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ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІчНЕ 
КОНТРОЛюВАННЯ МИйНИХ 
І ДЕЗІНФЕКЦІйНИХ ЗАСОБІВ 
У МОЛОчНІй ГАЛУЗІ

Мета. проаналізувати вміст діючих речовин 
у мийних і дезінфекційних засобах та оцінити 
рівні їх надходження у довкілля після проведення 
санітарної обробки доїльно-молочного 
устаткування та цистерн молоковозів. 
Методи. Використано розрахунковий метод. 
Результати. За розробленими формулами 
визначено рівень надходження у навколишнє 
природне середовище відпрацьованих 
розчинів окремих мийних і дезінфекційних 
засобів, які використовують у молочній галузі. 
Висновки. За використання у господарствах 
населення, молочно-товарних фермах 
з поголів’ям по 10 тис. корів, а також 
на молокопереробних підприємствах для обробки 
20 цистерн молоковозів засобів: Вимол, origami 
Голден, pur power Lemon, roko agro a, Сідмакс, 
tesol me та жавель-Клейд у довкілля впродовж 
року надходить 142,4 т хімічних речовин, що може 
негативно впливати на екосистеми.
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На фермах особливо велике значення 
має підтримання чистоти та дотримання 
відповідних санітарних норм і правил щодо 
доїльно-молочного устаткування [1, 2]. Для 
санітарної обробки доїльно-молочного устат-
кування використовують розчини мийних, 
дез інфекційних і мийно-дезінфекційних за-
собів, які за хімічними властивостями по-
діляються на лужні та кислотні [3]. Багато 
з них містять сполуки активного хлору, по-
верхнево-активні речовини (ПАР) і фосфа-
ти [4]. Потрапляння цих речовин у водойми 
спричиняє порушення природних біоценозів.

аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Екологічні питання, пов’язані із засто-
суванням мийних і дезінфекційних засобів, 
висвітлено в дослідженнях багатьох учених 
[5 – 10]. Однак у літературі не наведено мето-
ду контролю надходження у довкілля відпра-
цьованих розчинів мийних і дезінфекційних 

засобів у молочній галузі способом розра-
хунків. 

Мета досліджень — проведення аналізу 
вмісту діючих речовин у мийних і дезінфек-
ційних засобах, наявних на ринку України, 
та оцінка рівнів їх надходження у довкілля 
з відпрацьованими викидами після прове-
дення санітарної обробки доїльно-молоч-
ного устаткування та цистерн молоковозів.

Матеріали та методи досліджень. 
Визначення рівня надходження у навколишнє 
природне середовище хімічних діючих речо-
вин відпрацьованих розчинів мийно-дезінфек-
ційних засобів для доїльного устаткування, 
молочного посуду і охолоджувачів молока 
у господарствах різної форми власності та 
цистерн молоковозів на молокопереробних 
підприємствах вираховували за запропоно-
ваними нами формулами: 
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  д. од., (1)
де m

дму
 — кількість хімічної діючої речови-

ни відпрацьованого мийно-дезінфекційного 
засобу після обробки доїльно-молочного 
устаткування на фермах або особистих 
господарствах населення; a — поголів’я 
корів, гол.; k — середня кількість мийно-
дез інфекційного засобу з розрахунку вико-
ристання на 1 гол., д. од.; d — уміст окре-
мої діючої речовини мийно-дезінфекційного 
засобу, %; e — кількість обробок на добу; 
l — тривалість обробок, діб;

 

f
k

g
=  д. од.,  (2)

де k — як у формулі (1); f — кількість робо-
чого розчину мийно-дезінфекційного засобу 
для проведення однієї санітарної обробки до-
їльно-молочного устаткування на фермах або 
особистих господарствах населення згідно 
з інструкцією; g — поголів’я корів у корівнику;

  д. од.,  (3)

де m
оцм

 — кількість хімічної діючої речови-
ни відпрацьованого мийно-дезінфекційного 
засобу після обробки окремо для охолоджу-
вачів або цистерн молоковозів; b — кількість 
охолоджувачів або цистерн молоковозів, шт.; 
c — кількість робочого розчину мийно-дезін-
фекційного засобу для санітарної обробки ок-
ремо для одного охолоджувача або цистерни 

молоковоза, д. од.; d, e, l — як у формулі (1).
Результати досліджень. Опрацьовано 

інструкції із застосування наявних на ринку 
окремих мийних і дезінфекційних засобів, 
які використовують для санітарної обробки 
доїльного устаткування, молочного посуду 
в господарствах різної форми власності та 
цистерн молоковозів на молокопереробних 
підприємствах, проаналізовано кількісний 
уміст їх діючих речовин (таблиця). 

На ринку України імпортних засобів у 2,5 ра-
за більше, ніж вітчизняних. У мийних засобах, 
які використовують в особистих селянських 
господарствах, частка вмісту ПАР становить 
66%, фосфатів — 20,4 та метасилікату на-
трію — 13,6%. У засобах для доїльного устат-
кування на молочно-товарних фермах частка 
лугу та хлорнеорганічних сполук — 57,1% та 
кислот — 42,9%. У засобах для цистерн моло-
ковозів частка хлорорганічних і хлорнеорганіч-
них сполук становить — 78,5% і лугу — 21,5%.

