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Περ ίληψη

Η βιομηχανία τροφίμων παρασκευάζει προϊόντα

προοριζόμενα για τη διατροφ ή , με

παραγωγικές δια δικασίες που συχνά υποβαθμίζουν την ποιότητα και ανεβάζουν το

κό στος παραγωγής του προϊόντος

λόγω του ότι

είναι ενεργοβόρες

θερμοκρασ ίες και πιέσεις που εφαρμόζονται

)

εκεί

προϊόντα

που

χρησι μοποιούνται

σαν

καθαρά

υψηλές

απαιτούν χρήση χημικών ουσιών , κα ι

δ ιαχωρισμός τους από τις πρώτες ύλες /παραπροϊόντα
Παράλληλα

(

είναι

αναγκαίος

ο

πλήρης

.

στα παραπροϊόντα συχνά βρίσκονται παρόντα , συ νήθως σε μικρές

ποσότητες, πολύτιμα και εν δυνάμει αξιοποιήσιμα συστατικά . Η μοντέρνα τάση είναι
να

θεωρούνται

τα

παραπροϊόντα

σαν πρώτες

ύλες για

παραπέρα

παραγωγή

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας κι όχι σαν προβληματικά απόβλητα .

Η τεχνολογία μεμβρανών περιλαμβάνει διεργασίες
θερμοκρασίες

περιβάλλοντος

χρησιμοποιηθεί στην

διαχωρισμών

,

χωρίς την χρήση

διαχωρισμού συντελούμενες σε
χημικών ουσιών

και

έχουν

χη μική βιομηχανία τόσο για την αποτελεσματικότητα των

και την μείωση του λειτουργικού κόστους ( ΠΑΡΑΓΩΓΗ ) , όσο και για

την αξιοποίηση των παραπροϊόντων και την μείωση των ρύπων ( ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

Σε αυτή την εργασία θα δοθούν παραδείγματα από εφαρμ ογές
μεμβρανών

στη

παραγωγι κή

διαδικασία

τομέων

διεργασιών

τροφί μων

όπως

η

γαλακτοβιομηχανία ( γάλ α , τ υρί ) και η βιο μηχανία τοματοπολτού , τονίζοντας
τό σο τ ην

με ίω ση του λειτουργ ι κού κόστους όσο και τη ν αποδοτ ι κότητα

δ ι αχωρισμού και αξι οπο ίησης . Θα δοθούν επίσης παραδείγ ματα πάνω σε
εφαρμογή των διεργασιών μεμβρανών
βιομ ηχα νιών τροφί μων και

πάνω στ ην αξιοποίη ση αποβλήτ ων

η δ υνατότητα τους σε

ι δ ι α ίτερα β ι ομηχα νι κά

απόβλητα όπως ελαιουργείων και σφαγείων . Επίσης θα αναφερθεί και η
παραγωγή πολυτί μων συστατικών( σακχάρων , ελαίων και λι πών) με την
βοήθει α των βιοαντιδρ αστήρων - μεμβρανών

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη ν τεχνολογία

μεμβρανών εντάζονται

χρησιμοποιούν

μια

δ ι αχωρ ι σμό ,

φιλτράρισμα

δ ι άλυμα.

το

Άτομα ,

ημ ι περατή

Μο ριά ,

ι

όλες εκείνες ο ι τεχνολογί ες που

μεμβράνη

και

χρ ησιμοπο ι ούνται

την συμπύκνωση

σωματ ίδι α

κα ι

ενός

προϊόντος

μικροοργανισμοί

γι α

τον

από το

μπορού ν

να

δ ι αχωριστούν από τα υπόλοιπα του συστήματος του μείγμ ατος στο οποί ο

περ ι έχονται

,

μεσώ ενός συστή μ ατος μεμβρανών

στο μέγεθος , στη ν τα χύ τ ητα δ ιάχυση ς

,

,

λόγω της διαφοράς τους

στο ηλεκτρ ι κό φορτίο κτλ. Ο ι τεχνικές

δ ι αχω ρ ι σμού με τη ν τεχνολογία μεμβρανών μ πορο ύν να κατηγοριοποιηθούν
ανάλογα μ ε τ η ν δροσά δύναμη που επι κρατεί μετ α ξύ τ ων δυ ο πλευρών της

μεμβράνης σύμφωνα με το πίνακα 1 3
ΠΙΝΑΚΑΣ
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Β) ΥΛΙ ΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι μεμβρανες μπορούν να

