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Диспергування жирової фази в молочних емульсіях відноситься до однієї 

з найбільш енерговитратних операцій, які входять до складу технології 

виробництва питного молока жирністю 2–4%. Відсоткова частка енерговитрат 

на гомогенізацію складає від 20 до 45%. Конструкції найбільш поширених у 

молокопереробному виробництві клапанних диспергаторів відрізняється тим, 

що вони здатні забезпечити середній розмір жирових кульок у межах 

технологічно обумовлених значень (0,8–1,2 мкм), але при цьому їх 

енерговитрати сягають 8 кВт·год/т гомогенізованого продукту. 

Дослідження можливих шляхів підвищення енергоефективності процесу 

ускладнюється відсутністю загальної теоретичної бази процесу, яка б вичерпно 

пояснювала процес руйнування жирових кульок та механізми, які сприяють 

цьому [1]. Складність проведення досліджень диспергування жирової фази 

молочної емульсії пояснюється мікроскопічним середнім діаметром жирових 

кульок, який не перевищує 1 мкм та високими швидкостями руху рідини, 

значення якої сягають 100 м/с та більше. 

Згідно результатів перспективних досліджень забезпечити 5–7 разове 

зниження питомих енергетичних витрат при проведенні диспергування 

можливо за рахунок розробки та впровадження конструкцій струминних 

гомогенізаторів молока [2, 3]. Однією з таких конструкцій є розроблена на 

кафедрі ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика (ТДАТУ) лабораторна 

установка струминно–щілинного гомогенізатора молока з роздільною подачею 

вершків (СЩГРВ) [4–6].  

 
 

Рис. 1. Гомогенізуючий вузол СЩГРВ. 
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Молоко до подачі в гомогенізатор попередньо сепарується (рис. 1), після 

чого знежирене молоко подається крізь патрубок подачі знежиреного молока 

[4, 7]. Далі дисперсійна фаза проходить по камері до торцевих поверхонь між 

конфузором діаметром dк та дифузором, які утворюються при профілюванні 

внутрішніх поверхонь камери. На ділянці між торцевими поверхнями 

конфузору та дифузору виконана кільцева щілина шириною h. В цьому місці з 

ємності з вершками крізь кільцеву щілину до знежиреного молока подається 

певна кількість вершків, що визначається з рівняння матеріального балансу. 

При надходженні жирової кульки до швидкісного потоку знежиреного молока, 

вона зазнає впливу тангенційних напружень, які виникають за рахунок різниці 

швидкостей дисперсійної та дисперсної фаз [4, 8]. 

Проведені аналітичні та експериментальні дослідження дозволяють 

стверджувати, що при продуктивності 660–870 кг/год забезпечити отримання 

середнього розміру жирових кульок на рівні технологічно обумовлених значень 

можливо при: 

– використанні вершків жирністю 30–35%; 

– діаметрі камери в місці найбільшого звуження 2,6–2,8 мм; 

– використанні щілини, ширина якої коливається в межах 0,6–0,8мм; 

– швидкості подачі вершків, що дорівнює 10–15 м/с; 

– швидкості подачі знежиреного молока, що дорівнює 48–70 м/с, що 

досягається при робочому тиску 2–3 МПа. 

Отримані дані дозволяють стверджувати, що витрати енергії на роботу 

цього гомогенізатора з розрахунку на 1 т гомогенізованого молока не будуть 

перевищувати 1 кВт·год/т переробленого молока, що в 8 разів менше за питомі 

енерговитрати диспергатора клапанного типу. Зниження енергетичних витрат 

досягається за рахунок використання принципу роздільної подачі знежиреного 

молока та вершків. Після проведення сепарації знежирене молоко, зі 

швидкістю, значення якої в 3–7 разів більші за швидкість подачі вершків 

подаються в необхідній кількості, розрахованої виходячи з жирності 

нормалізованого молока. Впровадження струминно-щілинного гомогенізатора 

молока з роздільною подачею вершків на МЖК "Південний" забезпечило 56% 

зниження експлуатаційних витрат, 59% зниження питомих витрат електричної 

енергії [9, 10].  
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