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Актуальність та постановка проблеми. Сироваріння ставить особливі вимоги 

до якості молока - здатність до зсідання під дією сичужного ферменту. Об'єктами 

керування на ділянці підготовки молока до сквашування є: мішалка накопичувального 

резервуару молока, насос перекачування молока з накопичувального резервуару, 

сепаратор-молокоочисник, мішалка ємності збору вершків, відцентровий насос 

перекачування вершків, мішалка ємності з нормалізованим молоком, відцентровий 

насос перекачування нормалізованого молока, пастеризатор роторного типу  [1].  

Основні матеріали дослідження. До системи  керування силовим 

електрообладнанням ділянки підготовки молока до сквашування висуваються наступні 

вимоги [2]: 

- евакуація молока із накопичувального резервуару при досягненні верхнього 

рівня;  

- контроль верхнього і нижнього рівнів молока в пастеризаторі роторного типу; 

- контроль нижнього і верхнього рівнів в накопичувальному резервуарі молока 

для відключення електродвигунів мішалки у накопичувальному резервуарі і насосу 

перекачування молока; 

- контроль нижнього рівня ємності збору вершків для включення електродвигуна 

відцентрового насосу перекачування вершків; 

- контроль витрати вершків на нормалізацію молока; 

- контроль верхнього рівня у ємності для нормалізації молока для відключення 

відцентрового насосу подачі молока у пастеризатор роторного типу; 

- контроль нижнього рівня у ємності для нормалізації молока для включення або 

відключення електродвигуна мішалки у  ємності для нормалізації молока; 

- витримку в часі 20 хвилин при пастеризації молока у роторному пастеризаторі; 

- світлову сигналізацію роботи електродвигунів приводу робочих машин; 

- попереджувальну звукову сигналізацію про початок роботи обладнання ділянки 

підготовки молока до сквашування впродовж 15-20 секунд; 

- електромагнітну заслінку для евакуації пастеризованого і охолодженого молока 

у ванну для сквашування і самопресування. 

При виконанні технологічних операцій необхідно забезпечити контроль 

параметрів: верхнього рівня в ємності збору вершків – 0,90 м; нижнього рівня в ємності 

збору вершків – 0 м; верхнього рівня молока в накопичуваному резервуарі –2,5 м; 

нижнього рівня молока в накопичуваному резервуарі – 0 м; витримку в часі при 

пастеризації молока у пастеризаторі – 20 хвилин; верхнього рівня молока в сепараторі-

молокоочиснику – 1,5 м; контроль витрати вершків при нормалізації молока згідно 

рецептури; верхнього рівня у ємності для нормалізації молока – 2,5 м; нижнього рівня у 

ємності для нормалізації молока – 0 м; верхнього рівня молока у пастеризаторі – 2,0 м; 

нижнього рівня молока у пастеризаторі – 0 м; сигналізацію світлову про включення і 
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нормальну роботу електродвигунів; попереджувальна, для працівників звукова 

сигналізація впродовж 15-20 секунд [3].  

 На функційній схемі (рис. 1) схематично показні робочі машини, що задіяні на 

ділянці, асинхронні електродвигуни, засоби автоматизації, вимірювальні перетворювачі 

і виконавчі пристрої.  

 
Рисунок 1 - Функційна схема керування асинхронними двигунами 

ділянки сквашування  

 

Висновки. Автоматизація процесу підготовки молока до сквашування дозволить 

ретельніше витримати технологічні вимоги до цього процесу і покращити якість 

твердого сиру. 
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