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Створення автоматизованого техніко-технологічного забезпечення системи промивання
доїльних установок, що інтенсифікує процес без додаткових витрат, набуває першочергового
значення при вирішенні завдання підвищення якості молока. Метою досліджень є проведення
виробничої перевірки розробленої автоматизованої системи промивання молокопровідних ліній
доїльних установок.
На основі отриманих математичних моделей процесу роботи промивання доїльних установок
із повітряним і гідро- інжекторами, а також фотодатчика визначення забрудненості
молокопровідної лінії доїльної установки розроблено автоматичну систему її промивання,
використання якої дозволяє виконувати відповідний технологічний процес із більш високою
продуктивністю і якістю при зменшенні втрат води і енерговитрат.
У результаті виробничої перевірки режимів роботи автоматичної система промивання
молокопровідної лінії доїльних установок встановлено, що найменше значення мікробіологічного
забруднення молока (кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)
спостерігається для варіанту із адаптивною тривалістю промивання і адаптивним режимом роботи
повітряних інжекторів за підключених гідроінжекторів. Для УДЕ-16 Ялинка становить 82 тис.
КУО/см3 (екстра ґатунок молока), а для УДМ-100 «Брацлавчанка» – 248 тис. КУО/см3 (вищий ґатунок
молока).
Унаслідок виробничої перевірки режимів роботи автоматичної системи промивання
молокопровідної лінії доїльних установок встановлено, що найменші значення витрат води
спостерігаються для варіанту із найменшою тривалістю промивання (5 хв./10 хв./5 хв.) і адаптивним
режимом роботи повітряних інжекторів за відключених гідроінжекторів. Для УДЕ-16 Ялинка
становить 185 л, а для УДМ-100 «Брацлавчанка» – 268 л. Найменше значення енерговитрат
спостерігається для базового варіанту системи промивання (без додаткового обладнання). Для УДЕ16 Ялинка становить 13,5 кВт·год., а для УДМ-100 «Брацлавчанка» – 21,4 кВт·год.
Ключові слова: доїльні установки, система промивання, параметри, випробування,
автоматизація.
Ф. 5. Табл. 1. Рис. 4. Літ. 19.
1. Постановка проблеми
Серед показників якості молока, як сировини для подальшої переробки, суттєвим є його
бактеріальна забрудненість. Даний показник залежить від санітарно-гігієнічного стану доїльного
обладнання, своєчасного охолодження молока, вимог та впливу інших зовнішніх чинників [1]. В
процесі доїння молоко проходить через доїльні апарати, молокопровід, молокозбірники, індивідуальні
та групові лічильники тощо, які є джерелом бактеріального забруднення [2]. Рекомендованими
умовами покращення якості молока є забезпечення ефективності процесу промивання доїльних
установок шляхом збільшення його тривалості, що призводить до підвищення експлуатаційних витрат
(води, мийних засобів, електроенергії тощо) та собівартості молочної продукції [3-4]. Таким чином,
створення автоматизованого техніко-технологічного забезпечення системи промивання доїльних
установок, що інтенсифікує процес без додаткових витрат, набуває першочергового значення при
вирішенні завдання підвищення якості молока.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій
Аналіз літературних джерел показав, що незважаючи на відмінність у кількісних
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характеристиках процесу промивання доїльних установок (температура, тривалість) в цілому за
складом операцій і послідовності їх виконання на сьогодні існує єдина думка, а саме [5-9]:
‒ попереднє ополіскування і видалення залишків молока теплою водою (30-48 ºС) протягом
5-10 хв.;
‒ приготування мийних лужних розчинів в гарячій воді температурою 60-70 °С і миття
протягом 10-30 хв.;
‒ ополіскування і видалення залишків мийного розчину теплою або гарячою водою протягом
5-10 хв.;
‒ промивання 1-2 рази в тиждень кислотними миючими розчинами;
‒ промивання системи перед початком роботи гарячою водою і дезінфікуючим розчином;
‒ обробку комунікацій кислотними розчинами з температурою 60-70 °С для видалення
молочного каменю здійснюють після попереднього ополіскування, проміжне ополіскування гарячою
водою при температурі 70 °С протягом 5 хв., після чого миють лужним розчином.
Технологічний режим процесу промивання молокопровідних систем визначає сукупність в
основному таких показників, як [10-11]:
‒ швидкість мийного розчину при промиванні;
‒ температура розчину;
‒ концентрація мийних засобів;
‒ тривалість промивання.
Ефективне промивання можливе при швидкості руху мийного розчину, достатній для
відривання і виносу потоком рідини частинок бруду і відкладень. При необґрунтовано великій
швидкості різко підвищуються енергетичні витрати на перекачування розчину. Швидкість рідини при
промиванні доїльних установок залежить від величини розрідження, що створюється вакуумними
установками, від гідравлічних параметрів ліній циркуляції, від подачі перекачувальних молочних
насосів [12].
Слід зазначити, що стосовно швидкості руху мийного розчину, що відповідає найбільш
ефективному технологічному процесу промивання дослідники не дійшли до єдиної думки: швидкість
в різних дослідженнях варіюється в межах 0,5-1,5 м/с [13].
З метою інтенсифікації перемішування розчину, що значно впливає на швидкість видалення
забруднень, пропонується встановлювати в молокопровідних системах різноманітні пристрої
створення турбулентного потоку рідини [14]. Дослідженнями доведено, що висока якість очищення
може бути досягнута при розвиненому турбулентному режимі течії мийного розчину (при Re > 10 4105) [15], оскільки в цьому випадку створюються найбільш сприятливі умови для механічного впливу
потоку на частинки забруднення.
Якість промивання молокопровідних систем доїльних установок прямо пропорційна
температурі мийного розчину [16]. З підвищенням температури зростає фізико-хімічна активність
мийного розчину, знижується енергія адгезії на межі поділу фаз (мийний розчин – забруднення),
зменшується кінематична в’язкість мийного розчину, що підсилює турбулентність. Ефективність
впливу мийного засобу на забруднення при інших рівних умовах безпосередньо залежить від
температури розчину. Однак, її підвищення понад 70°С не призводить до помітного збільшення мийної
здатності [17]. Тому температурний режим наблизили саме до цього показника.
При вивченні тривалості промивання встановлено, що при збільшенні часу обробки якість
очищення покращується [18]. Так, дослідники зазначають, що циркуляційне промивання
молокопровідних систем повинно тривати 5-40 хв. залежно від матеріалів, з яких виготовлені їх
елементи.
На основі отриманих математичних моделей процесу роботи промивання доїльних установок
із повітряним і гідро- інжекторами, а також фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної
лінії доїльної установки розроблено систему промивання молокопровідної лінії доїльних установок із
автоматизованим контролем його режимних параметрів.
В основу винаходу (патент № 140923 [19]) поставлено задачу створення такої автоматичної
системи промивання молокопровідної лінії доїльних установок, в якій за рахунок встановлення
додаткових елементів можливо оперативно визначати стан забрудненості молокопровідної лінії і
відповідно автоматично змінювати її режимні параметри, що дасть можливість виконувати
відповідний технологічний процес із більш високою продуктивністю і якістю при зменшенні втрат
води і енерговитрат.
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Принцип роботи системи промивання молокопровідної лінії доїльних установок пояснюється
конструктивно-технологічною схемою, яка наведена на рис. 1.

