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СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ  

МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Наведено результати досліджень складу і властивостей стічних вод підп-

риємств молокопереробної промисловості: сирзаводів, міськмолзаводів, 

маслозаводів, молочноконсервних комбінатів. Зроблений висновок про 

зростання концентрацій забруднень стічних вод внаслідок скорочення 

витрат води, застосовуваної на виробництві. 
Ключові слова: молокопереробні підприємства, стічні води, концентрації 
забруднень стічних вод. 

 

Приведены результаты исследований состава и свойств сточных вод 

предприятий молокоперерабатывающей промышленности: сырзаводов, 

гормолзаводов, маслозаводов, молочноконсервных комбинатов. Сделан 

вывод об увеличении концентраций загрязнений сточных вод вследст-

вие сокращения расходов воды, используемой на производстве. 
Ключевые слова: молокоперерабатывающие предприятия, сточные во-

ды, концентрации загрязнений сточных вод. 

 

The results of studies of the composition and properties of the waste waters of 

dairy industry: cheese, milk, butter and condensed milk factory. It is 

concluded that increased concentrations of pollutants due to wastewater to 

reduce the quantity of water used in production. 

Keywords: milk processing enterprises, wastewater, waste water pollution 

concentrations. 

 

Дослідження складу і властивостей стічних вод промислових підпри-

ємств вимагає проведення тривалих і дорогих натурних досліджень, 

пов’язаних із виконанням значної кількості хімічних аналізів. Особливо 

складна ситуація складається тоді, коли самого підприємства ще не існує, а 

будь-які дані, що характеризують склад і властивості його стічних вод, відсу-

тні. У таких випадках для розрахунку очисних споруд за основу беруться да-

ні для подібних підприємств із аналогічною технологією виробництва. 

Зокрема, розрахунок споруд для очистки стічних вод молокоперероб-

них підприємств зазвичай здійснюють на основі даних, наведених у «До-

віднику проектувальника…» [1]. Однак за тридцять років, що пройшли з 

часу його видання, у молокопереробній галузі відбулися значні технологічні 
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зміни. З’явилися сучасні підприємства, що випускають нові види молочної 

продукції, здійснюються заходи із скорочення використання води у виробни-

цтві, розширяється асортимент продукції, що випускається, внаслідок чого 

іноді практично неможливо віднести конкретне підприємство до одного із 

типів (таблиця 1), вказаних у «Довіднику проектувальника…». Усе це приз-

вело до зміни складу і властивостей утворюваних стічних вод підприємств 

молокопереробної промисловості, що необхідно враховувати при виконанні 

розрахунків очисних споруд. 

Таблиця 1 

Характеристика стічних вод підприємств молокопереробної  

промисловості [1] 

Показники, мг/дм
3
 

Значення показників для заводів 

міських мо-

лочних 

сухого і згущеного 

молока 
сироробних 

Завислі речовини 350 350 500 

     ХПК 1400 1200 3000 

     БПКповн  1200 1000 2400 

Азот загальний 60 50 90 

Фосфор 

Жири 

Сухий залишок 

8 

До 100 

1500 

7 

До 100 

1100 

16 

До 100 

3000 
Примітки: 1. Характеристику стічних вод маслозаводів і виробництва замінників ці-

льного молока орієнтовно допускається приймати за даними для заводів сухого і згу-

щеного молока, а виробництва казеїну і сметанно-сирної продукції – за даними для 

сироробних заводів. 

2. Концентрація жирів у стічних водах цехів, що випускають високожирну продукцію 

(масло, вершки, сметану), складає 200-400 мг/дм3. 
 