Визначено рівень надходження у навколиш-
нє природне середовище відпрацьованих роз-
чинів окремих мийних і мийно-дезінфекційних 
засобів упродовж року після проведення сані-
тарної обробки молочного посуду в особистих 
господарствах населення та доїльного устат-
кування на молочно-товарних фермах з кількіс-
тю по 10 тис. корів, а також після проведення 
санітарної обробки 20 цистерн молоковозів 

Уміст діючих речовин мийних і дезінфекційних засобів у молочній галузі
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Особисті селянські господарства (дійниці та скляні банки)
Вимол Україна  – 3,5  –  – 15,0 10,0  –  –  –  – 
Origami Голден » 15,0 5,0 5,0  –  –  –  –  –  –  – 
Pur Power Lemon Польща 15,0  – 5,0  –  –  –  –  –  –  – 

Молочно-товарні ферми (доїльне устаткування)
Roko Agro A Польща  –  –  – 15,0  –  –  – 25,0  –  – 
Сідмакс Швеція  –  –  –  –  –  –  –  – 20,0 10,0

Молокопереробні підприємства (цистерни молоковозів)
Tesol ME Польща  –  –  – 15,0  –  –  – 9,2  –  – 
Жавель-Клейд Франція  –  –  – 10,0  –  – 82,0  –  –  – 
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на молокопереробних підприємствах за за-
пропонованими нами формулами (рисунок). 

За використання у господарствах населен-
ня засобів: Вимол, Origami Голден і Pur Power 
Lemon, на молочно-товарних фермах: Roko 
Agro A та Сідмакс, а також на молокопере-
робних підприємствах для обробки цистерн 
молоковозів: Tesol ME та Жавель-Клейд 
найбільше у довкілля надходить хлорнеор-
ганічних сполук, лугів і кислот — відповідно 
49,8, 30,9 та 14,8%. Меншою мірою потрапля-
ють ПАР, фосфати, силікати і хлорорганічні 
сполуки — 2,1; 1,8; 0,4 та 0,2% відповідно. 
Надходження хімічних діючих речовин цих 
засобів після їх застосування протягом року 
в сумарній кількості 142,4 т/рік у навколишнє 
природне середовище може негативно впли-
вати на екосистеми.

Після санітарної обробки молочного посу-
ду в господарствах населення відпрацьовані 
розчини мийних засобів переважно вилива-
ють безпосередньо у довкілля. На фермах 

відпрацьовані розчини мийно -дезінфекційних 
засобів зливають у локальні каналізаційні 
споруди, з яких вони потрапляють у сечоз-
бірники. Сечозбірники на тваринницьких 
фермах за наповнення їх сечею та відпра-
цьованими розчинами мийно -дезінфекційних 
засобів можуть негативно впливати на ґрун-
тові екосистеми внаслідок стікання вмісту 
зі зливними і талими водами, чому особливо 
сприяє ерозія ґрунтів [10]. Відпрацьовані роз-
чини мийних і дезінфекційних засобів після 
санітарної обробки цистерн молоковозів зли-
вають у міські каналізаційні споруди, з яких 
вони в подальшому потрапляють у навко-
лишнє природне середовище. 

Отже, стічні води господарств населення, 
молочно-товарних ферм і молокоперероб-
них підприємств містять численні забрудню-
вальні речовини, зокрема, фосфати, нітра-
ти, хлориди, сульфати, поверхнево-активні 
речовини, які можуть негативно впливати 
на стан екосистем.

Аніонні ПАР

Неіоногенні ПАР

Амфотерні ПАР

Луг

Фосфати

Силікати

Хлорорганічні сполуки

Хлорнеорганічні сполуки

Фосфатна кислота

Сірчана кислота

Кількість викидів, кг/рік

 Х
ім

іч
ні

 д
ію

чі
 р

еч
ов

ин
и

ві
дп

ра
ць

ов
ан

их
 р

оз
чи

ні
в 

м
ий

ни
х

і д
ез

ін
ф

ек
ці

йн
их

 з
ас

об
ів

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

1752

547,5

657

44019

2628

547,5
292

70883

13992,5

7057,1

Надходження діючих речовин мийних і дезінфекційних засобів у довкілля після про-
ведення санітарної обробки доїльно-молочного устаткування та цистерн молоковозів

Розроблені нами формули дають змо-
гу визначити рівень надходження хімічних 
діючих речовин відпрацьованих мийних 
і дезінфекційних засобів у навколишнє при-
родне середовище після санітарної об-
робки доїльно-молочного устаткування 
у господарствах різної форми власності 
та цистерн молоковозів на молокопере-
робних підприємствах. За використання 
у господарствах населення, молочно-то-
варних фермах з поголів’ям по 10 тис. 

корів, а також на молокопереробних під-
приємствах для обробки 20 цистерн моло-
ковозів засобів: Вимол, Origami Голден, Pur 
Power Lemon, Roko Agro A, Сідмакс, Tesol 
ME і Жавель-Клейд у довкілля впродовж 
року надходить 142,4 т хімічних речовин, 
що може негативно впливати на екосисте-
ми. Подальше виявлення та контроль еко-
логічно небезпечних мийних і дезінфекцій-
них засобів у молочній галузі дають змогу 
знизити негативний вплив на екосистеми.

Висновки
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