Рис. 1. Конструктивно-технологічна схема автоматичної системи промивання
молокопровідної лінії доїльних установок що є результатом впровадження дисертаційного
дослідження:
1 – бак; 2 – поплавок; 3 – датчик рівня мийного розчину; 4 – клапан циркуляції-зливу;
5 – молокопровід; 6 – трубопровід; 7 – електромагнітний клапан пуску холодної води;
8 – електромагнітний клапан пуску гарячої води; 9 – водонагрівач; 10 – електромагнітний клапан
пуску концентрату мийного розчину; 11 – ємність; 12 – контрольний датчик температури;
13 – блок керування; 14 – електромагнітні клапани пуску повітря; 15 – датчики
вакуумметричного тиску; 16 – датчики температури; 17 – фотодатчики; 18 – фотодіоди;
19 – фоторезистори; 20 – гідроінжектори; 21 – електромагнітний клапан пуску мийного розчину
Використання автоматичної системи промивання молокопровідної лінії доїльних установок, в
якій за рахунок встановлених додаткових датчиків тиску, датчиків температури, фотодатчиків, що
складаються з фотодіодів і фоторезисторів, електромагнітних клапанів пуску повітря (повітряних
інжекторів) і мийного розчину (гідроінжекторів), дозволяє виконувати відповідний технологічний
процес із більш високою продуктивністю і якістю при зменшенні втрат води і енерговитрат.
3. Мета дослідження
Метою досліджень є проведення виробничої перевірки розробленої автоматизованої системи
промивання молокопровідних ліній доїльних установок.
4. Матеріали і методи дослідження
Виробнича перевірка автоматичної системи промивання молокопровідної лінії доїльних
установок були проведені в умовах реальних фермерських господарств ПП «АФ Батьківщина» і ПП
«Радівське». На першій фермі технологічний процес доїння виконувався на доїльній установці з
верхнім молокопроводом УДМ-100 «Брацлавчанка», а на другій – на доїльній установці з нижнім
молокопроводом УДЕ-16 Ялинка. На обох установках використовувався автомат промивання АП-03
(БУАП-03), виробництва ТДВ «Брацлав».
Для проведення досліджень автомат промивання АП-03 (БУАП-03) було переоснащено
відповідно до розробленої конструктивно-технологічної схеми (рис. 1). На блоку керування
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експериментального зразка автоматичної системи промивання є можливість обирати режими
промивання, відключати або включати повітряні і гідро- інжектори.
Виробнича перевірка проводилась для декількох режимів промивання. Фактор А – режими
повітряних інжекторів представлено у таких варіантах: повітряні інжектори відключені; повітряні
інжектори працюють із раціональними параметрами; повітряні інжектори працюють в адаптивному
режимі. Фактор В – режими гідроінжекторів представлені у таких варіантах: гідроінжектори
відключені; гідроінжектори працюють із раціональними параметри. Фактор С – тривалість
промивання: 5 хв попереднього ополіскування, 15 хв основного промивання миючим розчином, 5 хв
остаточного ополіскування; 5 хв попереднього ополіскування, 30 хв основного промивання миючим
розчином, 5 хв остаточного ополіскування; 5 хв попереднього ополіскування, тривалість основного
промивання миючим розчином визначається з фотодатчиків (адаптивний), 5 хв остаточного
ополіскування.
Раціональні режими роботи системи промивання молокопроводів доїльного обладнання із
повітряним інжектором були визначені за умови мінімізації значення ступеня чистоти θmilk і швидкості
зміни тиску Δp/Δt.
milk (D m , p w , t inj , t p )  min,