У галузевій науково-дослідній лабораторії очистки стічних вод агропро-

мислового комплексу (ГНДЛ ОСВ), яка функціонує при кафедрі водовідве-

дення, теплогазопостачання та вентиляції НУВГП із 1981 року, запропонова-

ні, досліджені і впроваджені у виробництво нові сучасні споруди і технології 

очистки стічних вод підприємств молочної промисловості. Це, зокрема, тех-

нологія біологічної очистки стічних вод підприємств молочної промисловості 

в шахтних аеротенках, технологія біологічної очистки стічних вод підпри-

ємств молочної промисловості в анаеробних реакторах-освітлювачах, техно-

логія біологічної очистки підприємств молочної промисловості на біофільт-

рах із рухомим завантаженням із пінополістиролу та інші [2]. У ході вироб-

ничої перевірки розроблених технологій, а також у процесі планового обсте-

ження більш ніж 100 підприємств молочної промисловості України ГНДЛ 

ОСВ накопичений значний фактичний матеріал, що стосується складу і 
властивостей стічних вод різноманітних підприємств молочної промис-
ловості. 
Зокрема, у табл. 2 наведені показники забруднення стічних вод декількох 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

61 

молокопереробних підприємств, що випускають тверді і плавлені сири. 

Таблиця 2 

Характеристика стічних вод молокопереробних підприємств, 

що випускають тверді та плавлені сири 

Показники 

забруднення 

стічних 

вод 

Значення показників забруднення стічних вод для деяких 

підприємств, що випускають сири 

тверді плавлені 

рН 
4,18-6,37 

5,56 

4,0-6,0 

5,4 

5,5-9,08 

6,98 

6,8-7,2 

7,0 

Завислі речо-

вини, мг/дм
3
 

248-867 

493 

273-634 

396 

214-613 

385 

255-1884 

634 

ХПК, мг/дм
3
 

910-6664 

4116 

2222-6370 

3721 

1133-4860 

2242 

720-3480 

1528 

БПКповн, 

мг/дм
3
 

760-4508 

3547 
- - 

418-1960 

982 

БПК5, мг/дм
3
 

590-3925 

3335 

1333-3680 

2141 

506-2840 

1428 

390-1330 

699 

Жири, мг/дм
3
 

32-146 

66 
- 

180-375 

276 
- 

Азот амо-

нійний, 

мг/дм
3
 

5,8-8,8 

7,2 

14,0-30,2 

22,6 

0-18 

4,3 

9,2-15,7 

12,4 

Нітрити (N), 

мг/дм
3
 

Відс. - 
0-5,7 

0,6 
- 

Нітрати (N), 

мг/дм
3
 

29,4-37 

33,2 
- 

0-0,9 

0,1 
- 

Фосфати (Р), 

мг/дм
3
 

49-295 

210 
- 

26-45 

37 
- 

 

Стічні води підприємств із виробництва твердих сирів мають слабко 

кислу або близьку до неї реакцію середовища рН, дещо вищі, ніж вказано у 

таблиці 1, значення ХПК, БПКповн та БПК5, низький вміст амонійного азоту. 

Однак вміст фосфатів є досить значним, що зумовлюється застосуванням 

миючих засобів. Встановлена аналітична залежність між значеннями ХПК та 

БПК5 стічних вод наведена на рис. 1 і у табл. 3.  
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Рис. 1. Графік залежності між БПК5 та ХПК стічних вод сирзаводів 

 

Таблиця 3 

Аналітичні залежності між концентраціями забруднень стічних вод деяких 

підприємств молокопереробної промисловості 

Назва підприємства Аналітична залежність R
2
 

Сирзавод 
3

5 /,18636,0 дммгХПКБПК +=  0,88 

Сирзавод 
3/,8,0 дммгХПКБПК повн =  [3] 

Сирзавод 
3

5 /,407,0 дммгБПКБПК повн +=  [3] 

Маслозавод  
3/,3083,0 дммгХПКБПК повн +=  0,94 

Маслозавод 
3/,183165,0 дммгХПКЗР +=  0,38 

Міськмолзавод 
3/,33867,0 дммгХПКБПК повн −=  [3] 

Міськмолзавод 
3

5 /,91042,0 дммгХПКБПК +=  0,71 

Міськмолзавод 
3/,2660255,0 дммгХПКЗР +=  0,19 

 

Дослідження процесу відстоювання стічних вод виробництва плавлених 

сирів показало, що одночасно із зменшенням концентрацій завислих речовин 

спостерігається зменшення ХПК стічних вод із 720-3480 до 410-1020 мг/дм
3
 

(у середньому – на 56,6%), БПКповн – із 418-1960 до 391-964 мг/дм
3
 (у серед-

ньому – на 34,2%), БПК5 – із 390-1330 до 311-804 мг/дм
3
 (у середньому – на 
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33,4%). 

