
подати для повторного використання в системі гідророзмиву або зливати в 

природні водоймища. 

Утилізація твердої фракції здійснюється високотемпературним висушу-

ванням або самозігріванням її в буртах, а також компостуванням. Для високо-

температурного сушіння використовують барабанні сушарки з високотемпе-

ратурним теплоносієм. Компостування проводять на потокових лініях, до 

складу яких входять навантажувачі, накопичувачі-дозатори, транспортери, 

змішувачі та інше. 

Ефективним способом утилізації гною є анаеробне зброджування його в 

біогазових установках при виробництві біогазу. При цьому поряд з його зне-

зараженням здійснюється енергозабезпечення ферми і покращення властивос-

тей органічного добрива.  

Останнім часом все частіше застосовують такі біологічні способи утилі-

зації гною, як переробку на гумус в результаті життєдіяльності дощових 

черв’яків та личинок мухи, використання їх як білковий корм. 

Деякі закордонні фірми розробили технології вилучення з гною неперет-

равлених решток стеблових і зернобобових кормів для їх повторного згодову-

вання, що дає значний економічний ефект. 

Курячий послід є високоефективним органічним добривом. Відповідним 

чином оброблений послід також використовується як кормові добавки. 

 

Тема 2. НОВІТНІ МЕХАНІЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ  ДОЇННІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ТА ПЕРВИННІЙ ОБРОБЦІ 

МОЛОКА 

 

Фізіологічні основи машинного доїння корів 

 

Доїння є найбільш відповідальним і трудомістким процесом у технології 

виробництва молока. 

 

 
 

Рисунок 4.1 -  Структура загальних трудовитрат на фермі 

 

Фізіологічний процес доїння складається з 3 етапів: молоковітворення, 

молоковіддачі, молоковиведення. 

Молочна залоза корів складається з чотирьох долей, у яких є велике число 

дрібних залоз - альвеол, що виробляють молоко з речовин, що надходять сюди 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%BD%D1%8F


з кров'ю. Молочні протоки зв'язують альвеоли з молочною цистерною і сос-

ком. На кінці соска є запираючий мяз -сфінктер.  

У процесі молоковітворення молоко накопичується в альвеолах. При 

цьому тиск усередині вимені підвищується на 4 кПа. З альвеол через протоки 

молоко надходить у порожнину цистерни не самопливом, а видавлюється осо-

бливими м'язами зірчастої форми, що оточують альвеоли і протоки. 

Внутрішній механізм молоковіддачі зводиться до такого. При ссанні ви-

мені телям або при доїнні подразнення закінчень нервових волокон (рецепто-

рів) передається через центральну нервову систему в головної мозок тварини. 

У відповідь на це подразнення (зовнішній сигнал) мозок подає команду в гіпо-

фіз (залозу внутрішньої секреції, розташовану в головному мозку), що виділяє 

в кров особливий гормон - окситоцин. 

Окситоцин, дійшовши по системі кровообігу до вимені , викликає швидке 

й енергійне скорочення зірчастих м'язів, у результаті цього молоко з альвеол 

інтенсивно переходить у молочні цистерни і соски. Відбувається так назива-

ний припуск молока, що є відповіддю тварини на зовнішні подразнення.  

Час від одержання зовнішнього сигналу до активного припуску складає 

біля 45 с. За цей час повинні бути виконані всі підготовчі операції на вимені і 

включений у роботу доїльний апарат. Дана вимога має особливо важливе зна-

чення тому, що окситоцин знаходитися в крові нетривалий час, потім він руй-

нується і перестає впливати на альвеоли. Активний стиск альвеол при доїнні 

триває усього лише 3-4 хв., а потім наступає спад і повне припинення молоко-

віддачі. 

Перша і найважливіша вимога фізіології - виробити у тварини повноцін-

ний і стійкий рефлекс молоковіддачі, інакше кажучи, привчити корову швидко 

і цілком віддавати молоко при доїнні машиною. Це досягається належним пі-

дготуванням вимені і правильної організації роботи дояра. 