(1)
 p
 (D m , p w , t inj , t p )  min .
 t
де θmilk – ступінь чистоти, %, яка визначається як зміна середнього значення товщина шару
молока hmilk на стінці труби:
  / hmilk 100 %
milk  hmilk  hmilk
(2)
де Δp/Δt – швидкості зміни тиску, кПа/с (критерій, який обмежує режимні параметри роботи
системи промивання із повітряним інжектором через ймовірність виникнення «некерованого»
гідроудару):
p / t  pmax  pmin  / t inj  t p
(3)


де h milk – початкове значення товщини шару молока на стінці труби, м; h milk – кінцеве значення
товщина шару молока на стінці труби, м.
Адаптивний режим роботи повітряних інжекторів визначався за розробленим алгоритмом
згідно отриманих залежностей зміни ступеня чистоти θmilk і зміни тиску за час такту впуску і паузи
повітряного інжектора (швидкість зміни тиску) Δp/Δt:





θmilk = 29,587 + 1,4239 pw – 0,01554 pw 2 + 0,06405 QV – 0,0000718 pw QV + 0,00011 QV2 –
– 0,1219 tinj – 0,00398 pw tinj + 0,000214 QV tinj – 0,0803 tinj2 + 1,647 tp + 0,00567 pw tp +
+ 0,00148 QV tp + 0,1298 tinj tp – 0,3895 tp2.
Δp/Δt = – 9,25598 + 2,04533 pw – 0,0117884 pw2 + 0,145057 QV – 12,0428 tinj –
– 0,0504414 pw tinj + 0,796128 tinj2 – 4,45978 tp – 0,0270083 pw tp + 0,812068 tinj tp.