κατασκευαστούν από

κεραμικά

ανόργανα συστατικά και τροποποιημένα φυσικά προϊόντα

, πλαστικά ,

. Μπορούν να

κατασκευαστούν σε συμμετρική η ασύμμετρη μορφή με διάφορες τεχνικές
παραγωγής και με πολύ μικρό πάχος και διαφορετική κατανομή πόρων

. Η

διαμόρφωση

(module) της μεμβράνης μπορε ί να είναι σωληνωτωε ι δής

(tubu/ar)

επίπεδη

fίber) , σπειροειδής

(plate

(spiral wound),

λειτου ργούν τόσο ασυνεχώς
χωρίς

and

ανακύκλωση.

Η

πορωδών

frame) ,

και πε ριστροφική

(rotaty).

(batch) όσο και συνεχώς

εφαρμογή

των

ιvών(hollow
Μπορουν να

(continuous), με η

μεμβρανών

σε

βιομη χανικές

επεξεργασίες με ευαίσθητα προϊόντα όπως τα τρόφιμα (Γ1) είναι διαδεδομένη
γιατί

δεν

μεμβ ράνες

προϋποθέτει
όμως

υψηλές

μπορούν

να

θερμοκρασίες

και

χρησιμοποιηθούν

αλλαγές
και

στην

φάσεων .

Οι

παραγωγή

συστατικών τροφίμων μέσα σε αντιδραστή ρες όπου τα συστατικά βρίσκονται
σε δυο φάσεις και η ι κανότητα παραγωγής των προϊόντων εξαρτάται και από
την ελεγχόμενη μεταφορά μάζας αυτών των προϊόντων μέσα από το σύστημα
μεμβρανών ( Γ3)

.

Τ έλος οι μ εμ β ράνες αρχίζουν να εφαρ μ όζονται κα ι για τ ην

απόκτηση πολυτίμων συστατικών από απόβλητα βιομηχανίας τροφίμων

.

Εφαρμογές μεμβρανών σε ιδιαίτερα βιομ η χανικά απόβλητα όπως αυτών των
ελαιουργείων ,

βιομηχανιών γάλακτος κτλ

μελετώνται

και

στό

εργαστήριο

μας .( Γ2) .

Γ)

Β·/ΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΣΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΖΩΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η περι οχή β ιομη χανίας τροφί μ ων με τη κατ εξοχή επιτυ χη μένη χρ ή σ η με μ βρανών
είναι η γαλα κτοκομία- σε βαθμό που να δικαι ολογείται μια υποδιαίρεση των
βιομηχανικών εφαρ μ ογών τροφί μ ων σε γαλακτοκομι κές και μη γαλακτοκομικές.

r1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Λ ΗΨ Η ΠΡΩΤΕΪΝ Ι ΚΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ το ΤΥΡΟΓ ΑΛΑ
Ο ι εφαρμογές μεμβ ρανών καλύπτου ν ένα ευ ρύ φάσμα , ξεκινώντας από την
συ μπύκνωσ η του γάλακτος γ ι α τ ην τυρο κόμ ηση αλλά και την επεξεργασ ί α του

ορού

του

γάλακτος

(τυ ρόγαλα )

με

αντίστροφη

ώσμωση

μέχρι

την

ψυ χρή

αποστε ί ρωση του γάλακτος με τη χρήση κεραμ ι κών μεμβρανών μ ι κ ροδ ιήθησης.
Ενδιάμεσα έχουμε την παραγωγή πρωτεϊνών από τον ορό του γάλακτος με
υπε ρδ ι ήθηση και τ ην αφαλάτωση του ο ρού του γάλακτος με ηλεκτροδιάλυση. Οι
δύο τελευταίες αυτές καλύπτουν το 60% των συνολι κών πωλήσεων μεμ βρα νών

στη βιο μηχανία τροφίμων, με στοιχεία

του Strathmann 1991 (8 ) , εάν δεν
συνυ πολογι στούν τα παραδο σ ι α κά φίλτρα μικροδι ή θ η σης
(DEAD END) που
χρησιμοποιεί για διαύγαση η οινοβιομηχανία.
'Όπως είναι γνωστό ο ορός του γάλακτος περιέχει πρωτ είνε ς , λιπαρά , αζωτούχες
ενώσε ις μη πρωτεϊνι κού χαρακτή ρα , λακτόζ η , άλατα και οξέα .Μι α μέση σύσταση
ενός τυρόγαλου τύπου

Gouda

φα ίνεται στο πίνακα

επεξεργασία τυρόγαλου φα ίνεται στο πίνακα

Π ίνα κας

2:

ΠρωτεΤνες
Αζωτούχ ες ενώσεις

Λακτόζη
Άλατα
Σύνολο στερεών

3

Gouda

Gouda

Λι πίδια

Πίνακας

Μερ ικές μέθοδοι για την

3.

