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Наведені результати аналізу експериментальних досліджень щодо 

добування білкового концентрату з молочної сироватки методом 

теплової денатурації білкового концентрату. 
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Екологічне виробництво молочних продуктів є системою, що за-

безпечує комплексне використання цінних компонентів молока та 

зменшення (знешкодження) відходів. 

На даний час в розвитку молочної промисловості можна відмітити 

дві тенденції:  

1. Виробництво продукції, що відповідає традиційним технологіям 

та обладнанню (фермерські господарства, «кустарні» виробництва); 

2. Виробництво продукції з використанням комплексів механізації 

та модернізації в напрямку повної автоматизації керування технологі-

чним процесом (завод, об’єднання). 

Актуальність виявляється у розробці та організації екологічних 

систем переробки молока, які дозволять перейти до виробництва біо-

логічно та живильно повноцінних продуктів, в тому числі виконання 

індивідуальних замовлень з одночасним підвищенням рентабельності  

виробництва, зменшення відходів.  

Технологія екологічного виробництва молочних продуктів може 

включати:  

1-а підсистема – добування молочно-білкових продуктів (сир), яка 

включає, як елемент згортання білків, обробку згустку, формування та 

видалення сироватки за способом кислотної (термокислотної) або си-

чужної коагуляції. 

2-а підсистема – переробка побічних продуктів, наприклад сирова-

тки. 
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3-я підсистема – переробка відходів та очищення стічних вод. 

Однією з найголовніших концепцій екологічних виробництв є гли-

бина переробки сировини (молока, сироватки в цільовий продукт) [1]. 

Дана концепція може бути виконана за допомогою правильного вибо-

ру процесу та підтримання оптимальних параметрів, в тому числі опе-

ративного втручання в перебіг технологічного процесу у разі їх пору-

шення. Таким чином, екологічне виробництво повинне включати як 

допоміжну систему, крім лабораторії, контроль безпосередньо в ході 

технологічного процесу. 

Залишається невирішеним питання керування стадії перетворення 

молока в молочно-білковий продукт: згортання молока та виділення 

сироватки зі згустку, що пов’язана з процесами еволюції ферментів та 

мікроорганізмів, а також виділення сироваткових білків при переробці 

побічних продуктів (сироватки). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – дослідити параметри 

контролю процесів обробки молока при добуванні молочно-білкового 

концентрату;  

- дослідити окисно-відновні та кислотно-основні властивості тех-

нологій переробки молока на усіх стадіях процесу утворення молочно-

білкового концентрату  та встановити зв’язок між рН та Еh; 

- дослідити процеси обробки сироватки при добуванні сироватко-

білкового концентрату;  

- дослідити окисно-відновні властивості  та кислотно-основну рів-

новагу сироватки на всіх стадіях переробки з метою збільшення гли-

бини її переробки;  

- дослідити степінь очистки стічних вод молочного виробництва, 

залежно від вмісту в них молочної сироватки. 

Методи дослідження – аналіз існуючих технологій отримання мо-

лочно-білкового та сироватко-білкового концентратів, рН-метрія, теп-

лова денатурація, фізико-хімічні. 

Денатурація  сироваткового білка. 

Для проведення дослідів з добування білкового концентрату з мо-

лочної сироватки застосовували метод теплової денатурації білкового 

концентрату. Для забезпечення заданих параметрів технологічного 

процесу контроль проводився за допомогою універсального йономіру 

ЕВ-74. 

Сировиною екологічного виробництва, що розглядається, є цільне 

молоко, сироватка, допоміжні матеріали (CaCl2, Na2CO3, сичужний фе-

рмент, бактеріальні закваски). 

В результаті фазово-дисперсних та структурних перетворень під ді-

єю хімічних, теплових, біологічних факторів молоко як складна полі-
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дисперсна система розділяється на білковий концентрат (сир, казеїн) і 

фільтрат – молочну сироватку.  

Молочна сироватка – повноцінний побічний продукт у виробництві 

молочних продуктів, що складає 80-90% від об’єму усіх відходів. Вона 

містить 50% сухих речовин, включаючи 250 різних сполук, в тому чи-

слі азотисті мікро- і макросполуки (молочний жир, мінеральні солі, ла-

ктоза, вітаміни, ферменти, органічні кислоти). 