Друга вимога зводиться до правильної організації проведення підготов-

чих, основний і заключних операцій. 

Процес доїння складається із двох етапів: молоковіддачі і молоковиве-

дення. Молоковіддача є задачею зооінженерною, а молоковиведення – інже-

нерно-технічною.  

Динаміку процесу доїння можна проілюструвати наступним графіком 

(рис. 4.2). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD


 
 

Рисунок 4.2 - Графіки інтенсивності молоковіддачі (І) та жирності (ІІ) мо-

лока: 

ОА – період припуску молока (латентний період); АВ – період інтенсив-

ної молоковіддачі (активний припуск молока); ВС – закінчення припуску; СD 

– повторний припуск при машинному додоюванні. 

 

Рекорд в минулому СРСР 80 –115 л/добу. 

 

Основні вимоги та правила машинного доїння  

 

Ґрунтуючись на закономірностях фізіологічних  процесів, що відбува-

ються під час доїння, розроблено основний технологічний документ “Правила 

машинного доїння”, який регламентує виконання всіх технологічний операцій 

машинного доїння. Цей документ охоплює оцінку придатності корів до ма-

шинного доїння, технологію і організацію доїння, санітарну обробку і ТО дої-

льний установок, вимоги до доїльних залів, правила БЖ.  

Основними операціями, передбаченими технологією доїння, для забезпе-

чення стабільності процесу є: перевірка технічного стану доїльної апаратури; 

в холодну пору року підігрівання доїльних апаратів у гарячій воді; обмивання 

вимені теплою (40-45С) водою; обтирання його чистим рушником; масаж ді-

йок і вимені; здоювання перших струменів молока; огляд стану вимені і дійок; 

одівання і вмикання доїльних апаратів; контроль за ходом доїння; здійснення 

машинного додоювання; знімання доїльних апаратів. Повне видоювання мо-

лока повинно здійснюватися без ручного додоювання.     

Під час доїння повинні забезпечуватись такі основні вимоги: стабіль-

ність виконання всіх технологічних операцій; час перебування корів на перед-

доїльних майданчиках не більше 20 хв.; тривалість операцій підготовки вимені 

до доїння не менше 40 і не більше 60 с; власне доїння не більше 4-6 хв., а опе-

рацій машинного додоювання 30 с; доїльні апарати повинні вимикатися, якщо 



інтенсивність молоковіддачі знизилась до 200 мл/хв.; робота доїльних апаратів 

після закінчення молоковіддачі – не більше 1 хв.  

Способи і принципи доїння: природний – ссання вимені телям; ручний - 

витискання молока із вимені руками дояра; машинний - відсмоктування або 

витискання молока доїльним апаратом. 

Природне доїння вимагає найменших матеріальних і трудових затрат, але 

не може бути застосоване на молочнотоварних фермах і фермах по вирощу-

ванню молодняку. 

Ручне доїння пов’язане зі значними затратами праці і призводить до над-

мірної собівартості молока, зниження його якості і має небажані соціальні на-

слідки 

Машинне доїння збільшує продуктивність праці оператора у кілька разів, 

дозволяє одержати молоко високої якості з мінімальною собівартістю.  Забез-

печує транспортування молока із вимені до місць первинної обробки і збері-

гання. ( 1л- 100 стискань дійок руками , 1 год. – 3-4 корови; м.д. – за 1 год. 16-

18 корів, у молокопровід – 24-26 корів) 

 

Класифікація і оцінювання доїльних апаратів 

 

Виконавчим елементом доїльної машини, що здійснює видоювання мо-

лока, є доїльний апарат. Залежно від способу створення цієї різниці тисків 

доїльні апарати поділяються на витискні і висмоктуючі.   