Σύσταση του τυρόγαλου τύπου

Τυπική σύσταση τυρόγαλου

2.

0.05%
0.6 %
0.2%
4.5 %
0.6 %
6.0 %

: Μερικές μέθοδοι επεξεργασίας τυρόγαλου και τα παράγωγα τους

Τεχνολογία

1) Κα μ ία

Προϊών

Χοιροτροφή

2) Συμπύκνωση /ξή ρανση ( Σ . Ξ )

Σ κόνη τυρόγαλου(W . Ρ )

3) Κ ρυ στά λλωση + 2
4 )Υπερδι ή θηση + 3
S ) Μ ι κροδ ι ήθηση + 4

(W .P) χω ρ ίς

λακτόζη,

Συμπυκν. τ υρόγαλου (W .P.C), λα κτόζη
W .P.C από ( Μ . F), W .P.C από (U.F)
λακτόζη , και διήθ ημ α χω ρίς λακτόζη

Η δανέ ζικη εταιρεία DANSK PROTEIN A/S παράγει με τη βο ήθεια με μβ ρανών
προϊόντα συμ πύκνωσης των πρωτ εϊνών , που φέ ρουν τ ην ονομασία WPC (Whey
Protein Concentrates) σ ε δ ι αφορετι κές συ γ κεντρώσεις. Στο διάγ ρα μ μα ροής της

παραγωγής του WPC 35, δηλαδή του προϊόντος με συγκέντρωση 35% , ο ορός του
γάλακτος υποβάλλεται πρώτα σε αντίστροφη ώσμωση (RΟχ2) με βαθμό μείωσης
του όγκου ίσο με 2 (Διάγραμμα 1 ). Έτσι η συγκέντρωση των πρωτεϊνών στο
υπόλειμ μα διπλασι άζεται. Στο υπόλειμμα της αντίστροφης ώσμωσης παραμένουν
ό μως κι η λακτόζη καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος τους τα άλατα. Ο
δ ι αχωρισμός των πρωτεϊνών από τις άλλες διαλυτές ουσi ες γίνεται στο επόμενο
στάδ ι ο που είναι η υπερδιήθηση (UF) . Έτσι λακτόζη και άλατα περνάνε κατά κύριο
λόγο στο πέρασμα , κι οι πρωτείνες παραμένουν κύρι α στο υπόλειμμα. Ακολουθεί
παραπέρα συμπύκνωση του τελευταίου με εξάτμιση ( Eνapo ration) και τελική
παραλαβή του πρωτεϊνικού προϊόντος υπό μορφή σκόνης με ξήρανση (Drying) .

Διάγραμμα

1

ΟΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

UF *18

DF

ΞΗΡΑΝΣΗ

C ΕΞΑΤΜΙΣΗ

WPC 60-80

Στο Διάγραμμα

2

δείχνεται σχηματικά η παραγωγή των προϊόντων

ορός του γάλακτος

(whey)

εδώ υποβάλλεται σε υπερδιήθ ηση

βαθμό μείωσης του όγκου ίσο με

18 .

WPC 60-80.
, UFx18, δηλ. με

Ο

Επειδή μια τέτοια έντονη συμπύκνωση δεν

αυξάνει μόνο τη συγκέντρωση των πρωτεϊνών αλλά και των μικρομοριακών

συστατικών, λακτόζης και αλάτων, ακολουθεί ένα στάδ ι ο υπερδιήθησης επίσης
αλλά με τον τρόπο της αραίωσης

(DF: Diafiltration) , δηλαδή

προστίθεται στην

τροφοδοσ ία νερό ίσ ης ποσότητας με το αφαιρούμενο πέρασμα, έτσι ώστε να
διευκολύνεται η διέλευση των μικρομοριακών ουσιών στο πέρασμα με συνέπεια
την αύξηση της καθαρι ότητας του υπολείμματος σε πρωτείνες.

