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Лабораторне заняття № 22 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ І 

ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА 

 

МЕТА РОБОТИ - ознайомитись з призначенням, вивчити бу-

дову, принцип дії та основні регулювання обладнання для сепарації, 

охолодження та пастеризації молока. 

1. Завдання для самостійної підготовки до роботи 

Вивчити: 

- зоотехнічні та санітарно-гігієнічні вимоги до первинної обро-

бки молока; 

-  вимоги до охолодників  [1, с. 226]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- зоотехнічні та санітарно-гігієнічні вимоги до первинної обро-

бки молока;  

- вимоги до охолодників. 

2. Питання для самопідготовки 

2.1 Зоотехнічні вимоги до машин і обладнання   первинної об-

робки молока. 

2.2 Cанітарно-гігієнічні вимоги до машин і обладнання пер-

винної обробки молока. 

2.3 Які операції відносяться до первинної обробки молока? 

2.4 Класифікація охолодників. 

2.5 Процес   розділення молока на вершки та відвійки. 

 

3. Теоретичні відомості 

3.1 Зоотехнічні вимоги та санітарно-гігієнічні вимоги до пер-

винної обробки молока 

Молоко, як сировину для молочної промисловості, можна вва-

жати якісним, якщо в ньому збережені первісні властивості, і воно 

може бути перероблено з максимальним використанням корисних ком-

понентів. Виконання цього завдання значною мірою залежить від пер-

винної обробки молока на молочних фермах: чим ефективніше пер-

винна обробка, тим краще якість молока і, отже, вище ефективність 

всієї молочної промисловості. 
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         Первинна обробка молока - це комплекс технологічних операцій, 

що застосовуються в цілях збереження натуральних властивостей сві-

жонадоєного молока. Тому устаткування для первинної обробки не по-

винно мати шкідливого впливу на молоко і змінювати його первинні 

властивості, а саме: 
 має бути виготовлено з матеріалів, дозволених для контакту з 

молоком та іншими харчовими продуктами; 

 витримувати дію кислотних і лужних миючих розчинів, добре 

очищатися при циркуляційній промивці; 

 не повинно надавати сильного гідромеханічного впливу на мо-

локо з метою зміни механічних властивостей останнього (збивання і 

подрібнення жирових кульок); 

 в процесі обробки, по можливості, виключати контакт продукту 

з повітрям; 

 обробка молока повинна здійснюватися за короткий період (не 

більше 2 ч), що дорівнює періоду бактерицидної фази молока; 

 в процесі роботи не повинно бути втрат продукту; 

 обладнання для теплової обробки молока не повинно викликати 

пригорання і помітно змінювати початкові властиві сирого молока; 

 обладнання для очищення молока повинно забезпечити рете-

льне відділення механічних домішок від молока і при цьому саме не 

повинно служити повторним джерелом бактеріального забруднення 

молока; 

 в лініях міні-молокоцехів по переробці молока шляхи сирого і 

пастеризованого молока не повинні перетинатися; 

 обладнання для охолодження молока повинно забезпечити зни-

ження температури продукту до 4 0С з подальшим автоматичним підт-

риманням цього значення в процесі зберігання. Температура охоло-

дження зумовлюється тривалістю зберігання молока. Якщо видоєне 

молоко без первинної обробки залишається свіжим завдяки своїм бак-

терицидним властивостям залежно від температури навколишнього се-

редовища до 2-3 год., то охолоджене до 8-10 0С можна зберігати без 

погіршення якості протягом доби, а при температурі 4-6 0С- до 36 год.; 
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 при тривалій пастеризації температуру молока доводять до 63-

65 0С і витримують при цій температурі протягом 30 хв.; при коротко-

часній – нагрівають до 71-76 0С й витримують 20-30 с; при миттєвій – 

нагрівають до 85-90 0С без витримки при цій температурі. 

 резервуари-охолоджувачі для зберігання молока повинні мати 

термостатичні властивості та не допускати нагрівання молока більш 

ніж на 2 0С при зберіганні протягом доби; 

 обладнання з приймання молока повинно забезпечувати опера-

тивне розвантаження автомолокоцистерн з подальшим точним виміром 

кількості молока; 

 лабораторне обладнання по оцінці якості молока повинно забез-

печувати оперативний і точний експрес-контроль основних показників 

молока з метою визначення його якісних показників. 

 

3.2 Вимоги до охолодників 

Охолодники молока повинні відповідати таким вимогам: 

 універсальність щодо можливості охолодження молочних про-

дуктів, які мають різні фізико-механічні властивості; 

 виконання заходів протибактеріального забруднення продукту 

під час охолодження; 

 зручність промивання та дезінфекція робочих органів охолод-

ника після закінчення роботи; 

 захист продукту від випаровування. 
  

 