(4)

(5)

Вирішуючи систему рівнянь (1), (4) і (5) у програмному пакеті Mathematica для різних значень
діаметра молокопроводу отримуємо відповідні раціональні параметри режимів роботи інжектора:
D = 50 мм → pw = 45,0 кПа, tinj= 6,1 с, tp = 3,8 с, Qv =300 л/хв., θmilk = 92,3 %, Δp/Δt = 42,0 кПа/с.
Загальна кількість варіантів досліджень для обох доїльних установок становила 18, схема
проведення виробничих випробувань представлена в табл. 1.
У якості критерію випробувань було прийнято якість молока, а саме кількість мезофільних
аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, після його проходження через молокопровідну
систему доїльної установки. Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних
мікроорганізмів визначалася в сертифікованій лабораторії згідно з ДСТУ ISO 4833:2006 (відносна
похибка вимірювань 5 %).
Також до системи водопостачання системи промивання було встановлено проточний лічильник
для води NOVATOR ЛК-15Х з похибкою вимірювань ±1 л. За допомогою зазначеного лічильника
встановлювалися витрати води для кожного промивання.
Для оцінки енерговитрат доїльної установки під час промивання фіксувалися значення
електролічильника трифазного NIK2303 АР3Т.1000.М.11 (похибка вимірювань ±0,01 кВт·год.), який
був встановлений перед всіма навантаженнями доїльної установки (електродвигуни, нагрівачі,
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електронні блоки керування та ін.).
Таблиця 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Схема проведення виробничих випробувань
Режими повітряного
Режими
інжектора (А)
гідроінжекторів (В)
Гідроінжектори відключені
Повітряний інжектор
відключений
Гідроінжектори підключені
Гідроінжектори відключені
Раціональні параметри
Гідроінжектори підключені
Гідроінжектори відключені
Адаптивні параметри
Гідроінжектори підключені

Тривалість
промивання (С)
5 хв./10 хв. /5 хв.
5 хв./30 хв. /5 хв.
Адаптивна
5 хв./10 хв. /5 хв.
5 хв./30 хв. /5 хв.
Адаптивна
5 хв./10 хв. /5 хв.
5 хв./30 хв. /5 хв.
Адаптивна
5 хв./10 хв. /5 хв.
5 хв./30 хв. /5 хв.
Адаптивна
5 хв./10 хв. /5 хв.
5 хв./30 хв. /5 хв.
Адаптивна
5 хв./10 хв. /5 хв.
5 хв./30 хв. /5 хв.
Адаптивна

Статистичну обробку результатів дослідів проводили з використанням дисперсійного аналізу у програмах Microsoft Excel і Statistica.

5. Виклад основного матеріалу
Дані щодо бактеріального забруднення молока, які отримані в результаті проведення
виробничої перевірки, приведені на рис. 2. Аналіз отриманих даних показує, що на бактеріальне
забруднення молока найбільший вплив чинить дія режимів повітряних інжекторів (фактор А) – 31,2237,48 % і тривалість промивання (фактор С) – 54,47-57,89 %. Так найменше значення даного критерію
спостерігається для варіанту із адаптивною тривалістю промивання і адаптивним режимом роботи
повітряних інжекторів за підключених гідроінжекторів. Для УДЕ-16 Ялинка становить 82 тис. КУО/см3
(екстра ґатунок молока), а для УДМ-100 «Брацлавчанка» – 248 тис. КУО/см3 (вищий ґатунок молока).
Найменша істотна різниця при цьому становить 10-12 тис. КУО/см3. Відповідно до розрахованого
критерію Фішера попарна взаємодія факторів не впливає на критерій якості молока.