Η παραγωγική διαδικασία συμπληρώνεται με εξάτμιση και ξήρανση όπως και με το
προηγούμενο προιόν

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ2

ΟΡΟΣΓΑΛΑΚΤΟΣ

UF

ΞΗΡΑ
ΣΗ

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Γ2 ΜΗ Γ ΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Επιτυχημένη εφαρμ ογή αποτελεί η χρήση αντίστροφης ώσμωσης στην

επεξεργασία του χυμού της τομάτας πριν την παραγωγή του τοματοπολτού.
Χρησιμοποιούνται μονάδες μεμβράνης κυλινδρικής διαμόρφωσης . Η
επιτυγχανόμενη συμπύκνωση με αντίστροφη ώσμωση είναι της τάξεως του
δηλαδή μ ι α αρχική περιεκτικότητα στερεών του τοματοχυμού

κα ι η παραπέρα ΙJύξηση τ ης σε

30% γίνεται μ ε εξάτμιση.
PCI , για την

Κατασκευαστές ~ εμβρανών όπως η αγγλική

5%

αυξάνει σε

1.5,
8%,

επιτυχία αυτής τη ς

εφαρμογής, χρειαστηκε να λύσουν προβλήματα όπως ο μη νευτώνε ιος ρεολογικός
χαρακτήρας του τοματοχυμού κι η σχετικά υψηλή περιεκτικότητα του σε
αιω ρο ύ μενα στερεά .

Επέκταση της εφα ρμογής σε άλλους χυμούς, π. χ . φρούτων , έχει γνωρίσει
αμφιλεγόμεν η επιτυχία κυρίως σε ότι αφορά την ποιότητα των προϊόντων. Εδώ οι
μέθοδες των μεμβρανών ανταγωνίζονται τόσο τ ην εξάτμιση όσο και τη χρήση
παραδοσιακών φίλτρων.
Υποκατάσταση των εξατμιστήρων είναι ε φικτή και συμφέρουσα στην περιοχή
συγκεντρώσεως στερεών

10-24%.

Πολυβάθμιοι εξατμιστήρες αναλαμβάνουν το

έργο της περαιτέρω συμπυκνώσεως μέχρι και

60%.

Περιβαλλοντολογι κά η

υποκατάσταση των παραδοσιακών φίλτρων , π . χ δ ιατομικής γης, από μεμβράνες

υπέρ- και μικρό-διήθησης αποτελεί αναμφισβήτητη πρόοδο. Το ίδιο μπορε ί να
ειπωθεί και στην περίπτωση παρόμοιας εφαρμογής στην οινοβιομηχανία. Η
αντίστροφη ώσμωση χρησιμοποιείται στη ζυθοβιομηχανία για παραγωγή μπύρας
χαμ ηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη .

Ένα μει ονέκτημα όσον αφορά την πο ι ότητα εδώ είναι η απώλεια αρωματικών
ουσιών στο πέρασμα ( δ ιήθημα) . Γενικά είναι θέματα γευστικότητας και απροθυμ ίας
του κατ αναλωτή ποτών να ξεσυνηθίσει παραδοσιακές ποιότητες που περιορίζουν
την εκτεταμένη χρήση των μεμβρανών στην ποτοβιομηχανία .

Γ2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Γ2.1 ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ
Ο κα τσιγαρος (απόνερα ελαιουργε ί ων) αποτελεί ένα σοβαρό περιβαλλοντολογικό
πρόβλημα, που όμως δεν έχει βρει ακόμα μια εφαρμόσ ι μη μέθοδο για την
επεξεργασία του . Το αποτέλεσμα είναι η αλόγιστη επιβάρυνση των χειμάρρων και
των ποτάμιων από τα υψηλά οργανικά και τοξι κά φορτία του . Ο κατσίγαρος
περιέχει και πολλές ωφέλιμες ουσίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσα από την
εφαρμογή της χρήσης μεμβρανών . Ειδικές κεραμικές μεμβράνες έχουν
χρησιμο πο ιηθεί με την μέθοδο της υπερδιήθησης , σε συνεργασ ία με ένα
4

απολασπωτή και ένα ελαιοδιαχωριστήρα( )
από

17%

μέχρι

54%

.

Η ανάκτηση του λαδιού κυ μαίνονταν

της αρχικής συγκέντρωσης του λαδιού.