Робочими органами доїльного апарата, що здійснюють процес доїння і 

безпосередньо взаємодіють з твариною, є доїльні стакани. Розрізняють два 

типи доїльних стаканів – однокамерні і двокамерні. Зараз в основному викори-

стовуються двокамерні доїльні стакани. 

За принципом роботи доїльних стаканів доїльні апарати поділяються на 

три- і двотактні, а також безперервного відсмоктування. Під тактом тут ро-

зуміють період часу, протягом якого залишається фізіологічно незмінна дія 

доїльного апарата на тварину. Період часу, протягом якого проходить чергу-

вання різнойменних тактів, називається циклом. 

Є також доїльні апарати, які на всі дійки діють одночасно і такі, що взає-

модіють з дійками за схемою: коли в лівих дійках здійснюється такт ссання, у 

правих відбувається стискання або відпочинок. Такі апарати називають з по-

парним доїнням. 

У камерах доїльного стакана може установлюватись атмосферний чи над-

лишковий тиск або вакуум. У доїльних апаратах вакуумного типу забезпечу-

ються комбінації, що відповідають тактам ссання, стиску і відпочинку.  

Тритактний доїльний апарат найбільш пристосований до фізіологічного 

процесу доїння і є найбезпечнішим для здоров’я тварин (навіть при тривалій 

роботі у період відсутності молоковіддачі). Але за конструкцією цей апарат 

дещо складніший і має меншу пропускну здатність порівняно з іншими типами 

доїльних апаратів. 



Найпоширенішим типом доїльних апаратів є двотактний із тактами 

ссання і стиску. Таке чергування тактів дає змогу значно спростити конструк-

цію і підвищити пропускну здатність за рахунок збільшення тривалості такту 

ссання у робочому циклі доїння. Основним недоліком даного апарату є підви-

щена загроза травмування дійки під час “сухого” доїння.    

 

Загальна будова та призначення елементів доїльної машини 

 

Доїльні апарати (виконавчі елементи доїльної машини) призначено для 

виведення молока з вимені через дійки за допомогою вакууму.  

Незалежно від типу, марки та конструктивних особливостей, основні еле-

менти доїльних апаратів мають чітко визначені функції: 

 доїльні стакани – видоюють молоко; 

 колектор – розподіляє вакуум у міжстінкові камери доїльних стаканів, зби-

рає від них молоко і спрямовує його в молочних шланг. Крім того, у випа-

дку тритактного доїння забезпечує періодичну подачу атмосферного пові-

тря в піддійковій камері доїльних стаканів і цим самим створює такт відпо-

чинку; 

 пульсатор (відео) – перетворює постійний вакуум у пульсуючий, тобто та-

кий, що чергується з атмосферним тиском; 

 молочні та повітряні шланги і трубки (комплект) – сполучають перелічені 

вузли в єдину систему (доїльний апарат) і одночасно є магістралями для 

проходження повітря і молока. 

Пульсатори бувають: пневмомембранні, пневмогравітаційні і електрома-

гнітні. Збудження коливань у пневмомембранних пульсаторах і пневмограві-

таційних здійснюється за рахунок потенціальної енергії розрідженого повітря, 

тому інші види енергії не потрібно підводити до пульсатора. Це є їх основною 

перевагою. Недоліком таких пульсаторів є нестабільність частоти пульсацій. 

Електромагнітні пульсатори забезпечують стабільну частоту пульсацій, але 

потребують електричного живлення, це ускладнює конструкцію та підвищує 

небезпечність обладнання. 

Колектори бувають дво-, три- і чотирикамерні. Перші два варіанти забез-

печують двотактне доїння відповідно з одночасною та попарною роботою до-

їльних стаканів; чотирикамерний використовується в тритактних та низькова-

куумних доїльних апаратах, а також з однокамерними доїльними стаканами.  

