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(57) 1. Пластинчастий охолоджувач молока, що 

містить комплект затиснутих між упорною та при-
тискною плитами тонкостінних теплообмінних пла-
стин, між якими утворені порожнини для руху мо-
лока та охолоджуючої рідини, колектори та 
штуцери для підведення та відведення молока і 
охолоджуючої рідини, які у сукупності утворюють 
канали для руху молока та охолоджуючої рідини, 
який відрізняється тим, що канали для руху мо-

лока обладнані ультразвуковим перетворювачем. 
2. Пластинчастий охолоджувач молока за п. 1, 
який відрізняється тим, що ультразвуковий пере-

творювач виконаний у вигляді двох п'єзоелектрич-
них перетворювачів, які встановлені по одному в 
колекторах підведення та відведення молока. 

 
 

 
 

Винахід належить до сільськогосподарського 
машинобудування. 

Відомий очисник-охолоджувач молока OМ-1А, 
до складу якого входить пластинчастий охолоджу-
вач молока, що містить комплект затиснутих між 
упорною та притискною плитами тонкостінних теп-
лообмінних пластин, між якими утворені порожни-
ни для руху молока та охолоджуючої рідини, коле-
ктори та штуцери для підведення та відведення 
молока і охолоджуючої рідини, які в сукупності 
утворюють канали для руху молока та охолоджую-
чої рідини [див. Ковалев Ю.Н. Молочное оборудо-
вание животноводческих ферм и комплексов: 
Справочник. - М.: Россельхозиздат, 1987. - 367 с.]. 

Недоліком такого пристрою є те, що для очи-
щення охолоджувача від жирових нашарувань 
необхідно виконувати його розбирання з наступ-
ним механічним очищенням робочих поверхонь. 
При цьому знижується продуктивність лінії пер-
винної обробки молока, а також необхідні затрати 
ручної праці на розбирання та очищення. 

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення конструкції, яка дозволяє формувати в мо-
лочних каналах в процесі знаходження в них мий-
ного розчину ультразвукові коливання, що дає 

змогу здійснювати очищення робочих поверхонь 
пластин охолоджувача без його розбирання. 

Поставлена задача вирішується за рахунок то-
го, що в пластинчастому охолоджувачі молока, що 
містить комплект затиснутих між упорною та при-
тискною плитами тонкостінних теплообмінних пла-
стин, між якими утворені порожнини для руху мо-
лока та охолоджуючої рідини, колектори та 
штуцери для підведення та відведення молока і 
охолоджуючої рідини, які у сукупності утворюють 
канали для руху молока та охолоджуючої рідини, 
відповідно до винаходу колектори підведення та 
відведення молока, утворені отворами тонкостін-
них теплообмінних пластин, обладнані ультразву-
ковим перетворювачем, встановленим всередині 
останніх. 

При цьому ультразвуковий перетворювач мо-
же бути виконаний у вигляді двох п'єзоелектрич-
них перетворювачів, які встановлені по одному у 
колекторах підведення та відведення молока. 

Забезпечення пластинчастого охолоджувача 
ультразвуковим перетворювачем, встановленим в 
колекторах підведення та відведення молока з 
можливістю контакту його активних частин з ріди-
ною, що знаходиться в охолоджувачі, дозволяє 
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створювати ультразвукові коливання в мийному 
розчині, що інтенсифікує процес очищення робо-
чих поверхонь, виключає затрати ручної праці на 
процес очищення пластинчастого охолоджувача 
та підвищує ефективність роботи лінії первинної 
обробки молока. 

Застосування пропонованого пластинчастого 
охолоджувача молока дозволяє забезпечити на-
ступний технічний результат: 

створюються ультразвукові коливання в мий-
ному розчині, які супроводжуються виникненням 
ряду ефектів - появою змінного "звукового" тиску, 
перемішуванням мийного розчину та кавітацією; 

забезпечується очищення робочих поверхонь 
пластинчастого охолоджувача від жирових наша-
рувань без його розбирання; 

забезпечується знищення бактеріальної фло-
ри молока. 