Рис.2. Вплив режимів роботи розробленої системи промивання на кількість мезофільних
аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів в молоці
Дані щодо витрат води, які отримані в результаті проведення виробничої перевірки, приведені
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на рис. 3. Аналіз отриманих даних показує, що на витрати води найбільший вплив чинить дія режимів
гідроінжекторів (фактор Б) – 10,60-14,58 % і тривалість промивання (фактор С) – 78,92-82,19 %.
Найменші значення витрат води спостерігається для варіанту із найменшою тривалістю промивання
(5 хв./10 хв./5 хв.) і адаптивним режимом роботи повітряних інжекторів за відключених
гідроінжекторів. Для УДЕ-16 Ялинка становить 185 л, а для УДМ-100 «Брацлавчанка» – 268 л.
Найменша істотна різниця при цьому становить 15 л. Відповідно до розрахованого критерію Фішера
попарна взаємодія факторів не впливає на критерій витрат води. Показники витрат води залежно від
тривалості промивання становили: 5 хв./15 хв./5 хв. – 185-222 л; 5 хв./30 хв./5 хв. – 257-319 л; адаптивна
– 208-250 л. У свою чергу витрати води залежно від режимів повітряного і гідро інжекторів
знаходились у таких діапазонах: гідроінжектори відключені – 185-286 л; гідро-інжектори підключені
– 197-319 л; повітряний інжектор відключений – 195-312 л; раціональні параметри – 197-319 л;
адаптивні параметри – 185-287 л.

Рис.3. Вплив режимів роботи розробленої системи промивання на витрати води
Дані щодо витрат електроенергії під час одного промивання, які отримані в результаті
проведення виробничої перевірки, приведені на рис. 4.