Виконавчим елементом доїльної машини є доїльний апарат, який через 

доїльні стакани взаємодіє з твариною і здійснює видоювання молока. Але для 

його нормальної роботи необхідно забезпечити вакууметричний тиск повітря 

з відповідними параметрами, можливість їх регулювання, контроль і підтри-

мання незмінними за часом. Тому до складу доїльної машини входять(рис. 

4.3): доїльний апарат, енергетична установка (електродвигун), вакуумні насос, 

балон, провід, регулятор, крани; вакуумметр, діелектрична вставка. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmhFwKBh4EI&ab_channel=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BBc%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BC%D0%B0%D1%88


 
 

Рисунок 4.3 - Структурна схема доїльної машини: 1 – двигун, 2 – вакуум-

насос, 3 – діелектрична вставка, 4 – вакуум-регулятор, 5 – вакуумметр, 6 – ва-

куум-балон, 7 – доїльний апарат, 8 – вакуум-провід. 

 

Електродвигун 1 приводить в рух вакуумний насос 2, який створює необ-

хідний для роботи доїльного апарата вакуум. Вакуумні насоси поділяються 

на поршневі, ротаційні, шестеренні, воднокільцеві, діафрагмові, ежекторні. 

Вакуумний насос, який обєднано із енергетичною установкою (електродвигу-

ном чи двигуном внутрішнього згорання), називають вакуумною станцією або 

установкою.  

Основними недоліками ротаційних насосів є підвищення нагрівання під 

час роботи за рахунок тертя лопаток по статору і торцевих кришках насоса та 

незначний ресурс внаслідок спрацювання тертям деталей. 

У розрив вакуум-проводу між вакуум-насосом 2 і балоном 6 вмонтову-

ється діелектрична вставка 3, яка запобігає ураженню електричним струмом 

тварин і обслуговуючого персоналу у випадку пошкодження ізоляції в елект-

родвигуні чи електричній мережі. 

Для забезпечення у вакуумній системі вакууметричного тиску певної ве-

личини, незалежно від зміни витрати повітря у процесі доїння, зміни техніч-

ного стану вакуум-насосу, вакуум-проводу і арматури, використовують ваку-

умні регулятори 4. За типом пристроїв, що задають величину вакууму, вони 

поділяються на гравітаційні і пружинні (рис. 4.4). 

 



 
 

Рисунок 4.4 - Схеми гравітаційного (а) і пружинного (б) регуляторів ва-

кууму:  

1 – корпус, 2 – клапан, 3 – тягар, 4 – пружина. 

 

Гравітаційні мають стабільніші за часом характеристики і тому більш по-

ширені. У них для зменшення ударних зусиль між сідлом і клапаном вантаж 

занурюють у в’язку рідину(масло). Для покращання динамічних якостей ваку-

умних регуляторів клапанні механізми замінюють дроселями. Переміщення 

клапана чи дроселя здійснюється під дією сили, що виникає за рахунок різниці 

тисків (атмосферного і вакууметричного) над і під клапаном. Це змінює про-

хідний переріз регулятора (дроселя) і цим впливає на кількість повітря, що 

впускається ззовні у магістраль. Кількість повітря, що надходить у магістраль, 

у свою чергу визначає величину  в ній вакууметричного тиску.  

Для контролю вакууму призначено вакуумметри 5, які встановлюють  у 

машинному відділенні так, щоб їх видно було з робочого місця оператора. 

За рахунок того, що більшість типів вакуумних насосів відкачують із ва-

куумної системи повітря порціями, вакууметричний тиск, який установлю-

ється в системі, має постійну і змінну складові (пульсації). Для згладжування 

пульсацій вакууму у систему включають додаткову місткість – вакуумний ба-

лон 6 з відкидним шарнірно закріпленим дном. Він виконує також функцію 

відстійника, де збираються волога і бруд, що потрапляють у вакуум-провід з 

повітрям або випадково молоко внаслідок переповнення доїльного відра. У ви-

падку відсутності такого відстійника вони потрапили б до вакуум-насосу і при-

звели  до його поломки внаслідок обмеженого об’ємного стискання. Через ва-

куумний балон видаляється також мийний розчин у разі промивання вакуум-

проводу. 