На рис. 2 наведена залежність між концентрацією завислих речовин і 

ХПК стічних вод маслозаводу. Однак, значення R
2
 для даної залежності ста-

новить 0,38, а значення R
2
 для аналогічної залежності, отриманої для стічних 

вод міськмолзаводу (див. табл. 3) складає лише 0,19. Тому можна лише стве-

рджувати, що концентрації завислих речовин для більшості підприємств мо-

локопереробної промисловості становлять приблизно 15-25% від величини 

ХПК, що повністю узгоджується із висновками, зробленими у [3, 4]. 

 

 
 

Рис. 2. Графік залежності між концентраціями завислих речовин 

і ХПК стічних вод маслозаводів 
 

Як видно із даних, наведених у табл. 4, концентрації органічних забруд-

нень стічних вод маслозаводів, міськмолзаводів та молочно-консервних 

комбінатів, виражені в одиницях ХПК, БПКповн та БПК5, зазвичай також пе-

ревищують значення, наведені у табл. 1. Очевидно, що не дивлячись на ско-

рочення втрат сировини внаслідок застосування нових технологій, на моло-

копереробних підприємствах відбувається суттєве зменшення кількості води, 

яка використовується при митті  цистерн і фляг для перевезення молока, а та-

кож при очищенні та митті технологічного обладнання та трубопроводів, лік-

відації розливів і витоків, прибирання приміщень тощо, що і зумовлює зрос-

тання концентрацій забруднень стічних вод. Згідно даних, наведених у [1], 

питома кількість стічних вод, що утворювалися на підприємствах вітчизняної 

молокопереробної промисловості, станом на 1981 рік складала 1,6-5,5 м
3
 у 

розрахунку на 1 тону перероблюваного молока, у той час як за даними Світо-
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вого Банку вона нині становить 1-2 м
3
/т [5], а за мету ставиться скорочення 

витрат утворюваних стічних вод до 1 м
3
/т перероблюваного молока. Для мо-

локопереробних підприємств Великої Британії встановлене зменшення пито-

мої витрати використовуваної води з 5,8 до 0,6 м
3
/т перероблюваного молока 

при збільшенні річної продуктивності підприємств від 80 до 520 тис. т моло-

ка у рік [7, 8]. На одному із молокопереробних підприємств у Польщі відмі-

чене зростання БПК5 очищуваних стічних вод із 1703 мг/дм
3
 у 2000 році до 

2582 мг/дм
3
 у 2010 році, або у 1,5 рази [9].  

Таблиця 4 

Характеристика стічних вод маслозаводів, міськмолзаводів та  

молочно-консервних комбінатів 

Показники 

забруднення 

стічних 

вод 

Значення показників забруднення стічних вод  

масло-

заводів 
міськмолзаводів 

молочно-

консервних 

комбінатів 

рН 5,9 
6,13-11,92 

9,0 

4,4-8,6 

6,4 
- 

Завислі речо-

вини, мг/дм
3
 

2860 
30-1204 

366 

494-3069 

902 
448-602 

ХПК, мг/дм
3
 5304 

164-10547 

2569 

687-10270 

5650 
1100-2210 

БПКповн, 

мг/дм
3
 

- - - 920-1870 

БПК5, мг/дм
3
 3126 

115-6245 

1723 

410-5893 

3559 
890-1440 

Жири, мг/дм
3
 - 

18-131 

82 
- - 

Азот амо-

нійний, 

мг/дм
3
 

9,11 
0,8-50 

12,5 

95-262 

113 
25-39 

Нітрити (N), 

мг/дм
3
 

2,23 - Відс. Відс. 

Нітрати (N), 

мг/дм
3
 

56,3 - Відс. Відс. 