Амінокислотний склад сироваткових білків найбільш близький до 

амінокислотного складу м’язової тканини людини, а за вмістом неза-

мінних амінокислот та амінокислот з розгалуженим ланцюжком: валі-

ну, лейцину та ізолейцину він перебільшує усі інші білки тваринного 

та рослинного походження. Крім того, приблизно 14% білків молочної 

сироватки знаходяться у вигляді продуктів гідролізу (амінокислот, ди-, 

три- та поліпептидів), які  є ініціаторами травлення та беруть участь в 

синтезі багатьох біологічно активних речовин. 

Але, на жаль, сироватка розглядається технологами не як продукт, 

а як відхід виробництва та скидається в каналізацію.  

Також відомо, що скид сироватки на очисні споруди  призводить до 

порушення оптимальних умов функціонування мікрофлори активного 

мулу як за аеробних, так і анаеробних умов, і як результат – зниження 

ефекту очистки. 

У молочній сироватці багато молочнокислих бактерій, які викорис-

товуються при гемоферментативному та гетероферментативному бро-

дінні – Streptococcuslactis, палички роду  Lactobacillus Leuconostoc,  які 

є факультативними анаеробами [5]. 

Вуглеводи (лактоза та інші) можуть бути  трансформовані в молоч-

ну кислоту, оцтову кислоту, вуглекислий газ молочнокислими бактері-

ями, що є факультативними анаеробами і не пригнічуються присутніс-

тю у воді кисню. Відомо, що молочнокислі бактерії не здатні повністю 

мінералізувати білки, а тільки утворювати проміжні продукти. Тому 

молочну сироватку можна розглядати як біологічно активну рідину. 

На швидкість, вихід, направлення процесів, які відбуваються під ді-

єю молочнокислих бактерій, впливають температура, тиск, рН, відсут-

ність кисню, активатора і стимулятора та ряд інших параметрів. 

Слід відмітити, що важливим фактором, який визначає розвиток 

анаеробів (до них відносяться і молочнокислі бактерії) є окисно-

відновні умови середовища. Отже, систематизувавши параметри конт-

ролю для забезпечення нормального технологічного режиму, вважа-

ється необхідним встановити зв’язок між рН та Eh молочних продуктів 

в технології добування молочно-білкового концентрату на кожній ста-
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дії даного процесу.  

Існує декілька способів переробки молочної сироватки: теплові, ві-

дцентрові, консервація, біологічні, мембранні, а також їх комбінація. 

Найбільш поширеною є поєднання хімічного осадження з тепловою 

коагуляцією (денатурацією). Наприклад, при соляно-вапняному спосо-

бі до свіжої сироватки додають розчин соляної кислоти в суміші з вап-

няним молоком. Білки зсідаються і випадають в осад при їх відварю-

ванні. 

З точки зору найбільш відомих теорій, виділення білків забезпечу-

ється за рахунок структурних, дисперсних, фазових перетворень шля-

хом теплової денатурації, коагуляції, агрегації, внаслідок втрати елек-

тростатичного гідрато-адсорбційного фактору стійкості, утворення со-

льових мостиків при дії реагентів у ізоелектричної точки (та інші про-

цеси) з наступним їх розділенням. 

При взаємодії  колоїдних часточок сироваткових білків з реагента-

ми-електролітами, які можуть входити в склад їх структури, йонних 

груп, перераховані ефекти перетворення ускладнюються можливими 

процесами перезарядження, а також гідратації, що призводить до різ-

номанітності структурних дисперсних та фазових змін. Слід також 

враховувати продукти метаболізму молочнокислої мікрофлори, що 

практично не враховується при визначенні технологічних параметрів. 

Вважаємо за потрібне розглянути процеси перетворення  компоне-

нтів сироватки як біологічно активної рідини, що протікають в хіміч-

ній та біологічній окисно-відновлювальній системі.  

На першому етапі дослідження добували молочно-білковий конце-

нтрат. Біологічна рідина, що досліджувалась – свіже коров’яче молоко. 

Кислотно-основна рівновага водних систем (рН), зокрема молока та 

молочних продуктів, тісно пов’язана з окисно-відновною рівновагою 

(окисно-відновний потенціал, ОВП) водних систем, що позначається 

як Eh. 