Γ2.2 ΣΦΑΓΕΙΑ (ΒΟΟΕΙΔΗ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ,ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
ΨΑΡΙΩΝ)

Τα απόβλητα σφαγείων περιέχουν ένα σημαντικό αριθμό αζωτούχων και
φωσφορικών ουσιών και λιπών που θα μπορούσαν να δ ι αχωριστούν κατάλληλα
2

για αξιοποίηση .

ΑΠΌ ΒΛΗΤΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ( ΒΟΟΕΙΔΗ , ΧΟΙΡΟΣΤΑΣ ΙΑ ) . Έχουν δοκ ι μαστεί
μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης που αποκτούν το
χρησιμοπο ιηθ εί

. Το

10% του

νερο ύ που μπορε ί να

υπόλοιπο μέρος των απόβλητων που περ ι έχουν ένα μεγάλο

μέρος οργανικών βιοδιασπcσιμων ουσιών

(800 =50000 mg/I)

περιέχει

60

με

80%

πρωτεΊνες που μπορούν να χρ ησιμοποιηθού ν σαν χοφοτροφή με την μέθοδο της

υπερ διήθησης . Το διήθημα περιέχει μόνο το

5%

του αρχικού

800

ενώ το ινώδες

μέρος των πρωτεϊνών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο .
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΑΡΙΩΝ . Τα απόβλητα επεξεργασίας ψαριών και

θαλασσινών περιέχουν θρεπτικά συστατικά . Μεμβράνες υπερδιήθησης μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση της άλ μης που χρησιμοποιείται για την

συντήρηση των ψαριών αλλά και την παραγωγή των διάφορων συστατικών που
μεταφέρονται από το προϊών στην άλμη κατά την διάρκεια της ψύξης , όπως
πρωτεΊνες αμινοξέ α κτλ

Γ2. 3 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

Απόβλητα οινοπνευματοποιιών, γνωστά σαν βινάσσες, περιέχουν ένα σημαντικό
αριθμό λιπαρών οξέων, κυρίως προπιονικών που μπορούν με την βοήθεια της
διεργασίας τής διεξάτμισης (pervaporation) να ανακτηθούν.

Γ2.4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΥΛΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Στην κατηγόρια αυτή ανήκουν απόβλητα από κυλινδρόμυλους και επεξεργασίας
πατάτας.

Το στέρεο υπόλο ι πο των απόβλητων μπορε ί να με ι ωθεί στο 0. 2 % , από 2%
αρχικό με υπερδιήθηση μειώνοντας το κόστο ς των επόμενων σταδίων
επεξ εργασίας , ε νώ το κλάσμα που συγκρατείται από την μεμ β ράνη , περιέχει
πρωτεϊνικές και αμυλούχες ενώσε ι ς που μπορούν να χρησ ι μοπο ι ηθούν σαν
υποκατάστατο τέτοιων καθαρών ενώσεων.

Γ.2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Όλα τα απορρυπαντικά ( όξινα , αλκαλικά, και ουδέτερα) που χρησ ι μοπο ι ούνται γι α
το καθαρισμό των δεξαμενών παραγωγής τροφίμων μπορούν να ανακτηθούν μ ε
συστήματα μεμβρανών

Γ3 .Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Γ3.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ

Μ ι α άλλη εμπορική επιτυχία της τεχνολογίας των μεμβρανών είναι στην δ ι αύγαση
της δεξτρόζης με μ ι κροδιήθηση και στη " προσυμπύκνωση της φρουκτόζης για την
παραγωγή γλυκού σιροπιού με βάση τcι καλαμπόκι . Με στοιχεία τσυ

1994, η
(High Fructose

εγκαταστημένη δυναμικότητα μεμβρανών στην β ιομηχανία αυτή
υπερέβα ινε τα 300 000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνει ας μεμβράνης .

Syrup)

Γ3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ

Μόνο κα ι δι-γλυκερίδι α (χρησιμοποιούνται σαν γαλακτοματοποιητές) μπορούν να
παραχθούν από την αιθεροποιηση ελεύθερων λιπαρών οξέων με Μόρια της

γλυκερίνης
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλες ενώσεις(υδρογονάνθρακες) για
την παραγωγή αιθέρων που χρησιμοποιούνται σαν αρωματικές ουσίες και
σταθεροποιητές.
Όλες οι παραπάνω αντιδράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με παρουσία

ένζυμων και ε ιδικότερα της λίπανσης. Οι αντιδράσεις αυτές μπορούν να γίνουν σε

ένα σύστημα βιοαντιδραστήρων μεμβρανών .