Доїльні апарати підєднують до вакуум-проводу за допомогою вакуумних 

кранів.    

 

Технологічний розрахунок доїльних установок 

 

Після вибору способу доїння визначають необхідну пропускну здатність 

технологічної лінії доїння, гол./год.  



 

𝑊л =
МкКр

Тд
,                                                 (4.1) 

 

де Мк – загальна кількість корів на фермі, гол.; 

Кр – коефіцієнт, що враховує характер розподілу отелень (якщо розподіл 

отелів рівномірний – 0,85); 

Тд – час доїння всіх корів, год.(за розпорядком дня), Тд=120…150 хв. 

Кількість доїльних установок 

 

𝑛у =
𝑊л

𝑊у
,                                                      (4.2) 

 

де Wу – пропускна здатність доїльної установки за її технічною характе-

ристикою, гол./год. 

У випадку доїння корів у стійлах корівника кількість доїльних установок 

  

𝑛у =
𝑀к

Му
,                                                    (4.3) 

 

де Му – кількість голів, яку може обслуговувати доїльна установка, згідно 

з її технічної характеристикою. УДМ-25, 50,100,200 (уніфікований ряд). 

Кількість основних операторів машинного доїння, необхідна для доїння 

всіх корів на фермі 

 

𝑁оп = 𝑛у𝑧0,                                           (4.4) 

 

де z0 – кількість операторів, що обслуговують доїльну установку за її тех-

нічної характеристикою. 

Ритм доїння д , хв. (проміжок часу між кінцями доїння двох корів), що 

видоюються послідовно одна за одною 

 

𝜏д =
Тд−𝑡д

М1−1
,                                          (4.5) 

 

де tд – середній час доїння однієї корови, хв.; 

М1 – кількість корів закріплених за одним оператором. 

 

Час доїння однієї корови складається із часу машинних, машинноручних 

і ручних операцій 

𝑡д = 𝑡м + 𝑡р + 𝑡п = 𝑡м + 𝑡п−з,                                      (4.6) 

 

де tп-з – час проведення підготовчо-заключних операцій, хв. 

Інтенсивність або щільність потоку Іп характеризується відношенням ци-

клу (часу доїння однієї корови) до ритму потоку 

 



𝐼𝑛 =
𝑡д

𝜏д
,                                                                      (4.7) 

 

Цей показник може приймати значення від одиниці до нескінченності і 

дає увагу про кількість корів, що дояться одночасно. 

 

Значення і технологічні схеми первинної обробки молока 

 

Молоко — це продукт, в якому досить інтенсивно розвиваються різні мі-

кроорганізми. Для збереження його у свіжому вигляді та доставки його до спо-

живача в умовах тваринницьких ферм, комплексів та фермерських госпо-

дарств здійснюють первинну обробку та переробку молока. Ця обробка скла-

дається з таких технологічних операцій: очистка, охолодження і, в деяких ви-

падках, пастеризація. 

Переробка молока ставить за мету одержати питне молоко, вершки, тво-

рог, масло, сир та інші молочні продукти. У деяких господарствах використо-

вують обладнання для приймання молока та проведення його сепарації. 

Молоко, яке відправляється господарствами на молокозаводи, перед над-

ходженням в торгову мережу підлягає додатковій обробці. Під час доїння ко-

рів у молоко можуть потрапляти різні бактерії і спричиняти захворювання лю-

дей і тварин. 