Фосфати (Р), 

мг/дм
3
 

- 
2,2-39 

13 
- - 
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Підвищені концентрації забруднень характерні також і для стічних вод  

підприємств молокопереробної промисловості нового профілю. Зокрема, сті-

чні води підприємства з випуску згущеної молочної сироватки характеризу-

ють наступні показники: рН 6-9; завислі речовини – 2264 мг/дм
3
; ХПК –   

1736 мг/дм
3
; БПК5 – 1447 мг/дм

3
; азот загальний – 48,3 мг/дм

3
; фосфати –    

6,8 мг/дм
3
; жири – 62,4 мг/дм

3
. Концентрації завислих речовин у стічних во-

дах виробництва морозива можуть досягати 8000 мг/дм
3
; ХПК – 6000 мг/дм

3
; 

БПКповн – 4400 мг/дм
3
; жирів – 2500 мг/дм

3
; амонійного азоту – 12 мг/дм

3
; за-

гального фосфору – 30 мг/дм
3
; СПАР – 2 мг/дм

3
. Показник рН цієї категорії 

стічних вод становить 6,0-11,0 [5]. 

Попадання у стічні води сироватки зумовлює зростання ХПК і БПК стіч-

них вод, вмісту у них жиру та сполук азоту, спричиняє зменшення рН. Спри-

яє зменшенню рН стічних вод і їх перебування в анаеробних умовах, внаслі-

док чого відбувається молочнокисле бродіння лактози [10]. Ці обставини зу-

мовлюють як погіршання наступної аеробної очистки стічних вод молокопе-

реробних підприємств активним мулом, так і значні труднощі у здійсненні 

процесів метанового бродіння при застосуванні анаеробних технологій очис-

тки стічних вод.  

Слід, однак, відмітити, що застосування сучасних CIP (Cleaning in Place) 

технологій миття обладнання, що пов’язане із значним використанням луж-

них реагентів, може спричиняти також зростання рН стічних вод аж до 11 в 

окремі години роботи молокопереробних підприємств. Зокрема, використан-

ня каустичної соди при виробництві молока і йогуртів становить 0,2-0,9, си-

рів – 0,4-5,4, а морозива – 0,5-4,5 кг/т перероблюваного молока [6]. Досить 

високий вміст нітратів у стічних водах зумовлюється застосуванням азотної 

кислоти у кількостях 0,1-3,8 кг/т. У стічні води також попадають залишки за-

собів для дезінфекції, які використовуються у кількості 0,01-0,34 кг/т переро-

блюваного молока, засоби для стабілізації молока, залишки бактеріальних за-

квасок і ферментних препаратів. 

Висновки: 

1.  Склад стічних вод молокопереробних підприємств залежить від виду про-

дукції, що випускається, технологічного рівня і продуктивності підпри-

ємств, кількості використовуваної води, способу переробки сироватки, за-

стосовуваних засобів миття і дезінфекції обладнання, трубопроводів та 

приміщень. 

2.  Стічні води молокопереробних підприємств висококонцентровані за вміс-

том завислих речовин, жирів і забруднень, окислюваних біохімічним і хі-

мічним шляхом, мають низький вміст амонійного азоту і підвищений 

вміст нітратів та фосфатів. Показник рН стічних вод може коливатися у 

значних межах 4-11. 

3.  Аналіз результатів власних досліджень і літературних даних показує, що 

внаслідок скорочення питомих витрат води у розрахунку на 1 т перероб-
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люваного молока в останні роки спостерігається зростання концентрацій 

забруднюючих речовин у стічних водах молокопереробних підприємств. 

Слід очікувати, що концентрації забруднень стічних вод молокоперероб-

них підприємств зростатимуть із збільшенням кількості перероблюваного 

на підприємстві молока. Концентрації забруднень стічних вод діючих мо-

локопереробних підприємств перевищують відповідні концентрації за-

бруднень стічних вод, що наведені у вітчизняній довідковій літературі. 

4.  Для успішного здійснення аеробної біологічної очистки стічних вод мо-

локопереробних підприємств активним мулом період перебування не-

очищених стічних вод в анаеробних умовах повинен бути як найкорот-

шим. Якнайшвидше здійснення аерації стічних вод сприятиме запобіган-

ню молочнокислого бродіння лактози, зменшенню рН і тим самим ство-

ренню сприятливих умов для аеробної біологічної очистки стічних вод. 
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