), що призводить до їх закупорки та необхідної подальшої 
регенерації мембрани. Тому визначення структурно-механічних характеристик 
осаду та його величину є актуальної проблемою при впровадженні мембранних 
технологій розділення. 

Матеріали і методи. Одним з таких важливих факторів є проникність 
осаду (як і ФЕ), що характеризується коефіцієнтом проникності. Шар осаду 
доцільно розглядати як пористе тіло з певними структурно-механічними 
параметрами. Залежність проникності від розміру пор осаду отримується з 
урахуванням законів Дарсі і Пуазейля. З проходженням процесу у часі діаметр 
пор осаду змінюється, що обумовлюється ущільнення осаду на поверхні 
фільтрувального елементу. В результаті прохідний перетин пори зменшується 
та виникає певна пластична деформація осаду по всій поверхні фільтрування.  

Результати. Зважаючи на вище сказане, авторами була розроблена 
методика для визначення проникності з урахуванням зміни діаметрів пор, 
властивостей та ущільнення шару осаду. Якщо розглядати осад як пористе 
«ідеалізоване» середовище, яке складається з частинок певного діаметру та 
форми (кульок) однорідних по всьому об’єму матеріалу, то використовуючи 
теорію Сліхтера, проникність також залежить від діаметру кульок осаду та 
коефіцієнту упаковки шару осаду. Схематично методика наведена нижче: 

 
1. Розроблення моделі (постановка задачі) при заданих умовах процесу, 

визначення структурно-механічних характеристик шару осаду 
 

2. Створення упаковки шару осаду (програмні пакети PLAST та Gid) 
 

3. Моделювання ущільнення осаду на поверхні фільтрувального елементу 
(програмні пакети PLAST та Gid) 

 
4. Оброблення результатів, визначення коефіцієнту проникності (з 

використанням закону Дарсі, рівняннь Хайгена-Пуазейля, Козені та теорії 
Сліхтера) 

 
Висновки. Розроблена методика визначення проникності шару осаду з 

врахуванням зміни розміру його часток та ущільнення (пластичну деформацію), 
що є важливим фактором часу ефективної роботи ФЕ (до подальшої 
регенерації), а також дозволяє прогнозувати падіння продуктивності 
фільтраційного обладнання. 
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27. Математичне моделювання масообміну в баромембранних процесах 
 

1Олександр Устінов, 1Володимир Захаров, 2Олександр Ободович 
1Національний університет харчових технологій, м. Київ 

2Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 
hokalextyr@gmail.com 

 
Вступ. Для визначення оптимальних режимів раціональної експлуатації 

мембран дослідженні явища концентраційної поляризації.  
Матеріали та методи. Розподіл концентрації розчиненої речовини в 

середовищі розчинника по висоті напірного каналу баромембранних апаратів 
визначено методом математичного моделювання. Напірні канали були 
представлені у вигляді прямокутної сітки із наперед заданим кроком. Умова 
стійкості розв’язків перевірялась за допомогою критерія Куранта. 

Результати та їх обговорення. Застосовуючи відповідні граничні умови, 
що характеризують фізичну сутність баромембранних процесів, а також 
чисельні методи розв’язку диференціальних рівнянь, отримано систему 
алгебраїчних кінетичних рівнянь, які дозволяють визначити розподіл 
концентрації розчиненої речовини по висоті напірних каналів, що практично 
неможливо зробити експериментально. Підставивши в них геометричні, фізичні 
та масообмінні характеристики реальних мембранних систем вдалось імітувати 
реальні процеси розділення. Встановлено, що за рахунок напівпроникних 
властивостей мембран, кількість розчиненої речовини біля її поверхні з часом 
зростає, тобто з’являється явище концентраційної поляризації. Залежно від 
тиску, характеристик мембрани та турбулізації потоку, величина 
концентраційної поляризації може перевищувати значення 10, що необхідно 
враховувати з метою унеможливлення утворення осаду на поверхні мембрани.  
Характер отриманих залежностей добре узгоджується з теоретичними основами 
мембранних процесів та дозволяє застосовувати запропонований алгоритм для 
попереднього аналізу явищ, що відбуваються в напірних каналах при 
розділенні складних багатокомпонентних рідких систем. 

Висновки. Встановлено, що рівень концентраційної поляризації в 
напірних каналах баромембранних апаратів при розділенні рідин харчової 
промисловості може перевищувати значення 10 і залежить від параметрів 
процесу. 

Література. 
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state filtration of suspensions in a dead-end channel, Theoretical Foundations of 
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2. Natwar S.R., Kundariya N., Sadistap S., Narain A. (2013), Mathematical 
modeling and simulation of concentration polarization layer in reverse osmosis 
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28. Дослідження режимів роботи мембранного апарату при концентрації 
каолінової суспензії 

 
Наталія Перекрест, Володимир Перекрест 

Донецький Національний Університет Економіки і Торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського 

Вступ. Перспективним методів переробки рідких харчових середовищ 
вважають мембранні методи, що дозволяють здійснювати глибоке очищення і 
фракціювання харчових рідин.  

Матеріали і методи. Мета -показати вплив змін умов протікання процесу 
фільтрації. Була вибрана фільтраційна установка мембранного типу, в якості 
середовища суспензія каоліну і мінялися такі параметри як швидкість потоку, 
тиск і температура продукту. 

Результати. На початку визначений вплив швидкості потоку на 
продуктивність апарату. Чим вища швидкість тим краща продуктивність. Ми 
зупинились на V=1м/с. Далі визначений вплив тиску в каналі. Максимальна 
продуктивність при Р = 0,26 МПа. Саме у цій точці досягається рівновага двох 
протидіючих чинників. Підвищення температури суспензіїї викликає зниження 
в'язкості води і, отже, зниження в'язкості суспензії, що сприяє утворенню 
фільтрату. Більш висока температура не доцільна із-за великих енерговитратах. 
Результати досліджень представлені на рисунку. 

 

 
Рис. Результати досліджень. 

 
Висновки. Таким чином оптимізація температури, тиску і швидкостей 

призводить до інтенсифікації мембранних процесів для конкретної речовини. 
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