Крім того: 
виключаються затрати ручної праці в процесі 

очищення пластинчастого охолоджувача молока; 
підвищується ефективність роботи лінії первинної 
обробки молока. 

На кресленні зображена технологічна схема 
пластинчастого охолоджувача молока з ультраз-
вуковим перетворювачем, що пропонується. 

Пластинчастий охолоджувач молока містить 
комплект затиснутих між упорною 1 та притискною 
2 плитами тонкостінних теплообмінних пластин 3, 
між якими утворені порожнини 4 для руху молока 
та охолоджуючої рідини, колектори 5 і 7 для підве-
дення та відведення молока відповідно, колектори 
8 і 6 для підведення та відведення охолоджуючої 
рідини відповідно та штуцери 9 і 11 для підведен-
ня та відведення молока відповідно, штуцери 12 і 
10 для підведення та відведення охолоджуючої 
рідини відповідно, що утворюють канали для руху 
молока та охолоджуючої рідини. В колекторі під-
ведення молока 5 та колекторі відведення молока 
7 розміщений ультразвуковий перетворювач 13 з 
можливістю контакту його активних частин з ріди-
ною, що знаходиться в охолоджувачі. Активні час-
тини перетворювача 13 монтуються на Г-подібних 
порожнистих трубчатих тримачах 14, які в свою 
чергу приєднуються зсередини до штуцерів підве-
дення 9 та відведення молока 11 відповідно. 

Живлення перетворювача 13 здійснюється 
шляхом підведення електричної енергії за допомо-
гою проводів 15, розміщених в порожнинах Г-
подібних тримачів 14. 

В процесі охолодження молока, останнє над-
ходить в охолоджувач через штуцер підведення 
молока 9 упорної плити 1 та потрапляє в колектор 
підведення молока 5, утворений отворами тонкос-
тінних теплообмінних пластин 3. По колектору під-
ведення молока 5 молоко доходить до середньої 
роздільної пластини 3 та розподіляється по поро-
жнинах 4 між тонкостінними теплообмінними плас-
тинами 3. Після попереднього охолодження в між-
пластинних порожнинах 4 першого пакету 
тонкостінних теплообмінних пластин 3 молоко че-
рез отвір середньої розподільної пластини 3 роз-
поділяється по порожнинах 4 між тонкостінними 
теплообмінними пластинами 3 другого пакету, 
потрапляє у колектор відведення молока 7 і вихо-
дить із охолоджувача через штуцер відведення 
молока 11 притискної плити 2. Охолоджуюча ріди-
на подається через штуцер підведення охолоджу-
ючої рідини 12 в притискній плиті 2, рухається в 
напрямі, протилежному напряму руху молока і 
виходить із охолоджувача через штуцер відведен-
ня охолоджуючої рідини 10 в упорній плиті 1. 

В процесі очищення порожнини молочних ка-
налів пластинчастого охолоджувача заповнюють 
миючим розчином та вмикають в роботу ультраз-
вуковий перетворювач. При розповсюджені ульт-
развукових коливань достатньо високої інтенсив-
ності в рідині виникає ряд ефектів - змінний 
"звуковий" тиск, перемішування рідини та кавіта-
ція, що сприяють видаленню жирових нашарувань 
з робочих поверхонь пластин охолоджувача. Яви-
ще кавітації викликає бактерицидний ефект, а са-
ме, в результаті механічних коливань високої час-
тоти в рідині знищується бактеріальна флора 
молока. 

Внаслідок чого через декілька хвилин очищен-
ня та знезараження робочих поверхонь пластин-
частого охолоджувача завершується. Після заве-
ршення процесу очищення пластинчастий 
охолоджувач промивається чистою теплою водою. 
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