Рис.4. Вплив режимів роботи розробленої системи промивання на витрати електроенергії
Аналіз отриманих даних показує, що на витрати електроенергії під час одного промивання
доїльної установки УДЕ-16 Ялинка найбільший вплив чинить дія режимів повітряних інжекторів
(фактор А) – 17,79 % і тривалість промивання (фактор С) – 68,20 %. У свою чергу для доїльної
установки УДМ-100 «Брацлавчанка» найбільший вплив чинить дія лише тривалість промивання
(фактор С) – 91,34 %. Найменше значення зазначеного критерію спостерігається для базового варіанту.
Для УДЕ-16 Ялинка становить 13,5 кВт·год., а для УДМ-100 «Брацлавчанка» – 21,4 кВт·год. Це є
досить логічно, оскільки при базовому варіанті додаткове обладнання відключено і відповідно не
споживає додаткової електроенергії. Найменша істотна різниця при цьому становить 1-1,1 кВт·год.
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Відповідно до розрахованого критерію Фішера попарна взаємодія факторів не впливає на критерій
енерговитрат процесу.
6. Висновки
На основі отриманих математичних моделей процесу роботи промивання доїльних установок
із повітряним і гідро- інжекторами, а також фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної
лінії доїльної установки розроблено автоматичну систему її промивання, використання якої дозволяє
виконувати відповідний технологічний процес із більш високою продуктивністю і якістю при
зменшенні втрат води і енерговитрат.
У результаті виробничої перевірки режимів роботи автоматичної система промивання
молокопровідної лінії доїльних установок встановлено, що найменше значення мікробіологічного
забруднення молока (кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)
спостерігається для варіанту із адаптивною тривалістю промивання і адаптивним режимом роботи
повітряних інжекторів за підключених гідроінжекторів. Для УДЕ-16 Ялинка становить 82 тис. КУО/см3
(екстра ґатунок молока), а для УДМ-100 «Брацлавчанка» – 248 тис. КУО/см3 (вищий ґатунок молока).
Унаслідок виробничої перевірки режимів роботи автоматичної системи промивання
молокопровідної лінії доїльних установок встановлено, що найменші значення витрат води
спостерігаються для варіанту із найменшою тривалістю промивання (5 хв./10 хв./5 хв.) і адаптивним
режимом роботи повітряних інжекторів за відключених гідроінжекторів. Для УДЕ-16 Ялинка
становить 185 л, а для УДМ-100 «Брацлавчанка» – 268 л. Найменше значення енерговитрат
спостерігається для базового варіанту системи промивання (без додаткового обладнання). Для УДЕ-16
Ялинка становить 13,5 кВт·год., а для УДМ-100 «Брацлавчанка» – 21,4 кВт·год.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОМЫВАНИЯ МОЛОКОПРОВОДНОЙ ЛИНИИ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Создание автоматизированного технико-технологического обеспечения системы промывки
доильных установок, интенсифицируя процесс без дополнительных затрат, приобретает
первостепенное значение при решении задачи повышения качества молока. Целью исследований
является проведение производственной проверки разработанной автоматизированной системы
промывки молокопроводных линий доильных установок. На основе полученных математических
моделей процесса работы промывания доильных установок с воздушным и гидро- инжекторами, а
также фотодатчиками определения загрязненности молокопроводной линии доильной установки
разработана автоматическая система ее промывки, использование которой позволяет выполнять
соответствующий технологический процесс с более высокой производительностью и качеством при
уменьшении потерь воды и энергозатрат.
В результате производственной проверки режимов работы автоматической система
промывки молокопроводной линии доильных установок установлено, что наименьшее значение
микробиологического загрязнения молока (количества мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов) наблюдается для варианта с адаптивной продолжительностью
промывки и адаптивным режимом работы воздушных инжекторов с подключенными
гидроинжекторами. Для УДЕ-16 Елочка составляет 82 тыс. КОЕ/см3 (экстра сорт молока), а для
УДМ-100 «Брацлавчанка» – 248 тыс. КОЕ/см3 (высший сорт молока).
В результате производственной проверки режимов работы автоматической системы
промывки молокопроводной линии доильных установок установлено, что наименьшие значения
расхода воды наблюдаются для варианта с наименьшей продолжительностью промывки (5 мин /
10 мин / 5 мин) и адаптивным режимом работы воздушных инжекторов с отключенными
гидроинжекторами. Для УДЕ-16 Елочка составляет 185 л, а для УДМ-100 «Брацлавчанка» – 268 л.
Наименьшее значение энергозатрат наблюдается для базового варианта системы промывки (без
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дополнительного оборудования). Для УДЕ-16 Елочка составляет 13,5 кВт·ч., А для УДМ-100
«Брацлавчанка» – 21,4 кВт·ч.
Ключевые слова: доильные установки, система промывки, параметры, испытания,
автоматизация.
Ф. 5. Табл. 1. Рис. 4. Лит. 19.
RESULTS OF THE PRODUCTION INSPECTION OF THE AUTOMATIC MILK WASHING LINE
OF MILKING INSTALLATIONS
Creation of automated technical and technological support of the system of washing milking
installations, which intensifies the process without additional costs, becomes of paramount importance in
solving the problem of improving the quality of milk. The purpose of the research is to conduct a production
inspection of the developed automated system for flushing milk lines of milking parlors. On the basis of the
received mathematical models of process of work of washing of milking installations with air and hydroinjectors, and also the photodetector of definition of pollution of the milk line of the milking parlor the
automatic system of its washing is developed. energy consumption.
As a result of industrial inspection of automatic milking line washing systems, it was found that the
lowest value of microbiological contamination of milk (number of mesophilic aerobic and facultativeanaerobic microorganisms) is observed for the variant with adaptive washing duration and adaptive mode of
air injectors. For UDE-16 the Christmas tree makes 82 thousand CFU/cm3 (extra grade of milk), and for
UDM-100 "Bratslavchanka" – 248 thousand CFU/cm3 (the highest grade of milk).
As a result of production inspection of the automatic milking line washing system of milking
installations, it was found that the lowest values of water consumption are observed for the variant with the
shortest washing duration (5 min/10 min/ 5 min) For UDE-16 the Christmas tree makes 185 l, and for UDM100 "Bratslavchanka" – 268 l. The lowest value of energy consumption is observed for the basic version of the
flushing system (without additional equipment). For UDE-16 the Christmas tree makes 13,5 kWh, and for
UDM-100 "Bratslavchanka" – 21,4 kWh.
Key words: milking parlors, washing system, parameters, tests, automation.
F. 5. Table. 1. Fig. 4. Ref. 19.
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