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Молочна сироватка – побічний продукт, що утворюється при виробництві молочних 

продуктів. Сироватка на 93% складається з води і на 7% із сухих речовин. Основний об’єм 

сухих речовин сироватки складає лактоза (приблизно 70%), крім того, вона містить азотисті, 

мікро- і макросполуки, молочний жир, мінеральні солі, вітаміни, ферменти, органічні кислоти. 

В Україні виробляється 11,4 млн тонн молока і молочних продуктів протягом року. При цьому 

обсяг молочної сироватки, що утворюється, - 10,26 млн тонн. 

Проблеми утилізації молочної сироватки займають чільне місце в процесі діяльності 

молокозаводів. Вона містить велику кількість органічних речовин, значення ХСК сироватки 

коливається в межах 50-55 г/л. У відповідності до «Правил приймання стічних вод 

підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України», стічні 

води молокозаводів мають бути попередньо очищені на території підприємства перед скидом 

до міської каналізації. Проте наразі в Україні основним способом утилізації молочної 

сироватки залишається скидання стічних вод молокозаводів у міську каналізацію без 

попереднього очищення або навіть несанкціонований вилив у грунт. 

На сьогоднішній день основним способом попереднього очищення таких стічних вод є 

аеробно-анаеробне біологічне очищення з анаеробним очищенням на першій стадії і аеробним 

на другій. Проте цей метод має низку недоліків, основними з яких є високі експлуатаційні 

витрати на забезпечення аерації у аеротенках та на споруди по утилізації осадів, крім того, 

споруди аеробного очищення займають великі площі. 
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Тому ми пропонуємо якісно новий підхід до вирішення цієї проблеми – застосування 

анаеробної технології очищення із отриманням суміші газів з високим вмістом водню шляхом 

анаеробної темнової ферментації. 

Метою нашої роботи є пошук оптимальних умов для максимальної ефективності 

процесу анаеробної темнової ферментації молочної сироватки з одночасним отриманням 

водню. 

Вихід водню у процесі анаеробної темнової ферментації варіює залежно від складу 

поживного середовища, інокуляту та умов ферментації [1].  

У роботі був здійснений пошук оптимального інокуляту для максимального утворення 

водню в анаеробних умовах. 

Було встановлено, що максимальне утворення водню (2,6 моль Н2/моль спожитої 

лактози) відбувалося при культивуванні асоціації, отриманої з екскрементів великої рогатої 

худоби. 

Результати досліджень можуть бути використані для інтенсифікації анаеробної 

темнової ферментації сироватки з отриманням водню. Майбутні дослідження будуть 

спрямовані на пошук оптимальних умов ведення процесу. 
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