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ІІанофільтрація — це баромембранний процес, який широко застосовується у 
різних галузях народного господарства, зокрема і у харчовій промисловості. Він, 
в порівнянні зі зворотним осмосом, характеризується більш високою продуктив-
ністю, меншими енерговитратами і, до того ж, дозволяє відділяти одновалентні 
іони від полівалентних та високомолекулярних сполук. Однак, неминучим яви-
щем є забруднення мембран в процесі розділення рідких середовищ. :цс призво-
дить до зростання опору масоперепосу мембрани І, як наслідок, до зщження її 
питомої продуктивності. Причиною цього, в більшості випадків, є концентрацій-
на поляризація, адсорбцій, гелеуч ворення, закупорювання або перекривання пор. 
Б науково — технічній літературі не приводяться дані, щодо ьеличипи опору ма-
сопереносу нанофільтраційної мембрани ОПМН-П (ЗАТ НТЦ «Владіпор», Росія) 
після розділення молочної сироватки, що 
сліджень у цьому напрямку. 

Експерименти проводились на лаборато 
ефективною площею мембрани 4,3 
20±3 °С. Робочий тиск — 2,5 МПа, В експеї 
сироватку, отриману на молочно 
лочного. Для відділення зали 
дньо пропускали через мікрофіл: 

На основі проведених досліджі 
нанофільтраційної мембр 

по >ує ттрове. еціальних до-

розміром) 
всіаі'с 

(З 

схановці №Й№«8ТОЧНОГО типу з 
пература розчинів становила 
тах використовували молочну 

при виробництві сиру кисломо-
та казеїнового пилу її попере-

ор 5 лікм. 
о, що опір масопереносу нової 

Ц «Владіпор, Росія») при тиску 

2,5 МПа становить Я т = 4,7-Ю13 м"1, однак цей показник зростає в 6,25 рази після 
розділення молочної сироватки і загальний опір масопереносу досягає значення 
Я, = 29,4-1013 м"1. Механічне очищення поверхні мембрани, хоч і відновлює в 
значній мірі питому продуктивність, але призводить до швидкого псування мем-
брани. Перспективним у цьому направленні є вивчення процесу регенерації на-
нофільтраційних мембран після розділення молочної сироватки за допомогою 
хімічних реагентів. 