Тому є необхідним встановити зв’язок між рН та Eh молочних про-

дуктів в технології добування молочно-білкового концентрату як умо-

ву контролю за технологічним процесом. 

Для об’єктів, що досліджуються, експериментально визначені зна-

чення рН та Eh, що характеризують зміну окисно-відновних та кислот-

но-основних умов становлять:  

- для молока, що нормалізоване за вмістом жиру: рН = 6.6,        

Eh = 0.180 В; 

- для пастеризованого молока:  рН = 6.6, Eh = 0.180 В; 

- для молока після сквашування:  рН = 4.2, Eh = -0.340 В; 

- після витримки зерна:  рН = 4.5, Eh = -0.100 В; 
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- після формування сирної маси для сироватки: рН = 4.0,            

Eh = -0.310 В. 

Після проведення досліджень окисно-відновних та кислотно-

основних властивостей, вважаємо за потрібне сформувати величини 

рН та Eh молока на усіх стадіях процесу утворення білкової маси. 

Результати проведених досліджень показали, що на стадії нормалі-

зації, пастеризації, молоко має слабко-кисло-окислювальне середови-

ще: рН = 6.6, Eh = +0.12 ÷ +0.18 В.   

На стадії сквашування, витримки зерна і для сироватки – кисле від-

новлювальне середовище: рН = 4.2 – 4.5, Eh = -0.1 ÷ -0.34 В. 

На другому етапі досліджень добували молочно-сироватковий біл-

ковий концентрат за технологіями, які були розглянуті при аналізі іс-

нуючих методів виділення сироватко-білкового концентрату з молоч-

ної сироватки з дотриманням технологічних параметрів: температури, 

дози реагенту, часу обробки, кислотності, рН.  Крім того, на різних 

етапах обробки сироватки контролювали значення окисно-відновного 

потенціалу – Еh. 

   Основні технології добування молочно-сироваткового білкового 

концентрату  представлені функціональними схемами, що наведені на 

рисунку 1. Вони є найбільш поширеними технологічними процесами  

виділення білкового концентрату з молочної сироватки, що були вияв-

лені при вивченні наукових праць різних фахових науковців, а також у 

результаті пошуку в пошуковому фонді патентної документації Дер-

жавного підприємства «Український інститут промислової власності» 

та інформаційній  базі Федерального інституту промислової власності.  

Розглядаючи функціональні схеми на рівні «типовий процес»  слід 

зауважити, що найбільш поширені технології включають наступні 

елементи:  

- нагрівання до 95
о
; – охолодження до 20

о
; – хімічне підкислення  

до рН= 4.2; – хімічне підлужнення до рН= 6.4-6.5; – дозування СаСІ2 

(1% від об’єму сироватки, що обробляється). 

Результати досліджень на кожному етапі добування сироватко-

білкового  концентрату наведені в таблиці  1. 
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Рисунок. Функціональні схеми виділення сироватко-білкового концентрату з молочної сироватки 
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Таблиця 1 

Технологічні процеси виділення білка з молочної сироватки за  

параметрами, що визначені та  отриманий ефект 
Методи виділен-

ня та технологія 

обробки 

Фізико-хімічний  

процес 

Зміна кислот-

но-основних 

та окисно-

відновлюва-

льних власти-

востей 

Ефект очистки 

Відповідно  

літературних 

даних, % 

Прак- 

тичні 

показ-

ники 

Термо-

коагуляція зі 

зміною реакції 

нагрівання 

 

 

Структурні перетво-

рення; (денатурація  

білків); втрата адсорб-

ційно-гідративного  

фактора; коагуляція, 

агрегація 
 

Інтенсифікація 

 Фазово-дисперсних  

перетворень за рахунок 

втрати агрегативних 

факторів стійкості  

виникнення міжмоле-

кулярно сольових  

мостиків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рН=4.6 

Еh= +160 

 

рH=4.5 

Еh= +70 

 

20-34% 

 

 

-//- 

 

 

Немає 

 

 

5% 

 

Додавання  

кислот 

 

 

 

 

 

 

рН=4.1 

Еh= +190 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

Немає 

 

 

 

 

 

 

 

лугів: 

- Na2CO3 

- NaOH 

- Ca(OH)2 

рН=11 

Еh= +100 

 

 

55% 

 

 

 

Немає 

 

