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Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Останнім часом широке розповсюдження отримали мембранні методи 

розділення харчових сумішей, що відрізняються простотою технологічного 

оформлення і економічною ефективністю. 

Мембранна фільтрація забезпечує поділ різних компонентів в потоці на 

основі розміру і форми мікрочастинок. Чим краще фільтрація, тим вище якість і 

більше вихід готового продукту. 

З метою освітлення, стабілізації і концентрування соків, безалкогольних 

напоїв і вин використовують процеси зворотного осмосу, ультрафільтрації та 

електродіаліз. Мембранні процеси особливо доцільно використовувати у 

випадках, коли суміш, що розділяється містить лабільні речовини. Такими є 

рідкі харчові середовища, наприклад, соки, екстракти, білкові розчини і т.д. 

Розробка мембранних процесів їх поділу дає можливість створювати 

принципово нові технологічні схеми і устаткування, для комплексної 

переробки рослинної сировини, знизити забруднення навколишнього 

середовища за рахунок застосування безвідходних технологій, а також 

отримувати харчові продукти з новими функціональними властивостями і 

високою харчовою цінністю. Мембранні процеси в технології виробництва 

фруктових соків в даний час використовуються в основному для їх освітлення і 

концентрування. Свіжовіджатий плодовий сік являє собою складну колоїдну 

систему, утворену частинками рослинної тканини, нерозчинними у воді. Крім 

частинок плодової тканини і м'якоті, соки містять дріжджові клітини, баластні 

домішки, які є причиною утворення осаду. 

З появою сучасних високопродуктивних синтетичних мембран стало 

можливим ефективно освітлювати сік максимально повно зберігаючи цінні 

компоненти соку. 

Найбільш широко впроваджується ультрафільтрація, для якої промислові 

установки випускаються багатьма фірмами. 

Ультрафільтрація застосовується при виробництві освітлених 

концентрованих яблучних соків. При цьому ультрафільтрація замінює не тільки 

сепаратор і пластинчастий фільтрпресс, але і обробку речовинами, що 

освітлюють. 

На відміну від мікрофільтрації ультрафільтраційна обробка соків, пива, 

вин та інших харчових середовищ дозволяє усувати з них не тільки нерозчинні, 

але і розчинні речовини, зокрема, пектин, крохмаль, білки, конденсовані форми 

поліфенолів. Ультрафільтраційне освітлення соків більш повне і ефективне, 

тому знаходить широке застосування в промисловості для освітлення і 
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стабілізації якості яблучного, виноградного, вишневого, лимонного, 

апельсинового і інших соків. Під час ультрафільтрації з яблучного соку 

видаляється 19…32% пектинових, 9,5…18,4% білкових з'єднань, 38,5…45% 

колоїдів. Видалення з яблучного соку високомолекулярних речовин в певних 

кількостях дозволяє отримувати освітлений сік з високими органолептичними 

та харчовими якостями. 

Після ультрафільтрації соків залишається деяка кількість осаду, що 

містить вичавки і частина соку, але їх зміст дуже незначний в порівнянні з 

кількостями, які отримуються при класичному процесі обробки. Так, на 1 т соку 

при класичному процесі утворюється 468 дм
3
 осаду, а при 

ультрафільтраційному освітленні – тільки 25 дм
3
. Порівняння якості готової 

продукції, отриманої при цих двох процесах обробки, дає можливість 

стверджувати, що при ультрафільтрації вміст корисних речовин в освітленому 

соку підвищується в середньому на 10%. Прозорість освітленого соку 

збільшується більш ніж в 10 разів. Важливим позитивним фактором 

ультрафільтраційного освітлення є і те, що мінеральний склад освітленого соку 

багатший порівняно з виготовленим за традиційною технологією. 

Ультрафільтраційні мембрани, затримуючи колоїди, пропускають всі 

цінні компоненти соків – цукру, органічні кислоти, мінеральні речовини, 

розчинні вітаміни і амінокислоти, тому харчова і біологічна цінність соку не 

знижується. 

Вченими досліджувалася залежність ступеня освітлення яблучного соку 

(після проціджування і сепарування) на ультрафільтраційних мембранах від 

діаметра пор мембран. Отримані дані свідчать про те, що мембрани з порами 

діаметром 0,025-0,045 мкм забезпечують високий ступінь видалення колоїдних 

речовин при збереженні в соку вихідних кількостей цукрів, вітамінів та інших 

цінних розчинних речовин. Мембрани з більшими порами не забезпечують 

необхідного ступеня освітлення, з більш дрібними – володіють низькою 

пропускною здатністю. 

Проведені дослідження і наявний досвід показують, що ультрафільтрація 

є економічним ефективним способом освітлення, які мають значні переваги 

перед традиційними способами. Однак соки повинні бути добре підготовлені. 

Спеціальні дослідження по визначенню впливу попередньої підготовки соку на 

швидкість і фільтруючу здатність мембранних ультрафільтраційних установок 

під час обробки яблучного соку показали, що найбільш ефективна обробка 

ферментами з подальшою сепарацією. Додаткове освітлення яблучного соку 

желатином перед ультрафільтрацією практично неефективне. 

На практиці яблучний сік найчастіше перед ультрафільтрацією 

обробляють ферментами і сепарують або фільтрують залежно від 

використовуваного типу ультрафільтраційної установки. 

Мембранна ультрафільтрація практично не змінює кількісного вмісту 

спирту, цукру, летючих кислот, мінеральних речовин, а також кислотність і рН 

середовища. У той же час знижується вміст таких компонентів, як фенольні і 

азотисті речовини, що призводить до стабільності соків вин до білкових, 

оборотним і необоротних колоїдних помутнінь. 