Свіжовидоєне молоко при використанні в якості індикатора фенолфтале-

їну показує кислу реакцію. Кислотність свіжовидоєного молока звичайно зна-

ходиться в межах 16-18 Т. Хімічний склад молока не є строго постійним для 

всіх корів, а залежить від породи, віку, періоду лактації, умов годування корів 

та ряду інших факторів. В молоці розрізняють дві основні частки: воду 87,5 % 

і суху речовину 12,5%. Останнє в свою чергу розпадається на молочний цукор 

– 4,5...4,8%; жир – 2,9...5,1%; білок – 2,7...3,7 %; золу – 0,6...0,8%. 

При утворенні молока із організму корови в нього переходять імунні тіла 

і бактерицидні речовини, які затримують розвиток бактерій в свіжовидоєному 

молоці. Період дії цієї досить цінної властивості називають бактерицидною 

фазою. Тривалість її залежить від санітарних умов отримання молока, а також 

від температури його охолодження. Так, при температурі молока 37...30С ба-

ктерицидна фаза в ньому продовжується тільки 2...5 год. При 16...13С її три-

валість при хороших умовах зберігання 7,6 до 36 год. При 4...5 С життєдіяль-

ність бактерій практично зупиняється. 

Первинна обробка та переробка молока повинна виконуватись, по мож-

ливості, в окремих сухих і добре освітлених приміщеннях, де передбачаються 

водяне опалення, водопостачання, каналізація і вентиляція. Необхідно, щоб 

виконувались всі санітарні та ветеринарні правила. 

Схему первинної обробки і переробки молока зображено на рис. 4.5. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE


 
 

Рисунок 4.5 - Технологічна схема первинної обробки молока: 

1 – молокозбірник; 2 – сепаратор-очисник; 3 – пастеризатор; 4 – регене-

ративний теплообмінник; 5 – охолодник; 6 – молочний танк. 

 

Технологічний процес первинної обробки та переробки молока відбува-

ється у такій послідовності. Сире молоко, яке потрапляє після доїння корів у 

молокоприймач 1, спрямовується на очищення у сепаратор-молокоочисник 2, 

а далі на пастеризатор 3. У регенеративному теплообміннику 4 молоко підіг-

рівається теплим молоком, яке виходить з пастеризатора. Тепле молоко після 

пастеризатора віддає частину свого тепла на теплообміннику і після прохо-

дження охолодника 5 спрямовується на зберігання у молочний танк 6. Наве-

дена схема первинної обробки та переробки молока використовується у тому 

випадку, коли господарство далеко розташоване від промислових підпри-

ємств, а також із незадовільними шляхами сполучення з молокоприймальними 

пунктами. Така схема обробітку дозволяє використовувати молоко для спожи-

вання. 

Деякі великі приміські господарства готують молоко для реалізації в тор-

гову мережу і використовують таку технологічну схему: очистка — пастери-

зація — охолодження — упакування в малу тару. 

 

Охолодження, пастеризація та сепарація молока. 

 

Однією з найважливіших особливостей свіжовидоєного молока є його 

спроможність стримувати розмноження бактерій протягом перших двох го-

дин. Цей час називають бактерицидною фазою, тривалість якої зростає, якщо 

відразу ж після доїння молоко охолодити. У літню спеку при довгих переве-

зеннях молоко охолоджують до 2 °С, а взимку — до 8 °С. 



Існує багато способів охолодження молока на тваринницьких фермах. Всі 

вони мають загальні особливості і діляться на три основні категорії: охоло-

дження при постійній температурі зовнішнього середовища, при змінній тем-

пературі зовнішнього середовища та протитечійне охолодження. 

У спрощеному вигляді в господарствах охолоджують молоко у флягах 

шляхом занурення його на певний час у басейн з холодною проточною або 

непроточною водою. Інколи для зниження температури води в такі басейни 

додають лід. 

Більш досконалий спосіб — це охолодження молока або вершків за допо-

могою спеціальних охолодників. З цією метою використовують зрошувальні 

протитечійні охолодники, пластинчасті охолодники, танки-охолодники мо-

лока. 