1

Δ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ
Το κόστος μιας εγκατάστασης μεμβρανών περιλαμβάνε ι απόσβεση κεφαλαίου,
κόστος αντικατάστα σης μεμβράνης , ενέργεια , τυχό ν κόστος χημικ ών μέσων
καθαρισμού κα ι κόστος εργασίας . Στη σύγκριση με ανταγωνιστικές λύσε ις τονίζεται
ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν το οικολογικό κόστος, το γεγονός δηλαδή ότι η

χρήση μεμβρανών οδηγεί σε εξοικονόμηση νερού , ενέργειας, χ ημ ι κών , καθώς και
σε μείωση του όγκο υ αποβλήτων και του κόστους διαθέσεως τους . Ο
περιβαλλοντολογικά φιλικός χαρακτήρας της τεχνολογίας αυτής καταφα ίνεται
λοιπόν και από την τεχνικοοικονομική ανάλυση .

Αναφερθήκαμε

σε

δύο

χαρακτηριστικές

εφαρμογές

των

μεμβρανών

στην

βιομηχανία τροφίμων, στην συμπύκνωση των πρωτεϊνών του ορού του γάλακτος
και στ η προσυμπύκνωση του τοματοχυ μού . Στους Πίνακες

4-5

που ακολουθούν

δίνονται στο ιχε ία κόστου ς των εγκαταστάσεων αυτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ

4-

Οικονομικά αποτελέσματα μονάδας μεμβράνης παραγωγής WΡC

πρωτεϊνών . (Στοιχεία έτους

1000

1994:

βάση20 ώρες/μέρα,

312

μέρες/έτος, δυναμικότητα :

τετρ. μέτρα)

Μεγέθη του συστήματος

456 000
81 500
8 500
374 500
19.5
300 000
60

Τροφοδοσία (λ ίτρα/ ημέρα)

WPC- προϊών (λίτρα/ημέρα)
WPC- προϊόν (κι λά - ξηρή βάση)
Διήθημα (λίτρα/ ημέρα)
Ροή (λ ίτρα/ώρα και τετρ . μέτρο)
Επένδυση κεφαλαίου($)
Ηλεκτρική ισχύς

·-Εξοδα

($

(kW)

/έτος)

Απόσβεση κεφαλαίου

(@0.149)
(374 400 kWh @ $0.075)
Αντικατάσταση μεμβράνης ($75000 /18
Ενέργεια

Καθα ρισμός
Εργασία
··Εσοδα

($

Πώληση

(2 644 500

μήνες)

44 700
28 100
50 000
24 000
12 000

/έτος)
κιλά

@ 1.36)

3 596 500

ΠIΝΑΚΑΣ

5- Προσυμπύκνωση τοματοχυμού (Συγκριτικά στοιχεία 1984- PCI)
(Από Brix 4.5 σε 8.5) Σύστημα αντίστροφης ώσμωσης : δυναμικότητα 429
τετρ.μέτρα. Εξατμι στήρας τρ ιπλού αποτελέσματος 24 ώρες την ημέρα- 50 ημέρες το
έτος

Μεγέθη του συστήματος

Αντίστροφη ώσμωση

Τροφοδοσία (λίτρα/ ώρα)

Εξατμιση

40 000
18 820
180

Αφαίρεση ύδα τος (λίτ ρα/ ώρα)
Ηλ. Ισχύς
Κατανάλωση ατμού (κιλα/ώρα )

40 000
18 820
32
6 775

Έξοδα ($/έτος)
Ηλεκτρική ενέργεια
Κόστος ατμού

($0.04 /kWh)
($0.18 /κιλό)

8 640

Κόστος μεμβράνης

14 112

Σύνολο εξόδων

22 772

1 536
146 247

147 783

Ε) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ

Η τεχνολογία μεμβρανών μπορε ί να αντικαταστάσει υπάρχουσες διαδικασίες στ η ν
παραγωγή κα ι επεξεργασία τροφίμων και συστατικών , όπως επίση ς και στην
δ ι άθεση των απόβλητων τους, αφού υπερτερεί τόσο τεχνοοικονομικά όσο και
περιβαλλοντι κά.
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