 

 

коагулянтів: 

-кальцій хлорис-

тий CаCl2 

- доломіт 

 

рН=4.15 

Eh=180 

рН=5.5 

Еh= -20 

рН=6 

Еh= -60 

65% 

 

 

 

- 

 

Немає 

 

 

 

- 

 

- свіже молоко 

 

рН=4.3 

Еh= +170 

 

 

20% 

 

-кисла сироватка рН=4.2 

Еh= -70 

 

 

20% 

 

Са(ОН)2 

 

рH=11 

Еh= -80 

 50% 

 

- FeCl3 (після  

підлужнення) 

рН=5.5 

Еh= +50 

 50% 

 

- СaCl2+ 

+Na2HPO4+ 

+Н3РО4 

pH=3.9 

Eh= +110 

 

 Немає 
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продовження табл. 1 

- Na2CO3 після 

підкислення НСІ 

 рН=5 

Еh= +70 

 20-30% 

 

 

СаO+Al2O3+ 

H3PO4 

pH=4.35 Еh= 

+90 

  

Немає 

-Na2CO3 після 

підкислення  

молочною  

кислотою 

 

pH=4.8 

Еh=+110 

  

20-30% 

 

За результатами досліджень можна зробити висновки, що техноло-

гічні параметри добування сироватко-білкового концентрату, які рег-

ламентують відомі технології, не забезпечують очікуваний результат, а 

саме: процент виділення білку становить від 5 до  50%, а в більшості 

випадків – не спостерігається.  

Встановлено, що вагомий вплив на нормальний процес виділення 

сироватко-білкового концентрату має регулювання не тільки значення 

кислотно-основного показника,  параметрів температури та часу, як 

пропонується у відомих літературних джерелах, а й контроль значення 

ОВП середовища, що досліджується. Тому можна вважати, що це пи-

тання потребує додаткового вивчення. 

На третьому етапі  досліджень було проведено ряд експериментів з 

метою порівняння ефекту очистки стічних вод молочного виробницт-

ва: концентрованих (містять цільну молочну сироватку)  та слабкокон-

центрованих (не містять сироватки чи містять оброблену сироватку, з 

якої максимально виділений білковий концентрат). 

Досліджувались реальні стічні води молочно-виробничого цеху. 

Застосовувалися  фізико-хімічні методи  очистки стічних вод –  послі-

довна коагуляція ферум (ІІІ) хлоридом, додавання окисника пероксиду 

водню (реакція Фентона), вапнування  та флокуляція.  

Експеримент 1. Досліджується слабкоконцентрована стічна вода, 

що не містить молочної сироватки (утворилась після миття технологі-

чного обладнання, ємностей, посуду), – каламутна світло-біло-

сіруватого кольору. 

Експерименти представлено в табличній формі. 
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Таблиця 2 

VCВвих = 100 мл;  рНвих = 5,2, Еhвих= +135 мВ, ХПКвих. =1240 мг/л 
Реагент рН, Еh Наявність ефекту очистки 

10% FeCl3, 0,2 мл 

10 хв перемішув. 

+Н2О2,  0,5 мл 

30 хв.пермішув. 

4.2 

 

2.5, Еh=+560 

Однорідна жовтуватого кольору ка-

ламутна рідина, 

більш насичений колір, +/- 

10% Сa(OH)2, 

0,2 мл 

+0,35 

 

8.6 

11.4, Еh=+40 

 

+ 

Флокулянт 

AN 913 SH 

 + 

Фільтрування  Фільтрат прозорий, безколірний.  

ХПК=320 мг/л, + 

 

Експеримент 2. Досліджується сильноконцентрована стічна вода, 

що містить цільну молочну сироватку (утворилась після миття техно-

логічного обладнання, ємностей, посуду та скиду цільної сироватки), – 

дуже каламутна світло-жовтого кольору з характерним запахом, в шарі 

рідини містяться дрібні часточки. 

 Таблиця 3 

VСВвих = 100 мл; рНвих. = 4,2, Еhвих. = +100 мВ, ХПКвих. = 46800 мг/л 
Реагент рН, Еh Наявність ефекту очистки 

10% FeCl3, 0,2 мл 

10 хв. перемішув. 

+Н2О2, 0,5 мл 

30 хв. пермішув. 