Вимоги до охолодників: 

 універсальність у можливості охолодження молочних продуктів, 

які мають різні фізико-механічні властивості; 

 виконання заходів проти бактеріального забруднення продукту під 

час охолодження; 

 задовільне миття та дезінфекція робочих органів охолодника після 

закінчення роботи; 

 захист продукту від випаровування. 

Охолодники можна розділити за такими основними ознаками: 

 за характером стикання з оточувальним повітрям: відкриті зрошува-

льні (рис. 4.6) і закриті проточні; 

 за виглядом робочої поверхні: трубчасті і пластинчасті; 

 за кількістю секцій: одно- і багатосекційні;  

 за конструкцією: одно- і багаторядні.  

 

 
 

Рисунок 4.6 - Схема роботи охолодника зрошувального типу: 

1 - розподільний пристрій; 2 - поверхня (апарат) теплообміну; 3 - збірник 

 



На рис. 4.6 зображено схему роботи зрошувального охолодника, відпо-

відно до якої тепле молоко подається у верхній жолоб 1, звідти самопливом 

переміщується по обох боках охолоджувальної поверхні 2 у нижній жолоб 3. 

У цьому випадку застосовується протитечійний принцип. Молоко стікає зве-

рху до низу, а охолоджувальна вода навпаки переміщується знизу до верху.  

На виробництві застосовують три режима пастеризації: тривалий — мо-

локо нагрівають до 63 °С і витримують при цій температурі 30 хв; короткоча-

сний — нагрівають до 72 °С і витримують 20—30 с; миттєвий— нагрівають до 

85—90 °С практично без витримки (5 с). 

Технологія високотемпературного імпульсу (UHT-технологія) викорис-

товується під час виробництва молокопродуктів. Упродовж лише 2-4 секунд 

молоко піддається тепловому імпульсу температурою 137˚ С, після чого шви-

дко охолоджується до температури 25˚ С. 

Після цього оброблене молоко наливають в асептичну упаковку «Тетра 

Пак», що має 6 різних шарів картону, поліетилену та фольги. Вона захищає 

продукт від впливу повітря та світла, що сприяють скисанню молока. 

Така технологія не впливає на більш термостійкі вітаміни та мікроелеме-

нти, але знищує бактерії. Ультрапастеризоване молоко може зберігатися у асе-

птичній упаковці до 6-ти місяців. 

 (ультрапастеризація) 

Для тривалої пастеризації використовують нагрівні ванни, які мають рі-

зну місткість. Короткочасну пастеризацію проводять у потокових парових па-

стеризаторах. У сільському господарстві миттєвий режим пастеризації не ви-

користовують через складність керування технологічним процесом. 

Ефективність пастеризації визначається відношенням кількості втраче-

них мікроорганізмів до їх вихідної кількості (у пробі до теплової обробки мо-

лока). У сучасних пастеризаторах вона становить 99,99 %. 

Розділення молока на вершки та відвійки — це один із процесів переро-

бки, що здійснюється в умовах тваринницьких ферм. Його реалізація можлива 

способами відстоювання або за допомогою відцентрових пристроїв (сепарато-

рів). 

Процес відстоювання відбувається за рахунок різної питомої ваги складо-

вих компонентів молока.  

Сепаратори використовують на фермах для розділення молока на вершки 

і відвійки та для його очищення. Молочні сепаратори за призначенням розді-

ляються на універсальні зі змінними барабанами, для отримання вершків з ви-

сокою жирністю, нормалізатори та для очищення молока. Залежно від органі-

зації подачі молока і відведення розділених продуктів на відкриті, напіввід-

криті і закриті. Привод сепараторів може бути ручним або від електродвигуна. 

