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Національний університет харчових технологій

В результаті проведеного аналізу сучасних автоматизованих систем 
управління процесом пастеризації було виділено основні характерні 
особливості сучасних АСУ:

1. Масштабованість. Сучасні АСУТП є відкритими системами, як з 
точки зору апаратурної конфігурації, так і з точки зору програмного 
забезпечення. Системи будуються з автономних модулів, які реалізують певні 
функції, при цьому протоколи взаємодії строго визначені. Це означає, що їх 
структура може нарощуватися додатковими модулями без перегляду раніше 
прийнятих структурних рішень. Крім того АСУТП можуть бути інтегровані з 
АСУ верхнього рівня, а також з іншими автоматизованими системами, 
віддаленими на великі відстані [1].

2. Простота розробки та конфігурації. Для конфігурації АСУТП 
користувач може не володіти знанням програмування з використанням 
системного програмного забезпечення. Користувачеві досить знання методів і 
алгоритмів вирішення технологічних задач управління і він самостійно може 
конфігурувати АСУТП стосовно до конкретних вирішуваних завдань.

3. Стійкість до відмов. Висока стійкість до відмов досягається шляхом 
резервування (як правило, дублювання) апаратних і програмних компонентів 
системи, використання компонентів підвищеної надійності, впровадження 
розвинених засобів діагностики, а також за рахунок технічного обслуговування 
і безперервного контролю з боку людини.

4. Єдина конфігураційна база даних системи. Зміни, виконані в одному 
програмної модулі системи, повинні автоматично відображатися у всіх 
залежних модулях.

Основним завданням, що стоїть перед молочними підприємствами, є 
випуск якісної продукції, яка відповідає за фізико-хімічними, мікробіологіч
ними та органолептичними показниками діючій нормативно-технічній доку
ментації.

Якість молочної продукції, що випускається на молочних заводах багато 
в чому визначається якістю пастеризації продукту. У свою чергу, якість пасте
ризації залежить як від точного теплового розрахунку і складу пастеризаційної 
установки, так і від системи автоматичного управління процесом пастеризації.

Комплекс ліній виробництва пастеризованого молока складається з 
підігрівачів, сепараторів-нормалізаторів, гомогенізаторів, пастеризаторів, 
охолоджувачів і ємностей для зберігання напівфабрикатів.

У харчовій промисловості існує безліч різних пастеризаційних установок: 
трубчасті, пластинчасті, ультразвукові, проточні пастеризатори з інфра
червоним нагрівом та т.п. Найбільш поширеною є установка на пластинчастому
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теплообміннику, такі установки легко управляються і мають хороші енерге
тичні показники.

Енергетична ефективність пластинчастих пастеризаційно-охолоджуваль
них установок (і ШОУ) забезпечується за рахунок секцій регенерації, де 
продукт, що надходить на установку, попередньо нагрівається за рахунок 
охолодження вже пастеризованого продукту.

Всі ГШОУ за конструкцією відрізняються за кількістю секцій. Найбільш 
поширеною є ГШОУ, що складається з секцій рекуперації, секції пастеризації та 
секції охолодження. Кількість секцій регенерації варієються в залежності від 
кількості додаткового обладнання, що підключається до ГШОУ (наприклад, 
гомогенізатор, сепаратор, деаератор і т.д). Для нагріву та пастеризації молока в 
ГШОУ використовується гаряча вода (вторинний теплоносій), що попередньо 
підігрівається паром (первинний теплоносій). В якості холодоносія для 
охолодження молока використовується льодяна вода.

При створенні системи управління ГШОУ до уваги беруться наступні 
технологічні параметри:

• температура пастеризації та охолодження молока;
• температура подачі молока на сепаратор;
• температура гомогенізації;
• температура вторинного теплоносія та холодоносія;
• витрати молока на вході та виході ГШОУ;
• час витримки молока.

Основними недоліками більшості існуючих АСУ, в тому числі і АСУ 
процесом пастеризації молока є: автоматизація на рівні технологічних процесів, 
а не виробництв в цілому; побудова АСУ на обладнанні та програмному 
забезпеченні різних виробників та на основі різних підходів та парадигм; 
відсутність автоматичної зміни технологічних режимів у разі зміни якості 
сировини; великі ресурсні втрати в результаті штатного та нештатного простою 
обладнання [2].

Метою цієї роботи є створення автоматичної системи управління 
процесом пастеризації, що повинна забезпечувати: контроль та регулювання 
технологічних параметрів системи, сигналізацію аварійних ситуацій та 
відхилення технологічних параметрів системи від уставок, локальне та 
віддалене управління технологічним процесом, ведення архіву та координацію 
роботи системи управління процесом пастеризації молока з суміжними АСУ 
молокозаводу.
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