3.8 

 

2.2, Еh=+480 

Однорідна жовто-лимонного кольору 

каламутна рідина, практично не від-

різняється від вихідної,  

- 

10% Сa(OH)2, 

0,2 мл 

+0,55 

 

8.6 

11.4, Еh=+20 

 

+ 

Флокулянт 

AN 913 SH 

  

+/- 

Фільтрування  Фільтрат каламутний, жовтого 

кольору.  ХПК=35600мг/л, - 

     

Результати експериментів 1 та 2 вказують на те, що стічні води мо-

лочного виробництва, які містять цільну сироватку, є висококонцент-

рованими. Степінь очистки при застосуванні однакової технології 

складає: для СВ, що не містять сироватку – 74,2%, для СВ, що містять 

сироватку – 24%. Отже, ефект очистки стічних вод, що містять сирова-

тку, недостатній. З метою зменшення навантаження на очисні споруди 

молочних виробництв більш доцільним є направлення молочної сиро-
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ватки на переробку для вилучення компонентів,  які мають біологічну 

та харчову цінність, а не скидання  її на очисні споруди. 

Також, результати експериментів вказують на те, що при очистці 

висококонцентрованих СВ збільшується витрата реагентів: вапна, що 

регулює показник рН середовища – на 30% та перекису водню, що ре-

гулює показник ОВП середовища – на 15%, що, в свою чергу, призво-

дить до збільшення фінансових витрат.  

ВИСНОВКИ 

- Технологічне отримання  молочно-білкового  концентрату при 

переробці молока складається з кількох стадій, які в сукупності утво-

рюють цілісну систему, що потребує контролю. 

- Систематизувавши параметри контролю для забезпечення норма-

льного технологічного режиму, вважається за потрібне встановити 

зв’язок між рН та Eh молочних продуктів в технології добування мо-

лочно-білкового концентрату на кожній стадії даного процесу. 

- На стадії нормалізації, пастеризації, молоко має слабко-кисло-

окислювальне середовище: рН = 6.6, Eh = +0.12 ÷ +0.18 В; на стадії 

сквашування, витримки зерна і для сироватки – кисле відновлювальне 

середовище: рН = 4.2 - 4.5, Eh = -0.1 ÷ -0.34 В. 

- Технологічні параметри добування сироватко-білкового концент-

рату, які регламентують відомі наукові методи  не забезпечують очіку-

ваний результат, а саме: процент виділення білку становить від 5 до  

50%, а в більшості випадків – не спостерігається. 

- Вагомий вплив на нормальний процес виділення сироватко-

білкового концентрату має регулювання не тільки значення кислотно-

основного показника,  параметрів температури та часу, як пропонуєть-

ся у відомих літературних джерелах, а й контроль значення ОВП сере-

довища, що досліджується. Тому можна вважати, що це питання пот-

ребує додаткових досліджень. 

- Ефект очистки стічних вод, що містять сироватку недостатній. 

Степінь очистки при застосуванні однакової технології: для СВ, що не 

містять сироватку – 74,2%, для СВ, що містять сироватку – 24%.   

- Встановлено, що при очистці висококонцентрованих СВ збільшу-

ється витрата реагентів: вапна, що регулює показник рН середовища – 

на 30% та перекису водню, що регулює показник ОВП середовища – 

на 15%, що в свою чергу призводить до збільшення фінансових витрат. 

- З метою зменшення навантаження на очисні споруди молочних 

виробництв більш доцільним є направлення молочної сироватки на пе-

реробку для вилучення компонентів,  які мають біологічну та харчову 

цінність, а не скидання  її на очисні споруди. 

Для забезпечення роботи молочних виробництв, як екологічно чис-
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тих, необхідно розробляти такі технологічні процеси добування моло-

чно-білкових концентратів, які будуть забезпечувати замкнуте вироб-

ництво, що включає в себе не тільки виготовлення основних  видів 

продукції, а й переробку відходів в продукт чи технологічну сировину 

для інших виробництв. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ pH и Еh В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

ТЕХНОЛОГИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОЧНО-СЫВОРОТОЧНЫХ 

БЕЛКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

 

Приведены результаты анализа экспериментальных исследований 

по добыванию белкового концентрата из молочной сыворотки ме-

тодом тепловой денатурации белкового концентрата. 
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