Конструкції відкритих сепараторів найбільш прості. У них надходження 

молока й відвід продуктів сепарування відбуваються при зіткненні з навколи-

шнім повітрям. У процесі сепарування відводимий продукт захоплює повітря, 

у результаті чого утвориться молочна піна, що погіршує умови експлуатації 

відкритих сепараторів. Звичайно вони випускаються з подачею до 0,3 кг/с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=4CaqrV6xQ3Q&ab_channel=GalileoRU


У напіввідкритих  сепараторах молоко рухається відкритим потоком при 

доступі повітря, а відвід продуктів здійснюється закритим способом під дією 

тиску, створюваного барабаном сепаратора. Подача таких сепараторів досягає 

0,5-1,0 кг/с. 

Герметичні (закриті) сепаратори відрізняються тим, що в них подача 

молока й відвід продуктів відбувається під тиском без доступу повітря. Такі 

сепаратори застосовуються в замкнутій системі охолоджувально-пастериза-

ційних установок і на великих підприємствах молочної промисловості. Їх по-

дача перевищує 1 кг/с.  

Істотний внесок у розвиток теорії сепарування вніс Г. І. Бремер. Розгля-

немо її найбільш важливі положення. Із цією метою звернемося до схеми руху 

молока в міжтарілковому просторі барабану (рис. 4.7). 

Розділення молока на вершки і відвійки здійснюється так. Молоко з поп-

лавкової камери надходить у барабан і далі через поздовжні пази основи і ра-

діальні канали тарілкотримача— у вертикальні канали, які утворено отворами 

тарілок. Між тарілками відбувається сепарація молока. Відвійки, як більш ва-

жка складова молока, відцентровою силою відкидаються до периферії бара-

бану, а вершки витісняються до його осі. На верхній поверхні тарілок утворю-

ється шар вершків, які рухаються до центру обертання, а на нижній — шар 

відвійок, які переміщуються до кришки барабана. Під напором молока, яке на-

дходить з поплавкової камери, потік вершків рухається до розподільної тарі-

лки і виходить крізь регульований отвір, а відвійки, рухаючись між кришкою 

і розподільною тарілкою, виходять крізь отвори у конусі барабана. Густину 

вершків регулюють положенням регулювального гвинта. 

 

 
 

Рисунок 4.7 - Конструктивно-функціональна схема барабана сепаратора: 

1 - живильна трубка; 2 — тарілкотримач; 3 —пакет тарілок; 4 —корпус; 5 

— верхня розділювальна тарілка; 6 —отвори в тарілках; 7 — канал для від-

війок; 8 – ущільнювальне кільце. 

 



Збирання сепаратора  

Розподільний потік молока, що складається із часток плазми щільністю 

п і жирових кульок щільністю рж, направляється в обертовий барабан сепара-

тора (або центрифуги), де під дією відцентрових сил відбувається так зване 

відстійне центрифугування. При цьому на кожну зважену частку (жирова ку-

лька) діє відцентрова сила Іц, що відкидає її від центра до периферії зі швидкі-

стю с, що дорівнює швидкості осадження (відстою). 

Для оцінки ефективності останнього у відцентрових пристроях зробимо 

порівняння сили Іц = т2R с силою тяжіння  Р=тg, що діє при природному 

відстої. У результаті приходимо до співвідношення 1ц/Р=2R /g, звідки 

 

Іц=Р2R /g=FP 

 

З отриманого виразу слідує, що відцентрова сила перевершує силу ваги в  

F раз, тобто 2R/g=F. Залежність виражає відношення доцентрового приско-

рення до прискорення вільного падіння й може служити характеристикою ре-

жимів руху при багатьох механічних процесах. Це відношення М. Н. Летош-

нев назвав показником кінематичного режиму. При дослідженні робочого 

процесу молочного сепаратора Г. И. Бремер назвав це відношення фактором 

розподілу, тому що воно показує, у скільки разів дія відцентрової сили переви-

щує дію сили ваги. Чим більше фактор розподілу, тим вище розподіляюча зда-

тність сепаратора. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=03dXpIJ0xGA&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80

