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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ КОМПОНЕНТІВ МОЛОКА 

НА ЕТАПІ НОРМАЛІЗАЦІЇ 

 

Іщенко Ольга Анатоліївна, 

к.т.н., старший викладач 

Островський Микола Миколайович, 

студент 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного 

м. Мелітополь, Україна 

 

Вступ. Найпопулярнішим продуктом споживання та сировиною для 

виробництва великої кількості продуктів в Україні є молоко. За останні роки 

різноманітність молочної продукції значно зросла й тому, на сьогоднішній 

день, головною метою є забезпечення виробництва високоякісної сировини з 

дотриманням технічних умов  та певним якісним та кількісним складом. 

Одним з найдавніших продуктів харчування є питне коров‘яче молоко. 

Біологічна цінність продукту – у наявності майже всього комплексу відомих і 

необхідних для організму людини речовин.У молоці виявлено 17 з 20 відомих в 

даний час вітамінів з жиророзчинних - A, D, E, K, а з водорозчинних - B1 - B12, 

B c, H, C, n-амінобензойна кислота, інозит. Воно є головним джерелом білку та 

мінеральних речовин. Молоко корів може мати різний фізико-хімічний склад, 

виходячи з різних факторів, наприклад: породи корови, спадковості, 

продуктивності, віку тварини, сезону та температури середовища, харчування 

тощо, тому при організації технологічних процесів переробки молочних 

продуктів виникають складнощі матеріально- сировинних розрахунків. 

Основним напрямом розробок в області виробництва молока питного є 

встановлення термінів зберігання цього продукту, а також підвищення його 

харчової і біологічної цінності. Для створення якісної сировини на подальше 

виробництво потрібно правильно розраховувати кількість компонентів з метою 

проведення правильної нормалізації незбираного молока. Оскільки визначення 

оптимальних значень параметрів при великій кількості складових компонентів 
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та врахування варіації їх зміни при різних властивостях початкової сировини є 

доволі складним процесом, тому для полегшення та покращення точності 

визначення їх значень необхідна автоматизація процесу розрахунків. 

Метою роботи є створення алгоритму для нормування параметрів 

нормалізації молока та автоматизація його здійснення з метою спрощення 

розрахунків та отримання оптимальних значень компонентів молочної 

сировини з урахуванням показників їх витрат.  

Матеріали і методи. Автоматизація процесу розрахунку здійснена за 

допомогою програми Microsoft Office Excel. Застосовано аналіз літературних 

джерел з використанням пошукових, аналітичних й порівняльних методів.  

Результати та обговорення. Для дослідження обрано технологічний 

процес виробництва питного молока. Складено схему поетапного здійснення 

створеного алгоритму розрахунку компонентів продукції на певному етапі – 

етапі нормалізації молока.  

 

Рис. 1. Схема розрахунку компонентів при виробництві питного молока 

 

Вхідними показниками для пропонованого алгоритму є жирність питного 

молока 2,5% та маса незбираного молока 5000 кг. За даною схемою необхідно 
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визначити такі показники технологічного процесу виробництва питного молока 

- як масу незбираного молока для сепарації та пастеризації, втрати при даних 

процесах та масу вершків при заданій їх жирності. 

Один з етапів нормалізації молока є процес сепарації – розділення молока 

на знежирене молоко й вершки. Визначена маса вершків, яку отримують під час 

процесу нормалізації незбираного молока за формулою: 

 
 знежверш

нмвершм
верш

ЖЖ

ЖЖМ
М




 , 

де вершМ  - маса вершків, кг; мМ  - маса молока, кг; вершЖ  - жирність 

вершків, %; нмЖ  - жирність нормалізованого молока, %; знежЖ  - жирність 

знежиреного молока, %. 

 
 

Рис. 2. Визначення маси вершків Рис. 3. Визначення маси 

незбираного молока 

 

Наступним етапом є визначення кількості незбираного молока, яке 

підлягає сепарації для отримання необхідної кількості  вершків з урахуванням 

втрат. Визначено масу знежиреного молока після сепарації; масу незбираного 

молока для змішування (нормалізації), масу нормалізованого молока (суміші). 

Останнім етапом нормалізації молока є пастеризація – процес 

одноразового нагрівання рідини до температури, яка нижче за температуру 

кипіння на нетривалий час, з метою знищення бактерій, що містяться в цих 

рідинах. 

При розрахунках враховано, що нормалізоване молоко з додаванням 

знежиреного молока, не може мати жирність більшу, ніж жирність початкової 

сировини.  
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Висновок. Створено алгоритм для визначення показників технологічного 

процесу виробництва питного молока з метою підвищення ефективності 

процесу нормалізації шляхом отримання значень складових компонентів 

максимальної точності. Проаналізовано взаємозв‘язок жирності незбираного 

молока, вершків, потрібної жирності молока, кількості нормалізованого молока, 

втрат при різних етапах виробництва та у перспективі отримано можливість 

розрахунку їх оптимального поєднання. 
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