
Підсумки діяльності наукового гуртка за тематикою оптимізації процесу 

диспергування молочних емульсій за осінній семестр 2021–2022 н.р. 

13.12.2021 р відбулось підсумкове засідання наукового гуртку за тематикою 

"Оптимізація процесу диспергування молочних емульсій". Гомогенізація 

молока відноситься до нормативних операцій технологічних процесів  

виробництва питного молока, кисломолочних продуктів і напоїв, йогуртів, 

сумішей для виробництва морозива тощо. За виключенням стерилізації й 

пастеризації цей процес є найбільш енерговитратним. Відсоткова частка 

гомогенізації серед загальних витрат електроенергії молокопереробних 

підприємств сягає 25–35%, а питомі енерговитрати найбільш поширених у 

промисловості клапанних гомогенізаторів перевищують 6–7 кВт·год/т. Отже 

зниження енерговитрат на гомогенізацію при забезпеченні високого ступеня 

диспергування молочного жиру є актуальною проблемою галузі. До складу 

керівників постійно діючого наукового гуртку входять д.т.н., професор. К.О. 

Самойчук., к.т.н., доц. Н. О. Паляничка та к.т.н., асистент О. О. Ковальов. 

Студентський актив гуртку представляють студенти 41 ГМ гр. К. С. Кузьмін., 

К.Г. Пачко, 21сГМ С.С. Юрченко та І.О. Мережко, 11 МБГМ І.О. 

Водяницький, 21 МБГМ С. М. Мехтієва та О. П. Колєснік, 21 ГМ М.Р. 

Лебідь. 

Робота гуртку проходила згідно плану та графіку робіт, затвердженого 

завідувачем кафедрою на початку навчального року. За осінній семестр 2021-

2022 навчального року членами гуртку було зроблено: 

1. Визначення змінних та сталих факторів процесу струминної 

гомогенізації молока з роздільною подачею вершків 

2. Дослідження впливу на якість диспергування температури 

гомогенізації в струминно-щілинному гомогенізаторі молока 

3. Дослідження впливу на якість диспергування поверхневого натягу 

гомогенізації в струминно-щілинному гомогенізаторі молока 

4. Дослідження основних і вторинних механізмів диспергування жирової 

фази в струминно-щілинному гомогенізаторі молока 

Збори членів наукового гуртку відбувались на 4-й парі в середу по розкладу 

червоного тижня. До початку жовтня зібрання гуртку проходили в аудиторії 

8. 305, однак у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, в 

подальшому збори членів наукового гуртку проходили на базі платформи 

Zoom. За результатами роботи наукового гуртка членами групи було 

опубліковано наступні тези доповідей, зокрема: 
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Здебільшого результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти 

плануються до публікації в збірнику наукових праць магістрантів та 

студентів, та будуть проходити апробацію на науково-практичних 

конференціях у 2022р. 
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